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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 
 

Եշ 19  Դեկտեմբեր – Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդաց Միութիւնը 

(ACYA) կազմակերպեց իր Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան 

հաւաքոյթը, որուն մասնակցեցաւ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան, ընկերակցու-

թեամբ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի: Սրբազան Հայրը իր բարե-

մաղթանքներուն կողքին բարձր գնահատեց երիտասարդներուն 

կատարած միամեայ աշխատանքը յօգուտ եկեղեցւոյ, Հայ համայնքին եւ Հայրենիքին: Ան անդրադարձաւ 

Կոմիտասի ծննդեան 150ամեակին նուիրուած բարձրորակ ձեռնարկին, որ արդիւնք էր կազմակերպուծ, 

միասնական եւ ներդաշնակ աշխատանքի:    

 

Շբ 21 Դեկտեմբեր – Ընդառաջելով Վերապատուելի Յակոբ Սարգիսեանի հրաւէրին, Սրբազան Հայրը ներկայ 

գտնուեցաւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ կազմակերպած Սուրբ Ծննդեան Երգերու երեկոյին (Christmas Carols), 

որ տեղի ունեցաւ Ուիլուպիի Իւնայթինկ Եկեղեցւոյ մէջ: Սրբազան Հայրը իր շնորհաւորանքի խօսքը ուղղեց 

Վերապատուելի Սարգիսեանին այս տպաւորիչ ձեռնարկին համար: Ի մասնաւորի ան գովեստով 

արտայայտուեցաւ բոլոր երգերը Հայերէնով ներկայացուելուն համար, հազուադէպ  իրականութիւն բոլորիս 

համար:  

 

Կիր 22 Դեկտեմբեր – Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, 

Ս. Ստեփանոսի օրուան առթիւ Սրբազան Հայրը 

Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց սարկաւագները 

եւ իրենց պարագաները ինչպէս նաեւ Լուսաւորիչ 

երգչախումբի անդամներ, որոնք հիւրասիրուեցան 

Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: Այս տարուան 

Սուրբ Ստեփանոսի տօնը կը զատրոշուէր 

նախորդներէն, որովհետեւ, ընդառաջ գալով Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ հովիւին եւ Ծխական 

Խորհուրդին ինչպէս նաեւ Սրբազան Հօր եւ 

Թեմական Խորհուրդի առաջարկին, Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսը, Հայրապետական սրբատառ կոնդակով, Ներսէս 

Շնորհալի շքանշան շնորհեց  Վարդան Սրկ Էլմասեանին իր 

քառասնամեայ Աստուածահաճոյ ծառայութեան համար: Վարդան 

Սարկաւագ հիմնադիր անդամ է Լուսաւորիչ եւ Քառասուն Մանկանց 

երգչախումբերուն եւ ցայսօր կը մնայ անոնց ղեկավարն ու մղիչ ուժը: 

Նախ եկեղեցւոյ, ապա Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, Սրբազան 

Հայրը վեր առաւ յոբելեարին ծառայական արժանիքները եւ զինք 

արժանի նկատեց Վեհափառ Հօր արդար որոշումով շնորհուած 

շքանշանին: Իր կարգին, Վարդան սարկաւագ կարդաց իր սրտի 

խօսքը յուզուելով եւ յուզելով բոլոր ներկաները: Ան իր   

երախտագիտութիւնը    յայտնեց   Սրբազան   Հօր   եւ    պատկան  
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մարմիններուն եւ վերանորոգեց ծառայութեան իր ուխտը: Խօսք առաւ նաեւ յոբելեարին  կենակիցը՝  Տիկին   

Սիւզան Էլմասեանը, որ կենդանի օրինակներով ներկաներուն բացատրեց իր ամուսնոյն 40 տարիներու 

անվերապահ եւ անսակարկ նուիրումը: Իրենց խօսքերուն մէջ Սրբազան Հայրը, Պարոն Պետրոս Զօրլու եւ ինքը՝ 

Վարդան սարկաւագ, գովեստով անդրադարձան Տիկին Սիւզանի զոհողութեան եւ ամուսնոյն զօրաւիգ կանգնելուն 

համար, առանց որուն կարելի պիտի չըլլար ձեռք ձգել այն արդիւնքը, որուն բարիքները կը վայելեն Եկեղեցին եւ 

հաւատացեալ մեր ժողովուրդը: Ստեփանոս Նախավկայի այս տարուան նշումը անջնջելի պիտի մնայ բոլորին 

յիշողութեան մէջ: 

 

Կիր 22 Դեկտեմբեր – Սրբազան Հայրը հովանաւորեց եւ ներկայ գտնուեցաւ ՀԲԸՄի Թամզարա Պարախումբի 

տարեկան համոյթին, որուն մասնակցեցան նաեւ «Թամզարա Երեխաներ» եւ ՄԵլպուրնէն՝ «ՀԲԸՄ Նուպար 

Ղարիպեան» պարախումբը: Սրբազան Հօր ընկերացան Արժ Տէր 

Նորայր Աւագ քահանայ Բաթանեան, Արժ Տէր Աւետիս քահանայ 

Համբարձումեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան: Մօտ 400ի 

հասնող հանդիսականներ լեցուցած էին Նորթ Սիտնիի Շօր Վարժա-

րանի հանդիսասրահը: Հայկական ժողովրդական երաժշտութեան 

վարպետներ, յանձինս Լեւոն Թեւանեանի, Արշակ Սահակեանի եւ 

Համլէթ Փելոշեանի իրենց դիւթիչ եղանակներով  հրապուրեցին 

ներկաները: Տաղանդաւոր պարուսոյց Նազարենա Անուշ Արապեան 

կրցած էր ներդաշնակել  Հայրենի արուեստագէտներուն պարեղանակ-

ները իր ուսուցած պարերուն հետ ինչպէս նաեւ կարողացած էր 

միացեալ պարերով բեմ հանել «Թամզարա»ն եւ «Նուպար 

Ղարիպեան»ը: Անդրադառնալով Թամզարա Պարախումբի արձանա-

գրած յառաջընթացին, Սրբազան Հայրը գնահատեց տարուած հսկայ աշխատանքը, որ վերջ ի վերջոյ ջուր կը թափէ 

Հայ մշակոյթի ջրաղացին: Անդրադառնալով Թամզարա երեխա-

ներու համաչափ պարերուն Սրբազանը ըսաւ «Այս պճլիկները մեզ 

զարմացուցին»: Ինչ կը վերաբերի հայրենի Վարպետներուն 

Սրբազան Հայրը ըսաւ որ անոնք կարողացան Հայաստանը զգալ 

տալ մեր հոգիներուն մէջ:  Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան 

Հայրը ըսաւ « ՀԲԸՄը Հայրենիքի մէջ Հայ մշակոյթը քաջալերող 

ամենէն մեծ հայկական հաստատութիւնն է իսկ պարը էական 

մասնիկ է մեր մշակոյթին»: Իր խօսքը ուղղելով երիտասարդութեան, 

մանաւանդ մանչերուն, Սրբազանը թելադրեց ըսելով. «Կը 

քաջալերեմ որ մանչերու թիւը աւելնայ այս պարախումբին մէջ: 

Հայկական պար պարեելը ամօթ չէ, ոչ ալ տկարութիւն, 

ընդհակառակը, մանչերու պարը Հայ զինուորին ուժն է որ ցոյց կու 

տայ իսկ Հայ զինուորն ու բանակը ամուր են եւ այդպէս պիտի մնան միշտ»:  
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Եշ 26 Դեկտեմբեր – Ամէն տարի ՀՄԸՄի Շրջանային վարչութեան 

նախաձեռնութեամբ կը կազմակերպուին աւանդութիւն դարձած 

Նաւասարդեան Խաղերը: Այս տարի անոնք տեղի ունեցան 

Մելպուրնի մէջ: Սրբազան Հայրը ներկայացուց Արժ Տէր Խաչեր 

քահանայ Յարութիւնեան իսկ Թեմական Խորհուրդը՝ Պրն Ժագ 

Յօդագործեան: «Նաւասարդեան խաղեր»ը գաղութային կարեւոր 

նախաձեռնութիւն է, որ մարմնամարզի շուրջ կը մէկտեղէ գաղութի 

բոլոր խաւերը: Այս օր տեղի ունեցաւ պաշտօնական բացման 

հանդիսութիւնը, որուն ներկայ էին 4000է աւելի մարզիկներ եւ 

մարզասէր հայորդիներ Մելպուրնէն, Սիտնիէն եւ Աւստրալիոյ 

զանազան քաղաքներէն:  Խօսք առին ՀՄԸՄի Կեդրոնական Վարչու-

թեան անդամ Տիար Տիրան Վահրատեան, ՀՄԸՄի Շրջանային 

Վարչութեան ատենապետ Տիար Տէրիք Քարամեան եւ յանուն 

Սրբազան Հօր՝ Արժ Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան: Տէր Հայրը 

փոխանցեց Սրբազան Հօր օրհնութիւնը, շեշտեց կարեւորութիւնը 

այս խաղերուն, երիտասարդութեան ուժին եւ դերին ու յաջող երթ 

մաղթեց մարզիկներուն: Երեք օրուան զտումի մրցումներէն ետք 

Ֆութսալի եւ Պասքէթ Պոլի մարզերէն ներս, տեղի ունեցաւ 

բաժակներու տուուչութիւն իսկ Շաբաթ 28 Դեկտեմբերին տեղի 

ունեցաւ շքեղ Պարահանդէս ի ներկայութեան 700 մարզիկներու եւ 

մարզասէրներու: Երեկոն խանդավառեց Հայ երգի հմուտ մեկնաբան 

Գանատահայ Էլի Պէրպէրեան ընկերակցութեամբ իր նուագա-

խումբին: ՀՄԸՄ, իր «Բարձրացիր Բարձրացուր» նշանաբանով մեծ 

դերակատարութիւն ունի գաղութի մարզական կեանքի կազմակեր-

պման մէջ: Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր զօրակցութիւնը յայտնած 

