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Աւստրալահայ Համայնքի Մեր Զաւակներուն, 

 

Թէժ կռիւներ կը մղուին Արցախի եւ Ազրպէյճանի սահմանին վրայ: Տիրոջ օրհնութեամբ, Հայոց քաջարի բանակին 

եւ աշխարհասփիւռ հայութեան շնորհիւ, դարձեալ պիտի յաղթանակենք եւ պիտի շարունակենք ազատ ապրիլ մեր 

երկրին մէջ: Ազատութիւնը իրաւունքն է իւրաքանչիւր անհատի շնորհուած Աստուածոյ կողմէ:  
 

Վերջին 48 ժամերուն, բազմահազար կամաւորներ իրենց պատրաստակամութիւնը յայտնած են Հայոց բանակին 

կողքին կռուելու յանուն ազատութեան եւ յօգուտ Արցախի ու Հայաստանի անսասանութեան: 
 

Երկուշաբթի 28 Սեպտեմբերին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ աղօթք բարձրացուցինք մեր բանակի քաջարի 

ոգիին զօրացման եւ Հայաստանի ու Արցախի անսասանութեան ի նպաստ իսկ Կիրակի 4 Հոկտեմբերին, յաւարտ 

Սուրբ եւ անմահ Պատարագին, թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 

նահատակ մեր քաջ զինուորներուն հոգիներուն ի հանգիստ: 
 

Արդ, կու գանք յայտնելու մեր բարեպաշտ ժողովուրդի զաւակներուն, որ այսօր Արցախը պէտք ունի մեր 

աղօթքներուն, բարոյական եւ նիւթական զօրակցութեան: Բոլոր անոնք որոնք կը փափաքին զօրակցիլ Արցախի 

ժողովուրդի կարիքներուն, կրնան իրենց նուէրները փոխանցել Առաջնորդարանին եւ թեմիս երեք եկեղեցիներու 

գրասենեակներուն՝ Սուրբ Յարութիւն (Չացուուտ), Սուրբ Երրորդութիւն (Ուէնթուըրթվիլ), Սուրբ Աստուածածին 

(Մելպուրն) փոխան ստացագրի: Ուղիղ վճարումներ  կարելի է կատարել հետեւեալ հաշուեհամարին՝. 
 

Diocese of the Armenian Church of Australia & New Zealand 

BSB: 032-297 

Account number: 312537 
 

Հաւաքուած գումարը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջոցաւ պիտի փոխանցուի Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի Կեդրոն: 
 

Թող Աստուած օրհնէ մեր աննկուն բանակը, զօրավար-

ներն ու զինուորները: Թող ազատ եւ խաղաղ ապրին 

մեր եղբայրներն ու քոյրերը ի Հայաստան եւ յԱրցախ:  

Մեր աղօթքն է որ Հայաստանի եւ Արցախի զոյգ  

հանրապետութիւնները աճին ու զարգանան եւ 

Սփիւռքահայութեան գուրգուրանքը անպակաս ըլլայ 

իր եղբայրներուն եւ քոյրերուն նկատմամբ: 

 

Օրհնութեամբ՝ 

 
Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

Առաջնորդ 
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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 

Դշ 2 Սեպտեմբեր – Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան հայրը, 

Առաջնորդարանին մէջ նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի վարչութեան հերթական ժողովին: 

 

Եշ 3 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակից ունենալով զանազան Քրիստոնեայ 

եկեղեցիներու եկեղեցապետեր, ընդառաջեց նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանի 

հրաւէրին եւ ներկայ գտնուեցաւ նահանգապետուհիին հետ առցանց հանդիպումի մը: 

Հանդիպումը կը վերաբերէր եկեղեցիներու դիմագրաւած դժուարութեանց Պսակաձեւ 

համավարակի այս օրերուն եւ անոնց առած քայլերուն՝ հաւատացեալները գոհացնելու 

գործընթացին մէջ: Նահանգապետուհին նաեւ արձանագրեց բոլոր այն առաջարկները, զորս 

կատարուեցան իրեն եւ պետութեան հոգեւոր ղեկավարներուն կողմէ: 

 

Ուրբ 4 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ  Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանի եւ Ծխական Խորհուրդի ատենապետ Պրն Պետրոս 

Զօրլուի, այցելեց վաստակաշատ սարկաւագ եւ Առաջնորդարանի 

Բարեկամ Բարեշնորհ Նուպար Սարկաւագ Եանկոյեանին, որ տարիէ 

մը ի վեր  կը տառապի ոտքերու ցաւէ: Մեծ էր ուրախութիւնը Տէր եւ 

Տիկին Նուպար եւ Մարի Եանկոյեանի, որոնք իրենց 

երախտագիտական զգացումները փոխանցեցին Սրբազան հօր եւ  

ընկերակիցներուն, աղօթքներուն եւ բարեմաղթութեանց համար:  

 

Ուրբ 4 Սեպտեմբեր – Ամէն տարի գէթ մէկ անգամ Սրբազան Հայրը 

հանդիպում կ'ունենայ Սուրբ Յարութիւն առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ 

ծխական խորհուրդի անդամներուն հետ եւ կը խորհրդակցի 

զանազան նիւթերու շուրջ, հոգեւոր դաստիարակութենէն մինչեւ եկեղեցւոյ աշխուժացում եւ պիւտճէական 

հարցեր: Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Առաջնորդարանին մէջ եւ քննարկման առարկայ դարձան վերոնշեալ 

նիւթերը:  

 

Կիր 6 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը, ընկերակցութեամբ Տէր 

Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի, պատարագեց Ուէնթ-

ուըրթվիլի Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ եւ յաւուր 

պատշաճի քարոզեց: Ան նաեւ օծեց եւ օրհնեց «Է» գիրը, որ 

զետեղուեցաւ Խորանի առաջաւոր պատին վերեւը:   

 

Բշ 7 Սեպտեմբեր – Առաւօտուն, Սրբազան հայրը նախագահեց 

Թեմական Խորհուրդի արտահերթ լիագումար ժողովին, որ իր 

կարգին երրորդն էր եւ որ կը վերաբերէր Առաջնորդարանի 

կազմակերպչական եւ կառուցային ռազմավարութեան: Այս 

խիստ կարեւոր հանդիպումները իրենց յետագայ բարենպաստ 

արդիւնքը պիտի տան անկասկած:   

 

Բշ 7 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 

Աւստրալիոյ վարչութեան ժողովին, որուն ընթացքին քննարկում կատարուեցաւ Նոյեմբերին կատարելի 

դրամահաւաքի ձեռնարկի մը մասին, որուն կազմակերպումը կախեալ է Պսակաձեւ Ժահրի դէմ 

պայքարին առնչութեամբ նահանգի ղեկավարութեան առնելիք քայլերէն: 
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 Բշ 7 Սեպտեմբեր – Թեմական Խորհուրդի գանձապահ Տիկին Լօրա Արթինեան եւ 

Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան մասնակցեցան Ուէպինարի մը, որուն նիւթն էր՝ 

Persecution - Christians Under Attack: Նիւթը ներկայացուց “Voice of the Martyrs” 

կազմակերպութենէն Էթիէն Մաքլինթոք: Պատմական իրողութիւններ ներկայաց-

նելէ ետք, յատկապէս համայնավարութեան հասցուցած եւ հասցնող վնասները 

քրիստոնէութեան դէմ, ան ներկայացուց այսօրուան մարտահրաւէրները: Անդրա-

դարձաւ 2016ի մարդահամարին, ուր միայն 52 առ հարիւրը Աւստրալացի ժողո-

վուրդին Քրոիստոնեայ էր իսկ անկրօններու համեմատութիւնը՝ 30 առ հարիւր: Իր 

նահանջէն պէտք է դուրս բերել Քրիստոնէութիւնը: Պէտք է գործի վերածել 

Քրիստոսի պատգամը «գացէք, աշակերտ դարձուցէք բոլոր հեթանոսները»:  

