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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 
Դշ 2 Հոկտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 

նախագահեց Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի (ՀԳԲԿ) խնամակալ մարմնի ժողովին: 

Խնամակալութիւնը մշակման ընթացքի մէջ է ծրագիրներ, որոնք կը միտին յաւելեալ 

խնամատարութիւն յօգուտ մեր մեծահասակ հայրիկներուն ու մայրիկներուն: 

 

Դշ 2 Հոկտեմբեր – Ի գործադրութիւն Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի որոշումին, թեմիս երեք Ծխական 

Խորհուրդներու ներկայացուցիչներ եւ թեմական խորհուրդի անդամներ, նախագահութեամբ Սրբազան Հօր 

Առաջնորդարանին մէջ գումարեցին ժողով մը թեմի հոգեւոր հայրերու թոշակներու 

կարգաւորման օրակարգով: Ժողովը առաւ գործնական որոշումներ, որոնք ի զօրու պիտի 

դառնան յետ 2020ի Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի վաւերացման:  

 

Ուրբ 4 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի արտահերթ, երկու 

նիստով ժողովին: Առաջին նիստին քննարկուեցան թեմական կեանքի ծրագրաւորման հարցերը 

(այս նիստերը պիտի շարունակուին յետագային): Երկրորդ նիստին քննարկուեցան Կոմիտասի 

ծննդեան 150ամեակի կազմակերպման ի նպաստ տարուած աշխատանքները, ինչպէս նաեւ հոգեւոր եւ ազգային 

դաստիարակութեան վերաբերեալ նիւթեր: 

 

Գշ 8 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

Աւստրալիոյ մասնաճիւղի վարչութեան հերթական ժողովին: Վերջնական ձեւ առաւ տարեկան 

աւանդական դրամահաւաքի ճաշկերոյթին բնոյթը, երգիչ Սեւակ Ամրոյեանի երգահանդէսին 

մանրամասնութիւնները եւայլն: 

 

Եշ 10 Հոկտեմբեր – Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին գործօն անդամ է Էքիւմէնիք շրջանակներու մէջ: 

Էքիւմէնիզմը միշտ քաջալերուած է յաջորդական Ամենայն Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսներու կողմէ: 

Աւստրալիոյ մէջ ալ, հոգելոյս Աղան Սրբազանի օրերէն եկեղեցին իր 

մասնակցութիւնը բերած է Էքիւմէնիք շարժման: Այդ աւանդը կը շարունակուի: 

Ընդառաջելով Սիտնիի Կաթոլիկ Թեմի հրաւէրին Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան ներկայ եղաւ դասախօսութեանց շարքի երկրորդ նիւթին 

ներկայացման, կազմակերպուած Սիտնիի Կաթոլիկ Թեմին կողմէ: Նիւթ՝ Ut 

Unum Sint – (That They May Be One) – Fellowship Rediscovered: Դասախօսներ՝ 

Ղպտի հոգեւորական Եուսէֆ Ֆանուս քահանայ, Թանիա Րիչըս Հիլ Սոնկ 

Եկեղեցիէն եւ Անկլիքան Եկեղեցիէն՝ Անտրու Սէմփէլ Քահանայ, դասախօս 

Սիտնի Համալսարանի մէջ: Իրերհասկացողութեան ջերմ մթնոլորտի մէջ 

դասախօսները փոխանակեցին իրենց անկեղծ կարծիքները: Ընդհանուր 

եզրակացութիւնը միասնական ճիգերով Քրիստոնէութիւնը պահպանելն էր իսկ 

ատոր ամենէն մեծ գրաւականը զարկ տալն էր էքիւմէնիզմի կիրարկման: 

Դասախօսական շարքին երրորդ նիւթի մասին պիտի խօսի Սիտնիի Կաթոլիկ 

Թեմի Առաջնորդ Անթընի Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը, 21 Նոյեմբերին: 
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Ուրբ 11 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հօր եւ Թեմական Խորհուրդի հրաւէրով տեղի ունեցաւ խորհրդակցական 

հանդիպում մը Եկեղեցւոյ Երիտասարդներու Միութեան անդամներուն հետ: Սրբազան Հօր կողքին ներկայ էին Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Թեմական Խորհուր-

դի անդամներ յանձինս` Տիարք Ստեփան Գրգեաշարեանի, 

Կարօ Ալաճաճեանի, Տիկին Լօրա Արթինեանի  եւ 

դիւանապետ՝ Պրն Նշան Պասմաճեանի: Երիտասարդաց 

Միութենէն՝ Օրիորդներ Րաքէլ Գասապեան, Լենա 

Սեդրաքեան, Իլտա Զօրլու, Նաթալի Մարգարեան, 

Թաթիանա Պետիկեան, Մարինէ Անուշեան, Լիւսի 

Ամիրզայեան, Պարոններ՝ Արշակ Րաճոյեան, Ալեքս 

Արթինեան, Պօղոս Քէլէշեան, Արթօ Գասապեան, Ճորճ 

Նաճարեան, Սագօ Իսկէնեան: 

Երիտասարդութիւնը ստուար բացատրութիւն տուաւ իր 

գործունէութեան եւ ծրագիրներուն մասին, որոնց 

դափնեպսակումն էր Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին 

նուիրուած զուտ հայերէնով եւ զուտ երիտասարդներով կազմակերպուած ձեռնարկը Զէնիթ հանդիսասրահին մէջ: 

Երիտասարդները բացատրեցին թէ Կոմիտասի այս յաջող ձեռնարկը ինքնավստահութիւն ներշնչած էր իրենց եւ 

երիտասարդութիւնը աւելի մօտիկ ու մտերիմ դարձած էր: 

Սրբազան Հայրը կատարեց ցուցմունքներ թէ ինչպէ՞ս կարելի էր հոգեւոր աշխատանք տանիլ որպէս կրօնական 

դիմագիծ ունեցող երիտասարդական մարմին, միւս կողմէն ան քաջալերեց զանոնք այն նպաստին համար որ 

անոնք կը բերէին Կիրակնօրեայ վարժարանին, Քէրմէսի եւ այլ ընկերա-մշակութային աշխատանքներուն: 

Թեմական Խորհուրդը եւ Սրբազանը գովեստով արտայայտուեցան  Երիտասարդութեան կազմակերպած 

Պատարագի բացատրութեան հաւաքին (Dusk Service), որուն ֆէյսպուքով, ուղիղ եթեր, հետեւեցան հազարաւոր 

երիտասարդներ աշխարհի չորս կողմերէն: Նաեւ երիտասարդութեան կազմակերպած հանդիպումները Վեհափառ 

Հայրապետին եւ Հայր Հրանդ Թահանեանի հետ: Երիտասարդութեան ապագայ ծրագիրներով խանդավառ է 

Թեմական խորհուրդը, ինչպէս օրինակ յարաբերական 

աշխատանքներու ծրագիրներու մշակում թեմի երեք 

եկեղեցիներու  երիտասարդութեան մէջ ինչպէս նաեւ 

Սրբազան Հօր հետ, որմէ սորվելիք շատ բան ունին: 

Սրբազան Հայրը ամբողջապէս տրամադրուած ըլլալու իր 

պատրաստակամութիւնը անգամ մը եւս ցուցաբերեց: 

Երկուստեք եղան հետաքրքրական առաջարկներ, ինչպէս 

եռամսեայ հանդիպումներ ԹԽին հետ, դրամահաւաք, 

այժմէական հարցերու քննարկում երիտասարդական 

մաշտապով, հաւատքի զօրացման եւ ամրապնդման համար 

աշխատանքներ, եկեղեցւոյ երիտասարդացման համար 

աշխատանք, ազգային հարցերու արծարծում եւայլն: 

Շնորհաւորելի են մեր երիտասարդները, որոնք ամէն ճիգ ի գործ կը դնեն Աւստրալահայ համայնքի 

երիտասարդութիւնը ի մի համախմբելու եկեղեցւոյ եւ ազգային արժէքներու շուրջ: 

 

Կիր 13 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հօր հանդիսապետութեամբ, Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ միաբան Հոգեշնորհ Տէր Արտակ Վարդապետ 

