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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՅՑԸ ԱՒՍՏՐԱԼԻԱ 

 

Ուրբաթ 1 Փետրուար 2019ի վաղ առաւօտուն ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոս 

Ամենայն Հայոց ժամանեց Աւստրալիոյ Սիտնի քաղաքի օդակայան իրեն ընկերացող շքախումբին հետ, յանձինս՝ 

Գերաշնորհ Տէր Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Արտաքին 

Յարաբերութիւններու եւ արարողակարգի տնօրէն, Գաւազանակիր Տէր Անանիա Աբեղայ Ծատուրեանի եւ Շողակաթ 

Հեռատեսիլի նկարիչ Տիար Սուրէն Տէր Գրիգորեանի: 

Վեհափառ Հայրապետը դիմաւորեցին Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց թեմի Առաջնորդ Բարձրաշնորհ 

Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան, ընկերակցութեամբ Հոգեւոր Հայրերու, թեմական եւ ծխական ինչպէս նաեւ 

հայկական կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներու: 

Երեկոյեան, Վեհափառ Հայրապետը ընթրիքի հիւրը եղաւ Թեմական Խորհուրդին:  
 

 
Շաբաթ 2 Փետրուարի կէսօրուան ժամը 12ին Վեհափառ Հայրապետը Հրաշափառով եւ Աղ ու Հացի 

օրհնութիւնը կատարելով հանդիսաւորապէս մուտք գործեց Սուրբ Յարութիւն Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցի, ուր 

զինք կը սպասէին 400է աւելի հաւատացեալներ, Թեմական եւ Ծխական Խորհուրդներու անդամներ, դպրոցական 

աշակերտներ, սկաուտներ, Եկեղեցւոյ քահանայից, սարկաւագաց դպրաց դասերու ինչպէս նաեւ երգչախումբերու 

անդամներ: Վեհափառ Հայրապետը կատարեց Եկեղեցւոյ Երկրպագութեան Կարգը: Հայկազուն Սրբազան հայրը, 

յանուն եկեղեցական դասին, թեմական, ծխական խորհուրդներուն եւ համայն Համայնքին ողջունեց Վեհափառ Հայրը 

եւ հրաւիրեց Նորին Սրբութիւնը բաշխելու իր հայրական օրհնութիւնները ներկաներուն:  

Հայրապետական պատգամէն ետք հաւատաւոր հայորդիք հնարաւորութիւն ունեցան մօտենալու Նորին 

Սրբութեանը եւ համբուրելու անոր Սուրբ Աջը եւ ստացան նուէր խաչիկներ: 

Աջահամբոյրէն ետք Վեհափառ Հայրը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ սրահին մէջ հանդիպում ունեցաւ 

ժողովուրդին հետ եւ մօտէն ծանօթացաւ ներկաներուն հետ: 
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Սուրբ Յարութիւն Առաջնորդանիստ Մայր Եկեղեցի - Հրաշափառ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Փետրուարի 2-ի երեկոյեան Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Սրբազան հօր ուղեկցութեամբ, Վեհափառը այցելեց Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցի, ուր տեղի ունեցաւ «Հրաշափառի» արարողութիւն: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին եկեղեցւոյ առջեւ դիմաւորեցին եւ 

թափօրով եկեղեցի առաջնորդեցին թեմի հոգեւոր դասը, թեմական եւ 

ծխական խորհուրդներու անդամները, ուր Վեհափառ Հայրապետն իր 

օրհնութիւնը բաշխեց այս առիթով համախմբուած համայնքի հարիւրաւոր 

անդամներուն:  

Աղօթքէն ետք Հայկազուն Սրբազանը ողջունեց Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսի հովուապետական այցը եւ, մասնաւորապէս, Հայոց 

Հայրապետի առաջին այցելութիւնը Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցի, որը 

դարձաւ հոգեւոր տուն հայ համայնքի համար: Բարիգալստեան խօսքի 

աւարտին Սրբազանը հրաւիրեց Նորին Սրբութիւնը իր օրհնութիւնը եւ 

պատգամը տալու հաւաքուած հայորդիներուն:  

Այցի առիթով Հայոց Հայրապետը Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ընծայեց Տիրոջ խաչելութեան պատկեր, նաեւ 

Սուրբ Էջմիածնէն բերուած փայտեայ խաչիկներ՝ ներկայ հաւատացեալներուն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աջահամբոյրէն յետոյ եկեղեցւոյ «Պաթմանեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում համայնքի անդամներուն 

հետ եւ հիւրասիրութիւն, որու ընթացքին ներկաները հնարաւորութիւն ունեցան ջերմ մթնոլորտի մէջ զրուցելու 

Վեհափառ Հայրապետին հետ, ստանալու իրենց կեանքը յուզող տարբեր հարցերու շուրջ Նորին Սրբութեան 

թելադրութիւններն ու յորդորները: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նաեւ առանձին հանդիպում ունեցաւ եկեղեցական վարչութեան անդամներուն 

հետ, ծանօթացաւ համայնքային ծրագիրներուն եւ իր օրհնութիւնն ու գնահատանքը կատարեց եկեղեցական 

կառոյցներուն մէջ ընդգրկուած աշխարհական անձերու նուիրեալ եւ անսակարկ ծառայութեան համար: 
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Կիրակի 3 Փետրուար 2019ի առաւօտուն ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ, Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, ընկերակցութեամբ 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի, բարեխնամ Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի 

Հայոց Թեմին, Տէր Նաթան Արք Յովհաննիսեանի (արտաքին յարաբերութիւններու տնօրէն) , Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Քահանայից եւ Դպրաց դասերուն,  Եկեղեցւոյ երգչախումբերուն, ղեկավարութեամբ Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ 

Էլմասեանի,  նորակառոյց Առաջնորդարանէն Հրաշափառով եւ Ամպհովանիի ներքոյ ուղղուեցաւ դէպի Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցի, ուր խուռներամ բազմութիւն մը կը սպասէր Նորին Սրբութեանը՝ Պատարագիչը այս պատմական 

Կիրակիին: Ցնծութիւն կ'ապրէր Սուրբ Յարութիւն եկեղեցին իր հաւատացեալներով եւ աւելի քան 50 

հրաւիրեալներով, որոնց կարգին  պետական բարձրաստիճան պաշտօնատարներ, զանազան Համայնքներու 

եկեղեցապետեր , Հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, որոնք եկած էին իրենց յարգանքը 

մատուցանելու Վեհափառ Հօր եւ իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու Հայ Եկեղեցւոյ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատարագին ներկայ էր նաեւ Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան, որ իր դրական ներդրումը ունեցած է 

եւ ունի Աւստրալիոյ քաղաքական կեանքին, ինչպէս նաեւ Հայ կեանքի զանազան բնագաւառներուն մէջ: Իր 

բազմաբնոյթ ծառայութեանց իբր գնահատանք, յընթացս Պատարագին, Նորին Սրբութիւնը  Նահանգապետուհին 

պատուեց Սահակ Մեսրոպ շքանշանով: Ան նաեւ  լանջախաչով պատուեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ 

Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը որպէս գբնահատանք իր կատարած օրինակելի աշխատանքին: Իր 

կատարած մեծ աշխատանքին ի գնահատանք Վեհափառ Հայրապետը Պանակէով պատուեց Հայկազուն Սրբազան 

Հայրը: 



 

 - 5 - 

 

 

 

Վեհափառ Հայրապետը տուաւ իր պատգամը, որուն անգլերէն թարգմանուած պատճէնը ցրուուեցաւ ոչ Հայ 

հիւրերուն: (Տես Վեհափա Հօր քարոզին լրիւ պատճէնը այլուր): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Յաւարտ Սուրբ եւ անմահ Պատարագին Վեհափառ հայրապետը Հրաշափառով ուղղուեցաւ դէպի 

նորակառոյց Առաջնորդարան, ուր զինք կը սպասէին մեծ թիւով Հայ եւ ոչ Հայ բարձրաստիճան պաշտօնատարներ, 

Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ եւ խուռներամ բազմութիւն: Ան, ընկերակցութեամբ Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոսին եւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, կատարեց քօղազերծումը 

Առաջնորդարանի յուշաքարին եւ կտրեց ժապաւէնը, որով կատարուեցաւ պաշտօնական բացումը Առաջնորդարանին: 

Արարողութենէն ետք, Առաջնորդարանին մէջ, տեղի ունեցաւ թեթեւ հիւրասիրութիւն պատրաստուած 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: Վեհափառ Հայրապետը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ շքանշանով 

եւ Հայրապետական կոնդակով պատուեց Տէր եւ Տիկին Լօրիս եւ Սօնիա Խանճեանները, որոնք Գլխաւոր 

բարերարներն են Առաջնորդարանին: Վեհափառ Հայրապետը որպէս գնահատանք Առաջնորդ Սրբազան Հայկազուն 

Եպիսկոպոսին շնորհեց Արքութիւն եւ զայն կոչեց Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երեկոյեան, Թեմական Խորհուրդի կողմէ ի պատիւ Վեհափառ Հայրապետին տրուեցաւ ճաշկերոյթ Միրամար 

Կարտընզ Պանդոկի հանդիսասրահին մէջ ի ներկայութեան Հայ եւ ոչ Հայ բարձրաստիճան հոգեւորականներու եւ 

քաղաքական դէմքերու, ինչպէս նաեւ 300է աւելի Հայորդուոց, հանդիսավարութեամբ Թեմական Խորհուրդի փոխ 

ատենապետ Դոկտ. Ստեփան Գրգեաշարեանի:  Երեկոն խանդավառեցին  համայնքի պարախումբերը, 

երգչախումբերն ու տաղանդաւոր ասմունքողներնը, երգիչներն ու նուագախումբերը: Վեհափառ Հայրապետը 

Հայրապետական Օրհնութեան գիրով պատուեց Առաջնորդարանի բարերարները իսկ Պրն Արմէն Պաղտասարեանը՝ 

եկեղեցւոյ եւ Առաջնորդարանին իր երկարամեայ ծառայութեանց համար: 

Վեհափառ Հայրապետը տուաւ իր պատգամը, որուն Անգլերէն թարգմանութիւնը բաշխուեցաւ ոչ Հայ 

հիւրերուն: 

Երեկոն փակուեցաւ Տէրունական Աղօթքով: 
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 Պաշտօնական ճաշկերոյթ ճաշկերոյթ Միրամար Կարտընզ Պանդոկի հանդիսասրահին մէջ 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Փետրուարի կէսօրին, Նիւ Սաութ Ուէյլզի նահանգապետուհի Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեան, ճաշկերոյթ մը 

տուաւ ի պատիւ Վեհափառ Հօր,  նահանգի Խորհրդարանին մէջ, մասնակցութեամբ 32 հիւրերու, որոնց կարգին Հայ 

Յարանուանութեանց եւ կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները, Էքիւմէնիք, Մերձաւոր Արեւելեան, Կաթոլիկ ու 

Անկլիքան եկեղեցիներու բարձրաստիճան հոգեւորականներ եւ քաղաքական բարձրաստիճան անձնաւորութիւններ: 

Իր ողջոյնի խօսքին մէջ նահանգապետուհին ըսաւ թէ ինք Վեհափառ Հայրապետը կ'ընդունէր երկու հանգամանքով, 

մին՝ որպէս պետական բարձրաստիճան պատասխանատու՝ նահանգապետուհի, իսկ միւսը որպէս հպարտ ու 

հարազատ զաւակը Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ: Նահանգի Ծերակոյտի նախագահ Ճոն Աճաքա սիրալիր 

խօսքերով ողջունեց Նորին Սրբութիւնը: Վեհափառ Հայրապետը անգլերէն լեզուով իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 

Նահանգապետուհիին եւ ներկաներուն: 

Ապա Վեհափառ Հայրապետի,  նահանգապետուհիին եւ Պարոն Աճաքային հետ տեղի ունեցաւ յուշա-

նուէրներու փոխանակում: 
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Խորհրդարանէն Վեհափառ Հայրապետը իր շքախումբով  այցելեց Սիտնիի Կաթոլիկ Առաջնորդանիստ Սէյնթ 

Մէյրիզ Տաճարը, ուր Առաջնորդարանին մէջ զինք ընդունեցին լուսարարապետ Հայր Տօն Րիչըրտսընը (Dean of the 

Cathedral Father Don Richardson) եւ Օգնական Եպիսկոպոս Րիչըրտ Ամպըրզը (Auxiliary Bishop Richard Umbers): 

Կատարուեցաւ շրջապտոյտ, բացատրութիւն տրուեցաւ Տաճարի եւ անոր երկուհարիւրամեայ պատմութեան մասին: 

Այս տաճարին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առթիւ պատարագ մատուցեց Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Եպիսկոպոս Նաճարեան ի ներկայութեան 2000ի հասնող հաւատացեալներու եւ որուն հանդիսապետեց 

Բարձրաշնորհ Տէր Անթընի Արք Ֆիշըր՝ Առաջնորդ Սիտնիի Կաթոլիկ Թեմին:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Շրջապտոյտի ընթացքին Վեհափառ Հայրապետը նաեւ աղօթք բարձրացուց տաճարի մուտքին 18 Դեկտեմբեր 

2018ին զետեղուած Հայկական Խաչքարին, որուն նուիրատուներն են Տէր Եւ Տիկին Ստեփան եւ Հիլտա 

Գրգեաշարեաններ: Հայոց մեծ բարեկամ Անթընի Ֆիշըր 

Արքեպիսկոպոսը իր մեծ ներդրումը ունեցաւ որ Ազգային 

Ժառանգ ներկայացնող Սէյնթ Մէյրիզի համալիրին մէջ տեղ 

գտնէ Հայաստանէն բերուած Հայոց Ցեղասպանութեան 

յիշատակին նուիրուած այս յուշակոթող-խաչքարը: Catholic 

Weekly թերթը, որ բանբերն է Սիտնիի Կաթոլիկ Առաջնոր-

դարանին, հարցազրոյց կատարեց Վեհափառ Հօր հետ: Տեղի 

ունեցաւ նուէրներու փոխանակում ի ներկայութեան 

շքախումբի անդամներուն, Թեմական եւ Ծխական 

մարմիններու անդամներու, Ազգային բարերարներ Տէր եւ 

Տիկին Հայկ եւ Էլզա Տիտիզեաններու:  Վեհափառ 

Հայրապետը Սուրբ Ծննդեան մանրանկար-պատկեր 

նուիրեց Օգնական Եպիսկոպոսին եւ Սուրբ Էջմիածնի եւ 

Արարատի արծաթեայ մանրանկար՝ Լուսարարապետին:     

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ  

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐՇԱԿ ԵՒ ՍՕՖԻ ԳՕԼՍՏԸՆ ՃԵՄԱՐԱՆ 
 

Երեքշաբթի 5 Փետրուար 2019ին Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի, Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանի, եւ իր 

շքախումբին այցելեց Համազգայինի Գօլստըն Ճեմարան, ուր Աղ ու Հացով դիմաւորուեցաւ մօտ 350ի հասնող 

աշակերտութեան, Տնօրէն Էտի Տէմիրճեանի եւ Ուսուցչական կազմին կողմէ: Աղ ու Հացի օրհնութենէն ետք  

Պարոն Տնօրէնը ողջոյնի իր խօսքը ուղղեց Նորին Սրբութեան եւ իր գլխաւորած պատուիրակութեան, որմէ ետք ի գործ 

դրուեցաւ կոկիկ եւ որակաւոր գեղարուեստական յայտագիր, որ մեծապէս գնահատուեցաւ Վեհափառ Հօր կողմէ: 

Հայկազուն Սրբազան հրաւիրեց Նորին Սրբութիւնը, որ իր հայրական օրհնութիւնը բաշխեց աշակերտներուն եւ 

բոլորին նուիրեց փայտեայ խաչիկներ:  
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Վեհափառ Հայրապետը Ճեմարանին նուիրեց Սրբոց 

Նահատակաց մանրապատկեր իսկ Տնօրէն Տէմիրճեանին՝ Սուրբ 

Գեղարդի Արծաթեայ յուշանուէր: 

Վեհափառ Հայրապետը այցելեց նաեւ Հայկական Գերեզմանա-

տուն եւ աղօթեցվ հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի եւ Արժ 

Տէր Արամայիս Քահանայ Միրզայեանի շիրիմներուն առաջ ինչպէս նաեւ 

համայն Հայ ննջեցելոց հոգիներուն համար: 

Երեկոյեան Վեհափառ Հայրապետը, ընթրիքի սեղանի շուրջ, 

հանդիպում ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 

անդամներուն հետ եւ մօտէն ծանօթացաւ անոնց ծրագիրներուն ու 

մտահոգութիւններուն: 

 
 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԲԸՄ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ  ՎԱՐԺԱՐԱՆ 
 

Չորեքշաբթի 6 Փետրուար 2019ին Վեհափառ 

Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի, 

Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանի, եւ իր շքախումբին 

այցելեց ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարան, ուր Աղ ու Հացով դիմա-

ւորուեցաւ մօտ 50ի հասնող աշակերտութեան, Հոգաբարձական 

կազմին, Տնօրէն Մանուկ Տէմիրճեանի եւ Ուսուցչական կազմին 

կողմէ: Աղ ու Հացի օրհնութենէն ետք հնչեցին Աւստրալիոյ եւ 

Հայաստանի քայլերգները: Պարոն Սարգիս Մանուկեան բարի 

գալուստ մաղթեց Վեհափառ Հօր, որմէ ետք խօսք առաւ Տնօրէն 

Պարոն Տէմիրճեան: Ի գործ դրուեցաւ կոկիկ գեղարուեստական 

յայտագիր մը, որ մեծապէս գնահատուեցաւ Վեհափառ Հօր 

կողմէ: 

Խօսք առաւ Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհանիսեան, որմէ ետք Հայկազուն Սրբազան հրաւիրեց Նորին 

Սրբութիւնը, որ իր հայրական օրհնութիւնը բաշխեց աշակերտներուն եւ անոնց յանձնեց խաչիկներ: Վեհափառ 

Հայրապետը դրուատանքով արտայայտուեցաւ Վարժարանի Տնօրէնութեան եւ Հոգաբարձու մարմնին տարած 

գնահատելի աշխատանքին համար: 
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Վեհափառ Հայրապետը Վարժարանին նուիրեց Գրերու Գիւտի պատկերով ձեռակերտ մանրանկար մը իսկ 

