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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի Ուէնուըրթվիլ

Լուրեր
Ծուխերէն

Ուրբաթ 5 Յունուար – Ճրագալոյց Սուրբ Ծննդեան: Սուրբ Երրորդութիւն
Եկեղեցւոյ մէջ Պատարագ մատուցեց եւ քարոզեց Աւսրտրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց թեմի բարեխնամ Առաջնորդ Գերշ. Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս
Նաճարեան: Պատարագի աւարտին Դպրաց դասի եւ ժողովուրդի ընկերակցութեամբ, «Պաթմանեան » սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Աղի, Հացի եւ Ջուրի
Օրհնութիւն, ապա՝ թեթեւ հիւրասիրութիւն։
Շբ 6 Յունուար - Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցին, ի ներկայութեան հոծ բազմութեան,
տօնեց Սուրբ Ծնունդն ու Աստուածյայտնութիւնը Քրիստոսի: Սուրբ Պատարագ
մատուցեց եւ քարոզեց Եկեղեցւոյ Հովիւ Հոգշ Տէր Ներսէս Աբղ. Յարութիւնեան: Ան
իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Ծխական Խորհուրդին, Դպրաց դասին, Տիկնանց
Վարչութեան եւ ներկաներուն, որոնց հետ գործակցելով ան կարողացաւ կազմակերպել ծուխը: Վեհափառ Հօր տնօրինութեամբ Հայր Սուրբը կը վերադառնայ Ս.
Էջմիածին ստանձնելու համար այլ պարտականութիւններ: Հայր Սուրբը կատարեց
Ջրօրհնէքի արարողութիւնը ի յիշատակ Քրիստոսի Մկրտութեան Յորդանան
Գետին մէջ: Յաւարտ Պատարագին տեղի ունեցաւ թեթեւ հիւրասիրութիւն
Պաթմանեան Սրահին մէջ:

ունեցաւ ողջերթի երեկոյ Հոգեշնորհ Տէր Ներսէս
Աբեղայ Յարութիւնեանին որ Վեհափառ Հօր
հրամանով Սուրբ Էջմիածին վերադարձաւ Տիրոջ
ծառայութեան իր աշխատանքը շարունակելու: Հայր
Սուրբը իր դրական ներդրումը կատարեց Սուրբ
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր եւ ընկերային
կեանքի կազմակերպման մէջ: Ան, շնորհիւ իր ծառայութեան, յարգուեցաւ իր ծուխի անդամներէն եւ
ծխական խորհուրդին կողմէ: Յուզումնախառն
դրուատանքի արտայայտութիւններով խօսք առին
հանդիսավար Տիկին Լինտա Եկէնեան, Պրն Ստեփան
Գրգեաշարեան, Հայր Սուրբը եւ Սրբազան Հայրը:
Գեղարուեստական փոքր յայտագիր ի գործ
դրուեցաւ, արտասանեցին Զարմիկ Ջիխըրկըզեան
Սիամանթոյի «Երթակ Բարով» եւ Սէրլի Ունճեան՝

Ուրբ 12 Յունուար – Մասնակցութեամբ Սրբազան
Հօր, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի,
Թեմական Խորհուրդի, Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ
Երրորդութիւն Եկեղեցիներու Ծխական Խորհուրդներու անդամներուն եւ Սուրբ Երրորդութիւն
Եկեղեցւոյ ծուխէն մօտ 200 հաւատացեալներու տեղի
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Պարոյր Սեւակի «Քիչ ենք բայց Հայ ենք» բանաստեղծութիւնները:
Սիրուած երգիչ Րաֆֆի Ատուրեան ճոխացուց երեկոն իր
հայրենասիրական եւ ժողովրդային երգերով: Ան Հայր Սուրբին
ձօնեց «Հայր Իմ» երգը: Ընթրիքի պատրաստութիւնը կատարած
էին Տիկնանց Յանձնախումբի տիկինները, համադամ ուտելիքներ
ներկայացնելով ներկաներուն:
Կիր 14 Յունուար - Հոգեշնորհ Տէր Ներսէս Աբեղայ Յարութիւնեան
մատուցեց իր վերջին Պատարգը: Ան իր քարոզին մէջ ջերմ եւ
յուզիչ խօսքերով շնորհակալութիւն յայտնեց ժողովուրդին եւ
պատկան մարմիններուն: Յաւարտ Պատարագին տեղի ունեցաւ
խորովածի հիւրասիրութիւն Պաթմանեան սրահին մէջ: Յուզուած
հաւատացեալները բարի ճանապարհ մաղթեցին Հայր Սուրբին:

Օքլանտ – Նոր Զելանտա
Կիր 7 Յունուար – Գերշ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան Օքլանտ քաղաքի St
Thomas More եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Ծննդեան Պատարագ մատուցեց, որուն յաջորդեց
Ջրօրհ-նէք:
Երգեցողութիւնը
կատարեց
Զուարթնոց երգչախումբը, ղեկավարութեամբ
Բարեշնորհ Մարկոս Սրկ Իսքէնտէրեանի:
Հաւատացեալ-ները ստացան Ս.հաղորդութիւն
եւ լիցքաւոր-ուեցան Սրբազան Հօր Ծննդեան
պատգամով: Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագին տեղի ունեցաւ Սրբազան Հօր
ստորագրութեամբ եւ Առաջնորդարանի կողմէ
պատրաստուած գնահատագրերու տուուչութիւն խմբավար Սարկաւագին եւ դպրաց դասի
անդամներուն, իրենց մատուցած ազգային - եկեղեցական անսակարկ
ծառայութեանց համար:
Ուրբ 29 Դեկտեմբեր – Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցապետերու
ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Սուրբ Եփրեմ Ասորի Ուղղափառ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ:
Հիւրընկալն էր Մօր Մալաթիւս Մալքի Մալքի Արքեպիսկոպոսը: Ժողովը հիմնական օրակարգ ունէր Մերձաւոր
Արեւելքի Եկեղեցիներու Միաւորին կանոնագրութեան վաւերացումը եւ զայն պաշտօնապէս Incorporated
արձանագրելու վաւերաթուղթերու ստորագրութիւնը, նաեւ
եկեղեցապետերու Հայաստան այցելութիւնը 25-30 Յունիս 2018:
Ժողովը ընտրեց նոր դիւան, Նախագահ՝ Րոպէր Արքեպիսկոպոս
Րապպաթ, Առաջնորդ Մէլքայթ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ, Ատենադպիր եւ արտաքին յարաբերութեանց պատասխանատու՝
Մարոնի եկեղեցական Էլի քահանայ Նախուլ: Գանձապահ՝ Հին
Ասորի Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ Ժոզէֆ Ճօզէֆ քահանայ:
Սրբազան Հայրը զեկուցեց որ Գարեգին Վեհափառ Հայրապետը
տեղեակ պահուած է Եկեղեցապետերու Հայաստան այցելութենէն
եւ ան այցելու եկեղեցականներէն վերջնական թիւը եւ անոնց
մտքին մէջ ունեցած ծրագիրը կը սպասէ Վեհը տեղեկացնելու համար: Առ այժմ 8 Եկեղեցականներ իրենց
սկզբունքային համաձայնութիւնը յայտնեցին մասնակցելու այս կարեւոր այցելութեան:
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Շբ 30 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը եւ Թեմական Խորհուրդի անդամ Պրն Գէորգ Չափրազեան հանդիպում
ունեցան Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Ծուխի անդամներուն եւ Ծխական Խորհուրդին հետ: Սրբազան Հայրը
մանրամասնօրէն բացատրեց թէ ինչ էին դրդապատճառները Հայր Ներսէս Յարութիւնեանի Սուրբ Էջմիածին
վերադարձին: Ան բացատրեց թէ Հայր Սուրբը, Վեհափառ Հօր տնօրինութեամբ Մելպուրնէն պիտի մեկնէր Ս.
Էջմիածին: Առաջնորդ Սրբազան Հօր խնդրանքով Վեհափառ Հայրապետը արտօնեց որ Հայր Սուրբը կրնար երկու
տարիով միայն, 2015էն 2017, ստանձնել Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւի պաշտօնը: Այժմ,
Վեհափառ Հայրը ետ կը կանչէր Հայր Սուրբը այլ ծրագրի համար: Սրբազան Հայրը հաւաստիացուց որ ծուխը
առանց հովիւի պիտի չմնայ եւ թէ կը սպասուի Վեհափառ Հօր կատարելիք շուտափոյթ կարգադրութեանց:
Կիր 1 Յունուար 2018 – Սրբազան Հայրը եպիսկոպոսական պատարագ մատուցեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ:
Եկեղեցին լի էր հաւատացեալներով, որոնք եկած էին տարուան առաջին օրը աղօթքով սկսելու եւ Աստուծոյ
յայտնելու իրենց շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը 2017 տարեշրջանին համար: Յաւարտ Սուրբ
Պատարագին իր գրասենեակին մէջ Սրբազան Հայրը ընդունեց հաւատացեալներ, որոնք ներկայացան
շնորհաւորելու Առաջնորդ հայրը Նոր տարուան տօնին առթիւ: Ներկաները հիւրասիրուեցան Ս. Յարութիւն
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն կողմէ:
Կիր 1 Յունուար – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ
Նշան Պասմաճեանին, Սրբազան Հայրը Մերձաւոր
Արեւելքի եկեղեցապետերուն հետ Անտիոքեան
Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Իլլաուօնկի Առաջնորդարանին մէջ այցելեց նորաօծ եպիկոպոս Պասիլիոս
Քուտսիէին, շնորհաւորելու համար զայն իր
գահակալութեան առիթով իբր Աւստրալիոյ, Նոր
Զելանտայի եւ Ֆիլիփինի Անտիոքեան Ուղղափառ
Եկեղեցւոյ Առաջնորդ: Եկեղեցապետերը կատարեցին իրենց բարեմաղթանքը երիտասարդ եպիսկոպոսին եւ յայտնեցին իրենց պատրաստակամութիւնը
անոր զօրակից մնալու: Իր կարգին Պասիլիոս
Եպիսկոպոս իր շնորհակալութիւնն ու իր երախտագիտութիւնը յայտնեց իր երէց հոգեւոր եղբայրներուն,
իրենց ցուցաբերած յարգանքին ու զօրակցութեան
ըլլայ իր նախորդին՝ Հոգելոյս Անթուան Սալիպա
Արքեպիսկոպոսին ինչպէս նաեւ իրեն, յուսալով որ

ինք արժանի յաջորդը կ'ըլլայ իր նախորդին եւ աւելի
կ'ամրանայ քրիստոնէական կապը զանազան
համայնքներու մէջ:

Շբ 6 Յունուար – Սրբազան Հայրը Եպիսկոպոսական Պատարագ մատուցեց եւ քարոզեց Սուրբ Յարութիւն
Եկեղեցւոյ մէջ ի ներկայութեան հաւատացեալներու հոծ բազմութեան: Տեղի ունեցաւ Ջրօրհնէք եւ ապա Էտկարեան
սրահին մէջ՝ Տնօրհնէք: Պատարագէն ետք դահլիճ բարձրացան Հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները շնորհաւորելու համար Սուրբ Ծննդեան տօնը: Հաւաքի
ընթացքին իրենց բարեմաղթանքները կատարեցին՝ Տէր Աւետիս
Քահանայ Համբարձումեան, Հոգեւոր Հովիւ Ս. Յարութիւն
Եկեղեցւոյ, Վաչէ Թոփուզեան՝ յանուն ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ Վարիչ
մարմնին, Ալին Պալիօզեան՝ յանուն ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական
Կոմիտէին,
Ստեփան
Գրգեաշարեան՝
յանուն
Թեմական
Խորհուրդին, Պետրոս Զօրլու՝ յանուն Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ,
Վիգէն Գալլօղլեան՝ յանուն Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան,
Սարգիս Մանուկեան՝ յանուն ՀԲԸՄ Սիտնիի Վարչութեան, Նորա
Սեւակեան՝ յանուն ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան, Մանուկ
Տէմիրճեան՝ յանուն ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանին եւ Սարգիս
Ետէլեան՝ Րայտի քաղաքապետութեան անդամ: Սրբազան Հայրը
դրուատեց Հայկական կազմակերպութեանց տարած խիստ կարեւոր աշխատանքը: Բոլոր ներկաները իրենց
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սկզբունքային հաւանութիւնը յայտնեցին միասնական աշխատանք տանելու 2018ի յոբելենական տարուան
ընթացքին, որու ընթացքին զանազան միջոցառումներով պիտի տօնակատարուի Հայաստանի Առաջին
հանրապետութեան 100ամեակը:
Սրբազան հայրը մի քանի ժամ ետք մեկնեցաւ Նոր Զելանտա այնտեղ Սուրբ Ծննդեան Պատարագ մատուցանելու
համար Օքլանտի փոքրաթիւ գաղութի անդամներուն մասնակցութեամբ:
Ուրբ 12 Յունուար – Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ Սրբազան Հայրը եւ
Դիւանապետը ընդունեցին Պարոն Զաւէն Հէնրի Ճոնը (Յովհաննէսեան) որ ի
յիշատակ իր կնոջ Քրիսթիի եւ իր ու իր զաւակներուն անունով 100,000 Տոլարի չէք մը
յանձնեց Սրբազան Հօր իբր նուիրատուութիւն Առաջնորդարանի շինարարութեան
ծրագրին: Պարոն Հէնրի Ճոն հնդկահայ է եւ հիմնադիր անդամնհերէն է
Աւստրալահայ Ընկերակցութեան: Ան ազգային բարձր զգացումներով անհատ մըն է.
ազգային հրապարակէն երկար տարիներու բացակայութենէ ետք ան կը
վերադառնայ իր արմատներուն: Ան պատմեց թէ երբ 9 տարեկան էր եւ աշակերտ
Կալկաթայի Մարդասիրական Ճեմարանին, հիացմունքով կը նայէր այն ցուցատախտակին, ուր արձանագրուած էին բարերարներու անուններ եւ երնէկ կու տար
անոնց, որ բնաւ պիտի չմոռցուէին իրենց բարի գործերուն համար: Եւ այսօր, հերթը
իրեն հասած էր իր անունը յաւերժացելու: Շնորհակալութիւն Պարոն Ճոնին, ան
օրինակ պիտի ծառայէ բոլոր անոնց, որոնք տրամադիր են իրենց բարի անունները
հայոց պատմութեան էջի մը վրայ արձանագրուած տեսնելու: Ազգը, ամէն տեղ,
Հայաստան, Արցախ թէ Սփիւռք կարիք ունի օժանդակութեան, հետեւաբար, տայ
Աստուած որ Պարոն Հէնրի Ճոնի նմաններուն թիւը աւելնայ եւ մեր ազգը բազում իր
պէտքերուն կարենայ գոհացում տալ:
Շբ 13 Յունուար – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Երուսաղէմ Բարեսիրական Միութեան Հին Տոմարով Նոր
Տարուան աւանդական տօնակատարութեան: Տօնակատարութեան մասնակցեցան նաեւ Ատենապետ Սարգիս Տէր
Պետրոսեան, Փոխ Ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: Սրբազան Հայրը
տուաւ իր պատգամը եւ քաջալերեց միութեան անդամները շարունակել նոյն միասնական կեցուածքով սատար
հանդիսանալ Երուսաղէմին:
Գշ 16 Յունուար – NSW Ecumenical Councilի ընդհանուր քարտուղար
Շնուտա Քահանայ Մանսուր այցելեց Սրբազան Հօր: Մէկ ժամուան
հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան զանազան միջոցառումներու
կազմակերպման հարցեր ինչպէս Երուսաղէմի այսօրուան դրութեան եւ
քրիստոնեաներու ապագային մասին դասախօսութիւն, Մերձաւոր
Արեւլքի Քրիստոնէական Սփիւռքի մասին գիտաժողով: Խօսուեցաւ
նաեւ գործնական քայլերուն մասին, որոնք պէտք է առնուին
եկեղեցիներու կողմէ դէմ կանգնելու «ապահով դպրոց, safe schools»
ծրագրին եւ անոր գործնականացման: Ճաշի ընթացքին արծարծուեցան
պահքի ընթացքին կղերականներու խոկումի եւ առանձնացման
հարցերը, Հայաստանի Հանրապետութեան 100 ամեակ եւ այլ նիւթեր:
Կիր 21 Յունուար – Մինչեւ Հայր Ներսէս Յարութիւնեանի փոխանորդ հոգեւոր հովիւին
նշանակումն ու ժամանումը, Սրբազան Հայրը եւ Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր
հայրերը փոխն ի փոխ, ամէն Կիրակի, պիտի պատարագեն Սուրբ Երրորդութիւն
եկեղեցւոյ մէջ: 21 Յունուարին Սրբազան Հայրը պատարագեց: Ան իր քարոզին մէջ
անդրադարձաւ Հրանդ Տինքի արժանիքներուն եւ տարած աշխատանքին: Տեղի ունեցաւ
հոգեհանգիստ նահատակ Տինքի սպաննութեան 11րդ ամեակին առիթով: Սրբազազան
Հայրը ժողով ունեցաւ Ծխական Խորհուրդի անդամներուն հետ, անոնց տուաւ
բացատրութիւններ եւ ուղղութիւն ծուխի աշխատանքներուն հեզասահ գործընթացին ի
նպաստ:

-4-

Կիր 21 Յունուար – Նշան Պասմաճեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը St Narsai Assyrian Christian Collegeի
պաշտօնական բացման հանդիսութեան ի ներկայութեան նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի,
ընդդիմութեան կուսակցապետ Լուք Ֆօլիի, խորհրդարանի անդամ Թանիա Տէյվիսի եւ բարձրաստիճան
հոգեւորականներու: Ancient Church of the East of Australia, NZ & Lebanonի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Մար Միլիս
Զայա Արքեպիսկոպոս, նահանգապետուհիին եւ բարձրաստիճան քաղաքական անձնաւորութեանց հետ միասին
կատարեց քօղազերծման արարողութիւնը: Ասորի համայնքէն աւելի քան 1200 անձիք ներկայ էին հանդիսութեան:
Այս արդիական եւ շքեղ Գոլէճը 7-12րդ դասարաններու աշակերտութեան համար է, ունի 720 աշակերտ եւ աւելի
քան 250 աշակերտ կը սպասեն արձանագրութեան (waiting list): Վարժարանին մէջ կը դասաւանդուին կրօն,
Ասորերէն լեզու եւ ասորական Պատմութիւն: Քրիստոնէական նոր դպրոց մը կ'աւելնայ Պոսլի Փարքի այս շրջանին
մէջ, որ գեր գնահատելի աշխատանքի արդիւնք է:
Բշ 22 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի
յանձնախումբին հերթական ժողովին: Ժողովը կեդրոնացաւ 2018ի ծրագիրներուն իրագործման աշխատանքներուն
վրայ:
Գշ 23 Յունուար – Bank of Sydneyի ընդհանուր տնօրէն Պրն Միլթոս Միքայէլասը ընկերակցութեամբ Պրն Զօհրապ
Գըվըրեանի եւ անոնց տիկիններուն քաղաքավարական այցելութիւն մը տուին Սրբազան Հօր: Սիրալիր
ընդունելութեան ընթացքին Սրբազան Հայրը տեղեկացաւ դրամատան նոր ծրագիրներուն:
Գշ 23 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որ հիմնապէս
զբաղեցաւ Նոր Առաջնորդարանի կառուցման հարցով:

Եշ 25 Յունուար – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելքի
Եկեղեցապետերու արտակարգ ժողովին: Ժողովին ներկայ էր նախկին
խորհրդարանի անդամ եւ նախարար Ֆիլիփ Րատոք, որ նախագահն է
Կրօնական Ազատութեանց Յանձնաժողովին նշանակուած Պետութեան կողմէ: Մինչեւ 14 Փետրուար կարելի է հաւաքական թէ անձնական առաջարկներ ընել սոյն յանձնաժողովին: Եկեղեցապետերը
կատարեցին իրենց առաջարկները, որոնք Ֆիլիփ Րատոք խոստացաւ
հանգամանօրէն նկատի առնել: Ցարդ 1500 դիմում եղած է այս
յանձնաժողովին զանազան անհատներէ եւ կազմակերպութիւններէ ի
նպաստ մարդկային իրաւանց որ առնչուած է կրօնական
ազատութեանց:

Ուրբ 26 Յունուար – Ընկերակցութեամբ Թեմական
Խորհուրդի Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Ս.
Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ
Պետրոս Զօրլուի, Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, ի
ներկայութեան 125ի շուրջ Հայորդուոց, Սրբազան Հայրը
մասնակցեցաւ Աւստրալիոյ Օրուան առթիւ Տիկին Մարի
Գույումճեանի մեծարանքի հանդիսութեան ՀԲԸՄի Սիտնիի
ակումբին մէջ: Աւանդութիւն դարձած է ՀԲԸՄ Սիտնիի
Մասնաճիւղին կողմէ ընտրութիւնը տարուան Աւստրալ
ահայուն: 2018ի Աւստրալահայուհին է Տիկին Մարի Սիսակեան-Գույումճեան: Հանդիսավարն էր Սարգիս
Մանուկեան, որ ներկայացուց յոբելեարի 40 տարիներու վաստակաշատ աշխատանքը ի նպաստ ՀԲԸՄի մեծ
ընտանիքին եւ մանաւանդ ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան շաբաթօրեայ վարժարանին, որպէս Հայերէնի ուսուցչուհի:
Խօսք առաւ նաեւ յոբելեարը: Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը գնահատելէ ետք Տիկին Գույումճեանի
տարած հայանպաստ գործունէութիւնը կոչ ուղղեց ներկաներուն որ իբր Հայ Քրիստոնեաներ իրենց նպաստը բերեն
Աւստրալիոյ, որովհետեւ ան Աւստրալահայուն երկիրն է: Իսկ այդ կատարելու համար էական է հաւաքուիլ Հայ
եկեղեցւոյ շուրջ իբր Հայ ընբռնելու եւ ապրելու Քրիստոնէութիւնը, երկրին մէջ քրիստոնէավայել գործունէութիւն
կարենալ տանելու նպատակով:
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Կիր 28 Յունուար – Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն
եկեղեցիներուն մէջ տօնակատարուեցաւ Սուրբ Սարգիսի Տօնը: Յընթացս
Պատարագին Սրբազան Հայրը կատարեց երիտասարդներու եւ Սարգիս
անունը կրող հաւատացեալներու օրհնութեան կարգը: Յաւարտ Սուրբ
Պատարագին, ի ներկայութեան հոծ բազմութեան, Սրբազան Հայրը
կատարեց աւանդական խաղողօրհնէքը: Այս առիթով Փարոս կը
շնորհաւորէ բոլոր անոնք, որոնք կը կրեն Սարգիս անունը եւ կը մաղթէ
առողջութիւն եւ յաջողութիւն:
Գշ 30 Յունուար – National Disability Insurance Scheme (NDIS)ի ներկայացուցիչը յատուկ հանդիպում մը ունեցաւ
Սրբազան Հօր, Ուէլֆէրի Խնամակալ Մարմնի ներկայացուցիչ անդամներուն, Դիւանապետին եւ Ուէլֆէրի
պաշտօնէութեան հետ, բացատրութիւն տալու համար այս ծառայութեան մասին: Ուէլֆէրի մեր ծառայութեան մէջ
նոր էջ մը կը բացուի այս ծառայութեամբ որուն գործադրութեան համար մեծ նախանձախնդրութիւն կը ցուցաբերեն
Սրբազան Հայրն ու Խնամակալ Մարմինը: Հանդիպումը խանդավառութիւն ստեղծեց եւ աշխատանքի նոր
հորիզոններ բացաւ ներկաներուն առաջ, որ ի վերջոյ ծառայութիւն է ի նպաստ մեր համայնքի զաւակներուն
«ծառայութիւն» բառին ամբողջական իմաստով:
Գշ 30 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Հերթական Ժողովին որ ի միջի այլ հարցերու զբաղեցաւ
Ուէլֆէրի ինչպէս նաեւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւի նշանակման հարցերու քննարկութեամբ:

Փարոսի Խմբագրութիւնը տեղեկացաւ Համազգայինի Շրջանային Վարչութենէն թէ Աւստրալիոյ Նիու
Սաութ Ուէյլզ Նահանգի Խորհրդարանի անդամ
պատուարժան Տէյվիտ Քլարք բանաձեւ մը
ներկայացուցած է Խորհրդարանին Սայաթ Նովա Աշուղական Անսամպլի Կիրակի 24 Սեպտեմբեր 2017-ի
ելոյթին մասին եւ որ ընդունուած է: Խմբագրութիւնս կը շնորհաւորէ Համազգայինի Շրջանային
Վարչութիւնը այս խիստ կարեւոր ձեռնարկին համար մասնաւորապէս եւ իր տարած մշակութային
աշխատանքին համար ընդհանրապէս: Ստորեւ կը ներկայացնենք Խորհրդարանի – 22 Նոյեմբեր 2017ի
պաշտօնական տեղեկագրէն առնուած հատուածներ որոշ սղումներով եւ պատշաճեցումով: Փարոս օրին
անդրադարձաւ Սայաթ Նովա խումբի ելոյթին իր Սեպտեմբեր 2017 թիւով:
Խմբ.
« Հայաստանի Սայաթ Նովա Աշուղական Անսամպլի համերգը Կայացաւ Չացուուտ Քոնքորսի մէջ որպէս
մէկ մասը Ուիլուպի Քաղաքային Խորհուրդի կազմակերպած Emerge Փառատօնին:
Պատուոյ հիւրերուն մէջ կը գտնուէին Աւստրալիոյ եւ ՆԶի Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Գերշ
Տէր Հայկազուն Եպս Նաճարեան, Հոգեւոր հայրեր, Համազգ. Շրջ Վարչութեան ատենապետ Պրն Վիգէն
Գալլօղլեան, պատուարժան Տէյվիտ Քլարք, Ուիլուպիի Քաղաքապետուհի Տիկ Կէյլ Ճայլզ Կիտնիի
ներկայացուցիչը, Ուիուըպի Քաղաքային Խորհուրդի անդամ Տիկ Ճուտիթ Րատըրֆորտ, Րայտի
Քաղաքային Խորհուրդի անդամ Պրն. Սարգիս Ետելեան, Աւստրալահայ կազմակերպութիւններու եւ
մամուլի ներկայացուցիչներ:
Սայաթ Նովա Աշուղական Անսամպլը վերակազմուած է 1972-ին Փրոֆ. Թովմաս Պօղոսեանի
ղեկավարութեամբ, ելոյթներ ունեցած է աշխարհի շատ մը երկիրներու մէջ:
Աւստրալիոյ մէջ Համազգայինը հիմնուեցաւ 1963-ին:
Ընդունուած բանաձեւին մէջ Խորհրդարանը կ'ողջունէ Հայաստանի Սայաթ Նովա Աշուղական
եւ Ժողովրդական Անսամպլի առաջին այցը Աւստրալիա, ինչպէս նաեւ Համազգայինը՝ Սայաթ
Նովա Անսամպլի համերգին եւ Նահանգի մշակութային կեանքին մէջ անոր շարունակական
ներդրումին համար»:
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Friday 5 January Christmas Eve – His Grace Bishop Haigazoun Najarian celebrated Holy
Mass and delivered the day’s relevant sermon at the Church of Holy Trinity.
Following Holy Mass, the procession, led by His Grace, made its way into the
Batmanian Hall, where the Blessing Ceremony of Salt, Bread and Water service was
held, followed by the serving of light refreshments.
Saturday 6 January – With multitudes of faithful in attendance, the Nativity and
Theophany of our Lord Jesus Christ was held at Holy Trinity Church. Very
Reverend Father Nerses Harutyunyan celebrated Holy Mass and delivered the day’s
relevant sermon; thanking the Parish Council, Deacons, Ladies Auxiliary and the
congregation, with whom he was able to bring the parish community together.
Father Nerses conducted the Blessing of Water ceremony, symbolising the baptism
of Christ in the Jordan River. Following Holy Mass, light refreshments were served
in the Batmanian Hall. Under the directive of His Holiness, after completing his term of ministry in Australia, Father Nerses
was to return to the Mother See of Holy Etchmiadzin.
Friday 12 January – With the participation of the Primate, Father Avetis, Diocesan Council, Parish Council members of Holy
Resurrection and Holy Trinity Churches and close to 200 Holy Trinity faithful, a reception was attended to bid farewell to
Father Nerses having been recalled by His Holiness Karekin II, to continue the Lord’s work on a new path. Father Nerses has
left a positive impact on the church and community life. Owing to his efforts, he earned the respect of Parish Councillors
and community members. Mrs Linda Yekenian, Mr Stepan Kerkyasharian, Father Nerses and Bishop Najarian gave heartfelt
emotional addresses. The evening’s program included performances; recitals by Zarmig Zikhergezyan, Siamantoy “Farewell”;
Serli Wonjian Baroyr Sevag “Kich Enk Paytz Hay Enk”; and popular community singer Raffi Adourian entertained with folk
and pop Armenian music; dedicating “Hayr Im” to Father Nerses. The Ladies Auxiliary had prepared the dinner, a fine array
of deliciously home-made dishes.
Sunday 14 January – Very Reverend Father Nerses Harutyunyan celebrated his final Holy Mass and in his sermon, expressed
his warm and emotional appreciation to the community faithful and church bodies. After Holy Mass a barbeque lunch was
hosted in the Batmanian Hall. All gathered to bid an emotional farewell to the Holy Father.

