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 ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ  
 

Կիրակի 27 Մարտ 2016-ին, Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան տօնին առթիւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ 
պատարագեց, հաղորդութիւն բաշխեց եւ քարոզեց Ն.Ս.Օ .Տ.Տ. Գագերին Բ . Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, 
ներկայութեամբ հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ խուռներամ հաւատացեալներու։ Այստեղ՝ Ֆրանսայի մէջ, 
Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ . Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան պատարագեց եւ քարոզեց, շեշտելով որ ամէն ճիգ պէտք  է թափենք  
փնտռելու համար Յիսուսը եւ գործադրելու անոր պատգամները մեր այսօրուան  կեանքին մէջ, ինչպէս ըրին իր մահուան երրորդ օրը 
սուրբ կիները վկան ըլլալով դատարկ գերեզմանին եւ  հրաշափառ յարութեան։ Ի տես հաւատացեալներու  բազմութեան, որոնցմով կը 
յորդէր եկեղեցին եւ մինչեւ  իսկ ճամբան, Վահան Սրբազան իր քարոզին  մէջ ներողամտութիւն  հայցեց  բոլոր անոնցմէ որոնք  ոտքի կամ 
եկեղեցիէն դուրս մնացած էին, որովհետեւ Մայր Եկեղեցին, որ կառուցուած էր 1904-ին, չէր կրնար պարփակել բոլոր 
հաւատացեալները։  Ս. Հաղորդութեան  բաշխումէն  ետք , որուն օգնեց  Մայր Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ  Տ. Յուսիկ Քհնյ. Սարգսեանը, 
Սրբազան  Հայրը թափօրով առաջնորդուեցաւ մինչեւ առաջնորդարանի մուտքը, ուր կարդացուեցաւ վերջին Աւետարանը։  
Պատարագէն ետք Սրբազան Հայրը առաջնորդարանի դահլիճին  մէջ ընդունեց  պաշտօնական անձնաւորութիւններ եւ  
հաւատացեալներ։ Վահան Սրբազան Աւագ Հինգշաբթի Մայր Եկեղեցւոյ մէջ կատարած էր ոտնլուայի արարողութիւնը եւ լուացած էր 
սարկաւագներու ոտքերը, իսկ Ուրբաթ երեկոյ Ալֆորվիլի Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցւոյ մէջ նախագահած էր Թաղման արարողութեան։ 

 ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ   
 

2 Ապրիլ  2016-ին Ն.Ս.Օ.Տ .Տ. Գարեգին Բ . Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս յայտարարութիւն  մը հրապարակեց  Արցախի սահմաններու  
երկայնքին ատրպէյճանական  զինեալ ուժերու  սանձազերծած յարձակումներուն  կապակցութեամբ, 1-2 Ապրիլի լուսցող գիշերը։  
Յայտարարութեան  մէջ կ՚ըսուի.- «Խստօրէն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից  Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով իրականացուող 
նախայարձակ գործողութիւնները, ուղղուած նաեւ բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչութեան դէմ: Մեր աղօթքը եւ զօրակցութիւնն ենք  
բերում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանութիւններին ու ժողովրդին , Պաշտպանութեան բանակի քաջարի հրամանատարներին  ու  
զինուորներին: Յորդորում ենք չնուազող արիութեամբ ու աներեր հաւատքով դիմակայել Հայրենիքի անկախութեան  եւ  մեր ժողովրդի  
անվտանգութեան դէմ ուղղուած թշնամական յարձակումներին: Ադրբեջանի շարունակական սադրանքներն ու ռազմական  
գործողութիւնները խաթարում են կայունութիւնը տարածաշրջանում եւ ի չիք դարձնում հակամարտութեան կարգաւորմանն ուղղուած  
ջանքերը: Կոչ  ենք  ուղղում միջազգային  հանրութեանը, ի մասնաւորի ղարաբաղեան  հակամարտութեան  կարգաւորման  գործընթացում  
ներգրաւուած երկրներին`  կասեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի դէմ Ադրբեջանի չդադարող ոտնձգութիւնները»։  Յատոգկ հսկում եւ 
աղոթք նախատեսոգած է Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6-ին, ժամը 19.30-ին երեկոյեան Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ մայր տաճարին մէջ. 
Փարիզ։ 