Տնօրէն Տէմիրճեանին նուիրեց Սուրբ Գեղարդի պատկերով արծաթեայ յուշանուէր մը: Խտասալիկի վրայ ցոյց 

տրուեցան Վեհափառ Հօր նախորդ այցելութեան առնչուած նկարներ, յուշեր վերանորոգելով Նորին Սրբութեան թէ 

ներկաներուն մօտ:  Տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:  

 
Կէսօրէ ետք Վեհափառ Հայրապետը 

իրեն ընկերացող պատուիրակութեան հետ  

այցելեց Հայ Հանգստեան Տուն եւ դիմաւոր--

ուեցաւ Տնօրինութեան եւ Խնամակալ մար-

մնին կողմէ: Վեհափառը առանձնաբար օրհ-

նեց բոլոր մեծահասակները եւ շրջապտոյտ 

կատարեց Հանգստեան Տան մէջ: Ապա 

Վեհափառ Հայրապետը ճաշի հիւրը եղաւ 

Հանգստեան Տան տնօրէնութեան: Վեհա-

փառ Հայրապետը Հանգստեան Տան նուի-

րեց ձեռակերտ սրբապատկեր Վերջին 

Ընթրիքի  նկարով: 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ  

ՍԻՏՆԻԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 
 

Յաջորդաբար, Երեքշաբթի 5 եւ Չորեքշաբթի 6 Փետրուար 2019ի 

կէսօրէ ետքերը Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ 

Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի եւ Նաթան Արքեպիսկոպոս 

Յովհաննիսեանի, Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Հայկական 

Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները: Վեհափառ Հայրը 

այցելեցին Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան 

Աւստրալիոյ Վարիչ Կազմի, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

Աւստրալիոյ 

Կեդրոնական 

Կոմիտէի, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Աւստրալիոյ 

Վարիչ Մարմնի, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային 

Միութեան, Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային 

Վարչութիւններու, Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի, Հայ 

Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Սիտնիի Մասնաճիւղի 

Վարչութեան, Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 

Վարչութեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւն ու 

Եկեղեցական վարչութեան ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ 

Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչը:  
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Այցելուները իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին Հայ 

Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ միասնական ճիգերով առաջ տանելու 

ազգային աշխատանքները: Վեհափառ Հայրապետը մօտէն ծանօթա-

ցաւ իւրաքանչիւր կազմակերպութեան տարած գործունէութեան եւ 

անոնց տուաւ իր օրհնութիւնն ու յաջողութեան մաղթանքները: 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՍԻՏՆԻԻ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 
 

Հնգշաբթի 7 Փետրուար 2019ի երեկոյեան, 

Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Առաջնորդ 

Սրբազան Հօր՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք-

եպիսկոպոս Նաճարեանի եւ Նաթան Արքեպիսկոպոս 

Յովհաննիսեանի, ինչպէս նաեւ Գաւազանակիր Հայր 

Սուրբին եւ Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն 

եկեղեցիներու հոգեւոր Հայրերուն, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ մէջ հանդիպում ունեցաւ Սիտնիի հայ 

երիտասարդութեան հետ: 100է աւելի երիտասարդ-

երիտասարդուհիներ՝ երիտասարդական զանազան 

միութիւններու անդամներ (ՀՅԴ Հայ Երիտասարդաց 

Դաշնակցութիւն, Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական 

Միութիւն, Հայ Համալսարանականներու Միութիւն, 

ՀԲԸՄ Սիտնիի Երիտասարդական Միութիւն, ՀՄԸՄ) 

ինչպէս նաեւ զանազան Համալսարաններու ուսանող-

ներ, եկած էին սրտբաց խօսելու իրենց Հօր՝ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսին հետ:  

Վըհափառ Հայրապետը ամենայն անկեղծու-

թեամբ եւ համբերատարութեամբ պատասխանեց բոլոր 

հարցումներուն, բացատրութիւն տուաւ բոլոր այն 

հարցերուն, որոնք անորոշութիւն ու շփոթ ստեղծած 

էին մտքերու մէջ: Հաւաքը վարեցին եւ Վեհափառ Հօր 

խօսքերը Անգլերէնի թարգմանեցին Հայ Եկեղեւոյ 

Երիտասարդաց Միութեան անդամներէն Ճորճ Նաճա-

րեան եւ Իլտա Զօրլու: Աւարտին բոլոր ներկաները 

հրաւիրուեցան Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Էտկարեան Սրահ Pizza With Vehapar ընթրիքին: 

Վեհափառ հայրապետը օրհնեց սեղանն ու սեղանա-

կիցները եւ եկեղեցւոյ մէջ սկսած դրական հանդիպումը 

շարունակուեցաւ մտերմիկ զրոյցով Վեհափառ Հօր, 

Բարձրաշնորհ Սրբազան Հայրերուն, Գաւազանակիր 

Աբեղային եւ Քահանայ հայրերուն հետ:  

 

 

Ընթրիքէն ետք Վեհափառ Հայրապետը հրաւիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրն ու Թեմական Խորհուրդի 

անդամները Առաջնորդարանին մէջ ունենալու հակիրճ հանդիպում մը, որուն ընթացքին Վեհափառ Հայրապետը իր 

շնորհակալութիւնն ու երախտագիտական զգացումները փոխանցեց իր այցին անթերի կազմակերպութեան համար, 

օրհնեց թեմականները եւ իրենց զօրակցող բոլոր յանձնախումբերու անդամները, Ծխական մարմինները եւ բարի երթ 

մաղթեց վերազարթօնք ապրող Հայ համայնքին: Ան պատասխանեց Թեմականներուն հարցումներուն եւ արձանագրեց 

անոնց կատարած առաջարկները:  

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍԸ ԵՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ 

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԵԿԵՂԵՑԱՊԵՏԵՐՈՒ ՀԵՏ 
 

Ուրբաթ 8 Փետրուար 2019ի առաւօտուն, ի ներկայութեան Հայ եւ Աւստրալական Մամուլի եւ հեռատեսիլի 

լրագրողներու, Վեհափառ Հայրապետը մամլոյ ասուլիս մը տուաւ Առաջնորդարանին մէջ, ուր ներկայ էին նաեւ 

Առաջնորդ Սրբազան Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան եւ Նաթան Արքեպիսկոպոս 

Յովհաննիսեան, ինչպէս նաեւ Գաւազանակիր Հայր Սուրբը եւ Հոգեւոր Հովիւները Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ 

Երրորդութիւն եկեղեցիներու: 
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Վեհափառ Հայրապետը լրագրողներուն բացատրութիւն տուաւ Սուրբ Էջմիածնի տարած աշխատանքներուն 

ինչպէս նաեւ Աւստրալիա իր յաջող այցին մասին: Վեհափառ Հայրապետը սպառիչ բացատրութիւն տուաւ 

լրագրողներու հարցումներուն եւ շնորհակալութիւն յայտնեց անոնց ցուցաբերած յարգանքին ու հետաքրքրութեան 

համար: 

Վեհափառ Հայրապետը Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, 

ընկերակցութեամբ  Առաջնորդ Սրբազան Բարձրաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի եւ Նաթան Արքեպիսկոպոս 

Յովհաննիսեանի, Գաւազանակիր Հայր Անանիա Ծատուրեանին, 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանին, Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

Հոգեւոր Հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանին, 

ընդունեց Մերձաւոր Արեւելեան եկեղեցիներու Աւստրալիոյ 

Եկեղեցապետերը (Ղպտի Ուղղափառ, Ղպրտի Կաթոլիկ, Մէլքայթ 

Կաթոլիկ, Մարոնիթ, Սիրիաք Ուղղափառ): Եկեղեցապետերը   եկած 

էին բարի ճանապարհ մաղթելու Վեհափառ Հօր եւ իրենց 

շնորհակալական ու երախտագիտական զգացումները յայտնելու 

2018ի Յունիսին Վեհափառ Հօր զիրենք Սուրբ Էջմիածնի մէջ ամբողջ 

մէկ շաբաթ ընդունելուն համար: 

Հիւրերու մեկնումէն ետք Վեհափառ Հայրապետը նուէրներ 

բաշխեց բոլոր անոնց, որոնք իր այցին ի նպաստ աշխատանք տարին, 

օրհնեց զանոնք եւ քաջառողջութիւն մաղթեց որ կարենան 

շարունակել իրենց անձնուէր ծառայութիւնը Հայ ժողովուրդին, Հայրենիքին եւ Հայ եկեղեցւոյ: 

Վեհափառ Հայրապետը իր շքախումբով մեկնեցաւ Մելպուրն:  
 

Ուրբաթ 8 Փետրուար Վեհափառ Հայրապետը երեկոյեան ացելեց Մելպուրն։ Օդակայանին մէջ զինք 

դիմաւորեցին Տ. Խաչեր քհն. Յարութիւնեանը, Թեմականի ատենադպիր Տիար Ժագ Յօդագործեանը եւ Ծխական 

Խորհուրդի ատենապետ Տիար Զարեհ Աւագեանը: Վեհափառ Հայրապետին կ'ուղեկցէին Մայր Աթոռէն Բարձրաշնորհ 

Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը, գաւազանակիր Հոգեշնորհ Հայր Անանիա աբեղայ 

Ծատուրեանը,  Առաջնորդ Գերաշնորհ Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանը եւ Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեանը։ 

 
 

«ՀՐԱՇԱՓԱՌԻ» ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ՄԵԼՊՈՒՐՆԻ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 
 

Փետրուարի 9-ի առաւօտուն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելեց Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին հայկական 

եկեղեցին, ուր տեղի ունեցաւ «Հրաշափառի» արարողութիւն: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեծ խանդավառութեամբ դիմաւորեցին համախմբուած Մելպուրնի հայ համայնքի 

ներկայացուցիչներ՝ առաջնորդութեամբ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տէր Խաչեր քահանայ Յարութիւնեանի եւ 

եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդին:  

Աղ ու Հացի արարողութենէն ետք Վեհափառ Հայրապետը, «Հրաշափառով» առաջնորդուեցաւ եկեղեցի, ուր 

կատարուեցաւ համատեղ աղօթք:  
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Այնուհետեւ ներկայ հաւատաւոր ժողովուրդին անունով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովուապետական այցը 

Մելպուրն ողջունեց Հայկազուն Սրբազանը` ընդգծելով Հայոց Հօր այցերու կարեւոր նշանակութիւնը եւ հրաւիրեց 

Նորին Սրբութիւնը իր օրհնութիւնն ու պատգամը տալու բարեպաշտ ժողովրդին:  

Վեհափառը ուրախութիւն յայտնեց, որ Աստուծոյ կամօք վերստին այցելած է Մելպուրն եւ բերած Մայր Աթոռ 

Սուրբ Էջմիածնի օրհնութիւնները: Ան հաստատեց, որ ուրախութեան նոյն զգացումով օրեր առաջ հանդիպած է 

Սիտնիի հայորդիներուն, այցելած է կրթական եւ բարեսիրական հաստատութիւններ, հանդիպումներ ունեցած 

երիտասարդներու, տարեցներու, ազգային կառոյցներու եւ քաղաքական կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներուն 

հետ, հաղորդ դարձած աւստրալահայութեան արձանագրած ձեռքբերումներուն ու յաջողութիւններուն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ապա եկեղեցւոյ կից սրահին մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հանդիպում ունեցաւ «Ակինեան» եւ 

Համազգայինի «Մեսրոպ Մաշտոց - Մաթեւոսեան» շաբաթօրեայ վարժարաններու աշակերտներուն հետ: Երկու 

կրթօճախներու տնօրէններու բարի գալստեան ջերմ խօսքերէն ետք աշակերտները հանդէս եկան փոքրիկ 

գեղարուեստական յայտագրով:  Այնուհետեւ մանուկներուն եւ տնօրէններուն եւ մանկավարժներուն իր հայրական 

օրհնութիւնը տուաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը` պատգամելով ըլլալ մեր սուրբ նախնիներու արժանաւոր 

ժառանգները: 

Երեկոյեան հանդիպում տեղի ունեցաւ եկեղեցոյ կից սրահին մէջ գործող կազմակերպութիւններու անդամներու 

հետ, որոնք սերտօրէն կը գործակցին Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին հետ: 

 

 Կիրակի 10  Փետրուար – Վեհափառ հայրա-

պետը մատուցեց  հայրապետական Ս. Պատարագ։ 

Նորին Սրբութիւնը  իր Հայրապետական պատ-

գամը յղեց ներկաներուն՝ յորդորելով հաւատարիմ 

մնալ հայրենի աւանդութեանց եւ նախանձախնդիր 

հաւատքի պահպանութեանը։ Նորին Սրբութիւնը 

Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ նուիրեց արծաթեայ 

սկիհ իսկ Հոգեւոր Հովիւին՝ արծաթեայ լանջախաչ։  

Յաւարտ Ս. Պատարագի Վեհափառ Հարա-

պետի ձեռամբ կատարուեցաւ խաչքարի պաշտօ-

նական բացումը եւ օծումը Սրբալոյս Միւռոնով, 

որը կանգնած է սրահի առջեւ ի պատիւ Նորին 

Սրբութեան հովուապետական երկրորդ այցելու-

թեանը Մելպուրն։ Խաչքարը նուիրուած է հայաս-

տանաբնակ ճարտարապետ Տիար Ռուբէն 

Ազատեանի եւ քանդակագործ վարպետ Տիար 

Լյուդվիկ Ղազարեանի կողմէ իսկ տեղափո-

խութեան եւ կանգնեցման աշխատանքները 

կատարուեցան Մելպուրնահայ համայնքին ջանքերով։ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԵԼՊՈՒՐՆԻ ՄԷՋ Ի ՊԱՏԻՒ 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 
 

Փետրուար 10-ին Վեհափառ Հայրապետին ի պատիւ Մելպուրնի մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական 

ընդունելութիւն եւ ճաշկերոյթ:  

Ճաշկերոյթին ներկայ էին թեմի հոգեւոր սպասաւորներ, Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի հայոց թեմի թեմական 

եւ ծխական խորհուրդներու անդամներ, Մելպուրնի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, բարերարներ եւ հայկական 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: 

Ընդունելութեան ընթացին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ու իր 

շքախումբը ողջունեցին թեմական խորհրդի Մելպուրնի ներկայացուցիչ 

տիար Ժագ Յօդագործեանը եւ Մելպուրնի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տէր Խաչեր քահանայ Յարութիւնեանը:  

Պաշտօնական ճաշկերոյթի աւարտին մելպուրնահայութեան իր 

պատգամն ու օրհնութիւնը փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը: Ան նշեց, որ 

այցի ընթացքին ունեցած հանդիպումները, կազմակերպուած 

միջոցառումները անհուն ուրախութիւն եւ քաջալերութիւն պարգեւեցին 

իրեն` ընդգծելով, որ կրկին զգաց իր հոգեւոր եւ ազգային արժէքներու, 

իր ինքնութեան, մայր հայրենիքի եւ Սուրբ Էջմիածնի հանդէպ 

աւստրալաբնակ մեր ժողովրդին սէրը:  

Նորին Սրբութիւնը հաստատեց, որ քաջատեղեակ է նաեւ 

այսօրուան հրամայականներուն նաեւ հայորդեաց նուիրեալ ջանքերուն, յաղթահարելու համար այսօրուան 

մարտահրաւէրները: «Ժամանակը, արդարեւ, աւելին է պահանջում, առաւել ջանքեր, համախմբում: Մենք կարիքն 

ունենք ազգային եւ եկեղեցական կեանքի մէջ մեր ժողովրդի զաւակների 

առաւել ներգրաւման, ազգային միասնականութեան ամրապնդման եւ 

լաւատես հոգով ներշնչուն գործունէութեան ծաւալման» պատգամեց 

Վեհափառ Հայրը: 

  Այս առիթով Նորին Սրբութիւնն իր գնահատանքը յայտնեց 

Հայկազուն Սրբազանին, հոգեւոր սպասաւորներուն՝ ժողովուրդի հոգեւոր 

կեանքին հանդէպ դրսեւորած նախանձախնդրութեան համար, նաեւ 

բարձրօրէն գնահատեց թեմական խորհուրդի, եկեղեցական 

վարչութիւններու, ազգային կառոյցներու մէջ ներգրաւուած հայորդիներու 

նուիրեալ ծառայութիւնը ի նպաստ թեմական ու համայնքային կեանքի 

պայծառութեան: Հայրապետական օրհնութեան արժանացաւ նաեւ 

ճաշկերոյթի կազմակերպիչ յանձնախումբը:  

 

Երկուշաբթի 11 Փետրուար-ին Վեհափառ Հայրապետը գոհունակ սրտով մեկնեցաւ Մելպուրնէն, Սուրբ 

Էջմիածնէն տասնեակ հազարաւոր մղոն հեռու բնակող իր հօտէն: 

  

 

 

 

 

   

Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդ 

Մելպուրնի Հայրապետական Այցի  

Կազմակերպիչ Մարմին 



 

 - 14 - 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՔԱՐՈԶԸ 

ՍԻԴՆԵՅԻ ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ 
(փետրվար 3, կիրակի, 2019 թ.) 