Auckland, New Zealand
Sunday 7 January – His Grace Bishop Najarian celebrated Holy Mass and
presided over the Blessing of Water ceremony in the St Thomas More Church.
The ‘Zvartnotz’ church choir provided the choral accompaniment, with Deacon
Margos Iskenderian conducting. The congregation received Holy Communion
and were reenergised with the Bishop’s inspiring Christmas message. After Holy
Mass, certificates of appreciation, signed by the Primate, were presented to the
deacons and choir members, for their contribution to community and church life.
Friday 29 December – The Primate of Australia and New Zealand, His Grace Bishop Haigazoun Najarian, participated in the
meetings of the Middle Eastern Heads of Churches, which took place at the Holy Ephraim Assyrian Orthodox Primacy
Church Hall, hosted by Archbishop Mor Malatius Malki Malki. The meeting agenda centred on the ratification of the ByLaws of the Conference of Middle Eastern Churches and its incorporation as well as the scheduled visit to Armenia of the
church leaders from 25 to 30 June 2018. The meeting elected the new executive officers, the President Archbishop Robert
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Rabbat, Primate of the Melkite Catholic Church; Secretary and Community Affairs Officer Maronite Church Father Elli
Nakhoul; the Treasurer, Assyrian Church representative Father Joseph Joseph. Bishop Najarian reported that His Holiness
Karekin II has been informed of the proposed visit to Armenia and awaits the final number of clerics taking part and an
outline of their proposed itinerary. The number currently stands at eight committed clerics partaking in this significant visit.
Saturday 30 December – Bishop Najarian and Diocesan Councillor Mr Kevork Tchaprazian met with Holy Trinity Church
Parish members and Parish Council. The Bishop explained in detail, the circumstances leading to the return of Father Nerses
Harutyunyan to the Holy See. He noted that, at the instruction of His Holiness, Father Nerses would have returned to the
Holy See after his term of service in Melbourne, however, at his request, His Holiness agreed Father Nerses remain in
Sydney and pastor as Parish Priest at Holy Trinity for two years, from 2015 to 2017.
Sunday 1 January 2018 – Bishop Najarian celebrated Holy Mass at the Church of Holy Resurrection. The church was
overflowing with the faithful, gathered to commence the New Year in prayer with thanksgiving and gratitude for 2017.
After Mass, he received the community faithful in his office, where they extended New Year
congratulations, and were served refreshments organised by the Parish Council.
Sunday 1 January – The same afternoon, accompanied by Chancellor Nishan Basmajian, Bishop
Najarian and the Middle Eastern Heads of Churches, visited the newly appointed Metropolitan
(Primate) of the Antiochan Orthodox Church of Australia, New Zealand and the Philippines,
Archimandrite Basilios Kodseie in the Wollongong Primacy, to offer their congratulations on
his enthronement. The church leaders expressed their best wishes and support to the young
Bishop. In turn, Bishop Basilios thanked the leaders and stated his appreciation of his senior
Brothers, for their respect and support to his predecessor, the late Archbishop Antoun Saliba, of
blessed memory and now, himself; with hope that he will be the worthy successor, and see the
growth of relations between the various Christian communities.
Saturday 6 January – Bishop Najarian celebrated Holy Mass and delivered the
sermon at Holy Resurrection Church with a multitude of faithful in
attendance. The Blessing of Water ceremony was conducted after Holy Mass
and the Blessing of Residence ceremony in the Edgarian Hall followed.
Representatives from the various community organisations entered the
Diocesan office, extending their Christmas congratulations to the Bishop.
Messages were conveyed by Parish Priest of Holy Resurrection Church, Father
Avetis Hambardzumyan; Vatche Topouzian, on behalf of the Social Democrat
Hunchakian Party Committee, Aleen Baliozian, on behalf of Armenian
Revolutionary Federation Regional Committee, Stepan Kerkyasharian on
behalf of the Diocesan Council, Bedros Zorlu, Parish Council Holy
Resurrection Church, Vicken Kalloghlian Hamazkaine Regional Committee, Sarkis Manoukian AGBU Sydney Committee,
Nora Sevagian Regional Committee Armenian Relief Society, Manoug Demirjian AGBU Alexander Primary School and
Sarkis Yedelian, Ryde Councillor. The Bishop stated the essential work undertaken by the community organisations; all
present accepted the concept of united efforts in 2018, which is the year marking the centenary of Armenia’s first
independence.
A few hours later, the Bishop boarded a flight to New Zealand, to celebrate Holy Mass in Auckland with the participation of
the small Armenian community of the city.
a student at the Armenian Philanthropic College of
Friday 12 January – In the Diocesan office the Bishop and
Calcutta, he would gaze at the Honour Board, listing the
Chancellor received Mr Zaven Henry John (Hovhanesnames of benefactors with admiration, knowing their
sian) who, in memory of his wife Christie and on behalf
good deeds would not be forgotten. And today, his time
of his children and himself, presented a cheque for
had arrived to immortalise his name. Our thanks to Mr
$100,000 to the Primate, as a donation toward the
John, for the example he sets for all who desire to have
Diocesan Centre construction. Mr John is an Indiantheir names etched onto a page of Armenian history. The
Armenian and one of the founders of the Australnation everywhere, Armenia, Artsakh and the Diaspora,
Armenian Association, a truly patriotic individual. After
has sponsorship potential; may the number of those like
years of absence from community life, he has returned to
Mr Henry grow, so our nation may meet its needs.
his roots. He told how when he was nine years of age, and
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Saturday 13 January – Bishop Najarian attended the New Year function organised by the Jerusalem Armenian Benevolent
Union celebrating the date of the old calendar. Also attending the evening were Diocesan Council Chairman Sarkis Der
Bedrossian and Vice- Chairman Step Kerkyasharian and Chancellor Nishan Basmajian. In his address, the Bishop encouraged
the members of the Union to continue their loyalty in supporting Jerusalem.
Tuesday 16 January – NSW Ecumenical Council General Secretary Father Shenouda
Mansour visited the Primate in the Diocesan Centre. During the meeting, which
extended over an hour, discussions covered the organisation of various projects,
including the current situation in Jerusalem and a seminar on the future of Christians,
and a Middle East Christian Diaspora conference. Also discussed were the steps to be
taken, by the Church, to implement opposition to the Safe Schools campaign. During
lunch, discussions continued on clerics during the lent season and matters relating to
their contemplation and seclusion as well as the 100 th anniversary of Armenia’s first independence, among other matters.
Sunday 21 January – Until the appointment and arrival of a replacement following the departure of Father Nerses
Harutyunyan, Bishop Najarian and the priests of Holy Resurrection will take turns each Sunday to celebrate Holy Mass at
Holy Trinity Church, On Sunday 21 January, Bishop Najarian celebrated Holy Mass and in his sermon reflected on Hrank
Dink’s principles and mission. A requiem service was held on the 11 th year since Dink’s passing. The Bishop also met with
the Parish Council, providing them with guidance, explanations and forward thinking direction to benefit their service.
Sunday 21 January – Chancellor Nishan Basmajian represented the Bishop at the opening ceremony of the St Narsai Assyrian
Christian College, with State Premier Hon Gladys Berejiklian, NSW Labor Leader Luke Foley MP and Minister Tania Davies
MP, as well as high-ranking spiritual leaders. The Primate of the Ancient Church of the East of Australia, New Zealand &
Lebanon, His Beatitude Archbishop Mar Meelis Zaia, accompanied by the Premier and other high ranking political figures,
officiated the opening of the College. Over 1200 members of the Assyrian community were present at the inaugural event.
This splendid modern College will accommodate years 7 to 12 students and has 720 enrolled with 250 students on the
waiting list. In the College, subjects include religion, Assyrian language and history. Another Christian school is added to the
number functioning in the Bossley Park area, which is a noteworthy accomplishment.
Monday 22 January – Bishop Najarian presided over the
Hayastan All-Armenian Fund periodic committee
meeting. Discussions centred on projects in 2018.

Tuesday 23 January – Bishop Najarian had an audience
with Bank of Sydney General Manager, Mr Miltos
Mikaelos who was accompanied by Mr Zohrab Keverian
and their respective wives. Cordial discussions took place
and the Bishop was informed of the bank’s new plan.

Tuesday 23 January – The Bishop presided over the
Properties Committee periodic meeting. The agenda
focused on the Diocesan Centre construction.