Արապեան պատարագեց Թարգմանչաց Տօնին առթիւ: Հայր Սուրբը 

8 ամիսներէ ի վեր Սիտնի կը գտնուի եւ կը հետեւի Աստուածա-

բանութեան, մէկ տարի ետք պիտի գրէ աւարտաճառ ստանալու 

համար  Մագիստրոսի տիտղոս: Քարոզէն առաջ Սրբազան Հայրը 

ներկայացուց Հայր Սուրբը եւ իր հայրական քաջալերանքը 

կատարեց յաջողութիւն մաղթելով անոր ծրագիրներուն: Օրը 

տօնական բնոյթ ունէր, որովհետեւ Սրբազան Հօր հրաւէրով 

Սիտնիի ամէնօրեայ  (Համազգային Գօլստըն Ճեմարան եւ ՀԲԸՄ 

Ալեքսանտր Վարժարան) եւ շաբաթօրեայ (ՀԲԸՄ Ալեք 

Մանուկեան,   Հայ  Կաթողիկէ  Լոյս,   Համազգային  Թարգմանչաց,  
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Թումանեան եւ Փափազեան) վարժարաններու Հայ 

ուսուցիչները եւ աշխատակազմի անդամները, 

առաւել Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանի 

ուսուցչուհիները, Հայ ուսուցիչի տօնին առիթով 

եկած էին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի ստանալու 

Սրբազան Հօր օրհնութիւնը եւ Սուրբ Հաղորդութիւն:  

Յաւուր պատշաճի Ճաշու ընթերցուածը կատարեցին 

Գօլստըն Ճեմարանի Տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան 

(Անգլերէն) եւ Ալեքսանտր Վարժարանի Տնօրէն Պրն 

Մանուկ Տէմիրճեան (Հայերէն): Սրբազան Հայրը, 

ընկերակցութեամբ քահանայ հայրերուն, կատարեց 

ուսուցիչներու հաւաքական օրհնութիւն, բարձր 

գիտակցելով Հայ ուսուցիչին արժէքին, որպէս 

գործադրող Թարգմանչաց պատգամին: 

Պատարագէն ետք Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, ի 

ներկայութեան Տէր Նորայր աւագ քահանայ եւ Տէր Աւետիս 

քահանայ հայրերուն, ուսուցիչներուն ի պատիւ տեղի 

ունեցաւ քոքթէյլ, պատրաստուած Առաջնորդարանի 

Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: Ուսուցիչներէն շատեր 

առաջին անգամն է որ կը մտնէին նորակառոյց Առաջնոր-

դարան: Սրբազան Հօր ցուցաբերած հայրական վերաբե-

րումին եւ գուրգուրանքին ի տես ուսուցիչները իրենք 

զիրենք զգացին իրենց սեփական տան մէջ: Այս առթիւ 

հրաւիրուած էր նաեւ Հայերէն մանկական գիրքերու 

հեղինակ Տիկին Թինա Ջուլֆայեան: Տիկինը իր երախտա-

գիտութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Դիւանապետին 

հրաւէրին համար եւ խոստացաւ իր գիրքերուն միջոցաւ 

աւելի՛ն ընել  Հայ մանուկին հայեցի դաստիարակու-

թեան ի նպաստ: Օրուան դասախօսն էր Թումանեան 

Վարժարանի երիտասարդ տնօրէն Պրն Գեւիկ 

Աւետեան, որ ներկայացուց «Ինչպէ՞ս Գրաւել Հայ 
Աշակերտը Սիրելու եւ Սորվելու Համար Հայերէնը» 
նիւթը, մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծելով 50ի շուրջ 

ներկայ ուսուցիչներուն մօտ: Իրենց հարցադրում-

ներով եւ վերլուծումներով ներկայ մանկավարժները 

կարողացան հնարաւորինս սպառել նիւթը: Սրբազան 

Հօր համար մեծ ուրախութիւն էր Առաջնորդարանին 

մէջ իրարու հետ տեսնել այսքան թիւով Հայ ուսուցիչ-

ներ, որով իրականացած կարելի էր համարել 

Առաջնորդարանի առաքելութենէն մին՝ «Առաջնորդա-

րանը Հայ լեզուի եւ մշակոյթի պահպանման միջավայր»: 

Սրբազան Հօր օրհնութեան աղօթքով փակուեցաւ 

պաշտօնական մասը, մեծ թիւով ուսուցիչներ, որպէս 

տանտէր, մնացին, յաւելեալ կարծիքներու փոխանակման 

համար: 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր երախխտագիտութիւնն ու 

շնորհակալութիւնը կը յայտնէ Սրբազան Հօր, իր նախա-

ձեռնած հայանպաստ զանազան աշխատանքներուն 

համար ինչպէս նաեւ Արժանապատիւ քահանայ հայր-

երուն եւ Թեմական խորհուրդին, որոնք Սրբազան Հօր 

կողքին Առաջնորդարանի առաքելութիւնը գործնականացման հունին մէջ կը դնեն:  
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Գշ 15 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կոմիտասի Ծննդեան 

150ամեակի տօնակատարութեան Խառն Յանձնախումբի վերջին՝ 10րդ 

ժողովին, որուն ընթացքին մանրամասն քննարկուեցան յառաջիկայ երեք 

օրերու ծրագիրը, կատարուեցաւ գործերու բաժանում, Համազգայինի 

Շրջանային Վարչութեան եւ Առաջնորդարանին միատեղ այս երկրորդ 

ձեռնարկը յաջողութեամբ աւարտելու նման առաջինին, որն էր  

Աստուածաշունչի տպագրութեան 350ամեակի տօնակատարութիւնը 

Սիտնիի մէջ՝ 2017 թուականին:   
 

Դշ 16 Հոկտեմբեր – Երկար սպասուած « Հայկական Լարային Քառեակ»ի չորս նուագիչները՝ Աստղիկ Վարդանեան, 

Վահագն Եղիշեան, Յակոբ Աթեան եւ Ռազմիկ Յովհաննիսեան, առաւօտ կանուխ ժամանեցին Սիտնիի օդակայան, 

ուր դիմաւորուեցան Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Համազգայինի Շրջանային 

Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Գալլօղլեանի, Տիկնանց Յանձնախումբի անդամ Մարալ Սիմոնեանի եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի կողմէ: Նախ քան պանդոկ փոխադրուիլը խումբը այցելեց Առաջնորդարան, 

օրհնութիւնը առնելու համար Սրբազան Հօր: Նախաճաշի պատրաստութիւն տեսած էր Առաջնորդարանի Տիկնանց 

Յանձնախումբը: Ապա Սրբազան Հօր, Տէր Աւետիս Քահա-

նայի, Վիգէն Գալլօղլեանի եւ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի 

ընկերակցութեամբ խումբը այցելեց Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցի, ուր կարճ աղօթքէ ետք Սրբազան Հայրն ու Տէր 

Հայրը  բացատրութիւն տուին եկեղեցւոյ եւ համայնքի 

հոգեւոր կեանքին մասին: Նախաճաշէն ետք խումբը Փրոֆ 

Արամ Մինասեանի եւ Նշան Պասմաճեանի հետ այցելեց 

Քոնքորսի համերգներու սրահը եւ կատարեց իր առաջին 

փորձը: Երեկոյեան, Սրբազան Հօր, թեմական խորհուրդի, 

Համազգային Շրջ Վարչութեան եւ կազմակերպիչ մարմնի 

անդամներուն հետ տեղի ունեցաւ բարի գալուստի ընթրիք, 

որուն ընթացքին  ստեղծուեցաւ  մտերմիկ մթնոլորտ: Իրենց 

պարզութեամբ այս ոսկի արուեստագէտները դարձան 

հարազատները իրենց հիւրընկալներուն: 
 

