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ԿՈՉ ԹԵՄԻՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒՆ

Սիրելի Հայ երիտասարդներ Ֆրանսայի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի,
Ինչպէս արդէն յայտարարած ենք՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոս
Ամենայն Հայոց՝ 2018 թուականը հռչակած է որպէս Երիտասարդութեան Տարի. շեշտը դնելով այն
կարեւոր դերին վրայ որ երիտասարդութիւնը կը խաղայ մեր Եկեղեցւոյ եւ ազգին կեանքէն ներս:
Արձագանգելու համար Հայոց Հայրապետի յայտարարութեան, եւ արժեւորելու համար
2018-ը որպէս Երիտասարդութեան Տարի, պատուիրակութիւնէն եւ թեմէն ներս
Երիտասարդութեան Տարուայ յատուկ յանձնախումբ մը նշանակած ենք որ արդէն իսկ
զանազան ծրագրեր պատրաստած է:
Նախ եւ առաջ մեր հայեացքը կ'ուղղենք դէպի հայրենիք, ուր մեր նախնիները դարեր
ապրեցան ու կը շարունակեն ապրիլ "վասն Յիսուսի, վասն հայրենեաց": Հայոց
Հայրապետի օրհնութեամբ Յուլիս 4-էն մինչեւ Յուլիս 8-ը, Ծաղկաձորի մէջ, Հայաստան,
համազգային համաժողով մը պիտի կազմակերպուի. որուն պիտի մասնակցին աշխարհի
չորս կողմերէն հայ երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ:
Կոչ կ'ընենք ձեզի, մեր թեմի սիրելի երիտասարդներ, որ կապ հաստատելով ձեր հոգեւոր
հովիւին եւ ծխական խորհուրդին հետ, ամէն ջանք թափէք մասնակցելու համար այս
ժողովին: Կը պատկերացնենք թէ որքան ցնծալից, հետաքրքրական եւ ներշնչական պիտի
ըլլայ մեր հայրենիքի լանջերուն, Հայոց Հայրապետի բարձր հովանաւորութեամբ եւ
օրհնութեամբ, մեր հայ քոյր եւ եղբայրներուն հետ 4 օր անցնելը:
Այս առիթով ուրախ ենք յայտնելու նաեւ որ, ուխտագնացութիւն մը կը պատրաստենք
դէպի հայրենիք Յուլիս 23-էն մինչեւ Յուլիս 30, որու ընթացքին պիտի այցելենք զանազան
սրբավայրեր, ներառեալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին: Յոյսով ենք որ ուխտագնացութեան
ընթացքին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութիւնն ալ կը ստանանք:
Սիրելի երիտասարդներ, ուրախ պիտի ըլլանք եթէ կապ հաստատելով ձեր հոգեւոր
հովիւին եւ ծխական խորհուրդին հետ, գործօն ձեւով մասնակցիք, Ձեր Տարուայ՝
Երիտասարդութեան Տարուայ վերոյիշեալ եւ ապագայի ծրագրերուն:
Եթէ որեւէ թելադրանք կամ առաջարկ ունենաք, անձամբ մեզի հետ կապուելու մի՛ վարանիք:
Լաւագոյն մաղթանքներով եւ օրհնութեամբ՝
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