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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ

Եշ 28 Սեպտեմբեր – Դիւանապետ Նշան 
Պասմաճեան ներկայ եղաւ Միջ կրօնական Ֆօրումին 
Պահայ Համայնքի Տաճարին մէջ՝ Ինկըլսայտ: 
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Բազմամշակոյթի 
Նախարարութեան 
կողմէ նախագա-
հութեամբ Պրն 
Հաքան Հարմանի 
(CEO Multicultural 
NSW Advisory 
Board): Ֆօրումը 
զբաղեցաւ Միջ 
կրօնական ձեռնարկներու կազմակերպման, նպաստ-
ներու եւ մարդկային օգնութեանց քննարկումով:  

 
Եշ 28 Սեպտեմբեր – Նշան Պասմաճեան իբր 

անդամ NSW Ecumenical Councilի մասնակցեցաւ 
առաջին վարչական ժողովին ուր քննարկուեցան 
Տարեկան ընդհանուր ժողովէն բխած հարցերը եւ 
վարչութեան պարտաւորութիւնները յատկապէս միջ 
եկեղեցական եւ միջ կրօնական յարաբերութեանց 
ստեղծման վերաբերեալ: Յարաբերութեանց աշխու-
ժացումը կաեւ նպատակ ունի միասնական 
հոգատարութիւն ցոյց տալ գաղթականններուն: 
Ժողովը վաւերացուց 5 յանձնախումբերու անդամ-
ները եւ պարտականութիւններ տրուեցան Ատենա-
պետին եւ ընդհանուր քարտուղարին հետապնդելու 
յանձնախումբերու աշխատանքները: Քննարկուեցաւ 
նաեւ Աւստրալիոյ մէջ կրօնքի նահանջի հարցը, 
որուն կը վկայէ 2016ին կայացած մարդահամարը: 
Յիշեցնենք որ մեր եկեղեցին մէկական ներկայացու-
ցիչով կը մասնակցի  NSW Ecumenical Councilի 5 
յանձնախումբերուն: 

 

Ուրբ  29 Սեպտեմբեր – Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը, ընկերակցութեամբ Նշան Պասմաճեանի 
ներկայ եղաւ Սէյնթ Սթիվընս Եունայթինկ եկեղեցւոյ 
մէջ տեղի ունեցած արարողութեան, ուր Հոգեւոր Հայր 
Սայմըն Հանսֆորտ ձեռնադրուեցաւ սոյն եկեղեցւոյ 
moderator փոխարինելով Հոգեւոր հովիւ Տիկին 
Միունկ Հուա Փարքը: Կ'արժէ յիշել որ մեր եկեղեցին 
լաւագոյն յարաբերութիւն ունէր այս տիկնոջ հետ. իր 
օրերուն տեղի ունեցաւ Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը Եունայթինկ Եկեղեցւոյ ընդհանուր 
ժողովին կողմէ:  

 
Եշ 5 Հոկտեմբեր – Միասեռական ամուս-

նութեան ՈՉ քուէարկելու արշաւը կը շարունակուի 
եւ մեր եկեղեցին զօրաւիգ է ՈՉին: Այս առնչութեամբ 
Սրբազան Հայրը եւ Ղպտիներու Նիւ Սաութ Ուէյլզի 
ԱռաջնորդՏանիէլ Եպիսկոպոսը Christian Youth 
Channelին հարցազրոյց մը տուին Փիքհըրսթի մէջ: 
Հարցազրոյցը կարելի է  Եութիւպով տեսնել: Երկու 
եպիսկպոսները անգամ մը եւս ցուցաբերեցին  քաջ 
քրիստոնեայի կեցուածք եւ փաստը տուին իրենց 
Առաջնորդի պարտականութեանց բարձր գիտակց-
ութեան: 

 

