
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 

Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնոր 

`Հայրապետական Պատուիրակ  

Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

No.  8, Tome 4
                       E-BULLETIN                                                         

Le 22 mars 2017 

 ԹԵՄԱԿԱՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐ` ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐՈՎ 

Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ առաջին անգամ ըլլալով Աստուածաշունչի սերտողութիւն 

պիտի կատարուի համացանցի կենդանի կապով այս Հինգշաբթի, 24 Մարտ 2017-ին։ Ասիկա ճիգ մըն է մեր թեմի սերտողութեան պահերուն մասնակիցներու 

շրջանակը ընդլայնելու ուղղութեամբ։ Սերտողութիւնը պիտի սկսի ժամը 16։30-ին Փարիզի ժամով։ Փափաքողները կրնան ֆիզիքապէս խումբին միանալ 

Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Սակայն անոնք որոնք կարելիութիւնը չունին անձամբ ներկայ գտնուելու, կրնան մեզի միանալ 

համացանցի միջոցով ուղիղ կապով։ Խումբին միանալու համար սեղմել այս կայքին http://www.ustream.tv/channel/SSAMEgVBu94 ։ Նկատի ունեցէք որ այս կայքը 

ձեզ ուղղակի պիտի միացնէ Ֆրանսայի Թեմի կայանին։ Կայանը կարելի չէ օգտագործել երբ ուղիղ եթերը փակ է։ Ան պիտի բացուի Աստուածաշունչի 

սերտողութեան ճշդուած ժամէն քանի մը վայրկեան առաջ։ Այն հաւատացեալները որոնք կ՚ուզեն մեզի միանալ աշխարհի բոլոր կողմերէն, պէտք է նկատի 

ունենան հետեւեալ ժամերը.- Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ՝ ժամը 8։30, Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ՝ ժամը 11։30, Անգլիա՝ ժամը 15։30, Արեւմտեան 

Եւրոպա՝ ժամը 16։30, Իրաք՝ ժամը 18։30, Հայաստան՝ ժամը 19։30. Համացանցի ուղիղ կապով մասնակցիլը անվճար է։ Խումբը Մատթէոսի Աւետարանը պիտի 

սկսի կարդալ հայերէն լեզուով։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան պիտի առաջնորդէ սերտողութեան խումբը։ Բոլորդ հրաւիրուած էք։ 

 ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ – ՄԻՋԻՆՔ (22 ՄԱՐՏ 2017) 

Մեծ Պահոց ճիշդ մէջտեղը՝ Միջինքը շատ յատկանշական է մեզի համար։ Ան Մեծ Պահոց 24-րդ օրն է, չորրորդ շաբթուան Չորեքշաբթի օրը։ 

Ան ցոյց կու տայ երկար պահեցողութեան ճամբուն վրայ մեր յաղթանակը ինքնազսպումի եւ ժուժկալութեան պահանջքներուն դիմաց։ Որոշ 

իմաստով ան կը նկատուի որպէս տօնակատարութեան առիթ։ Թէեւ այս բոլորը ճիշդ են, պէտք է նշել նաեւ որ անիկա որեւէ կրօնական 

իմաստ ունեցող տօն մը չէ։ Ուտելիքներու զանազան տեսակներ կը պատրաստուին Միջինքի համար, ինչպէս՝ բաղարջ (առանց թթխմորի) 

հաց, «քութափ» կոչուած պատառիկներ եւայլն։ Աւանդաբար մետաղադրամ մը կը դնէին բաղարջ հացին մէջ։ Ճաշի ժամուն, կամ ընկերական 

հաւաքոյթի ընթացքին բաղարջ հացը բազմաթիւ մասերու կը կտրուէր եւ կը բաժնուէր ներկաներուն։ Անոնք անհամբերութեամբ կը սպասէին 

թէ ով պիտի ըլլայ այս տարուան բախտաւորը, ան՝ որ պիտի ստանայ այն կտորը որուն մէջէն մետաղադրամը դուրս պիտի գայ։ Աւանդաբար, 

