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ՎԱՀԱՆ ՍՐԲԱԶԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԱՍԱՏՐԵԱՆԻ ԹԱՂՄԱՆ/ՑՈՅՑԻՆ  
 

 

Ուրբաթ 16 Յունուարին երբ Վահան Եպս. Յովհաննէսեան ժամանեց Մարսէյ իր 
անդրանիկ առաջնորդական այցելութեան առթիւ, առաջին հերթին Ս. Սահակ-Մեսրոպ 
Մայր եկեղեցւոյ մէջ նախագահեց յուղարկաւորութեան տարաբախտ Միքայէլ 
Ասատրեանի, որ սպաննուած էր իր դպրոցին մէջ Երկուշաբթի 12 Յունուարին։ Իր 
դամբանականին մէջ Սրբազանը ըսաւ. «Այս վայրկեանին բոլորս Միքայէլ Ասատրեան 
ենք, եւ պէտք է ամէն ինչ ընենք որպէս հաւաքականութիւն, ժողովուրդ, 
կազմակերպութիւններ եւ եկեղեցի, Միքայէլի հարցով արդարութիւնը հետապնդելու 
համար, այս գերազանցապէս ժողովրդավար երկրին մէջ»։ Շաբաթ 17 Յունուարին 
Վահան Սրբազան միացաւ Ասատրեան ընտանիքին եւ աւելի քան 4000 հայորդիներուն, 
…     Մանրամասնութիւններ՝ այստեղ։ 
 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՐՍԷՅ 

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան իր անդրանիկ հովուական այցելութիւնը տուաւ Մարսէյի 
հայկական համայնքին 16-20 Յունուարին։ 16-ի երեկոյեան Սրբազանը նախագահեց 
շրջանի եկեղեցիներու Ծխական Խորհուրդներու հետ ընթրիք-հանդիպումին։ Շաբաթ 
17 Յունուարին Սրբազան Հայրը «Հրաշափառ»ով ընդունուեցաւ Մարսէյի Ս. Սահակ-
Մեսրոպ Մայր եկեղեցւոյ մէջ, ներկայութեամբ պաշտօնական անձնաւորութիւններու, 
քոյր եկեղեցիներու ներկայացուցիչներու եւ հաւատացեալ բազմութեան, որու յաջորդեց 
հիւրասիրութիւն։ Կիրակի օր Սրբազանը պատարագեց Մայր եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք 
նախագահեց ի պատւոյն տրուած ճաշկերոյթին։ Ապա ան հանդիպում ունեցաւ 
Եկեղեցւոյ սկաուտներուն հետ։ Սրբազանը առիթը ունեցաւ նաեւ հանդիպելու Տարօն 
Եպս. Ճէրէճեանին։ Շնորհակալութիւններ Մարսէյի հայութեան եւ Ծխական Խորհուրդի 
ատենապետ Ռոպէր Ազիլազեանին։ 
 

ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԵՒ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ԺՈՂՈՎ ՄԱՐՍԷՅԻ ՄԷՋ 

Առաջնորդ Սրբազանը իր հանդիպումներուն ընթացքին լայնօրէն քննարկեց Մարսէյի 
հայկական եկեղեցիներու ներկայի վիճակը եւ ապագայի հետ կապուած 
մտահոգութիւնները։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 16 Յունուարին Ս. 
Սահակ-Մեսրոպ Մայր եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Մարսէյի եկեղեցիներու ծխական 
խորհուրդներուն հետ։ Քննարկուեցան ծուխերու եւ թեմի միջեւ յարաբերութիւնները, 
առաջնորդական փոխանորդի հարցը, ծրագիրներ եւ պիւտճէական հարցեր։ Երկրորդ 
հանդիպումը տեղի ունեցաւ Երկուշաբթի 19 Յունուարին Մարսէյի շրջանի 
հոգեւորականներու հետ, Մայր Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Արամ Քհնյ. Ղազարեանի 
գրասենեակին մէջ։ Ներկայ էր նաեւ Տ. Տարօն Եպս. Ճէրէճեան։ Հոգեւոր հայրերը 
քննարկեցին ծիսակատարութեանց միաձեւութեան, հովուական գործունէութեան, 
ժողովուրդի բոլոր խաւերուն հետ մերձեցման, քարոզի լեզուի եւ այլ հարցեր։  
 
 
 
