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 ԱՋԱԿՑԵՑԷՔ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ 
Սուրբ Էջմիածնի գեղեցիկ զարդարուած հին եկեղեցին ամբողջ աշխարհի հայութեան մայր տաճարն է: Ան հին Հայաստանի 
ամենահին տաճարն է եւ կը գտնուի պատմական Վաղարշապատի (Էջմիածին) մէջ: Մասնագէտներու կարծիքով աշխարհի 
ամենահին տաճարն է: Եկեղեցին Տրդատ Գ. թագաւորի քրիստոնէութիւնը ընդունելէն վերջ, կառուցուած է չորրորդ դարու 
սկիզբը (301-303-ին), Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչի կողմէ: Պատմութեան մէջ բազմաթիւ անգամներ շէնքը մասնակիօրէն 
աւերուած եւ վերակառուցուած եւ վերանորոգուած է: Հայաստանի ամենակարեւոր ուխտագնացութեան վայրն է: 2000 
թուականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ նշուած է: Տասը տարի վերջ տաճարին մէջ 
սկսան նորոգութեան աշխատանքները եւ մէջտեղ ելաւ տաճարի հիմքերը, պատերը եւ գմբեթը ամրապնդելու 
անհրաժեշտութիւնը: Այս աշխատանքներուն մէջ ներգրաւուած են Հայաստանի, Իտալիոյ եւ Ճապոնիոյ 
ճարտարապետները եւ մասնագէտները: Մեր եւ մեր նախնիներուն հին տաճարը մեր օգնութեան կարիքն ունի: Մխիթարիչ 
էր տեսնել, որ աշխարհը Նոթր-Տամ տաճարի վերականգնման համար կարճ ժամանակի մէջ 1 միլիառ Տոլար հաւաքեց: Իսկ 
մենք մեր պատմական Մայր Տաճարի վերականգնման որքանով կրնանք նպաստել: Միացէք մեզ, որպէսզի ամրացնենք 
դարերու ընթացքի մեր հաւատքի այս խորհրդանիշը: Ֆրանսայի Թեմը, Էջմիածնի մայր տաճարի վերանորոգման համար, 
մեր հաւատացեալներուն նուիրատուութեան կոչ կ'ընէ: Ձեր վճարագիրերու վրայ "Diocèse de France de l’Église Arménienne" 
անունը կրնաք գրել եւ ղրկել "15 rue Jean Goujon, Paris 75008" հասցէին: 

 
 ՄՈՆՄՈՐԱՆՍԻԻ ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏՈՒՆԸ ԿԸ ՍԿՍԻ ԻՐ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

Ուրբաթ, Յունիս 7-ին, թեմիս Առաչնորդ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, Աղքատախնամ 
Միութեան Մոնմորանսիի Հայ Տարեցներու Տան հիմնարկէքի առթիւ կատարուած յատուկ աղօթքին նախագահեց: 
Ծրագիրը, մօտաւորապէս ժամը 11-ին, Աղքատախնամ Միութեան նախագահ Ալէն Թուհատեանի ողջոյնի 
ուղերձով սկսաւ: Ելոյթ ունեցան նաեւ Մոնմորանսիի քաղաքապետ Միշէլ Պերթի, Գլխաւոր Տնօրէն Վազգէն 
Մելտոնեան, Մոնմորանսիի Հայ Տարեցներու Տան Տնօրէնուհի Քրիսթին Անսուրեան եւ այլն: Աւելի վերջ մեր 
Առաջնորդի կողմէ նոր շէնքի առաջին քարի օրհնութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ. որուն մասնակցեցան 
նաեւ Գերաշնորհ Նորվան Արք. Զաքարեան եւ Առնուվիլի Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր 
Մանուել Քհն. Յովհաննէսեան: Աղօթքի աւարտին, Գերաշնորհ Յովհաննիսեան բոլոր ներկաները շնորհաւորեց 
եւ Աղքատախնամ Միութեան  յաջող շինարարութիւն եւ արդիւնաւէտ առաքելութիւն մաղթեց:  Կատարուեցաւ 
ընդունելութիւն մը: 

 
 