է միշտ եւ քանիցս հրաւիրուած է եւ մասնակցած ՀՄԸՄի 

կազմակերպած դաստիարակչական դասընթացքներուն:  

 
Դշ  1 Յունուար – Սրբազան Հայրը Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

մատուցեց Նոր Տարուան Պատարագը ի ներկայութեան մեծ թիւով 

հաւատացեալներու: Սրբազան Հայրը տուաւ իր Նոր տարուան 

պատգամը քաջալերելով միասնական աշխատանքը եւ որպէս Հայ 

համայնքի զաւակներ՝ թեւ ու թիկունք կանգնելու իրարու: Սրբազանը 

անդրադարձաւ նաեւ Սուրբ Էջմիածնի տաճարին փլուզման վտանգին 

եւ քաջալերեց համայնքը գործնապէս զօրակցելու տաճարի 

վերանորոգման սրբազան գործին: 
 

Կիր 5 Յունուար – Աւանդութիւն դարձած է որ Սրբազան Հայրը 

Ճրագալոյցի Պատարգը մատուցանէ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ 

մէջ՝ Ուէնթուըրթվիլ: Վերջին անգամ ըլլալով Սրբազան Հօր 

սպասարկեց Հոգեւոր Հովիւը Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ 

Աբգարեան, որ ամսուն 6ին պիտի մատուցէր Ս. Ծննդեան 

Պատարագը եւ ամսուն 9ին, Վեհափառ Հօր հրահանգով պիտի 

վերադառնար Ս. Էջմիածին: Սրբազան Հայրը իր քարոզի աւարտին 

վեր առաւ Հայր Սուրբին արժանիքները, շնորհակալութիւն յայտնեց 

անոր մէկ տարուան ընթացքին տարած հսկայածաւալ աշխատանքին 

յօգուտ համայնքին եւ եկեղեցւոյ: Յուզիչ էր ստեղծուած մթնոլորտը, 

որովհետեւ Հայր Սուրբը սիրելի անձ էր մէն մի Սիտնիաբնակ Հայու:  

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, ընդառաջելով Սրբազան Հօր 

հրաւէրին , Սիտնիի Արեւմտեան Համալսարանի մէջ Աստուածաբանութեան ուսանող Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

միաբան Հոգեշնորհ Տէր Արտակ Վարդապետ Արապեան մատուցեց Ճրագալոյցի պատարագը: Հայր Սուրբը 

ընթերցեց ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդեան Կոնդակը: 



 

 - 4 - 

 

 

Բշ 6 Յունուար – Առաջնորդարանի շէնքէն Սրբազան հայրը 

«Հրաշափառով» Լուսւորիչ Երգչախումբի կողմէ առաջնորդուեցաւ 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի ընկերակցութեամբ քահանայից, 

սարկաւագաց եւ դպրաց դասերուն: Սրբազան հայրը մատուցեց Ս. 

Ծննդեան Պատարագը եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց: Բացատրութիւն 

տաելէ ետք Ծննդեան 

Խորհուրդին մասին ան 

մաղթեց որ իւրաքան-

չիւրիս սրտին եւ հոգիին 

մէջ ծնի Քրիստոսի սէրը 

եւ Իրմով առաջնորդուի 

մեր կեանքը:  

Պատարագի աւարտին, Սրբազան Հայրը Էտկարեան սրահին մէջ 

կատարեց Տնօրհնէք եւ շնորհաւորեց ներկաներուն, Թեմական եւ 

Ծխական բոլոր մարմիններուն Սուրբ Ծննդեան տօնը: Անմիջապէս 

ետք, Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, ընկերակցութեամբ Քահանայ 

հայրերուն, Թեմական Խորհուրդի անդամներուն եւ դիւանապետին, 

Սրբազան հայրը ընդունեց ներկայացուցիչները հայկական կազմակերպութեանց եւ համայնքի վաստակաւոր 

անդամներու, որոնք ընդառաջած էին Սրբազան Հօր հրաւէրին: 

Աւանդութիւն դարձած այս հաւաքի ընթացքին, Սրբազան Հայրը 

անձամբ կը կատարէ իր բարեմաղթանքները եւ կը շնորհաւորէ 

ներկաներուն Նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօները: Խօսք առին 

ՍԴՀԿի, ՀՅԴի, ՀԲԸՄի, Համազգայինի, ՀՕՄի, Ալեքսանդր 

Վարժարանի, Թեմական Խորհուրդի ներկայացուցիչները ինչպէս 

նաեւ Աւստրալիոյ մէջ Արցախի նախկին եւ այժմու մնայուն 

ներկայացուցիչները: 

Բոլոր խօսքերուն մէջ 

կարմիր թելի նման 

կ'երեւար միասնական 

աշխատանք ծաւալե-

լու մաղթանքը եւ ցանկութիւնը եկեղեցի առաջնորդելու մեր 

երեխաները: Սրբազան Հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց 

արտասանուած գօտեպնդող խօսքերուն համար եւ մաղթեց 

այսուհետեւ, որպէս համայնք, ա՛յս ոգիով գործել: Ան անգամ մը եւս 

շեշտեց որ Առաջնորդարանը մէն մի Հայուն տունն է եւ անոր 

դռները բաց են բոլորին համար: Հիւրերը մեկնեցան գոհունակ 

սրտով եւ բարձր տրամադրութեամբ:   

 

Գշ 7 Յունուար – Գործի օր ըլլալու պատճառով Մեռելոցի Պատարագ չի մատուցուիր Աւստրալիոյ Առաքելական 

եկեղեցիներուն մէջ սակայն տեղի կ'ունենայ ընդհանուր հոգեհանգիստ Մաքուարի Փարք գերեզմանատան 

հայկական բաժնին Յուշարձանին առաջ հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր: Այս տարի եւս տեղի ունեցաւ 

հոգեհանգստեան պաշտօն, ժողովրդային ցանցառ ներկայութեամբ: Սրբազան Հայրը եւ քահանայ հայրերը աղօթք 

բարձրացուցին մեր բոլոր ննջեցեալներուն հոգիներուն խաղաղութեան համար: Սրբազան Հայրը իր աղօթքին եւ 

խօսքերուն մէջ յիշեց հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոսը, Տէր Արամայիս քահանան եւ աղօթեց որ անոնց յիշատակը 

անթառամ մնայ մեր բոլորին հոգիներէն ներս: 

 

Գշ 7 Յունուար – Ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, փոխ  

ատենապետ՝ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեանի, կալուածոց Յանձնախումբի ատենապետ Պրն Արմէն Պաղտա-

սարեանի եւ Տիար Նուրան Զօրլուի, Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Աւստրալիոյ մէջ 

Պարսկաստանի դեսպան Ն.Վ. Պրն Ֆրէյտուն Հաղպին, փոխ դեսպան Պրն Մոհամէտ Փուրնաճաֆը եւ Աւստրալիա- 

Իրան Բարեկամութեան յանձնաժողովին նախագահ Պրն Մաճիտ Էլհամնիան: Պարոն Դեսպանը փափաքած էր 

Առաջնորդարան  այցելել  եւ իր  ու Պարսկաստանի  ժողովուրդին  անունով  շնորհաւորել  Սրբազան հօր  եւ Հայ  
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համայնքին Սուրբ Ծննդեան Տօնը: Այս սովորութիւնը սկսաւ 

շրջանաւարտ դեսպան Ապտոլհոսէյն Վահաճիի կողմէ երբ ան 2019ի 

սկիզբը այցելեց Սրբազան Հօր: Սիրալիր այս հանդիպումին Պարոն 

Դեսպանը անդրադարձաւ Պարսկաստանի մէջ Հայ համայնքին 

վայելած յարգանքին եւ անոր տիպար քաղաքացիի հանգամանքին: 

Իրենց կարգին հիւրընկալները իրենց շնորհակալութիւնը յայտնեցին 

Նորին Վսեմութեան եւ ընկերացող պատուիրակութեան ազնիւ 

այցելութեան ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի Հայաստանին բազում 

տարիներուն զօրակցութեան համար:  
 

Եշ 9 Յունուար – Ընկերակցութեամբ ՊՊ Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ Ճոն 

Մարգարեանի, Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին մէջ աշխատանքի ժողով մը գումարեց Պարոն Մայքըլ 

Քարափիէթի հետ, որ ստանձնած է գլխաւորել Սուրբ Էջմիածնի վերանորոգման աշխատանքներուն համար 

Աւստրալիոյ մէջ կատարելի դրամահաւաքը: Պարոն Քարափիէթ գործի ծրագիր մը ներկայացուց, որուն հիման 

վրայ պիտի ընթանան դրամահաւաքի յետագայ աշխատանքները: 
 

Գշ 14 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր եւ 

երեք Ծուխերու ներկայացուցիչներու զեկուցումները տարուած եւ կատարելի աշխատանքներուն մասին, քննեց 

հաշուական տեղեկագիրը եւ գործնական որոշումներ առաւ 2020ին կատարելի աշխատանքներու: Որոշուեցաւ 

ամսական դրութեամբ Լսարանական հանդիպումներու սկսիլ 26 Փետրուարին եւ յաջորդաբար իւրաքանչիւր 

ամսուան վերջին Չորեքշաբթին: Քննարկուեցան նաեւ Մայր Տաճարի վերանորոգման դրամահաւաքի 

կազմակերպման աշխատանքները: 
 