Ցաւ ի սիրտ՝ այս մարզին մէջ կը թերանայ այժմու քրիստոնեայ ղեկավարութիւնը:    

 
Ուրբ 10 Սեպտեմբեր – Րայտի քաղաքապետարանի 

անդամ Պրն Սարգիս Ետէլեանի նախաձեռնութեամբ, 

Քիսինկ Փոյնթի նաւամատոյցին մէջ տեղի ունեցաւ 

Դրօշակի Արարողութիւն ի յարգանք Պէյրութի 

նաւահանգիստին մէջ 4 Օգոստոսին տեղի ունեցած 

պայթումին զոհերուն: Արարողութեան ներկայ էին 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Նաճարեան, Առաջնորդ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելան-

տայի Հայոց Թեմին, Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնա-

խումբի ներկայացուցիչ Պրն Հայկ Գայսէրեան, ՀՕՄի 

Շրջանային վարչութեան եւ Միացեալ Դրամա-

հաւաքի Յանձնախումբի ներկայացուցիչ Տիկին 

Ժանէթ Միքայէլեան, Սիտնիի մէջ Լիբանանի 

նախկին Ընդհանուր Հիւպատոս եւ Լիբանանի 

Հայաստանի նախկին դեսպան Պրն Կապրիէլ 

Ճըարա, Րայտի քաղաքապետ Ժէրօմ Լաքսալ, 

քաղաքապետարանի անդամ Պրն Սարգիս Ետէլեան 

եւ տասնեակ մը այլ հրաւիրեալներ: 25 Օգոստոսին, 

Պարոն Ետէլեանի առաջարկով, Րայտի քաղաքա-

պետարանը միաձայնութեամբ որդեգրած էր 

բանաձեւ մը որով քաղաքապետարանը 2500 Տոլար 

կը տրամադրէր Դրամահաւաքի Միացեալ Յանձնա-

խումբին եւ 7500 Տոլար Աւստրալիոյ Կարմիր Խաչին 

տրամադրելի Լիբանանին: Բանաձեւը կ'ընդգրկէր 

նաեւ Լիբանանեան Դրօշի ծածանում մէկ շաբթուան 

տեւողութեամբ Քիսինկ Փոյնթի նաւամատոյցի 

զբօսայգիին մէջ: Դրօշակի արարողութենէն ետք 

Րայտի քաղաքապետ Պարոն Ժէրօմ Լաքսալ 

արտասանեց իր սրտի խօսքը, որմէ ետք  Սրբազան 

Հայրը հրաւիրուեցաւ կատարելու աղօթք Պէյրութի 

նաւահանգիստին մէջ Օգոստոս 4ին տեղի ունեցած 

պայթումի զոհերուն յիշատակին եւ ի զօրակցութիւն 

Լիբանանի: Սրբազան Հայրը կարդաց հետեւեալ 

աղօթքը. 

 

Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ տեղի ունեցած ահաւոր պայթումէն ամիս մը վերջ, հաւաքուած ենք այստեղ 
աղօթելու համար եւ զօրակցելու Լիբանանի ժողովուրդին: Կ'աղօթենք բոլոր անոնց համար, որոնք իրենց 
կեանքը կորսնցուցին, կ'աղօթենք վիրաւորներու արագ ապաքինման, կ'աղօթենք հարիւր հազարաւոր 
ընտանիքներուն համար, որոնք աղէտին պատճառով կորսնցուցին իրենց բնակարանները: Ոչ հեռաւոր 
անցեալին, տարբեր կրօններու, հաւատքներու եւ ցեղերու մօզաիք մը ներդաշնակ կ'ապրէր Լիբանանի մէջ, 
եղբայրական զգացումներով: Լիբանանը, ճանչցուած էր որպէս դրախտ երկրի վրայ եւ Արեւելքի Զուիցերիան: 
Թող Աստուած իմաստութիւն պարգեւէ բոլոր ղեկավարներուն, որպէսզի երկիրը կարենան վերադարձնել իր 
անցեալի փառքին եւ անոր ժողովուրդը դարձնէ ամուր ինչպէս Մայրիները Լիբանանի: Թող Աստուած լսէ մեր 
աղօթքները եւ օգնէ բոլոր կարիքաւորներուն: Ամէն:      

 

Խօսք առաւ Տիկին Ժանէթ Միքայէլեան, որ բացատրութիւն տուաւ Լիբանանի ի նպաստ դրամահաւաքին մասին: 

Հաւաքը աւարտեցաւ Պրն Սարգիս Ետէլեանի փակման շնորհակալութեան խօսքով: 

https://familyvoice.org.au/administrator/components/com_civicrm/civicrm/extern/url.php?u=2284&qid=3027657
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Կիր 13 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը, Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ մէջ,  եպիսկոպոսական պատարագ մատուցեց 

Խաչվերաց Տաղաւար տօնին առիթով եւ յաւուր պատշաճի 

քարոզեց: Ան օրհնեց նաեւ բոլոր անոնք որոնք կը կրեն 

Խաչիկ, Խաչատուր, Խաչօ, Նշան անունները: Ամէն տարի 

հաւատացեալներով կը յորդէր եկեղեցին, այս տարի 

Պսակաձեւ ժահրը մեզ այլ տիսիփլինի յարկադրաբար 

վարժեցուց: Նախախնամութիւնը ինչ ծրագիր ունի ոչ ոք 

կրնայ կռահել: Մեր աղօթքն է որ ժահրը մեզ աւելի չընկճէ 

եւ ժամ առաջ 

վերադառնանք 

մեր բնականոն 

աշխատանքներուն: Նոյն ժամուն Ուէնթուըրթվիլի Ս. Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց Արժանապատիւ Տէր Նորայր Աւագ 

Քահանայ Բաթանեանը եւ տուաւ օրուան պատգամը: Սրբազան Հայրը 

Հրաշափառով, ընկերակցութեամբ Արժանապատիւ  Պարթեւ եւ Աւետիս 

Քահանայ հայրերուն եւ  սահմանափակ թիւով սպասարկողներու, 

եկեղեցիէն ուղղուեցաւ Էտկարեան սրահ, ուր տեղի ունեցաւ տնօրհնէք 

եւ րեհաններու բաժանում ժողովուրդին: Սրբազան Հայրը օրհնեց 

ներկաները եւ մաղթեց որ յառաջիկայ Խաչվերացի տօնին մեծ թիւով 

հաւատացեալներու մասնակցութեամբ տօնենք այս մեծ տօնը:  
 

Եշ 17 Սեպտեմբեր – Դիւանապետ Նշան Պասմաճեան, որպէս երրորդ անգամ ընտրուած անդամ 

Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի վարչութեան, մասնակցեցաւ այս տարուան 

վարչութեան առաջին ժողովին, որուն ընթացքին ան միաձայնութեամբ ընտրուեցաւ նորակազմ 

Դրամահաւաքի Յանձնաժողովին Ատենապետ: Յանձնաժողովը իր առաջին լիագումար նիստը 

պիտի գումարէ 15 Հոկտեմբերին:  

   

Կիր 20 Սեպտեմբեր – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ 

հոգեհանգստեան պաշտօն հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեանի 

վախճանման 8րդ տարելիցին առիթով: Ան 66 տարեկան հասակին վախճանե-

ցաւ 22 Սեպտեմբեր 2012ին Սիտնիի մէջ, յետ հիւանդութեան: Սրբազան Հայրը, 

իր Աբեղայական ձեռնադրութենէն՝ Յուլիս 1968, մինչեւ իր կանխահաս մահը 

Սեպտեմբեր 2012, վարած է զանազան պաշտօններ Երուսաղէմի մէջ՝ Ընծայա-

րանի փոխ տեսուչ եւ տեսուչ, Կիւլպէնկեան մատենադարանի տեսուչ, Սիտնիի 

մէջ՝ թեմի փոխ Առաջնորդ (1975-1981) ապա Առաջնորդ  (1981-2012): Սրբազան 

հայրը մեծ հաւատք ունէր Էքիւմէնիզմի ընծայած բարիքներուն եւ իր 

առաջնորդական տարիներուն ժրաջան կ'աշխատէր յօգուտ էքիւմէնիք կազմա-

կերպութիւններուն, Հայ Առաքելական Եկեղեցին պահելով իր առաքելութեան 

մէջ, որպէս էքիւմէնիզմի ախոյեան: Այդ մարզէն ներս ան վարած է զանազան 

պատասխանատու պաշտօններ ինչպէս նախագահութիւն Աւստրալիոյ 

Եկեղեցիներու Ազգային Խորհուրդին (1994-1997), փոխ նախագահութիւն Նիւ 

Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդին (2001էն ետք երեք շրջան): Ան Սուրբ 

