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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
Եշ 1 Օգոստոս – Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնա-
խումբի հրաւէրին ընդառաջելով Բարձրաշնորհ Տէր 
Հայկազուն Արք Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան 
Հայրը, Թեմական Խորհուրդի անդամներ՝ ՊՊ 
Ստեփան Գրգեաշարեան, Գէորգ Չափրազեան եւ 
դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ գտնուեցան 
Արցախէն ժամանած պատուիրակութեան «Ժողո-
վուրդին հետ հանդիպում» հաւաքին, որ տեղի 
ունեցաւ Ուիլուպիի Իւնայթինկ Եկեղեցւոյ մէջ 
ներկայութեամբ երկու հարիւրի հասնող հայ եւ ոչ Հայ 
անձերու ինչպէս նաեւ հայկական կազմակերպու-
թիւններու ներկայացուցիչներու: Արցախի արտգործ 
նախարար Մասիս Մայիլեան, խորհրդարանի 
անդամ Դաւիթ Իշխանեան, Արցախի Աւստրալիոյ 
ներկայացուցիչ Քայլար Միքայէլեան եւ Հայ Դատի 
Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսէրեան 
տեղեկացուցին ներկաները մէկ շաբթուան ընթացքին 
տեղի ունեցած զանազան շփումներուն մասին 
յատկապէս  պետական պաշտօնակատարներու հետ: 
Պարոն նախարարը գոհացուցիչ պատասխան տուաւ 
իրեն ուղղուած բոլոր  հարցերուն: Հաւաքի աւարտին 
մեկնարկը կատարուեցաւ Արցախի Բարեկամներու 
խումբին: Ցարդ 40 ակադեմականներ, պետական 
անձնաւորութիւններ, հոգեւոր բարձրաստիճան 
կղերականներ իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն այդ 
խումբին: Կ'արժէ յիշել, որ շնորհիւ Սրբազան Հօր 

ջանքերուն կարելի եղաւ զօրակցութիւնը ստանալ 7 
ոչ Հայ կղերականներու, որոնք են Նիւ Սաութ Ուէյլզ 
Էքիւմէնիք Քաունսըլի նախագահ Րէյ Ուիլիըմսըն 
Արքեպիսկոպոս, Ընդհանուր քարտուղար՝ Հայր 
Շնուտա Մանսուր, Մելքայթ եկեղեցւոյ Առաջնորդ 
Րոպըրթ Րապպաթ Եպիսկոպոս, Մարոնի Առաջորդ 

Անթուան Շարպէլ Թարապայ Եպիսկոպոս, Ղպտի 
Առաջնորդ Տանիէլ Եպիսկոպոս, Ասորի Առաջնորդ 
Մար Միլիս Զայեա Արքեպիսկոպոս եւ Անտիոքեան 
Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մետրոպոլիտ Պասիլիոս Արք 
Քուտսիէյ: Սրբազան Հօր կողքին Հայ հոգեւոր 
հայրերէն Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեան 
մաս կը կազմէ Արցախի Բարեկամներու հոգեւոր 
փաղանգին:

 
 
Կիր 4 Օգոստոս – Սուրբ Երրորդութիւն 
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի հրաւէրով 
Սրբազան Հայրը Պատարագ մատուցեց 
նոյն եկեղեցւոյ մէջ: Պատարագի աւարտին 
տեղի ունեցաւ հոգեհանգիստ հոգուոցն 
Ներսէսեան Ընտանիքի ննջեցելոց խնդրան-
քովը նուիրատու Տէր եւ Տիկին Յարութիւն-
Ճէք Ներսէսեանի: Ներսէսեան ամոլը միշտ 
նեցուկ հանդիսացած են Սուրբ Երրորդու-
թիւն եկեղեցւոյ: Ներսէսեան ընտանիք 
խաչքար մը նուիրեցին եկեղեցւոյ որուն 
քօղազերծումը եւ օրհնութիւնը կատարեց 
Սրբազան Հայրը: Տէր եւ Տիկին Ներսէսեանի  
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հրաւէրով հոգեճաշ հրամցուեցաւ Պաթմանեան սրահին մէջ մօտ 200 հաւատացեալներու: Սրբազան Հայրը իր 
գնահատանքը յայտնեց Ներսէսեան զոյգին, անոնց կատարած նուիրատուութեան եւ եկեղեցւոյ անսակարկ նեցուկ 
կանգնելուն համար եւ անոնց ու իրենց ընտանիքներուն  արեւշատութեան բարեմաղթանք կատարեց:   

 
Գշ 6 Օգոստոս – Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր 
հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեանի 
վաղամեռիկ հօր Պրն Յարութիւն Աբգարեանի մահուան Ա. 
տարելիցը կը զուգադիպէր 6 Օգոստոսին: Առ ի զօրակցութիւն 
Հայր Սուրբին, Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ խորհուրդը 
գեղեցիկ գաղափարը յղացած էր նոյն օրը հոգեհանգիստ 
կատարելու հանգուցեալի յիշատակին, որմէ ետք՝ հոգեճաշի 
սպասարկութիւն: Սրբազան Հօր նախագահութեամբ եւ 
մասնակցութեամբ Հոգեշնորհ Հայր Սուրբին, Արժանապա-
տիւ Քահանայ Հայրեր՝ Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթա-
նեանի, Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի, Աւետիս 
Քահանայ Համբարձումեանի, ԹԽի ատենապետ Սարգիս Տէր 

Պետրոսեանի, ԹԽի անդամներ՝ Կարապետ Ալաճաճեանի, Գէորգ Չափրազեանի եւ Դիւանապետին, Սուրբ 
Յարութիւն Եկեղեցւոյ ԾԽի ատենապետ Պետրոս Զօրլուի, Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ ԾԽի ատենապետ 
Նահապետ Խաչատուրեանի եւ ԾԽի անդամներուն, սարկաւագներու եւ դպիրներու ինչպէս նաեւ 100ի հասնող 
հաւատացեալներու ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն, որմէ ետք, Պաթմանեան 
սրահին մէջ՝ հոգեճաշ, պատրաստուած եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: Խօսք առին Սրբազան Հայրը, 
Տէր Նորայր, Տէր Աւետիս, Կարօ Ալաճաճեան եւ Նահապետ 
Խաչատուրեան, որոնք իրենց մխիթարական խօսքերով 
կարողացան ամոքել Հայր Սուրբի ցաւը, մանաւանդ նկատի 
ունենալով անոր հազարաւոր քիլոմեթրեր հեռու ըլլալը իր 
մօրմէն եւ հարազատներէն: Սրբազան Հայրը վեր առաւ Հայր 
Սուրբին արժանիքները եւ կարճ ժամանակի ընթացքին 
անոր ցուցաբերած ծառայութեան արդիւնքները: Խօսք առաւ 
Հայր Սուրբը, որ բարձր գնահատեց իր հօր իրեն տուած 
հոգեւոր թէ ազգային դաստիարակութիւնը եւ անգամ մը եւս 
վերահաստատեց իր խոստումը լաւագոյնս ծառայելու իր 
հօտին: Հայր Սուրբը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 
Սրբազան Հօր, պատկան մարմիններուն յատկապէս ԾԽին 
եւ Ծուխի զաւակներուն, որոնք զինք ոչ միայն որպէս իրենց 
Հոգեւոր հովիւը ընդունեցին այլ նաեւ որպէս իրենց զաւակը: 
 
 

Դշ 7 Օգոստոս  – Կազմակերպութեամբ Հայ Գաղութի 
Բարեկեցութեան Կեդրոնի տնօրէնութեան, Սրբազան հայրը 
յաջորդաբար երրորդ անգամ ըլլալով մասնակցեցաւ 
տարեցներու ամսական պտոյտին, որուն մասնակցեցան 60ի 
շուրջ Հայ մամիկներ ու պապիկներ: Վայր ընտրուած էր  
Քոքատու կղզին, որ երկու դար առաջ եղած է բանտ ապա 
այնտեղ ստեղծուած է արդիւնաբերութիւն: Մասնակիցներուն 
ջախջախիչ մեծամասնութիւնը առաջին անգամն էր որ 
կ'այցելէր այս վայրը: Ցոյց տրուեցան բացատրական 
տեսաերիզներ, որոնք մեծապէս տպաւորեցին այցելուները: 
Ճաշէն ետք բարձր տրամադրութեամբ խումբի անդամները 
վերադարձան տուն: Խումբի առաջնորդներն էին Երէցկին 
Յասմիկ Համբարձումեան եւ Տիկին Մարինա Աւագեան-

Չափրազեան: Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց կազմակերպիչներուն, որոնք մեծ հոգատարութիւն 
կը ցուցաբերեն մեր երէց սերունդի մամիկներուն եւ պապիկներուն: 
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Դշ 7 Օգոստոս - Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ 
ընդունեց Նոր Սերունդ Մշակութային Միութեան նորընտիր 
վարչութեան անդամները յանձինս Տիրաք Վրէժ 
Քահքէճեանի, Յարութիւն Օքճեանի, Գէորգ Պետրոսեանի, 
Յակոբ Սանթուրեանի եւ Գէորգ Գազանճեանի, որոնց 
կ'ընկերանար ՍԴՀԿ Աւստրալիոյ Վարիչ Մարմնի 
ատենապետ Պրն Վաչէ Թոփուզեան եւ Վարիչ Մարմնի 
անդամ Պրն Կարպիս Ապէճեան: Այցելութեան նպատակն էր 
Սրբազան Հօր ներկայացնելու նորընտիր վարչութեան 
կազմը եւ շնորհաւորելու Սրբազան Հօր Արքութեան 
շնորհումը Վեհափառ Հօր կողմէ: Հիւրերը Սրբազան Հօր 
ներկայացուցին վարչութեան ապագայ մշակութային 
ծրագիրները եւ ստացան անոր շնորհաւորանքն ու 
օրհնութիւնը:  
 

Եշ 8 Օգոստոս – Կոմիտասի ծննդեան 150րդ տարեդարձը մեծ շուքով պիտի 
նշուի Հոկտեմբերին, որուն համար Հայաստանէն յատուկ հրաւիրուած է 
«Հայկական Լարային Քառեակը» ելոյթ ունենալու համար Չացուուտի 
Քոնքորսին մէջ (18 Հոկտեմբեր) եւ Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին 
Եկեղեցւոյ մէջ՝ 20 Հոկտեմբերին, հովանաւորութեամբ Սրբազան Հօր եւ 
կազմակերպութեամբը միասնաբար՝ Առաջնորդարանին եւ Համազգայինի 
Շրջանային Վարչութեան: Նշանակուած է կազմակերպիչ յանձնախումբ 
յանձինս Տիկնայք Զարուհի Մանուկեանի, Նորա Պաստաճեանի, Լիլիկ 
Կոտոյեանի, Սիլվիա Իսքէնտէրեանի, Ազնիւ Ինկիլիզեանի, Սիլվա 
Նազարեանի, Մարինա Աւագեան-Չափրազեանի, Թալին Մարգարեանի եւ 
Տիարք՝ Փրոֆ Արամ Մինասեանի, Վիգէն Գալլօղլեանի եւ Նշան 
Պասմաճեանի: Յանձնախումբը իր երրորդ ժողովը գումարեց 
Առաջնորդարանին մէջ եւ կատարեց բոլոր կարգադրութիւնները 
բարձրորակ ձեռնարկ մը յաջողցնելու համար: Համազգայինի հետ երկրորդ 
միացեալ ձեռնարկն է որ տեղի կ'ունենայ, առաջինը՝ Աստուածաշունչի 
տպագրութեան 350ամեակի նշումն էր 2017ին: Միացեալ ձեռնարկներու եւ 
միասնական աշխատանքի ջատագով է Սրբազան Հայրը, որուն 
նախաձեռնութեամբ եւ շնորհիւ միասնականութեան հաւատքին՝ միացեալ 
աշխատանքները աւելի զգալի են Հայ համայնքի կեանքին մէջ:  

 
Ուրբ  9 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը 
եւ  Ծխական Խորհուրդի անդամները: Խորհրդակցական այս հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան ծուխի 
յառաջիկայ գործունէութիւնը, հոգեւոր կեանքին վերաբերեալ նոր ծրագիրները եւայլն: Սրբազան Հայրը լսեց ԾԽի 
մտահոգութիւններն ու առաջարկները եւ իր ցուցմունքները կատարեց յօգուտ եկեղեցւոյ եւ համայնքի 
պայծառութեան:  
 
