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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

Շբ 1 Փետրուար – Առաւօտուն տեղի ունեցաւ Արեւ-

մտեան Սիտնիի Համազգայինի Սերոբ Փափազեան 

շաբաթօրեայ վարժարանի 2020 տարեշրջանի բացման 

հանդիսութիւնը ի ներկայութեան աշակերտութեան, 

ուսուցչական կազմին, ծնողներու եւ հիւրերու: 

Գեղեցիկ սովորութիւնը ունին մեր վարժարանները 

իրենց բացման հանդիսութեան հրաւիրելու հոգեւորա-

կան մը օրհնելու համար դպրոցի առաջին օրը, որպէս-

զի հեզասահ ընթանան դպրոցական տարեշրջանի 

բոլոր օրերը: Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 

դպրոցի զոյգ քայլերգներէն ետք բեմ հրաւիրուեցաւ Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանը. ան օրհնեց աշակերտները Աստուծոյ խօսքով ու աղօթքով ու խրախուսեց  զիրենք 

հաւատարիմ մնալու հայու հաւատքին ու Հայոց գիր ու գրականութեան: Ապա Համազգայինի Սեւան Մասնաճիւղի 

ատենապետուհին՝ տիկին Մարալ  Պարսումեան յայտնեց թէ Համազգայինի Սեւան մասնաճիւղը ամէն ճիգ կը 

թափէ կանգուն պահելու այս դպրոցը Արեւմտեան Սիտնիի մէջ . ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց դպրոցի 

նախկին տնօրէնուհի Տիկ Լինտա Եկենեանին որ 27  տարիներ ծառայած էր ու օգտակար դարձած այս հիմնարկին 

ու յաջողութիւն մաղթեց նորանշանակ տնօրէնին՝ տիար Անդրանիկ Ինճէճիկեանին: Պրն Տնօրէնը ներկայացուց 

ծրագիր մը, որով պիտի ջանար դպրոցը յաջողակ ու կանգուն պահել: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց 

Արժանապատիւ Քահանայ Հօր եկեղեցիէն տասնեակ մղոններ հեռաւորութեան վրայ գտնուող Փափազեան 

Վարժարան այցելելուն համար ինչպէս նաեւ Սրբազան Հօր, որ միշտ գուրգուրոտ վերաբերում ցոյց տուած է Հայ 

Վարժարանին:  Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ արժանապատիւ Տէր հօր Պահպանիչով: 
 

Բշ 3 Փետրուար – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան նախագահեց Մայր Տաճարի Դրամահաւաքի 

յանձնախումբի ժողովին, ատենապետութեամբ Պրն Մայքըլ Քարափիէթի: Ժողովը կազմեց յայտագիրը 

դրամահաւաքի նախապատրաստական աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ ծրագիրը Բարձր. Տէր Յովնան Արք 

Տէրտէրեանի այցին ընթացքին տարուելիք աշխատանքներուն: 
 

Գշ 4 Փետրուար – Սրբազան Հայրը Թեմական Խոր-

հուրդի Փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան 

եւ  Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, ընդառաջելով 

Սիտնիի Կաթոլիկ Առաջնորդութեան միջ կրօնական 

յարաբերութեանց յանձնաժողովի նախագահ Քոյր 

Ճիովաննի Ֆարքուըրի հրաւէրին (Director, Commission 

for Ecumenical and Interfaith Relations Catholic 

Archdiocese of Sydney), Նորթ Սիտնիի Աւստրալիոյ 

Կաթոլիկ Համալսարանի սրահին մէջ ներկայ եղան 

Մարդկային Եղբայրութեան Փաստաթուղթի ստորա-

գրութեան առաջին տարեդարձի յուշահանդէսին: Այս 

փաստաթուղթը, 4 Փետրուար 2019ին, Արաբական 

Միացեալ Էմիրութեանց մայրաքաղաք Ապու Տապիի մէջ ստորագրուեցաւ Նորին Սրբութիւն Ֆրանսիս Պապի եւ Ալ 

Ազհարի Մեծ Միւֆթի Դոկտ Ահմէտ Ալ Թայէպի միջեւ: Փաստաթուղթը իր ամբողջութեան մէջ կարելի է կարդալ 

հետեւեալ ԼԻՆՔին մէջ http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-

francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 
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Քոյր Ճիովաննի եւ իր գործակիցները կարողացած 

էին հասնիլ այն եզրակացութեան թէ ժամը հասած էր 

նման փաստաթուղթ մը ստորագրելու նաեւ Աւստրա-

լիոյ մէջ ներշնչուելով վերոյիշեալ փաստաթուղթէն: 

Ստորագրուեցաւ փաստաթուղթ մը «Քրիստոնեայ 

Իսլամ   Միջկրօնական Յանձնարարութեան Հաստա-

տում» (A Christian-Muslim Interfaith Commitment 

Statement)» վերնագրով, ուր կողմերը յանձնաու կը 

դառնային եղբայրութիւն հաստատելու հաւատա-

ցեալներու թէ ոչ հաւատացեալներու եւ բոլոր բարի 

կամեցողութիիւն ունեցող անձանց միջեւ: Ստորա-

գրողները՝ Մայքըլ ՄաքՔէնա Եպիսկոպոս 

(Ատենապետ Քրիստոնէական Միութեան եւ Միջ- 

կրօնական Երկխօսութեան Աւստրալիոյ Կաթոլիկ 

Եպիսկոպոսներու Յանձնաժողովին), Փրոֆ. Հայտըն 

Րամզի, (Փոխ Դիւանապետ Աւստրալիոյ Կաթոլիկ 

Համալսարանի Համադրումի Աշխատանքներուն), 

Դոկտ Իպրահիմ Ապու Մոհամմէտ (Աւստրալիոյ Մեծ 

Միւֆթի), Շէյխ Շաֆիք Ապտուլլա Խան (Ատենապետ 

Աւստրալիոյ Իսլամական Մշակութային Կեդրոնի եւ 

Գլխաւոր Տնօրէն Ալ Ֆայսալ Վարժարաններու): Խօսք 

առին Աւստրալիոյ Պապական Նուիրակ Քարտինալ 

Անկէլ Այուսօ Կուիքսոթ, Մեծ Միւֆթին, Քոյր 

Ճիովաննին եւ ՄաքՔէնա Եպիսկոպոսը: Արեւելեան 

Եկեղեցիներէն արարողութեան կը մասնակցէր նաեւ 

Մէլքայթ եկեղեցւոյ Առաջնորդ Րոպըրթ Րապպաթ 

Եպիսկոպոսը եւ Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ 

Առաջնորդ Մաքարիոս Արքեպիսկոպոսի ներկայա-

ցուցիչը: Սրբազան հայրը շնորհաւորեց Կաթոլիկ 

եկեղեցւոյ պատասխանատուները այս խիստ կարե-

ւոր նախաձեռնութեան համար եւ իր բարեմաղթանքը 

կատարեց երկխօսութեան շարունակականութեան: 

Սրբազան հայրը շնորհաւորեց նաեւ Մեծ Միւֆթին եւ 

մաղթեց որ եղբայրական յարաբերութիւններ 

մշակուին աշխարհի ամէն կողմ եւ բոլոր մակար-

դակներու վրայ: 

Փարոսի Խմբագրութիւնը հետաքրքրուող ընթերցող-

ներուն պատրաստ է տրամադրելու փաստա-

թուղթերու պատճէնները անգլերէն եւ Արաբերէն 

լեզուներով:

 

Դշ 5 Փետրուար – Սրբազան Հայրը եւ 

Դիւանապետը Առաջնորդարանին 

մէջ ընդունեցին ՀՕՄի Կեդրոնական 

Վարչութեան անդամ Տիկին Նորա 

Սեւակեանը: Մինչեւ անցեալ տարի 

Տիկին Սեւակեան կը վարէր ՀՕՄի 

Աւստրալիոյ Շրջանային Վարչու-

թեան ատենապետութիւնը: 2019ի 

Հոկտեմբերին Մոնթրէալի մէջ կայա-

ցած ՀՕՄի 72րդ համահայկական  

ժողովին, Տիկին Սեւակեան ընտր-

ուեցաւ Կեդրոնական վարչութեան 

անդամ: Սրբազան Հայրը, որուն 

սրտին միշտ մօտիկ եղած է ՀՕՄը իր 

աշխարհատարած աշխատանքին 

համար, ողջունեց Տիկին Սեւակեանի 

ընտրութիւնը, որ պատիւ էր Աւստրալիոյ համար, մանաւանդ որ Աւստրալիայէն առաջին անգամն էր որ 

անդամուհի մը Կեդրոնականի անդամ կ'ընտրուէր: Տիկին Սեւակեան լայն բացատրութիւն տուաւ ՀՕՄի 

Կեդրոնականի տարած հսկայածաւալ աշխատանքին մասին, որ մեծապէս տպաւորիչ էր: Տիկինը իր վարչական 

ընկրուհիներուն բարեւները փոխանցեց Սրբազան Հօր եւ իմացուց որ ՀՕՄի հիմնադրութեան 110ամեակին առիթով 

տեղի ունենալիք միջոցառումներուն մասին տեղեակ պիտի պահէ Սրբազան Հայրը: Սրբազան Հայրը իր 

օրհնութիւնը տուաւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամուհիներուն եւ իր ողջոյնները փոխանցեց Աւստրալիոյ 

Շրջանային Վարչութեան:      
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Եշ 6 Փետրուար – Ընդառաջելով Մարոնի Աւստրալիոյ 

