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Եշ 1 Նոյեմբեր – Սրբազան հօր եւ Թեմական Խորհուրդի հրաւէրով, նախագահութեամբ Սրբազան Հօր,  
Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ միացեալ ժողով մը հայկական կազմակերպութեանց եւ 

միւութեանց ներկայացուցիչներուն հետ ի ներկայութեան 

 Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի – Հոգեւոր Հովիւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

 Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ Կարօ Ալաճաճեանի – Թեմական 

Խորհուրդ 

 Տիար Պետրոս Զօրլուի – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ 

 Տիար Վաչէ Թօփուզեանի – ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ Վարիչ Մարմին 

 Տիարք Արա Մկրտիչեանի եւ Ներսէս Պալիօզեանի – ՀՅԴ Աւստրալիոյ Կեդրոնական Կոմիտէ 

 Տիար Հայկ Լէփէճեանի – ՌԱԿ Աւստրալիոյ Վարիչ Մարմին 

 Տիկնայք Նորա Սեւակեանի եւ Սիլվա Փամպուքեանի – ՀՕՄ Շրջանային Վարչութիւն 

 Տիարք Միհրան Լէփէճեանի եւ Արթօ Գարակէլէնեանի – ՀԲԸՄ Սիտնի Մասնաճիւղ 

 Տիար Վիգէն Գալլօղլեանի – Համազգայինի Շրջանային Վարչութիւն 

 Տիար Կարպիս Գոլոգոսեանի – ՀՄԸՄ Շրջանային Վարչութիւն 

 Տիար Նշան Պասմաճեանի – Դիւանապետ Առաջնորդարանի 

Ժողովի օրակարգ՝ Վեհափառ Հօր եւ իրեն ընկերակցող պատուիրակութեան Աւստրալիա այց 1-10 Փետրուար 2019: 

Սրբազան հայրը հակիրճ բացատրութիւն տուաւ Վեհափառ Հօր այցելութեան ծրագրին մասին, թէ ինչո՞ւ 

յետաձգուած էր Վեհին ժամանումը Նոյեմբեր 2018էն մինչեւ Փետրուար 2019: Ան ըսաւ թէ  այսօրուան ժողովին 

արդիւնքէն կախեալ են յառաջիկային կատարուելիք աշխատանքները: Տեղի ունեցան քննարկումներ եւ առաջարկ-

ներ: Ներկայացուցիչ Ժողովականները որոշեցին իրազեկ դարձնել  համապատասխան մարմինները  Սրբազան Հօր 

բացատրութիւններուն  եւ ժողովին կատարուած առաջարկներուն մասին եւ վերադառնալ իրենց առաջարկներով 

յետագային գումարուելիք երկրորդ հանդիպումին՝ 15 Նոյեմբերի երեկոյեան ժամը 7.30ին:  

Միասնականութեան ոգիի խանդավառ մթնոլորտի մէջ Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ ժողովը: 

 

Շբ 3 Նոյեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայացուց Առաքելական եկեղեցին վաղամեռիկ 

Լուտերական Եպիսկոպոս Ճէյմս Հաաքի յիշատակին նուիրուած հաւաքին՝ Eppingի Lifeway Lutheran 

Churchի մէջ, ի ներկայութեան Լուտերական համայնքի 200է աւելի հաւատացեալներու, 

նախագահութեամբ առժամեայ նշանակուած Առաջնորդին՝ Րոպըրթ Պարթոլոմէուս եպիսկոպոսին: 

Հոգելոյս Եպիսկոպոսը Յունուար 2018ին ընտրուած էր Լուտերական Եկեղեցւոյ Սինոտին կողմէ որպէս 

Նիւ Սաութ Ուէյլզի շրջանին Առաջնորդ: Ան նաեւ մաս կը կազմէր NSW Ecumenical Council executive 

Boardին: 59 տարեկան Հաաք Եպիսկոպոսը փոխարինած էր մեր եկեղեցւոյ մօտիկ բարեկամ Մարք Լիչքէ 

Եպիսկոպոսը: Ան առաքելութեամբ Ատըլէյտ կը գտնուէր երբ կուրծքի ցաւ կը զգայ եւ սրտի կաթուածով 

հիւանդանոցին մէջ կը մահանայ: 59 տարեկան, Եպիսկոպոսը իր ետին կը թողու կինը եւ երկու զաւակներ:  Յանուն 

Հայ համայնքին եւ Սրբազան Հօր Նշան Պասմաճեան իր ցաւակցութիւնները յայտնեց Պարթոլոմէուս եպիսկոպոսին 

ինչպէս նաեւ հանգուցեալին տիկնոջ եւ պարագաներուն: Արարողութեան ընթացքին բազմաթիւ ցաւակցական 

նամակներէն կարդացուեցան 6 նամակներ, որոնց կարգին Սրբազան Հօր ցաւակցական բովանդակալից նամակը:     
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Կիր 4 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը հովանաւորեց 

Համազգային Սիտնի Պարի Անսամբլի տարեկան 

ձեռնարկը նուիրուած Հայաստանի Ա. Հանրա-

պետութեան հարիւրամեակին: Ձեռնարկը տեղի 

ունեցաւ Չացուուտի Քոնքորսին մէջ ի ներկայութեան 

շուրջ 500 հանդիսականներու, հանդիսավարութեամբ 

Տիար Ֆրանսուա Փամպուքեանի: Սրբազանին 

ընկերակցեցան Թեմական Խոտհուրդի անդամ Տիար 

Գէորգ Չափրազեան եւ դիւանապետը: Կոկիկ եւ 

խնամքով պատրաստուած յայտագիր մը հրամ-

ցուեցաւ, որուն ընթացքին՝ նոր պարեր, ասմունքներ 

եւ երգեր: Տպաւորիչ էին յաղթանակի պարերը, որոնք 

ցոլացուցին Սարտարապատեան հրաշքը, հայու-

թեան վերածնունդը եւ Հայ ազգին սպասող պայծառ 

ապագան: Աւարտին Սրբազան Հայրը գովեստով 

արտայայտուեցաւ Համազգային Սասուն Մասնա-

ճիւղի Սիտնի Պարի Անսամբլի գործունէութեան, 

պարարուեստին ներկայացուցած մշակութային 

կարեւորութեան, Առաջին Հանրապետութեան եւ 

անկախութեան խաղացած դերին. ան շնորհաւորեց 

պատասխանատուները յայտագրին կոկիկ պատրաս-

տութեան համար, որ կրնայ օրինակ ծառայել այլոց: 

Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ յիշատա-

կելի այս հանդիսութիւնը:    

 

Բշ 5 Նոյեմբեր – Եգիպտոսի մէջ Ղպտի ուխտաւորներու դէմ գործուած անարգ ոճիրին առիթով Սրբազան Հայրը 

ցաւակցական նամակ ուղարկեց իր հոգեւոր եղբօր՝ Սիտնիի եւ շրջակայքի Ղպտի Առաջնորդ Տանիէլ 

Եպիսկոպոսին, խնդրելով Աստուծմէ որ խաղաղութիւնը վերահաստատուէր Եգիպտոսի մէջ ինչպէս նաեւ 

համբերութիւն շնորհէր նահատակներու ընտանիքներուն եւ աշխարհացրիւ Ղպտի համայնքին :  

 

Բշ 5 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց  Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

Աւստրալիոյ մասնաճիւղի վարչութեան ժողովին, որ ամբողջութեամբ յատկացուած էր 10 

Նոյեմբերին տեղի ունենալիք դրամահաւաք-երգահանդէսին, մասնաճիւղին հիմնադրութեան 

25ամեակին առթիւ: Ժողովը վերանայեցաւ կազմակերպչական աշխատանքին եւ կատարեց վերջին 

ցուցմունքները բոլոր անոնց, որոնք դերակատար էին դրամահաւաքին եւ յայտագրի գործա-

դրութեան աշխատանքին մէջ:  

 

Գշ 6 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին: Զեկուցուեցաւ 

Առաջնորդարանի շինարարութեան վերջին ամսուան մէջ կատարուած փոքր աշխատանքներուն մասին, ինչպէս՝ 

Հեռաձայնի եւ ինթերնէթի գիծերու հաստատում, վերջին սրբագրութիւններ, կահոյք եւայլն, որոնց շնորհիւ 

այսուհետեւ հնարաւոր է Առաջնորդարանի գրասենեակները գործածել եւ զայն բանալ հանրութեան առաջ: 

 

Եշ 8 Նոյեմբեր – Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան, փոխ ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեան եւ Դիւանապետը ներկայ գտնուեցան նախկին վարչապետ Թոնի Ապոթի հիւրընկալած 

ճաշկերոյթին յառաջիկային տեղի ունենալիք ընտրութեանց նախօրեակին: Պարոն Ապոթ հաւատացեալ 

քրիստոնեայ է եւ քրիստոնէական սկզբունքներուն ջատագով:  

 

Ուրբ 9 Նոյեմբեր – Պըրուուտի Անկլիքան Եկեղեցւոյ սրահին մէջ կատարուեցաւ բացումը 

ցուցահանդէսի մը նուիրուած Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի աւարտի 

հարիւրամեակին: Ցուցահանդէսը կազմակերպուած էր New South Wales Ecumenical Council 

(NSWEC)ի, Պըրուուտի Անկլիքան Եկեղեցւոյ, Quakers Australia եւ Հայոց Առաջնորդարանին 

կողմէ: Ցուցադրուեցան  Քուէյքըրներու պատրաստած 10 պաստառներ նուիրուած 

խաղաղութեան, որոնք վերջին մէկ տարուան ընթացքին ցուցադրուած են  Աւստրալիոյ 

զանազան քաղաքներու սրահներուն մէջ: Ասոնց կողքին ցուցադրուեցան Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքով 

վերապրած որբերու եւ որբանոցներու նկարներ տրամադրուած Առաջնորդարանի կողմէ եւ որոնք 

Առաջնորդարանին նուիրած է պատմաբան Վիգէն Բաբգէնեան: Հանդիսավարն էր  NSWECի փոխ ատենապետուհի 

Ուիս Շուիրինկա, որ բացատրեց թէ ինչպէ՞ս կազմակերպուեցաւ այս ցուցահանդէսը, ապա բեմ հրաւիրեց Սրբա- 
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զան Հայրը որ պաշտօնապէս կատարէ ցուցահանդէսին 

բացումը եւ տայ իր պատգամը: Սրբազան Հայրը տուաւ 

պատմական տուեալներ եւ փաստեր Առաջին Պատե-

րազմին պատճառած ահաւոր մարդկային եւ նիւթական 

վնասներուն, տեղի ունեցած անմարդկային ոճիրներուն, 

ցեղասպանութեան մասին եւ կոչ ուղղեց բոլորին 

գիտնալ խաղաղութեան արժէքն ու իմաստը, առանց 

որուն կարելի չէ մարդկօրէն ապրիլ: Սրբազան Հայրը 

մէջբերումներ կատարեց հանրածանօթ մտաւորական-

ներու, քաղաքագէտներու եւ Հոգեւոր ղեկավարներու 

խօսքերէն ի նպաստ խաղաղութեան: Յայտագրին մէջ 

նաեւ ներառնուած էր վկայութիւն մը Անթիլիասի 

Աւստրալասիական Որբանոցի որբերէն՝ Ժօզէֆ Պասմա-

ճեանի յուշերէն: Դիւանապետը կարդաց իր հօր այդ 

օրերու յուշերէն պատառիկ մը, որ գրի առնուած էր իր հանգուցեալ քրոջ՝ Ռիթա Պասմաճեան-Մանճիկեանի կողմէ 

«Հօրս Ոդիսականը» խորագրով: Ներկաները իրենց շնորհակալութիւնը յայտնեցին Սրբազան Հօր եւ 

Դիւանապետին, որոնք կարողացած էին այնպիսի գիտելիք փոխանցել իրենց, որուն առիթը բնաւ պիտի 

չստեղծուէր իրենց համար: Հանդիսութենէն ետք Անկլիքան Մայքըլ Քահանան Սրբազան Հօր ցոյց տուաւ Սէյնթ Փօլ 

