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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ՊՈՐՏՈՅԻ ՄԷՋ  
Ս. Ծննդեան տօնակատարութիւններու ծիրէն ներս, այս շաբաթավերջին՝ 15-16 Յունուարին, Պորտոյի եւ Աքիթէնի Հայ Մշակութային Միութեան 
(ACABA) հրաւէրով մեր Թեմակալ Առաջնորդը իր առաջին այցելութիւնը պիտի տայ Պորտոյի հայկական համայնքին։ Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը 
Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ Ս. Պատարագ պիտի մատուցէ եւ ջրօրհնէք պիտի կատարէ Կիրակի 15 Յունուար 2017-ին, կաթողիկէ Ս. 
Վիքթոր եկեղեցւոյ մէջ, 144 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux։ Հայ Եկեղեցւոյ հինէն եկող աւանդութեան համաձայն օրհնուած ջուրը կը բաշխուի 
ժողովուրդին։ Պատարագէն ետք Սրբազան Հայրը մկրտութիւն պիտի կատարէ համայնքին մաս կազմող ընտանիքի մը փափաքով։ Եկեղեցական 
արարողութիւններուն պիտի յաջորդէ ճաշկերոյթ Ս. Ծննդեան առթիւ։ Վահան Սրբազան հանդիպում պիտի ունենայ համայնքի ներկայացուցիչներուն 
հետ, խորհրդակցելու համար եկեղեցական համայնք եւ ծխական կառոյց ստեղծելու կարելիութիւններու մասին։ Եկեղեցական արարողութիւններու եւ 
Վահան Սրբազանի երկօրեայ այցելութեան մանրամասնութիւններու մասին կապ հաստատել Տիկին Անահիտ Սանթանայի կամ Առաջնորդի 
Գրասենեակին հետ։    
 

 ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋ ՄԸ ՄԱՐՍԷՅԻ ՄԷՋ  
Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան 8-9 Յունուարի շաբաթավերջին այցելեց Մարսէյի Ս. Թարգմանչաց Մայր եկեղեցի։ Շաբաթ 8 Յունուարի երեկոյեան 
Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը հանդիպում ունեցաւ Փրատոյի Մայր եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն հետ։ Հանդիպման կը մասնակցէին Թեմական 
Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն. Հայկազ Կէօրտեպաք եւ Թեմական Խորհուրդի գանձապահ Պրն. Արմենակ Քուզուեան։ Ժողովի ընթացքին քննարկուեցան 
Մարսէյի եկեղեցւոյ գործունէութեան եւ Թեմի ծրագիրներու վերաբերեալ զանազան հարցեր։ Կիրակի 9 Յունուարին Սրբազան Հայրը պատարագ մատուցեց եւ 
պատարագի աւարտին հանդիսապետեց հոգեհանգստեան արարողութեան՝ եկեղեցւոյ հիմնադիր անդամներու, բարերարներու եւ հոգեւորականներու հոգիներուն 
ի հանգիստ։ Պատարագէն ետք տեղի ունեցաւ տպաւորիչ ճաշկերոյթ մը, պատրաստուած՝ Մարսէյի Մայր եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ։ Ճաշկերոյթի 
ընթացքին, ընդառաջելով հոգեւոր հովիւ Տ. Արամ Քհնյ. Ղազարեանի եւ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն. Ռոպէր Ազիլազեանի խնդրանքին, Վահան 
Սրբազան «Ս. Վարդան Մամիկոնեան» թեմական շքանշանը շնորհեց երկար տարիներու նուիրեալ վարչականներէն Պրն. Տիրան Կարապետեանին։ Մեր 
շնորհաւորութիւնները կը յայտնենք Պրն. Կարապետեանին, իր ընտանիքին եւ Ս. Թարգմանչաց Մայր Եկեղեցւոյ ծխական համայնքին։.      

