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ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ  ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ  25-ԱՄԵԱԿ  
Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ եւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ 
Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան 2-3 Մայիսին այցելեց Պրիւքսէլ, 
նախագահելու համար տեղւոյն Ս. Մարիամ Մագթաղենացի եկեղեցւոյ օծման 25-
ամեակի արարողութիւններուն։ Շաբաթ 2 Մայիսին Սրբազան Հայրը հանդիպում 
ունեցաւ Ծխական Խորհուրդին եւ հոգեւոր հովիւ Տ. Զատիկ Վրդ. Աւետիքեանի հետ, որու 
ընթացքին խօսուեցաւ եկեղեցին ու գաղութը յուզող զանազան հարցերու մասին։ 
Քննարկուեցան թեմական կառոյց ստեղծելու կարելիութիւնները, նկատի ունենալով որ 
Պրիւքսէլի եկեղեցին վարչական կեդրոնն է նաեւ Պելճիքայի երկու այլ համայնքներու։ 
Կիրակի 3 Մայիսին Սրբազան Հայրը հանդիսաւոր պատարագ մատուցեց եւ իր քարոզին 
մէջ նշեց, որ «Այս գեղեցիկ եկեղեցին նախորդ սերունդին կողմէ մեզի կտակուած նուէր 
մըն է։ Թէ ինչպէս կը պահենք  զայն  եւ  ինչպէս  կը զօրացնենք  եկեղեցւոյ շուրջ  
հաւաքուած համայնքը՝ այդ պիտի ըլլայ մեր նուէրը յաջորդ սերունդին»։ Սրբազան Հօր 
կ՚ընկերանային Փարիզէն խումբ մը ուխտաւորներ, որոնք Պելճիքա եկած էին Ուրբաթ  
1 Մայիսին։ Կիրակի երեկոյեան Սրբազանը ուխտաւորներուն հետ վերադարձաւ Փարիզ։ 
 

ԹԵՄԱԿԱՆ  ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ  ՃԱՄԲԱՐ  - 16-21 ՕԳՈՍՏՈՍԻՆ 

Ֆրանսայի Թեմը ուրախութեամբ կը ծանուցանէ կազմակերպումը Եկեղեցւոյ առաջին 
ամառնային ճամբարին, որ պիտի ըլլայ հանդիպման հիանալի վայր մը 8-15 տարեկան 
մեր մանուկ/պատանիներուն համար, որպէսզի շաբաթ մը անցնեն իրենց 
հասակակիցներու հետ Ֆրանսայի բոլոր կողմերէն։ Անոնք պիտի ծանօթանան մեր 
ինքնութեան, մշակոյթի եւ հաւատքի ուսուցումներուն եւ արժէքներուն։ Ճամբարը տեղի 
պիտի ունենայ Մոնդելժերի մօտ (Monteleger), 16-21 Օգոստոսին։ Մասնակիցները պիտի 
բաժնուին 3 խումբերու, ըստ տարիքի, 8-10, 11-12 եւ 13-15։ Մասնակցութեան սակն է 200 
եւրօ  (150 եւրօ  նոյն ընտանիքէն երկու կամ աւելի մասնակցողներու պարագային) ։ Տեղը 
ապահովելու համար չէքը գրել թեմին՝ Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, 
եւ ուղարկել առաւելագոյնը մինչեւ 1 Օգոստոս։ Յաւելեալ տեղեկութ-իւններոը համար 
դիմել Առա՚ջնորդարանի գրասենեակ (bureauduprimat@yahoo.fr)	  
 