Thursday 25 January – Bishop Najarian participated in the Conference of Middle Eastern Churches. Present at the meeting,
was former Liberal Party Minister Mr Philip Ruddock, who is currently the Chairman of the Religious Freedom Committee,
appointed by the Government. Until February 14, it is possible to have your say, collectively or individually. The leaders put
forward their suggestions and Philip Ruddock assured them they would be considered. Over 1500 responses have been
registered with the Committee to date.
Friday 26 January – Accompanied by Diocesan Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, Holy
Resurrection Church Parish Council Chairman Bedros Zorlu, Chancellor Nishan Basmajian and with
the attendance of 125 community faithful, Bishop Haigazoun Najarian participated in the Australia
Day dedication, honouring Mrs Marie Kouyoumdjian, the recipient of the title, Australian-Armenian
of 2018. The dedication was held at the AGBU Cultural Centre. The master of ceremony, Sarkis
Manoukian, in his introduction detailed the remarkable 40 years of service the recipient invested in
the AGBU community, in particular, at the AGBU Alec Manougain Saturday School as an Armenian
language teacher. Mrs Kouyoumdjian expressed her sentiments. In his closing address, Bishop Najarian
commended Mrs Kouyoumdjian for her commitment, imploring all present, as Armenian Christians,
and in particular, in recognition on Australia Day, to offer their services to Australia as AustralianArmenians; to accomplish this, connect with the Church, collectively and individually, as Armenians,
to live as Christian, with Christian morals.
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Sunday 28 January – In the Holy Resurrection and Holy Trinity Churches, the Feast of St Sarkis was commemorated. During
Holy Mass, Bishop Najarian invited the youth and the namesakes of the patron saint to receive his blessing. After Holy Mass,
with the gathering of large numbers of community faithful, the Primate officiated over the Blessing of Grapes ceremony. On
this occasion, by way of Paros publication, all bearing the name Sarkis are congratulated, with wishes for their good health
and prosperity.
Tuesday 30 January – Representatives from the National Disability Insurance Scheme (NDIS), met with the Primate and the
Welfare Committee representatives, the Chancellor and Welfare Centre staff, providing guidelines of the Scheme. In our
service through Welfare a new opportunity has been revealed, raising the bar of service for the benefit of the seniors of our
community.
Tuesday 30 January – Bishop Najarian presided over the Diocesan Council periodic meeting; discussion focusing on the
Welfare Office and the appointment of a new priest for Holy Trinity Church.

The following article appeared in ABC N News - by Ursula Malone, Posted 21 Jan 2018
SYRIAN-ARMENIAN REFUGEE LANDS DREAM JOB WITH SYDNEY SILVERSMITH COMPANY
On the bustling streets of Aleppo in Syria, the name Avedik Bayramian was a hallmark for quality craftsmanship in
silverware. He comes from a long line of Armenian silversmiths stretching back to his great-grandfather.
But for nearly two years he has struggled to find work in his highly-specialised field in Australia after arriving as a
refugee from the civil war. Now, he has landed his dream job, working for one of Australia's few remaining traditional
manufacturing silversmiths.

"I was lucky to find this job which I love," Mr Bayramian,
speaking through an Armenian interpreter, said.
"I am so thankful to Dennis." Dennis De Muth is the owner of W.J. Sanders, a company
founded by an immigrant British silversmith in 1911. Mr De Muth was quick to
appreciate the skills of the man he called "Avo" when he knocked on his door looking for
a job.
"His work is absolutely beautiful," he said. "He will bring new skills. We've got one new
apprentice and two older apprentices and he'll be able to teach them new things."
The rambling Sydney workshop is crammed with antiques and pieces of silverware
awaiting restoration. On one bench sits the partially engraved bowl that will become next
year's Australian Open tennis trophy.
"You can see the repousse work on that, that is very much the type of work that Avo does," Mr De Muth said.
IMPORTANCE OF PASSING ON SKILLS
From the age of 14, Mr Bayramian honed his craft working at his uncle's workshop in Aleppo. In 2002, he opened his
own shop, only to see it destroyed as the city came under siege. The family fled to Beirut before settling in Australia as
refugees.
"You have no idea how difficult it is to leave our life behind and come here with nothing and find a job," Mr
Bayramian said.

"But when someone loves their work, they work hard and they will succeed."
His younger daughter, five-year-old Lourd, is already showing signs of following in the family tradition.
"I can see that she is very talented with designing. That's the first thing you need in this trade," Mr Bayramian said.
Standing at his workbench, Mr Bayramian is a study in concentration.
His new boss is happy that this master craftsman's skills will be handed on to a new generation.
"It's really important that this business keeps going and that people like Avo teach the young people."
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Հարցազրոյց Կալուածոց
Յանձնախումբի Ատենապետ
Պրն Արմէն Պաղտասարեանի Հետ

