
 

  

Bureau du Primat              
Diocèse de France              
de l'église apostolique arménienne 

24 mars 2018 – No 4 

                     

Առաջնորդարան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ, 24 Մարտ 2018 – No.4 

   
 

 
15 rue Jean Goujon 75008 Paris, France 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

www .diocesearmenien.fr 

 

ՄԵՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ Կ'ԱՐՁԱԳԱՆՔԵՆ ԻՐԵՆՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ ԿՈՉԻՆ: 
Մօտ մէկ ամիս առաջ, Գերաշնորհ Վահան Յովհաննիսեան, քրիստոնեայ հայ երիտասարդներուն իրենց ծուխերուն մէջ 
արեան տուչութիւն կազմակերպելու եւ 1915-ի Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակը նշելու կոչ ըրաւ: 
Այս կոչին պատասխանելով, Փարիզեան շրջանի "Եկեղեցասէր Երիտասարդներ"ը կը կազմակերպեն "Կեանքի 
պարգեւ" միջոցառումը: Այս միջոցառումը տեղի պիտի ունենայ 2018-ի Ապրիլ 21-ի առաւօտեան ժամը 8:30-էն մինչեւ 
14:30, Փարիզի EFS-ի (ֆրանսական Արիւնին Հիմնարկ) շէնքին մէջ: Աւելի մանրամասն տեղեկութիւններ ստանալու 
համար, այս արեան տուչութեան մասնակցիլ փափաքողներէն կը խնդրուի, մեզի հետ կարելի եղածին չափ կանուխ 
կապ հաստատել: Աւելի լաւ կազմակերպուելու համար արձանագրուելու վերջին ժամկետը Ապրիլ 5-ն է: Email: 
yegeghetsaser@gmail.com  Հեռաձայն՝ 01 43 59 67 03. Առաջնորդի կոչին պատասխանելով, Մարսիլիոյ շրջանը ապրող 
103 հայ առաքելական երիտասարդներ, հայոց Ցեղասպանութեան 103-րդ տարելիցին առթիւ, արեան տուչութիւնն 
պիտի կատարեն: Այս ծրագիրը, Ապրիլ 7-ին, ժամը 11-ին, Մարսիլիոյ Սուրբ Թարգմանչաց Տաճարին մէջ կը սկսի: Կը 
սպասենք որ բոլորդ արձանագրուիք, կամ պարզապէս աջակցիք երիտասարդներուն: Հեռաձայնեցէք մեզի 04 91 77 84 
70 թիւին կամ գրեցէք մեզի cathedralearmenienne.marseille@orange.fr  հասցէին: Ծրագրի մանրամասնութիւնները, 
ինչպես նաեւ արեան հաւաքման օրերը կը յայտարարուին ապրիլ 7-ին: Կը խնդրենք տարածել այս յայտարարութիւնը: 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ՆԱՆՍԻԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԿԸ ՀԱՆԴԻՊԻ 
Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան, Առաջնորդական Փոխանորդ Տէր Գրիգոր Աբեղայ Խաչատրեանի հետ, 
Երեքշաբթի, Մարտ 6-ին Նանսիի հայ համայնք այցելեց: Անոնք Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսիայի Թեմի կապուած ծուխ մը ստեղծելու եւ կազմակերպուելու 
ցանկութիւն յայտնեցին: Համայնքը ներկայացուած էր 11 հոգիի կողմէ, որոնք վստահեցուցին Առաջնորդը որ այդ շրջանին մէջ հազարէ աւելի ընտանիքներ կ'ապրին: 
Հանդիպման ժամանակ Առաջնորդը մէկ անգամ եւս նշեց այն երեք հիմնական տարրերու կարեւորութիւնը, որոնց շնորհիւ համայնք մը ծուխի կրնայ վերածուիլ 
թեմի մէջ՝ ա) Ունենալ, իրենց անդամավճարը վճարելով ծուխին անդամակցող հայ քրիստոնեաներուն բաւարար թիւ, բ) Պատարագ մատուցելու, աղօթելու եւ 
եկեղեցւոյ խորհուրդները կատարելու համար յարմար տեղ, գ) Համայնքի ծխական քահանային ծախսերը ապահովելու համար տնտեսական հզօրութիւն: Արդէն 
պայմանագիր կնքուած է տեղական Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հետ, դասերու եւ հանդիպումներու ատեն, եկեղեցւոյ սրահները օգտագործելու համար: Այս այցէն եւ շատ 
յաջող հանդիպումէն վերջ պատուիրակութիւնը վերադարձաւ: Այս հանդիպումներու արդիւնքներու հիման վրայ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան 
նշանակեց մէկ տարուայ համար խորհուրդ մը, որու առաքելութիւնը պիտի ըլլայ ծխական հիմնադիր ժողովի մը ստեղծումը: Ծխական հիմնադիր ժողովը, 
քուէարկութեամբ մը պիտի արտայայտուի ի նպաստ կանոնադրութեան ընդունման եւ քահանայի ծախսերը հոգալու համայնքի կարողութեան: Խորհրդի 
անդամներն են՝ Պր. Արտակ Թովմասեան, Պր. Ռազմիկ Քոտպաշեան, Պր. Սերգեյ Ստեփանեան, Պր. Սուրէն Գաբրիէլեան, Պր. Սուրէն Մնացականեան; Պր. Վարո 
Վարդանեան եւ Պր. Զոհրապ Փափազեան: Կը շնորհաւորենք Նանսիի հայ համայնքը: Աստուած օրհնէ իրենց աշխատանքը: 
 