Առաջնորդ Անթուան Շարպէլ Թարապայ 

Եպիսկոպոսին հրաւէրին, Բարձրաշնորհ Տէր 

Հայկազուն Արք Նաճարեան եւ Դիւանապետ Նշան 

Պասմաճեան ներկայ եղան Երաժշտական Հոգեւոր 

թատերական համերգի մը Մենք Կը Հաւատանք (We 

Believe) բնաբանով: Մօտ երեք ժամ տեւողութեամբ 

համերգը բեմադրուած էր Մարոնի հոգեւորական 

Հայազգի Յովիկ Վարդապետ Պուտագեանի կողմէ: 

Այս հոգեւորականը ծնած է Սուրիոյ Պէնիաս 

քաղաքը, ան 2003 թուականին միացած է Անտոնեան 

Միաբանութեան (Antonine Order) եւ 2011ին 

ձեռնադրուած է կուսակրօն քահանայ եւ ստացած 

վարդապետի կոչում: Ան իր Աստուածաբանութեան 

մագիստրոսի վկայականը ստացած է Մելպուրնի 

համալսարանէն եւ այժմ փոխ աբբահայրն է Սուրբ 

Շարպէլ Վանքին՝ Մելպուրն: 2013ին հիմնած է Our 

Lady of Lebanon երգչախումբը եւ տաղանդաւոր 

ձայներու միջոցաւ բարձրացուցած է Պատարագներու 

երգեցողութեանց որակը: Ան բազմաթիւ համերգներ 

տուած է աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ: 

Համերգին ներկայ էին աւելի քան 400 հաւա-

տացեալներ, ընդհանրապէս Մարոնի շրջանակէն: 

Պուտագեան վարդապետ եւ իր 45 հոգինոց 

երգչախումբը մեծամասնաբար Արաբերէն լեզուով  

դիւթեցին ներկաները բարձրորակ երաժշտութեամբ: 

Անոնք ներկայացուցին Յիսուսի հրաշքներուն, 

առակներուն ինչպէս նաեւ Խաչելութեան ու 

Յարութեան նուիրուած երգեր ու թատերական 

ներկայացումներ, վիտէօարձանագրութիւններու 

ընկերակցութեամբ: Երկրորդ մասը նուիրուած էր 

Մարոնի Սուրբերու եւ Աստուածամօր: Ձեռնարկը կը 

միտէր քրիստոնեայ հաւատքը զօրացնելու 

հանդիստեսին մէջ,  Հայր Յովիկ յաջողած էր հասնիլ 

իր նպատակին:  

Թարապայ Եպիսկոպոս իր փակման խօսքին մէջ 

անդրադարձաւ Հայր Յովիկի հայկական ծագումին, 

անդրադարձաւ Հայ Առաքելական եւ Մարոնի 

եկեղեցիներու ամուր կապին եւ շնորհակալութիւն 

յայտնեց Սրբազան Հօր իր քաջալերանքին համար, 

որով երկրորդ անգամն էր որ ան ներկայ կը գտնուէր 

Հայր Յովիկի համերգին, առաջինը՝ 2016ի:  

 

Շբ 8 Փետրուար – Սրբազան Հայրը ներկայ եղաւ ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան Շաբաթօրեայ Վարժարանի 2020ի 

պաշտօնական բացումին: Այս առիթով հետեւեալ թղթակցութիւնը ստացած ենք Ալեք Մանուկեան Վարժարանի 

տնօրէնութենէն. 

« Շաբաթ, 8 Փետրուար 2020 ին  Բարձրաշնորհ Տէ՛ր Հայկազուն Արք Նաճարեան, Առաջնորդ Աւստրալիոյ և Նոր 
Զելանտայի թեմին , հակառակ կլիմայական աննպաստ պայմաններուն եւ տեղատարափ անձրևին,  այցելեց 
ՀԲԸՄի Ալեք Մանուկեան Շաբաթօրեայ վարժարան, մասնակցելու համար անոր պաշտօնական բացման 

հանդիսութեան։ 
    Աշակերտները, կարգապահ շարքերով,  դիմա-
ւորեցին Սրբազան Հայրը որ իր կարգին զանոնք 
առաջնորդեց Տէրունական աղօթքով, որուն երգե-
ցողութենէն ետք, ան իր հայրական խօսքը ուղղեց  
իրենց եւ  ծնողներուն, շեշտելով տան մէջ 
հայերէնով հաղորդակցելու կարևորութիւնը, 
քաջալերելով զանոնք սիրելու և իւրացնելու 
մայրենի լեզուն: Ապա աշակերտները,  ուսուց-
չուհիներուն կողմէ առաջնորդուեցան իրենց 
դասարանները։ 
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      ՀԲԸՄ -ի Սիտնիի մասնաճիւղի ատենապետ տիար Միհրան Լէփէճեան, վարժարանիս հոգաբարձու անդամ 
պրն․ Յովհաննէս Գույումճեան, տնօրէնուհի Ռոզէթ Բանճարճեան և կարգ մը ծնողներ, թէյասեղանի մը շուրջ, 
համախմբուեցան Սրբազան Հօր հետ, որուն ընթացքին ան աւելի մօտէն տեղեկացաւ վարժարանիս դիմագրաւած 
մարտահրաւէրներուն, իր մտահոգութիւնը կիսեց Հայերէնի  նահանջի մասին եւ պատասխանեց ծնողներու 
զանազան հարցումներուն։  
        Սրբազան Հայրը  բարի երթ մաղթեց վարժարանին 2020ի ուսումնական տարեշրջանին բացման առթիւ և 
ընդունեց հրաւէրը  ներկայ գտնուելու ամավերջի վկայականաց բաշխման հանդիսութեան ։ 
 

Շբ 8 Փետրուար – Պոլիս հրատարակուող Մարմարա թերթէն իմացանք թէ Աւստրալիոյ հրդեհները մարող 

կամաւորներուն մէջ կը գտնուէր նաեւ Հայ մը՝ Արմէն Առաքելեան անունով: Սրբազան Հօր խորհուրդով եւ Տէր 

Աւետիս Քահանայի ջանքերով Պրն Առաքելեան հրաւիրուեցաւ Առաջնորդարան, ուր զինք ընդունեցին Սրբազան 

Հայրը, Տէր Աւետիս եւ դիւանապետը: Երիտասարդ մեր հիւրը շրջանաւարտ է ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանէն եւ 

ապա Համազգային Գօլստըն Ճեմարանէն: Կը խօսի անսայթաք Արեւմտա եւ Արեւելահայերէն: Մէկուկէս ժամուան 

հանդիպումին ընթացքին Առաքելեան պատմեց զանազան 

դրուագներ, որոնց մասնակից դարձած են ինք կամ 

ընկերները: Ունկնդրողներուս համար նորութիւն էր թէ ինչ 

միջոցներ կը գործադրուէին 30-40 մեթր բարձրութիւն ունեցող 

եւ սուրացող կրակի մը առջեւ պատ քաշել եւ անոր ընթացքը 

շեղելը, թէ Աւստրալիան ինչպիսի օդանաւ ունէր ինչպէս 

յայտնի Մարի Պաշիր օդանաւը եւ կամ վարձուած նման 

օդանաւեր, որոնցմով կարելի եղաւ Աւստրալիան փրկել հրոյ 

ճարակ դառնալէն: Ան բացատրութիւն տուաւ անտառներու 

մէջ գոյութիւն ունեցող բնական թակարդներու (Sink Hole) 

մասին, որոնց մէջ երբ մէկը իյնայ յոյսը համարեա կը կորսուի 

զինք գտնելէն: Հիացումով ծանօթացանք թէ Աւստրալիան 

80000 կամաւորներու ուժ ունէր, թիւ մը որ այլ երկիրներու 

բնակչութեան մէջ շատ նօսր է: Առաքելեան խօսեցաւ 

պետութեան, մանաւանդ Գլատիս Պէրէճիքլեանի գլխաւորած կառավարութեան բարձրորակ կազմակերպչական  

աշխատանքին մասին, որուն շնորհիւ նուազագոյն վնասը կրեց նահանգը, ան նաեւ մատնանշեց քննադատելի 

երեւոյթները: Մինչ հանդիպումը տեղի կ'ունենար, Արմէն Առաքելեան իր ձեռքի հեռախօսին վրայ պատգամներ կը 

ստանար, ուր իրմէ կը խնդրուէր այս անգամ օգնելու յորդառատ անձրեւներու պատճառած հեղեղներէն մարդ 

ազատելու բարի գործին: Արմէն Առաքելեան խորհրդատու է Չինական անասնաբուծական ընկերութեան մը: Ան 

իրերայաջորդ 31 օր կամաւոր աշխատանք տարած է այս հրդեհներու մարման գործին մէջ օրական 16 ժամ՝ 

Քաթումպայի շրջանին մէջ: Սրբազան Հայրը մեծապէս գնահատեց այս հոյակապ երիտասարդին տարած 

անզուգական աշխատանքը եւ մաղթեց որ ան օրինակ հանդիսանայ շատ մը Հայերու, որոնք, ի սէր իրենց երկրին՝ 

Աւստրալիոյ, տանին նման աշխատանք: Յուսով ենք որ առիթ կարելի ըլլայ ստեղծել որ Արմէն Առաքելեան իր 

փորձառութեանց եւ կամաւոր աշխատանք նիւթին մասին խօսի Առաջնորդարանի կազմակերպելիք Լսարանական 

ասուլիսի մը ընթացքին:  

 

Կիր 9 Փետրուար – Թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մէջ տօնուեցաւ Սուրբ Սարգիսի տօնը եւ 

յաւուր պատշաճի քարոզներ տրուեցան վեր առնելու Սուրբ Սարգիսի քրիստոնէական եւ 

մարդկային արժէքները եւ քայլելու անոր օրինակով: Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ 