Շբ 10 Օգոստոս – Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան Հայրը 
ընդունեց ՀԲԸՄի Սիտնիի Վարչութիւնը յանձինս Տիարք 
Միհրան Լէփէճեանի, Յովհաննէս Գույումճեանի, Արթօ 
Գարակէլինեանի,Վրէժ Մանուկեանի Հայկ Կարապետեանի, 
Տիկնայք՝ Դալար Պետիկեանի եւ Նաթալի Խաչատուրեան-
Ուրրիլայի: Այցելութեան նպատակն էր շնորհաւորել Սրբազան 
Հօր Արքութեան տուուչութիւնը: Այցելուներուն կ'ընկերակցէին 
Տիկին Սիլվա եւ Օրիորդներ Լինտա եւ Ռիթա Գարակէլինեան: 
Վարչութիւնը Սրբազան Հօր նուիրեց նկարիչ արուեստա-
գիտուհի Ռիթա Գարակէլինեանի  կողմէ գծուած  Սրբազան Հօր  
դիմանկարը: Տաղանդաւոր արուեստագիտուհին կարողացած 
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էր իր ճիշտ համեմատութեանց մէջ պաստառի վրայ վերակենդանացնել Սրբազան Հօր դէմքը իր բնական 
արտայայտութեամբ: Դիմանկար գծելը նկարչական արուեստին դժուար ճիւղերէն մին է: Հակառակ ատոր՝Օրիորդ 
Ռիթա կարողացած է այժմէականութիւն տալ նկարին: Փարոսի խմբագրութիւնը կը գնահատէ Օրիորդը իր 
տաղանդին համար եւ կը մաղթէ նորանոր նուաճումներ եւ փայլուն ապագայ: Սրբազան Հայրը իր 
շնորհակալութիւնը յայտնեց ՀԲԸՄի վարչութեան տրուած այցելութեան եւ նուէրին համար իսկ տաղանդաւոր 
արուեստագիտուհիին մաղթեց հասնիլ նկարչական արուեստի բարձրագոյն գագաթին եւ տուաւ իր օրհնութիւնը:   

 
Կիր 11 Օգոստոս – Մասնակցութեամբ Սրբազան Հօր, 
Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, 25ի 
հասնող Հայորդուոց, Ասորի, Ղպտի, Անկլիքան, 
Իւնայթինկ, Կաթոլիկ եւ հրեայ կրօնականներու, 
տեղի ունեցաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիքըլ 
Քաունսըլի տարեկան դրամահաւաքի ճաշկերոյթը: 
Կազմակերպչական ընդհանուր պատասխանա-
տուութիւնը ստանձնած էր Դիւանապետ Նշան Պաս-
մաճեան, որ մաս կը կազմէ սոյն կազմակերպութեան 
գործադիր վարչութեան: Հաւաքը տեղի ունեցաւ Կրին 
Փարքի Ասորական Արեւելեան եկեղեցւոյ սրահին 
մէջ, որուն ներկայ էին 170ի շուրջ զանազան 
եկեղեցիներու պատկանող հաւատացեալներ: Գնա-
հատելի մասնակցութիւն բերին Հայ նուիրատուներ 
իրենց երաշխաւորութեամբ եւ վիճակահանութեան 
նուէրներով, բարձր պահելով Հայ եկեղեցւոյ եւ 
համայնքին անունը: Նախ քան հաւաքը մասնա-
կիցները հաւաքուեցան Սուրբ Հըրմիզդ Տաճարը, ուր 
տեղի ունեցաւ հաւաքական աղօթք: Ասորի Առաջ-
նորդ Մար Միլիս Զայա Արքեպիկոպոս բարի 
գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ պատմականը 
կատարեց տաճարին: Ճաշկերոյթի ընթացքին խօսք 
առին Էքիւմէնիքըլ Քաունսըլի նախագահ Րէյ 
Ուիլիըմսըն Արքեպիսկոպոսը, նիւթ՝ « Էքիւմէնիզմ - 

գործնական աշխատանք Աւստրալական մաշտա-
պով», Վիքթորիայի Առաջնորդական փոխանորդ  
Մար Պէնեամին Էլիա Եպիսկոպոսը, նիւթ՝ Ներգաղ-
թող Եկեղեցիներու Դիմագրաւած Մարտահրաւէր-
ները: Խօսք առին նաեւ Էքիւմէնիքըլ Քաունսըլի 5 
յանձնաժողովներէն երկուքի պատասխանատուները, 
«Ընտանեկան Վայրագութեանգ» յանձնաժողովի 
ատենապետուհի, Իւնայթինկ եկեղեցւոյ Սէսնոքի 
հոգեւոր  հովիւ Միշէլ-Հէյզըլ Ճաուհարի SCP եւ  
Մերձաւոր Արեւելքի Յանձնաժողովի ատենապետու 
հի՝ Տիկին Քարմէն Լազար OAM: Դժբախտա-
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բար Սրբազան Հայրն ու Ղպտի Առաջնորդ Տանիէլ Եպիսկոպոսը ճաշկերոյթի կիսուն ստիպուած էին հեռանալ 
մասնակցելու միջ եկեղեցական ժողովի մը, քննարկելու համար Վիժումի դէմ առնուելիք միջոցները եկեղեցիներու 
կողմէ, որպէս հակադարձ ի նպաստ վիժումի օրէնքին նահանգային կառավարութեան առած որոշումին: Հաւաքը 
աւարտեցաւ իսկական Քրիստոնեայ էքիւմէնիք եւ եղբայրական մթնոլորտի մէջ եւ  ապահովեց շուրջ 16000 Տոլարի 
աննախընթաց զուտ շահ:  
 

Բշ 12 Օգոստոս – Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
Նախագահ եւ Գործադիր Տնօրէն Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաք-
եանի հրաւէրով Սրբազան Հայրն ու Դիւանապետը ներկայ եղան «Map of 
Salvation» Փրկութեան Քարտէս ֆիլմի ցուցադրութեան, որ տեղի ունեցաւ 
Նահանգային Խորհրդարանի հանդիսասրահին մէջ կազմակերպութեամբ 
նահանգի ծերակոյտի անդամ եւ Հայութեան մեծ բարեկամ Անկլիքան 
հոգեւորական Ֆրէտ Նայլի, ի ներկայութեան ֆիլմի արտադրիչ Պարոն 
Մանուէլ Սարիբէկեանի, որ յատուկ այս առիթով հրաւիրուած էր Սիտնի: 
Շարժապատկերը կը վերաբերի 5 ոչ Հայ Միսիոնարուհի-քարոզչուհիներու 
տարած անզուգական աշխատանքին յօգուտ Հայ ժողովուրդին, Մեծ 

Եղեռնի օրերուն եւ անկէ ետք: Անոնք են Տանըմարքացի Մարիա Եաքոպսըն եւ Քարէն Եփփէ, Նորվեկիացի Պոտիլ 
Պեորն, Շուէտացի Ալմա Եոհանսըն եւ Էսթոնիացի Հէտուիկ Պուլ: Մարդկային ծառայութեան այս ախոյեա-
նուհիները իրենց կեանքը բազում անգամ վտանգած են փրկելու համար Հայ որբեր, կիներ եւ ընտանիքներ Թուրք 
բարբարոսներու ճիրաններէն եւ ցեղասպան Թուրք պետութեան դաւերէն: Ներկայ էին 120ի հասնող Հայ եւ ոչ Հայ 
հանդիսատեսներ: Ֆիլմը յուզիչ էր միեւնոյն ատեն ուսանելի: Վերապատուելիէն եւ ֆիլմարտադրիչէն տեղեկացանք 
որ այժմ կը պատրաստուի ֆիլմ մը ամերիկացի մարդասէր անձերու եւ կազմակերպութիւններու մասին, որմէ ետք 
պիտի պատրաստուի ֆիլմ Աւստրալիոյ մարդասիրական գործունէութեան մասին 1918-1923: Ձեռնարկը իր 
աւարտին հասաւ Սրբազան Հօր գնահատանքի խօսքով եւ աղօթքով: Վերապատուելի Եումուշաքեան ազգային 
բարձր գիտակցութիւն ունեցող հոգեւորական է եւ իր անսակարկ ծառայութիւնը կը մատուցէ Հայ ժողովուրդին, 
Հայաստանին եւ Արցախին եւ որպէս Իւնայթինկ Չըրչի հոգեւոր հովիւ ճանչցնել կու տայ իր ծուխին եւ գործակից 
հոգեւորականներուն Հայ ժողովուրդի տառապանքը, դժուար պատմութիւնը միեւնոյն ատեն անոր 
սխրագործութիւնները:   
 
Գշ 13 Օգոստոս  - Առաջնորդարան այցելեցին նախարար Ճոն 
Սիտոթի (John Sidoti, Minster for Sport,  Multiculturalism, Seniors and 
Veteran), իր խորհրդականը ՝ Տիկին Նոմիքի Փանաեոթաքիս 
(Nomiky Panayiotakis, Policy advisor) եւ Ճոզէֆ Լափոսթա ( Joseph 
Laposta  CEO Multicultural NSW). Հիւրերը ընդունուեցան Սրբազան 
Հօր եւ Դիւանապետին կողմէ: 
Նախարարը եւ ընկերակիցները այցելեցին նաեւ Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցի, Սրբազան Հայրը հակիրճ տեղեկութիւն տուաւ եկեղեցւոյ, 
սրբանկարներուն եւ Հայ Քրիստոնեայ հաւատքին մասին: Ապա 
Առաջնորդարանին մէջ խորհրդակցութիւն տեղի ունեցաւ, 
նախարարը ցուցմունքներ տուաւ որոշ նպաստներու մասին, ան իր 
պատրաստակամութիւնը   յայտնեց   օժանդակելու  եկեղեցւոյ   եւ  
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Առաջնորդարանի զանազան հոգեւոր եւ մշակութային ծրագիրներուն ինչպէս նաեւ 
Հայ մեծահասակներուն ի նպաստ զանազան ծրագիրներու իրականացման:Իր 
կարգին Պարոն Լափոսթա պատրաստակամութիւն յայտնեց կապի մէջ  մտնել Հայ 
Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնամակալութեան հետ խորհրդակցելու 
համար պահանջներու եւ  հնարաւորութիւններու մասին: Արծարծուեցաւ նաեւ 
Seniors Card Saverի նիւթը, որու շնորհիւ 60ը անց անձեր, որոնք միայն 20 ժամ 
աշխատանք կ'ընեն, կրնան օգտուիլ հազարաւոր հաստատութիւն-                                                                                                                                                               
ներէ, երբ այդ հաստատաութիւններէն գնում կը կատարեն: Մեր խնդրանքին 
ընդառաջելով եւ որպէս Լսարանական Դրութեան մէկ նիւթ՝ Նախարարը իր 
պատրաստակամութիւնը յայտնեց Պարոն Լափոսթայի հետ միասին գալու  
Առաջնորդարան կամ Էտկարեան սրահ դասախօսելու մեր համայնքի զաւակներուն 
զանոնք իրազեկ դարձնելու համար իր նախարարութեան ծառայութեանց մասին եւ 
թէ ինչպէս համայնքը կարող է օգտուիլ անոնցմէ: Սրբազան Հայրը Պարոն Սիտոթիի 
նուիրեց փայտեայ խաչքար մը: Ժամանակի նեղութեան պատճառով  Նախարարը 
չկարողացաւ Պօշան Փարքի Խաչքարը այցելել, ուր բնաւ չէր եղած: Այդ մնաց յաջորդիւ: 

    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Դշ 14 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը Առաջնոր-
դարանին մէջ ընդունեցին Երեւանէն ժամանած ՀԲԸՄի 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Պրն Վազգէն Եագուպեանը, 
որուն կ'ընկերակցէր ՀԲԸՄ Սիտնիի մասնաճիւղի ատենապետ 
Պրն Միհրան Լէփէճեան: Պրն Եագուպեան, այժմ նախագահն է 
ՀԲԸՄ Հայաստանի մասնաճիւղին նաեւ ատենապետն է 
Դամասկոսի Թեմի թեմական խորհուրդին: Պրն Եագուպեան 
եկած էր յատուկ առաքելութեամբ բացումը կատարելու ՀԲԸՄի 
նորակառոյց շէնքին՝ Մելպուրն: Սիրալիր խօսակցութեան 
ընթացքին Պրն Եագուպեան ընդարձակ ծանօթութիւն տուաւ 
ՀԲԸՄի լայնածաւալ գործունէութեան մասին ընդհանրապէս 
իսկ Հայաստանի մասնաճիւղին տարած գործունէութեան 

