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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 

Դշ 30 Մայիս – Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահնայ Համբար-

ձումեան, ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի Փոխ 

ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեանի մասնակցեցաւ Իսլամական Րամատան ամսուան 

առիթով Սիտնիի Կաթողիկէ Եպիսկոպոս Բարձրաշնորհ Անթընի 

Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսի կազմակերպած Իֆթարի Երեկոյին որ 

տեղի ունեցաւ Սէյնթ Մէյրիզ Տաճարի ճաշասրահին մէջ: Ներկայ 

էին նախկին Միւֆթի Դոկտ. Իպրաիմ Ապու Մոհամմէտ, որ կը 

ներկայացնէր Աւստրալիոյ  նորանշանակ Միւֆթին՝ Դոկտ Շէյխ 

Ապտէլ Ազիզ Ալ Աֆիֆին, Քրիստոնեայ, Իսլամ, Հինտու, 

Պուտտայական, Պահայ եւ Իսլամ համայնքներու պաշտօնա-

տարներ, հասարակական գործ տանող հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ: Իրենց խօսքերուն մէջ, ըլլայ 

Անթընի Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը, ըլլայ Միւֆթին գնահատանքով արտայայտուեցան Աւստրալիոյ մէջ տիրող 

կրօնական համակեցութեան մթնոլորտին եւ խոստացան ճիգ չխնայել պահելու զայն արգիլելու համար մութ եւ 

դաւադիր ուժերու կողմէ զայն խանգարելու ծայրայեղական ճիգերը: Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսի կազմակերպած 

կրկնուող ամէնամեայ այս ձեռնարկը առիթ կը ստեղծէ բոլոր կրօններու ներկայացուցիչներուն զիրար աւելի լաւ 

ճանչնալու, զիրար յարգելու որ նախապայման է համագործակցութեան ոգիի տարածման:  

 

Դշ 30 Մայիս – Տիկին Մարիա Ամիր-

զայեան եւ Նշան Պասմաճեան(ՆՊ) 

Հայ Բարեկեցութեան Գրասենեակի 

կողմէ մասնակցեցան Home Care 

Beyond 2020 Forum/համաժողովին, 

ուր քննարկուեցան արագ զարգացող 

գիտութեան այս դարուն ինչպէ՞ս վերաբերիլ, ինչ-

պիսի՞ նախապատրաստական աշխատանք տանիլ 

ետ չմնալու համար մեծահասակներ խնամելու 

ասպարէզէն ներս պահանջուող ծառայութեանց 

գոհացում տալու կարելիութիւններու ձեռքբերումէն: 

Ինքնաճանաչման համար կարեւոր հաւաք մըն էր 

այս, միեւնոյն ատեն ունէր հեռանկարային հան-

գամանք: Համաժողովին նաեւ իր խօսքը ուղղեց 

երկար տարիներու մեծահասակներու խնամքի 

պետական հաստատութեան Սիտնիի շրջանի 

հայազգի փոխ տնօրէնուհի Տիկին Հերմինէ Փարթա-

մեան, որ բացատրութիւն տուաւ իր տնօրինած 

մարզէն ներս կիրարկելի ապագայ ծրագիրներուն 

մասին: Համաժողովէն ետք Տիկին Մարիա եւ ՆՊ 

հակիրճ հանդիպում ունեցան Տիկին Փարթամեանի 

հետ որ պատասխանեց անոնց հարցումներուն եւ 

կատարեց կարեւոր ցուցմունքներ:  

Շբ 2 Յունիս – Որպէս NSW Ecumenical Councilի 

վարչական անդամ Դիւանապետը այցելեց Օպըրնի 

Աւստրալիոյ Հինտու առաջին Տաճարը, ընկերակ-

ցութեամբ Ղպտի Շնուտա Քահանայ Մանսուրի, 

Եունայթինկ Եկեղեցւոյ հոգեւոր հայր Մանաս Ղօշի եւ 

աւելի քան 10 տարբեր հոգեւորականներու: Խումբը 

ընդունուեցաւ տեղւոյն Հնդիկ  հոգեւոր  հօր եւ իր 

գործակիցներուն կողմէ: Բացատրութիւն տրուեցաւ 

Հինտու Աստուծոյ եւ անոր իւրաքանչիւր յատկու-

թիւնը յատկանշող անձնաւորութեան մասին, ինչպէս 
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նաեւ Հինտու կրօնքին Քրիստոնէութեան հետ ունեցած հասարակաց յատկութիւններուն մասին: Խումբը ընթրիքի 

հիւրը եղաւ Հինտու Տաճարի վարչութեան, որուն ընթացքին ՆՊ շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպողներուն 

եւ հիւրընկալներուն, դրուատելով այն անկեղծ աշխատանքը, որ կը տարուի յանուն համակեցութեան եւ 

խաղաղութեան: 

 

Կիր 3 Յունիս – Կիրակին բեղուն գործունէութեան լեցուն օր էր Սուրբ Յարութիւն Մայր Եկեղեցւոյ համար: Յընթացս 

Պատարագի, Թեմիս Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան օրհնեց Երուսաղէմէն 

բերուած այն զանգը, որ նուիրուած էր Մայիսին Սուրբ Երկիր ուխտագնացներուն կողմէ: Զանգը զետեղուեցաւ 

Մկրտարանի պատին վրայ: Սրբազան Հայրը օրհնեց նաեւ բոլոր ներկայ եւ բացակայ նուիրատուները, որոնք 

չմոռցան իրենց եկեղեցին եւ կտոր մը Բեթղեհէմ բերին իրենց հետ: Այսպիսով Սուրբ Երկիրը մշտական 

ներկայութիւն պիտի ըլլայ մեր եկեղեցւոյ մէջ եւ Բեթղեհէմի զանգը պիտի ղօղանջէ ամէն Պատարագի:  

Կիր 3 Յունիս - Նախօրօք կատարուած կարգադրութեամբ ՀՄԸՄի 66 սկաուտներ, իրենց խմբապետական կազմով, 

մասնակցեցան Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին եւ ստացան հաղորդութիւն: Սկաուտները մեկնեցան Հայաստան 

մասնակցելու համար Հայաստանի Անկախութեան 100 ամեակի առթիւ կազմակերպուած բանակումին: Սրբազան 

Հայրը օրհնեց սկաուտները, գովասանքով արտայայտուեցաւ ստուար թիւով մասնակցելու սոյն բանակումին: Ան 

բարձրօրէն գնահատեց համահայկական մաշտապով ՀՄԸՄի տարած կարեւոր աշխատանքը ի նպաստ 

մարդակերտման ու հայակերտման: Սրբազան Հօր գրասենեակին մէջ Սկաուտները աջը առին Առաջնորդ Հօր եւ 

հրաժեշտ առին անկէ:  

 

Կիր 3 Յունիս – Կազմակերպութեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին, Սրբազան Հօր 

նախագահութեամբ, Էտկարեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Եկեղեցւոյ ի նպաստ կամաւոր աշխատանք 

տանողներուն յարգանքի հիւրասիրութիւն ներկայու-

թեամբ Քահանայ հայրերուն եւ 120է աւելի կամաւոր-

ներու: Ուրախութիւնը մեծ էր բոլորին այսքան մեծ 

թիւով կամաւորներու աշխատանքի գնահատման 

համար, որոնք անսակարկ նուիրում կը ցուցաբերեն 

յօգուտ մեր հաւատացեալ ժողովուրդին եւ մեծցող 

սերունդին: Սրբազան Հայրը երախտագիտութիւն 

յայտնեց անմնացորդ  նուիրումով աշխատող բոլոր 

կամաւորներուն: Շնորհիւ այս կամաւոր աշխատան-

քին է որ Եկեղեցին օր ըստ օրէ կը բարգաւաճի եւ կը 

զօրանայ իր հետ զօրացնելով գաղութը: Սրբազան 

Հայրը օրհնեց ներկաները եւ անոնց ընտանիքները, 

օրհնեց նաեւ յիշատակը անցեալին նուիրական գործ 

կատարած, սակայն մեզմէ յաւիտեան հեռացած 

կամաւոր հաւատացեալներուն, առանց որոնց եկեղեցին չէր զարգանար այնպէս ինչպէս զարգացած է այսօր: 

Հաւաքը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով:   
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Կիր 3 Յունիս – Համազգայինի Շանթ Մասնաճիւղի հրաւէրով Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը Հայ Մշակութային 

Կեդրոնին մէջ մասնակցեցան Տիկին Զարուհի Մանուկեանի ի պատիւ կազմակերպուած մեծարանքի 

հանդիսութեան անոր 53ամեայ ծառայութեան 

համար որպէս կրթական մշակ եւ 

տնօրէնուհի: Տիկին Մանուկեան նաեւ 

արձակագիր է ու բանաստեղծուհի, հեղինակ 

է գրական երեք  հատորներու: Ան 

Համազգային Թարգմանչաց Վարժարանի 

երկար տարիներու տնօրէնուհի եղած է եւ 

հասցու-ցած սերունդներ, որոնք այժմ 

ազգային տարբեր բնագաւառներու մէջ կը 

ծառայեն: Ան նաեւ երկար տարիներ 

ծառայած է եւ կը ծառայէ Չացուուտի 

Լեզուներու Կեդրոնին մէջ եւ շաբաթօրեայ 

դրութեամբ Հայերէն կը դասաւանդէ այնտեղ: 

Շնորհիւ իր ջանքերուն ոչ Հայկական 

վարժարաններ յաճախող Հայ աշակերտներ կարողացած են Հայերէն լեզուն ներկայացնել որպէս երկրորդական 

վարժարանի պետական քննութեանց նիւթ եւ ձեռք բերած առաջնակարգ արդիւնքներ: Հանդիսութեան ներկայ էին 

Տիկին Մանուկեանի պաշտօնակիցներ, հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ, ընտանիքի 

անդամներ, թոռներ եւ բարեկամներ: Սրբազան Հայրը իր հիւմուրով խառն խօսքերով վեր առաւ Տիկին 

Մանուկեանի վաստակաւոր գործունէութիւնը, անոր հետեւողական աշխատանքը եւ յուսահատիլ չգիտցող անձին 

արժանիքը: Առ ի գնահատանք, Սրբազան Հայրը գնահատագիրով մը պատուեց Տիկին Մանուկեանը 53 տարիներու 

նուիրեալ եւ բեղուն գործունէութեան համար:  

 

Ուրբ 8 Յունիս – Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնա-

խումբին յատուկ հրաւէրին ընդառաջելով Սրբազան 

հայրն ու Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան այցելեցին 

Հայ Դատի գրասենեակ: Զիրենք հիւրընկալեցին 

Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն՝ Պրն Հայկ 

Գայսէրեան, աշխատակիցներ՝ Օրիորդ Օլիվիա 

Տիլանչեան եւ Պրն Մայքըլ Գոլոգոսեան: Հրաւէին 

նպատակն էր ծանօթացնել Հայ Դատի 

Յանձնախումբին տարած եւ տանելիք 

աշխատանքները, ապագայ մտահոգութիւնները եւ 

Յանձնախումբին պատրաստակամութիւնը 

ցուցաբերելու ի ծառայութիւն Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ 

գաղութին ընդհանրապէս: Մօտ երկուքուկէս ժամ 

այցի ընթացքին Պրն Գայսէրեան մանրամասն 

բացատրութիւն տուաւ աշխատանքներուն մասին, 

դաշնակցային թէ նահանգային խորհրդարաններու 

ինչպէս նաեւ տեղական քաղաքապետարաններու 

մօտ տարուած գործունէութեան յօգուտ 

ցեղասպանութեան ճանաչման, Արցախի 

ինքնորոշման իրաւունքին եւ գաղութային որոշ 

հարցերու լուծման ի նպաստ: Պրն Գայսէրեան 

մանրամասն բացատրութիւն տուաւ աշխատանք-

ներուն մասին, դաշնակցային թէ նահանգային 

խորհրդարաններու ինչպէս նաեւ տեղական քաղա-

քապետարաններու մօտ տարուած գործունէութեան 

յօգուտ ցեղասպանութեան ճանաչման, Արցախի 

ինքնորոշման իրաւունքին եւ գաղութային որոշ հար-

ցերու լուծման ի նպաստ: Պրն Գայսէրեան մանրա-

մասնութեամբ եւ գոհացուցիչ պատասխան տուաւ 

հիւրերու տուած հարցումներուն: Սրբազան հօր 

տպաւորութիւնը մեծապէս դրական էր տրուած 

զեկուցման եւ արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող գործակ-

ցութեան համար: Սրբազան Հայրը վերահաստատեց 

իր եւ Առաջնորդարանի աջակցութիւնը ի նպաստ Հայ 

Դատի տարուած եւ տարուելիք աշխատանքներուն: 