Եշ 17 Հոկտեմբեր – Տիկին Կատար Ինկիլիզեանի 

ընկերակցութեամբ Քառեակի անդամները այցելեցին 

Համազգային Գօլստըն Ճեմարան, ուր ընդունուեցան 

Տնօրէն Էտի Տէմիրճեանի եւ Ուսուցչական կազմին 

կողմէ: Խումբը մի քանի կատարումներ կատարեց 

նախակրթարանի աշակերտութեան համար մեծ 

խանդավառութիւն ստեղծելով անոնց եւ ուսուցչական 

կազմին մէջ: Ապա խումբը այցելեց ՀԲԸՄ Ալեքսանտր 

Վարժարան, ուր զիրենք կը սպասէին Տնօրէն Մանուկ 

Տէմիրճեան եւ ուսուցիչները: Տիկին Սեդա Քէօշկէրեան 

պատրաստած էր գեղեցիկ յայտագիր մը որ մեծապէս 

տպաւորեց հիւրերը: Աշակերտները յատուկ յայտագիր 

ներկայացուցին, խումբը իր կատարումներով մեծ հետա-

քրքրութիւն ստեղծեց աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն 

մօտ: Երկու վարժարաններու աշակերտները ուղղեցին 

զանազան հարցումներ, որոնց սպառիչ կերպով պատաս-

խանեցին մեր արուեստագէտները: Երեկոյեան խումբն ու 

հիւրընկալները ընթրիքի հիւրը եղան Տէր եւ Տիկին Կարօ 

եւ Մարալ Սիմոնեանի, իրենց սեփականութիւն՝ Փլանար 

ճաշարանին մէջ:    
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Ուրբ 18 Հոկտեմբեր –Երեկոյեան ժամը ճիշտ 7.30ին, Չացուուտ 

Քոնքորսի սրահին մէջ սկսաւ Կոմիտասի Ծննդեան  

150ամեակին նուիրուած ոգեկոչման հանդիսութիւն-համերգը, 

հովանաւորութեամբ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք 

Նաճարեանի եւ հանդիսավարութեամբ Տիկին Նորա 

Պասթաճեանի: Ներկայ էին 100է աւելի հրաւիրեալներ՝ 

քաղաքական եւ հոգեւոր բարձրաստիճան 

պաշտօնատարներ, ներկայացուցիչներ՝ Հայկական համարեա 

բոլոր կազմակերպութիւններու, երաշխաւորներու, Հայ եւ ոչ 

Հայ Աւստրալացի երաժիշտներու  ինչպէս նաեւ 500ի շուրջ 

հանդիսատեսներու: Գեղարուեստական ճոխ յայտագիր մը ի 

գործ դրուեցաւ որ բծախնդրութեամբ պատրաստուած էր 

Աստղիկ Վարդանեանի, Նորա Պասթաճեանի եւ Փրոֆ Արամ 

Մինասեանի կողմէ: Յայտագիրը կը ներառէր Ասլամազեանի մշակումով  Կոմիտասի 16 մանրանուագներ՝ Շողեր 

Ճան, Չինար Ես, Հաբըրբան, Գարուն ա, Ալ Այլուղս, Շուշիկի, Կռունկ, Ծիրանի Ծառ, Հոյ Նազան, Քելէ-Քելէ, 

Երկինքն Ամպել ա, Խումար, Սուրբ Սուրբ, Քելեր-

Ցոլեր, Էջմիածնի Պար, ինչպէս նաեւ Ճօզէֆ Հայտընի 

Լարային Քառեակ Թիւ 2, Էտուարտ Միրզոյեանի 

Թեմա եւ Վարիացիոններ եւ Շուշանիկ, Արամ 

Խաչատուրեանի Սուրերու Պարը (Գայանէ Պալէ) եւ 

Վալս Մասքըրէյտը (Սպարտակ Պալէ), Ալեքսանդր 

Պօրօտինի Նոքթիւրնը եւ Ռուբէն Ալթունեանի Բերդ 

Պարը: Տրուած ըլլալով որ հանդիսութիւնը ոգեկոչումն 

էր Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին, կազմակերպիչ 

յանձնախումբը յարմար նկատած էր որ Կոմիտասը 

ներկայացուէր հանրութեան որպէս բազմաբնոյթ 

հանճար եւ համաշխարհային արժէք, բան մը, որ 

Տիկին Նորա Պասթաճեան, Անգլերէն եւ Հայերէն 

լեզուներով, կարողացաւ յաջողութեամբ կատարել:  

Տիկին Պասթաճեան  տալով այնպիսի մանրամասնութիւններ Կոմիտասի կեանքի եւ գործունէութեան մասին որ 

ուսանելի էին ե՛ւ Հայուն եւ ոչ Հայուն համար: Յանձնախումբը պատրաստած էր բարձրորակ գրքոյկ մը, որուն մէջ 

իրենց խօսքը ունէին Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեան, Առաջնորդ Հայկազուն Սրբազանը եւ 

Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւնը: Մանրամասնօրէն տրուած էր Կոմիտասի կենսագրութիւնը, որպէս մարդ, 

հոգեւորական, ազգագրագէտ, բանահաւաք, մանկավարժ ուսուցիչ, միջազգային արժէք, զարդարուած պատմական 

նկարներով: Գրքոյկին մէջ տեղադրուած էին նաեւ կենսագրութիւնը Քառեակի 4 արուեստագէտներուն, Սէրկէյ 

Ասլամազեանի, Հայտընի, Միրզոյեանի, Խաչատուրեանի, Պօրօտինի, Ալթունեանի ինչպէս նաեւ Կոմիտասի կարգ 

մը աշակերտներուն, յատկապէս Կանաչեանի եւ Շահմուրատեանի: Գնահատանքի արժանի են ձեռնարկի 16 

երաշխաւորները, որոնք գիտակից Կոմիտասի արժէքին իրենց նիւթական օժանդակութիւնը չէին զլացած բերելու 

եւ որոնց նեցուկին շնորհիւ ձեռնարկը նիւթական ոչ 

մէկ վնաս արձանագրեց: Նախ քան Սրբազան Հօր 

փակման խօսքն ու աղօթքը բեմ հրաւիրուեցան 

Քառեակի անդամները որոնք Սրբազան Հօր եւ 

Վիգէն Գալլօղլեանի կողմէ պարգեւատրուեցան 

յուշանուէրներով, առ ի գնահատանք իրենց 

բարձրորակ ելոյթին: Սրբազան Հայրը իր երախտա-

գիտութիւնը յայտնեց Քառեակի իւրաքանչիւր 

անդամին, կազմակերպիչ յանձնախումբի անդամ-

ներուն, որոնք մեր համայնքին ներկայացուցին 

այնպիսի ծրագիր, որուն Մեծն Կոմիտաս արժանի 

էր: Սրբազանը անկիւնադարձային համարեց այս 

ձեռնարկը, տրուած ըլլալով որ առաջին անգամն էր 

գաղութին   մէջ   որ  Հայկական  Քառեակ  մը   ելոյթ  
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կ'ունենար: Ան գովեց համագործակցութեան ոգին որ կը տիրէր եւ անոր արդիւնքն էր այս յաջող ձեռնարկը: 

Յետ ձեռնարկին կազմակերպիչները ստացան տասնեակ մը գնահատանքի գրութիւններ Հայ բայց մանաւանդ ոչ 

Հայ երաժիշտներէ, որոնց մէկ օրինակը կ'արտատպենք ստորեւ: 
 

Cathie and I wish to express our gratitude to you and to all those who brought us that feast of beautiful music last evening. The 
organisation, the musicians, the program and the venue were a fitting tribute to a remarkable man. It is truly humbling to 
realise that despite many years of interest in music we were to learn and enjoy the talents of Komitas for the first time last 
night. It was a beautiful experience for which we are truly grateful. 
 

Kind Regards 
George Papallo OAM JP FAITD 
Director Ryde Hunters Hill Symphony Orchestra 
 

Շաբաթ 19 Հոկտեմբերի երեկոյեան, Առաջնորդարանին մէջ, տեղի 

ունեցաւ ողջերթի քոքթէյլ, ինչպէս նաեւ ի պատիւ եւ առ ի երախտա-

գիտութիւն ձեռնարկի երաշխաւորներուն, թեմական խորհուրդի, 

Համազգային Շրջանային Վարչութեան եւ կազմակերպիչ յանձնա-

խումբի անդամներուն: Մօտ 60 հիւրերու համար համադամ ճաշեր 

հրամցուեցան Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի յանձնառու 

եւ գիտակից տիկիններուն կողմէ: Սարգիս Տէր Պետրոսեանի կողմէ 

Առաջնորդարանի զինանշանով պատրաստուած ժամաոյցներ նուի-

րուեցան արուեստագէտներուն: Ներկաները առիթ ունեցան զրուցելու եւ 

մօտէն ճանչնալու արուեստագէտները: Խօսք առին Տիար Վիգէն 

Գալլօղլեան եւ Սրբազան Հայրը, իրենց շնորհակալութիւնը յայտնելու 

համար խումբին եւ ձեռնարկը յաջողցնող  բոլոր դերակատարներուն: Սրբազան Հօր աղօթքով, բարի ճանապարհի 