մասին՝ մասնաւորապէս: ՀԲԸՄը անզուգական աշխատանք կը կատարէ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 
տնտեսական, հողամշակութեան, զբօսաշրջիկութեան, արուեստի, ընկերային, բարեսիրական, 
մարմնամարզական, կրթական եւ այլ մարզերէ ներս: Պրն Եագուպեան մանրամասն բացատրութիւն տուաւ 
վերջերս իրագործուող «Կանաչ Տուներու՝ Green Houses» ծրագրին մասին, որ բծախնդրութեամբ եւ յաջող կերպով կը 
տարուի եւ որուն անմիջական բարիքներէն մին է արտագաղթի մասնակի կասեցումը:  
 

Ուրբ 16 Օգոստոս -  Ընդառաջելով Նիւ Սաութ Ուէյլզի Նահան-
գային Ծերակուտական յանձնաժողովի հրաւէրին Սրբազան 
Հայրը մասնակցեցաւ Ընկերային Հարցերու Յանձնախումբի 
ասուլիսին տալու համար իր եւ Հայ եկեղեցւոյ կեցուածքը 
Խորհրադարանի կողմէ ընդունուած եւ օրէնք դառնալու համար 
ծերակոյտ յղուած Վիժումի Օրինագծին մասին: Սրբազան Հօր 
հետ ատեան ներկայացան Անտիոքեան Եկեղեցւոյ Առաջնորդ 
Պասիլիոս Մետրոպոլիտը եւ Աւստրալիոյ Միւֆթիին ներկայա-
ցուցիչը: Սրբազան Հայրը մեր եկեղեցւոյ յստակ կեցուածքը 
ներկայացնելէն ետք պատասխանեց բոլոր հարցերուն, զորս 
տրուեցան զանազան կուսակցութիւններու ներկայացուցիչ-
ներուն կողմէ Ընկերային Հարցերու Յանձնախումբի իրենց 
հանգամանքով: Սրբազան Հայրը իր խոր մտահոգութիւնը 
յայտնեց հապճեպով առնուած որոշումին համար եւ ըսաւ շատ աւելի ժամանակ պէտք է տրուի քննարկելու այս 
հարցը նախ քան եզրակացութեան գալը: Ան նաեւ խորհուրդ տուաւ որ առիթ ընծայուի յղի մնացող կնոջ զինք 
համոզելու որ վիժումի չդիմէ, այդ կրնայ ըլլալ եկեղեցին, անչափահասներու պարագային ծնողները եւայլն: 
Յաւելեալ մանրամասնութիւններ կարելի է գտնել զանազան կայքէջներու մէջ որոնցմէ մին՝ 
 https://www.theflindersnews.com.au/story/6331627/freedom-in-nsw-abortion-bill-problematic/ 
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Շբ 17 Օգոստոս – Իբր գործադիր վարչութեան անդամ Նշան Սարկաւագ Պասմաճեան մասնակցեցաւ Նիւ Սաութ 
Ուէյլզ Էքիւմէնիքըլ Քաունսըլի տարեկան ընդհանուր ժողովին: Ժողովին հրաւիրուած էր նաեւ Ղպտի Առաջնորդ 
Տանիէլ Եպիսկոպոսը որպէս գլխաւոր բանախօս, նիւթ՝ Ղպտի եկեղեցին Աւստրալիոյ մէջ, անցեալ եւ ներկայ, 
դասեր քաղուած ապագայի համար»: Ժողովը քննարկեց Նախագահ Րէյ Արք. Ուիլիըմսընի, 
Ընդհանուր քարտուղար Շնուտա Մանսուր քահանային եւ գանձապահ Պրուս Մաքաթիր 
քահանային ներկայացուցած միամեայ գործունէութեան նիւթաբարոյական տեղեկագիրները, 
վաւերացուց զանոնք ինչպէս նաեւ յառաջիկայ տարուան նախահաշիւը: Տեղի ունեցաւ 
վարչութեան ընտրութիւն: Նշան Սարկաւագ միաձայնութեամբ ընտրուեցաւ վարչութեան 
անդամ:    
 
Շբ 17 – Բշ 19 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը այցելեց Մելպուրն (Տես Արժանապատիւ Տէր Խաչեր Քահանայ 
Յարութիւնեանի յօդուածը այլուր: 
 
Կիր 18 Օգոստոս –  Ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի, Բարձր Տէր Հայկազուն Արք 
Նաճարեան հովանաւորեց եւ պաշտօնական բացումն ու օրհնութիւնը կատարեց ՀԲԸՄի Մելպուրնի 
վերանորոգուած շէնքին, գնուած երեք տարի առաջ: Շնորհիւ ՀԲԸՄի Մելպուրնի վարչութեան, բարեկամներու եւ 
Հայ համայնքի զաւակներուն վճռակամութեան եւ ճիգին հնարաւոր եղաւ շէնքը պատշաճեցնել օրուան 
կարիքներուն եւ զայն ըստ այնմ նորոգել:  
 

Բացման քոքթէյլին ներկայ եղան 300ի շուրջ հիւրեր եւ Մելպուրնահայ համայնքի անդամներ: Իր պատգամին մէջ, 
Սրբազան Հայրը շեշտեց ըսելով « վերջերս կ'իմանանք Սփիւռքի մէջ Հայկական 
վարժարաններու, կեդրոններու փակման լուրերը: Մեծ ուրախութիւն է վկան 
դառնալ նոր կեդրոնի մը բացումին»: ՀԲԸՄի վարչութեան ատենապետուհի 
Տիկին Մարալ Չորպաճեան վերյիշեց այն օրը երբ Աւստրալիա ոտք կոխած էր, 
իր հանգուցեալ հայրը նկատողութեան յանձնած էր թէ ոչ մէկ հայկական 
համայնք պէտք էր զրկուած ըլլար ՀԲԸՄի մասնաճիւղէ մը: Տաս տարի ետք 
մասնաճիւղը բացուած էր Մելպուրնի մէջ իսկ 30 տարի ետք ՀԲԸՄը ունեցած էր 
իր տունը»: ՀԲԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եւ ՀԲԸՄ Հայաստանի 
նախագահ Պրն Վազգէն Եագուպեան իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Աւստրալիա իմ 
կարճ այցելութեանս՝ ակնկալածէս աւելին գտայ, սակայն այս կեդրոնը 
կարկանդակին վրայ դրուած կեռասն է: Եթէ այս շէնքը իւրաքանչիւր Հայու 
հպարտութիւն չի բերեր, ապա չեմ գիտեր թէ ինչը զինք կրնայ  հպարտացնել»: 
Երեկոն ճոխացուցին Ազատ Ղարիպեան Պարախումբը եւ Հայերէն նուագն ու 
երգը: Ցուցադրուեցաւ ՀԲԸՄի 30 տարուան վաստակը ցոլացնող տեսաերիզ մը:  
Հպարտանալի այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ ՀԲԸՄի 
Մելպուրնի մասնաճիւղը եւ կը մաղթէ անոր նուիրեալ վարչութեան եւ 
յանձնախումբերուն յաջողութիւն իրենց առաքելութեան մէջ յօգուտ Հայ 
համայնքին:  
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Գշ 20  Օգոստոս – Օգոստոսի 11ի ուշ գիշերին տեղի 
ունեցաւ Քրիստոնեայ համայնքներու ներկայա-
ցուցիչներու ժողով մը, որուն օրակարգն էր ինչպէ՞ս 
դէմ դնել Վիժումի ի նպաստ Օրէնքին հաստատման 
Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգին մէջ: Սրբազան Հայրը 
մասնակցեցաւ այս ժողովին, որուն ընթացքին 
որոշուեցաւ ցոյց մը կազմակերպել Մարթին Փլէյսի 
մէջ 20 Օգոստոսի երեկոյեան ժամը 6ին: Սրբազան 
Հայրը, ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեանին եւ Դիւանապետ Նշան Պասմա-
ճեանին մասնակցեցաւ 10,000 անձ հաշուող ցոյցին: 

Ցոյցը որ տեւեց մինչեւ գիշերուան ժամը 9.30ը 
ընթացաւ կարգապահութեամբ, առանց որեւէ խան-
գարիչ դէպքի: Հոգեւորական դասէն խօսք առին 
Մէլքայթ եկեղեցւոյ Առաջնորդ Րոպըրթ Րապպաթ 
Եպիսկոպոսը, Սիտնիի Թեմին Կաթոլիկ Առաջնորդ 
Անթընի Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը, Արքեպիսկոպոս 
Կլէն Տէյվիս՝ Անկլիքան Եկեղեցւոյ ՆՍՈւ նահանգի 
Մետրոպոլիտ եւ Սիտնիի Արքեպիսկոպոսը, Ղպտի 
եկեղեցւոյ Սիտնիի Առաջնորդ Տանիէլ Եպիսկոպոսը, 
Թեմիս Առաջնորդ Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 
Նաճարեանը, Աւստրալիոյ Յոյն Օրթոտոքս Առաջ-
նորդը՝ Մաքարիոս Արքեպիսկոպոսը, Քաղաքական 
դէմքեր՝ Դեմոկրատ Քրիստոնեայ կուսակցապետ եւ 
Ծերակոյտի անդամ Ֆրէտ Նայլ Անկլիքան Քահանան, 
Ազատական Կուսակցութեան խորհրդարանի անդամ 
Թանիա Տէյվիս, Ֆինանսներու նախարար Տամիէն 
Թիւտըհոփ, Ազգային կուսակցութեան նախկին 
կուսակցապետ եւ դաշնակցային խորհրդարանի 
այժմու անդամ Պարնըպի Ճոյս, «Շութըրս, Ֆիշըրս եւ 

Ֆարմըրս» կուսակցութեան կուսակցապետ Րոպըրթ 
Պորսաք, Right to Life կազմակերպութեան ընդհա-
նուր տնօրէնուհի Րաքէլ Քարլինկ եւ ուրիշներ: 
Քննադատուեցաւ կառավարութեան բանաձեւը: 
Երեսփոխան Պորսաքի յանձնուեցաւ 77,000 ստորա-
գրութիւններով հանրագրութիւն/աղերսագիր մը, որ 
զայն յաջորդ առաւօտ ներկայացնէ խորհրդարան: 
Ժամը 9էն ետք ցուցարարները ուղղուեցան դէպի 
խորհրդարան, որուն առջեւ խօսք առաւ Անթընի 
Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսը եւ աղօթքով փակեց խաղաղ 
այս ցոյցը: Ապա ցուցարարները հրաւիրուեցան 
Սէյնթ Մէյրիզ Տաճար, որ Ֆիշըր Արքեպիսկոպոսի 
հրամանով բաց մնաց մինչեւ կէս գիշեր եւ ուր եկան 
իրենց աղօթքը բարձրացնելու առ Աստուած աւելի 
քան 2,000 ցուցարարներ, իմաստութիւն խնդրելով 
նահանգային ղեկավարութեան գիտակցելու համար 

բարոյական եւ հոգեւոր արժէքներու կարեւորութեան, 
որպէս ուղեցոյց մարդկութեան բարօր եւ կարգապահ 
կեանք ապրելու: Առանց բարոյական արժէքներու 
նիւթական արժէքները փլուզման ենթակայ են միշտ, 
այդ ցոյց տուած է պատմութիւնը, այդ է որ 
կ'ուսուցանէ մեզի Աստուածաշունչը: Ցոյցը անգամ մը 
եւս շեշտեց  քրիստոնեայ սկզբունքներու կարեւորու-
թիւնը մեր կեանքէն ներս: Դաստիարակիչ հանգա-
մանք ունէր այս 10,000 հաւատացեալ գերազանցող 
հաւաքը, որուն, դժբախտաբար շատ քիչ թիւով Հայեր 
ներկայ էին: Մեծ թիւ կը ներկայացնէին Կաթոլիկ-
ները, Մարոնիթները, Ղպտիները, Մելքայթները, 
Անկլիքանները:    
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 Եշ 22 Օգոստոս - «Ողջակիզման եւ Ցեղասպանութեան Ուսումնասիրութեան Աւստրալական Հաստատութեան» եւ 
Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ շահեկան դասախօսութիւն մը ՆՍՈւ նահանգի 
խորհրդարանին մէջ: Սրբազան Հօր ընկերակցեցան Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան: Նախ քան դասախօսութիւն 150ի 
հասնող հրաւիրեալներ եւ հետաքքրուողներ 
հաւաքուեցան ՆՍՈւի խորհրդարանին 9րդ յարկի 
Խաչքարին շուրջ, ուր Սրբազան հայրը եւ Տէր 
Աւետիս Քահանայ կատարեցին աղօթք 1.5 միլիոն 
մեր նահատակներուն յիշատակին: Խորհր-
դարանի խօսնակ երեսփոխան Ճոնաթան Օտէյ եւ 
Հայկական կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներ  ծաղկեպսակներ զետեղեցին յուշար-
ձան-խաչքարին առջեւ: Օրուան բանախօսն էր 
Փրոֆ. Հանս Լուքաս Քիսըր, որ դասախօս է Արդի 
Պատմութեան Նիւ Քասըլի համալսարանին մէջ: 
Հանդիսավարուհին էր Օրիորդ Սարին Սողո-