ՄԱՐՍԻԼԻՈՅ ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՆՈՐ ՄԿՐՏԱՐԱՆԻ ՕԾՈՒՄ 
Յունիս 8-9, շաբաթավերջին, Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպս Յովհաննէսեան այցելեց Մարսիլիոյ Սէնթ-Անթուան շրջանի 
Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ համայնքը: Ասիկա մեր Առաջնորդին դէպի տարբեր ծուխեր կատարած կանոնաւոր 
այցելութիւններուն մաս կը կազմէ: Շաբաթ երեկոյ, ծուխի եւ Ֆրանսայի թեմի հետ կապուած տարբեր հարցեր քննարկելու 
համար, Առաջնորդը ծխական խորհուրդի անդամներու եւ պատուիրակներու հետ տեսակցեցաւ: Կիրակի, Յունիս 9-ին, 
Վահան Սրբազանը Սէնթ-Անթուանի Ս. Թադէոս Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Պատարագ մատուցեց, իրեն 
ընկերացաւ եկեղեցւոյ ծխական քահանան Տէր Տրդատ Պազիկեան: Պատարագին ներկայ էին՝ Թեմական Խորհուրդի 
Նախագահ Տոքթ. Ռոպէր Ազիլազյան, Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհրդի Նախագահ Կարօ Յովսէփեան, ինչպէս նաեւ 
Սուրբ Թադէոս եկեղեցւոյ Ծխական Խորհրդի Նախագահ Գէորգ սարկաւագ: Պատարագէն եւ Սուրբ Հաղորդութեան 
բաշխումէն վերջ, Վահան Սրբազան իր քարոզին մէջ խօսեցաւ Հոգեգալուստի մասին: Քարոզէն վերջ, խորանի սպասաւորները 
ընկերացան Վահանը Սրբազանին մինչեւ նոր մկրտարան, որու շինութեան ծախսերը հոգացած էր Պրն. Իսահակ Աքքայա: 
Սրբազանը օծեց նոր մկրտարանը: Տէր Տրդատ, պատուելու համար հրաւիրեց՝ եկեղեցւոյ ղեկավարներէն եւ բարերարներէն 
Օհան Հէքիմեանը եւ Մինաս Միքաէլեանը  որոնք Վահան եպիսկոպոսի ձեռքէն թեմական Սուրբ-Վարդան շքանշանը 
ստացան: Ծխական խորհուրդը եկեղեցւոյ բակին մէջ ընդունելութիւն մը կազմակերպեց: Կը շնորհաւորենք Պարոններ Օհան 
Հէքիմեանը եւ Մինաս Միքաէլեանը: Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Պարոն Իսահակ Աքքայային, ինչպէս նաեւ Տէր Տրդատին, 
Ծխական Խորհուրդին եւ բոլոր անոնց որոնք մասնակցեցան օրուայ հաջողութեան: 
 

ԹԵՄԱԿԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ ԿԸ ԲՈՎԱՆԴԱԿԷ ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ 
Անցեալ տարուայ Թեմական Հայկական Փառատօնի հաջող հանգրուաններէն մէկը՝ դասական համերգն էր որ Թեմիս 
Մայր Տաճարի մէջ տեղի ունեցաւ։ Այս տարի ալ, հաստատեց Տիար Ալպրիք Տէր Պօղոսեան, Ատենապետ Փառատօնի՝ 
նման համերգ մը կը պատրաստուի դասական հայկական եւ Եւրոպական երգերու որ տեղի պիտի ունենայ տաճարին մէջ 
Փարատօնի ընթագքին։ Ինչպէս անցեալին յայտարած էինք փառատօնը պիտի բովանդակէ նաեւ վաճառքի 
ցուցադրութեան կայաններ, տոմպոլա, պատանիներու խաղահրապարակ, եւ Միչին Աեւելքի եւ Հայկական զանազան եւ 
համեղ ճաշեր, ու անուշեղեններ։ Փառատօնի յաջողութեան տնտեսապէս աջակցելու փափաքողներէն կը խնդրուի 
նուէրները Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմին ուղարկել:  « 1000 » Եւրօ կամ աւելի նուիրատուութեամբ, A5 
չափի գրքոյկին մէջ լման էջ մը կ'ունենաք: « 600 » Եւրօ նուիրատուութեամբ կէս էջ, իսկ « 350 » Եւրօ նուիրատուութեամբ  
քառորդ էջ կ'ունենաք գրքոյկին մէջ: Հոն կրնաք հրապարակել ձեր մաղթանքները կամ ձեր փափաքած յայտարարութիւնը: 
Միասին աշխատելու համար միացէք մեզի: Կամավորներու կարիք կայ։ Սրբացան Հայրն ու Թեմական Խորհուրդի 
անդամները կը սպասեն ձեզ անձամբ դիմաւորելու Փառատօնի օրը։     