Դշ 15 Յունուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայ Գաղութի Բարեկեցութեան Կեդրոնի խնամակալ մարմնի 

ժողովին: Խնամակալ մարմինը լաւ աշխատանք կը տանի մեր մեծահասակներունվրայ գուրգուրալու մարզէն ներս:    
 

Ուրբ 17 Յունուար – Սրբազան Հայրը, Բարեշնորհ Վարդան Սրկ Էլմասեանի հետ մեկնեցաւ Օքլանտ, Նոր 

Զելանտա, կատարելու համար պսակի արարողութիւն Նոր Զելանտայի գաղութէն Հայ երիտասարդի մը: Այդ 

առիթով Սրբազան Հայրը քաջալերեց համախմբուած հայութիւնը միասնական աշխատանքով պահելու գաղութը: 

Սրբազան Հայրը Սիտնի վերադարձաւ 19 Յունուարի երեկոյեան:  
 

Կիր 19 Յունուար – Թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մէջ հոգեհանստեան պաշտօն կատարուեցաւ ի յիշատակ Հրանդ 

Տինքի եւ Սումկայթի ջարդերուն զոհուած նահատակներուն հոգիներուն համար: 
 

Բշ 20  Յունուար – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի նախաձեռնութեամբ կազմակեր-

պուեցաւ «Մանուկներու Օրհնութիւն» Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ: 

Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Քահանայ Հայրեր Տէր Նորայր 

Փաթանեանի, Տէր Պարթեւ Գարագաշեանի եւ Տէր Աւետիս Համբար-

ձումեանի, կատարեց օրհնութիւնը 75 մանուկներու, որոնք իրենց 

ծնողաց եւ  մեծ ծնողներուն հետ փութացած էին եկեղեցի: Տէր Աւետիս 

այս առիթով երեխաներուն համար ապահոված էր jumping castle մը: 

Արարողութեան փակման 

Սրբազան Հայրը խօսքը 

ուղղեց մանուկներուն եւ զանոնք յորդորեց Կիրակի օրերը եկեղեցի 

յաճախելու իրենց ծնողներուն հետ: Աւարտին, բոլոր ներկաները 

երգեցին Տէրունական Աղօթքը: Տօնական մթնոլորտը շարունակուեցաւ 

Էտկարեան սրահին մէջ եւ եկեղեցւոյ բակին, հանդիսավարութեամբ 

Տիկին Մարինա Չափրազեանի, ուր բոլորին հրամցուեցաւ ճաշ: 

Խաղավայրերը կը վխտային երեխաներով իսկ մթնոլորտը լեցուած էր 

անոնց ուրախ ճվճվոցներով: Մեր երեխաները մեր եկեղեցւոյ ապագան 

են: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Տէր Հայրը, Ծխական 

Խորհուրդը եւ բոլոր կամաւոր աշխատողները, որոնք ճիգ չեն խնայեր մեր մատղաշ սերունդը մօտեցնելու 

եկեղեցւոյ: 
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Եշ 23 Յունուար – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ Առաջնորդարանին մէջ տեղի ունեցաւ Հայկական եւ 

Պետական Վարժարաններու մէջ Կրօնական Յատուկ Դաստիարակութեան (ԿՅԴ) ծրագրով կրօն դասաւանդող 

ուսուցիչներու հետ ժողով, որուն ներկայ եղան 

Արժ Տէր Աւետիս քահանայ Համբարձումեան 

Տիար Մանուկ Տէմիրճեան – Տնօրէն ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի եւ համադրող՝ ԿՅԴի 

Տիկին Լօրա Արթինեան – Ընդհանուր համադրող ԿՅԴի 

Տիկին Սեդա Քէօշկէրեան – Ուսուցչուհի Ալեքսանդր Վարժարանի 

Տիկին Շաքէ Վարդանեան – Կրօնի ուսուցչուհի Գօլստըն Ճեմարանի եւ Ալեքսանդր վարժարանի 

Տիկին Նորա Սահակեան – Կրօնի ուսուցչուհի Գօլստըն Ճեմարանի  

Տիկին Լենա Իշխանեան – Կրօնի ուսուցչուհի Գօլստըն Ճեմարանի 

Տիկին Մարինա Միքայէլ – Փոխարինող ուսուցչուհի 

Ժողովը տեղեկացաւ եւ գնահատեց անցեալին տարուած 

աշխատանքը, յստակացուց ԿՅԴ ծրագիրը, զայն գործադրելու  
գործնական քայլերը, ժամանակի ճիշտ օգտագործումը, վերա-

պատրաստման հետ առնչուած հարցեր, առաջարկներ եւայլն: 

Համաձայնուեցաւ նաեւ Սուրբ Գրքի պատմութիւններու կողքին 

աշակերտներու մէջ ստեղծել կապ Հայ եկեղեցւոյ հետ հետեւելով 

այսուհետեւ գործադրելի ռազմավարութեան: Գնահատելի գործ կը 

տանին եկեղեցւոյ կողմէ նշանակուած այս ուսուցիչները, որոնք 

տարիներէ ի վեր, ամենայն պարտաճանաչութեամբ ամէն շաբաթ մէկ 

օր ներկայ կ'ըլլան Գօլստըն Ճեմարան եւ Ալեքսանդր Վարժարան, Հայերէն լեզուով կրօնական գիտելիքներ 

փոխանցելու համար մեր նախակրթարանի դասարաններու աշակերտներուն: 

   
Կիր 26 Յունուար – Մինչ Աւստրալիան կը տօնէր Աւստրալիոյ Օրը, 

Հայ եկեղեցիներու մէջ տեղի կ'ունենար Սուրբ պատարագ, որմէ ետք՝ 

խաղողօրհնէք: Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Սրբազան Հայրը 

նախագահեց Սուրբ պատարագին ապա քահանայից, սարկաւագաց, 

դպրաց դասերուն եւ Ս. Քառասուն Մանկանց երգչախումբին հետ 

ուղղուեցաւ եկեղեցւոյ բակը, ուր կը սպասէին բազմահարիւր 

բազմութիւն մասնակցելու համար խաղողօրհնէքի արարողութեան: 

Հաւատացեալներ խաղողի բազմաթիւ արկղներ նուիրած էին 

եկեղեցւոյ: Սրբազան Հայրը օրհնեց խաղողը որ բաշխուեցաւ 

հաւատացեալ ժողովուրդին:  

 

Կիր 26 Յունուար – Եկեղեցասէր երրորդ սերունդի մը գերդաստանին աղջիկ, գաղութիս լաւագոյն Մէցո Սոփրանօ 

Իզապէլ Մարգարեանը, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ իր կեանքը Տանիէլ Տէր Թադէոսեանին կապելու 

խոստումը տուաւ: Իզապէլ թոռնիկն է Յովհաննէս եւ 

Ուէլմա Մարգարեանի ինչպէս նաեւ հանգուցեալ 

Բիւզանդ եւ Էօժէնի Քէշիշեանի եւ զաւակը Ճոն եւ Թալին 

Մարգարեանի: . Ընտանիքի վերոյիշեալ անդամները 

իրենց ներդրումը ունեցած են եւ ունին թեմական թէ 

ծխական կեանքին մէջ եւ այդ ժառանգ թողած են իրենց 

թոռներուն եւ զաւակներուն՝ Իզապէլին եւ Նաթալիին: 

Պսակի արարողութեան հանդիսապետեց Սրբազան 

Հայրը, որ քաջածանօթ է այս ընտանիքին տարած 

շարունակական աշխատանքին յօգուտ եկեղեցւոյ: 

Երեկոյեան տեղի ունեցաւ խրախճանք: Նորապսակ 

ամոլը կարգ մը ծախսեր զանց ըրած էին եւ ատոնց 

փոխարէն նուիրատուութիւնները յատկացուցած էին երեք բարեսիրական ծրագիրներու; Փարոս կը շնորհաւորէ 

Տէր եւ Տիկին Տէր Թադէոսեանները եւ կը մաղթէ որ իրենց կապուածութիւնը եկեղեցւոյ եւ ազգին ժառանգ թողուն 

իրենց ապագայ զաւակներուն յօրինակ Մարգարեան եւ Քէշիշեան ծնողներուն եւ մեծ ծնողներուն: 
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Բշ 27 Յունուար – Սրբազան հայրը, ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի Փոխ 

ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեանի եւ դիւանապետին ներկայ եղաւ ՀԲԸՄի 

կարկառուն դէմքերէն Պարոն Թորոս Պօղոսեանի պարգեւատրման հանդէսին, որպէս ՀԲԸՄի 

2020ի Աւստրալահայը: Հանդիսութիւնը տեղի 

ունեցաւ ՀԲԸՄի Սիտնիի կեդրոնին մէջ: 

Հանդիսութեան մասնակցեցաւ նաեւ յոբելեարին 

քրոջ դուստրը՝ նահանգապետուհի Գլատիս 

Պէրէճիքլեան, ինչպէս նաեւ Պրն Պօղոսեանի ընտանիքի անդամներն ու 

բարեկամները: Կոկիկ գեղարուեստական յայտագրին մաս կազմեցին 

Վաչէ Աղաբէկեան (երգ), Փաթիլ Յովակիմ (Դաշնամուր), Արաքսի 

Աբիկեան (մենապար): Հանդիսավար Քրիսթին Աբիկեան բեմ հրաւիրեց 

ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան վարժարանի նախկին տնօրէնուհի Տիկին Սիլվիա 

