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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 
Շբ 2 Յունիս – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք 
Նաճարեան, բարեխնամ Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ 
Նոր Զելանտայի թեմին, ընկերակցութեամբ Դիւանա-
պետ Նշան Պասմաճեանի, ընդառաջելով Տիկին 
Ռիթա Լէփէճեանի հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ 
Ryde Hunters Hill Symphony Orchestraի դասական 
երաժշտութեան համերգին North Ryde School of Arts 
Community Centreի մէջ: Տիկին Լէփէճեան, հիմնա-
դիրն է այս նուագախումբին եւ երկար տարիներու 
ատենապետը անոր խնամակալ մարմնին, նշանա-
կուած Րայտի քաղաքապետութեան կողմէ: Տեղին է 
յիշել որ Տիկին Լէփէճեան եւ իր ընտանիքը նուիրեալ 
աշխաատանք կը տանին ի նպաստ Հայ եկեղեցւոյ 
մանաւանդ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ, իրենց 
ծառայութիւնը բերելով երգչախումբերու մէջ: 
Խնամակալութեան անդամ է նաեւ Փրոֆ Լեւոն Խաչի-
կեան: Նուագախումբը կը բաղկանար 44  տարբեր 
նուագարաններ նուագողներէ (ջութակ, թաւ ջութակ, 
քոնթրապաս, հարփ, սրինգ, քլարինէթ, օպուա, 
պասուն, փող, թրամփէթ, թրոմպոն եւ տեսակաւոր 
թմբուկներ ու հարուածող գործիքներ): Բարձրորակ 
այս խումբը նուագեց Մոցարթ, Հայտըն, Տէպիւսի, 
Րոթա եւ Չայքովսքի եւ արժանացաւ բարձր 

գնահատանքի 200ի շուրջ երաժշտասէր հանդիսա-
կաններէն: Րայտի մէջ համեմատաբար աւելի մեծ 
թիւով հայեր կը բնակին, Սրբազան հայրը քաջալերեց 
խնամակալութեան անդամները հետամուտ ըլլալու 
երիտասարդ Հայ արուեստագէտներ նուագախումբին 
մէջ  ընդունելու աշխատանքներուն մէջ ինչպէս նաեւ 
Հայ շրջանակներէ ներս գովազդելու այսպիսի 
ձեռնարկներու կազմակերպումը: 

 

Դշ 5 Յունիս – Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբի 
հրաւէրով Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Ատենապետ Սարգիս 
Տէր Պետրոսեանի, Փոխ Ատենապետ Ստեփան Գրգեաշար-
եանի եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի մասնակցեցաւ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ ամեակի յուշատօնին՝ 
մայրաքաղաք Քանպերայի Ծերակոյտի Սրահին մէջ, երեկոյ-
եան ժամը 7ին: Առաջին անգամն էր որ այսպիսի հանդիսու-
թիւն տեղի կ'ունենար մայրաքաղաքին մէջ: Հանդի-սավարն էր 
Տիանա Անթանոսեան՝ Քանպերայի Հայ Դատի Յանձնախումբի 
Քանպերայի մասնաճիւղի ատենապետուհին: Ներկայ էին 
Հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, 
քաղաքական անձնաւորութիւններ եւ 70ի շուրջ Հայ եւ ոչ Հայ 

մեր արդար դատին կողմնակիցներ: Երեկոն սկսաւ Սրբազան Հօր աղօթքով եւ օրհնութեամբ:  Գլխաւոր բանախօսն 
էր Australian Institute for Holocaust and Genocide Studiesի փոխ նախագահ Դոկտ Փանայոթիս Տիամատիս: 
Յարգարժան դասախօսը ընդգծեց որ Հայոց, Յունաց եւ Ասորիներու ցեղասպանութեանց ճանաչումը յարգանքի 
տուրք է տրուած բազմահազար Անզաք  նահատակներու  եւ  Աւստրալացիներու  եւ  Նոր Զելանտացիներու,  որոնք  
զոհողութիւն ստանձնեցին նիւթապէս եւ յաճախ իրենց կեանքով՝ ի նպաստ զրկեալներու, որբերու եւ 
անպատսպար մարդոց: Խօսք առաւ նաեւ Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսէրեան:  
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Եշ 6 Յունիս – ՀՕՄի Աւստրալիոյ Շրջանային 
Վարչութեան հրաւէրով  Սրբազան Հայրը, 
Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Հօր եւ Դիւանա-
պետին ընկերակցութեամբ, Ուիլուպիի Հայ 
Մշակութային Կեդրոնին մէջ մասնակցեցաւ 
դաստիարակչական-դասախօսական ձեռնար-
կին,  կազմակերպուած ՀՕՄի Դաստիարակ-
չական Յանձնախումբին կողմէ: Հանդիսավար-
ներ՝ Տիկնայք Մարալ Փիլիպոսեան եւ Յասմիկ Զառա-
ցեան: Գլխաւոր բանախօսներն էին Սուրբ Երրոր-
դութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Հոգեշնորհ Տէր 
Երեմիա Վարդապետ Աբգարեան եւ Հոգեբոյժ՝ Տոքթոր 
Յարութիւն Ճէպէճեան: Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը 
ներկայացուց «Ընտանեկան եւ Բարոյական Արժէք-
ներու Անհրաժեշտութիւնը Մեր Առօրեայ Կեանքէն 
Ներս» (Moral and Family Values: Essential Elements For 
A Happy And Meaningful Life) նիւթը, Քրիստոնէական 
եւ Հայկական տեսանկիւնէն դիտուած, որ մեծ 
հետաքրքրութեամբ ունկնդրուեցաւ 100է աւելի ներ-
կաներուն կողմէ: Տոքթոր Ճէպէճեան, փորձառու եւ 

մասնագէտ հոգեբուժ, ներկայացուց Խանգարում 
եւ Խուճապ (Anxiety, Panic and Post Traumatic 
Stress Disorder) նիւթը: Ներկաները դասախօս-
ներուն ուղղեցինն հարցումներ եւ անոնցմէ 
ստացան սպառիչ պատասխաններ: Իր շնոր-

հակալութեան խօսքը արտասանեց ՀՕՄի Շրջա-
նային Վարչութեան ատենապետուհի Նորա 

Սեւակեանը, դրուատելով երկու դասախօսներ-
ուն տարած կարեւոր աշխատանքը եւ փոխանցած 
գիտելիքները, որոնց պէտքը մեծ է մեր բոլորին 
համար: Փարոսի Խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ 
ձեռնարկին կազմա-կերպիչները, որոնք դաստիա-
րակչական այժմէական երկու նիւթեր ներկայա-
ցուցին ոչ միայն ՀՕՄի անդամներուն այլ  բոլոր 
ներկաներուն, մեծ գոհունակութիւն պատճառելով 
անոնց: Սրբազան Հայրը իր դրական տպաւորութիւնը 
փոխանցեց պատասխանատուներուն եւ շնորհա-
ւորեց երկու դասախօսները եւ Շրջանային Վարչու-
թիւնը այսպիսի կարեւոր ձեռնարկի կազմակերպման 
համար:  

    
Ուրբ 7-Կիր 9 Յունիս – Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ 
Էլմասեանի, այցելեց Նոր Զելանտայի Օքլանտ քաղաքի մեր փոքրաթիւ համայնքին, Պատարագ մատուցանելու, 
քաջալերելու այնտեղ տարուած ազգապահպանման 
աշխատանքները եւ լիցքաւորելու զանոնք յաւելեալ ներուժով, 
որպէսզի անոնք կարենան շարունակել իրենց եկեղեցա-
նպաստ եւ ազգանպաստ գործունէութիւնը: Օքլանտի Հայ 
Համայնքը կը բաղկանայ հարիւրի շուրջ Հայերէ, որոնք կայք 
հաստատած են վերջին 25 տարիներուն ընթացքին: Դեռ 
1997ին՝ անոնք ստեղծեցին Նոր Զելանտայի Հայկական 
Միութիւնը, բացին միօրեայ վարժարան, կապը վառ պահեցին 
Առաջնորդարանին հետ, որպէս դիտորդ մասնակցեցան 
Թեմական Պատգամաւորական Ժողովներու, կազմակերպե-
ցին Պատարագներ, ունեցան ինքնուրոյն դպրաց երգչախումբ: 
Երկու տարիէ ի վեր եկեղեցական հարցերով կը զբաղի «Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ» խնամակալ մարմինը յանձին 
երեք Հայ ազագայիններու, որոնց նպատակն է Լուսաւորչի  
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անունով եկեղեցի մը գրանցել պետութեան մօտ: Առաջնորդին, Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին եւ 
Թեմական Խորհուրդին սկզբունքային հաւանութիւնը արդէն առնուած է եւ ի մօտոյ պիտի սկսի գրանցման 
գործնական աշխատանքը: Այսպիսով կը պաշտօնականանայ Հայ Եկեղեցւոյ գոյութիւնը երկրին մէջ:  
Շաբաթ 8 Յունիսի առաւօտուն տեղի ունեցաւ Եպիսկոպոսական Պատարագ 50ի շուրջ հաւատացեալներու 
ներկայութեամբ: Երգեցողութիւնը կատարեց Շնորհալի Երգչախումբը ղեկավարութեամբ Վարդան սարկաւագին: 
Յաւարտ Պատարագի, Սրբազան Հօր օրհնութեամբ եւ ձեռամբ, տեղի ունեցաւ Օքլանտ քաղաքի առաջին 
հայկական ծէսով ամուսնութիւնը ի ներկայութեան Հայ համայնքի անդամներուն որպէս «ընտանիք» նորապսակ 
ամոլին: Ապա Սրբազան Հայրը համայնքի անդամներուն հետ այցելեց գերեզմանատուն, ուր օրհնեց վերջին 20 
տարիներուն մահացող Հայ ննջեցեալներու գերեզմանները: 

