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  ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ՝ 

ԲԱՐՁՐԱՇՆՈՐՀ  ՏԷՐ ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ 

ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԵՐՈՒ ՊԱՏԳԱՄԸ 

 
 

Սիրելի Հաւատացեալ Ժողովուրդ 

 

«Ահա կոյս յղասցի եւ ծնցի որդի, եւ կոչեսցես զանուն նրա 

Էմմանուէլ, որ թարգմանի՝ ընդ մեզ Աստուած»   

(Մատթէոս 1:23; Եսայի 7:14) 
 

Մարդկութեան փրկութեան միջոցը Բեթլեհեմի մէջ ծնած Յիսուս մանուկն 

է, որ կու գայ լրացնելու մարգարէին խօսքերը։ Այդ օրէն, մարդկութեան 

պատմութեան ողջ ընթացքին, մեր Տէրը միշտ մեզի հետ է։ Մենք է  որ 

մոռցանք Անոր ներկայութիւնը, մենք է որ չլսեցինք ճշմարիտ Հովիւին 

ձայնը եւ մոլորեցանք, մենք է որ չտեսանք Անոր լոյսը եւ խաւարի մէջ 

խարխափեցանք, մենք է որ հրաժարեցանք Անոր կենարար խօսքերէն՝ 

մերժելով կենսատու բժիշկի դեղերը և մենք զմեզ յանձնեցինք մահուան 

ճիրաններուն։ Այսօրուան Ծննդեան խնճոյքներուն ամէն ինչ կայ եւ ամէն 

մարդ ներկայ է, բացի Անկէ, որուն անունով կ՛ըլլան խրախճանքներն ու 

նուէրներու փոխանակումը։ Սակայն այս բոլորէն մենք չենք վախնար 

այլ Աստուծոյ սպառազինութեամբ ամրացած կը պայքարինք չարին դէմ 

որպէս Լուսոյ Որդիներ եւ վստահաբար վերջնական յաղթանակը մերն է՝ 

զի Աստուած ընդ մեզ է։ 

 

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առթիւ, Թեմական Խորհուրդին եւ Եկեղեցական Դասին անունով Ձեզի եւ 

ձեր ընտանիքի անդամներուն կը մաղթեմ ամենայն բարիք եւ արեւշատ օրեր :  

 

Թող Բեթլեհեմի մսուրին մեջ ծնող մանուկը կրկին այցելէ մեզի, թող խաղաղութեան աւետիսը տարածուի ողջ 

աշխարհով մէկ, Միջին Արեւելք եւ ի Հայաստան, ոպէսզի Հայ ժողովուրդը շարունակէ ապրիլ խաղաղ, հաւատքով 

լեցուն եւ գործէ յոյսով գալիքի պայծառ տեսլականով:  

 

Թող ձեր քրիստոսավայել կեանքը որպէս մոմ լուսաւորէ եւ առաջնորդէ ձեր   զաւակներն ու թոռները, որպէսզի 

անոնք ընթանան լոյսի ճանապարհով։ Թող մեր բոլորին սրտաբուխ աղօթքներն ու պաղատանքները հասանելի 

ըլլան մեր Տիրոջ եւ թող մանուկ Յիսուսը իր անմեղութեամբ միշտ բնակի մեր սիրտերուն մէջ։ 

 

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ 

Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս 

 

Օրհնութեամբ՝ 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ  
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ԿՈՉ  

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ 

 

 
«Այս ես, այս ես, Էջք Միածնին, 
Իմ կուսածին Թագաւորին, 
Որ հարսնացեալս էի նմին 
Ի յաշխարհս թորգոմածին»։ 
                Ստեփանոս Սիւնեցի 
 

Հին Կտակարանը Դրախտը հաստատած է Արածանիի ափերուն:  Նոյ Նահապետի պատմութեամբ Արարատ լեռը  

կը հանդիսանար նոր մարդկութեան եւ մշակոյթին սկիզբը։ Ճիշտ է որ Սուրբ Թադէոս եւ Բարթուղիմէոս 

առաքեալները քարոզեցին քրիստոնէութիւնը Հայաստանի մէջ, ուրկէ եւ մեր «Առաքելահաստատ եւ 
Առաքելաշաւիղ» ըլլալը, սակայն Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ իր հոգեկան թռիչքով եւ իր տեսիլքով, Միածինը իջեցուց  

երկինքէն։ Ան ուրուագծեց Միածնաէջ տաճարին տեսքը, որը կամուրջ կամ սանդուխ պիտի հանդիսանար երկրի եւ 

երկինքի միջեւ։   

 

Տաճարին կառուցման համար Տրդատ Թագաւոր Մասիս սարէն ժայռաբեկորներ բերաւ, Աշխէն թագուհին եւ 

Արքային քոյրը Խոսրովիդուխտը, իրենց գոգնոցներով հող փոխադրեցին, իսկ պալատականներն, նախարարներն 

ու զինուորները   մասնակցեցան շինարարութեան բերելով քար, փայտ, արծաթ, ոսկի, ոսկեթել կերպասներ: Ազգի 

ամէն մէկ միաւորը իր ներդրումը ունեցաւ այս Տաճարին կառուցման մէջ, Մայրը բոլոր միւս եկեղեցիներուն։  

 

«Աստուծոյ այդ տաճարը ոչ միայն բոլոր հաւատացեալներու աղօթքին եւ խնդրանքներուն տունն է, այլեւ՝ 

քահանայապետութեան Աթոռը, որ “օրինակն է Քրիստոսի պատկերին մարմնացելոյ”»: Միածինի իջնելով  

Հայաստան աշխարհը սրբագործուեցաւ, Հայ ժողովուրդը դարձաւ Ազգ Սուրբ եւ Ընտրեալ ժողովուրդ»։ 

 

Հայոց պետականութիւնը դարերու ընթացքին փոխեց իր կեդրոնը նոյնպէս եւ՝ եկեղեցին։ Հայրապետական Աթոռը 

Դուին, Զուարթնոց, Անի, Աղթամար, Հռոմկլա, Սիս դեքերումներէ ետք, 1441-ին վերադարձաւ իր բնիկ օրրանը՝ 

Սուրբ Էջմիածին։ 

 

Մայր տաճարը, որպէս գործող կառոյց, դարերու ընթացքին ենթարկուած է նորոգութեանց եւ փոփոխութիւններու, 

օրինակ, Ղազար Փարպեցիի օրով, 480 թուականներուն, Կոմիտաս կաթողիկոսի օրով ՝ 618թ-ին քարակերտ 

կեդրոնական գմբեթը կը կառուցուի: 1614-ին Շահ Աբաս Էջմիածինը ամբողջութեամբ Նոր Ջուղա փոխադրելու 

փոխարէն 15 քարեր քակելով հոն կը տանի, որպէսզի տեղահան եղած Հայեր մոռնան Սուրբ Էջմիածինը եւ 

կապուին պարսկական հողին։ Մովսէս Տաթեւացին, 1627-ի շրջանին,  հիմնական նորոգութեան կ'ենթարկէ Մայր 

Տաճարն ու վանքը։ 1658-ին Յակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոս կ'աւելցնէ զանգակատունը, իսկ տաճարին կից 

թանգարանը կը կառուցուի Գէորգ Դ-ի օրով 1870ին: Վերջին հիմնական նորոգութիւնը կը կատարուի Վազգէն Ա-ի 

օրով՝ 1960-ական թուականներուն: Դարերու ընթացքին, հակառակ եղած նորոգութիւններուն, բնութեան տարերքը 

իրենց աւերը գործած են, քարը կորսնցուցած է իր զօրութիւնը, քարերը իրար կապելու շաղախը փոշիի վերածուած 

է, ամենատոկուն երկաթն անգամ ժանգոտելով անպէտք դարձած է։ Այսօր, այս վիճակին հասած է սրբութիւն սրբոց 

մեր Սուրբ Էջմիածինը: Հրաշք է որ ան հիմնահատակ չէ կործանած երկրաշարժներու պատճառով։ Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորչի տեսիլքով մարմին առած Աստուածատուր պարգեւը մեր նախնեաց, հաւատքով, աղօթքով, քրտինքով , 

անպատմելի զոոհողութիւններով եւ արեամբ՝ հասած է մեզի: 

 

Այժմ մեր բոլորին պարտականութիւնն է արձագանգել Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Գարեգին Բ -ի կոչին մեր 

նիւթական  մասնակցութիւնը բերելու տարուած նորոգչական աշխատանքներուն, որպէսզի Սուրբ Էջմիածինը 

շարունակէ բարեխօսել մեզի եւ եկող սերունդներուն համար, որպէս Նոր Սիոն, Սանդուղքն Յակոբայ, Փրկիչ Հայոց 

Աշխարհին: 

 



 

 - 3 - 

 

ԲԱՐՁՐԱՇՆՈՐՀ 

ՏԷՐ ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 
 

Մայր Տաճարի Նորոգութեանց 

Յանձնախումբի Ատենապետ 

Սիտնի պիտի այցելէ 

28 Փետրուար – 1 Մարտ 2020 
 

HIS EMINENCE  

ARCHBISHOP HOVNAN DERDERIAN 

Chairman of the Restoration Committee 

will be in Sydney from 

28 FEBRUARY – 1 MARCH 2020 

 

 
 

Մայր տաճարի նորոգութիւնը այնքան գեղեցիկ եւ պատշաճ պէտք է ըլլայ, որ կարողանանք Ստեփանոս Սիւնեցի 

վարդապետին հետ ըսել «Նա նորոգումն մեզ կրկին, որ բնաւ չյիշեմք զփառսն առաջին» կամ անանուն հեղինակի մը 

հետ ըսել «Սուրբ Տաճարիս այս նորոգութեամբ ծաղկափթթեցաւ տունս Արեւելեան»։    

 

Սիրելի Ժողովուրդ Հայոց, մեր հաւաքական նուիրատուութեամբ միայն կրնանք փրկել Սուրբ Էջմիածինը: Այդ կը 

պահանջէ միասնական կեցուածք, համոզում եւ հաւատք:  

Մայր Տաճարի Նորոգութեանց Յանձնախումբ»ի ատենապետ Բարձրաշնորհ Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեան,  28 

Փետրուարին պիտի ժամանէ Սիտնի հանգանակութիւն կատարելու համար: Նեցուկ կանգնինք Սրբազան Հօր եւ մեր 

լուման չխնայենք յօգուտ Սուրբ Էջմիածնի Տաճարի վերանորոգման: 

 