 

 
  

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն: 

«Հաւատով ճանաչել զնա և զզօրութիւն յարութեան նորա» (Փիլիպ. Գ 10) 

 

Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, Հայրապետիս համար մեծ մխիթարություն և գոհունակություն է ողջունել 

ձեզ այսօր, այս սուրբ եկեղեցու կամարների ներքո: Հովվապետական Մեր այցերի ընթացքին հավատավոր մեր 

ժողովրդի եւ զավակների հետ մեր հանդիպումներն են առավել ամրացնում Մեր այն համոզումը, որ Քրիստոսի Սուրբ 

Եկեղեցուն ամուր կապված հայ ժողովուրդը, աշխարհի ամենահեռավոր անկյուններում անգամ, պահելու է իր 

ազգային, քրիստոնեական ինքնությունը: Փառք ենք մատուցում Տիրոջը, որ արժանացնում է Մեզ շնորհին ձեզ հետ 

միասին գոհության աղոթք բարձրացնելու երկինք` Սուրբ Պողոս առաքյալի խոսքերը կրկնելով. «Ողջույն տվեք 

միմյանց սուրբ համբույրով» (Ա Կորնթ. ԺԶ 20):  

Պողոս առաքյալն ինքը, իբրև ընտրյալ անոթ և Տիրոջ խոսքի անվեհեր քարոզիչ, շրջում էր քրիստոնեական 

նորաստեղծ համայնքներում` այդպիսով սուրբ ողջույնի միջոցով իրար կապելով միմյանցից հազարավոր կիլոմետրեր 

հեռու գտնվող քրիստոնյա եղբայրներին ու քույրերին:  

Այսօր Մենք էլ, իբրև Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի աթոռի գահակալ, եկել ենք ձեզ բերելու սուրբ ողջույնները 

համայն հայության նվիրական կենտրոն Սուրբ Էջմիածնից և Հայրապետական մեր պատգամը փոխանցելու այստեղ 

հավաքված մեր սիրելի զավակներին: 

Պատմության բերած դժվարին հանգամանքների ու տառապանքների պատճառով աշխարհասփյուռ դարձած 

հայ ժողովուրդը խաչելության իր երկար ճանապարհներն ավարտել է հարության արևածագերով` իբրև լույսի ու 

զորության աղբյուր մշտապես ճանաչելով մեր Տիրոջը՝ Քրիստոսին, ում Հարության զորությամբ կրկին ուժ է առել 

ինքնակազմակերպվելու և պահպանելու ազգային քրիստոնեական իր դիմագիծը:  

Որտեղ էլ ապրել է քրիստոնյա հայորդին, աշխարհի ամենահեռավոր ու մոռացված ծագերում անգամ, նրա 

հոգին ծաղկել է Արարատի զավակը լինելու հայրենասիրական ոգով և հաղթանակած Փրկչի հարության զորությամբ: 

Ուխտել է`մնալ մյուռոնադրոշմ, հավատարիմ զավակը Սուրբ Էջմիածնի, որով անշեղորեն կրել է կնիքը հարության և 

շնորհը Քրիստոսի որդեգրության, ըստ առաքյալի խոսքի` «հավատով ճանաչում ենք նրան և նրա հարության 

զորությունը» (Փիլիպ․ Գ 10): 

Մենք անչափ ուրախ ենք և մխիթարված, որ Ավստրալիո հայ համայնքը նոր զարթոնք է ապրում, զորացնում 

հավատի իր կյանքը` համախմբված Հայ Եկեղեցու շուրջ, վերարժևորելով մեր պատմության փառավոր հիշատակները 

և նախնյաց ժառանգությունը: Դուք եք այսօր հայ ժողովրդի դեսպանները հեռավոր Ավստրալիայում, ձեզանով նաև 

այստեղ գիտեն հայոց քրիստոնյա, հավատավոր հոգին, Հայ Եկեղեցին, մեր ժողովրդի հնամյա ու հարուստ 

ժառանգությունն ու մշակույթը, խաղաղության, ազատության, արարելու սերը: 

Սիրելիներ, պատասխանատու ենք մեր ժամանակի համար, և մեր գործերով է, որ այն պիտի արձանագրվի 

իբրև վերականգնումի ժամանակաշրջան`լցված Քրիստոսով ազատ հոգու և մտածողության, քրիստոնեական մեր 

նկարագրի ամրագրման ու վերարժևորման ոգով: Մեր նոր ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով է, որ պիտի առաջ 

ընթանա ժամանակը Հայրենիքի և Սփյուռքի վերաշինության, ժամանակը` մեր գաղթօջախներում ազգային կյանքի 

վերազարթոնքի, մշակույթի, գիտության ու կրթության զարգացման և ծաղկունքի: Քրիստոս է մեր ճանապարհը, որին 

ճանաչել են մեր հայրերը, և որին ճանաչում ենք մենք` անվարան հավատալով ու հաղորդակից դառնալով Նրա 

հարության կենսագործող ու վերանորոգող զորությանը: 

Հայրապետական մեր հորդորն ու պատգամն է, որ շարունակեք ապրել նույն ջերմեռանդ հավատով և ազգային 

նախանձախնդրությամբ` հավատի ու  աստվածահաճո գործերի համադրմամբ շենացնելով Հայ Եկեղեցու շուրջ 

համախմբված ձեր համայնքը:  
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Հիշե՛ք ու ձեր հայրենասեր հոգիներում պահե՛ք Տերունահիմն Սուրբ Էջմիածինը, որի Իջման Սուրբ Սեղանի 

առջև երկրպագել և Աստծուն են փառաբանել մեր պատմության բերրի անդաստանի անխոնջ մշակներն ու 

սպասավորները: Մայր Տաճարիս վեհափառ գմբեթները, որոնք դիմակայել են պատմության աշխարհավեր 

փորձություններին ու զանազան   վայրագ քանդումներին, ժամանակների արժեքաբանական մարտահրավերներին, 

այսօր հպարտորեն կանգուն են` իբրև մարմնացումը հայ քրիստոնեական ոգու և ինքնության: 

Հանապազ մտաբերե՛ք Հայաստանի սրբազան լեռները, զուլալ գետերը, մեր կապուտակ ու ջինջ Սևանը, 

Արարատի վեհապանծ բարձունքները , մեր ազգային պայքարի ու հերոսացումի վկա Սարդարապատը և Արցախը, 

Հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակը հավերժացնող երկնամուխ Ծիծեռնակաբերդը։ Ձեր 

ազգային կյանքի մեջ միշտ վա՛ռ պահեք հին մարմնի մեջ նոր ոգով վեր հառնող, հայ քրիստոնեական 

քաղաքակրթությունը մարմնավորող մեր փառապանծ վանքերն ու եկեղեցիները, որտեղ ամեն մի քար, հողի ամեն մի 

պատառիկ սրբագործված են մեր փառավոր նախնյաց մշտամրմունջ աղոթքով ու հայրենանվեր սիրով, 

նահատակության արյամբ ու պայքարի քրտինքով: 

Հաղորդակի՛ց դարձեք, ձեր գործերով ու ձեր նվիրական զգացումներով, նորակերտ Հայաստանին, 

հայրենիքում իրենց հանապազ տքնությամբ արարող, հայրենյաց սահմաններն անսասան պահող ձեր եղբայրներին ու 

քույրերին, որոնք վերստին մեր ազգային, քրիստոնեական արժեքներին իրենց նվիրվածությունն ու 

հավատարմությունը ամբողջ աշխարհին ի ցույց դրեցին՝ հաստատելով, որ ամենաճգնաժամային պահերին իսկ հայ 

ժողովուրդը գիտի Քրիստոսի սուրբ պատվիրանների համաձայն առաջնորդվել և իր հայրենիքն անշեղորեն տանել 

դեպի նոր ու լուսավոր ապագա: Հայրենիքն է իր անքակտելի կապերով միացնում աշխարհասփյուռ հայերիս, «որի մեջ 

և կանք և պարծենում ենք Աստծո փառքի լույսով» (Հռոմ. 5.2): 

Նոր արշալույս է բացվում ի Հայաստան, Արցախ և ի Սփյուռս` նոր հույսերով, ապահով, բարօր ու երջանիկ 

կյանք կերտելու վճռական տրամադրությամբ և կամքով: Հայրենիքից ձեզ եկող լուրերն այսօր զգեստավորված են 

ոգեշնչումի ու քաջալերության թևերով, և մենք ամենքս պետք է մեր կարելին անենք` միավորելու մեր ուժերը և 

զորացնելու մեր ազգային-քրիստոնեական հասարակությունը, կերտելու առաջընթացի ու հանդուրժողականության, 

սիրո և եղբայրության տիպար և այդ ոգով ու նկարագրով կերտելու ամեն հայի հուսալի ու շեն բնօրրան հայրենիքը: 

Արդարև, հազարամյակների մեր պատմության օրինակն ու հարուստ ժառանգությունը, երկիր շենացնելու և մշակույթ 

զարգացնելու փորձը, ազատության հանդեպ հոգու և մտքի աննահանջ ձգտումը - այս ամենն ունենք ավելիով, 

որովհետև կանգնած ենք մեր նախնյաց հզոր ու անպարտելի ժառանգության վրա, և դրանով մեր աչքերի առաջ 

բացվում են լուսավոր հորիզոնները մեր հայրենիքի: 

Թող Աստված զորացնի մեր ողջ ժողովրդին՝ միասնականությամբ հասնելու իրագործմանը մեր արդար 

իղձերի, մեր պետության առավել հզորության և համայն հայության բարօրության ու պայծառության, ըստ առաքյալի 

խոսքի՝ «ամեն ինչի կարող եմ Քրիստոսի շնորհիվ, ով ինձ զորացրեց» (հմմտ․ Փիլ․ Դ 13)։ 

Սիրելիներ, Պատարագի այս խորախորհուրդ արարողության ընթացքին ուրախություն է Մեզ համար 

ողջունելու Նյու Սաութ Ուելս նահանգի Նահանգապետուհի մեծազնիվ Օրիորդ Գլադիս Բերեջիկլյանին, 

Ավստրալիայի պետական այրերին, դիվանագիտակա առաքելությունների ներկայացուցիչներին, մեր քույր 

Եկեղեցիների ներկայացուցիչներին, որոնց ներկայությունը վկայություն է հայ համայնքի, մեր Սուրբ Եկեղեցու 

հանդեպ բարեկամության  ու եղբայրական ջերմ զգացումների: Թող Տերն օրհնի Ավստրալիո իշխանություններին՝ 

բարի իրագործումներով հավելելու շենությունն ու պայծառությունը այս օրհնյալ երկրի: Հայցում ենք Աստծո 

զորակցությունը ի Քրիստոս Մեր հոգևոր եղբայրներին՝ տերունապատվեր բարի ծառայության, Տիրոջ Ավետարանը 

վկայելու մեծ առաքելության մեջ: 

Աղոթքով առ Աստված հայցում ենք Տիրոջ օրհնությունն ու զորակցությունը Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի 

Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանին, հոգևոր դասին, թեմական և ծխական 

խորհուրդների պատվարժան անդամներիդ, ձեզ բոլորիդ, սիրելի ավստրալահայ զավակներ Մեր: Ամուր պահեք ձեր 

հավատը, հայրենապաշտ ու եկեղեցանվեր ոգին:  

Մնացեք խաղաղությա մբ և մնացեք սիրով: Քրիստոնեական ամենահաղթ սերը շաղախը թող լինի ձեր կյանքի 

ու գործերի, որով կարողանանք միշտ երախտագիտության և գոհության ոգով փառաբանելԱստծուն: Աղոթենք և 

հայցենք Տիրոջ խաղաղությունը համայն աշխարհին, բարեկամ Ավստրալիո և հայրենի մեր երկրին: Թող միշտ 

զորանան սերն ու խաղաղությունը, և բարի համագործակցությունը ազգաց, ժողովուրդների և պետությանց միջև, 

այսօր և հավիտյանս ամեն: 

Այժմ սիրելիներ պարգևաբաշխության արարողությամբ ուրախությունն ունենք Սբ. Սահակ-Սբ Մեսրոպ 

բարձրագույն պարգևով գնահատելու գովարժան վաստակը առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու արժանավոր դուստր 

մեծազնիվ Օրիորդ Գլադիս Բերելջիկյանի: 
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Խմբագրական 
 

Ի՞ՆՉ  Վեհափառ Հայրապետի Այցելութենէն Ետք 
 

ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց օրհնաբեր այց կատարեց 

Աւստրալիա 1-11 Փետրուար 2019: 

Հայոց հայրապետը քիչ ժամանակուան մէջ կարողացաւ ծրագրուած բոլոր աշխատանքները կատարել եւ գոհ 

պահել Աւստրալահայ համայնքի բոլոր շերտերը, Սուրբ Էջմիածնի օրհնութենէն բաժին հանելով բոլորիս: Պատի՛ւ Հայ 

Եկեղեցւոյ թիկունք կանգնող Հայկական բոլոր կազմակերպութեանց ու գործող մարմիններուն, որոնք դրական եւ 

գործնական իրենց աջակցութիւնը ցուցաբերեցին Վեհափառ Հօր հիւրընկալման ու կեցութեան յաջողութեան մէջ: 

Պատի՛ւ նաեւ նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանին, որ բարձր մակարդակով  պատուեց իր Հայրապետը, 

բանիւ թէ գործով: Նաեւ պատի՛ւ բոլոր այն խոր գիտակցութիւն ունեցող հայորդուոց, որոնք իրենց նիւթաբարոյական 

միջոցներով սատար հանդիսացան որպէսզի Հայրապետի մը պատշաճ եւ պատուաբեր մակարդակ ունենար Նորին 

Սրբութեան կեցութիւնը ի Սիտնի եւ ի Մելպուրն: Թող Աստուած անսասան պահէ Մայր Աթոռը, որպէսզի ան լոյս սփռէ 

մեր մտքերուն, հոգիներուն իսկ մեր դաստիարակութեան մէջ դերակատար մնայ միշտ: 

Այս տողերուն մէջ Վեհափառ Հօր հովուապետական այցի ծրագրի մանրամասնութիւններուն պիտի 

չանդրադառնանք, այդ ըրած ենք այլուր: Պիտի հարց տանք թէ ի՞նչ, ապագայի հաշւոյն ի՞նչ տուինք Մայր Աթոռին եւ 

ան ի՞նչ կ'ակնկալէ, Վեհափառի իսկ բառերով, «վերազարթօնք ապրող այս համայնք»էն: Այստեղ տեղին է զգուշացնել, 

մանաւանդ եթէ կ'ուզենք օր մը մոռացութեան զամբիւղին մէջ չիյնալ, յիշելու եւ մեր յարգանքի տուրքը տալու բոլոր այն 

նուիրեալ քահանայ հայրերուն ու Առաջնորդներուն, որոնք հիմնաքար հանդիսացան մեր վերազարթօնքին, ազգային 

եւ յարանունական բոլոր բնագաւառներուն մէջ: Մենք հիմեր ժառանգեցինք եւ անոնց վրայ պատեցինք, իսկ անոնք 

ոչինչէն հիմ դրին: Վեհափառն ալ չմոռցաւ իր նախնիները եւ ետ գնաց մինչեւ Լուսաւորիչ, առանց որուն եւ առանց 

որոնց ինքն ալ պիտի չկարենար նոր պատեր բարձրացնել, անոնք ըլլան ֆիզիքական թէ հոգեւոր: Վեհափառը չմոռցաւ 

նաեւ այս գաղութի հոգեւոր կեանքի հիմնադիրներն ու զայն զարգացնողները: Առ այդ ան իր իր յարգանքի տուրքը 

մատուցեց ողբացեալ Աղան Արք Պալիօզեանին, Արամայիս Քահանայ Միրզայեանին եւ աղօթք բարձրացուց անոնց 

շիրիմներուն առաջ: 

Արդ, Ի՞նչ առաւ իր հետ եւ ի՞նչ թողուց մեզի Վեհափառ Հայրը իր տասնօրեայ կեցութեամբ: 

Կարեւոր էր որ Կաթողիկոսը մօտէն ճանչնար Աւստրալահայ ժողովուրդը, իր ղեկավարութեամբ, 

երիտասարդութեամբ եւ ուսանող տարրով: Հովիւը պէտք էր որ ծանօթանար իր զաւակներուն ազգային ու հոգեւոր 

ապրելաձեւին եւ ականատես  Աւստրալահայ համայնքի կեանքին՝ իր  ծառայութեան չափանիշը որոշէր եւ 

մանրամասնութիւնները ծրագրէր:  Յիրաւի, հովիւը ծանօթացա՛ւ իր հօտին: Ծանօթացաւ, որովհետեւ գնաց Հայ 

աշակերտին մօտ եւ զայն բարեւեց, զայն լսեց եւ զայն քաջալերեց. այցելեց Հայ ծերունիին եւ գուրգուրաց անոր վրայ, 

անոր դարձաւ սեղանակից եւ հաց կիսեց անոր հետ: Վեհափառը մտիկ ըրաւ Հայ երիտասարդը, պատասխան տուաւ 

անոր հարցերուն, անոր հետ ալ հաց կիսեց: Վեհափառ Հայրապետը անհատաբար հանդիպեցաւ Հայկական բոլոր 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ, յարանուանական, քաղաքական, բարեսիրական, մարզական, 

կրթադաստիարակչական եւ առնչուեցաւ հոգսերուն հետ, տուաւ իր հայրական յորդորները եւ յայտնեց իր դրական 

տրամադրութիւնը անոնց օգտակար հանդիսանալու: 

Կարեւոր էր որ Կաթողիկոսը ճանչնար Աւստրալիոյ ղեկավարութեան ներկայացուցիչները, անոնք ըլլան 

քաղաքական թէ հոգեւոր կեանքի եւ որոնք, վերջին հաշուով, կը տնօրինեն բազմամշակութային Աւստրալիոյ 

քաղաքական, հոգեւոր, տնտեսական եւ ընկերային կեանքը: Վեհափառ Հայրապետը իրազեկ դարձաւ աւստրալական 

հոգեբանութեան եւ կենցաղին, կատարեց իր վերլուծումը եւ կարողացաւ կշռել Քրիստոնեայ Աւստրալահայուն 

դժուարութեանց ծանրութիւնը հսկայատարած, «Քրիստոնեայ» Աւստրալիոյ մէջ: 

Վեհափառ Հայրապետը կատարեց պաշտօնական բացումը նորակառոյց Առաջնորդարանին: Անոր 

արտասանած խօսքերը դրուատանքի հետ զուգահեռ ունէին պարտաւորեցնող եւ ուսանելի պատգամ: Ան ըսաւ թէ այս 

շէնքը պիտի ծառայէ եկեղեցւոյ առաքելութեան արդիւնաւորմանը, պիտի ըլլայ Ազգի Տունը եւ համախմբէ այս մեծ 

երկրին մէջ ապրող մեր ժողովուրդի զաւակները, պիտի ծառայէ համայնքի զօրացմանը, Հայ երիտասարդը այստեղ 

պիտի առնչուի իր արմատներուն եւ պիտի աւելի ներգրաւուի ազգային եւ հոգեւոր կեանքին ու բարի գործերուն մէջ եւ 

պիտի պահէ մեր աւանդութիւնները: Վեհափառ Հայրապետը պատգամեց որ այս Առաջնորդարանը ծառայէ 

աւստրալահայութեան հոգեւոր եւ ազգային զարթօնքին: Իսկ իր արդար պահանջներուն դէմ Հայոց Հայրապետը Ս. 

