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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
Դշ 30 Օգոստոս – Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան ընկերակցութեամբ
Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի ներկայ եղաւ Րայտի քաղաքապետարանի խորհուրդի անդամ Տիար
Սարգիս
Ետէլեանի
դրամահաւաքի
ճաշկերոյթին,
որուն
մասնակից
եղան
նաեւ
հայկական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ եւ մեծ թիւով Հայ բարեկամներ ինչպէս նաեւ
քաղաքական եւ կրօնական ղեկավարներ: Ուրախ ենք յայտնելու որ 9 Սեպտեմբերի
ընտրութեանց Պրն Ետէլեան քուէներու ջախջախիչ մեծամասնութեամբ վերընտրուեցաւ
Րայտի քաղաքապետարանի խորհուրդի անդամ:
Դշ 30 Օգոստոս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ գտնուեցաւ Դաշնակցային
Խորհրդարանի անդամ Պէրօրայի երիտասարդ ներկայացուցիչ Ճուլիըն Լիսըրի ճաշկերոյթին
պատուելու համար 94ամեայ Hon Tom Hughes AO QCը: Իբր դասխօս հրաւիրուած էր
Վարչապետ Մալքըմ Թըրնպըլ, որ վեր առաւ յոբելեարին մեծ ծառայութիւնը Աւստրալիոյ:
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՂՊՏԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ԹԱՈՒԱՏՐՈՍ Բ. ՊԱՊԻՆ Ի ՊԱՏԻՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՆ

Եշ 31 Օգոստոս – Դիւանապետ Նշան
Պասմաճեան ներկայ գտնուեցաւ Ն.Ս.Թաուատրոս Բ.
Պապին ի պատիւ Մաքուարի Համալսարանին մէջ
տեղի
ունեցած
ընդունելութեան,
որմէ
ետք
համալսարանի
ամփիթատրոնին
մէջ
նորին
սրբութիւնը դասախօսեց ի ներկայութեան համալսարանի տնօրէնութեան, դասախօսներու եւ բարձրաստիճան հոգեւոր եւ քաղաքական անձնաւորութեանց:
Պապը մեծ գնահատանքով արտայայտուեցաւ
Մաքուարի Համալսարանէն ներս Ղպտի Քիրիլեան
Աստուածաբանական
բաժանմունքին
տարած
աշխատանքին եւ ձեռք բերած արդիւնքներուն եւ
քաջալերեց բոլոր համայնքները օգտուելու այս
հաստատութեան կարելիութիւններէն: Ն.Ս.ը նուէրներ նուիրեց տասնեակ մը անձնաւորութիւններու,
որոնց շարքին
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
ներկայացուցիչին:
Ուրբ 1 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը Նիւ
Սաութ Ուէյլզի Խորհրդարանին մէջ մասնակցեցաւ
Նահանգապետուհի
Գլատիս
Պէրէճիքլեանի
հրաւիրած կէսօրուան ճաշկերոյթին ի պատիւ Նորին
Սրբութիւն Թաուատրոս Բ.Պապին: Ներկայ էին
Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի
համայնքապետները, զանազան յարանուանութիւններու ներկայացուցիչներ, քաղաքական դէմքեր:

Պապը իր գնահատանքը
յայտնեց եւ յուշանուէրներով պատուեց բոլոր
ներկաները: Իր կարգին
Օրիորդ Պէրէճիքլեան իր
զօրակցութիւնը յայտնեց
Պապին
եւ
Ղպտի
համայնքին:
Կիր 3 Սեպտեմբեր – Ընկերակցութեամբ
Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը
ներկայ եղաւ Հօրսլի Փարքի մէջ տեղի ունեցած
պաշտօնական ընդունելութեան ի ներկայութեան
աւելի քան 1500 մասնակիցներու: Ներկայ էին
Նահանգապետուհի Պէրէճիքլեան, Ընդդիմութեան
ներկայացուցիչ Լուք Ֆոլի, ՆՍՈւի խորհրդարանի
անդամներ, Ղպտի համայնքի համարեա բոլոր
կղերականները (աւելի քան 60), Միջին Արեւելքի,
Կաթոլիկ եւ այլ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ,
Եգիպտոսի դեսպանն ու հիւպատոսը: Նորին
Սրբութիւնը իր խօսքին մէջ շեշտը դրաւ Եգիպտոսի
մէջ ստեղծուած համերաշխութեան վրայ, որուն իբր
հետեւանք՝ քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութիւնը իր
դրական արդիւնքը սկսած է տալ:

Կիր 10 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը ընդառաջելով Մելպուրնի Ղպտի համայնքապետ Սուրիէլ
Եպիսկոպոսի հրաւէրին Մելպուրնի մէջ ներկայ եղաւ Ղպտի Համայնքի կառուցած երկնաքեռին՝ (Eporo Tower) ի
բացման հանդիսութեան ընկերակցեցաւ Պրն Յովիկ Շահինեանի:
Հոյակերտ այդ շէնքը սեփականութիւնն է Ղպտի համայնքին որ կը
ներառէ նաեւ եկեղեցի մը, Առաջնորդարան եւ Դպրեվանք:
Եշ 7 Սեպտեմբեր –
Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քհն Համբարձումեանի Սրբազան Հայրը
այցելեց ՀԲԸՄ Ալեքսանդր Վրժ. Գիրքի Ընթերցանութեան Օրուան առթիւ
եւ
Աստուածաշունչէն
դրուագներ
ընթերցեց
աշակերտներուն:
Սրբազանը քաջալերեց ընթերցասիրութիւնը եւ իր օրհնութիւնը տուաւ
տնօրէնութեան, ուսուցիչներն ու
աշակերտներուն:
Շբ 16 Սեպտեմբեր – ՀՄԸՄի Սկաուտական սեմինարին հրաւիրուած
էր Սրբազան Հայրը: Ան խօսեցաւ երեք նիւթերու մասին՝ Հայկական
Պատարագը, Հայ Յարանուանութիւնները, հինգ Տաղաւար տօները:
Սկաուտները հարցումներ ուղղեցին Սրբազան հօր, որոնց ան
համապարփակ բացատրողական տուաւ:

Շբ 16 Սեպտեմբեր – Ընդառաջելով Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգի ծերակոյտի անդամներ Անկլիքան
Հոգեւորական եւ Աւստրալիոյ Քրիստոնեայ Դեմոկրատ կուսակցութեան հիմնադիր Ֆրէտ Նայլի եւ
ծերակուտական Տէյվիտ Քլարքի հրաւէրին, Սիտնիի Խորհրդարանի շէնքին մէջ Սրբազան Հայրը եւ Նշան Սրկ.
Պասմաճեան ներկայ եղան Ֆրէտ Նայլի 83րդ տարեդարձի տօնակատարութեան, որուն հրաւիրուած էին
եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ:
Հանդիսավար Պարոն Քլարք յայտարարեց
Յոբելեարը իր սրտի խօսքին մեծ մասը
«այստեղ կը գտնուի առաջին Քրիստոնեայ ժողովուրյատկացուց
հայութեան:
Շնորհակալութիւն
դի՝ Հայ ժողովուրդի ներկայացուցիչ Նաճարեան
յայտնելով Սրբազան Հօր ան ըսաւ « Հայ ժողովուրդը
Եպիսկոպոսը, որմէ կը խնդրենք երկու խօսք ընել այս
այն յամառ ժողովուրդն է, որ կառչած մնաց իր
ուրախ առիթով: Ես Հայերը մօտէն կը ճանչնամ, Ֆրէտ
քրիստոնեայ սկզբունքներուն եւ այդպէս ալ կը մնայ
Նայլի հետ եղած եմ Հայաստան եւ Ղարաբաղ,
ցայսօր: Ես 2015ին եղայ Ղարաբաղ ընկերակցելով
քրիստոնեայ կղզի մը մահմետական երկիրներով
պատուիրակութեան մը, որ կը ներառէր նաեւ
շրջապատուած :»
Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանը (այն
ատեն նախարար) եւ հիացայ այդ ազգին վրայ: Հայ
ժողովուրդը իր մեծ դերակատարութիւնը ունեցած է
աշխարհի պատմութեան մէջ»: Ապա ցոյց տալով
Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբին իրեն
տրուած պատուոգրերը եւ Արցախի հանրապետութեան մետալը ան ըսաւ. « ինծի տրուած բազում
շքանշաններուն ե մետալներուն մէջէն այստեղ բերած
եմ տասնեակ մը նմուշներ որոնցմէ երեքը հայկական
են»:
Խօսք առաւ նաեւ Տիկին Սիլվանա Նայլ որ
դրուատանքով խոսելէ զատ իր ամուսնոյն մասին ի
յայտ բերաւ անոր քաջութիւնը, թէ ան ոչ մէկ
Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց հոգեւոր հայրը,
կարեւորութիւն
տուաւ
իրեն
դէմ
եղած
վեր առաւ անոր պարկեշտ մարդու եւ քաջ
զրպարտութեանց,
սպառնալիքներուն,
որոնցմէ
քրիստոնեայի արժանիքները: « Ֆրէտ Նայլ գնաց
շատերը՝ կեանքի սպառնալիքներ: «Ֆրէտ Նայլը ոչ
Ղարաբաղ եւ իր զօրակցութիւնը յայտնեց մեր Հայ
միայն ճանչցուած է Աւստրալիոյ մէջ այլ նաեւ
եղբայրներուն, առանց վախնալու, առանց ընկրկելու:
ճանչցուած է աշխարհի հինգ ցամաքամասերուն մէջ»
Ան իր կեանքին մէջ արդար եղած է եւ արդարութեան
եզրափակեց Տիկին Նայլ:
համար ոչինչ զլացած» ըսաւ Սրբազանը:

Շբ 16 Սեպտեմպեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Միասեռ ամուսնութեան դէմ
կազմակերպուած ընտրապայքարի մեկնարկին, որուն ներկայ էին աւելի քան 1200 անձիք: Միասեռ ամուսնութեան
դէմ է Հայ եկեղեցին եւ առ այդ Սրբազան հօր կողմէ բացատրագրեր տպուած ու բաժնուած են մեր հաւատացեալ
ժողովուրդին:
Կիր 17 Սեպտեմբեր – Խաչվերացի տօնին առթիւ Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց ու քարոզեց
Սրբազան Հայրը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ Մատաղօրհնէք (հերիսայի օրհնութիւն): Հերիսան բաժնուեցաւ բոլոր
ուխտաւորներուն: Ձեռնարկը յաջող կերպով կազմակերպուած էր Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ:
ՄՏԵՐՄԻԿ ԵՐԵԿՈՅ ՀՀ ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ ԱՇՈՒՂԱԿԱՆ ԵՐԳԻ ԱՆՍԱՄՊԼԻՆ ՀԵՏ

Ուրբ 22 Սեպտեմբեր - Համագաղութային
գուրգուրանք ցուցաբերուեցաւ Սայաթ Նովա Անսամպլին, որ հրաւիրուած էր Համազգային Շրջանային
Վարչութեան կողմէ 24 Սեպտեմբերին ելոյթ
ունենալու Չացուուտի Քոնքորսի սրահին մէջ:
Առաջնորդարանի հրաւէրով, Ուրբաթ, 22 Սեպտեմբերի երեկոյեան Էտկարեան Սրահին մէջ, ի
ներկայութեան 120 ազայիններու, տեղի ունեցաւ
ճաշկերոյթ մասնակցութեամբ Եկեղեցական մարմիններու եւ Համազգայինի Աւստրալիոյ Շրջանային
վարչութեանց:

Խումբը
դիմաւորուեցաւ
Տէր
Աւետիս
Քահանայի եւ Պրն Զաւէն Եաղլճեանի կողմէ, անոնք
նախ այցելեցին Սուրբ Յարութիւն եկեղեցի ուր
երգեցին Տէրունական Աղօթքը: Խումբը ապա
բարձրացաւ
Առաջնորդարանի
դահլիճ,
ուր

ընդունուեցաւ Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի
կողմէ:
Մտերմիկ եւ հայաբոյր մթնոլորտի մէջ այս
հաւաքին, խումբը հինգ երգերով ընկերակցութեամբ
հայկական նուագարաններու(Քամանչա, Թառ, Սազ,
Քէմանի, Տափ եւ Պաս Քանոն)հանդէս եկաւ համոյթը
եւ խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին հասցուց:
Գեղարուեստական Ղեկավար Դոկտ Փրոֆ Թովմաս
Պօղոսեան տեղեկացուց որ նախկին Առաջնորդ
Հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեան իր
ուսուցիչը եղած էր Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանի
մէջ իսկ այժմու Առաջնորդ Հայկազուն Եպս
Նաճարեանը՝ իր դասընկերը: Հանդիսավար Նշան
Պասմաճեանի հետ հարցազրոյցի ընթացքին ան
բացատրեց տարբերութիւնն ու նմանութիւնները
Գուսանական, Աշուղային եւ ժողովրդական երգին եւ