 ՊԱՀԵԼՈՎ ՄԵՐ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ – ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՅՍ ՈՒՐԲԱԹ 13 ՅՈՒՆՈՒԱՐԻՆ  
 
Ըստ Աստուածաշունչին Յիսուսի ծնողքը իր ծննդեան ութերորդ օրը անոր թլփատեցին «Յիսուս» անունը հաստատելով անոր վրայ (Ղկ. 2.21։)։ Հետեւաբար մեր 
եկեղեցւոյ հնագոյն աւանդութիւններուն համաձայն Յունուարի 13-ին Յիսուսի անուանակոչութեան տօնը կը նշենք… Ս. Պատարագ կը մատուցուի այդ օր՝ (այս 
տարի՝ Ուրբաթ՝ 13 Յունուարին) եւ Պատարագէն ետք առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի կ՚ունենայ աւանդական տնօրհնէքը։ Այս աւանդութիւնը կը 
շարունակուի մեր թեմին մէջ Նկատի ունենալով որ առաջնորդարանը Ֆրանսայի բոլոր հայերու տունն է, կը հրաւիրենք բոլոր հայերը որոնք շրջանին մօտ կը 
գտնուին միանալու մեզի Ուրբաթ 13 Յունուարի Ս. Պատարագին, որու աւարտին թափորով պիտի ուղղուինք դահլիճ, կատարելու համար աւանդական 
տնօրհնէքը։ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան պիտի հանդիսապետէ արարողութիւներուն եւ դահլիճին մէջ անձամբ ձեզ պիտի ողջունէ։ 

 

 ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ՆՈՐ ԴՐՈՒԹԻՒՆ  
Ինչպէս նշած էինք մեր նախորդ թիւերէն մէկուն մէջ, Պրն. Ալպրիկի ջանքերով առաջնորդարանը եւ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ գրասենեակները 
օժտուեցան հեռաձայնի նոր դրութեամբ։ Այս դրութիւնը հաստատուեցաւ մի քանի նպատակներով։ Նոր դրութիւնը առաջին հերթին հեռաձայնողին առիթ կու տայ 
ընտրելու իր ուղղութիւնն ու հասցէն։ Թիւ 1 սեղմելով հեռաձայնողը կը կապուի թեմական գրասենեակ, ուր ան կրնայ կապուիլ Առաջնորդի, Առաջնորդական 
Փոխանորդի եւ Առաջնորդի օգնականի հետ, հարցումներ ուղղել Թեմի, Առաջնորդի Գրասենեակի, ծուխերու եւ հայկական համայնքներու մասին։ Թիւ 2 սեղմելով կը 
հասնիք Մայր եկեղեցւոյ գրասենեակներուն, ուր կրնաք կապուիլ գրասենեակներու դիւանապետ Պրն. Գրիգոր Դաւիթեանի եւ Մայր Եկեղեցւոյ տեսուչ Տ. Յուսիկ 
Քհնյ. Սարգսեանի հետ, հարցումներ ուղղել Մայր Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի կամ ծուխի վերաբերեալ, խօսիլ մկրտութիւններու, պսակներու, 
յուղարկաւորութիւններու կամ այլ հովուական հարցերու մասին։ Թիւ 3 սեղմելով կը կապուիք առաջնորդարանի գրադարանին։ Նոր դրութիւնը հեռաձայնողին 
առիթ կու տայ իր պատգամը ձգելու արձանագրող սարքին, եթէ գրասենեկային ժամերէն դուրս որեւէ ժամ հեռաձայնէ։ Նոր դրութիւնը նաեւ առիթ կու տայ ներքին 
ճամբով իրարու կապուելու, ինչպէս նաեւ պատգամ արձանագրելու դուրսէն հեռաձայնողին համար։ Կը թելադրենք որ հեռաձայնէք եւ ուշադրութեամբ լսէք 
արձանագրութիւնը եւ ըստ այնմ սեղմէք կոճակը։ Սրբազան Հօր հետ խօսելու համար սեղմել թիւ 1։ Սրբազանը ուրախ պիտի ըլլայ ձեզ լսելով։ 

