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ՄԻՒՌՈՆՕՐՀՆԷՔ 	  Ս.	  ԷՋՄԻԱԾՆԻ 	  ՄԷՋ  
Շաբաթ	   27	  Սեպտեմբերին,	  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	  Գարեգին	  Բ.	  Ամենայն	  Հայոց	  Կաթողիկոսի	  ձեռամբ	  
տեղի	   պիտի	   ունենայ	   Ս.	   Միւռոնի	   օրհնութիւն։	   Հայ	   Եկեղեցւոյ	   այս	   սրբազան	  
արարողութիւնը	   կը	   կատարուի	   7	   տարին	   անգամ	   մը,	   Մայր	   Աթոռ	   Ս.	   Էջմիածնի	   մէջ։	  
Միւռոնօրհնէքին	   նախորդող	   քառասուն	   օրերու	   ընթացքին	   վանքին	   մէջ	   իւղը	   կը	  
պատրաստուի	   40	   տեսակ	   բոյսերով	   եւ	   հունտերով,	   աղօթքներով	   ու	   հսկումներով։	  
Օրհնութեան	   յաջորդ	   օրը	   նոր	   Սուրբ	  Միւռոնէն	   բաժիններ	   կը	   ստանան	   բոլոր	   թեմերու	  
առաջնորդները,	  իրենց	  թեմերու	  կարիքներուն	  համար։	  Թեմիս առաջնորդ՝ Վահան Եպս 
Յովհաննէսեան պիտի մասնակցի Միւռոնօրհնէքի արարողութիւններուն, 25-30 
Սեպտեմբեր։ Մայր	   Աթոռը	   վաւերագրական	   ֆիլմ	   մը	   պատրաստած	   է,	   որու	   մէջ	   կը	  
բացատրուի	  միւռոնի	  պատրաստութեան	  ամբողջ	  գործընթացը։	  Ֆիլմը	  դիտել	  այստեղ։ 

ՌՈՄԱՆԻ 	  ՀԱՅ 	  ՀԱՄԱՅՆՔԸ  
29-30 Օգոստոսի շաբաթավերջին Վահան Եպս. Յովհաննէսեան այցելեց Ռոմանի հայ 
համայնքին։ Շաբաթ 29 Օգոստոսին Սրբազանը Վալանսի կայարանին մէջ ընդունուեցաւ 
Ռոմանի եւ Շրջակայքի Հայկական Բարեկամական Միութեան ատենապետ Պեռնար 
Մուրատ Չաքըճիի կողմէ։ Երեկոյեան Առաջնորդ Սրբազանը հանդիպում ունեցաւ 
միութեան անդամներուն հետ, քննարկելով ծխական կառոյցի հիմնադրութեան 
կարելիութիւնները։ Կիրակի 30 Օգոստոսին Սրբազան Հայրը պատարագ մատուցեց եւ 
իր պատգամը տուաւ Ս. Նիկողայոս Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ։ Սրբազանը իր 
քարոզին մէջ մեկնաբանեց Ս. Գրքի նշումները համայնքներու մասին եւ ընդգծեց 
ծխական կազմակերպուած համայնք մը դառնալու կարեւորութիւնը։ Ան խոստացաւ 
կարելին ընել օգտակար ըլլալու համար ծուխի ստեղծումին, շեշտելով ծխական կառոյցի 
դերը հոգեւոր հովիւի եւ անոր ընտանիքի հոգատարութեան գծով։ Պատարագէն ետք 
Սրբազանը այցելեց քանդակագործ Թորոս Ռաստկելենեանի աշխատանոցը։ Ապա 
հայկական կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն, ուր հրապարակաւ 
շարունակուեցաւ ծուխի ստեղծման ուղղութեամբ խօսակցութիւնը։ Ռոման այցելութեան 
ընթացքին Սրբազան Հայրը հիւրը եղաւ Տէր Պաղտասարեան ընտանիքին։ 
	  