Էջմիածնի անսակարկ պատրաստակամութիւնը յայտնեց նեցուկ հանդիսանալու Առաջնորդարանի բոլոր բարի 

նախաձեռնութեանց: 
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Վեհափառը նաեւ պահանջեց մեր մարտունակութիւնը, Հայ պետականութեան պահպանման, ամրապնդման 

եւ մեր արդար իրաւունքներու ձեռքբերման համար՝ մեր անվհատ միասնական աշխատանքը:    

Վեհափառ Հայրապետը հոգեկան մեծ ուրախութեամբ բաժնուեցաւ մեզմէ եւ գոհունակ սրտով վերադարձաւ Հայրենիք, 

որովհետեւ, իր իսկ խօսքերով՝  տեսաւ, որ առաջընթաց արձանագրած է ազգային կեանքը եւ այն վստահութիւնը ունի, 

որ շատ աւելի պիտի զօրանայ այս համայնքը, եւ եկեղեցին իր դերը պիտի ունենայ, համախմբող ուժը պիտի ըլլայ 

ազգային-համայնքային կեանքին մէջ: 

Վեհափառի այցը տուաւ նաեւ պատգամ թէ մեր հաւատքը զօրացնելով է որ մեր հոգեւոր պարիսպները կրնան 

աւելի ու աւելի բարձրանալ, իսկ եկեղեցին, որուն դժուար առաքելութիւններէն մին է այդ, կը յաջողի, երբ կը ստեղծուի 

եկեղեցի – ժողովուրդ անկեղծ երկխօսութիւն, ժողովրդային անկեղծ գործակցութիւն: Վեհափառ Հօր այցը պատգամեց 

որ եկեղեցին պատրաստակամութիւն յայտնէ լսելու իր ժողովուրդը եւ փոխադարձաբար, որպէսզի իրական փաստը 

տրուի մեր նոր սերունդին թէ Ժողովո՛ւրդն է Եկեղեցին :  

Վեհափառը պատգամեց եւ մեկնեցաւ՝ մեծ պարտականութիւն դնելով մեր ուսերուն: Ան աշխաատանք 

կ'ակնկալէ մեր համայնքէն, միասնակա՛ն աշխատանք, համախումբ գործ, որ կ'ենթադրէ համախոհութիւն, 

իրերհանդուրժողութիւն, եսի մոռացում եւ մենքի ընդունում: Կեանքի արագավազ ընթացքը կրնայ մոռցնել տալ 

Վեհափառ Հօր այցի մանրամասնութիւնները, սա անբնական երեւոյթ չէ, սակայն այցը կը դառնայ արդիւնաբեր  միայն 

այն ատեն, երբ անոր պատգամը համայնքայի՛ն մաշտապով գործի՛ վերածուի:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Արքութեան Պաշտօնի Շնորհում 

Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանի 
 
Կիրակի 3 Փետրուարին, յընթացս Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Թեմի Առաջնորդարանի 

Պաշտօնական Բացման հանդիսութեան, ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Արքութեան 

պաշտօն շնորհեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր՝ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեանին եւ 

զինք անուանեց Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան: 

Արքեպիսկոպոսի պաշտօնը Քրիստոնեայ Ուղղափառ եւ Կաթողիկէ համարեա բոլոր եկեղեցիներուն 

կողմէ ընդունուած եւ կիրարկուող պաշտօն է: Արքութիւն կը տրուի բոլոր այն եպիսկոպոսներուն, որոնք 

տարիներու իրենց հոգեւոր ծառայութեան ժամանակաշրջանին տարած են գնահատելի գործունէութիւն ի 

նպաստ թեմին, եկեղեցւոյ եւ ազգին:  

Այս առիթով տեղին է յիշել որ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ մէջ Արքեպիսկոպոսը կը ղեկավարէ մեծ թեմ մը եւ կը 

կոչուի տուեալ թեմին Արքեպիսկոպոսը: Անկլիքան, Լուտերական, Շուէտի եկեղեցիներուն մէջ 

Արքեպիսկոպոսը Եկեղեցւոյ գլուխն է, օրինակ՝ Քանթըրպըրիի Արքեպիսկոպոսը Archbishop of Canterbury 

Անկլիքան եկեղեցւոյ բարձրագոյն պաշտօնն է:  

Թէեւ Սրբազան Հօր եպիսկոպոսական աստիճանի տուուչութենէն շատ տարիներ չեն անցած սակայն 

Աւստրալահայ գաղութին մէջ իր տարած ազգօգուտ եւ եկեղեցանպաստ  գործերուն համար, որոնցմէ մին 

Առաջնորդարանի կառուցումն է, Վեհափառ Հայրը արժանի գտած է Սրբազանը Արքեպիսկոպոսութեան 

պաշտօնին բարձրացնելու: 

Կը շնորհաւորենք Սրբազան Հայրը այս կարեւոր պաշտօնին համար: Կը մաղթենք քաջառողջ կեանք եւ 

յաջողութիւն յառաջիկայի իր նախաձեռնութեանց: 
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 Opening Address 

STEPAN KERKYASHARIAN AO Hon. D. Litt. 

Banquet in Honour of HH Karekin II  

Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 

 

 
 

On behalf of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian’…. I am honoured to have the privilege of being the first person to 

formally introduce our Primate as His Eminence… 

On behalf of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian welcome to this Pontifical Banquet. 

We are all honoured to be blessed by the presence of His Holiness Karekin the Second, the Supreme Patriarch and Catholicos of All 

Armenians. 

His Holiness comes to us from the Holy See of Etchmiadzin; representing and bringing to us, in this far corner of the World, the 

wisdom, the blessings and the spirit of St Gregory the Illuminator. 

Your Holiness; Welcome. 

Armenia is now a revitalized independent democratic state, and Armenians have awakened to a new dawn. An opportunity to throw 
away the shackles of centuries of persecution, and contribute to the advancement of humanity as they have done for millennia and for 

which historic testimony exists in abundance. 

For almost two millennia, Christianity and Government have been inseparable for Armenians. 

Christianity is inculcated in the DNA of Armenians, who have always preferred martyrdom to denunciation of their faith. 

Your Holiness, with your visit to Australia, you reinforce in us our determination to stay true to our faith and we see the spectre of a 

bright future. 

Today, more than ever the world needs to reflect on the true values of Christianity which has guided the civilised world for two 

millennia. 

Its principles have been the foundation stone of ideologies and governance, which has given power to the people, abolished slavery, 

created a co-operative environment in which science has advanced for the betterment of humanity. 

 

Ladies and gentlemen, following the Pontifical Mass this morning, His Holiness officially opened and blessed the New Arachnortaran 

– Prelature. The Diocesan Centre, in Chatswood.  

A long-time dream came true, 

A necessity long overdue, 

An objective strenuously pursued by our primate, Archbishop Haigazoun and supported by the Diocesan Council. 

We are particularly honoured that His Holiness, in recognition of His diligence has this morning elevated him to the rank of 

Archbishop. 

Congratulations Your Eminence, Archbishop Haigazoun Najarian. The Community will always be in your debt. 

This achievement is a culmination of a long line of selfless, dedication by many over the last 60 years. Some sadly are not with us 

anymore and some, whose names are probably not remembered even now. 

Since independence, the Armenian Apostolic Church is undergoing a revival in Armenia. 

Under your leadership, Your Holiness, historic churches are being renovated and new ones built to quench the hunger of the people. 

We have to thank the many benefactors who have justifiably put their trust in you and heed the call to make those visions a reality as 

indeed they have done so here in Australia. 
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We are particularly honoured to have amongst us tonight Mr and Mrs Haig and Elza Didizian, great benefactors of the Armenian 
nation. We welcome them and thank them. 

We owe our eternal gratitude to all the benefactors. 

Later on tonight we shall honour some of them. 

On this historic occasion we offer our eternal gratitude to Australia, its Government and people for the privilege of a llowing us to 

maintain and practice our faith and culture. 

***** 

Աստուած Օգնական Վեհափառ Տէր: Բարի Եկաք: 

Ձեր հետ բերիք Լուսաւորչի լոյսը: 

Եկած էք մեր Հայրենիքէն, որ ինչպէս ձեր քարոզին մէջ ըսիք այսօր, Հայաստան և ամբողջ Հայութիւնը կ'ապրի նոր արշալոյսի 

մը մէջ: 

Այսօր, թերևս աւելի քան երբեք,Հայութիւնը պէտք ունի Լուսաւորչէն բղխող հաւատքին և յոյսին, որոնց արժանի բանբերը կը 

հանդիսանաք Դուք: 

Հայութեան գոյատևումը և ուռճացումը. այսօր աւելի քան երբեք. կրնայ ապահովուիլ Հայաստանի Պետութեան և 

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ իրարու լրացուցիչ համագործակցութեամբ: Ա՛յդ կ'ակընկալէ և կը պահանջէ 

համայն Հայութիւնը: 

Ինչպէս Վահան Թէքէեան գրած է Լուսաւորչի Կանթեղը բանաստեղծութեան մէջ.- 

«Այդպէս հաւատաց ու այդպէս դեռ կը հաւատայ Հայ հոգին, 

Որ միշտ դարձաւ, նայեցաւ անձկագին 

Առտուն՝ ձիւնոտ Մասիսին և գիշերներն ալ՝ Անոր:» 
 

Վեհափառ Տէր, մենք հպարտ ենք որ մեր Հոգևոր Հայրը մեզ կ'այցելէ երրորդ անգամ: 

Ձեր 2րդ այցելութեան ուզած էիք Աւստրալիոյ մէջ տեսնել երրորդ եկեղեցի մը: 

Սուրբ Երորրդութիւն եկեղեցիին Ծուխը ունեցաւ երջանկութիւնը ձեզ Հրաշափառով ընդունելու երեկ գիշեր: 

Մեր գաղութը պէտք է իրականացնէ Ձեր միւս փափաքը, որ մենք ալ կը բաժնենք. Ձեր 4րդ այցելութեան ընդունիլ ձեզ 

Հայկական ոճով կառուցուած 4րդ եկեղեցիի մը  մէջ: 

Այս պատմական օրը հարկ է յիշել նաեւ բոլոր անոնք, որոնք, ինչպէս կ'ըսեն, «գործեցին ու անցան»: 

-Աւստրալիոյ առաջին հոգեւոր անխոնջ հովիւը՝ Տէր Արամայիս Աւագ Քահանայ Միրզաեանը, գործնականօրէն հիմնադիրը 

ոչ միայն եկեղեցւոյ այլ այս գաղութին: 

-Երանաշնորհ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Գազանճեանը՝ մեր առաջին հիմնադիր Առաջնորդը: 

-Երանաշնորհ Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանը՝ երկարամեայ Առաջնորդը այս թեմին: 

Այս հոգևորականները, մէկ կողմէն կազմակերպեցին եկեղեցական ու կրօնական կեանքը,   միաժամանակ հեռատեսութիւնը  

ունեցան ապոհովելու կալուածներ և ինչք, հարթեցին  ճանապարհը, որ հասցուց մեզ մինչև այսօրուան Առաջնորդարանը: 

Անշուշտ... «Դեռ ճամբայ ունինք...»: 

Այստեղ տեղին է յիշել խօսք մը Տէր Արամայիսէն, որ եղած է նաև մեր գաղութի պատմագիրը: Երբ օր մը իր գրած գիրքին 

համար ըսի թէ շատ ջանք թափած էր. ըսաւ, «Մարդը կ'երթայ, գիրքը կը մնայ:» 

Կամ ինչպէս կ'ըսենք, «Մարդը կ'երթայ, գործը կը մնայ:» 

Վեհափառ Տէր, վստահաբար Սիտնիի Հայութիւնը այս առտու գոհունակութեամբ կարդաց  մեր Առաջնորդարանին 

ճակատին փորագրուած Ձեր անունը: Վերջին տարիներուն բախտաւորութիւնը ունեցած եմ շատ անգամներ Հայաստան և 

Ս. Էջմիածին այցելել: Վերջինը ծաղկած, ընդլայնած, գեղեցկացած է իր թանգարաններով, գրադարանով, վերանորոգուած 

շէնքերով, ճեմարանով, մատուռով, բաց խորանով – նորազարդ Էջմիածին, ուր կ'արտացոլայ Հայ ճարտարապետութիւնը, 

Հայ պատմութիւնը, Հայ Հոգին և Հայու Հաւատքը: 

Միաժամանակ, բազմաթիւ եկեղեցիներ շինուած կամ նորոգուած են Հայաստանի չորս ծագերուն: 

Վեհափառ Տէր, անոնք արտացոլումն են Ձեր շինարար ոգիին: 

Այսօր,Նորին Սրբութեանդ կու գանք վերահաստատել մեր հաւատքը և նուիրումը մեր եկեղեցիին և Հայրենիքին: 
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 Willoughby City Mayor’s Speech 

CLR GAIL GILES-GIDNEY 

Banquet in Honour of HH Karekin II  

Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 

 

 

 

It is indeed a great honour and privilege for me to be invited to speak at this very special occasion.  I wish to 

particularly welcome and acknowledge: 

His Holiness Karekin II -  Catholicos of All Armenians 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian - Primate of the Diocese of the Armenian Church of Australia and New 

Zealand 

The many dignitaries here for this very special occasion. 

 

It was wonderful to be present today to see the official opening of the Bishop’s residence today and my heartfelt 

congratulations to Archbishop Najarian. A very well deserved recognition of the extraordinary contribution he has not only 

made to the Armenian community but to our broader community.  

Willoughby’s Armenian population and churches are a vital part of Willoughby’s multicultural fabric and have been so since 

the establishment of the Diocesan office in Chatswood in 1968. It has made valuable contributions to the cultural, social and 

economic prosperity of our region. 

In the City that I represent we are fortunate to have over 1000 people with Armenian ancestry.  

Our Armenian community is active, passionate and involved in community work throughout the LGA.  

The Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection in Chatswood operates the Armenian Community Welfare Centre 

which provides aged day care services, dementia and respite care, social support, Young Women’s Cultural Awareness Group. 

Of course, our much loved Premier The Hon Gladys Berejiklian MP is of Armenian descent and is an active member of the 

Australian Armenian community. 

Willoughby City’s Friendly City Agreement with Nor Nork, Yerevan, established 2015 - a mutually beneficial cooperation 

between our two cities, developing and implementing joint programs in the field of education, culture, sport, health and social 

affairs, the environment and more. 

A memorial Armenian cross-stone or khachkar from Armenia is in Beauchamp Park providing the opportunity as a place of 

remembrance and reflection, but also education of our broader community around the important place Armenia holds in the 

world. 

As part of the Friendly City Agreement I was extremely fortunate to have visited Armenia in 2017. What a beautiful 

country, a place of great beauty and history.  As part of my visit I was pleased to meet His Holiness Karekin II - Catholicos of All 

Armenians who was very generous with his time. I also had the opportunity to visit the grounds of the church precinct and see 

first-hand the extraordinary history associated with the church. 

Welcome to His Holiness Karekin II - Catholicos of All Armenians. I look forward to continuing this meaningful 

relationship with our Armenian community well into the future and thank you again for the opportunity to share this special 

occasion with you tonight. 
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Մայր Աթոռը եւ Մեր Թեմը 
 

Աշխարհացրիւ Հայ Եկեղեցին հոգեւոր սնունդ մատակարարողն է Հայ ժողովուրդին եւ 

հաւսարակշռողը անոր հոգեւոր կեանքին: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը սիրտն է  Հայ 

Եկեղեցւոյ եւ անոր երակներուն արիւն ներարկողը: 

Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց թեմը մին է 39 թեմերէն եւ անբաժանելի մասը Մայր Աթոռին: 

15 Յունուար 1968ի երջանկայիշատակ ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսի կոնդակով հիմնուեցաւ այս թեմը՝ 15 տարի ետք առաջին Ծխական 
խորհուրդներու ստեղծումէն ի Սիտնի եւ ի Մելպուրն: Թեմին առաջին Առաջնորդը նշանակուեցաւ 

Հոգելոյս Գարեգին Արքեպիսկոպոս Գազանճեանը: 

Թեմի գոյութեան յիսուն տարիներուն Հայ Առաքելական Եկեղեցին կարողացաւ իր ներկայութիւնը  

քանդակել Աւստրալիոյ մէջ եւ իր դրոշմը դնել մեր համայնքային կեանքին վրայ: 

Թեմին առաքելութիւնը եղաւ հաւատացեալ ժողովուրդին տալ հոգեւոր ուղղութիւն շնորհիւ իր 

հոգեւոր հայրերուն եւ շնորհիւ երեք ծուխերուն համար մշակուած հոգեւոր գործունէութեան 

ծրագիրներուն: Հայ Եկեղեցին, նախկին Առաջնորդ Հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի եւ 
այժմու Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի, կարողացան եւ կը 

շարունակեն  կարեւոր դեր կատարել էքիւմէնիք շրջանակներու եւ միջ կրօնական գիտաժողովներու 

շրջանակներէն ներս, ինչպէս նաեւ անխախտ յարաբերութիւն հաստատել եկեղեցիներու եւ անոնց 
շուրջ հաւաքուած համայնքներուն հետ: 

Թեմի ղեկավարման համար մեր հայեացքը կ'ուղղենք Մայր Աթոռին: Թեմական Խորհուրդը, 

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հետ  միասնաբար կ'աշխատին յօգուտ թեմի առաքելութեան իրագործման, 

Հայ նոր գաղթողներուն, յօգուտ ծուխերու զարգացման եւ  կը ջանան եկեղեցին ներկայ դարձնել հայ 
կրթօճախներուն մէջ: Շնորհիւ իր լրատուին, Թեմական Խորհուրդը իրազեկ կը դարձնէ Հայ 

համայնքը իր գործունէութեան, այդպիսով ամրապնդելու համար իր հոգեմտաւոր կապը 

ժողովուրդին հետ: 

Մօր եւ մանկան յարաբերութիւն է թեմ եւ Մայր Աթոռի յարաբերութիւնը, որուն  զօրակցութիւն չէ 

զլացած բնաւ: Մինչեւ անցեալ տարի, Բարձրաշնորհ Սրբազան Հայրը անդամ էր Գերագոյն Հոգեւոր 

Խորհուրդին, որ խորհրդատու մարմինն է Վեհափառ Հօր, եկեղեցին յուզող վարչական, 

կազմակերպչական, մշակութային, տնտեսական, շինարարական եւ բարեսիրական բնագաւառներուն 
մէջ : Թեմի պատգամաւորները, ընտրուած Թեմական Պատգամաւորական Ժողովներէն, միշտ 

մասնակից եղած են Ներկայացուցչական Ժողովներուն, որոնք կազմակերպուած են Մայր Աթոռին 

կողմէ: 

Երբ այսօր Աւստրալիոյ մէջ մեր սրտերուն մէջ կ'ընդունինք ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը, ինչպէս 1996ին ընդունեցինք Նորին Սրբութիւնը նախորդող՝  երջանկայիշատակ 

Գարեգին Աը, անգամ մը եւս կը հաստատենք թէ մեր արմատները որպէս եկեղեցի կամ թեմ միայն 
յիսուն կամ վաթսուն տարիներու պատմութիւն չէ որ ունին, այլ դարերու, սկիզբ առած Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչով եւ շարունակուող՝ Նորին Սրբութեան կողմէ:  
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Pontifical Visit to Australia of 

HIS HOLINESS KAREKIN II 
Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 

 
       Friday 1 February 2019 – In the early hours, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 

arrived at Sydney International Airport, accompanied by His Eminence Archbishop Nathan Hovhanissyan, Director of the 

Department of External Relations and Protocol at the Mother See of Holy Etchmiadzin; Very Reverend Father Anania 

Tsaturyan, Staff Bearer; and Mr Suren Ter Grigoryan, Photographer.  