 ՆՈՐ ՊԱՍՏԱՌ ԵՒ ԼՍԱՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹԻՒՆ 
Տէր եւ Տիկին Արեգ Պաղտասարեանի բարերարութեամբ Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ Մայր եկեղեցւոյ «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահը օժտուեցաւ նորագոյն 
լսատեսողական դրութեամբ, ընդգրկելով մասնագիտական թուային հեռարձակման սարք եւ հեռուէն ղեկավարուող մեծ պաստառ, կապուած՝ 
համապատասխան ձայնային սարքաւորումներու։ Այս դրութիւնը պիտի օգնէ սրահէն ներս դասախօսութիւններու եւ այլ ձեռնարկներու մատուցման որակի 
բարձրացման։ Այսպիսով Մայր եկեղեցւոյ խորհուրդը եւ Թեմը առիթ պիտի ունենան պաստառի վրայ ցուցադրութեամբ լսատեսողական ձեռնարկներ 
կազմակերպելու։ Այլեւս պէտք պիտի չըլլայ ամէն անգամ ձեռնարկի մը առթիւ պաստառ մը զետեղելու եւ լսատեսողական գործիքները իրարու միացնելու։ 
Քանի մը կոճակ սեղմելով «Նուրհան Ֆրէնկեան» սրահը պիտի վերածուի 21-րդ դարու արդիական լսատեսողական յարմարութիւններով սրահի։ Բարերարը 
հոգաց ամբողջ սարքաւորումի եւ անոր զետեղման ծախսերը։ Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Տէր եւ Տիկին Արեգ Պաղտասարեանին՝ մեր Եկեղեցւոյ իրենց 
նեցուկին համար։ Ձեր նման նուիրեալ ընտանիքներու եւ անհատներու վեհանձն նուիրատուութիւններով է որ Հայ Եկեղեցին կրնայ քայլ պահել 
արդիականութեան հետ եւ աւելի ժամանակակից դարձնել իր ծրագիրներու մատուցումը։.    
 

 ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ  
 

14-18 Դեկտեմբեր 2016-ին Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան ներկայացուցիչները ժողով մը գումարեցին Լոնտոնի մէջ, որու ընթացքին 
որդեգրեցին դէպի Սուրբ Երկիր երիտասարդական ուխտագնացութեան մեր թեմի ծրագիրը։ Հետեւաբար Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան 
Կեդրոնական Վարչութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ Ֆրանսայի Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութիւնը ուխտագնացութիւն մը կը 
կազմակերպէ դէպի Սուրբ Երկիր 22-29 Մայիս 2017-ին, որուն կրնայ մասնակցիլ Եւրպայի ամբողջ հայ երիտասարդութիւնը։ Ծրագրին մէջ 
նախատեսուած են այցելութիւններ աստուածաշնչական դէպքերու կարեւոր վայրեր, ինչպէս՝ Յիսուսի ծննդավայրը՝ Բեթղեհէմ, մկրտութեան վայրը՝ 
Յորդանան գետ, Գալիլիոյ լիճ, Թաբոր լեռ, Նազարէթ, Երուսաղէմ, Գեթսծեմանի, Սիոն լեռ եւ անշուշտ՝ Երուսաղէմի հայոցծ պատրիարքարան։ 
Երիտասարդութիւնը առիթ պիտի ունենայ հանդիպելու Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքին եւ ստանալու անոր օրհնութիւնները։ ղմ Առանց նկատի 
ԶՑԶԱառնելու օդանաւի տոմսը, մասնակցութեան սակն է 600 եւրօ։ Կոչ կ՚ուղղենք որ Ֆրանսայի ծուխերը եւ Եւրոպայի թեմերն ու համայնքները 
քաջալերեն իրենց երիտասարդները մասնակցելու այս ուխտագնացութեան։ Արձանագրութեան վերջին պայմանաժամն է 15 Փետրուարը։ 
Ուխտաւորներու մասնակցութիւնը հաստատուած կ՚ըլլայ երբ անոնք Փարիզի առաջնորդարան կը յանձնեն 600 եւրոն եւ իրենց անձնական տուեալները։ 
Նախը նտրելի է որ ամէն ծուխ ինք կազմակերպէ իր երիտասարդներու օդանաւով երթուդարձը։ Մասնակիցները պէտք է հասած ըլլան 
ամենաուշը մինչեւ 23 Մայիսի առաւօտեան ժամը 7 եւ Թել Ավիվէն մեկնին 29 Մայիսի ժամը 13-էն ետք։Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կապ 
հաստատեցէք Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան Ֆրանսայի Կեդրոնական Վարչութեան հետ՝ jeunessediocesaine@gmail.com ։ 

 

 
          

 

 NOUVELLE BREVES...   

- Le bureau du Primat est heureux de vous annoncer que mercredi prochain, 18 janvier, nous reprendrons notre cours sur "Explorer notre "Badarak" page par page" 
offert par Monseigneur Vahan Hovhanessian. L'exposé aura lieu dans la salle Fringhian à 20h00. Tous sont les bienvenus. Merci d'apporter votre livre de "Badarak" 
avec vous. 

- Tous ceux qui souhaitent recevoir régulièrement le e-bulletin ,qui inclut des informations sur la liturgie, théologie et spiritualité, mais aussi, les programmes et 
activités de notre église. sont priés d'envoyer leur adresse e-mail à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 

http://www.diocesearmenien.fr/
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A