ԱՆԴՐԱՆԻԿ 	  ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ 	  ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ 	  ՍԹՐԱԶՊՈՒՐԿ  
 

Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդի պաշտօնի ստանձնումէն ութ ամիս ետք Գերշ. Տ. Վահան 
Եպս. Յովհաննէսեան կը շարունակէ իր շրջագայութիւնը թեմի զանազան համայնքներու 
եւ ծուխերու մօտ, ծանօթանալու համար անոնց հետ եւ խորհրդակցելու անոնց 
դիմագրաւած հարցերուն եւ դժուարութիւններուն մասին։ Այս ծրագրի ծիրէն ներս 
Շաբաթ 5 Սեպտեմբերին Սրբազան Հայրը այցելութիւն մը տուաւ Սթրազպուրկի 
հայկական համայնքին։ Այնտեղ մեր հայրենակիցները իրենց հոգեւոր կարիքներուն՝ Ս. 
Պատարագի եւ խորհրդակատարութիւններու համար Քրիւթընոյի շրջանի կաթողիկէ 
Սէնթ Մատլէնի ծուխի Սաքրէ Քէօր մատուռը կ՚օգտագործեն։ Այժմ համայնքը հոգեւոր 
հովիւ չունի։ Առաջնորդ Սրբազանը հանդիպում ունեցաւ վարչական խորհուրդի 
ատենապետին եւ անդամներուն հետ, ինչպէս նաեւ ընդհանրապէս համայնքի 
անդամներու հետ եւ անոնց հետ քննարկեց զանազան կարելիութիւններ՝ մնայուն 
հոգեւոր հովիւ մը ունենալու ուղղութեամբ։ Այս այցելութեան առթիւ Սրբազան Հայրը 
մկրտութիւն մըն ալ կատարեց։  
 

ՊԱՏԱՐԱԳ ՊՈՄՈՆԻ  ՄԷՋ  
 
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 18-20 Սեպտեմբեր այցելութիւն մը կու տայ Մարսէյի կարգ 
մը ծուխերուն։ Այս այցելութեան ընթացքին Վահան Սրբազան հանդիպում պիտի 
ունենայ Սէն Ժերոմի Ս. Սահակ-Մեսրոպ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի, «Ս. Սահակ-
Մեսրոպ» երգչախումբի եւ ԺԱՖ-ի երիտասարդներուն հետ։ Շաբաթ 19 Սեպտեմբերին 
Սրբազանը պիտի այցելէ Ս. Յակոբ եկեղեցի Verdouron Haut թաղամասին մէջ եւ 
հանդիպում պիտի ունենայ Ծխական Խորհուրդի եւ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան հետ։ 
Կիրակի 20 Սեպտեմբերին Վահան Սրբազան առաջին անգամ ըլլալով պիտի 
պատարագէ Պոմոնի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ։ Պատարագէն ետք տեղի 
պիտի ունենայ ընդունելութիւն եւ հանդիպում տեղւոյն հոգեւոր հովիւ Տ. Արշէն Քհնյ. 
Մովսէսեանի եւ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն հետ։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար հեռաձայնել Մայր եկեղեցի՝ 04 91 77 84 70։ 
 

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

ՍՈՒՐԲԳՐԱԿԱՆ 	  ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ 	  ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ 	  ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  