Ան օրհնեց Հայութեան արդար դատին համար 

աշխատող բոլոր հայորդիները, իր զօրակցութիւնը 

յայտնեց երիտասարդութեան եւ նորանոր յաջողու-

թիւններ մաղթեց Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնա-

խումբին:   
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Կիր 10  Յունիս – Ի բացակայութեան Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Հովիւին, Սրբազան Հայրը Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ մատուցեց այնտեղ եւ իր դաստիարակիչ քարոզով ուղղութիւն տուաւ հաւատացեալներուն եւ 

եկեղեցւոյ ղեկավարութեան յառաջ տանելու սկսուած եկեղեցական գեղեցիկ աշխատանքը Արեւմտեան Սիտնիի 

մէջ: Յայտնենք որ Հայր Ներսէս Յարութիւնեանի Մայր Աթոռ վերադառնալէն ետք Սրբազան Հայրը, Արժանա-

պատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ , Տէր Պարթեւ եւ Տէր Աւետիս քահանայ հայրերը փոխն ի փոխ ամէն Կիրակի 

կը պատարագեն մինչեւ Հայր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի ժամանումը, որուն վիզայի գործողութիւնները 

ընթացքի մէջ են եւ անոր տուուչութիւնը քիչ մը ժամանակի կը կարօտի:  
 

Բշ 11 Յունիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Գրասենեակի (Ուէլֆէր) 

Խնամակալութեան ժողովին: Ի պաշտօնէ ժողովին կը մասնակցէր նաեւ Բարեկեցութեան Գրասենեակի Գործադիր 

տնօրէն Նշան Պասմաճեան: Ժողովը լսեց գործադիր տնօրէնի ամսական տեղեկագրութիւնը, յատկապէս Գրա-

սենեակի իբր ընկերութիւն գրանցման ի նպաստ տարուած աշխատանքներուն, պաշտօնէութեան համաժողով-

ներու մասնակցութեան, յառաջիկայ ծրագիրներուն, յարաբերական եւ այլ աշխատանքներու մասին:  Սրբազան 

Հայրն ու Խնամակալութիւնը առին հիմնական որոշումներ ապագայի գործունէութեան համար, յատկապէս 

ծառայութեան աշխատանքները ընդլայնելու ծիրէն ներս, նաեւ կատարեցին ցուցմունքներ տնօրէնին առ ի 

գործադրութիւն:   
  
Գշ 12 Յունիս -  Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական 

ժողովին, որ առաջինն էր Թեմական Պատգամաւորական Ժողովէն ետք եւ որը 

ընտրած էր նոր Թեմական Խորհուրդ: Ժողովը ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ ձեւով. 

Ատենապետ - Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան  

Փոխ Ատենապետ – Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան 

Ատենադպիր – Պրն Ժագ Յօդագործեան 

Գանձապահ –  Տիկին Լօրա Արթինեան 

Խորհրդականներ – Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Պրն Կարապետ 

Ալաճաճեան, Պրն Գէորգ Չափրազեան  

Ժողովը մանրամասնօրէն քննարկեց Նոր Առաջնորդարան փոխադրուելու պարագան: Տրուած ըլլալով որ 

Քաղաքապետարանը արտօնած է շէնքը գործածել եւ շնորհած Interim Occupancy Certificateը, ժողովը որոշեց սկսիլ 

փոխադրութեան աշխատանքին: Ժողովը նաեւ իր յետին մանրամասնութեանց մէջ քննեց 19 Մայիսի Թեմական 

Պատգամաւորական Ժողովի բանաձեւը եւ առաւ գործնական որոշումներ: Քննարկուեցաւ Վեհափառ Հօր գաղութս 

այցելութեան առնչուող յայտագիրը, կազմուեցաւ յատուկ կազմակերպիչ յանձնախումբ, տրուեցան ցուցմունքներ եւ 

պարտականութիւններ: Ծուխերու հետ յարաբերութեան եւ երիտասարդական հարցերու առնչուած ժողովը 

կայացուց յստակ որոշումներ: Նաեւ քննարկուեցաւ Աւստրալիոյ մէջ եւ Նոր Զելանտայի փոքրաթիւ գաղութներ 

այցելութեան հարցերը եւ առնուեցան պատշաճ որոշումներ: Ժողովը լսեց նաեւ ամսական հաշուական 

տեղեկատուութիւնը եւ վաւերացուց զայն:      
 

Շբ 16 Յունիս – ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան Շաբաթօրեայ վարժարանի աշակերտութիւնը, տնօրէնութիւնն ու 

ուսուցչական լրիւ կազմը, ինչպէս նաեւ  ծնողներ մասնակցեցան հոգեպարար, հակիրճ արարողութեան մը, որ 

տեղի ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Ամէնամեայ աւանդութիւն դարձած է սոյն վարժարանին 

աշակերտներու այցելութիւնը եկեղեցի ստանալու համար 

Սուրբ Հաղորդութիւն: Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ 

Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, 

Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի եւ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանի հաղորդութիւն տուաւ ներ-

կաներուն:  Ան իր խօսքին մէջ դրուատեց Ալեք Մանուկեան 

վարժարանի այս սովորութիւնը, խրատեց աշակետներն ու 

ծնողները որ ըլլան եկեղեցասէր, դպրոցասէր, որպէսզի 

կարենան իրենց ծառայութիւնը լի ու լի կատարել յօգուտ Հայ 

ազգին, Հայրենիքին ու Հայ Եկեղեցւոյ: Փարոսի խմբագրու-

թիւնը կը շնորհաւորէ անցեալի եւ այժմու հոգաբարձութիւն-

ներն ու տնօրէնները այս գեղեցիկ աւանդութեան համար եւ 

կը մաղթէ որ մեծցող սերունդին մէջ զօրանայ Քրիստո-

նէական հաւատքը եւ Հայրենասիրութիւնը:   
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Կիր 17 Յունիս – Սրբազան Հայրը մեկնեցաւ Սուրբ Էջմիածին նախապատ-

րաստական աշխատանքներ տանելու հիւրընկալելու 24 – 30 Յունիսին Հայաստան 

այցելող Մերձաւոր Արեւելքի Աւստրալիոյ Եկեղեցապետերու պատուիրակու-

թիւնը: Այս մասին մեր ընթերցողները տեղեակ պահած էինք Փարոսի Մայիսի 

թիւով: Յայտնենք որ պատուիրակութեան անդամներն են. 

 Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան – Առաջնորդ 

Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Հայոց թեմին 

 Բարձրաշնորհ Ռոպըրթ Արքեպիսկոպոս Ռապպաթ – Առաջնորդ 

Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Մելքայթ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ  

 Բարձրաշնորհ Ճիւլիըն Արքեպիսկոպոս Փորթէուս – Հոպարթ (Թասմանիա)ի Առաջնորդ Կաթոլիկ 

Եկեղեցւոյ  

 Գերաշնորհ Տանիէլ Եպիսկոպոս – Առաջնորդ Նիւ Սաութ Ուէյլզի Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ 

 Գերաշնորհ Անթուան Շարպէլ Եպիսկոպոս Թարապայ – Առաջնորդ Աւստրալիոյ Մարոնի Համայնքին 

 Գերյարգելի Բարսեղ Ծայրագոյն Վարդապետ Սուսանեան – Հոգեւոր Հովիւ Աւստրալիոյ Հայ Կաթողիկէ 

Համայնքին 

 Արժանապատիւ Էլի Քահանայ Նախուլ – Ընդհանուր պատասխանատու Աւստրալիոյ Մարոնի համայնքին 

մամլոյ եւ տեղեկատուութեան 

 Խումբին Լիբանանէն պիտի ընկերանան Թէլէ Լիւմիէր Էքիւմէնիք Հեռատեսիլի երկու ներկայացուցիչներ 
 

Սրբազան Հայրը Սիտնի կը վերադառնայ Յուլիս 4ին: 
 

Գշ 19  Յունիս – Տիկին Մարիա եւ Պրն Վազգէն Ամիրզայեան մասնակցեցան NSW Ecumenical 

Councilի Ընտանիքի Մէջ Բրտութիւններ Դիմագրաւող Յանձնախումբի ժողովին, որուն 

նիւթն էր «Զօրակցիլ Գաղթող Երիտասարդ Հայրերու, Լուծումներ Գտնել Անոնց 

Դիմագրաւած Վտանգներուն»:  Գաղթողներու տուներէն ներս տեղի ունեցող 

բրտութիւններուն  պատճառը ընդհանրապէս իրենց երկիրներու եւ Աւստրալիոյ 

մշակութային եւ կենցաղային տարբերութիւններն են: Տիկին Մարիա վեց ամիսէ ի վեր Հայ 

Եկեղեցին կը ներկայացնէ այս Յանձնախումբին մէջ: Յիշեցնենք որ մեր եկեղեցին իր ներկայացուցիչները ունի 

բոլոր հինգ յանձնախումբերուն մէջ ինչպէս նաեւ մէկ ընտրուած ներկայացուցիչ NSWECի մէջ: Նիւթը 

ներկայացուեցաւ երեք տարբեր ենթաբաժանումներու տակ որոնց վերլուծման գործընթացին մէջ իր գործնական 

մասնակցութիւնը բերաւ Տիկին Ամիրզայեան: 

 

Եշ 21 Յունիս – Դիւանապետը ներկայ գտնուե-

ցաւ Գաղթողներու Շաբաթուան (Refugee Week) 

հաւաքին, որ տեղի ունեցաւ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզի Խորհրդարանին մէջ կազմակերպու-

թեամբ Բազմամշակոյթի Նախարար Րէյ Ուի-

լիըմսի: Նախարար Ուիլիըմս յայտարարեց թէ 

նահան-գային կառավարոթիւնը 146 միլիոն 

Տոլար տրամադրած է յաջորդ 4 տարիներուն 

նեցուկ հանդիսնալու համար գաղթողներուն:  

Հաւաքին իր խօսքը ուղղեց Փրոֆ Փիթըր 

Շէրկոլտ, Chancellor of Western Sydney University, 

որ Գաղթողներու Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգին մէջ 

հաստատուելուն համադրումի մարմնին ընդհանուր 

պատասխանատուն է (NSW Coordinator-General for 

Refugee Resettlement): Փրոֆ Շէրկոլտ վեր առաւ 

գաղթողներու նախաձեռնողի յատկութիւնները եւ 

զմայլանքով անդրադարձաւ թէ անոնք ինչպէս եւ 

ինչքան ճիգ կը թափեն թօթափելու իրենց կրած 

տառապանքներու հոգեբանական հետեւանքները եւ 

վերսկսելու իրենց ուրախ կեանքը: Ապա խօսք 

տրուեցաւ Հալէպահայ գաղթող Տիկին Անիա Քէպապ-

ճեանի, որ իր ամուսնոյն եւ մօր հետ միասին ներկայ 

էր հաւաքին: Տիկինը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 

Աւստրալիոյ բարեխնամ պետութեան, որուն շնորհիւ 

ինք եւ ընտանիքը նոր կեանք կարողացան սկսիլ: 

Չորս ամիս Նահանգապետուհի Պէրէճիքլեանին 

Գրասենեակին մէջ աշխատելէ ետք տիկինը գործ 

գտած է հրշէջներու ընկերութեան մէջ եւ գոհ է իր նոր 

գործէն: Տիկին Անիան պատգամեց որ ոչ ոք վատ թող 

չզգայ ինքզինք կոչելու Refugee: «Կարեւորը դուն ինչ 

արդիւնք  կու տաս ատով է  որ կը գնահատուիս իսկ 
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Աւստրալիան այն երկիրն  է  ուր արժանիքները կը գնահատուին արդարօրէն» ըսաւ տիկինը: Կազմակերպիչները 