պատարագեց Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ Գարագաշեան իսկ քարոզը տուաւ Սրբազան 

Հայրը: Ան մանրամասնութեամբ անդրադարձաւ Սուրբ Սարգիսի կեանքին 

հանգրուաններուն, որուն ի լուր հաւատացեալները ամբողջական պատկերը կարողացան 

կազմել Ս. Սարգիսի կեանքին եւ գործունէութեան: Տրուած ըլլալով որ Ս. Սարգիսի 

անուան օրը Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմէ հռչակուած է 

Երիտասարդներու Օր, յաւարտ Սուրբ Պատարագի Սրբազան Հայրը, յատուկ 

արարողութեամբ, օրհնեց բոլոր երիտասարդները եւ բոլոր անոնք որոնք կը կրէին Սարգիս անունը, անոնց 

մաղթելով արեւշատ օրեր եւ բեղուն գործունէութիւն: Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Հայ 

երիտասարդութիւնը իրենց օրուան առթիւ ինչպէս նաեւ Սարգիս անուն կրող բոլոր մեր Հայ եղբայրները: 
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Կիր 9 Փետրուար – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին 

նախաձեռնութեամբ Ֆաթուշ ճաշարանին մէջ, նախագահութեամբ Սրբազան Հօր, 

յոբելեարին եւ ընտանիքին, քահանայ հայրերուն, թեմական եւ ծխական մարմիններու 

ներկայացուցիչներուն, տօնուեցաւ Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ 

Բաթանեանի քահանայական ձեռնադրութեան 35ամեակը, հանդիսավարութեամբ Պրն 

Աւօ Գարակէօզեանի: Իրենց խօսքերուն մէջ Արժանապատիւ քահանայ հայրեր Տէր 

Պարթեւ Գարագաշեան եւ Տէր Աւետիս Համբարձումեան իրենց գնահատանքը 

արտայայտեցին Տէր Նորայրի տարած 

35ամեայ աշխատանքին եւ իրենց 

գոհունակութիւնը՝ որպէս գործակից: 

Խօսք առին Թեմական Խորհուրդի 

ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 

Պետրոսեան, Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս 

Զօրլու, Թէքէեանի «Բարձրացում» ոտանաւորը արտասանեց 

Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան իսկ յոբելեար Քահանայ հայրը իր 

շնորհակալութեան եւ երախտիքի խօսքին կողքին մեներգեց 

«Կիլիկիա» երգը: Սրբազան Հայրը վեր առաւ Տէր Հօր 

բարոյական եւ կազմակերպչական յատկութիւնները, անոր 

անսակարկ եւ օրինակելի նուիրումը եկեղեցւոյ, տասնեակ 

տարիներու Լոյս ամսաթերթի պատասխանատուութիւնը եւ խմբագրումը եւ մաղթեց որ Աստուած զինք առողջ ու 

կայտառ պահէ միշտ: Հաւաքը աւարտեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով:  

 

Բշ 10 Փետրուար – Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի(ՀՀՀ) Աւստրալիոյ մասնաճիւղի 

վարչութիւնը իր հերթական ժողովը գումարեց Սրբազան Հօր նախագահութեամբ: Ժողովը զբաղեցաւ 

յառաջիկայ Մայիսին Երեւանի մէջ տեղի ունենալիք ՀՀՀի տարեկան ընդհանուր ժողովին օրակարգով 

եւ այնտեղ ներկայացուելիք առաջարկներով: Պատգամաւորները նաեւ պիտի զբաղին ՀՀՀի յաջորդ 

դրամահաւաք-ձեռնարկին հայրենի արուեստագէտներ հրաւիրելու աշխատանքով:  

 

Գշ 11 Փետրուար – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին: 

 

Դշ 12 Փետրուար – Սրբազան Հայրը, 

ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի եւ Թեմական խորհուր-

դի անդամ Պրն Գէորգ Չափրազեանի, 

ներկայ եղաւ Գօլստըն Ճեմարանի 2020 

տարեշրջանի պաշտօնական բացման 

հանդիսութեան: Տարիներ առաջ խնամա-

կալութեան կողմէ հաստատուած բարե-

րարներու հոգեհանգիստի սովորութիւնը 

շարունակելով Ճեմարանի տնօրէնը հրա-

ւիրած էր Սրբազան Հայրը եւ Տէր Հայրը 

Արշակ եւ Սօֆի Գօլստըն բարերարներու 

կիսանդրիներուն առջեւ կատարելու 

հոգեհանգստեան արարողութիւն Ճեմա-

րանի բոլոր բարերարներուն հոգիներուն ի հանգիստ: Ներկայ էին Ճեմարանի բարերարներ, տնօրէնութիւնը, 

ուսուցչական կազմը, ծնողներ, աշակերտութիւնը  եւ Համազգայինի պատասխանատու անձնաւորութիւններ: 

Տպաւորիչ արարողութեան աւարտին աշակերտներ ծաղկեպսակներ զետեղեցին կիսանդրիներուն առջեւ: Ապա, 

Սրբազան Հայրն ու բոլոր հիւրերը հրաւիրուեցան Նալպանտեան Սրահ, ուր տեղի ունեցաւ դպրոցի պաշտօնական 

բացման հանդիսութիւնը, դպրոցի նոր պետերուն երդման արարողութիւնը եւ անոնց նշանակներուն օրհնութիւնը 

Սրբազան Հօր կողմէ: Խօսք առաւ Ճեմարանի տնօրէն Պրն Էտի Տէմիրճեան եւ հրաւիրեց Սրբազան Հայրը 

արտասանելու իր սրտի խօսքը: « Դուք ինչո՞ւ այստեղ էք առաւօտեան կանուխ այս ժամուն, հարց տուաւ Սրբազան 
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Հայրը, պատասխանելով՝  որովհետեւ դուք կը հաւատաք Հայ 

Վարժարանի առաքելութեան եւ անոր կարեւորութեան: Դուք 

կը հաւատաք որ մեր համայնքին մէջ իր կարեւոր դերը կը 

խաղայ Գօլստըն Ճեմարանը պատրաստելու համար 

վաղուան մեր առաջնորդները, որոնցմէ մի քանին իրենց 

երդումը հիմա տուին, պատասխանատուութեան բարձր 

գիտակցութեամբ ղեկավարելու իրենց դասընկերները»: 

Սրբազան Հայրը դրուատեց Հոգեհանգստեան արարողու-

թեան սովորութիւնը եւ բարի երթ մաղթեց Ճեմարանին՝ 

բեղուն 2020 տարեշրջանի մը համար:  
 

Եշ 13 Փետրուար – Տեառնընդառաջ: Ի՞նչ գեղեցիկ աւանդութիւն: 

Սրբազան Հայրը, Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ հանդիսապետեց 

արարողութեան, որմէ ետք քահանայ հայրերուն հետ միասին 

շրջափակին մէջ զետեղուած խարոյկին շուրջ տեղի ունեցաւ 

Անդաստան, ապա Սրբազան Հայրը վառեց կրակը: Ամուսնացեալ 

զոյգեր, նշանուածներ եւ ժողովուրդի անդամներ ցատկեցին 

ճարճատող կրակին վրայէն: Սկսաւ շուրջպարը, որուն մասնակցեցան 

յատկապէս երիտասարդ զոյգերը: Արժ Տէր Աւետիս Քահանան գեղեցիկ 

գաղափարը ունեցած էր Առաջնորդարան հրաւիրելու 2019ի ընթացքին 

ամուսնացեալ զոյգերը, ծանօթանալու Սրբազան Հօր հետ եւ առնելու 

անոր օրհնութիւնը: Աւելի քան 12 հայկական նոր բոյներ կազմած 

զոյգեր հաւաքուեցան Սրբազան հօր եւ քահանայ հայրերուն շուրջ եւ 

մասնակից դարձան սրտբաց զրոյցի: Հիւրերը հիւրասիրուեցան 

Առաջնորդարանի Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ: Սրբազան Հայրը 

կատարեց իր բարեմաղթութիւնները եւ շեշտեց Հայ ընտանիքին 

զօրութեան առաւելութեանց վրայ, Հայ ընտանիքը նկատելով հիմը 

Հայրենիքին ու գրաւա-

կանը Հայութեան յաւեր-

ժութեան: Այս հաւաքը 

առիթ հանդիսացաւ որ 

նորապսակ Հայ ընտա-

նիքները մշակեն նաեւ 

ընտանեկան բարեկամութիւններ եւ ստեղծեն ընտանեկան 

յարաբերութիւններ: Սրբազան Հայրը իր խօսքին աւարտին դրուատեց 

Առաջնորդարանի տիկնանց յանձնախումբի տարած եկեղեցանուէր 

գործունէութիւնը եւ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց ճոխ 

հիւրասիրութեան համար:  
 

Եշ 13 Փետրուար – Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներու առթիւ Սուրբ Գրոց Սերտողութեան դասընթացքը կը 

դադրի: Գլխաւորութեամբ Սրբազան Հօր, 13 Փետրուարին դասընթացքը  վերսկսաւ եւ կը շարունակուի ամէն 

Հինգշաբթի առաւօտեան ժամը 11-12: Մասնակցեցան աւելի քան 20 տիկիններ:  

 