 
Կիր 8 Հոկտեմբեր - Առաքելական եկեղեցւոյ Աւստրալիա հաստատման 60ամեակին առթիւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարանը կազմակերպած էր նկարչական ցուցահանդէս 6-14 տարեկան 
աշկաերտներու համար: 64 աշակերտներ հայկական միօրեայ եւ ամէնօրեայ վարժարաններէն մասնակցեցան 
Հաւատք, Յոյս Սէր Մեր Ամէնօրեայ Կեանքին Մէջ թեմայով ցուցահանդէսին: Սրբազան Հայրը տուաւ իր 
պատգամը, բարձր գնահատելով տարուած աշխատանքը, որուն շնորհիւ ստեղծուած էր հայաբոյր այս մթնոլորտը:  
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Մասնակից աշակերտներուն բաժնուեցան գնահատագրեր ստորագրուած 
Սրբազան Հօր կողմէ: Առ ի տեղեկութիւն, Կիրակնօրեան ունի 3 ուսուցիչ եւ մի 
քանի օգնական ուսուցիչներ, աշակերտութեան ընդհանուր թիւ՝ 23:  Այժմ նոր 
դասարան բացուած է 12 տարեկանէն վեր աշակերտներու համար, ունինք 6 
աշակերտ, որոնցմէ ոմանք օգնական ուսուցիչներն են միեւնոյն ատեն: Այս 
դրութիւնը նպատակ ունի որ Կիրակնօրեան կամուրջի դեր խաղայ եկեղեցւոյ 
երգչախումբի ինչպէս նաեւ երիտասարդացի անդամ պատրաստելու համար: 
Կիրակնօրեայի յաջորդ ձեռնարկն է Carol by Candlelight Դեկտեմբեր 8ին:  

 
Կիր 8 Հոկտեմբեր - Առաւօտեան ժամը 11.30ին Հայ Աւետարանական 

Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ, ի յիշատակ 50 տարուան Աւետարանական 
համայնքի Աւստրալիա հաստատման եւ Ցեղասպանութեան 102րդ 
տարեդարձին՝ Խաչքար մը զետեղուեցաւ եւ տեղի ունեցաւ անոր 
քօղազերծումը:Արարողութեան ներկայ էին զանազան հայկական եւ ոչ 
հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ, խորհրդարանի անդամ 
Թրէնթ Զիմըրման, Ուիլուպիի փոխ քաղաքապետը: Առաջնորդարանը 
ներկայացուցին Տիարք Պետրոս Զորլու եւ Նշան Պասմաճեան: 

 
Կիր 8 Հոկտեմբեր – Նախաձեռնութեամբ Եկեղեցւոյ 

երիտասարդներուն՝ ACYA, երեկոյեան ժամը 6.30ին տեղի ունեցաւ 
Սուրբ Պատարագ որ բացատրական բնոյթ ունէր: Պատարագիչ՝ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Անգլերէն լեզուով Սուրբ 
Պատարագի իմաստն ու խորհուրդը բացատրեց Օրիորդ Իզապէլ 
Մարգարեան: Սրբազան Հայրը տուաւ իր քարոզը երկլեզու եւ 
քաջալերեց երիտասարդները որ յաճախ կազմակերպեն նման շինիչ եւ 
խիստ կարեւոր ձեռնարկներ, որոնց շնորհիւ մեր երիտասարդութիւնը 
աւելի սէր ու կապուածութիւն պիտի ունենայ Հայ Եկեղեցւոյ: 

 
Կիր 8 Հոկտեմբեր - Կազմակերպութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի 

Եկեղեցապետներու Խորհուրդին (Conference of Middle Eastern Heads of 
Churches) Արեւմտեան Սիտնիի մէջ տեղի ունեցաւ Ընտանիքի Փառատօնը 
(Family Festival): Հայ Առաքելական, Հայ Կաթողիկէ, Մարոնի, Մէլքայթ, 
Ասորի Ուղղափառ եւ Կաթողիկէ, Ղպտի Ուղղափառ եւ Կաթողիկէ եւ այլ 
յարանուանութեանց եկեղեցապետներ ներկայ էին եւ իրենց 
ներկայութեամբ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին 10000ի հասնող 
ժողովուրդին մէջ, որոնք եկած էին լսելու զանազան  Աւստրալացի 
անձնաւորութիւններ, որոնք գործունէութիւն ծաւալած են Միասեռ 
ամուսնութեան օրինականացման դէմ: Խօսք առին Մէլքայթ եպիսկոպոս Ռոպըրթ Րապպաթ, Սօֆի Եորք եւ 
զանազան այլ մարտնչող ղեկավարներ: Հաւաքին նպատակն էր շեշտել կարեւորութիւնը ընտանիքին, որ եթէ 
միեւնոյն սեռի օրէնքը  անցնի՝ ընտանիքի գաղափարը պիտի խաթարուի: Այդպիսով պիտի վտանգուի եկեղեցին, 
նոյնիսկ երկիրը: Առանց ընտանիքի հասկացողութեան չկայ Համայնքի (community)ի հասկացողութիւն: Այս 
հաւաքին Հայ Առաքելական եկեղեցին ներկայացուց Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: 