19րդ դարուն կառուցուած Անկլիքան եկեղեցին, այնտեղ տեղի ունեցող միջոցառումներուն մասին: Երեկոն 

աւարտեցաւ ընդհանուր խանդավառութեան մէջ: Ցուցահանդէսը շարունակուեցաւ մինչեւ 18 Նոյեմբեր, զոր 

այցելեցին ցանազան կազմակերպութիւններու անդամներ եւ վարժարաններու աշակերտներ ու ուսուցիչներ:   

 

Շբ 10 Նոյեմբեր – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ 

եւ աւելի քան 250 հանդիսկականներու մաս-

նակցութեամբ Իսթուուտ Լիկզ Քլապի մէջ նշուեցաւ 

25ամեակը Հայաստան Համահայկական Հիմնա-

դրամի Աւստրալիոյ մասնաճիւղի հիմնադրութեան:  

Տեղի ունեցաւ դրամահաւաք ի նպաստ Հայրենիքի 

մէջ կառուցողական աշխատանքներու: Ձեռնարկը 

ճոխացուցին Հայաստանէն յատուկ հրաւիրուած 

երգչուհի Լիանա Ալավերտեան եւ  Գէորգ Կէօք-ճեան: 

Մեր ժողովուրդի զաւակները, գիտակից Հիմնադրամի 

խաղացած մեծ դերին, մասնակցեցան 

դրամահաւաքին: Իր երկարամեայ վաստակին 

համար պարգեւատրուեցաւ Պարոն Կարօ Սէթեան, 

որ այսուհետեւ իր կեանքի մեծագոյն մասը պիտի 

անցընէ Հայրենիքի մէջ: Պարոն Սէթեան Հայրենիքէն 

պիտի աջակցի Հիմնադրամի աշխատանքներուն: 

Միւս կողմէ կ'իմանանք որ ճիշտ 25 տարիէ ի վեր 

Հիմնադրամի յանձնախումբէն երկու անդամներ ան-

ընդմէջ աշխատած են եւ կ'աշխատին Հիմնադրամի 

վարչական կազմին մէջ: Փարոսի խմբագրութիւնը կը 

շնորհաւորէ այդ ժրաջան երկու անդամները յանձինս 

Տիկին Մաքրուհի Քորթեանի եւ Տիար Հայկ 

Լէփէճեանի, որոնք իրենց զոհողութեամբ եւ աշխա-

տանքով կարողացան մեծ նպաստ բերել Հիմնա-

դրամի յառաջընթացին: Տեղեկացանք նաեւ որ 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100ամեակի 

միացեալ ձեռնարկէն (9 Սեպտեմբեր) գոյացած 1700 

Տոլարի գումարը ամբողջութեամբ յատկացուած է 

Հիմնադրամին՝ 100ամեակի յանձնախումբին ներ-

կայացուցիչ անդամներուն միաձայն որոշումով: Այդ 

ներկայացուցիչները կը ներկայացնեն հետեւեալ 

կազմակերպութիւնները՝ Հայ Առաքելական, Կաթո-

ղիկէ եւ Աւետարանական եկեղեցիներ, ՍԴՀԿ, ՀՅԴ եւ 

ՌԱԿ կուսակցութիւններ, ՀԲԸՄ Սիտնի եւ Համազ-

գայինի Շրջանային Վարչութիւն: Փարոսի խմբա-

գրութիւնը կը շնորհաւորէ այս քայլը եւ յաջողութիւն 

կը մաղթէ միացեալ յանձնախումբին մաղթելով որ 

յառաջիկային կը շարունակուի ստեղծուած միաս-

նական ոգին ի նպաստ մեր գաղութիւն, Հայրենիքին 

եւ Հայ Եկեղեցւոյ: Սրբազան Հայրը իր պատգամին 

մէջ դրուատեց Հայաստան Հայկական Հիմնադրամի 

կատարած աշխատանքը, հակառակ այն դժուարու-

թիւններուն, որոնք ստեղծուած են բազում պատճառ-

ներով, ըլլան ատոնք պատասխանատու անձանց, 

Տնօրէններու թէ պետական մարմիններու կողմէ: 

Հիմնադրամին տարած աշխատանքը ի նպաստ մեր 

երկրին ունի ե՛ւ մարդկային, ե՛ւ քաղաքական, ե՛ւ 

ընկերային բնոյթ: Իսկ Աւստրալիոյ յանձնախումբին 

աշխատանքը  հսկայ է,  ըսաւ Սրբազանը:  Մինչ  այդ 
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Պրն Հայկ Լէփէճեան հակիրճ տեղեկագրութիւն մը կարդաց Աւստրալիոյ Հիմնադրամի յանձնախումբին 25 

տարուան մէջ տարած բարենպատակ գործունէութեան: Գովելի այս ձեռնարկը իր լրումին հասաւ Լիանայի 

խանդավառ երգերուն տրուած ծափողջոյններու տարափով: 

    

 Բշ 12 Նոյեմբեր – Շբաթ 6 Դեկտեմբերին տեղի պիտի ունենայ Առաջնորդարանի կողմէ կազմակերպուած քոքթէյլ մը 

ի պատիւ Առաջնորդարանի շինարարութեան  

նուիրատուներուն: Առ այդ, Առաջնորդարանի Տիկնանց 

Յանձնախումբը ունեցաւ լիագումար ժողով մը 

քննարկելու համար քոքթէյլի կազմակերպչական 

մանրամասնութիւնները: Յանձնախումբի անդամներուն 

անուանացանկին վրայ աւելցած է Տիկին Աստղիկ 

Խարաճեանը, որուն կամաւոր փափաքին ընդառաջ 

գալով Սրբազան Հայրը զինք նշանակեց Յանձնախումբի 

լիիրաւ անդամուհի: Փարոս յաջողութիւն կը մաղթէ 

Տիկնանց Յանձնախումբին եւ կը յուսայ որ այն 

բծախնդրութեամբ որ Հոկտեմբերի 26ին կազմակերպեց 

Բարերարներու Ճաշկերոյթը, նոյն բծախնդրութեամբ նաեւ կը կազմակերպէ նուիրատուներու շնորհակալութեան 

քոքթէյլը:  

 

Գշ 13 Նոյեմբեր – Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր տեղի ունեցաւ Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի(ՀԳԲԿ) 

խնամակալ մարմնի հերթական ժողովը: Ժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ առժամեայ տնօրէն Նշան 

Պասմաճեան եւ ծրագիրներու համադրող Տիկին Ազնիւ Իսկէնտէրեան: Ներկայացուեցաւ ծրագիր ապագայ 

աշխատանքներու եւ բարեփոխումներու:   

 

Եշ 15 Նոյեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ եղաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Քաունսըլի (ՆՍՈԷՔ) 

վարչութեան եռամսեայ ժողովին (Executive): Ժողովը լսեց նորընտիր ՆՍՈԷՔի նախագահ, Անկլիքան եպիսկոպոս 

Դոկտ Րէյ Ուիլըմսընի եւ Ընդհանուր Քարտուղար Շնուտա Քահանայ Մանսուրի գործունէութեանց տեղեկագրերը 

եւ գնահատելի գտաւ զանոնք: Յոտնկայս լռութեամբ եւ աղօթ-

քով յարգուեցաւ յիշատակը սոյն վարչութեան նորանշանակ 

բայց վաղամեռիկ անդամ  Լուտերական Եկեղեցւոյ Սիտնիի 

նորընտրեալ Առաջնորդ Ճէյմս Հաաք եպիսկոպոսին: Այս 

աշխուժ բայց լռակեաց հոգեւորականէն մեծ ակնկալութիւններ 

ունէր վարչութիւնը քրիստոնէական հաւատքի ի նպաստ 

կատարելի աշխատանքներու դաշտէն ներս: Ժողովը լսեց 

տեղեկագիրը «Theological Reflection Commission»ի գործու-

նէութեան, որ ներկայացուեցաւ Ռումանական Ուղղափառ 

Եկեղեցւոյ հոգեւորական Դոկտ Տօրու Քոսթաշի կողմէ, որ 

յատկապէս կը վերաբերէր մանուկներու բռնաբարման դէմ 

տարուած պայքարին: Ժողովը նաեւ տեղեկացաւ World 

Conference on Xenophobia, Racism and Populist Nationalism in the 

Context of Global Migration համաշխարհային գիտաժողովին , որ ներկայացուեցաւ Գիտաժողովին մասնակից 

Վարչութեան անդամ Ուիս Շուիրինկայի կողմէ: Քննարկուեցաւ նաեւ 1 Դեկտեմբերին տեղի ունենալիք միջ- 

կրօնական Խաղաղութեան նուիրուած հաւաք-ընթրիքը, որուն գլխաւոր բանախօսն է Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը: 

Փարոս գնահատանքով կ'անդրադառնայ Էքիւմէնիք շրջանակի մէջ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բերած դրական 

մասնակցութեան եւ յաջողութիւն կը մաղթէ հինգ յանձնախումբերու մէջ գործող մեր ներկայացուցիչներուն:    

 

Եշ 15 Նոյեմբեր – Սրբազան Հօր հրաւէրով տեղի ունեցաւ երկրորդ ժողով մը հայկական կազմակերպութիւններու 

հետ Վեհափառ Հօր այցելութեան վերաբերեալ: Ժողովին մանրամասնուեցան նախորդ ժողովին արծարծուած 

հարցերը: Համախոհութեան մթնոլորտի մէջ աւարտեցաւ ժողովը: Որոշուեցաւ միացեալ ճիգով դիմաւորել եւ 

հիւրընկալել Վեհափառ Հայրապետն ու իրեն ընկերացող պատուիրակութեան անդամները: 

 



 

  

 

 
 

Եշ 15 Նոյեմբեր – Սրբազան Հօր հրաւէրով Առաջնորդարանին մէջ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Սրբազան Հօր եւ 

Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ Պրն Վիգէն Գալլօղլեանի միջեւ քննարկելու համար 

կարելիութիւնը 2019ի ընթացքին միասնաբար կամ համագործակցաբար տօնակատարելու Կոմիտաս 

Վարդապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150 ամեակները ինչպէս նաեւ Գարեգին Ա Ամենայն հայոց 

Կաթողիկոսի մահուան 20րդ տարելիցը:  

 

Կիր 18 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը Առաջնոր-

դարանի դահլիճին մէջ ընդունեց ՀՄԸՄի 

Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Պարոն 

Գառնիկ Մկրտիչեանը, Կեդրոնական Վարչու-

թեան Աւստրալիոյ ներկայացուցիչ անդամ՝ Պրն 

Վիգէն Քորթեանը, Աւստրալիոյ ՀՄԸՄի Շրջա-

նային Վարչութեան ատենապետ Պրն Տիրան 

Վահրատեանը, Շրջանային Վարչութեան անդամ՝ 

Պրն Կարպիս Գոլոգոսեանը: Հանդիպումին 

մասնակցեցան Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ 

Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն 

Պետրոս Զօրլու, Ծխական Խորհուրդի անդամ Պր 

Վազգէն Ամիրզայեան եւ Առաջնորդարանի 

դիւանապետ՝ Նշան Պասմաճեան: Պրն Մկրտիչեան, որ միեւնոյն ատեն Լիբանանի Հայոց Թեմին Թեմական 

Խորհուրդի ատենապետն է, շնորհաւորեց Նոր Առաջնորդարանի շէնքը, շեշտեց կարեւորութիւնը Առաջնորդա-

րանի կառոյցին եւ ընդգծեց Առաջնորդարաններու խաղցած դերը մեր հոգեւոր թէ ազգային կեանքէն ներս: 

Մասնակցած ըլլալով Սուրբ Պատարագին, Պրն Մկրտիչեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց հոգեպարար 

արարողութեան եւ Սրբազան Հօր խորիմաստ Կիրակնօրեայ պատգամին համար: Իր կարգին Սրբազան Հայրը 

