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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ

Շբ 21 Հոկտեմբեր – Համազգայինի 

Թարգմանչաց Վարժարանի հրաւէրով Արժանա-

պատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, 

հոգեւոր հովիւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ, 

ներկայացնելով Սրբազան Հայրը այցելեց վարժարան 

ընկերակցութեամբ դպիր Պօղոս Քէլէշեանի: 

Վարժարանի աշակերտները պատրաստած էին 

գեղեցիկ եւ որակաւոր յայտագիր մը «Թարգմանչաց» 

թեմայով: Տէր Հայրը բացատրեց Թարգմանչաց 

սերունդի կատարած կարեւոր գործը ի նպաստ 

հայապահպանման որմէ ետք, Տէր Ողորմիայի 

երգեցողութեամբ հաղորդութիւն տրուեցաւ աշակեր-

տութեան եւ ուսուցչական կազմին:   

 

Դշ 25 Հոկտեմբեր – Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան մասնակցեցաւ Րուքուուտի Գերեզ-

մանատան Տնօրէնութեան հրաւիրած ժողովին, 

բանակցելու համար գերեզմանատեղերու արժէք-

ներուն նուազագոյն տոկոսային բարձրացումին 

համար: Յետ կարծիքներու փոխանակման համա-

ձայնուեցաւ տարեկան 2.5% ով յաւելել արժէքները 

յաջորդ 5 տարիներուն: Նախապէս 6 առ հարիւր էր 

տոկոսային տարեկան յաւելումը:  

 

Եշ 2 Նոյեմբեր – Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը 

Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի հրաւի-

րած թէյասեղանին տրուած ի պատիւ Տիեզերական 

Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Պատրիարք Նորին 

Սրբութիւն Իգնատիոս Աֆրամ Բ. Պատրիարքին:  

 

Կիր 5 Նոյեմբեր – Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան ներկայացուց Սրբազան Հայրը 

Էքիւմէնիք Պատարագին զոր մատուցեց Տիեզերական 

Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Պատրիարք Նորին 

Սրբութիւն Իգնատիոս Էֆրամ Բ. Պատրիարք, 

Լիտքոմպի Ս. Էֆրամ Տաճարին մէջ, ի ներկայութեան 

զանազան եկեղեցապետներու եւ քաղաքական 

անձնաւորութեանց:  Պատրիարքը նաեւ կատարեց 

բացումը Ասորի նահատակներու յիշատակին 

զետեղուած յուշաքարին:   

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ (ՀՀՀ) ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ 

ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ: 
 

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի (ՀՀՀ) Աւստրալիոյ Մասնաճիւղի 

Վարչութիւնը 25 տարիներէ ի վեր կը գործէ Աւստրալիոյ տարածքին 

նախագահութեամբ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Աւստրալիոյ եւ Նոր 

Զելանտայի Հայոց Թեմին Առաջնորդ Սրբազան Հօր: Հիմնադրամի Աւստրալիոյ 

Յանձնախումբը յաջողցուցած է բազում ծրագիրներ, որոնցմէ կարելի է յիշատակել 

Տաւուշի շրջանի Խաչարձան գիւղի ջերմոցները, Չայքովսքի Երաժշտական Դպրոցի 

կահ կարասիի ապահովումը, նորոգութիւնը Նորքի Մանկատան եւ Քանաքեռի Տէր 

Ղուկասեան անուան երաժշտական դպրոցին, մասնակցութիւն Նոյեմբերեանի 

Հիւանդանոցի վերանորոգման եւԳորիս- Ստեփանակերտ Ճանապարհի շինութեան 

եւայլն:  
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Մասնաճիւղի Վարչութիւնը կը կազմակերպէ 

հանգանակութեան հաւաքներ գեղարուեստական 

միջոցառումներու ընթացքին:  

Շաբաթ 11 Նոեմբերի երեկոյեան, Հայկական 

հոգեւոր, քաղաքական, մշակութային, բարեսի-

րական, մարզական եւ կրթական հաստատութիւն-

ներու ներկայացուցիչներէն եւ 260 է աւելի հայրենա-

կիցներու մասնակցութեամբ Րայտ Իսթուուտ Լիկս 

Քլապի հանդիսասրահին մէջ  տեղի ունեցաւ համերգ 

կատարողութեամբ հայրենի երգչուհի Արփի 

Շահնուպարեանի:  

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Օրիորդ 

Մարալ Պօյաճեան: Ան անդրադարձաւ Թեմիս 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս 

Նաճարեան Սրբազան Հօր 25 ամեակի մետալով 

պարգեւատրման ՀՀՀի նախագահին կողմէ ինչպէս 

նաեւ Պարոն Հայկ Լէփէճեանի Երախտագիտութեան 

մետալով պարգեւատրման Նախագահ Սերժ 

Սարգիսեանի կողմէ: 

Երիտասարդ երգչուհին հայկական ազգա-

գրական, էսթրատային 40ի հասնող ճոխ երգացան-

կով ներկայացաւ ժողովուրդին եւ արժանացաւ 

բարձր գնահատանքի: Ի միջի այլ երգերու 

Շահնուպարեան արդիական ոճով մեկնաբանեց « 

Մախմուր Աղջիկ»ը, «Ղափամա»ն, «Գետաշէն»ը, «Հայ 

Քաջեր»ը , «Մշոյ Աղջիկ»ը, «Եասամանի Ծառի Տակ»ը 

եւ այլք: Ան ըրաւ գեղեցիկ ճազային կատարումներ 

անգլերէն եւ ռուսերէն լեզուներով եւ արժանացաւ 

բուռն ծափողջոյնի: 

Մարալ Պօյաճեան եւ Հայկ Լէփէճեան 

հակիրճ տեղեկութիւն տուին Հիմնադրամի մէկ 

տարուան գործունէութեան մասին ապա բեմ 

հրաւիրուեցաւ Սրբազան Հայրը տալու իր սրտի 

խօսքն ու պատգամը: Սրբազան Հայրը ըսաւ. «ՀՀՀը 

մեր գաղութի ամբողջական կազմը կը ներկայացնէ: 

Ուրախ ենք որ  25 տարիներ շարունակ մեր 

ժողովուրդը կարողացած է սերտ  պահել իր յարաբե-

րութիւնը ՀՀՀին հետ, որովհետեւ ժողովուրդին սիրտը 

իր հայրենիքին համար տրոփած է միշտ: Տարին մէկ 

անգամ կը հաւաքուինք եւ հաշուետուութիւն կ'ընենք 

ու նոր լիցքաւորումով կը վերադառնանք մեր 

տուները: Գնահատելի է Յանձնախումբին այսորակ 

արուեստագիտուհի մը հրաւիրելը որ իր անզուգա-

կան ձայնով նոր մշակումով կը ներկայացնէ 

դասականը»: Անդրադառնալով դրամահաւաքի 

գործընթացին, Սրբազան Հայրը նշեց մարտա-

հրաւէրը, որուն առաջ կանգնած է մեր Հայրենիքն ու 

Արցախը յայտարարելով «մեր գոյութեան միակ 

պատճառն է Հայրենիքը, յաւիտենական Հայաստանը, 

որուն համար պիտի կատարենք մեր սրտաբուխ 

նուէրները»:   

Հանգանակութենէն գոյացած գումարը պիտի 

յատկացուի Արցախի մէջ իրագործելի նոր ծրագրին:  

Հիմնադրամի Յանձնախումբը իր խորին 

նշնորհակալութիւնը կը յայտնէ Սփիւռքի Նախարար 

Տիկին Հրանուշ Յակոբեանին եւ նախարարութեան 

անոնց ցուցաբերած աջակցութեան համար ինչպէս 

նաեւ բոլոր նուիրատուներուն, որոնք անցեալին եւ 

ներկայիս իրենց նուիրատուութեամբ մասնակից 

դարձան եւ կը դառնան Հիմնադրամի ծրագիրներուն 

իրագործմանը: 

 

 

60 ԱՄԵԱԿԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ  

ՅՈՒՇԱՔԱՐԻ ՔՕՂԱԶԵՐԾՈՒՄ ՈՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ 

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՏԷՐ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՄԻՐԶԱՅԵԱՆԻ 
 

 Կիրակի 12 Նոյեմբեր 2017ին Հայաստանեայց Առաքելական 

Եկեղեցւոյ Աւստրալիա Հաստատման 60 ամեակի Եզրափակիչ 

Պատարագը տեղի ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն Մայր եկեղեցւոյ մէջ: 

Պատարագեց եւ քարոզեց Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Տէր Հայկազուն 

Եպիսկոպոս Նաճարեան: Պատարագին մասնակցեցաւ Քահանայից 

դասը յանձինս Արժանապատիւ Տէր Նորայր Քահանայ Բաթանեանի, 

Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի եւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

հոգեւոր հովիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ 

սարկաւագաց ու դպրաց դասերուն: «Լուսաւորիչ», «Վարդանանց» եւ «Ս. 

Քառասուն Մանկանց» երգչախումբերու դպիր-դպրուհիները 

կատարեցին երգեցողութիւնը ղեկավարութեամբ Վարդան սարկաւագ 

Էլմասեանի: 

Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն  Թեմի առաջին հոգեւոր 

հովիւ Տէր Արամայիս Աւագ Քահանայ Միրզայեանի յիշատակին ի ներկայութեան հոգելոյս քահանայ հօր 

զաւակներուն եւ թոռներուն, Հայկական Կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներուն նաեւ 300է աւելի 

հաւատացեալներու: 
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Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը բարձր գնահատեց 60 տարիներ առաջ եկեղեցւոյ հմնադիրներու տեսիլքն  

ու կատարած աշխատանքը, որոնց շնորհիւ է որ այսօր մենք ունինք Եկեղեցի հաստատութիւն Աւստրալիոյ մէջ: 

Անդրադառնալով Տէր Արամայիսի կեանքին եւ գործունէութեան, Սրբազան Հայրը վեր առաւ Տէր Հօր տարած 

աննախընթաց աշխատանքը, անոր նուիրումը իր ազգին, եւ եկեղեցւոյ ու Աւստրալահայ համայնքին ի նպաստ 

տարած գործունէութեան:  

Հոգեհանգիստէն ետք թափօրը ուղղուեցաւ դէպի եկեղեցւոյ 

շրջափակ, ուր Եկեղեցւոյ հարաւային պատին վրայ զետեղուած էր Տէր 

Արամայիսի յիշատակին յուշաքարը: Նախ քան քօղազերծման 

արարողութիւն խօսք առաւ Թեմական Խորհուրդի փոխ ատենապետ եւ 

հոգելոյս Քահանայ Հօր գործակից Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, որ յուշերու 

պատառիկներ փոխանցեց ներկաներուն, որոնք կ'ապացուցէին Տէր Հօր 

անսակարկ նուիրումը իր հօտին: Ան մատնանշեց Տէր Հօր հրատարակած 

հինգ անգլիատառ գիրքերը, որոնք ցայսօր կը գործածուին որպէս 

Աւստրալահայ գաղութի ստեղծման եւ տարուած աշխատանքին վկաները: 

Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Պրն Զաւէն 

Եաղլըճեան կարդաց նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի շնորհաւորագիրը:  

Սրբազան Հօր, Թեմական Խորհուրդի ատենապետին եւ Տէր Արամայիս 

զաւակներուն կողմէ Յուշաքարին քօղազերծումը տեղի ունեցաւ, որմէ ետք՝ անոր 

օրհնութիւնը: Յուզուած էին բոլոր ներկաները, մանաւանդ Տէր Հայրը 

ճանչցողներն ու իր գործակիցները:  

 Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը կրկին անդրադարձաւ 

վաստակաշատ եկեղեցականին նուիրական աշխատանքին շեշտելով թէ հիներէն 

շատեր վկայութիւններ ունին Տէր Արամայիսի կատարած աշխատանքին 

վերաբերեալ: Այս յուշաքարը փոքրիկ շնորհակալական արտայայտութիւն մըն է 

միայն անոր վառ յիշատակին. անոր գործը անմահ է իր գիրքերով բայց 

մանաւանդ այն բարի սերմերով որ ցանած է իր զաւակներուն, թոռներուն, հարազատներուն եւ համայնքի 

անդամներուն սրտերուն մէջ: Քաջ հովիւին յիշատակը օրհնութեամբ թող յիշուի:  

Հանդիսութենէն ետք, Էտկարեան սրահին մէջ, հրաւիրեալները համադամ ուտելիքներով ու ըմպելիներով 

հիւրասիրուեցան Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: 

Յուշաքարի զետեղումը եկաւ փաստելու, որ Տէր Արամայիսի յիշատակը անմոռ ու անմար է Աւստրալահայ  

համայնքի սրտին մէջ:  

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»ով 

 

Կիր  12  Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս 

Քահնայի եւ Դիւանապետին, Սրբազան Հայրը ներկայ  եղաւ 

ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի Մշակութային Երեկոյին: 

Ձեռնարկը նուիրուած էր Յովհաննէս Թումանեանի: 

Աշակերտները, համարձակ եւ ինքնավստահ իբր թատրոն 

ներկայացուցին Թումանեանի    Շունն ու Կատուն, Քաջ 

Նազարն ու Սուտասանը, Անվան Հուռին, Բարեկենդանը, Քէֆ 

Ընողին Քէֆ Չի Պակսիրը: Սրբազանն ու ներկաները մեծ 

խանդավառութիւն ապրեցան: Սրբազանը գերգնահատեց 

տարուած աշխատանքը տնօրէնութեան, աշակերտութեան եւ 

ուսուցչական կազմին, տուաւ իր օրհնութիւնը: Ձեռնարկի 

պատրաստութիւնը կատարուած էր Տիկին Սեդա 

Քէօշկէրեանի(Բեմավար) եւ իր օգնականներուն՝ Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանի (Փոխ Բեմավար) եւ Տիկ Զէլա 

Մարկոսեան-Գասպարի (Երաժշտական Դասաւորում) կողմէ:  

 

Գշ 14 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի Սրբազան Հայրը 

մասնակցեցաւ Մարոնի համայնքի Առաջնորդ Անթուան Շարպէլ Թարապայ Եպիսկոպոսի 50ամեակի միեւնոյն 

ատեն Մարոնի Ընտանիքի Ծրագրին մեկնարկման հանդիսութեան Լը Մոնթաժ հանդիսասրահին մէջ: 

Առաջնորդարանի կողմէ Թարապայ Եպիսկոպոսին նուիրուեցաւ Հրայր Բազէի Խաչքար գիրքը: 
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Դշ 15 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը 

Արմենիամետիա հեռատեսիլի կայանին տուաւ հար-

ցազրոյց մը Եկեղեցւոյ հաստատման 60ամեակին, 

Համազգայինի հետ համագործակցաբար ձեռնարկ-

ներու կազմակերպման ինչպէս նաեւ գաղութային ու 

եկեղեցական զանազան նիւթերու մասին:  

                                                                                                      

 

Եշ 16 Նոյեմբեր – Նշան Պասմաճեան 

մասնակցեցաւ NSW Ecumenical Councilի վարչական 

երկրորդ ժողովին որուն ընթացքին քննարկուեցան 

զանազան յանձնախումբերու տանելիք գործունէու-

թիւնը, Աւստրալիոյ հոգեւոր ժառանգութեան մասին 

շրջուն ցուցահանդէս մը կազմակերպելու հարցը ուր 

նաեւ պիտի ցուցադրուին նկարներ որոնք կը վկայեն 

1918-1923ին Աւստրալիոյ օժանդակութիւնը Հայ 

ժողովուրդին: Քննութեան առարկայ դարձան նաեւ 

«Դիւրըմբռնելի Էքիւմէնիզմ» 

(Receptive Ecumenism) հաս-

կացողութիւնը, Մարտ 2018ին 

Հրէական Թանգարան այցի եւ 

դրամահաւաքի ձեռնարկի մը 

կազմակերպումը:  

 

 

 

Շբ 18 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ  Տէր 

Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Պրն Պետրոս 

Զօրլուի եւ Դիւանապետին, Սրբազան Հայրը մաս-

նակցեցաւ մեծատաղանդ լուսանկարիչ Նուրան 

Զորլուի դասախօսութեան « Հայրենի Երկրի Հետքե-

րով » նիւթով կազմակերպուած ՀԲԸՄի Սիտնիի 

Վարչութեան կողմէ: Զորլու ցոյց տուաւ Իրանի, 

Վրաստանի եւ Հայաստանի մէջ իր լուսանկարները, 

բաղդատութիւններ կատարեց եւ պատմական լայն 

տեղեկութիւն տուաւ Հայ հետքերուն մասին: 

Սրբազան Հայրը իր փակման խօսքին մէջ վեր առաւ 

Զօրլուի արժանիք-ները եւ բերած ու բերելիք 

նպաստը հայ մշակոյթը օտարին ծանօթացման 

գործին համար:  
 

Կիր  19   Նոյեմբեր – Սրբազան Հօր հովանա-

ւորութեամբ եւ մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ Ս. 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ աւանդական Քէրմէսը ի 

ներկայութեան 1500ի հասնող հայութեան: Շնորհիւ 

հարիւրեակ մը կամաւոր աշխատող ձեռքերու 

Ծխական Խորհուրդէն, Տիկնանց յանձնախումբէն, 

Երիտասարդաց Միութենէն եւ հաւատացեալներէն 

կարելի եղաւ իրականացնել բարձր որակի փառա-

տօն մը եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ:   

 

 

 

 

Իրենց խմերգներով մեծ խանդավառութիւն 

ստեղծեցին Ս. Քառասնից Մանկանց Երգչախումբը 

ինչպէս նաեւ Հայկական ամէնօրեայ եւ միօրեայ 

վարժարաններու աշակերտները (Համազգային 

Գօլստըն Ճեմարան, ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարան, 

Թումանեան, Թարգմանչաց, Ալեք Մանուկեան) իսկ 

հայկական պարերով՝  Սիտնիի հայկական պարա-

խումբերը (Համազգային Սիտնի, Նայիրի եւ Նոր 

Սերունդ Պարախումբերը): Երգիչ Սագօ Մէխմէլճեան 

իր նուագախումբով լրացուց կէս ժամուան հայկա-

կան ազգային եւ էսթրատային երգերու յայտագիր մը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեծ խանդավառութիւն ստեղծեցին «Փոքրիկ-

ներու Անկիւնը», զանազան խաղերը, Հայկական 

աւան-դական տարազներով նկարահանուելու 

տնակը եւ ցուցադրուած Հայկական գիրքերը: Կարճ 

ժամանակաով Քէրմէսին մասնակցեցան Ուիլուպիի 

քաղաքապետուհի Կէյլ Կայլզ Կիտնին, Քաղաքա-

պետութեան անդամներ՝ Ճուտիթ Րութֆորտը, 

Պրէնտըն Զուն եւ Քրիսթին Թուոն, որոնք հայկական 

տարազներ հագուելով նկարուեցան ու մեծ տպաւո-

րութեամբ մեկնեցան: Քէրմէսի աւարտին Սրբազան 

Հայրը իր գնահատանքի խօսքը ուղղեց բոլոր 

մասնակցողներուն: Ան ձեռնարկը որակեց 

«Գնահատելի, լի հայկականութեամբ,  արդիւնք՝ 

Միասնական ոգիի»:  
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Եշ  23  Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը մաս կազմեց Մերձաւոր Արեւելքի 

Եկեղեցապետերու հանդիպումին Դաշնակցային կառավարութեան 

գանձապետ Պրն Սքոթ Մօրիսընի հետ « Ո՞ւր կ'երթանք նոյն սեռի 
ամուսնութեան օրէնքի վաւերացումէն ետք» նիւթով: Նախարարը տուաւ 

հարկ եղած բացատրութիւնները եւ կատարեց ցուցմունքներ ինչպէս 

վերաբերելու հարցին հետ: Ան խորհուրդ տուաւ որ քրիստոնէական աւելի 

լայն ճակատ կազմուի, ներառել նաեւ համայնքներ ինչպէս յոյն եւ այլ 

համայնքները ապահովելու համար փոփոխութիւններ օրէնքին մէջ 

կրօնական ազատութեան առնչութեամբ: Պրն Մօրիսըն հաւատացեալ 

քրիստոնեայ անձնաւորութիւն է եւ կողմնակից ամուսնութեան դասական 

ըմբռնումին: Խօսելով Ծերակուտական Սմիթի օրէնքի բարեփոխման առաջարկին մասին (Smith’s Bill) 

Կրօնապետերը նախարարին կատարեցին առաջարկներ որոնցմէ կարելի է յիշատակել.  

 Որեւէ փոփոխութեան պարագային նկատի առնել այժմու հասկացողութիւնը ամուսնութեան, որ այր 

մարդու եւ կնոջ միջեւ է: 

 Պաշտպանել իրաւունքը ամուսնացնող կղերականներուն որ իրաւունք ունենան մերժելու նոյն սեռի 

անձանց ամուսնութիւնը կատարելը: 

 Հաւատքի ազատ արտայայտութիւն: 

 Նոյն սեռի ամուսնութեան չհամոզուած անձեր կամ կազմակերպութիւններ հալածման չենթարկուին: 

 Կառավարական նպաստներ չկտրուին այն կրօնական թէ այլ կազմակերպութիւններու, որոնք 

հակառակ են նոյն սեռի ամուսնութեան: 

 Ծնողներու իրաւունք տրուի իրենց զաւակները հանելու այն վարժարաններէն, ուր իրենց բարոյական 

համոզումները չեն համընկնիր վարժարանի ընդհանուր կենցաղավարութեան ուսուցման: 
 

Կիր 26 Նոյեմբեր – Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեան փոխարինելով 

Սրբազան Հայրը ընդառաջեց ՀՄԸՄի Աւստրա-

լիոյ Շրջանային Խմբապետութեան հրաւէրին 

եւ դասախօսեց Նարէնպըրնի Անդրանիկ 

Սկաուտական Ակումբին մէջ Հինգ Տաղաւար 

Տօներու մասին: Տէր Հայրը ստուար 

տեղեկութիւն փոխանցեց տօներու մասին, 

սկաուտները Տէր Հօր տուին հարցեր, որոնց ան տուաւ սպառիչ 

պատասխաններ: Այս դաստիարակչական դասախօսութեան 

մասնակցեցան ՀՄԸՄԻ 4 մասնաճիւղերու պատասխանատուները: 

Գնահատելի աշխատանք մը ՀՄԸՄի կողմէ: 
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DIOCESAN NEWS 

 

Saturday 21 October – at the invitation of the 

Hamazkaine Tarkmanchadz Saturday School, representing 

the Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian, 

Church of Holy Resurrection parish priest, Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan visited the students 

accompanied by Acolyte Boghos Keleshian. The pupils 

performed a delightfully well prepared program on the 

theme of ‘Tarkmanchadz’ (Holy Translators). Father 

Avetis explained the accomplishments of the generation 

of Tarkmanchadz in retaining our national identity. After 

the singing of the Lord’s Mercy prayer, communion was 

offered to the pupils and teachers. 

 

 Saturday 25 October – Chancellor Nishan 

Basmajian participated in the meeting organised by the 

executive officer of the Rookwood Cemetery in order to 

discuss the rising cost of plots. After an exchange of views, 

it was agreed to an increase of 2.5% annually for the next 

5 years, previously rising at a rate of 6% per annum. 

 

 Thursday 2 November –  Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan represented the Primate at a gathering 

hosted by the Premier The Hon Gladys Berejiklian in 

honour of His Holiness Mor Ignatius Aphrem II Supreme 

Head of the Universal Syriac Orthodox Church. 

 

 Sunday 5 November –  Reverend Father Avetis 

Hambardzmyan represented the Primate at an 

Ecumenical Holy Mass celebrated by the Patriarch of the 

Syriac Orthodox Church, His Holiness Mor Ignatius 

Aphrem II at the St Ephraim Syrian Orthodox  Cathedral 

in Lidcombe. Bishops, clergy and representatives from 

various churches as well as dignitaries attended the 

service. The Patriarch also inaugurated a new monument 

in memory of the martyrs of the Assyrian Genocide in the 

courtyard. 

 

Saturday 11 November – Bishop Haigazoun Najarian presided over the Hayastan All-Armenian Fund Australian 

Chapter annual fundraiser.  
 

THE ANNUAL HAYASTAN ALL-ARMENIAN FUND FUNDRAISING EVENT 
 

The Hayastan All-Armenian Fund (HAAF) Australian Chapter committee has worked in Australia, under the 

auspices of the Primate of the Diocese of the Armenian Apostolic Church of Australia and New Zealand for the past 25 years. 

The Chapter has seen success with its endeavours in organising events with proceeds benefitting: the Tavush region, 

Khachartsan village Greenhouse project, furnishings in the Tchaikovsky Music School, renovations to the Norki Mangadan 

and Kanakeri Der Ghougasian Music School, contributing to the Noyemperian Hospital renovations and the construction of 

the Goris-Stepanakert Highway. 

 The Chapter Committee generates donations through the organisation of artistic 

programs so on the evening of Saturday 11 November Armenian clergy, political, cultural, 

social, sports and educational organisations were represented and over 260 community 

members gathered at the Ryde Eastwood Leagues Club to attend the concert of Armenian 

songstress Arpi Shahnoubarian. 

 In the opening address, Miss Maral Boyadjian remarked on the bestowing of the 25th 

anniversary medal to His Grace Bishop Haigazoun Najarian by the President of the Hayastan 

All-Armenian Fund and a Medal of Gratitude from Armenian President Mr Serzh Sargsyan to 

Mr Haig Lepedjian. 

 The young songstress presented folk and pop songs reaching close to forty in number, 

creating an exciting vibrant atmosphere and was highly praised for her performance; 

performing modern renditions of Shahnoubarian classics ‘Mahmur Aghchig’, ‘Ghapama’, 

‘Kedashen’, ‘Hay Kacher’, ‘Msho Aghchig’, Yesamani Dsari Dag’ among others; included jazz 

renditions in English and Russian to resounding applause. 
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 Maral Boyadjian and Haig Lepedjian gave a summation of the Fund’s efforts during the last year and invited Bishop 

Najarian onto the stage to deliver his message. he remarked, “HAAF encompasses our whole community. We are pleased that 

for 25 years our people have kept their relationship with the Fund strong, as the hearts of our people have always been 

burdened for the homeland. Once a year we gather, and charged with accountability, return to our homes. The Committee is 

to be commended for their initiative, by inviting an artist who with her unique voice presents the classics with a modern 

interpretation.” Reflecting on the Fund’s activities, Bishop Najarian stated the challenge facing the homeland and Artsakh, 

declaring, “our existence is due to one justifiable reason, the homeland, eternal Armenia, for which we will give our heartfelt 

offerings”. 

 The amount collected from the donations will be allocated to implement new projects in Artsakh. The HAAF 

committee extends its deepest appreciation to the Minister of the Diaspora, Mrs Hranush Hakobyan and the government for 

their support, as well as all sponsors, who in the past and present, with their donations share in the implementation of the 

All-Armenian Fund projects. 

HAAF Australia Chapter Committee 

60TH ANNIVERSARY COMMEMORATIONS COME TO A CLOSE AND THE UNVEILING & BLESSING  

OF A COMMEMORATIVE PLAQUE IN MEMORY OF FATHER ARAMAIS MIRZAIAN 
  

Sunday 12 November the 60th anniversary 

commemorations of the Armenian Apostolic Church’s 

establishment in Australia concluded with an Episcopal 

Holy Mass in the Church of Holy Resurrection, the 

mother church of the Diocese. His Grace Bishop 

Haigazoun Najarian celebrated Holy Mass and delivered 

the day’s sermon, with parish clergy, Reverend Father 

Norayr Patanian, Father Bartev Karakasian and parish 

priest Father Avetis Hambardzumyan participating as well 

as the ranks of deacons and acolytes. The members of the 

Loosavorich, Vartanants and Karasoun Mangounk Choirs 

provided the united choral accompaniment, with Deacon 

Vartan Elmasian conducting. 

 Following Holy Mass, a requiem service was held 

for the first parish priest of the Diocese, Archpriest Father 

Aramais Mirzaian, in the presence of his family members 

including his children and grandchildren, representatives 

of Armenian community organisations and a congregation 

of over 300 attending. 

 In his sermon, Bishop Najarian praised the 

insight and foresight of the founders of the church 60 

years ago, and by virtue of their hard work, we today 

have an established Church in Australia. Reflecting on 

Father Aramais’ life and works, he praised the late 

Father’s unprecedented work, his commitment to his 

nation and his church, to the benefit of the Australian-

Armenian community.  

 Following the requiem service, a procession was 

directed into the church grounds to where the plaque was 

located, on the southern wall of the Church. Prior to the 

unveiling, the Diocesan Council vice-chairman, Mr 

Stepan Kerkyasharian, who knew the late Father closely 

through their community work, reflected on the tireless 

work of Father Aramais and his profound dedication to 

his flock; he also indicated the five publications he 

authored in English, which today are used as a testament 

to the creation of the Australian-Armenian community 

and the work it entailed. 

 The unveiling took place with the Primate, the 

Diocesan Council Chairman and Father Aramais’ family 

members participating, followed by the blessing. It was an 

emotional moment for all present, in particular for those 

who knew and worked with the late Father. 



 

 - 8 - 

 

 

In his closing words, Bishop Najarian reiterated his sentiments on 

the gifted and dedicated service of the late cleric, emphasising that many of 

the early immigrants had witnessed Father Aramais’ works. He stated, “This 

plaque is only a small gesture of appreciation to his memory; his work is 

immortal with his books, and in particular the good seeds he has planted into 

his children, his grandchildren, relatives and community members. Blessed 

be the memory of the courageous shepherd.”  

 After the ceremony, the invited guests were hosted in the Edgarian 

Hall to fine foods and beverages prepared and served by the Church Ladies Auxiliary. 

 The memorial plaque is affirmation that Father Aramais will remain unforgotten and immortal in the hearts of the 

Australian-Armenian community. 

 

Sunday 12 November – accompanied by Father 

Hambardzumyan and Chancellor Basmajian, Bishop 

Najarian attended the AGBU Alexander Primary School 

cultural evening. The function was dedicated to 

Hovhannes Toumanyan. The school students, with high 

spirits and confidence, presented the play, ‘The Dog and 

Cat’, ‘Brave Nazar’ and ‘The Liar’, ‘Lazy Houri’, 

‘Paregentan’ and ‘Fun Doesn’t If You Love Fun’. The 

Primate and all present were delighted with the 

entertainment. He was elated at the effort put into the 

evening by the principal, the students and the teachers, 

and offered his blessing to the students and staff. The 

program was organised by Mrs Seta Keoshgerian (stage 

manager) and her assistants including Yeretsgin Hasmig 

Hambardzumyan (co-stage manager) and Mrs Zela 

Margosian-Casbar (pianist). 

 

 

 

 

Tuesday 14 November  –  accompanied by the 

chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Bishop Najarian 

attended the 50th birthday celebration of the Primate of 

the Maronite Church, Bishop Antoine-Charbel Tarabay 

and the launch of the Maronite Family Project, held in Le 

Montage reception centre. On behalf of the Diocese, 

Bishop Tarabay was presented the Hrayr Paze book 

‘Khachkar’. 

 Wednesday 15 November – Bishop Najarian took 

part in an interview on the Armenia Media program and 

the interview covered subjects including; the 60th 

anniversary of the establishment of the Armenian Church 

in Australia; events jointly organised with Hamazkaine; 

matters of community and church concern. 

 

 Thursday 16 November  –  Chancellor Nishan Basmajian participated in the NSW Ecumenical Council second 

sitting; various matters were discussed including an exhibition on the 1918-1923 relief provided to Armenians from 

Australia. The understanding of the concept of Receptive Ecumenism was examined; and in March 2018, the organising of a 

visit to the Jewish Museum and fundraiser. 

  

Saturday 18 November – accompanied by Father Norayr Patanian, Mr Bedros 

Zorlu and Chancellor Basmajian, Bishop Najarian attended the lecture evening 

presented by talented photographer, Nuran Zorlu on the topic “Traces of the 

Armenian Homeland” organised by the AGBU Sydney Chapter. He presented images 

from Iran, Georgia and Armenia, giving comparatives and broad insight into the 

images. In his closing address, Bishop Najarian praised Mr Zorlu on the credence he 

brings to Armenian culture today and into the future. 
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 Sunday 19 November –  under Bishop Najarian’s auspices and with his presence, the Church of Holy Resurrection 

annual Kermesse took place on the church grounds, with over 1500 community members present. Owing to the committed 

efforts of hundreds of volunteers; parish council, ladies auxiliary, ACYA, and community faithful, a successful festival 

became a reality once again. With their participation , the Church’s Karasoun Mangounk Choir delighted the audience as did 

the Armenian primary school and Saturday school students (Hamazkaine Galstaun College, AGBU Alexander Primary 

School, Toomanian, Tarkmanchadz, Alec Manougian Saturday schoos) as well as Armenian dance groups (Hamazkaine 

Armenian Sydney Dance Company, Nairi and Nor Seroont). Singer Sako Mkhmeljian and his band performed a half hour of 

Armenian patriotic and folk songs. The children’s corner drew great interest, with various actives and games; the photo 

booth, for posing in traditional Armenian garments; and the exhibited Armenian books for sale. For a short visit, the 

Willoughby City Council Mayor Clr Gail Giles-Gidney, and Councillors Judith Rutherford, Brendon Zhu and Christine Tuon 

joined in the day. The Willoughby councillors posed in Armenian garb at the photo booth and left the festival clearly 

impressed by their experience. Before drawing the Kermesse to a close, Bishop Najarian extended his praise to all the 

organisers and participants. The event is worthy of commendation, the result of the fullness of national pride and a united 

spirit.  

 

Thursday 23 November – With the delegation of Middle Eastern Heads of Churches, Bishop Najarian met with 

Federal Treasurer The Hon Scott Morrison to discuss the topic “Where are we heading once the same-sex legislation is 

passed?” The Minster provided an explanation on the current situation and suggestions on how to handle it. He advised the 

Christian profile be expanded to also include faith communities like the Greek Orthodox and others to ensure religious 

freedom is maintained in changes to the legislation. Mr Morrison is a committed Christian with the traditional view of 

marriage. The heads of churches presented a set of proposed amendments to the Smith’s Bill for serious consideration to be 

factored into the legislation, an outline of which includes: 

 Any amendment to the definition of marriage should not ignore or discount the current understanding of 

marriage being between a man and a woman as a valid marriage in Australian aw. 

 Religious and conscientious protections to celebrants who bona fide hold those beliefs that would prevent 

them from marrying same sex applicants for marriage. 

 Freedom of expression and recognition of legitimate beliefs. 

 An anti-detriment set of provisions to protect individuals and organisations with genuine traditional 

convictions from being subjected to unfavourable treatment because they hold that conviction. 

 That there is no discrimination in government funding with respect to organisations and religions that do not 

endorse what is being proposed in terms of same sex marriage. 

 Parents to have the right to withdraw children from certain classes where education is centred on a lifestyle 

that does not fit within th lifestyle engaged by the parent of the child in question. 

 

Sunday 26 November – At the invitation of the Homenetmen Regional Committee, Father Avetis Hambardzumyan 

represented the Primate at the HMNM Scouts’ forum held at the Antranig Scout Hall in Naremburn where he spoke on the 

five major feast days of the Armenian Apostolic Church. He explained the significance of each of the feasts and had the 

opportunity to collaborate in a question and answer session. The educational session was attended by the leaders of the four 

chapters of the HMNM Scouts. It was an admirable and commendable initiative by Homenetmen. 
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AUCKLAND, NEW ZEALAND 

 

Armenian Society of New Zealand Makes First  

Steps to Join AVC  Hybrid Education Program 
 

         Mr Noobar Yaghobian, the representative of the 

Armenian Community of New Zealand, while partici-

pating in the 6th Armenia-Diaspora Pan-Armenian 

Conference held on 18-20 September, stated “the 

collaboration with AGBU Armenian Virtual College is one of the important steps to 

preserving the Armenian identity of young Armenians inside our community.” 

Since then, the first e-meeting between representatives of Armenian Community of New 

Zealand and AGBU Armenian Virtual College was held on 15 October to plan for the start of AVC 

hybrid classes in New Zealand. The community was represented by Dr Zaven Panossian (chair), Noobar 

Yaghobian, Arsen Sargsyan and Gohar Baghdasaryan. AGBU AVC participants included Dr Yervant 

Zorian, Founding President, Arpine Tavakalyan, Hybrid Education Program coordinator and Garnik Sevoyan, Operations 

Director. It is planned for the language teacher in Sunday school Gohar Baghdasaryan to take responsibility for the site 

instruction commencing in February 2018. 

 

Saturday 18 November – Reverend Father Avetis Hambardzumyan made a 

pastoral visit for a day to celebrate Holy Mass with the Armenian community 

members. The choral accompaniment was provided by the Zvartnotz choir led by 

Deacon Margos Fareed Iskenderian. The Mass was held in the early evening at St 

John the Baptist Anglican Church in Northcote after which Father Avetis returned 

back to his parish in Sydney.  

 

 

 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան Օքլանտ այցելեց 

Կիրակի 18 Նոյեմբերին եւ պատարագ մատուցեց Սուրբ Յովհան-

նէս  Մկրտիչ Անկլիքան Եկեղեցւոյ մէջ մասնակցութեամբ Զուարթնոց 

Երգչախումբին եւ խմբավարութեամբ Մարկոս Սարկաւագ 

Իսկէնտէրեանին: 

 

Sunday 19 November – the 

community gathered again 

to enjoy each other’s 

company and an Armenian Brunch of authentic, delicious food prepared 

by the talented ladies. The gathering took place from 10.00 a.m. to 12.30 

p.m. in a community hall in Unsworth Heights.   

 

Կիրակի 19 Նոյեմբերին տեղի ունեցաւ Հայկական Ճաշ Մէտօուուտի Համայնքային 

Սրահին մէջ: Հրամցուեցան համադամ հայկական կերակուրներ պատրաստուած մեր 

տաղանդաւոր Հայ տիկիններուն կողմէ:  

 

A GLIMPSE INTO THE ARMENIAN COMMUNITY OF AUCKLAND 
 

Community population: 120 

Number of families: 25 

Established since: 1996 

Countries of origin: Iraq, Iran, Lebanon, Armenia 

Activities: Community gatherings, AVC program (Feb 2018) 

Frequency of pastoral visits: 4-6 times p.a. 

Happenings in Our 

Other Parishes 

https://www.facebook.com/Armenian-Society-of-New-Zealand-185652608152829/?fref=mentions
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Հարցազրոյց Հայ Եկեղեցւոյ Ձայն Ռատիօհաղորդումներու 

պատասխանատու Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանի հետ 

Փարոսի խմբագրութիւնը ամէն ամիս հարցազրոյց պիտի ունենայ 
եկեղեցական ինչպէս նաեւ գաղութային կեանքի մէջ դերակատար 
անձնաւորութեանց հետ: Մեր առաջին հարցազրոյցը կը սկսինք «Հայ 
Եկեղեցւոյ Ձայն»ի մասին, որովհետեւ Նոյեմբերին է անոր հիմնադրման 
25ամեակը: Մեր հիւրն է Տիկին Մարինա Աւագեան Չափրազեանը:  
 

 
Փարոս (Փ) - Ե՞րբ եւ ինչ նպատակով սկսաւ ուղիղ եթեր գալ Հայ 

Եկեղեցւոյ Ձայնը (ՀԵՁ), ովքե՞ր հիմնեցին զայն: 
Մարինա Աւագեան-Չափրազեան (ՄԱ) – 25 Նոյեմբեր 1992ին 

ձայնասփռումը կատարուեցաւ ՀԵՁի առաջին յայտագրին կէս ժամուան 

ծրագրով ԷՖԷՄ 99.3 մեթրալիքի վրայ: Եւ այդպէս ամէն Կիրակի 5 կամ 

վեց տարի: Հիմնադիրներն են Հոգելոյս Տէր Աղան Արք. Պալիօզեանը եւ 

հանգուցեալ Պարոն Ժագ Մարգարեան: Նպատակն էր Ապա յայտագիրը 

դարձաւ մէկ ժամ: Կամաւոր աշխատողներու փաղանգ մը անցած է 

ՀԵՁէն ինչպէս Ժագ Մարգարեան(խիստ կարեւոր դեր), Մարթա 

Նարինլի, Վահէ եւ Վրէժ Ճիպեան, Մայքըլ Աղաբէկեան, Անի 

Իսքէնտէրեան, Հերմինէ Մազլումեան, Նորա Սեւակեան, Մարիա 

Ալայեան, Կարօ Քէհեայեան, Գէորգ Նազարեան (երկար տարիներ), 

Վարդան Աբեղայ Նաւասարդեան(այժմ եպիսկոպոս): 2008 թուականին 

ինծի պատիւ եղաւ ստանձնել պատասխանատուութիւնը, իմ 

աշխատակիցներս եղան եւ են Վաչէ Վարդանեանը, Գէորգ Նազարեանը, 

Տիրան Ֆապրիքաթորեանը, Արթօ Գասապեանը, Պօղոս Քէլէշեանը, 

Նշան Պասմաճեանը: 

 

Փ - Տարիներու ընթացքին ի՞՞նչ փոփոխութեանց ենթարկուեցան ԵՁի 

ծրագրերը 

ՄԱ – Տարիներու ընթացքին բացի 1 ժամ ըլլալու հանգամանքէն, 

յատկապէս 2008էն ետք,  շատ մը բաժիններ աւելցան ինչպէս 

մշակութային, ազգային, առողջապահական, մարզական(այժմ դադրած), 

հարց ու պատասխան: Մանկական բաժին չունինք, որ պէտք է 

իրականացնել: 

 

Փ – ՀԵՁը այժմ ինչպէ՞ս կ'առնչուի Աւստրալահայ կամ Սիտնիի Հայ 

համայնքին հետ 

ՄԱ – Համայնքային կեանքի կարեւոր դէպքերը կը ծանուցուին ու կը 

վերլուծուին, կը յայտարարուին գաղութի բոլոր կազմակեր-

պութիւններէն մեզի ուղարկուած յայտարարութիւնները անխտիր: 

Յաճախ կարեւոր յայտարարութիւններ չեն ուղարկուիր մեզի սակայն 

զանոնք որպէս լուր կը փոխանցենք մեր ունկնդիրներուն: Ինչպէս բոլոր 

հայկական ռատիօժամերը նպատակ ունին համյնքին ծառայել՝ մենք ալ 

մեր բաժինը կը բերենք հնարաւորինս:  

 

Փ - Համատեղ ծրագիր ունի՞ք Եկեղեցւոյ կամ Առաջնորդարանի մէտիայի 

այլ բաղկացուցիչ տարրերու հետ ինչպէս՝ ԼՈՅՍ ամսաթերթ, Ֆէյսպուք, 

Ճրագ, Փարոս եւլն 

ՄԱ – Համատեղ ծրագիրներ իրագործած ենք Սարտարապատ Ռատիոյի 

պատասխանատու Տիկին Ազնիւ Ինկիլիզեանի հետ: Ռատիօժամի 

համար կարեւոր աղբիւրներ են եկեղեցւոյ ֆէյսպուքը եւ E-newsը: 

 

Holy Resurrection 

Church Parish 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

This year the Voice of the Armenian 

Church Radio program celebrates its 

25th year of broadcasting to the 

Armenian Community. The vision for 

the program belonged to Archbishop 

Aghan Baliozian of blessed memory. 

The broadcast was launched on 25 

November 1992 with the aim of 

disseminating church news and 

information. It provided a platform to 

extend the church into the homes of 

our Community for pastoral and 

scriptural nourishment and continues 

to do so to this day. 

 

LIVE STREAMING 

www.2nsb.com.au 
Sunday 6.00 - 7.00 p.m. 
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Փ - Ո՞վ կը կատարէ տարուած աշխատանքին գնահատանքը 

ՄԱ – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը ի դէմ Տիկին 

Լօրա Արթինեանի եւ Պրն Արա Գօփուշեանի ինչպէս նաեւ Քահանայ 

Հայրերը: 

 

Փ - Ցուցմունք, ուղղութիւն կը ստանա՞ք: Որմէ՞ 

ՄԱ – Երեք քահանայ հայրերը Տէր Նորայր եւ Տէր Աւետիս բայց 

յատկապէս՝ Տէր Պարթեւ, որոնց երախտագէտ եմ: 

 

Փ - Ունկնդիրներուն կարծիքը կ'առնէ՞ք թէ ինչ կը փափաքին 

ունկնդրել: 

ՄԱ – Շնորհակալ եմ այս կարեւոր հարցումին համար: Այո եւ յաճախ, 

զիրենք գոհ պահելու նպատակով: Մեր ունկնդիրները ընդհանրապէս 

50 տարիքը անց անձեր են, փորձառու եւ գիտակից, իրենց կարծիքը 

խիստ կարեւոր է ՀԵՁին համար: 

 

Փ - Կը կարծէ՞ք թէ շաբաթը մէկ ժամը բաւարար է  

ՄԱ – Մէկ ժամը բաւարար չէ սակայն յաւելեալ ժամ մը յաւելեալ 

նիւթական եւ կամաւորներ կը պահանջէ: Յուսով ենք օր մը հասնիլ այդ 

նպատակին: 

 

Փ – Ի՞նչ   մաղթանք-թելադրանք ունիք Փարոսի ընթերցողներուն 

ՄԱ – Նախ կը շնորհաւորեմ Սրբազան Հայրն ու Թեմական Խորհուրդը 

որ իրագործեցին Առաջնորդարանի Լրատու Փարոսի հրապարակումը: 

Այս խիստ կարեւոր ձեռնարկ է գաղութային մաշտապով: Այսպիսով 

Առաջնորդարանը մէկ քայլ աւելի կը մօտենայ ժողովուրդին եւ 

երկխօսութիւնը կը պահուի: Կանաչ ճանապարհ կը մաղթեմ Փարոսին:  

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան: 

 

 

 

 

 

 

 

Holy Resurrection Church 

Bookshop 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lots of new Bibles and titles have 

arrived in time for  

Christmas and New Year 

CDs – DVDs – Armenian Trinkets 

For more information or a catalogue 

of what’s in stock, please contact 

Mr Nishan Basmajian 

on +61-2-- 94198056 
 

 

 

 

 

 
 

Diocesan Centre Giving Program 
Acknowledging with gratitude the 

generosity of stewardship in November. 
 

 

Mirzaian & Demirjian Families $1,000 

Mr Haroutioun Zamanian $1,000 

Mr & Ms Avedis & Ani Geokbas $250 

Mrs Marie Kermezian $100 

Mr & Mrs Rostom & Rima Chater $50 

Mr Nishan Basmajian        $25 

Mrs Medic Glandia $20 

 

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

Stewardship is a way of life, of accountability 

and responsibility to God. 

It involves responsible management of our God-given 

resources of time, talent and treasure and seeing ourselves 

as caretakers of all God's gifts. 
 

As the Diocesan Headquarters (Arachnortaran) is the 

symbolic representation of our Community,  

we each share a responsibility to support and care for 

its mission and ministry together. 

 

 