 
Գշ 10 Հոկտեմբեր  – Էտկարեան Սրահին մէջ տեղի ունեցաւ  Մերձաւոր 

Արեւելքի Եկեղեցապետներու Խորհուրդին (Conference of Middle Eastern Heads 
of Churches) հերթական ժողովը: Քննարկուեցան  Միասեռ ամուսնութեան 
հարցը, ինչպէս նաեւ յառաջիկայ ծրագիրներ, որոնց կարգին հաւանական 
այցելութիւն Հայաստան: Եկեղեցապետները ճաշի հիւրը եղան Տիկնանց 
Յանձնախումբին: Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ բոլոր եկեղեցապետները 
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ աղօթք բարձրացուցին առ Աստուած որ 
խաղաղ պահէ աշխարհը, Աւստրալիան եւ քրիստոնեայ ժողովուրդներուն եւ 
ղեկավարներուն պարգեւէ իմաստութիւն եւ  կարողութիւն աւելի ամրա-

պնդելու եղբայրական կապերը: 
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Դշ 11 Հոկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի, ՏԷր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սիտնիի Սէյնթ Մէյրիզ Քաթիտրըլի մէջ Սրբազան Հայրը 
ներկայ գտնուեցաւ Լուտերական շարժման 500րդ տարեդարձին առթիւ կազմակերպուած միջ կրօնական  աղօթքի 
հաւաքին: Ներկայ էին աւելի քան 30 տարբեր կրօններու եւ յարանուանութեանց ներկայցուցիչներ, քաղաքական 
անձիք եւ բարձրաստիճան պաշտօնատարներ: Խօսք առաւ Սիտնիի Կաթոլիկ համայնքի պետ Անթընի 
Արքեպիսկոպոս Ֆիշըր նիւթ ունենալով The Reformation and its Relevance to Religion and Society Today, ինչպէս նաեւ 
Լուտերական եկեղեցւոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզի եպիսկոպոս Մարք Լիշքէ, որ շնորհակալութիւն եւ իր երախտիքը 
յայտնեց Կաթոլիկ եկեղեցւոյ ցուցաբերած լայնամտութեան եւ քրիստոնէական սիրոյ կազմակերպելով այս 
ձեռնարկը:   

 
ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ԵՒ ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ՏՕՆԵՐՈՒ ՆՇՈՒՄ ՍԻՏՆԻԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

 
15 Հոկտեմբեր 2017ին Գերաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան, բարեխնամ 
Առաջնորդ թեմիս, Թարգմանչաց Տօնին առթիւ 
մատուցեց Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Պատա-
րագ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ: Այս առիթով 
Առաջնորդարանի կազմակերպութեամբ նշուեցաւ  
Ուսուցիչներու Օրը, մասնակցութեամբ հայկական 
ամէնօրեայ եւ միօրեայ վարժարաններու մէջ 
պաշտօնավարող 54 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու:  

 
Յընթացս Սուրբ Պատարագին ուսուցիչները 

ստացան հաղորդութիւն: Տեղի ունեցաւ 
Ուսուցիչներու օրհնութիւն: Սրբազան Հայրը իր 
քարոզին մէջ յիշեց Թարգմանչաց սերունդը, 
ծանրացաւ Հայ գիրերու գիւտին անկիւնադարձային 
կարեւորութեան վրայ, «Աստուածաշունչի հայերէն 
թարգմանութեամբ Աստուած հայերէն սկսաւ խօսիլ 
Հայուն հետ» ըսաւ Սրբազան Հայրը: «Թարգմանչաց 
փաղանգը լուսաւորեց Հայ միտքը, Հայ ճգնաւորը 
հայերէնի վերածեց Քրիստոնեայ գրականութիւնը եւ 
զայն մատչելի դարձուց Հայ զարգացած 
սերունդներուն: Այսօրուան Թարգմանիչները դուք էք 
սիրելի ուսուցիչներ, դուք էք պայքարողները 
հայութիւն սերմանելու մեր մեծցող սերունդներուն 
մէջ» եզրափակեց Սրբազան Հայրը: Ճաշու գիրքը 
կարդացին ամէնօրեայ վարժարաններու երկու 
տնօրէնները՝ Պարոն Մանուկ Տէմիրճեան՝ Հայերէն եւ 
Պարոն Էտի Տէմիրճեան՝ Անգլերէն լեզուներով:  

