AMICALE DES ARMENIENS DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի Հայկական Ընկերակցություն

Toulouse, le 30 mai 2015
Mesdames, Messieurs,
Cher amis,
Le dimanche 5 juin prochain, le Primat de l'Eglise apostolique arménienne de France, son
Excellence Monseigneur Vahan Hovhannessian, rendra visite à la communauté arménienne de
Toulouse et de sa région.
A cette occasion, Mgr Hovhannessian rencontrera les responsables des associations arméniennes
du sud-ouest de la France et célèbrera une prière (vêpres), à 15h, en l’église de la Dalbade située en
centre-ville (30, rue de la Dalbade – Metro B : Carmes).
A l’issue de cette messe, il est prévu une rencontre avec les personnes présentes et les membres de
la communauté pour échanger sur les besoins de la population sur le plan cultuel. La question de
la création d'un foyer cultuel avec un Curé pouvant servir les communautés arméniennes du sudouest de la France sera examinée.
En effet, depuis ces dernières années, les communautés arméniennes du sud-ouest de la France
ont accueilli de nombreuses familles arméniennes venues d'Arménie, de Russie ou du MoyenOrient et ont vu le nombre de leurs effectifs augmenter sensiblement. Afin de faire face aux
besoins et aux demandes qui s'expriment régulièrement, il pourrait être envisagé d'affecter un Curé
arménien pour servir l'ensemble des communautés arméniennes du sud-ouest de la France, de
Bordeaux à Montpellier voire jusqu'à Nîmes.
Son Excellence, Vahan Srpazan compte sur votre présence et serait honoré et ravi de
pouvoir échanger avec vous sur ces questions. Il vous donne rendez-vous ce dimanche 5 juin
en l’église de la Dalbade :
- 15h : prière (vêpres)
- 15h45 : rencontre débat
- 17h : verre de l’amitié
Nous comptons sur votre présence, ce jour-là, afin de montrer votre intérêt à la structuration de la
vie cultuelle de notre région et pour participer à ce débat qui vous concerne directement.

Amicalement à vous,
Stéphane Kojayan
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Տիկնայք և Պարոնայք,
Հարգելի բարեկամներ,
Կիրակի օրը՝ հունիսի 5-ին, Ֆրանսիայի Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու Նորին
Սրբազան Եպիսկոպոս Վահան Հովհաննիսայանը կայցելի մեր մարզի և Թուլուզի
հայ համայնքին:
Այս առիթով Սրբազան Վահան Հովհաննիսյանը կհանդիպի Ֆրանսիայի հարավարևմուտքի հայ համայնքների ղեկավարներին: Նույն օրը՝ ժամը 15:00-ին, քաղաքի
կենտրոնում գտնվող Dalbade եկեղեցում (30, rue de la Dalbade – Metro B : Carmes) տեղի
կունենա աղոթք-պատարագ :
Պատարագից հետո կքննարկվի Ֆրանսիայի հարավ-արևմուքում Հոգևոր տան
ստեղծման և համայնքում հայ քահանայի ներկայության հարցը :
Վերջին տարիներին
Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում նկատվում է մեր
հայրենակիցների քանակի աճ. նրանք գալիս են Մերձավոր Արևելքից,
Հայաստանից
կամ
Ռուսաստանից:
Որպեսզի
պատասխանենք
մեր
հայրենակիցների՝ Հայ Հոգևոր տան ստեղծման խնդրանքներին և դիմումներին,
կքննարկվի
այս
ծրագրի
իրագործման
հնարավորություններն
ու
հավանականությունը :
Սրբազան Հայրը հուսով է, որ ձեզանից շատերը ներկա կլինեն այս հանդիպմանը.
Կիրակի օրը՝ հունիսի 5-ին, Dalbade եկեղեցում,
Ժամը 15:00 - Աղոթք-պատարագ
Ժամը 15:45 - Բանավեճ
Ժամը 17:00 - Ընկերության բաժակ
Մենք նույնպես հոսով ենք, որ շատերը ներկա կլինեն, և դրանով ցույց կտաք ձեր
կամքն ու ցանկությունը աջակցելու այս ծրագրին :
Բարեկամորեն՝
Ստեփան Կոջայան
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