Մայր Տաճարի Անվտանգութիւնը 
Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի հրամանով, եւ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աբղ. Խաչատրեանի, 
Գաւառապետութեան գրասենեակներու մէջ ունեցած բազմաթիւ հանդիպումներէն վերջ, ուրախ ենք տեղեկացնելու որ Հայ Եկեղեցւոյ Փարիզի Ծխական Խորհուրդը, 
Ֆրանսահայոց Թեմի նստավայրի եւ Մայր Տաճարի անվտանգութիւնը բարելաւելու ծրագիրի մը ձեռնարկած է: ,Պարոն Ալպրիք Տէր Պօղոսեանի անմիջական հսկողութեան 
տակ եւ բազմաթիւ ժամերու եւ քննարկումներէ վերջ  Մայր Տաճարի եւ Թեմի գրասենեակներու համար անվտանգութեան սարքաւորումներ տեղաւորուեցան: Օպտիկա-
մանրաթելային (fibre optique) գծեր, 24-ժամուայ տեսախցիկներով վերահսկում, գրասենեակներու եւ եկեղեցւոյ կողային մուտքի վերահսկում, տեսախցիկներու շնորհիւ 
տաճարին ներսը հեռուէն դիտելու հնարաւորութիւն: Տէր Գրիգոր Աբեղայ Խաչատրեանի նախնական հանդիպումներու եւ Պր. Ալպրիքի կողմէ ներկայացուած բազմաթիւ 
հայտերու շնորհիւ, ուրախ ենք տեղեկացնելու, որ այս սարքաւորումներու տեղադրման արժէքի գրեթէ 80%-ը գանձատրուած է Գաւառապետութեան կողմէ: Առաջնորդը եւ 
բոլոր անոնք, որոնք կ'օգտագործեն թեմի եւ ծուխի այս կառոյցները, անկեղծօրէն շնորհակալութիւն կը յայտնեն Պր. Ալպրիք Տէր Պօղոսեանին. մեր ժողովուրդի համար 
կարեւորագոյն այս շէնքերու անվտանգութիւնը ապահովելու նպատակով, իր կատարած կամաւորական աշխատանքին համար: 

                                                                               