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին, 
ուսուցիչները հրաւիրուեցան Էտկարեան Սրահ եւ 
ճաշի հիւրերը եղան Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Տիկնանց Յանձնախումբին: Սրբազան Հօր կողքին 
հանդիսութեան ներկայ էին Տէր Նորայր Աւագ 
Քահանայ Բաթանեանը, Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Պետրոս 
Զօրլուն եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան:  

Հանդիսավար Նշան Պասմաճեան ներկայ-
ցուց օրուան բանախօս Տիկին Իրինա Ղուկասեանը 
որ Հայ Կաթողիկէ Լոյս շաբաթօրեայ եւ Համազգային 
Գօլստըն Ճեմարանի Հայերէն լեզուի ուսուցչուհի է: 
Տիկին Ղուկասեան ներկայացուց հայերէնի 
ուսուցման դժուարութիւն-
ները Աւստրալիոյ մէջ եւ իր 
պատրաստած մեթոտները, 
որոնք Գօլստըն Ճեմարան  
որդեգրած է, որովհետեւ 
դասական հայերէն ուսուց-
ման մեթոտները ժամանա-
կավրէպ են: Տիկին Ղուկա-
սեան բացատրեց թէ իր եւ 
զինք նախորդող սերունդները 
չունէին այն դժուարութիւն-
ները զորս կը դիմագրաւէ 
այսօրուան ուսուցիչը: Ան խօսեցաւ ծնողներու 
խաղալիք դերին մասին եւ իր ընդհանուր 
գործադրուող ծրագիրը ներկայացուց գործնական, 
մտածուած օրինակներով: Ուսուցիչները՝  Գօլստըն 
Ճեմարանէն, ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանէն, 
Համազգային Թումանեան, Թարգմանչաց , ՀԲԸՄ 
Ալեք Մանուկեան եւ Հայ Կաթողիկէ «Լոյս» շաբաթ-
օրեայ վարժարաններէն, ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ 
Կիրակնօրեայ Վարժարանէն հետաքրքրութեամբ 
հետեւեցան ներկայացուած գիտելիքներուն: Իրենց 
սրտի խօսքերը արտասանեցին Թարգմանչաց 
վարժարանի տնօրէնուհի Տիկին Զարուհի Մանու-
կեան, Գօլստըն Ճեմարանի եւ Ալեքսանդր 
վարժարանի Տնօրէններ  ՊՊ Էտի Տէմիրճեան եւ 
Մանուկ Տէմիրճեան ինչպէս նաեւ Կրօն դասաւանդող 
ուսուցչուհի՝ Տիկին Շաքէ Վարդանեան:  
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Լուրեր 
Ծուխերէն 
 

  
Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 

իր գոհունակութիւնը յայտնեց Տիկին Ղուկասեանի 
կատարած ախտաճանաչման եւ գործնական 
առաջարկներուն համար եւ քաջալերեց այսօրինակ 
արհեստավարժութեամբ տանիլ մեր աշխատանքը: 
Ան բարձր գնահատեց մեր ուսուցիչներուն տարած 
անզուգական աշխատանքը ի նպաստ հայակերտման 
աշխատանքին: Երկու ժամ տեւողութեամբ հաւաքը 
փակուեցաւ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»ով: 

 
Կիրակի 15 Հոկտեմբեր – Գօլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հալէպի Քարէն 

Եփփէ Ազգային Ճեմարանի 70ամեակը կազմակերպութեամբ նոյն վարժարանի Աւստրալիոյ Շրջանաւարտից 
Միութեան կողմէ: Սրբազան հայրը ներկայացուց Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան իսկ Թեմական 
Խորհուրդը՝ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: Գործադրուեցաւ կոկիկ յայտագիր մը: Աւարտին խօսք առաւ Տէր 
Նորայր եւ Հալէպի իր անցեալի յուշերէն վկայութիւն տուաւ, որմէ ետք Պահպանիչով վերջ գտաւ հանդիսութիւնը: 

 
Ուրբ 20 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ 

Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Պրն Վիգէն 
Գալլօղլեանի եւ դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, այցելեց Նահանգային 
Գրադարան – Միչըլ Լայպրըրի եւ յանձնեց Հայաստանի Ազգային 
Գրադարանի կողմէ նուիրուած Տօն Քիշոթի հայերէն թարգմանութեան 
երկու հատորներ: Յայտնենք որ այս երկու գիրքերը խոստացուած էին 
գրադարանին Հայաստանի Ազգային Գրադարանի ընդհանուր տնօրէն Պրն 
Տիգրան Զարգարեանի կողմէ երբ Աստուածաշունչի տպագրութեան 
350ամեակի տօնակատարութեանց առթիւ Մայիս 2017ին ան այցելած էր 

