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2015, Երեքշաբթի առաւօտեան սուրբ
Պատարագով եւ հոգեւոր կրթութեամբ,
յետ խորհրդակցութիւններու, իր 25
Յուլիս 2015-ի նիստին Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց քսաներորդ Կաթողիկոս Պատրիարք ընտրեց Արհիապատիւ
Հայր Գրիգոր Եպիսկոպոս Կապրոյեանը,
որ առաւ Գրիգոր Պետրոս Ի. անունը:
Ան ծնած է 14 Նոյեմբեր 1934-ին,
քահանայ ձեռնադրուած է 28 Մարտ
1959-ին, եպիսկոպոս ձեռնադրուած է 13
փետրուար 1977-ին: Վաստակաւոր
Առաջնորդն է Ֆրանսայի հայ կաթողիկէներուն:
Երկար կեանք՝ Ամենապատիւ Տէր
Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ
Հայոց:

Պէյրութ
Ուրախութեամբ կու գանք յայտարարելու, որ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Արքեպիսկոպոսներու եւ Եպիսկոպոսներու ընտրական դռնփակ
Սիւնհոդոսը, որ երանաշնորհ Տէր Ներսէս-Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս Պատրիարքի յաջորդի ընտրութեան աշշխատանքներուն սկսած էր 14 Յուլիս

Լրատուական Գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի
Պէյրութ
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«Սիրելի հաւատացեալ եղբայրներ
եւ քոյրեր,

Մե՛ծ է, արդարեւ, խորհուրդը այն առաքելութեան զոր, անսալով իր խղճի ձայնին եւ իր
լծակիցներուն հրաւէրին, եպիսկոպոս մը
յանձն կ'առնէ, դառնալով Հովիւ, Ու սուցիչ եւ Սրբագործող Աստուծոյ ժողովուրդին: Ո՞վ կրնայ յաւակնիլ
նման պարտականութեան մը
գլուխ ելլել, եթէ իր ամբողջ ու
բացարձակ վստահութիւնը չդնէ
աստուածային ողորմութեան
վրայ, որ կը լրացնէ մեր պակասը, կ'ուղղէ մեր թերիներր եւ
կ՝ամբողջացնէ ինչ որ մենք
կիսատ կը թողունք: Այս հա մոզումով է որ ես ալ համարձակեցայ արտասանել իմ
«Այո»ս համակերպելով Աստուծոյ կամքին եւ եղբայրակիցներուս ընտրանքին:

Մինչ այս պահուս ուսերուս վրայ կը
դրուի ամենածանր լուծը եկեղեցականի
մը համար, թող թոյլ տրուի ինծի, որ
փոխ առնեմ մեր երկնաւոր Մօր գոհաբանական երգը, զոր ան բարձրացուց երբ կ՚այցելէր իր
զարմուհիին, Եղիսաբեթին, որ ի
մօտոյ ծնունդ պիտի տար իր
Որդւոյն Կարապետին՝ Յովհան նէսին. «Իմ անձս կր փառաւորէ
Տէրը եւ հոգիս կր ցնծայ
Աստուծմով, իմ Փրկիչովս, որովետեւ մեծամեծ բաներ ըրաւ
ինծի Հզօրը»:
Այդ մեծամեծ բաներէն մին,
իմ պարագայիս, այն ծանրակշիռ
պատասխանատուութիւնն է զոր
եղբայրակիցներս, Հայ կաթողիկէ
Սիւնհոդոսի եպիսկոպոսները ուզե ցին ինծի վստահիլ, հակառակ յառաջացած տարիքիս եւ նուաղող ֆիզիքական կարողութիւններուս:

Եկեղեցին, սիրելի հաւատացեալ
եղբայրներ եւ քոյրեր, անհատներու կոյտ մը, հաւաքածոյ մը չէ,
այլ կենդանի մարմին մը, բաղկացած
ապրող, շնչող ու գործող էակներէ, որոնց
իւրաքանչիւրն ունի իր յատուկ տեղը,
առանձին դերը, որոնք, շաղկապուելով իրարու,
կը կազմեն Եկեղեցւոյ կենդանի ու գործօն
կառոյցը: Ինչպէս կ'ըսէ սուրբ Պօղոս, մարմնի
անդամները միեւնոյն պաշտօնը չունին, սակայն անոնցմէ ո՛չ մէկը աւելորդ է, որովհետեւ
անոնք զիրար կր լրացնեն, տարբեր բայց
կենսական ու անփոխարինելի դերերով:

Ո՛չ իմ անձնական ձիրքերուս, ո՛չ գիտութեանս, ո՛չ ալ երկարամեայ հովուական
փորձառութեանս վստահելով է որ ընդունեցայ
այս ծանր բեռը, այլ մտաբերելով այն աւետարանական ճշմարտութիւնը թէ Աստուած
յաճախ տկարներն ու տգէտները կ'ընտրէ իր
ծրագիրներր իրագործելու համար, ինչպէս կր
քարոզէ Պօղոս առաքեալը:

Այս համոզումով սնած, այս տեսլականով
ոգեւորուած է որ սրտիս հրաւէրը կ'ուղղեմ Հայ
Կաթողիկէ համայնքիս բոլոր կենսունակ տարրերուն, սկսեալ նուիրապետական դասէն մինչեւ ամենահամեստ դասակարգերը, անցնելով
կղերէն եւ հասնելով համայնքիս յանձնառու
անդամներուն: Ամէնքս, անխտիր, այլազան
կերպերով եւ տարբեր մակարդակներով, պա տասխանատու ենք Քրիստոսի Եկեղեցւոյն

Աստուածային նախախնամութիւնը ստէպ
անսպասելի անակնկալներ կ'ընէ, շրջանցելով
մարդոց իմաստութիւնն ու դատողութիւնը:
Մեզի կը մնայ, Աստուածամօր օրինակով, արտաբերել Եղիցին որ մեզ ալ, իրեն նման, կր դնէ
Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ, իբր հլու եւ կամաւոր
գործիքներ:
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մաշուք նախագահին, Տիար Սերժ Սարգսեանին,
փութացին իրենց խնդակցութիւնն ու զօրակցութիւնը բացայայտել, զարգացնելու եւ
արդիւնաւորելու դիտաւորութեամբ մեր միացեալ ջանքերը ի խնդիր Հայրենիքի բարօրութեան ու բարգաւաճման: Մեր մաղթանքն է
որ, անոր հովանաւորութեամբ, մեր Հայրենիքր
օր ըստ օրէ աւելի երջանիկ ու բարգաւաճ օրեր
ճանչնայ:
Վերջապէս, աղօթքս կը բարձրացնեմ առ
Ամենակալը, որպէսզի, աստուածային Գթութեան նուիրուած այս Յոբելինական Տարւոյն
ընթացքին, ան իր գութն ու ողորմութիւնը
տարածէ համայն մարդկութեան, յատուկ
կերպով Հայ Ազգի զաւակներուն, եւ ի մասնաւորի այս տառապեալ քրիստոնեայ ժո ղովուրդին, Միջին Արեւելքի այս ալեկոծ
ափերուն վրայ, որպէսզի խաղաղութիւնն ու
բարօրութիւնը մուտք գործեն վերջապէս հոն՝
ուր քրիստոնէութիւնը իր առաջին արմատները
դրաւ եւ անկից տարածուեցաւ համայն
աշխարհի վրայ»:

յարատեւ կաոուցման ու աճումին:
Մեր կաթողիկոսական առաքելութիւնն
ստանձնելու այս նուիրական պահուն, ինծի
համար ուրախութիւն եւ պարտականութիւն է
ողջունել Հայրապետական զոյգ Աթոռները
Սուրբ Էջմիածնի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ,
յանձինս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. եւ Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետներուն, որոնք, մեր ընտրութեան աոաջին իսկ վայրկեանէն, հաճեցան
իրենց եղբայրական ողջոյնով եւ աջակցութեան
խոստումով սատար հանդիսանալ մեզի: Կ'ու զենք հաւաստիացնել զիրենք թէ մեր փոխադարձ բարի կամքով ու շինիշ տրամադրութեամբ, կը փափաքինք սերտացնել ու ամրացնել գոյութիւն ունեցող համագործակցու թեան զօդերը, որ անհրաժեշտ են մեր նուիրապետական Աթոռներուն հոգեւոր ու ազգային աոաքելութիւնը միշտ աւելի արդիւնաբեր
դարձնելու համար:
Նոյն տրամադրութիւնը կր պահենք մեր
հայրենի իշխանութիւններուն հանդէպ, որոնք,
գլխաւորութեամբ մեր Հանրապետութեան Վսե-
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գրէ միշտ Քահանայապետը, լուսաւորուած Յարուցեալ Քրիստոսի
հաւատքի լոյսով, աշխարհի մեր
տեսութիւնը յոյսով եւ ողորմութեամբ լի է, որովհետեւ վստահ ենք
որ Յիսուսի Խաչը ծառն է կենսատու։

Ի լուր Ամենապատիւ եւ
Գերերջանիկ` Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց, Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի
Կաթողիկոս Պատրիարք ի
ընտ րութեան, Փրանկիսկոս Քահանայապետը պատգամ
մը յղեց որուն մէջ
կը յայտնէ իր մեծ
ուրախութիւնը եւ
նորընտիր
Պատրիարք Հօր կը շը նորհէ «Եկեղեցական
Հաղորդու թիւնը» խնդրուած՝
նոյնինքն Գրիգոր –
Պետրոս Ի-էն։

Փրանկիսկոս
Քահանայապետը
ապա կը նշէ թէ ինք
համոզուած է որ,
Ձեր Գերերջանկութիւնը, սիւնհոդոսական Հայրերու
միութեամբ եւ Ս.
Հոգւոյ
օգ նու թեամբ, կարող պիտի ըլլաք «Աւետարանական իմաս տութեամբ»,
«Հայր եւ Գլուխ» ու
Բարի Հովիւը ըլլալ`
Աստուծոյ ժողովուրդի այն մասնիկին, որ ձեզի յանձնուեցաւ, բարեխօսութեամբ բազմաթիւ հայ նահատակներու եւ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի,` Տիեզերական Եկեղեցւոյ
Վարդապետ։

«Ձեր Պատրիարքի
ընտրութիւնը կու
գայ ժամանակի մը
մէջ, ուր ձեր Եկեղեցին կը դիմագրաւէ զանազան դժուարութիւններ ու նոր մարտահրաւէրներ», կը
գրէ Սրբազան Հայրը անդրադառնալով այն դժուար պայմաններուն,
որոնց մէջ կ՚ապրին ներկայիս Միջին
Արեւելքի Հայ Կաթողիկէ հաւա տացեալները։ Բայց եւ այնպէս, կը
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N&S&Ø&T&T& GAR:GIN B& AM:NA|N FA|OZ
FA|RAP:TIN :U ARAM W:FA"AÂIN OU{:R}N:RE
Ամենայն Հայոց
Գարեգին Բ.
Կաթողիո ս ի ն
ողջոյնի եւ
շնորհաւո րութեան
գ ի ր ը
կարդաց
Ն ա թ ա ն
եպիսկոպոս
Յ ո վ հ ա ն նիսեան։
Ամենայն
Հայոց Հայրապետը իր ուրախութիւնը
կը յայտնէ նորընտիր
Կաթողիկոս Պատրիարքի ընտրութեան համար, մաղթելով որ Տէրը
պահէ ու պահպանէ նորընտիր
Կաթողիկոս Պատրիարքը եւ իր հօտը։
«Մեր աղօթքն է առ Աստուած որ
Տէրը զօրացնէ ձեզ ձեր առաքելութեան մէջ։ Պատմական այս
պահուն կ'աղօթենք որ Տէրը անսասան եւ անվրդով պահէ հայ ազգը,
եկեղեցին հայկական եւ Հայաստան
երկիրը՝ հասցնելով զայն խաղաղ ու
ապահով նաւահանգիստ» կը յայտնէ
Գարեգին Բ.։ Յետ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի շնորհաւորագիրի ըն թերցման, Սրբազան Հայրը Գրիգոր
Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին
յանձնեց Ամենայն Հայոց Կաթո ղիկոսին կողմէ նուիրուած սկիհ մը։