մոնեան: Պատմաբան Վիգէն Պապկէնեան կատարեց փակման խօսքը: Փրոֆէսըր Քիսըր հեղինակ է զանազան 
պատմական հատորներու, որոնց շարքին՝ “Nearest East: American Millennialism and Mission to the Middle East”, 
World War I and the End of the Ottomans: From the Balkan Wars to the Armenian Genocide”, “Turkey Beyond 
Nationalism”: 2018ին, Միացեալ Նահանգներու Փրինսթըն համալսարանը  հրատարակեց Քիսըրի վերջին 530 էջնոց 
“Talaat Pasha Founder of Modern Turkey; Architect of Genocide” հատորը, ուր յստակ փաստերով ան կը ներկայացնէ 
Թալաաթը որպէս ճարտարապերը Հայոց Ցեղասպանութեան: Յիշատակեց Թուրք ընկերաբան Մէհմէթ Զիա 
Կէօքալփի ունեցած ազդեցութիւնը Քեմալիզմի զարգացման մէջ, անոր Թուրք Ազգայնականութեան ջատա-
գովութիւնը եւ հմայքը հանդէպ Թալաաթին, որ ինք կը ճանչնար որպէս մտայղացողը Հայկական Ցեղաս-
պանութեան: Փրոֆէսըրը նաեւ հաստատեց որ այսօրուան Թուրքիոյ  մէջ « մեծապէս ներկայ է Թալաաթը եւ այսօր 
շատ նման է այն օրերուն»: Պատմութիւնը լաւապէս ճանչցող դասախօսին խօսքերը կարելի է նկատել որպէս 
ահազանգ: Ձեռնարկի աւարտին Սրբազան հայրը առիթ ունեցաւ շնորհաւորելու դասախօսը եւ քննարկելու 
դասախօսութեան պարունակութիւնը: Աւարտին դասախօսը մակագրեց վաճառուած հատորները: Երեկոն աչք 
բացողի հանգամանք ունէր:  
 
Ուրբ   23 Օգոստոս – Հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր տեղի ունեցաւ յուղարկաւորութիւնը 
Բարեշնորհ Գէորգ Սարկաւագ Ճանոյեանի, որ 55 տարի ծառայած է Հայաստանեայց Առաքելա-
կան Եկեղեցւոյ Սուրբ Խորանին: Արարողութեան մասնակցեցան Արժանապատիւ Հոգեւոր  
Հայրերը յանձինս Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեանի, Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի եւ 
Աւետիս Քաահանայ Համբարձումեանի: Ի յարգանս իրենց Սարկաւագ եղբօր յուղարկաւորու-
թեան մասնակցեցան նաեւ 5 սարկաւագներ: Իր դամբանականին մէջ Սրբազան հայյրը վեր առաւ 
արժանիքները Ճանոյեան Սարկաւագին որպէս մարդ, Հայ եւ աշխատասէր ու ծառայասէր Քրիստոնեայ: 
Արարողութեան աւարտին Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ, քահանաներու մասնակցութեամբ Սարկաւագները 
եկեղեցիէն դուրս բերին հանգուցեալին դագաղը: Երեք քահանայ հայրերը ներկայ եղան թաղման արարողութեան 
որ տեղի ունեցաւ Մաքուարի Փարք գերեզմանատան հայկական բաժնին մէջ: 
 
Ուրբ 23 Օգոստոս – Նախաձեռնութեամբ Բարեկեցութեան 
Կեդրոնին Էտկարեան սրահին մէջ նշուեցաւ 90րդ տարեդարձը 
երկար տարիներ  Կեդրոն յաճախող Տիկին Մարի Թահան-
եանին, ի ներկայութեան իր ընտանիքի անդամներուն եւ մօտիկ 
հարազատներուն, քահանայ հայրերուն եւ կեդրոն յաճախող 
աւելի քան 60 տարեցներու: Հանդիսավարութիւնը կատարեց 
Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանը, ան վեր առաւ Տիկին 
Մարիի բարի յատկանիշները: Ներկաները իրենց բարե-
մաղթանքը արտայայտեցին արտասանութիւններով, երգերով 
եւ սրտի խօսքերով: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ 
Տիկին Թահանեանի 90րդ տարեդարձը եւ անոր կը մաղթէ 
ամենայն բարիք:      
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Շբ 24 Օգոստոս – Ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ հրաւէրովը Համազգային 
Թումանեան Վարժարանի տնօրէն Պրն Գեւիկ Աւետեանի, Սրբազան Հայրը 
այցելեց Թումանեան Վարժարան: Նախ Սրբազանը հանդիպեցաւ Ուսուցչա-
կան կազմին հետ, ան բարձր գնահատեց աւագ ուսուցիչներու կողքին 
երիտասարդ ուսուցիչներու մասնակցութիւնը հայեցի դաստիարակչութիւն 
ջամբելու աշխատանքին համար: Ապա, տնօրէնին հետ միասնաբար, 
Սրբազանն ու Տէր Աւետիսը շրջապտոյտ մը կատարեցին համարեա բոլոր 
դասարանները եւ հետեւեցան դաստիարակ ուսուցիչներուն եւ աշակերտ-
ներուն տարած լուրջ եւ արդիւնաւէտ աշխատանքին: Սրբազան հօր 
նկատողութեան յանձնուեցաւ նաեւ ներածուած գիրքերուն կողքին 
վարժարանին պատրաստած յատուկ դասագիրքերը, որոնց նաեւ իր 
մասնակցութիւնը բերած է մանուկներու համար յատուկ գիրքեր պատրաս-
տող Տիկին Թինա Ջուլֆայեանը: Սրբազան Հայրը միշտ զօրաւիգ կանգնած է 
Հայ վարժարանին եւ Հայ ուսուցչին եւ իր պատրաստակամութիւնը յայտնած 
այցելելու եւ ուսուցիչներու կողքին իր ներդրումը բերելու մեր վարժարան-
ներուն ազգային հոգեւոր դաստիարակութեան կարեւոր գործին մէջ: 
 
Կիր 25 Օգոստոս – Սրբազան Հօր օրհնութեամբ Սուրբ Յարութիւն Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը եւ 
Ծխական Խորհուրդը հրաւիրած էին Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա 
Վարդապետ Աբգարեանը պատարագելու: Հայր Սուրբը, որ 9 ամիսներէ ի վեր Սիտնի կը գտնուի, առաջին 

պատարագն էր որ պիտի մատուցէր Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ: Ան իր տիրական ձայնով եւ տպաւորիչ 
քարոզով առինքնեց հաւատացեալները: Հայր Սուրբը իր 
ծուխին մէջ, քիչ ժամանակուան ընթացքին, եկեղեցւոյ 
շուրջ կարողացաւ հաւաքել շրջանի կազմակերպութիւն-
ները, երիտասարդները եւ հաւատացեալները, դառնալով 
մեծին թէ փոքրին սիրելի Հայր Սուրբը: Իր քարոզին մէջ 
ան անդրադարձաւ Սատանայի Քրիստոսը փորձութեան 
հրաւիրելու կատարած փորձերուն եւ զուգահեռներ գծեց 
այսօրուան մեր կեանքին մէջ մեր դիմագրաւած փորձու-
թեանց եւ Սատանայի Քրիստոսի առաջարկած փորձու-
թեանց հետ: Յաւարտ Սուրբ եւ անմահ Պատարագին 
տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն Սուրբ Յարու-
թիւն եկեղեցւոյ բարերարներուն հոգիներուն ի հանգիստ: 
Հայր Սուրբը կէսօրուան ճաշի հիւրը եղաւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին: Ճաշի ընթացքին խօսք առին Տիար Պետրոս Զօրլու, Տէր Աւետիս, Հայր 
Երեմիա, Տիար Վազգէն Ամիրզայեան եւ Տիկին 
Մարինա Աւագեան- Չափրազեան: Հաւաքը կը 
զուգադիպէր Երեմիա Մարգարէի տօնին, որուն 
, իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Տէր Աւետիս: 
Եզրափակիչ իր խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 
շեշտ դրաւ Հայր Սուրբին մարդկային տաղանդ-
ներուն վրայ, անոր տարած կազմակերպչական 
աշխատանքին եւ աշխատասիրութեան վրայ, 
անոր մաղթելով աւելի բարձր պաշտօններ 
յետագայ իր հոգեւոր գործունէութեան մէջ: 

 
Բշ 26 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Աւստրալիոյ 
Վարչութեան հերթական ժողովին: Իր մանրամասնութեանց մէջ քննուեցաւ Նոյեմբերի դրամահաւաքի 
աւանդական ճաշկերոյթին մանրամասնութիւնները: Այս տարուան երգիչ հիւրն է հանրածանօթ 
հայրենի երգիչ Սեւակ Ամրոյեանը: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ Հայաստանի մէջ շրջանիս ստանձնած 
օժանդակութեան ծրագիրներու քննարկումով: Հայրենիքէն ստացած տեղեկութեանց վրայ հիմնուելով 
ժողովը առաւ գործնական որոշումներ: 
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Գշ 27 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելեան Եկեղեցիներու Եկեղեցապետերու 
հերթական ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Փրոսփէքթի Ղպտի Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ: Ժողովը գլխա-
ւորաբար զբաղեցաւ Նիւ Սաութ Ուէյլզի մէջ Վիժումի օրէնքի ընդունման 
դէմ տարուելիք աշխատանքով: Խմբագրուեցաւ նամակ մը որ յաջորդ 
առաւօտ պիտի յանձնուէր նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանին: 
Ժողովը դատապարտեց պետութեան առած հակաքրիստոնեայ քայլերը: 
Որոշուեցաւ հաղորդագրութեամբ մը հանրութիւնը  տեղեակ պահել 
ժողովի տրամադրութեանց մասին յետ նահանգապետուհիին հետ 
հանդիպման: Սրբազան Հայրը յստակացուց իր եւ Հայաստանեայց 

Առաքելական Եկեղեցւոյ կեց-
ուածքը Վիժումի առնչութեամբ, 
որն է «Ի նպաստ Կեանքի» 
ինչպէս ընդհանրապէս բոլոր 
Քրիստոնեայ Եկեղեցիները: Սրբազան Հայրը խստիւ դատապարտեց այն 
անհեթեթ կեցուածքը, որ կնոջ կը պատկանի իր մարմինը ուրեմն ան 
կ'որոշէ թէ ինչ պէտք է ընէ իր արգանդին մէջ մեծցող երեխայով: 
Սրբազանը իր զարմանքը յայտնեց թէ արդեօ՞ք կնոջ կողակիցը կարծիք 
չունէր իր կնոջ արգանդին մէջ աճող իր ալ սեփականութիւնը եղող 
երեխային ճակատագրին մասին: Սրբազան Հայրը հապճեպ գտաւ 
պետութեան որոշումը եւ հրաւէր կարդաց բոլոր կողմերուն սրտբաց 

վիճաբանութեան, չաճապարելու որոշումներուն մէջ, որպէսզի ճիշտ եւ արդար լուծում տրուի հարցին:   
 
Գշ 27 Օգոստոս – Սրբազան հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին: Օրակարգի 
գլխաւոր կէտն էր Մելպուրնի ծուխին պատկանող կալուածներու շահագործման հարցը: 
 
Դշ 28 Օգոստոս – Ընկերակցութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի Եկեղեցապետերուն, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ 
նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանին տրուած պաշտօնական այցելութեան, շնորհաւորելու համար անոր 
վերընտրութիւնը որպէս գահակալ Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգին եւ արտայայտելու  Եկեղեցապետերու ցասումը 
Վիժումի օրէնքին անոր ի նպաստ կեցուածքին: Նահանգապետուհիին յանձնուեցաւ պաշտօնական նամակ մը որ 
կ'արտայայտէ Մերձաւոր Արեւելքի եկեղեցապետերու դժգոհանքը Նիւ Սաութ Ուէյլզի կառավարութենէն եւ 
խորհրդարանէն:   
 