ւրբ 14 Փետրուար – Աւստրալիոյ Կիպրացի-

ներու Միութեան եւ Կիպրոսի դեսպանուհի 

Մարթա Մաւրոմաթիի հրաւէրին ընդառա-

ջելով, հայկական զանազան կազմակեր-

պութիւններու ներկայացուցիչներ հանդիպում 

մը ունեցան Կիպրոսի Ազգային Ժողովի 

խօսնակ Տիմիթրիս Սիլլուրիսի հետ Սիտնիի 

Four Seasons հիւրանոցին մէջ: Հանդիպման 

մասնակցեցան Սրբազան Հայրը, ՀՅԴ եւ ՌԱԿ  
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կուսակցութիւններու, ՀԲԸՄի, Հայ Դատի յանձնախումբի եւ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 

ներկայացուցիչները, որոնցմէ ոմանք խօսք առին եւ ներկայացուցին իրենց տարած աշխատանքները: Պարոն 

Խօսնակը տեղեկացուց Կիպրահայ համայնքի կարեւոր ներդրումին մասին Կիպրոսի տնտեսական թէ 

քաղաքական աշխատանքներուն մէջ, խօսուեցաւ Թուրքիոյ տարած ծաւալողական քաղաքականութեան մասին, որ 

ի վնաս է Կիպրացի եւ Հայ ժողովուրդներուն: Առաջարկուեցաւ աւելի մօտիկ յարաբերութիւններ ստեղծել  

Աւստրալիոյ Կիպրացիներու եւ Աւստրալահայերու միջեւ: Սրբազան հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Պրն 

Խօսնակին: Այս վերջինը Սրբազան Հօր նուիրեց յուշանուէր մը:  

 

Ուրբ 14 Փետրուար – Հայ Մշակութային Կեդրոն 

հաւաքուած էին 60է աւելի գրասէրներ մասնակցելու 

համար Համազգայինի Գրական Յանձնախումբի 

կազմակերպած «Գաւաթ մը Գինիի Շուրջ Գրական 

Երեկոյին», նիւթ՝ «Պատմէք Ինձ Կրկին Սիրոյ 
Մասին» - Հայերէն Բանաստեղծութիւն Սիրոյ 
Մասին: Սրբազան հայրը, Թեմական Խորհուրդի 

անդամ Պրն Գէորգ Չափրազեան, Տիկին Մարինա 

Չափրազեան եւ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան 

բանաստեղծութիւններով մասնակցեցան 

յայտագրին: Սրբազան Հօր կարդացած 

բանաստեղծութիւնը իւրայատուկ էր, որովհետեւ 

գրուած էր 13րդ տարուն, Միջին Հայերէնով կամ Ռամկօրէնով Յովհաննէս Երզնկացիի կողմէ: Ատենապետուհի 

Տիկին Լիլիկ Կոտոյեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք 20 գրասէրներ կարդացին զանազան բանաստեղծութիւններ, 

տարբեր հեղինակներէ: Երեք գրասէրներ կարդացին իրենց հեղինակած բանաստեղծութիւնները, ինչ որ յոյս կը 

ներշնչէ որ Հայերէն բանաստեղծութեամբ զբաղողներ տակաւին գոյութիւն ունին Աւստրալիոյ մէջ: Ձեռնարկը իր 

երգերով ճոխացուց Տիկին Աղունիք Մարգարեան: Հիւրաբար ներկայ էր նաեւ հայրենի դերասանուհի Յասմիկ 

Կարապետեան, որ իր խօսքը ուղղեց ներկաներուն եւ յորդորեց ամուր կառչիլ Արեւմտահայերէնին եւ զայն դուրս 

բերել իր տկարացման վտանգէն: Գրական Յանձնախումբը այս ձեռնարկով ի յայտ բերաւ նոր տաղանդներ, որը 

գնահատելի է եւ խիստ կարեւոր: Փարոս կը գնահատէ ձեռնարկին կազմակերպիչները եւ կը մաղթէ որ նման 

ձեռնարկներով կարելի ըլլայ յաւելեալ հետաքրքրութիւն ստեղծել Հայ գրականութեան եւ արուեստին նկատմամբ: 

Փակման խօսքը կատարեց Սրբազան հայրը, որ դրուատեց Գրական Յանձնախումբի այս գեղեցիկ աշխատանքը եւ 

յորդորեց պահել մեր երկու բարբառները՝ Արեւելահայերէնն ու Արեւմտահայերէնը, որոնք զիրար կը հարստացնեն 

եւ միասնաբար՝ մեր լեզուն: Սրբազան հայրը գնահատեց նաեւ ներկաներուն մասնակցութիւնը, ան վերջին երկու 

տարիներուն երրորդ անգամն էր որ կը մասնակցէր գրական երեկոներուն: Սրբազանը հաստատեց որ այս 

ձեռնարկին մասնակիցներուն թիւը նախորդ ձեռնարկներուն մասնակիցներուն թիւին կրկինն էր, ինչ որ փաստ էր 

մեր գաղութի գրական հետաքրքրութեան: Հաւաքը փակուեցաւ Սրբազան Հօր օրհնութեամբ: 

 

Շբ 15 Փետրուար – Սրբազան Հայրը, 

Հոգեշնորհ Տէր Արտակ Վարդապետ 

Արապեան եւ Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեան մասնակցեցան Սուրբ 

Սարգիսի Տօնին առթիւ ACYAի կազմա-

կերպած ընկերային հաւաքին, որ տեղի 

ունեցաւ Սիտնիի The Kittyhawk ճաշա-

րանին մէջ ներկայութեամբ 80է աւելի 

երիտասարդ-երիտասարդուհիներու: 

Սրբազան Հայրը յոյժ գնահատելի գտաւ 

այս հաւաքը եւ իր խօսքին մէջ խորհուրդ 

տուաւ որ երիտասարդական աւելի  մեծ   

ձեռնարկ   մը   կազմակերպուի,   որուն 

նպատակը ըլլայ երիտասարդական 

մտերմութեան հաստատում, նոր երիտա-

սարդներու իրարու ծանօթացում եւ դրամահաւաք, որպէսզի երիտասարդութիւնը ապահովէ իր պիւտճէն 

հաւասարակշռելու համար եկամուտ:  
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Դշ 26 Փետրուար – Առաջնորդարանի կազմակեր-

պութեամբ առաջին Լսարանական Երեկոն տեղի 

ունեցաւ Առաջնորդարանին մէջ, նախագահութեամբ 

Հայկազուն Արք. Նաճարեանի: Դասախօսն էր 

Հոգեբուժ Տոքթ. Յարութիւն Ճէպէճեան, նիւթ՝ 

«Հոգեբանութիւն եւ Աստուածաբանութիւն»: Տոքթ․ 

Ճէպէճեան, որ այժմ որպէս խորհրդատու հոգեբուժ 

կը պաշտօնավարէ Սիտնիի արուարձաններէն 

Կորտընի The Gordon Clinic, եւ Gordon Private 

Hospitalի մէջ, ծնած է Աղեքսանդրիա - Եգիպտոս, 

2001 թուականին փոխադրուած է Աւստրալիա եւ 

դասախօսած Նիւքասըլի եւ Նիւ Սաութ Ուէյլզ 

համալսարաններուն մէջ: Ան իր Մագիստրոսի 

(Master Degree) վկայականը ստացած է Գահիրէի 

Համալսարանի Հոգեբուժական բաժնէն։ 

1993-ին ստացած է հոգեբուժութեան վկայական, Իրլանտայէն, (Diploma in Psychological Medicine, Royal College of 

Physicians of Ireland and Royal College of Surgeons in Ireland)։ 

2010-ին տիրացած է Աւստրալական FRANZCP (Fellow of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists) 

վկայականին։ 

Տոքթ Ճէպէճեան Հայկական բոլոր կազմակերպութիւններուն զօրաւիգ կը կանգնի բարոյապէս թէ նիւթապէս: Ան կը 

հաւատայ որ իւրաքանչիւր կազմակերպութիւն իր աշխատանքով շունչ կու տայ Հայութեան եւ Հայրենիքին: Ան 

անդամ է ՌԱԿի եւ 2016էն՝ ՀԲԸՄի ցկեանս անդամ։ 2011էն մինչեւ 2017 ան վարչական անդամ եղած է Սիտնիի 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին։ Տոքթորը եղած է Աւստրալիոյ ներկայացուցիչը 

Համահայկական Բժշկական Միջազգային Յանձնախումբին (AMIC, Armenian Medical International Committee) եւ իր 

ներդրումը ունեցած է նաև Սփիւռք - Հայրենիք Համահայկական Բժշկական համաժողովներուն, 2007 - 2013։ 

Հանդիսավար Նշան Պասմաճեանի բացման խօսքէն ետք խօսք առաւ Տոքթ 

Ճէպէճեան եւ բազում օրինակներով եւ Սուրբ Գրային մէջբերումներով  

փաստեց թէ ինչպէս կարելի էր յաւիտենական Լոյսը, այսինքն զԱստուած 

փնտռելով, հոգին նորոգել, զայն բուժել եւ երջանկութիւն գտնել: Ներկաները 

բազում հարցեր ուղղեցին դասախօսին, որոնց սպառիչ պատասխան տուաւ 

բժիշկը: Եզրափակիչ իր խօսքին մէջ Սրբազան հայրը վեր առաւ հոգեբուժ 

դասախօսին մարդկային եւ Քրիստոնեայ Հայուն արժանիքները, իր 

շնորհակալութիւնը յայտնեց ներկաներուն, որոնք քաջալեր հանդիսացած 

էին այս ձեռնարկին եւ յոյս յայտնեց որ գաղութի մտաւորական զարգացման 

ի խնդիր կազմակերպուող այս ամենամսեայ լսարանական երեկոները 

քաջալերուին նաեւ մեր երիտասարդներուն կողմէ, որոնց պիտի հրամցուին 

զիրենք հետաքրքրող յատուկ նիւթեր: Յաջորդ Լսարանական Երեկոն տեղի 

պիտի ունենայ Մարտ 25ի երեկոյեան ժամը 7.30ին, Առաջնորդարանի մէջ: 