մաղթանքով եւ օրհնութեամբ աւարտին հասաւ Հայկական Լարային Քառեակին յաջող առաքելութիւնը: 

Մէկ օր հանգիստէ ետք, Կիրակի 20 Հոկտեմբերին Քառեակը մեկնեցաւ Մելպուրն, ուր նոյն երեկոյ, շուրջ 120 

հանդիսատեսներու ներկայութեան, ելոյթ ունեցաւ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ նոյն յայտագրով: 

Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին կողմէ:  

Երկուշաբթի, 21 Հոկտեմբերին Քառեակը վերադարձաւ Երեւան, գոհունակ սրտով եւ գոհացում պատճառելով 

բոլորիս անխտիր:  

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, Թեմական Խորհուրդը , Համազգայինի 

Շրջանային Վարչութիւնը եւ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւն ու ծխական խորհուրդը Կոմիտասը 

պանծացնող անզուգական, յաջող ձեռնարկին կազմակերպման համար : 

 

Կիր 20 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլի տնօրինութեան 

հրաւէրին, Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը ներկայ գտնուեցան Անսամբլի տարեկան 

ձեռնարկին «Հայկական Աւանդութիւններ եւ Տօներ» թեմայով, մեծաւ մասամբ կրտսեր 

պարողներու կատարմամբ:  Գեղարուեստական ղեկավարներ՝ Քոլէթ Մարտիրոսեան եւ 

Թինա Նաթարեան: 4-15 տարեկան 161 իսկ 18էն վեր 26 երկսեռ պարողներ (գումար՝ 187) 

ներկայացուցին պարերու ճոխ հաւաքածոյ մը, խանդավառութիւն ստեղծելով Նորթ Սիտնիի 

Շօր Վարժարանի հանդիսասրահին մէջ հաւաքուած 500է աւելի հանդիսատեսներուն մօտ: 

Պարուսոյցներ  Կիկօ  Կիրակոսեան,  Քոլէթ  Մարտիրոսեան,  Թինա  Նաթարեան,   Անգինէ  
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Կարապետեան եւ երգուսոյց Աղունիք Մարգարեան ճիգ չէին 

խնայած որ Ուիլուպիի, Րայտի, Արեւմտեան Սիտնիի զանազան 

տարիքներու խումբերը արուեստասէր հասարակութեան 

կարենային ներկայացնել հայ մշակոյթի բեկորներ: Մեծապէս 

տպաւորիչ էր հայկական տարազներու ճոխութիւնը:  Հանդի-

սութեան աւարտին Սրբազան Հայրը հրաւիրուեցաւ աղօթքով 

փակելու օրուան հանդիսութիւնը: Տպաւորուած ելոյթէն, ան 

շնորհաւորեց  Անսամբլի նախագահ Պարոն Հարմիկ Յակոբ-

եանը տարիներ շարունակ տարած հսկայ աշխատանքին 

համար, պարուսոյցները, երգուսոյցը, ասմունքողներն ու 

նուագակցողները, քուլիսներու ետին աշխատող տասնեակ 

կամաւոր աշխատողները, հանդիսավարը, առանց որոնց 

միասնական ճիգին անկարելի պիտի ըլլար մօտ 4 ժամ տեւող այսպիսի յայտագիր մը իրականացնելը: 

Հանդիսութիւնը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր օրհնութեան աաղօթքով եւ Պահպանիչով: 
 

Բշ 21 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի հերթական ժողովին: 

Արծարծուած նիւթեր՝ տարեկան գեղարուեստական ձեռնարկ եւ կազմակերպում դրամահաւաքի աշխատանքին: 
 

Բշ 21 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով Multicultural NSWի տնօրէն Ճօզէֆ Լա Փոսթայի հրաւէրին Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան ներկայ եղաւ հնդկական Տիուալիի տօնախմբութեան, որ տեղի 

ունեցաւ Museum of Contemporary Artsի սրահ/տանիքին մէջ ի ներկայութեան 

նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի, ընդդիմադրութեան ղեկավարուհի 

Ճօտի ՄքՔէյի, խորհրդարանի անդամ Հիւ Մաքտէրմոթի, բազմամշակոյթի 

նախարար Դոկտ Ճէֆ Լիի, խորհրդարանի բազում այլ անդամներու, Հնդկաստանի 

ընդհանուր հիւպատոսին, Հնդիկ համայնքի պաշտօնատարներու, Ճօզէֆ Լա 

Փոսթայի եւ 250ի հասնող Հնդիկ եւ Աւստրալացի կարեւոր անձնաւորութեանց: 

Տիուալին հնդկական մեծ տօներէն մին է, համազօր է հնդկական նոր տարիին, լոյսի 

տօնն է, խորհրդանիշը լոյսի յաղթանակին՝ խաւարին վրայ, բարիին յաղթանակին՝ 

չարին վրայ: Սանսքրիթ լեզուով Հնդիկ կրօնապետին աղօթքէն ետք 

նահանգապետուհին, նախարար 

Լի եւ կրօնապետը միասնաբար 

սեղմեցին հեռահար կոճակը 

լուսաւորելու համար Օփերա 

Հաուսի շէնքը Տիուալիի լոյսերով: Դիւանապետը իր շնորհաւո-

րանքը յայտնեց Հնդիկ պատասխանատուներուն այս կարեւոր 

տօնին առթիւ շեշտը դնելով Հնդկաստանի եւ Հայաստանի եւ 

երկու ժողովուրդներու ունեցած հազարամեայ եղբայրական 

յարաբերութեանց վրայ: Դիւանապետը մի քանի վայրկեանուան 

խօսակցութիւն ունեցաւ նաեւ Ճոտի ՄքՔէյի հետ, որ խոստացաւ 

այցելել Առաջնորդարան, ինչպէս նաեւ Հիւ ՄքՏէրմոթի, որ Սեպտեմբերին Հայ Դատի Յանձնախումբի 

անդամներուն հետ այցելած էր Արցախ եւ Ս. Էջմիածնի մէջ հանդիպած էր Սրբազան Հօր եւ Պարոն 

Գրգեաշարեանի: Ան խոստացաւ այցելել Առաջնորդարան եւ շնորհաւորել Առաջնորդարանի նորակառոյց շէնքը եւ 

մտերմիկ հանդիպում ունենալ Սրբազան Հօր հետ: 
 

Գշ 22 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որուն գլխաւոր 

օրակարգն էր եկեղեցական կալուածներու իրավիճակի քննարկումը: 
 

Եշ 24 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնամակալ մարմնի հերթական 

ժողովին: 
 

Եշ 24 Հոկտեմբեր – Տէր Աւետիս Համբարձումեան եւ Նշան Պասմաճեան, ճարտարապետ Վահագն Վարդան 

Պօղոսեանի, Տիկին Էլօ Մկրտիչեանի, Նորտըրն Սէմըթըրիզ ընկերութեան տնօրէնուհի Փոլին Թրիթընի 

ընկերակցութեամբ այցելեցին Ֆրէնչս Ֆօրէսթի գերեզմանատան հայկական բաժինը, ուր խորհրդակցութիւն 

ունեցան հայկական յուշարձանի մը զետեղման նախապատրաստական աշխատանքներուն մասին:  
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Ուրբ 25 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Տիկին Զեփիւռ 

Մուրատեանի եւ Նշան Պասմաճեանի Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին 

Տիկնայք՝ Քրիսի Եանսընը( Social Inclusion and Partnerships Officer Community 

Migrant Resource Centre - CMRC) եւ Քէյթ Սնէյլհամը: CMRCն ոչ շահաբեր կազմա-

կերպութիւն է որուն նպատակն է եւ որ կը զբաղի գաղթականներ դաստիարակելու 

(անգլերէն լեզու, գործի պատրաստելու դասընթացքներ, ստեղծագործական 

միջոցառումներ եւայլն) ինչպէս նաեւ անոնց զբաղում հայթայթելու գործով: Այս 

կազմակերպութիւնը այժմ յատուկ ծառայութիւն կու տայ նաեւ հայ գաղթողներու: 

Յատուկ միջոցառումներ կազմակերպելու համար տեղի ունեցած այս հանդիպման 

Սրբազան Հայրը եւ Տիկին Մուրատեան բացատրութիւն տուին իրենց ցարդ 

ունեցած փորձառութեան մասին եւ պատրաստակամութիւն յայտնեցին գործակ-

ցելու կազմակերպութեան հետ: 

Ուրբ 25 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան մասնակցեցան գիտնական բժիշկ Տոքթ Րէյմընտ 

Տամատեանի ի պատիւ տեղի ունեցած մեծարանքի երեկոյին 

Լիտքոմպի Րընէսանս պանդոկին մէջ, կազմակերպութեամբ Հայ 

Կաթողիկէ համայնքապետ Գերյարգելի Բարսեղ Ծայրագոյն 

Վարդապետ Սուսանեանի: Տոքթ Տամատեան առաջին MRI  մեքենան 

ստեղծողն է: Շնորհիւ իր գիւտին տասնեակ հազարաւոր հիւանդներ 

փրկուած են ստոյգ մահէ: Գեղարուեստական շատ կոկիկ յայտագիր 

մը ներկայացուեցաւ ի պատիւ հայազգի մեծ հիւրին, որ յատուկ 

գիտական առաքելութեամբ Սիտնի կը գտնուէր: Հայկական պարով 

ելոյթ ունեցան Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլի երեք 

պարուսոյցները, հանրածանօթ Սագօ Տէրմէնճեանի կիթարի 

ընկերակցութեամբ տաղանդաւոր երգչուհի Մաշա Մնջոյեան կատարեց գեղեցիկ կատարումներ: Խօսք առին 

Վերապատուելի Յակոբ Սարգիսեան, Գերյարգելի Ծայրագոյն Վարդապետ Սուսանեան, հայազգի Փրոֆէսըր Ճէյմս 

Նոլ, որ կը դասաւանդէ Արեւմտեան Սիտնի Համալսարանի Advanced Imaging School of Medicineի մէջ: Այս 

գիտնական Հայուն Սիտնիի Հայ համայնքը շատ ծանօթ չէ բայց ինք հայկականութեամբ լիացած անձ մըն է, ինչպէս 

է իր որդին՝ Էլի Նոլը, որ օրուան հանդիսավարն էր: Վերջապէս խօսք առաւ հիւրը: Ան անդրադարձաւ իր կրած 

դժուարութիւններուն մասին, սկզբնական շրջանին իր դէմ եղած հակառակութեանց մասին եւ իր Հայու 

յամառութեամբ ձեռք բերած դրական արդիւնքներուն մասին: Ան տուաւ մանրամասն բացատրութիւն MRIի 

առաւելութեանց եւ անոր թէքնոլոճիին զարգացման մասին 70ական թուականներէն մինչեւ օրս: Փակման խօսքը 

վերապահուած էր Սրբազան Հօր, որ իր շնորհաւորանքը յայտնեց Տոքթ Նոլին, որ պատճառ եղած էր Տամատեանի 

այցելութեան, Սուսանեան Ծ.Վարդապետին որ կազմակերպած էր այսպիսի հպարտացնող ձեռնարկ: Սրբազանը 

խորհուրդ տուաւ որ մեր սերունդի զաւակներուն հոգիները հպարտութեամբ լեցնենք, պէտք է անոնք հպարտ զգան 

Հայ Մեծերով, որոնց շարքին է Տոքթ Տամատեանը: Սրբազան Հօր Պահպանիչով աւարտեցաւ երեկոն: Փարոսի 

Խմբագրութիւնը ի սրտէ կը գնահատէ այս ձեռնարկը կազմակերպողները, Տոքթ Տամատեանը Սիտնի 

հրաւիրողները եւ առողջութիւն կը մաղթէ 83ամեայ բայց երիտասարդ հոգիի տէր Տոքթ Տամատեանին:     
 

Շբ 26 Հոկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետին, Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ 

Համազգային Նուպար Խաչատուրեան թատերախումբի 

«Մեր Վիճակը 2» թատերախաղի ներկայացման, 

հեղինակ եւ բեմադրիչ Հայ համայնքին կողմէ սիրուած 

արուեստագէտ Կարօ Խաչիկեանի: Խաչիկեանի սուր 

աչքերէն չէին վրիպած Հայ համայնքի յոռի գիծերը եւ նոր 

ոճով զանոնք կրցած էր երգիծել, ժպիտ եւ ծիծաղ դնելով 

հանդիսատեսին այտերուն վրայ: Իսկ դերակատարները՝ համարեա բոլորն 

ալ երիտասարդ, իրենց լաւագոյնը տուին գեղեցիկ թատրոն ներկայացնելով 

բոլորին: Տիկին Ազնիւ Ինկիլիզեանի տնօրինութեան ներքոյ մօտ 40 անձիք, 

որոնց մէջ կարեւոր թիւով Գօլստըն Ճեմարանի աշակերտներ, լման երեք 

ամսուան փորձերէն ետք կարողացած էին երգերու եւ պարի ընկերակ-

ցութեամբ երկու ժամուան ճոխ թատրոն պատրաստել: Սրբազան Հայրը իր  



 

 - 9 - 

 

փակման խօսքին մէջ շեշտեց կարեւորութիւնը թատրոնին եւ շնորհաւորեց Նուպար Խաչատուրեան 

թատերախումբին իւրաքանչիւր անդամը, օրհնեց զանոնք եւ նորանոր յաջողութիւն մաղթեց:  

Սրբազան Հայրը քաջալերեց նոր սերունդի այլ անդամներ հետեւելու իրենց ընկեր-ընկերուհիներուն օրինակին ի 

շարունակականութիւն Հայ մշակոյթի զարգացման աշխատանքին, որ նպատակն է եղած Համազգայինին: 

Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ հանդիսութիւնը: 

 

Կիր 27 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով Ասորի Կաթողիկէ 

եկեղեցւոյ համայնքապետ Մար Միլիս Զայա Արք-

եպիսկոպոսի հրաւէրին, Սրբազան Հայրն ու 

Դիւանապետը ներկայ եղան Սուրբ Նարսայ Ասորի 

Քրիստոնեայ Երկրորդական Վարժարանի երրորդ 

հանգրուանին բացման հանդէսին Հօրսլի Փարքի մէջ: 

Ներկայ էին քաղաքական անձնաւորութիւններ՝ 

խորհրդարանի անդամներ Քրիս Պաուըն, Թանիա 

Տէյվիս, Քէվին Քոնոլլի, Ֆէրֆիլտի քաղաքապետ Ֆրանք 

Քարպոնէ: Այդ ինչ հրաշալի դպրոց... Սրբազան Հայրն 

ու ներկաները հիացան վարժարանի կառոյցին եւ 

դասարաններու շքեղութեան վրայ: Պարզապէս 

նախանձելի բայց ուսանելի: Մար Միլիս Արքեպիս-

կոպոսը եւ տնօրէն Էտուար Տինխա, շրջապտոյտի ընթացքին, լայն բացատրութիւն տուին դպրոցի մասին, անոր 

պիւտճէական դժուարութեանց  յաղթահարման եւ ֆինանսներու ապահովման մասին: Ցարդ վճարուած է 28 

Միլիոն Տոլար եւ մինչեւ 4րդ հանգրուանի կառուցումը գումարները 30 միլիոնը պիտի անցնին: Շնորհաւորելի եւ 

տպաւորող քրիստոնէական լուրջ աշխատանք:    

 
 

Բշ 28 Հոկտեմբեր – Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Նշան 

Պասմաճեան ընդունեցին Սուրիոյ Հայ Աւետարանական 

Եկեղեցւոյ Համայնքապետ Վերապատուելի Յարութիւն 

Սելիմեանը եւ Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկե-

րակցութեան Գործադիր Տնօրէն Վերապատուելի Գրիգոր 

Եումուշաքեանը: Վերապատուելի Սելիմեան Աւստրալիա 

կը գտնուի մէկ շաբթուան համար, ան դասախօսութիւններ 

պիտի տայ Սէյնթ Անտրուզ Եունայթինկ Եկեղեցւոյ, Հայ 

Աւետարանական Եկեղեցւոյ, Հայ Մշակութային Կեդրոնին 

մէջ, պիտի հանդիպի Հայ համայնքին, յատկապէս 

Սուրիայէն գաղթած հայորդուոց հետ: Մէկ ժամուան 

սիրալիր ընդունելութեան ընթացքին Վերապատուելի 

Սելիմեան լայն բացատրութիւն տուաւ Սուրիոյ այժմու 

կացութեան, Սուրիահայ համայնքներու համագործակ-

ցութեան մասին ինչպէս նաեւ վերլուծում կատարեց 

Սուրիոյ այժմու կացութեան եւ տագնապի լուծման առնչութեամբ: Վերապատուելին յիշատակի նուէր մը 

փոխանցեց Սրբազան Հօր, շնորհաւորելով նորակառոյց Առաջնորդարանի շէնքը եւ մաղթելով բեղուն 

գործունէութիւն: Վերապատուելին պատասխանեց Սրբազան Հօր եւ ներկաներուն բոլոր հարցումներուն:       
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DIOCESAN NEWS 
 

 

Wednesday 2 October – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided over the 

Armenian Community Welfare Centre committee meeting. The committee is in the process of 

implementing new projects to further benefit our seniors. 