Կէսօրէ ետք, Սրբազան Հայրը օրհնեց մի քանի ամիս առաջ 
Meadowood Community Houseի առջեւ զետեղուած Այբուբենի 
յուշակոթողը որպէս երախտագիտութեան արտայայտութիւն Նոր 
Զելանտայի Հայ համայնքին կողմէ՝ Օքլանտի հիւրընկալ 
ժողովուրդին: Երեկոյեան տեղի ունեցաւ համայնքային հաւաք 
նուիրուած Սրբազան Հօր Վեհափառ Հայրապետին կողմէ 
Արքութեան տիտղոսի տուուչութեան ինչպէս նաեւ Այբուբէնի 
յուշաքարին զետեղման: Ընթացքին, Սրբազան Հայրը կրծքա-
մետալներով պարգեւատրեց Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 
խնամակալ անդամներ՝ Յակոբ Եըլտըզեանը, Տոքթ. Զաւէն 
Փանոսեանը եւ Նամիր Պաթանին: Իսկ Արքութեան տուուչութեան 
առթիւ Համայնքը Սրբազանին նուիրեց Նոր Զելանտայի յատուկ 
Քաուրի ծառի փայտի մէջ զետեղուած ժամացոյց մը:  Հաւաքի 
ընթացքին խօսք առաւ համայնքային միօրեայ վարժարանի 
առաջին տնօրէնուհի Սալբի Եըլտըզեանը, որ շնորհաւորելէ ետք 
Սրբազան Հօր Արքութիւնը յոյս յայտնեց որ օր մը Սրբազան Հօր 

ձեռամբ օծումը տեղի կ'ունենայ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Օքլանտի եկեղեցւոյ: Անդրադառնալով յուշաքարին, Սալբի 
Եըլտըզեան ըսաւ թէ իր եկեղեցիով, մշակոյթով, գիրով ու գրականութեամբ, երաժշտութեամբ եւ 
ճարտարապետութեամբ, այս բոլորին շաղախումով է կազմուած Հայ ազգը: Չորրորդ դարուն Հայաստանը 
քրիստոնէացաւ իսկ հինգերորդ դարուն Քրիստոնէութիւնը հայացաւ, այսպիսով, դարեր շարունակ, Եկեղեցին  
ստանձնեց մեր կորսնցուցած պետականութեան պարտականութիւնը, տէր կանգնեցաւ ազգին եւ մեր ցրուած 
սերունդները կարողացաւ պահել որպէս մէկ ազգ: «Այսօրուան այբուբեն յուշաքարի օրհնութիւնը Սրբազան Հօր 
կողմէ կը կանգնի որպէս փաստ եւ խորհրդանիշ մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ, մէկ եկեղեցի իրականութեան» եզրափակեց 
Եըլտըզեան:   
Սրբազան հայրը Կիրակի 9 Յունիսին վերադարձաւ Սիտնի մեծապէս տպաւորուած փոքրաթիւ համայնքին որպէս 
Քրիստոնեայ Հայեր Գոյատեւելու վճռակամութենէն: 
 
 Դշ 12 Յունիս – Սրբազանն ու դիւանապետը Առաջնորդարանին մէջ 
ընդունեցին  Հայաստանի մէջ Լիբանանի նախկին դեսպան Պրն 
Կապրիէլ Ճըարան, որուն կ'ընկերակցէր Պրն Աւետիս Թօփուզեան: Պրն 
Ճըարա 8 տարի վարած է Լիբանանի դեսպանի պաշտօնը Հայաստանի 
մէջ: Ան մօտ յարաբերութիւն ունեցած է Պետական բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներու ինչպէս նաեւ Վեհափառ Հօր հետ, որուն հետ ունեցած 
է պաշտօնական թէ մտերիմ հանդիպումներ: Ան միշտ մտահոգ եղած է 
արտագաղթով եւ չէ զլացած իր մտահոգութիւնը փոխանցել պատկան 
մարմիններուն իբր Հայոց եւ Հայաստանի բարեկամ անձնաւորութիւն: 
Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց Պրն Ճըարայի եւ Պրն 
Թօփուզեանի այս առիթին համար եւ խնդրեց Դեսպանէն, որ 
Առաջնորդարանի հետ ստեղծուած սիրալիր կապերը պահպանուին 
յաճախակի հանդիպումներով:    
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Եշ 13 Յունիս – Ընդառաջելով Տէր եւ Տիկին Աւօ եւ Ճէքի Թեւանեանի 
հրաւէրին Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, 
Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Նշան 
Պասմաճեան իրենց մասնակցութիւնը բերին Թեւանեան ընտանիքի 
ընկերութեան՝ AVOPILINGի հիմնադրութեան 30ամեակի յոբելենական 
հանդէսին Չացուուտ Քոնքորսի մէջ: Յատկանշական բնոյթ ունէր այս 
հանդիսութիւնը, որովհետեւ կերուխումէն անդին կ'անցնէր: 

Մասնակիցները, 400ի շուրջ 
հրաւիրեալներ, ջախջախիչ 
մեծամասնութեամբ ոչ Հայ-
եր էին: Աւօ Թեւանեան եւ տիկինը ծրագրած էին այս ձեռնարկը վերածել 
նաեւ Հայ արուեստը ոչ Հայուն ծանօթացնելու առիթի մը : Եւ յաջողած 
էին: Այնտեղ ներկայացուեցան Հայ ազգագրական եւ տոհմիկ պարեր 
ՀԲԸՄ Թամզարա եւ Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլի կողմէ, 
«Բարի Արագիլ»ով ելոյթ ունեցաւ Մեցցո Սոփրանօ Իզապէլ Մարգար-
եանը, շատերու համար բոլորովին անծանօթ նուագարան՝ Քանոնով 
հանդէս եկաւ Մեղրի Ուն 

ճեանը, իր կիթարով ժողովուրդը հմայեց Սագօ Տէյիրմէնճեանը, իսկ 
սիրուած երգիչ Ճոնի Օհան ներկայացուց փունջ մը ճազ երգեր: 

Պաշտօնական հիւրերու շարքին էր նաեւ Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանը, որ իր խօսքին մէջ 
դրուատանքով արտայայտուեցաւ Թեւանեաններու ոչինչէն սկսած բայց 30 տարիներու ընթացքին շինարարական 
մարզի մէջ հսկայ ծաւալ ստացած գործին: Յայտնենք, որ Տէր եւ Տիկին Աւօ եւ Ճէքի Թեւանեանները նեցուկ կը 
կանգնին համայնքի  բոլոր որակաւոր ձեռնարկներուն եւ բարերարներ են Ազգային Առաջնորդարանին: 
Հանդիսութեան աւարտին Սրբազան Հայրը իր շնորհաւորանքի խօսքը ուղղեց Թեւանեան ամոլին ու իրենց 
զաւակներուն՝ Մասիս եւ Տէյվիտ Թեւանեաններուն այս աննախընթաց երեկոյին համար: Ան վեր առաւ Աւօ 
Թեւանեանի Հայ Մարդու արժանիքները ապա աղօթքով փակեց հանդիսութիւնը:   
 

 
 
Ուրբ 14 Յունիս – Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի 
հրաւէրով Առաջնորդարանի մէջ տեղի ունեցաւ Քոքթէյլ ի 
պատիւ բոլոր այն անձանց, որոնք իրենց կամաւոր 
մասնակցութիւնը բերին Վեհափառ Հօր Աւստրալիա 
այցելութիւնը յաջողցնելու աշխատանքին  ի նպաստ: Տեղի 
նեղութեան պատճառաւ կարելի չէր եղած մէկ քոքթէյլով 
շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր մասնակիցներուն: Այս 
երկրորդն էր, առաջինը՝ Մարտին: Ներկայ էին 70ի շուրջ 
հրաւիրեալներ (արուեստագէտներ, երիտասարդներ, տիկ-
նանց օժանդակ մարմիններ, յանձնախումբերու անդամներ): 
Կերակուրներու մատակարարումն ու հրամցնելու աշխա-
տանքը ստանձնած էին Առաջնորդարանի Տիկնանց ժրաջան  
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Յանձնախումբի անդամուհիները: Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք իր 
շնորհակալութեան ու քաջալերանքի խօսքը արտասանեց Սրբազան Հայրը եւ անգամ մը եւս շեշտեց որ 
Առաջնորդարանը յանձնառու է եւ պիտի մնայ ծառայելու յօգուտ Աւստրալիոյ Հայ համայնքին եւ Հայ եկեղեցւոյ 
գերագոյն շահերուն:  

 
Շբ 15 Յունիս – Մեծ ուրախութիւն է երբ Հայ վարժարան-
ներու մանուկները կարգով եկեղեցի կու գան եւ 
երկիւղածութեամբ կը ստանան հաղորդութիւն, վառ կը 
պահեն մեր նախնեաց աւանդութիւնները եւ կը 
լիցքաւորուին նոր աւիշով: Այսպէս, նախօրօք ճշդուած 
ժամադրութեամբ, 15 Յունիսի կէսօրէ ետք ՀԲԸՄ Ալեք 
Մանուկեան Վարժարանի աշակերտութիւնը եւ ուսուց-
չական կազմը դիմաւորուեցան Սրբազան Հօր եւ Արժա-
նապատիւ քահանայ հայրերուն կողմէ Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ: Տեղի ունեցաւ հակիրճ ժամերգութիւն, որմէ 
ետք հաղորդութիւն տրուեցաւ աշակերտութեան, անոնց 
ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն, խնամակալ մարմնի կարգ 
մը անդամներուն եւ ընկերացող ծնողներուն: Սրբազան 
հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց վարժարանի պատաս-
խանատուներուն, որ ամէն տարի, գիտակից իրենց 