Պիտի դասախօսէ երիտասարդ կամաւոր Արմէն Առաքելեան, նիւթ՝ 

Կամաւորութեան եւ Կամաւորին Ոգին: Արմէնին մասին յաւելեալ 

տեղեկութիւններու համար տեսնել 8 Փետրուարի մեր լուրը:  

 

ԲԱՐՁՐԱՇՆՈՐՀ ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՍԻՏՆԻ 

28 ՓԵՏՐՈՒԱՐԷՆ 1 ՄԱՐՏ 2020 
 

Ուրբ 28 Փետրուար – Հայկազուն Արք. Նաճարեան, ընկերակցութեամբ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ 

Թեմական Խորհուրդի Ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի, առաւօտեան ժամը 9ին դիմաւորեց ԱՄՆ 

Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ եւ Էջմիածնի Մայր Տաճարի Վերականգնման Յանձնախումբի Ատենապետ 

Բարձրաշնորհ Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեանը, որ երեք օրուան համար այցելեց Սիտնի ներկայացնելու Տաճարի 

վերականգնման աշխատանքները, որուն համար համազգային դրամահաւաքի արշաւ կազմակերպուած է Մայր 

Աթոռին կողմէ: Յովնան Սրբազան հազիւ Առաջնորդարան հասած, ուր եւ իջեւանեց, արդէն սկսաւ իր 

առաքելութեան գործնականացման:  Նախ  այցելեց  Բարեկեցութեան  Կեդրոն  յաճախող  մեր  տարեցներուն,  ուր  
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արտասանեց իր սրտի խօսքը եւ օրհնեց զանոնք, հակիրճ 

բացատրութիւն տուաւ Մայր Տաճարի աշխատանքներուն մասին 

շեշտելով որ իւրաքանչիւր Հայ կը մասնակցի այս 

դրամահաւաքին իր սրտաբուխ նուէրով: Մեր ազգի նուէրներով է 

որ պիտի վերականգնի Մայր Տաճարը: Հայկազուն Սրբազան 

շնորհակալութիւն յայտնեց իր հոգեւոր եղբօր եւ մեր 

հայրիկներուն ու մայրիկներուն:  

Առանց ժամանակ կորսնցնելու, Սրբազան Հայրերը, Տէր Աւետիս 

եւ Պրն Տէր Պետրոսեան այցելեցին Համազգային Գօլստըն 

Ճեմարան եւ ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարան, ուր դիմա-

ւորուեցան տնօրէններուն, ուսուցիչներու եւ աշակերտութեան 

կողմէ: Յովնան Սրբազան խօսեցաւ աշակերտութեան, որոնք մեծ 

հետաքրքրութիւն ցուցաբերեցին: Անոնք պատասխանեցին 

Սրբազան Հօր հարցումներուն եւ անոր ուղղեցին իրենց 

հարցումները: Սրբազան Հայրը ցոյց տուաւ տեսաերիզ մը Մայր 

Տաճարին մասին, որ մեծապէս տպաւորեց աշակերտները: Ան 

հրահրեց աշակերտները եւ լիացուց անոնց  սրտերը հայրենա-

սիրութեամբ եւ եկեղեցասիրութեամբ: Սրբազանը հարցուցած 

էր թէ ի՞նչ կը նշանակէր Էջմիածինը աշակերտներուն համար եւ 

Գօլստընի աշակերտուհիներէն մէկը տուած էր հետեւեալ 

պատասխանը.  «Էջմիածինը մեր ինքնութեան արտայայտու-
թիւնն է»: Սրբազանը հիացած այս պատասխանէն իր հետագայ 

բոլոր ելոյթներուն ընթացքին պատմեց այդ մասին: Ալեքսանտր 

վարժարանի մէջ աշակերտները ներկայացուցին կարճ 

թատերախաղ մը նուիրուած Վարդանանց հերոսներուն, որ 

մեծապէս տպաւորեց Սրբազան հայրը: Ան իր հետ բերած 

գրքոյկները, աղօթքներ եւ տեսաերիզներ, նուիրեց զոյգ 

վարժարաններու աշակերտներուն իսկ Սիտնիի 

Առաջնորդարանին կողմէ տպուած Ս.Էջմիածնի նկարով 

գեղեցիկ քարտեր բաժնուեցան բոլոր աշակերտներուն: 

Յովնան Սրբազան լիացած սրտով եւ յիշարժան 

տպաւորութեամբ վերադարձաւ Առաջնորդարան: 

Երեկոյեան, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Հրաշափառի 

երգեցողութեամբ  Յովնան Սրբազան մուտք գործեց եկեղեցի եւ 

մասնակցեցաւ Հսկումի արարողութեան, որուն աւարտին ան 

իր սրտի խօսքը ուղղեց 120է աւելի հաւատացեալներուն: 

Հայկազուն Արքեպիսկոպոս նախ ներկայացուց իր հոգեւոր 

եղբայրը, որուն հետ իր ծանօթութիւնը եւ գործակցութիւնը 40 

տարիները կ'անցնին: Ան թուեց այն մեծ պատասխանատու գործերը զորս յաջողութեամբ գլուխ հանած է Յովնան 

Սրբազան, ինչպէս կազմակերպութիւնը երկու տարի առաջ 

տեղի ունեցած երիտասարդական ուխտագնացութեան եւ 

2001 թուին կազմակերպումը 1700ամեակի տօնակատարու-

թեանց: Բնականաբար,  այսօրուան իր ուսերուն դրուած 

գործը՝ ատենապետելու Մայր Տաճարի Վերականգնման 

Յանձնախումբը,  նուազ պատասխանատուութիւն չի դներ  

Սրբազան Հօր ուսերուն: Ապա խօսք առաւ Յովնան 

Սրբազան: Նախ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց 

Հայկազուն Սրբազանին եւ Թեմական խորհուրդին իր 

Աւստրալիա այցը իրականացնելուն համար: Պատմեց իր 

տպաւորութեան մասին որ ստացած էր Գօլստըն Ճեմարան 

եւ Ալեքսանտր վարժարան այցէն եւ բացատրեց թէ ինչ 

ահաւոր վիճակէ անցած էր Մայր Տաճարը եւ որ հրաշքով է 

որ փուլ չէր եկած մինչեւ նորոգութեանց սկսիլը: Շեշտեց այն իրողութիւնը, որ Հայ ազգի միասնական լումաներով  
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պիտի նորոգուէր այս սրբավայրը եւ դեռ 

հարիւրամեակներ պիտի ծառայէր հայութեան հոգեւոր 

կեանքին: Սրբազանը ցոյց տուաւ տեսաերիզ մը, ուր 

թէքնիք բացատրութիւն կը տրուէր վերականգնումի 

աշխատանքներուն մասին: Սրբազանը յայտնեց նաեւ 

որ մէկ օր առաջ մեկնարկը եղած էր cathedral.am 

կայքէջին, ուր կարելի էր գտնել վերանորոգման մասին 

տեսաերիզներ, լուրեր եւ պատմական տուեալներ:  

Ապա ժողովուրդը հրաւիրուեցաւ եկեղեցւոյ 

Էտկարեան սրահը, ուր Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ 

Տիկնանց Յանձնախումբը Պահքի պատառիկներով 

հիւրասիրեց բոլոր ներկաները: Սրահին մէջ Յովնան 

Սրբազան ունեցաւ մտերմիկ խօսակցութիւն 

հաւատացեալներուն հետ եւ պատասխան տուաւ 

առկախ մնացած բոլոր հարցերուն: 

 

Շբ 29 Փետրուար – Երեկոյեան, կազմակերպութեամբ 

Առաջնորդարանին, տեղի ունեցաւ քոքթէյլ մը ի պատիւ Յովնան 

Սրբազանին եւ որուն հրաւիրուած էին հայկական 

կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներ եւ գլխաւոր 

նուիրատուներ: Թեմականի ատենապետ Պրն Սարգիս Տէր 

Պետրոսեանի բարի գալստեան խօսքէն ետք խօսք առաւ 

Դրամահաւաքի Յանձնախումբի ատենապետ Պրն Մայքըլ 

Քարափիէթ որ հրաւիրեց ներկաները առաւելագոյն չափով 

նուիրելու Մայր Տաճարի ծրագրին: Ապա Հայկազուն Սրբազան 

հիւրերուն ներկայացուց Յովնան Սրբազանը: Վերջինս 

համայնքէն իր երկօրեայ դրական տպաւորութիւնները 

բացայայտեց  եւ ներկայացուց տեսաերիզ մը Մայր Տաճարի 

նորոգութեան աշխատանքներուն մասին, ուր արծարծուած 

տեղեկութիւնները ափ ի բերան թողուցին ներկաները: 

Հարց պատասխանէ ետք ներկաները անձնական 

հանդիպումներ ունեցան Սրբազան Հօր հետ եւ իրենց 

զօրակցութիւնը յայտնեցին վերականգնման ծրագրին:  

Քոքթէյլը, որուն ներկայ էին 90ի շուրջ հայորդիք, 

պատրաստուած էր Առաջնորդարանի Տիկնանց ժրաջան 

յանձնախումբին կողմէ: Ներկաները, իրենց հարազատ 

տան մէջ, կարողացան իրարու հետ խորհրդակցիլ ոչ միայն 

Մայր Տաճարի հարցով այլ նաեւ ազգն ու Համայնքը յուզող 

զանազան նիւթերով: Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ 

երեկոյեան ժամը 10.30ին: 
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Կիր 1 Մարտ – Արեւագալի 