ՍՐԲԱԶԱՆԸ  ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՆԱԵՒ ԱՆԳԼԻՈՅ  ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ԻՐ  ՊԱՇՏՕՆԸ  
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը երկարաձգած է Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի Անգլիոյ եւ 
Իրլանտայի թեմի առաջնորդութեան շրջանը, «մինչեւ Ս. Էջմիածնի մէջ Ցեղասպանութեան 
100-րդ տարելիցի ոգեկոչումներու աւարտը»։ 1 Նոյեմբեր 2014-ին Վահան Սրբազանը 
ընտրուած էր Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ, եւ այդ թուականէն մինչեւ 31 Մարտ 2015 կը 
վարէր երկու թեմերու առաջնորդութիւնը, նստավայր ունենալով Լոնտոնը, յաճախ 
այցելելով Ֆրանսայի զանազան քաղաքները։ Ապրիլ 1-ին Սրբազանը փոխադրուեցաւ եւ 
հաստատուեցաւ Փարիզ, որպէսզի ամբողջութեամբ նուիրուի իր նոր պաշտօնին։ Մինչեւ 
որ Անգլիոյ թեմը օժտուի նոր առաջնորդով, Վահան Սրբազան զուգահեռաբար պիտի 
վարէ նաեւ Անգլիոյ թեմի առաջնորդի պաշտօնը, նստավայր ունենալով Փարիզը։ Անգլիոյ 
եւ Իրլանտայի թեմը ունի 7 ծուխեր։ Արեւմտեան կիսագունդի ամենահին եկեղեցին է 
Մանչեսթըրի Ս. Երրորդութիւնը, որ կառուցուած է 1870-ին։ Ս. Սարգիս եկեղեցին 
ամենահինն է Լոնտոնի մէջ, կառուցուած 1923-ին։ Թեմական կառոյցէն անկախ, կը գործէ 
Հայ Եկեղեցւոյ Հիմնադրամը, որ կը հովանաւորէ եկեղեցւոյ զանազան ծրագիրները, 
Առաջնորդ Սրբազան Հօր հսկողութեան տակ։ 
 

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան դասախօսական զրոյց մը կը կազմակերպէ, 
բացատրելու եւ վերլուծելու համար Ս. Պատարագի ծագումն ու սուրբգրական 
արմատները։ Զրոյցը տեղի պիտի ունենայ երկու անգամով՝ Չորեքշաբթի 10 եւ 17 
Յունիսին, ժամը 20։00-21։00, Առաջնորդարանի սրահին մէջ, գինիի գաւաթի մը շուրջ։ 
Սրբազանը պիտի բացատրէ թէ սկզբնական շրջանին ինչպէս զարգացաւ Պատարագը, 
վերլուծելով այսօրուան պատարագի գլխաւոր բաժինները։ Պիտի փորձենք միասնաբար 
պատասխան գտնել կարգ մը հարցումներու, ինչո՞ւ շաբաթական հերթականութեամբ 
պատարագ կը մատուցենք, պէ՞տք է ամէն անգամ հաղորդութիւն առնենք, եթէ Աստուած 
ամէն տեղ է, ինչո՞ւ պէտք է Կիրակի օրերը եկեղեցի երթանք ։ Մէջբերումներ կատարելով 
Աստուածաշունչէն եւ Ս. Պատարագի աղօթքներէն եւ երգեցողութենէն, Սրբազան Հայրը 
պիտի վերլուծէ մեր գեղեցիկ պատարագը աստուածաբանական դիտանկիւնէ։ Բոլորդ 
հրաւիրուած էք։ Ձեր ներկայութիւնը հաստատելու համար կապ պահեցէք Առաջնորդի 
Գրասենեակին հետ՝ bureauduprimat@yahoo.fr . Արձանագրուած մասնակիցները պիտի 
ստանան զրոյցներու ամփոփումները։  
 

	  

	  

	  
	  

	  
 