Թեմակալ	  Առաջնորդ	  Գերշ.	  Տ.	  Վահան	  Եպս.	  Յովհաննէսեան	  2	  Սեպտեմբերին	  ձեռնարկեց	  
սուրբգրական	  սերտողութեան	  շաբաթական	  հանդիպումներու։	  Իր	  խօսքին	  մէջ	  Սրբազան	  
Հայրը	  ներկայացուց	  Հայ	  Առաքելական	  Եկեղեցւոյ	  տեսակէտը	  Աստուծոյ	   յայտնութեան	  եւ	  
Աստուածաշունչի	  կազմութեան	  մասին,	  որպէս	  Աստուծոյ	  ներշնչումով	  եւ	  մարդոց	  կողմէ	  
գրուած	   գիրքերու	   ամբողջութիւն։	   Սուրբ	   Գրքի	   սերտողութեան	   շաբաթական	  
հանդիպումները	  շարունակուեցան	  Չորեքշաբթի	  16	  Սեպտեմբերի	  ժամը	  20-‐ին։	  Սրբազանը	  
իր	   դասախօսութիւնը	   սկսաւ	   Մարկոսի	   Աւետարանի	   մասին	   ընդհանուր	   բացատրութ-
իւններով, ներկայացնելով պատմական շրջանակը եւ գրական ոճը։ Ապա մասնակիցները 
սկսան կարդալ առաջին գլուխը եւ հարցումներ ուղղել։ Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի 
ունենայ Հոկտեմբեր 7-ին, ժամը 20-ին, «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Դռները 
լայնօրէն բաց են բոլորին համար։ Պարզապէս ձեր հետ բերէք ձեր Աստուածաշունչը, 
հայերէն կամ ֆրանսերէն։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝ bureauduprimat@yahoo.fr 
, հեռաձայն՝ 01 43 59 67 03։ 

 
 

 
 

ԿԱՐՃ 	  ԼՈՒՐԵՐ…	  
• Թեմական  առաջին  ընթրիք  – Շաբաթ  10  Հոկտեմբեր  2015 ։  Հաճոյքով կը տեղեկացնենք, որ մեր թեմը 
կը կազմակերպէ իր առաջին ընթրիքը Շաբաթ 10 Հոկտեմբեր 2015-ի ժամը 20։00-ին Collectionneur պանդոկին 
մէջ, Փարիզի 8-րդ թաղամաս, նպատակ ունենալով իրարու մօտ բերել մեր Եկեղեցւոյ բարեկամները։ Այս 
երեկոյի նշանաբանը պիտի ըլլայ «Կառուցել մեր Եկեղեցին աւանդութենէն արդիականութիւն» եւ առիթ 
պիտի տայ իւրաքանչիւրին իր ներդրումը ունենալու։ Առաջնորդ Սրբազանը պիտի ներկայացնէ իր 
տեսակէտը եւ ծրագիրը յառաջիկայ ամիսներու համար, ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ առաքելութիւնն ու 
դիմագրաւելիք մարտահրաւէրները։ Ընթրիքի մասնակցութեան սակն է 125 եւրօ։ Տեղերը ապահովելու 
համար դիմել Առաջնորդի Գրասենեակ, 15 rue Jean Goujon, 75008 Փարիզ, Թեմի անունով շէքով մը։  

• Ուխտագնացութիւն  Դէպի  Երուսաղէմ  15-23  Յունուար  2016 ։  Առաջնորդի գրասենեակը հաճոյքն 
ունի տեղեկացնելու, որ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցին ուխտագնացութիւն մը կը կազմակերպէ 
դէպի Երուսաղէմ, 15-23 Յունուար 2016-ին, բարձր հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ Ֆրանսայի Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի։ Մասնակցութեան սակն է 1750 եւրօ։ Անհատական 
սենեակի համար նախատեսուած է յաւելեալ 470 եւրօ։ Տեղերու ապահովման վերջնական պայմանաժամն է 4 
Հոկտեմբեր 2015։ Չէքերը գրել Comité de Dames-ի անունով։ Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար 
հեռաձայնել 01 43 59 67 03 եւ 06 15 02 76 84 թիւերուն, կամ դիմել՝ bureauduprimat@yahoo.fr 