Աղաբէկեանը ներկայացնելու համար Տիկին Ալին Թեւանեանը, որ 20 

տարուան բեղուն աշխատանք տարած է յօգուտ ՀԲԸՄի, մանաւանդ որպէս 

ուսուցչուհի Ալեք Մանուկեան Վարժարանի: Կարդացուեցաւ ՀԲԸՄի 

Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Տիար Պերճ Սեդրաքեանի 

գնահատագիր-նամակը ուղղուած Տիկին Թեւանեանին: Կ'արժէ նշել որ 

Թեւանեան ընտանիքը Սիտնիի մէջ ազգանուէր աշխատանք տարած է եւ 

կը տանի ցայսօր: 

Պրն Սարգիս Մանուկեան կարդաց Պրն Թորոսի 

կենսագրութիւնը, իսկ ՀԲԸՄ Սիտնիի ատենապետ Պրն 

Միհրան Լէփէճեան, որոտնդոստ ծափահարութիւններու 

տարափին ներքեւ, Պրն Թորոսին յանձնեց ՀԲԸՄի 

շքանշանը: 

Սահուն Հայերէնով խօսք առաւ նահանգապետուհին եւ 

շնորհակալութիւն յայտնեց ՀԲԸՄին այս պատիւը շնորհելու 

համար իր համեստ մօրեղբօր աշխատանքին որպէս 

գնահատանք: Գնահատեց ՀԲԸՄը, որ Աւստրալիոյ օրուան 

օրինակով նոյն օրը կը գնահատէ իր անդամներէն 

արժանիները, գնահատեց տարուած աշխատանքը որ 

հպարտութիւն կը պատճառէ բոլորիս: 

Խօսք առաւ յոբելեարը որ իրեն յատուկ համեստութեամբ 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ներկաներուն եւ այս 

պատիւին զինք արժանի նկատողներուն: 

Իր սրտի խօսքին մէջ Սրբազան հայրը ըսաւ. « Երեք հանգամանքներ՝ ՀԲԸՄ, Հայաստան եւ Աւստրալիա մեզ 

այստեղ կը բերեն: Պօղոսեան եղբայրները եւ անոնց ընտանիքները, Նիւ Եորք, Սիտնի, ծառայած են ազգին: Կապը 

Երուսաղէմն է: Շատ բան կը պարտինք Երուսաղէմի ուխտին վարդապետ հանգուցեալ Հայր Ռազմիկ Պօղոսեանին, 

այն տիպար եւ Սուրբ Յակոբի ուխտին հաւատարիմ եկեղեցականին, որ իր եղբայրները հաւաքեց մէկտեղ: Թորոս 

Պօղոսեանին եւ իր եղբայրներուն մէջ այդ եկեղեցասիրութիւնը եւ ազգին նուիրումը միշտ տեսած եմ: Թորոս 

ոսկերչատուն ունի սակայն այդ խանութը 

հաւաքատեղի է: Շատ մը անձնական հարցեր 

լուծուած են եւ կը լուծուին այդ խանութին մէջ, 

Թորոս հոգեբանի դերակատարութիւն կը ստանձնէ 

եւ շնորհիւ իր մարդասիրութեան եւ համբերութեան 

կը լուծէ դիմացինին ամենէն բարդ հարցերը: ՀԲԸՄը 

իր ընտանիքը եղած է եւ է մինչեւ օրս, հակառակ 

այսօր իր վարչական մարմիններուն մաս 

չկազմելուն: Թորոս, որքան երկար խօսինք քու 

մասիդ՝ միեւնոյնն է, կարեւորը ժողովուրդը գիտէ թէ 

դուն ով ես եւ ատոր համար քեզ կը պատուէ»: 

Սրբազանը եզրակացուց ըսելով՝ « Թորոսը ոսկերիչ 

է սակայն ինքը Ոսկի է»:        
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 Գշ 28 Յունուար – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Հայ 

Բարեկեցութեան Կեդրոնի կազմակերպած ամսական 

պտոյտին դէպի Ուաթսըն Պէյ, որ կը յատկանշուի իր 

գեղեցիկ ծովեզրով, ճաշարանային յարմարութիւններով եւ 

զբօսավայրով: Այս պատճառներով շատ մը զբօսաշրջիկներ 

կ'այցելեն Սիտնիի այս հանդարտ արուարձանը: Մեծա-

հասակ մեր հայրիկներն ու մայրիկները, տեղաւորուած 

Պասերու մէջ, առաջնորդութեամբ Երէցկին Յասմիկ 

Համբարձումեանի կողմէ Ուաթսըն Պէյի մէջ դիմաւորուեցան 

Բարեկեցութեան Կեդրոնի համդրող պատասխանատուին՝ 

Տիկին Մարինա Չափրազեանի կողմէ:  

Ծովեզրեայ ճաշարանի մը մէջ միասնական ճաշէն ետք 

խումբը առաջնորդուեցաւ մօտակայ զբօսավայրը, ուր 

հաստաբեստ ծառրու շուքին ներքեւ մասնակիցները 

ունեցան մտերմիկ խօսակցութիւն, զբօսնեցան աւազուտ ափին վրայ ապա,  բարձր տրամադրութեամբ, 

վերադարձան իրենց բնակարանները:   
 

Եշ 30 Յունուար – Սրբազան Հօր հրաւէրով Առաջնորդարանին մէջ տեղի ունեցաւ շնորհակալութեան եւ 

գնահատանքի հանդիպում մը Կոմիտասի Ծննդեան 150ամեակի Կազմակերպիչ Միացեալ Յանձնախումբի 

անդամներուն ինչպէս նաեւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբի անդամուհիներուն: Յիշեցնենք, որ 

Կոմիտասի նուիրուած աննախընթաց յաջողութիւն ձեռք բերած համերգը տեղի ունեցաւ 18 Հոկտեմբեր 2019ին 

Չացուուտի Քոնքորսին մէջ, ներկայութեամբ 600է աւելի Հայ եւ ոչ Հայ արուեստասէրներու եւ կատարողութեամբ 

«Հայկական Լարային Քառեակ»ին, կազմակերպութեամբ Առաջնորդարանին եւ Համազգայինի Շրջանային 

Վարչութեան: Սրբազանը իր խոր գնահատանքը արտայայտեց այս ժրաջան, միացեալ յանձնախումբի բոլոր 

անդամներուն, որոնք ի գին զոհողութեան, յարատեւ եւ ինքնավստահ աշխատանքի, կարողացան յաջողցնել այս 

պատուաբեր ձեռնարկը: Ապա յանձնախումբի իւրաքանչիւր անդամին յանձնուեցան գնահատագիր-նամակ մը 

ինչպէս նաեւ համերգին արձանագրութիւնը USBի վրայ: Յանձնախումբի անդամ եւ Համազգային Շրջանային 

Վարչութեան նախկին ատենապետ Վիգէն Գալլօղլեան շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր որ հրաւիրած էր 

Համազգայինը միասնաբար կազմակերպելու ձեռնարկը 

եւ Առաջնորդարանը տրամադրած ժողովներու եւ 

կազմակերպչական աշխատանքներու ինչպէս նաեւ հիւր 

արուեստագէտներու ի պատիւ քոքթէյլին համար: Ան, իր 

կարգին, դրուատանքով արտայայտուեցաւ Յանձնա-

խումբի տարած անսակարկ աշխատանքին մասին: Իր 

խօսքին մէջ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, որ մաս կը 

կազմէր յանձնախումբին, առաջարկեց որ այս 

միասնական աշխատանքը շարունակուի, տրուած 

ըլլալով որ Առաջնորդարան եւ Համազգային Հայ 

մշակոյթը պահելու համար մեծ ճիգ ի գործ կը դնեն եւ 

այս երկրորդ անգամն էր որ անոնք կը փաստէին թէ ձեռք 

ձեռքի բարձր յաջողութեան կարելի էր հասնիլ: Ան 

դրուատեց Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբը 

իր պատրաստակամութեան համար եւ իր շնորհակալու-

թիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Վիգէն Գալլօղլեանին 

իրենց առած ճիշտ որոշումներուն համար: Շնորահաւորական եւ քաջալերանքի խօսքեր արտասանեցին նաեւ 

Տիկնայք Սիլվիա Իսկէնտէրեան, Զարուհի Մանուկեան, Նորա Պասթաճեան, Սիլվա Նազարեան եւ Պրն Վարուժան 

Իսկէնտէրեան: Տիկին Հիլտա Գրգեաշարեանի ընկերակցած էր Պոլիսէն այցելող Տիկին Տիգրանուհի Եըլմազ, որ 

ականջալուր ներկաներու արտայայտած մտահոգութիւններուն տեղեկացուց որ ձուլման նոյն ցաւերը ունի նաեւ 

երբեմնի հայութեան օրրան Պոլիսը: Ան իր փորձառութենէն մեկնելով հետաքրքրական եւ ուսանելի 

մանրամասնութիւններ փոխանցեց ներկաներուն: Աւարտին ներկայացուեցաւ հաշուեկշիռը, ուր շնորհիւ 

նպատակաուղղուած աշխատանքի յանձնախումբը կարողացած էր փակել ձեռնարկին ծախսերը եւ ապահովել 

4800 տոլար փոքրիկ շահ մը: Երեք ժամ տեւած հանդիպումը յաւելեալ լիցքաւորում տուաւ բոլոր ներկաներուն եւ 

նոր հորիզոններ բացաւ անոնց առջեւ:                                 
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Լուրեր 

Ծուխերէն 

  

 

ՄԵԼՊՈՒՐՆ 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 

 
1 Հունվար, Մելպուռնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում մատուցվեց 

Տարեսկզբի առաջին Սուրբ և Անմահ Պատարագը։ Հավարտ Պատարագի 

կատարվեց Նուռօրհնեք և օրհնված նուռը իբրև խորհրդանիշ նոր տարվա, 

բաժանվեց ներկաներին։ 

 

