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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

Գշ 1 Յունուար – Թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ ինչպէս նաեւ 

Հայրապետական Մաղթանք: Ի բացակայութեան Սրբազան Հօր պատարագեց եւ քարոզեց Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ 

Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ տուաւ Նոր տարուան իր պատգամը: 
 

 

Շբ 5 Յունուար – Սրբազան Հայրը Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

մէջ մատուցեց Ճրագալոյցի Պատարագը: Նոյն գիշեր, Արմէնիա 

Ձայնասփիւռի կայանէն, խթման գիշերի յատուկ յայտագրէն 

(երեկոյեան ժամը 7էն մինչեւ առաւօտեան ժամը 1) Սրբազան 

Հայրը ուղիղ եթերով հարցազրոյց ունեցաւ Տիկին Ազնիւ 

Ինկիլիզեանի հետ եւ տուաւ իր Նոր Տարուան պատգամը 

համերաշխութեան, միասնականութեան: Ան նաեւ յայտնեց 

Վեհափառ Հօր այցի առնչութեամբ տարուած աշխատանքներուն 

մասին: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց եւ քարոզեց 

Արժանապատիւ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան: 

 
Կիր 6 Յունուար – Սուրբ Ծնունդ: Սրբազան հայրը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագ եւ տուաւ Ծննդեան Պատգամը: Յաւարտ Պատարա-

գին Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Արժանա-

պատիւ Քահանայ Հայրերը, Բարեշնորհ Սարկաւագներ, Եկեղե-

ցական մարմիններու ներկայացուցիչներ, Աւստրալիոյ եւ Նոր 

Զելանտայի Հայկական կազմակերպութիւններու եւ վարժարան-

ներու ներկայացուցիչներ, որոնք հետեւելով աւնդութեան, եկած 

էին շնորհաւորելու Սրբազան Հօր Նոր տարին եւ Սուրբ Ծննդեան 

տօնը եւ կատարելու իրենց բարեմաղթութիւնները:  Կազմակեր-

պութեանց ներկայացուցիչները խօսք առին եւ իրենց 

զօրակցութիւնը արտայայտեցին Սրբազան Հօր, մաղթելով անոր 

արեւշատ օրեր, իսկ մեր Հայրենիքին, համայնքին եւ Եկեղեցւոյ՝   

նորանոր ձեռքբերումներ ու նուաճումներ: 

   
Բշ 7 Յունուար – Ինչպէս սովորութիւն է, Տաղաւար Տօներու յաջորդ օրը կը յիշուին մեր մեռելները եւ 

հոգեհանգստեան պաշտօն տեղի կ'ունենայ անոնց յիշատակին: Սրբազան Հայրը, քահանայ Հայրերուն 

ընկերակցութեամբ հոգեհանգիստի արարողութեան նախագահեց Մաքուարի Փարքի յուշակոթողին առջեւ եւ 

տուաւ իր պատգամը այնտեղ հաւաքուած հաւատացեալներուն:   

 

Ուրբ 11 Յունուար – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը ընդունեցին Էմանուէլ Սինակոկի Վարչութեան 

նախագահուհի Տիկին Կուէն Հարիսընը, որ հետաքրքրուած էր իմանալու թէ ինչ կը պահանջուէր իրմէ Վեհափառ 

Հօր այցելութեան ժամանակ, տրուած ըլլալով որ ինք ներկայ պիտի ըլլար 3 Փետրուարի բոլոր միջոցառումներուն 

(Պատարագ, Առաջնորդարանի  բացում  եւ  Ճաշկերոյթ):  Այս առիթ մըն էր որ զանազան  նիւթեր  արծարծուէին եւ  
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Սրբազան Հօր Այցելութիւնը Կալկաթայի 

Մարդասիրական Ճեմարան 
 

 

երկուստեք լուսաբանութիւններ փոխանցուէին: Կ'արժէ յիշել, որ Առաջնորդարանէն 100 մեթր անդին գտնուող 

Սինակոկը եւ հաւատացեալներու համայնքը կը պատկանին Յառաջադէմ (Progressive)  եւ Անկողմնակալ 

(Egalitarian) հրէական հատուածին եւ տարբեր են հրէական ուղղափառ թեւէն:  

 

Դշ 16 եւ 30 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական ժողովներուն, որոնք զբաղեցան Վեհափառ Հօր 1-

11 Փետրուար 2019ի Աւստրալիա այցելութեան մանրամասնութիւններով:     

 

Ընդառաջելով Կալկաթայի Սուրբ Նազարէթ եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդի հրաւէրին, Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Եպիսկոպոս Նաճարեան, Հայրապետական Պատուիրակ 