դաստիարակի պատասխանատուութեան, կ'առաջնորդեն աշակերտները եկեղեցի: Արարողութենէն ետք 
ուսուցիչները առաջնորդեցին աշակերտները դէպի դպրոց շարունակելու համար  հայեցի դաստիարակութեան 
ջամբումը մեր նոր սերունդին: 
 
Կիր 16  Յունիս - « Քսան Կախաղաններ»ու 104րդ տարելիցի առթիւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ 
հոգեհանգստեան պաշտօն Սրբազան Հօր հանդիսապետութեամբ: Մեր ազատագրական պայքարի պատմութեան 
մէջ Քսան Կախաղանները յատուկ տեղ կը գրաւեն: Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան անդամ այս 20 
հերոսները ձերբակալուեցան Իթթիհատական կառավարութեան կողմէ որպէս յեղափոխականներ, որոնք 
ծրագրած էին մահապատիժ Ատանայի ջարդին պատասխանատու Իթթիհատականներուն եւ պայքարելու՝ 
ստեղծելու համար Միացեալ եւ Անկախ Հայաստան: 15 Յունիս 1915ին Պոլսոյ Սուլթան Պայազիտ հրապարակին 
մէջ 20 դատապարտեալները կախաղան 
բարձրացան: Յաւարտ հոգեհանգստեան, 
Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեան, Հնչակեան Կուսակցո-
ւթեան Աւստրալիոյ Ղեկավար մարմնի 
անդամներ եւ ազգայիններ ուղղուեցան 
Պօշան Փարքի Ցեղասպանութեան Խաչ-
քար, որուն առջեւ կատարուեցաւ աղօթք ի 
հանգիստ քսաններու հոգիներուն: Խօսք 
առաւ Պրն Յակոբ Սանդուրեան եւ 
պանծացուց յիշատակը 20 հերոսներուն: 
Սրբազան Հայրը իր փակման աղօթքէն առաջ խօսք առաւ եւ ըսաւ որ պէտք է վառ պահել յիշատակը նպատակ 
հետապնդող այս հերոսներուն եւ անոնց նմաններուն, որոնք մեզի համար չեն մեռած այլ կ'ապրին: Որովհետեւ, 
բանաստեղծի խօսքերով՝ «...եւ յիշատակս ալ թառամի ոհ այն ատեն ես կը մեռնիմ...  Տեղի ունեցաւ 
Ծաղկեպսակներու զետեղում Խաչքարին առջեւ: 
 
Կիր 16 Յունիս – Հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր եւ կազմակերպութեամբ Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց 
Միութեան Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Մթնշաղի Արարողութիւն» (Dusk Service): Յաջորդաբար 
երրորդ տարին է որ այս արարողութիւնը տեղի կ'ունենայ բացատրելու համար Հայ Եկեղեցւոյ Պատարագին 
իմաստը: Պատարագը, որ կատարեց Տէր Աւետիս Քահանան, ունէր դաստիարակչական հանգամանք: 
Բացատրութիւններով, անգլերէն լեզուով, զայն կ'ընդմիջէին Երիտասարդականի բացատրողներու խմբակը: 
Երգեցողութիւնը կատարեցին երիտասարդականի անդամները իսկ սպասարկութիւնը՝ երիտասարդական  
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ուրարակիրներ եւ կիսասարկաւագները: Ներկաները, թիւով 
40, մեծապէս օգտուեցան տրուած բացատրութիւններէն, 
որովհետեւ անոնք կը տրուէին Պատարագի ընթացքին: 
Սրբազան Հայրը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ գովեստով 
արտայայտուեցաւ Երիտասարդներու այս խիստ կարեւոր 
նախաձեռնութեան մասին,կատարեց փոքր թելադրանքներ 
եւ տուաւ յաւելեալ բացա-տրութիւններ մեր Պատարագին 
մասին: Ներկաները Էտկարեան սրահին մէջ հիւրա-
սիրուեցան Երիտասարդներու կողմէ եւ առիթ ունեցան 
յաւելեալ հարցեր տալու Տէր Հօր եւ Սրբազան Հօր Պատա-
րագի եւ մեր ծիսակատարութեան մասին: Փարոս կը շնոր-
հաւորէ Երիտասարդականի վարչութիւնը այս ձեռնարկին 
համար եւ կը մաղթէ նորանոր յաջողութիւններ: 
 

Բշ 17 Յունիս – Դիւանապետին ընկերակցութեամբ իր գրասենեակին մէջ Սրբազան Հայրը ընդունեց 
Աւստրալիոյ Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Տիար Վիգէն Գալլօղլեանը: 
Հանդիպման նպատակն էր ծրագրել գործնական աշխատանքը 18 Հոկտեմբեր 2019ի համերգին 
կատարողութեամբ հայրենի «Արմէնիա Լարային Քառեակ»ին նուիրուած Կոմիտասի ծննդեան 
150ամեակին, որ միասնաբար կը կազմակերպեն Համազգայինն ու Առաջնորդարանը: Որոշուեցաւ 

կազմել յատուկ յանձնախումբ մը յառաջ տանելու համար կազմակերպչական աշխատանքը: 
 
Դշ 19 Յունիս եւ Եշ 27 Յունիսին – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի 
հերթական եւ արտահերթ ժողովներուն:  
 
Եշ 20 Յունիս – Դիւանապետը մասնակցեցաւ NSW Ecumenical Council Executiveի հերթական 
ժողովին, ուր լսելէ ետք նախագահ Րէյ Արք Ուիլիըմսընի եւ Ընդհանուր Քարտուղար Շնուտա 
Քահանայ Մանսուրի տեղեկագիրները, քննարկուեցան յանձնաժողովներու գործունէութիւնը, 
յառաջիկայ 25 Յունիսին տեղի ունենալիք եկեղեցապետերու ժողովը, 11 Օգոստոսին տեղի 
ունենալիք դրամահաւաքի ընթրիքը: Դիւանապետը, որ ընդհանուր պատասխանատուն է այս 
ձեռնարկին, զեկուցեց ներկաներուն ցարդ տարուած աշխատանքին մասին եւ պահանջեց աւելի յանձնառու ըլլալ 
ու մասնակցիլ: Ժողովը զբաղեցաւ Կրօնական ազատութեանց բարդ հարցով եւ կատարեց առաջարկութիւններ: 
 
Ուրբ 21 Յունիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ եղաւ Refugee Weekի առիթով տեղի ունեցած 
դրամահաւաք-պաշտամունքին, որ տեղի ունեցաւ Պըրուուտի St Paul’s Anglican Churchի մէջ, որուն հոգեւոր հովիւն 
է NSWECի փոխ նախագահ Ճէյմս Քահանայ Քոլինզը: Քահանան դրուատանքով արտայայտուեցաւ Հայ եկեղեցւոյ 
տարած աշխատանքին գաղթականներու առնչուած եւ անոր էքիւմէնիք աշխատանքներու մասնակցութեան 
համար: 
 

Կիր 23 Յունիս – Սրբազան Հօր հովանաւորութեամբ եւ 
մասնակցութեամբ տօնակատարուեցաւ Յովհաննէս Թուման-
եանի Ծննդեան 150ամեակի յուշահանդէսը կազմակեր-
պութեամբ Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան Գրական-
Գեղարուեստական Յանձնախումբին: Սրբազան Հօր ընկերա-
ցան Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանը, Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը, Թեմական Խորհուրդի 
փոխ ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանը, Գէորգ 
Չափրազեանը եւ դիւանապետը: Գեղարուեստական յայտագրի 
ընդմէջէն հանդիսատեսը ծանօթացաւ Թումանեան մարդուն, 
հայասէրին, բարի նկարագրի տէր անձին, վճռակամ, 
անձնազոհ, փիլիսոփայ բանաստեղծին: Բարձր մակարդակ 
վայելող այս յայտագիրի  գործադրութեան  հանդիսավարներն  
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էին Մանուկ Կոտոյեան եւ Մոսիկ Ինճէճիկեան, որոնք նաեւ 
մասնակից դարձան կատարումներուն ասմունքելով 
Թումանեանի քերթուածներէն եւ քառեակներէն: Յայտա-
գրին իրենց մասնակցութիւնը բերին Համազգայինի շաբաթ-
օրեայ եւ ամէնօրեայ վարժարաններու աշակերտներ, 
Նայիրի երգչախումբը, Սիտնի Պարի անսամպլը եւ Նուպար 
Խաչատուրեան թատերախումբը: Սրբազան Հայրը հրաւիր-
ուեցաւ կատարելու փակման խօսքն ու աղօթքը: Ան 
շնորհաւորեց Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւնը 
այսպիսի գեղեցիկ յայտագիր պատրաստելուն համար, 
գնաատեց կազմակերպիչ յանձնախումբի տարած հոյակապ 
աշխատանքը, յայտագրին մասնակիցները ինչպէս նաեւ  
Թումանեանը արժեւորող 250 հանդիսատեսները եւ Սիտնիի 
հայկական զանազան կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները: Սրբազան Հայրը յաւելեալ մանրամաս-
նութիւններ փոխանցեց Ամենայն Հայոց հանճարեղ բանաստեղծին մասին,  ամբողջացնելով Թումանեանի մասին 
ճոխ տեղեկութիւնները: Երեկոն իր լրումին հասաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով:  
 