 

Wednesday 2 October – Under the direction and implementation of the Diocesan Council, a meeting with representatives of 

the three Parish Councils and Diocesan Council members, under the presidency of the Primate, discussed the policy of clergy 

remuneration guidelines for all the Diocese parishes which will be ratified at the Diocesan Assembly in May 

2020. 
 

Friday 4 October – Archbishop Najarian presided over the first of two sittings of the Diocesan Council. 

Discussions included strategy planning for the Diocese (these meetings will continue in the future). 

During the second sitting, the organisational details of the 150th anniversary commemoration of the 

birth of Komitas Vartabed were discussed as well as proposed plans for spiritual and community 

education. 

 

Tuesday 8 October – The Archbishop presided over the periodic committee meeting of the Australian Chapter 

of the Hayastan All-Armenian Fund. The final plans of the annual fundraiser concert were drawn out and the 

details of the concert of visiting singer Sevak Amroyan. 

 

Thursday 10 October – The Armenian Apostolic Church is an active member of the ecumenical community. The ecumenical 

movement has been encouraged by successive Catholicoi of the Holy See of Etchmiadzin and Great House of Cilicia. It was 

also upheld in Australia by Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory. This tradition continues today. In response to 

the invitation of the Sydney Diocese of the Catholic Church, Chancellor Nishan Basmajian was present at the second seminar 

titled “Ut Unum Sint – That They May Be One” – “Fellowship Rediscovered”. The speakers - from the Coptic Church Father 

Yousef Fanous, Tania Richers from Hillsong Church and from the Anglican Church Reverend Andrew Sempel, who is a 

lecturer at the University of Sydney. The sincere opinions of the speakers were shared in an atmosphere of mutual respect. 

The general consensus was that safeguarding Christianity was possible by united efforts, and the greatest means to achieve 

this is through the ecumenical movement. The third topic will be addressed by Sydney Catholic Diocese Archbishop 

Anthony Fisher on 21 November. 

 

Friday 11 October 11 – At the invitation of Archbishop Najarian and the Diocesan Council a consultation meeting was held 

with members of the Church Youth Group (ACYA) of the 

Holy Resurrection Church. With the Archbishop was Father 

Avetis Hambardzumyan, members of the Diocesan Council, 

Messrs Stepan Kerkyasharian, Garo Aladjadjian and Mrs 

Laura Artinian, and Chancellor Mr Nishan Basmajian. From 

the ACYA: Rachel Kassabian, Lena Setrakian, Ilda Zorlu, 

Natalie Marcarian, Tatiana Bedikian, Marine Anoushian, 

Lucy Amirzaian, Arshak Rajoyan, Alex Artinian, Boghos 

Keleshian, Arto Kassabian George Najarian and Sako 

Askenian. 

The youth gave a comprehensive explanation of their 

activities and programs, which were commended, in 

particular the Gomidas’ 150th anniversary commemoration 

of his birth held at the Zenith Theatre which was an all 

youth event presented purely in Armenian. The youth explained that this successful venture had inspired them, gained them 

self-confidence, and it drew the youth closer together.  
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Archbishop Najarian provided his guidance on how the youth should 

engage in spiritual activities as a youth-based religious body, and at the 

same time encouraged them to continue contributing to the Sunday school, 

the Church Kermesse and other social and cultural activities. The Diocesan 

Council and Archbishop praised them on the Dusk Service they had 

organised explaining the Divine Liturgy as it was presented on the Altar, 

which was viewed on Facebook by thousands of young people from around 

the world. Also commendable were the Q&A evenings with His Holiness 

Karekin II and Very Reverend Father Hrant Tahanian which they had 

organised. The Diocesan Council is most enthusiastic about future youth 

programs, such as developing outreach programs for youth in the three 

Diocesan churches, as well as with the Archbishop from whom they have much to learn. Archbishop Najarian once again 

expressed his willingness, expectation and availability to them stressing he was at their full disposal. There were mutually 

interesting suggestions, such as quarterly meetings with the Diocesan Council, fundraising, discussion of current issues with 

the youth, work to strengthen and fortify faith, work to rejuvenate church youth, raising national issues and more.  

Congratulations to our youth who are putting every effort to unite the youth of the Australian-Armenian community around 

church and national values. 

 

Sunday 13 October – Under the presidency of the Primate, Very Reverend Father Ardag Arabian of the Great House of 

Cilicia, celebrated Holy Mass on the occasion of Tarkmanchadz. Father Ardag has been studying in Sydney for the past eight 

months, working on his theological degree to attain his Masters. Before delivering his sermon, Archbishop Najarian 

introduced the Holy Father and offered his paternal encouragement wishing him success in his studies.  

It was a noteworthy day. In response to the Primate’s invitation, the 

Sydney day schools (Hamazkaine Galstaun College and AGBU 

Alexander Primary) and Saturday schools (AGBU Alec Manoogian, 

Armenian Catholic Looyce, Hamazkaine Tarkmanchadz, Toomanian 

and Papazian), Armenian teachers and committee members, as well as 

Sunday school teachers, gathered on the occasion of Teachers’ Day. 

They attended the Holy Resurrection Church to receive the Primate’s 

blessing and Holy Communion. The readings of the Holy Scriptures 

during the church service were presented by the School Principals, 

Mr Eddie Demirdjian (English) of Galstaun College and Mr Manoug 

Demirjian (Armenian) of AGBU Alexander Primary. Accompanied by 

the parish priests, Archbishop blessed the teachers, acknowledging 

the values of the Armenian teacher, as the instruments of the holy message of Tarkmanchadz. 

Following Holy Mass, with the attendance of Father Avetis and Father Norayr, the teachers were guests at a Cocktail held in 

their honour, hosted by the Diocesan Ladies Guild. The majority of the teachers entered the Diocesan Centre for the first 

time; the fatherly expressions of the Primate led the teachers to feel a sense of belonging there. On this occasion, children’s 

book author Mrs Tina Djoulfayan who expressed her gratitude to the Primate and the 

Chancellor for the invitation, gave assurance that she will endeavor to contribute through 

her books, to the cause of educating the Armenian young. The keynote speaker of the day 

was Toomanian Armenian School Principal, Mr Gevik Avetian, who presented a message 

on the topic “How to attract the Armenian student to love and aspire to learn Armenian”. 

The message had fixed the focus of the close to 50 teachers attending who with their 

analytical questions and summations were able to thoroughly examine the topic. It was a 

pleasure for Archbishop Najarian to see a large number of teachers gathered together in the 

Diocesan Centre, as a realisation of one of the missions of the Prelacy, to see it “as a Centre 

to preserve Armenian language and culture”. The official proceedings were concluded with 

the Primate’s blessing, while a large number of teachers, felt welcome to remain and 

continue their conversations. 

Paros editorial wishes to convey appreciation and thanks to Archbishop Haigazoun Najarian 

for initiating such community benefiting initiatives, and also the Parish Priests, and the 

Diocesan Council who support the Diocesan mission. 
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Tuesday 15 October – The Archbishop presided over the tenth and final meeting of the joint Komitas 150th anniversary 

organising committee, discussing in detail the plans of the three days ahead with the delegation of tasks. In anticipation this 

second collaborative event would be successful as the first between the Hamazkaine Regional Committee and the Diocese 

which commemorated the 350th anniversary of the printing of the Holy Bible into Armenian in Sydney in 2017. 

