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ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՅԱՋՈՂ ԵՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի կողմէ յայտարարուած երիտասարդութեան տարուայ առթիւ, Յուլիս 4-էն մինչեւ 8-ը, Հայաստան 
հաւաքուել են 20 երկիրներէն շուրջ 400 երիտասարդներ: Այս ուխտագնացութիւն-հաւաքին կը մասնակցէին նաեւ, Գերաշնորհ Վահան 
Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի կողմէ, երիտասարդները հայ եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքելու համար, 2015-ին հիմնուած, Ֆրանսայի Հայ Եկեղեցւոյ 
երիտասարդական միութեան տարբեր շրջաններու անդամները: Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովանիին տակ խումբը Երեւանի 
մէջ հաւաքուեցաւ, աւելի վերջ հաւաքոյթը Ծաղկաձորի մէջ շարունակուեցաւ :Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Հովնան 
Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան հանդիսաւոր արարողութիւնը բացաւ: Յետոյ ան հրաւիրեց Վեհափառը որ օրհնէ եւ ողջունէ երիտասարդները: 
Ծրագիրը կ'ընդգրկէր  երիտասարդութեան համար կարեւորութիւն ունեցող նիւթեր, Համաշխարհային Երիտասարդական Միութեան 
կազմակերպումը, հայկական հին եկեղեցիներու եւ վանքերու այցելութիւն, ամենօրեայ աղօթք եւ ընկերային գործունէութիւն: Իւրաքանչիւր թեմ 
իր գործունութեան հաշուետուութիւնը ներկայացնելու հրաւիրուեցաւ: Ֆրանսայի Թեմը 27 երիտասարդներու կողմէ ներկայացուեցաւ: Լուսին 
Արզումանեան ներկայացուց  Ֆրանսայի  թեմի  զեկոյցը:  Խումբը  կը  ղեկավարէր  Ֆրանսայի  Թեմի  Առաջնորդական Ընդհ. Փոխանորդ Գրիգոր 
Աբղ. Խաչատրեան: Վերջին օրը երիտասարդները հաւաքուեցան Սուրբ Գրիգոր Տաճարը Պատարագի եւ հաղորդութեան համար: Պատարագէն վերջ անոնք Ծիծեռնակաբերդի 
Ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիրը այցելեցին: Վերջաւորութեան, Վեհափառ Հայրապետը օրհնեց երիտասարդները եւ անոնց շնորհակալություն յայտնեց, Հայ Եկեղեցւոյ 
հանդէպ իրենց նուիրումին համար: Երիտասարդներու այցը լեցուած էր Սարդարապատի, Էջմիածնի, Խոր Վիրապի, Օշականի, Կեչառիսի եւլն. այցերով: Սեղմել այստեղ։ 

 

Այս այցելութեան ընթացքին երիտասարդները քանի մը անգամ հանդիպեցան Վեհափառ Գարեգին Բ-ին հետ եւ ստացան օրհնութիւն: Հանդիպման ներկայ եղան նաեւ, 

Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: 
  
 

ՓԱՐԻԶԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐԺԸՆԹԱՑ 
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ եկեղեցական պաշտամունքի եւ ծէսի գեղեցիկ աւանդոյթով հետաքրքրուող երիտասարդ տղաք, 2018 Սեպտեմբերին սկսելիք 

վարժընթացին կրնան արձանագրուիլ: Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, ամէն հինգշաբթի երեկոյ, ժամը 19-ին, Թեմի կեդրոնին մէջ,  

շաբաթական վարժընթաց մը պիտի ղեկավարէ: Այս ծրագիրը պիտի ընդգրկէ տեսական բաժին մը ուր, "ի՞նչ է Պատարագը, ինչո՞ւ խունկ կը գործածենք, 

ինչո՞ւ  ծիսական հագուստ կը հագուինք"ի նման նիւթեր պիտի ըլլան: Իսկ գործնական բաժնին մէջ թեկնածուները կրօնական երգեցողութիւնը, 

պատարագող եկեղեցականին օգնելու ձեւը եւայլն պիտի սորուին: Այս ծրագրին ընթացքին, Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի կողմէ 

պատրաստուած, երեք բաժիններէ բաղկացող ու սարկաւագի մը համար պէտք եղած տեսական բոլոր տեղեկութիւնները պարունակող, Ֆրանսերէն գրքոյկ 

մը պիտի գործածուի: Այս գրքոյկը ծրագրի մասնակիցներուն անվճար պիտի տրամադրուի: Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար կը խնդրուի դիմել Թեմին 