նաեւ հրաւիրած էին նուագախումբ մը, որ կազմուած էր գաղթողներէ, ծագումով Արաբ: Խումբը Սուրիական, 

Իրաքեան, Լիբանանեան, Պաղեստինեան երգերով հմայեց ներկաները, որոնք խանդավառուած մթնոլորտէն 

շուրջպար բռնեցին, ցոյց տալով Մերձաւոր Արեւելեան իրենց ջերմութիւնը եւ կեանքը գեղեցիկով եւ 

ուրախութեամբ լեցնելու իրենց մշակոյթը: Հաւաքէն ետք նախարար Ուիլիըմս խօսելով դիւանապետին հետ բարձր 

գնահատեց Հայ համայնքի մասնակցութիւնը բազմամշակութային աշխատանքներուն եւ Հայ գաղթողներու 

ջանասիրութիւնը: 
 

Կիր 24 Յունիս – Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի շրջափակին մէջ յատուկ 

արարողութեամբ, ժողովրդային դաշտահանդէսի մը ընթացքին, տեղի ունեցաւ 

քօղազերծումը Հայաստանի Հանրապետութեան գլխաւոր կերտիչներէն Արամ 

Մանուկեանի կիսանդրիին, որուն ներկայ էին հազարի շուրջ հայորդիներ: 

Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոսի Հայաստան մեկնումին պատճառով 

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայացուց Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեան: Թեմական Խորհուրդը ներկայացուցին Տիարք Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան եւ Գէորգ Չափրազեան ինչպէս նաեւ Դիւանապետը: Քօղազերծման 

արարողութիւնը տեղի ունեցաւ մեծ շուքով, որմէ ետք ի գործ դրուեցաւ պատշաճ 

գեղարուեստական յայտագիր Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան, ՀՄԸՄի 

սկաուտներուն եւ արենուշներուն կողմէ: Յատուկ այս առիթով Լոս Անճելըսէն 

հրաւիրուած էր վաստակաւոր հրապարակագիր եւ քաղաքական վերլուծող Պրն 

Վաչէ Բրուտեան: Ան իր խօսքին մէջ դրուատանքով արտայայտուեցաւ Արամի 

ունեցած անզուգական դերին Հայաստանի Հանրապետութեան կերտման մէջ: 

Արժանապատիւ Տէր Հայրը 

իր փակման խօսքին մէջ 

շնորհաւորեց մեր անկա-

խութեան 100ամեակը եւ Աւստրալաբնակ Հայութիւնը եւ 

այս կիսանդրիի գաղափարը յղացողներն ու գործա-

դրողները, «առանց Արամին եւ իր գործակիցներուն 

պիտի չըլլար այն հրաշքը որն է վեց դարերու 

ստրկութենէն ետք Հայուն անկախացումը» ըսաւ Տէր 

Հայրը: Տէր Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ հանդիսու-

թիւնը: Անմիջապէս ետք, յաջորդաբար բեմ բարձրացան 

ազգային երգերու վաստակաւոր մեկնաբաններ Յարութ 

Փամպուքճեան եւ Գառնիկ Սար-գիսեան, որոնք յատուկ 

հրաւէրով կը գտնուէին Աւստրալիա: 

 

Գշ 26 Յունիս – Սրբազան Հօր բացակայութեան՝ 

Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբար-

ձումեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան զինք 

ներկայացուցին Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիքըլ 

Քաունսըլի (NSWEC) եկեղեցապետերու ընդհանուր 

ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Յոյն Ուղղափառ 

Եկեղեցւոյ սրահին՝ Սիտնիի արուարձաններէն Սարի 

Հիլլզի մէջ: Ներկայ էին 11 անդամ եկեղեցիներու 

ներկայացուցիչներ (ընդհանուրը՝ 16 անդամ եկե-

ղեցի), ինչպէս նաեւ Նաշնըլ Քաունսըլ աֆ Չըրչըզի 

(NCCA) ներկայացուցիչ Լօրա Քրէկան (Laura Cregan, 

National Coordinator NCCA), Պրն Կրէկ Չիլվըրս (Greg 

Chilvers, Consultant for NSW Ombudsman and NSW 

Police Force): 2017 Դեկտեմբերի ժողովի ատենագրու-

թեան վաւերացումէն ետք խօսք առաւ Լօրա Կրէկան, 

որ յատուկ այս առիթով հրաւիրուած էր ներ-

կայացնելու Safe Church Program: Church Responses to 

the Royal Commission այժմէական նիւթը: Տիկինը 

խօսեցաւ այն բոլոր հարցերուն մասին զորս եկեղեցի-

ները եւ յատկապէս Ուղղափառ Եկեղեցիները ներկա-

յացուցին  պետութեան   կազմած   յանձնաժողովին 
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եւ որոնք կը վերաբերէին եկեղեցիներու 

իրաւունքներու զրկման համար տեղի 

ունեցած առաջարկներուն, որպէսզի   
անոնք դառնան օրէնք եւ վաւերացուին 

խորհրդարանին կողմէ: Ապա խօսք 

առաւ Կրէկ Չիլվըրս, որ շատ հետաքր-

քրական ձեւով ներկայացուց թէ ինչպէս 

պէտք է մօտենալ Օմպուտսմանի գրա-

սենեակ եկեղեցիներու բողոքները ներ-

կայացնելու համար: Որոշուեցաւ յա-

տուկ հանդիպում մը կազմակերպել 

եկեղեցիներու ներկայացուցիչներուն եւ 

Օմպուտսմանի գրասենեակին հետ 

նախ քան յաջորդ եկեղեցապետերու 

ժողովը՝ Դեկտեմբերին:  Յատուկ ելոյթով նիւթին իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Reverend Simon Hansford - 

Moderator NSW & ACT Uniting Church Synod: Ժողովը լսեց NSWECի նախագահ Քոյր Ուիս Շուիրինկայի 

տեղեկագիրը: Ժողովը իր գնահատանքն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Հայ Առաքելական 

Եկեղեցւոյ 12 Մայիսին կազմակերպուած Էքիւմէնիք ճաշկերոյթին համար, որուն ընթացքին կարելի եղաւ 6200 

Տոլար ապահովել յօգուտ   NSWECին եւ այդ՝ Առաքելական եկեղեցւոյ ջանքերով եւ մասնակցութեամբ: Տէր Հայրն ու 

Դիւանապետը իրենց ելոյթներով խօսեցան Հայ եկեղեցւոյ հետեւողական աչալուրջ մասնակցութեան Էքիւմէնիք 

աշխատանքներուն, յանձնաժողովներու թէ վարչական մակարդակներով ինչպէս նաեւ տեղեկութիւն տուին 

անցնող եւ գալիք եկեղեցական գործունէութեան մասին: Տեղի ունեցաւ կլոր սեղանի շուրջ զրոյց, յատկապէս միջ 

քրիստոնէական եւ միջ կրօնական համագործակցութեան նիւթին վերաբերեալ:   

 

Ուրբ 28 – Շբ 29 Յունիս – Ընկերակցութեամբ Բարեշնորհ Վարդան Սրկ Էլմասեանի Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան այցելեց Օքլանտի(ՆԶ) Հայ գաղութը: Տէր Հօր նախագահութեամբ Ուրբաթ երեկոյեան տեղի 

ունեցաւ մեծարանքի երեկոյ Բարեշնորհ Մարկոս Սարկաւագ Իսկէնտէրեանի 19ամեայ եկեղեցական 

ծառայութեան, Օքլանտի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ Ծրագրի խնամակալութեան կողմէ: Բարեշնորհ 

դպրապետին նուիրուեցաւ յատուկ յուշանուէր: Հայաստանի Հանրապետութեան 100 ամեակի առիթով Տէր Աւետիս 

դասախօսեց Հանրապետութեան ստեղծման ի նպաստ Հայ Եկեղեցւոյ ունեցած դերակատարութեան մասին: Ան 

պատասխանեց իրեն ուղղուած հարցումներուն: Երեկոն ճոխացաւ գեղարուեստական հակիրճ յայտագրով: 

Շաբաթ 30 Յունիսին պատարագեց եւ քարոզեց Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Սարկաւագութիւնը 

ըրաւ Բարեշնորհ Մարկոս Սարկաւագը իսկ Զուարթնոց դպրաց երգչախումբը ղեկավարեց Բարեշնորհ Վարդան 

Սարկաւագը:  

 

 
ԿԻՐ 24 – ՇԲ 30 ՅՈՒՆԻՍ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ  

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ 

ԵԿԵՂԵՑԱՊԵՏԵՐՈՒ 
 

 24 Յունիսին, պատուիրակութիւն մը, 

գլխաւորութեամբ  Մերձաւոր Ա րեւելքի Եկեղե-

ցիներու Խորհուրդի Ատենապետ Բարձրաշնորհ  

Րոպեր Արքեպիսկոպոս Ռապպաթի, Առաջնորդ 

Մելքայթ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ, մեկնեցաւ 

Երեւան, ուր զիրենք կը սպասէր Գերաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան: Պատուի-

րակութիւնը հիւրն էր Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնին: 
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Պատուիրակութեան անդամներն էին. 

 Բարձրաշնորհ Ճուլիըն Փորթէուս – Հօպարթի(Թասմանիա) Կաթողիկէ Առաջնորդ  

 Բարձրաշնորհ  Րոպեր Արքեպիսկոպոս Ռապպաթ - Առաջնորդ Աւստրալիոյ Մելքայթ Կաթողիկէ 

Եկեղեցւոյ 

 Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան – Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Հայոց Թեմին   

 Գերաշնորհ Տանիէլ Եպիսկոպոս - Առաջնորդ Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզի եւ 

Քանպէրայի Նահանգներուն 

 Գերաշնորհ Անթուան Շարպէլ Թարապայ - Աւստրալիոյ Մարոնի Առաջնորդ 

 Գերյարգելի Բարսեղ Ծայրագոյն Վարդապետ Սուսանեան – Հոգեւոր Հովիւ Աւստրալիոյ Հայ Կաթողիկէ 

Համայնքին 

 Տէր Էլի Քահանայ Նախուլ – Աւստրալիոյ Մարոնի Եկեղեցւոյ Մետիայի  ընդհանուր պատասխանատու 
 

 Պատուիրակութեան ընկերացան Լիբանանի արաբատառ մեծագոյն թերթին՝ Ալ Նահարի թղթակից Հալա 

Հոմսին եւ Էքիւմէնիք Թէլէ Լիւմիէր Հեռատեսիլի պատասխանատուն՝Րոտոլֆ Ֆարահը: Մայր Աթոռը Մայրավանքի 

մէջ բոլոր հիւրերուն տրամադրեց առանձին սենեակներ, փոխադրամիջոց եւ կեցութեան բոլոր դիւրութիւնները: 

Վեհափառ Հայրը հիւրերուն տրամադրեց Մկրտարանը, որպէսզի հոգեւոր հայրերը այնտեղ կատարեն իրենց 

ամէնօրեայ առաւօտեան աղօթքն ու արարողութիւնները: Յայտնենք որ պատուիրակութիւնը, այն եկեղեցին կամ 

սրբավայրը որ այցելեց՝ կատարեց էքիւմէնիք աղօթք եւ շարականներու երգեցողութիւն: 

 

Երկուշաբթի 25 Յունիսին - Պատուիրակութիւնը առիթ ունեցաւ այցելելու Գայանէ եւ Էջմիածնի Վանքի 

համալիրը, ծանօթացաւ Էջմիածնի Ընկերային ծառայութեան, քրիստոնէական դաստիարակութեան եւ 

քրիստոնէական եւ ազգային ժառանգներու պահպանման, քարոզչական եւ այլ աշխատանքներուն եւ կատարեց 

նիւթական օժանդակութիւն Արժ. Տէր Մարկոս Քահանայ Մանկասարեանի տնօրինած Սոցիալական 

Ծառայութիւնների Գրասենեակին:  
 

 

 

Երեքշաբթի 26 Յունիսին Վեհափառ Հայրապետը ողջունեց Քոյր Եկեղեցիներու հոգեւոր առաջնորդները: Ան 

հաստատեց, որ պատուիրակութեան այցելութիւնը Հայաստան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝ լաւագոյն 

վկայութիւնն է եկեղեցիներու միջեւ առկայ ջերմ յարաբերութիւններուն: Այս կապակցութեամբ Գարեգին Բ 

Կաթողիկոսը յոյս յայտնեց, որ այս այցը աւելի եւս պիտի ամրապնդէ միջ եկեղեցական կապերը: Վեհափառը նաեւ 

նշեց որ Ղպտի, Ասորի եւ Մարոնի Պատրիարքները այցելած են եւ հիւրը եղած են Մայր Աթոռին: Ան իր 

գոհունակութիւնը արտայայտեց սիրալիր յարաբերութեանց համար եւ իր ողջոյնները ուղարկեց անոնց: 

Յանուն Պատուիրակութեան Ռապպաթ Արքեպիսկոպոս Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ուղղուած ողջոյնի 

խօսքին մէջ անդրադարձաւ Հայ Եկեղեցւոյ կարեւոր առաքելութեանը, նաեւ Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելեան 

Եկեղեցիներու համախմբումին զօրակցութիւնը յայտնեց Հայ ժողովրդին եւ Հայ Եկեղեցիին` Հայոց Ցեղաս-

պանութեան ճանաչման եւ դատապարտման գործին մէջ: Մէջբերելով Հին Կտակարանը Ռապպաթ 

Արքեպիսկոպոս անդրադարձաւ Եդեմի Պարտէզին, ուրկէ կը բխին  Եփրատն ու Տիգրիսը, ինչպէս նաեւ Արարատ 

Լեռը, ուրկէ սկիզբ առաւ Նոր Աշխարհը, « իսկ մենք՝ զաւակները Արարատի հողին, վերադարձած ենք մեր 

հայրենիքը» ըսաւ Արքը: Պատուիրակութիւնը Վեհափառ Հօր  նուիրեց յուշատախտակ մը, որ  կը խորհրդանշէ այս 

պատուիրակութեան ուխտագնացութիւնը Քրիստոնեայ առաջին երկիր եւ համեստ գումար մը, որպէս 

խորհրդանիշ զօրակցութեան Հայ Եկեղեցւոյ:  
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Հանդիպումին ներկայ էին Մայր Աթոռի Արտաքին յարաբերութիւններու եւ արարողակարգի բաժնի տնօրէն 

Գերաշնորհ Տ. Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը եւ Միջեկեղեցական յարաբերութիւններու բաժնի 

պատասխանատու Հոգեշնորհ Տ. Շահէ Ծ.Վ. Անանեանը:  

Հետագայ բոլոր հանդիպումներուն Մայր Աթոռի Շողակաթ Հեռատեսիլի լրագրողն ու նկարիչը ընկերակցեցան 

Պատուիրակութեան իսկ պետական եւ պաշտօնական այցելութիւններուն մասնակցեցան պետական Հ1 

հեռատեսիլի ներկայացուցիչները: 

Նոյն օրը պատուիրակութեան անդամները այցե-

լեցին Ծիծեռնակաբերդի Ցեղասպանութեան յուշարձան, ուր 

աղօթք բարձրացուցին առ Աստուած եւ ծաղկեպսակ զետե-

ղեցին ի յիշատակ Ցեղասպանութեան զոհերուն ապա՝ 

Ցեղասպանութեան թանգարան, ուր լայն բացատրութիւն 

տրուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ինչպէս նաեւ Թանգա-

րանի իրագործումներուն մասին: Պատուիրակութիւնը 

յուշատախտակ մը նուիրեց Թանգարանին: Պատուիրակու-

եան անունով խօսք առաւ Նախուլ Քահանան ըսելով «մենք 

այստեղ ենք ցոյց տալու մեր զօրակցութիւնը Հայ ժողովուր-

դին: Ահահաբեկիչ ուժեր ուզեցին ձեզ ջնջել երկրագունդի 

երեսէն սակայն ատոր փոխարէն դուք գոյատեւեցիք եւ 

շատացաք ու վերամիանալով՝ կ'ապրիք այսպիսի հոյակերտ 

անկախ երկրի մէջ»: 

Ապա պատուիրակութիւնը ուղղուեցաւ Մատենադարան, ուր ծանօթացաւ Հայաստանի եւ շրջակայ 

երկիրներու մշակութային հարուստ ժառանգին: 
 

Չորեքշաբթի 27 Յունիսին, ընկերակցութեամբ  Մայր Աթոռի Արտաքին յարաբերու-

թիւններու և արարողակարգի բաժնի տնօրէն Բարձրաշնորհ Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս 

Յովհաննիսեանի, պատուիրակութիւնը այցելեց Սփիւռքի Նախարար Մխիթար Հայրա-

ետեանին: Հայկազուն Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց նախարարը իր նոր պաշտօնին 

առիթով: «Մենք յուսով ենք, որ Սփիւռքի մեծ փորձն ու ներուժը կ'օգտագործուին 

Հայրենիքի հզօրացման համար: Մենք կը հաւատանք, որ նոր կառավարութիւնը կը 

նսպաստէ խօսքի ազատութեան ու արդարադատութեան» նշեց Սրբազան Հայրը: 

Նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց պատուիրակութեան նախարարութիւն այցելելու 

համար ու նշեց, որ իր համար մեծ պատիւ է հիւրընկալել հոգևոր առաջնորդները: «Ինձ համար եկեղեցին ու 

քրիստոնէութիւնը նշանակում են սէր, հոգատարութիւն, սոլիդարութիւն: Ու պիտի ասեմ, որ ներկայիս 

կառավարութիւնը նոյնպէս առաջնորդւում է այդ սկզբունքով» ընդգծեց նախարարը: 

Աւարտին տեղի ունեցաւ հարց ու պատասխան թէ ինչպէ՞ս է կազմակերպուելու հայրենադարձութիւնը, ո՞րն 

է նախարարութեան հիմնական առաքելութիւնը, ի՞նչ  ռազմավարութիւն մշակուած է Սփիւռքը հայաստանեան 

գործընթացներուն մէջ ներգրաւելու համար: Նախարարը պատասխանեց բոլոր հարցումերուն և առաջարկեց որոշ 

հարցերու շուրջ աշխատիլ միասնական օրակարգով: 

Նոյն օրը, Պատուիրակութեան անդամները 45 

վայրկեանուան հանդիպում ունեցան Վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեանի հետ: Վարչապետը, Անգլերէն լեզուով բարի 

գալուստ մաղթեց հիւրերուն եւ հաւաստիացուց որ ինք 

պիտի զօրակցի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ հետ 

յարաբերութեանց խորացման: Ան ընդգծեց կարեւորու-

թիւնը Քրիստոնեայ եկեղեցիներու եւ ժողովուրդներու 

յարաբերութեանց ամրապնդման յօգուտ կայուն 

խաղաղութեան:    

Թարապայ  Եպիսկոպոս  շեշտեց Աւստրալահայ 

համայնքին հաստատ կապերը Հայ եկեղեցւոյ հետ եւ 

համագործակցութիւնը եկեղեցիներու միջեւ, որ կարեւոր 

է առաջքն առնելու ցեղասպանութիւններու եւ բրտու-

թեանց: Թարապայ իր ուրախութիւնը յայտնեց Հայաստանի մէջ քաղաքական դրական զարգացումներուն համար: 
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Վարչապետը պատասխանեց իրեն ուղղուած բոլոր հարցումներուն, որոնք կը վերաբերէին պետութեան 

նախընտրութիւններուն, կոռուպցիայի, տնտեսական զարգացման, ժողովրդավարութեան ամրապնդման եւ 

արտաքին յարաբերութիւններուն: 
 

Չորեքշաբթի 27 Յունիսին խումբը այցելեց 

Գառնիի տաճարը ապա Գեղարդի վանք: Հոգեւոր 

Հայր մը Գեղարդի մէջ մեներգեց շարական՝ յուզելով, 

բայց մանաւանդ զարմացնելով այցելու հիւրերը: Ապա 

խումբը այցելեց Խոր Վիրապ, ուր եւ ծանօթացաւ 

Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի կրած տանջանքներուն եւ 

մօտէն ծանօթացաւ Հայաստանի մէջ Քրիստոնէու-

թեան պետականացման գործընթացին: 
 

Հինգշաբթի 28 Յունիսին պատուիրակութիւնը 

մեկնեցաւ Կիւմրի, որու ճամբուն այցելեց Հառիճի 

Վանք: Եօթ Վէրք եկեղեցւոյ մէջ հիւրաընկալուելէ ետք 

Շիրակի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Միքայէլ 

Եպիսկոպոս Աջապահեանի կողմէ՝ Հայ Կաթողիկէ 

Սրբոց Նահատակաց Տաճարին մէջ պատուիրակու-

թիւնը հիւրը եղաւ Կիւմրիի Կաթողիկէ Առաջնորդ 

Բարձրաշնորհ Րաֆայէլ Արքեպիսկոպոս Մինասեանի եւ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Ժողովրդապետութեան: 

Պատուիրակութիւնը այցելեց նաեւ Քարիթասի հովանաւորութեամբ Փոքրիկ Իշխան Թերաճ Մանուկներու Կեդրոն, 

ուր մեծ խնամք կը տարուի այդ երեխաներուն Հայ եւ ոչ Հայ մասնագէտներու կողմէ, որոնցմէ շատեր՝ կամաւոր 

կերպով: Պատուիրակութիւնը նիւթական գումար մը տրամադրեց հաստատութեան:    
 

Ուրբաթ 29 Յունիսին Պատուիրակութիւնը մեկնեցաւ Սեւան, 

Դիլիջան ապա Հաղարծնայ Վանք, ուր զիրենք ընդունեց Տաւուշի Թեմի 

Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Բագրատ Եպիսկոպոս Գալստանեան: Հայրենի 

բնական գեղեցկութիւններն ու ճարտարապետութիւնը ափ ի բերան 

թողուցին հիւրերը, որոնցմէ ոմանք որոշեցին անգամ մը եւս այցելել այս 

հիւրընկալ եւ գեղեցիկ երկիրը: Սեւանի մէջ խումբը այցելեց Վազգէնեան 

Դպրեվանք: Դպրեվանքի շրջափակին մէջ տնկուած են բազմաթիւ ծառեր 

տարբեր եկեղեցիներու Պատրիարքներու կողմէ, ի միջի այլոց Ղպտի 

նախկին Պատրիարք Շնուտա Գի կողմէ: Բացատրութիւն տրուեցաւ 

Շնուտա Գի եւ անոր ունեցած եղբայրական յարաբերութեանց մասին Հայ 

եկեղեցւոյ հետ ընդհանրապէս:  

 

Պատուիրակութեան անդամները հիւրերը եղան նաեւ Լիբանանի ընդհանուր հիւպատոս Տիկին Միրնա 

Խաուլիի, որ մեծ դրուատանքով խօսեցաւ հայութեան եւ Հայաստանի մասին: Հիւրերը իրենց կարգին իրենց 

դրական տպաւորութիւնները փոխանցեցին հիւպատոսին, յիշելով նաեւ Հայութեան դերակատարութիւնը 

աւստրալական քաղաքական թէ էքիւմէնիք բնագաւառներէն ներս: Խօսնակները իրենց բոլոր ելոյթներուն 

գնահատանք արձանագրեցին Նիւ Սաութ Ուէյլզի նահանգապետուհի Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեանին, որուն 

պաշտօնավարութեան շրջանին նահանգը տնտեսական աճ կ'արձանագրէ եւ նահանգի կարեւորութիւնը կը 

ստանայ միջազգային համբաւ: 

 

Շնորհիւ Հայկազուն Առաջնորդ Հօր կատարած մանրամասն ծրագրաւորման եւ Մայր Աթոռի անվերապահ 

աջակցութեան, Պատուիրակութեան առաքելութիւնը պսակուեցաւ յաջողութեամբ:   
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ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԺՈՂՈՎԸ ՀԱՆԴԵՍ ԵԿԱՎ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Տեղեկատվական համակարգ, 08 Հունիսի, 2018 

 

Հունիսի 8-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ եպիսկոպոսաց ժողով, 

որին մասնակցում էին Հայաստանում պաշտոնավարող եպիսկոպոսները, ինչպես նաև 

Գերագույն հոգևոր խորհրդի աշխարհական անդամները: 

Ժողովը հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. 
 