       The Primate of the Diocese of Australia and New Zealand, His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by 

clergy and representatives of the diocese, parishes and community organisational representatives, welcomed his Holiness at the 

airport.  
  

       That evening, His Holiness was the dinner guest of the Diocesan Council. 

 

       Saturday 2 February – At midday, His Holiness led the procession in the Hrashapar service 

and the Bread and Salt Blessing, entering the Holy Resurrection Mother Church with more than 

400 community faithful, Diocesan and Parish Council members, school students, scouts, priests, 

deacons and choir members awaiting his entrance. 

The Catholicos presided over the worship 

ceremony. On behalf of the clergy, councils and the 

community, Archbishop Najarian greeted His 

Holiness and invited the Supreme Patriarch to 

extend his blessings to the congregation. 

        Following the Pontiff’s message, the faithful 

were encouraged to draw forward, kiss his hand, 

receive his blessing and receive small token crosses. 

       After the Kissing of the Pontiff’s Hand, there 

was opportunity for his meeting with community members in the Church Hall; light refreshments were served. 
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       Saturday 2 February – In the evening, accompanied by Archbishop Najarian, 

the Pontiff visited Holy Trinity Church, where the Hrashapar Service was held. 

       The Pontiff was met at the church forecourt, joining the procession of 

Diocesan clerics, Diocesan and Parish Council members; gave his blessing to all 

gathered for the occasion. 

       After the prayer service, Archbishop Najarian expressed his appreciation of 

His Holiness Pontifical visit, in particular, the Supreme Patriarch’s first visit to the 

Holy Trinity Church, which has become the spiritual haven for the Armenian 

community of the area, and after his welcoming sentiments, invited the Pontiff to 

bestow his blessing and to deliver his pastoral message to the gathered community 

faithful. 

       On this occasion, the Pontiff gifted a painting of our Lord’s Crucifixion to the 

Parish and wooden cross gifts from the Holy See were handed out to the faithful. 

       After the Kissing of the Pontiff’s Hand, there was opportunity to meet with 

community members in the Batmanian Hall while enjoying refreshments, with 

the opportunity for warm conversations with the Catholicos, gaining the Pontiff’s 

encouragement and suggestions on matters of relevance to them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       His Holiness also met privately with the Parish Councillors, becoming familiar with their projects and offered his blessing 

and commendation on the commitment of the secular community, in building their parish. 

 

       Sunday 3 February 2019 – In the morning, His Holiness Karekin II, accompanied by 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, Archbishop Nathan Hovhanissyan and 

Holy Resurrection parish priests, deacons and choirs, with Deacon Vartan Elmasian 

conducting, was escorted from the new Diocesan Centre, to the singing of the Hrashapar, 
under the shelter of the ornate canopy, made their way to the church, where a massive 

crowd was awaiting the Pontiff’s arrival. An excitement filled the church with over 50 

invited guests - high-ranking religious and political figures, various denominational 

church leaders, Armenian community organisation representatives, all present to display 

their respect toward the Pontiff and their allegiance to the Armenian Church. 

       The NSW Premier the Hon Gladys Berejiklian was present during Holy Mass, a 

political figure who has invested considerably and continues to, in the Australian 

government, as well as in various sectors of Armenian community life. In recognition of 

her multifaceted contributions, during Holy Mass, the Pontiff awarded the Premier the 

Sahag Mesrob medallion. The Parish Priest of Holy Resurrection Church, Father Avetis 

Hambardzumyan was recognised with a pectoral cross for his exemplary service. In 

appreciation of his immense efforts, His Holiness awarded Archbishop Haigazoun 

Najarian a bishop’s Panakie (a bishop’s medallion). 
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       The Pontiff delivered his message; the English translation was distributed among the non-Armenian guests (see the 

Catholicos’ sermon in its entirety in the following pages). 

       Following Holy Mass, a procession made its way to the Diocesan 

Centre with the Hrashapar service for the official opening and blessing 

by the Catholicos of All Armenians with the dignitaries and community 

alike looking on. His Holiness with Archbishop Najarian and Diocesan 

Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian conducted the ribbon-

cutting to declare the Diocesan Centre officially open after which a 

reception was held in the Diocesan Centre Hall for the guests, catered by 

the Diocesan Ladies Guild. His Holiness honoured the grand benefactors 

of the Diocesan Centre, Mr and Mrs Loris and Sonia Kanjian with the St 
Gregory the Illuminator medal and a Pontifical Encyclical. In recognition 

of the Primate’s service, His Holiness bestowed the rank and title of 

Archbishop to our Primate who is now addressed as His Eminence 

Archbishop Haigazoun. 

 
       The same evening, the Diocesan Council hosted the Pontifical Banquet in the Miramare Gardens reception lounge, with 

high-ranking Armenian and non-Armenian religious and political guests attending, as well as over 300 community members. 

The Diocesan Council Vice-Chairman Dr Stepan Kerkyasharian was the officiating master of ceremony. The evening program 

included entertainment by community dance groups, choirs, poetry recital, singers and musicians. The Supreme Patriarch 

conveyed the Pontifical Blessing Encyclical to the Diocesan benefactors as well as Mr Armen Baghdasarayan for his years of 

dedicated service within the Diocese. 

       The Pontiff delivered his message; the English translation was distributed amongst the non-Armenian guests. 

       The evening was closed with the Lord’s Prayer. 
 

 

 



 

 - 25 - 

 

 

 

 

 

 

       Monday 4 February – At midday, the NSW Premier Gladys Berejiklian 

honoured His Holiness Karekin II as her guest for lunch in Parliament 

House, with 32 other Armenian community leaders and representatives, 

Ecumenical, Middle Eastern, Catholic and Anglican high ranking church 

clerics and leading political figures. 

       In her greeting, the Premier welcomed the Pontiff both in her role as 

the Premier and as a proud and loyal child of the Armenian Apostolic 

Church. The president of the Legislative Council the Hon John Ajaka MLC 

rose to express his greetings. The Catholicos of Al Armenians delivered his 

response to the Premier and guests in English.  

       The Pontiff, Premier and Mr Ajaka exchanged gifts in honour of the 

occasion. 

 

       From Parliament House, accompanied by his entourage, the Pontiff visited the Catholic Archdiocese of Sydney at St Mary’s 

Cathedral, greeted by the Dean of the Cathedral Father Don Richardson and Auxiliary Bishop Richard Umbers which led to a 

tour of the Cathedral and its 200 year history. In this Cathedral, on the centenary of the Armenian Genocide, Holy Mass was 

dedicated and celebrated by His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian with over 2000 community faithful participating with 

Sydney’s Catholic Archdiocese, His Eminence Archbishop Anthony 

Fisher presiding. 

       During the tour, His Holiness raised prayers before Armenian 

Khachkar, (unveiled 18 December 2018) gifted by Mr and Mrs Stepan 

and Hilda Kerkyasharian. A true ally of the Armenian people, 

Archbishop Fisher played a huge role in the realisation of this 

milestone event. The Catholic Weekly, which is the Sydney Catholic 

Diocesan publication held an interview with the Armenian Pontiff. An 

exchange of gifts took place in the presence of Diocesan and Parish 

Council members, also present were London-based, national grand 

benefactors Mr and Mrs Haig and Elza Didizian.  

 
HIS HOLINESS VISIT TO THE HAMAZKAINE ARSHAG AND SOPHIE GALSTAUN COLLEGE 

 

      Monday 5 February – His Holiness, 

accompanied by His Eminence Archbishop 

Najarian, Archbishop Nathan Hovhanissyan 

and his entourage, visited the College, 

commencing with the Salt and Bread Blessing 

ceremony, joined by close to 350 students, the 

Principal Mr Eddie Demirjian and teachers. 

Following the blessing ceremony, the 

Principal welcomed the Pontiff and his 

entourage and introduced a program by the 

school children, highly praised by the 

Catholicos, who offered his blessing and gifted 

token wooden crosses to each of the students. 

       The Pontiff gifted the College a Holy Martyrs painting and to the Principal, a St Geghard silver souvenir. 

       Following the school visit, the Pontiff visited the Armenian section of the Macquarie Park Cemetery where he raised 

prayers before the grave of Archbishop Aghan  Baliozian of blessed memory and Rev Father Aramais Mirzaian of blessed 

memory, and a general requiem service for the souls of all the departed. 

       In the evening, the Pontiff shared a meal with the Holy Resurrection Church Parish Council members, and was acquainted 

with their projects and concerns. 
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HIS HOLINESS VISITS AGBU ALEXANDER PRIMARY SCHOOL 
 

       Wednesday 6 February – His Holiness, accompanied by Archbishop Haigazoun Najarian, Archbishop Nathan Hovhanissyan 

and his entourage, visited the AGBU Alexander Primary School, greeted with the tray of Bread and Salt by close to 50 students, 

committee members, the Principal Manoug Demirjian and 

teachers. Following the Blessing ceremony, the Armenian and 

Australian national anthems resounded. Mr Sarkis Manoukian 

welcomed the Pontiff, followed by the Principal Mr Demirjian 

expressing his sentiments. The students presented an 

entertaining program, which was highly favoured by the 

Pontiff. 

       Archbishop Nathan Hovhanissyan rose to speak, followed 

by Archbishop Najarian’s invitation to the Pontiff, who offered 

his patriarchal blessing to the students and gifted each a token 

wooden cross; expressing his appreciation of the schools’ 

Principal and Board for their exemplary work. 

       His Holiness gifted a painting of the Armenian Alphabet 

and a silver souvenir of St Geghard. On a projection screen, 

images of His Holiness’ previous visit were screened, refreshing 

memories for the Pontiff and all gathered. Refreshments were 

served. 

       In the afternoon, His Holiness and his entourage visited the 

Alexander Armenian Rest Home, greeted by the Director and 

Board members. His Holiness blessed the seniors and toured the 

Facility and was the luncheon guest of the Director. His 

Holiness gifted a painting of the Last Supper to the Rest Home. 

 
HIS HOLINESS RECEIVES REPRESENTATIVES OF SYDNEY ARMENIAN ORGANISATIONS 

 

       On Tuesday 5 and Wednesday 6 February  – His Holiness Karekin 

II received representatives of the community organisations in the 

Diocesan Centre with Archbishop Haigazoun Najarian and 

Archbishop Nathan Hovhanissyan present. Representatives of the 

Social-Democrat Hunchakian Party; Central Committee of the 

Armenian Revolutionary Federation; Armenian-Democratic Liberal 

Party; Hamazkaine Armenian Educational and Cultural Society; 

Armenian Relief Society Regional Committee; Armenian National 

Committee of Australia; 

the Sydney branch of 

the Armenian General   

  Benevolent Union; 

committee members of the Armenian Missionary Association of Australia; the 

Pastor and committee members of the Armenian Evangelical Church; and the 

Permanent Representative of Artsakh in Australia. 

       During the meetings, the representatives of the Armenian organisations 

expressed their support and allegiance to the Armenian Apostolic Holy Church 

and their willingness to advance the national works through united efforts. 

       The Catholicos, was informed of the activities of each organisation, offered 

his blessing and his wishes for their success. 
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HIS HOLINESS MEETS WITH THE SYDNEY YOUTH 
 

       Thursday 7 February – His Holiness Karekin II, 

accompanied by the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, 

Archbishop Nathan Hovhanissyan and staff bearer Father 

Anania Tsaturyan and Holy Resurrection and Holy Trinity 

clergy, met with Sydney youth in the Holy Resurrection 

Mother Church. With more than 100 young adults from 

various community organisations attending, ARF Armenian 

Youth Revolutionary Federation, ACYA Armenian Church 

Young Adults Association, Armenian Students Association, 

AGBU Sydney Youth Association, Homenetmen and 

university students, gathered to speak openly with the 

Supreme Patriarch. 

       With the utmost sincerity and patience, His Holiness 

addressed the questions raised, explaining all the topics that had caused confusion and doubt. The master of ceremonies and 

translator was ACYA member George Najarian with Ilda Zorlu. All were invited to the Edgarian Hall after the Q&A for Pizza 

with Vehapar. The Pontiff blessed the meal and the participants and the discussions continued in an intimate setting with all the 

clerics attending. 

       His Holiness invited the Primate and the Diocesan Council members into the Diocesan Centre for a brief meeting, during 

which time the Pontiff expressed his thanks and appreciation for the well organised visit; blessed the Council members and their 

associated auxiliary members, Parish Council, wished them continuing development of the Armenian community. His Holiness 

answered the queries of the Council members and took note of their suggestions. 
 

 

A PRESS CONFERENCE WITH HIS HOLINESS CONVENES AND MEETING WITH  
THE AUSTRALIAN MIDDLE EASTERN APOSTOLIC CHURCHES CONFERENCE 

 

       Friday 8 February – The Catholicos of All Armenians gave a press conference with Armenian and non-Armenian media, 

with the Primate Archbishop Haigazoun Najarian and Archbishop Nathan Hovanissyan, the staff bearer Very Rev Father Anania 

Tsaturyan and Parish Priests of the Holy Resurrection and Holy Trinity Churches in attendance. 

       His Holiness summarised the current programs of the Holy See and the successful Australian visit; giving the reporters 

succinct responses to the questions put to him, thanking them for their keen interest and respect. 

       In the Diocesan Centre, accompanied by Archbishop Najarian and Archbishop Hovhanissyan, staff bearer Father Anania 

Tsaturyan, Holy Resurrection Parish Priest Father Avetis Hambardzumyan, Holy Trinity Church Parish Priest Father Yeremia 

Vartabed Apgaryan, His Holiness Karekin II received the Australian Heads of the Middle Eastern Apostolic Churches. The 

leaders wished the Pontiff safe travel and expressed their thanks and appreciation for the hospitality they were afforded during 

their June 2018 one-week mission trip to the Holy See. 

       After the guests’ departure, the Catholicos presented appreciation gifts to all who played a part in the smooth running of the 

itinerary during his visit, wishing each of them good health so that they may continue their selfless service to the Armenian 

community, their nation and their Armenian Church. His Holiness departed soon after for Melbourne with his entourage.   
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THE PONTIFICAL VISIT CONTINUES IN MELBOURNE 

 

       Friday  8 February –  His Holiness with his entourage accompanied by His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian and 

Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian arrived in Melbourne in the late afternoon for the second leg of the 

Pontifical visit. The Catholicos of All Armenians was greeted at the airport by Parish Priest of the Armenian Apostolic Church 

of St Mary with Diocesan and Parish Council members. 

 

       Saturday 9 February – In the morning the Catholicos of 

All Armenians visited the Armenian Apostolic Church of St 

Mary in Melbourne, where the “Hrashapar” service was 

held. His Holiness was welcomed with enthusiasm by the 

representatives of the Armenian community, united in the 

church on this blessed occasion. They were led by Parish 

Pastor Reverend Father Khacher Harutyunyan and the 

Parish Council. 

       Following the “Bread and Salt” service, His Holiness 

blessed the people and under the singing of the Hrashapar 
was escorted to the church where a joint prayer service was 

held. Archbishop Najarian, on behalf of the present faithful, 

welcomed the Pontifical visit of the Catholicos of All 

Armenians to the Armenian Diocese of Australia and New 

Zealand, particularly in Melbourne, stressing the 

importance of the visits of His Holiness to the Armenian 

community and invited His Holiness to convey his blessings 

and message to the pious people. 

       His Holiness expressed his delight that by God’s will he 

once again visited them to bring his Pontifical love and 

blessings of the Mother See of Holy Etchmiadzin, the 

Armenian spiritual centre. 

       At the conclusion, His Holiness wished that the 

Australian-Armenian community always be bright and 

prosperous, be abundant with new achievements, church-

building and patriotic successes. 

 

 

       Following the “Protector” prayer, the faithful had the opportunity to kiss the Holy Right Hand of His Holiness and receive 

crosses as blessing of Holy Etchmiadzin after which the Catholicos of All Armenians met with students of the Aginian and 

Hamazkaine Mesrob Mashdots Saturday Schools in the church hall. Welcoming remarks from the Principals of the two schools 

and a cultural performance by the students provided the program for the afternoon. His Holiness conveyed his blessings upon 

the children, urging them to be the worthy descendants of our holy 

ancestors. He also bestowed his blessings to the teaching staff, highly 

appreciating their efforts, commitment and devotion in the patriotic 

education of the younger generation. 
 

 In the evening, His Holiness met with representatives of 

Armenian community organisations that have a close working 

relation with Melbourne’s St Mary’s Church Parish Council. 

 The Catholicos of All Armenians also spent time with Parish 

councillors to become better acquainted with issues facing the parish 

and listened to future projects and endeavours. 