Դշ 28 Օգոստոս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: Քննարկուեցաւ Սուրբ 
Էջմիածնի տաճարին նորոգութեան հարցը, Վազգէն Ա եւ Գարեգին Ա Կաթողիկոսներու վախճանումին 25րդ եւ 
20րդ տարելիցները պատշաճօրէն նշելու կազմակերպական մանրամասնութիւնները, Համազգայինի Շրջանային 
Վարչութեան հետ միատեղ տօնակատարութիւնը Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին, Վիժումի օրէնքի դէմ մեր 
կեցուածքը ինչպէս նաեւ ծուխերուն առնչուած զանազան հարցեր: 

 
Եշ 29 Օգոստոս – Ընդառաջելով Սիտնիի Կաթոլիկ Թեմի հրաւէրին Դիւանապետ 
Նշան Պասմաճեան ներկայ եղաւ դասախօսութեանց շարքի մը առաջինին, 
կազմակերպուած Սիտնիի Կաթոլիկ Թեմին կողմէ: Նիւթ՝ Ut Unum Sint  That They 
May Be One:  Այս առաջին դասախօսութիւնը կը վերաբերէր Յովհաննէս Պօղոս 
Պապի Էքիւմէնիք Կոնդակին: Դասախօսներ՝ աստուածաբանութեան դասախօս եւ 
Լուտերական եկեղեցւոյ եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ երկխօսութեան յանձնաժողովի 
համանախագահ Հոգեւոր Հայր Դոկտ Ճէրարտ Քէլլի, ինչպէս նաեւ պատմագէտ, 
լատիներէնի եւ աստուածաբանութեան դասախօս՝ Պրն Թովմաս Ուէսթէնպէրկ: 
Դասախօսութեան ընթացքին քննարկուեցաւ կոնդակը, հոն նշուած 
մարտահրաւէրները,      Աւստրալիոյ մէջ Էքիւմէնիզմի կտրած ճամբան եւ որքան 
ճամբայ ունի կտրելիք: Այս հետաքրքրական եւ այժմէական նիւթը կը միտէր 
ակնարկ նետել Աւստրալիոյ Էքիւմէնիզմի երեկին եւ վաղուան վրայ: 

Դիւանապետը, որ նաեւ մաս կը կազմէ Նիւ Սաութ Ուէյլզի Էքիւմէնիք Խորհուրդի 
վարչութեան, առիթ ունեցաւ խօսելու Հայ եկեղեցւոյ Էքիւմէնիզմին բերած մասնակցութեան 

եւ կարծիք յայտնելու եւ հարցեր տալու Նորին Սրբութիւն Պապի հռչակաւոր Կոնդակի 
բովանդակութեան մասին, որոնց լայնօրէն բացատրութիւն տուաւ Դոկտ  Ճէրարտ Քէլլին:  
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Լուրեր 
Ծուխերէն 
  

 
ՄԵԼՊՈՒՐՆ 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 
 
Օգոստոս 17--19-ին  Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի առիթով 
Ավստրալիայի թեմի Բարեջան Առաջնորդ Տ․ Հայկազուն Արք․ Նաջարյանը 
այցելեց Մելբուռնի Ս․ Աստվածածին Եկեղեցի։  

17 Օգոստոս, Սրբազան Հայրը մասնակցեց արդեն ավանդույթ դարձած Ս․ 
Աստվածածնի տոնին նվիրված ճաշկերույթին, որ տեղի ունեցավ Եկեղեցու կից 

սրահում։ Վերջավորության Սրբազան Հայրը իր հայրական հորդորը և օրհնությունը փոխանցեց ներկաներին՝ 
պատգամելով Քրիստոսանվեր և հայաշունչ կյանքով լեցնել Մելբուռնի եկեղեցական համայնքը։ 

18 Օգոստոս, Ս․ Աստվածածնի Վերափոխման տոնի առիթով Պատարագեց և հավուր պատշաճի քարոզեց 
Բարձրաշնորհ Առաջնորդ Հայակզուն Արքեպիսկոպոս Նաջարյանը, որին սպավորեց արժանապատիվ Տեր Խաչեր 
քհն․ Հարությունյանը։ Հավարտ Ս․ Պատարագի Սրբազան Հայրը կատարեց Խաղողի օրհնություն և ոկեփայլ խաչեր 
նվիրեց Մարիամ և նման անուններ կրող աղոթասեր ներկաներին։ 

 Նույն օրը երեկոյան Արբազան Հայրը մասնակցեց ՀԲԸՄ Մելբուռնի նորաշեն կենտրոնի պաշտօնական բացման 
արարողությանը և օրհնությանը։ Պաշտոնական երեկոն ավարտվեց Սրբազան Հոր մաղթանքով և "Պահպանիչ" 
աղոթքով։ Իր Խոսքում Սրբազան Հայրը ի մասնավորի անրադարձավ ՀԲԸՄի հսկայական վաստակին և 
ներդրմանը հայ իրականության մեջ և նշեց, որ նոր բացված այս  հարմարավետ կենդրոնը Ավստրալահայության 
կյանքում ևս մեկ կարևոր հաղթանակներից է, որ էլ ավելի պետք է զարգացնի և ճոխացնի հայ մշակութային 
կյանքը։ 

19 Օգոստոս, Սրբազան Հայրը այցելեց Մելբուռնի տարեցների խնամքի 2 կենտրոններ և հանդիպեց Ս․ 
Աստվածածին Եկեղեցու Ծխական խորհուրդի երկարամյա և վաստակաշատ նախկին անդամներին՝ Տիարք 
Աբրահամ Հարությունեանին և Նուբար Չոփչեանին։ Ներկաների հետ միասին Սրբազան Հայրը աղոթեց նրանց 
համար՝ մաղթելով հոգեկան և մարմնական բժշկություն։ 

19 Օգոստոս, երեկոյան Բարձրաշնորհ Սրբազան Հայրը վերադարձավ Սիդնեյ։    

Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան 
Հոգեւոր Հովիւ Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ   
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Պօղոս Քէլէշեանը գաղութիս երիտասարդ ուժերէն է: Աւարտելէ ետք 
Հալէպի ՀԲԸՄ Լազար Նաճարեան – Գալուստ  Կիւլպէնկեան 
Վարժարանի 12րդ դասարանը, յաճախած է Հալէպի Պետական 
Համալսարանը մասնագիտանալու համար որպէս բժիշկ: Միեւնոյն 
ատեն յաճախած է Բարսեղ Կանաչեան Երաժշտական Դպրոց, ուր 4 
տարի կանոնաւորապէս հետեւած է Դաշնամուրի դասընթացքներու: 
Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմին պատճառով Կանաչեան Վարժարանը կը փակուի իսկ Պօղոս, երեք տարի առաջ, 
իր ծնողքին հետ կը գաղթէ Սիտնի: Այժմ կ'ուսանի Սիտնի Մաքուարի Համալսարանին մէջ մասնագիտանալու համար 
բժշկական գիտութեանց մէջ: Դպիր է Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցիի եւ մաս կը կազմէ եկեղեցւոյ Վարդանանց, Համազգային 
Նայիրի եւ Սիտնի Ֆիլհարմոնիք Երգչախումբերուն: Ան գործունեայ անդամ է Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 
Երիտասարդական Միութեան (ՀԵԵՄ) ճանչցուած ACYA: 29 Սեպտեմբերին, Սրբազան Հօր հովանաւորութեամբ եւ Պօղոս 
Քէլէշեանի ղեկավարութեամբ տեղի պիտի ունենայ ձեռնարկ մը Զէնիթ թատերասրահին մէջ Չացուուտ, 
կազմակերպութեամբ ՀԵԵՄի նուիրուած Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին: Այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը 
հարցազրոյց մը ունեցաւ երիտասարդ խմբավարին հետ:                                                                      - Խմբ. 
 

Փարոս - Ինչպէ՞ս ծնաւ Կոմիտասի ծննդեան 150րդ տարեդարձը նշելու գաղափարը 
Պօղոս Քէլէշեան ՊՔ – Ամիսներ առաջ առաջարկ ներկայացուցի ՀԵԵՄի վարչութեան Սիտնիի բոլոր Հայ 
երիտասարդներուն մօտէն ծանօթացնելու Կոմիտասը, իր կեանքով, երաժշտութեամբ եւ կատարած հայանպաստ հսկայ 
աշխատանքին մասին: Առաջարկս ընդունուեցաւ սակայն միայն եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքուած երիտասարդութիւնը 
դրական արձագանքեց: Յետագայ ժողովներուն վարչութիւնը որոշեց բեմականացնել եւ ժողովուրդին հրամցնել 
Կոմիտասի կեանքը, հանգրուաններով, մանկութենէն մինչեւ մահ, երգի, պարի եւ երաժշտութեան միջոցաւ: Կոմիտասի 
կերպարը միշտ բեմին վրայ պիտի ըլլայ եւ Կոմիտաս առաջին դէմքով պիտի պատմէ իր կեանքին մասին: 
 

Փարոս – Ո՞վ գրեց ներկայացման նախօրինակը (script) եւ որքա՞ն է տեւողութիւնը 
ՊՔ – Նախօրինակը ես պատրաստեցի: Ձեռնարկը ունի նաեւ դասախօսական բաժին մը, ուր Հայր Երեմիա Աբգարեանը 
պիտի խօսի Կոմիտասի յարաբերութեանց մասին ոչ Հայ, յատկապէս եւրոպական երաժշտական շրջանակին հետ: 
Ընթերցողները լսած պէտք է ըլլան որ ֆրանսացի մեծ երաժիշտ Տէպիւսին խոնարհած է Կոմիտասի առջեւ եւ ձեռքը 
համբուրած: Ան ըսած է. «Եթէ Կոմիտասը միայն մէկ երգ յօրինէր դարձեալ պիտի կոչուէր ՄԵԾ»: Ձեռնարկի 
տեւողութիւնը կը նախատեսուի ըլլալ մէկուկէս ժամ: 
 

Փարոս - Ինչպէ՞ս կը գովազդէք ձեռնարկը եւ ի՞նչ հասոյթ կ'ակնկալէք 
ՊՔ – Յայտարարութիւններով, բացիկներով եւ ընկերային ցանցերով կը գովազդենք: Տոմսերը կը վաճառուին ՕՆԼԱՅՆ եւ 
կ'արժեն 30 Տոլար մեծերու իսկ 20՝ 18էն վար տարիքի երիտասարդներու եւ պատանիներու համար: Տոմսերու մասին 
մանրամասնութիւններ իմանալու համար պէտք է դիմել Օրիորդներ Լիւսի Ամիրզայեանի եւ Ալին Եափուճեանի: 
Շնորհակալ ենք երաշխաւորներուն, որոնց աջակցութեան շնորհիւ կարողացանք ծախսերը գոցել: Կը կարծենք թէ 
հասոյթ պիտի կարենանք ապահովել, որ լման պիտի յատկացուի բարենպատակ գործի մը Հայրենիքի մէջ: 
 

Փարոս - ՀԵԵՄը ապագայ մշակութային-հոգեւոր ի՞նչ ծրագիրներ ունի  
ՊՔ – Այժմ մէկ ծրագիր ունինք՝ Ծննդեան երգերու պատրաստութիւն: Տօնական օրերուն պիտի այցելենք 
մեծահասակներու, հիւանդանոցներ, անկելանոցներ, ծերանոցներ եւ Քրիստոսի Ծննդեան Աւետիսը փոխանցենք: 
Նպատակն է այցելել այնպիսի տեղեր, ուր Սուրբ Ծնունդի մթնոլորտը զանազան պատճառներով դիւրութեամբ  
չստեղծուիր: Ահա այդ է որ կ'ուզենք ստեղծել ֆիզիքական թէ հոգեկան դժուարութիւններ ունեցող մեծահասակներուն: 
 

Փարոս - Ի'նչ կը թելադրէք մեր ընթերցողներուն 
ՊՔ – Իմ թելադրանքս է, մանաւանդ ծնողներուն, որ Հայերէն լեզուն գործածեն տուներէն ներս եւ իրենց զաւակներուն հետ 
խօսակցութեան լեզուն ընեն Հայերէնը: Նոյնպէս՝ երգեն Հայերէն: Լեզուն հիմնական գրաւականն է ազգի մը գոյութեան եւ 
անոր շարունակման: Մեր լեզուն պահելը մեր պարտքն է: 
 