 
ՁԵՌՆԱՐԿԻ ԳԻՐՔ ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐԻ ՀԱՄԱՐ  

Թեմական Ամառնային Ճամբարի յանձնախումթբը՝ Տէր Մանուէլ Յովհաննէսեանի ատենապետութեամբ սպաղ է 
պատրաստելու համար Թեմական Երկրորդ Ամառնային Ճամբարի մանրամասնութիւնները։ Այս տարի հատուկ ձերնարկի 
գիրք մը կը պատրաստուի իւրաքանչիւր մասնակցող պատանիի համար։ Ձերնարկը պիտի բովանդակէ բնագիրը ճամբարի 
դասախօսութիւններու ինչպէս նաեւ ընդհանուր տեղեկութիւններ, աղօթքներ եւ երգեր։ Այս տարուա թեմական ճամբարը 
տեղի պիտի ունենայ L’Abbaye de la Trappe - 61380 Solign-la-Trappe, ՝  Յուլիս 8-էն 13, "21. դարուն Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալ" 
բնաբանով: Ֆրանսայի հայկական ծուխերու 8-16 տարեկան բոլոր մանուկները ու երիտասարդները հրաւիրուած են 
բարեկամական եւ հաւատքի հոգեւոր եւ  մթնոլորտի մը մէջ հաճելի ժամանակ անցնելու: Ճամբարի նպատակն է օգնել 
երիտասարդ հայերուն, որ կեդրոնանալով իրենց հաւատքի, մշակոյթի եւ ինքնութեան վրայ, միասին ժամանակ անցնեն ու 
ծանօթանան իրենց պատմութեան եւ լեզուին: Գինը՝ 300€: Գինը կ'ընդգրկէ՝ ճամփորդութիւն, ճամբարի մէջ բնակութիւն, 
նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրիք, ինչպէս նաեւ ճամբարի մէջի եւ շուրջի գործունէութիւնները: Փարիզեան Շրջանէն   դուրսի 
ծուխերէն եկող մանուկներու համար գինը 250€ է: Վճարագիրերը գրել "Diocèse de France de l’église Arménienne" անունով: Կապ՝ 
Diocèse de France, 15 rue Jean Goujon, 75008 PARIS. Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կը խնդրուի դիմել 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr կամ հեռաձայնել Ռոպէրին՝ 0601276443 կամ Սեւակին՝ 0626395855: Կցուած թռուցիկը 
ներբեռնելու համար սեղմեցէք այստեղ. իսկ լուսանկարներու համար՝ այստեղ։   

 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ՊԻՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՆԻՍՏԻՆ 

Արաչնորդ Գերաշնորհ Վահան Յովհաննէսեան, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի հրաւէրով, 
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի Արտակարգ Նիստին մասնակցելու համար, Երեքշաբթի 18 Յունիսին Հայաստան պիտի 
մեկնի: Բացի Ֆրանսայի Թեմի վիճակի մասին զեկուցելէ, Վահան եպիսկոպոս պիտի մասնակցի նաեւ օրակարգի 
նիւթերու քննարկման. ինչպէս Հայ եկեղեցւոյ Ազգային Եկեղեցական Ժողովի նախապատրաստման աշխատանքները, 
Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարի վերանորոգումը, Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքարանը եւ այլ առարկաներ: Դպրեվանքի 
երկու սաներու Ֆրանսայի Թեմին մէջ լրացուցիչ ուսուցում ստանալուն մասին համաձայնութիւն կնքելու համար, 
Վահան եպիսկոպոս Սուրբ Էջմիածնի կատարած այցելութեան ընթացքին, Դպրեվանքի տեսուչին հետ ալ պիտի 
տեսնուի: Այս ծրագիրը երեք տարի առաջ, առաջին անգամ մեր թեմին մէջ սկսաւ: Այսօր աշխարհի տարբեր թեմեր, 
Դպրեվանքի երկու կամ աւելի սաներ կը հրաւիրեն, որ իրենց քովը գործնական ուսում եւ փորձաշրջան կատարեն: 
 
 
 

ԹԻԱՑԷՔ ՄԵԶԻ … 
Կիրխկի՝ 15 Յունիս 2019-ին, Փարիզի  Ս.  Յովհաննէս Մկրտիչ մայր տաճարին մէջ մատուցուելիք Պատարագի աւարտին, 
Առաջնորդ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, երկու երիտասարդներ՝ Սեւակ Ուզքուլ եւ Պետրոս Չիլչիլեանը 
կիսասարկաւագ պիտի ձեռնադրէ:. Բոլորի ներկայութիւնը փափաքելի է: Միացէք մեզի խորանի սպասաւորները անձամբ 
շնորհաւորելու համար: 
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