«Վերջին օրերին որոշ անձեր հանդես եկան նախաձեռնությամբ՝ կազմակերպելով բողոքի ցույցեր, 

հրապարակումներ համացանցում և ելույթներ լրատվամիջոցներում, որոնցում մտահոգություն էին հայտնում 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առաքելությանն առնչվող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ: Այս 

ընթացքում փաստազուրկ մեղադրանքներ և վերագրումներ կատարվեցին նաև Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի հասցեին՝ վերջնագրային եղանակով պահանջելով Նորին Սրբության հրաժարումը Ս. Գրիգոր Լուսավորչի 

գահից: 

Անընդունելի է մտահոգությունների ներկայացման որդեգրված վերջնագրային ոճը, որ ներկայացվում է Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսին՝ առաջադրված պահանջի տեսքով: Եպիսկոպոսաց դասը, իբրև հիմնական երաշխավորը Հայ 

Եկեղեցու կանոնական կարգի և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանգամանքի անձեռնմխելիության, հաստատում է, որ 

կաթողիկոսի հրաժարականը՝ արտաքին և բռնի միջամտության միջոցով պարտադրված, հակականոնական է, ուստի և 

անվավեր: 

Մենք գիտակցում ենք Եկեղեցու ապագայի հանդեպ մեր պատասխանատվությունը և ժամանակակից կյանքի 

պայմաններին համարժեք՝ եկեղեցական կյանքի բարեփոխումները շարունակելու անհրաժեշտությունը: 

Հարգանք դրսևորելով մեր Եկեղեցու նախանձախնդիր հավատացյալների ողջամիտ ակնկալությունների ու 

սպասումների նկատմամբ՝  Հայ Եկեղեցու կանոնական մարմինների՝ Գերագույն հոգևոր խորհրդի, Եպիսկոպոսաց 

ժողովի, Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովի, Ազգային-եկեղեցական ժողովի շրջանակներում կշարունակենք 

քննարկել և արդյունավորել եկեղեցական բարեփոխումների գործընթացը՝ հավատացյալների հոգևոր պահանջները 

առավելագույնս բավարարելու համար: 

Առաջիկա կիրակի բարեկենդանն է Ս. Գրիգոր Լուսավորչի պահքի, որին հաջորդելու է Լուսավորչի նշխարների 

գյուտի տոնը: Սա հրաշալի առիթ է, որպեսզի պահեցողության այս օրերին ամենքս զորացնենք աղոթական մեր կյանքը՝ 

հոգևոր խորհրդածությունների միջոցով համերաշխության ոգին ամրացնելու և սրբազան մեր առաքելությունն առավել 

արգասավոր դարձնելու համար: 

Հրավիրում ենք մեր Եկեղեցու բարեպաշտ հավատացյալներին՝ աղոթական խաղաղ ու խոնարհ հոգով 

շարունակել մնալ աստվածպաշտության մեջ և իրենց գործուն մասնակցությունը բերել մեր եկեղեցական կյանքին՝ ի 

պայծառություն մեր Սուրբ Եկեղեցու և ի փառս Աստծո: 

Տեր Հիսուսի Քրիստոսի շնորհը, Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ լինեն: Ամեն: 
 

 

Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյան 

Գուգարաց թեմի առաջնորդ 
 

Տ. Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյան 

Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական 

փոխանորդ 
 

Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյան 

Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ 
 

Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյան 

Մայր Աթոռի Արտաքին հարաբերությունների և  

արարողակարգի բաժնի տնօրեն 
 

Տ. Փառեն արքեպիսկոպոս Ավետիքյան 
 

Տ. Սիոն եպիսկոպոս Ադամյան 

Արմավիրի թեմի առաջնորդ 
 

Տ. Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյան 

Շիրակի թեմի առաջնորդ 
 

Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան 

Տավուշի թեմի առաջնորդ 

Տ. Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյան 

Մայր Աթոռի դիվանապետ 
 

Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյան 

Երևանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցու հոգևոր տեսուչ 
 

Տ. Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյան 

Մայր Աթոռի Վանորեից տեսուչ 
 

Տ. Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյան 

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ 
 

Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան 

Մայր Աթոռի Վարչա-տնտեսական բաժնի տնօրեն 
 

Տ. Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյան Մայր Աթոռի լուսարարապետ 

Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան 

Մայր Աթոռի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի 

տնօրեն 
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Հարցազրոյց  

Օրիորդ Սելին Նալպանտեանի 

Հետ 
Ապրիլին  Փարոս հարցազրոյց մը ունեցաւ 
Օրիորդ Սելին Նալպանտեանի հետ իր կա-
տարած մէկ ուսումնասիրութեան առիթով, որ 
կը կրէր Erasing Memory, Erasing People – To 
amnesia surrounding the Armenian Genocide 
նիւթը: 2017ի աւարտին, Սելին 12րդ դասարան 
էր Պրիճիտին Գոլէճի մէջ: Տարուան աւարտին 
իր ճիւղը (Extension History) դասաւանդող 
ուսուցիչը կը պահանջէ 2500 բառի մէջ ներ-
կայացնել նիւթ մը թէ պատմագէտներ ի՞նչ 
գրած են այդ նիւթին մասին եւ եզրակացնել: 
Սելին յարմար նկատած է վերոյիշեալ նիւթը 
ընտրել: Սելին այժմ կ'ուսանի Մաքուարի 
համալսարանի մէջ եւ ընտրած է Իրաւաբա-
նութիւն եւ Մետիա ճիւղերը: Յայտնենք որ իր 
ուսումնասիրութեան համար Սելին օգտագոր-

ծած է աղբիւրներ, ինչպէս  Րիչըրտ Յովհաննիսեանը, Էրնէսթ Ուուտուըրտը, Պերնարտ Լուիսը, Վահագն 
Տատրեանը, Նիւ Եորք Թայմզը եւայլն: 

(Խմբ.) 
Փարոս (Փ)– Ինծի կը թուի թէ քաղաքականութիւնը կը սիրես եւ ապագադ այդտեղ կը տեսնես: 

Սելին – Քաղաքականութիւնը զիս կը հետաքրքրէ բայց վստահ չեմ թէ օր մը քաղաքագէտ կը դառնամ: Կը սիրեմ 

պատմութիւնը: Իսկ Հայոց Պատմութիւնը՝ հարազատ է ինծի: 
 

Փարոս – Ինչո՞ւ 

Սելին – Երկու պատճառով, մին՝ մեծ ծնողներս, մանաւանդ մեծ հայրս՝ Տէր Պարթեւը, որ ազգային կրօնական 

ներշնչում տուած է եւ կու տայ ինծի եւ երկրորդ՝ եղբայրս Լուքը, որուն հետ մտքերու փոխանակում կ'ունենամ 

յաճախ. Լուքը շատ հայրենասէր է եւ ան ալ իր մտքին մէջ որոշ ծրագիրներ ունի Հայաստանի հետ առնչուած: Ան 

Հայաստան այցելեց եւ իր մօտ հայրենասիրութիւնը բազմապատիկ շեշտուեցաւ: Հայկական երիտասարդական 

կազմակերպութիւններու մաս չեմ կազմեր սակայն հայկական անցուդարձերէն տեղեակ եմ եւ մօտէն կը հետեւիմ: 

Հայաստան չեմ եղած բայց կը ծրագրեմ մօտիկ ապագային: 
 

Փարոս – Իսկ այս ուսումնասիրութիւնը ընելու համար դպրո՞ցը քեզ քաջալերեց: 

Սելին – Այո: Նաեւ այստեղ աւելցնեմ որ 12րդ դասարանս կը բաղկանար 150 աշակերտուհիներէ, որոնց միայն 4ը 

Հայ էինք: Սակայն, ինչպէս ամէն տեղ, հայերս «աղմկարար» էինք, կը խօսէինք մեր մշակոյթին մասին եւ 

Աւստրալացի ընկերուհիներս եւ ուսուցիչներս կը հետաքրքրուէին մեր մշակոյթով:  
 

Փարոս – Ընկերուհիներդ ծանօ՞թ էին Հայոց Ցեղասպանութեան: 

Սելին – Ցեղասպանութեան պատմութիւնը եւ դրդապատճառները ընդհանրապէս ծանօթ չէին ընկերուհիներուս: 

Այս ուսումնասիրութիւնը առիթ մը եղաւ ե՛ւ իրենց ե՛ւ ուսուցիչներուս համար որ աւելի բան գիտնան մեր 

պատմութեան մասին: Ինծի համար ալ մեծ փորձառութիւն էր, որ այսպիսի վիճաբանութիւն ստեղծող նիւթի մը 

ուսումնասիրութիւնը ինծի առիթ պիտի տար աւելի խոր ուսումնասիրելու  պատմագրական բարդ նիւթ մը: 

Այսպիսի փոքր իրադարձութիւններ զիս աւելի կը կապեն իմ անցեալիս եւ նախնիներուս եւ լոյս կը սփռեն 

պատմական այս դէպքին վրայ մանաւանդ անոնց, որոնք անտեղեակ են:  
 

Փարոս –  Ի՞նչ ունիս ըսելիք Փարոսի ընթերցողներուն 

Սելին – Ես կը հաւատամ որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը քննութեան նիւթ պէտք է դառնայ եւ Աւստրալիոյ մէջ 

մոռացութեան չմատնուի: Միայն անոր ճանաչումով է որ կարելի է արդարութեան ճանապարհը բռնել: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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DIOCESAN NEWS 
 

Monday 30 May – Reverend Father Avetis Hambardzumyan, accompanied 

by the Diocesan Council Vice-Chairman Stepan Kerkyasharian and 

Chancellor Nishan Basmajian, participated in the month of Ramadan 

Islamic Iftar Dinner, in St Mary’s Cathedral dining room, hosted by the 

Catholic Archdiocese of Sydney Prelate, Archbishop Anthony Fisher. Also 

present was the former Mufti, Dr Ibrahim Abou Mohammed, who 

represented the recently appointed Mufti in Australia, Dr Sheik Abdul Al 

Afifi; leaders of the Christian, Islamic, Hindu, Buddhai and Bahai faiths as 

well as leaders of secular charitable organisations. In their addresses, 

Archbishop Fisher and the Mufti, expressed their appreciation of the co-

existence between the various religious communities in Australia and 

vowed to continue their efforts to maintain it, forbidding the penetration of dark and misled groups into their midst. This 

annual event, organised by Archbishop Fisher, promotes opportunity for representation by all religions, respectful 

interaction, and a platform for prospective collaborative work. 

 

Monday 30 May - Mrs Maria Amirzaian and Nishan Basmajian from the Armenian Welfare office, participated in the Home 

Care Beyond 2020 Forum, on the preparation to be at the forefront of aged care initiatives, raising awareness of the current 

welfare situation and prospects. Executive Officer of the Department of Social Services, Aged Care Programmes, Hermine 

Partamian gave insight into future programs. After the Forum, Mrs Amirzaian and Mr Basmajian had the opportunity to 

converse with Mrs Partamian, who responded to their questions, providing significant insight. 

 

Saturday 2 June – As a committee member of the NSW Ecumenical Council, the Chancellor visited the first Oberoi Temple 

in Australia, accompanied by Coptic Father Shenouda Mansour, Uniting Church Father Manas Ghosh and more than 10 

other spiritual leaders. The resident Indian spiritual leader and his officials met the delegation; in his message, outlining the 

principles and characteristics of the Hindu gods and the commonalities between the Hindi and Christian principles. Lunch 

was shared, hosted by the Hindu Temple committee; in his address, Nishan Basmajian expressed thanks to the organisers and 

hosts, praising their sincere efforts for the sake of peace and harmony. 

 

Sunday 3 June – It was a day full of activity at Holy 

Resurrection Church. During Holy Mass, the Primate, His 

Grace Bishop Haigazoun Najarian blessed the Bell which 

was gifted by the participants of the Holy Land pilgrimage 

which took place in May. The Bell is installed above the 

Baptismal Font. Bishop Najarian offered his blessing upon 

the donors present and absent who not losing sight of 

their church “brought a piece of Bethlehem with them”. 

The Bethlehem bell will chime during Mass. 
 