Հնդկաստանի եւ Ծայրագոյն Արեւելքի, 15-21 Դեկտեմբեր 

2018ին այցելեց Կալկաթայի Մարդասիրական Ճեմարան: 

16 Դեկտեմբերին, Սրբազան հայրը պատարագեց պատմա-

կան Սուրբ Նազարէթ Եկեղեցւոյ մէջ, ընկերակցութեամբ 

սարկաւագաց եւ երգեցիկ դպիրներու, բոլորն ալ 

աշակերտներ Մարդասիրական Ճեմարանի: Ան յայտնեց որ 

հոգեկան մեծ գոհունակութիւն կը պատճառէր իրեն համար 

աղօթք բարձրացնելը հնդկահայ համայնքին եւ Մարդա-

սիրականի աշակերտութեան հետ միասին: 

Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը ծանրացաւ հաւատքի եւ 

աշխատասիրութեան վրայ, որոնք միասնաբար կ'օժանդակեն յաղթահարելու բոլոր դժուարութիւնները եւ 

իրականացնելու մեր երազները: Խօսքը ուղղելով դպրոցական աշակերտներուն ան ըսաւ թէ յանդգնութիւն է իրենց 

կողմէ ըլլալ այսքան հեռու իրենց բնակած երկիրներէն, հեռու ծնողներէ, սակայն այստեղ ըլլալը ոսկի առիթ մըն է 

իրենց կեանքին մէջ ստանալու համար բարձր կրթութիւն յօգուտ փայլուն ապագայի եւ ի հպարտութիւն Հայ 

համայնքին: Ան բաղդատեց զիրենք Սուրբ Յակոբ Մծբնացի Հայրապետին հետ, որ գիտնալով դժուարութիւնը 

Արարատ Լեռ բարձրանալուն, հաւատքով եւ վճռակամութեամբ շարունակեց իր ճամբան: Հաւատքը սերունդէ 

սերունդ մեզ կենդանի պահողն է, ըսաւ Սրբազան Հայրը: 

Յաջորդ օրը Սրբազան հայրը պատուոյ հիւրն էր Մարդասիրական Ճեմարանի Մարմնամարզի Հաւաքին, որ տեղի 

ունեցաւ Հայկական Մարմնամարզի Ակումբին մէջ ընկերակցութեամբ Կալկաթայի հոգեւոր հովիւ եւ 

Մարդասիրական Ճեմարանի տնօրէն  Հոգեշնորհ Տէր Մովսէս Վարդապետ Սարգիսեանի: 

Յայտագիրը կը ներառէր տողանցք եւ մարզական խաղեր: Սրբազան Հայրը կատարեց յաղթական խումբերու եւ 

մարզիկներուն մրցանակաբաշխութիւնը: 

Երեքշաբթի, յատուկ յայտագիր մը պատրաստուած էր Ճեմարանի հանդիսասրահին մէջ բարի գալուստ մաղթելու 

Սրբազան Հօր: Յայտագրի սկսելէն առաջ դպրոցի նուագախումբը նուագեց զանազան Հայկական եղանակներ, մեծ 

տպաւորութիւն թողնելով Սրբազան Հօր վրայ: Յայտագիրը սկսաւ Տէրունական աղօթքով, որմէ ետք երգուեցաւ 

դպրոցին քայլերգը: Հայր Մովսէսի բարի գալուստի խօսքէն ետք Ուսուցիչներու Երգչախումբը երգեց հայկական 

ժողովրդական երգ մը, որուն յաջորդեց դպրոցական երգչախումբին ելոյթը: Յայտագիրը իր լրումին հասաւ 

Սրբազան Հօր եզրափակիչ խօսքով: Ան օրհնեց այս հաստատութիւնը, իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 

Մարդասիրական Ճեմարանի անդամներուն եւ իր ուրախութիւնը յայտնեց որ հնդկահայ մշակոյթը հարազատ 

դարձած էր իւրաքանչիւր Ճեմարանականի համար: Շնորհակալութեան որպէս արտայայտութիւն Սրբազան Հայրը 

փոքր նուէրներ բաժնեց բոլոր ներկաներուն: 



 

 - 3 - 

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ  

ՎԵՀԱՓԱՌ  ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

 
Խմբագրական 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնաբեր այցելութիւնը Աւստրալիա, 1-11 Փետրուար 2019 կը 

միտի հոգեպէս լիցքաւորելու Աւստրալիոյ Հայ Համայնքը: «Փարոս» պիտի հետեւի Վեհափառ Հօր եւ իր 

շքախումբին այցի ծրագրի գործադրութեան եւ պիտի հրապարակէ իր տեղեկագրութիւնը յաջորդ թիւով: 
 