դրուատանքի խօսքերով անդրադարձաւ Աւստրալիոյ ՀՄԸՄին կատարած կարեւոր աշխատանքին, մեծցող 

սերունդին ջամբած հայեցի դաստիարակութեան եւ անոր համագործակցութեան Առաջնորդարանին հետ: Մօտ մէկ 

ժամ տեւող հանդիպումին քննարկուեցան Հայրենիքը, Հայ Եկեղեցին եւ ՀՄԸՄը յուզող հարցեր:   

  

Կիր 18 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, ԹԽի ատենապետ Պրն Սարգիս 

Տէր Պետրոսեանի եւ Դիւանապետին, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ ՀՄԸՄի հիմնադրման 100ամեակի 

տօնակատարութեան, որ տեղի ունեցաւ Չիփընտէյլի Սէյմուր Սէնթըրի ամփիթատրոնին մէջ ներկայութեամբ շուրջ 

500 հանդիսատեսներու, նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի, Հայ եկեղեցւոյ համայնքապետերու եւ 

հայկական համարեա բոլոր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն: Խօսք առաւ ՀՄԸՄի Կեդրոնական 

Վարչութեան  ատենապետ  Պրն Գառնիկ Մկրտիչեան, որ  այս առիթով Լիբանանէն Աւստրալիա  ժամանած էր: Ան  
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կարողացաւ սեղմ գիծերու մէջ պատմականը 

կատարել ՀՄԸՄի անցած 100 տարիներուն  եւ 

ուրուագծել ապագայի տեսլականը: «ՀՄԸՄ՝ Պատ-

ուաբեր Անցեալէն Յաղթական Ապագայ»  լոզունգին 

իմաստը  բացատրեց Պարոն Մկրտիչեան եւ վեր 

առաւ Աւստրալիոյ ՀՄԸՄի խաղացած մեծ դերը 

ՀՄԸՄի ընտանիքին մէջ: Խօսք առաւ նաեւ Պրն 

Տիրան Վահրատեան, որ կեդրոնացաւ Աւստրալիոյ 

ՀՄԸՄի տարած աշխատանքին վրայ: Կեդրոնական 

Վարչութեան շքանշանով պարգեւատրուեցաւ 

նահանգապետուհին՝ Օրիորդ Գլատիս Պէրէճիք-

լեանը, որ անդամ է ՀՄԸՄին եւ եղած է անցեալի 

գործօն անդամուհի: Իր կարգին խօսք առաւ Նահան-

գապետուհին, որ նախ գեղեցիկ Հայերէնով ապա 

անգլերէն լեզուով բարձր գնահատեց ՀՄԸՄի իրեն 

տուած դաստիարակութիւնը եւ իր երախտագի-

տութիւնը յայտնեց բոլոր պատասխանատուներուն եւ 

ՀՄԸՄի մեծ ընտանիքին, որ կը գործէ աշխարհի 26 

երկիրներու մէջ 110 մասնաճիւղերով: Պաշտօնական 

յայտագրի աւարտին բեմ հրաւիրուեցաւ Սրբազան 

Հայրը տալու իր պատգամը: Սրբազանը արագ 

վերլուծում մը տուաւ «Պատուաբեր Անցեալէն Յաղ-

թական Ապագայ» գեղեցիկ լոզունգին եւ ըսաւ «ո՞վ 

կ'որոշէ անցեալի պատուաբեր ըլլալը եւ յաղթական 

ապագան: Ներկան է, ՀՄԸՄի այս սերունդներն են, 

որոնք անցեալին տարուած հսկայական աշխա-

տանքին նայելով պիտի կերտեն իրենց յաղթական 

ապագան: Կանաչ ճանապարհ կը մաղթեմ ՀՄԸՄին»: 

Պաշտօնական յայտագրէն ետք բեմ հրաւիրուեցաւ 

հայրենի հանրածանօթ երգիչ Ռազմիկ Ամեան, որ 

100ամեակի առթիւ Սիտնի հրաւիրուած էր: Իր 

աշուղական, հայրենասիրական եւ էսթրատային 

երգերով եւ իր առինքնող ձայնով՝ Ամեան համակեց 

ներկաները եւ խլեց որոտընդոստ ծափողջոյններ: 

Իսկ Համազգայինի պարախումբերը, ազգագրական 

եւ արդիական պարերով աւելիով բարձրացուցին 

հանդիսատեսներուն տրամադրութիւնները: 

  

Դշ 21 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ 

Վարչութեան հերթական ժողովին, որուն նիւթն էր քննարկումը 10 Նոյեմբերին տեղի ունեցած դրամահաւաք-

ձեռնարկին: Քննարկուեցան ձեռնարկին որակին եւ հաշիւներուն հետ առնչուած հարցեր: Ժողովը հանեց իր 

եզրակացութիւնը եւ կատարեց առաջարկներ քննելի յաջորդող ժողովներուն: 

 

Դշ 21 Նոյեմբեր – Ատենապետ Սարգիս Տէր Պետրոսեան եւ Նշան 

Պասմաճեան ներկայացուցին Սրբազան Հայրը Լիբանանի 

Անկախութեան 75ամեակի տօնակատարութիւն-ընդունելութեան, 

որուն Սրբազան Հայրը հրաւիրուած էր Սիտնիի Լիբանանի 

հիւպատոսին Պրն Շարպէլ Մաքարոնի եւ տիկնոջ՝ Ժօէլի կողմէ: 

Մօտ 500 հոգի հաշուող հաւաքին խօսք առաւ Պարոն Հիւպատոսը, 

հպարտանքով անդրադարձաւ 75ամեայ անկախութեան ապա 

քաղաքական բովանդակութեամբ իր ճառին մէջ հակիրճ անդրա-

դարձաւ տարածաշրջանային քաղաքական մթնոլորտին եւ այս 

թոհուբոհին մէջ Լիբանանի յանդուգն նախագահ Միշէլ Աունի 

որդեգրած հաւասարակշռուած քաղաքականութեան եւ ծրագիր-

ներուն յօգուտ եւ ի սպաս Լիբանանի: Պրն Տէր Պետրոսեան Պարոն 

Հիւպատոսին փոխանցեց Հայ Եկեղեցւոյ եւ Սրբազան Հօր շնորհաւորական եւ շնորհակալական զգացումները եւ 

անոր յանձնեց նուէր մը Սրբազան Հօր շնորհաւորագրին հետ միասին:    

 

Կիր 25 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը պատարագեց Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ: Ուրախ ենք յայտնելու որ 

Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ նորանշանակ Հոգեւոր Հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեան 

արդէն ժամանած է Սիտնի եւ Դեկտեմբեր 2էն սկսեալ ինք պիտի մատուցանէ Պատարագը: 

 

Կիր 25 Նոյեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան Էմանուէլ Սինակոկի 

նորընտիր Րաբբիի (Senior Rabbi) Նիքոլ Րոպըրթսի հրաւէրով ներկայ 

գտնուեցաւ Րաբբիին գահակալութեան արարողութեան կատարողութեամբ 

Նիւ Եորքէն յատուկ հրաւիրուած Հրեայ բարձրաստիճան Րաբբի Լօրընս 

Հօֆմանի: Հօֆման օրինակելի ուսուցիչը եղած է Տիկին Րոպըրթսին: Յուզիչ այս 

արարողութեան ներկայ էին նախարար Փօլ Ֆլէչըր եւ Ուիլուպիի քաղաքա-

պետուհի Տիկին Կէյլ Ճայլզ Կիտնի: Դիւանապետը փոխանցեց Սրբազան Հօր եւ 

Հայ համայնքի շնորհաւորանքը Րաբբի Րոպըրթսին, վեր առաւ բարի դրացնու- 
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թեան առաւելութիւններն ու բարիքները, նոյն թաղին մէջ, իրարմէ 150 մեթր հեռաւորութիւն ունեցող 

Առաջնորդարանին եւ Սինակոկին միջեւ: Րաբբին խոստացաւ իր օրերուն աւելի ամրապնդել բարի դրացնութիւնը 

Առաջնորդարանի եւ Սինակոկի միջեւ: Սրբազան Հայրը, որ կամքէ անկախ պատճառով չկարողացաւ ներկայ 

գտնուիլ,  անձամբ պիտի շնորհաւորէ Րաբբին մօտիկ ապագային:   

 

Բշ 26 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: 

Ժողովը իր մանրամասնութեանց մէջ քննեց Վեհափառ Հօր Փետրուար 2019ին կատարելիք 

հովուապետական այցելութիւնը, լսեց Սրբազան Հօր եւ Տէր Աւետիս Քահանայի 

զեկուցումները ցարդ կատարուած աշխատանքին մասին: Քննարկուեցաւ նաեւ Դեկտեմբեր 

8ին տեղի ունենալիք Առաջնորդարանի նուիրատուներուն ի պատիւ քոքթէյլի 

մանրամասնութիւնները: Սրբազան Հայրը ներկայացուց իր միամսեայ գործունէութեան 

տեղեկութիւնը համայնքային, էքիւմէնիք եւ միջ կրօնական դաշտերէն ներս, 

Առաջնորդարանի տարած յարաբերական աշխատանքին մասին, Առաջնորդարանի 

ապագային խաղալիք դերին ազգային -եկեղեցական մարզերէն ներս: 

 

Գշ 27 Նոյեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցաւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի 

ժողովին: Տիկինները մանրամասնօրէն կազմեցին ծրագիրը 8 Դեկտեմբերի նուիրատուներուն ի պատիւ տրուելիք 

շնորհակալութեան քոքթէյլին, տեղի ունեցաւ գործերու բաժանում: Շնորհաւորելի է տիկնանց յանձնախումբին 

տարած միասնական եւ նպատակաուղղուած բծախնդիր աշխատանքը: Շնորհիւ տիկիններու անսակարկ 

աշխատանքին Առաջնորդարանի խոհանոցային որակաւոր ապրանքները մեծամասնութեամբ ապահովուած են: 

 

Դշ 28 Նոյեմբեր – Ընկերակցութեամբ Փոխ 

ատենապետ Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ 

Դիւանապետին, Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ 

«Կարմիր Չորեքշաբթի» միջ կրօնական արարողու-

թեան, ընդառաջելով Սիտնիի Կաթոլիկ Համայնքի 

Առաջնորդ Բարձրաշնորհ Անթընի Ֆիշըր Արքեպիս-

կոպոսին հրաւէրին: Հաւաքին մաս կազմեցին 14 

տարբեր կրօններու կրօնապետներ, որոնց կարգին 

Աւստրալիոյ Իսլամ Միւֆթին, Քրիստոնեայ, Հրեայ, 

Պահայ, Հինտու, Պուտտայական եւ այլ կրօններու 

ներկայացուցիչներ: Հաւաքը նուիրուած էր Կրօնա-

կան ազատութեանց կաշկանդումին դէմ միասնական 

ճիգերով պայքարելու եւ հանրութեան մէջ գիտակ-

ցութիւն ստեղծելու աշխատանքին: «Կարմիր 

Չորեքշաբթի» ձեռնարկը մի քանի տարիէ ի վեր 

սկսած է Եւրոպայի մէջ եւ առաջին անգամն է որ 

տեղի կ'ունենայ Աւստրալիոյ մէջ կազմակեր-

պութեամբ  Aid to the Church in Need Australiaի կողմէ 

եւ նախաձեռնութեամբ Անթընի Ֆիշըր Արքեպիս-

կոպոսին: Իրենց խօսքերուն մէջ երկու վկաներ, մին 

Պահայ, միւսը Քրիստոնեայ, պատմեցին կրօնական 

պատկանելիութեան պատճառով իրենց կրած 

նեղութիւններուն մասին Եմէնի եւ Սուրիոյ մէջ: 