հին հայկական գիւղերու եւ քաղաքներու մէջ սովորութիւն էր արտօնել աղջիկներուն եւ նորահարսերուն ազատ ըլլալ այդ օրը, տարին մէկ 

անգամ, միջինքին։ Այդ առթիւ, ձերբազատուած աւագ տիկիններու կամ կեսուրներու հսկողութենէն, անոնք կ՚առնէին իրենց պատրաստած 

«քութափ»ները եւ իրենց մօտիկ ընկերներուն հետ կ՚երթային հեռու վայրեր միասին ժամանակ անցընելու համար։ 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝ 21 ԱՊՐԻԼԻՆ ՓԱՐԻԶԻ «ՖՐԷՆԿԵԱՆ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ  

Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Երիտասարդական Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը հաճոյքով կը հրաւիրէ Արեւմտեան Եւրոպայի զանազան 

երկիրներէ մասնակցող 30 ուխտաւորները տեղեկատուական ժողովի, նախապատրաստուելու համար առաջին ուխտագնացութեան դէպի 

Երուսաղէմ, որ տեղի պիտի ունենայ 24-29 Մայիս 2017-ին։ Ժողովին պիտի յաջորդէ հիւրասիրութիւն։ Այս տեղեկատուական ժողովին պիտի 

քննարկուին զանազան կէտեր, ինչպէս՝ ապահովութիւն, փոխադրութիւն, ժամանակացոյց, ազատ ժամեր եւ ուխտագնացութեան հոգեւոր երեսը։ 

Արձանագրուած ուխտաւորները, որոնք արդէն ուղարկած են իրենց սակի մէկ մասը, հրաւիրուած են փակելու մնացած հաշիւները։ Չէքերը գրել 

«Association de la Jeunesse de l'Église Arménienne» անունով։ Տրուած ըլլալով որ տակաւին տեղեր կան Երուսաղէմ ուխտագնացութեան համար, 

հետաքրքրուողները կրնար կապ հաստատել վարչութեան հետ գրելով հետեւեալ հասցէին՝ jeunessediocesaine@gmail.com ։ Յիշեցնենք, որ 

ուխտագնացութեան սակն է 600 եւրօ առաւել օդանաւի տոմսը։ Այս գինին մէջ ներառնուած է երկու հոգինոց սենեակ, շրջագայութիւն սուրբ 

վայրեր, նախաճաշ եւ ընթրիք, ինչպէս նաեւ զբօսաշրջային առաջնորդող։ Օդանաւի տոմսերը պէտք է գնեն ուխտաւորները։ Յաւելեալ 

տեղեկութիւններու համար դիմել ուխտագնացութեան կազմակերպման յանձնախումբին՝ 06 95 95 12 77 կամ jeunessediocesaine@gmail.com ։ 

 ԿՈՆՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՏԵՂԱՊԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ  
 

 

15 Մարտին Կ. Պոլսոյ Պատրիարքութեան եկեղեցական դասը ժողով գումարեց եւ Պատրիարքական Տեղապահ  ընտրեց 

Գերմանիոյ թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Գարեգին Արք. Պէքճեանը։ Ժողովը նորընտիր տեղապահին վստահեցաւ Կ. Պոլսոյ յաջորդ 

պատրիարքի ընտրութեան կազմակերպումի պարտականութիւնը։ Ընտրութիւնը պէտք է կայանայ առաւելագոյնը  6 ամսուան 

ընթացքին։ Այն պարագային երբ Գարեգին Սրբազանը եւ ընտրական յանձնախումբը  չկարենան կազմակերպել Մեսրոպ Բ. 