5 Հունվար, Մելպուռնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Ծննդյան Ճրագալույցի Պատարագ, 

Վերջավորության Թափորը Եկեղեցուց Ծննդյան շարականների երգեցողությամբ շարժվեց դեպի սրահ, որտեղ 

կատարվեց Տնօրհնեքի արարողություն։ Տնօրհնեքին հաջորդեց արդեն բարի ավանդություն դարձած խթումի 

խրախճանքը։ 
 

6 Հունվար, Մելպուռնի Սուրբ Աստվածածին Եկեղեցում 

մատուցվեց Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության Սուրբ 

Պատարագ։ Եկեղեցին լեցուն էր հավատավոր հայորդիներով, 

ովքեր մեկ անգամ ևս նորոգվեցին Սուրբ Ծննդյան ավետիսով։ 

Այս տարի նույնպես Սուրբ Ծննդյան Պատարագը էլ ավելի 

զարդարվեց Զվարթնոց երգչախմբի գեղեցիկ երգեցողությամբ։ 

Վերջավորության կատարվեց Ջրօրհնյաց հանդես՝ օրհնված 

մեռոնահամ ջուրը բաժանվեց ներկաներին ի բժշկություն Հոգու 

և Մարմնի։ 

Այս տարվա Սուրբ Խաչի խորհրդանշական կնքահայրը 

դարձավ Տիար Անթո Բահար, ով Սուրբ Խաչը սուրբ Խորանից 

իր տուն տարավ։ Սուրբ Ծննդյան տոնական 8 օրերի ավարտից 

հետո Սուրբ Խաչը վերեդարձվեց Եկեղեցի: 

 
  

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 

Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 
 
1 Յունուար – Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց 

Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա Վարդապետ Աբգարեան եւ կատարեց 

Նռօրհնէք: Իր քարոզին մէջ Հայր Սուրբը հրաւիրեց հաւատա-

ցեալները  նոր տարուան սեմին մաքուր 

սրտով եւ մաքուր մտքով ջանալ ըլլալու 

խոնարհ եւ համեստ:  
 

 

Կիր 5 Յունուար – Առաջնորդ Սրբազան 

Հայրը Բարձր. Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեան մատուցեց Ճրագալոյցի 

պատարագը, որմէ ետք հաւատացեալ ժողովուրդը հաւաքուեցաւ Պաթմանեան 

սրահին մէջ Տնօրհնէքի արարողութեան եւ միասին ճաշելու: Ճաշը պատրաստուած 

էր եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ եւ նուիրուած Պարոն Ժագ 

Ներսէսեանի կողմէ, որպէս շնորհակալութեան արտայայտութիւն Ջրօրհնէքին իր 

կնքահայրութեան առիթով: 
 

Բշ 6 Յունուար – Սուրբ Ծննդեան Պատարագը մատուցեց Հոգեշնորհ Տէր Երեմիա 

Վարդապետ Աբգարեան, որուն յաջորդեց Ջրօրհնէքի արարողութիւնը: 

Հաւատացեալներուն համար յուզիչ էր Հայր Երեմիայի վերջին պատարագը, 

որովհետեւ մի քանի օր ետք Հայր Սուրբը վերջնական պիտի վերադառնար Սուրբ 

Էջմիածին: 
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Գշ 7 Յունուար – Հայր Սուրբը, ընկերակցութեամբ Կարօ 

Թահմիզեանի,  Րուքուուտի գերեզմանատան Հայկական բաժնին մէջ 

զետեղուած յուշարձանին առջեւ կատարեց ընդհանուր հոգեհանգիստ: 

Հայր Սուրբը ներկաներուն տուաւ իր վերջին քարոզը եւ մաղթեց որ 

Աստուածային  իմաստութիւնը միշտ անոնց հետ ըլլայ եւ անոնց 

հոգիները լիցքաւորուին խաղաղութեամբ:   

 

Դշ 8 Յունուար - Կազմակերպութեամբ 

Ծխական Խորհուրդին, տեղի ունեցաւ 

Հայր Երեմիայի ողջերթի երեկոն, 

ներկայութեամբ Արժանապատիւ Տէր 

Նորայր Աւագ Քահանայ բաթանեանի, Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեանի, Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, Թեմական Խորհուրդի Փոխ ատենապետ Պրն 

Ստեփան Գրգեաշարեանի, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի 

ատենապետ Պրն Պետրոս Զօրլուի, Եկեղեցւոյ Բարե-

րար Պրն Գրիգոր Պաթմանեանի, հրաւիրեալներու եւ 

հիւրերու:  Յանուն Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Ծխական Խորհուրդին Պարոն Զօրլու յուշանուէր մը 

յանձնեց Հայր Սուրբին: Անակնկալ էր ունկնդրել 

Հայրապետական Մաղթանքը Կոմիտաս երգչա-

խումբին կողմէ: Բեմ հրաւիրուեցան Տիկնանց Յանձնախումբի անդամուհիները, 

որոնք դիմաւորուեցան որոտընդոստ ծափերով: Իր սրտի խօսքին մէջ Հայր Սուրբը 

իր շնորհակալութիւնը յայտնեց բոլորին յատկապէս Տիկնանց Յանձնախումբին, 

որուն անդամուհիները մեծ սիրով եւ առանց յոգնութեան նշոյլ իսկ ցուցաբերելու կը ծառայեն եկեղեցւոյ:  

 
Եշ 9 Յունուար – Շատ դժուար պահ էր այն երեսունի 

շուրջ հաւատացեալներուն, որոնք Սիտնիի օդա-

կայան փութացած էին բարի ճանապարհ մաղթելու 

համար բոլորին սիրելի Հայր Երեմիային: Հայր 

Սուրբին տարած բեղուն աշխատանքը համայնքի 

կառոյցի զօրացման մէջ, Կիրակնօրեայ վարժարանի 

հաստատման եւ մեծահասակներու ընկերային 

հաւաքներ կազմակերպելու մարզերէն ներս պիտի 

մնան ժառանգ իբր արտայայտութիւն քրիստո-

նէական սիրոյ: Այժմ եկեղեցական մարմիններուն կը 

մնայ շարունակելու անոր սրբազան գործը մինչեւ 

ժամանումը նորանշանակեալ Հոգեւոր հովիւին: 
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DIOCESAN NEWS 
 

Thursday 19 December 2019 – The ACYA Youth organised its New Year and Christmas gathering, with the Primate His 

Eminence Archbishop Haigazoun Najarian also attending, accompanied by the Holy Resurrection Parish Priest Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan. The Archbishop expressed his goodwill wishes and praised the united efforts of the 

committee members, which benefits not only the local community and church, but the Homeland as well. The Primate also 

commended the ACYA organised commemoration of the 150th anniversary of the birth of Gomidas which was the impressive 

result of their united and harmonious commitment to service.  

 

Saturday 21 December – At the invitation of Reverend Hagop Sarkissian, Archbishop Najarian attended the Christmas Carols 

held in the Willoughby Uniting Church. In his address, he congratulated the Reverend for the impressive program, 

particularly for the song selection which was solely Armenian, quite rare in the Australian-Armenian community. 

 

Sunday 22 December – Following Holy Mass, on the occasion of St Stephen the First Martyr of the Church, the Archbishop 

received the Deacons and their families in the Diocesan Centre, as well as the Lousavorich Choir members for refreshments 

prepared by the Ladies Auxiliary. This year’s commemoration stands out as, by the nomination of the Parish Priest, Parish 

Council as well as the Primate and the Diocesan Council, the Catholicos His Holiness Karekin II, bestowed the Pontifical 

Encyclical (Gontag) and the sanctified St Nerses the Gracious Medal to long time serving Deacon Vartan Elmasian in 

recognition of his 40 years of service to the Armenian Church. Deacon 

Vartan is a founding member of the Lousavorich Choir and the 

Karasoun Mangounk Choir and today remains the overseer and leading 

force behind each. Firstly in the church and then again in the Diocesan 

reception hall, the Archbishop praised the recipient, and noted his 

worthiness of the Award. In turn the Deacon read his heartfelt 

emotional acceptance speech, stirring the hearts of all attending, 

thanking the Primate and governing bodies for the honour, renewing 

his oath of service. Susan Elmasian gave testimony of the steadfast 

dedication of her husband over the last forty years. In their remarks, 

the Primate, Mr Bedros Zorlu, Chairman of the Parish Council and the 

Deacon reflected on the sacrifices and support Mrs Susan has provided 

over those decades, without which this commitment would not have 

been possible, benefitting the church and the community faithful. The commemoration of St Stephen the Proto-deacon this 

year will remain etched in our minds.  
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Sunday 22 December – Archbishop Haigazoun presided over the 

AGBU Tamzara Dance Group annual event, with the Tamzara 

Kids and the Melbourne AGBU Azad Gharibian dance groups also 

taking part. Accompanying the Primate were Reverend Father 

Norayr Patanian, Father Avetis Hambardzumyan and Chancellor 

Nishan Basmajian. Close to 400 filled the Shore Grammar School 

Hall in North Sydney. Armenian folk musicians Levon Tevanian, 

Arshag Sahagian and Hamlet Peloshian mesmerised the audience 

with their stirring 

music. Talented 

dance instructor 

Nazarena Anush 

Arabean succeeded in synchronising the Armenian pieces with her 

choreography, integrating the performances of the Tamzara and Azad 

Gharbian dance groups together. Reflecting on 

the evolvement of Tamzara, the Archbishop 

commended the huge effort, which, 

withstanding all, waters the field of Armenian 

culture. Remarking on the harmonious Tamzara Kids’ performances, the Primate exclaimed, 

“these children surprised us!” And continuing, referring to our Armenian Masters, he stated 

how they had been able to impress Armenia in 

our hearts. In conclusion, he referred to the 

AGBU as the greatest promotor of Armenian 

culture, and dance as an essential and influential 

component of it.  Directing his message to the 

youth, especially the children, Archbishop 

emphasised, “I encourage the growth of numbers in this dance group. 