Սայաթ
Նովա
Համոյթին
կատարած
հսկայ
աշխատանքին մասին հին երգերու հաւաքման եւ
մաքրագրման ի նպաստ: Բարի գալստեան խօսքեր
արտասանեցին Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Զաւէն
Եաղլճեան: Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան եւ
Վարդան Սարկաւագ Էլմասեան մեներգեցին ի
պատիւ հիւրերուն: Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբը ինչպէս միշտ սիրայօժար եւ ժրաջան՝
կատարեց ճաշերու սպասարկումը: Սրբազան Հօր
դրուատանքի խօսքով եւ աղօթքով փակուեցաւ
յիշատակելի այս հանդիսութիւնը :

Շբ 23 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան
մասնակցեցան NSW Ecumenical Councilի Տարեկան Ընդհ. Ժողովին, որուն ընթացքին
Լուտերական Եպիսկոպոս Մարք Լիշքէն խօսեցաւ Լուտերական շարժման 500րդ
տարեդարձին մասին: Սրբազան Հայրը իր ունեցած պատմական գիտելիքներով աւելի
եւս լուսաւորեց ներկաները պատմական այդ իրադարձութեան մասին: 2017-2018
վարչութեան անդամ ընտրուեցաւ նաեւ Նշան Պասմաճեան: Կատարուեցան
նշանակումներ զանազան յանձնախումբերու, մեր եկեղեցիէն նշանակուեցան
հետեւեալները.



Միջ Կրօնական – Interfaith Commission – Տոք. Արթին Ճէպէճեան



Մերձաւոր Արեւելքի – Middle East Commission – Պրն Սարգիս Մուրատեան



Ընտանեկան վայրագութեանց առաջք առնելու – Overcoming Family Violence Commission – Տիկ



Մարիա Ամիրզայեան
Խաղաղութիւն եւ Արդարութիւն – Peace and Justice Commission – Պրն Կարօ Գույումճեան



Աստուածաբանական Խորհրդածութիւն – Theological Reflection Commission – Արժ. Տէր Աւետիս
Քահանայ Համբարձումեան:

Կիր 24 Սեպտեմբեր – Սրբազան հայրը ընկերակցութեամբ Արժ Քահանայ Հայրեր՝ Տէր Նորայր
Բաթանեանի, Տէր Պարթեւ Գարագաշեանի, Տէր Աւետիս Համբարձումեանի ներկայ եղաւ Սայաթ Նովա Համոյթի
համերգին Չացուուտի Քոնքորսի սրահին մէջ ի ներկայութեան 1000ի շուրջ հայորդուոց: Սրբազան Հայրը իր
օրհնութեան խօսքը արտասանեց եւ բարձր գնահատեց Սայաթ Նովա խումբին եւ Փրոֆ Թովմաս Պօղոսեանի
տարած ազգանուէր գործը ի նպաստ Հայ մշակոյթին:
Գշ 26 Սեպտեմբեր – Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ Համազգային եւ ՀՄԸՄ Նայիրի մասնաճիւղի
կազմակերպած ճաշկերոյթին Նայիրի ակումբին մէջ ի պատիւ Սայաթ Նովա համոյթին: Սրբազան Հայրը տուաւ իր
օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները:

Լուրեր Ծուխերէն
ՕՔԼԱՆՏ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱՅ
24-26 Օգոստոս 2017ին Հոգեշնորհ Տէր Ներսէս Աբեղայ Յարութիւնեան, հոգեւոր
հովիւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ, այցելեց Նոր Զելանտայի Օքլանտ քաղաքի
մեր փոքրաթիւ գաղութին: Հայր Սուրբը կատարեց Սուրբ Գրքի սետողութիւն: Ան
հաստատեց թէ Օքլանտի մեր հաւատացեալներուն համար անհրաժեշտ են նման
սերտողութիւնները: Ամսուն 25ին Հայր Սուրբը պատարագեց եւ քարոզեց: Տեղի
եկեղեցական համայնքներու կողմէ կազմակերպուած համերգին, որուն կը
մասնակցէին նաեւ Հայեր: Հայր Սուրբը յայտագրին մասնակցեցաւ Հայաստան
Երկիր Դրախտավայր երգով:
Սեպտեմբեր 20-ին Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին
եկեղեցի այցելեց Վիքթորիա Նահանգի Խորհրդարանի
անդամ Մեծարգոյ Տիար Գրեմ Վաթը, որ կը ներկայացնէ
Սարի Հիլլսը: Ան հիւրընկալուեցաւ Եկեղեցւոյ Հոգևոր
Հովիւ Արժ. Տեր Խաչեր քհն. Յարութիւնեանի կողմէ։
Հանդիպումը անցաւ ջերմ մթնոլորտի մէջ. Քննարկուեցան ապագային համագործակցութեան հնարաւորութիւները։