 ԱՊՐԻԼ 24-Ի ՊԱՏԱՐԱԳ  
 

Մայր Աթոռ Ս.  Էջմիածինը թելադրեց Հայ Եկեղեցւոյ բոլոր թեմերուն Կիրակի 24 Ապրիլին Հայոց Ցեղասպանութեան  զոհերու  
յիշատակին  պատարագ մատուցել։  Այս տարի կիրակնօրեայ պատարագի ընթացքին  պիտի կատարուի Սրբադասուած Նահատակներու  
Բարեխօսութեան յատուկ աղօթք։ Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութեան մէջ սուրբերու համար հոգեհանգիստ չի կատարուիր։ Ֆրանսայի բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ, ինչպէս նաեւ Արեւմտեան  Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակութեան իշխանութեան սահմաններուն  մէջ 
գտնուող բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պատարագի աւարտին տեղի պիտի ունենայ Սուրբերու  Բարեխօսութեան Աղօթք։ Գերշ . Տ. Վահան  
Եպս. Յովհաննէսեան պիտի պատարագէ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ։ Բոլոր հոգեւոր հովիւները պիտի 
պատարագեն իրենց եկեղեցիներուն  մէջ։ Փարիզի Արքեպիսկոպոս Կարտինալ Անտրէ Վէն-Թրուայի հրաւէրով Փարիզի Նոթրը Տամ  
Մայր Եկեղեցւոյ մէջ պիտի պատարագէ Ֆրանսայի Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ վիճակաւոր Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեան, ներկայ պիտի 
գտնուի նաեւ Վահան  Եպս. Յովհաննէսեան։  Մինչեւ  այս թերթիկի հրապարակումը Առաջնորդի Գրասենեակը որեւէ տեղեկութիւն  չէր 
ստացած Փարիզի մէջ Ապրիլ 24-ի ոգեկոչական ձեռնարկներուն  մասին։ Եթէ յաւելեալ տեղեկութիւններ ունենանք՝ կը փոխանցենք մեր 
ընթերցողներուն։ 

 ԱՌԱՋՆՈՐԴ  ՍՐԲԱԶԱՆԻ ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 
 

Հայ Առաքելական  Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդի Գրասենեակը հրապարակած է Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ . Տ. Վահան Եպս. 
Յովհաննէսեանի պատգամը, Մեր Տէր եւ  Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան եւ  Ս. Զատկուան առթիւ։ Շնորհաւորական գիրը կը 
շեշտէ, որ հայ ժողովուրդի մօտ Զատկուան տօնակատարութիւնը առիթ մըն է ընտանիքներուն եւ համայնքին համար իրար մօտ 
գալու։ Այս աւանդութեան առընչութեամբ Առաջնորդ Սրբազանը կը խօսի վերջին ամիսներուն իրագործուած կամ յետագային  
իրագործուելիք զանազան ծրագիրներու մասին, որոնց նպատակն է մեր ժողովուրդը աւելի մօտեցնել իրարու եւ Եկեղեցիին, եւ այդ 
կապը զօրացնել  Հայ Առաքելական  Եկեղեցւոյ աւանդութիւններով եւ  ուսուցումներով։ Իր խօսքին  մէջ Սրբազան Հայրը կը քաջալերէ 
մեր ժողովուրդը մտնելու մեր Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ, մասնակցելով մէկ կամ զանազան ծրագիրներուն։ 
 
 
 |      Նամակ |   Ճաշկերոյթ |  Դասընթացք |       Աճուրդ |    Ծրագրեր | 

 ՊԱՏԱՐԱԳԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ  
Առաջնորդի Գրասենեակը ուրախութեամբ կը յայտնէ, որ պիտի ձեռնարկէ դասընթացքի մը, որու նիւթը պիտի ըլլայ «Քննարկել մեր 
պատարագը էջ առ էջ»։ Դասընթացքը պիտի սկսի Չորեքշաբթի 11 Մայիսի ժամը 20-ին եւ պիտի տեւէ մինչեւ 29 Յունիս։ Սկիզբը հակիրճ 
կերպով պիտի ներկայացուին  Պատարագի խորհուրդի Աստուածաշնչական  արմատները։  Ապա  պիտի անցնինք  Հայ Առաքելական  
Եկեղեցւոյ մէջ Պատարագի արարողութեան զարգացման հանգրուաններուն։ Բացատրութիւնները պիտի կեդրոնանան գլխաւորաբար  
Պատարագի աղօթքներուն եւ երգեցողութեան վրայ։ Դասերը պիտի տրուին Գերշ . Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի կողմէ, հայերէնով 
եւ ֆրանսերէնով,  ընկերակցութեամբ պաստառի վրայ ֆրանսերէնով բացատրութիւններու։  Առաջին դասը նախատեսուած է  
Չորեքշաբթի 11 Մայիս 2016-ի ժամը 20-ին, «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահին մէջ , 15 rue Jean Goujon, 75008 Փարիզ։ Սրբազան  Հայրը պիտի 
բացատրէ այսօրուան Պատարագի կառոյցը, շրջագիծը, իմաստը եւ դերը գլխաւոր երգերու եւ աղօթքներու։ Դասերու ընթացքին պիտի 
գործածուին Romaric Thomas-ի աշխատասիրութեամբ վերջերս Լիոնի մէջ հրատարակուած « La Divine Liturgie du Saint Sacrifice » գիրքը եւ  
« Divine Liturgie de l’Église Apostolique Arménienne » տպ. 2008, Փարիզ։ Մասնակիցները պիտի ստանան դասընթացքի ամփոփումները։ Յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար հեռաձայնել 01 43 59 67 03 թիւին եւ կամ կապ պահել e-mail-ով։ mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
 