Աղօթարար 

 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ                      
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
 

Կիր 1 Դեկտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան այցելեց 

Փըրթի հայկակն գաղութին  ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ 

Գարագաշեանի: Անոնք հիւրը եղան երկար տարիներու Շաբաթօրեայ 

Նամականի» թերթի հիմնադիր խմբագիր Պրն Վազգէն Մավլեանի: Սրբազան 

Հայրը պատարագեց եւ քարոզեց բնաբան ունենալով Սուրբ Թադէոս եւ 

Բարթողոմէոս Առաքեալներու առաքելութիւնը ի Հայաստան: Պատարագին 

ներկայ էին 50ի շուրջ հաւատացեալներ, որոնց մէջ նաեւ նորեկ Հայաստան-

ցիներ, Սուրիահայեր եւ Իրաքահայեր: Տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն 

եկեղեցւոյ կից սրահին մէջ: Կամաւորներու կողմէ արծարծուեցաւ շաբաթ-

օրեայ վարժարան մը հիմնելու ծրագիրը, որուն համար իր հայրական 

խորհուրդը տուաւ Սրբազան Հայրը եւ ցուցաբերեց իր դրական կեցուածքը եւ 

զօրակցելու տրամադրութիւնը, յորդորելով սերտել ծրագրի յաջողութեան 

համար տարուելիք աշխատանքները: Սրբազան հայրն ու Տէր Հայրը Սիտնի 

վերադարձան Երկուշաբթի 2 Դեկտեմբերի երեկոյեան: 

 

Կիր 1 Դեկտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ընդառաջելով Պէրօրայի Խորհրդարանի անդամ Ճուլիըն 

Լիսըրի հրաւէրին ներկայ գտնուեցաւ ընդունելութեան մը որ տեղի ունեցաւ Փէնընթ Հիլզի Լիսըրներու 

բնակարանին մէջ: Մտերմիկ խորհրդակցութեան որպէս արդիւնք Ճուլիըն Լիսըր մեծապէս գնահատեց Հայ 

համայնքին զօրակցութիւնը իրեն, որուն ինք միշտ փոխադարձած է զօրակցելով Հայ համայնքին եւ Հայ դատին:    

 

 Գշ 3 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը մասնակցեցաւ 

Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի (ՀԳԲԿ) 

կազմակերպած պտոյտին՝ Ուոլոնկոնկ: Պտոյտին 

մասնակցեցաւ նաեւ Արժ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեան: ՀԳԲԿ յաճախող 70ի 

հասնող մեր մայրիկներն ու հայրիկները մեծապէս 

գոհացած վերադարձան պտոյտէն: Անոնք 

այցելեցին Ուոլոնկոնկի մօտ գտնուող Նան Թիէն 

Պուտտայական տաճարը: Շատերու համար 

առաջին այցելութիւնն էր տաճար - համալիրին, 

որուն բացումը տեղի ունեցած է 1995 թուականին: 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Երէցկին 

Յասմիկ Համբարձումեանը իր կազմակերպած 

յաջող պտոյտներուն համար, որոնք մեծ ուրախութիւն կը պատճառեն մեր հայրիկներուն ու մայրիկներուն: 

 

Գշ 3 Դեկտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, ընդառաջելով Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի եւ 

Բազմամշակոյթի նախարար Ճէֆ Լիի հրաւէրին, մասնակցեցաւ 2019 Premier’s 

Multicultural Communications Awardsի ճաշկերոյթին, որուն ընթացքին պարգեւա-

տրուեցան զանազան ընկերութիւններ եւ անհատներ, որոնք իրենց վարած 

հաղորդակցական միջոցներով տեղեակ պահած են Աւստրալական մեծ ընտանիքը, 

Նահանգապետուհիի խօսքերով՝ «այնպիսի նիւթերու մասին, որոնք այլապէս պիտի 

չլսուէին բնաւ»: Շարունակելով Նահանգապետուհիին խօսքերը՝ « ... այս կը պար-

տինք ձեր յանդուգն գործին որպէս լրագրողներ, խմբագիրներ կամ արտադրողներ»: 

400ի հասնող հրաւիրեալներուն մէջ էին զանազան ազգերու պատկանող 

ներկայացուցիչներ, խորհրդարանի անդամներ եւ պետական ու հոգեւոր պաշ-

տօնատարներ: Դիւանապետը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Բազմամշակոյթի 

ընդհանուր տնօրէն Ճօզէֆ Լա Փոսթայի, որուն հետ Առաջնորդարանը 

բարեկամական մօտիկ կապեր հաստատած է:   
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Գշ 3 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի  հերթական ժողովին, որուն հիմնական օրակարգն էր քննարկել արդիւնքը 22 Նոյեմբերի 

Դրամահաւաքի երեկոյին, որուն հրաւիրուած էր իր երգերով մասնակցութիւն բերելու սիրուած հայրենի 

երգիչ Սեւակ Ամրոյեան:  

 

 Եշ 5 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը եւ դիւանապետը 

մասնակցեցան Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի 

կազմակերպած Կղերապետներու ժողովին, որ տեղի 

կ'ունենայ տարին երկու անգամ: Ժողովի նստավայրն էր 

Ղպտի համայնքի Մոնթէրէյի Սուրբ Քիրիլիոս Եկեղե-

ցին: Ժողովին թեման էր « Domestic Violence – in our 

backyard»: Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Եուսէֆ Ֆանուս 

քահանայի բացման աղօթքէն ետք խօսք առաւ 

Նիւքասըլի եւ Մէյթլանտի Անկլիքան Թեմէն Տիկին 

Միշէլ Հէյզըլ Ճաուհարի հոգեւոր քոյրը: Ան խօսեցաւ 

Ընտանեկան կամ Տնական վայրագութեան մասին՝ 

Եկեղեցիներու դիտանկիւնէն (Understanding What is 

Domestic Violence and its Indicators - Perspective from 

Churches): Ժողովին երկրորդ նիստին Նահանգային 

Ոստիկան Քարլի Պօլ խօսեցաւ Ընտանեկան Վայրա-

գութեան մասին՝ ոստիկանութեան դիտանկիւնէն: Ոստիկանուհին պատասխանեց բազմաթիւ հարցումներու: 

Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց երկու դասախօսներուն, որոնք լոյս սփռեցին այս խիստ կարեւոր 

ընկերային հարցին վրայ եւ մեզ տեղեկացուցին թէ որքան աշխատանք ունին տանելիք եկեղեցիները եւ ինչ 

օրինաւոր նոր իրաւասութիւններ տրուած են ոստիկանութեան, անհատներու եւ կազմակերպութիւններու առաջքը 

առնելու համար այս բարդացող հարցին: Կ'արժէ յիշել Տիկին ոստիկանին տուած մէկ փաստը թէ վերջին 12 

ամիսներու ընթացքին 32 կիներ սպաննուած են Նիւ Սաութ Ուէյլզի մէջ միայն, արդիւնք՝ ընտանեկան 

վայրագութեան...   

  

Եշ 5 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հարը նախագահեց Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանի Սուրբ  

Ծննդեան Երգերու հանդիսութեան, որ տեղի ունեցաւ 

Եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ ի ներկայութեան 200ի շուրջ 

հանդիսատեսներու: Եկեղեցւոյ երեք հոգեւոր հայրերը 

ներկայ էին ինչպէս նաեւ 

ներկայացուցիչներ Թեմական 

եւ Ծխական խորհուրդէն: 30 

Կիրակնօրեայի աշակերտներ 

սաղմոսներով, արտասանու-

թիւններով, մեներգներով եւ 

խմբերգներով ելոյթ ունեցան 

եւ քաջալերանքի ծափեր խլեցին ներկաներէն:  Անշուշտ Կաղանդ Պապան պիտի 

չուշանար գալու եւ պարգեւատրելու աշակերտները: Գովելի աշխատանք կը 

ցուցաբերէ Կիրակնօրեայ վարժարանը Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեանի 

գլխաւորութեամբ: Ան իր կողքին ունի օգնական ուսուցչուհիներ յանձինս Տիկնայք 

Վաչուհի Մարտիրոսեանի, Ռիթա Պօյմուշաքեան-Քէշիշեանի, Մարիանա 

Պօղոսեանի, Լուպնա Սեդրակեանի: Երկու խմբերգներով հանդէս եկաւ Հայ 

Երիտասարդաց Միւոթեան երգչախումբը: Շնորհիւ խմբական ժիր աշխատանքի 

Կիրակնօրեան անբաղդատելիօրէն յառաջ ընթացած է վերջին երկու տարիներուն: 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Երէցկինն ու իր աշխատակիցները այս 

յաջողութեանց համար: 
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Շբ 7 Դեկտեմբեր – Դիւանապետին ընկերակցութեամբ 

Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ Համազգային Թարգ-

մանչաց Վարժարանի ամավերջի հանդէսին որ տեղի 

ունեցաւ Ուիլուպիի Պետական Վարժարանին հանդիսա-

սրահին մէջ: Ներկայ էին Հոգեշնորհ Տէր Արտակ 

Վարդապետ Արապեան, հայկական կազմակերպութեանց 

ներկայացուցիչներ, հրաւիրեալներ, ծնողներ, բարեկամ-

ներ՝ թիւով աւելի քան 200: Պատրաստուած էր կուռ, կոկիկ 

եւ իմաստալից յայտագիր նուիրուած Կոմիտասի եւ 

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150ամեակին: 

Աշակերտները կարողացան լաւագոյնս ծանօթացնել երկու 

յոբելեարները բոլորին: Իր խօսքին մէջ Տնօրէնուհի Տիկին 

Զարուհի Մանուկեան շեշտեց կարեւորութիւնը Դպրոց-

Եկեղեցի համագործակցութեան ամբողջական դարձնելու 

համար Հայեցի դաստիարակութիւնը հայ աշակերտին: Դպրոցի հոգաբարձութիւնը գեղեցիկ գաղափարը ունեցած 