Փարոս – Շնորհակալութիւն ձեզի եւ ՀԵԵՄի կազմին: Անհամբեր կը սպասենք 29 Սեպտեմբերին: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան  

Հարցազրոյց 
Պարոն Պօղոս Քէլէշեանի հետ 
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DIOCESAN NEWS 
 
Thursday 1 August – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian with Diocesan Councillors Messrs 
Stepan Kerkyasharian, Kevork Tchaprazian and Chancellor Nishan Basmajian at the invitation of the 
Armenian National Committee of Australia (ANC) attended the “Meet the Sydney Armenians” with 
the Artsakh Delegation held at the Willoughby Uniting Church. The audience of some two hundred 
included Armenian and non-Armenian participants as well as representatives of Armenian organisations. Artsakh Foreign 
Minister Masis Mayilian, National Assembly Member Mr Davit Ishkhanyan, Permanent Representative of Artsakh to 
Australia Kaylar Michaelian and ANC Executive Director Haig Kayserian informed the audience of the various meetings held 
during the week’s visit particularly with parliamentary members. The Minister provided satisfactory answers to all the 
questions addressed to him. At the end of the gathering the Australian Friends of Artsakh was launched consisting of 40 
academics, government officials and high-ranking clergy. It is worth mentioning that it was possible by the efforts of 
Archbishop Najarian to enlist the support of seven non-Armenian clerics among whom are the President of the NSW 
Ecumenical Council Archbishop Ray Williamson, General Secretary of the NSWEC Father Shenouda Mansour, Primates of 
the Melkite Church Bishop Robert Rabbat, Maronite Church Bishop Antoine Charbel-Tarabay, Coptic Church Bishop 
Daniel, Assyrian Church Archbishop Mar Meelis Zaia and the Antiochian Church Metropolitan Basilios Kodseie. With 
Archbishop Najarian, Reverend Krikor Youmoushakian also makes up the Australian Friends of Artsakh alliance. 
 

Sunday, August 4 - Upon the invitation of the Parish Council of the 
Holy Trinity Church, Archbishop Najarian celebrated the Divine 
Liturgy with the local congregation. At the request of Mr and Mrs 
Haroutiun-Jack Nersesian, a requiem service followed in memory of 
members of the Nersesian family laid to rest. Mr and Mrs Nersisian 
have always supported the Holy Trinity Church. The family donated 
a khachkar to the Church which was blessed by the Archbishop. At 
the invitation of Mr and Mrs Nersesian, a requiem lunch was held in 
the Batmanian Hall for the 200 faithful in attendance. Archbishop 
Najarian expressed his appreciation to the Nersisians for their 

contribution and unwavering support of the Church conveying his well wishes to them and their families. 
 
Tuesday 6 August – This day marked the first anniversary of passing of the late Dirahayr Harutyun Abgaryan, the father of 
Very Reverend Father Yeremia Abgaryan, Parish Pastor of Holy Trinity Church. In support of their Pastor, the Holy Trinity 
Parish Council had the beautiful idea to conduct a requiem service in his memory followed by a requiem meal. Archbishop 
Najarian presided over the service with the participation of Father Abgaryan and Reverend Fathers Norayr Patanian, Bartev 

Karakashian and Avetis Hambar-
dzumyan, Diocesan Council 
Chairman Sarkis Der Bedrossian, 
Councillors Garo Aladjadjian, 
Kevork Tchaprazian and the 
Chancellor, Chairman of the Holy 
Resurrection Church Parish 
Council Bedros Zorlu, Chairman 
of the Holy Trinity Church Parish 
Council Nahabet Hacadurian and 
Parish Councillors, the church 
diaconate and some 100 

parishioners, all of whom shared in the requiem meal prepared by the Ladies Auxiliary 
that followed in the Batmanian Hall. Among the speakers were Archbishop Najarian, 
Fathers Patanian and Hambardzumyan, Chairman Nahabet Hacadurian, Garo Aladjadjian 
who with  their  comforting  words  were  able  to console  the  sorrow  of  the Holy 
Father,  especially in light of  his being  thousands of miles away from  his mother and loved ones. The Archbishop spoke  



 

 - 15 - 

 
 
fondly on the virtues of Father Abgaryan and the fruits of his ministry during his short few months in the parish.  Father 
Abgaryan then spoke of his father and how much he appreciated the values he had instilled in him with his spiritual and 
national upbringing, reaffirming his promise to serve his flock to the best of his ability. He expressed his gratitude to the 
Archbishop, the church bodies and especially to Parish Council and parishioners who embraced him not only as their Parish 
Pastor but also as their son. 
 
Wednesday 7 August – Organised by the management 
committee of the Armenian Community Welfare Centre, 
Archbishop Najarian joined the senior citizens group for the 
second time on their monthly outing which comprised of 60 
participants on this occasion. The chosen location was Cockatoo 
Island, accessible by boat, which was a prison two centuries ago 
with industry created there. For the overwhelming majority of 
participants, this was their first visit there. Explanatory videos 
were shown which impressed the visitors greatly. Following 
lunch, the group returned home with high spirits. The group 
was led by Yereckin Hasmik Hambardzumyan and Mrs Marina 
Avagyan-Tchaprazian. Archbishop Najarian expressed his 
gratitude to the organisers who demonstrated utmost care 
toward of our elderly participants. 
 

Wednesday 7 August – Archbishop Najarian welcomed the newly elected members of the Nor Seroont 
Cultural Society's Committee – Messrs Vrej Kahkedjian, Haroutiun Okjian, Kevork Bedrossian, Hagop 
Santourian, and Kevork Kazanjian who were accompanied by the Chairman of the Social Democrat 
Hunchakian Party Mr Vatche Topouzian and fellow committee member Mr Garbis Abejian. The purpose 
of the visit was to introduce the newly elected committee and to congratulate the Archbishop on his 
new title bestowed upon him by His Holiness Karekin II Catholicos of All Armenians. The guests 
presented their future cultural plans to the Primate, receiving his congratulations and blessing. 

 
Thursday 8 August - The 150th anniversary of Komitas's birth will be celebrated in 
October with a special invitation extended to “The Armenian String Quartet” from 
Armenia to perform at The Concourse Concert Hall in Chatswood (18 October) and at 
St Mary’s Armenian Apostolic Church in Melbourne (20 October). The event is held 
under the auspices of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian and is in 
collaboration between the Diocese and the Hamazkaine Regional Committee. The 
appointed organising committee members are Mrs Zarouhi Manougian, Nora 
Bastajian, Lilik Kotoyan, Silvia Iskenderian, Azniv Ingilizian, Silva Nazarian, Marina 
Avagyan-Tchaprazian, Taleen Marcarian and Professor Aram Minassian, Vicken 
Kalloghlian and Nishan Basmajian. The committee convened its third meeting in the 
Diocesan Centre and effected tasks to ensure this will be a high-caliber event. This is 
the second joint venture with Hamazkaine, the first being in 2017 with the 
commemoration of the 350th anniversary of the printing of the Bible. The greatest 
advocate for such collaborative projects and working united is Archbishop Najarian, 
by whose initiatives and wise steps, the impact becomes even more significant in the 
life of the Armenian community. 
 
Friday 9 August – Archbishop Najarian received the Parish Pastor and the Parish Council of Holy Resurrection Church on a 
cordial visit in the Diocesan Centre. During the conversation, parish matters were discussed including upcoming activities 
and new plans relating to spiritual life. The Archbishop listened to the concerns raised by the Parish Council, provided his 
guidance for the benefit of the church and the community. 
 



 

 - 16 - 

 

 
 

Saturday 10 August – The Archbishop received the AGBU Sydney 
Chapter Committee members comprising of Messers Mihran 
Lepejian, Hovhannes Kouyoumdjian, Arto Karagelinian, Vrej 
Manoukian, Haig Garabedian, and Mrs Talar Bedikian, Mrs 
Natalie Khatchadourian-Urriola.  The purpose of the visit was to 
congratulate Archbishop Najarian on his new title. The guests 
were accompanied by Mrs Silvia and her daughters Linda and Rita 
Karagelinian. The Committee gifted the Archbishop a self-portrait 
painting commissioned to artist Rita Karagelinian. The talented 
artist was able to capture the natural features of the Archbishop’s 
face true to his image. Defining a portrait is one of the difficult 
branches in the art of painting. Contrary to this, Ms Karagelinian 
has added authenticity and freshness to the image. The Paros 

editorial applauds this young lady for her talent and wishes her new achievements and a bright future. Archbishop Najarian 
expressed his sincere gratitude for the AGBU Committee’s visit and the gift, and wished the talented artist to reach the 
highest peaks in her art, bestowing his blessing upon her. 
 
Sunday 11 August – With the participation of Archbishop 
Najarian, Father Avetis Hambardzumyan, 25 Armenians, 
Assyrian, Coptic, Anglican, Uniting, Catholic and Jewish 
clerics, the annual NSW Ecumenical fundraising dinner 
was held. The overall organisational responsibility was 
undertaken by Chancellor Nishan Basmajian who is a 
member of the executive committee of the NSWEC. The 
event took place in the hall of the Assyrian Church of the 
East at Greenfield Park, with around 170 attendees from  
various church denominations. Armenian donors made a 
valuable contribution with their sponsorships and lottery 

prizes, upholding high the name of the Armenian Church 
and community. Prior to the gathering, the participants 
gathered in the St Hurmizd Cathedral to pray together. 
The Assyrian Metropolitan Archbishop Mar Meelis Zaia 
welcomed those present and provided the history of the 

Cathedral. During the dinner, President of the NSWEC 
Archbishop Ray Williamson gave the keynote address on 
"The Work of the Council – Ecumenism in Action   in the 
Australian Context", Victorian Vicar-General Mar 
Benjamin Elia spoke on “The Challenges Faced by 
Migrant Churches”. Among the speakers also were 
representatives from two of the 5 Commissions of the 
NSWEC, Chairwoman of the Overcoming Family 
Violence Pastor Michelle Hazel-Jawhary of the Cessnock 
Uniting Church and Chairwoman of the Middle East 
Commission Mrs Carmen Lazar OAM. Unfortunately, 
Archbishop Najarian and Bishop Daniel of the Coptic 
Church were required to leave midway to take part in an 
inter-church meeting to 
discuss the measures to be 
taken by the churches in 
the anti-Abortion rally to 
protest the new abortion 
legislation being voted in 
the NSW Parliament. The 
gathering concluded in a 
truly Christian ecumeni-
cal and fraternal atmo-
sphere and provided an 
unprecedented net profit 
of approximately $16,000. 

 
Monday 12 August – At the invitation of the President and Executive Director of the Armenian Missionary Association of 
Australia, Reverend Krikor Youmoushakian, Archbishop Najarian with the Chancellor attended the presentation of “The 
Map of Salvation” film, presented in the auditorium of the NSW Parliament organised by NSW Legislative Council Member 
and a friend of the Armenian people Fred Nile. Mr Manvel Sarikbekyan, the film’s producer, was invited to Sydney to be a 
part of this special occasion. The film presents the unparalleled work of 5 non-Armenian missionary-preachers for the 
benefit of the Armenian people during and after the Genocide. They are Maria Jacobson and Karen Jeppe of Denmark, Bodil  
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Biorn of Norway, Alma Johansson of Sweden, and Hedvig Bull of Estonia. These humanitarian women endangered their lives 
many times to save Armenian orphans, women and families from the clutches of Turkish barbarians and the evils of the 

genocidal Turkish state. The audience comprised of 
around 120 Armenian and non-Armenian guests. The 
film was upsetting but at the same time uplifting. 
Reverend Youmoushakian and the filmmaker informed 
that a film is now being produced about American 
humanitarians and organisations, after which a film on 
the Australian humanitarian effort from 1918-1923 is to 
be produced. The evening came to a close with 
Archbishop Najarian’s remarks of appreciation and 
prayers. Reverend Youmoushakian is clergyman with a 
high national-conscience and has unconditionally 
dedicated his service to the Armenian people, Armenia 
and Artsakh and, as a spiritual pastor in the Uniting 
Church, has brought awareness to his flock and fellow 
clergymen the suffering and hardship of the Armenian 

people and at the same time its ingenuity. 
 