The Month in Review
Wednesday 30 August - The Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian, accompanied
by Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, was present at the fundraiser hosted by
Ryde Councillor, Mr Sarkis Yedelian. Also present were representatives of several Armenian
organisations, a large number from the Armenian community, several political and spiritual
dignitaries. We are pleased to announce that on 9 September, Mr Yedelian was re-elected to his
next term in office as Ryde Councillor with a landslide majority.
Wednesday 30 August – Chancellor Nishan Basmajian attended a luncheon organised by Berowra MP Julian Leeser,
to tribute the Hon Tom Hughes AO QC aged 94 years. His son-in-law, Prime Minister Malcolm Turnbull was the key
speaker at the event.
EVENTS DURING THE VISIT OF COPTIC ORTHODOX PATRIARCH HH POPE TAWADROS II

Thursday 31 August – Chancellor Nishan Basmajian was
present at the reception at Macquarie University
honouring His Holiness Pope Tawadros and the lecture,
which followed in the University Ampitheatre, attended
by the Principal, lecturers, leading spiritual and political
dignitaries. In his address, Pope Tawadros commended
the efforts of the St Cyril Theological department, located
on the grounds of Macquarie University, encouraging all
communities to take advantage and benefit through this
establishment. The visiting Patriarch encouraged and
presented gifts to several individuals, including the
Armenian Apostolic Church.
Friday 1 September – At the invitation of the
NSW Premier The Hon Gladys Berejiklian, Bishop
Najarian attended a luncheon in Parliament House
honouring Pope Tawadros. The heads of the MiddleEastern Churches Committee were present as well as
various denominational representatives and political
figures. His Holiness expressed his appreciation and
presented mementos to all present and in turn, Premier
Berejiklian conveyed her support of the Pope and the
Coptic Church.
Sunday 3 September – Accompanied by
Chancellor Nishan Basmajian, the Primate Bishop

Najarian attended the formal dinner, in honour of Pope
Tawadros in Horsley Park, with over 1500 attending,
including Premier Berejiklian, the Leader of the
Opposition The Hon Luke Foley, NSW Parliament
members, all ranks of the Coptic Church clergy (more
than 60), Middle Eastern, Catholic and other church
denominational leaders and the Consulate General of
Egypt. In his address, His Holiness stressed upon the
currently progressing peace in Egypt, paving the way for a
hopeful outcome, as a result of the Christian-Islamic
dialogue.
Sunday 10 September – At the invitation of
Melbourne Coptic Church Diocese Primate, Bishop Suriel,
Bishop Najarian attended the opening ceremony of the
Eporo Tower. The impressive building is the property of
the Coptic Church
and houses a church
within its walls.
Bishop Najarian was
accompanied
by
Melbourne
Parish
Councillor, Mr Hovig
Chahinian.

Thursday 7 September – Bishop Najarian accompanied by Father
Avetis Hambardzumyan visited the AGBU Alexander School as guests of
honour as part of National Literacy and Numeracy Week. They each
read a Bible story to the students and were then invited to view the
books and the stories students had written and published in their
classrooms. Bishop Najarian praised them on their efforts and pointed
out that by writing and printing, we pass on our thoughts and ideas to
others and to the future generations. He encouraged the love of reading
and blessed the school’s Principal, teachers and students.
Saturday 16 September – Bishop Najarian was invited as a speaker to a seminar of the Homenetmen Scouts where he
spoke on three topics: the Armenian Divine Liturgy, the Armenian denominations and the five major feast days of the
Armenian Church. The scouts were encouraged to ask questions to which he responded with overall explanations.