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ ՄԸ: 
Տէր եւ Տիկ. Պետոյեան, Առաջնորդ Վահան Սրբազանի կոչին պատասխանելով, եկեղեցւոյ երիտասարդներուն առատաձեռն 
նուիրատուութիւն մը կատարեցին: Տեղեկութեան համար՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 2018 
թուականը յայտարարեց "Երիտասարդութեան Տարի": Այս նուիրատուութեան շնորհիւ, Երիտասարդներու 
Համաշխարհային Համաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի մէջ, 4-էն 8 Յուլիս 2018-ին, մասնակցիլ փափաքող 
20 երիտասարդ մասնակցոշներու Հայաստանի մէջ կեցութեան ծախսերը պիտի հոգացուին: Այս հնարաւորութիւնէն 
օգտուիլ փափաքողները, իրենց ծուխի քահանային կողմէ տրուած յանձնարարականով մը պէտք է դիմեն Առաջնորդ 
Սրբազանին: Գումարները մասնակցողներու անունով Սուրբ Էջմիածին պիտի փոխանցուին: Հարկ է նշել, որ Պր. 
Պետոյեանը՝ նախկին Նախագահ Փարիզի եւ Շրջակայքի Ընկերակցութեան, հաւատարիմ բարերարն է նաեւ Սուրբ 
Էջմիածնի եւ Փարիզի ծուխին: Որպէս բարէրար ան իըաքանչիւր տարի Ապրիլ 24-ի առիթով 50 աշակերտի դեպի հայրենիք 
10 օրուայ ացելութիւնը կ՛երաշխաւորէ՝ Փարիզի Դպրոցասէր եւ Մարսէլի Համազգային դպրոցներու աշակէրտներ են։ 2017 
թուին Առաջնորդի նոր բնակավայրը նորոգուած է, Պր. Պետոյեանի կատարած 55.000 Եւրոյի նուիրատուութեան շնորհիւ: 
Յանուն Թեմական Խորհուրդին եւ Երիտասարդած Կեդրոնական Վարչութեան Առաջնորդ Սրբավան Հայրը, Պետոյեան 
ընտանիքին շնորհակալութիւն կը յայտնէիրենց բաբրերարութեան համար: 

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՃԱՄԲԱՐ 
Առաջնորդի գրասենեակը ուրախ է յայտարարելու ամառնային ճամբարի մը կազմակերպումը Յուլիս 16-էն մինչեւ 20, 
10-17 տարեկան երիտասարդ հայերու համար: Ժամանում՝ Երկուշաբթի, Յուլիսի 16, ժամը 11-ին եւ մեկնում՝ Ուրբաթ, 
Յուլիս 20, ժամը 10-ին: Գինը՝ մէկ անձի համար  ̀ 200 Եւրօ, ներառեալ օրական երեք դաս, մարմնամարզական 
գործունութիւն, նախաճաշ, ճաշ եւ ընթրիք: Մասնակիցներու թիւը սահմանափակ է: Կը խնդրուի 2018 Մայիսի 1-էն 
առաջ արձանագրուիլ: Ծրագիրը պիտի ընդգրկէ հայոց պատմութեան, լեզուի եւ հաւատքի դասաժամեր: Կէսօրէ 
վերջերը նուիրուած պիտի ըլլան հանգստի եւ մարմնամարզական գործունութիւններու: Հայկական երգն ու պարը 
ընթրիքէն յետոյ երեկոներու բնաբանը պիտի ըլլայ: Ամէն օր կարճատեւ աղօթքով մը պիտի սկսի եւ խորհրդածութեամբ 
մը պիտի աւարտի:Ամառնային ճամբարը մեր երեխաներու եւ պատանիներու համար, իրենց տարիքի ուրիշ հայերու 
հանդիպելու, անոնց հետ կապեր ստեղծելու, հայ մշակոյթի եւ մեր հաւատքի մասին իրենց գիտելիքները ամրապնդելու 
լաւ առիթ մըն է:Հիւրընկալող տունը ժամանակակից եւ հարազատ միջավայրի մը մէջ ունի չորս հեկտար ճեմապարտէզ 
եւ Մարիս հայրերու համայնք մը: րացուցիչ տեղեկութիւններու համար կը խնդրուի դիմել, Առաջնորդարանի 
գրասենեակը՝ 01.43.59.67.03 թիւին,  կամ ել-գիրով՝ bureauduprimat@diocesearmenien.fr   հասցէին:        