Dancing Armenian dance is not embarrassing or a weakness, on the contrary, 

the male dance is a replication of the strength of the soldier, displaying the 

steadfast resolve of the Armenian soldier”. 

 

Thursday 26 December – The Homenetmen Regional Committee annually hosts the Navasartian games. This 

year the games were held in Melbourne. Reverend Father Khacher Harutyunyan represented the Primate and 

Mr Jack Hotakorzian the Diocesan Council. The Navasartian Games are an important community initiative 

which is the culmination of all sports played within the community. The opening ceremony was held this 

day, attended by more than 4000 athletes and supporters from Melbourne, Sydney and various other cities 

from around Australia. The Homenetmen Regional Committee member Mr Diran Vahratian delivered his address, as did the 

Committee Chairman Mr Derick Karamian and Father Khacher 

Harutyunyan on behalf of the Primate; offering the Archbishop’s  

blessing, emphasising the significance of these games to the 

vitality and role of youth in the community, and wished all 

participators success. Following the three days of games, awards 

were presented in the basketball stadium and on Saturday 28 

December, the formal dinner dance was held with 700 athletes 

and supporters attending. The evening entertainment was 

provided by Canadian based Armenian singer Elie Berberian and 

his band. His rendition of the popular song “Partsratsir 
Partsratsur” plays a role in the field of sports in the community. 

The Primate has always expressed his support and has, on several 

occasions, delivered educational seminars, hosted and organised 

by Homenetmen. 
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Wednesday 1 January – Archbishop Najarian celebrated the New Year Holy Mass in Holy 

Resurrection Church with a large congregation of the community faithful attending. He 

conveyed his New Year message, encouraging unity in service to stand shoulder to shoulder 

with our community peers; he noted the fear of collapse of sections of the Holy See Cathedral 

and urged the community to support the mammoth task of restoring the sanctuary. 

 

Sunday 5 January – As has become an annual tradition, Archbishop Najarian celebrated 

Christmas Eve Holy Mass at the Holy Trinity Church in Wentworthville. Very Reverend 

Father Yeremia Abgaryan accompanied the Primate on the Holy Altar, and on 6 January 

Christmas Day he celebrated Holy Mass before departing to the Holy See of Etchmiadzin on 

9 January having completed his service by the order of His Holiness Karekin II Supreme 

Patriarch and Catholicos of All Armenians. After his sermon, the Primate spoke of Father 

Yeremia’s qualities, thanking him 

for the mammoth work he had 

undertaken over the last year which 

benefitted the community and the 

church. It was an undeniably an emotional atmosphere, as this 

devoted Archimandrite had captured the hearts of all Sydney 

Armenians who knew him.  

In Holy Resurrection Church, at the request of the Archbishop, 

from the Brotherhood of the Great House of Cilicia, Very Reverend 

Father Ardag Arabian celebrated Christmas Eve Holy Mass. (Father 

Ardag has been studying Theology at the Western Sydney 

University). Father Ardag read the Christmas message of the 

Supreme Patriarch, His Holiness Karekin II. 

 

Monday 6 January – From the doors of the Diocesan Centre, to the 

singing of Hrashapar by the Lousavorich Choir, Archbishop Najarian 

led the procession of clergy, ranks of deacons and choir into the Holy 

Resurrection Church. The Archbishop celebrated Holy Mass and 

delivered the day’s relevant sermon, defining the mysteries of 

Christmas and wishing for each person present that the birth of 

Christ would fill and 

guide their hearts 

and lives. Following 

Mass, he conducted 

the ‘Blessing of 

Residence’ ceremony 

in the Edgarian Hall, 

congratulating and 

wishing the congregation, the Diocesan and Parish Councils a Merry 

Christmas. Immediately following, in the Prelacy, the Primate, accompanied 

by the Priests, Diocesan Council members and the Chancellor, received the 

representatives of the community organisations and leading community 

members, who had accepted the Primate’s invitation. During this gathering which has become a customary event, the 

Primate personally expresses his congratulatory New Year and Christmas goodwill wishes. The representatives of the SDHP, 

ARF, AGBU, Hamazkaine, ARS, AGBU Alexander Primary School, Diocesan Council representatives as well as former and 

current Artsakh permanent representatives. Each message appeared to draw an identical red line of purpose, and that being, 

to draw our youth to church. The Archbishop stated his satisfaction for the theme of unity in the messages, with the hope 

that all future community work will be conducted in this spirit. Once again, he emphasised the Prelacy is the home of each 

Armenian, and its doors are open to all. The guests left with content hearts and high spirits. 
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Tuesday 7 January – As it was a weekday, a General Requiem Holy Mass does not take place in our Apostolic Churches in 

Australia. However, a general requiem service is traditionally held at Macquarie Park Cemetery in the Armenian section 

before the Monument with Archbishop Najarian presiding. Once again this year, the requiem service was held with sparse 

attendance. The Primate and priests raised prayers for the repose of all our dearly departed. In his prayers and message, the 

Archbishop remembered Archbishop Aghan of blessed memory and Father Aramais with prayers their memory remains in 

our hearts.  
 

Tuesday 7 January – Accompanied by Diocesan Council chairman Mr Sarkis Der 

Bedrossian, Vice Chairman Mr Stepan Kerkyasharian, Properties Committee 

chairman Mr Armen Baghdasarayan and Mr Nuran Zorlu, Archbishop Najarian 

received the Ambassador of Iran Mr Fereidoun Haghbin, Counsellor Mr 

Mohammad Pournajaf, and Australia-Iran Relations President Mr Majid 

Elhamnean.  The Ambassador had requested a visit to the Prelacy to convey on 

behalf of the Iranian government and his personal congratulatory Christmas 

wishes to the Primate and the Armenian community. This had become 

customary when at the start of 2019 the former Ambassador Abdul Husain 

Vahaji paid a visit to the Archbishop. During the cordial meeting, the 

Ambassador noted the respect given the Iranian-Armenian community who have 

a reputation as model citizens. In turn, the hosts thanked the visiting delegates 

for the cordial visit and the long years of Iranian and Armenian alliances. 
 

Thursday 9 January – In association with Messrs Sarkis Der Bedrossian, Stepan Kerkyasharian and John Marcarian, the 

Archbishop met with Mr Michael Carapiet, for the proposed fundraising efforts for Austral-Armenian support for the 

restoration of the Etchmiadzin Cathedral. Mr Carapiet presented a plan which will be followed during the course of 

fundraising activity. 
 

Tuesday 14 January – Archbishop Najarian presided during the Diocesan periodic meeting. The meeting heard the activity 

reports of the Primate and the representatives of the three Parishes; examined the financial reports and made decisions on 

2020 projects. It was decided that monthly informative talks be held, commencing 26 February and regularly each month on 

the last Wednesday. The Holy See Cathedral restoration fundraiser event was discussed among other matters. 
 

Wednesday 15 January – The Archbishop presided over the periodic Armenian Welfare Centre committee meeting. The 

committee undertakes a wide-ranging scope of services to cater to the needs of our seniors. 
 

Friday 17 January – Archbishop Najarian left for Auckland, New Zealand with Deacon Vartan Elmasian to conduct the 

marriage ceremony of a young Armenian resident. On this occasion the Archbishop motivated the gathered Armenians to 

join forces to safeguard the longevity of their community. The Primate returned to his official residence in Sydney on 19 

January. 
 

Sunday 19 January – A requiem service was held in all parishes of the Diocese for the repose of revered martyr, Hrant Dink 

and genocide victims of the Sumgait massacre. 
 

Monday 20 January – Holy Resurrection Church Parish Priest Father 

Avetis Hambardzumyan introduced a new initiative, the ‘Children’s 

Blessing Day’ in the Holy Resurrection Church. The Archbishop, 

accompanied by the priests, Reverend Fathers Norayr Patanian, Bartev 

Karakashian and Avetis Hambardzumyan, conducted the blessing 

ceremony of 75 children, joined in church by their parents and 

grandparents. Father Avetis had organised a jumping castle for the 

children’s enjoyment. Following the ceremony, the Primate directed 

his message to the children, urging them to attend church on Sundays 

with their parents. All sang the Lord’s Prayer in unison and made their 

way into the Edgarian Hall and the adjacent grounds where lunch was served. The playground was filled with the clatter of 

children’s play and laughter.  Our children are the future of our church. Paros editorial congratulates and thanks Father 

Avetis, Parish Council and all the volunteers who assist efforts to draw the younger generation to church.    
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Thursday 23 January – The Archbishop presided over the meeting 

held in the Diocesan Centre with the scripture teachers who 

conduct religious education at Armenian and Public schools. 

Present at the meeting were: 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan 

Mr Manoug Demirjian, Principal AGBU Alexander Primary School 

and joint Co-ordinator of the Scripture program 

Mrs Laura Artinian, Co-ordinator of the Scripture program 

Mrs Seta Keoshgerian, Teacher at Alexander Primary School 

Mrs Shakeh Vartanian, Scripture Teacher at Galstaun College and 

Alexander Primary 

Mrs Nora Sahagian, Scripture Teacher at Galstaun College 

Mrs Lena Ishkhanian, Scripture Teacher at Galstaun College 

Mrs Marina Mikael, Relief Scripture Teacher 

The attendees were praised for their past service. The objectives of the program were discussed, the steps required to 

implement those objectives, efficient use of the time frame, preparation related matters, views and suggestions were shared. 