Էջմիածինը կը ներկայացնէր Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին մէջ 

(1998-2006): Աւստրալիոյ եւ Աւստրալահայ համայնքին մատուցած ծառայութեանց համար, 14 Ապրիլ 2013ին, 

Ուիլուպիի քաղաքապետարանը Խաչքար մը զետեղեց Չացուուտ Քոնքորսի շրջափակին մէջ, պանծացնելու 

համար Սրբազան Հօր անմար յիշատակը: 

Կիրակի 20 Սեպտեմբերին, Հայկազուն Արքեպիսկոպոս վեր առաւ իր ուսուցիչ Աղան Արքեպիսկոպոսի 

հոգեւորականի եւ մտաւորական մարդու արժանիքները իսկ երեկոյեան, Հայ Եկեղեցւոյ Ձայնի պատասխանատու 

Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, րատիօհաղորդման իր յայտագիրը նուիրեց Աղան Սրբազանի 

յիշատակին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 29րդ տարեդարձին: 
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Բշ  21 Սեպտեմբեր – Բարեշնորհ Նշան Սարկաւագ 

Պասմաճեան առցանց մասնակցեցաւ Միջազգային 

Խաղաղութեան Օրուան տօնակատարութեան 

ներկայացնելով Առաքելական եկեղեցին: Տասնեօթ 

տարիներէ ի վեր եւ ամէն տարի, Նիւ Սաութ Ուէյլզ 

Էքիւմէնիք Խորհուրդի Արդարութիւն եւ Խաղաղու-

թիւն յանձնաժողովի նախագահ, Փարամաթա 

Միշընի հգեւոր հովիւ Դոկտ Մանաս Ղոշ կը 

կազմակերպէ այս միջ-կրօնական ձեռնարկը, ուր կը 

հաւաքուին հարիւրէ աւելի անձեր բոլոր կրօններէն: 

Պսակաձեւ Ժահրը խախտեց այս գեղեցիկ աւան-

դութիւնը հետեւաբար ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 

առցանց: Մեր եկեղեցիէն բացի մասնակցեցան 

Ապօրիճինըլ, Պահայ, Պրահմաքումարի, Պուտտայա-

կան, Կաթոլիկ, Ղպտի, Հինտու, Մահմետական, Ճէյն, 

Հրեայ, Մանտէացի, Սիխ, Սուֆի, Եունայթինկ 

Եկեղեցւոյ եւ Զրադաշտական հաստատութիւններու 

77 ներկայացուցիչներ եւ դիտորդներ: Նշան Պասմա-

ճեան կարդաց յատուկ աղօթք գրուած այս առիթով: 

Օրուան յատուկ բանախօսն էր (Medical Association for 

Prevention of War Australia ի տնօրէններու խորհուրդի 

անդամ եւ նախագահ ICANի (International Campaign 

to Abolish Nuclear Weapons) Դոկտ Սու Ուէրհամ: 

Յիշեցնենք որ այս հաստատութիւնը 2017ի Նոպէլեան 

Խաղաղութեան մրցանակիրն է: Փակման խօսքը 

կատարեց Նիւ Սաութ Ուէյլզի եւ Քանպերայի 

Եունայթինկ Եկեղեցւոյ Սինոտի ատենապետ Սայմըն 

Հանսֆորտ հոգեւոր հայրը:  

 
Բշ 21 Սեպտեմբեր – Յանուն Թեմական Խորհուրդին եւ Եկեղեցական մարմիններուն, Սրբազան Հայրը 

շնորհաւորական նամակ մը ուղարկեց նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիքլեանին 22 Սեպտեմբերին անոր 50 

տարին բոլորելուն առիթով:  

 

Գշ 22 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական Խորհուրդի հերթական ժողովին: Ժողովը 

ընդհանրապէս զբաղեցաւ ծուխերու եւ Առաջնորդարանի կազմակերպչական հարցերով: 
 

Կիր  27  Սեպտեմբեր – Վարագայ Սուրբ Խաչի Տօն: 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց 

Արժ Տէր Պարթեւ քահանայ Գարագաշեան: Յըն-

թացս Պատարագի, Առաջնորդ Սրբազան Հայր՝ 

Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 

Նաճարեան կատարեց օծումը նոր Խորհրդատան: 

Ցարդ որպէս խորհրդատուն կը գործածուէր 

աջակողմեան խորանը: Խորհրդատան բարերար-

ուհին է Տիկին Լիւսի Նաճարեան: Անհանգս-

տութեան պատճառով Տիկին Նաճարեան կը 

բացակայէր, հետեւաբար չկարողացաւ ստանալ 

Սրբազան հօր օրհնութիւնը: Այդ պիտի կատարուի 

յետ Տիկին Նաճարեանի կատարեալ ապաքինման: 

Շաբաթ 26 Սեպտեմբերը տօնն էր Սուրբ Գէորգ 

զօրավարի նահատակութեան: Յաւարտ Պատա-

րագի Սրբազան հայրը օրհնեց բոլոր Գէորգ եւ 

Ճորճ անուն կրող հաւատացեալները պատուի-

րելով երիտասարդ ծնողներուն պահել աւանդութիւնը եւ նորածինները անուանել մեր Սուրբերուն անուններով: 

 

Բշ 28 Սեպտեմբեր – Երեկոյեան ժամը 6ին, Առաջնորդարանի կազմակերպութեամբ Աղօթքի երեկոյ տեղի ունեցաւ 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսապետութեամբ Սրբազան Հօր եւ մասնակցութեամբ քահանայ հայրերուն: 

Ներկայ էր նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Մշտական Ներկայացուցիչ Պրն Քայլար Միքայէլեան եւ նախկին 

ներկայացուցիչ Պրն Վարուժան Իսկէնտէրեան: Անդրադառնալով Արցախի վրայ կատարուած Ատրպէյճանի 

բանակին    յարձակումին,   Սրբազան   հայրը   կոչ  ուղղեց   զօրաւիգ  կանգնիլ   Արցախին   եւ  Հայաստանին:  Ան  
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պատմական տեղեկութիւն տուաւ Արցախի մասին, 

սկսելով 13րդ դարէն մինչեւ Մելիքութիւններ, Անդրա-

նիկի յառաջխաղացքի կասեցումը Անգլիացիներու 

կողմէ, որուն հետեւանք Շուշիի 10000 Հայու կոտորածը, 

եւ  մինչեւ մեր օրերը: Հայը կրնայ միայն ինք իր 

ուժերուն վստահիլ որպէսզի կարենայ պահել 

Հայաստանը եւ Արցախը, ըսաւ Սրբազանը: Ան 

հրաւիրեց հաւատացեալները աղօթք բարձրացնելու Հայ 

զինուրին, Հայ ռազմիկին ու կամաւորին, Հայ 

զօրավարին, Հայոց բանակի ղեկավարութեան համար, 

որպէսզի Աստուած անոնց պարգեւէ առողջութիւն եւ 

իմաստութիւն եւ Իր օգնութեամբ Արցախն անգամ մը 

եւս յաղթական դուրս գայ այս վտանգաւոր 

պատերազմէն: Ապա տեղի ունեցաւ Հանրապետական 

մաղթանք Հայաստանի եւ Արցախի անսասանութեան 

համար: Սրբազան Հայրը կարդաց ՆՍՕՏՏ Գարեգին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը ձօնուած Հայ 

ժողովուրդին: Տես ստորեւ. 