Ֆրանսերէնով
խօսք առնե լով, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ
Արամ Ա.
Կաթո ղիկոսը
շ ն ո ր հաւորեց
հայ կաթողիկէ համայնքը
եւ հոգեւորական դասը, եւ շեշտելով
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ պետին
ընտրութեան կարեւորութիւնը՝ յաջողութիւն մաղթեց անոր՝ իր
հովուական ծառայութեան կեանքին
մէջ։
Արձագանգելով նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքի գործակցութեան կոչին, Վեհափառ Հայրապետը
իր կարգին կարեւոր նկատեց հայ
երեք համայնքներուն միջեւ գործակցութիւնը յատկապէս Միջին Արեւելքի ներկայ պայմաններուն
հետեւանքով յայտնուած դժուարութիւնները յաղթահարելու համար։
Իր խօսքի աւարտին, Վեհափառ
Հայրապետը լանջախաչ մը նուիրեց
Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս
Պատրիարքին։
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FA|R ANTON ADAM:ANIN >ØSQE AM:N& :U G:R:R+ANIK
THR GRIGOR-P:TROS I&I ENTROUJ:AN AÂJIU
N;rbo[^ Fa\ Kajo[ikh norentir
Kajo[ikos Grigor-P;tros I& {apro\;an Fa\rap;tin
Հայր՝ զաւակներով բերկրեալ, հրճուանքով եւ ցնծութեամբ լեցուն:
Հայր կ՛ուզէինք՝ ունեցա՛նք: Շնորհակալ ենք Հայ Կաթողիկէ Սիւնհոդոսի հայրերուն որ Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Աթոռին որպէս սիրոյ ընծայ հրամցուցին Քեզ, Գրիգոր Պետրոս
Ի.,Կոչումով՝ Հայր և Հայրապետ:
Պարզապէս որդիական հարազատութեան համար, եզակիով պիտի խօսինք հետդ այս բերկրանքով
լի օրուան մէջ: Այնքա՜ն հմայիչ է հայրութիւնը, որ նոյնինքն Քրիստոս, Ս. Եկեղեցւոյ աստուածային
հիմնադիրը եւ իր հօտին Գերագոյն Հովուապետը տուաւ մեզի իր որդիական սրտէն բխած աղօթքը՝
«Հայր Մեր», որով կնքեց մեզ իբր զաւակներ Հօր Աստուծոյ:
Տուաւ մեզի անսահման ազատութիւն եւ համարձակութիւն ցաւի, վշտի, նեղութեան եւ
տառապանքի մէջ հոգեկան ներքին անդորրութեամբ մերձենալու և մեր տագնապած սիրտը բանալու
Իրեն: Հետը զրուցելու: Պատմելու մեզ տանջող վէրքերը եւ ստանալու անոնց դարմանն ու լուծումը:
Հայրութիւնը ի վերուստ է: Չկա՛յ անոր մէջ խորթութիւն: Ամբողջական հարազատութիւն է:
Յոգնածը եւ ընկճուածը, որբն ու լքուածը ի՞նչ կը փնտռեն: Հա՛յր մը: Հայր մը որ կարող է
կազդուրել եւ արցունք սրբել:
Հայր մը որուն ուսերուն վրայ գլուխը հանգչեցնելով՝ զաւակը իր հանգիստը կը գտնէ: Հայր մը՝
որ յարաժամ ինքզինք կու տայ որպէս տաքուկ պատառ, կարեկցութեան կարօտ իր հոգեհատորը
սնուցանելու եւ վերստին զայն ոտքի հանելու, նոր ուժականութեամբ իր առաքելութիւնը շարունակելու: Հովուապետի մը համար՝ հայրութե- նէն աւելի մեծ յատկանիշ չկայ:
Երիտասարդ հայրը խանդ և սլացք կը ներշնչէ զաւակներուն: Մինչ ալեւոր հայրիկը
անդորրութեամբ, հաւասարակշռութեամբ կը ճոխացնէ զանոնք:
Սիրելի՛ Հայրիկ, հոգեւոր այս օրհնեալ բարձունքէն, Զմմառի Տիրամայրէն, Քեզի կը հայցենք
այս երկնապարգեւ Հայրութիւնը: Որպէսզի Քո՛ւ պայծառամտութեամբդ, աննըկուն կամքովդ եւ
երկարամեայ հովուական փորձառութիւններովդ՝ պաշտպանես կեանքի փոթորիկներէն տատանող
հոգեւոր զաւակներուդ առագաստանաւը, որպէսզի հաստատուն հիմերու վրայ վերակերտուի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Աթոռին փառքը:
Հայրապետդ եւ Հոգեւոր Տէ՛րդ մեր, մասունք է Կիլիկիան: Քու սրտիդ գանձարանին մէջ պահէ
զայն: Կիլիկիան Աթոռիդ ուսամբարձները Քեզ գորովով շրջապատող Կղերականներն են՝ առոյգ,
աշխոյժ, կորովի: Աչքիդ բիբին պէս պահէ՛, եւ հայրական թեւերուդ տակ համախմբէ զանոնք: Այն
ատեն է որ Միաբանութեանս մարտիրոս զաւակ, Արք.Մալոյեան վերերէն պիտի հրճուի քեզմով:
Երկինքն անգամ օրհնութեամբ պիտի ողջունէ Քեզ՝
«ՀԱՅՐ ՈՐԴՒՈՎՔ ԲԵՐԿՐԵԱԼ»
FA|R ANTON ’& Wrd& ADAM:AN
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GHORG ’&W& XAPPAR:ANI >ØSQE NOR KAJO{IKOS
PATRIARQI ENTROUJ:AN AÂJIU
25 Յուլիս 2015-ին, լուսաբնակ Ներսէս Պետրոս
19րդ Կաթողիկոս Պատրիարքի վախճանումէն
ամիս մը ետք, հայ կաթողիկէ Եպիսկոպոսներուն
Սիւնհոդոսը ընտրեց անոր յաջորդը` յանձին
Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց վաստակաւոր
Առաջնորդին՝ Արհի. Գրիգոր Եպիսկոպոս Ղապրոյեանի, որ Գրիգոր Պետրոս 20րդ անունը առաւ:
Ի դէպ, ամէն Հայ Կաթողիկէ Կաթողիկոս
Պատրիարք իր ընտրած անունին կը կցէ Պետրոս
անունը իբրեւ նշան իր յարումին՝ Ս. Պետրոս
Առաքելապետին եւ անոր յաջորդներուն՝ Սրբազան Քահանայապետներուն: Ունեցած ենք Գրիգոր Պետրոս 15րդ Աղաճանեան, այժմ ունինք
Գրիգոր Պետրոս 20րդ Ղապրոյեան:
Ընտրութեան արդիւնքին հետաքրքրութեամբ
եւ անհամբերութեամբ սպասեցինք, քանի պիտի
ընտրուէր մեր Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Առաջնորդը, զոր եկեղեցական կանոնագիրքը կը կոչէ
«Պետ եւ Հայր» ողջ համայնքին: Ան կը կոչուի
նաեւ Հովիւ կամ հովուապետ, ի նմանութիւն Բարի
Հովիւին՝ Յիսուսի Քրիստոսի:
Սուրբ Գիրքը մեզի կը ներկայացնէ Բարի
Հովիւը յանձին մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի, որ
իր կեանքը զոհեց իր ոչխարներուն համար,
օրինակ հանդիսանալով, դարերու ընթացքին,
բոլոր այն հովիւներուն եւ առաջնորդներուն,
որոնք պիտի ընդունին քահանայական սուրբ
կարգը՝ ծառայելու համար Աստուծոյ ժողովուրդին: Հետեւաբար, եկեղեցական իշխանութիւնը,
նախ եւ առաջ, ծառայութիւն է եւ ոչ թէ՝ տիրապետութիւն, զոհողութիւն է եւ ոչ թէ՝ փառատենչութիւն:
Առաջնորդներուն տրուած իշխանութեան
նպատակն է՝ առաջին, ուսուցանել աստուածային
վարդապետութիւնը հաւատացեալներուն, որպէսզի ասոնք հասնին ճշմարտութեան գիտութեան,
երկրորդ՝ որպէսզի հաւատացեալները զօրանան ու
սրբանան սուրբ խորհուրդներով եւ երրորդ՝ որպէսզի իրենց հետեւորդները առաջնորդուին դէպի
յաւիտենական կեանք: Ասոր համար, Ս. Պօղոս կը
յորդորէ քրիստոնեաները անսալու իրենց առաջ նորդներուն տուած ուղղութիւններուն եւ հնազանդելու անոնց տուած ցուցմունքներուն:

Քրիստոսահիմ Եկեղեցին կը հետապնդէ իր
հիմնադիրին նպատակը՝ Աւետարանին լոյսը
սփռելու աշխարհի մէջ եւ հաւատացեալներուն
օգնելու, որպէսզի ասոնք ապրին իրենց կեանքը
սրբութեամբ եւ Աստուածպաշտութեամբ:
Կասկած չկայ, որ Առաջնորդներն ունին իրենց
սխալներն ու սայթաքումները, իրենց թերութիւններն ու տկարութիւնները, քանի ամէն մահկանացու մարդու պէս՝ սխալական են. սակայն, կը
մնան այն անձերը, որոնք օծուած են Սուրբ
Հոգւոյ կնիքով եւ յատուկ առաքելութիւն մը ունին յորդորելու, խրատելու, ցուցմունքներ կատարելու՝ ի խնդիր իրենց հոգեւոր խնամքին յանձնուած հաւատացեալներուն հոգւոյ փրկութեան:
Դիւրին առաքելութիւն մը չէ, մանաւանդ մեր
ժամանակներուն, երբ Եկեղեցին թիրախ դարձած է
հակաեկեղեցական, հակաքրիստոնէական եւ անաստուած ընկերութեան արձակած թունաւոր նետերուն: Արդարեւ, ցաւով կը նկատենք շատերուն
անտարբերութիւնը Եկեղեցւոյ ուսուցումներուն,
Աւետարանական վարդապետութեան եւ մանաւանդ սուրբ Խորհուրդներուն նկատմամբ. անտարբերութիւն մը՝ զոր կը պատճառէ, մասամբ մը,
կղերին յարուցած գայթակղութիւնները:
Ահա թէ ինչո'ւ, այսօր աւելի քան երբեք, հաւատացեալները կարիք ունին իմաստուն, լուսամիտ, խոհեմ եւ մանաւանդ սուրբ առաջնորդներու՝
անշեղ ընթանալու համար այս մոլորեցուցիչ
ընկերութեան բաւիղներուն մէջէն:
Ուստի, յատուկէն աղօթենք Ամենապատիւ եւ
Գերերջանիկ Տէր, Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքին համար, որպէսզի
կարենայ Սուրբ Հոգւոյ շնորհքներով, ինք նախ
սրբանալ եւ ապա՝ մեզ սրբացնէ: Նոյն աղօթքը
բարձրացնենք առ Աստուած բոլոր Առաջնորդներուն համար, Սրբազան Քահանայապետէն
սկսեալ մինչեւ ամենպարզ քահանան, որպէսզի
անձնազոհողութեամբ, արիութեամբ եւ մանաւանդ պատասխանատուութեան հոգիով առաջնորդեն իրենց խնամքին յանձնուած հօտը:
«Շնորհեսցես մեզ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ
վարդապետութեամբ:»
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կաթողիկէ, ուղղափառ ղպտի, քաղդէացի, ասորի
ուղղափառ պատրիարքներուն ներկայացուցիչները, Ֆրանսայի եպիսկոպոսներու ժողովի պատուիրակութիւնը, հայ եւ օտար բարձրաստիճան
հոգեւորականներ, միաբանութիւններու մեծաւորներ, համայնքային ներկայացուցիչներ։
Լիբանանի մօտ Հայաստանի արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան տիար Աշոտ Քոչարեան կը
ներկայացնէր Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Սերժ Սարգսեանը, իսկ լիբանանեան
խորհրդարանի անդամ Նապիլ Տը Ֆրեժ՝ խորհըրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրին եւ վարչապետ Թամամ Սալամը, նախարար Ալիս
Շապթինի՝ նախկին նախագահ Միշել Սլէյմանը։
Ասոնց կողքին ներկայ էին դեսպաններ, դիւանագիտական անձնակազմերու ներկայացուցիչներ, ներկայ եւ նախկին նախարարներ, երեսփոխաններ, լիբանանեան եւ հայկական կուսակցութեանց, միութիւններու ղեկավարներ ու
ներկայացուցիչներ, լիբանանեան բանակի եւ
ապահովութեան ուժերու հրամանատարութիւններու ներկայացուցիչ բարձրաստիճան սպաներ։

Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց Գրիգոր
Պետրոս Ի. նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքին
գահակալութեան արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 9 օգոստոս 2015, Կիրակի երեկոյեան ժամը
5.00ին, Զմմառու վանքի շրջափակին մէջ, համաքրիստոնէական, համալիբանանեան եւ համահայկական մասնակցութեամբ։ Արդարեւ, մինչ
խորանին վրայ, նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքը կը շրջապատէին Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Սիւնհոդոսի Հայրերը, հաւատացեալ
հասարակութեան առաջին շարքերուն վրայ՝
սրբազան արարողութեան ներկայ եղան Լիբանանի եւ Սուրիոյ պապական նուիրակները՝ Կապրիէլ Քաչչիա եւ Մարիօ Զենարի եպիսկոպոսները,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսը,
ասորի կաթողիկէ, յոյն ուղղափառ եւ ղպտի
կաթողիկէ Պատրիարքները՝ Իղնատիոս Եունան,
Եուհաննա Եազիճի եւ Իպրահիմ Իզաակ Իզաակ,
Միջին Արեւելքի Հայ Աւետարական Եկեղեցիներու Միութեան նախագահ վերապատուելի
Մկրտիչ Գարակէօզեան, Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին ներկայացուցիչը՝ գերշ.
Նաթան եպիսկ. Յովհաննիսեան, մարոնիթ, յոյն
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Գահակալութեան հոգեպարար արարողութեան ընթացքին, նախ սարկաւագները զգեստաւորեցին նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքը,
ապա եպիսկոպոսները անոր գլուխը ծածկեցին
քօղով՝ գլխուն դնելէ առաջ պատրիարքական
խոյրը։ Ապա անոր յանձնեցին կաթողիկոսական
գաւազանը եւ զինք բազմեցուցին կաթողիկոսական Աթոռին։ Արարողութեան աւարտին,
վանքին զանգակները ղօղանջեցին աւետելով
նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքին գահակալութիւնը զոր ներկաները ողջունեցին ծափահարութիւններով, մինչ արքեպիսկոպոսները, եպիսկոպոսները, քահանաները, սարկաւագներն ու
դպրապետերը կ՚ողջագուրուէին նորընտիր
Կաթողիկոս Պատրիարքին հետ, որ Խորանէն
իջնելով ողջագուրուեցաւ ներկայ կաթողիկոսներուն, պատրիարքներուն եւ բարձրաստիճան
հոգեւորականներուն հետ։

րանական ճշմարտութիւնը՝ թէ Աստուած յաճախ
տկարներն ու տգէտները կ՛ընտրէ իր ծրագիրները
իրագործելու համար, ինչպէս կը քարոզէ Պօղոս
առաքեալը» ըսաւ ան։ Նշելէ ետք որ «Եկեղեցին
անհատներու կոյտ մը, հաւաքածոյ մը չէ, այլ
կենդանի մարմին մը, բաղկացած՝ ապրող, շնչող
ու գործող էակներէ, որոնց իւրաքանչիւրն ունի
իր յատուկ տեղը, առանձին դերը, որոնք շաղկապուելով իրարու կը կազմեն Եկեղեցւոյ կենդանի ու գործօն կառոյցը», Կաթողիկոս Պատրիարքը գործակցութեան կոչ ըրաւ «Հայ
Կաթողիկէ համայնքին բոլոր կենսունակ տարրերուն, սկսեալ նուիրապետական դասէն մինչեւ
ամենահամեստ դասակարգերը, անցնելով կղերէն
եւ հասնելով համայնքի յանձնառու անդամներուն»։ Ապա ան ողջունեց հայրապետական
աթոռները Սուրբ Էջմիածնի եւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ, յանձին Գարեգին Բ. եւ Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետներուն, «որոնք, ըսաւ ան,
մեր ընտրութեան առաջին իսկ վայրկեանէն հաճեցան իրենց եղբայրական ողջոյնով եւ աջակցութեան խոստումով սատար հանդիսանալ մեզի։
Կ՚ուզենք հաւաստիացնել զիրենք թէ փոխադարձ
բարի կամքով եւ շինիչ տրամադրութեամբ կը
փափաքինք սերտացնել ու ամրացնել գոյու թիւն ունեցող համագործակցութեան զօդերը,
որ անհրաժեշտ են մեր նուիրապետական աթոռներուն հոգեւոր ու ազգային առաքելութիւնը
միշտ աւելի արդիւնաբեր դարձնելու համար»։

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՔԱՐՈԶ-ՊԱՏԳԱՄԸ
Այնուհետեւ, նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքը՝ եպիսկոպոսներու առընթերակայութեամբ շարունակեց սուրբ Պատարագին մատուցումը, երեք լեզուներով հայերէն, ֆրանսերէն
եւ արաբերէն արտասանելէ ետք իր անդրանիկ
քարոզ-պատգամը։ «Ո՛չ իմ անձնական ձիրքերուս,
ո՛չ գիտութեանս, ո՛չ ալ երկարամեայ հովուական
փորձառութեանս վստահելով է որ ընդունեցայ
այս ծանր բեռը, այլ մտաբերելով այն աւետա10
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Fog;uor Thre ke pataragh! A®enj;raka\ ;piskoposn;rn ;n%
]a.hn Øgostinos :piskopos Gousan ;u Miqa\hl :piskopos Mourat;an
վրայ,
երախտագիտութեամբ
յիշատակեց
Լիբանանը եւ Ֆրանսան որոնք գիրկաբաց ընդունեցին ցեղասպանութենէն փրկուած հայութեան խլեակները։ Ան ըսաւ որ զինք սպասող
դժուարութիւններուն կը գիտակցի, սակայն երկնային Նախախնամութեան եւ իրեն եպիսկոպոս
եղբայրներուն գործակցութեան անսահման
վստահութեամբ է որ կը ստանձնէ Հայ կաթողիկէ
Եկեղեցւոյ Հօր եւ Պետի իր առաքելութիւնը։ «Կը
վստահիմ նաեւ Քոյր Եկեղեցիներու եղբայրներուս՝ Պատրիարքներուն, Արքեպիսկոպոսներուն եւ Եպիսկոպոսներուն անկեղծ զօրակցութեան, լիովին համոզուած ըլլալով որ ձեռք
ձեռքի տալով է որ պիտի կարենանք յաղթահարել
մեր առջեւ ծառացող բազմազան մարտահրաւէրները Միջին Արեւելքը ցնցող փոթորկալի այս
օրերուն» ըսաւ ան։

«Նոյն տրամադրութիւնները կը պահենք
նաեւ հայրենի իշխանութիւններուն հանդէպ,
որոնք, ըսաւ ան, գլխաւորութեամբ մեր հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ տիար
Սերժ Սարգսեանին, փութացին իրենց խնդակցութիւնն ու զօրակցութիւնը բացայայտել,
զարգացնելու եւ արդիւնաւորելու դիտաւորութեամբ մեր միացեալ ջանքերը ի խնդիր
Հայրենիքի բարօրութեան ու բարգաւաճումին»։
Իր ֆրանսերէն խօսքին մէջ, Հոգեւոր Տէրը
ըսաւ որ իր մեծ հայրն ու մեծ մայրը, որոնք 1915ին Հայոց ցեղասպանութեան չարչարանալից
զոհերէն եղան Մարտինի մէջ, չէին կրնար
երեւակայել որ 100 տարի ետք, իրենց թոռը՝
Գրիգոր, 81 տարեկանին պիտի կոչուէր պատրիարքական առաքելութեան։ Ան ըսաւ որ
կ՚ապաւինի իր նախորդին՝ երջանկայիշատակ
Ներսէս Պետրոս ԺԹ.ի եղբայրական օգնութեան,
շարունակելու համար անոր կատարած սքանչելի
գործը։ Նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքը յե տադարձ ակնարկ մը նետելով պատմութեան