An Interview with
Chairman of the Diocese
Properties Committee

Յունուար ամսուան Փարոսի հիւրն է Պրն Արմէն
Պաղտասարեան, ծնած Պարսկաստան, աշակերտած
Mr Armen
է Քուշէշ-Դաւիթեան երկրորդական վարժարանին,
ապա 1975ին անցած է Անգլիա, ուր Լոնտոնի ՀամալBaghdasarayan
սարանէն ստացած է Մագիստրոսի տիտղոս
Ելեկտրական եւ Համակարգչային գիտութեանց մէջ
(MSc BSC Control System Eng): 1981ին տիկնոջ
Կարինէին հետ փոխադրուած է Աւստրալիա: Աշխատած է BHP համաշխարհային հանքային ընկերութեան մէջ, այժմ կը վարէ իր անձնական խորհրդատուական
գրասենեակը համակարգչային բարդ բնագաւառին մէջ, որպէս խորհրդատու մի քանի աշխարհահռչակ հանքային
ընկերութիւններու: Ունի երկու մանչ զաւակ եւ ի մօտոյ պիտի դառնայ մեծ հայր:
Պրն Պաղտասարեան մինչեւ 18 տարիքը անդամակցած է Թեհրանի ՀՄԸՄ-Արարատին եւ եղած է կարգապահ
սկաուտ: 1996ին եւ անկէ ետք ան եղած է Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի անդամ իսկ 2000
թուականէն 2008՝ Թեմական Խորհուրդի անդամ եւ յետոյ ատենապետ: 1996ին եղած է Կալուածոց Մարմնի անդամ
իսկ 2014էն մինչեւ օրս կը վարէ ատենապետութիւնը Կալուածոց Յանձնախումբին:
Փարոս (Փ) – Պրն Պաղտասարեան շնորհակալ եմ որ մեզի շնորհեցիք այս հարցազրոյցը: Ըստ Էութեան ի՞նչ են
Կալուածոց Մարմինը եւ Կալուածոց Յանձնախումբը, որուն ատենապետն էք դուք: Կրնա՞ք անոնց պատմականն ալ
կատարել:
Արմէն Պաղտասարեան (ԱՊ) – Ես ալ շնորհակալ եմ այս առիթին համար: Կալուածոց Մարմինը անկախ մարմին
մըն է որ ստեղծուած է 1970 Ապրիլին եւ միակ եկեղեցական հաստատութիւնն է որ Պետութեան քով
արձանագրուած է որպէս իրաւական ընկերութիւն: Հիմնադիր Յանձնախումբը նշանակուած է Գարեգին Արք
Գազանճեանի կողմէ: Առաջնորդ Սրբազան Հայրը նախագահն է Կալուածոց Մարմնին: Մարմնի անդամ կը
դառնայ այն ազգայինը որ Մարմնի մէկ անդամին կողմէ կը յանձնարարուի եւ կ'ընտրուի Կալուածոց Մարմնի
ընդհանուր ժողովին կողմէ: Կալուածոց Մարմինը կ'ընտրէ Կալուածոց 7 հոգինոց Յանձնախումբ երկու տարին
անգամ մը 4 տարուան համար: Օրուան Առաջնորդը եւ Յանձնախումբը տէրերն են (Title Holders) Թեմիս բոլոր
կալուածներուն (Աւստրալիա եւ Նոր Զելանտա): Յանձնախումբը Տնօրէն Խորհուրդն է (Directors): Ան կրնայ գնել եւ
վաճառել կալուածներ, թէեւ մինչեւ օրս միայն գնած է եւ չէ վաճառած: Յանձնախումբը իր յետին մանրամասնութիւններով կը քննարկէ որեւէ ծրագիր որ կ'առաջարկուի ծուխերէն կամ թեմական խորհուրդէն եւ կու տայ իր
գրաւոր տեղեկագիրը, ցուցմունքն ու առաջարկները: Յանձնախումբի անդամները պատասխանատու են
պետութեան առջեւ կալուածներուն համար:
Կալուածոց Մարմինը այսօր կը հաշուէ 39 անդամ:
Փ – Իսկ որո՞ւն հաշուետու է Կալուածոց Յանձնախումբ
ԱՊ – Ըստ կանոնագրութեան՝ միայն Կալուածոց Մարմնին: Սակայն բարոյապէս կապուած է Թեմական
Խորհուրդին, որուն նախագահն է նաեւ Սրբազան Հայրը: Այժմ չորս Թեմական Խորհուրդի անդամներ մաս կը
կազմեն Կալուածոց Յանձնախումբին յանձինս՝ Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Գէորգ Չափրազեանի, Ժագ
Յօդագործեանի եւ Կարապետ Ալաճաճեանի: Անշուշտ Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը նախագահն է այդ
յանձնախումբին: Մնացեալ անդամներն են՝ Զաւէն Յակոբեան (Գանձապահ), Սարգիս Մուրատեան (Ատենադպիր)
եւ անձս՝ Ատենապետ:
Փ – Ի՞նչ ծրագիրներով զբաղած է եւ կը զաբաղի Կալուածոց Յանձնախումբը եւ ի՞նչ են ապագայի ծրագիրները
ԱՊ – Յանձնախումբը անցեալին Մելպուրնի մէջ գնած է երեք կալուածներ, Սիտնիի մէջ Առաջնորդարանի հողը եւ
զանազան կալուածներ: 2006ին գնեց Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ կալուածը: Այժմ կը վերահսկէ Առաջնորդարանի շինարարական աշխատանքին, որուն ֆինանսաւորումը կատարեց Թեմական Խորհուրդը: Որպէս
ապագայի ծրագիր ունինք Չացուուտի Մաքուարի փողոցին վրայ թիւ 18 կալուածի շինարարական աշխատանքը:
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Փ – Ուրեմն ամէնօրեայ ֆինանսական աշխատանքները Կալուածոց
Յանձնախումբը կը կատարէ: Իսկ կալուածներուն թողած շահը
Յանձնախումբը իր հաշիւին մէ՞ջ կը պահէ:
ԱՊ – Այո ամէնօրեայ ֆինանսական աշխատանքները մեր գործն է
սակայն մեր մօտ դրամ չենք պահեր, զայն կը բաժնենք Թեմական
Խորհուրդին եւ Ծխական Խորհուրդներուն, որպէսզի անոնք ալ
կարենան իրենց ծախսերը հոգալ:
Փ – Իսկ եթէ թեմը լուծուի եւ գոյութիւն չունենայ, ինքնաբերաբար
Կալուածոց Յանձնախումբին եւ Կալուածոց Մարմնին գործ չի մնար
կատարելիք: Ի՞նչ է այդ ուղղութեամբ Կանոնագրի տրամադրութիւնը:
ԱՊ – Այդ պարագային բոլոր կալուածները կը փոխանցուին Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին:

With this image we unveil the new
and imposing Diocesan Centre
building, well advanced with major
construction works now completed
and internal works underway. The
first stage completion is expected
in March after which we hope to
commence viewings and encourage
more fundraising dollars.

Փ – Որեւէ պատգամ ունի՞ք մեր ընթերցողներուն
ԱՊ – Կ'ուզէի ըսել թէ անկախ իր կրօնական հանգամանքէն, մեր
եկեղեցին ունի նաեւ ազգային հանգամանք: 700 տարուան բռնութեանց
ատեն մեր եկեղեցականները, նոյնիսկ գիւղերու քահանայ հայրերը
իրենց սահմանափակ միջոցներով ազգապահպանութեան ջահը կարողացած են վառ պահել: Արդ, պէտք է եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքուիլ եւ
զայն զօրացնել: Հարկ է նոր եկեղեցիներու կառուցումը ինչպէս կը
կատարեն Ղպտի եւ այլ ուղղափառ եկեղեցիներ: Եկեղեցին միայն
մկրտուելու, պսակի կամ յուղարկաւորութեան վայր չէ այլ ազգային
հոգեկան սնունդի մատակարարման կարեւոր հաստատութիւն:
Այս առիթով, կու գամ անգամ մը եւս շնորհակալութիւն յայտնել
Փարոսի խմբագրութեան եւ յաջողութիւն կը մաղթեմ այս ամսաթերթին
իր կատարած կարեւոր առաքելութեան համար Թեմի բոլոր կողմերէն
լուրեր հասցնելով մեր ընթերցողներուն:
Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան

Diocesan Centre
Giving Program
Acknowledging with gratitude
the generosity of stewardship in January.

Principal Benefactor
Mr Henry John

$100,000

General Donations
Ms Siroun Ebna

$3,000
$1,000

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian

$1,000

Rookwood Cemetery
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Mr & Mrs Krikor & Azad Karageuzian

$300

Mr & Mrs Jirair & Janet Mahmur

$100