 

Wednesday 16 October – In the early hours of the morning, the long 

awaited “Armenian String Quartet”, the four talented musicians, 

Astghik Vardanyan, Vahagn Yeghishyan, Hakob Atyan and Razmik 

Hovhannisyan arrived in Sydney, met at the airport by Diocesan 

Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, Hamazkaine Regional 

Committee Chairman Vicken Kalloghlian, Ladies Guild member Maral 

Simonian and Chancellor Nishan Basmajian. Prior to checking-in their 

hotel, the musicians visited the Diocesan Centre to receive the blessing 

of the Primate and enjoy a breakfast prepared by the Ladies Guild. 

Accompanied by Archbishop Haigazoun, Father Avetis, Vicken 

Kalloghlian and Sarkis Der Bedrossian, the quartet visited Holy 

Resurrection Church, where the clergy conducted a short prayer 

followed by an explanation on the background of the Church and community spiritual life. Afterwards, the quartet visited 

the Concourse for their first rehearsal, accompanied by Prof Aram Minasian and Nishan Basmajian. In the evening, the 

Archbishop, Diocesan Council, Hamazkaine Regional Committee and organisational committee members attended their 

welcome dinner, in a warm and intimate atmosphere. The hosts were endeared by the humility of these fine musicians. 

 

Thursday 17 October – The Quartet members, 

accompanied by Mrs Gadar Ingilizian, visited the 

Hamazkaine Galstaun College, where they were 

received by the Principal Eddie Demirdjian and 

teaching faculty. The musicians performed a few pieces 

to the delight of the primary school students and 

teachers. The group then visited the AGBU Alexander 

Primary School where they were met by the Principal 

Manoug Demirjian and teachers. Teacher, Mrs Seta 

Keoshgerian had overseen a delightful program performed by 

the students, impressing the visitors, who in turn, performed a 

few pieces, leaving students and teachers captivated. The 

students of both schools directed questions to the musicians 

which were given detailed responses by the artists. In the 

evening, the committee and visitors were the dinner guests of 

Mr and Mrs Garo and Maral Simonian in their restaurant, 

Planar. 
 

Friday 18 October – At 7.30pm in the evening, the 150th anniversary commemoration of the birth of Komitas was held in the 

Concert Hall of Chatswood Concourse under the auspices of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian with master of 

ceremony Mrs Nora Bastajian. More than 100 guests attended including political and spiritual leaders and representatives of 

all the various Armenian organisations, sponsors, Armenian and non-Armenian musicians, with close to another 500 

audience members. The comprehensive artistic program was arranged meticulously by Astghik Vardanyan, Nora Bastajian 

and Prof Aram Minasian. The program included 16 Aslamazian influenced Komitas pieces: Shogher Jan, Chinar Es, 

Haperpan, Karoon A, Al Ayloughs, Shoushigi, Groong, Dsirani Dsar, Hoy Nazan, Kelleh-Kelleh, Yerginkn Ambel-a, 

Khoumar, Sourp Sourp, Keler-Tsoler, Echmiadzni Bar, as well as Joseph Haydn’s String Quartet No 2, Edward Mirzoyan’s 

Themes & Variations and Shushanig, Aram Khachaturian’s Sabre Dance from the Ballet “Gayaneh”, and Waltz “Masquerade 

Suite” from the Ballet “Spartacus”; Alexander Borodin’s “Nocturne” and Ruben Altunyan’s “Fortress Dance”. Given that the 
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event was a tribute to the 150th anniversary of the birth of Komitas, it was 

deemed appropriate by the organising committee that Komitas’ significance as 

a muliti-faceted genius and of international acclaim be presented which was 

eloquently done by Mrs Bastajian in the English and Armenian languages. 

Mrs Bastajian gave an all-encompassing overview of Komitas’ life and works, 

enlightening for Armenians and non-

Armenians alike. The committee designed a 

high-quality commemorative booklet which 

included the message of the NSW Premier 

Gladys Berejiklian, the Primate Archbishop 

Haigazoun Najarian, the Hamazkaine 

Regional Committee and the biography of 

Komitas Vartabed detailing his qualities as a human being, priest, ethnographer, transcriber 

of Armenian historic folksongs, schoolteacher and of world acclaim. The biographies of the 

four artists whose works were performed were also highlighted in the booklet, Sergey 

Aslamazian, Haydn, Mirzoyan, Khachaturian, Borodin, Altunian and testimonies of Komitas 

Vartabed’s students, namely Ganachian and Shahmuradian. The contribution of the 16 

sponsors is to be commended because of 

their generosity which ensured no financial 

strain on the event. Prior to the Primate’s closing address and prayer, the 

Quartet was invited back on stage and presented with plaques by 

Archbishop Najarian and Vicken Kalloghlian.  

The Primate expressed his appreciation to each member of the Quartet, the 

organising committee who succeeded in presenting an evening of which the 

Great Komitas was worthy. He considered this a turning point, given that 

this was an inaugural event for an Armenian Quartet performing in the 

community; continuing, he praised the reign of a united, collaborative spirit 

of the committee members which was the main reason for the success of the 

event. 

In the days which followed, the organisers received dozens of messages 

congratulating the success of the night, not only from Armenian but from non-Armenian musicians, an extract from one is 

below. 
 

“Cathie and I wish to express our gratitude to you and to all those who brought us that feast of beautiful music last evening. 
The organization, the musicians, the program and the venue were a fitting tribute to a remarkable man. It is truly humbling 
to realise that despite many years of interest in music we were to learn and enjoy the talents of Komitas for the first-time last 
night. It was a beautiful experience for which we are truly grateful. 
 

Kind Regards 
George Papallo OAM JP FAITD 
Director Ryde Hunters Hill Symphony Orchestra 
 
Saturday 19 October – In the evening, a cocktail reception of 

appreciation was held in the Diocesan Centre to honour the 

event sponsors, the Diocesan Council, Hamazkaine Regional 

Committee and organising committee members. Close to 60 

guests were served fine food which was prepared by the 

dedicated and thoughtful members of the Ladies Guild. Special 

watches which were gifted by Sarkis Der Bedrossian, adorned 

with the Diocesan emblem and presented to each of the artists. 

The attending guests had the opportunity to talk with and 

become more closely acquainted with the musicians. Addresses were delivered by Mr Vicken Kalloghlian and Archbishop 

Najarian, who expressed thanks to the quartet and all who contributed to the success of the concert. The evening closed with 

the Primate’s well wishes for the String Quartet’s safe journey home, and his benediction. 
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Following one day of rest, on Sunday 20 October the Quartet left for Melbourne, where in the evening, they performed the 

same program in St Mary’s Church with close to 120 attending. The event was organised by the Parish Council of St Mary’s 

Church.  

Monday 21 October – The Quartet embarked on their return journey to Yerevan, with contentment in their hearts and 

without doubt, in the hearts of all who experienced their music. 

Paros editorial congratulates the Primate, Diocesan Council, Hamazkaine Regional Committee and St Mary’s Church Parish 

Pastor and Parish Council for the organisation of this unmatched successful tribute to Komitas. 
 

Sunday 20 October – At the invitation of the Board of 

Directors of the Hamazkaine Armenian Sydney  Dance 

Ensemble, Archbishop Najarian and the Chancellor 

attended the annual event of the Ensemble entitled 

"Armenian Traditions and Commemorations", 

performed mostly by younger dancers, with Artistic 

Directors, Colette Mardirossian and Tina Natarian.  The 

dancers, consisting of 4-15 year olds numbering 161 

and 25 youth aged18 and older (187 in total), presented 

a lavish collection of dances, creating enthusiasm for 

the more than 500 spectators gathered at the Shore 

School Auditorium in North Sydney. Dance instructors 

Gigo Giragossian, Colette Mardirossian, Tina Natarian, 

Ankine Garabedian and singing instructor Aghounik Markarian did not spare any effort with the various age groups of 

students from Willoughby, Ryde and Western Sydney to present the diverse aspects of Armenian culture to the art-loving 

community. The richness of the Armenian costumes was most impressive. At the end of the performance, Archbishop 

Najarian was invited to close the event with prayer. Impressed by the presentation, he congratulated the President of the 

Ensemble, Mr Harmick Hacobian, on the tremendous, continuous work over the years, as well as the instructors, reciters and 

musicians, the many backstage volunteers, presenter Tsoline Bablanian, the participating dncers and their parents, with 

whose united effort could only make it possible for the production of a 4 hour program. The proceedings concluded with the 

Archbishop’s prayer of blessing and protection. 
 