Գշ 25 Յունիս – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ 
Դիւանապետին մասնակցեցաւ NSW Ecumenical 
Council ի Եկեղեցապետերու ժողովին, որ տեղի 
կ'ունենայ 6 ամիսը անգամ մը: Ժողովը գումարուեցաւ 
Pitt Street Uniting Churchի մէջ, ընդհանուր թեմա 
ունենալով «Perspectives on the Society we live in»: 
Ժողովին մասնակցեցաւ նաեւ Լոնտոնի Ղպտի 
եկեղեցւոյ Առաջնորդ Անկելոս Արքեպիսկոպոսը: 
Բարձրաշնորհ Արքեպիսկոպոսը այն հմուտ հոգե-
ւորականներէն է որ մասնագիտացած է միջազգային 
կրօնքի եւ հաւատքի ազատութեան նիւթին մէջ եւ 
որուն ջատագով է: Ան ատենապետն է զանազան 
եւրոպական կազմակերպութիւններու, որոնք կը 
զբաղին մարդկային իրաւանց, գաղթականներու եւ 
կրօնական ազատութեան հարցերով: Արքեպիս-
կոպոսը ժողովին ներկայացուց «Արժանավայել 
կեանք մը ապրիլ բազմակարծիք հասարակութեան 
մը մէջ» (Living respectfully in a pluralist society) 
հետաքրքրական նիւթը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ 
Martin Mosebachի «The 21 – A Journey into the Land of 
Coptic Martyrs» գիրքին շնորհահանդէսը: Գիրքը կը 

վերաբերի այն 20 Եգիպտացի եւ մէկ Քէնիացի 
քրիստոնեայ գործաւորներուն, որոնք վասն հաւատոյ 

նահատակուեցան Լիպիոյ մէջ Իսլամական 
Պետութեան հրոսակներուն կողմէ: Կատարուեցաւ 
գիրքին բարոյական եւ գաղափարական վերլուծումը: 
Կէսօրէ ետք Արքեպիսկոպոսը ներկայացուց «The 
Principle of Religious Freedom and how to put it into 
practice in a diverse society» նիւթը: Տեղի ունեցաւ կլոր 
սեղանի շուրջ զրոյց, որուն իր մասնակցութիւնը 
բերաւ Սրբազան Հայրը եւ բացատրեց Հայ Առաքելա-
կան Եկեղեցւոյ կեցուածքը այս հարցին կապակ-
ցութեամբ եւ որ արժանացաւ մասնակիցներուն 

գնահատանքին: Սրբազան Հայրը նաեւ զեկուցեց 
Վեհափառ Հօր այցելութեան մասին եւ շնորհա-
կալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց որոնք անձամբ կամ 
ներկայացուցիչներու միջոցաւ ներկայ եղան Վեհա- 
փառ Հօր այցին առնչուած միջոցառումներուն: Ան 
զեկուցեց նաեւ Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին 
Եկեղեցւոյ Դէպի Երուսաղէմ, Թիֆլիս եւ Հայաստան 
կազմակերպած ուխտագնացութիւն – շրջապտոյտին 
ինչպէս նաեւ՝ թեմին մէջ կատարելի ապագայ 
աշխատանքներուն մասին: Եկեղեցապետերու 
յաջորդ ժողովը տեղի պիտի ունենայ 3 Դեկտեմբերին:
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Գշ 25 Յունիս – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ Թեմական հերթական լիագումար ժողովը: 
Թեմական Պատգամաւորական Ժողովէն (18 Մայիս) ետք բաւական խճողուած օրակարգ ունէր լուծելիք այս 
ժողովը: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր տարած քառասնօրեայ գործունէութեան զեկուցումը եւ իր գնահատանքը 
արձանագրեց Առաջնորդարանի տարած գործունէութեան՝ ներազգային թէ յարաբերական եկեղեցական, միջ 
կրօնական եւ հոգեւոր դաշտերէ ներս: Քննարկուեցան Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին նշումին առնչուող Հայ 
Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան կազմակերպած ձեռնարկը (29 Սեպտեմբեր) եւ Համազգայինի հետ միատեղ 
կազմակերպուած ձեռնարկը (18 Հոկտեմբեր): Այս յատուկ առիթին համար հրաւիրուած է հայրենի վաստակաւոր 
«Արմենիա Լարային Քառեակը»: Քննարկուեցաւ նաեւ ՆԶի Օքլանտ քաղաքին մէջ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Եկեղեցին պաշտօնապէս արձանագրելու հարցը: Արձանագրութեան աշխատանքները կը տարուին Օքլանտի երեք 
Հայ ազգայիններու կողմէ: Ժողովը մօտէն քննարկեց նաեւ 
երիտասարդութեան հետ առնչուած ընդհանուր հարցեր:  

 
Դշ 26 Յունիս – Առաւօտուն, նախագահութեամբ Սրբազան հօր եւ 
մասնակցութեամբ թեմական լման կազմին եւ դիւանապետին 
տեղի ունեցաւ Թեմի փլանաւորման ժողովներու շարունակելի 
նիստերուն առաջինը: Հարցերը ներկայացուց Պրն Ստեփան 
Գրգեաշարեան: Ժողովականները իրենց ներդրումը բերին 
առաջարկներ ներկայացնելով թէ ինչ պէտք է ըլլան Թեմական 
Խորհուրդի իրագործելի նպատակները յաջորդ 3 տարիներուն: 
Կարծիքներու համադրումը պիտի կատարէ Պրն Գրգեաշարեան, 
որմէ ետք տեղի պիտի ունենան երկրորդ եւ միւս նիստերը:   

 
Եշ 27 Յունիս – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ ընթրիքին ի 
պատիւ Metropolitan Geevarghese Coorilos, Moderator, Commission on World 
Mission and Evangelism, World Council of Churchesին. Եպիսկոպոսը, որ 
Աւստրալիա ժամանած էր  National Council of Churches Australia (NCCA) ի 
հրաւէրով, մասնակցելու Ազգային 10րդ Ֆօրումին, խօսեցաւ “Mission: Turning the 
World Upside Down” նիւթին մասին, թէ ինչպէս կարելի էր աշխարհը շուռ տալ, 
ինչպէս պէտք էր մամոնայի պաշտամունքը դադրեցնել եւ գործադրել 
քրիստոնէական ուսուցումները:  Մէթրոպոլիտը իր մասնակցութիւնը բերաւ 
Քանպերայի համագումարին՝ 23-25 Յունիս եւ ելոյթներ ունեցաւ այնտեղ եւ 
Մելպուրն: Եպիսկոպոսը մօտէն կը ճանչնայ Հայ Առաքելական Եկեղեցին եւ 
յարաբերութիւն ունի Հայ եկեղեցւոյ բարձրաստիճան հոգեւորականներու հետ 
իր էքիւմէնիք պաշտօնատարի հանգամանքով: 

 
Ուրբ 28 Յունիս -  Առաջնորդ Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդին հրաւէրով Առաջնորդարանի մէջ տեղի 
ունեցաւ մեծարանքի ճաշկերոյթ ի պատիւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, 
անոր Order of Australia – Member of the Order (AM)ի 
տուուչութեան առթիւ: Ներկայ էին յոբելեարի ընտանիքի 
անդամները, զաւակներն ու թոռները, Մխիթարեան 
Միաբանութենէն Հայր Վահան Օհանեանը, որ Արա 
Քաթիպի հետ հեղինակն է The Armenian Genocide – Prelude 
and Aftermath As Reported in the US Press բազմահատոր 
աշխատութեան: Հայր Սուրբը Աւստրալիոյ մէջ պիտի 
ունենայ ելոյթներ իր աշխատութեան մասին: Ներկայ էին 
նաեւ Տէր եւ Տիկին Վարուժան Կիւլէսէրեանները, Պրն 
Վարուժան ինքն է որ դիմած էր պետութեան Սարգիս Տէր 
Պետրոսեանի պարգեւատրման համար եւ իր առաջարկը 
ընդունուած էր: Համարեա լրիւ կազմով ներկայ էր 
Թեմական   Խորհուրդը:    Հրաւիրեալներու   շարքին    էին  
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Արժանապատիւ Քահանայ Հայրերը, Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ծխական խորհուրդներու 
անդամները, Կալուածոց Յանձնախումբի ներկայացուցիչները: Բարձր որակի կերակուրները պատրաստուած էին  
եւ մատուցուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի տիկիններուն կողմէ արժանանալով ներկաներու 
 բարձր գնահատանքին:  
 

 
Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան ներկայացուց Պրն Տէր Պետրոսեանը, վեր 
առնելով անոր մարդկային եւ միութենական յանձնառու անձի արժանիքները, անոր բարեգործութիւնը եւ 
նուիրուածութիւնը Հայ ազգին ու Հայ եկեղեցւոյ: «Աւստրալիոյ ալ մեծ ծառայութիւն մատուցած է Սարգիսը» ըսաւ 
Պրն Ստեփան, « ան իր ժամացոյցի բարձրորակ Քլասիք մակնիշով Աւստրալական իր ընկերութիւնը հանրածանօթ 
դարձուց ի սփիւռս աշխարհի»: Պրն Ստեփան անդրադարձաւ այն իրողութեան որ Սարգիս կարողացաւ ժամացոյց 
վաճառել Զուիցերիա, որ համազօր է Էսքիմացիներուն սառոյց կարենալ վաճառելուն:   
  

Հիւմուրով խառն եւ յանուն Տէր Պետրոսեան ընտանիքին 
խօսք առաւ յոբելեարի զաւակը՝ Աւօ Տէր Պետրոսեանը: Ան իր 
երախտագիտութիւնը յայտնեց իր հօր զինք իր կեանքի բոլոր 
քայլերուն մէջ առաջնորդած ըլլալուն եւ տիպար հայր 
ըլլալուն համար: Խօսելով հօր գործի եւ ազգային մարդ 
ըլլալուն մասին, Աւոյի խօսքերով՝ « ...հայրս կամ գործի 
կ'ըլլար կամ ժողովի, բախտաւոր էր որ իր հոպին՝ 
ժամագործութիւնը, դարձուձած էր իր գործը , իր երկրորդ 
հոպին իր ազգին ծառայելն էր»: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 
Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պետրոս Զօրլուն 
դրուատեց Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եկեղեցասիրութիւնը, 
որ ան որպէս Թեմական Խորհուրդի ատենապետ ամէն 
կիրակի մասնակից էր Պատարագին եւ օրինակ բոլորին:  