էր վաստակաւոր դաստիարակ եւ անխոնջ տնօրէնուհի Զարուհի Մանուկեանի 

անունով ստեղծել պարգեւատրում Իտէալ աշակերտին: Տիկին Մանուկեան 

սերունդներու հայեցի դաստիարակութիւն ջամբած է տասնամեակներ շարունակ 

եւ արժանի է ամէն գնահատանքի: Առաջին պարգեւատրուողը եղաւ Նարեկ 

Տէմիրճեան: ՀՕՄի Շրջանային վարչութիւնը նաեւ պատուեց լաւագոյն 

աշակերտուհին: Այսպիսի պարգեւատրումներ խորհրդանշական իմաստ ունին, 

ցոյց կու տան Հայ վարժարանին եւ Հայ ուսուցչին հանդէպ ցուցաբերուած 

յարգանքը եւ երախտագիտութիւնը: Հանդիսութեան աւարտին խօսք տրուեցաւ 

Սրբազան Հօր: Սրբազանը 

գնահատեց հանդէսի թե-

մայի ընտրութիւնը ապա 

այն գրքոյկը որ պատրաստուած էր որպէս յայտագիր: 

Սրբազանը շնորհաւորեց ուսուցիչները եւ 6րդ դասարանէն 

շրջանաւարտները: Ան հրաւիրեց աշակերտները վերա-

դառնալ դպրոց եւ շարունակել ստանալ իրենց հայեցի 

դաստիարակութիւնը: Սրբազանը գովեստով խօսեցաւ 

ծնողներուն մասին ըսելով.« Մեր մշակոյթին սէրը եւ անոր 

նուիրումը ամբողջութիւն մըն է եւ այդ՝ տունէն կը սկսի: 

Դուք, ծնողներ, գործակցողներն էք ուսուցիչներուն եւ ձեր 

տան դաստիարակութեան շնորհիւ է որ ձեր զաւակները 

հպարտ պիտի զգան իրենց ինքնութեամբ»: Հանդէսը 

փակուեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով: 

 

Շբ 7 Դեկտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան ներկայ եղաւ միջ կրօնական 

Խաղաղութեան Ընթրիքին կազմակերպուած Իւնայթինկ Եկեղեցւոյ  Փարամաթա 

Միշըն, Լի Մէմօրիըլ ծուխի հոգեւոր հովիւ Մանաս Ղօշի կողմէ: Մէկ տարի առաջ, այս 

նոյն միջոցառումին Հայկազուն Արք Նաճարեան հրաւիրուած էր որպէս գլխաւոր 

բանախօս: Այս տարուան բանախօսն էր Իւնայթինկ Եկեղեցւոյ Աւստրալիոյ նախագահ 

Դոկտ Տիտրի Փալմըր:  Ան լաւագոյնս ներկայացուց խաղաղութեան մասին իր 

տեսակէտները բնաբան ունենալով Միասին Քալենք Խաղաղ-

ութեան Արահետներով: Ղօշ քահանան յիշեցուց ներկաներուն 

Սրբազան Հօր բովանդակալից դասախօսութեան մասին: Խօսք 

առաւ նաեւ Շնուտա Մանսուր քահանան որ բացատրեց իրար 

սիրելու իմաստը եւ եզրափակեց իր խօսքը ըսելով «իւրաքանչիւրս 

մէկական նուէր ենք իրարու՝ սիրոյ եւ խաղաղութեան ճամբով»:  
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Կիր 8 Դեկտեմբեր – Նուիրատուութեամբ Տէր եւ Տիկին 

Փիէռ եւ Լենա Իշխանեանի Սրբազան Հօր նուիրուե-

ցաւ Եպիսկոպոսական Գաւազան, որուն օրհնութիւնը 

տեղի ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

նուիրատուներու եւ իրենց պարագաներուն ներկայու-

թեամբ: Սրբազան Հայրը իր շնորհակալութեան 

կողքին տուաւ իր օրհնութիւնը նուիրատու ամոլին, 

որոնք միշտ նեցուկ հանդիսացած են Առաջնորդա-

րանին եւ Եկեղեցւոյ՝ բազում տարիներու ընթացքին: 

Յաւարտ Սուրբ Պատարագին Սրբազան Հայրը, Տէր 

Աւետիս Քահանան, Տիարք Սարգիս Տէր Պետրոսեն, 

Պետրոս Զօրլու եւ Դիւանապետը Առաջնորդարանին 

մէջ առանձինն ընդունեցին Տէր եւ Տիկին Իշխանեան-

ները, ուր Սրբազանն ու Տէր Հայրը դրուատանքով 

անդրադարձան Փիէռ եւ Լենա Իշխանեաններու տարած ազգանուէր եւ եկեղեցանուէր աշխատանքին: 
 

Կիր 8 Դեկտեմբեր – Սուրբ Յարութիւն մայր եկեղեցւոյ բարերար Հանգուցեալ Ճոն Նահապետեանի քառասունքի 

արարողութենէն ետք, Առաջնորդարանին մէջ Սրբազան Հայրը, Տէր Աւետիս Քահանան, Տիարք Սարգիս Տէր 

Պետրոսեն, Պետրոս Զօրլու եւ Դիւանապետը 

ընդունեցին Ճոն Նահապետեանի այրին՝ 

Տիկին Հրանդուհին եւ զաւակները՝ Թալինը, 

Թինան, Հրայրը եւ ընտանիքի անդամները: 

Սրբազան Հայրը բարձր գնահատեց հանգու-

ցեալ Ճոն Նահապետեանի նուիրատուու-

թիւնը եկեղեցւոյ Խորանին եւ անոր նեցուկ 

հանդիսնալը եկեղեցւոյ ընդհանրապէս: Այս 

առիթով, Սրբազան Հայրը հանգուցեալի 

այրիին յանձնեց ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսին ցաւակցական նամակը:  
 

Կիրակի 8 Դեկտեմբեր – Հովանաւորութեամբ Սրբազան Հօր տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր վարժարանի 

ամավերջի հանդէսը ի ներկայութեան Սրբազան Հօր, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Պրն Պետրոս 

Զօրլուի եւ ՀԲԸՄի եւ դպրոցի պատասխանատուներուն: 

Հանդէսի առաջին բաժինը՝ մանկապարտէզի և առաջին կարգերու աշակաետներուն մասնակցութեամբ  ամանորի 

և Ս. Ծննդեան նուիրուած էր՝ պարերով, երգերով և ոտանաւորներով համեմուած: 

Երկրորդ բաժինը աւարտական աշակերտներուն՝ Ալպերթ Թոմասեանին, Ասպետ Անուշեանին, Սամսոն 

Բանիքեանին և Զապէլ Բանիքեանին նուիրուած էր: Տնօրէն Մանուկ Տէմիրճեան 

իր զեկոյց խօսքին մէջ ներկայացուց անցնող ուսումնական տարուան 

տեղեկագիրը և յայտնեց թէ ինչպէս վարժարանը կը պատրաստուի տօնախմբել 

հիմնադրութեան 30ամեակը՝ 2020-ին: 

Տեղի ունեցաւ դպրոցի պետ աշակերտի կրծքանշանի փոխանցում: Վարժարանի  

2020 թ.ի պետ աշակերտ յայտարարուեցաւ Սարա Տէմիրճեան, որ նաեւ 

արժանացաւ Ալեքսանտր մետալին: 

Սրբազան հայրը  փակման իր խօսքը սկսաւ - «Այսօր պզտիկները մեզի 

պզտիկցուցին և շատ հաւանաբար բոլորս ալ յիշեցինք մեր առաջին 

վկայատուուչութեան օրը, որ անփոփոխ յուշ կը մնայ:» Ան իր խօսքին մէջ նշեց. 

«Այս դպրոցը տարբեր է ուրիշ դպրոցներէ, և այն ինչ բացասական կը թուի, 

վերածուած է դրականի,  ուր աշակերտներ կը ստանան յատուկ՝ երես առ երես 

ուշադրութիւն, կրթութիւն և արդիւնքը՝ կրկնապատիկ, նոյնիսկ ազգային, 

մշակութային, կրօնաբարոյական, մակարդակներով, ճիշդ այնպէս ինչպէս 

հայկական դպրոց մը պէտք է ըլլայ: » Գնահատեց աւարտական դասարանի 

Կոմիտասի  150  ամեակին  նուիրուած   ներկայացումը  և  թելադրեց  հետեւիլ  

 



 

 - 8 - 

 
 

Կոմիտասի օրինակին և առանց վախնալու կամ վարանելու կարդալ հայ գիր 

ու գրականութիւն իրենց կեանքի ճանապարհին: Սրբազանը որպէս 

խրատական «Ձեզմէ իւրաքանչիւրը իւրայատուկ է և Աստուած ձեզի տուած է 

յատուկ շնորհքներ, որ ուրիշը չունի, ճիշդ օգտագործեցէք այդ ամէնը, մի 

նայիք, թէ ձեր շուրջը ուրիշներ ինչ կ՝ընեն, միշտ յիշէք թէ ձեր ծնողքները, ձեր 

ուսուցիչները ինչ պատուիրեցին և ինչ սորվեցուցին: »  

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին կողմէ Աստուածաշունչ 

մատեաններ նուիրուեցան աւարտական աշակերտներուն: 

Հանդիսութեան աւարտին տեղի ունեցաւ խրախճանք հանդիսութիւն 

պատրաստուած 5րդ դասարանի ծնողներուն կողմէ ի պատիւ աւարտական 

հունձքին: 
 

Բշ 9 Դեկտեմբեր – Ընկերակցութեամբ Արժ Տէր Նորայր Աւագ քահանայ Բաթանեանի, երէցկնոջ եւ Դիւանապետին, 

Սրբազան հայրը ներկայ եղաւ Րայտի Սիվիք Սէնթրի մէջ, ամէն Երկուշաբթի համախմբուող, մեր Հայրիկներուն ու 

Մայրիկներուն Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծնունդի հաւաքին, ընդառաջելով կեդրոնի տնօրէնուհի Օրիորդ Քոլէթ 

Մարտիրոսեանի հրաւէրին: Ջերմ ու մտերմիկ մթնոլորտի մէջ երգերով, պարերով եւ ասմունքներով խրախճանքին 

մասնակցեցան մեր սիրասուն մայրիկները: Երգով իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Արժանապատիւ քահանայ 

հայրը: Խօսք առաւ Րայտ քաղաքի քաղաքապետարանի անդամ Պրն Սարգիս Ետէլեան, որ շեշտը դրաւ Րայտի այս 

Կեդրոնին Հայ եկեղեցւոյ հետ գործակցութեան վրայ: Սիվիք Կեդրոնի պատասխանատու Տիկին Զոուի յայտարարեց 