It was agreed that next to the Bible stories being taught to instil in students a connection to their Church with strategies 

discussed to put into practice. 

The work carried out by these ladies, giving weekly of their personal time to teach scripture to primary school children, at 

the Galstaun College and Alexander Primary Schools is to be highly commended. 
 

 
Sunday 26 January – As the rest of Australia was celebrating Australia Day, 

Holy Mass was celebrated in the Armenian Church, followed by the 

Blessing of Grapes. Archbishop Najarian presided over the Mass and was led 

with the procession of parish priests, deacons, acolytes and Karasoun 
Mangounk Choir onto the adjacent grounds where the congregation 

assembled to participate in the Service. Multitudes of boxes were donated 

for the occasion by faithful members of the community. Following the 

blessing of the grapes by Archbishop Najarian, the grapes were distributed 

to the congregation.  

 

Sunday 26 January – A third generation, devout descendant, talented Mezzo-Soprano Isabelle Marcarian, took her marriage 

vows, committing her life to Daniel Der Tateossian in Holy Resurrection Church.  Isabelle 

is the granddaughter of Hovannes and 

Wilma Marcarian and the late Puzant and 

Eugene Keshishian and daughter of John 

and Taleen Marcarian. These family 

members have all made and continue to 

give their contributions to diocesan and 

parish life and have left that mark on 

their grandchildren and children Isabelle 

and Natalie. The wedding was presided by 

His Eminence Archbishop Haigazoun 

Najarian who has come to know the 

family personally through their active and 

continuous participation in the church. A 

wedding reception was held in the 

evening. The newlyweds in their wedding plans decided to forgo elaborations instead 

dedicating the funds to a charity that was decided by populace response of their guests, a 

most commendable act of love. Paros congratulates Mr and Mrs Der Tateossian and hopes 

their connection to the church and their nation will be an inherent legacy for their future children in keeping with the 

example of the Marcarian parents and grandparents. 
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Monday 27 January – Archbishop Najarian accompanied by the Diocesan 

Council Vice-Chairman Stepan Kerkyasharian and the Chancellor, was 

present at the AGBU appreciation breakfast to honour well respected 

member, Mr Toros Boghossian as the nominated 2020 AGBU Austral-

Armenian of the Year. The occasion was held in the AGBU Cultural 

Centre in Sydney. Also present was the niece of the recipient, the Premier 

Hon Gladys Berejiklian, as well as Mr Boghossian’s family members and 

friends. A fitting program of entertainment included singer Vatche 

Aghabegian, Patil Hovagim Pianist, Araxi Apikian Solo Dancer. The MC 

Christine Apikian invited the former AGBU Alex Manoogian Primary 

School Principal Mrs Sylvia Aghabekian to introduce Mrs Aline Tevanian 

who has served AGBU for 20 years as a teacher at the Alex Manoogian 

Primary School. The commendation letter addressed to Mrs Tevanian by the AGBU Central Board President Berge Setrakian 

was read out.  It is worth mentioning here that the Tevanian family in Sydney has been and is still today a significant 

supporter within the community. 

Mr Sarkis Manoukian read Mr Toros’ biography, followed by the AGBU 

Sydney Chairman Mr Mihran Lepedjian, presenting the AGBU medal to 

Mr Toros while the audience burst into thunderous applause. 

In her delicate and articulate Armenian, the Premier conveyed her 

appreciation to AGBU for this honour bestowed upon her maternal uncle 

in recognition of his service; commended AGBU for following the example 

of the Australia Day traditions, recognising its members, recognising the 

works undertaken, leaving all with a sense of pride. 

In his humble demeanour, the recipient spoke, thanking all present and 

those who saw him worthy of the honour. 

In his heartfelt sentiments Archbishop Najarian stated “three 

circumstances bring us here together AGBU, Armenia and Australia”. The 

Boghossian brothers and their families in New York, Sydney served their 

nation. The connection is Jerusalem. We owe much to the late Very 

Reverend Father Razmik Boghossian, a faithful and model clergyman of the Brotherhood of St James who brought his 

brothers together in one place. I have always seen in Toros Boghossian and the Boghossian brothers their devotion to the 

church and their nation. Toros may have a jewellery shop but it is a meeting place. Many personal issues have been resolved 

and solved in this shop and will continue to do so as Toros has the ability to provide sound advice thanks to his patience and 

compassionate nature even when it comes to complex issues. The AGBU has been his family and continues to be so today 

despite not being on the committee. Toros, however long we talk about you it’s the same, all that’s important is everyone 

knows who you are and why you are being honoured.” The Archbishop concluded saying, “Toros is a jeweller however he is 

a jewel himself.” 

 

Tuesday 28 January – Archbishop Najarian joined the members 

of the senior’s monthly outing group to Watsons Bay organised 

by the Armenian Community Welfare Centre. These outings 

provide the opportunity to visit places of interest in Sydney and 

enjoy the Australian outdoors. Watsons Bay is one of the 

harbourside venues that attract visitors for its serenity along the 

foreshore with its parks and picturesque spots for lunch. After a 

bus drive south crossing the Harbour Bridge, the group led by 

Yeretsgin Hasmik Hambardzumyan arrived at their location to 

be greeted by Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian, ACWC 

Activities Co-ordinator. A relaxing lunch was enjoyed on the 

waterfront after which the group made their way to an adjacent park for a leisurely afternoon of conversation under the 

shade of the giant fig trees or walking the sandy beach and wading along the water before heading back home.  
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Thursday 30 January – At the invitation of Archbishop Najarian, the 

Diocesan Centre hosted a thanksgiving and appreciation meeting for 

members of the Joint Organising Committee of the 150th Anniversary of 

Komitas’ birth as well as members of the Prelacy Ladies' Committee. 

The Komitas Concert was held on 18 October, 2019 at the Concourse 

Concert Hall with more than 600 Armenian and non-Armenians 

attending the evening which featured the Armenian String Quartet. The 

event was organised by the Diocese in collaboration with the Regional 

Committee of the Hamazkaine Educational and Cultural Society. The 

Archbishop expressed his deep appreciation to this diligent group and 
every member of the Joint Committee who sacrificially persevered and 

took on the work to ensure the success of this commemorative project. 

Each member of the Committee was presented a letter of appreciation as 

well as a copy of the recorded concert on USB. Vicken Kalloglian, a 

member of the Committee and former Chairman of the Hamazkaine 

Regional Committee, thanked the Archbishop for inviting Hamazkaine 

to organise the joint venture and for making the Diocesan Centre 

available for meetings and organising the tasks, as well as hosting the 

cocktail in honour of the guest performers. He, in turn, expressed his 

gratitude for the tireless work of the Committee. In his remarks, 

Chancellor Nishan Basmajian, who was a Committee member, 

suggested that working jointly together continue, given that the Diocese 
and Hamazkaine strive hard to preserve Armenian culture, and for the 

second time they had achieved such a good result working together side 

by side. He praised the Diocesan Ladies Guild for their readiness and 

thanked the Archbishop and Vicken Kalloglian for their accurate 

decisions. Mrs Silvia Iskenderian, Zarouhi Manougian, Nora Bastajian, 

Silva Nazarian and Mr Varoujan Iskenderian also expressed their words 

of encouragement and congratulations. Mrs Dikranouhi Yelmaz, a 

visitor from Istanbul who accompanied Mrs Hilda Kerkyasharian, 

informed the concerns expressed by those present are the same pain of 

assimilation also experienced in Istanbul, once the cradle of Armenians. 

Drawing on her experiences, she conveyed interesting and instructive information to those present. At the conclusion of the 
meeting, the financial report of the event was tabled which indicated the costs of the project were met with a small profit of $ 

4,800 secured. The three-hour meeting gave all the attendees an extra boost and opened the way of new horizons for them. 
 

 

 

 

 

   

Video Message of 
 

 

on the Fundraising Appeal for the 

Restoration of the 

 Mother Cathedral Of Holy Etchmiadzin 

In Armenian 

https://youtu.be/xlM_PHeMA

In English 

https://youtu.be/6h5InbcvaF

0 

Holy Etchmiadzin 

Cathedral 

Our Moral & Faithful Duty 

https://youtu.be/xlM_PHeMA44
https://youtu.be/xlM_PHeMA44
https://youtu.be/6h5InbcvaF0
https://youtu.be/6h5InbcvaF0
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HOLY ETCHMIADZIN  
AND THE FUNDRAISING EFFORTS OF THE RENOVATION OF THE CATHEDRAL 

 
 

“Armenia’s acceptance of Christianity as its state religion is not an ordinary occurrence. 

It is life and that life is a perpetual force.” 

H.H. Karekin I Sarkissian, 

Catholicos of All Armenians 

 

 

      Prominent foreign encyclopaedias state that “Armenians were the first people to accept Christianity as an 

official state religion.” This statement has significant historical value in the history of entire Christendom. 

Additionally, this historical fact is a source of pride and honour for our people. 

      Since Armenia’s conversion to Christianity in 301 A.D., our Christian Faith has been deeply enrooted in our 

people. Therefore, in the words of the Vartanants martyrs “no force can deter us from our Faith.” (451 A.D.) 

      In the centuries which followed, the Christian Faith was the unifying force of the Armenians, becoming an 

inseparable part of our identity. At the center of this unifying movement was the Armenia Apostolic Church. 

      From the days of St. Gregory the Illuminator, Holy Etchmiadzin became the spiritual birthplace of the Armenian 

people, the religious and ecclesiastical center, the See of the Catholicoi of All Armenians, and through its national and 

cultural activities, Holy Etchmiadzin became the expression of our national identity. 