Արքեպիսկոպոսը իր խօսքին մէջ անընդունելի 

նկատեց 21րդ դարուն բոլոր կրօններուն դիմագրա-

ւած մարտահարւէրները եւ կոչ ուղղեց միասնական 

գործունէութիւն տարածել այս փոթորիկին դէմ, որուն 

նպատակն է փճացնել Աստուծոյ մեր ունեցած 

հաւատքը: Սրբազան Հայրը իր շնորհակալութիւնը 

յայտնեց Արքեպիսկոպոսին քրիստոնէական 

առաքելութեան եւ միջ կրօնական համագործակըց-

ութեան ի խնդիր իր տարած անզուգական գործու-

նէութեան համար: 
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

   
  
Ուրբ 30 Նոյեմբեր – Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան 

Հայրը ընդունեց ՀԲԸՄ Կեդրոնական Վարչութեան Փոխ 

Նախագահ Տիար Սինան Սինանեանը իր տիկնոջ Անժէլի 

հետ միասին, որոնք մի քանի օր առաջ ժամանած էին 

Աւստրալիա: Սինանեաններուն կ'ընկերակցէին Սիտնիի 

ՀԲԸՄի ատենապետ Պրն Միհրան Լէփէճեան եւ Վարչու-

թեան անդամ Տիար Յովհաննէս Գույումճեան: Պարոն 

Սինանեան ՀԲԸՄի կարկառուն դէմքերէն է, իր ուսա-

նողական շրջանէն ծառայած է  ՀԲԸՄին մինչեւ օրս: 

Պարոն Սինանեան առիթ ունեցաւ նաեւ իր աղօթքը 

կատարելու Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ: Ան ի սրտէ 

շնորհաւորեց նոր Առաջնորդարանը եւ վեր առաւ 

Առաջնորդարաններու տարած կարեւոր եկեղեցա-

նպաստ եւ ազգանպաստ աշխատանքը: 

 

Ուրբ 30 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը, Քահանայ Հայրերը, Թեմական Խորհուրդի եւ Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ 

Երրորդութիւն Եկեղեցիներու Ծխական Խորհուրդներու 

Անդամներ Առաջնորդարանին մէջ ընդունեցին Սուրբ 

Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ նոր հոգեւոր հովիւ, Հոգեշնորհ Տէր 

Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանը: Մանրամասնութիւնները 

կարդալ յատուկ թղթակցութեան մէջ: 
 

Ուրբ 30 Նոյեմբեր – Սրբազան Հայրը, Արժ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Հանբարձումեան եւ Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեան, թեմական եւ Ծխական զոյգ խորհուրդներու 

անդամներ, Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ ներկայ 

գտնուեցան Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգար-

եանի բարի գալստեան հաւաքին: Մանրամասնութիւնները՝ 

յատուկ թղթակցութեան մէջ:  

 

 

 

 

 

Սիտնի  - Ս. Յարութիւն Եկեղեցի 
 

Կիրակի 11 Նոյեմբերին, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ շրջափակին եւ 

Էտկարեան սրահին մէջ կը տիրէր տօնական մթնոլորտ: Սուրբ Պատարագէն 

ետք տեղի պիտի ունենար աւանդական Քէրմէսը, որ արդէն կը բոլորէ իր 

վեցերորդ տարին: Հազարը անց ներկաներ ողողած էին եկեղեցւոյ սրահն ու 

շրջափակը: Քերմէսը այն 

գեղեցիկ առիթներէն է, ուր 

Հայ համայնքը իրար մօտ 

կու գայ վայելելու համար հայկական մշակոյթին գեղեցկու-

թիւնը, լիանալու մեր  ազգագրական եւ աւանդական ժառան-

գով: Եկած էին վայելելու մեր ամէնօրեայ, Շաբաթօրեայ եւ 

Կիրակնօրեայ վարժարաններու աշակերտներու երգերը, 

պարերն ու ասմունքները: Համազգայինի, ՀԲԸՄի, Նոր Սերուն-

դի պարախումբերը մեծապէս ոգեւորեցին ներկաները իրենց 

հայկական տարազներով եւ ազգագրական պարերով: Սագօ 

Մէխմէլճեան եւ իր նուագախումբը խանդավառեցին ներկա-

ները  իրենց  երգերով  եւ  նուագներով,  ծափողջոյններ խլելով  

- 8 - 



 

  

 

 
անոնցմէ: Մինչ ելոյթներ տեղի կ'ունենային, խումբ մը դեռատի մանչուկներ ու 

աղջնակներ կը վաճառէին վիճակահանութեան տոմսեր, որոնց նուէրները 

մատուցուած էին համայնքի զաւակներուն կողմէ: 

Այս տարուան հանդիսավարները Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութենէն երկու 

անդամներ էին, որոնք ճոխացուցին մթնոլորտը մագնիսացնելով եւ զարմանք 

պատճառելով  մասնակից ժողովուրդին: 

Յատկանշական երեւոյթ էր այս Քէրմէսին 150է աւելի կամաւորներու 

մասնակցութիւնը, անոնց ցուցաբերած աշխատանք տանելու ոգին, նուիրաբերելու 

իրենց ժամանակն ու տաղանդը յօգուտ Եկեղեցւոյ: Անոնք նաեւ նուիրաբերեցին 

իրենց ձեռքի գործ կերակուրներն ու անուշեղէնները:   

Բացառիկ օր մըն էր, որ համախմբեց զանազան ենթահողերէ հաւաքուած 

ժողովուրդը, որ արդիւնք էր Հայ եկեղեցւոյ ունեցած, միասնականութիւն սերմանող 

հանգամանքին: Մեր հաւատքը, աւանդութիւնները եւ մշակոյթը մեզ կը 

գօտեպնդեն, եւ այս է պատճառը որ Հայկական Քէրմէսը կը կազմակերպուի ամէն 

տարի եւ որմէ գոյացած գումարը կը գործածուի եկեղեցւոյ ծրագիրներու 

իրականացման: 

 

 
 

Օքլանտ, ՆՈՐ ԶԵԼԱՆՏԱ 
 

Ուրբաթ 16 եւ Շաբաթ 17 Նոյեմբերին Արժանապատիւ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեան, ընկերակցութեամբ Բարեշնորհ 

Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի, այցելեց Նոր Զելանտայի 

Օքլանտ քաղաքի հայկական փոքրաթիւ համայնքին: Ուրբաթ 

երեկոյ Տէր Հայրը դասախօսեց Այբուբենի պատմութեան, անոր 

խաղացած պատմական դերին մեր գոյատեւման պայքարին, 

ինչպէս նաեւ մեր քրիստոնէական հաւատքի զարգացման մէջ: Տէր 

Հայրը, Թարգմանչաց Տօնի առթիւ գնահատեց 1997-2007 

թուականներուն Օքլանտի Հայկական միօրեայ վարժարանի 

կամաւոր ուսուցիչ-ուսուցչուհիները, անոնց տարած ազգանուէր 

գործունէութեան համար: 

Ապա Տիկին Սալբի Ճաղլայեան-Եըլտըզեան  խօսեցաւ Շարլ 

Ազնաւուրի կեանքին եւ անոր ձեռքբերումներուն մասին  ինչպէս 

նաեւ անոր դրական մասնակցութեան մասին Հայ ժողովուրդի եւ 

Հայրենիքի արդի պատմութեան մէջ: 

 

Շաբաթ օր Տէր Հայրը Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ մատուցեց, որմէ ետք այցելութիւն եւ օրհնութիւն՝ Օքլանտի 

գերեզմանատան մէջ ննջող Հայերու շիրիմներուն:   
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Հինգշաբթի 29 Նոյեմբեր –  

Երեկոյեան, Արժանապատիւ  

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Տէր Պարթեւ Գարագաշեան, 

ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի անդամներու, Սիտնիի Հայ Առաքելա-

կան Ս.  Յարութիւն եւ Ս. Երրորդութիւն  Եկեղեցիներու Ծխական Խորհուրդներու 

անդամներու, Սիտնիի օդակայանին մէջ դիմաւորեցին Սուրբ Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ նորանշանակ հոգեւոր հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա  Վարդապետ 

Աբգարեանը: Հայր Սուրբը իր առաջին աղօթքը կատարեց Ուէնթուըրթվիլի Ս. 

Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Արտասանուեցան Բարի Գալստեան եւ բարեմաղ-

թանքի խօսքեր: 

 

 

Ուէնթուըրթվիլ, Սիտնի - Ս. Երորդութիւն Եկեղեցի 
 

Շաբաթ 24 Նոյեմբեր - Տեղի ունեցաւ Պասի պտոյտ դէպի 

Էնդրընսի (Հիւսիսային Սիտնի) Ծովեզերք: Ձեռնարկը 

կազմակերպուած եր Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Տիկնանց 

Միութեան կողմէ: Մատուցուեցաւ  նախաճաշ, ճաշ, սպա-

սարկուեցան անուշեղէններ, պտուղ եւ սուրճ: Տեղի ունեցաւ 

վիճակահանութիւն: Այս բոլորը գործադրուեցաւ  Տիկնանց  

Օժանդակ մարմնին կողմէ: Պտոյտը իր աւարտին հասաւ 

կէսօրէ ետք ժամը 5-ին, մեծ ուրախութիւն պատճառելով 

բոլոր մասնակիցներուն: 

 

Ուրբաթ 30 Նոյեմբեր – Կէսօրին, ընկերակցութեամբ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդի անդամներ՝ Տիարք Կարօ Արապեանի, Վազգէն Եկէնեանի, 

Կարապետ Ալաճաճեանի և Արամայիս Աւետիսեանի, Հայր Սուրբը տուաւ իր 

առաջին այցելութիւնը Առաջնորդարան, ուր զինք ընդունեցին Գերաշնորհ 

Սրբազան Հայրը, Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանը, Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանը, Թեմական Խորհուրդի եւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական 

Խորհուրդին ներկայացուցիչներ՝ Տիարք Ստեփան  Գրգեաշարեան,  Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան,  Տոքթ եւ Տիկին Կարօ և Լօրա Արթինեան, Տիարք Պետրոս  Զորլու,  Նշան Պասմաճեան: Ապա Տէր 

Աւետիս եւ Տէր Պարթեւ  բացատրութիւն տուին Հայր Սուրբին Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ 60է աւելի տարիներու 

պատմութեան մասին: 

 

Ուրբաթ 30 Նոյեմբեր – Երեկոյեան,  Ս. Երրորդութիւն 

Եկեղեցւոյ Տիկնանց Վարչութիւնը կազմակերպեց Բարի 

Գալուստի  Հիւրասիրութիւն ի պատիւ Հայր Երեմիայի: Նախ, 

Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ «Ուրախ Լեր»ով եկեղեցի 

մուտք գործեցին Հոգեղնորհ Հայր Սուրբը եւ Արժանապատիւ 

Տէր Աւետիս եւ Տէր Պարթեւ Քահանայ Հայրերը: Տեղի ունեցաւ 

ժամերգութիւն ի ներկայութեան Թեմական, Սուրբ Յարութիւն  

եւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիներու Ծխական խորհուրդ-

ներու անդամներու, Եկեղեցւոյ բարերար Գրիգոր Պաթման-

եանի եւ իր ընտանիքի անդամներուն : Ապա, Տիկնանց 

Մարմնի կողմէ տեղի ունեցաւ ընթրիք: Բարի գալուստի խօսք 

արտասանեց Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Վազգէն 

Եկէնեան, որմէ ետք խօսք առաւ Սրբազան Հայրը: Ան շնորհաւորեց Հայր Սուրբը իր նշանակման համար, խօսեցաւ 

մարտահրաւէրներու մասին եւ մաղթեց որ իրարհասկացողութեան մթնոլորտի մէջ Ծխական Խորհուրդի եւ Ծուխի 

անդամներուն հետ ան կը տանի բեղմնաւոր գործունէութիւն: Իր կարգին Հայր Սուրբը իր երախտագիտութիւնը 

յայտնեց Սրբազան Հօր եւ պատկան մարմիններուն եւ խոստացաւ իր լաւագոյնը տալ յօգուտ իր ծուխին: 
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 Հարցազրոյց 

Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ 

Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի Հետ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Փարոս – Պարոն Տէր Պետրոսեան, նոր Առաջնորդարանի շէնքը արդէն պատրաստ է եւ գործածութեան մէջ, ե՞րբ 