Tuesday 13 August – The Diocesan Centre welcomed The Hon John 
Sidoti (Minster for Sport, Multiculturalism, Seniors and Veterans), his 
advisor, Mrs Nomiky Panayiotakis (Policy Advisor) and Joseph La Posta 
(CEO Multicultural NSW).  The guests were received by Archbishop   
Najarian and the Chancellor. The Minister and his companions also 
visited the Church of Holy Resurrection where the Archbishop provided 
some brief information about the Church, icons and the Armenian 
Christian faith. Thereafter a consultation was held at the Diocesan 
Centre and the Minister outlined certain benefits that could apply and 
his willingness to assist in the various spiritual and cultural programs of 
the Church and the Diocese, as well as in the implementation of various 

programs for the benefit of Armenian adults. Subsequently Mr La Posta expressed his willingness to consult with the Board 
of the Armenian Community Welfare Centre to discuss the opportunities and requirements available to it. The subject of the 
Seniors Card Saver was also discussed, available to those over the age of 60 who work less than 20 hours a week, which 
provides benefits from thousands of institutions. In response to our request, the Minister expressed his willingness to 
facilitate a lecture with Mr La Posta in the Diocesan or Church hall for our community about the services of his Ministry and 
how he himself can serve the community. Archbishop Najarian gifted Mr Sidoti a wooden Khachkar (cross-stone). Due to 
the time restraint, the Minister was unable to visit the Khachkar at Beauchamp Park which he has not the opportunity as 
yet. This will remain for next time. 
 

Tuesday 14 August – The Archbishop with the Chancellor received AGBU 
Central Board Member Mr Vasken Yacoubian from Armenia who was 
accompanied by the Chairman of the AGBU Sydney Chapter Mr Mihran 
Lepejian. Mr Yacoubian is the President of the AGBU Yerevan Chapter as well as 
the Chairman of the Diocesan Council of Damascus. He is in Australia on a 
special occasion, to conduct the opening of AGBU Melbourne Chapter’s new 
Centre. During the warm conversation, Mr Yacoubian provided extensive 
information on AGBU's widespread activities in general and more specifically on 
the activities of the Armenian Chapter. The AGBU does outstanding work in 
Armenia and Artsakh in economic, agricultural, tourism, social, charitable, 
sporting,   educational and other fields. Mr Yacoubian gave a detailed explanation 
on the recently implemented Greenhouses program, which is being meticulously 
and successfully implemented and one of the immediate benefits of which is 
partially preventing emigration. 



 

 - 18 - 

 
Friday 16 August – By the invitation of the New South Wales State 
Senate Committee, Archbishop Najarian participated in the inquiry of 
the Social Issues Committee to present his and the Armenian Church's 
position on the proposed Reform Bill to changes in the Abortion 
legislation which has already been passed in the Lower House. With the 
Archbishop in his sitting were Bishop Basilios Metropolitan of the 
Antiochan Church and the representative of the Australian Mufti. After 
presenting the clear position of our Church, Archbishop Najarian 
answered all the questions that were posed to him by the various party 
representatives on the Social Issues Committee. He expressed his deep 
concern over the hasty decision and said more time should be given to 
discuss this issue before coming to a conclusion. He also advised that 
every opportunity should be given to persuade a pregnant woman from 
an abortion, which could be the place of the church or parents in the case of minors and so on. Further details are available 
on various websites, including: 
https://www.theflindersnews.com.au/story/6331627/freedom-in-nsw-abortion-bill-problematic/  
 
Saturday 17 August – As a member of the Executive Committee, Deacon Nishan Basmajian, attended the Annual General  
Meeting of the NSW Ecumenical Council. Keynote speaker for the occasion was Primate of the Coptic Orthodox Church 
Bishop Daniel who spoke on “The Coptic Church in Australia, the Past and the Present, Lessons Learned for 
the Future." The meeting examined the annual Activity Reports presented by the President Archbishop Ray 
Williamson, General Secretary Reverend Father Shenouda Mansour and the Financial Report by Treasurer 
Reverend Father Bruce McAteer. The Reports were approved as was the budget for the coming year. 
Elections were held for the new committee. Deacon Nishan was unanimously re-elected. 
 
Saturday 17 – Monday 19 August – Archbishop Najarian visited the parish of Melbourne (please see the article of Reverend 
Father Khacher Harutyunyan in Parish News). 
 

Sunday 18 August – Archbishop Najarian attended the official 
opening and presided over the blessing ceremony of the new 
AGBU Centre in Melbourne accompanied by Reverend 
Father Khacher Harutyunyan. The building, purchased three 
years ago, was refurbished to suit the needs and functionality 
of a community centre which is a tribute to the resolute 
determination of the AGBU Executive Committee with the 
support of its members, friends and community. Some 300 
community members and guests gathered for the cocktail 
function to celebrate this fine achievement. In his message, 

the Archbishop stressed that “lately we have been hearing a lot of closures - Armenian schools and/or Centres around the 
Diaspora.  It is a pleasure and delight to witness the ‘opening’ of one.” Melbourne’s AGBU Chairperson, Mrs Maral 
Tchorbadjian recounted how, on arriving to Australia, her father had remarked that no Armenian community should be 
without an AGBU Chapter, some 10 years later, an AGBU was 
established in Melbourne and now 30 years later AGBU Melbourne 
had its own home. In his address, Central Board member and AGBU 
Armenia’s President Mr Vasken Yacoubian who was in Australia for 
the occasion stated, “What I have witnessed during my short visit to 
Australia exceeded all expectations, but this new Centre is the 
cherry on the cake. If this centre doesn’t make any Armenian 
anywhere in the world immensely proud, I don’t know what will”. 
The evening’s program included a slide presentation of AGBU’s 30 
year journey with entertainment provided by Melbourne’s Azad 
Gharibian Dance Group and live Armenian music. Paros 
congratulates AGBU Melbourne on this great achievement and wishes the dedicated Executive and Auxiliary Committees 
success in their ongoing mission for the betterment of the Armenian community. 
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Tuesday 20 August – Late in the evening of 11 August, a meeting took place amongst representatives of Christian 
communities with the agenda on how to combat the Abortion Bill which was passed in the NSW Parliament.  Archbishop 
Najarian attended the meeting when it was decided to organise a 
demonstration at Martin Place on the evening of 20 August at 6:00 pm. 
Accompanied by Father Avetis Hambardzumyan and Chancellor Nishan 
Basmajian, the Archbishop joined the 10,000 strong, protestors. The protest 
was well organised, civil, non-confrontational and continued until 9.30 p.m.  
The speakers included the Eparch of the Melkite Church Bishop Robert 
Rabbat, Catholic Archbishop of Sydney Archbishop Anthony Fisher, 
Archbishop of Sydney and Metropolitan of the Province of NSW in the 

Anglican Church Archbishop 
Glen Davies, Primate of the 
Diocese of the Coptic Ortho-
dox Church of Sydney Bishop Daniel,  Primate of our Diocese Archbishop 
Haigazoun Najarian, Primate of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia 
Archbishop Makarios,  Parliamentarians, Christian  Democratic Party member 
Reverend Fred Niles, Liberal Party member Tanya Davies, Finance Minister 
Damien Tudehope, former National Party Leader and current Federal 
Parliament member Barnaby Joyce, Shooters Fisheries and Farmers Party 
Leader Robert Borsak, CEO of Right to Life Rachel Carling etc. The 

government's resolution was criticised. The petition with 77,000 
signatures was handed to Robert Borsak as the representative to present in 
the Parliament the following morning. After 9pm, the demonstrators 
moved on to Parliament House where Archbishop Anthony Fisher 
addressed and prayerfully closed this peaceful demonstration. The 
demonstrators were then invited to St Mary’s Cathedral, which remained 
open until midnight by the directive of Archbishop Fisher. More than 
2,000 protesters gathered to raise their prayers to God, asking for wisdom 
for the state's leadership to uphold the importance of moral and spiritual 
values, and to direct humanity to live a peaceful and disciplined life. 
Without moral values, material values are always subject to collapse which 
history has shown, and this is what the Bible teaches. The protest once again emphasised the importance of Christian 
principles in our lives. Unfortunately very few Armenians were present at this gathering of over 10,000 believers which 
caused an uprising. For the most part were a large number of Catholics, Maronites, Copts, Melkites and Anglicans. 
 

Thursday 22 August – The annual lecture organised by the Australian Institute for Holocaust and Genocide Studies and the 
Armenian National Committee (ANC) took place at the NSW Parliament. Archbishop Najarian was accompanied by Father 
Avetis Hambardzumyan and Chancellor Nishan Basmajian. Before the lecture, more than 150 guests and interested members 

gathered around the Khachkar memorial at NSW Parliament’s situated on the 
9th floor, where the Archbishop and Father Avetis offered prayers for the 
memory of 1.5 million of our martyrs. Speaker of the House Jonathon O’Dea 
and Armenian organisation representatives placed wreaths in front of the 
Khachkar monument. Keynote speaker for the occasion was Professor Hans-
Lukas Kieser, a lecturer of Modern History at Newcastle University. The master 
of ceremonies was Miss Sarin Soghomonian. historian Vicken Babkenian 
presented the closing address. Professor Kieser is the author of various 
historical volumes  amongst which is “Nearest East: American Millennialism 
and Mission to the Middle East”, “World War I and the End of the Ottomans: 
From the Balkan Wars to the Armenian Genocide”, “Turkey Beyond 
Nationalism”. In 2018, Princeton University in the United States published his 
latest volume of 530 pages “Talaat Pasha Founder of Modern Turkey; Architect 
of Genocide", in which he clearly presents Talaat as the architect of the 
Armenian   Genocide.  He  portrayed  the   influence  of  Turkish   sociologist  
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Mehmet Ziya Gokalp on the development of Kemalism, his advocacy of Turkish nationalism, and his fascination with Talaat, 
whom he recognised as the mind behind the Armenian Genocide. The Professor also confirmed that in today's Turkey 
"Talaat is very present and today is very similar to those days." The words of a lecturer who knows history well can be seen 
as an alarm. At the end of the evening, Archbishop Najarian had the opportunity to congratulate the lecturer and discuss the 
content of his lecture. The lecturer then signed the volumes sold. The evening was indeed eye-opening. 
 
Friday, August 23 – Archbishop Najarian presided over the funeral service of Deacon Kevork Janoyan who 
had served on the Holy Altar of the Armenian Apostolic Church for 55 years. The Reverend Fathers 
Norayr Patanian, Bartev Karakashian and Avetis Hambardzumyan participated in the service. In respect, 
five deacons also took in their deacon brother's funeral. In his eulogy, the Archbishop upheld the virtues of 
Deacon Janoyan as a man, an Armenian, and a hard-working and devout Christian. At the end of the 
ceremony, the deacons followed the procession with the casket led from the Church by the Primate 
followed by the priests. The three Fathers attended and conducted the internment ceremony that took place at the Armenian 
section of Macquarie Park Cemetery. 
 
Friday, August 23 – Organised by the Armenian Community Welfare Centre, the 90th birthday was celebrated for Mrs Marie 
Tahanian who has been a long-standing participant of Centre’s Social Group program. Present were her family and close 
relatives, the reverend fathers and 60 fellow participants. The proceedings were conducted by Mrs Marina Avagyan-
Tchaprazian who articulated the gentle and virtuous nature of Mrs Tahanian. Those present also expressed their well wishes 
with poems, songs, and heartfelt expressions. The Paros editorial team congratulates Mrs Tahanian on her 90th milestone 
birthday and extends its very best wishes. 
 

Saturday 24 August – At the invitation of Mr Gevik Avetian, Principal of 
Hamazkaine Toomanian Saturday School, Archbishop Najarian accompanied 
with Father Avetis Hambardzumyan visited the school students. He first 
met with the teaching staff and commended the involvement of the young 
teachers alongside the seniors in furthering the work of Armenian 
education. He then, together with the Principal and Father Avetis visited 
nearly all the classrooms and closely examined the important and prolific 
work of the educators and students. The Archbishop noticed and took 
special interest in the special books prepared by the school which 
complement the textbooks of which author and publisher of children’s 
books, Mrs Tina Djoulfayan has also contributed to. Archbishop Najarian has 
always been a strong supporter of the Armenian School and the Armenian 
Teacher, having expressed his willingness to visit and contribute to our 

schools in the important work of national spiritual upbringing. 
 