ՍՐԲԱԶԱՆ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԻՆ ԵՒ
ՎԵՀԱՓԱՌՆԵՐՈՒՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ
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այն մասին որ իրեն կը յանձնուի։ «Հայ բազմաթիւ
նահատակները եւ Գրիգոր Նարեկացին, Եկեղեցւոյ Վարդապետը, պիտի չդադրին բարեխօսելէ
ձեզի համար» կ՚ըսէ Քահանայապետը։
Ապա, Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին ողջոյնի եւ շնորհաւորութեան գիրը
կարդաց Նաթան եպիսկոպոս Յովհաննիսեան։
Ամենայն Հայոց Հայրապետը իր ուրախութիւնը
կը յայտնէ նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքի
ընտրութեան համար, մաղթելով որ Տէրը պահէ ու
պահպանէ նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքը եւ
իր հօտը։ «Մեր աղօթքն է առ Աստուած որ Տէրը
զօրացնէ ձեզ ձեր առաքելութեան մէջ։ Պատմական այս պահուն կ՚աղօթենք որ Տէրը անսասան
եւ անվրդով պահէ հայ ազգը, եկեղեցին հայկական եւ Հայաստան երկիրը՝ հասցնելով զայն
խաղաղ ու ապահով նաւահանգիստ» կը յայտնէ
Գարեգին Բ.։ Յետ Ամենայն Հայոց Հայրապետի
շնորհաւորագիրի ընթերցման, Սրբազան Հայրը
Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին
յանձնեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին կողմէ
նուիրուած սկիհ մը։

Յաւարտ սուրբ Պատարագին, որուն երգեցողութիւնը կատարեց «Կռունկ» պատրիարքական երգչախումբը խմբավարութեամբ դոկտ.
Եդուարդ Թորիկեանի, Լիբանանի մօտ պապական նուիրակ Կապրիէլ Քաչչիա եպիսկոպոսը
կարդաց Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետին օրհնութեան գիրը՝ ամենապատիւ Գրիգոր
Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին գահակալութեան առիթով։ Իր եղբայրական եւ սրտագին
շնորհաւորութիւնները յայտնելէ ետք նորընտիր
Կաթողիկոս Պատրիարքին, Սրբազան Քահանա յապետը կը նշէ որ նոր Կաթողիկոս Պատրիարքին
ընտրութիւնը կը զուգադիպի այնպիսի պահու մը
երբ «Ձեր եկեղեցին կը դիմագրաւէ որոշ դժուարութիւններ եւ նոր մարտահրաւէրներ, ինչպէս
մասնաւորաբար հայ կաթողիկէ հաւատացեալներու մէկ մասին կացութիւնը Միջին Արեւելքի
մէջ»։ Սրբազան Պապը կը յայտնէ այն համոզումը
որ ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը, Սիւնհոդոսի
պատկառելի Հայրերուն հաղորդակցութեամբ եւ
Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ, աւետարանական
իմաստութեամբ պիտի գիտնայ ըլլալ «Հայրը եւ
Գլուխը», Բարի Հովիւը Աստուծոյ ժողովուրդի
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Հուսկ ֆրանսերէնով խօսք առնելով, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսը շնորհաւորեց հայ կաթողիկէ համայնքը եւ հոգեւորական
դասը, եւ շեշտելով Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
պետին ընտրութեան կարեւորութիւնը՝ յաջողութիւն մաղթեց անոր՝ իր հովուական ծառայութեան
կեանքին մէջ։ Արձագանգելով նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքի գործակցութեան կոչին, Վեհափառ Հայրապետը իր կարգին կարեւոր նկատեց
հայ երեք համայնքներուն միջեւ գործակցութիւնը
յատկապէս Միջին Արեւելքի ներկայ պայմաններուն հետեւանքով յայտնուած դժուարութիւնները յաղթահարելու համար։ Իր խօսքի աւարտին,
Վեհափառ Հայրապետը լանջախաչ մը նուիրեց
Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին։

«Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէր, ինչպէս ըսիք՝ այդ
դժուարութիւններուն բեռը շատ ծանր է։ Դուք
ընդառաջեցիք այդ բեռը կրողներու առաջին
շարքին վրայ գտնուելու Նախախնամութեան
կոչին՝ իբրեւ Եկեղեցւոյ առաջին ծառան, ապաւինելով Սուրբ Սիմէոնի օգնութեան։ Կրնաք
վստահ ըլլալ որ Սուրբ Սիմէոնին հետ, Դուք ձեր
կողքին պիտի գտնէք մեզ՝ բոլորս, Հայ կաթողիկէ
համայնքին անխտիր բոլո՛ր զաւակները՝ որոնց
համար Ձեզի եւ Ձեզի հետ՝ Եկեղեցւոյ եւ Ազգին
անսակարկ ծառայութեան կոչ մըն է այս պատմական օրը»։ Իր խօսքի աւարտին, հանդիսավարը
հրաւիրեց Հոգեւոր Տէրը օրհնելու սիրոյ սեղանը։
Յընթացս ագապին կարդացուեցան մասնաւորաբար կարդինալներ Լէոնարտօ Սանտրիի, Տոմինիք Մամպերթիի, Անտրէ Վէն-Թրուայի,
Մոսկուայի եւ համայն Ռուսիոյ Պատրիարք
Քիրիլի, Ֆրանսայի եպիսկոպոսներու ժողովի
նախագահ եւ Մարսէյի Արքեպիսկոպոս Ժորժ
Փոնթիէի ուղերձ-շնորհաւորագիրները։ Հայաստանի Հանրապետւթեան նախագահ Սերժ
Սարգսեանի շնորհաւորագիրը կարդաց Լիբանանի
մօտ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարեան։ Ան
նշեց որ շնորհաւորագրեր յղած են նաեւ Հայաս տանի վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան, արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ
Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան։
Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Զմմառու
Միաբանութեան եւ Վանքի մեծաւոր եւ պատրիարքական փոխանորդ գերպ. Գաբրիէլ թ.ծ.վ.
Մուրատեան, որ ըսաւ յատկապէս.- «Աւելի քան
30 տարիներ ետք, դարձեալ կը վերադառնաք
Զմմառու վանք, որ Ձեր պատրիարքական պատ մական Աթոռին ու Միաբանութեան կեդրոնն է եւ
ուր սկիզբ տուիք Ձեր քահանայական առաքելութեան, որպէսզի այս օրհնաբեր հողին վրայ, Ձեր
Հոգեւոր առաքելութիւնը շարունակէք Քրիստոսի
ծառայութեամբ։ Առաքելութիւն մը որ այսօր կը
պսակուի Կաթողիկոս Պատրիարքի գահակալութեան օրհնութեամբ»։
Ագապը իր աւարտին հասաւ Գրիգոր Պետրոս
Ի. ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրոջ շնորհակալութեան խօսքով եւ գոհաբանական աղօթքով։

ԱԳԱՊ Ի ՊԱՏԻՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԻՐՈՋ
Եկեղեցական արարողութիւններէն ետք, ի
պատիւ նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքին շքեղ
ագապ մը տեղի ունեցաւ «Օթել Պզումմար»ի մէջ,
մասնակցութեամբ գահակալութեան մասնակից
պաշտօնական հայ եւ օտար անձնաւորութիւններուն, հոգեւորականներուն, Հայ կաթողիկէ Եկեղեցւոյ սիւնհոդոսական հայրերուն, հոգեւորական դասին, հայ եւ օտար կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն։
Սիրոյ Սեղանին բացումը կատարեց Միհրան
Նաճարեան։ « Այս պատկառելի մասնակցութիւնը
այս ագապին, զայն կը դարձնէ պատմականօրէն
նշանակալից հաւաք մը», ըսաւ ան եւ շարունակեց.«Արդարեւ, անոր մէջ մենք կը տեսնենք Ձեր անձին
ընդմէջէն, ամենապատիւ Հոգեւոր Տէր, Հայ Կա թողիկէ Եկեղեցւոյ եւ Հայ կաթողիկէ համայնքին
հանդէպ սիրոյ, յարգանքի եւ մեծ համարումի
վկայութիւնը։ Միաժամանակ, անոր մէջ կը տեսնենք ազգային, եկեղեցական եւ լիբանանեան
բոլոր մակարդակներու վրայ համագործակցութեան եւ միասնական աշխատանքի յանձնառութեան մէկ արտայայտութիւնը՝ դիմագրաւելու
համար այն բոլոր դժուարութիւնները որոնց դէմ
յանդիման կը գտնուին այսօր Միջին Արեւելքի ոչ
միայն եկեղեցիները եւ հայկական գաղութները,
այլ համայն քրիստոնէութիւնը։
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Sourb Fa[ordouj;an 'o.anzoumi mi=ozau norentir Patriarqe
ke fastath mioujiune Tann Kilikio\ Kajo[ikh Fa\oz Patriarqin
;u "rankiskos Srbaxan Papi mi=;u
(Ռատիօ Վատիկան) Երկուշաբթի, 7 Sեպտեմբերին Փրանկիսկոս Պապը ընդունեց Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց նոր Պատրիարք
Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոսը, շնորհելով անոր
Եկեղեցական Հաղորդութիւն։
Գերերջանիկ Գրիգոր Պետրոս Ի., Կարդինալ
Լէոնարտօ Սանտրի՝ Նախագահ Սուրբ Աթոռի
Արեւելեան Եկեղեցիներու Ժողովին, Արքեպիսկոպոս Քիրիլ Վասիլ՝ Քարտուղար սոյն Ժողովին,
Հայր Լորենցօ Լորուսսօ՝ ենթաքար- տուղար, եւ
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ եպիսկոպոսները
համապատարագեցին Սրբազան Պապին Հետ։
Սուրբ Պետրոսի յաջորդներուն հետ Հաղորդութիւնը Եկեղեցւոյ մէջ, եւ յատկապէս

Արեւելեան Եկեղեցիներու մէջ, միշտ վայելած է
յատուկ պատիւ։ Արեւելեան Եկեղեցիներու Կանոնագիրքը, վաւերացուած 1990ին, այս Հաղորդութեան մասին կը խօսի թիւ 76, 77 եւ 92
կանոններուն մէջ։
Անցեալ 25 Յուլիս 2015-ին Փրանկիսկոս
Պապին նորընտիր Պատրիարքին շնորհած եկեղեցական հաղորդութիւնը այժմ իր արտայայտութիւնը կը գտնէ սուրբ հաղորդութեան
փոխանցումի միջոցաւ որ կը հաստատէ հաղորդութիւնը` Հռոմի Եկեղեցւոյ ու անոր Եպիսկոպոսի եւ Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ Հայոց
Եկեղեցւոյ միջեւ։
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Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոսներու արտահերթ Սիւնհոդոսի նիստերը տեղի ունեցան Հռոմի
Լեւոնեան վարժարանին մէջ, 2015 Սեպտեմբերի 1-10-ը: Ինչպէս արդէն տեղեկացուցած ենք,
Սեպտեմբերի 7-ին Հայ Կաթողիկէ եպիսկոպոսները Ամենապատիւ Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին գլխաւորութեամբ Սրբազան Պապին հետ միասին Սբ. Պատարագ մատուցանեցին Հռոմի Սուրբ Մարթայի տաճարին մէջ: Սրբազան Քահանայապետին և Պատրիարքին
միասնական հաղորդութիւնը Սուրբ Զոհին՝ լրումն ու արտայայտութիւնն էր անոնց միջև
եկեղեցական հաղորդութեան հաստատման: Սրբազան Պապը նորընտիր Պատրիարքին եկեղեցական հաղորդութիւնը շնորհած էր դեռեւս 2015 Յուլիսի 25-ին: Սրբազան Քահանայապետի
խօսքին արդէն անդրադարձած ենք:
Նոյն օրը, ինչպէս կը տեղեկացնէ Ռատիօ Վատիկանը, Արեւելեան եկեղեցիներու Ժողովի
նախագահ կարդինալ Լէոնարտօ Սանտրի, որ ներկայ էր Սբ. Պատարագին, «Մեծն Սուրբ Գրիգոր»
շքանշանով պարգեւատրեց Գրիգոր Նարեկացիի մատենագրութեան ֆրանսացի ուսումնասիրող,
մեծ հայագէտ Ժան Փիեռ Մահէն:
Սիւնհոդոսական նիստերու ընթացքին եպիսկոպոսները քննարկած են Հայ կաթողիկէ
համայնքներու հրատապ լուծում պահանջող հարցեր, որդեգրած են որոշումներ, որոնց մասին
յետագային կը կատարուին առանձին յայտարարութիւններ եւ կարգադրութիւններ: Կատարուած
են եպիսկոպոսական ընտրութիւններ: Առայժմ պաշտօնապէս յայտարարուած է Գերյ. Հ. Գէորգ
ծ.վ. Ասատուրեանի եպիսկոպոսական ընտրութեան մասին: Հայր Գէորգ եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի 2015 Նոյեմբերի 21-ին:
Նիստերու ընթացքին սիւնհոդոսական հայրերը իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած են
յատկապէս հետեւեալ կէտերուն վրայ. 1. Միջին Արեւելքի քրիստոնեաներու վիճակը, անոնց օգնութիւն տրամադրելու հարցերը,
գաղթականութեան հետեւանքով գաղութներէն ներս ստեղծուող ճգնաժամային դրութիւնը,
յատկապէս Սուրիոյ և Իրաքի մէջ,
2. Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մասնայատուկ կանոնագրքի վերանայման կարեւորութիւնը,
3. Միջհամայնքային և միջեկեղեցական երկխօսութեան զարգացման հեռանկարները. Արհի.
Տ. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանին հրաւէրով, Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը և սիւնհոդոսական
հայրերը 2015 Սեպտեմբերի 24-ին կը մասնակցին Կիւմրիի նորակառոյց Սրբոց Նահատակաց
Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ օծման հանդիսաւոր արարողութեան: Հոգեւոր Տէրը նաեւ կը
տեսակցի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.ի, Հայաստանի պետական պաշտօնատարներու հետ, կը
մասնակցի Սբ. Էջմիածնի մէջ տեղի ունենալիք Միւռոնօրհնէքի արարողութեան,
4. Հայ երիտասարդութեան ակտիւ մասնակցութիւնը 2016 Յուլիսին Լեհաստանի մէջ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ կազմակերպելիք Երիտասար- դութեան Համաշխարհային Օր միջոցառումին
եւ այլ հարցեր:
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Ըստ Սուրբ Աթոռի մօտ Արեւելեան Եկեղեցիներու
մասին 05.09.2015 յայտարարութեան, որ կատարուեցաւ շաբաթ, 5 Սեպտեմբեր 2015-ին, Սուրբ Աթոռի
պաշտօնական կայքէջէն (http://press.vatican.va/
content/salastampa/it/bollett i n o / p u b l i c o /
015/09/05/0647/01408.html#),
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսներու Սիւնհոդոսը
ընտրեց նոր եպիսկոպոս մը
յանձին գերյարգելի Հայր
Գէորգ ծ.վ. Ասատուրեանին, որ
պիտի ստանձնէ Պէյրութի Պատրիարքական Թեմի օգնական
Եպիսկոպոսի պաշտօնը, որպէս
Դրան Եպիսկոպոս:
Ահա կենսագրական գիծերը նորընտիր եպիսկոպոսին:
Ծնած է 29 Ապրիլ 1961-ին
Քամիշլի (Սուրիա): Նախակըրթարանի ուսումները կատարած
է Քամիշլիի «Սուրբ Յովսէփ» եւ
Անարատ Յղութեան հայ քոյրերու վարժարաններուն մէջ:
1972-ին մտած է Զմմառու
վանքի «Սուրբ Միքայէլ» նորընծայարանը: 1980-ին բարձրագոյն ուսումները աւարտելէն ետք կը ղրկուի Հռոմ:
1980-էն 1985 կը հետեւի փիլիսոփայութեան եւ
աստուածաբանութեան ուսումներուն Հռոմի տոմենիկեան հայրերու «Angelicum» համալսարանին մէջ:
Նոյն տարիներուն, 1980-էն 1985, կ'աշխատակցի նաեւ
Ռատիօ Վատիկանի հայկական բաժինի անձնակազմին հետ: 1985-էն 1986 կը մասնագիտանայ հովուակ ան աստուածաբանութեան մէջ, Հռոմի Լատերանեան
քահանայապետական համալսարանին մէջ: 1986-ին
Հոկտեմբեր 3-ին կը ձեռնադրուի քահանայ ձեռամբ
երջանկայիշատակ հայր Անդրէաս եպիսկոպոս Պետողլեանի եւ կը դառնայ անդամ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան: Ձեռնադրութենէն անմիջապէս ետք, երջանկայիշատակ Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. Կաթողիկոս Պատրիարքը զինք
կ'անուանէ փոխ տեսուչ Զմմառու «Սուրբ Միքայէլ»
նորընծայարանին: 1986-էն 2007 կը վարէ Լիբանանի
կաթողիկէ Եկեղեցւոյ «Եղբայրսիրութեան ձայն» ռա-