գրադարան: Նաեւ կ'արժէ տեղեկացնել որ նահանգային գրադարանը աշխարհի բոլոր լեզուներով հրատարակուած 
Տոն Քիշոթի հրատարակութիւնները ունէր եւ միայն հայերէնը կը պակսէր:  Պատուիրակութիւնը ընդունուեցաւ Նոր 
նշանակուած ընդհանուր տնօրէն Ճոն Վալանսի, գործադիր տնօրէնուհի Լուիզ Անէմաթի եւ Միչըլ գրադարանի 
տնօրէն Րիչըրտ Նէվիլի կողմէ: Գրադարանապետները Սրբազան Հօր եւ Պրն Գալլօղլեանի խոստացան 
համագործակցիլ ապագայ համատեղ ծրագիրներու կազմակերպման ինչպէս նաեւ որոշեցին աւելի սերտացնել 
յարաբերութիւնը Հայաստանի Ազգային Գրադարանին հետ:    

 
 

ՕՔԼԱՆՏ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 
Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան նախագահ 

Պրն Նուպար Եաղուպեան Երեւանէն վերադարձաւ 
մասնակցելէ ետք Հայաստան Սփիւռք 6րդ համագումարին 
ներկայացնելով Նոր Զելանտայի փոքրաթիւ գաղութը՝ 25 
ընտանիք:Երեւանի մէջ Պրն Եաղուպեան հանդիպում 
ունեցաւ Սփիւռքի Նախարար Տիկին Հրանուշ Յակոբեանի 
հետ, որուն հետ քննարկեց ՆԶի Հայ համայնքի տարած 
գործունէութիւնը եւ հայապահպանման ի նպաստ կատա -

րուած եւ կատարելի աշխատանքները: Ան նաեւ հանդիպում ունեցաւ Habitat for Humanity 
Armenia հաստատութեան գործադիր տնօրէն Լուիզա Վարդանեանի հետ եւ կատարեց 
800 ՆԶ Տոլարի նուիրատուութիւն: Այս գումարը հաւաքուած էր համայնքէն յատուկ 
հանգանակութեան մը ընթացքին, որ կազմակերպուած էր Միութեան Տիկնանց 
Յանձնախումբին կողմէ՝ անցնող Օգոստոսին: 

 

Կիրակի 15 Հոկտեմբերին Միութիւնը տօնակատարեց Երեւան Քաղաքի 
2799րդ տարեդարձը երբ գեղարուեստական յայտագրով մը համայնքի փոքրիկները 
խանդավառեցին յիշատակի հանդէսը: 
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DIOCESAN NEWS 
 

Thursday 28 September Chancellor Nishan 
Basmajian was present at an interfaith meeting at the 
Bahai Temple, Ingleside organised by the Department of 
Multicultural Affairs and hosted by the Chief Executive of 
Multicultural NSW Advisory Board, Hakan Harman. The 
forum agenda included the organisation of inter-religious 
events, their benefits and humanitarian efforts.  
 Thursday 28 September Nishan Basmajian, as a 
member of the NSW Ecumenical Council, participated in 
his first Council meeting. The agenda included: the 
matters raised at the Annual General Meeting and the 
duties of the Council; the development of inter-church 
and inter-religious relations, which would in due course 
benefit refugees; the meeting approved the members of 
five committees and duties were allocated to the chairman 
and general secretary to pursue the work of the 
committees; and the decline of religion in society, as 
proven by the 2016 consensus. It is noteworthy that our 

church contributes one representative in each of five 
NSW Ecumenical Council committees. 
 Friday 29 September the Primate His Grace 
Bishop Haigazoun Najarian, accompanied by Chancellor 
Nishan Basmajian, was present at a St Stephens Uniting 
Church service, where Rev Simon Hansford was ordained 
the Moderator of the Church, replacing Mrs Seong Hyun 

Park. It is worth 
mentioning that our 
church has enjoyed 
good relations with 
the outgoing, Mrs 
Park. During her 
tenure in leadership, 
the Uniting Church 

recognised the Armenian Genocide during their annual 
general meeting. 