 His Holiness commended the devoted service and offered his 

fatherly words of encouragement and guidance. 
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Sunday 10 February  –His Holiness Karekin II offered 

the Divine Liturgy in the Armenian Apostolic Church of St 

Mary. In attendance were Diocesan and Parish Councillors, 

representatives of sister churches and Armenian organisations 

with numerous faithful Armenians. 

The procession, which was also attended by clergy of 

the sister churches, led the Catholicos of All Armenians to the 

church, where he was assisted by Archbishop Nathan 

Hovhannisyan  and Archbishop Haigazoun Najarian during 

the Divine Liturgy. 

In his homily, His Holiness once again conveyed his 

blessings and message to the Armenians in Melbourne. 

“It is a great joy in our souls today that through God’s 

graces we visited you and brought the greetings from our native 

country- from your sisters and brothers and we also brought the 

light and blessings of Holy Etchmiadzin…..” 

Following the Divine Liturgy, an Armenian Cross-stone 

(Khachkar), installed on the church grounds to honour the 

Pontifical visit of the Catholicos of All Armenians to Melbourne, 

was unveiled and blessed. On this occasion His Holiness also 

conveyed his blessings to the faithful Armenians who had 

contributed to the installation of the Khachkar. 

 

In the evening, a banquet was held in honour of the 

Supreme Patriarch and Catholicos of Armenians with the 

participation of Diocesan and Parish Council members, 

representatives from Melbourne’s Armenian community, benefactors and Armenian organisation representatives. 

During the reception His Holiness and his entourage conveyed their greetings to Melbourne’s Diocesan Councillor Mr 

Jack Hotakorzian and Parish Priest of the Armenian Apostolic Church of St Mary Reverend Father Khacher Harutyunyan. 

At the conclusion, His Holiness expressed his final message and blessings upon the Melbourne-Armenians as he 

reiterated his deep joy and encouragement afforded to him at the well-organised schedule executed for the pastoral visit, 

outlining how he felt the spiritual and national values are maintained in one’s identity for the motherland and towards Holy 

Etchmiadzin in the love of our Australian-Armenian people. 

His Holiness confirmed he is more than aware of today’s constraints as well as the devoted efforts of our Armenian 

brethren to overcome the challenges. “The time is indeed more demanding, more effort and unity is required. There is a need 

even more so now to immerse our people in national and church life to strengthen our national bonds and ensure a healthy 

spirit for a productive working environment to increase activity” said the Catholicos of All Armenians. 

The Pontiff embraced the opportunity to express his gratitude to Archbishop Najarian and the Armenian clergy for the 

attention given to the spiritual lives of the community as well as Diocesan and Parish Councils, highly commending the devoted 

service of those who devotedly serve the Armenian community interests of the Diocese as well as national interests. His Holiness 

also acknowledged and conveyed his blessings to the banquet organising committee.  

 

 Monday 11 February – The Catholicos of All Armenians departed Melbourne with a contented spirit having met with 

his flock on these far shores away from the Mother See f Holy Etchmiadzin. 
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“...to know Him and the  

power of His resurrection” (Phil 3.10) 

 

Dear faithful, 

 

It is a great comfort and honor for myself as Catholicos to greet you today, within the arches of this holy church. During Our 

pontifical visits with Our faithful people and children, our meetings moreover strengthen Our conviction, that the Armenian 

people who are firmly connected to Christ’s Holy Church, even in the farthest corners of the world, will maintain their national 

Christian identity. We give thanks to the Lord, who makes Us worthy of the grace of raising our prayer of thanksgiving together 

with you to heaven, repeating the words of St. Paul the Apostle: “Greet one another with a holy kiss” (1 Cor 16.20). Paul the 

Apostle himself, as a chosen vessel and undaunted preacher of the Word of the Lord, went around various newly-formed 

Christian communities, in that way connecting Christian brothers and sisters to one another who were thousands of kilometers 

away from one another by means of this holy kiss. Today as well, We as the heir to the throne of St. Gregory the Illuminator, 

have come to bring you the holy greetings from the sacred center of the Armenians, Holy Etchmiadzin, as well as to extend Our 

patriarchal message to Our beloved sons and daughters who are gathered here. 

 

The worldwide Armenian nation has completed its long paths of Crucifixion, caused by difficult circumstances and struggles, 

occurred throughout history, with the dawn of the Resurrection, forever recognizing our Lord Jesus Christ as a source of light 

and strength, whose power of the Resurrection has again given strength to self-organize and protect its national Christian 

identity. Wherever the Christian Armenian has lived, even in the furthest and forgotten parts of the world, their spirit has 

flourished with the patriotic spirit of being a child of Ararat, by the power of the Resurrection of the triumphal Savior. The 

Christian Armenian has made an oath to remain a faithful child to the Muron and a loyal child of Holy Etchmiadzin, by which 

they have unshakably borne the imprint of the Resurrection and the grace of adoption into Christ, according to the words of the 

Apostle, “in faith we know Him and the power of His Resurrection.” 

 

We are immensely happy and comforted, that the Armenian community of Australia is experiencing a new revival and 

strengthening its faith-life, united around the Armenian Church, recounting the glorious memories of the past and the 

inheritance we have received from our forebears. Today, you are the ambassadors of the Armenian people in faraway Australia, 

it is by you that people here know Armenian Christians, the devout spirit, the Armenian Church, our people’s ancient and rich  

inheritance and culture of the love for peace, freedom and creativity.  

 

Dear faithful, we are responsible for our time and by our works, our time will be remembered as a time of rebuilding, through 

Christ, full of free spirit and thought, as well as the strengthening and the revaluing of our Christian identity It is by our new 

achievements and victories, that the time of rebuilding the Homeland and Diaspora must go forward, the time of improvement 

and flourishing of education and the sciences, culture, and re-awakening of national life in our adopted homes. Christ is our 

path, whom our fathers have known, and whom we know today, through our unshaken faith and through becoming 

communicant of the life-giving and renewing power of His Resurrection.  

 

It is Our fatherly exhortation and message, that you continue to live with the same steadfast faith and dedication to the nation. 

Giving place to both faith and God-pleasing works, building your united community around the Armenian Church. 

Remember and keep in your patriotic souls, the Holy Altar of the Only-Begotten, descended from Heaven, where the 

indefatigable servants and cultivators of our history’s fertile ground have worshipped and praised God. The magnificent cupolas  
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of this Mother Cathedral, which have withstood the great trials of history, various ferocious attacks, the ideological and value 

challenges of the time, today are proudly standing, as the embodiment of Armenian Christian spirit and identity.  

 

Always bring to mind, the holy mountains of Armenian, the pure rivers, our azure Sevan, the glorious heights of Ararat, 

remember Sardarapat and Artsakh– the witnesses of our national struggle and heroism for free life, the high-rise 

Tsitsernakaberd, which immortalizes the memory of the holy martyrs of the Armenian Genocide. Always keep bright the 

incarnated eternal relics of Armenian Christian society which rise up in an old body with a renewed spirit - our glorious 

monasteries and churches, which embody the Christian Armenian civilization and where every single stone and every sand 

grain are sanctified through the ever-uttered prayers and patriotic love of our glorious forebears, through the blood of 

martyrdom and through the sweat of fight.  

 

Become a communicant — by your works and your holy dedication --  to the newly-constructed Armenia, to your ever hard-

working and creative brothers and sisters who safeguard the borders of our homeland, who had the opportunity to show yet 

again their dedication and faithfulness to our national, Christian values,  to the entire world, affirming that even at the most 

critical moments, the Armenian knows to be led in accordance with Christ’s holy commandments as well unshakably bringing 

his homeland toward a new and bright future. It is the homeland with its unbreakable connections that unites Armenians the 

world over, “in which we stand and rejoice in the light of God’s glory” (Rom 5.2) 

 

It is a new dawn for Armenia, Artsakh and the Diaspora, with a renewed hope, and decisive will and commitment to build a safe 

and prosperous life. The news that you receive today from our homeland are clothed with inspiration and encouragement. All of 

us have to do our best to unify our efforts and to empower our Christian and patriotic society; to create a role model for 

enhancement and tolerance, love and care; and through such spirit and character, build our homeland as an advanced and secure 

cradle for all Armenians. Indeed, we have in abundance the example of our millennia-long history, our experience in prospering 

a country and advancing culture, our irrevocable longing for the freedom of soul and thought - we have these all because we are 

standing on the powerful and invincible shoulders of our ancestors from where bright horizons of Armenia are opened up in 

front of us. 

 

May God strengthen all our people, to reach in unity the realization our just aspirations, to development of our country and to 

prosperity and wellbeing of our entire Armenian people, according to the word of the apostle, “ I can do all things through Him 

who strengthens me” (Phil. 4:13). 

 

Dear faithful, we are delighted at this moment to extend our greetings to the New South-Wales Premier, honourable Mrs. 

Gladys Berejiklian, present here today at this celebration of Divine Liturgy, to the state officials of Australia, to the 

representatives of diplomatic missions, to the representatives of sister churches, whose presence is a testimony of friendship and 

warm attitude towards the Armenian community and the Armenian Church. May God bless the state officials of Australia to add 

to the advancement of this blessed land through their achievements. We pray to God to strengthen our spiritual brothers in 

Christ in their God-bestowed ministry, in the great mission of preaching the Good News. 

 

With our prayers to God we ask for the Lord’s blessings and support for the Primate of the Armenian Diocese of Australia and 

New Zealand, His Grace Bp. Haykazoun Najarian, for the clergy, the members of the diocesan and parish councils, to all of you, 

dear Armenians of Australia.  

 

May God strengthen the faith in your souls and your patriotic spirit, and may He bestow you abundant results in all your deeds. 

May your church be full of prayer, light and fraternal love and may your spirits be as Armenian Christian brothers and sisters 

born from the font of our Holy Church. Remain in peace and in love. May the victorious cement of love be the buttress of your 

life and deeds, by which we are able to glorify God in a spirit of thanksgiving, now and always and unto the ages of ages, Amen. 
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Editorial 
 

What Now After His Holiness’ Visit? 
 

 

His Holiness Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians Karekin II visited Australia from 1 to 11 February 2019. 

Within a short period of time, His Holiness was able to complete all programs on the itinerary and satisfy all sectors of the 

Australian Armenian community, sharing the blessing of the Mother See. The support displayed by all the Armenian 

community organisations was a display of honour toward the Armenian Church expressed by their hospitality and attendances. 

Honour worthy to the Premier Gladys Berejiklian for her high level of respect displayed toward the Catholicos by word and 

deed. Homage is due to all who showed deep understanding, by contributing in the efforts to host the Pontiff in an appropriate 

standard during the tour of Sydney and Melbourne. May God sustain the Mother See, so it may radiate Light into our minds and 

our spirits and continue to educate and inspire. 

The purpose of this editorial is not to elaborate on the purpose of the Pontifical Visit, as we have done so elsewhere. We wish to 

impress the question, what have we contributed to the future of the Mother See, and what does the Mother See expect from us, 

or in the words of the Catholicos “this reinvigorated community”. It is worth noting that this point requires our mindful 

attention, especially if we do not wish to fall into forgetfulness, we should remember and pay our respects to all our committed 

clergy and primates, who were the founders and catalysts for our rebuilding. We have inherited the foundation and have built 

on them, but they built from nothing. The Catholicos did not forget his predecessors, reverting back as far as the Illuminator, 

and his successors, stating without whom, he would not have been able to build new walls, whether physical or spiritual. The 

Catholicos did not forget the founders of this community’s spiritual life nor they who fostered it; he paid his respects to the late 

Archbishop Aghan Baliozian and Father Aramais Mirzaian of blessed memory, raising prayers by their graves for their eternal 

souls. 

And, what did he take with him, and what did he leave with us during his ten day visit? 

It was important that the Catholicos became familiar with the Australian community directly, its leaders, younger generation 

and students. The pastor needed to get to know his children at the heart of national and spiritual life, by witnessing the 

Australian community life, monitoring its level of service and record his findings. He became familiar with his flock. 

Approached the Armenian students and greeted them, listened to them and encouraged them; he visited our seniors and showed 

them care, shared a meal with them. The Catholicos met with the representatives of the Armenian community organisations: 

political, charitable, sporting and educational, offered his patriarchal encouragement and shared his positive impressions. 

His Holiness became aware of the Australian psyche and everyday life, was able to analyse and evaluate the difficult weight on 

Australian-Armenian Christians in the vastness of "Christian" Australia. 

His Holiness officiated over the opening of the new Diocesan Centre. His words to encourage dedication had both an obligatory 

and instructive message. He said that this building will serve in the productivity of the church's mission; it will be a national 

home and unite our people living in this vast country; it will serve to strengthen our community; here Armenian youth will 

connect to their roots, become more involved in national and spiritual life, understanding good deeds and keeping our traditions. 

The Catholicos of All Armenians explained that this Diocesan Centre is to serve the spiritual and national awakening of 

Australian-Armenians. With his virtuous demands, His Holiness asserted the unequivocal readiness of Holy Etchmiadzin to 

support the Diocesan Centre’s good initiatives. 

His Holiness also insisted on our steadfastness in our united effort in the preservation and strengthening of the Armenian nation 

and the pursuit of our just rights. 

His Holiness departed from us to return to the Motherland with a content heart and a deeply joyful spirit because in his own 

words, he witnessed how far community life had progressed and has every confidence that this community will continue to 

strengthen and the church will have its role to play as the unifying force in national-community life. 
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The Pontifical visit of His Holiness also resonated the message that it is by strengthening our faith that our spiritual growth can 

be elevated, and the Church, for which this is one of the most difficult aspects of its missions, can only succeed when there is a 

channel of sincere dialogue with her people, and in turn people's honest cooperation. His Holiness’ visit reflected the readiness 

of the Church to listen to her people and subsequently demonstrate to our new generation that People are the Church.  

His Holiness presented his messages and departed, leaving behind an immense responsibility on our shoulders. He has 

expectations from our community that we work in unity, collectively and collaboratively, to give rise to solidarity and self-

sacrifice, forgetting the ego so we can accept our oneness. The fast pace of our lives can very quickly make us forget the details of 

His Holiness's visit, which is not unusual, but the visit only becomes fruitful when its message turns into our community 

working together. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISHOP HAIGAZOUN NAJARIAN 

 

On Sunday 3 February during the official opening of the Diocesan Centre of Australia and New Zealand, 
His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, conferred the title of Arch to 

Bishop Haigazoun Najarian, honouring him as His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian. 
 

The rank of Archbishop has been adopted in the Christian Orthodox and Catholic denominations. The 

‘Arch’ is applied to all Bishops who, during their years of spiritual service, have undertaken a 

commendable stance, benefitting the diocese, the church and the nation. 
 

On this occasion, it is worth mentioning that the Catholic Church oversees a significantly large diocese and 

is titled the Archbishop of the Diocese. Within the Anglican, Lutheran and Swedish churches the 

Archbishop is the head of the church, for instance, in Canterbury, the Archbishop is referred to as the 
Archbishop of Canterbury, the top ranking position in the Anglican Church. 
 

Although the Primate’s elevation to the rank of Bishop has been relatively recent, his substantial 

achievements within the Australian community and in overseeing the development of the church have been 
duly noted, one result of which is the building of the new Diocesan Centre, and accordingly, His Holiness 

deemed it appropriate to bestow the elevation. 
 

We congratulate the Primate on this milestone occasion and raise prayers our Archbishop will continue his 

mission in good health and succeed in all future initiatives. 
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The Armenian Church today may be dispersed throughout every continent of the world endeavouring to meet the 

spiritual needs of her people however she has a distinct hierarchy, which maintains a balance within the Church 

herself. The centre of this balance has always been the Catholicosate of All Armenians, and the heart of the Church, 

where she receives her lifeblood, is the global headquarters of the Armenian Church, the Mother See of Holy 

Etchmiadzin. 

The Diocese of Australia and New Zealand, is one of the 39 Dioceses worldwide and in Armenia that form the 

indivisible part of the Mother See. Established on 15 January 1968 by the order of the Pontifical Encyclical of His 

Holiness Vazgen I Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians of blessed memory, it took its roots fifteen 

years after the first Parish Councils in Sydney and Melbourne were formed in 1953 and 1955 respectively, and the 

first Churches consecrated in 1957 and 1962. The first Primate appointed to Australia was His Eminence Archbishop 

Karekin Kazanjian, of blessed memory.  

Throughout the fifty year history of our Diocese, the Armenian Apostolic Church has carved its presence in Australia, 

which has left a footprint in the communities we now reside in.  

Foremost is the Diocese’s mission towards its faithful people to provide spiritual direction through its clergy, ministry 

programs and pastoral guidance, firmly instituted in our three parishes. The Armenian Apostolic Church, with its 

former Primate, His Eminence Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory and its current Primate, His Grace 

Bishop Haigazoun Najarian, continues to be visible in ecumenical circles, interfaith forums and in relationship-

building with churches and civic society. 

As we look to the Mother See as a Diocese for leadership, so too our parishes to the office of the Diocesan 

headquarters for theirs. The Diocesan Council with the Primate, shares his future vision for the Diocese to continue 

its mission to meet the spiritual needs of our new refugees and mission parishes in Australia and New Zealand; to 

make the church more visible in our community schools; to connect our youth to the church and utilise 

contemporary communication tools to reach out to them; through its periodical disseminate information and to 

strengthen our public relations in the broadest sense; and principally pass on our unique faith of 1700 years. 

Our connection with Holy Etchmiadzin is timeless as a mother and child are bonded together. The Diocese maintains 

its strong relations with the Mother See ensuring its representation at every possible opportunity. Until last year, His 

Grace Bishop Najarian was a member of the Supreme Spiritual Council, the advising body to the Catholicos of all 

Armenians which discusses the administrative, organisational, cultural, economic, construction and charity questions 

of the Armenian Church, as well as those issues connected with native and foreign churches. Delegates from the 

Diocesan Council, elected by the Diocesan Assembly, have brought their participation at Diocese Representatives 

Assemblies held at the Mother See. 

Today, when we welcome His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians on Australian 

soil for this second official Pontifical Visit, as we did his predecessor Catholicos Karekin I, of blessed memory, in 1996 

as the first Armenian Pontiff to step foot in this country, we are reminded that our roots as a Church or Diocese in 

Australia are not merely a history of 50 or 60 years but centuries old that started from the Seat of St Gregory the 

Illuminator that His Holiness now occupies. 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

 
31 Յունուար – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան եւ Արժ. 