տիօկայանի հայկական բաժինը: 1987-ին կ'անուանուի
փոխ ժողովրդապետ Պէյրութի «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Սուրբ Եղիա» Աթոռանիստ եկեղեցւոյ:
Միեւնոյն ատեն կը վարէ հայ կաթողիկէ պատրիարքական թեմի ատեանին
քարտուղարի եւ պատրիարքարանի ներքին մատակարարի պաշտօնները: 1988-ին
կ'անուանուի ժողովրդապետ
Պէյրութի Աթոռանիստ եկեղեցւոյ մինչեւ 2007, ուր
կ'ըլլայ նաեւ հոգեւոր վարիչը
նոյն եկեղեցւոյ Հայ Կաթողիկէ Աղքատախնամ միութեան: 1990-ին կ'ընտրուի
վարչական Զմմառու Պատրիարքական Կղերի միաբանութեան եւ կը մնայ մինչեւ
2000:
Երջանկայիշատակ
Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. Կաթողիկոս Պատրիարքը զինք
կ'անուանէ նաեւ «Սրբոյ
Կուսին Աւետման» եկեղեցւոյ
ժողովրդապետ մինչեւ 1993:
1994-էն 2006 կ'ըլլայ դատաւոր Հայ կաթողիկէ Պատրիարքական թեմի ատեանին
մէջ: Կ'աշխատակցի Լիբանանի Կաթողիկէ եկեղեցւոյ
«Քարիթաս» ընկերութեան հետ, նախ իբրեւ հոգեւոր
հովիւ, ապա որպէս պատասխանատու Ժէթաուի մասնաճիւղին: Երկար տարիներ հոգեւոր ծառայութիւն
մատուցած է նաեւ բանտերու մէջ եւ Ժէիթաուիի
Լիբանանեան հիւանդանոցին մէջ: 2007-ին կը ղրկուի
Ֆրանսա եւ կ'անուանուի ժողովրդապետ Փարիզի
«Սուրբ Խաչ» եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ Փարիզի
արուարձան՝ Արնուվիլի «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ»
եկեղեցւոյ: Շաբաթ 5 Սեպտեմբեր 2015-ին կէսօրին,
Հայ Կաթողիկէ Եպիսկոպոսաց Սիւնհոդոսը ընտրելէ եւ
Սուրբ Աթոռին հաւանութիւնը առնելէ ետք կը
յայտարարէ անոր ընտրութիւնը որպէս օգնական
եպիսկոպոս Պէյրութի պատրիարքական թեմին եւ
Ամիտայի (Տիգրանակերտ) տիտղոսաւոր եպիսկոպոս:
նորընտիր եպիսկոպոսին ձեռնադրութեան
թուականը Նոյեմբեր 21 , 2015 -ն է:
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FA|R SARGIS DAUIJ:AN^ SPAFANI (Iran)
KAJO{IKH FA|OZ J:MIN :PISKOPOS

Արեւելեան եկեղեցիներու ժողովը, 1
Հոկտեմբեր 2015-ին հրապարակած
հաղորդագրութեամբ կը տեղեկացնէ, թէ Հայ
Կաթողիկէ Պատրիարքական եպիսկոպոսներու
սիւնհոդոսը Հայր Սարգիս Դաւիթեանը ընտրած
է եպիսկոպոս Սպահանի (Իրանի) կաթողիկէ
հայոց թեմին։
Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետը
իր հաւանութիւնը տուած է վերոնշեալ
եպիսկոպոսական ժողովի կանոնական
ընտրութեան։
Հայր Սարգիս Դաւիթեան ծնած է Հալէպ, 9
Նոյեմբեր 1943-ին։ Պատրիարքական Զմմառու
դպրեվանք յաճախած է, ապա քահանայ ձեռնադրուած է 11 Հոկտեմբեր
1970-ին։
Հայր Սարգիս Դաւիթեան քահանայական ծառայութեան առաջին
տարիներուն եղած է Պէյրութի ժողովրդապետ, ապա 17 տարիներ անընդհատ
ծառայած՝ Մարսէյի հայ կաթողիկէ հաւատացեալներուն որպէս ժողովրդապետ։
Պէյրութ վերադարձին Հայր Դաւիթեան ծառայած է որպէս
ժողովրդապետ, ապա եղած է Զմմառու նորընծայարանի հոգեւոր հայր, որմէ
ետք նշանակուած է Հալէպի փոքր նորընծայարանի տեսուչ։
2007-ին, պաշտօնավարած է Լիբանանի Պուրճ Համմուտի
ժողովրդապետութեան որպէս հոգեւոր հովիւ։
Վերջին շրջանին՝ Հայր Սարգիս Դաւիթեան առաքելական ծառայութիւն
մատուցեց Երեւան, Քանաքեռ թաղամասի ժողովրդապետութեան որպէս
ժողովրդապետ։
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"rankiskos Srbaxan Qafana\ap;te
kocou[[;z a,.arfi i t;s
ga[jakanouj;an davan ;r;uo\jin
(Ռատիօ Վատիկան) Կիրակի 6 Սեպտեմբեր
կրօնական հասարակութիւն եւ Եւրոպայի ամէն
2015-ին, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ
մէկ սրբավայր թող մէկ ընտանիք մը հիւրընկալէ,
համախմբուած իտալացի եւ օտարազգի բազսկսեալ Հռոմի իմ թեմէս», ըսաւ Փրանկիսկոս
մահազար հաւատացեալներու ներկայութեամբ
Պապը եւ խօսքը ուղղեց Եւրոպայի եղբայրակից
արտասանած Մարեմեան Աղօթքի աւարտին,
իր եպիսկոպոսներուն, իսկական հովիւներ, որՓրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետը կոչ
պէսզի իրենց թեմերէն ներս եւս իրագործեն այդ
ուղղեց ի տես գաղթականութեան դաժան երեկոչը, վերյիշելով թէ «Ողորմութիւնը» սիրոյ
ւոյթին որուն մէջ ըսաւ.
երկրորդ
անունն
է
«Սիրեցեալ եղբայրներ
«Ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի
եւ քոյրեր, Աստուածային
ամէն անգամ որ նմամն
Ողորմութիւնը ի յայտ կու
բարիք մը ըրիք այս փոքգայ մեր գործերուն ընդրիկներէն մէկուն` որոնք
մէջէն, այնպէս ինչպէս
իմ եղբայրներս են, զայն
վկայեց Երանելի Քալինծի ըրիք» (Մատթ.
քութայի Մայր Թերեզան
25,40)։ Այս պիտի կաորուն մահուան յիշատատարեն նաեւ Վատիկանի
կը յիշատակեցինք երէկ։ Ի
երկու ժողովրդապետուտես տասնեակ հազաթիւնները,
յայտնեց
րաւոր գաղթականներու
Սրբազան Պապը իր կոչին
ողբերգութեան
որոնք
աւարտին հուսկ սպապատերազմի եւ սովի
ներէն լեզուով արտայայպատճառաւ կը փախչին
տուելով այլ կոչ մը
մահէն եւ կ՛ուղղուին
ուղղեց Վենեզուելլայի եւ
դէպի կեանքի յոյս, ԱւեՔոլոմպիայի միջեւ տիSrbaxan Pape koc k∞ou[[h :uropa\i bolor
տարանը մեզի կոչ կ՛ուղղէ Kajo[ikh fama\mqn;roun% orphsxi ord;gr;n րող անկայուն վիճակին ի
ու կը խնդրէ որ ըլլանք
տես, հրաւիրելով երկու
ga[jakan 2 entaniqn;r
«մօտիկ», ամենափոքրեկողմերը ու յատկապէս
րուն եւ լքուածներուն։ Անոնց տալու իսկական
Քոլոմպիայի եւ Վենեզուելլայի սիրեցեալ ժոյոյս։ Ոչ միայն «քաջութիւն, համբերութիւն...»
ղովուրդը, եղբայրութեան եւ զօրակցութեան
ըսելով - յարեց Սրբազան Պապը հաստատելով թէ
հոգիով յաղթահարելու ներկայ անել կացու«Քրիստոնէական յոյսը մարտնչող է, դէպի անթիւնը։
վտանգ վայր ուղղուող անձի հաստատակաՍրբազան Քահանայապետը ապա յիշեց
մութեամբ»։
Սպանիայի Կերոնա քաղաքին մէջ տեղի ունեցած
Առ այդ Ողորմութեան Յոբելեանին առթիւ
երեք կրօնաւորուհիներու երանացան արարոկոչ կ՛ուղղեմ բոլոր կրօնական հասարակուղութիւնը ինչպէս նաեւ Ափրիկէի մէջ տեղի
թիւններուն, վանքերուն եւ Եւրոպայի համայն
ունեցած Ափրիկեան Խաղերու 11-րդ հանգըսրբավայրերուն, հիւրընկալելու գաղթական ընրուանը, ապա ողջունեց հրապարակը հատանիքներ, արտայայտելու համար Աւետարանի
մախմբուած հաւատացեալները ու հրաժեշտ
առարկայականութիւնը առ ի պատրաստութիւն
առաւ մաղթելով բարի Կիրակի եւ խնդրելով որ
Ողորմութեան Յոբելենական Սուրբ Տարւոյն։
չմոռնան աղօթել իրենց համար։
''Ամէն մէկ ժողովրդապետութիւն, ամէն մէկ
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DASA.ØSOUJIUN^ LMU-I (LO|OLA MARIMAOUNJ
FAMALSARAN) MH+

Fing,abji% 8 Fokt;mb;r 2015% khsørh ;tq
vame 4!30in% Los Any;lesi LMU famalsarani
srafn;rhn mhkoun mh= t;[i oun;zau ,af;kan da sa.øsoujiun me^ kaxmak;rpoua‘ famalsarani
tnørhn^ |isous;an Fa\r^ Alan Thqi =anq;row!
Oro,oua‘ vamoun% F& Alan Thq katar;z bazman .øsqe ;u ‘anøjazouz bana.øs fiur;re!
Dasa.øsouj;an gl.auor .øso[n;rn hin^
Arfi& Miqa\hl ;ps& Mourat;an% a®a=nord Fiusisa\in Am;rika\i Kajo[ikh Fa\oz ;u fanra‘anøj qa[aqakan gor‘ic ;u fa\ irauounqn;re pa,tpano[ anw;f;r a.o\;an |arouj
Sasoun;an ;u LMU famalsarani patmouj;an
dasa.øs^ Tik& Navoua Qajjan!
Na. Fa\r Alan Thq kardaz dasa.øsn;roun
k;nsagrakane! An a®a=in f;rjin n,;z Arfi&
Miqa\hl :piskoposi k;nsagrakan la\n gi‘;re%
katara‘ ‘a®a\oujiunn;re ir a®aq;louj;an
enjazqin ;u gow;z A®a=nord før bar;masnoujiunn;re! Apa an bar]ra.øse \an]n;z serbaxanin% or na. ,norfakaloujiun \a\tn;z LMU
famalsarani tnørhnouj;an% nmanørinak ];®nark me kaxmak;rp;loun famar% apa fakiry ;u
imastaliz .øsq;row 'o.anz;z ir patgame!
ªM;nq git;nq or yi,d ch cariq s;rman;l!
M;nq k∞oux;nq ;u ke 'a'aqinq or m;r nor s; rounde t;[;ak ella\ ir na.nin;roun patmouj;an% orphsxi anonq lau s;rta‘ ellalow z;[aspanoujiune% apaga\i ardarouj;an a.o\;ann;r ellan% qani \;taga\in anonq piti el lan axgin [;kawarn;re! A\s tari m;nq \i,atak;zinq m;r anm;[ xof;roun 100-am;ake! Sa ka\n m;nq wrhv.ndroujiun c;nq qarox;r% a\l ke
'a'aqinq or a®anz wriva®ouj;an% ;rkoust;q
;rk.øsoujiun me t;[i oun;na\ faka®akord
ko[m;rou mi=;uº! Srbaxan Fa\re \i,;z na;u
"rankiskos Srbaxan Papin ko[mh z;[aspa
nouj;an yanacoume% F®omi mh= t;[i oun;za‘
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pataragi enjazqin! An \i,;zouz jh ør me
anpa\man y,martujiune piti \a[janakh!
:rkrord .øso[e ;[au fa\ axga\in
fanra‘anøj gor‘ic ;u .mbagir^ |arouj
Sasoun;an% or ,outow anzau niujin ;u
touau manramasn bazatroujiunn;r z;[aspanouj;an masin! |i,;z mhk a® mhk bolor
a\n ;rkirn;re ;u mi=axga\in marminn;re%
oronq endouna‘ ;u yancza‘ ;n z;[aspanoujiune!
A\s a®jiu% \arg;li bana.øse bavn;z ir
w;r=in girqe xor frataraka‘ hr mhk amis
a®a= ;u oroun amhn mhk h=in mh= x;t;[oua‘ hr
bolor a\n ;rkirn;roun ;u mi=axga\in marmin n;roun derø,e kam xinan,ane% ;u fratarakoua‘
namakn;roun patyhnn;re! Iskaphs fra,ali ;u
axgøgout fratarakoujiun me% or patiu ke
b;rh f;[inakin! Incphs git;nq% |arouj
Sasoun;an ir bowandak k;anqe nouira‘ h fa\oz
z;[aspanouj;an yanacman i .ndir! +;rmørhn
ke ,norfauor;nq f;[inake!
Apa bar]ra.øse a®au LMU-i dasa.øs^
Tik& Navoua Qajjan% or oro, n,marn;r erau
|arouj Sasoun;ani .øsq;roun nkatmamb% saka\n |arouj =r;z a\d aknarkoujiunn;re!
N;rkan;rhn ,at;r (a,ak;rtn;r ;u fiur;r)
farz-patas.an oun;zan ;u ;r;q dasa.øsn;re%
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2015 Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստան ժամանեց Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքը: Երեւանի Սուրբ Գրիգոր
Նարեկացի ժողովրդապետութեան կեդրոնին մէջ
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը մեծ հանդիսութեամբ
դիմաւորուեցաւ Հայաստանի եւ Վրաստանի մէջ
ծառայող հայ կաթողիկէ հոգեւորականներուն
կողմէ՝ գլխաւորութեամբ Արհի. հայր Ռաֆայէլ
Արք. Մինասեանի, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ եպիսկոպոսներու ու վարդապետներու կողմէ, որոնք արդէն կը գտնուէին Հայաստան՝ ի պատրաստութիւն 2015 Սեպտեմբերի 24-ին տեղի ունենալիք Սրբոց Նահատակաց առաջնորդանիստ
եկեղեցւոյ օծման արարողութեան, որ պիտի կատարուէր ձեռամբ Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին:
Հոգեւոր Տէրը դիմաւորելու եկած էին նաեւ
Անարատ Յղութեան հայ քոյրերը, Մխիթարեան
դպրոցի սաները եւ հաւատացեալներ: Ժողովրդապետութեան կեդրոնի մատուռին մէջ, բոլորը
Հոգեւոր Տիրոջ հետ միասին աղօթեցին «Մաղթանք վասն Հայրապետի» աղօթքը, որմէ ետք
Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը իր հայրական խօսքը
ուղղեց ներկաներուն:
Իր խօսքին մէջ, Կաթողիկոս Պատրիարքը
շնորհաւորեց ներկաները՝ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան տօնին առթիւ՝ շեշտելով, որ անկախութիւնը մեծ գնով ձեռք բերելէ