Monday 21 October – At the invitation of Multicultural NSW CEO Joseph La Posta, 

Chancellor Nishan Basmajian attended the Indian Dwali celebration which took place at the 

Museum of Contemporary Arts hall/rooftop in the presence of Premier Gladys Berejiklian, 

Opposition Leader Jodi Mackay, Member of Parliament Hugh McDermott, Acting Minister 

for Multiciulturalism Dr Geoff Lee many other Members of Parliament, the Consul General 

of India, Indian community officials, Joseph La Posta and 250 notable Indian and Australian 

figures. Diwali is one of the great Indian holidays, coincides with the Indian New Year, the 

feast of light, the symbol of the victory of light over darkness, the victory of good over evil. 

After a prayer in Sanskrit by the Indian cleric, he together with the Premier and Minister 

Lee pressed the remote button to illuminate the Opera House with the Diwali lights. The 

Chancellor expressed his congratulations to Indian officials on this important holiday, 

emphasising the thousand-year-old good relationship between India, Armenia and its 

people. The Chancellor also had the opportunity to briefly converse with Jody McKay, who 

promised to visit the Diocesan Centre, as did Hugh McDermott, who had visited Artsakh in 

September with members of the Armenian National Committee, when he met Archbishop Najarian and Mr Kerkyasharian at 

Holy Etchmiadzin undertaking to visit and offer his congratulations on the new building and to engage in a cordial meeting 

with the Archbishop. 
 

Tuesday 22 October – The Archbishop presided over the periodic meeting of the Properties committee meeting to discuss 

current matters regarding the church properties. 

 

Tuesday 22 October – Father Avetis Hambardzumyan and Nishan Basmajian with architect Vahag Vartan-Boghossian, Mrs 

Ello Megeurditchian and Pauline Triton, CEO of Northern Cemeteries visited the Armenian Section of Frenchs Forest 

Cemetery to consult on the preparative plans of the Armenian monument. 
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Friday 25 October – Archbishop Njarian with Mrs Zepur Mouradian 

and Nishan Basmajian received Mrs Chrissie Ianssen  (Social Inclusion 

and Partnerships Officer Community Migrant Resource Center 

(CMRC) and Kate Snailham. The CMRC is a non-profit support 

organisation that assists new migrants and refugees settle in Sydney and 

whose mission is to educate refugees (English language, job training, 

creating opportunities etc.) as well as finding jobs. This organization 

now also provides special services to Armenian immigrants. At this 

meeting, the archbishop and Mrs Mouradian explained their experience 

and expressed their readiness to cooperate with the organisation. 
 

Friday 25 October – Archbishop Najarian accompanied by Chancellor Nishan Basmajian attended a gala at the Renaissance 

Reception Centre in Lidcombe dinner organised by Monsignor Parsegh Sousanian, head of the Armenian Catholic Church in 

Sydney to honour American physician and inventor Dr Raymond Damadian. Dr Damadian is the inventor of the first MR 

(Magnetic Resonance) Scanning Machine. Thanks to his invention, tens of thousands of patients have been saved from death. 

A delightful artistic program was presented in honor of the distingished guest who was in Sydney to attend events launching 

the Master Degrees in Medical Imaging MRI and Medical Practitioners at the Western Sydney University. The three dancers 

of the Hamazkaine Armenian Sydney Dance Ensemble performed with talented Armenian singer Masha Mnjoyan with a 

beautiful accompaniment on guitar by well-known Sako Dermendjian. 

Addresses were presented by Reverend Hagop Sarkissian, Monsignor 

Sousanian, Professor James Nol who teaches at the Advanced Imaging 

School of Medicine at Western Sydney University. This scholar of the 

Armenian community of Sydney is not very well known, but he is an 

Armenian-spirited person, as is his son, Eli Nol who was the master of 

ceremony of the evening. Finally, the guest of honour spoke. He 

reflected on the difficulties he faced, the opposition he faced in the 

beginning, and the positive results he achieved through what he puts it 

down to, his Armenian perseverance. He gave a detailed explanation of 

the benefits of MRI and the development of his technique in the 70’s to 

now. The closing address was reserved for Archbishop Najarian who 

congratulated Dr Nol for arranging Dr Damadian’s visit and to 

Monsignor Sousanian for organising such a prestigious event. The Archbishop advised that to fill the souls of our generations 

with pride, they should feel proud of Great Armenians, among which Dr Damadian belongs. The evening ended with the 

Archbishop’s Prayer of Protection. The editorial team of Paros sincerely commends the organisers of this event, who invited 

Dr Damadian to Sydney and wishes the 83 year old good Doctor with a young soul, the best of health.  
 

Saturday 26 October – Archbishop Najarian accompanied by the Chancellor attended a play "Our Condition II" produced by 

the Hamazkaine Noubar Khatchadourian Theatrical Group, written and directed by much-loved Armenian community 

member, Garo Khachikian. Khachikian's sharp eyes did not miss penetrating the deep cracks in the Armenian community, 

rather he was able to cleverly present them through humor, bringing smiles and laughter to the audience with his intriguing 

style. And the actors, considering they were all young, gave their best by presenting a beautiful theatrical performance for 

everyone to enjoy. About 40 people under the leadership of Mrs Azniv Ingilizian, which included a significant number of 

students from Galstaun College, were able to present a two-hour jam-packed program of theatre, supplemented with songs 

and dance, after just three months of preparation. In 

his closing remarks, the Archbishop emphasised the 

importance of theatre and congratulated each member 

of the Noubar Khatchadourian Theatrical Group, 

blessed them and wished them every success. He 

encouraged the new generation of members to follow 

the example of their senior counterparts to continue 

the work of developing Armenian culture which is 

the aim of Hamazkaine. The ceremony was closed 

with the Archbshop’s prayer.  

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 
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DONATIONS TO THE DIOCESE 
 

In  memory of their loving sister Seza Karageuzian 
M & Mrs John & Sylvia Aghabekian & Family  $200.00 

To the Renovation of the Mother Cathedral in Holy Etchmiadzin  

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian $500.00 

Mr & Mrs Krikor Kardashian $100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thank You to 

Dr & Mrs Artin & Maro 

Jebejian  

for their ongoing support 
 

To discuss sponsoring an issue 

of Paros or placing a business 

advertisement,  

please contact Mrs Laura Artinian  

on 0409049304 

Sunday 27 October – At the invitation of Archbishop Mar Meelis Zaia 

Metropolitan of the Archdiocese of the Assyrian Catholic Church, 

Archbishop Najarian and the Chancellor attended the opening ceremony of 

the third stage of the St Narsai Assyrian Christian College in Horsley Park. 

Also present were government officials, Members of Parliament Chris 

Bowen, Tanya Davies, Kevin Connolly, Fairfield Mayor Frank Carbone. 

What n wonderful school ... Archbishop Najarian and all who were present 

admired the magnificence of the school and the splendor of the classrooms. 

It was simply envying but enlightening. Archbishop Mar Meelis and 

Principal Eduard Dinkha, during the tour, provided a broad account of the 

school,  overcoming its budgetary constraints and securing funding.  The 
 College has so far cost $28 million and by the end of the fourth stage, the 

construction costs will munt up to $ 30 million. This is testament to serious and 

impressive Christian work. 

 

Monday 28 October – Archbishop Najarian with Father Avetis Hambardzumyan and 

Nishan Basmajian received Reverend Haroutiun Selimian, head of the Armenian 

Evangelical Church in Syria, and Reverend Dr Krikor Youmoushakian, Executive 

Director of the Armenian Missionary Association of Australia in the Diocesan Centre. 

Reverend Selimian is in Australia for one weekend and will give lectures at St 

Andrews Uniting Church, Armenian Evangelical Church, Armenian Cultural Centre, 

will meet with the Armenian community, especially Armenians from Syria. During a 

one-hour cordial visit, Reverend Selimian gave a broad explanation of the current 

situation in Syria, the cooperation of Syrian-Armenian communities, as well as an 

analysis of the current situation in Syria and the progress of resolution. The Reverend 

gifted a keepsake to the Archbishop, congratulating the newly built Diocesan 

building and wishing it fruitful. The Reverend answered all the questions posed. 