Խօսքը տրուեցաւ յոբելեարին: Ան նախ շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպողներուն ապա կատարեց ամփոփ 
ինքնակենսագրութիւն մը եւ պատմեց թէ ինչպէ՞ս իր ծնողքն ու մեծ մայրը իր մէջ եկեղեցասիրութիւնը դրոշմած էին 
դեռ պատանի տարիքէն: Բացատրեց թէ ինչպէս ինք 
կարողացած էր համադրել իր կուսակցականի (ՀՅԴի 
անդամ), ՀՄԸՄի անդամ (հիմնադիր անդամ ՀՄԸՄի 
մասնաճիւղի, ՀամաՀՄԸՄական մարզախաղերու, «Մարզիկ» 
պաշտօնաթերթի, Գօլստըն Ճեմարանի եւայլն) եւ իր եկեղե-
ցական պարտականութիւնները: Ան տակաւին Գարեգին 
Գազանճեան Արքեպիսկոպոսի օրէն մինչեւ Աղան եւ 
Հայկազուն Սրբազաններ նեցուկ հանդիսացած է եւ պիտի 
հանդիսանայ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ, որովհետեւ 
շնորհիւ Հայ եկեղեցւոյ եւ Հայ դպրոցին ու ազգային 
կառոյցներուն է որ Հայը կարելի է Հայ պահել: Փարոսի 
խմբագրութիւնը իր կարգին կը շնորհաւորէ Պրն Տէր 
Պետրոսեանը իր պարգեւատրման արժանանալուն, 
արդիւնք՝ իր անմնացորդ ծառայութեան: Ան քաջալերողներէն մէկը եղած է եւ է Փարոսին՝ հիմնադրութենէն մինչեւ 
օրս: 
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Իր եզրափակիչ խօսքով հանդէս եկաւ Սրբազան հայրը, որ 6 տարի առաջ, առաջին օրէն որ ճանչցած էր Պրն Տէր 
Պետրոսեանը անոր մէջ տեսած էր բարի անձը, ազգին ու եկեղեցւոյ ծառայող համեստ եւ վճռակամ մարդը: «Այսօր 
որ Առաջնորդարան ունինք որպէս մեր ազգին տունը, ուր այսօր հաւաքուած ենք՝ զայն կը պարտինք Սարգիս Տէր  
Պետրոսեանին եւ իր նման մտածողներուն» ըսաւ Սրբազանը: Ան դրուատանքով խօսեցաւ Տէր Պետրոսեանի 
ներդրումին մասին իր պատկանած կուսակցութեան, ՀՄԸՄին, որպէս պատասխանատուութեան գիտակից եւ 
միասնականութեան հաւատացող անձնաւորութիւն: Սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց Վարուժան 
Կիւլէսէրեանին, որ դիմած էր պետութեան, որ ընդառաջ գացած 
էր անոր առաջարկին եւ այսօր պարգեւատրուած էր Թեմական 
Խորհուրդի ատենապետը, հպարտութիւն բերելով մեր բոլորին: 
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ Տէր Պետրոսեանի 
ընտանիքի բոլոր անդամներուն, որոնք գիտակից իրենց 
ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր արժանիքներուն այստեղ էին 
միասին ըմբոշխնելու անոր եւ մեր բոլորին ուրախութիւնը: 
Սրբազանը չմոռցաւ իր երախտագիտական զգացումները 
փոխանցելու նաեւ Աւստրալիոյ պետութեան: Կարկանդակի 
հատումի ընթացքին Պրն Տէր Պետրոսեանին յանձնուեցաւ 
յուշանուէր մը Թեմական եւ ծխական խորհուրդներուն կողմէ: 
Իսկ առ ի գնահատանք Առաջնորդարանի Տիկնանց 
Յանձնախումբի վերջին մէկ տարուան ընթացքին կատարած 
ծառայութեանց՝ Պրն Տէր Պետրոսեան, յանուն Թեմական 
Խորհուրդին, նուիրեց Քլասիք մակնիշի ժամացոյցներ: 
Պաշտօնական յայտագիրը իր լրումին հասաւ Սրբազան Հօր աղօթքով: Հիւրերը իրենք զիրենք կը զգային իրենց 
տան հարազատ մթնոլորտին մէջ եւ չէին ուզեր բաժնուիլ իրարմէ՝ ուրախալի երեւոյթ եւ փաստ Առաջնորդարանին 
ազգին տունը ըլլալու հանգամանքին:  
 

Շբ 29 Յունիս – Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան հայրը ընդունեց Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութեան 
(ACYA) վեց անդամներ ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանին: Հանդիպման 
նպատակն էր զօրացնել յարաբերութիւնները Առաջնորդ Հօր հետ եւ ստանալ ուղղութիւն իրենց տանելիք 
աշխատանքներուն մէջ: Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց երիտասարդներու կազմակերպելիք միջ 
կրօնական Աղօթք Խաղաղութեան Համար ձեռնարկին ինչպէս նաեւ 29 Սեպտեմբերին կազմակերպուած 

Կոմիտասի ծննդեան 150 ամեակի յուշահանդէսին: 
Սրբազան Հայրը նաեւ տուաւ աստուածաբանական 
բացատրութիւններ մեր եկեղեցւոյ ծիսակատարութեան 
մասին, որ դաստիարակիչ հանգամանք ունէր այցելու-
ներուն համար: Ան գովեստով արտայայտուեցաւ Dusk 
Serviceի մասին եւ տուաւ յաւելեալ լուսաբանութիւններ 
խնդրելով երիտասարդներէն ներկայացուելիք նիւթերուն 
պատճէնը իրեն ներկայացնել նախ քան ձեռնարկ, 
որպէսզի ինք իր ներդրումը ունենայ յօգուտ աւելի յաջող 
ձեռնարկի: Ան յանձնարարեց նաեւ  դաստիարակչական 
պատարագներ մատուցել դպրոցներուն մէջ, որոնք կը 
բացատրեն Հայ աշակերտութեան եւ ուսանող տարրին թէ 
ինչ է եւ ինչ կը խորհրդանշէ մեր Պատարագը: 1,5 ժամ 
տեւող հանդիպումը մեծ խանդավառութիւն ներշնչեց մեր 
երիտասարդներուն: 

 
Շբ 29 Յունիս – Ներկայացնելով Սրբազան Հայրը, Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Յոյն Ուղղափառ 
Եկեղեցւոյ Աստրալիոյ նորընտիր Առաջնորդ Մակարիոս Արքեպիսկոպոսի գահակալութեան հանդիսութեան, որ 
տեղի ունեցաւ Սարի Հիլզ արուարձանի 95 տարի առաջ կառուցուած Cathedral of the Annunciation of Our Lady մայր 
տաճարին մէջ: Յոյն համայնքը մեծ եւ կարեւոր համայնքներէն մին է Աւստրալիոյ մէջ: Բազմահազար ժողովուրդ 
հաւաքուած էր իրենց ուրախութիւնը արտայայտելու նորին սրբազնութեան գահակալութեան առիթով:  
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Պետական ներկայութիւնն ալ գերիշխող էր յանձինս 
նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի, Գաղթի 
նախարար Տէյվիտ Քոլմանի (որպէս ներկայացուցիչ 
Վարչապետ Սքոթ Մօրիսընի), դաշնակցային ընդ-
դիմութեան ղեկավար Անթընի Ալպանիզիի, նախարար 
Ճոն Սիտոթիի եւ այլոց: 70է աւելի բարձրաստիճան 
հոգեւորականներ եւ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներ 
կը գտնուէին հրաւիրեալներու շարքին: Այս առիթով 
արտասահմանէն ժամանած էին Յոյն Ուղղափառ 
թեմերու ներկայացուցիչ հոգեւորականներ: Հոգե-
պարար արարողութենէն ետք խօսք առին նահանգա-
պետուհին, վարչապետի ներկայացուցիչը եւ իրենց 
զօրակցութիւնը յայտնեցին յոյն համայնքին ինչպէս 
նաեւ արտասահմանէն բարձրաստիճան հոգեւորա-
կանները: Խօսք առաւ նաեւ վախճանեալ Սթիլիանոս 

Արքեպիսկոպոսի երկար տարիներու հիւանդութեան ատեն տեղապահ 
Առաջնորդ Սէրաֆիմ Եպիսկոպոսը, որ իր հաւատարմութիւնը եւ 
զօրակցութիւնը յայտնեց նորընտիր գահակալին: Ապա երկլեզու, Յունարէն եւ 
Անգլերէն, սրտի խօսք արտասանեց Մակարիոս Արքեպիսկոպոսը: Արարողու-
թենէն ետք, ի ներկայութեան Նիւ Սաութ Ուէյլզի Ընդհանուր Կառավարիչ 
Մարկարէթ Պիզլիի եւ 700է աւելի հիւրերու տեղի ունեցաւ պաշտօնական 
ճաշկերոյթ Տոլթըն Հաուսի մէջ: Դիւանապետը, անհատաբար, մի քանի 
վայրկեան քաղաքավարական հանդիպում ունեցաւ Մակարիոս Արքին ինչպէս 
նաեւ Կառավարիչին հետ: Արքը իր գոհունակութիւնը յայտնեց Հայ եւ Յոյն 
եկեղեցիներու բարեկամական յարաբերութիւններուն եւ երկու ազգերուն 
ճակատագրակից ըլլալուն մասին: Դիւանապետը Արքին փոխանցեց Հայկա-
զուն Սրբազան հօր ջերմ բարեմաղթանքները: Կառավարիչը իր ուրախութիւնը 
յայտնեց որ հայազգի Սարգիս Տէր Պետրոսեանը պարգեւատրուած էր իր կողմէ 
շքանշանով եւ իր բարեմաղթանքը կատարեց Սրբազան Հօր եւ թեմական 
խորհուրդի անդամներուն: 