տեղի պիտի ունենայ պաշտօնական բացումը: 

ՍՏՊ – Նոյեմբերին գրեթէ աւարտած էին Առաջնորդարանի շինարարական աշխատանքները: Ծրագրուած էր 

պաշտօնական բացումը կատարել Նոյեմբերի 18ին ձեռամբ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին, որ 

Հայրապետական այցելութեամբ Սիտնի պիտի գտնուէր: Զանազան պատճառներով Վեհափառ Հօր այցը 

յետաձգուեցաւ Փետրուար 1, 2019ին, ուստի, պաշտօնական բացման նոր թուական որոշուեցաւ 3 Փետրուարը: Այժմ 

շէնքը պատրաստ է գործածութեան մէջ դրուելու: Ան պիտի ըլլայ հարազատ տունը իւրաքանչիւր Հայու, պիտի 

ըլլայ հոգեմտաւոր կեդրոն, յատկապէս՝ Հայ երիտասարդութեան:  

 

Փարոս – Ուրեմն տօնական օրեր պիտի ապրի Աւստրալիան 2019ի Փետրուարին: 

ՍՏՊ – Յուսով ենք եւ լաւատես:  

 

Փարոս - Իսկ ի՞նչ կը ծրագրուի Թեմական Խորհուրդին կողմէ: 

ՍՏՊ – Նախ երկու խօսք պատրաստական աշխատանքներու մասին: Երբ վստահ եղանք Վեհափառ Հօր 

ժամանման թուականին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը՝ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան 

պաշտօնապէս խորհրդակցական երկու հանդիպումներու հրաւիրեց Հայկական հետեւեալ կազմակեր-

պութիւններէն երկուական ներկայացուցիչ – ՍԴՀԿ, ՀՅԴ, ՌԱԿ, ՀԲԸՄ, ՀՄԸՄ, Հայ Դատի Յանձնախումբ, 

Համազգային, ՀՕՄ: Կազմակերպութիւնները, գիտակից եւ դրական աջակցութիւն ցոյց տուին  եւ որոշած են տալ: 

Ինչպէս ընդհանրապէս, այս աշխատանքին մէջ ալ համագործակցութիւն կայ Առաջնորդարանի եւ 

կազմակերպութիւններուն միջեւ: Ծրագրուած է Հրաշափառով Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի ընդունիլ Վեհափառը, 

որուն կը յաջորդէ աջահամբոյր: Ծրագրուած է հանդիպում Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի, հայկական 

կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, Նահանգապետուհի Պէրէճիքլեանին, Վարչապետին, Հայ եւ ոչ Հայ 

կղերականներու եւ երիտասարդութեան հետ ինչպէս նաեւ այցելութիւն վարժարաններու, Հայ Հանգստեան Տան: 

Վեհափառը նաեւ պիտի այցելէ Մելպուրն, ուր նման Սիտնիի, հանդիպումներ եւ այցելութիւններ տեղի պիտի 

ունենան ըլլան կազմակերպութիւններու հետ թէ Ազգային հաստատութիւններու:  Մօտ օրէն պիտի հրապարակուի 

յայտագիրը, կը սպասենք Վեհափառին կողմէ կատարելի որոշ յստակացումներու:  

 

Փարոս – Իսկ Առաջնորդարանի բացո՞ւմը ... 

ՍՏՊ – Կիրակի, 3 Փետրուարը պիտի առանձնացնեմ, որովհետեւ  յատկանշական օր մը պիտի ըլլայ այդ օրը եւ շատ 

լեցուն: Առաւօտուն Վեհափառ Հայրը պիտի պատարագէ եւ քարոզէ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, որուն պիտի 

յաջորդէ Առաջնորդարանի պաշտօնական բացում: Երեկոյեան, Միրամար Կարտընզ պանդոկի սրահին մէջ տեղի 

պիտի ունենայ ճաշկերոյթ ի պատիւ Վեհափառ Հօր եւ իրեն ընկերացող պատուիրակութեան: Կը սպասուի մեր 

ժողովուրդի մասնակցութիւնը եւ աջակցութիւնը: 

 

Փարոս – Վերջերս, մանաւանդ Հայրենիքի մէջ, բողոքի ալիք կար Վեհափառ Հօր դէմ: Կը կարծէ՞ք թէ այդ իր 

ժխտական ազդեցութիւնը կ'ունենայ այս այցին վրայ: 

ՍՏՊ – Սուրբ Էջմիածինը իր յատուկ տեղը ունի իւրաքանչիւր Հայու սրտին ու հոգիին մէջ: Ան իր կառուցման օրէն 

դերակատար եղած է իւրաքանչիւր Հայու դաստիարակութեան մէջ: Վեհափառը գահակալն է այս աթոռին եւ անոր 

տիրութիւն ընողը: Ան, ինչպէս ոեւէ անհատ, կրնայ մարդկային տկարութիւններ ունենալ սակայն տիրութիւն 

ընելու իր գործունէութեան մէջ, իր օրերուն Սուրբ Էջմիածինը յառաջընթաց արձանագրեց հոգեմտաւոր, 

կրթադաստիարակչական, յարաբերական եւ շինարարական մարզերէն ներս: Քաղաքական տարբեր 

վերիվայրումներու ենթարկուեցաւ Հայաստանը, զանազան վտանգաւոր փուլերէ անցաւ Արցախը, Սուրբ 

Էջմիածինը մնաց  կանգուն  եւ  կանգնած իր  պետականութեանց  ետին շնորհիւ իր գահակալին: Իսկ, ինչպէս ոեւէ  
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ՀՐԱՒԷՐ 
Սիտնիի Սուրբ Մէրի Տաճարին շրջափակին մէջ խաչքար մը պիտի զետեղուի որպէս 

երախտագիտութեան խորհրդանիշ: 

Հայաստանի մէջ քանդակուած Խաչքարին Հայկական աւանդական ոճը 

ներդաշնակութիւն ունի Տաճարին ճարտարապետութեան հետ: 

Խաչքարը պիտի քօղազերծուի և օրհնուի Սիտնիի Բարձրաշնորհ Անթոնի Ֆիշըր 

Սրբազան Արքեպիսկոպոսին կողմէ: 

Արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Սիտնիի Սուրբ Մէրի Տաճարին արևմտեան 

մուտքի դրան ձախ կողմը, Քոլէճ փողոցին  վրայ. Հայտ Փարքի դիմաց: 

Հայ համայնքի անդամները սիրով հրաւիրուած են մասնակից ըլլալու այս 

պատմական միջոցառման. Երեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2018-ին կէսօրէ վերջ ժամը 

4:45-ին: Արարողութիւննը պիտի սկսի կե ժամէ ճիշտ 5ին: 

Խաչքարը նուիրուած է Ստեփան ևւ Հիլտա Գրգեաշարեաններու և Քայիքեան 

ընտանիքներուն  կողմէ:  

  

պատասխանատու անձ, որ հաշուետու է  իր տարած աշխատանքին համար, Վեհափառն ալ իր հաշուետուութիւնը 

կու տայ կանոնագրութիւններով ընդունուած ժողովներու: Անձամբ, կը կարծեմ թէ Վեհափառը վարկաբեկելու 

ծրագիրը յղացողներու օրակարգը Հայ եկեղեցին վարկաբեկելու կը միտի: Կան հետեւորդներ, որոնք 

անգիտակցաբար այս չար ծրագիրներուն իրականացման ջրաղացին ջուր կը լեցնեն առանց հետեւանքներուն 

մասին մտածած ըլլալու: Այս անձերը բարի են իրենց էութեամբ: Այսօր, գաղտնիք չէ, թէ լուրերը ինչպէս կը 

տարածուին աշխարհի մէջ եւ ինչ արագութեամբ: Պետութիւններ կարողացան վար առնել ընկերային ցանցերը, 

ազդեցին հանրային կարծիքին վրայ եւ յաջողեցան իրենց վատ ծրագիրները իրագործել: Բարեբախտաբար, ըլլայ 

հայրենի պետութիւնը, ըլլան Սփիւռքեան հայկական թէ ոչ հայկական հոգեւոր թէ քաղաքական 

կազմակերպութիւնները թիկունք չկանգնեցան հակաէջմիածին շարժումին:  

 

Փարոս – Ուստի ի՞նչ կը թելադրէք 

ՍՏՊ – Ինչպէս վերը ըսի, հանդիպում պիտի կազմակերպուի երիտասարդութեան հետ: Կը քաջալերենք որ մարդիկ 

գան եւ դէմ առ դէմ խօսին Վեհափառ Հօր հետ եւ տան իրենց հարցերն ու առաջարկները: Անվայել պիտի ըլլայ 

փողոցի մակարդակով խօսիլ եւ գործել: Այդ մեր համայնքին չի վայելեր: Մենք գիտակից համայնք ենք եւ մեզի վայել 

չէ ցոյցեր կազմակերպել, հայհոյել կամ անվայել խօսքերով հրապարակ գալ: Վեհափառը երբ մեր մօտ է եւ մեր 

տրամադրութեան տակ՝ հարցերը ուղղենք իրեն եւ առաջարկները ներկայացնենք իրե՛ն: Մեր քննադատութիւնները 

թող ըլլան կառուցողական, ոչ թէ քանդիչ: Ինչպէս դարձեալ վերը յայտնեցի, հայկական կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչները պիտի հանդիպին վեհափառ հօր հետ հաւաքաբար եւ անհատապէս: Պիտի խնդրէի բոլոր այն 

անհատներէն, որոնք մաս կը կազմեն կազմակերպութիւններու, իրենց ներկայացուցիչներու միջոցաւ իրենց 

հարցերը ուղղեն եւ իրենց առաջարկները տան Հայրապետին եթէ անձամբ չկարողանան հանդիպիլ Վեհափառ Հօր: 

Թող մէտիայի յառաջացուցած ալիքը մեզ չտարտղնէ ո՛չ որպէս համայնք եւ ոչ ալ որպէս Հայ ազգ, ընդհակառակը, 

մենք այս առիթը օգտագործենք աւելի գօտեպնդուելու, իրարմով աւելի հայանալու եւ մեր հաւատքը եւ 

վստահութիւնը մեր եկեղեցւոյ նկատմամբ աւելի զօրացնելու:   
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան 
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DIOCESAN NEWS  
 

 

Thursday 1 November – Under the presidency of the Primate His Grace Bishop Haigazoun Najarian and by his invitation 

with the Diocesan Council, a collaborative meeting of representatives of all community organisations gathered in the 

Reception Room of the Diocesan Centre. The meeting was comprised of the following members: 

 Reverend Father Avetis Hambardzumyan – Parish Priest of Holy Resurrection Church 

 Mr Sarkis Der Bedrossian, Stepan Kerkyasharian and Garo Alajajian – Diocesan Council 

 Mr Bedros Zorlu – Holy Resurrection Church Parish Council 

 Mr Vache Topouzian – Social Democrat Hunchak Party of Australia 

 Messrs Ara Megerditchian and Nerses Baliozian – Armenian Revolutionary Federation, Australian Regional 

Committee 

 Mr Haig Lepedjian – Armenian Democratic Liberal Party in Australia  

 Mesdames Nora Sevagian and Silva Pamboukian – Armenian Relief Society, Regional Committee 

 Messrs Mihran Lepejian and Arto Karagelinian – AGBU Sydney Chapter 

 Mr Vicken Kalloghlian – Hamazkaine Regional Committee 

 Mr Garbis Kolokossian – Homenetmen Regional Committee 

 Mr Nishan Basmajian – Diocesan Chancellor 

The meeting’s agenda was to present the upcoming Pontifical Visit of 

His Holiness to Australia accompanied by his entourage, from 1st to 10th 

February 2019. The Primate gave a brief of the proposed program for 

the visit, and the reason for postponement from November 2018 to 

February 2019; explaining that the program and the efforts to achieve 

them were dependent on the results of this meeting; discussions were 

detailed and suggestions were made. In line with the Primate’s 

summation, the members committed to returning with suggestions at 

their next sitting scheduled for 15 November at 7.30pm. 