յետոյ, պարտաւոր ենք պահել զայն եղբայրասիրութեամբ, զոհողութիւններով, սեփական
պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ: Ան
նաեւ ըսաւ, թէ մշտապէս իր մտքին մէջ ունի
կաթողիկէ հայ հաւատացեալները եւ կ'աղօթէ բոլորին համար, որովհետեւ ուրիշ ընտանիք չունի
եկեղեցիէն բացի: Ան խնդրեց քահանաներէն եւ
առաքինազարդ քոյրերէն աղօթական ծառայութեամբ նեցուկ կանգնիլ թեմի առաջնորդին:
Հուսկ, Հոգեւոր Տէրը շնորհակալութիւն յայտնեց
քոյրերուն՝ Հայաստանի մէջ իրենց երկարամեայ
գործունէութեան համար եւ բոլոր ներկաներուն
տուաւ իր հայրական օրհնութիւնը: Աղօթքէն յետոյ Հոգեւոր Տէրը իր ստորագրութիւնը դրոշմեց
ժողովրդապետութեան յուշամատեանին մէջ, ապա
մտերմիկ զրոյց ունեցաւ հոգեւորականներուն
հետ՝ ընթրիքի սեղանի շուրջ: Ամենապատիւ եւ
Գերերջանիկ Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս
Պատրիարքը Սեպտեմբերի 24-ին Կիւմրիի մէջ
պիտի օծէր Սրբոց Նահատակաց առաջնորդանիստ
եկեղեցին, ապա պիտի մասնակցէր Հայկական
Կարիտասի նորակառոյց Էմիլի Արեգակ կենտրոնի
բացմանը եւ եկեղեցւոյ օծման առիթով տեղի ունենալիք հիւրասիրութեան: Սեպտեմբերի 27-ին
Հոգեւոր Տէրը Կիւմրիի Սրբոց Նահատակաց ե կեղեցիին մէջ պիտի մատուցանէր եկեղեցւոյ
անդրանիկ սուրբ Պատարագը, որմէ ետք պիտի
մեկնէր «Սուրբ Էջմիածին», մասնակցելու համար Միւռոնօրհնէքի արարողութեան:
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Հինգշաբթի, 2015 Սեպտեմբերի 24-ին տեղի ունեցաւ
Կիւմրիի «Սրբոց Նահատակաց» առաջնորդանիստ
եկեղեցւոյ օծումը՝ նախագահութեամբ՝ Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Գրիգոր
Պետրոս Ի.ի եւ համանախագահութեամբ Փրանկիսկոս
Սրբազան Քահանայապետի ներկայացուցիչ եւ Արեւելեան կաթողիկէ Եկեղեցիներու համաժողովի նախագահ՝ կարդինալ Լէոնարտօ Սանտրիի: Օծման
արարողութեան մասնակցեցան Հայաստանի, Վրաստա նի, Ռուսաստանի, Արեւելեան Եւրոպայի հայ կաթողիկէներու առաջնորդ Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանը,
Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ատրպէյճանի պապական
նուիրակ՝ Մարեկ արքեպիսկոպոս Սոլչինսկին, հայ
կաթողիկէ եպիսկոպոսներ՝ Նշան Արք. Գարաքեհէեանը,
Լեւոն Արք. Զեքիեանը, Գէորգ Արք Խազումեանը,
Գրիգոր Օգոստինոս Եպս. Գուսանը, Միքայէլ Եպս.
Մուրատեանը, Յովհաննէս Եպս. Թէյրուզեանը, Մանուէլ
Եպս. Պաթագեանը, Հայաստանի եւ Վրաստանի մէջ
ծառայող հայ կաթողիկէ վարդապետները, քահանաները, ինչպէս նաեւ հիւր եկեղեցականներ:
Օծման արարողութեան ներկայ էին Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանը, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչ բարձրաստիճան
հոգեւորականներ՝ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայէլ
Եպս. Աջապահեանը, Տաթեւ Արք. Սարգիսեանը, Վարդան Եպս. Նաւասարդեանը, Շահէ վրդ. Անանեանը, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ Շահան Արք. Սարգիսեանը, Կովկասի լատինածէս կաթողիկէներու առաջնորդ՝ Ճիուզեփփէ Եպս. Պազոտտոն, այլ
հայ եւ լատին կաթողիկէ հոգեւորականներ, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հովիւներ, ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանը, Հայաստանի մէջ օտար
երկիրներու դեսպաններ, միջազգային բարեգործական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, եկեղեցւոյ
շինարարութեան բարերարները, Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակեանը, Կիւմրիի քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեանը, հայ կաթողիկէ համայնքներու ղեկավարներ,
Անարատ Յղութեան Հայ քոյրերու Միաբանութեան
քոյրեր, Գթութեան միսիոնար քոյրեր, այլ հասարակական ու մշակութային գործիչներ եւ մեծ թիւով հաւատացեալներ, որոնք ժամանած էին Հայաստանի եւ
Վրաստանի կաթողիկէ ժողովրդապետութիւններէն եւ
որոնք արարողութեան կը հետեւէին եկեղեցւոյ բակին
մէջ տեղադրուած պաստառներուն միջոցաւ։
Եկեղեցւոյ օծման արարողութիւնը սկսաւ հանդիսաւոր թափօրով։ Եկեղեցւոյ աւագ դրան մօտ Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը եւ Վսեմաշուք կարդինալը
օրհնեցին եկեղեցական սպասքը, ապա Սուրբ Խաչի մա-
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սունքը վերցնելով՝ ուղղուեցան դէպի խորան: Սուրբ
Խաչի մասունքը սեղանին դնելէ ետք, քահանաները
ջուրով եւ գինիով լուացին խորանին սեղանը, ապա
Հայրապետը վերցուց սրբալոյս Միւռոնը եւ օծեց սեղանի
չորս կողմերը փորագրուած խաչերը: Սուրբ խորանին
սեղանի օծումէն ետք, նախ կարդինալը, ապա պապական
նուիրակը եւ յետոյ հայ կաթողիկէ սիւնհոդոսական
հայրերը հերթով օծեցին եկեղեցւոյ պատերուն վրայ
փորագրուած 17 խաչերը՝ սկսելով արեւելեան կողմէն:
Եկեղեցւոյ չորս կողմերը օծելէ յետոյ Ամենապատիւ
Հոգեւոր Տէրը երեք անգամ օրհնեց «Սրբոց Նահատակաց»
եկեղեցին:
Պապական նուիրակ Մարեկ Արք. Սոլչինսկին ընթերցեց Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետին անունով Հռոմի Սուրբ Աթոռի պետական քարտուղար
կարդինալ Փիեթրօ Փարոլինի ուղարկած նամակը այս
սրբազան արարողութեան մասնակիցներուն: Նամակին
մէջ ըսուած է. «Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետը
իր հոգեւոր մօտիկութիւնն ու սիրալիր մասնակցութիւնը
կ՚արտայայտէ հայ կաթողիկէ հաւատացեալներուն եւ
բոլոր ներկաներուն՝ միանալով հասարակաց ուրախութեան: Սրբազան Քահանայապետը խոր գոհունակութիւնը կ՚արտայայտէ այս նախախնամական արարողութեան համար, որ կը պսակէ ջանքերը բոլոր անոնց,
որոնք տարբեր կերպերով մասնակցած են այդ գործին:
Ան կը ցանկայ, որ այս հրաշագեղ իրադարձութիւնը
սատարէ թեմի վերանորոգ հոգեւոր աշխուժութեան՝
առաջնորդուած Արհի. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանին
կողմէ, միշտ աւելի հաւատարիմ կապուածութեամբ Տէր
Յիսուսին, վեհանձն առաքելական ճիգերով, եղբայրական սիրոյ ճշմարիտ վկայութեամբ, հետեւելով օրինակին
սուրբ մարտիրոսներու, որոնց նուիրուած է այս մայր
տաճարը եւ որոնք իրենց սիրոյ վկայութիւնը տուած են
Քրիստոսի հանդէպ՝ մինչեւ հեղումը արեան: Սրբազան
Քահանայապետը ողջունելով ներկայ կրօնական եւ
քաղաքական իշխանութիւնները, Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ եղբայրները եւ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
համայն հաւատացեալները, կը հայցէ Աստուածամայր
սուրբ կոյս Մարիամի հզօր պաշտպանութիւնը, լիառատ
շնորհներ, երկնային մխիթարութիւններ եւ սրբազան
արարողութեան մասնակիցներուն կու տայ իր հայրապետական, առաքելական օրհնութիւնը»:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բի
ուղերձը ընթերցեց գերաշնորհ տէր Վարդան Եպս.
Նաւասարդեանը.
«Մեծարգոյ նախագահ Հայաստանի Հանրապետութեան, գերապատիւ Կարդինալ, արհիապատիւ Պատրիարք Կաթողիկէ Հայոց, գերաշնորհ առաջնորդ Շիրակի
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թեմի, բարձրապատիւ առաջնորդ կաթողիկէ հայոց
Հայաստանի, Վրաստանի եւ Արեւելեան Եւրոպայի,
սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից ողջունում ենք ձեզ
եւ յղում մեր հայրապետական օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները, այսօր ուրախակից ենք Գիւմրիի հայ
կաթողիկէ համայնքին, որ հոգեւոր մխիթարութեան օրեր է ապրում՝ իր նորակառոյց եկեղեցու օծման նուիրական առիթով: Եկեղեցին կոչուեց Սրբոց Նահատակաց
եկեղեցի՝ ի պատիւ քրիստոնէութեան պատմութեան
ընթացքում նահատակուած վկաների, ովքեր չարի
փորձութիւնների ու դժուարութիւնների մէջ անսասան
պահեցին հաւատքը եւ իրենց կեանքը չխնայեցին Տէր
Յիսուս Քրիստոսին: Քրիստոսի փոքր հօտը՝ հայ ժողովուրդը, որը Տիրոջ փրկութեան շնորհիւ հաղորդ դարձաւ
Սուրբ Թադէոս եւ Սուրբ Բարդուղիմէոս առաքեալների
քարոզութեամբ եւ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու
հովուական նախանձախնդիր սպասաւորութեան շնորհիւ, քաջ գիտի գինը նահատակութեան:
Ահաւասիկ, այս տարի մենք ոգեկոչում ենք 100-րդ
տարելիցը Հայոց Ցեղասպանութեան՝ խոնարհում բերելով Օսմանեան Թուրքիայում իրականացուած անասելի
եղեռնագործութեան մեր անմեղ զոհերի յիշատակի
առջեւ, ովքեր հաւատքի նահատակներ դարձան՝ իրենց
կեանքը զոհաբերելով հաւատքի եւ Քրիստոսի սիրոյ
համար, եւ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու կողմից
կարգուելով սրբոց դասում՝ որպէս խաղաղութեան,
արդարութեան եւ մարդասիրութեան բարեխօսներ:
Մխիթարութիւն է ազգիս զաւակների համար, որ ի
Քրիստոս եղբայրութեան ոգով մեր եկեղեցու կողքին
ցեղասպանութեան անմեղ նահատակների համար աղօ թեցին եւ էկումենիկ արարողութիւններ կազմակերպեցին քոյր եկեղեցիները, նաեւ՝ Կաթողիկէ Եկեղեցին՝
գլխաւորութեամբ Փրանկիսկոս Պապի, ով Սուրբ Պատարագ մատուցեց Սուրբ Պետրոսի տաճարին եւ աշխարհին
ուղղուած ազդու կոչով դատապարտեց հայոց ցեղասպանութեան ժխտողականութիւնը՝ իր զօրակցութիւնը
բերելով Հայաստանեայց Եկեղեցուն եւ հայ ժողովրդին:
Ցաւալի է, որ այսօր էլ շարունակւում են հալածանքները քրիստոնեաների հանդէպ, հազարաւոր անմեղներ
զոհ են դառնում ահաբեկչութիւններին: Աւերւում եւ
ոչնչացւում են քրիստոնէական սրբավայրերը: Ազգի
դէմ ծառացած մարտահրաւէրները, փորձութիւնները
նոր հրաւէր են Քրիստոսի Եկեղեցու համար՝ զօրացնելու
միասնութիւնը ամբողջ աշխարհի քրիստոնեաների
միջեւ…
Մեզ համար գոհունակութիւն է, որ յատկապէս վերջին տասնամեակներին խորանում են յարաբերու-

թիւնները Հայ Առաքելական եւ Կաթողիկէ Եկեղեցիների
միջեւ՝ երբեմնի դաւանաբանական վէճերին եւ փոխադարձ մեղադրանքների երկար ընթացքին այսօր փոխարինելու են գալիս առաւելաբար գործակցութեան
գաղափարները…Երիցս փառք ենք տալիս Բարձրեալն
Աստծուն, որ Աւետարանական ոգին դրսեւորուած ենք
տեսնում մեր երկու՝ հայ եւ կաթողիկէ, ինչպէս նաեւ միւս
Եկեղեցիների յարաբերութիւնների մէջ։
Աղօթում ենք Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցու անսասանութեան եւ յաւերժ պայծառութեան համար: Մեր
եղբայրական սիրոյ ողջոյնն ենք յղում մեր հոգեւոր
եղբօրը՝ Փրանկիսկոս Պապին: Թող Տէրը օգնական եւ ապաւէն լինի Սրբազան Քահանայապետին՝ հովուապետական իր առաքելութեան մէջ, որպէսզի առաւել
պայծառանայ Կաթողիկէ Եկեղեցին եւ շարունակի ծառայել քրիստոնէական հաւատքի եւ հոգեւոր արժէքների
ամրապնդման եւ ժողովուրդների կեանքում խաղաղութեան եւ համերաշխութեան հաստատման համար: Տիրոջ
խնամքն ենք հայցում մեր երկրի եւ հաւատաւոր մեր
ժողովրդի համար եւ զօրակցութիւնը՝ հայրենի իշխանութիւններին ի գլուխ ՀՀ նախագահ Տեար Սերժ
Սարգսեանի: Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու օծման առիթով մեր բարեմաղթանքներն ենք յղում Կարդինալ
Սանտրիին, Հոգեւոր Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Պատրիարքին, Բարձրապատիւ Տ. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանին եւ
հայ կաթողիկէ համայնքին՝ հայցելով Բարձրեալն
Աստծոյ շնորհներն ու օրհնութիւնները: Հայրապետական մեր օրհնութիւնն ենք յղում Տ. Միքայէլ Եպս.
Աջապահեանին եւ Շիրակ աշխարհի հաւատաւոր բոլոր
մեր զաւակներին…»:
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս
Ի Կաթողիկոս Պատրիարքը առանձին առանձին նշելէ
ետք բոլոր ներկայ բարձրաստիճան հիւրերուն անունները շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց,
որոնք աջակցած են եկեղեցւոյ կառուցումին, եւ ըսաւ.
«Երախտագիտութիւնս պիտի յայտնեմ Աստուծոյ, որ
կարելի դարձուց շինութիւնը այս տաճարին, այս տաճարը, որ նուիրագործեցինք, քարեր են: Մենք չենք
պաշտեր քարերը, որքան ալ արիւն, արցունք, աշխատանք պահանջած ըլլան: Մենք կը պաշտենք ներկայութիւնը Աստուծոյ այս տաճարին մէջ: Խաչերը խորհըրդանիշ են Աստուծոյ ներկայութեան, մարդացեալ Քրիստոսի ներկայութեան: Այս տունը Աստուծոյ տունն է,
բայց նաեւ բոլորիս տունն է: Մենք, որ Աստուծոյ զաւակներն ենք, Աստուծոյ տաճարները դարձած ենք
Սուրբ Հոգիին զեղումով, մկրտութեամբ: Եւ այս մեր
ներկայութիւնը այս տաճարին մէջ եւ տաճարին շուրջ,
խորհրդանիշն է Աստուծոյ սիրոյն՝ համայն մարդկու-
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թեան հանդէպ, մենք Քրիստոսի վկաներն ենք: 301
թուականէն սկսեալ, մենք Քրիստոսը ճանչցանք, սիրեցինք, որովհետեւ ինքը մեզ սիրեց եւ ինքզինք մեզի
նուիրեց: Մեր սէրը փոխադարձ հաւատարմութիւնն է
իրեն: Մենք կը պաշտենք Քրիստոսը, ոչ թէ՝ քարերը,
Քրիստոսին հաւատարիմ գտնուեցան մեր միլիոնաւոր
վկաները պատմութեան ընթացքին: Այսօր այս սուրբ
տաճարին մէջ՝ նուիրուած միլիոնաւոր մեր նահատակաց, անոնց միջնորդութիւնը կը խնդրենք՝ մեզմէ իւրաքանչիւրին համար, որպէսզի մեր ժառանգած
հաւատքը միշտ աւելի զօրաւոր ըլլայ եւ քաջութիւնը
ունենանք աշխարհի աչքին առջեւ ապրելու, խոստովանելու քրիստոսաւանդ հաւատքը: Այս եկեղեցին ժամադրավայրը պիտի ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն,
ձե՛ր՝ եղբայրներ եւ քոյրեր, որ ամէն Կիրակի հաւաքուիք՝ միաբերան աղօթելու համար: Երախտագիտութիւն պիտի յայտնէք Աստուծոյ, որ արժանի դարձուց
հայութիւնը, որ Զինք ճանչցող եւ սիրող առաջինը ըլլայ
եւ աշխարհի չորս կողմերուն վկայէ, թէ հայ ժողովուրդը
յարութիւն առած է Քրիստոսի հետ, կ'ապրի եւ պիտի
ապրի Աստուծոյ շնորհքով: Եկեղեցին դու՛ք էք, սիրելի
հաւատացեալներ: Դուք կ'աղօթէք «Հայր մեր», ոչ թէ՝
«Հայր իմ»: Եղբայրաբար մեր աղօթքը բարձրացնենք
մեր Հօրը, որ յաւիտենութենէն ի վեր մեզ սիրած է,
գոյութեան կոչած է եւ կը հսկէ մեր վրան: Մենք մեր
խաչն առած Անոր ետեւէն կը քալենք: Աղօթեցէ՛ք
Տիրոջ՝ ըսելով, շնորհակալ ենք, որ մեր վրայ կը հսկես,
չես ձգեր որ թշնամիներդ մեզ ոչնչացնեն: Յիշենք
Յիսուսի խօսքերը՝ ուղղուած Պետրոսին. ես քեզի համար
աղօթեցի, որ սատանան քեզ չճզմէ: Երբ որ Քրիստոս