ՄԱՐՈՆԻՏՆԵՐՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻ 
Եւրոպայի մարոնիտներու պատմութեան մէջ առաջին անգամ է որ, ծուխ մը ստեղծուած է հին եկեղեցիի մը պատերուն 
մէջ: Որպէսզի այս եկեղեցին մարոնիտներու համար դառնայ պաշտամունքի վայր, Շաբաթ 27 Յունուար 2018-ի Ս. 
Պատարագէն առաջ  վերաօծման արարողութիւն մը կատարուեցաւ: Այս արարողութեան նախագահեց Ֆրանսայի 
մարոնիտներու եպիսկոպոս Գերաշնորհ Մարուն-Նասեր Կեմայէլը: Ֆրանսահայոց Թեմի Առաջնորդ Գեր. Տ. Վահան 
Եպս. Յովհաննէսեան, Իսի-Լէ-Մուլինոյի հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Աւետիս Աւագ Քահանայ Պալըգեան, Իսի-
Լէ-Մուլինոյի քաղաքապետ Պր. Անդրէ Սանտինի եւ փոխ քաղաքապետ Պր. Արթիւր Խանճեան այս օծման 
արարողութեան ներկայ էին: Պատարագին յաջորդեց քսան ֆրանսիացի անձնաւորութիւններու շքանշան շնորհելու 
հանդէսը, որոնք վերջին չորս տասնամեակներու ծանր ժամանակներու ընթացքին, Լիբանանին եւ լիբանանցիներուն 
օգնած են: Եկեղեցին կրնայ 600 հոգի պարունակել: Վեց ամսուայ նորոգութիւնէ վերջ ան կը վերագտնէ իր 
պայծառութիւնը ու երիտասարդութիւնը: Ծխական գործունութիւնը սկսաւ օծումէն անմիջապէս վերջ: 
 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 

  

  

   

  

  

 

 

  

   

   

  

 

    

 

           

     

         

   

   

  

     

 

 

   

 

    

 

 

 

NOUVELLES BRÈVES... 
1. 2018 Մարտ 25-ը, Ամառուայ Ժամու Սկիզբն Է: Կը խնդրենք նկատի ունենալ, որ այս շաբաթ Ֆրանսայի մէջ ամառուայ ժամը կը սկսի: Շաբաթը կիրակիի կապող գիշերը ժամը 02-ին, 

ժամացոյցները մէկ ժամ առաջ պիտի առնուին եւ ժամը 03 պիտի ըլլայ: Ծաղկազարդի Կիրակի օր, եկեղեցի այցելելէ առաջ նկատի ունեցէք ժամերու այս փոփոխութիւնը: 

2. Կիրակի 25 Մարտ՝ Դռնբացէք՝ ժամը 10-ին 
3. Այս տարի 29 Մարտին կատարուելիք Աւագ Հինգշաբթի օրուայ Ոտնլուայի Արարողութեան պիտի նախագահէ Գերաշնորհ Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան: Նկատի առնելով որ 2018 տարին 

նշանակուած է Երիտասարդութեան Տարի, Առաջնորդարանի գրասենեակը կը հրաւիրէ 14 տարեկան եւ աւելի բարձր տարիքի մեր տղաները, որպէսզի արձանագրուին այս տօնին համար: Ոտնլուայի 

մասնակցելիք տղոց թիւը սահմանափակ (12) է: Կը խնդրուի դիմել քարտուղարութեան՝ bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
 
 

Մարտ  Mars 
25. Կիրակի Դռնբացէք՝ ժամը 10-ին 
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 10h 

29. Աւագ Հինգշաբթի՝ Յիշատակ   
    Ընթրեաց Խաւարում 

JEUDI SAINT Fête de la Sa``inte Cèn 

30. Աւագ Ուրբաթ Յիշատաք 

չարչարանաց եւ Թաղման 

Տեառն մերոյ եւ փրկչին  

Յիսուսի Քրիստոսի     
VENDREDI SAINT La Passion, La 

Crucifixion et I’ Ensevelissement de 

Notre Seigneur 

31.  Աւագ Շաբաթ Ճրագալոյց 

Զատկի         
SAMEDI SAINT Vigile Pascale 
 

Աբրիլ  Avril 

1 .ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ 

ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
PAQUES 

 

2. Յիշատակ Մեռելոց  
Souvenir des défunts (Office de 

Requiem) 
 

 

 7. ²ôºîàôØÜ êàôð´ 

²êîàô²Ì²ÌÜÆ  

      Fête de l'Annonciation à 

la Sainte Vierge 

     ÚÇß³ï³Ï ·ÉË³ïÙ³Ý ê. 

ÚáíÑ³ÝÝáõ ØÏñïãÇ  

      Souvenir de la 

décollation de Saint Jean-

Baptiste 

 

8. À© ûñ ¼³ïÏÇ ÎñÏÝ³½³ïÇÏ 

Üáñ ÎÇñ³ÏÇ   

    8ème Jour de Pâques " 

Nouveau Dimanche " 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
mailto:yegeghetsaser@gmail.com
mailto:cathedralearmenienne.marseille@orange.fr
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr

	Եկեղեցւոյ Երիտասարդներուն Նուիրատուութիւն Մը:

