
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

Գշ 2 Հոկտեմբեր – Սրբազան հայրը նախագահեց Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-

ամեակի  տօնակատարութեան յանձնախումբի ժողովին: Ներկայ էին կազմակերպութեանց 

բոլոր ներկայացուցիչները: Քննարկուեցան 100ամեակի ձեռնարկին դրական եւ ժխտական 

կողմերը, առաւելութիւններն ու տկարութիւնները եւ բանաձեւուեցան: Սրբազան Հայրը իր 

ուրախութիւնը յայտնեց միասնական կամքով կազմակերպուած յաջող ձեռնարկին համար 

հակառակ առկայ թերութիւններուն: Ձեռնարկէն փոքր գումար մը շահ գոյացած է երաշխա-

ւորութիւններէն եւ մուտքի դրան առջեւ կատարուած նուիրատուութիւններէն բայց մասնա-

ւորաբար 8 կազմակերպութիւններու մասնակցութենէն (3 եկեղեցիներ, 3 կուսակցու-

թիւններ, ՀԲԸՄ եւ Համազգային): Որոշուեցաւ այդ գումարը յատկացնել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

Աւստրալիոյ մասնաճիւղին իր հիմնադրութեան 25ամեակին առիթով: 

 

Եշ 4 Հոկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Դիւանապետ 

Նշան Պասմաճեանի, Սրբազան Հայրը յատուկ 

հրաւէրով մասնակցեցաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզի Նահան-

գային Գրադարանի նոր ցուցասրահներու (galleries) 

բացման հանդիսութեան: Հրաւիրեալներու թիւը 

կ'անցնէր 1000ը, որոնց կարգին՝ նահանգապետուհի 

Գլատիս Պէրէճիքլեան: Սրբազան հայրը դիմաւոր-

ուեցաւ գրադարանի պատկերներու բաժնի ընդհա-

նուր պատասխանատու Տիկին Լուիզ Անէմաաթի 

կողմէ: Առաջնորդարանի բարեկամութիւնը Տիկին 

Անէմաաթի եւ գրադարանի ընդհանուր 

գրադարանապետ Դոկտ. Ճոն Վալանսի հետ կու գայ 

2016էն, երբ Համազգայինի հետ միասնաբար 

կազմակերպուեցաւ Առաջին Աստուածաշունչի 

Հայերէն տպագրութեան 350ամեակը: Խօսք առին 

Դոկտ Ճոն Վալանս, նահանգապետուհին, որ ոգի ի 

բռին կ'աշխատի գրադարաններու զարգացման 

համար եւ որ իր խօսքին մէջ շեշտեց հանրային 

գրադարաններու եւ յատկապէս այս գրադարանին 

խաղացած մեծ դերը սերունդներու կերտման 

աշխատանքին մէջ: Իրենց դրուատանքի խօսքերով 

Դոկտ Վալանս եւ Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիքլեան 

եկան իրենց շնորհակալութիւնը յայտնելու բոլոր 

անոնց որոնք սատար հանդիսացած էին այս 

հաստատութեան զարգացման  յատկապէս բարե-

րարներ Crouch family, John Fairfax AO, The Nelson 

Meers Foundation, Rob Thomas AM, Kim Williams 

Amին, որոնք նեցուկ հանդիսացած են Գրադարանին 

զանազան միջոցներով: Գրադարանը կը ստանայ 

Փարոս լրատուն եւ այսօր Փարոսի բոլոր թիւերը կը 

գտնուին գրադարանի արխիւներուն մէջ: Փարոս կը 

շնորհաւորէ Գրադարանը իր նոր ձեռքբերման 

համար եւ կը մաղթէ անընդմէջ վերելք:   

 

Ուրբ 5 Հոկտեմբեր – Տեղի ունեցաւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի ժողովը, որ քննարկեց 

խոհանոցային-ճաշարանային ապրանքներու ամբողջացման եւ 26 Հոկտեմբերին նոր Առաջնորդարանին մէջ տեղի 

ունենալիք Բարերարներու Ճաշկերոյթին մանրամասնութիւնները:   
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Շբ 6 Հոկտեմբեր –  Նիւ Սաութ Ուէյլզի Շաբաթօրեայ 

Վարժարաններու Վերահսկիչ Մարմնի կողմէ 

կազմակերպուած աւանդական հաւաք-ճաշկերոյթը 

տեղի ունեցաւ Փանչպոլի մէջ ի ներկայութեան 1000ի 

հասնող կրօնական եւ քաղաքական բարձրաստիճան 

պաշտօնատարներու, 60է աւելի լեզուներ դասաւան-

դող շաբաթօրեայ վարժարաններու տնօրէններու, 

ուսուցիչներու, աշակերտներու եւ ծնողներու: 

Սրբազան Հօր ընկերակցեցան Թեմական Խորհուրդի 

փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: Նահանգապետու-

հի Գլատիս Պէրէճիքլեան արտասանեց ոգեշունչ 

ճար, բարձր գնահատելով շաբաթօրեայ վարժարան-

ներու առաքելութիւնը: Ան ըսաւ թէ ինք շրջանաւարտ 

մըն էր շաբաթօրեայ վարժարանի մը, որ իր մէջ 

ամրապնդած էր իր ինքնութիւնը: Ազգագրական 

պարերով ելոյթ ունեցան զանազան ազգութիւններ 

ներկայացնող աշակերտական պարախումբեր: 

Փափաքելի պիտի ըլլար տեսնել հայկական 

շաբաթօրեայ վարժարաններու աշակերտները այն-

տեղ: Յուսով ենք որ յառաջիկայ տարի հայկական 

ներկայութիւնը աւելի զգալի կը դառնայ այս եւ նման 

կարեւոր հաւաքներուն: 

  

Կիր 7 Հոկտեմբեր – Յենուելով Սրբազան Հօր շրջաբերական 

նամակին վրայ, Սուրբ Յարութիւն, Սուրբ Երրորդութիւն եւ 

Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներու մէջ տեղի ունեցաւ 

Հոգեհանգստեան աղօթք մեծագործ Հայուն՝ Շարլ Ազնաւուրի 

հոգւոյն համար: Առաջնորդանիստ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցին 

լեցուած էր խուռներամ բազմութեամբ յարգելու համար յիշա-

տակը աշխարհահռչակ երգիչին: Սրբազան Հայրը քարոզեց 

յաւուր պատշաճի, ան վեր առաւ արժանիքները մեծատաղանդ 

արուեստագէտին բացայայտելով մանրամասնութիւններ անոր 

կեանքի եւ գործունէութեան մասին, յատկապէս անոր զօրակ-

ցութեան Հայաստանի եւ հայութեան: Ապա, ընկերակցու-

թեամբ Արժանապատիւ քահանայ հայրերու՝ Տէր Աւետիս 

Համբարձումեանի եւ Տէր Պարգեւ Գարագաշեանի, Սրբազան 

Հայրը ծաղիկ զետեղեց եկեղեցւոյ շրջափակին մէջի խաչքարին 

առաջ, որուն հետեւեցան քահանայ հայրերը, սարկաւագաց, դպրաց դասերը, երգչախումբը եւ համայն ժողովուրդը: 

Ըստ արժանւոյն յարգուեցաւ յիշատակը անմահ Ազնաւուրին: 

 

Գշ 9 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի հերթական ժողովին: 

Ներկայացուեցաւ տնօրէնութեան տեղեկագիրը եւ կեդրոնին յաղթահարած դժուարութիւնները եւ անոր դէմ ցցուած 

նոր մարտահրաւէրները: Հաշուապահութեան կողմէ 

ներկայացուեցաւ հաշուեկշիռը: Եղան նոր առաջարկներ առ ի 

քննարկում եւ գործադրութիւն: 
 

Գշ 9 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը Առաջ-

նորդարանի մէջ ընդունեցին Հնդիկ Մալանքարա  Ուղղափառ 

եկեղեցւոյ Քոչիի Մետրոպոլիտ Դոկտ Եաքոպ Մար Իրէնեոս 

Եպիսկոպոսը ընկերակցութեամբ Թոմաս Վարկիզ քահա-

նային: Քաղաքավարական այս հանդիպումին ընթացքին 

եկեղեցապետը բացատրութիւն տուաւ հարաւային Հնդկաս-

տանի մէջ իր եկեղեցւոյ դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն  
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մասին, կրօնքներու վերաբերեալ պետական օրէնքներու փոփոխութիւններուն  եւ  իր  նոր  հրատարակած  գիրքին՝  

A study of manifestations of the Unspeakable in Selected Mystic Saints and Holy Persons in Malankara Orthodox Syrian 

Churchի մասին: Աւարտին Մետրոպոլիտը իր գիրքը նուիրեց Սրբազան Հօր: Առաքելական եկեղեցւոյ դաւանակից 

այս եկեղեցին մօտիկ յարաբերութիւն ունեցած է եւ ունի մեր եկեղեցւոյ հետ ցայսօր: Այնքան մօտիկ, որ 

Համայնքապետ Վարկիզ Թոմաս քահանային ձեռնադրութիւնը տեղի ունեցած է Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

ձեռամբ հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի, ասկէ 18 տարի առաջ:     

 

Դշ 10 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

Աւստրալիոյ Մասնաճիւղի հերթական ժողովին: Այս տարի 25րդ տարեդարձն է Աւստրալիոյ մէջ 

Հիմնադրամի հաստատումին: Ժողովը զբաղեցաւ այս առիթով  տեղի ունենալիք ձեռնարկի 

մանրամասնութիւններով, յատկապէս կազմակերպչական: 25ամեակը պիտի նշուի Ryde 

Eastwood Leagues Clubի մէջ 10 Նոյեմբերի երեկոյեան, հովանաւորութեամբ Սրբազան Հօր: 

Երեկոն պիտի խանդավառեն Լիանա եւ Լիլիթ Ալավերտեան քոյրերը, որոնք միջազգային 

ճանաչման արժանացած հայրենի երգչուհիներ են:  

 

Ուրբ 12 Հոկտեմբեր – Վարչապետ Սքոթ Մօրիսընի 

հրաւէրով,  Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ  

Արեւելեան Եկեղեցիներու Եկեղեցապետերուն, Սիտ-

նիի մէջ հանդիպում ունեցաւ Վարչապետին հետ: 

Վարչապետը, որ հաւատացեալ Քրիստոնեայ անձնա-

ւորութիւն մըն է, հաւաստիացուց եկեղեցական 

հայրերուն որ կրօնական իրաւունքները եւ ազատու-

թիւնները պիտի պահպանուին եւ ոչ մէկ վտանգ կը 

սպառնայ այդ ազատութեանց: Սրբազան Հայրը 

առիթը յարմար նկատելով յուշեց Պարոն Վարչա-

պետին թէ 2019ի Փետրուար 1-10 Վեհափառ 

Հայրապետը պիտի այցելէ Աւստրալիա եւ կը ծրա-

գրուի հանդիպում մը կազմակերպել Վարչապետին 

հետ: Վարչապետ Մօրիսըն իր դրական տրամադ-

րութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր:    

 

Ուրբ 12 Հոկտեմբեր – Համազգայինի Գրական Յանձնախումբի հրաւէրով Սրբազան Հայրը, Հայ Մշակութային Տան 

մէջ, մասնակցեցաւ սոյն Խմբակին կազմակերպած գրական երեկոյին՝ ի ներկայութեան 30ի 

հասնող գրասէրներու: Երեկոն նուիրուած էր նորոգ հանգուցեալ հայազգի աշխարհահռչակ երգիչ 

Շարլ Ազնաւուրի յիշատակին: Վեր առնուեցան արուեստագէտ եւ հայրենասէր Ազնաւուրի 

արժանիքները, որմէ ետք իւրաքանչիւր մասնակից կարդաց եւ վերլուծեց բանաստեղծութիւն մը: 

Սրբազան Հայրը մեծապէս քաջալերեց ձեռնարկը, որուն կարեւորութիւնը զգալիօրէն մեծ է 

գաղութին մէջ: Դրուատեց Համազգայինի առաքելութիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց Գրական 

յանձնախումբին, պատգամեց որ ան շարունակէ այս կենսական աշխատանքը:   

 

Շբ 13 Հոկտեմբեր – Հովանաւորութեամբ Սրբազան Հօր եւ ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանի, Սիտնիի Րընէսանս պանդոկի հանդիսասրահին մէջ տօնուեցաւ ՍԴՀԿի հովանա-

ւորութիւնը կրող Նոր Սերունդի Ձայն Ռատիոյի հաստատման երեսնամեայ յոբելեանը, հանդիսավարութեամբ 

ՀԲԸՄ Ալեքսանդր Վարժարանի տնօրէն Տիար Մանուկ Տէմիրճեանի: Ռատիօհաղորդումները սկիզբ առած են 16 

Նոյեմբեր 1988ին շնորհիւ Պրն Վաչէ Տէմիրճեանի ջանքերուն: Սկիզբը կէս ժամ իսկ այսօր ամէն Կիրակի ժամը 19-

21, Նոր Սերունդի Ձայնը կը սփռուի Սիտնիի Հայութեան համար:  Սրբազան Հայրը անդրա-

դարձաւ Նոր Սերունդի Ձայնի տարած հայապահպանման աշխատանքին, իր յարգանքի 

խօսքը ուղղեց հիմնադիրներուն, պատասխանատուներուն, յատկապէս Թորոս Պօյաճեանին 

եւ Վաչէ Թօփուզեանին, որոնք շարունակաբար եւ բծախնդրօրէն տարիներ շարունակ 

պատրաստեցին հաղորդման շաբաթօրեայ ծրագիրները եւ վարեցին  ռատիօհաղորդումները 

ի գին ամէն զոհողութեան եւ ի սպաս հայապահպանման գործընթացին:    
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Շբ 13 Հոկտեմբեր – Շնորհիւ Նոր Զելանտայի 

Հայկական Միութեան ջանքերուն,  Օքլանտ քաղաքի 

Ափըր Հարպըր շրջանին մէջ զետեղուեցաւ 

պազալթեայ յուշաքար մը հայկական այբուբենով 

քանդակուած եւ կատարուեցաւ անոր քօղազերծման 

արարողութիւնը: Օքլանտի Հայութիւնը եւ շրջանի ոչ 

Հայ բնակչութենէն ներկայացուցիչներ փութացած էին 

դէպքին վայրը: Յուշաքարը ձօնուած է Օքլանտի 

ժողովուրդին, առ ի երախտագիտութիւն վերջին 

քսան տարիներուն Հայ ընտանիքները գրկաբաց 

ընդունելուն համար: 

Ինչ զուգադիպութիւն, որ այբուբենի յուշաքարի 

քօղազերծում կը կատարուէր Թարգմանչաց Տօնին 

օրը, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ թարգմանչաց սերունդի 

գերեզմաններէն 10000 մղոն հեռու երկրի մը մէջ, որ 

Թարգմանչաց օրերուն  գոյութիւն իսկ չունէր այդ 

օրերու աշխարհի քարտէսներուն վրայ: Հանդիսա-

վարն էր Տոքթ Զաւէն Փանոսեան, որ կատարեց 

պատմականը Յուշաքարին, շնորհակալութիւն յայտ-

նեց բոլոր զօրակիցներուն, յատկապէս ատենապետ 

Նուպար Եաղուպեանին,  Տիարք Կարօ Եըլտըզեան-

ին, Նամիր Պաթանիին, Թամարա Ազիզեանին, Աշոտ 

Գրի-գորեանին եւ Արսէն Սարգիսեանին: Ան Հայ 

համայնքին երախդագիտութիւնը յայտնեց Մէտօ-

ուուտի Համայնքային Տան խնամակալ մարմնին, 

Ափըր Հարպըրի քաղաքապետարանին եւ բոլոր 

մասնակիցներուն: 

Խօսք առին Մէտօուուտի Համայնքային Տան խնամա-

կալ մարմնի նախագահն ու փոխ նախագահը, 

Տիկիններ՝ Լիզա Ուայթ եւ Լիսսա Պըրթըն Պըրն եւ 

նախկին նախագահ՝ Րօպըրթ Րօպին, որոնք ի սրտէ 

շնորհաւորեցին Հայութիւնը եւ իրենց վկայութիւնը 

տուին Հայու աշխատասիրութեան եւ հայրենա-

սիրութեան: 

Ի գործ դրուեցաւ զուտ հայկական գեղարուեստական 

յայտագիր մը: Հայկական երգերով, պարերով եւ 

արտասանութիւններով ելոյթ ունեցան փոքրիկներ՝ 

Թայիսա Գրիգորեան, Լուիզա Գրիգորեան, Դաւիթ 

Սարգսեան: Թայիսա Գրիգորեան Արա Գէորգեանի 

Արցախ մենապարով կատարեց յայտագրին Ֆինալէն: 

Հանդիսութենէն ետք Օքլանտի Հայութեան եւ դուր-

սէն ժամանած հիւրերու մասնակցութեամբ տեղի 

ունեցաւ խնճոյք, պանծացնելու համար Նոր Զելան-

տայի Հայութեան պատմութեան այս փառքի օրը: 

Հիւրերուն մէջ կը հաշուուէին չորս Հայ ընտանիքներ 

ժամանած Ուէլինկթըն մայրաքաղաքէն իսկ այս 

ուրախ առիթով Սիտնիէն ներկայ էր Դիւանապետ 

Նշան Պասմաճեան: 

  

Կիր 14 Հոկտեմբեր  – Հինգերորդ տարին է արդէն որ 

Թարգմանչաց Տօնը եւ Ուսուցիչներու Օրը հանգաման-

օրէն կը տօնուին Սուրբ Յարութիւն Մայր եկեղեցւոյ մէջ:  

Հինգ տարի առաջ, Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը 

Թարգմանչաց Տօնի օրը դրոշմեց Հայ Ուսուցիչի Օրով եւ 

2014էն մինչեւ օրս Հայկական բոլոր վարժարաններու 

տնօրէններն ու ուսուցչական կազմերը կը հրաւիրուին 

Եկեղեցի, կը մասնակցին հոգեպարար Պատարագին, որ 

կը մատուցուի Սրբազան Հօր կողմէ եւ կը ստանան 

հաղորդութիւն ինչպէս նաեւ հաւաքական օրհնութիւն:  

Այս տարի եւս յիսուն ուսուցիչներ ներկայ եղան եւ 

տարբեր փայլք տուին արարողութեանց: Ճաշու Աւետա-

րանը կարդացուեցաւ Հայերէնով՝ Համազգային Գօլստըն 
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Ճեմարանի տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեանի կողմէ իսկ 

Անգլերէնով՝ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի տնօրէն 

Տիար Մանուկ Տէմիրճեանի կողմէ: Պատարագէն ետք 

ուսուցիչները հրաւիրուեցան Էտկարեան Սրահ, ուր 

Սրբազան Հօր եւ Քահանայ Հայրերուն հետ միասին 

ճաշի հիւրերը եղան Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Տիկնանց Յանձնախումբին:  

Սովորութիւն դարձած է ամէն տարի, ճաշէն ետք, 

ունկնդրել ուսուցիչ մը յատուկ նիւթի մը մասին: Այս 

տարուան նիւթը՝ «Ինչպէ՞ս Թէքնոլոճին Օգտագործել 

Հայ Վարժարանին Մէջ» ներկայացուց Տնօրէն 

Մանուկ Տէմիրճեան: Պարոն Տէմիրճեան, իր ճշգրիտ 

եւ հիւմուրով տրուած բացատրութիւններով մեծ 

խանդավառութիւն ստեղծեց ներկաներուն մէջ եւ իր 

պատրաստակամութիւնը յայտնեց օգնելու բոլոր 

վարժարաններուն, որպէսզի կարենան արդի թեք-

նոլոճին ճիշտ ձեւով օգտագործել: Պարոն Տէմիրճեան 

պատասխանեց իրեն ուղղուած տասնեակ մը 

հարցումներուն:  

Սրբազան հայրը իր փակման խօսքով բարձր 

գնահատեց Հայ ուսուցիչին տարած անզուգական 

աշխատանքը եւ քաջալերեց օգտագործել դարու 

նորարարութիւնները յօգուտ Հայ լեզուի տարածման 

եւ Հայ վարժարանի առաքելութեան իրագործման: 

 

Եշ 18 Հոկտեմբեր  –  Ընդառաջելով Նիւ Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանի անդամ եւ Աւստրալիոյ Քրիստոնեայ 

Դեմոկրատ կուսակցութեան հիմնադիր Ֆրէտ Նայլ Անկլիքան Քահանայի հրաւէրին Սրբազան Հայրը եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան Ֆրէտ Նայլի 84րդ տարեդարձի նշումին, որ տեղի ունեցաւ 

Խորհրդարանի սրահներէն մէկուն մէջ ներկայութեամբ 

Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի, Խորհրդարանի 

անդամներ Ճոնաթան Օտէյի, Փօլ Կրինի, Տէյվիտ Քլարքի եւ այլ 

խորհրդարանականներու եւ բարձրաստիճան քաղաքական 

անձնաւորութեանց: Սրբազան Հայրը հրաւիրուեցաւ բացման 

աղօթքը կատարելու եւ Ֆրէտ Նայլի խնդրանքին ընդառաջ գալով 

Սրբազան Հայրը Հայերէնով կատարեց «Ճաշակեսցուք 

Խաղաղութեամբ»ը: Ցուցադրուեցաւ տեսաերիզ մը, ուր 

կ'արտացոլար Ֆրէտ Նայլի հոգեւորական, մարդկային եւ 37 

տարուան քաղաքական եւ խորհրդարանի անդամի բեղուն 

գործունէութիւնը: Ֆրէտ Նայլ մեծ բարեկամ է Հայ ժողովուրդին, 

եղած է Արցախ եւ Հայաստան եւ ջատագով է Ցեղասպանութեան 

Աւստրալիոյ Կառավարութեան կողմէ ճանաչման: Իր խօսքին մէջ 

նահանգապետուհին յայտնեց իր մեծ յարգանքը յոբելեարին եւ վեր առաւ անոր արժանիքները որպէս արդար 

մարդ, հոգեւորական եւ քաղաքական գործիչ:  

 

Շբ 20 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեան ու Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ ընդունեցին Համազգային 

Թարգմանչաց Շաբաթօրեայ Վարժարանի աշակերտները, 

որոնք, ընկերակցութեամբ իրենց Տնօրէնուհիին եւ ուսուցիչ-

ներուն եկած էին հաղորդուելու եւ ստանալու Սրբազան Հօր 

օրհնութիւնը: Ճաշու գիրք կարդացին Թարգմանչացի երկու 

աշակերտներ: Հոգեւոր արարողութենէն ետք Սրբազանը 

օրհնեց բոլոր երեխաները, յաջողութիւն մաղթեց բոլոր 

ուսուցիչներուն եւ պատգամեց ամուր փառիլ Քրիստոնեայ 

Հայու սկզբունքներուն:   
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Շբ 20 Հոկտեմբեր – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ մեկնարկը Շնորհալի երիտասարդական 

երգչախումբին: Տաղանդաւոր Երիտասարդ-երիտասարդուհիներէ բաղկացած այս երգչախումբը կը ղեկավարուի 

Տիկին Լիլիթ Մուրատեան-Մինասեանի կողմէ: Երգչախումբը ելոյթ ունեցաւ զանազան հոգեւոր եւ Կոմիտասեան 

երգերով, ծափողջոյններ խլելով 150ի շուրջ ներկաներէն:  

Առաջնորդարանը նաեւ Գնահատագրերով պատուեց Լուսաւորիչ Երգչախումբի քսան տարիէն աւելի ծառայող 

անդամները երգչախումբի հիմնադրման երեսնամեակին առթիւ:   Փարոսի խմբագրութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ 

Շնորհալի երիտասարդական խումբին եւ կը յուսայ որ ան շարունակէ այն հսկայ աշխատանքը որ տարած են 

զիրենք նախորդողները: Միեւնոյն ատեն կը շնորհաւորէ Լուսաւորիչ երգչախումբի երեսնամեակը եւ իր 

ղեկավարը՝ Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանը: Ձեր վարձքը կատար, դուք եղաք եւ կը շարունակէք 

մնալ ողնասիւնը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ երգի համակարգին: 

Մեկնարկի եւ պարգեւատրման արարողութենէն ետք, ի ներկայութեան Քահանայ Հայրերուն եւ 150ի հասնող 

եկեղեցւոյ ծառայողներու,  Սրբազան Հայրը  նախագահեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ընտանիքի հաւաքին, 

ձեռնհաս հանդիսավարութեամբը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի փոխ ատենապետ Տիար 

Զաւէն Եաղլճեանի: Ծխական Խորհուրդը յղացած էր գեղեցիկ գաղափարը այս ուրախ առիթով տօնելու 

Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայի ծննդեան ութսունամեակը: Միեւնոյն ատեն ցկեանս անդամի 

պատիւին արժանացան Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Ազատուհի Գարակէօզեանները իրենց տարիներու տարած 

եկեղեցանուէր եւ ազգանուէր աշխատանքին համար: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Տէր Հայրը եւ Տէր եւ 

Տիկին Գարակէօզեանները եւ կը մաղթէ առողջ կեանք եւ երկար օրեր:       

 

Կիր 21 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի, մասնակցեցաւ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութեան եւ ՀԲԸՄի Երիտասար-

դական Միութեան համատեղ կազմակերպած դաշտահանդէսին: Այս աւանդական հանդէսը ի մի կը 

բերէ զանազան միութիւններէ եւ կազմակերպութիւններէ երիտասարդներ: Այս տարի անոնց թիւը կը 

հասնէր մօտ հարիւրի: Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց երիտասարդներու այս 

մօտիկութեան եւ պատգամեց որ շարունակուի համատեղ այս աշխատանքը: Գաղութին մէջ զգալի է որ 

Հայ երիտասարդութիւնը գործնական քայլերու կը դիմէ միասնական աշխատանքներ ձեռնարկելու: Սա 

պէտք է քաջալերել կազմակերպութիւններու, ծնողներու եւ դպրոցներու մակարդակներով: 
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Կիր 21 Հոկտեմբեր – Ընդառաջելով Աւստրալիոյ Հայ 

Դատի Յանձնախումբի(ՀԴ) հրաւէրին Սրբազան 

Հայրը, Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Սարգիս 

Տէր Պետրոսեան եւ փոխ Ատենապետ Ստեփան 

Գրգեաշարեան ներկայ գտնուեցան Յանձնախումբին 

կազմակերպած տարեկան Կալա Ճաշկերոյթին որ 

տեղի ունեցաւ Չացուուտի Քոնքորսին մէջ: Ներկայ 

էին 300ի հասնող Հայ Դատի Յանձնախումբի 

աշխատանքներուն զօրակցող Հայ եւ ոչ Հայ անձեր, 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, պետա-

կան նախարարներ եւ խորհրդարանի անդամներ: 

Կամքէ անկախ պատճառով նահանգապետուհի 

Գլատիս Պէրէճիքլեան չէր կարողացած անձամբ 

ներկայ ըլլալ սակայն ուղարկած էր իր վիտէօ-

պատգամը: Օրուան հիւրն էր Դոկտ Փրոֆ Ռիչըրտ 

Յովհաննիսեան, յատուկ այս առիթով հրաւիրուած 

ԱՄՆէն, որ իր հակիրճ խօսքէն ետք պարգեւա-

տրուեցաւ ՀԴի Ազատութեան Շքանշանով իսկ 

Աւստրալիա-Հայաստան Միջ Խորհրդարանական 

Միութեան նախագահ եւ փոխ նախագահ Թրէնթ 

Զիմըրման եւ Ճոէլ Ֆիթզկիպըն պարգեւատրուեցան 

Հայ Ժողովուրդի Տարուան Բարեկամ շքանշանով:  

Ձեռնարկը, որուն հանդիսավարն էր Աւստրալահայ 

ԷՍՊԻԷՍ Հեռատեսիլի նախկին հեռարձակող Ճորճ 

Տօնիկեան, ապահովեց 131000 Տոլար յօգուտ Հայ 

դատի ջատագովական  ծրագիրներուն:  

 

Բշ 22 Հոկտեմբեր  – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Ժողովը 

սպառիչ կերպով քննեց ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բի Աւտրալիա այցելութեան մանրամաս-

նութիւնները: Ժողովը որոշեց Հայկական կազմակերպութիւններու հետ միասին կայացնել 

խորհրդակցական հանդիպում մը միասնաբար դիմաւորելու համար Վեհափառ 

Հայրապետն ու իր ընկերակիցները: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր եւ Առաջնորդարանի 

միամսեայ գործունէութեան տեղեկանքը եւ արձանագրեց իր գնահատանքը տարուած 

աշխատանքներուն: Ժողովը նաեւ տեղեկացաւ 26 Հոկտեմբերին Առաջնորդարանին մէջ 

տեղի ունենալիք Բարերարներուն ի նպաստ կազմակերպելի Շնորհակալութեան 

Ճաշկերոյթի մանրամասնութեանց ինչպէս նաեւ հաշուական իրավիճակին: 

 

Եշ 25 Հոկտեմբեր  – 91 տարիքին իր հանգիստը մտաւ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց ուխտի միաբան Հոգեշնորհ 

Տէր Ռազմիկ Վարդապետ Պօղոսեանը: Հայր Սուրբը այն քաջ հոգեւորականներէն եղած է որ իր կեանքը վտանգելով 

կարողացած է տէր կանգնիլ վաթսունական թուականներուն հրէական խժդժութեանց ենթակայ Բեթլեհէմի Հայոց 

եկեղեցւոյ եւ համալիրին: Հայ Սուրբը վաղուց անկողնոյ կը 

ծառայէր եւ կը մնար հանգստեան տան մէջ: Վախճանման 

առիթով Երուսաղէմի Պատրիարք Ամենապատիւ Տէր Նուրհան 

Արքեպիսկոպոս Մանուկեան, հանդիսապետելու համար թաղ-

մանական արարողութեանց, երկու օրով ժամանեց Սիտնի եւ 

մատուցեց իր վերջին յարգանքը վախճանեալ վարդապետին:  

Ինչպէս սովորութիւն է, հոգեւորականի մը վերջին օծումը կը 

կատարուի Սուրբ Պատարագի ընթացքին: Սրբազան Հայրը 

մատուցեց Պատարագը, որուն մասնակից դարձան 

Արժանապատիւ Քահանայ հայրերը եւ սարկաւագաց եւ 

դպրաց դասերը: Իր դամբանականին մէջ Պատրիարք Հայրը 

վեր առաւ հոգելոյս վարդապետին քրիստոնեայի, 

հայրենասէրի եւ քաջարի անձին արժանիքները: 24 Հոկտեմբերի երեկոյեան, ի ներկայութեան հանգուցեալի 

ընտանիքին եւ հարազատներուն, տեղի ունեցաւ Տան Կարգը: Հոգելոյս Վարդապետին մարմինը ամփոփուեցաւ 

Մաքուարի Փարքի հոգեւորականներու յատուկ պանթէոնին մէջ: Այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կու գայ իր 

ցաւակցութիւնը յայտնելու Պօղոսեան եւ Պէրէճիքլեան ընտանիքներուն, խնդրելով Աստուծմէ Հայր Ռազմիկի 

հոգին ընդունիլ Երկնային Արքայութեան մէջ:  
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Ուրբ 26 Հոկտեմբեր – Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ առաջին ճաշկերոյթ հրաւէրը ի պատիւ 

Առաջնորդարանի շինարարական աշխատանքներուն բարերարներուն եւ զօրակիցներուն, հրաւէրովը Սրբազն Հօր 

եւ Թեմական Խորհուրդին: Մասնակից էին 50 բարերարներ, որոնք հաւատալով Առաջնորդարանի առաքելութեան 

իրենց նիւթաբարոյական աջակցութիւնը չզլացան բնաւ: Հանդիսավարն էր Թեմական Խորհուրդի փոխ 

ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, որ բացատրեց Առաջնորդարանի կարեւորութիւնը ազգային եւ հոգեւոր 

մեր կեանքին մէջ: Ան շեշտեց այն իրականութիւնը թէ Առաջնորդարանի կառուցումը կը պարտինք Սրբազան Հօր 

տեսլականին եւ Թեմական Խորհուրդի եւ Կալուածոց Յանձնախումբի խանդավառ աշխատանքին եւ Հայ համայնքի 

զաւակներուն եւ իրենց նիւթաբարոյական աջակցութեան:  

Սրբազան Հայրը իր շնորհակալական ու երախտագիտական խօսքերը ուղղեց բոլոր բարերարներուն անխտիր եւ 

բարձր գնահատեց այն գիտակցութիւնը որ կը տիրէր Առաջնորդարանի թիկունք կեցած ազգայիններուն մօտ:  

Սրբազան Հայրը իր յատուկ շնորհակալութիւնը յայտնեց նաեւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին, որոնց 

ջանքերով կահաւորուեցաւ Առաջնորդարանի խոհանոցը բայց մանաւանդ անոնց բծախնդրութեան շնորհիւ այս 

ճաշկերոյթը  կազմակերպուեցաւ բարձր որակով:  

Հաւաքի ընթացքին տեղի ունեցաւ մեկնարկը «Առաջնորդարանի Բարեկամներ» ծրագրին, որով Առաջնորդարանը 

պիտի ունենայ իր նուիրատու աջակիցները եւ անոնց անունները պիտի արաձանագրուին «Կենաց Ծառի» 

«տերեւ»ներուն վրայ: «Ծառ»ը յատուկ տեղ պիտի գրաւէ Առաջնորդարանի պատերէն մէկուն վրայ: 

Հաւաքը բարձր տրամադրութիւն ստեղծեց ներկաներուն մօտ:    
 

Ուրբ 26 Հոկտեմբեր – Սրբազան հայրը իր գտասենեակին մէջ ընդունեց 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Դոկտ Մկրտիչ 

Մկրտիչեանը, ընկերակցութեամբ Աւստրալիոյ Համազգայինի Շրջա-

նային Վարչութեան Ատենապետ Պրն Վիգէն Գալլօղլեանի եւ Պարոն 

Կարպիս Սարեանի: Դոկտ Մկրտիչեան, որ Պէյրութէն քաղաքս կը 

գտնուի Համազգայինի հիմնադրութեան 90ամեակի առթիւ իբր գլխաւոր 

բանախօս, տեղեկացուց Սրբազանը Համազգայինի գործունէութեան 

մասին Կրթական եւ Մշակութային բնագաւառներու մէջ, անոր ապագայ 

ծրագիրներուն եւ ունեցած սիրալիր յարաբերութեան Հայրենի մշակու-

թային մարմիններուն հետ: Արծարծուեցաւ ուսուցիչներ պատրաստելու 

խիստ կարեւոր հարցը: 

 

Կիր 28 Հոկտեմբեր – Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին տակաւն իր հոգեւոր հովիւը 

չունի: Հայր Երեմիա Աբգարեանի  վիզան արդէն իսկ տրուած է եւ  Ուէնթուըրթվիլի 

Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր նոր հովիւին Սիտնի ժամանումը կը 

սպասուի մինչեւ Դեկտեմբեր: Յունուար 2018էն մինչեւ օրս Սրբազան Հայրը եւ երեք 

քահանայ հայրերը շաբաթական հերթականութեամբ կը պատարագեն Սուրբ 

Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ: Այս Կիրակի Սրբազան Հայրը պատարագեց եւ 

քարոզեց, պատգամելով սատար հանդիսանալ նոր հոգեւոր հովիւին, 

կազմակերպելու համար արեւմտեան Սիտնիի հոգեւոր կեանքը:: 
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Կիր 28 Հոկտեմբեր  –  Սրբազան հօր հովանաւորութեամբ տեղի ունեցաւ Համազգային Կրթական եւ Մշակութային 

Միութեան հիմնադրութեան 90ամեակի տօնակատարութիւնը Գօլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան սրահին մէջ, 

հանդիսավարութեամբ Տիկին Սիլվա Նազարեանի: 

Սրբազանին ընկերակցեցան Արժ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեան, Սարգիս Տէր Պետ-

րոսեան, Ստեփան Գրգեաշարեան, Պետրոս Զօրլու 

եւ Նշան Պասմաճեան: Հակիրճ, իմաստալից եւ 

նպատակաուղղուած գեղարուեստական յայտագրի 

մը կողքին խօսք առին Համազգայինի Շրջանային 

Վարչութեան ատենապետ Պրն Վիգէն Գալլօղլեան 

ապա յատուկ այս առիթով Պէյրութէն հրաւիրուած 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենա-

պետ՝ Դոկտ Մկրտիչ Մկրտիչեան: Սրբազան Հայրը 

կատարեց փակման խօսքը որ անդրադառնալով ՊՊ Գալլօղլեանի եւ Մկրտիչեանի յայտնած գաղափարներուն եւ 

Համազգայինի ապագայ ծրագիրներուն, մանաւանդ կրթական եւ մշակութային համակարգերու արդիականացման 

գործընթացին առնչուած ՝ զանոնք նկատեց մեծ եւ խիստ կարեւոր ձեռքբերումներ: Ան դրուատանքի խօսքերով 

հանդէս եկաւ յայտագրին մաս կազմող դերակատարներուն մասին: Հանդիսութիւնը, ընդհանուր խանդա-

վառութեան մէջ, փակուեցաւ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ»ով:   

 

Բշ 29 Հոկտեմբեր  –  Ընկերակցութեամբ Արեւելեան Եկեղեցիներու Եկեղեցապետերուն, Սրբազան Հայրը մեկնեցաւ 

Կօլպըրն քաղաքը, ուր Անտիոքեան եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ ամսական հերթական հանդիպումը Արեւելեան 

եկեղեցիներու կազմակերպութեան անդամներուն: Ժողովը լսեց տեղեկագիրը Ատենապետ Րոպըրթ Եպիսկոպոս 

Րապպաթին երաշտի համար կատարուած հանգանակութեան մասին: Որոշուեցաւ  հանգանակուած 70000 Տոլարը 

փոխանցել երաշտով զբաղող յարմար կազմակերպութիւններուն: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ հոգեւոր զարգացում 

ջամբելու աշխատանքով, որուն նիւթը ներկայացուց Մարոնի եկեղեցիէն Էլի Նախուլ քահանան: Ժողովը լսեց նաեւ 

նորոգ նշանակեալ Անտիոքեան եկեղեցւոյ Մետրոպոլիտ Պասիլիոս Արքեպիսկոպոս Քուտսիէյի դասախօսութիւնը 

Անտիոքեան եկեղեցիներու խիստ հետաքրքրական նիւթին մասին: Դադարներուն եկեղեցապետերը առիթ 

ունեցան հաւաքական աղօթք բարձրացնելու Մերձաւոր Արեւելքի եւ աշխարհի խաղաղութեան համար: 

Վարչական աշխատանքներու կողքին մտաւորական եւ հոգեւոր հաւաք մը հանդիսացաւ այս ժողովը:  

 

Դշ 31 Հոկտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, այցելեց Առաջնորդարանի 

գլխաւոր բարերարներ Տէր եւ Տիկին Լորիս եւ Սօնիա Խանճեանի՝ 

իրենց հանգստեան տան մէջ: Սիրալիր խօսակցութենէ ետք Սրբազան 

Հայրը Խանճեան ամոլին յանձնեց այն յուշանուէրը, որ պատրաստուած 

էր 26 Հոկտեմբերի ճաշկերոյթին նուիրելու համար իրենց: Կամքէ 

անկախ պատճառով բարերարները չէին կրցած մասնակցիլ 

բարերարներու ի պատիւ տրուած ճաշկերոյթին: 

 

Դշ 31 Հոկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Ատենապետ սարգիս Տէր 

Պետրոսեանի, Փոխ Ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 

որակաւոր դասախօսական երեկոյի մը կազմակերպուած 

Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան կողմէ: Դասախօս՝ Դոկտ. 

Մկրտիչ Մկրտիչեան, Նիւթ՝ Սփիւռքը Անցեալ եւ Ներկայ, 

հանդիսավար՝ Նշան Պասմաճեան: Դոկտ Մկրտիչեան բաւական 

մանրամասն զեկուցեց Սփիւռքի իրավիճակին, Հայաստան Սփիւռք յարաբերութեանց, պետականաութեան 

կարեւորութեան, գաղութներէն եւ Հայրենիքէն ակնկալիքներուն մասին: Եղան բազում հարցումներ, որոնց սպառիչ 

պատասխան տուաւ Պարոն դասախօսը:   
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DIOCESAN NEWS 
 

 
Tuesday 2 October – The Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian presided over the First Republic of Armenia 
centennial commemoration committee meeting, with representatives of the various community organisations taking 

part. The discussions covered the centennial event, its positive impacts and failings, its advantages and imperfections 

were identified. Bishop expressed his elation with the cooperative efforts, although there were some flaws. 
The committee members representing the eight organisations (three churches, three community parties, AGBU and 

Hamazkaine) concurred that the small profit, which remained from the sponsor and entry donations, be allocated to the 

All-Armenian Fund Australian Chapter’s 25
th
 anniversary commemorative event. 

 
Thursday 4 October – At the invitation of the NSW State Library, accompanied by the 
Chancellor Nishan Basmajian,  Bishop Najarian attended the opening of its new galleries. The 

number attending reached close to 1000 including the Premier the Hon Gladys Berejiklian. The 

executive director of the Gallery, Mrs Louise Anemaat greeted the Bishop. The association 

between the Diocese and Mrs Anemaat goes back to the collaborative efforts with Hamazkaine 

on the 350th anniversary of the first Holy Bible translation into Armenian in 2016. Dr John 

Valance and the Premier, who work wholeheartedly towards the development of libraries 

and particularly this one, addressed the attendees on the important role they play in the edification of future generations. In 

turn they thanked those who steadfastly support the needs of these institutions noting the benefaction of the Crouch family, 

John Fairfax AO, The Nelson Meers Foundation, Rob Thomas AM, Kim Williams AM. 

The NSW Library receives the Paros Newsletter and today the 14 issues are available amongst its archives. Paros 

congratulates the NSW Library on its new initiatives. 
 

Friday 5 October – The Diocesan Ladies Guild held a meeting to finalise the needs of the kitchen and dining equipment and to 

discuss the details of the Benefactors and Supporters’ dinner to be held on 26 October.  
 

Saturday 6 October  – The annual gala dinner of the NSW Federation Community 

Language School was held in Punchbowl with more than 1000 participants 

representing religious and community institutions including principals, teachers, 

students and parents of more than 60 different language schools. Bishop Najarian 

attended the event accompanied by Diocesan Council Vice-Chairman Mr Stepan 

Kerkyasharian and Chancellor Nishan Basmajian. The NSW Premier, Ms Berejiklian 

gave an inspiring message commending the mission of the language schools. She said 

she herself was a graduate of a Saturday language school and how it had strongly 

impacted on her identity. A number of cultural dances were presented of different 

nationalities. It would have been imposing to have had Armenian dancing represented 

by our Saturday schools. We hope in the coming year the Armenian presence will be 

more noticeable at this function and other similar events. 
 

Sunday 7 October  –  Following the letter of request of the Primate to conduct 

requiem services on the passing of Armenian legend and humanitarian, Charles 

Aznavour, the three churches parishes of Holy Resurrection, Holy Trinity and St 

Mary’s offered prayers seeking God to grant rest to his soul. The pews of the Holy 

Resurrection Church were filled with parishioners ready to pay their final respects 

to the renowned singer. In his sermon, Bishop Najarian spoke of the esteem in 

which the artist was held not only for his unique voice but more so for his strong 

devotion and support of Armenia and Armenians. Following the church service, 

with Reverend Fathers Avetis Hambardzumyan and Bartev Karakashian, he led the 

procession outside to lay flowers at a small shrine set up against the khachkar 

(cross-stone) on the church grounds. He was followed by the priest, deacons, choir 

and the congregation. And so the memory of the immortalised Aznavour was 

honoured.  
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Monday 8 October – Bishop Najarian with Father Avetis 

Hambardzumyan blessed the young children of the Church of 

Holy Resurrection Young Mothers’ Group which numbered a 

group of 22 little ones. The Mothers’ Group is a program of the 

Armenian Community Welfare and is led by Mrs Marina 

Avagyan-Tchaprazian each Monday. The annual blessing of 

the children has become a tradition now and creates great 

enthusiasm among the parents.  
 

Tuesday  9 October – Bishop Najarian presided over the 

periodic meeting of the Armenian Community Welfare 

Centre’s Management Committee.  The agenda included a 

review of the Executive Director’s report and issues that had 

been overcome as well as the new challenges being faced. 

Tabling of the financial report presented the current financial position and new suggestions were examined to be adopted.  

 

Tuesday  9 October – Bishop Najarian with the Diocesan Chancellor welcomed the 

Indian Malankara Orthodox Church’s Kochi Metropolitan Bishop Dr Ireneus 

accompanied by Reverend Father Thomas Varghese in the Diocesan office. During the 

courtesy visit Bishop Ireneus explained the challenges he faced in his church located in 

southern India, the changes in regulations by the government for religious 

organisations and the publishing of his new book titled, “A study of manifestations of 

the Unspeakable in Selected Mystic Saints and Holy Persons in the Malankara 

Orthodox Syrian Church”. At the conclusion of the meeting, the Metropolitan gifted a 

copy of his book to Bishop Najarian. Our two Apostolic churches have shared the same 

doctrines and articles of faith, and continue to enjoy close relations to this day. So 

much so that the ordination of the local priest, Father Thomas Varghese was conducted 

by Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory in the Church of Holy Resurrection 

18 years ago. 

 

Wednesday 10 October  - Bishop Najarian presided over the periodic Committee meeting of the Hayastan All-Armenian 

Fund Australia branch. This year is the 25th anniversary of the establishment of the Fund in Australia. The meeting addressed 

the details of arrangements for the commemoration concert to be held under the auspices of the Primate for this occasion on 

Saturday 10 November at the Ryde-Eastwood Leagues Club.  

The evening will feature sisters, Liana and Lilit Hovhanissyan from Armenia who are internationally renowned singers.  

 

Friday 12  October  – At the invitation of Prime Minister Scott Morrison, Bishop Najarian with fellow representatives of the 

Middle Eastern Apostolic Christian Churches of Australia (AMEC) met with him in Sydney. The Prime Minister, a faithful 

Christian himself, confirmed the right to religious freedom of the Armenian Church will be preserved and there would be no 

threat to that freedom. At the appropriate moment, Bishop Najarian informed the 

Prime Minister of the upcoming visit of His Holiness Karekin II in 2019 from 1-10 

February and the impending plan for him to meet with the Prime Minister. He 

affirmed his readiness for this opportunity. 

 

Friday 12  October  – At the invitation of the Hamazkaine Literary Committee, 

Bishop Najarian joined a group of some thirty literary-lovers at a gathering in the 

Armenian Cultural Centre. The evening was dedicated to the memory of recently 

departed, internationally renowned Armenian singer, Charles Aznavour. He was 

remembered for his valuable contribution as an artist and devout Armenian. Each 

participant then read and appraised a poem. Bishop Najarian highly praised the event 

expressing how important this is for our community. He applauded the mission of 

Hamazkaine, wished the Literary Committee every success and encouraged them to 

continue this vital work.  
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Saturday 13 October  - Under 

the auspices of the Primate, 

the 30th anniversary of the 

Voice of Nor Seroont Radio 

Program  under the umbrella 

of the  Social Hunchak 

Democrat Party was cele-

brated at The Renaissance. 

The Master of Ceremonies 

for the evening was AGBU 

Alexander School Principal, 

Manoug Demirjian. The 

radio broadcast commenced on 16 November 1988 with 

thanks to the efforts of Vatche Demirjian. Initially a half 

hour program, today the broadcast runs from 7.00 to 9.00 

p.m. every Sunday for the enjoyment of Sydney’s 

community. In his remarks Bishop Najarian commended 

the patriotic work of Nor Seroont in the preservation of 

the Armenian identity. He conveyed his respect to the 

founders and the presenters of the program, especially 

Toros Boyadjian and Vatche Topouzian, congratulating 

them on their continued years of service in meticulously 

preparing and presenting the content to reach Armenian 

homes. 

 

Saturday 13  October  - By the efforts  of New Zealand’s Armenian Community, a 

basalt monument was installed in the Upper Harbour area of Auckland with a 

beautiful inscription of the Armenian Alphabet. Armenians of Auckland with local 

community representatives gathered at the site of the memorial stone which was 

dedicated to the people of Auckland as a symbol of gratitude for the warm 

hospitality towards Armenian families over the past 20 years and friendship 

between the people of New Zealand and Armenia. 

It was such a coincidence the unveiling of the Armenian Alphabet Stone was held 

on the Feast of the Holy Translators, 10,000 miles away from the graves of Mesrob 

Mashdots and the generation of translators, in a country that did not exist on the 

world map at that time. The presenter for the occasion was Dr Zaven Panossian 

who provided an explanation of the memorial stone thanking everyone who had 

supported the project, in particular Noobar Yacoobian, Chairman of the Armenian 

Society of New Zealand, Garo Yeldizian, Namir Batani, Tamara Azizian, Ashot 

Grigoryan and Arsen Sarkissian. He also conveyed the gratitude of the Armenian 

community to the Upper Harbour Local Board and Meadowbank Community 

House as well as all the participants. 

Both the President and Vice-Presidents, Mesdames Lisa Whyte and Lisa Burton Burn and former 

President Robert Robin of the Board addressed the crowd extending their heartfelt congratulations 

to the Armenian community and testifying to the diligent and patriotic passion of Armenians. 

A traditional Armenian cultural program followed with singing, dancing and poetry recitations by 

young Tayissa Grigoryan, Louiza Grigoryan, Tavit Sargsyan. Tayissa concluded the program with a 

solo dance performance to Ara Gevorgyan’s “Artsakh”. 

With the official procedings over, the Auckland Armenians with guests who had travelled for this 

occasion enjoyed a festive party illuminating this historical day in the annals of the Armenians in 

New Zealand. 

Among the guests were four Armenian families from the capital city of Wellington and Chancellor 

Nishan Basmajian was also present to be a part of this joyous occasion. 

 

Sunday 14 October  – Already in its fifth year, the Feast of the Holy 

Translators and Blessing of Teachers were formerly celebrated at the 

Church of Holy Resurrection. 

Five years ago, His Grace Bishop Najarian declared the Holy 

Translators feast the Day of Armenian Teachers and since 2014 all the 

principals and teachers from our Armenian language schools are 

invited to attend church together and participate in the Divine 

Liturgy which is celebrated by the Primate. Together they partake in 

Holy Communion and receive the blessing of the Bishop.                             
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Similarly this year, some fifty teachers were present and 

illuminated the church service. The epistle readings were 

read by the Principals of Galstaun College and AGBU 

Alexander School, Eddie Demirdjian in Armenian and 

Manoug Demirjian in English respectively. 

Following the church service, the teachers were invited to 

the Edgarian hall where the Primate and clergy were the 

luncheon guests of the Church of Holy Resurrection’s 

Ladies Auxiliary. 

It has become customary each year for teachers to be 

addressed by a co-teacher on a specific subject. This year’s 

topic was presented by School Principal Manoug 

Demirjian on “How to Implement Technology in the 

Armenian School.” Mr Demirjian with his precise and 

humorous presentation created great excitement amongst 

those present and graciously expressed his preparedness to 

assist all the schools in correctly applying the latest 

technology. Mr Demirjian answered the many questions 

posed to him. 

In his closing address, Bishop Najarian highly commended 

the teachers for their committed service and encouraged 

them to implement new initiatives to benefit the teaching 

of the Armenian language and the mission of Armenian 

schools. 

 

Thursday 18 October – At the invitation of Rev The Hon Fred Nile MLC Member of the 

NSW Legislative Council and Parliamentary Leader of the Christian Democratic Party, 

Bishop Najarian and Chancellor Nishan Basmajian attended the Reverend’s 84th birthday 

celebration held in a reception room in Parliament House with the Premier Gladys 

Berejiklian and parliamentary colleagues Jonathan O’Dea, Paul Green, David Clarke 

among other distinguished guests.  

Bishop Najarian was invited to open the event with prayer and at the request of Reverend 

Nile to say grace in Armenian “Jashagestsook Khaghaghootyamp”.  

A tribute to his 37 years in Parliament was presented capturing essences of his religious, 

personal and civic life. Fred Nile is a close friend of the Armenian people having visited 

Artsakh and Armenia, also a staunch advocate to have the Australian Government 

recognise the Armenian Genocide. In her message, the Premier emphasised the high 

integrity of the guest of honour as a man of justice, faith and civic service. 

 

Saturday 20 October  - Bishop Najarian with Fathers Bartev Karakashian and Avetis Hambardzumyan welcomed the 

students, principal and teachers of Hamazkaine Tarkmanchadz Saturday School to the Church of Holy Resurrection to 

receive Holy Communion and the blessing of the Primate. Two students read from the Epistles during the service. At the 

conclusion, Bishop Najarian blessed all the children and wished the teachers every success in instilling strong Christian 

Armenian values in their students. 

 

Satuerday 20 October  - The official launch of the Shnorhali Vocal 

Ensemble, a group of talented young vocalists under the 

conductorship of Lilit Mouradian-Minasian, was held in the Church 

of Holy Resurrection as a prelude to the annual dinner of church 

servants. With a repertoire of spiritual and Gomidasian songs, the 

group received an arousing applause from the 150 guests. 

On the 30th foundation anniversary of the Church’s Loosavorich 

Choir, members serving more than 20 years were awarded 

commendation certificates by the Diocese  for their faithful service. 

The Paros editorial team takes this opportunity to congratulate the 

youth of the Shnorhali Vocal Ensemble on its formation and hopes 

they will continue in the footsteps of their predecessors. 
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At the same time we congratulate the older members of the 

Loosavorich Choir and the Choirmaster Deacon Vartan Elmasian. 

Your example of service is praiseworthy as you continue to be a pillar 

of the Church of Holy Resurrection. 

At the conclusion of proceedings in the Church, Bishop Najarian with 

the clergy and 150 guests 

moved to the Edgarian 

Hall where he presided 

over the church family 

dinner hosted by the 

Parish Council. The 

Master of Ceremony for 

the evening was Parish Councillor Zaven Yaghljian. On this joyous occasion, the 

Parish Council honoured Archpriest Father Norayr Patanian on his 80th birthday 

as well as bestowing Honorary Life Membership to long-standing parish 

members Mr and Mrs Krikor and Azadouhi Karageuzian for their dedicated 

contribution to church life for many, many years. 

The Paros editorial team congratulates Fr Norayr and Mr and Mrs Karageuzian 

wishing them good health. 
 

Sunday 21 October  –  With Father Avetis Hambardzumyan, Bishop Najarian attended the Spring picnic organised jointly by 

the Church youth ACYA and AGBU Youth. This annual event brings together youth from various organisations which 

reached close to 100 this year. Bishop Najarian expressed his delight at the close relationships between the youth and 

encouraged them to continue this effort. It is noteworthy there is an atmosphere in the community among our youth to 

work together on joint projects. It is important for our organisations, parents and schools to encourage this in their platforms. 

 

Sunday 21 October  – At the invitation of the Armenian 

National Committee (ANC), Bishop Najarian accompanied 

by Diocesan Council Chairman and Vice-Chairman 

Messrs Sarkis Der Bedrossian and Stepan Kerkyasharian 

attended the annual ANC Banquet held at The Concourse 

in Chatswood. The evening attracted 300 Armenian and 

non-Armenian supporters which included representatives 

of organisations, Ministers and Members of Parliament. 

Due to unforeseen circumstances, the Premier Gladys 

Berejiklian was unable to personally attend but sent her 

video message.  

The special guest honouree for the occasion was Professor 

Richard Hovanissian from the United States who after his 

concise address presented the Armenian National 

Freedom Award and the Armenian Community’s Friends 

of the Year were awarded to Federal MPs Trent 

Zimmerman and Joel Fitzgibbon, Chair and Vice-Chair of 

the Australia-Armenia Inter-Parliamentary Union. 

The Master of Ceremony for the evening was former SBS 

news presenter and Australian-Armenian George 

Donikian and the evening raised $131,000 to further the 

work of the ANC.  

 

Monday 22 October – Bishop Najarian presided over the 

periodic meeting of the Diocesan Council. The meeting 

tabled details of the Pontifical visit of His Holiness 

Karekin II and resolved to invite Armenian organisations 

to a consultation meeting to jointly plan the welcoming of 

the Catholicos and his delegation. Bishop Najarian 

presented his monthly report on the activities of his office 

and commended all that had been achieved. The meeting 

was also updated on the details of the upcoming 

Appreciation Dinner in the Diocesan Centre on 26 

October for our benefactors and supporters as well as the 

monthly financial report reviewing the current financial 

position of the Diocese. 
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Thursday 25 October  –  At 91 years of age, Very 

Reverend Father Razmik Boghossian, of the St James 

Brotherhood of Jerusalem, entered his eternal rest in 

Sydney. The Reverend Father was a brave holy monk 

who placed his life in danger in the 1960’s to withstand 

Israeli forces and preserve the rights of the Armenian 

Church and holy sites in Bethlehem. He retired from 

serving as a priest some years and lived in a nursing home. 

On the news of his passing, His Beatitude Archbishop 

Nourhan Manougian Patriarch of Jerusalem made his way 

to Sydney to preside over the funeral and last anointing. 

As is customary, the anointing of a priest is conducted 

during a Divine Liturgy. The Liturgy was celebrated by 

Bishop Najarian with the participation of the Reverend 

Fathers and diaconate. In his eulogy, the Patriarch 

recalled the holy fathers devout Christian, patriotic and 

gallant personal virtues. On the evening of 24 October, in 

the presence of the family and relatives, a service was 

held at Holy Resurrection Church with the open casket. 

The interment ceremony was held at Macquarie 

Cemetery in a plot designated in the Armenian section for 

church servants.  

The Paros editorial team extends its deep condolences to 

the Boghossian and Berejiklian families, seeking our 

Almighty Father to grant Father Razmik the eternal 

kingdom.

 Friday 26 October  –  An inaugural dinner was held in the reception room of the Diocesan Centre at the invitation of the 

Primate and Diocesan Council for the Benefactors and Supporters of the Diocesan Centre construction. In attendance were 

50 major donors who with their contributions demonstrated their conviction to the Diocese’s mission. 

The Master of Ceremony, Diocesan Council Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian, articulated the important role of the 

Diocese in our spiritual and national life. He emphasised the realisation of the Diocesan Centre was due to the vision of 

Bishop Najarian, the tireless dedication of the Diocesan Council and Properties Committee as well as the generous financial 

su  pport of the community. 

Bishop Najarian in turn expressed his words of appreciation to all the benefactors and highly commended the deep 

understanding that was evident by the firm stance of those who supported the Diocesan Centre. 

Bishop Najarian conveyed his special thanks to the Diocesan Ladies Guild for 

their tremendous effort in organising the kitchen, dining and hospitality 

wares of the Diocesan Centre with such particular eye for detail which was 

the fruition of the high calibre of the evening’s presentation. 

In the course of proceedings, the “Friends of the Diocese” program was 

launched as the progressive next step forward following the construction.  

Symbolic of the “Tree of Life”, the Diocesan Centre now has roots as a building 

and needs to be nourished to develop its foliage, that is, to grow in its mission 

and ministry. With this metaphor, the program was introduced inviting the 

support of annual endowments which is to be acknowledged with names on 

the leaves of the Tree of Life Cross that will adorn a prominent position in the 

Diocesan Centre.  

The evening left everyone cheerful, enlightened and in high spirits.  
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Friday 26 October  - Bishop Najarian received Dr Megerditch 

Megerditchian Chairman of the Hamazkaine Central Board in his 

office, accompanied by Mr Vicken Kalloghlian Chairman of the 

Hamazkaine-Australia Central Committee and Mr Garbis Sariyan. Dr 

Megerditchian, from Beirut, was invited to Sydney to be the keynote 

speaker at the 90th anniversary commemoration of the establishment 

of the organisation. He informed Bishop Najarian on the work of the 

Hamazkaine Educational and Cultural Society in various locations, its 

future plans and the cordial relations it enjoys with Armenian cultural 

bodies. A discussion pursued on the importance of preparing qualified 

Armenian educators. 

 

Sunday 28 October – Whilst we await the arrival of the newly appointed parish priest, 

Very Reverend Father Yeremia Abgaryan to the Church of Holy Trinity in 

Wentworthville by December, Bishop Najarian and the three priests of the Chatswood 

parish have continued celebrating the Divine Liturgy every Sunday since January on a 

rotational basis at Holy Trinity Church. On this Sunday, Bishop Najarian celebrated Holy 

Mass and in his sermon directed the congregation to stand firm with their new pastor to 

develop parish life in western Sydney. 

 

Sunday 28 October – Under the auspices of the Primate, the commemoration of the 90th 

anniversary of the establishment of Hamazkaine was held at Galstaun College’s 

Nalbandian Hall, with Mrs Silvia Nazarian the evening’s presenter. Bishop Najarian was 

accompanied by Father Avetis Hambardzumyan, Sarkis Der Bedrossian, Stepan 

Kerkyasharian, Bedros Zorlu and Nishan Basmajian. Following a concise, meaningful and 

purposeful artistic program, addresses were given by Mr Vicken 

Kalloghlian, Chairman of the Hamazkaine Regional Committee and 

keynote speaker, Dr Megerditch Megerditchian, Chairman of the 

Central Executive Board of Hamazkaine from Beirut. In his closing 

address, Bishop Najarian referred to the ideas and future plans of 

Hamazkaine as outlined by the two speakers, noting the great 

importance of the initiatives in modernising the educational and 

cultural systems.  He had words of praise for the performers who 

participated in the program. The jubilant evening was closed with 

Bishop Najarian imparting the Prayer of Protection. 

 

Monday 29  October  – With the representatives of the Middle Eastern Apostolic Christian Churches Conference (AMEC), 

Bishop Najarian left for Goulburn where the monthly meeting was held at the Antiochan Orthodox Church. Chairman, 

Bishop Robert Rabbat presented his report on the Drought Relief fundraising program and it was decided to transfer the 

collected $70,000 to agencies assisting the farmers. The conference also considered ways to develop spiritual awareness with 

a presentation by Reverend Father Elie Nakhoul of the Maronite Church. Metropolitan 

Archbishop Basilios Kodseie of the Antiochan Orthodox Archdiocese who was recently 

appointed to AMEC, in turn presented the topic as a focal ministry of their Church. The 

clergy raised prayers together for peace in the Middle East and the world. This was a fruitful 

meeting in intellectual thought and spiritual unity. 

 

Wednesday 31 October  - Bishop Najarian with Reverend Father Avetis Hambardzumyan 

visited Mr and Mrs Loris and Sonia Kanjian at their rest home enjoying a warm 

conversation over afternoon tea. As the Grand Benefactors of the Diocesan Centre, Bishop 

Najarian presented them with a special memento to honour their generous gift as a token of 

appreciation for the legacy they have now created. Due to unexpected circumstances our 

patrons were regrettably unable to attend the benefactors’ dinner on 26 October.  
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

 

Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք  

եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

Աւստրալիա Հովուապետական 

այցելութիւնը տեղի պիտի ունենայ 

1-10 Փետրուար 2019ին:  

Վեհափառ Հօր ձեռամբ պիտի  

կատարուի նոր Առաջնորդարանի 

պաշտօնական բացումը: 
 

 

 

 

Wednesday 31 October  - With the Diocesan Council Chairman 

and Vice-Chairman Messrs Sarkis er Bedrossian and Stepan 

Kerkyasharian and Chancellor Nishan Basmajian, Bishop Najarian 

attended a high calibre public lecture organised by the 

Hamazkaiine Regional Committee. The lecture entitled, “The 

Diaspora: Past and Present” was presented by Dr Megerditch 

Megerditchian, Chairman of the Central Executive Board of 

Hamazkaine with Mr Nishan Basmajian conducting the evening’s 

proceedings. Dr Megerditchian gave a most detailed account on 

the state of the diaspora, Armenia-Diaspora relations, the 

importance of statehood and the expectations from communities 

and Armenia. Many questions were posed to the lecturer who 

provided comprehensive answers. 

 

 

  

 
COMMUNITY 

ANNOUNCEMENT 
 

The Pontifical Visit to Australia  

of His Holiness Karekin II 

Supreme Patriarch & Catholicos 

of All Armenians 

with the official  

Blessing & Opening of the 

Diocesan Centre 

has been postponed to 
 

1-10 FEBRUARY 2019 
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FRIENDS OF THE DIOCESE 

  

With the Diocesan Centre now complete, our one and only focus is to 

serve the community and our parishes through ministry and mission. 
 

However the reality is, the extent of our work is dependent on the 

financial resources available to support our programs and ongoing 

expenses. 
 

The Friends of the Diocese Program has been established to ensure the 

Diocese has sufficient operating funds to maintain and sustain its programs 

which include outreach to mission parishes, Christian education, youth 

initiatives, community-building, and ecumenical relations. 
 

The Program is seeking endowments, a promise to commit an annual 

amount to support the work of the Diocese. This commitment will 

demonstrate you care passionately about our Armenian Apostolic Church 

and the Diocese's leadership role in our community. 
 

As a Friend of the Diocese we will invite you to join us on various 

occasions at the Diocesan Centre as well as an Annual Meeting of like-

minded heads and hearts to share reports and discuss the path of the 

Diocese.  
 

Join us on the 'Tree of Life Cross' in the foyer to give life and purpose to this 

beautiful building as a Friend of the Diocesan Centre. 

 
 

PLEDGE FORM 

I/We wish to become a Friend of the Diocesan Centre  

by committing to an annual endowment to support 

the ongoing mission and ministry of the Diocese. 

  Golden Leaf  $5,000 p.a. 

  Silver Leaf     $2,000 p.a. 

  Bronze Leaf  $1,000 p.a. 

 

          Name: _________________________________________ 

          Tel / Mobile No.: ________________________________ 

          Email: _________________________________________ 

“So let each one give as he purposes in his heart, …  
for God loves a cheerful giver.” – 2 Corinthians 9:7 

 

 

For more information contact: 
NISHAN BASMAJIAN on 0413 264 296 or diocese@armenian.com.au 

 

DIOCESE MISSION 

STATEMENT 

 

The mission of the Diocese is  

to uphold and propagate the 

faith and canons of the 

Armenian Apostolic Church 

rooted in the orthodoxy of the 

Holy Scriptures and Traditions. 

Based on the principles 

preached by our Lord Jesus 

Christ to witness, serve and 

teach, the Diocese is 

responsible for the welfare of 

the Community to lead and 

care for its spiritual, relational 

and communal needs. 
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Inspired by Michael Aram’s 

sculpture of the 

“Tree of Life Cross” 
 

It will symbolise the growth 

and fruitfulness of the 

Diocese’s mission of faith  

& ministry 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

Thank You to 

Mr & Mrs Sarkis  

Der Bedrossian as  

this month’s sponsor 

of Paros. 
 

To discuss sponsoring an 

issue of Paros or placing a 

business advertisement, 

please contact Mrs Laura 

Artinian on 0409049304 

 

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

The Willing Spirit of Generosity 
 

“The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, 
does not live in temples made by man,

 
nor is he served by human hands,  

as though he needed anything, since he himself gives to all mankind 
 life and breath and everything.”  - Acts 17:24-25 

 

The act of giving is a fundamental principle of the Holy Bible and there is much 
information on how God assesses the generous person. He applauds the generous 
who reflect the benevolent Creator himself. 
 

The term “generous” denotes one who freely gives to others, one who is willing to 
share — without expecting anything in return. We all would like to be viewed as 
generous however true generosity, given unconditionally, is a fruit of the Spirit. 
 

In my many years of service in our Church I have seen the generosity of our 
parishioners, often with humble means yet notable hearts for God and our Church. I 
have also learnt much on the spirit of giving, the notion of stewardship and how the 
Bible principles on the latter inspire generous giving in our world today.  
 

So, as we opened the doors of the Diocesan Centre for the first time 
to our benefactors and supporters this month at the dinner on 26 
October, it was a beautiful reflection of the impact a willing spirit can 
make and collectively, that which has been achieved for the benefit 
of our Community. 

Laura Artinian 
 

 

SOME NOTEWORTHY CHARACTERISTICS ON GENEROSITY 
 

 Generous people often give more than they are asked to 

give. 

 Generous people give in response to a great cause. 
 Generous people give out of their substance, whether 

large or small. 
 Generous people give more than just their money. 
 Generous people give willingly even when all is not 

familiar. 
 Generous people give to help others in need regardless of 

who they may be. 
 Generous people give to see the impossible become 

possible. 
 Generous people give as a by-product of their own 

personal transformation. 
 Generous people give out of their own poverty. 
 Generous people give when others will not. 

“For where your treasure is, there your heart will be also.”  
– Matthew 6:21 – 

 

- 20 - 


