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ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ  ԵՐԵԿՈՅ  2016-Ի  ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԵԱՆ  

Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը ծանուցանէ կազմակերպումը 2016-ի 
Երուսաղէմ ուխտագնացութեան մասնակիցներուն համար բացատրական երեկոյի մը, 
Չորեքշաբթի 9 Դեկտեմբերին, սուրբգրական շաբաթական սերտողութեան պահուն, ժամը 
19։30-ին։ Այցելութեան վայրերու մասին Ֆիլմ պիտի ցուցադրուի, Լիոնէն Ժան Տէր Մետքեանի 
բացատրութիւններով։ Ապա պիտի խօսուի ճամբորդութեան ծրագրին մասին, իւրաքանչիւր 
օրուան յայտագրով եւ մանրամասնութիւններով։ Ասիկա լաւ առիթ մը պիտի ըլլայ 
մասնակիցներուն համար՝ այս ուխտագնացութեան շուրջ զիրենք հետաքրքրող հարցերու 
մասին խօսելու եւ հարցումներ ուղղելու։ Ապա տեղի պիտի ունենայ հիւրասիրութիւն, Մայր 
եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ։ Ձեռնարկը բաց է բոլորին համար, կրնան 
մասնակցիլ նաեւ անոնք որոնք պիտի չմասնակցին այս ուխտագնացութեան։ 
 

ԹԵՄԻ  ՆՈՐ  ԿԱՅՔԷՋԸ  -  WWW 	  

Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը ծանուցանէ նոր թեմական կայքէջի 
ստեղծումը։ Կայքէջը` www.diocesearmenien.fr տեղեկութիւններ պիտի 
պարունակէ մեր թեմի բոլոր ծուխերու, հոգեւոր հովիւներու, Ֆրանսայի մէջ Հայ 
Եկեղեցւոյ զանազան ծրագիրներու եւ գործունէութեան մասին։ Կայքէջին մէջ պիտի 
գտնէք նաեւ մանրամասն տեղեկութիւններ Հայ Եկեղեցւոյ պատմութեան մասին, 
մասնաւորաբար 2000 տարուան պատմութեան գլխաւոր դէպքերու եւ անձերու մասին, 
Հայ Եկեղեցւոյ ուսուցումներուն եւ վարդապետութեան մասին, ինչպէս նաեւ աղօթքներ 
եւ այլ յօդուածներ։ Կրնաք այցելել կայքէջը ։ Նոր կայքէջով նոր ելեկտրոնային հասցէ ալ 
ստեղծած ենք։ Առաջնորդի Գրասենեակին հետ կապ հաստատելու համար կրնաք 
գործածել bureauduprimat@diocesearmenien.fr հասցէն։ Առաջնորդի Գրասենեակին հետ 
կապուած բոլոր միւս հասցէները պիտի փակուին Հոկտեմբերի աւարտին։ 
 

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ  ԼԻՈՆԻ  ՄԷՋ  

Լիոնի Ս. Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ տուած իր անդրանիկ այցելութեան ընթացքին 
Վահան Սրբազան հրապարակային դասախօսութիւն մը տուաւ Ուրբաթ 16 
Հոկտեմբերին, «Կարպիս Մանուկեան» սրահին մէջ, «Հայկական պատարագի 
աստուածաշնչական աղբիւրը» նիւթին շուրջ։ Սրբազան Հայրը կեդրոնացաւ 
Տիրոջ վերջին ընթրիքին, զոհի աստուածաշնչական ըմբռնումներուն, մեղքին եւ 
փրկութեան վրայ։ Սրահը լեցուն էր հաւատացեալներով, որոնք իրենց 
հարցումներով եւ մեկնաբանութիւններով մասնակից դարձան։ Սրբազան Հայրը 
սպառիչ կերպով պատասխանեց հարցումներուն։ Ապա տեղի ունեցաւ 
հիւրասիրութիւն, ուր բաժակ մը գինիի շուրջ հաւատացեալները առիթ ունեցան 
անձնապէս հանդիպելու եւ խօսելու Առաջնորդ Սրբազանին հետ։ 
 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ  ՀՈԳԵՒՈՐ  ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ  ԺՈՂՈՎ  
 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
հրաւէրով Հայ Եկեղեցւոյ Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը 2-7 Նոյեմբերին ժողով 
պիտի գումարէ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ, Վեհափառ Հայրապետի 
նախագահութեամբ։ Ժողովը պիտի քննարկէ Հայ Եկեղեցւոյ առաքելութեան եւ 
ծրագիրներուն հետ կապուած հարցեր եւ թեմերու մէջ Հայ Եկեղեցւոյ 
դիմագրաւած խնդիրներն ու մարտահրաւէրները։ Որպէս անդամ Գերագոյն 
Հոգեւոր Խորհուրդի, Առաջնորդ Սրբազանը՝ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեան պիտի մեկնի Հայաստան մասնակցելու համար ժողովի 
նիստերուն։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու մասին սխմել այստեղ։  
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ  ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ  ՏԵՍԻՆԻ  ՀԱՅ  ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ 	  