ՎԱԼԱՆՍ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 
 
Վալանի եւ շրջակայքի Ս. Սահակ եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի եւ հոգեւոր հովիւի 
հրաւէրին ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանը պիտի այցելէ Վալանս եւ յառաջիկայ 
Կիրակի 1 Փետրուարին սուրբ պատարագ պիտի մատուցէ։ Շաբաթ 31 Յունուարին 
Սրբազանը պիտի մասնակցի Հայ Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի Երիտասարդաց Միութեան 
համագումարին, ուր պիտի քննուին երիտասարդութիւնը յուզող հարցեր, 
կազմակերպութեան կանոնագրութիւնը եւ պիտի բանաձեւուին առաջարկներ որոնք 
պիտի ներկայացուին Ս. Էջմիածնի մէջ գումարուելիք երիտասարդական ընդհանուր 
համագումարին։ Մեր թեմի բոլոր ծուխերը հրաւիրուած են ուղարկելու իրենց 
երիտասարդ ներկայացուցիչները այս ժողովին։ Սրբազան Հօր Վալանս այցելութեան, 
Պատարագի եւ Երիտասարդաց համագումարի մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար հեռաձայնել 04 75 41 42 57 թիւին։ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ… 
 Առաջնորդ Սրբազան Հօր կարգադրութեամբ Ֆրանսայի թեմի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի բոլոր եկեղեցիներէն 

ներս հոգեհանգիստ կատարուեցաւ Գիւմրիի մէջ անարգ ոճիրի զոհ գացած Աւետիսեան ընտանիքի 
անդամներու հոգիներուն համար։ 

 Վահան Սրբազան Կիրակի 25 Յունուարին պատարագեց եւ քարոզեց Ալֆորվիլի Ս. Պօղոս-Պետրոս 
եկեղեցւոյ մէջ եւ առիթը ունեցաւ հանդիպելու հաւատացեալ ժողովուրդին հետ։ 

 Սրբազան Հայրը նոր ծրագրի մը կը ձեռնարկէ՝ ամսական հերթականութեամբ դասախօսական 
հանդիպումով մը խօսելու աստուածաբանական, պատմական, դաւանաբանական կամ այլ նիւթի մը շուրջ։ 
Մօտ կէս ժամուան դասախօսութենէ ետք հարցում-պատասխանի բաժնով ներկաները առիթ պիտի ունենան 
երկխօսութեան ձեւով մասնակից դառնալու ձեռնարկին։ Պիտի յաջորդէ հիւրասիրութիւն։ 
Հետաքրքրուողները կրնան կապ պահել, գրելով մեր ելեկտրոնային հասցէին։ 

 Շաբաթ 31 Յունուարը Ս. Սարգիսի տօնն է։ Այս առթիւ Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպիսկոպոս 
Յովհաննէսեան ջերմօրէն կը շնորհաւորէ բոլոր հայորդիները որոնք կը կրեն Սարգիս անունը։ 

 
 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԼՈՆՈՆԻ ՄԷՋ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 20-22 Յունուարին իր օրհնաբեր 
այցելութեամբ պատուեց Անգլիոյ եւ Իրլանտայի թեմը։ Այցելութեան գլխաւոր նպատակն 
էր հանդիպիլ թեմի հոգեւորականութեան եւ վարչական անդամներուն հետ, խօսելու 
համար թեմին հետ կապուած հարցեր՝ Վահան Սրբազանի Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ 
ընտրութեան լոյսին տակ։ Չորեքշաբթի 21 Յունուարին Նորին Սրբութիւնը հանդիպում 
ունեցաւ Վահան Սրբազանին հետ, որ Վեհափառ Հայրապետին զեկուցեց երկու թեմերու 
ներկայի կացութեան մասին։ Նոյն օրը յետմիջօրէին Վեհափառ Հայրապետը երկար 
հանդիպում ունեցաւ եկեղեցւոյ ղեկավարութեան հետ եւ քննարկեց Անգլիոյ եւ 
Իրլանտայի թեմի ապագային հետ կապուած հարցեր։ Վեհափառ Հայրապետը 
փափաքեցաւ հանդիպիլ նաեւ հոգեւորականներուն հետ։ Յետագային պիտի քննարկուին 
առաջնորդական թեկնածուներու անունները եւ ծուխերու ատենապետները տեղեակ 
պիտի պահեն Նորին Սրբութիւնը իրենց նախընտրութիւններուն մասին։ 
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