մեզի հետ է, ո՞վ կրնայ մեզի դէմ կենալ: Ո՛չ մահը, ո՛չ
մեղքը, ո՛վ որ ալ ըլլայ… Հետեւինք Քրիստոսին եւ
ըսենք. մի՛ ձգեր, որ քեզմէ հեռանանք: Փա՛ռք Քեզ, Տէր,
յաղագս ամենայնի, փա՛ռք քեզ»:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչ Գերշն. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեանն իր ողջոյնի
խօսքին մէջ ըսաւ. «Սրբոց Նահատակաց Կաթողիկէ
Հայոց եկեղեցւոյ հաստատումը եւ օծումը հայրենի հողի
վրայ՝ մեր ժողովուրդի ամբողջականութեան եւ միութեան գեղեցիկ մէկ արտայայտութիւնն է, քրիստոնէա կան եկեղեցիներուն միջեւ միութեան եւ սիրոյ անխառն
կապը։ Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսը անսասան կը պահէ
մեր հայոց աշխարհը, Հայաստանի Հանրապետութիւնը,
Արցախի Հանրապետութիւնը եւ սփիւռքի ողջ ժողովուրդը: Կը հաւատանք քրիստոնէական միջեկեղեցական յարաբերութիւններու անխառն միութեան կապին,
որուն մէկ արտայայտութիւնն է այսօր Հայ Առաքելական եւ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցիներու ներկայութիւնը, որ նաեւ մեր ժողովուրդի միութեան ցուցանիշն
է: Սրբադասուած մեր նահատակներով միասնաբար կը
շարունակենք մեր պահանջատիրական երթը՝ մեր
ժողովուրդի իրաւունքներուն եւ քրիստոնէական
հաւատքի հաստատման համար: Հայաստանի մէջ
եկեղեցի հիմնելը վերանորոգութիւնն է մեր հաւատքին:
Յանուն Վեհափառ Հայրապետին, կ'ողջունենք Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը, սիրոյ մեր ողջոյնները կ՚ուղարկենք Հռոմի Պապ Փրանկիսկոսին եւ կը փոխանցենք
մեր սիրոյ զգացումները Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին»:
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շանով՝ հոգեւոր արժէք-ներու պահպանման,
Հայաստանի եւ Սուրբ Աթոռի միջեւ երկկողմ
կապերու ամրապընդման ի նպաստ
ներդրած նշանակալի աւանդի,
ինչպէս նաեւ հայանպաստ
ակտիւ գործունէութեան
համար:
«Շնորհակալ ենք
Ձեր անձնական նուիրումի և մեծ աջակցութեան
համար։
Ընդունեցէք խնդրեմ,
Ձերդ Սրբազնութիւն,
այս պարգեւը՝ որպէս
խորհրդանիշ մեր մեծ երախտագիտութեան։ Հայ
ժողովուրդը
իր
պատմութեան էջերուն մէջ մեծ
ակնածանքով կը պահէ այն անունները, որոնք անտարբեր չեն եղած իր խնդիրներուն նկատմամբ, որոնք երբեւէ մասնակցած
են անոնց լուծումին», - ըսած է ՀՀ Նախագահը:
Նախ. Սերժ Սարգսեան նշած է, թէ դժուար է
գերագնահատել Վատիկանի դերը ոչ միայն
քրիստոնեայ աշխարհի համախմբման ուղղութեամբ, այլ ամբողջ աշխարհի մէջ մարդու
իրաւունքներու, հանդուրժողականութեան,
փոխըմբռնման ու խա- ղաղութեան պահպան ման ուղղութեամբ: Ասոր վառ վկայութիւնն է
Վատիկա նի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման փաստը, որ պատմական արդարութեան վերականգնումին ուղղուած քայլ
էր եւ յարգանքի տուրք այն հայ քրիստոնեաներուն, որոնք զոհ դարձան Օսմանեան
Թուրքիոյ մէջ գործոդրուած ահասարսուռ ոճրագործութիւններուն: Հռոմի Պապին կողմէ
Ապրիլին Հայոց ցեղասպա- նութեան զոհերու
յիշատակին
մատուցուած
պատարագի
տպաւորութիւնները, ըստ Հանրապետութեան
Նախագահին, դեռ երկար տարիներ կը մնան հայ
ժողովուրդի յիշողութեան մէջ։ Սերժ Սարգսեան

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 25 Սեպտեմբեր
2015, Ուրբաթ ընդունած է Սուրբ Աթոռի
Արեւելեան եկեղեցիներու Ժողովի
նախագահ Կարդինալ Լէոնար տօ Սանտրին ուղեկցութեամբ Ամենապատիւ Տէր
Գրիգոր Պետրոս Ի
Կապրոյեան Տանն Կիլիկիոյ նորընտիր Կաթողիկոս Պատրիարքին եւ Արհի. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանին: Ինչպէս կը
տեղեկացնէ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահին մամուլի ծառայութիւնը, Հան րապետութեան Նախագահը
ողջունած է հիւրերը եւ գոհունակութեամբ հաստատած, որ Հայաստանի եւ
Վատիկանի` աւելի քան 20-ամեայ պատմութիւն ունեցող դիւանագիտական յարաբերութիւնները մշտապէս յատկանշուած են
բարձր մակարդակի քաղաքական երկխօսութեամբ: Նախագահի խօսքով, կարդինալ
Սանտրիի այցը վառ ապացոյցն է այն իրականութեան որ հայ-վատիկանեան յարաբերութիւնները մշտապէս երկկողմ հոգածութեան առարկայ են եւ կը շարունակուին
ամրապնդուիլ։
Սերժ Սարգսեանը բարձր գնահատած է
Կարդինալ Լէոնարտօ Սանտրիի անձնական
մեծ աւանդը երկկողմ միջպետական յարաբերութիւններու զարգացման ուղղութեամբ,
նշելով, թէ տեղեակ է՝ որքան ուշադիր եւ
հոգատար է Կարդինալը հայ ժողովուրդը
յուզող հարցերուն նկատմամբ։ Հանդիպման
ժամանակ Նախագահ Սերժ Սարգսեանը Սուրբ
Աթոռի Արեւելեան եկեղեցիներու Ժողովի
նախագահ, կարդինալ Լէոնարտօ Սանտրին
պարգեւատրած է Բարեկամութեան Շքանը24
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նշած է, թէ հայ ժողովուրդին համար մեծ հպարտութիւն է, որ կաթողիկէ եկեղեցւոյ՝ շուրջ 2000ամեայ պատմութեան ընթացքին «Տիեզերական
Եկեղեցւոյ վարդապետ» տիտղո-սին արժանացած
36 մեծագոյն մտածողներէն մէկն ալ հայ ժո ղովուրդի
զաւակ,
միջնադարեան մտքի
հանճար, Աստուածաշնորհ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է։
Հանդիպման ընթացքին երկուստեք
կարեւորուած է նաեւ
Հայաստանի եւ Վատիկանի միջեւ մշակութային համագործակցութեան զարգացումը: Զրուցակիցները ողջունած են այս
ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերը՝ գոհունակութեամբ արձանագրելով, որ մշտապէս
բարձր մակարդակի վրայ է նաեւ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի եւ Սուրբ Աթոռի միջեւ համագործակցութիւնը։ Կարդինալ Սանտրին երախտագիտութիւն յայտնած է իրեն շնորհուած
բարձր պարգեւին եւ ջերմ ընդունելութեան
համար՝ նշելով, որ իր նկատմամբ ցուցաբերուած
նման վերաբերմունքը կ'ընդունի Հայաստանի
վսեմ հողի եւ անոր որդիներու ու դուստրերու
նկատմամբ մեծագոյն պատկառանքով եւ բարեկամութեան զգացումով:
«Երկար տարիներ ծառայելով որպէս պետա կան քարտուղարի տեղակալ, իսկ այժմ նաեւ
Սուրբ Աթոռի Արեւելեան եկեղեցիներու Ժողովի
նախագահ Կարդինալ՝ ես առիթը ունեցած եմ
մասնակցելու միջոցառումներու, որոնք բարեկամութեան եւ փոխգործակցութեան օրինակ են
ձեր երկրի եւ Սուրբ Աթոռի միջեւ. Հայաստանի
մէջ քրիստոնէութեան ընդունման 1700-ամեակի
տօնակատարութիւնը, Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս
Բ ի յիշարժան ճանապարհորդութիւնը, Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորիչի արձանի տեղադրումը

Սուրբ Պետրոսի տաճարի խորաններէն մէկուն
վրայ, նոյն տաճարի բակերէն մէկը ի պատիւ
անոր անուանակոչումը, բազում այցեր Սըրբազան Քահանայապե- տին, անոնց շարքին՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Կաթողիկոսին կողմէ, եւ
նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած պատարագը, որ մատուցուեցաւ Հռոմի
Պապ Փրանկիսկոսի
կողմէ՝ Սուրբ Պետրոսի խոստովանութեան զոհասեղանին
մօտ, եւ որուն ականատեսը դարձաւ ամբողջ
աշխարհը։
Մենք իսկապէս կրնանք ասիկա կոչել լիաժէք
բարեկամութիւն, եւ ես կ'ողջունեմ այս պատիւը,
որ այսօր կը շնորհուի ինծի՝ ի նշան այս սերտ
կապի Հայաստանի Հանրապետութեան, Սրբազան քահանայապետին եւ Առաքելական
աթոռին միջեւ: Ես կ'ընդունիմ, որ ան կը
շնորհուի ոչ այնքան իմ անձին, որքան Նորին
Սրբութիւն Փրանկիսկոս Պապին: Անշուշտ,
ասիկա մեծ պատիւ է բոլոր անոնց համար,
որոնք կը սիրեն Հայաստանը՝ երկիր մը, որ
այնքան հպարտ է իր քրիստոնէական
ինքնութեամբ եւ նաեւ վեհանձն մարդոցմով
ու մշակոյթներու նկատմամբ իր անկեղծութեամբ, յարգալից է մարդու եւ ազգերու
համաձայնութեան հարցին մէջ ամրագրուած
իրաւունքներուն նկատմամբ», ըսած է կարդինալ Սանտրին ՀՀ Նախագահին հետ հանդիպման ժամանակ:
Կարդինալ Սանտրին իր կարգին ՀՀ Նախագահին յանձնած է Փրանկիսկոս Սրբազան
Պապին կողմէ իրեն շնորհուած Ոսկէ Մետալը:
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AM:NAPATIU :U G:R:R+ANIK THR GRIGOR-P:TROS I&
KAJO{IKOS PATRIARQI A|ZE
AM:NA|N FA|OZ KAJO{IKOSIN
Սեպտեմբերի 23-ին,
րագի արարողութիւնը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
եւ Պապին կողմէ հնչեցուած ուղերձը` միԲ․ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
տուած աշխարհի մէջ
Հայոց Կաթողիկոսը
նորանոր ոճիրներու եւ
Մայր Աթոռ Սուրբ
ցեղասպանութիւննեԷջմիածնի մէջ ըն րու կանխարգիլմանը:
դունած է ԱմենապաՆորին Սրբութիւնը
տիւ Տէր Գրիգոր
հաստատած է, որ համաշխարհային զար Պետրոս Ի․ Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ Հայգացումներու
արդի
ոց Կաթողիկոս Պատրիարքը՝ ուղեկցութեամբ
պայմաններուն մէջ Եկեղեցիները արդարուՀայաստանի, Վրաստանի եւ Արեւելեան Եւ- թեան ճանապարհ կրնան հարթել միմիայն հարոպայի Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ առաջնորդ
մատեղ ջանքերով, փոխադարձ աջակցութեամբ
Գերաշնորհ Տ. Ռաֆայէլ Արք. Մինասեանի:
եւ աղօթքով:
Ասիկա նորընտիր Պատրիարքին առաջին այցեԻր հերթին, Հայ Կաթողիկէ Հոգեւոր Պետը
լութիւնն էր Հայաստան եւ Մայր Աթոռ Ս.
շնորհակալութիւն յայտնած է Ամենայն Հայոց
Էջմիածին:
Կաթողիկոսին իր ընտրութեան
Ամենայն Հայոց Կաթողիառիթով յղած շնորհաւորաGar;gin B& Am;na\n
կոսը իր շնորհաւորութիւն կան ուղերձին եւ մաղթանքները յայտնած է Գրիգորներուն համար: Զրոյցի ընFa\oz Kajo[ikos
Պետրոս Ի․ Կաթողիկոս Պատթացքին Գրիգոր-Պետրոս Ի․
րիարքին ընտրութեան ու
Պատրիարքը նշած է, որ պիտի
ªW;r=in tarin;roun
գահակա- լութեան առիթով`
ջանայ ուժերուն ներած չաFa\astan;a\z
մաղթելով անոր արգասաւոր
A®aq;lakan ;u Kajo[ikh փով իր հոգեւոր փորձառու ծառայութիւն:
թիւնը ծառայեցնել ի շահ իր
:k;[;zin;roun mi=;u
Իր խօսքին մէջ, Նորին
հօտին, ինչպէս նաեւ զօ\arab;roujiunn;re
w;r;lq
Սրբութիւնը գնահատանքով
րացնել յարաբերութիւնները
ar]anagra‘
;n
;u
ընգծած է, որ վերջին տա Հայաստանեայց Առաքելա րիներուն Հայաստանեայց
կան Ե- կեղեցւոյ հետ:
\atkan,oua‘ ;n s;rt
Առաքելական եւ Կաթողիկէ
Հանդիպման ներկայ եղած
famagor‘akzouj;amb!
Եկեղեցիներուն միջեւ յարաեն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջբերութիւնները վերելք արձա միածնի արտաքին յարաբերունագրած են եւ յատկանշուած են սերտ հաթիւններու եւ արարողակարգի բաժնի տնօրէն՝
մագործակցութեամբ:
Գերաշնորհ Տ. Նաթան Արք Յովհաննիսեանը,
Այս կապակցութեամբ Ամենայն Հայոց Մայր Աթոռի լուսարարապետ՝ Գերաշնորհ Տ.
Հայրապետը գոհունակութեամբ յիշած է Հայոց
Յովնան եպիսկոպոս Յակոբեանը եւ Մայր
Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առիթով
Աթոռի Միջեկեղեցական յարաբերութիւններու
Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետին կողբաժնի տնօրէն՝ Հոգեշնորհ Տ. Շահէ վարդապետ
մէ Ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի
Անանեանը:
տաճարին մէջ մատուցուած սրբազան Պատա-
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Հայաստանի Հանրապետութեան կառավա րութեան ընդունելութիւններու տան մէջ աւար տուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ
տարելիցին նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական յանձնաժողովի 6-րդ նիստը, զոր վարած է յանձնաժողովի
նախագահ, Հայաստանի Հանրապե տութեան Նախագահ Սերժ Սար գըսեանը։ Այս մասին հրապարակուած պաշտօնական հաղորդագրութիւնը կը տեղեկացնէ
թէ նիստը գումարուած է ընդլայնուած կազմով՝ պետական
յանձնաժողովի անդամներէն
բացի, ներկայ եղած են տարածաշրջանային յանձնախումբերու ներկայացուցուցիչներ, փորձագէտներ, մասնագէտներ: Նիստին սկիզբը, Նախագահը տեղեկացուցած է ներկաներուն, որ ի կատարումն
Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի 5-րդ
նիստի որոշման՝ միջոցառումներու գլխաւոր
համակարգողի գրասենեակը՝ Հայաստանի անկախութեան տօնին հետեւող եւ Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան արարողութեան նախորդող
այս խորհրդանշական շաբթուան ընթացքին կը
կատարէ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ
տարելիցի միջոցառումներու ընթացքի եւ յառաջիկայ ընելիքներու քննարկումներ, հաշուետու միջոցառումներ, ցուցահանդէսներ:
Օրակարգի հարցերու քննարկման անցնելէ
առաջ նիստի մասնակիցները մէկ վայրկեան
լռութեամբ յարգած են յանձնաժողովի անդամ,
սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան գործին
բացառիկ ներդրում բերած Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք, երջանկայիշատակ Ներսէս Պետրոս 19-րդի յի շատակը: Հանրապետութեան Նախագահը
տեղեկացուցած է յանձնաժողովի անդամներուն,
որ ի նշանաւորումն Պատրիարք Ներսէս Պետրոս
19-ի երկնային ճանապարհի, հաշուի առնելով ա-