Ի միջի այլ կարեւոր միջոցառումներու, Վեհափառ Հօր ժամանակացոյցը կ'ընդգրկէ երկու խիստ կարեւոր 

հանդիպումներ, մին՝ Հայկական ամէնօրեայ վարժարաններու աշակերտներուն եւ ուսուցչական կազմերուն եւ 

միւսը՝ Հայ Երիտասարդութեան հետ: Հայ դպրոցը, օրրանն է հայապահպանման: Հոն է ուր Հայ կը դարբնուին 

Հայ մանուկը, պատանին ու երիտասարդը եւ Հայ աւիշ կը ծծեն հոն:  Հայ երիտասարդը  մտահոգութիւն ունի Հայ 

եկեղեցւոյ ապագային նկատմամբ, մտահոգ է Քրիստոնէութեան համատարած նահանջով: Մտահոգ է, 

որովհետեւ երիտասարդութիւնն է համայնքի  հոգեւոր, քաղաքական, բարեսիրական եւ այլ բնագաւառներու մէջ 

գործունէութիւն տարածող վաղուան առաջնորդողը, պատասխանատուն եւ դրօշը իր յաջորդ սերունդին 

փոխանցողը: Ուստի ծանր է բեռը մեր երիտասրադին: Երիտասարդութիւնը բաբախող սիրտն է ժողովուրդի մը, 

պէտք է անկեղծ վերաբերիլ եւ գուրգուրալ անոր վրայ:  
 

Վեհափառ Հօր այցը օրհնաբեր կ'որակենք, որովհետեւ վստահ ենք թէ Վեհափառի իւրաքանչիւր հանդիպում, 

իւրաքանչիւր խօսք եւ իւրաքանչիւր բացատրութիւն ուղեցոյց պիտի հանդիսանան բոլորիս: Իր 

լայնախոհութեամբ եւ մեծ փորձառութեամբ ան պիտի կարենայ լոյս սփռել մեր մտքերուն եւ հոգիներուն: 

Վեհափառ Հայրապետը պիտի հանդիպի հայկական համարեա բոլոր կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներուն հետ, անոնք իրենց մտահոգութիւնները եւ ծրագիրները պիտի բաժնեն անոր հետ եւ 

ստանան Նորին Սրբութեան ցուցմունքները: Երկար տարիներ ետք Հայրը պիտի հանդիպի իր կարօտեալ 

Զաւակներուն: Որքան յուզիչ եւ որքան ուրախալի, որքան բարեբաստիկ առիթ: Այս ուրախալի առիթը հարկ է 

անմոռանալի դարձնել, ըսի-ըսաւի եւ վատ յուշերու առիթ չընծայել: Համախմբուինք մեր եկեղեցւոյ շուրջ որ 

մարմնաւորուած է Սուրբ Էջմիածնով եւ քրիստոնէական սիրով եւ որպէս հպարտ Հայեր մեր սրտերուն մէջ 

ընդունինք մեր Հայրապետը: 

 

Բարի ժամանում Վեհափառ Տէր 

 

Փարոս 

 

 

  

Անխաթար պահպանենք աստուածահաստատ ընտանիք հասկա-

ցութիւնը, նրա սրբութիւնը, ազգային աւանդոյթները, խնամենք ու 

բարձրացնենք մեր հոգեւոր ու ազգային կեանքը եւ մնանք 

մշտապէս Տիրոջ որդեգրութեան շնորհի մէջ՝ որպէս հաւատաւոր 

մէկ ընտանիք, որպէս Աստուծոյ սեփական ժողովուրդ:  
 

Աստուածօրհնեալ ընտանիքի արժէքը եւ հիմնարար առաքելու-

թիւնը կարեւորելով ազգային, պետական ու հասարակական մեր 
կեանքում՝ 2019 թուականը հռչակում ենք ընտանիքի տարի: 

 

ՆՍՕՏՏ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ  

Ծայրագոյն Պատրիարք եւ  

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց  
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Շաբաթ 2 Փետրուար 

Կէսօրուան Ժամը 12:00 –Թափօրով, Հրաշափառի երգեցողութեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի - 10 Մաքուարի 

Փողոց,Չացուուտ, եկեղեցւոյ մուտքին «Աղ ու Հաց»ի օրհնութիւն, ապա Աջահամբոյր, որմէ ետք ժողովուրդի հետ 

հանդիպում եկեղեցւոյ պարտէզին մէջ   

Երեկոյեան Ժամը 6:00 -  Թափօրով, Հրաշափառի երգեցողութեամբ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի – 26 Կարֆիլտ 