 

«Հայորդինե՛ր, 

Այսօր վաղ առաւօտեան ադրբեջանական զինուած ուժերը` վերստին 
խախտելով զինադադարը, ուխտադրուժ կերպով նախայարձակ են 
եղել շփման գծի ողջ երկայնքով՝ ռմբակոծելով Արցախի խաղաղ 
բնակավայրեր, այդ թւում և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ 

Արցախ հայրենի մեր երկիրը վերստին կանչում է մեզ ամենքիս՝ 
պաշտպանելու մեր ազգի իրաւունքները, մեր սրբազան հողը, մեր 
ապագան ու ազգային արժանապատւութիւնը։ 

Կոչ ենք անում մեր ժողովրդին միասնութեան և քաղաքական բոլոր 
ուժերին՝ ստորադասելու հակասութիւնները յանուն Հայրենիքի 
պաշտպանութեան կարիքների։ 

Այս պահին, այցով գտնուելով Իտալիայում, որի ընթացքում պէտք է 
հանդիպում ունենայինք Մեր սիրեցեալ եղբայր Հռոմի Սրբազան 
Քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ, ընդհատում ենք այն և 
անյապաղ վերադառնում Հայրենիք։  

Աստուած պահապան Արցախ աշխարհին, զորաւիգ ու ապաւէն՝ մեր 
քաջազուն զինուորներին ու հրամանատարներին»։ 

 

Դշ 30 Սեպտեմբեր –  Առաջնորդարանը Լսարանական Դրութիւն ստեղծեց 2020ի սկիզբը: Այս ամենամսեայ 

կազմակերպելի նախաձեռնութեան նպատակն էր ներկայացնել 21րդ դարու Հայ մարդը հետաքրքրող նիւթեր: 

Առաջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 26 

Փետրուարին, Առաջնորդարանին մէջ, որուն 

ընթացքին, հոգեբուժ Տոքթ Յարութիւն Ճէպէճեան 

ներկայացուց «Հոգեբանութիւն եւ Աստուածաբանու-

թիւն» խիստ հետաքրքրական նիւթը: Տրուած ըլլալով 

որ այս ձեռնարկները որոշուած են կազմակերպել 

ամսուան վերջին Չորեքշաբթի օրերը, երկրորդ 

ձեռնարկին դասախօսը պիտի ըլլար երիտասարդ 

կամաւոր Պրն Արմէն Առաքելեան, որ 25 Մարտին 

պիտի ներկայացնէր «Կամաւորութեան եւ կամա-

ւորին ոգին» նիւթը: Սակայն... Շաբաթը Ուրբաթէն 

առաջ եկաւ... Պսակաձեւ Ժահրը՝ Քորոնան «այցելեց»  
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Աւստրալիա եւ աշխարհը մտաւ Առցանցի Դար: 

Առաջնորդարանն ալ իր կարգին հետեւեցաւ 

նորաձեւութեան եւ սկսաւ իր ժողովները առցանց 

գումարել: Յուսացինք որ լսարանական հանդիպում-

ները կրնանք վերսկսիլ Օգոստոսին, սակայն այդ 

մնաց միայն յոյս:  Պրն Արմէն Առաքելեան դրական 

պատասխանեց մեր դիմումին եւ Չորեքշաբթի 30 

Սեպտեմբերին կարողացանք կազմակերպել վեց 

ամիսով յետաձգուած լսարանական մեր երկրորդ 

ձեռնարկը: Իսկ ձեռնարկին ժամանակը  այնպէս կը 

զուգադիպէր որ մեր ազգի զաւակներէն կը 

պահանջուի կամաւոր զոհաբերութիւն բարոյապէս, 

նիւթապէս եւ ի հարկին՝ ֆիզիքապէս: Արցախին ու 

Հայաստանին կը սպառնայ մեծ վտանգ, մահու կենաց 

պատերազմ կը մղուի բազում ճակատներու վրայ: 

Մեր Հայրենիքին սատար հանդիսանալու համար մեր 

կամաւորի ոգին պէտք է անսասան մնայ:  
 

30ամեայ Արմէն Առաքելեան շրջանաւարտ է ՀԲԸՄ 

Ալեքսանտր Վարժարանէն եւ Համազգային Գօլստըն 

Ճեմարանէն: Համալսարանաւարտ է եւ անդամ է 

Աւստրալիոյ Ազատական Կուսակցութեան: Իր 

տիպարն է Նահանգապետուհի Գլատիս Պէրէճիք-

լեանը: 7 տարիէ ի վեր Արմէն Առաքելեան մաս կը 

կազմէ  Linden Brigade of Rural Fire Serviceին: Ան երեք 

ամիս անընդհատ առաջին գիծի վրայ պայքար մղեց 

Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգի մէջ ծայր առած 

անտառային երկարատեւ հրդեհներուն դէմ, յաճախ 

մորթին վրայ զգալով մահուան մօտալուտ վտանգը: 

Առաջնորդարանը պատահմամբ ծանօթացաւ այս 

երիտասարդին: Սրբազան Հայրը կը թերթատէր 

Պոլիս հրատարակուող Մարմարա թերթը, ուր 

նկատեց փոքր գրութիւն մը Աւստրալիոյ մէջ Հայ 

կամաւորի մը մասին: Անմիջապէս զինք գտանք, 

հրաւիրեցինք Առաջնորդարան եւ իրազեկ դարձանք 

անոր արկածախնդրութեանց: 

Նախագահութեամբ Սրբազան Հօր եւ հանդիսա-

վարութեամբ Դիւանապետ Նշան Պասմաճեանի, 

առցանց այս հանդիպման արձանագրուած էին 38 

մասնակցող: Համեստ երիտասարդը իր խօսքը սկսաւ 

յայտնելով որ իր կամաւորութիւնը ոչինչ էր երբ զայն 

համեմատէր իր եղբայրներուն եւ քոյրերուն կամա-

ւորութեան հետ, պատրաստ մեռնելու յօգուտ 

Հայաստանին եւ Արցախին: Ապա ան ըսաւ թէ որպէս 

Հայ, կամաւորութեան ոգին իր արեան մէջ կը հոսէր: 

Եթէ իր հայրենիքին չէր կրնար օգտակար դառնալ, 

հարկ է որ ինք եւ իր նմանները զիրենք որդեգրող 

երկիրներուն օգտակար դառնային որպէս կամաւոր-

ներ: Ապա ան բազում օրինակներով բացատրեց 

դժուարութիւնները եւ հոգեկան բաւարարութիւնը որ 

կամաւորը կը ստանայ հրդեհի մարումէն ետք: 

Առցանց հեռարձակումը տեղի ունեցաւ Առաջնորդա-

րանի Խանճեան Սրահէն: Արմէնին կ'ընկերանային 

իր մեծ հայրն ու մեծ մայրը, որոնք հպարտ էին իրենց 

թոռնիկով: Այս ձեռնարկը կարելի է ամբողջութեամբ 

դիտել Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ֆէյսպուքի էջին 

վրայ:  
 

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ Սրբազան Հայրը 

դրուատեց Արմէնին կատարած անձնուէր աշխա-

տանքը: Սրբազանը ըսաւ կարելի չէ հայկական 

կազմակերպութիւն մը երեւակայել առանց կամաւոր 

աշխատողներու հաստատելով Արմէնին խօսքը թէ 

այդ մեր բոլորին արեան մէջն էր: Ակնարկելով այս 

օրերուն մղուած պատերազմին՝ Սրբազան Հայրը 

ըսաւ. «երբ մարդիկ պատրաստ են իրենց կեանքը 

տալու գաղափարի մը համար, կը նշանակէ թէ այդ 

գաղափարը մարդէն անդին է եւ մարդուն կեանքէն 

աւելի թանկ»: Ան մաղթեց որ Արմէնին օրինակը 

կամաւորի ոգիով կը լեցնէ Հայ երիտասարդութիւնը:  

Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանին կողմէ Արմէնին 

նուիրեց պատմաբան Վիգէն Բաբգէնեանի եւ Փիթըր 

Սթանլիի հեղինակած «Armenia, Australia and the 

Great War» գիրքը: Մէկ ժամ տեւող ձեռնարկը 

աւարտեցաւ Սրբազան Հօր Պահպանիչով:  
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Մայր Աթոռի «Տեղեկատուական Համակարգ» էն արտատպուած լուր մըն է վարի յօդուածը: Այնտեղ կան պատմական 

վկայութիւն, հաւատքի պահպանման եւ միասնականութեան ի խնդիր իարու վստահելու հրամայականին 
հաստատում,  եկեղեցւոյ պատմութեան դպրոցներու մէջ ուսուցման, ինչպէս նաեւ պետութիւն-եկեղեցի կապի 

ամրապնդման եւ յարգանքի կարեւորութիւն: Այս բոլորը խիստ շահեկան գտնելով խմբագրութիւնս փափաքեցաւ 
զայն սեփականութիւն դարձնել Փարոսի ընթերցողներուն: (Խմբ.) 

 

 

Սեպտեմբերի 25-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 

Վեհարանում հիւրընկալեց Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասեանի 

գլխաւորած պատուիրակութիւնը։ 

Ողջունելով պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած ԱՀ ԱԺ պատուիրակութիւնը՝ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսն իր շնորհաւորանքները, օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները բերեց պատգամաւորներին։ Նորին 

Սրբութիւնն ընդգծեց, որ առանձնակի ուրախութեամբ եւ ջերմութեամբ է լցւում հոգին, երբ այցելում է Արցախ՝ 

ականատես լինելով արցախահայութեան քաջազուն ոգուն եւ անկոտրում կամքին՝ կերտելու Արցախի ազատ, 

ապահով ու բարօր կեանքը։ Հայոց Հայրապետն իր խոնարհումը բերեց բոլոր այն հայորդիների յիշատակի առջեւ, 

որոնց ջանքերով եւ հեղուած արեամբ նուաճուեց Արցախի անկախութիւնը։  

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նշեց, որ Արցախը եւ արցախահայութեան իրաւունքներն ու խնդիրները միշտ եղել են  

Հայոց Հայրապետների ուշադրութեան կենտրոնում՝ մասնաւորապէս անդրադառնալով դեռ խորհրդային 

տարիներին  պատմական արդարութեան վերականգնման նպատակով երանջանկայիշատակ Վազգէն Ա 

Հայրապետի ձեռնարկած քայլերին, Լեռնային Ղարաբաղ եկեղեցականների ծածուկ այցելութիւններին, որոնք 

նպատակ էին հետապնդում վառ պահել հաւատի լոյսը մեր ժողովրդի սրտում, անխաթար՝ ազգային ինքնութիւնը։ 

Վեհափառ Հայրապետը հաստատեց, որ ղարաբաղեան 

հակամարտութեան առաջին իսկ օրից Մայր Աթոռը 

աշխարհասփիւռ իր թեմերով եւ համայնքներով, 

հնարաւոր բոլոր միջոցներով զօրաւիգ եղաւ արցախա-

հայութեանը, լծուեց նրա իրաւունքների եւ ազատ ու 

անվտանգ կեանքի պաշտպանութեան գործին,  

ջանքեր գործադրուեցին տարածաշրջանի հոգեւոր 

պետերի եռակողմ հանդիպումների միջոցով՝ կազմա-

կերպուած միջնորդութեամբ Մոսկուայի եւ Համայն 

Ռուսիոյ Պատրիարքների,  զերծ պահելու հակամար-

տութիւնը կրօնական գունաւորումից եւ նպաստելու 

սահմանային լարուածութեան նուազեցմանը, գերի-

ների վերադարձմանը եւ հակամարտութեան խաղաղ 

կարգաւորմանը։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հաւաս- 

 
 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն 

ընդունեց 

Արցախի Ազգային ժողովի 

Պատուիրակութիւնը 
 

«Արցախը եւ արցախահայութեան իրաւունքներն 

միշտ եղել եւ մնալու են Հայոց Հայրապետների 

ուշադրութեան կենտրոնում»․  

Գարեգին Բ Կաթողիկոս 
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տիացրեց, որ Հայոց Եկեղեցին պիտի շարունակի այս ուղղութեամբ իր ջանքերը գործադրել։ Մասնաւոր իր 

մտահոգութիւնն արտայայտելով վերջին շրջանում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարութեան կողմից հնչող 

ռազմատենչ յայտարարութիւնների կապակցութեամբ՝ Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց, որ հակամարտութեան խաղաղ 

կարգաւորմանն այլընտրանք չկայ։ 

Զրոյցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն 

իր գնահատանքը յայտնեց ԱՀ իշխանութիւններին 

Արցախի թեմին ցուցաբերուող շարունակական 

զօրակցութեան, ինչպէս նաեւ պատմական 

սրբավայրերի վերականգնման եւ նոր տաճարների 

կառուցման համար, որոնց թւում առանձնանում է 

Ստեփանակերտի առաջնորդանիստ եկեղեցին։ 

Հայոց Հովուապետը մասնաւոր իր գոհունակու-

թիւնն արտայայտեց Արցախի հանրակրթական 

դպրոցում «Հայոց Եկեղեցու պատմութիւն» առար-

կայի ուսուցման առնչութեամբ՝ յաւելելով, որ 

առարկայի միջոցով մատաղ սերնդի ինքնութիւնն է 

կերտւում, երեխաները հաղորդ են դառնում 

հոգեւորին, նախնեաց հաւատի գործերին ու 

ժառանգութեանը, սեփական ինքնութեան ճանա-

չողութեան միջոցով տոգորւում այդ արժէքների տէրն ու պաշտպանը, ծաղկեցնողը լինելու գիտակցութեամբ։ 

Իր հերթին Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասեանը, շնորհաւորելով 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Հայաստանի Անկախութեան 29-րդ տարեդարձի առիթով, անդրադարձ կատարեց 

պաշտօնական այցի արդիւնքներին եւ ձեռք բերուած փոխգործակցութեան պայմանաւորուածութիւններին՝ 

ուրախութիւն յայտնելով, որ այն աւարտւում է նուիրական Մայր Աթոռ այցելութեամբ եւ Հայոց Հօր օրհնութեամբ։ 

«Պատահական չէ նաեւ Ձեզ հետ հանդիպումը, որովհետեւ դարեր շարունակ Հայ Եկեղեցին ուրոյն  

դերակատարութիւն է ունեցել մեր ազգի միասնականութիւնը պահպանելու ազգանպաստ գործում, եւ այսօր էլ 

մենք կարիք ունենք միասնական լինելու եւ ազգովի ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներին դիմակայելու։ Այդ 

գործընթացներում անուրանալի է թէ՛ Հայոց Եկեղեցու եւ թէ՛ անձամբ Ձեր դերակատարութիւնը», - ասաց ԱԺ 

նախագահը՝ շնորհակալութիւն յայտնելով հիւրընկալութեան համար։ 

Անդրադառնալով խորհրդարանի աշխատանքին եւ առաքելութեանը՝ Պրն․ Թովմասեանը խօսեց նաեւ իրաւական 