Տէր  Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան ՀԲԸՄ  Ալեքսանտր Վարժա-

րանի շրջափակին մէջ, ի ներկայութեան աշակերտութեան եւ ուսուց-

չական կազմին, կատարեցին օրհնութիւնը նոր գնուած Պասի մը, որ 

անով ճամբորդող մեր փոքրերը հեռու մնան փորձանքներէ: Տնօրէն Պրն 

Մանուկ Տէմիրճեան շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Տէր 

Հօր իսկ Սրբազան Հայրը իր դրուատանքի խօսքերուն հետ տուաւ իր 

օրհնութիւնը: 

 
Գշ 12 Փետրուար – Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան նախագահեց Հայ 

Բարեկեցութեան Կեդրոնի Խնամակալ մարմնի ժողովին: 
 

 

Դշ 13 Փետրուար – Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ 

Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ 

Թեմականի անդամ Գէորգ Չափրազեանի, ընդառաջելով Համազ-

գային Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, մասնակ-

ցեցաւ Ճեմարանի պաշտօնական բացման հանդիսութեան եւ 

Աշակերտական նոր Պետերու երդման արարողութեան եւ օրհնեց 

անոնց նշանակները: Սրբազան Հայրը փոխանցեց նաեւ Վեհա-

փառ Հօր գոհունակութիւնը, որովհետեւ 2008էն ասդին Նորին 

Սրբութիւնը մեծ յառաջընթաց տեսած էր Վարժարանէն ներս: Ան 

մեծ տպաւորութեամբ մեկնած էր Հայրենիք: 
 

 

Կիր 17 Փետրուար – Մայր Սօֆիա Յակոբեանի եւ ՀՕՄի 

հանգուցեալ ընկերուհիներուն հոգիներուն ի հանգիստ, 

հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, որմէ անմիջապէս ետք, 

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան կազմակերպութեամբ, 

Էտկարեան Սրահին մէջ հրամցուեցաւ հոգեսուրճ 

մասնակցութաեամբ 120 ՀՕՄականներու եւ հիւրերու: 

Հրաւիրեալներու շարքին էին Գերաշնորհ Տէր Հայկա-

զուն Արք. Նաճարեանը, Արժանապատիւ Քահանայ 

Հայրեր՝ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, Տէր 

Պարթեւ Գարագաշեան եւ Տէր Աւետիս Համբարձում-

եան ինչպէս նաեւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ 

Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Ծխական Խորհուրդի 

ատենապետ Պետրոս Զօրլու, Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան: Հանդիսավարուհի Սիւզի Սիմոնեանի 

բացման խօսքէն ետք Շրջանային Վարչութեան Ատե-

նապետուհի Նորա Սեւակեան յստակօրէն բացատրեց 

ՀՕՄի առաքելութիւնը եւ կատարած աշխատանքները, 

բարձր գնահատելով Մայր Սօֆիա Յակոբեանի տարած 

աշխատանքն ու կատարած նուիրատուութիւնը 

ՀՕՄին: Ապա խօսք առաւ ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդր. 

Կոմիտէի անդամ Գէորգ Գաճագաճեան: Սրբազան 

Հայրը կատարեց փակման խօսքն ու աղօթքը: Առաջ-

նորդ Հայրը վեր առաւ ՀՕՄի կատարած ծառայութիւնը 

Հայ ժողովուրդին մանաւանդ Մեծ Եղեռնի օրերուն եւ 

անկէ ետք մինչեւ օրս, ի Հայաստան, յԱրցախ եւ ի 

Սփիւռս աշխարհի: Սրբազան Հօր Պահպանիչով 

փակուեցաւ այս կոկիկ հանդիսութիւնը:      
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Բշ 18 Փետրուար –  Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը, Ուիլուպիի 

քաղաքապետուհի Կէյլ Ճայլզ Կիտնին, Քաղաքապետարանի ընդհանուր տնօրէնուհի Տէպրա 

Ճասթը եւ բաժնի տնօրէնուհի Մելանի Սմիթը ճաշի հիւրերը եղան  Ատենապետ Սարգիս Տէր 

Պետրոսեանի: Ճաշկերոյթը տրուած էր շնորհակալութիւն յայտնելու քաղաքապետուհիին եւ իր 

ընկերակիցներուն  Ուիլուպիի Հայ համայնքին եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հանդէպ 

ցուցաբերած բարեացակամութեան եւ հայկական բոլոր ձեռնարկները քաջալերելուն համար: 

Սրբազանն ու Ատենապետը շնորհակալութիւն յայտնեցին Տիկին Կիտնիին Վեհափառ Հօր ի պատիւ տրուած 

ճաշկերոյթին Տիկնոջ մասնակցութեան եւ արտասանած ճառին համար, որ նաեւ արժանացաւ Վեհափառ Հօր 

գնահատանքին: 

 

Բշ 18 Փետրուար – Երեկոյեան, Սրբազան հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

(ՀՀՀ) Աւստրալիոյ Վարչութեան հերթական ժողովին: Ժողովը զբաղեցաւ ՀՀՀ Կեդրոնի եւ նոր 

տնօրինութեան հետ յարաբերական աշխատանքներու դասաւորումով եւ 2019ի տարեկան 

դրամահաւաքի ձեռնարկին նախապատրաստական աշխատանքներով: 

 

Գշ 19 Փետրուար – Սրբազան հայրն ու Դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Sydney Aliianceի 

քաղաքական հարցերու ներդաշնակման պատասխանատու Օրիորդ Լէա Էմմանուէլը: Օրիորդ Էմմանուէլ 

պաշտօնապէս հրաւիրեց Սրբազան Հայրը մասնակցելու Թաուն Հօլի մէջ 14 Մարտին տեղի ունենալիք հաւաքին ուր 

կ'ակնկալուի մասնակցութիւնը հասարակական կազմակերպութիւններու աւելի քան 2000 ներկայացուցիչներ, 

եկեղեցապետեր, քաղաքագէտներ եւայլն: Հաւաքը, կազմակերպուած Sydney Allianceի, Everybody’s Homeի եւ Vinniesի 

կողմէ, կը միտի քննարկելու Նիւ Սաութ Ուէէյլզ նահանգի տուներու վարձքերու մատչելիութեան եւ 

մաքուր եւ մատչելի ներուժի հարցերը: Տուներու եւ ներուժի սղութիւնը ընկերային լուրջ հարցերու 

պատճառ է, անոնց անմիջական ժխտական արդիւնքներէն մին՝ արգելք հանդիսանալն է 

երիտասարդներու ընտանիք կազմելու գործընթացին: Սրբազան Հայրը քաջալեր հանդիսացաւ այս 

ձեռնարկին, որուն մասին Փարոս կը զեկուցէ Մարտի թիւով:  

 

Եշ 20 Փետրուար – Որպէս NSW Ecumenical Council  

(NSWEC)ի վարչութեան անդամ Դիւանապետը մաս-

նակցեցաւ սոյն խորհուրդի հերթական ժողովին, որ 

քննարկեց ի միջի այլոց Գարեգին Բ Ամենայն հայոց 

Հայրապետին այցը Սիտնի: Խորհուրդի նախագահ 

Դոկտ Րէյ Արք. Ուիլիըմսըն իր շնորհակալութիւնը 

յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Առաջնորդարանի պաշտօ-

նէութեան որ լաւագոյնս կազմակերպած էին Կիրակի 3 

Փետրուարի 3 միջոցառումները, որոնց ինք ներկայ 

եղած էր: Իսկ Ընդհանուր Քարտուղար Շնուտա 

Քահանայ Մանսուրը, որ ներկայ եղած էր Վեհափառ 

Հօր տուած մամլոյ ասուլիսին, մէջբերեց Վեհափառ 

Հայրապետին խօսքերը թէ Էքիւմէնիզմը աւելիով կը 

զօրացնէ եկեղեցիներու ինքնութիւնը եւ անոնց շուրջ 

հաւաքուած հաւատացեալներու պատկանելիութեան 

գիտակցութիւնը: Ժողովը նաեւ զբաղեցաւ Տարեկան 

դրամահաւաքի ճաշկերոյթով, որուն ընդհանուր 

պատասխանատուն ընտրուեցաւ Նշան Պասմաճեան: 

Անցեալ տարի ճաշկերոյթը, որ տեղի ունեցած էր 

Էտկարեան Սրահին մէջ, նիւթաբարոյական  մեծ 

յաջողութիւն արձանագրած էր բաղդատած նախորդ 

տարիներուն: Այս տարուան ձեռնարկը տեղի պիտի 

ունենայ St Peter and Paul  Assyrian Church of the East, 32-

40 Kosovich Pl, Cecil Parkի մէջ, 1 Յունիս 2019ին: 

Հաւաքուած գումարին մեծ մասը 

պիտի յատկացուի Խորհուրդի 5 

Յանձնաժողովներուն, որոնք մեծ 

աշխատանք կը տանին զանազան 

մարդկային բնագաւառներու մէջ:   

 

Եշ 21 Փետրուար – Սրբազան Հայրը եւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին 

Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեանը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ երիտասարդ հոգեւո-

րական Հոգեշնորհ Տէր Արտակ Վարդապետ Արապեանը, որ Աստուածաբանական 

դասընթացքներու պիտի հետեւի Սիտնիի United Theology College/Charles Sturt University 

School of Theologyի մէջ: Հայր Սուրբը  հայրական ջերմ վերաբերումը վայելեց Սրբազան Հօր: 

Վերապատուելի Եումուշաքեան մեծ օգտակարութիւն ունեցաւ Հայր Սուրբին համալսարան 

ընդունման գործընթացին մէջ: 
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Բշ 25 Փետրուար – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը Առաջնոր-

դարանին մէջ ընդունեցին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց 

Յանձնախումբի անդամուհիները, որոնք եկած էին շնորհաւորելու 

Նոր Առաջնորդարանը եւ Սրբազան Հօր Արքութեան պաշտօնը: 

Տիկնանց Յանձնախումբը միշտ զօրաւիգ եղած է Առաջնորդարանին 

եւ իր գործնական ծառայութիւնը ոչ մէկ ատեն չէ զլացած Առա-

ջնորդարանի կազմակերպած միջոցառումներուն: Սիրալիր մթնո-

լորտի մէջ այս հանդիպումին ընթացքին Տիկինները հարցուցին 

շարք մը եկեղեցին, մեր աւանդոյթները եւ մեր պատմութիւնը յուզող 

հարցեր, որոնց Սրբազան Հայրը տուաւ ընդլայնուած բացա-

տրութիւն: Տիկինները Առաջնորդարանին նուիրեցին սուրճ 

պատրաստող սարքաւորում մը: 

 

Գշ 26 Փետրուար – Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան, Փոխ Ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, Թեմականի անդամ Պրն Գէորգ Չափրազեան, Հայ 

Եկեղեցւոյ Ձայնի պատասխանատու Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեան, 

մասնակցեցան Նահանգապետուհի Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեանի ընտրապայքարի համար 

կազմակերպուած «Հայեր զօրաւիգ Գլատիս Պէրէճիքլեանին» նախաճաշ-դրամահաւաքին, որ տեղի 

ունեցաւ Սիտնիի Շէրաթըն պանդոկին մէջ ներկայութեամբ զանազան հայկական 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներու եւ Գլատիսին զօրակցող Հայերու: Աւստրալիոյ Հայ 

Դատի Յանձնախումբի աշխատակից Օրիորդ Օլիվիա Տիլանչեան յաջող կերպով կատարեց 

Հանդիսավարութիւնը: Ան ամպիոն հրաւիրեց Սրբազան Հայրը տալու իր սրտի խօսքը եւ աղօթքով 

բացումը կատարելու հաւաքին: Սրբազան Հայրը Հայ եկեղեցւոյ զօրակցութիւնը յայտնեց Օրիորդ 

Պէրէճիքլեանին եւ զայն անուանեց »Ադամանդ Տիկին» (Diamond Lady): Ապա Օրիորդ Պէրէճիքլեանին ի նպաստ խօսք 

առին ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան ատենապետուհի Տիկին Նորա Սեւակեան, ՀԲԸՄի ներկայացուցիչ Պարոն Քրիս 

Քորքեան, ՀՄԸՄի ներկայացուցիչ Պրն Տէրիք Քարամեան, Հայ Դատի Յանձնախումբի վարիչ գործավար՝ Պրն Հայկ 

Գայսէրեան եւ նահանգապետուհին: Հաւաքէն գոյացաւ 42000 Տոլարի շուրջ գումար ի նպաստ ընտրապայքարին:  

 

Գշ 26 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին, որ քննարկեց Վեհափառ Հօր 

այցելութիւնը Աւստրալիա, կատարեց իր գնահատումը: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ հոգեւոր դաստիարակութեան ի 

նպաստ տարուելիք եւ Առաջնորդարանը իր առաքելութեան մէջ պահելու լուրջ աշխատանքներով, յոբելեաններու 

կազմակերպութեամբ եւ ընթացիկ հարցերով: 

 

Եշ 28 Դեկտեմբեր – Շարունակելով աւանդութիւնը, Սրբոց Վարդանանց Տօնին առթիւ Սրբազան հայրը Պատարագ 

մատուցեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ աղօթակից ունենալով Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանը, 

Արժանապատիւ քահանայ հայրեր՝ Տէր Նորայր Բաթանեանը, Տէր Պարթեւ Գարագաշեանը եւ Տէր Աւետիս 

Համբարձումեանը: ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի եւ Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի աշակերտութիւնը, 

ուսուցչական կազմերը եւ Տնօրէնները հրաւիրուած էին հաղորդուելու 

Քրիստոսի մարմնով ու արիւնով ինչպէս նաեւ Վարդանանց 

Խորհուրդով: 300է աւելի Հայ աշակերտութիւն միատեղ աղօթեցին 

յուզում պատճառելով բոլոր ներկաներուն: Պատարագին ներկայ էին 

նաեւ ծնողներ, մեծ ծնողներ եւ հաւատացեալ Հայեր ու հայուհիներ: Իր 

քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը բացատրեց թէ ինչ կը նշանակէր 

Վարդանանց ճակատամարտը մեր ազգին համար, ան որքան յար ու 

նման էր Հրեաներու Մասատայի եւ Սփարթացիներու Թէրմոփիլէյի 

ինչպէս նաեւ Հայոց Սարտարապատի մէջ մղած ճակատամարտերուն: 

Սրբազան Հայրը զուգահեռ մը քաշեց մեր այսօրուան Սփիւռքի մէջ 

մղած «ճակատամարտերուն» եւ Աւարայրի ճակատամարտին միջեւ, 

որովհետեւ Վարդանանք կռուեցան, գիտնալով հանդերձ թէ մահը 

զիրենք կը սպասէր, պահելու համար Հայու ազգային կրօնական ինքնութիւնը: Նոյնը կ'ընենք մենք այսօր դէմ դնելու 

համար Սփիւռքի դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն: Սրբազան Հայրը, օգնութեամբը Հայր Սուրբին եւ Տէր Աւետիսին 

300 աշակերտներուն տուաւ Սուրբ Հաղորդութիւն:  
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Յաւարտ Սուրբ պատարագի տրուեցաւ ճաշի դադար, որուն ընթացքին բոլոր ներկաները ճաշի հիւրը եղան Եկեղեցւոյ 

Տիկնանց Յանձնախումբին, որոնց Սրբազան Հայրը եւ Առաջնորդարանի անձնակազմը կը յայտնեն իրենց խորին 

շնորհակալութիւնը: Տիկնանց Յանձնախումբը, վերջին 5 տարիներուն, ամէն Վարդանանցի օր, պատրաստակամ եղած 

է եւ յանձն առած է կատարելու մեր ամէնօրեայ վարժարաններու աշակերտութեան ճաշի մատակարարումը: Ճաշէն 

ետք, կէսօրէ ետք ժամը 1-2, Եկեղեցւոյ մէջ, ի գործ դրուեցաւ միացեալ գեղարուեստական յայտագիր մը: Բացման 

երախտագիտական խօսք կատարեց Ալեքսանտր Վարժարանի (ԱՎ) աշակերտական պետ Սամսոն Բանիքեան: Ան 

հարազատ առոգանութեամբ ըսաւ « Մեր Վարժարանի գեղեցիկ սովորութիւններէն մէկը եղած է որպէս Քաջ Վարդանի 

թոռներ եւ հպարտ հայորդիներ, Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ ոգեկոչել Աւարայրի հերոսամարտը, Պատարագին 

ներկայ գտնուիլ եւ ճաշակել Սուրբ հաղորդութիւն եւ ստանալ Սրբազան Հօր հայրական օրհնութիւնը, որպէսզի 

դպրոցական տարին սկսինք ու շարունակենք յաջողութիւններով»: Բանիքեան շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան 

Հօր այս հրաւէրին համար: 

Կոկիկ յայտագիրը կ'ընդգրկէր Արտասանութիւններ «Հայորդի եմ Հայորդի», «Վարդանանց Տօն», «Քաջն Վարդան», «Ես 

Վարդանն Եմ», «Հայ եմ ես», «Քաջն վարդան Մամիկոնեան», «Ծնողք ու Որդի», «Վարդան», «301 Խարիսխը մեր Հայ 

Հաւատքի», «Հայ Աշակերտին ուխտը», « Քիչ ենք բայց Հայ ենք», Խմբերգներ՝ «Մենք Քաջ Տոհմի զաւակներ ենք», «Մերն է 

նորէն յաղթութիւն», «Իմ Հայրենեաց Հոգի Վարդան», «Հայրենիք իմ Հայաստան», «Նորահրաշ», «Հիմի Էլ Լռենք» որոնք 

ներկայացուեցան երկու վարժարաններու աշակերտներուն կողմէ: 

Փակման Խօսքը արտասանեց Գօլստըն Ճեմարանի աշակերտական փոխ Պետ Յակոբ Զարմանեան: Զարմանեան 

հակիրճ բացատրելէ ետք Վարդանանց պատմութիւնը ըսաւ. «Երբ անձի մը էութեան մէջ ամրացած է գաղափար մը, 