24-25 Հոկտեմբերին Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան պիտի այցելէ Տեսինի Ս. 
Աստուածածին եկեղեցւոյ ծուխ։ Սրբազանը հանդիպումներ պիտի ունենայ Տեսինի 
Ծխական Խորհուրդի եւ երիտասարդներուն հետ։ Կիրակի 25 Հոկտեմբերին Առաջնորդ 
Սրբազանը պիտի պատարագէ, քարոզէ եւ հաղորդութիւն պիտի բաշխէ։ Որպէս 
Առաջնորդ Ֆրանսայի Թեմի, որուն մաս կը կազմեն 23 ծուխեր, Սրբազան Հօր փափաքն է 
այցելել իր թեմի բոլոր ծուխերը մինչեւ տարեվերջ, այսպիսով առիթ ունենալով 
հանդիպելու իր հօտին եւ առիթ տալու որ անձնապէս ծանօթանան իր հետ։ Այս գծով 
յաւելեալ տեղեկութեանց համար եւ Սրբազան Հօր այլ այցելութիւններու մասին կրնաք 
կապ պահել Առաջնորդի Գրասենեակին հետ՝ bureauduprimat@yahoo.fr ։ 
 

 

 
 

ՍՈՒՐԲ  ԳԻՐՔԻ  ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ  ԽՈՒՄԲ 

Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 28 Հոկտեմբերի ժամը 20-ին, 
Առաջնորդարանի «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ։ Նախորդ հանդիպումին սկսած 
էինք կարդալ Մարկոսի Աւետարանը։ Պիտի շարունակենք կարդալ Մարքոսի 
աըետարանի առաջին գլուխը. որուն վերջագորոըթեան Վահան Սրբազանը պիտի 
ամփոփէ առաջի գլխուն ուսումնասիրուած կարեւոր կետերը։ Բոլորդ հրաւիրուած էք մեր 
յառաջիկայ հանդիպումին։ Աւելի ջերմօրէն հրաւիրուած են անոնք, որոնք կը կարծեն որ 
անաստուած են կամ կը մտածեն որ եկեղեցին որեւէ դեր չունի խաղալիք մեր կեանքին 
մէջ կամ «յերախայից, թերահաւատից, յապաշխարողաց և յանմաքրից» 
 

	  	  

	   	  

	  

ՁԵՌԱԳԻՐ 	  ՄԸ 	  ՆՈՒԷՐ 	  Ս .	  ԷՋՄԻԱԾՆԻՆ  
 
Միւռոնօրհնէքի	   ժամանակ	   Ս.	   Էջմիածնի	   մէջ	   բազմաթիւ	   հաւատացեալներ	   եւ	  
բարերարներ	   ներկայ	   էին	   նաեւ	   Ֆրանսայէն։	   Այս	   առթիւ	   Պրն.	   Կարպիս	  
Ջրբաշեան,	   թեմի	   հիմնադիրներէն	   եւ	   Հայ	   Եկեղեցւոյ	   բարերարներէն,	   պատիւն	  
ունեցաւ	  հանդիպում	  ունենալու	  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	  Գարեգին	  Բ.	  Ծայրագոյն	  Պատրիարք	  
եւ	   Ամենայն	   Հայոց	   Կաթողիկոսին	   հետ	   եւ	   մանրանկարներով	   զարդարուած	  
ձեռագիր	   Աւետարան	   մը	   նուիրեց։ Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց նուէրը՝ 
համբուրելով գեղեցիկ ձեռագիր-Աւետարանը եւ շնորհակալութիւն յայտնելով 
Պարոն Ջրբաշեանին։ 

	  

	  
	  

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ… 
- ÎÁ ËÝն¹դñáõÇ Ñ³աÕáñ¹դ³աÏóÇÉ ²Աé³աçÝնáñ¹դÇ ·ñ³աë»Ýն»³աÏÇÝն Ñ»ï Ñ»ï»õ»³աÉ ¿É»ÏïñáÝն³աÛÇÝն Ñ³աëó¿ÇÝն 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr, Ï³աÙ 01 43 59 67 03 Ñ»é³աËûë³աÑ³աÙ³աñÇÝն ÙÇçáó³աõ ÙÇ³աÛÝն: 
- Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի հրաւէրով թեմի հոգեւորականներու երկօրեայ 
համագումար մը տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի եւ Ուրբաթ 3 եւ 4 Դեկտեմբերին, Փարիզի մէջ։ 
Համագումարին հրաւիրուած են Ֆրանսայի թեմի բոլոր ծուխերու հոգեւոր հովիւները, Սրբազան Հօր 
նախագահութեամբ քննարկելու համար թեմի առաքելութեան, ծիսական տօնակատարութիւններու եւ 
հովուական ծառայութեան հետ առընչուող հարցեր։ 

- Այս տարուայ Թեմական Պատգամաւորական տարեկան ժողովի տեղի կունենայ Առաջնորդարանին մէջ 
Շաբաթ օր՝ 5 Դեկտեմբերին։  