անվտանգութեան կարեւորութեան մասին՝ 

հաստատելով, որ Արցախը յաջողութիւն է 

արձանագրելու՝ թիկունքում ունենալով 

Հայաստանը եւ աշխարհասփիւռ ժողով-

րդին։ 

Հանդիպմանը Վեհափառ Հայրապետը 

լուսաբանութիւններ տուեց հանրութեանը 

յուզող մի շարք հարցերի շուրջ Հայոց 

Եկեղեցու տեսակէտների առնչութեամբ։ 

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն 

մաղթեց, որ Տէրը խաղաղութեան եւ 

ապահովութեան մէջ պահի Արցախ 

աշխարհը՝ յաւելելով, որ միայն ազգային 

միաբանութեամբ ու միասնականութեամբ 

է հնարաւոր յաղթահարել ծառացած 

խնդիրներն ու մարտահրաւէրները։   
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ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ 

ԷՋՄԻԱԾԻՆ ԿԷՍ ՄԻԼԻՈՆ 

ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՓՈԽԱՆՑԷ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՅՕԳՈՒՏ 

ԱՐՑԱԽԻ 

 

Ստացած ենք հետեւեալ հաղորդագրութիւնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէն 

 

 

«Սեպտեմբերի 30-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 

Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողով։ 

Մինչ օրակարգի հարցերի քննութիւնը Վեհափառ Հայրապետի գլխաւորութեամբ աղօթք բարձրացուեց հայրենիքի 

սահմանների պաշտպանութեան համար զոհուած հայորդիների հոգիների հանգստութեան համար։ 

Ժողովին անդրադարձ կատարուեց Արցախի Հանրապետութեան շուրջ ստեղծուած իրավիճակում Արցախի 

ժողովրդի եւ հայոց բանակի աջակցութեանն ուղղուած՝ Մայր Աթոռի եւ թեմերի կողմից ձեռնարկուելիք քայլերին։  

Վեհափառ Հայրապետը ժողովականներին տեղեկացրեց, որ մշտական կապի մէջ է Արցախի թեմի առաջնորդ Տ․ 

Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի եւ ՀՀ Զու հոգեւոր առաջնորդ Տ․ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամեանի 

հետ։ 

Իրազեկուեց, որ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողութիւնների առնչութեամբ Ամենայն Հայոց 

Հայրապետի կողմից ուղերձներ են յղուել պետութիւնների ղեկավարներին, քոյր Եկեղեցիների առաջնորդներին, 

կրօնապետերին եւ միջեկեղեցական տարբեր կազմակերպութիւնների ղեկավարներին։ Արցախի ժողովրդի 

իրաւունքների պաշտպանութեան գործում ԳՀԽ անդամները կարեւորեցին նաեւ թեմերի աշխատանքը Քոյր 

Եկեղեցիների, միջեկեղեցական ու միջկրօնական կազմակերպութիւնների հետ։  

Առանձին քննարկման նիւթ դարձաւ գնդերեցների ծառայութեան եւ այս օրերին նրանց շարքերը համալրող, 

թեմերից Արցախ մեկնող եկեղեցականների հարցը։ Այս առնչութեամբ տեղեկացրուեց, որ Մայր Աթոռի մի քանի 

միաբաններ եւ թեմերում սպասաւորող եկեղեցականներ իբրեւ կամաւորներ արդէն Արցախում են։ 

Ժողովի ընթացքում ցուցումներ տրուեցին վիրաւոր զինուորների, զոհուածների ընտանիքների նկատմամբ 

հովուական խնամքի վերաբերեալ, կարեւորուեց թեմերի համագործակցութիւնը ՀՀ Պաշտպանութեան 

նախարարութեան պատկան կառոյցների հետ։ 

Ի զօրակցութիւն Արցախի՝ Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը որոշեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միջոցներից 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին փոխանցել կէս միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար։ 

 

 

  

ԲԱՐԻ ԱՊԱՔԻՆՈՒՄԻ  ՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ 
Փարոսի Խմբագրութիւնը բարի ապաքինում կը մաղթէ Առաջնորդարանի Բարերար եւ Բարեկամ Պարոն 

Զաւէն Հէնրի Ճոնին, որ ամիսէ մը աւելի բժշկական խնամքի ենթարկուելէ ետք վերադարձաւ տուն: 
Խմբագրութիւնս նաեւ բարի ապաքինում կը մաղթէ Առաջնորդարանի Բարեկամ Պարոն Յակոբ 

Ալաճաճեանին սրտի վիրաբուժական յաջող գործողութեան առիթով: 

Մեր մաղթանքն է որ Աստուած  Տիարք Հէնրի Ճոնն ու Յակոբ Ալաճաճեանը առողջ պահէ եւ զանոնք 

վերադարձնէ իրենց առօրեայ աշխուժ աշխատանքին: 
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Լուր Մելպուրնի Ծուխէն 

Parish 

News 

 

 

Հրապարակուեցաւ 

Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ երկլեզու պաշտօնաթերթ 

ՅՈՅՍ երկամսեայի Սեպտեմբերի թիւը 

 

25 Սեպտեմբերին Փարոսի խմբագրութիւնը ստացաւ Յոյս Երկամ-

սեայի Սեպտեմբեր 2020ի Ելեկտրոնային թիւը: Այս թիւը կը բաղկանայ 

36 էջերէ, ուր խմբագրականի կողքին կարելի է գտնել լուրեր 

եկեղեցական կեանքին, Ակինեան շաբաթօրեայ վարժարանին, 

Տիկնանց յանձնախումբի գործունէութեան եւ Հայ Ընկերային 

Հոգատա-րութեան Կեդրոնի աշխատանքներուն մասին, երկու 

մահագրութիւն եկեղեցւոյ սիւներէն Տիարք Նուպար Չէօփճեանի եւ 

Աբրահամ Յարութիւնեանի, լուրերու փոքր բաժին մը Սուրբ 

Էջմիածնի մասին, բարոյախօսական եւ հոգեւոր նիւթերու եւ տօներու 

վերաբերեալ յօդուածներ արտատպուած զանազան թերթերէ: Թերթը 

ունի նաեւ բաժին մը ծանուցումներու մատչելի արժէքներով:  
 

Փարոսի խմբագրութիւնը յաջողութիւն կը մաղթէ Յոյսի խմբագրո-թեան, ինչպէս նաեւ անվերապահ աջակցութիւն 

թերթին զարգացման ի նպաստ տարուող աշխատանքներուն:   

 

 

 

MELBOURNE 

St Mary’s Armenian Apsotolic Church 
 

Publication Launched 

Official Bilingual Bulletin of St Mary’s Armenian Apostolic Church 

Hooyce – Bi-monthly September Issue 
 

On 15 September, the Paros editorial office received the September 2020 electronic issue of the Hooyce Bi-monthly Bulletin. 

This issue consists of 36 pages where with the editorial it contains news about church life, the Aginian Saturday School, the 

activities of the Ladies’ Auxiliary and the Armenian Social Support Group, two obituaries of church pillars, the late Mr 

Noubar Tcheupdjian and Mr Abraham Haroutiounian, published articles on moral and spiritual topics from various sources. 

The bulletin also invites community businesses to place advertisements. 
 

The Paros editorial office wishes the Hooyce editorial team every success as well as its unconditional support for the 

Bulletin’s ongoing development. 
 