Փողոց, Ուէնուըրթվիլ, եկեղեցւոյ մուտքին «Աղ ու Հաց»ի օրհնութիւն, ապա Աջահամբոյր, որմէ ետք ժողովուրդի հետ 

հանդիպում եկեղեցւոյ Պաթմանեան Սրահին  մէջ   

 

Կիարկի 3 Փետրուար 

Առաւօտեան ժամը 10:00 – Հայրապետական Պատարագ – կը պատարագէ եւ կը քարոզէ Վեհափառ Հայրապետը – 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի Չացուուտ 

Յաւարտ Սուրբ Պատարագին – Պաշտօնական Բացման արարողութիւն նորակառոյց Առաջնորդարանին՝ 11 Չացուուտ 

Աւընիւ, Չացուուտ 

Երեկոյեան ժամը 6:00 – Պաշտօնական ճաշկերոյթ ի պատիւ Վեահափառ Հօր, Միրամար Կարտընզի մէջ – 48 Մայուրա 

Փողոց Թէրի Հիլզ – Տոմսի արժէք՝ 150 Աւ Տոլար  

 

Երեքշաբթի 5 Փետրուար 

Առաւօտեան ժամը 9.45 – 11.45 – Այցելութիւն Համազգային Գօլստըն Ճեմարան – 5 Չիլթըրն փողոց Ինկլսայտ 

 

Չորեքշաբթի 6 Փետրուար  

Առաւօտեան ժամը 9.45 – 11.45 – Այցելութիւն ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարան, 2 Նամպա Փողոց, Տաֆիզ Ֆօրէսթ 

ԿԵ Ժամը 12.30 – Այցելութիւն Ալեքսանտր Հանգստեան Տուն, 16 Վիքթոր փողոց, Պրուքվէյլ 

 

Հինգշաբթի 7 Փետրուար 

Երեկոյեան ժամը 7 – Հանդիպում Հայ երիտասարդութեան հետ – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի Չացուուտ 

 

Ուրբաթ 8 Փետրուար  

Առաւօտեան ժամը 10.30 – մամլոյ ասուլիս – Առաջնորդարանի մէջ 

Կէսօրէ ետք՝ մեկնում Մելպուրն 

Յաւելեալ մանրամասնութեանց համար դիմել 
Դիւանապետ Պրն Նշան Պասմաճեանին 

Հեռ – (02) 91614000 

Ձեռքի Հեռ - 0413364296 

Email: nishanbasmajian@gmail.com or diocese@armenian.com.au 

ՆՍՕՏՏ ԳԱՐԵԳԻՆ Բ  
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ  

Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց  

Հովուապետական այցելութեամբ 

(1-11 Փետրուար 2019) Սիտնի կը ժամանէ 

Ուրբաթ 1 Փետրուարին: Ան պիտի կատարէ 

բացումը նորակառոյց Առաջնորդարանի 

շէնքին եւ պիտի այցելէ Մելպուրն: Ստորեւ 

կը ներկայացնենք այս առնչութեամբ 

պատրաստուած ծրագիրը: 
 

mailto:nishanbasmajian@gmail.com
mailto:diocese@armenian.com.au
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Մինչ  կը սպասուի  

Վեհափառ Հօր 

Աւստրալիա   կատարելիք 

օրհնաբեր այցին  բացումը 

կատարելու համար   

նորակառոյց 

Առաջնորդարանին, 

ինքնաբերաբար կը  

խորհրդածենք 

աշխարհացրիւ Հայ 

Եկեղեցիներու Մայր 

Աթոռին հետ ունեցած ջերմ 

յարաբերութեանց 

անժամանցելիութեան 

մասին  
 

   

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԸ ԵՒ ՄԵՐ ԹԵՄԸ  
 

Աշխարհացրիւ Հայ Եկեղեցին հոգեւոր սնունդ մատակարարողն է Հայ 

ժողովուրդին եւ հաւսարակշռողը անոր հոգեւոր կեանքին: Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսութիւնը սիրտն է  Հայ Եկեղեցւոյ եւ անոր 

երակներուն արիւն ներարկողը: 

Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց թեմը մին է 39 թեմերէն եւ 

անբաժանելի մասը Մայր Աթոռին: 15 Յունուար 1968ի 

երջանկայիշատակ ՆՍՕՏՏ Վազգէն Ա Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կոնդակով հիմնուեցաւ այս թեմը, 15 

տարի ետք առաջին Ծխական խորհուրդներու ստեղծումէն ի Սիտնի եւ 

ի Մելպուրն: Թեմին առաջին Առաջնորդը նշանակուեցաւ Հոգելոյս 

Գարեգին Արքեպիսկոպոս Գազանճեանը: 