Կիր 30  Յունիս – Հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր տեղի ունեցաւ 
հոգեհանգիստ Երջանկայիշատակ Գարեգին Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին 
վախճանման 20րդ տարելիցին առիթով: Սրբազան Հայրը, որ Սուրբ Էջմիածնի մէջ 
գործակիցը եղած է վախճանեալ Վեհափառին, հիացմունքով եւ երախտագի-
տութեամբ անդրադարձաւ անոր կեանքին եւ գործունէութեան, անոր գուրգուրոտ 
նկարագրին եւ մտաւորական ու հոգեւոր արժանիքներուն:     
Ի յիշատակ երանաշնորհ Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին, Փարոսի 
Յուլիսի թիւը պիտի յատկացուի հաւատք եւ ներշնչման աղբիւր Վեհափառին: Ան 
կէս դար ծառայեց Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ աշխարհի չորս ծագերուն: Նորին 
Սրբութիւնը ճանչցուած էր որպէս յարգուած ղեկավար եւ գործօն մասնակից 
Էքիւմէնիք Շարժումին: Ան վախճանեցաւ 29 Յունիս 1999ին 67 տարեկան 
հասակին: Հայրապետը կորուստ էր ոչ միայն Հայ Եկեղեցւոյ այլ նաեւ 
Քրիստոնէութեան ընդհանրապէս:   
 
 
 
 
 

 
  



 

 - 12 - 

 

 

DIOCESAN NEWS 
 

Saturday 2 June – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, the Primate of Australia and New Zealand, accompanied by 
the Chancellor Nishan Basmajian attended the Ryde Hunters Hill 
Symphony Orchestra (RHHSO) recital held at the North Ryde Arts 
Community Centre, at the invitation of Mrs Rita Lepedjian, Founder 
and long-standing Chair of the RHHSO management committee 
appointed by Ryde City Council. It is worth noting that Mrs 
Lepedjian and her family have been devoted servants of the 
Armenian Church, in particular, the Church of Holy Resurrection as 
members of the church choir. Professor Levon Khachigian is also a 
member of the management committee. The Orchestra is comprised 
of 44 talented musicians (string, brass, woodwind, percussion and the 
piano). Compositions including Mozart, Haydn and Tchaikovsky 
received resounding applause from the 200 strong audience.  The area 
of Ryde is known for its proportionally large number of Armenian 
residents. The Primate encouraged the committee members to persist 
in their pursuit to engage and connect with talented artists of the 
younger Armenian generation and to expand advertising to capture a wider viewing Armenian community audience. 
 

Wednesday 5 June – At the invitation of the Armenian National Committee 
(Australia) Hai Tad, Archbishop Najarian, accompanied by Reverend Father 
Avetis Hambardzumyan, Diocesan Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, 
Vice-Chairman Stepan Kerkyasharian and Chancellor Nishan Basmajian, 
participated in the 104th anniversary commemoration at 7.00pm in the 
Reception Room of the Legislative Assembly in the capital city, Canberra. 
This was the first time that such a commemoration was held in the capital 
city. The master of ceremonies, Diana Antanossian is the chairperson of the 
Canberra branch of the ANC. Representatives of community organisations, 
political figures and close 
to 70 Armenian and non-
Armenian endorsers of the 

Cause attended. The evening commenced with the Primate’s prayer and 
blessing. The keynote 
speaker was Dr Panayiotis 
Diamadis, Vice –President 
of the Australian Institute 
for Holocaust and Geno-
cide Studies’ The esteemed 
speaker outlined that 
recognition of the Armenian, Greek and Assyrian genocides is owed to the 
thousands of Anzac martyrs, Australians and New Zealanders, who sacrificed 
financially and with their lives for the deprived, the orphaned and 
unprotected. The ANC Executive Director Haig Kayserian delivered his 
message.  

 
Thursday 6 June – At the invitation of the Armenian Relief Society Regional Committee, the Primate, Father Avetis and the 
Chancellor attended the informative lectures held in the Willoughby Cultural Centre with masters of ceremonies, Mrs Maral 
Pilibossian and Mrs Hasmig Zaratsian. The key presenters were Holy Trinity Church parish priest Very Reverend Father 
Yeremia Abgaryan and psychiatrist Dr Harutyun Jebejian. Father Yeremia addressed the topic “Moral and Family Values: 
Essential Elements for a Happy and Meaningful Life” from the Christian faith and Armenian cultural perspective, keenly  
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received by the over 100 attending. Dr Jebejian, an experienced and specialised psychiatrist, 
presented his lecture on the topic “Anxiety, Panic and Post Traumatic Stress Disorder”.  
Each lecturer held Q&A time providing detailed responses. The ARS chairperson Mrs Nora 
Sevagian expressed her appreciation 
of the important presentations by 
the speakers, recognising how this 
knowledge is essential to everyone. 
Paros editorial congratulates the 
organisers, who received the 
gratitude of members of the ARS 
and wider community who were 
present. The Archbishop expressed 
his encouraging impressions to the 
organisers, congratulated both the 
presenters and the ARS Regional 
Committee on the initiative to 
organise such a valuable event. 

 
Friday 7 to 9 June – The Primate, accompanied by Deacon 
Vartan Elmasian, visited the small Armenian community 
of Auckland, New Zealand where he celebrated Holy 
Mass to comfort, encourage and motivate the 
perseverance of  community-building activities, to 
energise their efforts with the potential to advance their 
service within the church and community. The Auckland 
Armenian community is comprised of close to 100 
community members, who have settled over the last 25 
years. The Armenian Society of New Zealand was 
established in 1997; opened the Saturday School, 
maintained their association with the Diocese and were 
represented at Diocesan Annual Meetings as observers; 
organised the officiating of Holy Mass and assembled their 
own choir. Over the last two years, three Armenian 
individuals have undertaken the role of the St Gregory 
the Illuminator Church Committee, with the aim of 
registering the church name with the government. The 
approval has been granted by the Primate, the Diocesan 
Assembly and the Diocesan Council and the registration 
process will commence in the near future. Accordingly, 
the Armenian Church will assume its official capacity in 
New Zealand. 
On Saturday 8 June, an Episcopal Holy Mass was 
celebrated with close to 50 community faithful present. 
The Shnorhali Choir with Deacon Vartan Elmasian 
leading provided the singing of the liturgy. Following 
Holy Mass, Archbishop Najarian conducted the first 
Armenian marriage ceremony in Auckland, with the close 
to 50 community members present, all considered family 
by the newlyweds. Archbishop accompanied the 
community members with a visit to the cemetery, 
blessing the graves of those interred up to 20 years ago. 

 In the afternoon, the Archbishop blessed the recently 
erected Armenian alphabet monument, on the grounds of 
the Meadowbank Community House, as a gesture of 
appreciation from the Armenian community toward the 
Auckland people for their warm welcome and acceptance. 
In the evening, a community gathering was dedicated to 
the recent bestowal of the title of Archbishop upon the 
Primate and the erection of the monument. During the 
course of the evening, the Archbishop presented medals 
to the St Gregory the Illuminator Church Committee 
members, Hagop Yeldezian, Dr Zaven Panossian and 
Namir Battani. In response to the Primate’s elevation to 
Archbishop, the community presented the Primate with a 
native Kauri timber encased clock. During the evening, 
addresses were given, including the first Principal of the 
Armenian School, Mrs Salpy Yeldezian, who after 
congratulating the Primate, expressed her hope that the 
consecration of the St Gregory the Illuminator Auckland 
Church by the Primate’s hand would come to fruition one 
day.  Reflecting on the monument, Salpy Yeldezian stated 
that, our church, culture, literature, compositions, music 
and architecture collaboratively encapsulate the 
Armenian nation. The Armenian nation embraced 
Christianity in the fourth century and in the fifth century 
Christianity embraced its national identity and for 
centuries the Church assumed the duty of our lost 
statehood, supported our nation and was able to keep our 
dispersed generations as one nation. “Today the 
blessing of the alphabet monument by the 
Archbishop is evidence and a symbol of  
our reality as one nation, one culture 
and one church”. 
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Wednesday 12 June - In the Diocesan Centre, the Archbishop and Chancellor received the former Ambassador of Lebanon to 
Armenia, Mr Gabriel Geara, who was accompanied during the visit by Mr Avedis Topouzian. Mr Geara held the post in 
Armenia for eight years and developed close relations with high- ranking government ministers, including official and social 
ties with the Catholicos. He has held concerns for the flow of emigration and has not held them back from authorities, as an 
ally of the Armenian people and Armenia. Archbishop expressed his appreciation to Mr Geara and Mr Topouzian and asked 
the Ambassador to continue the warm relations with frequent meetings to the Diocesan Centre. 
 
Thursday 13 June - At the invitation of Mr and Mrs Avo and Jackie 
Tevanian, Archbishop Najarian, Father Avetis Hambardzumyan, 
Messrs Sarkis Der Bedrossian, Stepan Kerkyasharian, Kevork 
Tchaprazian and Nishan Basmajian participated in the 30th 
anniversary celebration of the establishment of the Tevanian family 
company, Avopiling, held at the Concourse in Chatswood. This 
event had distinct characteristics which exceeded a celebration 
involving food and drink – the participation of close to 400 invited 

guests, most of who were of non-
Armenian descent. Avo and 
Jackie Tevanian succeeded in 
their intention for the purpose of 
the event which was to acquaint non-Armenians with native Armenian arts and culture. 
The program included folk dances performed by the AGBU Tamzara and the Hamazkaine 
Sydney Dance Ensemble; Mezzo Soprano Isabel Marcarian sang ‘Pari Arakil’; and playing 
the fairly unfamiliar instrument to the 
majority, the Qanun, Meghri Oundjian; 
guitarist Sako Demirdjian and popular singer 
Johnnie Ohan performed a number of jazz 
numbers. Amongst the formal guests were, the 
Premier Gladys Berejiklian who rose to 
convey her sentiments, remarking on the 

Tevanian’s tenacious achievements, starting from nothing, growing over the 30 
years into the tremendous scale of an enterprise it is today. We would mention 
that Mr and Mrs Avo and Jackie Tevanian are vigilant supporters of large-scale 
events held within the community and are sponsors of the Armenian Diocese. At 
the close of the event, Archbishop Najarian congratulated Mr and Mrs Avo and 
Jackie and their sons Masis and David Tevanian on this unprecedented event; 
commended Avo Tevanian on his patriotic principles and closed the evening with 
his benediction. 
 