 
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ  ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ  ԴԷՊԻ  ԹՈՐԻՆՕ  
Լոնտոնէն Հայ Եկեղեցւոյ երիտասարդ ուխտաւորներ միացան Փարիզէն եւ Մարսէյէն 
իրենց տարեկից երիտասարդ ուխտաւորներու, այցելելու համար Թորինոյի մէջ գտնուող 
Քրիստոսի Պատանքին։ Ֆրանսայի երիտասարդները, գլխաւորութեամբ Փարիզի Ս. 
Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանի, 
Թորինօ ժամանեցին Ուրբաթ 8 Մայիսին, մինչ Լոնտոնի խումբը միացաւ յաջորդ օրը։ 
Միացեալ խումբը Շաբաթ օր շրջեցաւ քաղաքին մէջ, Տէր Յուսիկը լայն 
բացատրութիւններ տուաւ Պատանքի մասին եւ պատասխանեց երիտասարդներու 
հարցումներուն։ Ճաշէն ետք խումբը ուղղուեցաւ դէպի Ս. Յովհաննէս Մայր Տաճար, ուր 
կը ցուցադրուէր Պատանքը։ Նախ դիտեցին վաւերագրական ֆիլմ մը որ կը պատմէր 
Պատանքի պատմութեան մասին, եւ ապա մտան այն մատուռը ուր դրուած էր 
Պատանքը։ Երիտասարդ ուխտաւորները երեկոյեան միասնաբար ընթրեցին, աւելի 
մօտէն ծանօթանալով իրարու։	  
	   

 

 

 

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ 
Ֆրանսական Pentecôte բառը յառաջ կու գայ յունարէն Պենտեկոստէ (Փենթիքոսթի) 
բառէն, որ կը նշանակէ «յիսուներորդ»։ Ասիկա անունն է այն տօնին, երբ Ս. Հոգին իջաւ 
առաքեալներուն վրայ։ Այս դէպքը պատահեցաւ Քրիստոսի յարութենէն 50 օր ետք, այդ 
պատճառով ալ օտար լեզուներով կը կոչուի «Յիսուներորդ»։ Գործք Առաքելոցի Ա. գլխուն 
մէջ կը կարդանք, որ Ս. Հոգին իջնելով առաքեալներուն վրայ անոնց տուաւ քաջութիւն, 
կարողութիւն եւ խանդավառութիւն՝ երթալու եւ ամբողջ աշխարհին տարածելու Յիսուս 
Քրիստոսի Աւետարանը, ամէն տեղ եկեղեցիներ հիմնելով։ Այս պատճառով 
Հոգեգալուստը կը նկատուի Քրիստոսի Եկեղեցւոյ ծնունդը աշխարհի մէջ։ Ֆրանսայի մէջ 
ամէն տարի Հոգեգալուստի օրը հազարաւոր ուխտաւորներ կը հաւաքուին աշխարհի 
աւելի քան 30 երկիրներէ, քալելու համար Փարիզի Մայր եկեղեցիէն մինչեւ Շարթրի 
Մայր եկեղեցին։ Հոգեգալուստին յաջորդող Երկուշաբթին արձակուրդի օր է։ 
 

	  

	  
	  

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 
Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեան իր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ Իսի Լէ 
Մուլինոյի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ եւ Ալֆորվիլի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցւոյ 
ծուխերուն, իրենց մնայուն զօրակցութեան համար Առաջնորդի գրասենեակին եւ 
ծրագիրներուն։ Վերջերս Իսի Լէ Մուլինոյի ծուխը, գլխաւորութեամբ Տ. Աւետիս Ա. Քհնյ. 
Պալըգեանի, ձեռքի հեռախօս մը նուիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր, ստանձնելով նաեւ 
մէկ տարուան ծախսերը։ Միւս կողմէ, Ալֆորվիլի ծուխը, գլխաւորութեամբ Տ. Տիրայր 
Քհնյ. Գըլըճեանի, նոր համակարգիչ մը նուիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր, նկատի 
ունենալով որ Առաջնորդի գրասենեակը չունէր համակարգիչ եւ տպագրիչ։ Երկու 
ծուխերուն ալ նամակներով շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հայրը, շեշտելով՝ 
«Առաջնորդի Գրասենեակին նկատմամբ ձեր այս ազնիւ արարքը ցոյց կու տայ Եկեղեցւոյ 
իրական իմաստը որպէս մէկ ընտանիք։ Արդարեւ մեր Թեմը ընդարձակ հայկական 
ընտանիք մըն է 23 թանկագին ծուխերով, որպէս նոյն մարմնի ճիւղերը»։ 
Որեւէ նիւթական պարտաւորութիւն չունիք, միայն բերէք ձեր հետ ձեր Աստուա-

	  
	  

	  