որ այսուհետեւ Օրիորդ Քոլէթ Մարտիրոսեան պիտի 

չշարունակէր իր աշխատանքը եւ զինք պիտի 

փոխարինէր Տիկին Մարալ Գոմշուեանը: Սրբազան 

Հայրը հրաւիրուեցաւ տալու իր սրտի խօսքը, ան 

շնորհակալութիւն յայտնեց Օրդ Մարտիրոսեանին իր 

երկու տարուան ժիր գործունէութեան համար եւ բարի 

գալուստ մաղթեց ու իր օրհնութիւնը տուաւ Տիկին 

Գոմշուեանին: Խօսքը ուղղելով մեր տարեցներուն, 

Սրբազանը ըսաւ « Այս կեդրոնին մէջ մենք ոչ միայն 

իրար կը տեսնենք այլ առիթ կ'ունենանք մեր ձիրքերը 

յայտնաբերելու, իրարու զօրակցելու եւ իրարմով 

զօրանալու: Աստուծմէ առողջութիւն կը խնդրեմ ձեզի 

համար, Իր կամքով ուրախ ապրիք: Այն ինչ որ պիտի 

ընէք ձեր ուրախութեան համար այսօ՛ր ըրէք, վաղը չենք գիտեր: Թող Աստուած այս ժպիտը որ ձեր դէմքերուն վրայ 

է՝ անթառամ պահէ»:    
 

Բշ 9 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: Ժողովը լսեց 

Սրբազան Հօր եւ Ծուխերու ներկայացուցիչներուն միամսեայ զեկուցումները, քննարկեց Սուրբ Էջմիածնի 

Տաճարին համար տեղի ունենալիք հանգանակութեան հարցը եւ առաւ որոշումներ: Խորհուրդը քննեց նաեւ 

յարաբերական եւ ֆինանսական հարցեր: 
 

Գշ 10 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որուն 

ընթացքին քննարկուեցան կարգ մը ռազմավարական նիւթեր: 
 

Դշ 11 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը իր գրասենեակին մէջ ընդունեց ՀԲԸՄ Սիտնիի մասնաճիւղի ատենապետ Պրն 

Միհրան Լէփէճեանը եւ Հայ Դատի Աւստրալիոյ Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Պրն Հայկ Գայսերեանը, 

խորհրդակցելու համար ապագայ միասնական ծրագիրներու մասին: 
 

Դշ 11 Դեկտեմբեր – Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի Պարգեւատրման Երեկոյին Սրբազան 

Հայրը ներկայացուց Հոգեշնորհ Տէր Արտակ Վարդապետ Արապեանը: Հանդիսվարուհին՝ Օրիորդ 

Սալի Պանտ, հայ լեզուի ճիշտ շեշտադրումներով կատարեց բացման խօսքը գոհունակութեան 

ծափեր խլելով հանդիսականներէն: Թեմական խորհուրդը կը ներկայացնէր Տիար Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան իսկ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը՝ Տիար Աբիկ 

Կէոզուգարայեան:  Կոկիկ  գեղարուեստական  յայտագիր մը ի գործ դրուեցաւ  ուսանողներու եւ  
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աշակերտներուն կողմէ: Եղան բազմաբնոյթ պարգեւատրումներ: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ կողմէ պարգեւը 

յանձնեց Պրն Աբիկ Կէոզուգարայեան: Խօսք առին Տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան, Խնամակալ մարմնի ատենապետ 

Պրն Հրաչ Պօղոսեան իսկ Հալէպի Ազգ Քարէն Եփփէ Ճեմարանի շրջանաւարտից միութենէն՝ Պրն Պօղոս 

Պալիօզեան որ 5000 Տոլար նուիրեց Գօլստըն Ճեմարանին յանուն վերոնշեալ միութեան: Փակման խօսքը կատարեց 

Հայր Սուրբը, ան յորդորեց պարգեւատրուող աշակերտները ըսելով թէ իրենց ընթացքը պէտք չէր որ 

սահմանափակուէր այս յուշանուէրներով այլ ասոնք պիտի ծառայէին որպէս խթան ապագայ յաջողութեանց: Հայր 

Սուրբը շարունակեց ըսելով թէ կեանքի պայքարին մէջ պիտի բարձրանանք եւ մեր հետ բարձրացնենք մեր նմանը: 
 

Ուրբ 13 Դեկտեմբեր – Պօնիրիկի Լանթանա հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդին կազմակերպած Դրամահաւաքի Պարահանդէսը հովանաւորութեամբ Առաջնորդ Սրբազան 

Հօր, ներկայութեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ  Քահանայ Հայրերուն՝ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան, 

Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան, Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան, Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ՝ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեան, փոխ ատենապետ՝ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան, Թեմականի անդամ՝  

 

Պրն Կարօ Ալաճաճեան, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլու եւ երկու ծուխերու ծխական 

մարմիններու ներկայացուցիչներ: Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Հայր Երեմիա Աբգարեան, որպէս 

հիւրընկալ, կատարեց բարի գալստեան խօսքը որմէ ետք հանդիսավար Նշան Պասմաճեան բացատրեց բնոյթն ու 

նպատակը այս հաւաքին: Երեկոն խանդավառեց Արենի հայկական նուագախումբը գլխաւորութեամբ գաղութի 

սիրուած երգիչ Րաֆֆի Ատուրեանի: Ճաշակով զատուած երգացանկին որպէս արդիւնք հանդիսականները 

խճողեցին պարի հարթակը եւ ճոխացուցին երեկոն հայկական, միջին արեւելեան եւ եւրոպական պարերով: 

Հրաւիրեալներու շարքին էին նաեւ Նիւ Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանի Կրանվիլի ներկայացուցիչ Ճուլիա Ֆինն 

ինչպէս նաեւ Ուէնթուըրթվիլի քաղաքապետարանի խորհրդական Տիկին Լիզա Լէյք եւ ամուսինը Ալեքս: Տեղի 

ունեցաւ վիճակահանութիւն եւ նուիրատուութիւն, որոնց որպէս արդիւնք՝ 30,000 Տոլարի գումար մը գոյացաւ 

որպէս զուտ շահ: Դրամահաւաքին նպատակն էր կալուածի մը գնումը Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ համար, 

որուն մղիչ ուժը հանդիսացաւ Հայր Երեմիան: Յաջող այս ձեռնարկին մասնակցեցան 330ի շուրջ հանդիսականներ:  
 

Բշ 16 Դեկտեմբեր – Սրբազան հայրը, Միջին 

Արեւելեան Եկեղեցապետերու հետ միասնաբար ճաշի 

հիւրն էր Յունիսին ընտրուած Յոյն Ուղղափառ 

Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մաքարիոս Արքեպիսկոպոսին: 

Եկեղեցապետերը պաշտօնապէս շնորհաւորելու 

գացած էին գահակալ Արքեպիսկոպոսը: Արքեպիս-

կոպոս Մաքարիոս բարձր գիտութեան եւ մեծ 

փորձառութեան տէր, դիւրահաղորդ եւ համեստ 

եկեղեցական մըն է:  Ճաշի ընթացքին արծարծուեցան 

Քրիստոնէական հաւատքը զօրացնելու, կրօնական 

ազատութեանց եւ միասնական դիրքորոշում ցուցա-

բերելու հարցեր: Սրբազան Հայրը Արքեպիսկոպոսին 

նուիրեց հայկական մանրանկարչութիւն-սրբանկար 

մը Սուրբ Յարութիւնը խորհրդանշող: Մաքարիոս 

Արքեպիսկոպոս բարձր գնահատեց այս թանկարժէք 

նուէրը: Եղբայրական մթնոլորտի մէջ, հաւաքական աղօթքով աւարտեցաւ հանդիպումը գործնական եւ 

միասնական աշխատանքը շարունակելու որոշումով:  
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ՀԵԵՄի 
Լուրեր 

  

 
 

Գշ 18  Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը եւ Դիւանապետը 

երեկոյեան ժամը ժամը 7.30ին Առաջնորդարանին մէջ ընդու-

նեցին Համազգայինի Շրջանային Նոր Վարչութեան անդամները 

յանձինս Տիկնայք Սեդա Յովակիմեանի (ատենապետ), Սիլվա 

Նազարեանի եւ Տիարք Վահիկ Յարութիւնեանի, Մոսիկ Ինճէ-

ճիքեանի (Ատենադպիր) եւ Րաֆֆի Շիշոյեանի: Սրբազան Հայրը 

ողջունեց հիւրերը եւ անդրադարձաւ Համազգայինի եւ Հայ 

Եկեղեցուոյ տարած եւ տանելիք կարեւոր աշխատանքին մշակու-

թային ծիրէն ներս: Վարչութեան անդամները հաստատեցին թէ 

համատեղ գործակցութեան շատ մը տուեալներ եւ առիթներ 

գոյութիւն ունին երկու հաստատութիւններուն միջեւ ծառայելու 

մեր համայնքին ու ազգին: Կրթական 

պահանջքներուն ծիրէն ներս՝ Սրբա-

զան Հայրը իր եւ Առաջնորդարանին պատրաստակամութիւնը յայտնեց գործակցելու ի 

սէր եւ ի սպաս Հայ աշակերտին: Ընդհանուր եզրակացութիւնն այն էր, որ այս կարեւոր 

հանդիպումը իր գործնական արդիւնքը պիտի տայ հետագային եւ տարիներ առաջ  

սկսուած Համազգային-Առաջնորդարան համագործակցութիւնը ձեռնարկներու 

կազմակերպման հանգրուանէն անդին պիտի անցնի եւ պիտի մտնէ նոր փուլի մէջ: 

 

Դշ 18 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հօր հրաւէրին ընդառաջելով Carapiet Foundationի 

հիմնադիր տնօրէն Մայքըլ Քարափիէթ այցելեց Սրբազան Հօր: Հանդիպման աւարտին 

Պրն Քարափիէթ սիրայօժար ընդունեց ատենապետել նուիրահաւաքի յանձնախումբի 

մը յօգուտ Սուրբ Էջմիածնի Տաճարի վերանորոգման աշխատանքներուն: 
 

  

 
 

Քաղցկեղէ Տառապողներու Համար Ծառայական 

Աշխատանք Եկեղեցւոյ Երիտասարդներուն Կողմէ  

Սուրբ Ծննդեան Առթիւ 
 

18 Դեկտեմբերին Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութենէն խումբ մը, 

ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահնայ Համբարձումեանի, այցելեցին Chris O'Brien Lifehouse ներկայացնելու 

համար փունջ մը Սուրբ Ծննդեան երգեր Հայերէնով եւ Անգլերէնով: 
 

Chris O'Brien Lifehouseը աշխարհատարած հաստատութիւն մըն է, 

որ ծառայութիւն կը մատուցէ քաղցկեղէ տառապող հիւանդներու: 