Friday 14 June – Hosted by the Primate and the Diocesan 
Council, the second cocktail party honouring volunteers 
who supported the recent Pontifical visit of His Holiness 
took place. The first reception was held in March and 
due to the limited area, thea second was held to 
accommodate the large number of helpers. Close to the 
70 guests included artists, youth and auxiliary body 
committee members. The catering was prepared and 
hosted by the diligent Diocesan Ladies Guild. The 
Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian gave the welcoming 
address and the Primate, once again, reiterated his 
sentiments, that the Diocese will continue to remain 
committed to its service to the Australian-Armenian 
community and to the glory of the Armenian Church. 
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Saturday 15 June – It is a delight to witness school students of the 
Armenian schools attend church and receive Holy Communion 
with reverence, inspired, in keeping with the traditions of their 
ancestors. The children and teachers of the AGBU Alec Manoogian 
arrived for the pre-arranged afternoon service, greeted in the 
church by the Archbishop and the parish priests. An appropriate 
service was conducted, followed by the offering of Holy 
Communion to the students, the teaching faculty, the school board 
members and parents present. The Archbishop thanked the 
school’s governing body for their commitment to lead the students 
to church each year. Following the service, the teachers led the 
students back to their classes to continue the valuable education of 
Armenian in our future generation. 
 

Sunday 16 June   – A requiem service was held in Holy Resurrection Church, presided over by 
the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, on the 104th anniversary of the 20 Hunchakian 
Gallows or the 20 Martyrs (K'san Gakhaghan); each hold an esteemed place in our quest and 
struggle for liberty. These revolutionary heroes were arrested and charged by the Ottomon 
Empire; the intention of the 20 had been to carry out the death penalty on the Adana 
genocide perpetrators and to initiate a united and independent Armenia. On 15 June 1915, in 
the Sultan Beyazit Square in Constantinople, the 20 condemned heroes were hung on the 
gallows. Following the requiem service, Archbishop Najarian, Father Avetis 
Hambardzumyan, Hunchakian Social Democratic Party Australian Chapter governing 
members and community members proceeded to the Beauchamp Park Memorial Khachkar 
where a prayer service was held for the eternal repose of the 20 souls. Mr Hagop Santourian 
reflected on the memory of the 20 martyrs. Before his closing prayer, the Archbishop 
expressed his thoughts, emphasising the importance of remembering these martyrs and many 
like them, who represent a poignant purpose, immortal in our memories, not deceased but 
live on; in the words of the poet “ …. Oh when my memory diminishes, oh but then will I die 
….” Wreaths were placed before the Khachkar Monument. 
 
Sunday 16 June – Under the presidency of the Primate, and organised by the Armenian Church Youth Auxiliary (ACYA), a 
Dusk Service was held in the Holy Resurrection Church. It is the third consecutive year this service has taken place, 
dedicated to instruction on the Armenian Church Holy Mass. The Holy Mass, celebrated by Parish Priest Father Avetis 
Hambardzumyan, took an explanatory mode. Members of the ACYA read segments throughout the liturgy in English. 
Members provided the singing accompaniment and member acolytes participated during the Mass. The number of close to 
40 benefitted from the informative content during the actual service. With his concluding remarks, Archbishop Najarian 

praised the ACYA for their 
initiative and involvement in this 
worthwhile style of teaching and 
offered some further explanations 
and suggestions. The members of 
the congregation were invited 
into the Edgarian Hall where 
refreshments were served by the 
ACYA, to further discuss and 
continue with their questions to 
Father Avetis and Archbishop 
Haigazoun regarding the Holy 
Mass and our rituals.  
Paros editorial congratulates the 

ACYA committee members for their dedication to this event and wishes them continuing successes. 



 

 - 16 - 

 

 
 

 
Monday 17 June – Accompanied by the Chancellor, Archbishop Najarian received the Hamazkaine Regional 
Chapter Committee chairman Mr Vicken Kalloghlian in the Diocesan Centre. The purpose of the meeting 
was to discuss joint efforts to commemorate the 150th anniversary of the birth of Gomidas, which will be a 
collaborative effort between Hamazkaine and the Diocese. It was decided that a committee be set up to 
oversee its organisation. 

 
Wednesday 19 June and Thursday 27 June  –  The Archbishop presided over the Armenian Community Welfare Centre 
periodic and extraordinary meetings. 
 
Thursday 20 June – The Chancellor participated in the NSW Ecumenical Council Executive Committee 
periodic meeting.  After hearing the reports of the President Archbishop Ray Williamson and General 
Secretary Reverend Father Shenouda Mansour, discussions included the 25 June heads of churches’ 
meeting and the 11 August fundraiser dinner. The Chancellor is overseeing this event so presented the 
committee an overview of the progress so far and urged the commitment and attendance of members 
at this event.   The meeting discussed complex religious freedom issues and made suggestions. 
 
Friday 21 June  –  The Chancellor was present at the Refugee Week fundraiser prayer service held in the parish of NSWEC 
Vice-President Reverend Father James Collins at the St Paul’s Anglican Church, Burwood.  Father Collins praised the efforts 
of the Armenian Church in relation to the needs of settling refugees and for its collaboration in ecumenical causes. 
 

Sunday 23 June – Under the auspices of the Primate, the 150th anniversary of 
Hovhannes Tumanyan’s birthday was commemorated, organised by the 
Hamazkaine Literary and Cultural Society committee.  Accompanying 
Archbishop Najarian, were Archpriest Father Norayr Patanian, Father Avetis 
Hambardzumyan, Diocesan Council Vice Chairman Stepan Kerkyasharian, 
Kevork Tchaprazian and the Chancellor. During the course of the program, the 
audience was acquainted with the character of Tumanyan, his patriotism, his 
good will, his commitment, and the selfless, philosophical poet. Manoug Kotoyan 
and Mosig Injejigian organised this high caliber event presenting some of 
Tumanyan’s pieces themselves. Hamazkaine Saturday school children 
participated, as did Hamazkaine Galstaun College students, the Nairi Choir, 
Sydney Dance Ensemble 
and Noubar Khatchadour-
ian theatre group. The 
Archbishop was invited to 
the stage to offer his 

remarks; in his closing words, Archbishop Haigazoun congratulated 
the Hamazkaine Regional Committee for this beautiful presentation, 
encouraged the organising committee for their significant efforts, all 
the participators and the 250 attending, including the various Sydney 
community organisational representatives. The Primate gave further 
enlightening details about our distinct, genius poet, completing the 
elaborate tribute. The evening closed with the Archbishop’s 
benediction. 
 
Tuesday 25 June  – The Archbishop, accompanied by the Chancellor, participated in the NSW Ecumenical Council bi-annual 
heads of churches’ meeting held at the Uniting Church on Pitt Street with the agenda,  “Perspectives on the Society we live 
in”. The Primate of the Coptic Orthodox Church of London, Archbishop Angaelos was also present for the meeting. The 
high-ranking cleric has been a staunch supporter and advocate in the pursuit of inter-religious co-operation and freedom of 
religion. He is the chairman of various European organisations which concentrate on human rights, refugees and religious 
freedom. The Archbishop presented an interesting talk “Living respectfully in a pluralistic society”, followed by the launch   
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of the non-fiction book by Martin Mosebach “The 21 – A Journey into the Land of Coptic 
Martyrs”, examining the calling of  the 20 Egyptian and one Kenyan Christians and their 
martyrdom in Libya at the hands of ISIS. The book was evaluated for its social and ideological 
worth. In the afternoon the Archbishop presented the topic “The Principle of Religious Freedom 
and how to put it into practice in a diverse society”. In the afternoon, a round table discussion 
followed, including Archbishop Najarian’s summation of the position of the Armenian Apostolic 
Church in these matters, receiving encouraging comments of fellow participants.  Archbishop 
reported on the Catholicos’ pontifical visit and thanked the participants for their support with their 
presence or representation during the program of events. He reported on Melbourne St Mary’s 
Church pilgrimage tour of Jerusalem, Tbilisi and Armenia; and planned future diocesan projects. 
The next Heads of Churches meeting is scheduled for 3 December. 
 

Tuesday 25 June  –  Archbishop presided over the Diocesan periodic meeting. Following the 
Annual Diocesan Assembly (18 May), there was now a fairly comprehensive agenda to be 
covered. The meeting heard the Primate’s activities’ report of the last forty days and his 
commendation at the efforts undertaken by the Diocesan office in developing community 
relations as well as with churches, inter-faith in spiritual fields. The commemoration of the 150th 
anniversary of Gomidas’ birth organised by the Armenian Church Youth of Auxiliary (29 
September) was reviewed and the joint event to be organised with Hamazkaine (18 October). For 
this special event, the renowned ‘Armenia String Quartet’ has been invited.  Also reviewed was 
the official registration of New Zealand’s Auckland St Gregory the Illuminator Church being 

pursued by the three committee members. The meeting also paid close 
attention general youth related matters. 
 