• Առաջնորդի  Գրասենեակը կը պատրաստէ երկու հրատարակութիւններ։ Առաջին՝ օրացոյց մը, որ պիտի 
պարունակէ Հայց. Եկեղեցւոյ բոլոր մեծ տօները, ինչպէս նաեւ Ֆրանսայի մեր ծուխերու տարեկան կարեւոր 
իրադարձութիւնները։ Երկրորդ՝ արխիւային թղթածրար մը, որ պիտի պարունակէ կապի տուեալներ 
Ֆրանսայի Թեմի բոլոր ծուխերու, ինչպէս նաեւ Առաջնորդ Սրբազանին հոգեւոր իշխանութեան տակ եղող 
Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակութեան ծուխերու մասին։ Յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապ պահել Առաջնորդի Գրասենեակին հետ՝ bureauduprimat@yahoo.fr ։ 

•  

ԼՈՒՐԵՐ 	  ՄԱՐՍԷՅԻ 	  ԾՈՒԽԷՆ  
 
Մարսէյի Ս. Սահակ-Մեսրոպ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Արամ Քհնյ. Ղազարեան եւ 
Ծխական Խորհուրդը հաճոյքով կը տեղեկացնեն, որ Տ. Արամի կողմէ կազմակերպուած 
հանդիպումները տեղի կ՚ունենան ամէն Ուրբաթ ժամը 18-ին, Սահակ-Մեսրոպ 
մշակութային տան սրահին մէջ, Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցւոյ կողքին, 
երիտասարդներու հետ։ Այս հանդիպումները տեղի կ՚ունենան հարց-պատասխանի 
ձեւով, ջերմ մթնոլորտի մէջ։ Մասնակցելով այս զրոյցներուն, առիթ պիտի ունենաք 
խորացնելու ձեր ծանօթութիւնը Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ դաւանանքի եւ 
աւանդութիւններուն մասին, հասկնալու Աստուածաշունչի տեսակէտները մերօրեայ 
հարցերու մասին, ինչպէս նաեւ՝ նոր բարեկամներ ունենալու։ Հաճոյքով կը հրաւիրենք 
բոլորդ մասնակցելու այս հանդիպումներուն։ Տեղեկութիըններու համար՝ 06 95 65 45 61։ 
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Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ երիտասարդները ձեզ կը հրաւիրեն 
հանդիպման մը 2 Հոկտեմբեր 2015-ի ժամը 20-ին, Գերաշնորհ Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեանի հովանաւորութեամբ, Հայաստանի մէջ Քոյր Արուսեակի իրագործած 
աշխատանքներու շուրջ («Պօղոսեան» կրթական կեդրոն, կարիքաւոր մանուկներու 
համար կազդուրման կայաններ, երիտասարդ աղջիկներու կեդրոն, «Տիրամայր» 
արհեստից վարժարան, եւայլն)։ Ներկայ պիտի ըլլան՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ 
Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ Սրբազանը, որ պիտի խօսի «Բարեգործութիւնը դիտուած 
քրիստոնէական տեսանկիւնէ» նիւթին շուրջ, France 2-ի «Crétiens orientaux» յայտագրի 
տնօրէն Թոմա Վալիւ, որու պատրաստած վաւերագրական ֆիլմը Քոյր Արուսեակի 
որբանոցի մասին՝ «Arménie, les enfants de l'Espérance» պիտի ցուցադրուի, Լիւսիլ եւ 
Ալեքսանտր Քակասի՝ Քոյր Արուսեակի որբանոցի կամաւոր աշխատողներ 2014-ին, 
որոնք պիտի խօսին իրենց հարուստ փորձառութեան մասին եւ մեզ պիտի ծանօթացնեն 
իրենց գործունէութեան, Հ. Ժոզէֆ Վրդ. Քէլէկեան՝ Փարիզի Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ Մայր 
եկեղեցւոյ կողմէ, ինչպէս նաեւ Փարիզի Ս. Խաչ Մայր եկեղեցւոյ երիտասարդներ։ Բոլորդ 
սիրով հրաւիրուած էք։ 
 

	  
	  

	  
	  
	  

	  