արարողութենէն ետք տեղի ունեցաւ 

գոց Պատարագ, որուն աւարտին 

Յովնան Սրբազան տուաւ իր  քարոզը: 

Ան նախ իր գոհունակութիւնը յայտնեց 

Հայ համայնքին իրեն ցուցաբերած 

ջերմութեան եւ Էջմիածնի Մայր 

Տաճարին համար ցուցաբերած գուր-

գուրանքին համար: Սրբազանը 

շրջապատած էին Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանի 

35 աշակերտ-աշակերտուհիները: Ան 

աշակերտներուն հետ միասնաբար 

աղօթեց իր հեղինակած աղօթքներէն 

մին ապա խօսքը ուղղեց 300է աւելի 

հաւատացեալներուն անգամ մը եւս 

բացատրութիւն տալով Մայր Տաճարի 

վերականգնման անյետաձգելի աշխատանքներուն մասին: Մօտ մէկուկէս ժամուան անձնական հանդիպումէ ետք, 

Սրբազան Հայրերը, երեք քահանայ հայրերը եւ Թեմական եւ Սիտնիի երկու ծխական խորհուրդներէն 

ներկայացուցիչներ մասնակից եղան ողջերթի ճաշին: Երեկոյեան, Յովնան Արքեպիսկոպոս լաւ յուշերով մեկնեցաւ 

Երեւան, 3 Մարտին մասնակցելու Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի ժողովին:  

Փարոսի խմբագրութիւնը, որ ուշի ուշով հետեւեցաւ երեք օրերու միջոցառումներուն, կը շնորհաւորէ Հայկազուն 

Սրբազանը եւ Թեմական Խորհուրդը իրենց բծախնդիր աշխատանքին ինչպէս նաեւ ձեռք բերած նիւթական բայց 

յատկապէս բարոյական արդիւնքներուն համար:        
 

  
Restore Etchmiadzin Cathedral, Revive the Faith and Thrive! 

DONATION / PLEDGE 
YES I/We would like to donate to the renovation of the Etchmiadzin Cathedral.  
 

 $50.00       $100.00       $500.00       $1,000.00       Other $.................................. 
 

 By Cheque: Payable to Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 
 

 By Direct Deposit: Westpac BSB 032297 Account No. 312529  Ref: #[Surname] 

      Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 
 

 Credit Card: Mastercard/Visa only (1.5% credit card surcharge applies) 

Name on Card: ……………………...……………   Card No. …………………………………….…. 

Expiry ………. /………..   CVV: ………… Authorised signature:……………………...…………… 
 

Pledge / Instalments: I/We desire to pay our pledge of $...................... in instalments of $................. 
 

NAME: …………………………………….  CONTACT  EMAIL / NO.: ….………………………. 
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DIOCESAN NEWS 
 

Saturday 1 February – The opening of the 2020 academic year for the Hamazkaine Serop Papazian 

Saturday School in Western Sydney was held in the morning in the presence of students, teachers, 

parents and guests. The schools in our Diocese have in place the beautiful custom of inviting our clergy 

for a blessing ceremony on the first day of school to ensure the smooth running of all days of the school year. After the 

singing of the national anthem of the Republic of Armenia and the school’s anthem, Holy Resurrection Church Parish Pastor 

Reverend Father Avetis Hambardzumyan blessed the students, with his words and prayer encouraged them to remain 

faithful to the Armenian faith and to the Armenian language. Mrs Maral Barsoumian, Chairperson of the Hamazkaine Sevan 

Chapter expressed the Sevan Chapter was making every effort to support this school in Western Sydney. She also thanked 

the former Principal of the school, Mrs Linda Yakenian, who has served and contributed the institution for 27 years and 

wished the new principal, Mr Antranik Injejikian, success. The new Principal presented a plan that would strive to keep the 

school successful and sustainable. He expressed his gratitude to the Reverend Father for visiting the Papazian School having 

travelled many miles from his parish as well as to Archbishop Haigazoun Najarian who has always shown a caring attitude 

towards the Armenian School. The event concluded with the Father Avetis’ closing Prayer of Protection. 

 

Monday 3 February – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided over the Mother Cathedral 

fundraising committee meeting, chaired by Mr Michael Carapiet. The meeting drafted an outline of the fundraising program 

and the proposed itinerary for the visit of the Primate of the Western Diocese of the Armenian Church of North America, 

His Eminence Archbishop Hovnan Derderian. 

 

Tuesday 4 February – At the invitation of the Executive Director of the Archdiocese of Sydney’s Ecumenical and Interfaith 

Commission, Sister Giovanni Farquar, Archbishop Haigazoun Najarian, the Diocesan Vice-Chairman Mr Stepan 

Kerkyasharian and the Chancellor Nishan Basmajian participated in the Commission for Ecumenical and Interfaith 

Relations, held at the North Sydney Catholic University on the first anniversary of the signing of the Human Fraternity 

document by His Holiness Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb in Abu Dhabi, UAE on 4 

February 2019. 

This is the link to read the document:   http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-

francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 

Sister Giovanni and her associates had come to the conclusion that 

the time had arrived for the signing of a similar document in 

Australia, inspired by the abovementioned. A document, ‘A 

Christian-Muslim Interfaith Commitment Statement’ was signed, 

renewing fraternity between believers and non-believers and among 

all people of good will. The Australian document – signed by Bishop 

McKenna, who is the chair of the Bishops Commission for Christian 

Unity and Inter-religious Dialogue, Prof Hayden Ramsay ACU 

deputy Vice-Chancellor Catholic Church, Dr Ibrahim Abu 

Mohammed, Grand Mufti of Australia and Sheik Shafiq Abdullah 

Khan, Chair of the Australian Islamic 

Cultural Centre, on behalf of Australian 

Muslim communities. Messages were 

delivered including one by Cardinal Ayso Gwiksot representing the Vatican, the Grand Mufti, Sr 

Giovanni, and Bishop McKenna. An Eastern Church service was conducted presided over by the 

Melkite Church Primate Bishop Robert Rabbat and a cleric representing the Greek Orthodox 

Church Primate Archbishop Makarios.  Archbishop Najarian congratulated the Catholic Church 

authorities on this poignant initiative, expressing his good wishes for the continuation of the 

dialogue; also congratulating the Grand Mufti, hoping for the fraternal relations to be cultivated 

in all regions of the world and in all sectors of communities. 

For those interested in reading the document, Paros is prepared to distribute the document in 

English and Arabic. 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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Wednesday 5 February  –  The Primate and Chancellor received 

the Armenian Relief Society (ARS) Central Executive Board 

member Mrs Nora Sevagian in the Diocesan Centre. Until last 

year, Mrs Sevagian served as the ARS Australian Regional 

Committee’s Chairperson. In October 2019 Mrs Sevagian attended 

the 72nd ARS International Convention and was elected to serve as 

member of the Central Executive Board. The work of the ARS has 

always inspired Archbishop Najarian and he warmly welcomed 

Mrs Sevagian’s appointment, which is of great significance, 

especially as it is the first time a resident of Australia has been 

elected to the Board. Mrs Sevagian gave an impressive, 

comprehensive outline of the extensive efforts of the ARS 

Executive Board. Mrs Sevagian relayed the goodwill wishes of her 

co-elected colleagues and assured Archbishop that she would convey details of events scheduled for the 110th anniversary of 

ARS. Archbishop Najarian extended his blessing to the members of the Executive Board and his well wishes to the Australian 

Chapter members. 
 

Thursday 6 February – At the invitation of the Maronite Church Primate in the Diocese of Australia, Bishop Antoine Charbel 

Tarabay, Archbishop Haigazoun Najarian, accompanied by Chancellor Nishan Basmajian, attended the musical concert 

inspired by the Holy Scriptures entitled ‘We Believe’, which ran for close to three hours; produced by Maronite cleric 

Archimandrite Hovig Boudakian. This Reverend Father was born in Baniyas Syria, joining the Antonine Order in 2003, 

consecrated a celibate priest in 2011, ordained to rank of Archimandrite. He achieved his Master’s degree of theology at 

Melbourne University and is currently serving as Vice Abbot at St Charbel Monastery Melbourne. In 2013 founding ‘Our 

Lady of Lebanon’ choir, participating during Holy Mass and performing 

around the world, Father Boudakian and his 45-member choir moved the 

audience, singing stirring lyrics for the most part, in the Arabic language. 

They presented the Lord Jesus’ miracles, parables, crucifixion and 

resurrection in song and theatrical performance and overhead video 

projections. The second half of the program was dedicated to the Maronite 

Saints and the Holy Mother of God. The purpose of the event was to 

strengthen the platform for Christian faith within the community and 

Father Hovig succeeded in doing so. 

In his closing address, Bishop Tarabay reflected on Father Hovig’s 

Armenian heritage, remarked on the strong bond between the Armenian 

Apostolic and Maronite Churches and thanked Archbishop Najarian for his 

encouragement and support, attending Father Hovig’s event for the second time, the first being in 2016. 

 

Saturday 8 February – Archbishop Najarian attended the opening assembly of AGBU Alex Manoogian Saturday School ‘s new 

academic year. On this occasion the following contribution was 

received from the school principal. 

“Saturday 8 February 2020, His Eminence Archbishop Haigazoun 
Najarian, Primate of Australia and New Zealand, visited the AGBU 
Alex Manoogian Saturday School despite the inclement weather - 
inundated with rain,, to participate in the opening assembly of the 
school year. 
The rows of school children greeted the Archbishop who led them in 
the singing of The Lord’s Prayer; he delivered his pastoral message, 
directed to the children and their parents, emphasising the 
importance of speaking in Armenian in the home and encouraged 
them to treasure and feel a sense of ownership of our mother tongue. 