նոր հսկայածաւալ ազգանուէր գործունէութիւնը՝ հրամանագիր ստորագրած է անոր յետ
մահու Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Շքանշանով
պարգեւատրելու մասին: Շքանշանը յանձնուած
է յանձնաժողովի նոր անդամ, Տանն Կիլիկիոյ
նորընտիր Կաթողիկէ Հայոց Կաթողիկոս
Պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-երրորդին:
Սերժ Սարգսեանը նաեւ շընորհաւորած է Գրիգոր Պետ րոս 20-րդը՝ Կաթողիկէ Հայոց
Կաթողիկոս
Պատրիարք
ընտրութեան առթիւ։ Նիստի
օրակարգի հարցերու շարքին յանձնաժողովը քննարկած է Հայոց ցեղասպանութեան100-րդ տարելիցի մի ջոցառումներու ընթացքն ու յառաջիկայ ընելիքները, Սուրիոյ եւ
Իրաքի հայկական համայնքներէն ներս
ստեղծուած իրավիճակը, լսած է՝ «Ընդդէմ ցեղասպանութեան յանցագործութեան» կլոպալ ֆորումի մասին զեկոյցը, քննարկած է նաեւ
կազմակերպչական հարցեր: Առաջին հարցին
շուրջ կայացած ծաւալուն քննարկումները
ամփոփելով՝ Նախագահ Սերժ Սարգսեանը նշած
է, որ կը նկատուի յետագայ աշխատանքի
համադրման, պարբերական շփումներու մըշտական հարթակ ձեւաւորելու ընդհանուր
պահանջ: Նախագահի կարծիքով, ասիկա կրնայ
ըլլալ օգտակար եւ արդիւնաւէտ գործընթաց:
Յանձնաժողովը քննարկած եւ միաձայն որդեգրած է Համահայկական խորհուրդ ձեւաւորելու շուրջ նախապատրաստական աշխատանք
կատարելու մասին որոշումը: Ձեւաւորուած է
կազմակերպչական յանձնախումբ, որուն յանձնարարուած է նախաձեռնել խորհրդատուութիւններու լայն ներառական գործընթաց:
Օրակարգի երկրորդ հարցի՝ Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան և Իրաքի Հանրապետութեան հայկական համայնքներէն ներս

27

FA|OZ Z:{ASPANOUJ:AN 100rd TAR:LIZI MI+OZAÂOUMN:RE
FAMAKARGO{ P:TAKAN |AN}NA>OUMBE KE |ARGH
:R+ANKA|I<ATAK N:RSHS P:TROS VJ-I |I<ATAKE

ստեղծուած իրավիճակի կապակցութեամբ Նա- միջազգային եւ համայնքային կառոյցներուն,
խագահը նշած է, որ խորապէս մտահոգուած է
անհատներուն, որոնք իրենց աջակցութեան
յատկապէս Սուրիոյ մէջ շարունակուող բա- ձեռքը մեկնած են եւ կը շարունակեն աջակցիլ
խումներով եւ օրը օրին վատթարացող մարդհայութեան այս աշխատանքներուն մէջ։ Օրակային իրավիճակով: Սերժ Սարգսեանը նշած է,
կարգի երրորդ հարցին հետ կապուած զեկոյցներ
որ Հայաստանի իշխանու- թիւններու մշտական ներկայացուած են Ապրիլի 22-էն 23-ը Երեւանի
ուշադրութեան առարկան է տարածաշրջանին մէջ կայացած «Ընդդէմ ցեղասպանութեան
մէջ բնակուող հայութեան
յանցագործութեան»
եւ, մասնաւորապէս՝ սուկլոպալ ֆորումի արդիւնքNA>& SARGS:AN
րիահայութեան խնդիրնե ներուն վերաբերեալ:
րը, որուն վկայութիւննեՆախագահին գնարէն է, առաջին հերթին, ªZ;[aspanouj;nhn
հատմամբ, առաջին ֆոՀալէպի մէջ արդէն մի
ծառայած է իր
maxapour‘ fa\ordin;rou րումը
քանի տարիէ ի վեր գործող
նպատակին: Այն դարձած
միակ օտարերկրեայ ներ- va®angordn;re ke kis;n
է քաղաքական ազդակը
կայացուցչութիւնը՝ Հա- ir;nz øgnouj;an ];®q
լսելի դարձնելու, ցեղա յաստանի գլխաւոր հիւսպանութեան յանցագորm;kna‘
vo[owourdn;rou
պատոսութիւնը եւ Դածութեան դէմ միջազգային
մասկոսի մէջ իր աշխա- yakatagireº!
պայքարին մէջ Հայաստանքները շա- րունակող
տանի Հանրապետութեան
Հայաստանի Հանրապետուդերակատարումն
ամրաթեան դեսպանութիւնը: Ցեղասպանութենէն
գրելու կարեւոր միջոց: Ըստ Սերժ Սարգսեանի,
մազապուրծ հայորդիներու ժառանգորդները,
ֆորումը ներկայացուցչական էր թէ՛ քաղաՆախագահի խօսքով, կը կիսեն ժամանակին
քական դերակատարներու, թէ՛ ցեղասպանաիրենց օգնութեան ձեռք մեկնած ժողովուրդ- գէտներու լայն շրջանակի ներկայութեան
ներու ճակատագիրը: Անոնք կը շարունակեն
առումով: Նախագահի համոզմամբ, ֆորումն ու
մարդկային և նիւթական մեծ կորուստներ կրել։
անոր զուգահեռ ընթացած այլ ֆորումները
Հանրապետութեան Նախագահը ընդգծած է, որ
բովան- դակային լիցք հաղորդած են ոգեկոչման
Հայաստանը իր դռները բացած է բոլորին առջեւ միջոցառումներուն, նշմարել յետագայ պայքաեւ արդէն Սուրիայէն ընդունած է շուրջ 16
րի ուղիները: Յանձնաժողովը ընդառաջելով
հազար հայրենակից: Հայաստանի պետական
2015 Ապրիլի 22-23-ին Երեւանի մէջ տեղի
բոլոր կառոյցները անխտիր ներգրաւուած են
ունեցած Կլոպալ ֆորումի մասնակիցներուն
սուրիահայերու հիմնախնդիրները լուծելու եւ
կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան ուղ մեր հասարակութենէն ներս անոնց ընտելացման
ղուած կոչին՝ ազգային ու միջազգային մա գործընթացը արագացնելու աշխատանքներուն
կարդակներու վրայ շարունակել ջանքերը`
մէջ:
խթանելու եւ համախմբելու ցեղասպանութեան
Նախ. Սերժ Սարգսեանը նշած է, որ բոլորին
ոճիրի դէմ պայքարի միջազգային գործողուհաւաքական ջանքերով է, որ մեր հայրեթիւնները, որոշած է դիմել Հայաստանի
նակիցներու հարցերը վերջնական լուծումներ
Հանրապետութեան կառավարու թեան` ապահոպէտք է ստանան: Նախագահը խորին շնորհավելու կլոպալ ֆորումի շարունակական եւ
կալութիւն յայտնած է այն բոլոր երկիր- ներուն,
պարբերական բնոյթը:
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His Beatitude Krikor Bedros XX Catholicos
Patriarch Of Armenian Catholics visit to Armenia
WELCOMING CEREMONY
On September 21, 2015 His Beatitude Krikor Bedros XX Catholicos Patriarch of Armenian Catholics arrived in Armenia. At the Armenian Catholic parish of St. Gregory of Narek, welcoming him with great ceremony were the Armenian Catholic clergymen serving Armenia and Georgia, led by their eparchial archbishop Most Rev. Raphael Minassian, other bishops and priests that had come
to Armenia to be present at the ceremony of the consecration of the new Cathedral of the Holy Martyrs at the hands of the Catholicos Patriarch, as well as Armenian sisters of the Immaculate Conception, students of the Mekhitarian school and a number of the faithful. At the chapel of the parochial center, all prayed “Well wishes for the Patriarch”, following which His Beatitude delivered to the
gathered his paternal message. In his words, the Catholicos Patriarch congratulated the present on the occasion of Armenia’s Independence Day (September 21st,) stressing the fact that having obtained independence at great cost, now Armenians have the duty to
preserve it through brotherly love, sacrifices, and the awareness of their national duties. He added that he always has in mind the Armenian Catholic faithful and that he prays for everyone, because the members of the Church are his only family. He furthermore encouraged the clergy and the religious to aid their Eparch (diocesan bishop) with their prayers, thanking the nuns for their many years
of service in Armenia and imparting his paternal blessings to everyone. The Catholicos Patriarch had come to Armenia to consecrate
the local cathedral in Gyumri on September 24, and to be present at the opening ceremony of a new center opened by Caritas of Armenia. Finally, the Patriarch was to represent the Armenian Catholic Church at the consecration of the Holy Myron in Etchmiadzin.
CONSECRATION OF THE CATHEDRAL
On Thursday, September 24, 2015 the consecration of the cathedral dedicated to the Holy Martyrs took place. The ceremony was
presided by His Beatitude together with the representative of Pope Francis, His Eminence Cardinal Leonardo Sandri, Prefect of the Congregation for Oriental Churches, and in the presence of the local Eparch, Archbishop Raphael Minassian, the other bishops, clergy, religious
and faithful. Present were also the President of the Republic of Armenia, Mr. Serzh Sargsyan, the representative of the Mother See of Etchmiadzin, His Grace Bishop Mikael Ajapahian, the representative of the Catholicossate of the Great House of Cilicia, His Grace Archbishop
Shahan Sarkissian, and the Diocesan Bishop of the Latin Diocese of the Caucasus Bishop Giuseppe Pasotto, and other dignitaries. Following
all the liturgical dispositions of the cleansing and the consecrating of a church, the papal decree was read by the Apostolic Nuncio in Armenia, Bishop Marek Solczynski, by which the newly consecrated church was elevated to the dignity of a cathedral. A congratulatory letter of His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians of the Mother See of Holy Etchmiadzin was also read. Finally, the representative
of the Holy See of Cilicia delivered a congratulatory speech. In his sermon of the day, His Beatitude Krikor Bedros XX said: “This temple, which we have consecrated, is built of stones. We do not worship the stones… We worship the presence of God in this temple… As
early as 301 A.D., we got to know Christ, we loved Him, because He loved us first and gave himself unto us. Our Love to Him is the mutual faithfulness towards Him. We worship Christ, and not the stones. Millions of our martyrs remained faithful to Christ. Today, in this holy
cathedral dedicated to our martyrs who number in the millions, we ask for their intercession for each and every one of us, so that our faith,
which we have inherited, may grow stronger, and that we may have the courage to witness to it in this world and to confess (to everyone)
our Christ-given faith…”
VISIT TO THE PRESIDENT
The following day, on Friday, September 25, 2015 the President of the Republic of Armenia, Mr. Serzh Sargsyan welcomed in the
presidential palace Cardinal Leonardo Sandri, His Beatitude Krikor Bedros XX Ghabroyan, and Archbishop Raphael Minassian. President
Sargsyan expressed his satisfaction citing the twenty plus years of the mutual diplomatic relations between the Republic of Armenia and
the State of Vatican, marked by a political dialogue taking place on the highest levels. During the meeting, the President of Armenia granted
Cardinal Sandri (Republic of Armenia’s) “Medal of Friendship” as a token of gratitude for the cardinal’s efforts labored for the benefit of
Armenians. The President of the Republic of Armenia expressed his gratitude for the Vatican’s recognition of the Armenian Genocide, and
the declaration of St. Gregory of Narek as a Doctor of the Church by His Holiness Pope Francis. Cardinal Sandri, in his word addressed to
President Sargsyan, affirmed his full-fledged friendship with the Armenians, considering it an honor to receive the “Medal of Friendship”
as a sign of this close tie between the Holy See and the Republic of Armenia. The Cardinal furthermore stressed that he considered the medal
offered not so much to himself, as much as offered to the Holy Father.
In his turn, Cardinal Sandri delivered to President Sargsyan a golden medal sent to him by Pope Francis.
HIS BEATITUDE’S VISIT TO ETCHMIADZIN
On Wednesday, September 23, 2015 His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, received at the Mother See of Holy Etchmiadzin Catholicos Patriarch Krikor Bedros XX, accompanied by the Eparch of Armenia, Georgia, and Eastern Europe of Armenian
Catholics, Archbishop Raphael Minassian. This was the first official visit of the newly-elected Patriarch to Armenia and Etchmiadzin. During the visit, Catholicos Karekin II renewed his congratulations to the new Patriarch on the occasion of his election and enthronization, wishing him a fruitful mission. In his speech, the Catholicos expressed his satisfaction at the mutual collaboration between the
Armenian Apostolic Church and the Catholic Church. Furthermore, Catholicos Karekin II expressed his gratitude citing the Holy Mass
celebrated at St. Peter’s Basilica in the Vatican by Pope Francis on April 12, 2015 to mark the 100th Anniversary of the Armenian
Genocide. Catholicos Patriarch Krikor Bedros XX, in turn, expressed his gratitude for the congratulatory letter sent by Catholicos
Karekin II on the occasion of the former’s election to the Patriarchal See. His Beatitude stressed that he will labor to strengthen the
relations (of the Armenian Catholic Church) with the Armenian Apostolic (Orthodox) Church.

29

SAINT GREGORY ARMENIAN CATHOLIC
CATHEDRAL’S ANNUAL PICNIC

The joint Picnic of the Armenian Catholic Churches of St. Gregory in Glendale and Our Lady Queen of Martyrs in Los
Angeles was held this year at El Dorado Regional Park in Long Beach on Sunday, September 20th.