 

 ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ  
 

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի տնտեսական  ապագայի ապահովման, Առաջնորդ Սրբազան Հօր եւ Թեմական 
Խորհուրդի կրօնական, կրթական, ընկերային եւ մշակութային ծրագիրներու համար,  Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ . Տ. Վահան Եպս.  
Յովհաննէսեան դիմեց դրամատան նախկին սեփանակատէր, Ս.  Էջմիածնի եւ Փարիզի Մայր Եկեղեցւոյ բարերար եւ մեր եկեղեցւոյ 
սարկաւագ Պրն. Սարգիս Պետոյեանին, որպէսզի ուսումնասիրէ վերոյիշեալ նպատակով հիմնադրամ մը ստեղծելու 
կարելիութիւնները։ Առաջնորդ Սրբազանը, որ արդէն ամիսներէ ի վեր ունէր հիմնադրամ ստեղծելու այս գաղափարը, զայն 
ներկայացուց Թեմական Խորհուրդի Հինգշաբթի 31 Մարտի ժողովին, որ ջերմօրէն ընդունեց Սրբազան Հօր առաջարկը։ Պրն. Սարգիս 
Պետոյեան  խորհրդակցելէ ետք  փաստաբաններու  եւ  փորձագէտներու հետ Սրբազան Հօր եւ  Թեմական Խորհուրդին  պիտի 
ներկայացնէ հիմնադրամի նախագիծը։ Անոնք որոնք հետաքրքրուած են մեր թեմի այս տնտեսական հիմնադրամի ծրագրով, յաւելեալ 
տեղեկութիւններու համար կրնան կապի մէջ մտնել Առաջնորդի Գրասենեակին հետ։ 
 

 

 «ՆԱԶԱՐԲԵԿ»Ի ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ  
 

Ուրբաթ 1 Ապրիլ 2016-ին «Նազարբեկ» երիտասարդական միութեան վարչական անդամներ հանդիպում ունեցան Հայ Առաքելական  
Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Թեմի Առաջնորդ եւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ Գերշ . Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեանի 
հետ։ Այս հանդիպումը կազմակերպուած էր Ս. Զատկուան առթիւ շնորհաւորելու համար Սրբազան Հայրը եւ ստանալու  իր 
օրհնութիւնները։ «Նազարբեկ»ի վարչութեան 11 անդամները սրտբաց խօսակցութիւն  ունեցան Սրբազան Հօր հետ, 
պատրաստակամութիւն յայտնելով իրենց կարելին ընելու՝ օգնելու համար Եկեղեցւոյ եւ համայնքի զանազան ծրագիրներուն։ 
Հանդիպման ընթացքին երիտասարդները ներկայացուցին իրենց ծրագիրները եւ խօսեցան ֆրանսահայ համայնքի զանազան հարցերու  
մասին։ Հանդիպման աւարտին Վահան Սրբազան շնորհակալութիւն յայտնեց երիտասարդուհիներուն եւ երիտասարդներուն այս 
այցելութեան եւ իրենց ծրագիրներու մասին միտքերու փոխանակման համար։ Ան շնորհաւորեց իրենց յաջողութիւններուն համար եւ 
թելադրեց որ իրենց կարելին ընեն համագործակցելու միւս երիտասարդական միութիւններուն հետ, աւելի զօրացնելու համար մեր 
եկեղեցին եւ  համայնքը Ֆրանսայի եւ  ամբողջ սփիւռքի մէջ։ «Նազարբեկ» երիտասարդական միութեան մասին յաւելեալ  
տեղեկութիւններու համար այցելեցէք իրենց կայքէջը։ 
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