The children were then led by their teachers into their classrooms. 
AGBU Sydney Chapter Chairman Mihran Lepejian, School Board member Mr Hovhannes Kouyoumdjian, Principal Rosette 
Panjarjian and a few parents joined Archbishop around a table for afternoon tea, continued their discussions in an intimate  
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setting hearing of their challenges. The Archbishop aired his concerns for the growing rejection of the Armenian language 
and answered the various questions posed by the parents. 
Archbishop Najarian expressed his well wishes for the 2020 school year and accepted the invitation to attend the end of year 
graduation ceremony.” 
 

Saturday 8 February – An article in the Istanbul Marmara publication 

presented an Australian- Armenian who had been fighting fires in the 

recent bushfires, Armen Arakelian. At the Archbishop’s request and Father 

Avetis Hambardzumyan’s investigation, the firefighter was invited to the 

Diocesan Centre, meeting with the Primate, Father Avetis and the 

Chancellor. The young guest is an AGBU Alexander Primary School and 

Hamazkaine Galstaun College graduate who speaks fluently, in both 

western and eastern Armenian dialects. During the one-and-a-half-hour-

long visit, Armen told of the various incidents which he and his colleagues 

experienced. It was amazing to hear the first hand testimony, in  

particular, the way of enforcing the barrier between a 30 to 40 metre high 

blaze and redirecting its force; about the Australian aerial firefighting fleet 

as well as the bushfire fighting air tanker named after Professor Marie Bashir, and those hired from overseas, all contributing 

to the stoppage of further damage to human lives, wildlife and property. He told of the perilous sink holes located in 

bushland which engulfed a victim leaving no trace. It was impressive to hear that an army of 80,000 volunteers engaged in 

this last exercise, a number not equalled in any other country. He remarked on the leadership of Premier Gladys Berejiklian 

and her government departments, which alleviated a greater impact on the state, however, noted some failings. During the 

visit, Armen kept receiving messages on this mobile phone requesting his assistance, this time, to assist people threatened by 

the horrendous flooding. Armen also informed of his position on the advisory board which monitors Chinese livestock 

exports. He had been active in volunteer duty for 16 hour days for 31 consecutive days in the Katoomba area. Archbishop 

praised this remarkable young man’s selfless dedication with the hope that his example will inspire fellow Armenians, out of 

love for their country Australia, to contribute in like manner. We are hopeful that Armen Arakelian will be able to share of 

his extra-ordinary experiences during a session of the Diocesan monthly lecture evenings. 
 

Sunday 9 February – On the Feast of St Sarkis the Captain, commemorations were held in all parishes of the 

Diocese. Holy Mass was celebrated, and relevant sermons were delivered, highlighting the saint’s Christian 

and humane principles and values to strive to emulate in our own lives. In Holy Resurrection Church, 

Reverend Father Bartev Karakashian celebrated Holy Mass and Archbishop Haigazoun Najarian delivered 

the thought provoking sermon; outlining the Saint’s inspirational milestones which Christians can aspire to. 

Nominated as the Day of Youth, as decreed by His Holiness Karekin II, following Holy Mass, the Primate 

presided over a short ceremony, blessed the youth and all named Sarkis, wishing them prosperous futures. 

Paros editorial congratulates all Armenian youth on this occasion, and all fellow brothers named Sarkis. 
 

Sunday 9 February – The Holy Resurrection Church Parish Council 

hosted a lunch at Fattoush restaurant, with the Primate presiding to 

celebrate Reverend Father Norayr Patanian’s 35th anniversary of 

ordination into the priesthood. In attendance were Father Norayr’s 

family, parish priests, Diocesan and Parish Councillors. Mr Avo 

Karageuzian welcomed everyone and extended congratulations to the 

guest of honour inviting others to similarly convey their sentiments. 

Addresses were delivered by parish priests Father Bartev Karakashian 

and Father Avetis Hambardzumyan, commending the dedication of 

Father Norayr over the last 35 years and their partnership in service 

together. The Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu expressed 

their congratulatory messages, the Vahan Tekeyan poem Partsratsoum  was recited by Mr Stepan Kerkyasharian, and the 

honoree thanked and expressed his appreciation ending with his singing of Giligia. The Archbishop praised Father Norayr’s 

moral and organisational qualities, his exemplary commitment to the church, his decades of work on Looyce monthly and 

prayed for God’s granting of continuing good health and vigour. The gathering was closed with the Primate’s benediction. 
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Monday 10 February –  The committee of the Hayastan All-Armenian Fund Australian chapter held its periodic 

meeting with the Primate presiding. The meeting focused on the agenda and ideas to be presented during the 

annual general meeting scheduled for May in Yerevan. The committee will also examine invitations of 

Armenian artists for the next HAAF fundraising event. 

 

Tuesday 11 February – Archbishop Najarian presided during the periodic Properties Committee meeting. 

 

Wednesday 12 February – Archbishop Najarian accompanied by 

Father Avetis Hambardzumyan and Diocesan Councillor Mr 

Kevork Tchaprazian attended the official opening of the 2020 

academic year of Galstaun College. Continuing the tradition of 

honouring the memories of all the benefactors established by the 

School Board many years ago, the Principal of the College invited 

the Archbishop and reverend Father to conduct a memorial 

service in front of the busts of benefactors Arshak and Sophie 

Galstaun. College benefactors, governing bodies, teachers, 

parents, students, and Hamazkaine representatives were present. 

At the end of the stirring ceremony, students placed wreaths in 

front of the busts. Then, Archbishop Najarian and all the guests 

were invited to the Nalbandian Hall where the official swearing in of the school captains and prefects and the blessing of 

their badges by the archbishop was held. Mr Eddy Demirjian, Principal of the College addressed the attendees and invited 

Archbishop Najarian to convey his heartfelt words. He posed to the attendees, “Why are you here so early this morning?” 

and continued, “Because you believe in the mission and importance of the Armenian School. You understand that Galstaun 

College has an important place in our community to prepare tomorrow's leaders, some of which have now sworn to lead 

their classmates with a high sense of responsibility. ” The Archbishop upheld the custom of the Requiem Service Liturgy and 

wished the College a successful 2020 year.” 

 

Thursday 13 February – The Thursday Ladies Bible Study group recommenced their fellowship under the guidance and 

leadership of Archbishop Najarian after taking a break over the Christmas and New Year break. The group of more than 20 

ladies meet every Thursday from 11.00 a.m. to 12.00 p.m. 

 

Thursday 13 February – Dyarentarach, what a beautiful tradition! Archbishop Najarian presided over the church service in 

Holy Resurrection Church after which, accompanied by the parish priests, made their way onto the adjacent grounds where, 

surrounding the traditional bonfire, Antasdan was held – the blessing and glorification to God for His bounty, His goodness 
and abundance throughout the world. The Primate then lit the bonfire and the married couples, the betrothed and the 

community faithful jumped over the flames. Shourchbar followed with the majority of the young couples joining in the 

dance. At Father Avetis’ initiative, the 2019 newlyweds were invited back to the Diocesan Centre to meet with the 

Archbishop and receive his blessing. More than 12 

Armenian couples gathered around the Primate and 

parish priests and participated in a warm and inviting 

discussion.  

The guests were served refreshments prepared by the 

Diocesan Ladies Auxiliary. Archbishop Najarian 

expressed his well-wishes and emphasised the 

benefits of a strong family unit as the core of the 

Homeland and an indication of its preservation.  This 

gathering gave opportunity for the forging of 

relationships between the family units. In his address, 

the Primate acknowledged the dedication of the 

Diocesan Ladies Auxiliary and the splendid array of 

cuisine they had prepared.   
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Friday 14 February – The Australian Cypriot Community and the High Commissioner of the Republic of Cyprus Mrs Martha 

Mavrommati initiated a reception in the Four Seasons Hotel, with various Armenian community representatives attending. 

The keynote speaker was President of the Cypriot Parliament, Dimitrius Syllouris. Armenian guests attending the event 

included Archbishop Haigazoun Najarian and representatives from the ARF and ADL, AGBU, ANC and the Armenian 

Missionary Association of Australia, a few of whom conveyed messages, introducing their works in the community. The 

guest speaker informed of the important contribution of Cypriot-Armenians to the economic and political affairs of Cyprus 

and the influence of Turkey’s political exertions with its detrimental impact on the Cypriot and Armenian communities. 

Suggestions were made for the forging of closer relations between the Australian Cypriot and Australian Armenian 

communities. The Archbishop thanked the speaker who in turn presented a memento gift to the Primate. 

 

Friday 14 February – The Hamazkaine Literary Committee hosted an evening, 

“Around a Glass of Wine” on the topic “Tell Me Again the Story of Love – Armenian 
Poetry About Love”, with more than 60 literary enthusiasts attending the event at 

the Armenian Cultural Centre. Archbishop Najarian, Diocesan Councillor Mr and 

Mrs Kevork and Marina Tchaprazian, and Chancellor Nishan Basmajian each 

participated in the program presenting a poem. The poem read by the Archbishop 

was unique because it was written in the 13th century in Middle Armenian or 

Ramgoren by Hovhannes Yerznakatsi. Following the welcome by Mrs Lilik Kotoyan, 

20 of the literary enthusiasts read various poems by different authors. Three of the 

participants read poems they had authored themselves which inspired hope that 

Armenian poets still exist in Australia.  Mrs Aghounig Markarian added to the 

enjoyment of the evening with her songs. Also present was Armenian actress Hasmik 

Garabedian who happened to be here as a guest, she addressed her audience and 

urged them to cling firmly to Western Armenian and revive it from its endangered 

weakening state. With this event the Literary Committee has showcased new talent 

which is appreciated and extremely important. Paros appreciates the organisers of the 

event and hopes that such events will create more interest in Armenian literature and the arts. Archbishop Najarian 

delivered the closing address in which he praised this beautiful work of the Literary Committee and exhorted the importance 

to keep our two dialects, Eastern and Western Armenian, that enrich each other and together our language. He also 

commended the participation of those present, and noted that this was the third time he had attended a literary evening in 

the past two years. He stated that the number of participants at this event had doubled from the previous ones which 

demonstrated the interest in our community. The evening was closed with his blessing. 