      In the words of the 15
th
 century Armenian historian Arakel Vartabed of Tavriz, “the entire Armenian nation was 

bound by the ‘Right Hand’ of St. Gregory the Illuminator and Holy Etchmiadzin.” 

      Driven by this unshakable faith and resolute conviction, we have sought refuge, spiritual power and consolation in 

the Armenian Church, in Holy Etchmiadzin. 

      Today, as the Cathedral of Holy Etchmiadzin is undergoing the costly renovation, it is our expectation from our 

people to extend a helping hand and to provide financial support for this God-pleasing mission. As we have noted in 

the past, we wish to reaffirm our conviction the “Under the blessed arches of Holy Etchmiadzin, the prayers of 

every Armenian faithful have echoed throughout history. Those prayers resonate in the hearts of the faithful 

today who have taken on the noble mission as architects to preserve the sustainability of the Mother 

Cathedral.” 

      Participating in the renovation of the Cathedral of Holy Etchmiadzin ought to be the obligation of every Armenian. 

Through our heartfelt donations, let us take pride and ownership in the Mother See of Holy Etchmiadzin.  

 

Prayerfully 

 

 

 

 

Archbishop Hovnan Derderian 

Primate of the Western Diocese of North America 

 

Burbank, CA 



 

 - 20 - 

 



 

 - 21 - 

Parish 

News 

  

 

 

MELBOURNE 

Armenian Apostolic Church of St Mary 
 

1 January, St Mary’s Church in Melbourne commenced the new year with the first 

Divine Liturgy celebrated by Parish Priest, Reverend Father Khacher Harutyunyan 

after which the Blessing of the Pomegranates Thanksgiving Service was held. The 

blessed pomegranates were later distributed to the congregation members to take 

home as a symbol of the New Year. 

 

5 January, the Divine Liturgy on the Eve of the Feast of the Holy Nativity of our Lord Jesus Christ (Jrakalooyts) was 

celebrated at St Mary’s Church followed by a procession leading to the church hall singing Christmas hymns where the 

Blessing of the Residence ceremony took place. The evening continued with the traditional Easter dinner and merriment. 

 

6 January, on the Feast of the Holy Nativity and Theophany of our Lord 

Jesus Christ, the Divine Liturgy was celebrated with the church filled to 

capacity with its faithful community members who once again were 

renewed by the Good News of the Holy Birth. The beautiful voices of the 

Zvartnots Choir provided the accompaniment to the Divine Liturgy. At 

the conclusion, the Blessing of the Water Service was conducted with 

the Holy Muron which was later distributed to the congregation for 

restoration of the soul and body. 

This year’s Godfather of the Cross was Mr Anto Bahar who took the 

Holy Cross from the Holy Altar home with him afterwards. At the 

conclusion of the 8 holy days of Christmas the Holy Cross was returned 

to the Church. 
 

 
 

WENTWORTHVILLE – SYDNEY 
Armenian Apostolic Church of Holy Trinity 

 

1 January – Similarly to all the 

sister parishes, Very Reverend 

Father Yeremia Abgaryan, Parish 

Priest of Holy Trinity Church 

celebrated the Divine Liturgy 

followed by the Blessing of the 

Pomegranates Thanksgiving service. In his sermon, Father Yeremia urged the 

faithful at the start of the new year to strive for a holy heart and mind of humility 

to reflect in their lives. 
 

5 January – His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian celebrated the Divine 

Liturgy on the Eve of the Feast of Holy Nativity (Jrakalooyts) and following the 

church service the procession made its way to the Batmanian hall for the Blessing 

of Residence ceremony. The large gathered crowd joined the Primate for a 

traditional Christmas Eve meal prepared by the Church Ladies Auxiliary, donated 

by Mr Jack Nercessian as thanksgiving for the blessing of two Godfather crosses in 

the church. 
 

6 January –  On the Feast of the Holy Nativity, Fr Yeremia celebrated the Divine 

Liturgy with his faithful flock and conducted the Blessing of Water service on the  
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Feast of the Holy Theophany of our Lord Jesus Christ. It was a very 

emotional service for the congregation as it was the final Divine 

Liturgy in Sydney their Pastor would celebrate with them before 

returning back to the Mother see of Holy Etchmiadzin. 

 

7 January – A general requiem service was held at Rookwood 

Cemetery by Father Yeremia assisted by Garo Tahmizian and 

blessings of the graves were conducted on this day of Merelots. 
Father Yeremia gave his final sermon to the small number of 

community members who were present, imparting Godly wisdom 

and inspired words to comfort and nourish the soul. 

 

8 January – A farewell gathering was held for Father Yeremia attended by Reverend Fathers 

Norayr Patanian, Bartev Karakashian and Avetis Hambardzumyan, Mr Stepan Kerkyasharian 

Vice Chairman of the Diocesan Council, Mr Bedros Zorlu Chairman of Holy Resurrection 

Church Parish Council, benefactor Mr Krikor Batmanian, invited guests and parishioners. 

The evening commenced with a welcome address by Parish Council Vice-Chairman Mr 

Vazken Yegenian followed by the Chairman Mr Nahabet Hacadurian and speakers Mrs Linda 

Yakenian Co-ordinator of the Seniors’  Social Gatherings, Mrs Lena Estefanian Head of the 

Sunday School who with fellow teachers had organised a small presentation by a group of 

Sunday School students which was 

very well received; Mr Stepan 

Kerkyasharian and Father Avetis 

who with Mr Zorlu presented a gift 

Father Yeremia with a gift from the 

Holy Resurrection Parish Council. 

As a surprise  the  Gomidas  Choir  

 

sang the Pontifical hymn (Hayrabedagan Maghtank). 
In appreciation of their service the Ladies Auxiliary 

was invited from the kitchen to receive the applause 

they so well deserve. The final words were Father 

Yeremia’s as he expressed his joy of serving the parish 

thanking everyone and especially the Ladies Auxiliary 

for their tireless service. Needless to say, Father 

Yeremia will be sorely missed by his church family. 

 

9 January – A group of 30 accompanied Father Yeremia to the 

airport to bid him farewell. It was a difficult time for everyone to 

say their goodbyes to a Parish Priest they loved and who had 

himself embraced them so warmly.  

The fruitful ministry of Father Yeremia in this one year with the 

community-building he achieved, the establishment of the 

Sunday School, seniors’ social group and bringing cohesion 

through the Christian message of love will be his legacy that is 

now up to the church bodies to continue as they look toward 

welcoming their new Parish Priest from the Mother See in the 

coming months. 
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Aladjadjian 

 
Mr & Mrs Noubar & Gina Mazloumian 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

 

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

Մեր ընթերցողներէն յաճախ կը ստանանք գնահատանքի եւ 
քննադատական գիրեր: Իր շահեկանութեան համար Անի 
Ֆիշենքճեանի ուղարկած նամակը ամբողջութեամբ կը 
հրատարակենք ստանալէ ետք հեղինակին արտօնութիւնը: 
Յայտնենք որ Ֆիշէնքճեան մասնագիտութեամբ պատմաբան է եւ 
այժմ պատմական գիտութիւններու թեկնածու: Ան-2014էն մինչ օրս 
արեւմտահայերէն կը դասաւանդէ Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածինի 
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի եւ Սեւանի Վազգէնեան հոգեւոր 
դպրանոցի սաներուն: Միեւնոյն ատեն գիտաշխատող է 
Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի եւ կ'ուսումնասիրէ 
Սուրիոյ Հայ համայնքի պատմութիւնը ինչպէս նաեւ 
Արեւմտահայերէնի Պատմութիւնը: Խմբագրութիւնս իր խորին 
շնորհակալութիւնը կը յայտնէ Օրիորդ Ֆիշէնքճեանին իր 
կատարած նշումներուն համար:      Խմբ. 
 

Յարգարժան  Տիար  Նշան Պասմաճեան 

Դիւանապետ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց Թեմի 

Առաջնորդարանի 
 

Ողջոյն 

Շնորհակալութեամբ ստացանք ձեր Առաջնորդարանի 

լրատուի՝ «Փարոս»-ի, թիւ 29 համարը։ Առաջի հերթին ուրախալի 

եւ ողջունելի երեւոյթ է մեզի համար այն, որ հեռաւոր ափերու 

վրայ գտնուող մեր հայրենակիցները, ի գին ամէն զոհողութեան, 

այդ մայրցամաքի վրայ եւս շարունակած են ու կը շարունակեն 

պահապանը հանդիսանալ այն աւանդին՝ Արեւմտահայերէնին, 

զոր ստացած են իրենց մեծերէն, ե՛րբ՝ հայաշխարհը 

արեւմտահայերէնը կը դասէ վտանգուած լեզուներու շարքին։ Ձեր 

«Փարոս»-ը ալեկոծ Ովկիանոսի վրայ այն լուսաշող յոյսն է, որով 

կարելի է թիավարել դէպի խաղաղ ափ։ 

29-րդ Համարը իր բազմաբնոյթ նիւթերով բանբերը կը 

հանդիսանայ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի հայկական 

համայնքներու առօրեային վերաբերող՝ թեմական, կրթական եւ 

մշակութային կեանքին։  

Ընդունելով ձեր շնորհաւորանքը Ամանորի եւ Սուրբ 

Ծննդեան տօներուն առթիւ, մենք եւս մեր կարգին կը շնորհա-

ւորենք ձեզ՝ Առաջնորդարանի անձնակազմը, ձեր համայնքներուն 

մեր հայորդիները, համայնքի հայապահպան ու հայաստեղծման 

գործի նուիրեալները եւ մեր ջերմ բարեմաղթանքները բոլորին։  
 

  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 

DONATION TO THE DIOCESE 

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian …….. $5,000.00 

& Bushfire Appeal ……………..……….. $5,000.00 