With prior notification on their pending departure to 

Armenia to take part in a worldwide commemoration of 

the Centenary of the First Republic of Armenia, 66 

Homenetmen scouts, accompanied by their leaders, 

participated in Holy Mass, to receive Holy Communion.  

Bishop Najarian blessed the scouts, praising the impressive 

number taking part in the camp; highly praising the 

efforts of Homenetmen in the Pan-Armenian Games for 

advancing humanitarian and patriotic principles. He later 

received the Scouts in the Diocesan Centre, who each 

bowed before his hand before taking their leave. 
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Sunday 3 June – Organised by the Holy Resurrection Church 

Parish Council’s Ancillary Body, Bishop Najarian presided 

over the volunteer’s appreciation gathering, held in the 

Edgarian Hall with the parish priests and over 120 volunteers 

attending. The atmosphere was elating to see such a large 

number contributing their efforts for the benefit of our 

faithful community and the upcoming generation. The 

Bishop expressed his appreciation for the continual service of 

all the volunteers. It is owing to this voluntary work that the 

church grows and strengthens and with it the community. 

He blessed those present and their families, as well as the 

memory of the deceased who had served having passed into eternity; without their efforts, the church would not have 

developed to the stage we see it today. The gathering closed with Bishop Najarian’s benediction. 

 

Sunday 3 June – At the invitation of 

Hamazkaine Shant Chapter, Bishop 

Najarian and Chancellor Basmajian 

attended a commendation ceremony 

in the Armenian Cultural Centre in 

tribute to Mrs Zarouhi Manougian’s 

53 years of service to the community as an educator and 

Priincipal. Mrs Manougian is a writer, poet and author of 

three books. She served as the Principal of the 

Hamazkaine Tarkmanchats Saturday School for several 

years, overseeing the education of generations, currently 

serving in various community organisations; also served 

for long years in the Chatswood Community Language 

School also teaching Armenian classes there on Saturdays. 

By virtue of her efforts, Armenian students who did not 

attend Armenian schools, had opportunity to study 

Armenian as an elective subject through the Department 

of Education, achieving outstanding results in their 

exams. Colleagues of Mrs Manougian were present at the 

tribute, representatives of Armenian organisations, family 

members and friends. In his address, with a touch of the 

comedic, Bishop Najarian highlighted Mrs Manougian’s 

virtuous vocation, her legacy, and the merits of not giving 

in to hopelessness; presented a certificate of 

commendation to Mrs Manougian for her impressive 53 

years of committed and fruitful service. 

 

Friday 8 June – At the invitation of the Armenian 

National Committee of Australia ANC-AU, Bishop 

Najarian and Chancellor Basmajian visited the ARF 

headquarters; hosted by the Federation’s Executive 

Director Mr Haig Kayserian and Administrative Assistants 

Miss Olivia Dilanchian and Mr Michael Kolokossian. The 

intention of the invitation was to acquaint the Primate 

with ANC-AU Committee’s current and future projects, 

concerns for the future and the Committee’s preparedness 

to collaborate with the Armenian Church and Armenian 

community. During the two and a half hour meeting, Mr 

Kayserian gave a detailed summary of projects of the 

Armenian Cause, autonomy in Artsakh and proposed 

solutions to various community 

related issues. Mr Kayserian provided 

comprehensive and gratifying res-

ponses to the questions raised by the 

guests; the Report and the projects 

currently proceeding, left a positive 

impression on the Bishop. In his 

remarks, he reaffirmed his and the Diocesan Office’s 

support of the ANC-AU current and future projects; 

blessed all involved in the pursuit of the just Cause and 

reiterated his continuing support of the youth and wished 

continuing success to the ANC-AU. 

 
Sunday 10 June – In the absence of a parish priest at Holy Trinity Church, Bishop Haigazoun 

Najarian celebrated Holy Mass and delivered the day’s instructive sermon, guiding the faithful and 

the church governing body to progress in the fine church efforts preceding them in the western 

suburbs of Sydney. Following the departure of Father Nerses Harutyunyan to the Holy See, Bishop 

Haigazoun, Father Norayr, Father Bartev and Father Avetis have, in turn, celebrated Holy Mass 

each Sunday and will continue to do so, until the arrival of Archimandrite Very Reverend Father 

Yeremia Abgaryan, whose visa is currently being processed.  
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Monday 11 June – Bishop Najarian presided over the Armenian Community Welfare Centre’s Management Committee 

meeting with Executive Director of the Welfare Office, Mr Nishan Basmajian also attending. The meeting heard the 

Executive Director’s monthly activity report, in particular, the registration of the Welfare Centre as an incorporated body; 

participation in a recent Forum; future projects; and various other services. The Bishop and the Committee members made 

fundamental decisions in relation to the opportunities of expanding services in the future; and confirmation of the job 

description of the Executive Director. 

 

Tuesday 12 June – Bishop Najarian presided over the Diocesan Council periodic meeting, the first sitting after the recent 

Diocesan Annual Meeting. Office bearers elected to their next term: 

Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian 

Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian 

Secretary Mr Jack Hotakordzian 

Treasurer Mrs Laura Artinian 

Advisers Rev Father Avetis Hambarzumyan, Mr Garabed Aladjadjian, Mr Kevork Tchaprazian 
 

The meeting addressed details of the move into the new premises of the Diocesan Centre given that the Interim Occupancy 

Certificate was received, the meeting decided to commence the move. The meeting examined the Minutes of the Diocesan 

Annual General Meeting on 19 May and made relevant decisions accordingly. Matters relating to the visit of His Holiness 

were discussed; a committee was established, given outlines and duties. Decisions were taken on Parish related issues and 

outcomes settled on youth matters. Discussion and appropriate decisions were made in relation to pastoral visits to small 

Armenian communities located in Australia and New Zealand. The meeting reviewed and confirmed the latest financial 

report. 

 

Saturday 16 June – The AGBU Alex Manoogian Saturday School 

students, principal, teachers, and parents, participated in a short 

service at Holy Resurrection Church. Leading the children to church 

to receive Holy Communion has become an annual customary visit. 

Bishop Najarian accompanied by Father Norayr Patanian, Father 

Bartev Karakashian and Father Avetis Hambardzumyan, offered all 

who were present Holy Communion. In his message, he commended 

the Alex Manoogian School for adopting this annual practice, 

encouraged the students and their parents to be devout to their faith, 

their school, so that they may be of benefit to their Nation, their 

Homeland and their Armenian Church. Paros editorial congratulates 

the past and present custodians and principals for this wonderful 

tradition, with hopes that Christian faith and patriotism will thrive in 

the younger generation. 

 

Sunday 17 June – Bishop left for Holy Etchmiadzin to finalise the remaining details for the 24 to 30 June official visit of the 

delegation of Australian Middle Eastern Clerics to the Holy See as informed to our readers in the Paros May issue. The 

leaders taking part are: 

 His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Primate of Australia and New Zealand 

 His Eminence Archbishop Robert Rabbat, Eparch of the Australia and New Zealand Melkite Catholic  

   Church 

 His Eminence Archbishop Julian Porteos, Archdiocese of Catholic Church, Tasmania  

 His Grace Bishop Daniel, Archdiocese of Sydney Coptic Orthodox Church 

 His Grace Bishop Antoine-Charbel Tarabay, Eparch of Australian Maronite community of St Maroun  

 Very Rev Father Parsegh Sousanian, Parish Priest Australian Armenian Catholic Community 

 Father Eli Nakhoul, Dean of St Maroun Cathedral Redfern, Maronite Parishes in NSW 

 From Lebanon, two reporters from Al Nahra newspaper and Télé Lumière ecumenical Christian television 
 

Bishop Najarian returned to his official residence in Sydney on 4 July. 
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Tuesday 19 June – Mrs Maria and Mr Vasken Amirzaian participated in the NSW Ecumenical Council’s Overcoming Family 

Violence Commission Committee meeting which examines issues faced by refugee families. The topic was providing aid 

to young migrant Armenians; and finding solutions to the risks they face. Families face issues at home, owing to the 
diverse cultural differences between their country of birth and life in Australia. Mrs Amirzaian has been representing 

the Armenian Church on the Committee for the past six months. It is timely to note that our Church has representatives 

on all five committees as well as an elected member on the NSW Ecumenical Council. The topic was divided into three 

sections and Mrs Amirzaian brought her active participation in the discussions. 

 

Thursday 21 June – The Chancellor attended a gathering 

at NSW Parliament House for Refugee Week organised by 

the Minister for Multiculturalism The Hon Ray Williams 

MP. The Minister announced the State Government was 

allocating $146million over the next four years to help 

support refugees. In his address he noted Professor Peter 

Shergold, Chancellor of Western Sydney University who 

is the NSW Coordinator-General for Refugee Resettle-

ment. Professor Shergold spoke highly of the resilient 

attitude and initiatives of refugees reflecting on how 

much effort they put into shaking off the remains of any 

psychological trauma so they can start a new and happy 

life. He then introduced the next speaker, newly- arrived 

Mrs Anna Kassabjian who was there with her husband 

and mother. She expressed her deep gratitude to the 

compassionate Government of Australia for allowing her 

family to start a new life in this country. She told how 

after working in the Premier’s office for four months, she 

had found a new position with a Fire Brigade for which 

she was truly grateful. She explained that no-one should 

feel awkward to call themselves a Refugee, “what is 

important” she said, “is what results you bring forth 

from the opportunity that will determine your worth, 

and Australia is a country that values and recognises 

your efforts”. The organisers had also invited a musical 

group comprised of refugees of Arabic origin who 

performed Syrian, Iraqi, Lebanese, Jordanian songs 

enchanting the atmosphere for communal dancing 

(shoorchbar) displaying their joy and fulfilment in life 

through their Middle Eastern culture. Following the 

event the Minister spoke with the Chancellor highly 

highly praising the contribution of the Armenian 

community toward multiculturalism and the diligence of 

the new Armenian refugees. 

 

Sunday 24 June - On the grounds of the Hamazkaine Galstaun College, the unveiling 

took place of the bronzed bust of Aram Manoukian, dedicated to the 100th 

anniversary of Independence of the First Republic of Armenia, with close to 1000 

community members present to witness. With the Primate having left for Armenia, 

he was represented by Father Norayr Patanian accompanied by Diocesan Council 

representatives, Messrs Sarkis Der Bedrossian, Kevork Tchaprazian and the 

Chancellor. The ceremony was a moving tribute, followed by a cultural program by 

the AYF Youth and Homenetmen scouts. The keynote speaker was Los Angeles 

based renowned journalist and political analyst, Mr Vatche Proudian. In his address, 

he highlighted Aram’s unmatched dedication and impact his role played in 

Armenia’s First Republic. Father Patanian gave the closing speech congratulating the 

centennial anniversary and our community as well as the organisers and conceivers 

of this initiative, stating, “without Aram and his fellow members, this miracle would 

not have taken place – after six generations of servitude – Armenian independence”. 

The official program was closed with Father Norayr’s benediction. Immediately 

following, world-renowned Armenian singers Harout Pamboukjian and Karnig 

Sarkissian who were invited for the occasion, took to the stage. 
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Tuesday 26 June – Representing the Primate, Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan and Chancellor Nishan 

Basmajian represented the Bishop at the NSW Ecumenical 

Council (NSWEC) executive committee meeting, which 

was held in the Greek Orthodox Church Hall, Surrey 

Hills. Of the 16 member churches, 11 were represented, 

as well as National Council of Churches of Australia 

(NCCA) representative Laura Cregan, National Co-

ordinator NCCA, Mr Greg Chilvers, Consultant to the 

NSW Ombudsman and NSW Police Force. Following the 

endorsement of the December 2017 Meeting Minutes, 

Laura Cregan, was invited to address the meeting on a 

current issue ‘Safe Church Program: Church Responses to 
the Royal Commission’. Mrs Cregan covered all the issues 

that the Churches, in particular the Orthodox Churches, 

have submitted to the Government relating to religious 

freedom and the proposal to pass as Federal law. Greg 

Chilvers addressed the meeting, providing insight into the 

process to meet with the Ombudsmen, to present their 

objections. A meeting will be scheduled between the 

NSWEC committee members and the Ombudsmen’s 

Office, prior to the next sitting of the Committee in 

December. Reverend Simon Hansford – Moderator NSW 

& ACT Uniting Church Synod, presented his unique 

perspective to the discussion. The meeting heard the 

NSWEC Presidential Report of Sister Wies Schuiringa. 