All left the meeting with a keen sense of the spirit of unity supported 

by the Bishop’s closing words and Benediction. 

 

Saturday 3 November – Representing the Armenian Apostolic Church, Chancellor Nishan 

Basmajian attended the memorial service for the late Lutheran Bishop James Haak, held in the 

Lifeway Lutheran Church in Epping with more than 200 Christians of the Lutheran 

denomination. The service was presided over by the acting prelate Bishop Robert 

Bartholomew. Bishop James of Blessed Memory was appointed the Bishop of NSW in January 

2018; and participated on the Executive Board of the NSW Ecumenical Council. His spouse and 

two children survive the 59-year-old Bishop. On behalf of the Armenian community and the 

Armenian Primate, Nishan Basmajian expressed his condolences to Bishop Bartholomew, the 

widow and children of the deceased. During the service, with countless messages of sympathy 

received, six were read out, including the letter penned by Bishop Najarian. 

 

Sunday 4 November – Bishop Najarian presided over the Hamazkaine 

Armenian Sydney Dance Company’s annual event dedicated to the 

Centenary of the First Republic of Armenia held in the Chatswood 

Concourse with close to 500 attending and presented by Mr Francois 

Pamboukian. The Primate was accompanied by Diocesan Councillor 

Mr Kevork Tchaprazian and the Chancellor. A well-ordered and 

meticulous program was presented, including new dances, poetry 

recital and songs. The dances of victory were moving, which 

portrayed the miracle of Sardarabad, the rebirth of the Armenian 

nation  anticipating  a bright  future.  At  the  close,  Bishop Najarian 
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praised the Hamazkaine Sassoun Chapter Sydney Dance Company for their remarkable work, highlighting the significant 

role dance plays in our culture, and the effect of the First Republic and Independence. He congratulated all responsible for 

the well organised event, an example to follow. The memorable evening was closed with the Bishop’s Benediction. 

 

Monday 5 November – In response to the recent terrorist acts perpetrated in Egypt against Coptic pilgrims, Bishop Najarian 

forwarded a letter expressing his condolences to his spiritual brother, Bishop Daniel, of the Sydney Coptic Church Diocese, 

raising prayers petitioning God to restore peace in Egypt and grant comfort to the families of the victims and the worldwide 

Coptic communities. 

 

Monday 5 November – Bishop Najarian presided over the committee meeting of the Hayastan All Armenian Fund Australia 

branch which was dedicated entirely to the 10 November fundraiser concert in commemoration of the 25th anniversary of 

the branch’s establishment. The meeting reviewed the organisational efforts and finalised the roles of all who were involved. 

 

Tuesday 6 November – Bishop Najarian presided over the Properties Committee periodic meeting.  Reports were given on the 

completion of the final stages of work over the last month, including the modifications to the installed telephone and 

internet connections, furniture and miscellaneous items, as the Diocesan Centre offices open to the public. 

 

Thursday 8 November – Diocesan Council Chairman Sarkis Der Bedrossian, Vice-Chairman Stepan Kerkyasharian and 

Chancellor Nishan Basmajian were present at a pre-election dinner hosted by former Prime Minister Tony Abbott MP. Mr 

Abbott is a Christian who upholds and advocates sound Christian principles.  

 

 Friday 9 November – An exhibition dedicated to the 

centenary of the end of World War 1 was held in the 

Burwood Anglican Church Hall. The NSW Ecumenical 

Council (NSWEC), the Burwood Anglican Church, 

Quakers Australia and the Armenian Diocese organised 

the exhibition cooperatively. Included in the exhibits 

were 10 posters portraying Peace prepared by the 

Quakers, which have been displayed in exhibitions over 

the last year in various cities around Australia. Alongside 

these were posters of orphans and orphanages as a 

consequence of the Armenian Genocide made available 

by the Diocese, which had been gifted to the Diocese by 

historian Vicken Babkenian.  The Mistress of Ceremonies, 

Ms Wies Schuiringa explained how the exhibition came 

about, inviting Bishop Najarian onto the stage to open the 

exhibition and deliver his message; He outlined facts as 

evidence of horrendous crimes perpetrated against 

humanity and the economic effects of the inhumane 

crimes during the First World War, calling for all to 

comprehend the value and meaning of peace, without 

which it is impossible to behave as a decent human being. 

He recited famous quotes of intellectuals, politicians and 

spiritual leaders on the topic of Peace. Included in the 

program was a testimony from the memoirs of Antelias 

Orphan Joseph Basmajian. The Chancellor read a piece 

from his father’s memoirs from those days, penned by his 

late sister Rita Basmajian-Manjikian, titled ‘My Father’s 

Odyssey’. The attending guests thanked the Bishop and 

Chancellor for sharing their enlightening knowledge. 

During the course of the evening, Anglican Reverend 

Father Michael referred to the 19th century St Paul 

Anglican Church, and historic events. The exhibition 

continued until 18 November, visited by members of 

various organisations, students and teachers. 

 

Saturday 10 November – Bishop Najarian presided over the commemoration of the 25th anniversary of the establishment of 

the Australian Branch of the Hayastan All Armenian Fund (HAAF). A fundraiser was organised to benefit the construction 

works in the Homeland. Renowned singers from Armenia, Liana and Lilit Alaverdyan and Kevork Geokjian entertained the 

audience. Community members have a sound understanding of the merits of the Fund and supported the fundraiser 

accordingly. Mr Garo Setian was honoured for his long years of dedicated service and presented an award. He resides for the  
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most part in Armenia and from there continues to support the Fund’s efforts. We 

are informed that for 25 years, two other committee members have been 

supporting continuously over that time. Paros editorial congratulates these two 

diligent individuals, namely, Mrs Makrouhi Kortian and Mr Haig Lepedjian, who 

with the sacrifices and contributions they have made, share in the Fund’s 

successes. We understand the extra proceeds from the 9 September function 

commemorating the 100th  anniversary of  the  First Armenian  Republic totaling  

$1,700, were donated to HAAF at the discretion of the committee members, 

represented by the Armenian Apostolic Church, Catholic and Evangelical 

Churches, Social Democrat Hunchak Party, Armenian Revolutionary Federation, 

Armenian Democratic Liberals, AGBU Sydney and Hamazkaine Regional 

Committee. Paros editorial congratulates this endeavour, and wishes the 

collaborative committee continuing successes in their united spirit of service to 

benefit the community, the Homeland and the Armenian Church. In his 

message, Bishop Najarian praised the Fund for its achievements under difficult 

circumstances, whether motivated by individuals in authority, directors or 

government bodies. The Fund’s work benefits our country on humane, political and social levels. The Australian Committee 

efforts are enormous. Mr Haig Lepedjian delivered a concise report on the Australian branch’s 25 years of accomplishments. 

The highly regarded event closed with resounding applause to Liana’s popular numbers. 

 

Monday 12 November – The Diocesan Ladies Guild held a comprehensive meeting covering all aspects of a cocktail reception 

to be held on Saturday 8 December in the new Diocesan Centre to honour a range of donors of the construction project. The 

Committee welcomed Mrs Asdghig Kharadjian who volunteered her commitment to serve, and was duly appointed, 

completing the Committee. Paros wishes the Ladies Guild well in their service, and that the meticulous attention applied to 

the 26 October Benefactors’ Dinner will be replicated during the appreciation cocktail. 

 

Tuesday 13 November – With the Bishop presiding, the Armenian Community Welfare Centre (ACWC) 

Management Committee held their periodic meeting. Also attending and bringing their participation to the 

agenda was interim director Nishan Basmajian and Aged Day Care Co-ordinator Mrs Azniv Iskenderian. The 

future objectives, projects and changes were discussed during the course of the meeting. 

 

Thursday 15 November – Chancellor Nishan Basmajan was present at the 

NSW Ecumenical Council Executive Committee meeting. The meeting heard 

the Activity Reports of the recently elected President of the NSWEC, 

Anglican Bishop Dr Ray Williamson and the General Secretary Father 

Shenouda Mansour.  All rose and paid homage in a minute’s silence, to the 

blessed memory of the recently appointed executive committee member, 

Bishop of NSW of the Lutheran Church the late James Haak. The Committee 

anticipated great contributions to the cause and platform of Christian faith 

by this passionate cleric. The meeting heard the report on the efforts of the 

‘Theological Reflection Commission’, which was presented by the Romanian 

Orthodox Church Reverend Dr Doru Kostash, who attends particularly to 

the battle against pedophilia. The meeting was informed of the ‘World Conference on Xenophobia, Racism and Populist 

Nationalism in the Context of Global Migration’ by the attending Committee member, Wies Schuiringa, Discussions covered 

the 1st December inter-religious dinner meeting on the topic of Peace where the keynote speaker was His Grace Bishop 

Haigazoun Najarian. Paros supports and commends the values of the Ecumenical movement and the participation of the 

Armenian Apostolic Church, wishing fruitful service to our representatives serving within the five active committees.  

 

Friday 15 November – At the invitation of Bishop Najarian, the second sitting of representatives from our community 

organisations gathered for the upcoming pontifical visit of His Holiness. The matters of the previous meeting were finalised. 

The meeting was held with consideration of all aspects. It was decided that the greeting and hospitality for His Holiness and 

his entourage would be a co-operative undertaking.   
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Sunday 18 November – Bishop Najarian received Homenetmen’s Central 

Committee Chairman Mr Karnig Meguerditchian, and Australia’s Regional 

Committee representative members Messrs Vicken Kortian, Chairman Diran 

Vahratian, and Garbis Kolokossian. Also present during the meeting were the 

Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Holy Resurrection 

Church Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu, Parish Councillor Mr 

Vasken Amirzaian and Diocesan Chancellor Nishan Basmajian. Mr 

Meguerditchian, who is concurrently the Lebanon Diocesan Council Chair-

man, congratulated the Primate on the opening of the new Diocesan Centre, 

emphasised the significance of the building for the Diocese and outlined its 

role in our spiritual and national life.  Mr Meguerditchian participated in Holy Mass, gratified by the blessed liturgy and the 

Bishop’s deeply meaningful sermon. In turn, with words of encouragement, Bishop Najarian reflected on Homenetmen’s 

efforts in Australia, the growing generations led in patriotic disciplines and Homenetmen’s collaboration with the Diocese. 

Close to an hour of discussion covered topics of concern for the Homeland, the Armenian Church and Homenetmen. 

 

Sunday 18 November – Accompanied by Father Avetis 

Hambardzumyan, Diocesan Council Chairman Mr Sarkis 

Der Bedrossian and the Chancellor, Bishop Najarian 

participated in the centennial commemoration of the 

establishment of Homenetmen, held in the Seymour 

Centre Amphitheatre, Chippendale with close to 500 

community members attending, including the NSW State 

Premier Hon Gladys Berejiklian, Armenian church 

community clerics, and representatives of the Armenian 

community organisations. In his address, the 

Homenetmen Central Committee Chairman Mr Karnig 

Meguerditchian (who had travelled from Lebanon for the 

occasion) outlined Homenetmen’s history of the last 

century, and the vision for its future; he explained the 

slogan ‘Homenetmen’s Honourable Past, Leading To A 
Victorious Future’ and praised the efforts of the 

Australian chapter of the worldwide Homenetmen 

community. Mr Diran Vahratian rose to deliver his 

message, detailing the activities and efforts of 

Homenetmen Australia. The Central Committee Medal of 

Honour was presented to the State Premier Berejiklian, a 

member of Homenetmen, who has in the past, served as 

an active member. In acceptance of the award, firstly the 

Premier articulated eloquently in Armenian followed in 

English, expressing her high regard 

for the disciplines she had received 

through her association with 

Homenetmen, her appreciation of 

all the representatives and the 

wider Homenetmen family, 

established in 110 chapters over 26 

countries. At the conclusion of formalities, Bishop 

Najarian was invited to convey his message, offering a 

stimulating analysis of the slogan ‘Honourable Past, 
Victorious Future’ – “Who or what determines the past to 

be honourable and the future to be victorious? – The 

Present!” He stated, “It is the successive Homenetmen 

generations that by looking back at the massive hard work 

undertaken will forge ahead to their victorious future. I 

wish Homenetmen a fruitful journey.” 