Parishioners and friends began flocking the park that morning, to attend the Holy Mass celebrated by Rev. Antoine
Noradounghian, Rector of St. Gregory Armenian Catholic Cathedral, who in turn was assisted by altar servers and the choir
members who beautifully sang the liturgical hymns.
Following Badarak, at around noon, parishioners began socializing and enjoying the good food prepared by a local
Armenian caterer. Later, music kicked in and the joyous crowd danced to Armenian and Arabic songs and music.
The 50/50 raffle was held at around 3:00 PM. The winners of the 1st and 3rd prizes generously declined their monetary prizes, preferring to donate the amounts to the church.
Activities for children were also provided, such as face painting, pony riding and a magician who dazzled the kids
with his tricks.
A joyous and a festive atmosphere was all over the park that day!
Many thanks to the event sponsors and to the many volunteers who labored to make this event possible, especially to
Hrayr Sherikian and Patricia Frat, who were communicating on a daily basis to take care of the many details involving the annual picnic.
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SAINT GREFORY ARMENIAN CATHOLIC
CATHEDRAL’S ANNUAL PICNIC
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DOKT& |OWFANNHS AFMARAN:ANI “THE GOLGOTHA OF
THE ARMENIAN CATHOLIC CLERGY” GIRQIN GIN:}ØNE

նէս Ահմարանեան առանձին հատորով մը ներկայացուցած է հայ Կաթողիկէ հոգեւորականներու գողգոթան:
Ահաւասիկ այս երեւոյթը ներկայացնելու նպատակով է, որ մեր եկեղեցւոյ մշակութային յանձնախումբը կազմակերպեց այս երեկոյթը, որուն իր
հովանաւորութիւնը շնորհեց մեր թեմին առաջնորդը՝
Արհի. Միքայէլ եպիսկ. Մուրատեան», եզրափակեց
Հայր Անտոն իր հակիրճ պատգամը:
Տրուած ըլլալով որ գիրքը անգլերէն գրուած է,
օրուան ելոյթները մեծ մասամբ եղան անգլերէնով:
Յատկապէս հատորին ներկայացումը արհեստավարժօրէն կատարեց իրաւաբան Տիկ. Նարիս ԽալաթեանՊեթել, որ սահիկներու եւ քարտէսներու ցուցադրութեամբ, մանրամասնօրէն զննեց գիրքին գլուխները, եւ աւելի յստակ դարձուց ցեղասպանութեան զոհ,
այս պարագային Հայ Կաթողիկէ կղերին ցեղասպանութեան տուած զոհերուն պատկերը:
Այսպէս, ան իր շնորհակալութիւնը ու հպարտութիւնը յայտնելէ ետք Արհի. Սրբազան Հօր եւ Հայ
Կաթողիկէ համայնքին՝ “The Golgotha of the Armenian
Catholic Clergy” գիրքին ներկայացումը իրեն վստահելուն համար: Ան պաստառի վրայ կանոնաւոր, համակարգուած եւ արհեստավարժ մօտեցումով տուաւ
ընդհանուր զոհերուն պատկերը: Այսպէս՝ 6 եպիսկոպոսներ՝ Լեւոն Քէջէճեան, Իգնատիոս Մալոյեան,
Միքայէլ Խաչատուրեան, Յակոբ Թօփուզեան,
Անդրէաս Չէլէպեան եւ Ստեփան Իսրայէլեան, 26
կուսաններ եւ 140 վարդապետներ, քահանայ հայրեր եւ
սարկաւագներ իրենց կեանքը զոհեցին հաւատարիմ
մնալու համար. այսինքն՝ 167 հայ կաթողիկէ ծառայող
հոգեւորականներ:
Բանախօսը եզրակացուց իր ելոյթը, շնորհակալութիւն յայտնելով Առաջնորդ Սրբազան Հօր,
եկեղեցւոյ հովիւ՝ Հայր Անտոն Նորատունկեանին, եւ

ANJOUAN GARAMANL:AN
Հովանաւորութեամբ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ
Կաթողիկէ առաջնորդ՝ Միքայէլ եպսկ. Մուրատեանի,
Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 16, 2015, երեկոյեան ժամը 7:30,
Կլենտէյլի հայ կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
աթոռանիստ եկեղեցւոյ «Ռէյմոն եւ Անի Գույումճեան»
սրահին մէջ, գրասէր հասարակութեան ներկայութեան
(մօտաւորապէս 150 հոգի), տեղի ունեցաւ գրական
երեկոյթ մը, նուիրուած՝ Դոկտ. Յովհաննէս Ահմարանեանի “The Golgotha of the Armenian Catholic Clergy”
(Հայ Կաթողիկէ Կղերին Գողգոթան) նորատիպ
հատորին:
Օրուան հանդիսավարը՝ Համբիկ Տէքիրմենճեան,
կատարեց իր բացման խօսքը եւ հանգամանօրէն վարեց
երեկոյթը: Ապա բեմ հրաւիրեց եկեղեցւոյ աշխոյժ
հովիւ՝ Հայր Անտոն Նորատունկեանը, որ իր սրտի
խօսքը ներկաներուն ուղղելով ըսաւ. «Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի նուիրուած զանազան
ձեռնարկներու շարքին, Կլենտէյլի հայ կաթողիկէ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ աթոռանիստ եկեղեցւոյ ժողովրդապետութիւնը այսօրուան երեկոյով ուզեց նշել
յատուկ իրողութիւն մը, այն է՝ ցեղասպանութեան
քաղաղական երեւոյթի կողքին, նաեւ ներկայացնել
կրօնական քրիստոնէական նահատակութեան պատկերը: Այս իրողութիւնն է որ Դոկտ. Յովհաննէս Ահարանեան, իր լուրջ ու բծախնդիր ուսումնասիրութեամբ պարզած է իր գիրքին մէջ:
Ծանօթ է որ 100 տարի առաջ մեր թշնամին չխնայեց
նաեւ Աստուծոյ խօսքին տարածման նուիրուած հայ
հոգեւորականներու կեանքը: ցեղասպանութեան զոհ
գացին հարիւրաւոր եկեղեցականներ, դպրոցներ,
վանքեր, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, քահանաներ
եւ կրօնաւորուհիներ: Մուրատեան»,
Հայ Կաթողիկէ համայնքի զաւակ, Դոկտ. Յովհան-
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եկեղեցւոյ մշակութային
յանձնախումբին, իրեն վըստահելուն համար
այս երեկոյեան բանախօսութեան պատիւը: Նոյնպէս շընորհակալութիւն
յայտնեց Տիկնանց
Միութեան ժրաջան
անդամուհիներուն,
որոնք յանձն առած
էին
հիւրասիրութեան բաժինը:
Մերթ ընդ մերթ հանդիսավար Համբիկ Տէքիրմէնճեան կարդաց օտար եկեղեցականներէն ղրկուած
գնահատագիրներ:
Ապա հանդիսավարը բեմ հրաւիրեց “The Golgotha of
the Armenian Catholic Clergy” գիրքին հեղինակ՝ Դոկտ.
Յովհաննէս Ահմարանեանը, որ յուզուած բեմ բարձրացաւ եւ շնորհակալութիւն յայտնեց նախ առաջնորդ
Սրբազան հօր Արհի. Միքայէլ Եպսկ. Մուրատեանին,
ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ հովիւ Հայր Անտոն Նորատունկեանին, օրուան բանախօսուհիին՝ Տիկին Նարիս
Խալաթեանին, Մշակութային յանձնախումի անդամներուն, Տիկնանց Միութեան, եւ իր կնոջ՝ Սեդա Ահմարանեանին, որ թիկունք կանգնած էր եւ օրինակելի
համբերութեամբ սատարած էր գիրքին տպագրութեան:
Նոյնպէս շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն,
որոնք իրեց ներկայութեամբ քաջալերած էին զինք:
Հուսկ Արհի. Միքայէլ եպս. Մուրատեան ամփոփ եւ
իմաստալից յաւուր պատշաճի իր պատգամը յղեց
ներկաներուն:
«Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ, Այսքան չարիքի
դիմաց մարդ արարածը անբան կը մնայ, սակայն
հիմնուելով Սուրբ Գրոց Մակաբայեցւոց խօսքին վրայ
«Թէ յիշեսցիք գործքն հարցն ձերոց եւ ժառանգեսջիք
անուն յաւիտենական», նոյնպէս ալ մենք, երբ կը յիշենք
մեր նահատակներուն անվեհեր կեցուածքը մահուան
դիմաց, մենք կը զօրանանք մեր հաւատքին մէջ եւ
մեզմով կ'անմահանան անոնց լուսապսակ ճակատները: Եթէ մենք՝ Հայ Կաթողիկէ համայնքը, որ կը
կազմենք 10-11 առ հարիւրը, այսքան մեծ կորուստ
տուած ենք մեր կղերականներու բնաջնջումով, եկեղեցիներու, դպրոց-ներու եւ վանքերու քանդումով,
ապա որքա՜ն աւելի մեծ է եւ ահարկու՝ կորուստը քոյր
եկեղեցիներուն, մանաւանդ՝ Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցւոյ որ կը կազմէ 80-85 առ հարիւրը

հայութեան: Մեզի
համար հպարտալից
ուրախութիւն
եւ
մխիթարութիւն է, որ
վերջերս,
Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցին
սրբա դա սութեան
արժանացուց ցեղասպանութեան զոհ 1.5
միլիոն հայ նահատակները: Հիմա գիտենք որ աշխարհացրիւ հայ ընտանիքերէն ամէն մէկը իր պահապան սուրբը ունի
երկինքին մէջ եւ անոնք կը բարեխօսեն մեզ համար:
Մենք վերջերս ունեցանք կորուստ մը: Մեր երիտասարդ վարդապետներէն՝ Հայր Միքայէլ Քայյալ, որ
հազիւ ձեռնադրուած նորօծ վարդապետ էր, 3-4 տարի
առաջ առեւանգուեցաւ Սուրիոյ մէջ, եւ տակաւին իրմէ
որեւէ տեղեկութիւն չունինք»:
Միքայէլ եպիսկ. եզրափակեց իր խօսքը, ըսելով.
«Եթէ մեր յոյսը դնենք միայն մարդկային իշխանութիւններուն վրայ, յուախաբ պիտի մնանք, սակայն 301
թուականէն ի վեր հայ ազգը իր յոյսը դրած է Խաչեալ
Քրիստոսի վրայ, որ կենդանի է եւ առատօրէն կեանք կը
պարգեւէ: Թող Քրիստոսի Սուրբ Խաչը պահապան
ըլլայ ձեր վրայ»:
Ապա եպիսկոպոս հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց եկեղեցւոյ հովիւներուն, օրուան բանախոօսուհի՝
Տիկ. Նարիս Խալաթեան-Պեթելին, Մշակութային յանձնախումբին, Տիկնանց Միութեան եւ բոլոր ներկաներուն: Մասնաւորապէս գնահատեց արուեստական
բաժնի «Երկնային Երազներ» արուեստագիտուհիներ՝
մայր ու աղջիկ Սօսի եւ Սալփի Քերքոնեանները, որոնք
մինչեւ հիւրասիրութեան աւարտը իրենց մեղմ նուագով
հաճելի մթնոլորտ ստեղծեցին սրահէն ներս:
Ապա տեղի ունեցաւ գինեձօնի արարողութիւնը,
որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին ներկայ հոգեւորականները:
Մասնաւորաբար կը շնորհաւորենք Տիկ. Նարիս
Խալաթեան-Պեթելը իր կատարած բծախնդիր աշխատանքին համար եւ կը գնահատենք իր անսակարկ
նուիրումը Հայ ԿաթողիկէԵկեղեցւոյ եւ ուրախութեամբ
կ'ըսենք. «վարձքդ կատար Տիկին Նարիս»:
Ներկաները երկար ատեն յամեցան սրահին մէջ եւ
լիցքաւորուած հոգիով վերադարձան իրենց տուները:

33

DOKT& |OWFANNHS AFMARAN:ANI “THE GOLGOTHA OF
THE ARMENIAN CATHOLIC CLERGY” GIRQIN GIN:}ØNE

34

Baptisms

We welcome into the Community of the Church
through the waters of baptism:

29, 2015
Arbi Masihi & Meghedi Simonian – September 4, 2015
Mark Hank & Michelle Ani Cherkezian – September 5,
2015
Artur Nersisyan & Aidis Gharabighi – September 6,
2015
Krikor Vartanian & Amanda Florez – September 6, 2015
Varoujan John Daglian & Ruzanna Sahakyan – September 12, 2015
George Alcaraz & Erna Nicole Torosyan – September 19,
2015
William Alexander Luiz & Anna Baboudjian – September 19, 2015
Sevak Airabedian & Varduhi Mirzoyan – September 19,
2015
Fredrick Hambarsomian & Jennifer Nguyen – September
25, 2015
Argin Balayan & Natalie Michele Fiorella – September
25, 2015
Armen Tagakchyan & Mireille Charbel – September 26,
2015
Arutyun Arthur Baltayan & Hripsime Christina
Israelian – September 26, 201515, 2015
Jirayr Jan Petrosyan – August 21, 2015
Margarita Petrosyan – August 21, 2015
Lillian Adrine Dekermenjian – August 22, 2015
Alexander Preston Safiani – August 23, 2015
Christian Shahen Safiani – August 23, 2015
Dominic Raffi Safiani – August 23, 2015
Gianna Luna Karamanlian – August 29, 2015
Marcus Glandian – August 29, 2015
Sebastian Christopher Uribe – August 30, 2015
Eric Tatavos Malekian – September 11, 2015
Alexis Carmella Tooma – September 26, 2015

Karnig Kai Kouyoumjian – June 07, 2015
Michael Tristen Badawy – June 14, 2015
Alexander Aaron Kejejian – June 14, 2015
Cayla Shirvanian – June 21, 2015
Cayden Shirvanian – June 21, 2015
Myra Tahmasian – June 26, 2015
Riley Sarkissian – June 27, 2015
Joseph Paul Marachoughlian – July 5, 2015
Alex Vardapetyan – July 10, 2015
Haik Hamlet Panosyan – July 11, 2015
Jayson Nalbandian – July 17, 2015
Sofia Perches Mahrouk – July 18, 2015
Sophia Nairi Kupelian – July 23, 2015
Emma Reina Matta - July 26, 2015
Ian Aren Ferguson – August 9, 2015
Austin James Chesney – August 9, 2015
Nicholas Shant Mahrouk - August 15, 2015
Elyse Noor Kalioundji – August

Weddings

We congratulate the new couples, wishing them
prosperity and success in their new life:

Sarmen Bandaryan & Lilit Simonay – June 06, 2015
Armen Begoumian & Karine Lucy Sulahian – June 20,
2015
Karen Gharibi & Araz Markarian Masihi – June 20,
2015
Edward Bedrousi & Lilian Zaghian – July 24, 2015
Manuel Bedoyan & Ellen Julia De’ Ath – July 25, 2015
Mher Grigorian & Hasmik Berberian – August 8, 2015
Antranik Mekerdjian & Nicol Elia Hajjar – August 14,
2015
Vahe Amirian & Elisha Geraldine Martinez – August 15,
2015
Tony Dishchekenian & Talin Karagozian – August 22,
2015
Sarkis Garabedian & Viktoria Aktsioglou – August 23,
2015
Oshin Keshishian & Anna Ebrahimi – August 28, 2015
Souren Sarkisian & Nadea Khachikyan – August 29,
2015
Rafi Majnonian & Terisi Teimourian-Hajiabadi – August

Deaths

They slept in eternal life
Knarik Rostamy – June 2, 2015
Arshalous Garabet – June 7, 2015
Eduard Harutyunyan – July 28, 2015
Robert Robick Khodadadian – August 5, 2015
Krikor Agop Kechichian – August 5, 2015
Harry Keshishian – September 9, 2015
Jenia Khachatourian – September 17, 2015
Haroutioun Bedrossian – October 2, 2015
Suren Vardanyan – October 5, 2015

35

SAINT GREGORY ARMENIAN
CATHOLIC CHURCH
1510 E. MOUNTAIN STR.
GLENDALE, CA 91207

Change Service Requested

NON PROFIT
U.S. POSTAGE

PAID

GLENDALE, CA
PERMIT NO. 282

In order to annunciate the
current status of the program
to parishioners, a giant “Debtometer” is placed in Kouyoumjian Hall. The Debtometer,
which looks like a giant thermometer, but indicates current
debt instead of temperature,
will show the current balance
of outstanding debt as well as
recent payments.
Im November 2015, the
debts was further reduced to
$729,000.

Goal of this program is to
eliminate the debts and bring
the Debtometer balance to zero
within a reasonable time. No
effort is being spared by our
pastors, parish council and finance committee towards
achieving this vital goal.
TO ADVERTISE IN THE BULLETIN, CALL THE SECRETARIAT OF THE CHURCH AT

(818) 243-8400
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