The meeting expressed appreciation and thanks for the 

May 12 Ecumenical Dinner, hosted by Bishop Najarian 

and the Armenian Apostolic Church, funds totalling 

$6,200 were raised during the evening to benefit the 

NSWEC and its mission. Father Avetis and the Chancellor 

rose to deliver their addresses, stating the Armenian 

Churches commitment to participate and assist in 

ecumenical efforts, in committees and executive level, and 

provided details of past and future church projects. Round 

table discussion covered inter-denominational and inter-

faith collaborative projects. 

 

 

Friday 29 – Saturday 30 June - Reverend Father Avetis Hambardzumyan accompanied 

by Deacon Vartan Elmasian made a pastoral visit to the Armenian community of 

Auckland, New Zealand. Under the headship of the Reverend Father, a tribute was held 

on Fridy evening to honour Deacon Margos Iskenderian for his 19 years of service to 

the Church. On behalf of Auckland’s St Gregory the Illuminator Church Planning 

Board, a special memento was presented to Deacon Margos. On the occasion of the 

100th anniversary of the First Republic of Armenia, Father Avetis addressed the 

community on the role and contribution of the Armenian Church in the formation of 

the Republic. 

 

 

 

 
SUNDAY 24 – SATURDAY 30 JUNE 

 

VISIT TO ARMENIA BY  

THE BISHOPS AND REPRESENTATIVES OF  

THE AUSTRALIAN MIDDLE EASTERN 

APOSTOLIC CHURCHES CONFERENCE 
 

On 24 June a delegation from the Australian 

Middle Eastern Apostolic Churches Conference 

(AMC) under the leadership of Archbishop 

Robert Rabbat, Eparch of the Melkite Catholic 

Church left for Yerevan where His Grace 

Bishop Haigazoun Najarian was waiting to 

greet them. The delegates were the guests of 

the Mother See of Holy Etchmiadzin. 
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The delegation was comprised of: 

 His Eminence Archbishop Julian Porteos, Archdiocese of Catholic Church, Tasmania  

 His Eminence Archbishop Robert Rabbat, Eparch of the Australia and New Zealand Melkite Catholic 

Church 

 His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Primate of Australia and New Zealand 

 His Grace Bishop Daniel, Archdiocese of Sydney Coptic Orthodox Church 

 His Grace Bishop Antoine-Charbel Tarabay, Eparch of Australian Maronite community of St Maroun  

 Very Reverend Father Parsegh Sousanian, Parish Priest Australian Armenian Catholic Community 

 Father Eli Nakhoul, Dean of St Maroun Cathedral Redfern, Maronite Parishes in NSW 

 Also joining the delegates from Lebanon were Hala Homsin, a reporter from the leading Arabic-language 

newspaper in Lebanon and the Middle East, Al Nahara and Rudolf Farah from Télé Lumière ecumenical Christian 

television. The Mother See accommodated the guests with private rooms, and provided all their transport and 

needs during their stay. His Holiness made the Baptismal Chapel available to the holy fathers for their morning prayers 

and vespers. It is noteworthy that the clerics joined together ecumenically with prayers and hymns at every church and holy 

shrine they visited. 
 

 On Monday 25 June the delegation had the opportunity to visit the Gayane and Etchmiadzin Monastery complex to 

become acquainted with the social services of Etchmiadzin, the Christian education department and the preservation of 

national treasures, the preaching ministry, etc extending a monetary gift to Reverend Father Margos Mangassrian, director of 

the Social Services office. 
 

 On Tuesday 26 June His Holiness Karekin II Catholicos 

of All Armenians received the church leaders of the sister 

churches. He confirmed the visit of the delegation to Armenia 

and the Mother See of Holy Etchmiadzin was the best witness 

of the good fraternal relations between our churches. In this 

light, the Catholicos reiterated how this visit would further 

strengthen the bonds between our churches. He recalled how the 

Patriarchs of the Coptic, Assyrian and Maronite Churches had visited 

the Mother See as its guests. He expressed his gratitude for the cordial 

relations between our churches and conveyed his greetings to the 

Patriarchs. 

On behalf of the delegation, Archbishop Rabbat responded to 

the welcome of His Holiness reflecting on the important mission of 

the Armenian Church. He extended the solidarity of the AMC delegates with the Armenian people and the Armenian 

Church as well as for the recognition and condemnation of the Armenian Genocide. Referring to the Old Testament, he 

recounted the Garden of Eden as the source of the Euphrates and Tigris, also Mount Ararat as the beginning of the new 

world in which case he said “we are all children of the land of Ararat thus returning to our homeland.” A plaque was 

presented to His Holiness signifying the pilgrimage of this delegation to the first Christian nation. They also presented a 

small monetary gift as a token of support of Holy Etchmiadzin. 

 Also present on this occasion were His Eminence Archbishop 

Nathan Hovhannissyan (Director of the External Relations and Protocol 

Department of the Mother See), Very Reverend Father Shahe Ananyan 

(Director of the Ecumenical Relations Department of the Mother See). 

 During all the pursuant visits, a reporter and cameraman from the 

Mother See’s Shoghagat television channel accompanied the delegation, as 

did the national C1 television channel at government and official visits. 
            Later in the day, the delegation visited Dzidzernagapert where they 

laid wreaths and flowers at the Genocide monument, offered their prayers 

and visited the Genocide Museum. Here the Vice-Director provided a 

detailed briefing on the Armenian Genocide and the work undertaken by the 

Museum. The delegation then presented him a commemorative plaque on this historic meeting and Fr Nakhoul spoke on  
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behalf of delegation expressing “we are here today to demonstrate our solidarity with the Armenian people. Destructive 

forces attempted to annihilate you from the face of the earth but you survived and multiplied, by reuniting to live together 

in this wonderful, independent country”.  
This was followed by a visit to the Madenataran, the Manuscript house where they were given a tour and 

explanation of the rich culture of the Armenian and surrounding people. 
 

On Tuesday 27 June the delegation, accompanied by His Eminence Archbishop Nathan Hovhanissyan, met with the 

Minister of Diaspora, Mr Mkhitar Hayrabedian. Bishop; Najarian congratulated the newly-appointed Minister to his position,  

stating, “We are hopeful the great experience and vigour of the diaspora will be utilised to strengthen the Motherland. We 

believe the new government will further the expressions for freedom and justice.” 

The Minister thanked the delegation for the visit expressing how honoured he was to receive the heads of churches 

as his guests. He said, “For me, the Church and Christianity represent love, care, solidarity and I wish to express that the 

present government is led by these principles.” 

At the conclusion of the meeting questions were posed on how repatriation will be coordinated, what is the 

fundamental mission of the Ministry, what strategies are there to entice the diaspora to get involved in Armenia. The 

Minster responded to all the questions and suggested working together in a joint program on some of these issues. 

On the same day, the delegation met with Prime Minister Nikol 

Pashinyan for a 45-minute meeting. The Prime Minister welcomed the 

guests in English and stipulated he would stand firm with the Armenian 

Apostolic Church to deepen the relationship. He embraced the importance of 

strengthening relations between Christian Churches and the people in 

pursuit of harmony. 

Bishop Tarabay emphasised the strong bond between the Armenian 

Church and the community in Australia as well as the collaboration between 

the churches which is important to overcome genocides and inflexibility. He 

expressed his joy at the positive developments of Armenia’s political 

situation. The Prime Minister responded to all the questions posed to him relating to the pre-elections, corruption, internal 

growth, strengthening the populace and foreign relations. 
 

On Wednesday 27 June the group visited the Garni temple followed by the Geghard Monastery. A holy father of the 

Geghard Monastery sang a hymn which touched and amazed the visiting guests. The delegation then visited the Khor Virab 

where they were introduced to the torment of St Gregory the Illuminator and understood more closely how Armenia 

became a Christian nation. 
 

On Thursday 28 June the delegation left for Gyumri and visiedthe Hariji Monastery on the way. After being 

welcomed at the Yot Verk Church by His Grace Bishop Mikael Ajapahian, Primate of the Diocese of Shirak, the delegation 

continued on their way to become guests of the Armenian Catholic Prelate, His Eminence Rafael Minassian at the Holy 

Martyrs Armenian Catholic Church and the St Gregory Naregatsi Parish. The delegates also visited the Caritas sponsored 

Little Prince Disabled Children’s Centre where care is provided by Armenian and non-Armenian specialists of whom many 

are volunteers. The delegation presented a monetary gift to the institution. 
 

On Friday 29 June the delegates headed to Sevan, Dilijan and the Haghartsin Monastery where they were welcomed 

by the Primate of the Diocese of Tavush, His Grace Bishop Bagrad Galstanyan. The natural beauty and the amazing 

architecture of the area fascinated the delegates, many of whom decided to return to this beautiful country. In Sevan the 

group visited the Vazkenian Seminary. On the grounds of the seminary, a number of trees are planted by various Patriarchs 

of which one was the former Coptic Patriarch Shenouda III. Enlightenment on the Patriarch revealed the fraternal relations 

experienced with the Armenian Church generally. 
 

The members of the delegation were also the guests of the Consul-General of Lebanon Mrs Mirna Khawli who spoke 

most highly about Armenians and Armenia. Similarly the guests shared their positive impressions, expressing the role 

Armenians have played in Australian politics and ecumenism. All the speakers commended the NSW Premier the Hon 

Gladys Berejiklian at every opportunity for the growth of the economy during her term of office and the importance the 

State places on multiculturalism. 

It was due to the refined planning of Bishop Najarian and the gracious support of the Mother See, the mission of the 

delegation was truly fruitful. 
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STATEMENT BY 

THE BISHOPS SYNOD OF THE ARMENIAN CHURCH 
Mother See of Holy Etchmiadzin, Information Services, 09 June, 2018  

 

On June 8, a Bishops Synod was held in the Mother See of Holy Etchmiadzin. The meeting 

was attended by Bishops and lay members of the Supreme Spiritual Council. Following the 

meeting, the Synod issued the following statement: 

In recent days, some individuals have planned an initiative, organizing protests, releasing statements on the web and making 

media appearances, through which they are expressing concern over a number of issues related to the mission of the 

Armenian Apostolic Church. 

During this time, illegitimate accusations and allegations were made against His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and 

Catholicos of All Armenians, demanding the resignation of His Holiness Karekin II from the throne of Gregory the 

Illuminator. The ultimatum style of concern they have adopted is unacceptable, as it is presented to the Catholicos of All 

Armenians in the form of a demand. The Bishop’s Synod, as the main guarantor of the Canonical Order of the Armenian 

Church, and the fact of the Catholicos of All Armenians’ inviolability, confirms that the resignation of the Catholicos, 

imposed by external and forceful intervention, is anti-canonical and therefore invalid. 

We realize our responsibility for the future of the Church and, corresponding to modern day realities, the necessity to 

continue the reform of church life. 

Showing respect towards the reasonable expectations of the devoted faithful of our Church, within the framework of the 

Canonical bodies of the Armenian Church: the Supreme Spiritual Council; the Bishop’s Synod; the Church Representative 

Assembly; and the National-Ecclesiastical Assembly; we will continue to discuss and promote the process of church reform, 

to satisfy the spiritual needs of the faithful. 

 This upcoming Sunday is the Eve of the Fast of St. Gregory the Illuminator, which will be followed by the Commemoration 

Day of the discovery of the relics of St. Gregory the Illuminator. This is the best opportunity for all of us to strengthen our 

prayerful life during these fasting days, to make our sacred mission more fruitful. 

 We invite our faithful to continue worshiping God with a prayerful, peaceful, and humble spirit and bring their active 

participation in our church life for the vibrancy of our Holy Church. 

 May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sacrament of the Holy Spirit be with you. Amen. 