After the completion of the formalities, world-renowned 

Armenian singer Razmik Amyan, who was invited to 

Sydney for the centenary commemoration, was invited to 

take to the stage and entertained with patriotic, popular 

and soothing tunes, to the resounding applause of the 

audience. The Hamazkaine dance ensemble performed 

patriotic and artistic dance sequences contributing to the 

positive vibes reverberating through the amphitheatre.  
 

Wednesday 21 November – Bishop Najarian presided over the HAAF Committee’s periodic committee meeting; the main 

subject on the agenda was the 10 November fundraiser event where matters relating to the standard and finances of the 

event were discussed. Conclusions were drawn and suggestions made to examine during future scheduled meetings. 
 

Wednesday 21 November – Chairman Sarkis Der Bedrossian and Nishan Basmajian represented the Primate at the 75th 

anniversary commemorative function on the Independence of Lebanon; at the invitation of 

the Lebanese Consul General in NSW Mr Charbel Macaron and his wife Joelle. In his 

address, with close to 500 present at the celebration, the Consul General reflected on the 

anniversary of independence and made references to political conditions in the region and in 

this turbulent environment, the bold president Michel Aoun has managed to uphold a 

balanced political stance for the ultimate benefit of Lebanon. Mr Der Bedrossian conveyed 

the congratulatory message on behalf of the Armenian Church and the Primate and 

presented him a gift with the congratulatory letter from the Bishop.  
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Sunday 25 November – Bishop Najarian celebrated Holy Mass in Holy Trinity Church. We are pleased to announce that the 

appointed clergyman from the Holy See to Holy Trinity Church, Very Reverend Father Yeremia Abgaryan has arrived in 

Sydney and will celebrate his inaugural Holy Mass on 2 December. 

 

Sunday 25 November – Chancellor Nishan Basmajian attended the enthronement ceremony of the 

recently appointed Senior Rabbi Nicole Roberts at the Temple Emanuel Synagogue. The service was 

presided over by high-ranking New York Jewish scholar visiting Sydney for this occasion, Rabbi 

Lawrence Hoffman who has been the inspirational teacher of Mrs Roberts. The moving service was 

also attended by the Hon Paul Fletcher MP and Willoughby City Mayor Clr Gail Giles Gidney. The 

Chancellor conveyed Bishop Najarian and the Armenian community’s congratulations, placing high 

value on the virtues of good will between neighbours referring to the Synagogue situated in the same 

street as the Diocesan Centre. The Rabbi assured a strengthening of neighbourly relations between 

the Diocese and the Synogogue. For reasons beyond his control, the Primate was unable to attend the ceremony, however, 

will visit and congratulate the Rabbi personally in the very near future.       

 

Monday 26 November - Bishop Najarian presided over the periodic meeting of the Diocesan Council 

which examined in detail the upcoming Pontifical visit of the Catholicos of All Armenians in February 

2019 with updates from the Primate and Father Avetis on the progress of plans. Details of the cocktail 

reception and the program for the evening of 8 December to honour donors of the Diocesan Centre 

construction were discussed. Bishop Najarian presented his monthly activities report encompassing the 

community, ecumenical and inter-faith matters as well as the relational work of the Diocesan office and its 

future role in the field of national-church life. 

 

Tuesday 27 November – Chancellor Nishan Basmajian participated in the Diocesan Ladies Guild Meeting which concentrated 

on organisational matters of the cocktail reception to be held on 8 December to honour the next group of donors. The 

women are to be congratulated on their collaborative and purpose-driven work with such eyes for detail. It is with thanks to 

their devoted efforts that the Diocesan Centre now has a well equipped kitchen and high quality range of service and 

catering equipment required to host functions.   

 

Wednesday 27 November – Accompanied by Diocesan 

Council Vice Chairman Stepan Kerkyasharian and the 

Chancellor, Bishop Najarian attended in the “Red 

Wednesday” inter-faith service at the invitation of 

Archbishop Anthony Fisher Op, Prelate of the 

Archdiocese of the Catholic Church of Sydney. Leaders of 

14 different faiths participated in the service which 

included Australia’s Islam Mufti, Christian, Jewish, Bahai, 

Hindu, Buddhist and other faith representatives. The 

gathering was dedicated to fight against constraints placed 

on religious freedom by combining efforts and creating 

awareness among the public. The “Red Wednesday” event 

commenced in Europe a few years ago and was held for 

the first time in Australia this year organised by Aid to 

the Church in Need Australia at the initiative of 

Archbishop Anthony Fisher. In their accounts, two 

witnesses, one Bahai, the other Christian told of their 

persecutions in Yemen and Syria because of their religious 

affiliations. In his address, Archbishop Fisher stated it was 

unacceptable for all religions to face such confrontations  

 

in the 21st century and urged efforts be united to 

withstand this force which aims to destroy our faith in 

God. 

Bishop Najarian expressed his gratitude to Archbishop 

Fisher for his exceptional devotion to this Christian 

mission and to collaborative inter-faith relations.  

 

 

- 17 - 



 

  

Parish 

News 

 
 

 

Friday 30 November – Bishop Najarian received AGBU Central Board 

Vice-Chairman Mr Sinan Sinanian together with his wife Angele who 

had arrived in Australia a few days earlier. They were accompanied by 

AGBU Sydney Chapter Chairman Mr Mihran Lepejian and Committee 

member Mr Hovannes Kouyoumdjian. Mr Sinanian is one of AGBU's 

prominent figures who has served AGBU from his years as a student to 

date. He had the opportunity to pray in the Church of Holy 

Resurrection. He extended his heartiest congratulations on the new 

Diocesan Centre and upheld its important mission in spiritual and 

national life. 
 

Friday 30 November – The Primate with the Reverend 

Fathers and members of the Diocesan and Parish Councils 

of the Holy Resurrection and Holy Trinity Churches 

welcomed newly appointed Parish Priest to the Holy 

Church of Holy Trinity, Very Reverend Father Yeremia 

Abgaryan in the Diocesan Centre. Details can be read in 

Parish News. 

 

Friday 30 November – Bishop Najarian with Reverend 

Fathers Avetis Hambardzumyam and Bartev Karakashian, 

members of the Diocesan and Parish Councils from the two 

parishes were present at Holy Trinity Church for a welcome 

evening for Very Reverend Father Yeremia Abgaryan in the 

Diocesan Centre. Details can be read in Parish News. 
 

 
 
 

 

Armenian Apostolic Church of Holy Resurrection – 

Chatswood, Sydney                                                                                                                                                 
 

On Sunday 11 November the grounds of the Church of Holy Resurrection were abuzz 

with festivity following Holy Mass with the annual Armenian Kermesse.  Now in its 

sixth year, the annual festival brings the community together to share our culture and 

traditions. Large 

crowds throughout 

the afternoon enjoyed a packed program with back to 

back performances by students from our mainstream and 

Saturday community schools with our own Sunday 

school; youth and young adults from the Hamazkaine, 

AGBU and Nor Serount dance groups generated lots of 

vibrancy with their energetic dances, colourful costumes 

and pulsating Armenian music; Sako Mkhmeljian and his 

band entertained with their lively songs; and in between 

performances raffle draws were held with an abundance 

of hamper prizes won. 

In this Year of the Youth in the Armenian Church, 

masters of ceremony were two ACYA members who set 

the mood for an afternoon of sheer enjoyment with a smoothly-run program and cheerful bantering to engage the audience. 
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Two true marks of the Kermesse each year are the volunteering and willing 

spirit, to give of one’s time, skills and gifts for the church. With more than 150 

volunteers, contributors and sponsors, food stalls in the church hall showcased 

the best of home-made Armenian and continental cuisine and sweets. 
 

“We all do this for the love of our church, community and ultimately for God.”  
This is the selfless dedication that was on the lips of all our volunteers 

demonstrating their faith in service. 

It was indeed a very special day that 

brought together the various sectors of 

our community which is the unifying 

force of the Armenian Church. Our 

faith, our traditions and our culture 

bind us together and it is with this 

purpose that we hold the Armenian 

Kermesse each year, also raising funds 

for church projects and upkeep. 
 

 

 

Auckland, New Zealand       
 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan with Deacon Vartan Elmasian 

paid a pastoral visit to Auckland, New Zealand from 16-17 November to 

meet with the small Armenian community. On Friday evening, Father 

Avetis gave a lecture on the Armenian alphabet, the historical role it 

has played in the preservation of our nation and identity as well as its 

importance in the propagation of our faith. He congratulated all the 

volunteer Armenian teachers of Auckland’s Armenian Saturday school 

who had taught during 1997-2007 for their nationalistic service. 

In turn, Mrs Salpi Tchaghlayan-Yeldizian gave an account of the life of 

Charles Aznavour and his philanthropic work, 

notably his contribution to Armenia and the 

Armenian people now chronicled in the pages 

of history. 
 

 

 

 

 

 

 

  

On Saturday, Father Avetis celebrated the 

Divine Liturgy with the community  

after which he blessed the graves 

of Armenians interred in  

Auckland’s Cemetery. 
 

The Armenian Alphabet stone 
at Meadobank, 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. 
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Armenian Apostolic Church of Holy Trinity  

– Wentworthville, Sydney                                                                                                                                                 
 

Saturday 24 November 2018 –  The Ladies’ Auxiliary of the 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity organised a day bus 

trip to The Entrance Beach. The event was an opportunity for each 

church community member to spend some time together outdoors, 

and enjoy the beautiful Australian coastline. Morning tea, lunch 

and afternoon tea was prepared and served by the Ladies’ Auxiliary 

with the help of other community members. It was very successful 

and memorable day thanks to the beautiful sunny weather and the 

help of the community. 

 

Thursday 29 November – The Parish Council of Holy Trinity 

Church with the Reverend Fathers of Holy Resurrection Church 

and Diocesan Councillors, and a few community members 

welcomed Very Reverend Father Yeremia Abgaryan. Once 

Father Yeremia arrived at Sydney International airport, the Holy 

Trinity Parish council enthusiastically took him to church where 

they gathered for an opportunity for the Council to get to know 

their newly appointed Parish Priest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Friday 30 November – The afternoon marked Father 

Yeremia’s first visit to the new Diocesan Centre in 

Chatswood and the Armenian Apostolic Church of Holy 

Resurrection. It began with a meeting in the Centre where 

His Grace Bishop Haigazoun Najarian received Father 

Yeremia welcoming him to Sydney. The other attendees 

included Reverend Fathers Avetis Hambardzumyan and 

Bartev Karakashian, Diocesan Council Chairman Sarkis Der 

Bedrossian, Vice-Chair Stepan Kerkyasharian, Holy 

Resurrection Church Parish Council Chairman Bedros 

Zorlu, as well as Garo and Laura Artinian, Nishan Basmajian, 

Garo Arabian, Vazken Yegenian, Garabed Aladjadjian and 

Aramayis Avedissian. Fathers Avetis and Bartev then kindly 

showed Father Yeremia the Holy Resurrection Church and 

iconic symbols around the church that came about over the 

past 61 years.   
 

Friday 30 November – In the evening, the Ladies’ 

Auxiliary and Parish Council of Holy Trinity Church 

hosted a gathering to welcome our newly arrived Pastor. 

It began with the blessing of His Grace Bishop Haigazoun 

Najarian through a short prayer service inside the church 

sanctuary where Father Yeremia was accepted as the 

Parish Priest of the Armenian Apostolic Church of Holy 

Trinity. This blessing was conducted in the presence of 

Fathers Avetis Hambardzumyan and Bartev Karakashian, 

Church benefactor Mr Krikor Batmanian and his family, 

and Holy Resurrection and Holy Trinity Parish Council 

representatives. The gathering then continued upstairs in 

the Batmanian hall where all participated in the warm 

hospitality of the Ladies’ Auxiliary who served light 

refreshments to the guests. 