Sunday 25 August –  With the blessing of Archbishop Najarian and at the invitation 
of the Holy Resurrection Church Parish Priest and Council, Very Reverend Father 
Yeremia Abgaryan celebrated Divine Liturgy. This was the first time the Reverend 
Father offered Holy Mass at the mother Church over the nine months he has been 
serving in Sydney. With his masterful voice and impressive sermon he captivated 
the congregation. In his own parish, in a short period of time, Father Yeremia has 
been able to draw the community organisations, youth, and faithful of the area 
around the church, becoming the beloved Parish Father of both the elder and the 
young. In his sermon, he focused on the temptations of Christ, Satan’s attempt to 
tempt Christ, and drew parallels between the temptations we face in our lives today. 
At the end of the Divine Liturgy a requiem service was held for the souls of the 
benefactors of Holy Resurrection Church and Church founders. Following the 
church service, Father Yeremia was the guest of honour at a luncheon hosted by the 
Parish Council. Vice-Chairman Mr Avo Karageuzian welcomed Father Yeremia to 
the parish and thanked him for such an edifying service which was so well received 
by our congregants. Chairman Mr Bedros Zorlu, Father Avetis, Father Yeremia, Mr 
Vasken  Amirzaian  and  Mrs Marina  Avagyan-Tchaprazian  also  provided  their  
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heartfelt sentiments. The occasion coincided with the Commemoration of the 
Prophet Jeremiah, which Father Avedis reflected in his speech. In his closing 
remarks, Archbishop Najarian highlighted the virtues and talent of Father Yeremia, 
his organisational ability and diligence in his ministry, wishing him higher 
responsibilities in his spiritual pursuits. 
 

Friday 26 August – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the 
Hayastan All-Armenian Fund Australia branch. The details of the annual November 
fundraising event were presented and discussed. This year's guest performer will be 
renowned Armenian singer Sevak Amroyan. The meeting also reviewed the 
programs for assistance in the regional areas in Armenia. Based on the information 
received from the homeland, the committee was able to make practical decisions. 
 

Sunday 27 August – Archbishop Najarian participated in the periodic meeting of the heads and representatives of the Middle 
Eastern Apostolic Churches held at the Coptic Catholic Church Hall in Prospect. The conference for the most past discussed 

the tasks ahead to oppose the passing of the Abortion Bill in New South 
Wales. A letter was drafted to be presented to Premier Gladys Berejiklian 
the next morning. The conference condemned the Government’s anti-
Christian stance. It was agreed a media release would be circulated to 
inform the public of the disposition after meeting with the Premier. The 
Archbishop stressed his and the Armenian Apostolic Church's stance on 
Abortion is "In Right to Life" as is generally of all Christian Churches. He 
strongly condemned the unreasonable attitude that a woman owns her 
body, so she decides what to do with a child growing in her womb and 
expressed his surprise that the wife's spouse had no right to the fate of his 
own child procreated together. The Archbishop found the decision of the 
Government to be hasty and called on all parties to sincerely argue, not to 

hasten in making the decision, in order to come to a right and just solution. (Read Media Release of 28 August on page 24) 
 

Tuesday 27 August – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Properties Committee. The main item on 
the agenda was the issue of the best outcome for the properties belonging to Melbourne. 
 

Wednesday 28 August – As part of the delegation of the Middle Eastern Apostolic Churches, Archbishop Najarian 
participated in the official visit with Premier Gladys Berejiklian to congratulate her on her re-election as Premier of New 
South Wales and to express the discontentment of the Church leaders on her positive stance with the Abortion Bill. The 
official letter was handed to the Premier in which the Middle Eastern Church leaders state their disappointment of the NSW 
Government and Parliament. 
 

Wednesday 28 August – Archbishop Najarian presided over the periodic meeting of the Diocesan Council. The agenda 
included the renovations of the Mother Cathedral of Holy Etchmiadzin, planning of the 25th and 20th anniversary 
commemoration on the passing of Catholicoi Vazken I and Karekin I, the joint commemoration of the 150th anniversary of 
the birth of Gomidas with the Hamazkaine Regional Committee, our opposing stance of the Abortion Bill and matters 
relating to the parishes.  
 

Thursday 29 August – At the invitation of the Catholic Diocese of Sydney, Chancellor Nishan Basmajian attended the first of 
a series of lectures organised by the Catholic Diocese of Sydney. The topic, Ut Unum Sint That They May Be One. This first 
lecture was about Pope John Paul II's Ecumenical Encyclical. The speakers were Theology Lecturer and Co-Chair of the 
Lutheran Church and Catholic Church Dialogue Committee Reverend Professor Gerard Kelly, as well as historian, Lecturer 
in Latin and Theology, Mr Thomas Westenburg. During the lecture the Encyclical was examined, the challenges it outlined, 
the inroads into ecumenism in Australia and how much still remains. This interesting and current topic tends to draw 
attention to yesterday's and tomorrow's Australian Ecumenism. The Chancellor, who is also a member of the NSW 
Ecumenical Council, had the opportunity to speak about the contribution of the Armenian Church in ecumenism, to express 
an opinion and to ask questions about the content of His Holiness’ renowned Encyclical which was broadly presented by 
Reverend Professor Gerard Kelly. 
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17-19 August – On the occasion of the Feast of the Assumption of the Holy Mother of 

God, the Primate of the Diocese of Australia, His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian visited St Mary’s Armenian 
Apostolic Church in Melbourne as has become the tradition for many years. 

On Saturday 17 August His Eminence attended the customary dinner dedicated to the Holy Mother’s feast day which took 
place in the hall adjacent to the Church. He conveyed his fatherly message and passed on his blessing at the end of the 
evening upon the Armenian faithful present to fill keep their lives with strong Christian values to similarly infuse the church 
community of Melbourne with Christendom and Armenian life. 

The Divine Liturgy on the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God was celebrated by His Eminence Archbishop 
Najarian on Sunday 18 August with Fr Khacher Harutyunyan serving on the Holy Altar for the Primate who also delivered 
the day’s sermon. Following the Divine Liturgy, Father Harutyunyan conducted the Blessing of Grapes service and gifted 
crosses to parishioners bearing the names associated with the feast day. 

On the same evening, Archbishop Najarian attended the official opening and 
blessing of the new AGBU 
Melbourne Centre. In his 
address, the Primate in 
particular touched upon the 
AGBU's enormous contri-
bution in Armenia and 
impact on communities. He 
noted that the newly 
opened Centre, this hub, is 
one more important victory 
in the life of Australian 
Armenians that should 
further enhance and enrich 
Armenian cultural life. The 
evening concluded with the 

blessing of the Primate and the "Prayer of Protection" imparted upon all 
present. 

On Monday 19 August the Archbishop, accompanied  by 
the Parish Pastor, Melbourne ‘s Diocesan Councillor Mr 
Jack Hotakorzian and Parish Councillor Mr Mihran 
Boyadjian, visited two centres of Melbourne’s aged care 
programs and later former, long-serving St Mary’s Church 
Parish Council members, Mr Abraham Haroutiunian and 
Mr Noubar Tcheupdjian. With those present, the 
Archbishop prayed for them, wishing each spiritual and 
physical well-being. 
 

In the evening of August 19, Archbishop Najarian returned 
home to Sydney. 

Rev Fr Khacher Harutyunyan 
Parish Pastor of the Armenian Apostolic Church of St Mary  
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Boghos Keleshian is one of the young forces in our community. After 
graduating from the AGBU Lazar Najarian - Calouste Gulbenkian School 
in Aleppo at Year 12, he attended the Aleppo State University to study 
Medicine. At the same time, he attended the Parsegh Ganachian Music 
School, where he regularly pursued piano lessons for four years. As a 
result of the conflict in Syria, the Ganachian School was closed, Boghos 
with his parents migrated to Sydney three years ago. He is currently 
pursuing a degree in Medical Science at Sydney’s Macquarie University. He is an acolyte of Holy Resurrection Church and 

takes part in the Vartanants Church Choir, the Hamazkaine Nairi and the Sydney Philharmonic Choirs. He 
is an active member of the ACYA, the youth organisation of the Armenian Church. On Sunday 29 
September, under the auspices of His Eminence archbishop Haigazoun Najarian and directorship of Boghos 
Keleshian, an event celebrating the 150th anniversary of Gomdtas’ birth will be held at Zenith Theatre, 
organised by ACYA. On this occasion, Paros' editorial office conducted an interview with the young 
director.                               - Ed. 

 

Paros: How did you come up with the idea of organising this commemoration on Gomidas' 150th anniversary of his birth? 
Boghos Keleshian (BK): Several months ago, I put the proposal to the ACYA committee to introduce Gomidas more closely to 
the Armenian youth of Sydney, his life, music, and his immense contribution to the body of Armenian work. My suggestion 
was well received however only the youth gathered around the church have responded positively to it. Subsequently, the 
committee decided to introduce Gomidas' life to the community through staging different moments, from childhood to 
death, through song, dance and music. The image of Gomidas will always be on the stage and Gomidas will tell his life story 
in the first person. 
 

Paros: Who wrote the script and how long does it take? 
BK: I prepared the outline. The concert also includes commentary where Very Reverend Father Yeremia Abgaryan will 
present an aspect of Gomidas’ non-Armenian relationship specifically within the European musical circle. Your readers must 
have heard that the great French composer Debussy bowed before Gomidas and kissed his hand. He said: "If Gomidas only 
composed one song, it would have again been called GREAT."  
The duration of the program is expected to be one and a half hours. 
 

Paros: How are you publicising the event and what revenue do you expect from it? 
BK: We have been publicising the concert through announcements, flyers and social media. Ticket sales are online and are 
priced at $30 for adults and $20 for under 18. Lucy Amirzaian (0414242332) and Aleen Yapoudjian (0403208 030) can be 
contacted for details of the tickets. We are grateful to the sponsors with whose support we have been able to cover the 
expenses. We believe that we will be able to ensure a profit with the proceeds going to a charitable project in the Homeland. 
 

Paros: What future cultural and spiritual plans does ACYA have? 
BK: We now have a program to prepare for Christmas songs. On festive days, we will visit the elderly, hospitals, shelters, 
nursing homes and deliver the Good News of Christ’s Birth. The goal is to visit places where the Christmas spirit is not easily 
created for a variety of reasons. This is what we wish to create for those adults with physical or mental difficulties. 
 
Paros: What comment would you like to leave our readers with? 
BK: I would like to urge your readers, especially to parents, to use the Armenian language in the home and the choice of 
language to converse with their children is Armenian. Likewise to sing in Armenian. Language is the fundamental guarantee 
for the existence and continuation of a nation. Maintaining our language is our duty. 
 
Paros: Thank you Boghos and the committee members of ACYA. We eagerly await September 29th. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 

Interview with Boghos Keleshian 
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DONATIONS TO THE DIOCESE 
Anonymous $1,000.00 

 

In  memory of their loving mother the late Verjin Markarian 
Ohanian, Aghabekian and Karageuzian families  $500.00 

 
MEDIA RELEASE 

 
28 August 2019 
 
Today the leaders and representatives of the Middle Eastern Christian Churches met with the Premier of New South Wales, the 
Honourable Gladys Berejiklian. 
 
At the meeting there was a full and frank exchange in which the Churches reiterated their opposition to the Reproductive 
Health Care Reform Bill 2019, which allows abortion to the point of birth. They expressed their disappointment in the hurry 
with which it was introduced and its passing through the Lower House. The Bishops are concerned about the extremity of its 
provisions, which do not to allow physicians with a conscientious objection to decline to assist those seeking abortions, and 
threatens them with sanctions.  
 
And on behalf of the Eastern Churches, Bishop Robert Rabbat addressed a letter to the Premier in which he presented, in 
addition to the dangers of the abortion bill and its incompatibility with a culture of life, the issues of religious freedoms and the 
freedom of belief, confirming that religious freedom is a positive right, and not merely a matter for exception from other rules.  
 
The meeting also discussed the sacredness of the Sacrament of Confession, and in particular, the Seal of Confession. The 
Churches are committed to making their institutions completely safe for children and the vulnerable, but priests will not accept 
to break the Seal of Confession. Any civil law which would require a breach of the Seal is an attack on religious freedoms and 
the essence of the Christian religion. It is therefore futile and unworkable, since it is based on a misunderstanding of the 
Sacrament which encourages souls to repent and return to God.  
 
The meeting concluded with the participants agreeing to continue the dialogue and meetings, to work for the good of society 
and man.  
 

 
We value your comments and feedback at 

diocese@armenian.com.au 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thank You to 
Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian for their 

support & 2019 sponsorship of Paros 
 

To discuss sponsoring an issue 
of Paros or placing a business advertisement,  

please contact Mrs Laura Artinian  
on 0409049304 
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