 
 Thursday 5 October in relation to the continuing same sex marriage debate 
and the strong stance of our church with the NO campaign, Bishop Haigazoun 
Najarian and the Coptic Church NSW Primate Bishop Daniel, took part in a joint 
interview on the Christian Youth Channel in Peakhurst. (The interview can be 
viewed on Youtube https://www.youtube.com/ watch?v=wEbrVvXhWLk.) The two 
bishops, once again, provided testimony of what it means to defend and take a bold 
Christian stance, demonstrating their firm and upright characters in their 
hierarchical positions. 

 
 Sunday 8 October on the occasion of the 60th anniversary of the Apostolic 
Church in Australia, the Church of Holy Resurrection Sunday School organised an 
exhibition of artwork produced by 6 to 14 year old students. Taking part in the 
exhibition, 64 students from the daily and Saturday schools had their work on display on 
the theme ‘Faith, Hope and Love in Everyday Life’. Bishop Najarian gave his message, 
praising the efforts, which gave opportunity for such a delightful Armenian atmosphere. 
The participating students were each presented a Certificate of Commendation by the 
Primate.  The Sunday School has three teachers and a few assistants with an enrolment 
number of 23. A new class has been established for students over 12 years, 6 students are enrolled in this class, who also assist 
teachers when required. This provides a bridge for students to transition into church choirs and ACYA young adults group. 
The next Sunday school event will be the Carols by Candlelight on 8 December. 
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Sunday 8 October at 11.30am the Armenian 
Evangelical Church held its 50th anniversary 
commemoration of establishment in Australia. On the 
102nd anniversary of the Armenian Genocide, the blessing 
ceremony of a Khachkar followed, erected on the church 
grounds. Present at the service were various Armenian 
and non-Armenian organisation representatives, Mr Trent 
Zimmerman MP, Willoughby Deputy Mayor, Diocesan 
representatives, Messrs Bedros Zorlu and Nishan 
Basmajian. 

 
 Sunday 8 October initiated by the ACYA, an 
informative Holy Mass was celebrated at 6.30pm with the 
intent to familiarise our youth with the blessed 
sacrament. Father Avetis Hambardzumyan was the 
celebrant. Miss Isabel Marcarian gave a detailed summary 
of the purpose and value of Holy Mass in English. Bishop 
Najarian delivered his sermon in English and Armenian, 
praising and encouraging the repeat of such constructive 
and essential events, which pave the way for youth to 
grow into a connection and love of the Armenian Church. 
 

 Sunday 8 October organised by the Conference of 
Middle Eastern Heads of Churches, a Family Festival was 
held in western Sydney. The main topic was the same 
gender marriage debate and associated subject matters. 
Taking part in the event were representatives of the 
Armenian Apostolic, Armenian Catholic, Maronite, 
Melkite, Assyrian Orthodox and Catholic, Coptic 
Orthodox and Catholic and various other denominational 
leaders. Close to 10,000 people participated in the rally, 
gathered to hear active Australian voices against the 
legalisation of same sex marriage. Catholic Melkite Bishop 
Robert Rabbat, Sophie York and various other leaders 
delivered addresses. The purpose of the event was to 
emphasise the importance of family and if the same sex 
law passes, what impact it will have on the concept of 
family. Also highlighted was how in due course, it will 
threaten the church, and in turn, the country. Without 
the comprehension of the concept of family, there is no 
comprehension of the concept of community. Chancellor 
Nishan Basmajian attended the event, representing the 
representing the Armenian Apostolic Church. 

  Tuesday 10 October in the Edgarian Hall, the 
Conference of Middle Eastern Heads of Churches was 
held. Discussion centred on the same sex marriage debate, 
as well as prior agenda topics, including a joint visit to 
Armenia. The church leaders were the luncheon guests of 
the Ladies Auxiliary. With Bishop Najarian presiding, the 
members of the conference gathered in the Church of 
Holy Resurrection, raising united prayers, that Almighty 
God would grant world peace, enabling wisdom to 
Australian and Christian people and leaders, to forge 
brotherly ties. 