Հանդիպումը գեղեցիկ փորձառութիւն մըն էր այցելուներուս 

համար: Հոգեպէս որքան հրճուած ենք Ծննդեան ոգին փոխանցած 

ըլլալու համար հիւանդներուն: Յուսով ենք որ մեր ձայները 

ճամբորդեցին մինչեւ հիւանդներուն սենեակները, գործողութեան 

սրահները եւ դարմանատուները: 
 

Մեր աղօթքներն ու բարեմաղթանքները բոլոր քաղցկեղէ 

տառապող անհատներուն եւ անոնց ընտանիքներուն: Իրենց կը 

մաղթենք Բարի ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ: 
 

Թաթիանա Պետիկեան 
 

 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը գնահատէ Եկեղեցւոյ Երիտասարդներու տարած այս աշխատանքը: Անոնք 
գործնական օրինակը տուին Սուրբ Ծննդեան նուիրաբերելու ոգիին, տալով իրենց ժամանակէն, ձիրքերէն եւ սէրէն, 

յօրինակ Յիսուս Քրիստոսի: 
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Լուրեր  

ՀԳԲԿ-էն 
 

       
Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոն 

Սիտնի   

        Սովորութիւն դարձած ամսական 

պտոյտները դարձած են բարի 

աւանդոյթ գաղութի մեծահասակ-

ներուն համար եւ այդ մասին կը 

վկայէ այցելութիւններու օրէ օր 

աճող թիւը՝ 15էն բարձրանալով մինչեւ 80: 

        Ամանորի նախօրեակին Բարեկեցութեան Կեդրոնը լի էր 

ժամանցային ծրագիրներով: Այսպէս, Դեկտեմբերի 6ին իրենց 

պայծառ ժպիտները պարգեւեցին եւ ուրախ ծրագիր ներկայա-

ցուցին ՀԲԸՄ Ալեքսանտր վարժարանի հինգերորդ եւ վեցերորդ 

դասարաններու աշակերտները, գլխաւորութեամբ Հայերէնի 

Ուսուցչուհի Տիկին Սեդա Քէօշկէրեանի: Ցերեկոյթը անցաւ շատ 

բարձր տրամադրութեամբ եւ ուրախ մթնոլորտի մէջ: Դեկտեմբերի 

13ն ու 18ը եւս չափազանց յագեցած օրեր էին Կեդրոնին համար, որովհետեւ 

կազմակերպուած էր ամանօրեայ հաւաքոյթ Տիկին 

Մարինա Աւագեանի կողմէ: Ներկայ էին 100 

մեծահասակներ Սիտնիի տարբեր կողմերէն: Բաժնուեցան 

նուէրներ, ի գործ դրուեցաւ գեղարուեստական ճոխ 

յայտագիր: Իրենց երգերով, ասմունքներով եւ պարերով 

ուրախ մթնոլորտ ստեղծեցին այցելուները: Այսպիսի 

մթնոլորտը կը պարտաւորեցնէ Կեդրոնի խնամակալութիւնն 

ու աշխատակազմը, որ 2020 թուականին նոյնքան արգասաբեր 

դարձնեն Կեդրոնը մեր սիրելի Մայրիկներուն ու Հայրիկներուն 

համար: 

        Եզրակացնելով, կրնանք անվարան ըսել որ 2019ը յաջող 

տարի մըն էր Կեդրոնին համար: Յատկանշական է այն փաստը 

թէ այցելուներու թիւը աւելցաւ 60 նոր անդամներով, որոնք 

պատրաստակամ եւ ուրախ են այցելելու Կեդրոն ամէն շաբաթ: 

        Առ ի գիտութիւն, Կեդրոնի վերջին աշխատանքի օրն է Ուրբաթ 

20 Դեկտեմբերը: Կեդրոնը կը վերաբացուի 8 Յունուար 2020ին: 

        Այս առիթով ՀԳԲԿ իր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնէ իր 

բոլոր հին ու նոր անդամներուն, որ վստահեցան մեզի, 

ցուցաբերեցին մեծ պատրաստակամութիւն, հանդուրժողութիւն, 

բարեացակամ վերաբերում Կեդրոնի աշխատողներուն 

նկատմամբ  եւ նեցուկ հանդիսացան եւ իրենց ներկայութեամբ 

յաջողցուցին բոլոր ծրագիրներու գործադրութիւնը: 

 

              Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: 

 
 

 
Երէցկին Յասմիկ Համբարձումեան  
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Հակիրճ Տեղեկութիւն Անցնող Տարուան 

Մասին 

 

 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԸ՝ ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ, 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ՝ 

ԱՆՈՐ ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԸ 
 

Նորակառոյց Առաջնորդարանը, որուն բացումը կատարեց ՆՍՕՏՏ 

Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Փետրուար 2019ին, 

առաքելութիւն ունի հոգեւոր, ազգային եւ մտաւոր:  

Այս երեք կենսական կարիքներուն գոհացում տալու համար 

կառուցուեցաւ նոր Առաջնորդարանը: Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, 

Թեմական Խորհուրդի անդամները, Քահանայ Հայրերը, Ծխական 

Մարմինները, Հայկական բոլոր կազմակերպութիւնները, բարերարները, 

կամաւոր աշխատակիցները եւ Աւստրալիոյ հաւատացեալ Հայ 

համայնքը, ձեռք ձեռքի, միակամ, աջակից դարձան Առաջնորդարանին, 

իր շինարարութեան սկիզբէն մինչեւ օրս: Համայնքի բոլոր զաւակներուն 

համար յստակ է թէ Առաջնորդարանը Հայ ժողովուրդի զաւակներուն 

ծառայելու համար կառուցուեցաւ, ուստի զայն պէտք է պահպանել, 

որպէսզի իր ծառայական առաքելութիւնը յառաջխաղացք արձանագրէ, 

տարուէ տարի եւ մինչեւ վերջ, ի սպաս մեր համայնքի իւրաքանչիւր 

զաւակին: 

Առ այդ, Առաջնորդարանին մտասեւեռումը եղաւ մօտեցնել Եկեղեցին 

իր ժողովուրդին: Սրբազան Հօր քաջալերանքով, մեր երեք եկեղեցիները՝ 

Սիտնի եւ Մելպուրն, իրենց հոգեւոր հովիւներով եւ ծխական 

մարմիններով, այսօր աւելի՛ մօտ են Հայ համայնքին: Առաջնորդարանի 

դռները միշտ բաց եղան մեր ժողովուրդին առաջ եւ պիտի շարունակեն 

բաց մնալ: Սրբազան Հայրը եղաւ ամէն տեղ, Հայ դպրոց, Հայ մամիկին 

ու պապիկին մօտ, Հայ երիտասարդին հետ, Հայ մարզիկին կողքին,  

քաջալերեց Հայ թատրոնը, Պարը, մշակոյթի եւ բարեգործ աշխատանքի 

ծառաները:   

Առաջնորդարանը վերջին մէկ տարուան ընթացքին ժամադրավայր 

դարձաւ Հայկական ժողովական կեանքի: Բացի եկեղեցական եւ 

թեմական մարմիններու հերթական ժողովներէն, Առաջնորդարանին 

մէջ տեղի ունեցան երիտասարդներու հետ հանդիպումներ, Հայ 

կրթական մշակներու հետ Հայ դպրոցը հետաքրքրող հաւաքներ, 

տարբեր առիթներով նշանակուած միացեալ յանձնախումբերու 

հերթական թէ արտահերթ տասնեակ ժողովներ եւ այլք:  

Որպէս Հայրապետական Պատուիրակ Հնդկաստանի եւ Հեռաւոր 

Արեւելքի, Սրբազան Հայրը կատարեց այցելութիւններ Հնդկաստան եւ 

այլուր եւ կատարեց բոլոր աշխատանքները, որոնք սահմանուեցան 

Վեհափառ Հօր կողմէ: 
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Սրբազան Հայրը եւ քահանայ հայրերը անմասն 

չթողուցին ցանցառ հայ բնակչութիւն ունեցող Ատըլէյտը, 

Փըրթն ու Պրիսպընը՝Աւստրալիա եւ Օքլանտն ու 

Ուէլինկթընը՝ Նոր Զելանտա: 

Էքիւմէնիք եւ միջ կրօնական աշխատանքները ժամանակ 

խլող եւ մարդուժ պահանջող աշխատանքներ են: 

Առաջնորդարանը վերականգնեց այդ աշխատանքները, 

որոնք համեմատաբար տկարացած էին Հոգելոյս Աղան 

Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի վախճանումէն ետք: Մեր 

մասնակցութիւնը Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելքի 

Եկեղեցիներու միութեան (AMEC), ինչպէս նաեւ  NSW 

Ecumenical Councilի եւ National Council of Churchesի 

վարչութեանց միջոցաւ գործնական մեծ նպաստ կը բերէ քրիստոնէական միասնականութեան զարգացման ինչպէս 

նաեւ Աւստրալիոյ մէջ գործող զանազան կրօններու համերաշխ համակեցութեան  աշխատանքներուն: Տարբեր 

բնոյթի աշխատանքներուն մասնակից դարձած է Առաջնորդարանը, որոնց արդիւնքները, ազգային մաշտապով, կը 

սպասուին մօտիկ ապագային: 

Առաջնորդարանի յարաբերութիւնները բնական են եւ սերտ 

վարչապետին, նահանգապետուհի Պէրէճիքլեանին,  Ուիլու-

պիի եւ Րայտի քաղաքապետներուն եւ Հայ համայնքին 

զօրաւիգ քաղաքական անձնաւորութեանց հետ: Նոյն սերտ 

յարաբերութիւնը կը պահուի Աւստրալիոյ երեք բազմանդամ 

եկեղեցիներու պետերուն՝ Կաթոլիկ, Անկլիքան եւ Իւնայթինկ, 

ինչպէս նաեւ Հայ երկու յարանուանութեանց պետերուն հետ:   

Առաջնորդարանը պիտի շարունակէ տանիլ անցեալին սկսած 

իր աշխատանքները եւ ունի ապագայ ծրագիրներ, որոնցմէ՝ 

Լսարանական դրութեան հաստատումը, որուն շնորհիւ 

հոգեմտաւոր եւ ազգային նիւթեր պիտի արծարծուին Առաջնորդարանին մէջ ամսական յաճախականութեամբ: 

Թեմական Խորհուրդը եւ Կալուածոց Յանձնախումբը սկսած են եւ պիտի շարունակեն եկեղեցապատկան 