հեռաձայն՝ 01 43 59 67 03 կամ ել-գիր՝ bureaudurpimat@diocesearmenien.fr 
  

  
 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՕԳՏԻՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՈՂ ԱՃՈՒՐԴ  
2016-ի Առաջին փորձէն յետոյ, Ֆրանսայի թեմը որոշած է նոր բարեգործական աճուրդ մը կազմակերպել: Թեմը 
հաւաքուելիք այս գումարին մեծ կարիք ունի:  Վաճառքը, Հոկտեմբեր 21 ժամը 16:30-ին, Փարիզի Մայր Տաճարի 
Նուրհան Ֆրէնկեան Սրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ: Այս աճուրդը Օր. Շուշան Տուրեանի կողմէ 
կազմակերպուած է:  Եթէ դուք ալ աճուրդին տրամադրելիք առարկաներ ունիք (գորգեր, զարդեղէններ, նկարներ 
կամ այլ իրեր) մի վարանիք Շուշանին հետ կապ հաստատելու հեռաձայնելով՝ 06.48.93.70.16 թիւին, կամ գրելով՝ 
chouchdourian@hotmail.com ել-գիրի հասցէին: Մենք կը դիմենք մեր բոլոր հաւատացեալներուն, որ օգնեն մեզի, 
նպաստելու համար այս վաճառքի յաջողութեան, որ Ֆրանսայի թեմի ֆինանսական վիճակը պիտի բարելաւէ: 
Եկեղեցւոյ համար անհրաժեշտ են առաւելագոյն թիւով առարկաներ: 

 

 
 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԺՈՂՈՎ՝ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ՄԷՋ 
Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան Յուլիս 10-ին Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի (ԳՀԽ) արտահերթ նիստին մասնակցեցաւ: Այս նիստը  Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ տեղի ունեցաւ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան, անցեալ շաբաթներու 
ընթացքին Էջմիածինի դէմ տեղի ունեցած միջադէպերը, անոնց կարգին Դիւանատան ներխուժումը եւ գրգռիչ գործողութիւնները որոնք արգիլեցին Մայր Աթոռի եւ 
Նորին Սրբութեան աշխատանքը: Խորհուրդը  այդ միջադէպերը կազմակերպող անձերու գործողութիւններն ու մեթոտները դատապարտեց: Յուլիս 6-ին, Մայր Աթոռի 
միաբանները պաշտօնապէս խնդրեցին, որ Վեհափառ Հայրապետը այդ նախաձեռնութիւններու անդամները պատժելու համար խիստ միջոցներու ձեռնարկէ: Սակայն 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պնդմամբ եւ Եկեղեցւոյ առաքելութեան հիման վրայ, լիովին սէր եւ ներողամտութիւն արտայայտելու համար, ԳՀԽ որոշեց 
նախաձեռնողներուն մէկ շաբաթ ժամանակ տալ, դադրեցնելու համար իրենց հակա-կանոնական գործողութիւնները: ԳՀԽ ստացաւ նաեւ, աշխարհի հայ 
երիտասարդներու, դէպի Հայրենիք եւ Ս. Էջմիածին կատարած ուխտագնացութեան արդիւնքներուն մասին զեկոյցը. որ կատարեց Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 
Եկեղեցւոյ Արեւմտեան Թեմի առաջնորդ ու Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Համաշխարհային Միութեան հոգեւոր առաջնորդ Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեան: 
Խորհուրդի անդամները, յաջող ուխտագնացութեան եւ հանրահաւաքի համար, կազմակերպիչ յանձնախումբին իրենց երախտագիտութիւնը յայտնեցին: Անոնք 
ընդգծեցին նաեւ, Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդական Միութեան կեդրոնական գրասենեակի եւ թեմական կառոյցներու շարունակական աշխատանքը: 
Հպարտ ենք յայտարարելու, որ 400 երիտասարդներու մասնակցած այս հանդիպման ընթացքին, Ֆրանսայի թեմը երկսեռ 27 երիտասարդներով ներկայացուած էր: 
 
  

ՀՈԼԱՆՏԱՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԷՆ ԼՈՒՐԵՐ 
Հինգշաբթի, Յուլիս 12-ին, Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, Հոլանտայի եկեղեցական համայնքներու 
հետ հանդիպման եւ Հոլանտայի Թէմի ստեղծման աշխատանքները յառաջացնելու նպատակով Ամստերդամ 
ժամանեց: Իր այցելութեան ընթացքին, Գերաշնորհ Վահան Սրբազան, Ամստերդամի եւ Ալմելոյի հայկական 
եկեղեցիներու ծխական խորհուրդներու, ինչպէս նաեւ տարբեր եկեղեցական համայնքներու անդամներուն 
հանդիպեցաւ: Ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ Ալմելոյի եւ Ամստերդամի Ծխատան Խորհուրդներու համատեղ նիստի 
ընթացքին, թեմական կանոնադրութեան նոր տարբերակը ընդունուեցաւ: Նամակ մը ղրկուեցաւ Ամենայն Հայոց 
Հայրապետ Գարեգին Բ.-ին, խնդրելով որ իր օրհնութիւնը տայ, նոր կազմուող Հոլանտայի Թեմին: Հաւատացեալներու 
դիմումը եւ նոր կանոնադրութիւնը երբ որ Վեհափառի կողմէ ընդունուի եւ օրհնուի, թեմի կանոնադրութիւնը 
պաշտօնապէս ընդունելու եւ առաջին Թեմական Խորհուրդի անդամները ընտրելու համար, Հոլանտայի Թեմի 
հիմնադիր ժողով մը պիտի գումարուի: Մաստրիխտի մէջ ալ խումբ մը հաւատացեալներու հետ ժողով մը 
կատարուեցաւ: Ինչպէս միշտ, Վահան Սրբազան այս առիթէն օգտուեցաւ, կարիքաւորները եւ հիւանդները այցելելու 
համար. 
 

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ա. ՓԱՌԱՏՕՆ 
Կիրակի, Սեպտեմբեր 16-ին ժամը 12-էն մինչեւ 18, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմը եւ Առաջնորդարանի 
ընկերները ուրախութեամբ կը յայտարարեն՝ 8-րդ թաղամասի քաղաքապետարանի մասնակցութեամբ, Փարիզի առաջին 
հայկական փառատօնի կազմակերպման մասին: Այս բացօթեայ փառատօնը Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Տաճարի 
առջեւի Jean Goujon փողոցին մէջ տեղի պիտի ունենայ: Փառատօն ընթացքին փողոցը երթեւեկի պիտի փակուի: Ծրագիրը 
կ'ընդգրկէ՝ հայկական ճաշեր, երաժշտական ծրագիր, պարի հարթակ, ֆրանսերէն եւ հայերէն գրքերու վաճառք, 
յուշանուէրներ, մանուկներու համար խաղեր, բազմաթիւ նուէրներով վիճակահանութիւն, վատ եղանակի պարագային 
վրաններ:  Եթէ կը փափաքիք մասնակցիլ, կամ կ'ուզէք սեղանիկի (stand) մը համար տեղ ունենալ. կրնաք դիմել 
փառատօնի յանձնախումբին՝Հեռ.՝0143596703, Ել-գիր՝festival@diocesearmenien.fr. Եթէ Փարիզի Հայկական Փառատօնին կը 
փափաքիք զօրավիգ ըլլալ, կրնաք ձեր նուիրատուութիւնը ղրկել, Հայց. Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմին: Ձեր օրագրերուն մէջ, 
մի մոռնաք նշելու, այս ուրախ եւ անակնկալներով լեցուն օրուան թուականը եւ ժամը: Սեղմել այստեղ եւ այստեղ։ 
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29. Դ. Կիրակի զկնի Վարդավարի 

Ուխտի Պատարագ Ս. Էջմիածնի 

Մայր Տաճարին մէջ 
4ème Dimanche après la 

Transfiguration 

 

 

30. Սրբոցն Կիրակոսի եւ մօրն 

Յուղիտայի եւ վկայիցն 

Գորդիոսի, Պօղիկտոսի եւ 

Գրիգորիսի  
Cyricus et Juliette sa mère, les martyres 

Gordius, Polyeucte et Grégoire 

 

31. Սրբոցն Վահանայ 

Գողթէնացւոյն, Եւգինեայ Կուսին 

եւ հօրն նորա Փիլիպպոսի եւ 

մօրն Կղօդեայ եւ երկուց 

եղբարցն Սերկեայ եւ Ապիտոնի 

եւ երկուց ներլինեանցն 
Vahan de Goghtn, martyr arménien, 

Eugénie, la vierge romaine, Philippe 

son père, Claudia sa mère, Sergius et 

Apitonius ses deux frères, et les deux 

eunuques Protus et Hyacinthe 

 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
http://abc.actu.com/diocesearmenien/hehem.pptx
mailto:bureaudurpimat@diocesearmenien.fr
mailto:festival@diocesearmenien.fr
https://docs.wixstatic.com/ugd/b3d1b6_768bc103c0d24067938f43b50224b006.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8HY5ZMoF5X8&feature=youtu.be