Թեմի գոյութեան յիսուն տարիներուն Հայ Առաքելական Եկեղեցին 

կարողացաւ իր ներկայութիւնը  քանդակել Աւստրալիոյ մէջ եւ իր 

դրոշմը դնել մեր համայնքային կեանքին վրայ: 

Թեմին առաքելութիւնը եղաւ հաւատացեալ ժողովուրդին տալ հոգեւոր 

ուղղութիւն շնորհիւ իր հոգեւոր հայրերուն եւ շնորհիւ երեք ծուխերուն 

համար մշակուած հոգեւոր գործունէութեան ծրագիրներուն: Հայ 

Եկեղեցին, նախկին Առաջնորդ Հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս 

Պալիօզեանի եւ այժմու Առաջնորդ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն 

Եպիսկոպոս Նաճարեանի, կարողացան եւ կը շարունակեն  կարեւոր 

դեր կատարել էքիւմէնիք շրջանակներու եւ միջ կրօնական 

գիտաժողովներու շրջանակներէն ներս, ինչպէս նաեւ անխախտ 

յարաբերութիւն հաստատել եկեղեցիներու եւ անոնց շուրջ հաւաքուած 

համայնքներուն հետ: 

Թեմի ղեկավարման համար մեր հայեացքը կ'ուղղենք Մայր Աթոռին: Թեմական Խորհուրդը, Առաջնորդ Սրբազան 

Հօր հետ  միասնաբար կ'աշխատին յօգուտ թեմի առաքելութեան իրագործման, Հայ նոր գաղթողներուն, յօգուտ 

ծուխերու զարգացման եւ  կը ջանան եկեղեցին ներկայ դարձնել հայ կրթօճախներուն մէջ: Շնորհիւ իր լրատուին, 

Թեմական Խորհուրդը իրազեկ կը դարձնէ Հայ համայնքը իր գործունէութեան, այդպիսով ամրապնդելու համար իր 

հոգեմտաւոր կապը ժողովուրդին հետ: 

Մօր եւ մանկան յարաբերութիւն է թեմ եւ Մայր Աթոռի յարաբերութիւնը, որուն  զօրակցութիւն չէ զլացած բնաւ: 

Մինչեւ անցեալ տարի, Գերաշնորհ Սրբազան Հայրը անդամ էր Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդին, որ խորհրդատու 

մարմինն է Վեհափառ Հօր, եկեղեցին յուզող վարչական, կազմակերպչական, մշակութային, տնտեսական, 

շինարարական եւ բարեսիրական բնագաւառներուն մէջ : Թեմի պատգամաւորները, ընտրուած Թեմական 

Պատգամաւորական Ժողովներէն, միշտ մասնակից եղած են Ներկայացուցչական Ժողովներուն, որոնք 

կազմակերպուած են Մայր Աթոռին կողմէ: 

Երբ այսօր Աւստրալիոյ մէջ մեր սրտերուն մէջ կ'ընդունինք ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, 

ինչպէս 1996ին ընդունեցինք Նորին Սրբութիւնը նախորդող՝  երջանկայիշատակ Գարեգին Աը, անգամ մը եւս կը 

հաստատենք թէ մեր արմատները որպէս եկեղեցի կամ թեմ միայն յիսուն կամ վաթսուն տարիներու պատմութիւն 

չէ որ ունին, այլ դարերու, սկիզբ առած Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչով եւ շարունակուող՝ Նորին Սրբութեան կողմէ:  
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DIOCESAN NEWS 
 
Tuesday 1 January – Holy Mass was celebrated in all parishes of the Diocese including the Pontifical Blessing. In the 

Primate’s absence, the Parish Priest of the mother church, Reverend Father Avetis Hambardzumyan celebrated Holy Mass 

and delivered his pastoral New Year message to the congregation. 

 

 

Saturday 5 January – The Primate, His Grace Bishop Haigazoun Najarian 

celebrated Christmas Eve Holy Mass in Holy Trinity Church.  The same 

eve, he took part in the Armenia radio, Christmas Eve program, with 

radio presenter Mrs Azniv Ingilizian. Bishop Najarian took the 

opportunity to convey his New Year message for harmony and unity; also 

outlining the itinerary of the upcoming Pontifical visit of His Holiness 

Karekin II.  

Reverend Father Bartev Karakashian celebrated Holy Mass in Holy 

Resurrection Church. 

 

Sunday 6 January – Armenian Christmas: His Grace celebrated Holy Mass 

in Holy Resurrection Mother Church and delivered his Christmas 

message to the congregation. Following Holy Mass, he received the 

clergy, deacons, church auxiliary body representatives, Australia and New 

Zealand Armenian community and educational representatives, who, in 

keeping with the annual tradition, greeted the Primate with their 

Christmas wishes in the Diocesan Centre. The organisational 

representatives shared their committed stance with the Bishop, wishing 

him blessed days and continuing successful endeavours for the benefit of 

our Homeland, local community and Church.  
 