 

Saturday 15 February – Archbishop Najarian with Very Reverend Father Ardag Arabian and Reverend Father Avetis 

Hambardzumyan attended a social gathering organised by ACYA on the occasion of St Sarkis Day, in the presence of more 

than 80 young men and women at The Kittyhawk Restaurant in Sydney. In his address, the Archbishop highly commended 

the youth event with the aim of establishing connections and interaction between youth, to get to know one another other, 

and to also raise funds to meet the budget for youth activities. 

 

Wednesday 26 February – The Diocesan Centre hosted the first of a series of Lecture 

Evenings, presided by Archbishop Haigazoun Najarian: The presenter was 

Psychiatrist, Dr Harutyun Jebejian on the topic of "Psychology and Theology". Dr 

Jebejian, who currently serves as a consultant psychiatrist at The Gordon Clinic in 

Sydney and Gordon Private Hospital, born in Alexandria, Egypt, moved to Australia in 

2001 and has lectured at the Universities of Newcastle and New South Wales. He 

received his Master Degree from the Psychiatric Department of Cairo University. 

In 1993, he received a Diploma of Psychiatry from Ireland (Diploma in Psychological 

Medicine, Royal College of Physicians of Ireland and Royal College of Surgeons in 

Ireland). 

In 2010, he was entered into the Australian FRANZCP (Fellowship of the Royal 

Australian and New Zealand College of Psychiatrists). 

Dr Jebejian  supports all Armenian organisations,  both morally and  financially. He  
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believes that each organisation through its work and endeavours 

breathes life into Armenians and the Motherland. He is a member 

of the ADL and in 2016 became a life member of the AGBU. From 

2011 to 2017, he served on the Parish Council of the Church of the 

Holy Resurrection in Sydney. He has been the Australian 

representative to the Armenian Medical International Committee 

(AMIC) and has also contributed to the Diaspora-Homeland Pan-

Armenian Medical Conferences, 2007 - 2013. 

Following the opening address of Nishan Basmajian, Dr Jebejian 

addressed the audience with his numerous examples and Scripture 

quotations, he demonstrated how the Eternal Light, that is, seeking 

God, restores the soul, finds healing and joy. The attendees asked 

many questions to the presenter, which were answered by the physician. In his concluding remarks, Archbishop Najarian 

highlighted the merits of compassion and Christian-Armenian values upheld by this Physician. He thanked those present 

who encouraged the evening’s gathering, and hoped the community will benefit from these monthly lectures to stimulate 

the intellect, similarly anticipating the encouragement of young people with topics of interest to them. The next Lecture 

Evening will be held on March 25 at 7.30 p.m. in the Diocesan Centre. The presenter will be a young volunteer, Armen 

Arakelian, on the subject of Volunteering and the Spirit of Volunteerism. For more information about Armen, see our 

February 8 news release. 

 

HIS EMINENCE ARCHBISHOP HOVNAN DERDERIAN’S MISSION IN SYDNEY 

28 FEBRUARY TO 1 MARCH 2020 
 

Friday 28 February – Archbishop Haigazoun Najarian 

accompanied by Father Avetis Hambardzumyan and Diocesan 

Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, welcomed His 

Eminence Archbishop Hovnan Derderian, Primate of the 

Western Diocese of North America and Chairman of the 

Mother Cathedral Restoration Project Committee, at 9.00 a.m. 

for a three day visit in Sydney to present details on the 

progress of the restoration work, for which an international 

fundraising campaign has been organised by the Mother See. 

Barely stepping foot in the Diocesan Centre, where he stayed, 

the Archbishop commenced on his mission by visiting the 

seniors citizens’ 

social support of 

the Armenian Community Welfare Centre where he expressed his heartfelt 

words and blessed the elderly, providing a brief explanation of the works of the 

Mother Cathedral and stressing that the aim is for each Armenian to participate 

in this fundraising drive with his heartfelt gift. It is with these gifts that our 

nation that will restore the Mother Cathedral. Archbishop Najarian thanked his 

spiritual brother and our elderly fathers and mothers. 

Without wasting any time, the two Archbishops with Fr Avetis and Mr Der 

Bedrossian visited the Hamazkaine Galstaun College and AGBU Alexander 

School, where they were welcomed by principals, teachers and students. 

Archbishop Derderian spoke to the students who showed great interest. They 

responded to questions posed by the Archbishop and similarly posed questions to 

him. The Archbishop showed a video on how the restoration of the Mother 

Cathedral is progressing, which greatly impressed the students. He encouraged 

them and filled their hearts with patriotism and a love for the church. When the 

Archbishop asked the students what Etchmiadzin meant to them, one student 

responded, “Etchmiadzin is the expression of our identity.” The Archbishop was 
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delighted by this answer and retold this encounter at every 

subsequent event.  At the Alexander School, the students 

presented a short play dedicated to the heroes of Vartanants. 

The Archbishop gifted booklets, prayers, and videos he 

brought with him to both schools. Beautiful cards with a 

picture of Holy Etchmiadzin printed by our Diocese were 

distributed to all the students. His Eminence returned to the 

Diocesan Centre greatly impressed. 

 

 In the evening, at the Holy Resurrection Church, with the 

singing of the Processional Hrashapar, Archbishop 

Derderian made his way into the church to participate in 

the Rest Hour Service (Hesgoom) after which he addressed 

his heartfelt message to the more than 120 faithful present. 

Archbishop Najarian firstly introduced his spiritual brother, 

with whom his acquaintance and service goes back 40 years. 

He recollected the great responsibilities entrusted to and successful missions 

accomplished by Archbishop Derderian, as in the organisation of the youth 

pilgrimage two years ago and in 2001, the 1700th anniversary celebrations. Of course, 

the work placed on his shoulders today, to Chair the Mother Cathedral Restoration 

Committee, places no less responsibility on his shoulders. Archbishop Derderian took 

the opportunity to firstly express his gratitude to Archbishop Najarian and the 

Diocesan Council for making possible his visit to Australia. He recounted his 

impressions of the visit to Galstaun College and Alexander School and subsequently, 

explained the terrible condition in which the Mother Cathedral was in which 

miraculously held itself until the renovations began. He emphasised how this 

sanctuary is to be renovated with the united effort of its people and to serve the 

spiritual life of Armenians for hundreds of years to come. The Archbishop presented a 

video explaining the restoration work. He informed the congregants of the website 

launch of cathedral.com a day prior, where videos, news and historical information 

about the repairs were available. The faithful were later invited to the Church's 

Edgarian hall, where the Ladies' Committee of the Holy Resurrection Church hosted 

refreshments with Lenten finger food. Archbishop Derderian had the opportunity to 

mingle with the faithful to converse and answer additional questions.   
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Saturday 29 February – In the evening, a cocktail reception organised by the Prelacy was held in the Diocesan Centre in 

honour of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian with representatives of Armenian organisations and key donors 

invited. Following the opening welcome by the Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian, Mr Michael Carapiet, 

Chairman of the Fundraising Committee, called on the invitees to donate as much as possible for the purpose of the Mother 

Cathedral. Archbishop Haigazoun Najarian followed by introducing Archbishop Derderian who outlined his positive 

impressions of the community over the past two day and presented a video on the Mother Cathedral renovation work. After 

answering the questions posed, the invitees had personal discussions with the Archbishop and expressed their support of the 

restoration project.  The cocktail, attended by about 90 Armenian faithful, enjoyed the delicacies prepared by the diligent 

Ladies Guild of the Diocesan Centre. Those present in the sanctity of their Diocesan home were able to consult not only on 

the issue of the Mother Cathedral but also on various subjects that touched the nation and the community. The event 

concluded at 10.30 p.m. 

 

Sunday 1 March - After the Sunrise Service (Arevakal), a 

closed curtain Divine Liturgy was celebrated at the end of 

which Archbishop Derderian delivered the homily. He first 

expressed his gratitude to the Armenian community for the 

warmth shown to him and the nurturing care demonstrated 

toward the Mother See of Holy Etchmiadzin. He reflected on 

his visits with the seniors of the Friday Welfare Centre 

program and his encounter with the students in the Armenian 

schools, all of which had left their mark on him.   

The Archbishop was surrounded by 35 students of the Holy 

Resurrection Church Sunday School. He prayed 

spontaneously together with the children and then spoke to 

the more than 300 congregants again explaining the urgent 

work of rebuilding the Cathedral. 
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Archbishops Derderian and Najarian with the Parish Priests joined the 

faithful in the church courtyard. After a personal meeting which lasted 

about one and a half hours, the clergy with representatives from the two 

Parish Councils and the Diocesan Council enjoyed a lunch together. In the 

evening, Archbishop Derderian departed for Yerevan with good memories 

to participate in the Supreme Spiritual Council meeting on March 3. 

The editorial staff of Paros, who closely followed the events of the three 

days, congratulates Archbishop Najarian and the Diocesan Council for 

their meticulous work as well as for the financial but especially morally 

rewarding outcome achieved. 
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