September 2020 Hooyce link:  https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd?usp=sharing 
 

To enquire about advertising in or subscribing to Hooyce or becoming a Parish Member to regularly receive a copy of 

Hooyce electronically or in hard copy by post, contact Zare Avakian (0419 379 927). 

https://drive.google.com/drive/folders/1cxqITZrxod2lyx-OlHBhFofHdXbySTDd?usp=sharing
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Խմբագրական 

«Իմ դրամս աւելի արժէքաւոր չէ  

քան այդ քսանամեայ երիտասարդին կեանքը» 

 

 

Այս բառերը կը պատկանին բարեկամի մը, որ ներկայացաւ Սեպտեմբեր 30ին եւ դրամով լեցուած պահարան մը 

յանձնեց յօգուտ Արցախի: 

Պատերազմները ծախսալից են, այդպէս եղած են միշտ: Պատերազմները երկիրներ սնանկութեան կրնան տանիլ, 

ժողովուրդներ կրնան խսիրի վրայ նստեցնել, հիւանդութիւններու պատճառ կրնան դառնալ, անբարոյութիւն 

կրնան սերմանել, ընտանիքներ կը քանդուին պատերազմի պատճառով: Երբ պատերազմ է, մահուան ստուերը 

մարդոց հետ կը քալէ եւ ոչ մէկ քայլափոխ ապահով կարելի է նկատել: Պատերազմը աղէտ է, պատերազմը մա՛հ է: 

Արցախի պատերազմը պարտադրուած է Հայուն, ուր որ գտնուի ան, Սիպերիա կամ Քալահարիի անապատ, 

Սանթիակօ կամ Երեւան, Շուշի կամ Քեսապ, Սիտնի, Մելպուրն, Փըրթ կամ Քանպերա: Արցախի պատերազմը մէն 

մի Հայուն պատերազմն է: Անգամ մը եւս, ի տես աշխարհին, Թուրք ու Ազերի պետութիւնները Հայն ու Հայաստանը 

բնաջնջելու ծրագիրը կը փորձեն գործադրել: Երկու երկիրներու բռնապետ, ծաւալապաշտ նախագահները ԻՐԵՆՑ 

պատերազմը դարձուցած են զայն:     

Տեղեկատուական աղբիւրներէ ժամ առ ժամ կ'իմանանք  հայկական բանակին տարբեր սխրագործութիւնները, 

որոնց որպէս արդիւնք՝ բազմահազար ազերիներ ու վարձկաններ զոհ գացած են, չհաշուած զինուորական 

սարքերու փճացումը՝ հրասայլ, օդանաւ, ուղղաթիռ եւայլն:  

Թշնամին անողոք է: Անոր համար Հայ մը աւելի սպաննելը ցնծութիւն է, վկայ՝ Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, 

Մարտունիի, Հատրութի անխնայ ռմբակոծումը: 

Սիրելի հայրենակից, սիրելի արիւնակից, 

Մէջբերենք 15րդ դարու իտալացի նշանաւոր զօրավարներէն Ճիան ճիաքոմօ Թրիվուլզիոյի  խօսքը. « Պատերազմին 

դիմանալու համար երեք բաներ անհրաժեշտ են. Դրամ, յետոյ նորէ՛ն դրամ եւ յետոյ դարձեալ՝ դրամ»:  

Մենք որոշած ենք դիմանալ եւ այս պատերազմէն յաղթական դուրս գալ: Այնպիսի հարուած պիտի տանք որ թուրք 

պետութիւնը անգամ մը եւս չհամարձակի մտածել նոյնիսկ Հայու մը քիթը արիւնցնելու մասին: Պատերազմը կրնայ 

երկարիլ կամ դադրիլ: Իսկ ի՞նչ պիտի ընենք մենք ազգովին:  Մենք պիտի պահենք մեր նահատակ զոհերու 

ընտանիքները, որբերը,  հաշմանդամները, պիտի պահենք մեր զինուորները նոյն բարձր տրամադրութեան մէջ՝ 

մի՛շտ, պիտի նորոգենք քանդուած մեր շինութիւնները,  ճամբաները, պիտի աւելի զօրացնենք մեր արդէն իսկ 

արհեստավարժ բանակը: Պիտի զօրացնենք հաւատքը մեր ժողովուրդին իր Աստուծոյն, իր Հայրենիքին եւ իր 

զինուորին: Քիչ ըսենք շատ հասկնանք: 

Արցախին մեր աւելորդէն պիտի չտանք, Արցախի գոյութիւնը իւրաքանչիւր հայու գոյութիւնն է: Մեր աւելորդո՞վ 

պիտի պահէինք մենք զմեզ եթէ գոյութենական պայքարի մէջ ըլլայինք հիւանդութեան մը դէմ: Ո՛չ: Մեր անկարելին 

կարելիի պիտի վերածէինք յաղթահարելու այդ հիւանդութիւնը յօգուտ մեր կեանքի փրկութեան: Այսօրուան 

«հիւանդութիւնը» Թուրք եւ Ազերի պետութիւններն են իրենց բռնապետերով առաջնորդուած: Իւրաքանչիւրս պիտի 

պայքարինք այս «հիւանդութեան» դէմ, որպէսզի ազատ կարենանք շնչել մեր Հայրենիքին մէջ, ազատ կարենանք 

աղօթել մեր վանքերուն ու եկեղեցիներուն մէջ, ազատ կառուցել մեր ապագան:  

Մեծ իմաստութիւն կայ 30 Սեպտեմբերին դրամի ծրարը յանձնող ազգայինին խօսքերուն մէջ՝ «Իմ դրամս աւելի 

արժէքաւոր չէ քան այդ քսանամեայ երիտասարդին կեանքը»: Այդ հաւատացեալ ազգայինը պատերազմին 

դիմանալը քա՛ջ հասկցած էր:  

Սորվի՛նք:  
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Հարցազրոյց Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի Հետ 

Սուրբ Քառասնից Մանկանց Երգչախումբի  

15ամեակին Առիթով 

 

 

Հակիրճ տողերու մէջ ներկայացնենք Վարդան 

սարկաւագը, որուն եկեղեցական գործունէու-

թեան մասին կարելի է էջեր լեցնել:  8 Տարեկանէն 

ան սկսած է ծառայել Պոլսոյ Պէշիկթաշ թաղա-

մասի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ եւ 

մինչեւ օրս՝ լման 58 տարի: Ուրարակիր ապա 

Սարկաւագ, Վարդան Սարկաւագ յաճախած է 

Պոլսոյ Պետական Երաժշտանոց, ուրկէ կը 

վկայուի որպէս Օփերայի երգչախումբի մէջ 

թենոր: Իր զինուորական ծառայութեան օրերուն, 

Պոլսոյ մէջ, յատուկ երաժշտական յայտագիրներ 

պատրաստած է Սպայից կարգին համար: 1979էն 

ի վեր կը ծառայէ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ 

որպէս Սարկաւագ, դպրապետ եւ եկեղեցւոյ 

զանազան երգչախումբերու ղեկավար: Հոգելոյս 

Աղան Սրբազանի արտօնութեամբ, իր հիմնած 

Սուրբ քառասնից Մանկանց Երգչախումբի 15րդ 

տարեդարձն է (հիմնուած Օգոստոս 2005ին):  

Յունիս 2019ին, իր բազում տարիներու վաստակին իբր գնահատանք, ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ Կաթողիկոս զինք 

պարգեւատրեց Ս. Ներսէս Շնորհալի շքանշանով եւ սրբատառ Կոնդակով:  Երգչախումբի 15ամեակին առիթով, 

Փարոս հարցազրոյց մը վարեց  Սարգաւագ Դպրապետին հետ: (Խմբ) 

 

Փարոս – Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս ծնունդ առաւ Սուրբ Քառասնից Մանկանց Երգչախումբը: 

Վարդան Ս – Որեւէ հաստատութեան ղեկավարութիւն, հաստատութեան ապագան ապահովելու համար կը խորհի 

միջոցներու մասին եւ ըստ այնմ քայլերու կը դիմէ: Երգչախումբերն ալ նոյն ճակատագրին ենթակայ են, քիչ մըն ալ 

աւելիով, որովհետեւ անոնց անդամները կամաւոր են, անոնք նախ ձայն պէտք է ունենան, ժամանակ տրամադրեն 

եւ զոհողութեան մէջ յարատեւութիւն ցուցաբերեն: Ահաւասիկ այս մտահոգութենէն տարուած մտածեցի դիմել 

Սիտնիի Հայկական ամէնօրեայ եւ շաբաթօրեայ վարժարաններուն, որպէսզի աշակերտներէ բաղկացած 

երգչախումբ մը կազմենք: Առաջարկս ներկայացուցի հոգելոյս Աղան Սրբազան հօր, որ անմիջապէս տուաւ իր 