Wednesday 26 June  –  In the morning, with the Archbishop presiding, and 
the participation of all members of the Diocesan Council with the 
Chancellor, the first sitting of a series of planning and strategy meetings was 
held with Mr Stepan Kerkyasharian presenting the issues to address. The 
members provided their input and suggestions as to what should be the 
achievable objectives of the Diocesan Council over the next three years. Mr 
Kerkyasharian will collate the ideas after which the second and subsequent 
sittings will follow.  

 

Thursday 27 June – Chancellor Nishan Basmajian participated in a dinner honouring 
Metropolitan Geevarghese Coorilos, Moderator, on the Commission on World Mission and 
Evangelism and the World Council of Churches. The Bishop is visiting Australia as the 
guest of the National Council of Churches Australia (NCCA) as speaker at the 10th NCCA 
Forum, his topic “Mission: Turning the World Upside Down” – how to transform the world 
from materialism to Christian values and principles. The Metropolitan participated in a 
conference in Canberra from 23 to 25 June, delivering speeches in Canberra and 
Melbourne. The Bishop is well acquainted with the Armenian Apostolic Church and has 
close interaction with high-ranking Armenian Church clerics due to his position in the 
ecumenical movement.   
   

Friday 28 June  –  By the invitation of the Primate and Diocesan Council, a 
dinner was held to honour the Chairman of the Diocesan Council, Mr Sarkis 
Der Bedrossian in recognition on becoming a Member of the Order of 
Australia (AM). Present at the dinner were members of the guest of honour’s 
family, his children and grandchildren, Very Reverend Father Vahan 
Ohanian from the Mekhitariat Brotherhood who with Ara Ketibian is the 
author of a collection of books titled, “The Armenian Genocide – Prelude and  
Aftermath  as  Reported  in the US Press”.   The Reverend Father is presently 



 

 - 18 - 

 
 

in Sydney to give talks at events regarding his works. Also present 
were Mr and Mrs Varoujan and Mayda Gulesserian, Varoujan himself 
being the key figure in successfully applying to the government for 
Sarkis Der Bedrossian’s recognition. Additionally, all the Diocesan 
Council members were in attendance and among the guests were the 
Reverend Fathers, Parish Councillors from the Holy Resurrection 
Church, Parish Council Chairman of Holy Trinity Church and the 
Properties’ Committee Chairman. The high standard of catering and 
service was provided by the Diocesan Ladies Guild receiving the 
commendation of all the attendees. 
Vice- Chairman of the Diocesan Council, Mr Stepan Kerkyasharian 
opened the evening reflecting on the personal merits of Sarkis Der 

Bedrossian as a humanitarian in his service to the community with his dedication to the Armenian nation and Armenian 
Church. "Sarkis has also made a great contribution to Australia," he said, "through his high quality Classique brand he has 
made his Australian company known throughout the world." Mr Kerkyasharian acknowledged Sarkis’ prowess, so much so 
that he has been able to sell watches to the Swiss, and as the proverb goes he could probably sell ice to Eskimos. 
On behalf of the Der Bedrossian family, the son of the honouree, 
Avo Der Bedrossian spoke fondly of his father expressing his deep 
gratitude for being such a wonderful role model and guiding his 
every footstep in life. Combined with humour, he gave an insight 
into his father’s work ethic and nationalism by saying “… my father 
was always at work or at a meeting, he was fortunate that his hobby 
of watchmaking turned into his business with his second hobby 
being to serve his community and nation.” Parish Council Chairman 
of the Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection followed 
and testified to Sarkis Der Bedrossian’s love for the church by 
saying, as the Diocesan Council Chairman his presence and 
participation in the Divine Liturgy every week was a wonderful 
example for all. 

The honouree was then given the opportunity to speak. He firstly thanked the organisers before 
presenting a brief autobiography on how as a young boy, his parents and grandmother instilled 
in him a love for the church. He explained how he was able to balance his other interests as a 
party member (ARF), Homenetmen member (founding member of a HMEM branch, Pan-
HMEM Armenian Games, editorial team of “Marzig” [Athlete} publication, Galstaun College, 
etc) and his church responsibilities. From the days of Archbishop Karekin Kazanjian to 
Archbishops Aghan and Haigazoun he has always been supportive of the Armenian Apostolic 
Church and will continue because it is by the grace of the Armenian Church and the Armenian 
School with the national institutions that makes it possible for Armenians to keep Armenian. In 
its turn, The Paros editorial team extends 
its congratulations to Mr Sarkis Der 
Bedrossian as a recipient of the Order of 
Australia distinction as a result of his 

unwavering service. He has been among those who have encouraged 
Paros since the days of its inception until the present day. 
In his closing remarks, the Archbishop noted how six years ago, from 
the first day he met Mr Der Bedrossian he saw in him his decency, his 
humble and resolute service towards his church and community. 
“Today, as we have this Diocesan Centre as the home for our 
community where we are gathered together this evening, we hold in 
esteem Sarkis Der Bedrossian and those who are like-minded”, said 
the Archbishop. He spoke highly of Mr Der Bedrossian’s convictions  
toward his  affiliations with  his  political party, Homenetmen, with 
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a sound understanding of taking on responsibility and as a believer in the power of unity. 
He extended his gratitude to Varoujan Gulesserian for submitting and following up the 
request to the government which has now honoured the Chairman of the Diocesan 
Council and made us all very proud. He also conveyed his gratitude to all the members of 
the Der Bedrossian family who were present on the evening to share in their husband’s, 
father and grandfather's joy with everyone. The Archbishop did not forget to convey his 
gratitude to the Australian Government also. During the cutting of the cake, Mr Der 
Bedrossian was presented with a congratulatory gift by the Diocesan and Parish 
Councils. To express his gratitude to the Diocesan Ladies Guild for their service to the 
Diocesan Centre over the past year, Mr Der Bedrossian gifted each one a Classique watch 
in the name of the Diocesan Council. 

 

The official program concluded with the Archbishop’s prayer. The guests felt themselves in the warm atmosphere of their 
home and were reluctant to depart from each other’s company. It was a joyous vision and proof that the Diocesan Centre is 
truly the community’s home. 
 

Saturday 29 June – Archbishop Najarian received members of the Armenian Church Youth Auxiliary 
(ACYA) of the Holy Resurrection Church with Reverend Father Avetis Hambardzumyan. The purpose of the 
meeting was to strengthen their close relationship with the Archbishop and to receive his counselling on the 
direction the youth need to take in their service. The Primate commended the youth on their plans to 
organise an interfaith Prayer for Peace service as well as the Gomidas Concert for the 150th anniversary 

commemoration to be held on 29 September. Archbishop also provided theological explanation on our church rituals which 
was most educational for our youth. He praised the group for the presentation of the Dusk service and enlightened them 
with additional information, requesting in future they provide him with a transcript in advance for his helpful input in 
preparing for such events. He suggested conducting instructional liturgical services in Armenian schools to teach students 
the Divine Liturgy during their years of learning. The 1½ hour meeting encouraged and inspired the youth in its mission. 
 

Saturday 29 June – Representing Archbishop Najarian, the 
Chancellor Nishan Basmajian attended the enthronement ceremony 
of the newly elected Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of 
Australia, Archbishop Makarios held at the mother Cathedral of 
Annunciation of Our Lady built in the suburb of Surry Hills 95 years 
ago. The Greek community is one of the largest and important 
communities in Australia. Thousands of the community faithful 
were present to express their joy on the occasion of the 
enthronement. The presence of the government officials was also 
impressive which included the Premier The Hon Gladys Berejiklian, 
Immigration Minister The Hon David Coleman (representing The 
Prime Minister the Hon Scott Morrison), Federal Opposition Leader 
The Hon Anthony Albanese, Minister The Hon John Sidoti, etc. 
More than 70 high ranking clergy and church representatives were  
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Archbishop Haigazoun Najarian $1,000.00 
Armenian apostolic Church of Holy Resurrection $5,000.00 
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian $5,000.00 
Dr & Mrs Garo & Laura Artinian $2,000.00 
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among the guests. For this occasion, clergy representing worldwide Greek Orthodox 
dioceses were also present. Following the ceremony, the Premier and the Prime Minister’s 
representative delivered her messages expressing their support of the Greek community, as 
did the high ranking clergy from abroad. Bishop Seraphim, assistant to the Primate who 
acted on behalf of late Primate Archbishop Stilianos during his long years of illness, also 
stated his loyalty and commitment to the newly elected enthroned. Accordingly, 
Archbishop Makarios responded with his heartfelt message in both Greek and English.  
Subsequent to the ceremony, with the presence of the Governor of NSW Margaret Beazley 
and over 700 guests, an official banquet was held at Doltone House. The Chancellor had the 
brief opportunity to personally meet with Archbishop Makarios as well as the Governor.  
 
 

The Archbishop expressed his satisfaction 
at the cordial relations between the 
Armenian and Greek churches and the 
fate shared by the two nations.  
The Governor expressed her delight at recently bestowing the Order of 
Australia Medal to Sarkis Der Bedrossian, an Armenian son, and conveyed 
her well wishes to Archbishop Najarian and the members of the Diocesan 
Council. 
 
Sunday 30 June – With Archbishop 
Najarian presiding, a requiem service was 
held in the blessed memory of Karekin I 
Catholicos of All Armenians on the 20th 
anniversary of his passing. The Arch-
bishop had worked closely with the late 
Catholicos at Holy Etchmiadzin and  re- 
 collected his life and works 

with great admiration and 
gratitude, his caring character 
as well as his intellectual and 
spiritual virtues. 
In remembrance  of the  blessed   
memory of the late Catholicos, our July issue will be dedicated to his 
faithful and inspiring leadership. He served the worldwide Armenian 
Church with great distinction for half a century. He was well-known 
and respected leader and participant in the Ecumenical Movement. 
His Holiness passed away on June 29, 1999 at age 67. His death was 
mourned not only by the Armenian Church, but by all of Christen-
dom. 