կալուածներու վերադասաւորման աշխատանքը:  Ռազմավարաութեան մշակման եւ կանոնագրի վաւերացման 

գործը յուսով ենք որ իրենց աւարտին կարելի ըլլայ հասցնել: Պիտի սկսուի արխիւներու դասաւորման 

աշխատանքը, որ էական է գաղութի պատմութեան ճիշտ արձանագրութեան համար, վիճակագրական որպէս 

տեղեկութիւն եւ ապագայ պատմագէտին որպէս աղբիւր: 

Ազգային-եկեղեցական տօները, յոբելենական հանդիսութիւնները նշուեցան եւ 

պիտի  նշուին, որոնցմէ առաջինը՝ Երջանկայիշատակ Վազգէն եւ Գարեգին Ա 

Ամենայն Հայոց Հայրապետներու վախճանման 25 եւ 20րդ տարելիցները: 

Հայկական կազմակերպութիւնները մեծ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն 

գաղութին համար: Անոնց միասնական աշխտանքը խիստ կարեւոր է Հայ 

մեծցող սերունդներուն համար: Առաջնորդարանը իր ճիգերը պիտի 

կրկնապատկէ յօգուտ ազգային միասնականութեան եւ պիտի զօրակցի 

Հայկական կազմակերպութեանց հետ ի ծառայութիւն մեր ազգին ու 

Հայրենիքին: Փոխադարձ զօրակցութիւն կը սպասուի Առաջնորդարանը 

լաւագոյնս տեսնելու համար իր առաքելութեան մէջ:  

Հետեւաբար, կու գանք յստակ պատգամով, թէ Առաջնորդարանը պէտք է որ 

շրջապատուի գիտակից եւ մնայուն Բարեկամներով, որոնց շնորհակալ եւ 

երախտապարտ պիտի մնայ Հայ Համայնքի իւրաքանչիւր անդամ:  
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CHRISTMAS MESSAGE OF 

HIS EMINENCE ARCHBISHOP HAIGAZOUN NAJARIAN 

PRIMATE OF THE DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND 

 

 
“Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name  

shall be called Emmanuel, (which means, God with us).” 

Matthew 1:23; IS 7:14 

 

To our faithful people, Brothers and Sisters in Christ, 

 

On this festive season as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, 

please accept on behalf of our Clergy, Diocesan and Parish Councils our 

heartfelt congratulations and good wishes to you and to your loved ones. 

 

Through the birth of Jesus in Bethlehem, salvation became possible for 

humanity. Since than throughout our history the Lord was always with 

us. We forgot His presence and did not hear the voice of the True 

Shepherd and went astray, did not see His light and wandered in the 

darkness, rejected His lifegiving words and His lifesaving medicine 

surrendered to the claws of death.  

Nowadays throughout our Christmas festivities many people come 

together to celebrate the feast with food and drink, exchange gifts and 

presents, in all these there is one person absent on whose behalf we have the holiday and the festivities; our Lord 

Jesus Christ. 

 

Yes, we are under pressure and our numbers dwindling but we have not given up hope. As the children of light, 

let us put on the armour of God, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the helmet of salvation and 

the sword of the spirit to quench all the flaming darts of the evil one. (ff Ephes.6:13). Be assured that the final 

victory is ours as God is with us as.    

 

May the peace emanating from the cave of Bethlehem be spread all over the world and the love of baby Jesus 

enter the heart of every single individual giving hope where there is disparity, light where there is darkness and 

will to live where there is utter disillusionment. 

 

May your Christ worthy life shine and lead your children and grandchildren in the right direction, and may our 

prayers and supplications reach our Lord, and may the baby Jesus dwell in our hearts with His innocence and His 

eternal message of peace and love. 

 

CHRIST IS BORN AND REVEALED 

BLESSED IS THE REVELATION OF OUR LORD JESUS CHRIST 

 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 

 



 

 - 15 - 

 

APPEAL TO  

OUR COMMUNITY 
 
“This is, this is, the Only Begotten Descended, 
My King of the virgin birth, 
To Whom I am the bride 

To the world-land of Togarma’s descendants." 
Stepanos Syunetsi 
 
The Old Testament places Paradise on the shores of the Aradzani River (Eastern Euphrates).  According to the story of Noah, 

Mount Ararat was the beginning of a new humanity and culture. It is true that the Apostles St Thaddeus and Bartholomew 

preached Christianity in Armenia from where our Apostolic origin is rooted however it was the spiritual awakening and 

vision of St Gregory the Illuminator of the Only Begotten descending from heaven. He outlined the appearance of the 

Cathedral, which would serve as a bridge or stairway between earth and heaven. 

King Tiridates carried down rocks from Mt Masis to build the temple, Queen Ashkhen and the King’s sister Khosrovidoukht 

moved soil with their aprons, and palace officials, ministers and soldiers joined in the construction, bringing stone, wood, 

silver, gold and gold material. Every single member of the nation contributed to the construction of this Sanctuary, the 

Mother of all other churches. 

"This temple of God is not only the home of the believers’ prayers and petitions, but also the seat of the high priesthood, 

which is "an example of the incarnation of the image of Christ." By descending upon Armenia it was sanctified, the 

Armenian people became a Holy and Elected nation." 

The Armenian statehood changed over the centuries, as did the Church with its Patriarchal See relocated to, Dvin, 

Zvartnots, Ani, Hromgla, Sis, until in 1441 when it returned to its native cradle, Holy Echmiadzin. 

The cathedral, as a functioning structure, has undergone centuries of renovations and changes, for example, in the day of 

Ghazar Parpetsi in 480 AD, and in the day of Catholicos Komitas in 618 a stone-built central dome was built. In 1614, instead 

of moving Etchmiadzin completely, Shah Abbas removed 15 stones transporting them to New Julfa in order for the 

Armenians who had been displaced to forget Holy Etchmiadzin and be tied to Persian soil. Around 1627, Movses Tatevatsi 

undertook major renovations to the Mother Cathedral and the monastery. In 1658, Catholicos Hagop Jughayetsi added the 

bell tower, and the museum adjacent to the cathedral was built in 1870 by George II. The last major renovation was during 

the tenure of Vazken I in the 1960s. Over the centuries, in spite of the repairs, the elements of nature have imposed ruin, the 

stone has lost its strength, the mortar between the stones has become dust, rusting of even the heaviest iron has made it 

useless. Today, this is the state of the holiness of our sacred Holy Etchmiadzin. It is a miracle it has not been devastated from 

earthquakes. The God-given gift of being anointed with the vision of St Gregory the Illuminator has come to us through our 

ancestors, through faith, prayer, sweat, unspeakable sacrifice and blood. 

It is now the responsibility of all of us to respond to the call of Karekin II Catholicos of All Armenians to contribute 

financially to the restoration of Holy Etchmiadzin so it can continue to intercede for us and future generations as the New 

Zion, the Stairway to Jacob, the Saviour of the Armenian World. 

The renovation of the cathedral must be so beautiful and proper that we can say to Stepanos Syunetsi, “Its restoration for us 

is such that we will never remember its previous glory” or, to say to any author, “Through this renovation of the 

Sacred Sanctuary our House in the East flourished, blossomed.” (referring to the geographical location of the 
Mother Church- Etchmiadzin in view of the Western Churches Byzantium, Rome) 

Dear fellow Armenians, only with our collective effort we can save Holy Etchmiadzin. This requires a united stance, 

conviction and faith. 

His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Chairman of the Restoration Committee of Holy Etchmiadzin will arrive in 

Sydney on February 28 raise donations from our Community.  

Let us support the Appeal and spare no efforts to restore the Cathedral of Holy Etchmiadzin. 

 

Prayerfully 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 
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DIOCESAN NEWS 
 

Sunday 1 December – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian visited the 

pocket Armenian community of Perth accompanied by Reverend Father Bartev 

Karakashian. They were the guests of Mr Vasken Mavlian, founder and editor of 

Perth’s ‘Armenian Weekend Newsletter’. Archbishop Najarian celebrated Holy Mass 

and delivered a sermon in keeping with the mission of the Holy Apostles St Thaddeus 

and St Bartholomew. Close to 50 faithful community members participated during 

Holy Mass, including several new residents emigrating from Armenia, Syria and Iraq. 

Refreshments were prepared and served in the church hall. A group of volunteers 

have initiated the establishment of a Saturday School; the Archbishop offered his 

pastoral advice, and gave assurance of his support, urging the committee to explore all 

avenues of the project to achieve success in this important mission.  

 

Sunday 1 December – At the invitation of Berowra MP Julian Leeser, Chancellor Nishan Basmajian attended a gathering at 

his Pennant Hills home. During the intimate conversation, Mr Leeser expressed gratitude for the support shown by the 

Armenian community and in return, his unwavering support back. 

 

 Tuesday 3 December – The Archbishop participated in a bus trip to 

Wollongong, organised by the Armenian Community Welfare Centre. 

Reverend Father Norayr Patanian also joined the group of close to 70 

seniors. It was an enjoyable day for all who took part. The day’s program 

included a visit to the Nan Tien Buddhist Temple. For many, it was the first 

visit to the Temple, which was built in 1995. Paros editorial congratulates 

Yeretsgin Hasmig Hambardzumyan on organising the outing, creating a day 

of enjoyment for our senior community members.       

                          

Tuesday 3 December – At the invitation of the Premier the Hon Gladys 

Berejiklian and Multicultural Affairs MP, Geoff Lee, Chancellor Nishan 

Basmajian attended a dinner to honour the contributions of the various 

media organisations, which relay news to communities across Australia. In 

the Premier’s words “on topics, which would not otherwise have been 

heard” she said and continued, “….. we owe this to your bold efforts as journalists, editors and broadcasters”. Close to 400 

guests included representatives from various ethnic groups, parliamentary figures, government and spiritual leaders. The 

Chancellor thanked MP Geoff Lee, who has become a staunch ally of the Diocese. 

 

Tuesday 3 December – The Primate presided over the periodic  meeting of the Australian branch of the Hayastan 

All-Armenian Fund Committee. The agenda highlighted details of the 22 November fundraiser which introduced 

Armenian singer from Armenia, Sevak Amroyan. 