 

Monday 7 January – According to custom, the day following major feast days, our dearly departed are remembered, and a 

general requiem service is conducted in their memory. The Bishop, accompanied by the priests, presided over the requiem 

service held before the Memorial on the grounds of Macquarie Park Cemetery and delivered his message to the gathered 

community faithful. 

 

Friday 11 January – Bishop Najarian with the Chancellor Mr Nishan Basmajian, received the President of the Emmanuel 

Synagogue Board of Directors, Mrs Gwen Harrison, who was keen to see what may be expected of her during the Pontifical 

visit, as confirmation was received that she will be attending relevant events during the February itinerary; namely, Holy 

Mass, the official opening of the Diocesan Centre and Banquet Reception. It was an opportunity to discuss various matters 

and for the exchange of insights. It is worth mentioning that the Synagogue, which is located 100 metres from the Diocesan 

Centre, is under the authority of the Progressive and Egalitarian Jewish congregation, a denomination identified by its 

doctrines distinct from the Orthodox Jewish faith. 

 

Wednesday 16 and 30 January – Bishop Najarian presided over the Diocesan meetings which were dedicated to the Pontifical 

visit to Australia of His Holiness Karekin II from 1 - 11 February 2019. 
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Visit to the Armenian College & Philanthropic Academy 

in Kolkata, India 

 

 
 

At the invitation of the Indian Pastorate and the Church Committee Members of the Armenian Holy Church of Nazareth, 

His Grace Bishop Haigazoun Najarian in his capacity of Pontifical Legate of the Far East and India, visited the Armenian 

College and Philanthropic Academy (ACPA) in Kolkata from 15-21 December. 

On Sunday 16 December, Bishop Najarian, celebrated the Divine 

Liturgy at the historic Holy Church of Nazareth accompanied by 

deacons and students of the College as altar servants as well as a 

choir of students. He expressed what a wonderful moment it was 

for him to be able to pray together with the Armenian Indian 

community and the ACPA school in Kolkata. The key message of 

his sermon was ‘faith’ and ‘hard-work’, and how they help us 

overcome difficult times to achieve our dreams. He told the 

school children that it takes great courage to be so far from home 

at such a young age, but faith and studying well will help them 

utilise this golden opportunity, to attain a bright future, and make 

the Armenian community proud. He compared them to Bishop St 

Jacob Nisibis, who knowing that the journey to Mount Ararat was 

a difficult one, had still undertaken it with faith and 

determination. “Faith”, he said,” keeps us alive from generation to generation.”  

The following day Bishop Najarian was the guest of honour at the 

academy’s Annual Athletics Meet held at the Armenian Sports 

Club. He was accompanied by Very Reverend Father Movses 

Sargsyan, Pastor of the Indian-Armenian Spiritual Pastorate and 

Manager of ACPA with other members of the institution. The 

program began in the morning with a well-coordinated and 

synchronised march past followed by athletic events as well as 

novelty events. Bishop Najarian took part in the prize-giving 

ceremony which capped off the day. 

On Tuesday, a special program was organised by the College in the 

school auditorium to welcome Bishop Najarian. He was greeted to 

the sound of the pulsating beat of the school band before the program 

began in the auditorium with the Lord’s Prayer by His Grace followed 

by the school anthem by the students. Father Movses Sargsyan 

delivered the welcome address after which the Teachers’ Choir 

performed a popular Armenian song. Similarly the students performed 

traditional Armenian songs and rhythmic dances. The program 

concluded with Bishop Najarian’s address in which he not only 

blessed the institution and expressed his gratitude for being present 

among the members of the Armenian College, but was also deeply 

touched by the confluence of the Indo – Armenian culture shared by 

everyone in the college. 

To show his sincere love he distributed small tokens of appreciation to 

everyone present. 
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Blessing of the 

Pomegranates 

Prayer Service 

to start  

the New Year 

- January 6 - 

Celebrating the 

Feast of the  

Holy Nativity & 

Theophany of our 

Lord Jesus Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A beautiful tradition in the Armenian 

Church is to start the New Year with the 

celebration of the Divine Liturgy on 

January 1.  As with every year, once again 

the faithful filled the pews of our parish 

Churches to raise their prayers to the 

Almighty Father in thanksgiving for the 

year that passed and with hopes for the 

one ahead. 
 

The Prayer of Thanks Pomegranates 

Blessing service was held to conclude the 

day’s services.  In the Armenian tradition, 

the pomegranate is a national symbol 

representing life, abundance and 

prosperity. In Christian symbolism, it 

represents the blood shed by Jesus Christ, 

also symbolising the Lord’s Glorious 

Resurrection and the diversity of God’s 

graces. In the Armenian Church, the 

pomegranate also depicts like its seeds, 

the numerous and various Church 

members, covered with a solid outer 

layer, being united into one Church.  

 Church of  
Holy Resurrection 

Sydney 
 

__________ 
 

St Mary’s 
Armenian Church 

Melbourne 

Armenian 
Apostolic Church 

of  
Holy Trinity 

Sydney 

 Church of  
Holy Resurrection 

Sydney 
 

__________ 
 

St Mary’s 
Armenian Church 

Melbourne 
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WELCOME TO HIS HOLINESS  

CATHOLICOS KAREKIN II 

Let us protect and enhance our national and spiritual life, and 
remain perpetually in the grace of the Lord’s adoption as one 
faithful family, as God’s own people. 
Emphasizing the importance of the value and fundamental mission 
of the God-blessed family in our national, state and public life, we 
proclaim 2019 to be the Year of the Family. 

His Holiness Karekin II 
Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians 

 

Editorial 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

The blessed visit of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians to 

Australia from 1-11 February 2019 will be an uplifting occasion for the Australian-Armenian 

Community. "Paros" will accompany His Holiness and his entourage throughout the planned schedule 

and will publish the events in the forthcoming issue. 
 

Among other significant events on the itinerary will be two very important meetings, firstly to meet 

with the students and the teaching staff of the Armenian day schools and the other with the Armenian 

Youth. The Armenian school is a cradle for the preservation of the Armenian identity. This is where 

the Armenian soul is nurtured and forged in the child and in youth to instil vigour. The young 

Armenian shares a concern over the future of the Armenian Church and the general retreat from 

Christianity.  It is concerning because youth are the future leaders, responsible for the community’s 

welfare in spiritual, political, charitable and other spheres, to hand over the responsibility and torch to 

his next generations. It is therefore a heavy burden to our youth. Youth are the palpitating heart of a 

nation, it imperative to respond sincerely and caringly towards them. 
 

The Holy Father's visit will be blessed because we are confident that each meeting, every single word 

and every explanation of the Catholicos will serve as a guide for all. With his broad-minded and 

extensive experience, he will enlighten our minds and souls. His Holiness will meet with 

representatives of all the Armenian organisations, who will share their concerns and programs with 

him and receive the guidance of His Holiness. After all these years, the Father will meet his longing 

children. What an emotional, what a cheerful and what a great opportunity. This joyful occasion should 

be a tribute and not a time to generate bad memories. Let us gather around our Church, embodied in 

Holy Etchmiadzin and Christian love as proud Armenians in our hearts to welcome our Spiritual 

Father. 
 

We wish you a pleasant stay Your Holiness. 

 

Paros 
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As we await the 

Pontifical Visit of the 

Catholicos of All 

Armenians to Australia 

this week for the official 

opening of the new 

Diocesan Centre, it is 

timely to reflect on the 

timeless relationship that 

bonds Armenian 

churches worldwide to 

the Mother See. 
 

 

 

OUR DIOCESE AND  

THE MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN 
 

The Armenian Church today may be dispersed throughout every continent of 

the world endeavouring to meet the spiritual needs of her people however she 

has a distinct hierarchy, which maintains a balance within the Church herself. 

The centre of this balance has always been the Catholicosate of All 

Armenians, and the heart of the Church, where she receives her lifeblood, is 

the global headquarters of the Armenian Church, the Mother See of Holy 

Etchmiadzin. 

 

The Diocese of Australia and New Zealand, is one of the 39 Dioceses 

worldwide and in Armenia that form the indivisible part of the Mother See. 

Established on 15 January 1968 by the order of the Pontifical Encyclical of His 

Holiness Vazgen I Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians of 

blessed memory, it took its roots fifteen years after the first Parish Councils in 

Sydney and Melbourne were formed in 1953 and 1955 respectively, and the 

first Churches consecrated in 1957 and 1962. The first Primate appointed to 

Australia was His Eminence Archbishop Karekin Kazanjian, of blessed 

memory.  

 

Throughout the fifty year history of our Diocese, the Armenian Apostolic 

Church has carved its presence in Australia, which has left a footprint in the 

communities we now reside in.  

 

Foremost is the Diocese’s mission towards its faithful people to provide 

spiritual direction through its clergy, ministry programs and pastoral 

guidance, firmly instituted in our three parishes. The Armenian Apostolic Church, with its former Primate, His Eminence 

Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory and its current Primate, His Grace Bishop Haigazoun Najarian, continues to 

be visible in ecumenical circles, interfaith forums and in relationship-building with churches and civic society. 