 
Wednesday 11 October accompanied by Father Bartev 
Karakashian, Father Avetis Hambardzumyan and 
Chancellor Nishan Basmajian, the Primate Bishop 
Haigazoun Najarian attended the interfaith prayer service 
on the occasion of the 500th anniversary of the Lutheran 
movement, held in St Mary’s Cathedral. More than 30 
different religions and denominations were represented; 
political leaders and high-ranking officials attended the 
ceremony. The Head of the Catholic Church in Sydney, 
Archbishop Anthony Fisher gave his sermon on ‘The 
Reformation and its Relevance to Religion and Society 
Today’; also to speak was the President of the Lutheran 
Church of Australia, NSW Bishop Mark Lischke, who 
thanked and expressed his appreciation to the Catholic 
Church for its broad-minded stance and gesture of 
Christian love in organising the event. 
 

  

The fellowship of Middle Eastern Heads of Churches includes:  
Armenian Apostolic & Catholic Churches; Coptic Orthodox & 
Catholic Churches; Syrian Orthodox & Catholic Churches; 
Maronite, Melkite, Chaldean Catholic Churches; Antiochan 
Orthodox Church; and the Ancient Church of the East. 
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TARKMANCHADZ AND THE CELEBRATION OF ARMENIAN TEACHERS AT HOLY RESURRECTION CHURCH 
 

Sunday 15 October - On the Feast of the Holy Translators, Tarkmanchadz, 
His Grace Bishop Haigazoun Najarian presided over the Divine Liturgy in the Church 
of Holy Resurrection. The Diocese marked the occasion declaring it, Teachers’ Day 
and organised a gathering where some 54 teachers gathered from the Armenian daily 
and Saturday Schools. 
 During the Liturgy the teachers received Holy Communion and a blessing 
service took place. In his sermon, Bishop Najarian emphasised the important turning 
point in our history when the Armenian alphabet was founded, “With the translation 
of the Holy Bible, God began communicating with the Armenian”, said the Primate. 
“Tarkmanchadz enlightened the Armenian mind, transformed Armenian Christianity 

into literature and stimulated the minds of generations of Armenian intellectuals.” Addressing the 
teachers, he continued, “Today you are the Translators, you are the combatants planting the seed in 
future generations of Armenians.” During the service the Bible passage of the day was read by the 
Principals of the two daily schools, Mr Manoug Demirjian in Armenian and Mr Eddie Demirdjian in 
English. 
 At the conclusion of the Divine Liturgy, the teachers were invited for lunch in the Edgarian 
hall prepared by the Church Ladies Auxiliary. Bishop Najarian was joined on the main table by 
Reverend Father Norayr Patanian, Chairman of the Holy Resurrection Parish Council, Mr Bedros 
Zorlu and Chancellor, Mr Nishan Basmajian. 
 Mr Nishan as Master of Ceremony introduced the keynote speaker, Mrs Irina Ghougassian, an Armenian language 
teacher at Galstaun College and Luys Saturday School, who addressed the gathering on the challenges of teaching Armenian 
in Australia and the fresh methods she has formulated from the more traditional, outdated ones which are now implemented 
at Galstaun College. She explained how teachers of her or previous generations did not face the same issues that exist today, 
emphasising the role of parents demonstrating her strategies with stimulating and practical examples. 

 Teachers from Galstaun College, AGBU Alexander, AGBU Alec Manoogian, 
Hamazkaine Toomanian and Tarkmanchadz, Luys Catholic Schools as well from our 
Sunday School followed the presentation with great interest. 
 During the course of the afternoon, school principals, Mr  Manoug Demirjian 
and Mr Eddie Demirjian as well as Sunday School teacher, Mrs Shake Vartanian 
expressed their heartfelt sentiments on the occasion. Bishop Najarian gave the closing 
remarks commending Mrs Ghougassian on her work and sharing such practical 
examples. He praised the dedication of the teachers in their important mission of 

preserving the Armenian language and spirit in the next generation. The two hour programs concluded with prayer. 
 

Sunday 15 October in the Galstaun College Nalbandian Hall, the 70th anniversary commemoration of the Karen Jepp 
Armenian College in Aleppo was held. The function was organised by the graduates residing now in Australia. Representing 
the Primate, Father Norayr Patanian was present, and Diocesan Council Chancellor Nishan Basmajian. A short program of 
entertainment was included in the commemoration. Father Norayr shared warm experiences of life in Aleppo, closing the 
evening with his benediction. 