Saturday 16 September – Accepting the
invitation of NSW Senate members, The Hon David
Clarke, and Anglican Church leader and Australian
Christian Democrats Party founder, Reverend Fred Nile,
Bishop Najarian accompanied by Chancellor Basmajian,
attended the 83rd birthday celebration of Fred Nile in
Parliament House Sydney.
During his address, Mr Clarke referring to the
Primate announced: “Present here is the representative of
the first Christian nation, from whom we request a few
words on this happy occasion. I know the Armenian
people intimately. With Fred Nile, we have been to
Armenia and Artsakh, a Christian island surrounded by
Moslem nations.”
Bishop Najarian congratulated
Reverend Nile, praised him for his
decent and bold Christian values.
“Fred Nile was in Kharabagh and
offered his solidarity to our Armenian
brothers without fear. During his life
he has been righteous and not
permitted anything to impinge on that

righteousness.”
During his address, Reverend Nile made
reference in large part to Armenians; thanking Bishop,
stated “the Armenian people are that tenacious people
who have clung to their Christian principles and have
remained so to the present. I was in Karabagh in 2015 as
part of a delegation of political representatives including
Premier Gladys Berejiklian (at that time MP) and was
amazed by this nation. The Armenian people have had a
large impact on the history of the world.” Presenting his
awarded certificates by the Armenian National
Committee of Australia and the Republic of Artsakh
medal, he stated “I have been awarded several awards, of
which three here today are from the Armenian
communities.”
Also given the opportunity to speak, Mrs Silvana Nile,
after expressing words of thanks, highlighted her
husband’s courage, not swaying to threats against him,
many of which were against his life. And in conclusion
she stated, “Fred Nile is known not only in Australia but
in five continents of the world.”

Saturday 16 September -- Chancellor Basmajian participated in the campaign against Same Sex Marriage attended
by over 1200 participants. The Armenian Church opposes same sex marriage and accordingly, the Primate has issued and
distributed a leaflet explaining the church’s stance.
Sunday 17 September - On the occasion of the Feast of the Exaltation of the Cross of Christ, the Primate Bishop
Haigazoun Najarian was the Celebrant of Holy Mass and delivered the day’s relevant sermon. After Holy Mass, the blessing
of Harissa followed and was served to the congregation. The function proved a success, organised by the Church of Holy
Resurrection Ladies Auxiliary.
AN EVENING WITH THE SAYAT NOVA ENSEMBLE FROM ARMENIA

Friday 22 September – The Sayat Nova State Minstrel Ensemble from Armenia was the guest of the Diocesan
Council for some warm hospitality at the Church of Holy Resurrection. The Ensemble was in Sydney at the invitation of the
Hamazkaine Educational & Cultural Society of Australia to bring the ancient musical art of Ashugh or Troubadour that dates
back some 700 years.
On arrival the group was met and led into the church by the Parish Priest, Reverend Father Avetis Hambardzumyan
and Parish Council Vice-Chairman, Mr Zaven Yaghljian where together they sang
the Lord’s Prayer. They were then escorted to the Primate’s office to be warmly
greeted by His Grace Bishop Haigazoun Najarian (a seminary classmate with
Professor Poghosyan in Etchmiadzin) and Diocesan Council Chairman, Mr Sarkis
Der Bedrossian before joining the 100 guests in the hall, members from the church
bodies and the Regional Committee of the Hamazkaine Society, who were eagerly
awaiting their arrival.
During the evening, Professor Dr Tovmas Poghosyan, the artistic director
and president of the Sayat Nova Cultural Union presented the background on how
minstrel music developed in Armenia, the authentic instruments played and the story of the Ensemble’s formation. The
members of the group then delighted all in attendance with a sample from their repertoire of 500 timeless songs.

The MC of the evening was Diocese Executive Director, Mr Nishan Basmajian;
welcoming remarks were offered by Fr Hambardzumyan, Messrs Yaghljian and Der
Bedrossian with closing expressions of appreciation and enjoyment by Bishop Najarian.
Reverend Father Norayr Patanian and Deacon Vartan Elmasian sang in honour of the
guests. The Armenian Church Ladies Auxiliary ensured the evening was warmly-received
by everyone with their wonderful hospitality.
Saturday 23 September - Bishop Najarian and Mr Basmajian
participated in the Annual General Meeting of the NSW Ecumenical
Council (NSWEC) during which Bishop Mark Lieschke of the Lutheran
Church spoke of the 500th anniversary of the Lutheranism. Bishop Najarian
added his own knowledge about the movement enlightening those present
on historical events of that time. Mr Nishan Basmajian was elected to the
2017-18 executive committee of the NSWEC. Representatives were
appointed to the various Commissions as follows:
 Interfaith Commission – Dr Artin Jebejian