 

As we look to the Mother See as a Diocese for leadership, so too our parishes to the office of the Diocesan headquarters for 

theirs. The Diocesan Council with the Primate, shares his future vision for the Diocese to continue its mission to meet the 

spiritual needs of our new refugees and mission parishes in Australia and New Zealand; to make the church more visible in 

our community schools; to connect our youth to the church and utilise contemporary communication tools to reach out to 

them; through its periodical disseminate information and to strengthen our public relations in the broadest sense; and 

principally pass on our unique faith of 1700 years. 

 

Our connection with Holy Etchmiadzin is timeless as a mother and child are bonded together. The Diocese maintains its 

strong relations with the Mother See ensuring its representation at every possible opportunity. Until last year, His Grace 

Bishop Najarian was a member of the Supreme Spiritual Council, the advising body to the Catholicos of all Armenians which 

discusses the administrative, organisational, cultural, economic, construction and charity questions of the Armenian Church, 

as well as those issues connected with native and foreign churches. Delegates from the Diocesan Council, elected by the 

Diocesan Assembly, have brought their participation at Diocese Representatives Assemblies held at the Mother See. 

Today, when we welcome His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians on Australian soil for 

this second official Pontifical Visit, as we did his predecessor Catholicos Karekin I, of blessed memory, in 1996 as the first 

Armenian Pontiff to step foot in this country, we are reminded that our roots as a Church or Diocese in Australia are not 

merely a history of 50 or 60 years but centuries old that started from the Seat of St Gregory the Illuminator that His Holiness 

now occupies.  
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DONATIONS TO THE DIOCESE 

On the happy occasion of  
Kevork Dertadian’s marriage to Garine Assadourian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian $100.00 
 

In  memory of the late Eugenie Keshishian on the 40th day of passing 
Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian $100.00 

Կը հրաւիրենք մեր սիրելի 

ընթերցողները երաշխաւորելու 

Փարոսի հրատարակութեան 

ծախսերը  որպէս օրակցութիւն 

կատարուած աշխատանքին: 

Յաւելեալ  անրամասնութեանց 

համար բարեհաճեցէք 

հեռաձայնել Տիկին Լօրա 

Արթինեանին 0409049304 

 
 

 

 

 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue, Chatswood – (02) 91614000 – diocese@armenian.com.au 

We invite our avid readers to 

consider  sponsoring an issue 

of Paros for a small donation 

towards its printing cost as a 

way of lending support 

to this publication. 
 

For details please contact  

Laura Artinian on 0409049304 

 

S C H E D U L E   O F   

 T H E    P O N T I F I C A L   V I S I T 
 

SATURDAY 2 FEBRUARY 

12.00 p.m. Hrashapar - Procession to the Armenian Apostolic Church of Holy 

Resurrection, 10 Macquarie Street, Chatswood followed by a community 

gathering on the church lawns. 
 

6.00 p.m. Hrashapar - Procession to the Armenian Apostolic Church of Holy 

Trinity, 26 Garfield Street, Wentworthville followed by a community 

Reception in the Batmanian Hall. 
 

SUNDAY 3 FEBRUARY 

10.00 a.m. Pontifical Divine Liturgy, Celebrant and Homilist: His Holiness 

Karekin II Catholicos of Armenians at the Armenian Apostolic Church of 

Holy Resurrection 10 Macquarie Street, Chatswood followed by the Opening 

of the Diocesan Centre, 11 Chatswood Avenue, Chatswood around 1.00 p.m.. 
 

6.00 p.m. Banquet Reception at Miramare Gardens in Terrey Hills. 

Tickets $150.00 
 

TUESDAY 5 FEBRUARY 

9.45 a.m. Visit to Galstaun College, 5 Chiltern Road, Ingleside. 
 

WEDNESDAY 6 FEBRUARY 

  9.45  a.m.  Visit to AGBU Alexander School, 2 Namba Road 

Duffys Forest. 

12.30 p.m. Visit to Alexander Rest Home, 16 Victor Road, Brookvale. 
 

THURSDAY 7 FEBRUARY 

7.00 p.m. Meeting with the youth of our community at the Armenian  

Apostolic Church of Holy Resurrection, 10 Macquarie Street, 

Chatswood. 

 

For further enquiries contact the Chancellery: 

Mr Nishan Basmajian 

Tel: +61-2- 91614000 

Mob: 0413364296 

Email: diocese@armenian.com.au    
 

mailto:diocese@armenian.com.au