Պատրիարքի յաջորդի ընտրութիւնը , նոր ժողով մը պիտի հրաւիրուի տեղապահն ու ընտրական յանձնախումբը  փոխելու կամ 

երկարաձգելու համար։ Գարեգին Արք. Պէքճեան ծնած է 1942-ին Կ. Պոլիս, ձեռնարդուած  է 1965-ին Շնորհք Պատրիարքի կողմէ։ 

1970-1992 ան ծառայած է Մարսէյի Ս. Թարգմանչած Մայր Եկեղեցւոյ մէջ։ Այդ տարիներէն մեր համայնքը Գարեգին Սրբազանը  

կը յիշէ որպէս ուշադիր հովիւ եւ մշակոյթի մարդ։ Իր հովուական եւ վարչական կարողութիւններու շնորհիւ նշանակուած է Ս. 

Էջմիածնի Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի անդամ։ Աստուած օրհնէ Թուրքիոյ Հայ Եկեղեցին եւ զիրենք առաջնորդէ դէպի 

Պատրիարքի բարեյաջող  ընտրութիւն։ 

ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԱՐԴՈՒ ՉԱՐ ՄՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՐԻԻ ԿԸ ՓՈԽԷ  
 

Իսլամական Պետութիւնը (ԻՊ) վերջերս քանդեց դամբարանը Հին Կտակարանի մարգարէներէն Յովնանի, որ իսլամներու կողմէ կը կոչուի 

Եունուս։ ԻՊ զինեալները կը հաւատան որ գերեզմաններու եւ աճիւններու նկատմամբ պատկառանք ունենալը իսլամական ուսուցումներու 

հակառակ է։ Սակայն հրաշքով Աստուած անոնց չար մտադրութիւնը լուսաւոր յայտնագործութեան վերածեց։ Մզկիթը կառուցուած էր 

Լենկթիմուրի օրով 14-րդ դարու վերջաւորութեան, Jonah մարգարէի աճիւնները պարփակող եկեղեցւոյ աւերակներու վրայ։ Կը կարծուի որ 

եկեղեցին կառուցուած էր Ասորեստանի Սենեքերիմ թագաւորի կառուցած պալատի աւերակներուն վրայ, Ք. Ա. 7-րդ դարուն։ Քանդելով 

իսլամական մզկիթը, անոնք անգիտակցաբար երեւան բերին սուրբգրական գանձ մը՝ Աստուածաշունչին մէջ յիշուած թագաւորի մը 

պատմական փաստը։ Երբ իրաքեան բանակը վերջերս ազատագրեց Մուսուլի կարգ մը շրջանները, Իրաքի հնագէտները ծանուցեցին իրենց 

յայտնաբերումը սուրբգրական Սենեքերիմ թագաւորի պալատին։ Ի յայտ եկաւ որ այնտեղ կը գտնուէր Յովնան մարգարէի գերեզմանը, որ 

ԻՊ զինեալները չէին յայտնաբերած եւ չէին քանդած, երբ Նինուէն գրաւած էին 2014-ի Յուլիսին։     

 

 

 NOUVELLE BREVES... 

 Ամառնային Ժամանակացոյց։ Շաբաթ 25 Մարտէն Կիրակի 26 Մարտ լուսցող գիշերը, ժամը 3։00-ին ժամը պիտի 

փոխուի եւ պիտի ըլլայ 4։00, հետեւաբար՝ պատարագի համար նկատի ունենալ ժամերու փոփոխութիւնը։ 

 Առաջնորդ Սրբազանի կողմէ «Պատարագի սերտողութիւնը էջ առ էջ» տեղի պիտի ունենայ այս Չորեքշաբթի 22 Մարտի 

ժամը 20-ին «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ 

 Աստուածաշունչի հայերէն սերտողութեան յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի 23 Մարտի ժամը 

16։30-ին Մայր Եկեղեցւոյ ապակեպատ սրահին մէջ։ 

 Անոնք որոնք կը փափաքին շաբաթական լրատու թերթիկի անվճար օրինակ մը ստանալ, կրնան դիմել հետեւեալ 

հասցէին.- bureauduprimat@diocesearmenien.fr ։ 
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