Middle East Commission – Mr Sarkis Mouradian
Overcoming Family Violence Commission – Mrs Maria Amirzaian
Peace and Justice Commission – Mr Garo Kouyoumdjian
Theological Reflection Commission – Rev Fr Avetis Hambardzumyan

Sunday 24 September – Bishop Najarian accompanied by Reverend Fathers Norayr Patanian , Bartev Karakashian and
Avetis Hambardzumyan attended the Sayat Nova State Minstrel Ensemble Concert at the Chatswood Course with some 1000
community members. He conveyed his blessings upon the Ensemble, highly praising them and in particular, Professor Tomas
Boghossian for preserving the national spirit and cultural heritage of Armenians in this music genre.
Tuesday 26 September – Bishop Najarian attended a dinner organised by the Hamazkaine Homenetmen and Nairi
Chapters at their cultural centre in honour of the Sayat Nova State Ensemble. He offered his blessings and well wishes on the
occasion.

Happenings in Our Parishes
MELBOURNE – St Mary’s Armenian Apostolic Church welcomes the Primate
each year on the Feast of the Holy Assumption of the Mother of God in August
and celebrates the occasion with a welcome dinner. This year’s celebration was
made extra special with the bestowing of an Encyclical by His Holiness
Karekein II Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians to Mr Haig
Hicazian for his dedicated service of
decades to the Armenian Church on
the altar, choir and a former Parish
Councillor.
AUCKLAND, NEW ZEALAND
Reverend Father Nerses Harutyunyan, Parish Priest of the Sydney’s Holy
Trinity Church visited the mission parish on a pastoral visit from 24-26 August
where he conducted Bible study, celebrated the Divine Liturgy on Friday the
25th and participated in a concert organised by some church communities
which included the Armenians.
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Celebrating the Feast of the Exaltation of the Holy Cross
The sign of the cross, the universal symbol of
Christianity brings with it hope and comfort in the promise of
life after death. The Armenian Church marks four feasts
dedicated to the Holy Cross of which three are observed
throughout September and October.
The first of these was celebrated cross our three
parishes on Sunday, 17 September, the Feast of the Exaltation of
the Holy Cross which is the fifth major feast in the calendar of
the Armenian Apostolic Church.
According to Church tradition the True Cross on
which Christ was crucified was ceremoniously elevated for
veneration on three occasions. It was first elevated by St. James
the Apostle, the first Bishop of Jerusalem, who lifted the cross
with the words "We bow before thy cross, O Christ"—a
formulation still used in the Armenian liturgy.
The second occasion involved the discovery of the
True Cross after a period of some 300 years. In A.D. 326, Queen
Helena, mother of the Emperor Constantine, travelled to
Jerusalem to identify the holy places associated with Christ's
life. She authenticated the True Cross by placing upon it the
body of a recently deceased youth, who was miraculously raised
to life when he came in contact with the formerly discarded
cross. According to tradition, the True Cross was overgrown
with aromatic basil, which is used in the commemoration of the
feast day today.
The third occasion came in the 7th century, when the
Persians had seized the True Cross of Jesus after conquering the
city of Jerusalem. Leading a coalition of forces, including
Armenians, the Emperor Heraclius recaptured the cross and on
route to Jerusalem, passed with it through Armenia, where the
cross was repeatedly raised up and venerated.
For Christians the Cross is God’s power and strength
and pride of all prides, on which Christ’s innocent blood was
shed. By means of the Cross Jesus proved His love towards
mankind, and the Cross became for us the symbol of hope, love
and saving.

SYDNEY - Church of Holy Resurrection
Blessing of Harissa following the Divine Liturgy
and Antasdan Service in the Church

MELBOURNE – St Mary’s Church observing the
Andastan Service (Blessing of the Four Corners of
the World) in the courtyard following the Divine
Liturgy
Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ
կատարուեցաւ Խաչվերացի Սուրբ Պատարագ։
Պատարագեց և յաւուր պատշաճի քարոզեց Հոգևոր
Հովիւ Արժ. Տեր Խաչեր քհն. Յարութիւնեանը։ Տեղի
ունեցաւ Խաչվերացի Թափօր և Անդաստան՝
օրհնուած ռեհանը բաժնուեցաւ հաւատացեալներուն։ Սուրբ և Անմահ Պատարագը աւելի
ճոխացաւ <<Զուարթնոց>> Երգչախումբի գեղեցիկ
երգեցողութեամբ։
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