 

Thursday 5 December – The Primate and Chancellor participated in the bi-annual meeting of the Heads of Churches held 

and organised by the NSW Ecumenical Council. The meeting was held at the Coptic Orthodox St Pope Kyrillos Church in 

Monterey, NSW. The topic on the agenda was “Domestic Violence – In Our Backyard”. The parish priest, Fr Yousef Fanous 

opened the meeting with prayer; Reverend Michelle Hazel-Jawhary of the Anglican Diocese of Newcastle spoke on the topic 

“Understanding what domestic violence is and its indicators – Perspective from Churches”. During the second sitting of the 

meeting, NSW Police Officer, Carly Ball addressed the topic of Family Violence from the perspective of policing and gave 

her response to the various questions. Archbishop Najarian expressed his gratitude to the two speakers, for the 

enlightenment on this crucial social problem, highlighting the imporant role of the church, and the new legal rights afforded 

to police, individuals and organisations. Officer Ball stated that over the last 12 months, 32 women had been murdered in 

New South Wales as a result of domestic violence. 
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Thursday 5 December – Archbishop Najarian presided over 

the Holy Resurrection Church Sunday School Christmas 

carols evening which was held on the lawns of the church 

with close to 200 present. The three priests of the parish 

were present as were members of the Diocesan and Parish 

Councils. The 30 Sunday School students recited Psalms, 

poems, performed songs, both solo and in unison, receiving 

delighted applause from the audience. It is a commendable and 

heartwarming effort by the Sunday School headed by Yeretsgin 

Hambardzumyan. The assisting teachers are Mesdames 

Vachoohi Mardirossian, Rita Boymoushakian-Keshishian, 

Mariana Poghosyan and Loubna Setrakian. The ACYA brought its welcome participation during the evening singing two 

carols. The united effort of Yeretsgin and the assistants are truly commendable, and has seen unparalleled progress over the 

last two years. Paros editorial congratulates Yeretsgin and her associates on this successful ministry.  

 

Saturday 7 December – Accompanied by the Chancellor, Archbishop Najarian attended the Hamazkaine Tarkmanchadz end 

of year concert in the hall of Willoughby Primary School. Also attending were Very Revernd Father Ardag Arabian, 

Armenian community organisation represent-

tatives, guests, parents and friends numbering 

more than 200. A short and fitting program of 

performances was dedicated to the 150th 

anniversary of the birth of Hovannes Tumanyan 

and Gomidas Vartabed. The school children 

beautifully presented both giants to the viewing 

audience. In her address, the Principal, Mrs 

Zarouhi Manougian empahsised the importance 

of the inter-relationship between School and 

Church in order to provide an all-encompassing 

education to Armenian children. The school 

board initiated the Zarouhi Manougian Award 

honouring the educator for the generations she 

has taught over several decades; Mrs Manougian 

is worthy of all praise and honour. The first award was presented to Nareg Demirdjian. The 

Regional Committee of the Armenian Relief Society also presented an award to an exemplary 

achieving student. Such concepts have a deeper significance as they reflect the great respect and 

appreciation in which the Armenian school teacher and the Armenian school establishment are 

held. At the close of the concert, Archbishop Najarian was invited to convey his message; he 

commended the choice of theme chosen for the concert and the booklet which formed the 

program. He congratulated the teachers and the Year 6 graduates. He encouraged the students to 

return to the school and continue their Armenian education. The Archbishop praised the parents, 

“the love of our culture and dedication to it is all embracing and commences in the home. You, 

parents, are the implementers of the teachers’ directives and it is owing to your direction in the 

home that your children will be proud of their identity.” The concert was closed with the 

Primate’s benediction. 
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Saturday 7 December – Chancellor Nishan Basmajian participated in the Interfaith Peace Dinner, 

organised by Parish Minister, Reverend Dr Manas Ghosh of the Uniting Church Parramatta 

Mission, Leigh Memorial Congregation. One year prior, Archbishop Najarian had been invited as 

keynote speaker during the event. This year the keynote speaker was the President of the Uniting 

Church in Australia, Dr Deidre Palmer presenting her viewpoint on how to achieve peace based 

on the focus of “Let us walk together on the path to peace”. Reverend Ghosh reminded the 

attendees on the poignant content of Archbishop Najarian’s address. Father Shenouda Mansour 

delivered a message explaining the definition of loving each other and concluded his message by 

saying, “each person is a gift to one another on the path to love and peace”. 
 

Sunday 8 December – Mr and Mrs Pierre and Lena Ishkhanian gifted Archbishop 

Najarian an episcopal staff which was blessed in the Holy Resurrection Church in the 

presence of the sponsors and their families. The Archbishop expressed his appreciation 

and blessed the couple, who have been supporters of the Diocese and the Church over 

many years. Following Holy Mass, the Primate, Father Avetis, Messrs Sarkis Der 

Bedrossian, Bedros Zorlu and the Chancellor received Mr and Mrs Ishkhanian in the 

Diocesan Centre, where the Archbishop and Father Avetis praised them for their 

dedication to their nation and church. 

 

Sunday 8 December – Following 

the requiem service on the 40th 

day of passing of the late church 

benefactor John Nahabedian, 

the Archbishop, Father Avetis, 

Messrs Der Bedrossian, Bedros Zorlu and the Chancellor received 

John Nahabedian’s widow Mrs Hrantouhi, children Taleen, Tina and 

Hrair and their families in the Diocesan Centre. The Archbishop 

praised the contribution of the deceased, sponsoring the renovation 

of the Holy Altar and remaining a constant supporter of the church. 

On this occasion, the condolence letter from His Holiness Karekin II 

Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians was presented to the deceased’s widow. 
 

Sunday 8 December – The AGBU Alexander Primary 

School end of year concert was held under the auspices of 

Archbishop Najarian, attended by the Primate, Father 

Avetis Hambardzumyan, Mr Bedros Zorlu, with the 

AGBU and school community. 

The first part of the program was dedicated to Christmas 

with dances, songs, and recitations with the Kindergarten 

and Infants students participating. 

The second half was dedicated to graduating students 

Albert Tomasian, Asbed Anoushian, Samson Panikian, 

and Zabel Panikian. Principal Manoug Demirjian 

reported on the academic year past and explained how 

the school will celebrate its 30th anniversary in 2020. 

The new school captain for 2020 was announced to be 

Sara Demirjian who was also awarded the 2019 Alexander Medal. 

In his closing address, Archbishop Najarian said, “Today these students made us all happy taking us back to childhood 

memories of our first graduation day which is an unforgettable memory.” He continued to remark, “This school is unlike 

other schools and what may seem as a negative has been turned into a positive where students receive unique, one to one 

attention with their education that has twofold results, at a national, cultural, religious level, just as an Armenian school 

should be.” 
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He commended the performances of the graduates dedicated to the 150th anniversary of Gomidas and he instructed the 

students to follow Gomidas' example and read Armenian literature on their journey of life without fear or hesitation. As 

guidance, he said “you are each unique and God has given you special gifts that no one else has, use them all wisely, don’t 

look at others around you to see what they are doing, always remembering what your parents, your teachers have instructed 

and taught you.” 

Bibles were giftd to the graduating students by the Parish Council of Holy Resurrection Church. 

At the end of the program, a graduation party was held in honour of the graduates hosted by the parents of the Year 5 

students. 
 

Monday 9 December – By the invitation of Miss Colette Mardirossian, the co-

ordinator of the weekly Monday Seniors’ Group in the Ryde Civic Centre, the 

Primate attended the New Year and Christmas gathering accompanied by 

Father Norayr and Yeretsgin Patanian, and the Chancellor. The singing, 

dancing and recitations by our beloved elderly filled the atmosphere with 

intimacy and warmth. Father Norayr also participated by singing. Ryde 

Councillor, Mr Sarkis Yedelian 

delivered his address, emphasis-

ing the collaboration of the 

Council with the Armenian 

Church. The Manager of the 

Civic Centre, Mrs Zoe informed 

the gathering that Miss Colette Mardirossian would no longer be co-

ordinating the weekly gatherings and would be replaced by Mrs Maral 

Komshouian. The Archbishop was invited to convey his message; thanking 

Miss Mardirossian for her tireless efforts over the last two years and 

welcomed the new co-ordinator Mrs Komshouian. Directing his attention to 

our seniors, he stated “we not only have the opportunity to see each other in 

this Centre, but also to reveal our talents, to support one another and to be strengthened by each other. I pray for God to 

grant good health and happiness to each of you according to His will. Whatever you hope to do for your happiness, do it 

today, as we don’t know what tomorrow brings. May God keep the smiles of your faces eternally.” 

 

Monday 9 December – The Archbishop presided over the periodic Diocesan Council meeting. The meeting tabled the 

monthly reports of the Primate and the Parishes; discussed sponsorship of the restoration project of the Mother Cathedral of 

Holy Etchmiadzin with decisions taken; reviewed relational and financial matters. 

 

Tuesday 10 December – Archbishop Najartian presided over the periodic meeting of the Properties Committee when 

strategic planning matters were discussed. 

 

Wednesday 11 December - Archbishop Najartian received AGBU Sydney Chapter’s Chairman Mr Mihran Lepejian and ANC 

Executive Director Mr Haig Kayserian in his office to discuss united plans in the futue. 

 

Wednesday 11 December – The Primate was represented by Very Reverend Father Ardag Arabian at the Hamazkaine 

Galstaun College Presentation evening. The evening was led by Ms Sally Band, who most impressively articuklated the 

opening address in Armenian with correct accentuation, grabbing the applause of the audience. The Diocesan Council was 

represented by Mr Sarkis Der Bedrossian and the Parish Council of the Holy Resurrection Church 

by Mr Apig Geozikaraian. A delightful creative program was presented by the students and a 

number of awards granted. The gift of the Holy Resurrection Church was presented by Mr 

Geozikaraian. Addresses were given by Principal Mr Eddy Demirdjian, School Board Chairman 

Mr Hrach Boghossian and from Aleppo's Karen Jeppe College Alumni Association Mr Boghos 

Baliozian who donated $ 5,000 in the name of the Association. The closing speech was given by 

Father Ardag who encouraged the award recipients not to rest on their awards but to let them 

serve as an impetus for future success. The Reverend Father continued to say that in life’s struggle, 

we can rise and raise up others with us. 
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Friday 13 December – At Bonnyrigg’s Lantana reception venue, a fundraising 

Christmas Banquet was held under the auspices of the Primate Archbishop 

Najarian, organised by the Parish Council of Holy Trinity Church. In 

attendance were the priests of the Holy Resurrection Church Father Norayr 

Patanaian, Father Bartev Karakashian, Father Avetis Hambardzumyan, 

Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Vice-Chairman Mr 

Stepan Keryasharian and Diocesan councillor Mr Garo Aladjadjian, Holy 

Resurrection Church Chairman Mr Bedros Zorlu, and representatives from 

bodies of the two parishes. Very Reverend Father  Yermia Abgaryan, Parish 

Pastor of Holy Trinity Church, welcomed everyone after which the master of 

ceremony for the evening, Nishan Basmajian explained the nature and purpose of the function. The evening was enriched by 

the Areni Armenian Band led by much-loved singer of our community Raffy 

Adourian. An excellent playlist of Armenian, Middle Eastern and European 

songs engaged everyone to enjoy a festive and lively evening. Among the 

guests were NSW Legislative Assembly and Member for Granville Ms Julia 

Fiinn as well as Councillor Lisa 

Lake Member for the the Ward 

of Wenthworthille on the 

Cumberland Council with her 

husband Alex. The evening’s 

raffle and pledged donations 

raised a net sum of $30,000. The 

purpose of the evening’s fundraising effort was earmarked for the Parish’s 

Property Fund to purchase a parish residence for the Holy Trinity Church of 

which the driving force behind this project is Father Yeremia. About 330 

attended this very successful function. 
 