համոզում մը կամ բարոյական ըմբռնում մը, ան չազդուիր որեւէ սպառնալիքէ: Չեմ կարծեր որ աշխարհի վրայ կայ 

ազգ մը, որ կը շարունակէ մինչեւ օրս տօնել իրադարձութիւն մը պատահած 1568 տարի առաջ: Որպէս ազգ կանգնած 

ենք բազմաթիւ մարտահրաւէրներու առաջ, որոնցմէ են մեր պատմութեան մոռացումը, ազգային պատկանելիութեան 

տկարացումը եւ մեր թանկագին լեզուին եւ մշակոյթին կորուստը: Ասոնք որպէսզի չկորսուին, մեծ դեր կը խաղան Հայ 

ընտանիքը, դպրոցն ու եկեղեցին, որոնք մեր մէջ կ'ամրագրեն մեր լեզուն եւ հաւատքը»: Եզրափակելով, Զարմանեան 

ըսաւ՝ «Յաւերժ ապրին հայազգի բոլոր ճգնաժամներու մէջ իրենց կեանքը զոհաբերած հերոսները, որոնք հետեւեցան 

Վարդանանց նշանաբանին՝ «Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ՝ անմահութիւն»: 

Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական խորհուրդը ամէն տարի կը պարգեւտրէ աշակերտ մը Ալեքսանտր վարժարանէն եւ 

երկու աշակերտ Գոլստըն Ճեմարանէն 

իրենց բարեացակամութեան, բարեգործու-

թեանց եւ Հայ համայնքին, դպրոցին եւ 

եկեղեցւոյ մէջ աշխուժութիւն ցուցաբերած 

ըլլալուն համար: Տրուած ըլլալով որ Գօլս-

տըն Ճեմարանի ամավերջի հանդէսին 

պարգեւատրումները կատարուած էին եւ ոչ 

Ալեքսանտր Վարժարանի մէջ, առիթը յար-

մար նկատուեցաւ կատարելու պարգեւա-

տրում: Վերոնշեալ յատկանիշները հիմք 

ընդունելով Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ ԾԽի 

ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլուն Սարգիս 

Համբարձումեանը պարգեւտրեց իր վերո-

նշեալ արժանիքներուն համար: 

Սրբազան Հօր օրհնութեամբ եւ գովասանքի խօսքերով,  Հաւաքական Տէրունական Աղօթքով եւ Պահպանիչով իր 

աւարտին հասաւ այս հոյակապ ձեռնարկը:    
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DIOCESAN NEWS 

 
Thursday 31 January – At the opening of the new school year, His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian and Parish Priest Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan conducted the blessing of the AGBU Alexander Primary 

School new school bus on the grounds of the school, with the school students 

and teachers witnessing the milestone event. The Principal Mr Manoug 

Demirjian expressed his appreciation to the Archbishop and in turn, the 

Archbishop offered his blessings during the dedication ceremony.  

 

Tuesday 12 February – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided over the periodic committee meeting of the 

Armenian Community Welfare Centre. 

 

Wednesday 13 February – At the invitation of the Hamzakaine Galstaun 

College Principal, the Archbishop, accompanied by Diocesan Council 

Chairman Sarkis Der Bedrossian and Diocesan Council member Kevork 

Tchaprazian, attended the opening assembly of the new school year which 

included the oath ceremony of the new school captains. Blessing them on 

their selection, Archbishop also conveyed the sentiments of the Catholicos, 

who, since 2008 had seen great developments in the College; impressed with 

what he had witnessed. 

 

Sunday 17 February – A requiem service was held in the Holy Resurrection Mother Church for the Matriarch of the Armenian 

Relief Society (HOM) – Sophia Hagopian and all deceased HOM sister members; followed by a memorial coffee service 

hokesourj in the Edgarian Hall; organised by the HOM Regional Committee. Around 120 members and guests paid their 

respects. Included among the invited guests were the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, parish priests, Father Norayr 

Patanian, Father Bartev Karakashian, Father Avetis Hambardzumyan and Diocesan Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, 

Parish Council Chairman Bedros Zorlu and Chancellor Nishan 

Basmajian. The master of ceremony Suzie Simonian delivered 

the opening address, Regional Committee Chairperson Nora 

Sevagian succinctly explained the mission of HOM and its 

achievements, paying homage to the Matriarch Sophia 

Hagopian’s contributions. The Armenian Revolutionary 

Federation Regional Committee member Kevork Kajakajian 

delivered the ARF message. The Primate delivered the closing 

address and benediction, praised the service of HOM within 

communities, particularly during and following the Genocide 

to the present day in Armenia, Nagorno Karabakh and in the 

Diaspora. The well-ordered commemoration was closed with 

the Primate’s benediction. 

 

Monday 18 February – Archbishop Haigazoun Najarian, Father Avetis Hambardzumyan, Willoughby 

City Mayor Clr Gail Giles-Gidney, Willoughby Council General Manager Deborah Just, and Director 

of Community, Culture and Leisure Melanie Smith were the luncheon guests of Diocesan Council 

Chairman Sarkis Der Bedrossian. The luncheon was in appreciation of the thoughtfulness the Mayor 

and her associates displayed toward the Willoughby Armenian community and the Armenian 

Apostolic Church, by their attendance and support of community events. The Primate and Chairman 

thanked Clr Giles-Gidney for her presence at the Pontifical Dinner and the speech she delivered, which was appreciated by the 

Pontiff.  
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Monday 18 February – The Archbishop presided over the Hayastan All-Armenian Fund committee meeting. The 

meeting focused on the appointment of the new HAAF Director and the forging of working relations as well as the 

2019 annual fund raiser and associated preliminary work. 

 

Tuesday 19 February – Archbishop Najarian and the Chancellor received Sydney Alliance ‘Voices for Power’ Project community 

organiser Leah Emmanuel at the Diocesan Centre. Ms Emmanuel paid a visit to hand deliver the Primate’s official 

invitation to the 14 March 2019 Assembly to be held in Sydney Town Hall, presented by the Sydney Alliance, 

Vinnies NSW & Everybody’s Home Campaign. It is expected that 2000 leaders and citizens will be gathered with 

the goal of reaching clear, concrete commitments on affordable housing, household energy and rental reform from 

both state and federal politicians; a matter that is threatening young families. The Archbishop lent his support to 

this event and details will be included in the March issue of Paros. 

 

Wednesday 20 February – As a member of the NSW Ecumenical Council executive committee, the Chancellor participated in 

the periodic meeting, which discussed the Pontifical visit of Karekin II to Australia. The President of the NSWEC, Dr Ray 

Williamson extended his thanks to the Primate and the Diocesan Council for organising the three sequential events, held on 

Sunday 3 February, which he personally attended. The General Secretary Rev Father Shnouda Mansour, who was present at the 

media conference held by the Pontiff, added, the Pontiff’s assertion that the ecumenical movement enhances the profile of the 

churches and the understanding of belonging within its community. The meeting discussed the annual fundraiser dinner; 

Nishan Basmajian was elected the committee chairman. Last year’s dinner was held in the Edgarian Hall; a large 

profit was made from the event, compared to previous years. This year the annual event will take place at the St 

Peter and Paul Assyrian Church of the East, 32-40 Kosovich Place, Cecil Park on 1 June 2019. A large portion of 

the proceeds will be allocated toward the expenses of the five Commissions of the NSWEC, which undertake 

extensive work within various social sectors. 

 

Wednesday 21 February – In the Diocesan Centre Archbishop Haigazoun Najarian with Father Avetis Hambardzumyan, 

received Rev Krikor Youmoushakian and from the Catholicossate of the Great House of Cilicia, Very Reverend Father Ardag 

Arabian, who will be undertaking a course of study at the United Theology College/Charles Sturt University School of Theology. 

The Archimandrite Vartabed received a warm reception by the Primate. Reverend Youmoushakian had played a large part in 

the acceptance of Father Ardag into the course. 

 

Monday 25 February – The Primate and Chancellor received the Ladies Auxiliary of the Church of Holy 

Resurrection in the Diocesan Centre, who wished to convey their congratulations on the opening of the 

new building and the bestowal of the Archbishop rank. The Ladies Auxiliary has consistently maintained 

their loyalty and unfaltering active support. During the warm social visit, the ladies raised a few questions 

of traditional and historical concern, which were answered in detail by Archbishop Najarian. The ladies 

gifted a coffee machine to the Diocesan Centre. 

 

Tuesday 26 February – Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, Mr 

Sarkis Der Bedrossian, Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian, Diocesan Council member Mr Kevork 

Tchaprazian, Voice of the Armenian Church radio announcer Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian, and the 

Chancellor Mr Nishan Basmajan attended the Premier’s Ms Gladys Berejiklian’s ‘Armenians for Gladys 

Berejiklian’ election campaign breakfast fundraiser, which was held in the Sydney Sheraton Hotel, with 

several representatives of Armenian organisations present and staunch Gladys supporters. Miss Olivia Dilanchian of the 

Armenian National Committee of Australia, eloquently officiated as master of ceremony; invited the Primate to convey his 

message and open the morning with prayer. Archbishop declared the Diocese’ support of Miss Berejiklian affectionately naming 

her a Diamond Lady; the Armenian Relief Society Regional Committee Chairperson Mrs Nora Sevagian, AGBU representative 

Mr Chris Kortian, Homenetmen representative Mr Derrick Karamian, Armenian National Committee Executive Director Mr 

Haig Kayserian concluding with the Premier. Close to $42000 was raised. 
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Monday 25 February – The Primate and Chancellor received the Ladies Auxiliary of the Church 

of Holy Resurrection in the Diocesan Centre, who wished to convey their congratulations on the 

opening of the new Centre and the bestowal of the Archbishop rank and title. The Ladies 

Auxiliary has consistently maintained their loyalty and unfaltering active support. During the 

warm social visit, the ladies raised a few questions of traditional and historical concern, which 

were answered in detail by the Archbishop. The ladies gifted a coffee machine to the Diocesan 

Centre. 

 

Tuesday 26 February – The Primate presided over the Diocesan periodic meeting; he expressed 

his appreciation following discussions on the Catholicos visit to Australia. The meeting focused 

on the teaching of spiritual education, the conducting of essential work within the mission of the Diocese and the organisation 

of upcoming milestone events and related matters.  

 

-Thursday 28 February - As has become customary, on the occasion of St Vartanants, the 

Primate Archbishop Haigazoun  Najarian celebrated Holy Mass in Holy Resurrection 

Church, with the participation of Very Reverend Father Yeremia Abgaryan, Parish 

Priests, Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian and Father Avetis 

Hambardzumyan. The AGBU Alexander Primary School students and the Hamazkaine 

Galstaun College students, teachers and 

principals were invited to partake of the Body 

and Blood of Lord Jesus and the comme-

moration of Vartanants. The scene of over 300 Armenian students gathered together, 

moved the hearts of all who were witness; parents, grandparents and community 

faithful were gathered. In his sermon, Archbishop Najarian explained what the Battle of 

Vartanants signifies to our nation, as important and comparable to the Jewish Battle of 

Masada, the Spartans Battle of Thermopylae and as the Armenian martyrs of Sardarabad. 

The Archbishop drew parallels with the battles faced in the diaspora with the Battle of 

Avarayr, as the Vartanank fought knowing death awaited, to defend the Armenian national spiritual identity. We undertake the 

same battle today in the diaspora against the various challenges. With the assistance of Father Yeremia and Father Avetis, 

Archbishop Haigazoun offered Holy Mass to the 300 students. Following Holy Mass, 

during the lunch break, the students were served lunch by the Church Ladies Auxiliary, 

with the deep appreciation of the Primate and Diocesan Council. (During the last five 

years, the Ladies Auxiliary has willingly and generously served the visiting day school 

students lunch following the St Vartanants Holy Mass.) Following lunch, in the church, 

a musical program was presented between 1.00 and 2.00pm. The opening address was 

delivered by the Alexander Primary School Captain Samson Panikian, who 

affectionately articulated “one of our schools traditions, as the grandchildren and proud 

descendants of Brave Vartan, we have gathered in the Holy Resurrection Church, 

commemorating the Martyrs of Avarayr, present at Holy Mass, receiving Holy Communion and the Archbishop’s episcopal 

blessing, to commence and continue the new school year with success”. Panikian thanked the 

Primate for the invitation. 

        An orderly program followed including recitation of patriotic poetry delivered by the students of 

the two schools. 

        Galstaun College Vice Captain Hagop Zarmanian gave the closing address; after a synopsis of the 

Battle of Vartanants Zarmanian explained, “when an idea is forged within an individual, a conviction 

or a humane ideology, they will not be swayed by any threats. I do not think there is another nation 

in the world that continues to the present, to commemorate an event that took place 1568 years ago. 

As a nation, we face multiple challenges, including forgetting our history, weakening of national 

belonging and the loss of our precious language and culture. So as to avoid such loss, a great role is 

played by the Armenian family, school and church, which engrave in us our language and our faith”. 

In closing, Zarmanian stated “May all our Armenian heroes who sacrificed their lives during a crisis 

dwell eternally. Death, unanticipated, is death; death, anticipated, is immortality." 
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 Each year, the Holy Resurrection Parish Council presents commendation awards to one student from Alexander 

Primary School and two students from Galstaun College (one each in primary and secondary) in recognition of their social, 

academic, Armenian community, school and church pursuits. Given that the Galstaun College awards were presented at its end 

of year Presentation Evening unlike a similar opportunity available at the Alexander Primary School, it was deemed appropriate 

to present the award to the deserving student on this occasion. Holy Resurrection Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu 

presented the award to Sargis Hambardzumyan for exhibiting the aforementioned qualities. 

 In closing with his blessing and encouraging words of praise, Archbishop Najarian closed the noteworthy event with 

the Lord’s Prayer and his benediction.    

 

 

 

 

 

     Armenian Apostolic Church of St Mary 
                       –  Melbourne  – 
 

         On February 16, on the occasion of Feast of St Sarkis the Warrior, Patron Saint of 

Youth and Love, and by the initiative of the Armenian Church Youth of  St Mary’s 

Armenian Church of Melbourne with the participation of the local AGBU and AYF 

youth organisations, a celebration evening dedicated to young people was organised at 

the Armenian Community Centre. ACYA youth of Sydney’s Armenian Apostolic 

Church of Holy Resurrection also joined the festivities.  The evening began with prayer and a youth blessing and the program 

that followed included a performance by the Azad Gharibian Dance Ensemble and singer Raffi Adourian from Sydney. 

          The next day, the Sydney youth joined the choir at Armenian Apostolic Church of St Mary lending their beautiful singing 

and accompaniment to the organ during Divine Liturgy. 

 
 

 

 

 

 

          Փետրվար 16-ին Ս. Սարգիսի տոնի առիթով Մելպուռնի Ս. Աստվածածին 

Եկեղեցու Երիտասարդաց Միության նախաձեռնությամբ եւ Մելպուռնի ՀԲԸՄ եւ ՀՅԴ  երիտա-

սարդական կազմակերպությունների համատեղ աշխատությամբ Հայ Կեդրոնի սրահում կազմակերպվեց 

երիտասարդներին նվիրված խրախճանք, որին մասնակցելու էին եկել նաեւ Սիդնյի Ս. Հարություն Եկեղեցու 

երիտասարդաց Միությունը: Երեկոն սկսվեց աղոթքով եւ երիտասարդների օրհնությամբ: Խրախճանքը ճոխացրեցին 

՚Ազատ Ղարիբյան՚ պարախումբը եւ Սիդնեյից ժամանած երգիչ Ռաֆֆի Ադուրեանը։  

          Հաջորդ օրը Սիդնեյի Ս. Հարություն Եկեղեցու Երիտասարդները մասնակցեցին Ս. Պատարագին՝ իրենց գեղեցիկ 

երգեցողությամբ եւ երգեհոնի նվագակցությամ զարդարելով այն։ 
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         Sunday 10 February Reverend Father Bartev 

Karakashian, accompanied by Deacon Vartan Elmasian, 

celebrated Holy Mass in St Patrick Anglican Church in 

Perth, with close to 50 local residents gathered from 

various suburbs across the city, raised prayers to the 

Almighty, received Holy Communion and the priest’s 

blessing. Following Holy Mass a requiem service was 

held for the souls of the dearly departed. 

Father Bartev delivered his sermon on the passage “It Is 

I, Do Not Be Afraid” (John 6:20). 

         Following Holy Mass, Father Bartev conducted a 

christening ceremony on brothers, Leon and Theo 

Potikoghlu, the sons of Mr and Mrs Krikor and Juliet 

Potikoghlu. 

         On Monday 11 February Father Bartev and Deacon 

Vartan took their flight home to Sydney. 

 

Divine Liturgy in Perth 

Պատարագ Փըրթի Մէջ 
          Կիրակի10 Փետրուարի կէսօրէ ետք Արժանապատիւ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան, ընկերակցութեամբ 

Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի, Փըրթի Սէյնթ Փաթրիք Անկլիքան եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց Սուրբ եւ 

Անմահ Պատարագ մասնակցութեամբ շուրջ 50 հաւատացեալներու, որոնք եկած էին Փըրթի զանազան արուարձաններէն 

աղօթք բարձրացնելու  առ Աստուած եւ ստանալու հաղորդութիւն եւ Տէր Հօր օրհնութիւնը: Յաւարտ Պատարագի տեղի 

ունեցաւ նաեւ հոգեհանգստեան պաշտօն ննջեցեալներու հոգիներուն ի հանգիստ: Տէր Հայրը քարոզեց բնաբան 

ունենալով «Ես Եմ, Մի՛ Վախնաք (Յովհ. 6:20): 

         Պատարագի աւարտէն ետք Քահանայ հայրը կատարեց մկրտութիւն Լէօն եւ Թէօ Փոթիքօկլու եղբայրներուն, զաւակ- 
 ները Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Ճիւլիէթ Փոթիքօկլուներու:  

         Ամսուն 11ին, Տէր Հայրն ու Վարդան Սարկաւագ վերադար-

ձան Սիտնի: 
 

Auckland, New Zealand 

Habitat for Humanity invites you to join Noobar Yaghobian from 

Auckland, New Zealand on a Global Village trip to build in Armenia in 

July 2019. Habitat Armenia has an extensive programme assisting families 

with housing improvements. The programme is designed to improve the 

housing conditions of low- 

income families. 
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