 
   Friday 20 October Bishop Najarian, accompanied by Hamazkaine Central Committee chairman Mr Vicken 
Kalloghlian and Chancellor Nishan Basmajian, visited the Mitchell State Library of NSW and, from the National Library of 
Armenia, presented the two volume Armenian translation of Don Quixote. (As in May 2017, when Director of the National 
Library of Armenia who was in Australia on the 350th anniversary of the printing of the Holy Bible in Armenian, paid a visit 
to Mitchell Library, pledged the two volume classic, upon hearing that the Library possessed publications of the novel in 
every language with the exception of the Armenian translation.) 

The newly appointed State Librarian John Vallance, Louise Anemati and the Director, Richard Neville accepted the 
new acquisition. The Library executives assured Bishop Najarian and Mr Kalloghlian they will endeavour to participate in 
the organisation of future local projects and to collaborate with the National Library of Armenia.  
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  AUCKLAND, NEW ZEALAND 

President of the Armenian Society of New Zealand, Mr Noobar 
Yaghobian returned from Yerevan this having attended the 6th Armenia-
Diaspora Pan-Armenian Forum representing the small Armenian 
community of Auckland which is comprised of 25 families. During his visit 
he met with the Minister for Diaspora, Ms Hranush Hakobyan where he 
discussed the activities of the Armenian community and issues related to 
preservation of the Armenian identity. 
He also met with Executive Director of 
Habitat for Humanity Armenia, Ms 
Luiza Vardanyan and presented a 
donation of $NZ800 that was raised by 
the community in a special fundraising 
event organised by the Society’s Ladies 
Committee in August. 

On Sunday 15 October, the Society held a gathering 
to celebrate the 2799th Anniversary of Yerevan City when 
the children were encouraged to perform. 
 

PERIODIC DIOCESE MEETINGS 
 

Monday 25 September – His Grace Bishop Haigazoun Najarian 
presided over the Hayastan All-Armenian Fund committee meeting where 
discussion centred on the annual fundraising event to be held on Saturday 
11 November. A concert has been organised with guest singer, Arpi 
Shahnubaryan from Armenia. 

Tuesday 10 October – Bishop Najarian presided over the Diocesan 
Council meeting which reviewed issues relating to the parishes, welfare 
centre, Diocesan Centre construction and financials as well as the dedication 
plaque to be installed in tribute to the late Reverend Father Aramais 
Mirzaian. 

Friday 20 October – Bishop Najarian presided over the meeting of 
the welfare centre’s Management Committee which discussed the new 
executive position. 

 

ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ 
 

25 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան 
Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ Յանձնախումբին 
հերթական ժողովին: Ժողովը զբաղեցաւ 11 Նոյեմբերին տարեկան 
դէրամահաւաքի ձեռնարկին կազմակերպչական աշխատանքներով: 
Կազմակերպուած է Երգահանդէս անուանի երգչուհի Արփի 
Շահնուպարեանի:  

10 Հոկտեմբեր - Թեմական Խորհուրդը գումարեց իր 
հերթական ժողովը նախագահութեամբ Սրբազան Հօր: Ժողովը լսեց 
ծխական խորհուրդներէն Բարեկեցութեան գրասենեակէն զեկու-
ցումներ եւ առաւ համապատասխան գործադրելի որոշումներ: 
Ժողովը տեղեկացաւ Առաջնորդարանի շինարարական աշխա-
տանքներուն գործընթացին եւ նիւթական կացութեան մասին: Ժողովը 
նաեւ զբաղեցաւ Տէր Արամայիս Միրզայեան Քահանայ հօր ի պատիւ 
զետեղելի յուշաքարին հարցով: 

20 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց 
Բարեկեցութեան գրասենեակի խնամակալ մարմնի ժողովին, որ 
զբաղեցաւ գործադիր տնօրէնի նշանակման հարցով: 

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

Arachnortaran Update 
 

 
 

With the cement-rendering now 
completed, windows installed and 
the building taking its form, the 
internal electrical work, cabling and  
ducting is now well underway. 
 

    Diocesan Centre Giving Program 
Acknowledging with gratitude the 

generosity of stewardship in October. 
 

Mr & Mrs Ara & Caroline Kopoushian $40,000 
Mr & Mrs Bedros & Ilda Zorlu       $17,000 
  

 
Mr & Mrs Papken & Louise  
Zarzavatchian                                         $1,500 
Dr & Mrs Assadour Ekmejian        $500 
Mrs Anahid Margarian        $300 
Mr & Mrs K&A Barsoumian        $200 
Mr Nishan Basmajian        $150 
Mr Burge Dockmagian        $100 
Mr Mihran Kessikbachian        $100 
 

Happenings in Our 
Other Parishes 