Monday 16 December – Archbishop Najarian with the Heads of Middle 

Eastern Churches was the dinner guest of Archbishop Makarios, the 

Primate of the Greek Orthodox Church, elected in June. The visit was to 

oficially congratulate the Archbishop. Archbishop Makarios is a highly 

knowledgeable, vastly experienced, easy to communicate, approachable and 

humble clergyman. During the luncheon issues were raised about 

strengthening the Christian faith, religious freedom and a united position. 

His Eminence presented the Archbishop with an Armenian sacred 

miniature-icon representing the Holy Resurrection. Archbishop Makarios 

highly appreciated this precious gift. In a fraternal atmosphere, they prayed 

at the end of the meeting, agreeing to continue this united mission. 
 

 

Tuesday 17 December – – In the evening, Archbishop Najarian with the Chancellor received newly elected 

members of the Hamazkaine Regional Committee comprising of Mesdames Seta Hovagimian (Chairperson), 

Silva Nazarian and Messrs Vahik Haroutunian, Mosik Injejikian (Secretary) and Raffi Shishoian. The 

Archbishop welcomed the guests and touched upon the important and ongoing work of Hamazkaine and the 

Armenian Church within the cultural context. The Committee members acknowledged that many 

opportunities for co-operation exist between the two institutions to serve our community and our nation. Within the 

framework of educational needs, the Archbishop expressed his and the Prelacy's willingness to work together for the love 

and well being of the Armenian student. The overall conclusion was that this important meeting will bear fruit in the future 

and that the strong relations established between the Prelacy and Hamazkaine will move beyond into a new phase. 

 

Wednesday 18 December – At the invitation of Archbishop Najarian, Mr Michael Carapiet, Founding Director of the 

Carapiet Foundation, paid him a visit at the Diocesan Centre when they discussed the restoration of the Mother Cathedral of 

Holy Etchmniadzin and the importance of Australian Armenians to rally to this most worthy of causes. He invited Mr Carapiet to 

chair and lead this fundraising as we seek the community’s generous support.  
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Welfare 

Centre News 

 

 

Armenian CommunityWelfare Centre 

In Sydney 

 

The Armenian Community Welfare Centre is the hub of activity at the Church 

of Holy Resurrection for our 

community seniors every 

Wednesday and Friday. The 

customary monthly ACWC outings on Tuesdays have become a good ritual 

for our seniors, and this is evidenced by the increasing number of 

participants, rising from 15 to 80.  

With the festive season upon us, the Community Centre was filled with 

entertainment. On December 6th, students from Year 5 and 6 of AGBU 

Alexander Primary School students presented a cheerful program with 

their bright smiles led by Armenian Language Teacher Mrs Seta 

Keoshgerian. Similarly on 29th November, a performance was warmly 

welcomed by students from Hamazkaine Galstaun College. 

 December 13th and 18th were also very busy days for the Centre with 

Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian orgaising the annual Chritmas 

parrties for the senior’s program. Some 100 seniors from all over 

Sydney gathered to enjoy these days of celebration. Gifts were 

distributed and an exciting artistic program entertained all the 

participants creating a joyful atmosphere with songs, recitations and 

dances. Such an atmosphere encourages the Centre's staff and 

volunteers to make it as productive for our beloved seniors of our 

community beyond 2020. 

 

To conclude, we can certainly say that 2019 was a successful year for 

Welfare Centre.  It is notewort hy that the number of visitors has 

increased with 60 new members who are willing and happy to 

attend the Centre every week. 

The last day for the Centre this year befre the New Year break is on Friday 20th December and will reopen on Wednesday 8th 

January 2020. 

On this occasion, the ACWC expresses its deep 

gratitude to all its old and new members who trusted 

us, showed great willingness, tolerance, kind attitude 

towards the staff and volunteers of the Centre and 

have supported our programs with their participation. 

A Happy New Year and Merry Christmas to all 

 

 

 

 

          Yereckin Hasmig Hambardzumyan 
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A Glance At Our Year Just Past 

 

 

Since moving into our new offices earlier this year and following the official opening 

by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians in 

February, Centre embarked in providing a home to our Community members with its 

spiritual, national and academic mission. 

 

Taking the Church to the people 

With a focus to bring the Church closer to its people, in the past year the Primate’s 

encouragement of our three churches in Sydney and Melbourne saw the 

unprecedented engagement of our Diocese clergy and Parish Councils with the 

community. He himself has ensured his presence was everywhere, within Armenian 

community schools, among seniors’ groups, at cultural event and other forums. 

 

Creating opportunities for community cohesion 

In turn the Diocesan Centre was open to the community faithful and became the 

centre of Armenian congregational life. Next to regular meetings of church bodies, the Centre held meetings with young 

people, Armenian educators, and hosted numerous joint consultations of community organisations. 

 

Reaching out to mission parishes & beyond 

The ministry of the Armenian Apostolic Church, to reach out and provide spiritual nourishment and pastoral guidance 

continues to be an important mission especially in pocket communities that are remote from an Armenian Church. This year 

the Armenians of Adelaide, Perth, Brisbane and Auckland warmly received their annual visits from the Primate and Parish 

Priests.  However, more regular outreach opportunities are hoped for by these communities but can only be made possible 

with adequate financial capacity.  

 

Leading and guiding role 

In its leadership role, the Primate and the Diocesan Council have continued to address various needs that have arisen in the 

operations of the Sydney, Melbourne and mission parishes providing support, guidance and direction. Consultations with the 

parishes have pursued in the process of developing policy guidelines on Clergy Remuneration Packages with a final 

document to be ratified at the 2020 Diocesan Assembly. 

 

Supporting youth initiatives 

Over the course of the year, the Primate has welcomed 

opportunities to share his time, knowledge and fatherly advice 

to inspire and encourage the youth and their initiatives. In 

particular, he participated in consultations with Church youth 

(ACYA) on various matters including the evening Dusk 

Service with English commentary on the Divine Liturgy as a 

means of making the sacred worship service  of the Armenian 

Apostolic Church more understandable and meaningful; the 

Q&A session with His Holiness the Pontifical Visit in Sydney, 

moderated by the ACYA; the 150th commemoration event of 

Gomidas’ birth presented by ACYA; as well as providing his 

guidance on how the youth should engage in spiritual 

activities as a youth-based religious body. 
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Assisting welfare programs and needs  

Whether it’s presiding over meetings of the Armenian Community Welfare Centre, Hayastan All-Armenian Fund, 

fundraising for programs in Armenia or providing for the pastoral needs of newly-arrived migrant families from the Middle 

East, the Primate and Diocesan office has actively persisted in this mission providing leadership, assistance and advocacy. 

 

Making our voice heard  

The Diocese continues to advance the stature of the Armenian community, 

our culture and faith at every opportunity, whether at meetings with civic 

authorities or in religious forums. 

In 2019, the voices of churches were raised in NSW, among them our Church, 

on various social issues including the Same Sex Marriage debate and Reform 

Bill to changes in the Abortion legislation. 

Through the monthly publication ‘Paros’, the bilingual Diocese Newsletter, 

the happenings of our Diocese reach over 1,200 readers worldwide in both 

print and electronic formats. 

 

Maintaining ecumenical relations & partnerships 

Our Diocese has a long history of active participation in ecumenical forums 

and over the past two years, this has increased with the Primate’s involvement 

in the Australian Middle Eastern Apostolic Christian Churches and the 

Chancellor’s role on the Executive Committee of the NSW Ecumenical 

Council. Fraternal relations continue to forge and the witness of the Church is 

strengthened. 

 

The Diocesan Centre is a a Place of  Leadership, Learning   
and Upholding our Christian Values 

 

 

“This, then, is how you ought to regard us: as servants of Christ and as those entrusted with the mysteries God has revealed.  
Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful.”   

- 1 Corinthians 4:1-2 - 
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Youth News 

 

 

 

ACYA Christmas Outreach Visit 
 

On Wednesday, 18 Decembers a group of ACYA 

members of Holy Resurrection Church together with 

Father Avetis Hambardzumyan visited the Chris O'Brien Lifehouse to sing a few Christmas Carols in Armenian and English.  
 

The Chris O'Brien Lifehouse is a world renowned centre offering all the services a cancer patient may need, under one roof. 

As many are aware, dear members within the Holy Resurrection Church community have been affected by cancer. 

Therefore while the visit was challenging for the youth, it was most definitely a rewarding experience. How thankful we 

were to share the festive spirit of Christmas to those at the Lifehouse. We hope that our voices travelled throughout - into 

the rooms, theatres, the clinics and beyond. Our thoughts and prayers are with all those individuals and their families over 

this festive season. 

                                                                                                                                                   Tatiana Bedikian 
 

The Paros editorial team commends the ACYA Youth on this initiative. They have demonstrated the 
profound message of Christmas that it is a time of giving. As the Christ child was God’s gift to humanity for 

the redemption of mankind, the love that is manifested in our Lord Jesus is the kind of love these youth 
have demonstrated – giving of themselves with their time, talent and treasure. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank You to 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian  

for their ongoing support 
 

To discuss sponsoring an issue 

of Paros or placing a business advertisement,  

please contact Mrs Laura Artinian  

on 0409049304 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   
11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 

 

 

Շնորհաւոր Նոր Տարի  

եւ Սուրբ Ծնունդ 
 

The Paros editorial team wishes all our 

readers a Happy New Year & Holy Christmas 
 