His Eminence Archbishop Sepuh Chuljyan 

Primate of the Diocese of Gougark 
 

His Eminence Archbishop Navasard Kchoyan 

Vicar of the Araratyan Pontifical Diocese 
 

His Eminence Archbishop Abraham Mkrtchyan 

Primate of the Diocese of Vayots Dzor 
 

His Eminence Archbishop Nathan Hovhannisyan 

Director of the External Relations and Protocol Department 

of the Mother See 
 

His Eminence Archbishop Arakel Karamyan 

Primate of the Diocese of Kotayk 
 

His Eminence Archbishop Paren Avetikyan 
 

His Grace Bishop Sion Adamyan 

Primate of the Diocese of Armavir 
 

His Grace Bishop Michael Ajapahyan 

Primate of the Diocese of Shirak 

His Grace Bishop Bagrat Galstanyan 

Primate of the Diocese of Tavush 
 

His Grace Bishop Arshak Khachatryan 

Chancellor of the Mother See 
 

His Grace Bishop Anoushavan Jamkochyan 

Spiritual Dean of the St. Gregory the Illuminator of Yerevan 
 

His Grace Bishop Artak Tigranyan 

Dean of the Monasteries of the Mother See 
 

His Grace Bishop Mkrtich Proshyan 

Primate of the Diocese of Aragatsotn 
 

His Grace Bishop Moushegh Babayan 

Director of the Administrative Department of the Mother See 
 

His Grace Bishop Hovnan Hakobyan 

Grand Sacristan of the Mother See 
 

His Grace Bishop Vardan Navasardyan 

Director of the Christian Education Center of the Mother See 
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An Interview with  

Miss Celine Nalbandian 
In April we interviewed Miss Celine 

Nalbandian following her research project on 

the topic entitled Erasing Memory, Erasing 
People – To what extent has genocide denial 
contributed to the amnesia surrounding the 
Armenian Genocide. In 2017 Celine completed 

her Year 12 studies at Brigidine College in St 

Ives. As part of her Extension History subject 

she was required to prepare a 2,500 word essay 

on what historians had concluded about a topic. 

Celine chose to write about the Armenian 

Genocide. In her research her sources included 

the notable works of Richard Hovhanissian, 

Ernest Woodwards, Bernard Lewis, Vahagn Dadrian, the New York Times, etc. For her essay Celine was awarded First Prize 

in the ‘Generation to Generation’ category of the History Teachers’ Association Extension History Essay Prize. 
 

Celine is now studying Law and Media at Macquarie University. She was a recipient of n All-Rounder Scholarship from the 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection for her outstanding achievement in the 2017 Higher School Certificate. 
 

- Editorial 
 

Paros – It seems to me you are keen about politics and your future lies there. 

Celine – I am interested in politics however I’m not sure if one day I will become a politician. I love history and Armenian 

history is my passion. 

 

Paros – Why? 

Celine – For two reasons, firstly because of my grandparents and particularly my grandfather, Father Bartev who has instilled 

nationalistic and religious values in me and my brother Luke.  Together we often exchange our thoughts and views. Luke is 

very patriotic and has plans in his mind relating to Armenia. He visited Armenia and the connection with his heritage 

became even stronger. I don’t participate in Armenian youth organisations however I am very aware of all that is going on. I 

haven’t been to Armenia yet but am planning to do so in the near future. 

 

Paros – Was your school supportive with your research? 

Celine – Yes. I can also add that my Year 12 classmates who numbered 150 of which only four are Armenian were too. Like 

most Armenians, we were very vocal about our culture so our Australian friends as well as teachers showed great interest in 

it. 

 

Paros – Did your friends know about the Armenian Genocide? 

Celine – The Armenian Genocide was largely an unknown issue among my peers and teachers while at school, revealing a 

broader ignorance to the historical event within Australia. It was my hope that by writing on the contentious subject in my 

History Extension Major Work I would be able to research and understand the complex historiographical debate. It is small 

acts like this which allow me to feel connected to my own background and the story of my ancestors while illuminating the 

historical event and its implications to those who would otherwise be unaware.  

 

Paros – What would you like to say to our Paros readers? 

Celine – I believe strongly in the importance of commencing discussion around the Armenian Genocide so to ensure that the 

current amnesia surrounding the issue within Australia is remedied. Only when the event is acknowledged can communities 

achieve transitional justice.  
 

- Interview conducted by Nishan Basmajian 
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News from 

Brisbane 

Լուրեր 

Պրիսպընէն 
 

 
 

Ստացած ենք հետեւեալ թղթակցութիւնը՝ մեր թղթակից Արմինէ 
Յակոբեանէն՝ Պրիսպըն: 
 

Մեր սրտագին շնորհակալութիւնը կը յայտնենք Արմինէին եւ գաղութի 
իւրաքանչիւր անդամին, որոնք բարձր գիտակցութեամբ կը կազմակերպեն 
գաղութը, եւ կը պանծացնեն ազգային ու եկեղեցական տօները: 

(Խմբ) 
 

2018թ. Մայիսի 26-ին Բրիսբան քաղաքում Քուինսլենդի Հայերի 

կազմակերպչական յանձնախմբի կողմից կազմակերպվեց Հայաստանի 

առաջին հանրապետության հռչակման հարյուրամյակին նվիրված 

երեկո: Երեկոյին մասնակցեցին Բրիսբան, Գոլդ Քոսթ և Իփսվիթչ 

քաղաքների հայերը և նրանց ընտանիքի անդամները: 

Երեկոն սկսվեց բացման խոսքով՝ Մարտիկ Բերբերյանը 

անգլերեն լեզվով և Արմինե Հակոբյանը՝ հայերենով:  Հատկապես 

նշվեց այս իրադարձության կարևորությունը հայոց պատմության մեջ 

և կապը ներկայիս Հայաստանյան իրադարձությունների հետ: Այն է՝ 

երկու դեպքում էլ պատմությունը ցույց է տալիս, որ հայերի ուժն 

իրենց միաբանության մեջ է: Կոչ արվեց համայնքի անդամներին 

աջակցել հայրենիքին իրենց ուժերի ներածին չափով: 

Երեկոն անցավ հայկական երգ ու պարի մթնոլորտում: 

Մասնակիցները երգեցին ազգային ազատագրական և 

հայրենասիրական երգեր: Ստեղծվել էր հայկական հուշանվերներ, 

տարազ ցուցադրող անկյուն: Երեկոյի զարդը հանդիսացավ Հայաստանի դրոշի գույներով պատրաստված 

կարկանդակը: 

 

 

The following article was received from our reporter in Brisbane, Armine Hakobyan. 
We take this opportunity to sincerely thank Armine and each community member 
who is contributing to the establishment of the community with great 
understanding, upholding national and religious commemorations. 
(Editorial)  
 

On 26 May 2018, the Organising Committee of the Armenian Community in 

Brisbane, Queensland organised an evening function dedicated to the 100th 

anniversary of the First Independence of Armenia. Armenians from Brisbane, 

Ipswich and the Gold Coast with their families gathered together for the 

celebration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

The program commenced with opening 

remarks from Mardig Berberian in English and 

Armine Hakobyan in Armenian emphasising this 

important episode in the history of Armenians, 

relating it to the current turn of events in 

Armenia. Both of these chapters in our history 

demonstrate that the strength of Armenians lies 

in their unity. An appeal was made to the 

community to stand firmly united with the 

Motherland in every possible way. 

The evening was filled with Armenian 

song and dance. Everyone joined in the singing of 

nationalistic and patriotic Armenian songs. A 

display of Armenian memorabilia and costumes 

were set up in a corner and a cake designed with the tri-colours of the Armenian flag was a striking feature on the evening. 
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                                                                      Media Release:   

ARMENIAN HERITAGE GALLERY 
 

Located at the newly renovated Parsonage building, situated 

adjacent to the Singapore Armenian Church of St Gregory the 

Illuminator on Hill Street in Singapore, the Armenian Heritage 

Gallery aims to enhance the level of community outreach and 

engagement by providing a comprehensive, interactive learning 

experience that explores the journey and achievements of the 

Armenian Communities in Singapore and Asia from the early 

days of settlement through to the present day. It is the first 

Armenian museum of its kind to be established in Asia. 

The Heritage Gallery comprises multiple elements including a museum, library and a small gift shop, and features 

rare artefacts, books, photos and other historical items collected from the various community archives in Singapore, Asia, 

Armenia and worldwide. As part of the Singapore Government’s Heritage Trail, the Armenian Heritage Gallery will be an 

important destination on the cultural route for Armenians and visitors alike in Singapore. 

“The Armenian Heritage Gallery will complement the visitor’s 

experience to the Singapore Armenian Church, which was gazetted a 

National Monument in 1973, and will provide the visitor greater access to the 

Armenian Community’s rich history in Singapore and the region,” explained 

Mr Pierre Hennes, Trustee of the Armenian Apostolic Church of St. Gregory 

the Illuminator Singapore. 

Members of the public can start visiting the Armenian Heritage 

Gallery from 7 June 2018 on an appointment-only basis until construction of 

the adjacent new Armenian Community Centre is complete, after which it 

will be open to the public. 

        The CEO of the Singapore National Heritage Board Ms Chang Hwee Nee 

and His Grace Bishop Haigazoun Najarian, Primate, Diocese of the Armenian 

Church of Australia and New Zealand officially opened the Armenian 

Heritage Gallery on Thursday 24 May 2018. As Singapore commemorates its 

bicentennial in 2019, the Singapore Bicentennial welcomes the timely 

opening of the Armenian Heritage Gallery which will bring another facet of 

Singapore’s community history 

to Singaporeans. 

          The Armenian Heritage 

Gallery is a collaboration bet-

ween the Singapore Armenian Community and Armenian communities 

worldwide, and enjoys support under the National Heritage Board’s Heritage 

Project Grant. According to Mr. Alvin Tan, Assistant Chief Executive (Policy 

& Community) of the National Heritage Board: “The heritage gallery is a 

project worth supporting as it would not only showcase the distinctive heritage 

of the Armenian community but also facilitate inter-community 
understanding.” 

 

The Armenian Apostolic Church of St Gregory the Illuminator 

183 Years in Singapore 1835 – 2018 

60 Hill Street | Singapore 179366 | www.armeniansinasia.org      

 
 

St Gregory the Illuminator Armenian Church is located in a quiet 

spot along Hill Street, off busy Orchard Road. Built in 1835, this is the 

oldest Christian church in Singapore and is open to visitors daily from 

10.00 a.m. to 6.00 p.m. 

http://www.armeniansinasia.org/
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ARMENIAN 

COMMUNITY  

WELFARE CENTRE 
 

EMPLOYMENT  

OPPORTUNITY 
 

Assistant Co-ordinator 

The Armenian Community Welfare Centre (ACWC) serves the Armenian 
community of Sydney through social group and individual support its programs 
and services which include information and referral, aged-day care, carer 
respite and dementia care, home visits and young mothers’ awareness group. 
 

We are currently seeking a suitable applicant to fill a part-time position of 
Assistant Aged Care Coordinator which involves addressing and meeting the 
needs of our frail and aged clients.  
 

The suitable candidate will be able to demonstrate the following: 
 

• A Certificate 3 in Aged Care which is preferred or qualification in Social Work,  
   Social Welfare or a related discipline 
• Demonstrated experience working with frail aged clients 
• Knowledge of community resources and the role of Local Government 
• Knowledge of the Commonwealth Home Support Programme (CHSP) and 
   CHSP Packages, some knowledge of the National Disability Insurance Scheme 
   (NDIS) is an advantage 
• Competence with Microsoft Word, Excel, Publisher   

• Ability to use Data Exchange System (DEX) for reporting 
• Ability to operate the My Aged Care Service Provider 
   Portal 
• Strong organisation and time management skills 
• Prior experience in staff management procedures 
   including rostering and co-ordination of staff rosters 
• Good communication skills as well as written and report 
   writing skills 

 
Position: Part-time 
Hours & Remuneration: To be negotiated 
Applications: Please forward a covering letter and 
Curriculum Vitae to Mr Nishan Basmajian 
nishanbasmajian@gmail.com 
Closing Date: 5 August 

 
ARMENIAN COMMUNITY WELFARE CENTRE 

10 Macquarie Street  

Chatswood NSW 2067 

Tel: 9419 6394 

Email: welfare@armenian.com.au 
 

Opportunity to join 

our welfare team 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
10 Macquarie Street, Chatswood – (02) 94198056 – diocese@armenian.com.au 

mailto:nishanbasmajian@gmail.com
mailto:welfare@armenian.com.au