Welcoming speeches were expressed by the Holy Trinity 

Chairman Vazken Yegenian, followed by Bishop Najarian 

who welcomed Father Yeremia to his ministry in Sydney 

as the Parish Priest. Father Yeremia was then given the 

opportunity to say a few words where he introduced 

himself, his upbringing, education and past experience as a 

Parish Priest of Armenian Churches in Etchmiadzin, Los 

Angeles and Washington state. He also shared his vision 

for the Holy Trinity Church to bring together the 

Armenian community in the western Sydney region. 
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After representations from Armenians living in southwest 

Sydney, Archbishop Aghan Baliozian of Blessed Memory and 

Diocesan Councillor Mr Hratch Norigian had a meeting with 

a group of men on 3 November 1993, at which the Armenian 

Church Sydney West Parish Council was formed and the 

following people were appointed: 

Mr Zaven D Yegenian – Chair, Dr Megeurditch Ansourian – 

Secretary (English), Mr Hovsep Yakenian – Secretary 

(Armenian), Mr Vrej Kasparian – Treasurer, Mr Yerchanik 

Ohanian – Assistant Treasurer, Mr Ishkhan Kasparian – 

Councillor, Mr Krikor Simonian – Councillor, Mr Sahag 

Odabashian – Councillor, Armen Arsenian – Councillor. 
 

The inaugural Holy Mass took place on 14 November 1993 in the Assyrian St Mary’s Church Smithfield, transferring to the 

St Theresa Roman Catholic Church in Fairfield Heights in July 1994. From February 2004 to end of 2011 St Benedict’s 

Catholic Church in Smithfield was rented for the monthly Holy Mass. 

In 2007 the Masonic Hall at 26 Garfield Street was purchased by the Diocese Properties Group to transform it into the new 

church. At that time a new Parish Council was appointed and a membership drive was started to develop the the parish. The 

appointees were: 

Mr Hovsep Yakenian – Chair, Zareh Hovassapian – Vice Chair, Mr Garabed 

Aladjadjian – Treasurer, Mr Harout Hajian – Councillor, Mr Sahag Odabashian – 

Councillor, Rostom Shahinian – Councillor. 

Since the beginning of the monthly services the Sydney West Council, with many 

fundraising events and donations, managed to collect enough funds to contribute 

10% of the purchase price of the old Masonic Hall and the stamp duty. The 

remaining balance was funded by the Diocese of Australia & New Zealand. The 

Principal Benefactors were Messrs John and Krikor Batmanian, with major contributions also 

from Mr and Mrs Stepan and Hilda Kerkyasharian, Mr Burge Dockmagian, the Baliozian and 

Iskenderian families and the Holy Resurrection Parish Council. 
 

Archbishop Baliozian named the renovated church Holy Trinity as the third parish of the 

Diocese but regretfully passed away before it was completed.  
 

His Grace, Bishop Haigazoun Najarian, Primate of the Diocese of Australia & New Zealand 

first blessed our new church, consecrated the Holy Altar and officiated the inaugural Holy 

Mass on 5 January 2014.   

This month the Parish Council of the Armenian Apostolic Church of Holy Trinity in Wentworthville welcomed 
their new Parish Priest, Very Reverend Father Yeremia Abgaryan who arrived from the Mother See of Holy 
Etchmiadzin. It is indeed a special month for the parish, not only because of the arrival of their long-awaited 

pastor but also because November marks 25 Years since the first Badarak was celebrated with the Community. 
On this occasion, Parish Council Chairman Mr Vazken Yegenian reflects on the establishment of the parish, the 
Church and its key players. 25 years on, he follows in the steps of his father who was the first Parish Chairman. 
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 An Interview with 

Diocesan Council Chairman 

Mr Sarkis Der Bedrossian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paros: Mr Der Bedrossian, the new Diocesan Centre is already completed and operational, when will the official opening 

take place? 

SDB: By November, the final building works on the Diocesan Centre were close to completion. We had initially planned for 

the official opening on November 18 with His Holiness to preside over during his Pontifical Visit in Sydney. For various 

reasons, the visit was postponed to 1 February 2019 so the new date of 3 February is now earmarked for the opening. The 

building is ready to commence operations. It will be a welcoming home for every Armenian, it will be a dspiritual-

intellectual centre, especially for Armenian youth. 

 

Paros: It seems February 2019 will be a significant commemorative month for our Community. 

SDB: Yes, we hope and trust it will be so. 

Փարոս - Իսկ ի՞նչ կը ծրագրուի Թեմական Խորհուրդին կողմէ: 

 

Paros: So what is being planned by the Diocesan Council? 

SDB: Firstly a few words on the organisational matters. Once the date of His Holiness’ visit was confirmed, our Primate, His 

Grace Bishop Haigazoun Najarian officially invited two representatives from Armenian organisations to two collaborative 

meetings which included the SDHP. ARF, ADL, AGBU, HMEM, ANC, ARS. The organisations conveyed their firm 

willingness and support. Generally speaking, this will be another occasion between the Diocese and our organisations to 

work collaboratively together. 

The events planned for the Pontifical Visit will commence with a Hrashapar service to welcome the Catholicos to the 

Church of Holy Resurrection which will be followed by the Achhampuyr (Kiss of the right hand). His Holiness will visit the 

Holy Trinity Church; meet with representatives of Armenian organisations, the Premier, Prime Minster, Armenian and non-

Armenian clergy, youth; visit our Armenian schools and the Rest Home. Likewise in Melbourne, the Catholicos will visit 

and meet with Armenian organisations and establishments. The final program will be published soon once we receive 

clarification on certain points from His Holiness. 

 

Paros: And so the opening of the Diocesan Centre ….? 

SDB: Sunday 3 February will be a significant day with a full program throughout. In the morning His Holiness will celebrate 

the Divine Liturgy and deliver the day’s sermon at the Church of Holy Resurrection after which the official opening of the 

Diocesan Centre will take place. In the evening, a Banquet Reception will be held in honour of the Catholicos of All 

Armenians and his accompanying delegation at the Miramare Gardens reception venue. We anticipate the support and 

participation of our Community. 

 

Paros: Recently, and specifically in the Motherland, there has been wave of demonstration toward the Catholicos, do you 

think this will have a negative impact on the visit? 

SDB: Holy Etchmiadzin has its special place in the heart and soul of every Armenian. Since its establishment, it has played its 

role in the education of every Armenian. The Catholicos is the enthroned and entrusted to this position. He, like any 

individual, can have human weaknesses however Holy Etchmiadzin has progressively advanced in spiritual reflection, 

Christian education as well as in areas of relations and construction under his leadership. Armenia has been subjected to 

turbulent political times, Artsakh has gone through various dangerous phases, and Holy Etchmiadzin has remained standing 

and a stronghold  behind  its statehood thanks  to its  enthroned.  Just like  any responsible  person who is accountable for his  
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work, the Catholicos gives his accountability at meetings that are in accordance with the Constitution. Personally, I believe 

there  is  an underlying  agenda  to discredit the  Patriarch  and consequently the Armenian Church it seems.  Unfortunately,  

there are followers who trail unconsciously, without thinking about the consequences. These individuals are good in their 

essence. Today, it is no secret how rumours spread so quickly in the world. Governments have been overthrown due to social 

media, public opinion has been influenced and successfully swayed to pave the way for damaging outcomes. Whether it be 

the Armenian state or Armenian and non-Armenian clergy and political organisations, the anti-Etchmiadzin movement was 

clearly unsupported. 

 

Paros: Accordingly, what do you advise? 

SDB: As I have mentioned above, a meeting will be organised with the youth. We encourage people to attend and sit with 

His Holiness with their questions and suggestions. It will be unseemly to speak and act at street level. It does not reflect well 

on our community. We are a responsible community and organising protests or use of insulting/cursing language is 

demeaning. When the Catholicos is here, we will pose some questions and present suggestions to him. Our criticisms should 

be constructive, not destructive. As I have already stated above, representatives of Armenian organisations will meet with 

His Holiness collectively and individually. I would ask all those who are part of these organisations to pose any questions 

they have to their representatives to present to the Catholicos if they cannot personally attend the forum to meet with His 

Holiness. Let us not let the luridness of media sway us as a community or as Armenians but on the contrary, let us use this 

opportunity to become more fortified, stronger as Armenians and together strengthen our faith and confidence in our 

church. 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

 

 

 

 

 

 

  

INVITATION 
 

A Khachkar will be placed on the hallowed grounds of Sydney’s St Mary’s Cathedral as a 

symbol of gratitude from the Armenian community to St Mary’s Cathedral. 

The Khachkar has been carved in Armenia according to traditional designs sympathetic to 

the architecture of the Cathedral. 

The Khachkar will be unveiled and blessed by The Most Reverend Antony Fisher Op, 

Archbishop of Sydney. 

The ceremony will take place outside the Western Door of St Mary’s Cathedral in College 

Street, Sydney NSW 

Members of the Community are invited and welcome to attend and witness this historic 

occasion on Tuesday 18 December 2018, at 4:45 pm for 5:00pm sharp. 

The Khachkar is donated on behalf of the Armenian Community by Stepan and Hilda and 

the Kerkyasharian and Kayikian Families. 
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DONATIONS TO THE DIOCESE 

In memory of their dear mother Eugenie Keshishian:  
Mr & Mrs Nigogos & Nora Avakian & Family $1,000.00 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian & Family $1,000.00 

On the two happy occasions of their grandchildren: 
Lucas & Louise Larcher-Yangoyan’s baby birth, Alegra Marie and 
Jason Yangoyan’s engagement to Giselle Siniorelli                       
Mr & Mrs Nubar & Marie Yangoyan $500.00 

In lieu of flowers for the late Eugenie Keshishian:  

Mr & Mrs Vartkes & Maro Sarkissian $50.00 

Friends of the Diocese Program:  

Mr Zavin Henry John $5,000.00 

Mr John Nazarian $5,000.00 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian $5,000.00 

  

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian $2,000.00 

Mr & Mrs Hrayr & Arda Jebejian $750.00 

Ms Sonia Mackertich $500.00 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian $500.00 

Mr & Mrs Jack & Mary Terzian $200.00 

Mrs Alice Boulghourjian $100.00 

Mrs Sirvart Krikorian $100.00 

Mrs Katy Sarafian $100.00 

Mr Harout Zarmenian $100.00 

 

Thank You to 

Mrs Makrouhi Kortian 

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   
11 Chatswood Avenue, Chatswood – (02) 91614000 – diocese@armenian.com.au 

 

“The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildre is not 
money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of 

character and faith.” - Billy Graham 
 

       A life well-lived, touching hearts and minds with her smiles, warmth, love 

for family, friends and community, is the legacy by which we will remember Mrs 

Eugenie Keshishian. From childhood memories of her or in even adult years, 

many will remember her as ‘Eugenie Tantig’ for the endearing friendliness she 

demonstrated towards anyone who crossed her path. 

       As the wife of the late Puzant Keshishian who was an instrumental force in 

the establishment and development of the Armenian Church in Australia, both in 

Sydney and Melbourne, she encouraged her husband’s decades of service and 

nurtured the same dedication in her children and grandchildren. 

       Mrs Keshishian’s love for the Church as a long-time member and parishioner 

of the Holy Resurrection Church, her willing spirit of generosity and most 

recently as a benefactor of the Diocesan Centre will remain a legacy in the 

archives of our Diocese. 

        On Wednesday 14 November, family, friends and acquaintances paid their 

last respects at the funeral service presided by His Grace Bishop Haigazoun 

Najarian. 

        She is survived by her daughters, Nora and Taleen with their husbands 

Nigogos and John, and four granddaughters Isabelle, Jacqueline, Natalie and Julia 

to whom our deep sympathy is extended. May she rest in God’s eternal kingdom. 
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“Here is a trustworthy saying: 

     If we died with him, 

        we will also live with him; 

    if we endure, 

       we will also reign with him. 

    If we disown him, 

          he will also disown us.” 

2 Timothy 2:11-12 
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