օրհնութիւնը եւ իր բառերով՝ «մինչեւ վերջ կռնակ եմ քեզի»: Խնդրեցի Արժ. Տէր Նորայր Քահանայ Բաթանեանէն 

նամակ մը խմբագրել աշակերտներու ծնողներուն: Տէր Հայրը բովանդակալից նամակ մը խմբագրեց, որմէ 

պատճէնահանեցի 800 օրինակ եւ ցրուեցի, Գօլստըն Ճեմարանին՝ 300, Գրիգոր Լուսաւորիչ Վարժարանին՝ 300, 

Ալեքսանտր Վարժարանին՝ 60 եւ Շաբաթօրեայ վարժարաններուն՝ 140 օրինակ: Անմիջապէս 25 դրական 

պատասխան ստացանք եւ սկսանք մեր աշխատանքին Կիրակի առաւօտները 45 վայրկեան փորձ ընելով: 

Յետագային թիւը հասաւ մինչեւ 38: Այժմ ունինք 30ի շուրջ անդամներ: Յայտնեմ նաեւ որ անդամներէն երեքը 

ամուսնացան եւ մի քանին ալ նշանուած են ու ընտանիք կազմելու ճամբուն մէջ են: 

 

Փարոս – Ուրեմն «մանկանց երգչախումբ» չէ այլեւս: Չէ՞ք կարծեր որ նոր արշաւի մը պէտք է սկսիլ եւ 15 տարի 

առաջուան դպրոցներու մէջ ձեր նախաձեռնութիւնը կրկնէք: 

Վարդան Ս – Այո, մանուկներ եւ պատանիներ կան բայց լման խումբը անոնցմէ չի բաղկանար: Ես ալ կը կարծեմ թէ 

արշաւ մը պէտք է սկսիլ եւ մանուկներ հաւաքել դպրոցներէ հիմնուելով 15 տարի առաջուան մեր փորձառութեան 

վրայ:  
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Փարոս – Իսկ ի՞նչ դժուարութեանց հանդիպեցաք խումբի զարգացման հետ առնչուած: 

Վարդան Ս – Առաջին դժուարութիւնը Հայերէն կարդալն էր, գրաբարը հասկնալը: «Հաւատամք»ի ընթերցումը 

բաւական ժամանակ առաւ: Ծնողները շատ օգնեցին: Ի վերջոյ Հաւատամքը գոց սորվեցան, որը կարեւոր էր: 

Երկրորդը՝ կենցաղային դժուարութիւններն էին՝ հիւանդութիւն, դպրոցական քննութիւններ եւայլն: Սակայն բոլորը 

ուրախութեամբ եւ ոգեւորուած կու գային փորձերու, կը սիրէին իրենց ըրածը, կը յարգէին իրենց ղեկավարը եւ 

քաջալերանք կը ստանային ինձմէ եւ Սրբազան հօրմէն: Առիթէն օգտուելով իրենց կը բացատրուէին նաեւ 

եկեղեցական եւ ծիսական կանոններ, որոնք խիստ կարեւոր են եկեղեցւոյ մէջ որեւէ ծառայողի համար:  
 

Փարոս – Բացի սովորական պատարագներէն, յիշատակելի ի՞նչ ելոյթներ ունեցած է երգչախումբը: 

Վարդան Ս – 2019ին, Վեհափառ Հայրապետին այցելութեան Հայրապետական Պատարագին, 53 անդամներով 

երգեցողութիւն տեղի ունեցաւ, 2015 թուականին, Ցեղասպանութեան 100ամեակին, Սիտնիի Սէյնթ Մէյրիզ 

Տաճարին մէջ Պատարագին մասնակցեցաւ երգչախումբը Սուրբ Սուրբով եւ Տէր Ողորմեայով: Կիլիկեան Աթոռի 

միաբան Լիաբանանի Առաջնորդ Գեղամ Արքեպիսկոպոս Խաչերեան, երբ առաջին անգամ պատարագեց՝ 

երգչախումբը երգեց: Սրբազան Հայրը հիացած էր եւ Պատարագէն ետք Աղան Սրբազանին յայտնեց իր 

ուրախութիւնը «Մենք Լիբանանի մէջ այսպէս երգչախումբ չունինք»: Խումբը ելոյթ ունեցաւ նաեւ Չացուուտ 

Քոնքորսի վերնաբակը, Աղան Սրբազանի յիշատակին զետեղուած Խաչքարի քօղազերծման հանդիսութեան 

առիթով: Նաեւ ելոյթ ունեցած ենք Willoughby Townhallի մէջ Կարմիր Խաչի Օրուան առիթով: Beauchamp Parkի 

Եղեռնի հարիւրամեակին նուիրուած Խաչքարի քօղազերծման հանդիսութեան մասնակից էր երգչախումբը: Պրն 

Արթին Էքմէքճեանի Րայտի քաղաքապետութեան շրջանին, խումբը հրաւիրուեցաւ St Anne Anglican Church 

Բազմամշակոյթի Երեկոյին իր մասնակցութիւնը բերելու համար: Յայտնեմ նաեւ որ մի քանի տարի առաջ Ս. 

Քառասնից Մանկանց Երգչախումբի խտասալիկ մը պատրաստուեցաւ, ուր շատ գեղեցիկ երգեցողութիւն կարելի է 

ունկնդրել:   
 

Փարոս – Ինչպէս ըսիք՝ ապագան կարեւոր է եւ պէտք է միշտ մտածել այդ մասին: Արդեօ՞ք ռազմավարութիւն 

գոյութիւն ունի երգչախումբերու ապագան ապահովելու համար: 

Վարդան Ս – Ռազմավարութիւն չունինք եւ կը կարծեմ թէ խիստ կարեւոր է ռազմավարութիւն ունենալը: Նոյնը կը 

վերաբերի նաեւ խմբավարին: Ես մեր երեք երգչախումբերուն՝ Լուսաւորիչ, Վարդանանց եւ Ս. Քառասուն 

Մանկանց խմբավարն եմ: Պէտք է խմբավարներու համար ալ ռազմավարութիւն ունենալ, որպէսզի 

աշխատանքները համադրուին եւ լաւագոյն արդիւնքի հասնինք:  
 

Փարոս – Մի քանի խօսք ալ կրնայի՞ք ընել բազում վաստակ ունեցող Լուսաւորիչ Երգչախումբին մասին: 

Վարդան Ս – 1988ին, Տէր Նորայր Աւագ Քահանայի նախաձեռնութեամբ Պրն Պետրոս Զօրլուի տան մէջ ժողով մը 

գումարուեցաւ, որուն ներկայ էին Արժ. Քահանայ Հայրը, Պրն Զօրլուն, Յակոբ Սրկ Գարագաշեանը այժմ Տէր 

Պարթեւ Քահանայ հայրը,  Յարութիւն Սրկ. Հանիմեանը,  Տիարք Յարութիւն Քէօրօղլանեանը, Յակոբ Ճանոյեանը, 

Գէորգ Պօղոսեանը եւ անձս: Ինծի պաշտօն տրուեցաւ կազմել երգչախումբ, զոր կազմեցի եւ որ մինչեւ օրս կը 

ղեկավարեմ: 
 

Փարոս – Ձեր վարձքը կատար Վարդան սարկաւագ: Ի՞նչ պատգամ ունիք մեր ընթերցողներուն: 

Վարդան Ս – Նախ կ'ուզեմ իմ խորին շնորհակալութիւնս յայտնել հոգելոյս Աղան Սրբազանին իր անընդմէջ 

քաջալերանքին համար, Հայկազուն Սրբազանին  ապա Տէր Նորայրին որ կարեւոր դեր խաղցաւ երկու 

երգչախումբերու ստեղծման աշխատանքին ի նպաստ: Շնորհակալութիւն Տէր Աւետիս Քահանայ 

Համբարձումեանին եւ իրերայաջորդ Ծխական Խորհուրդներուն, որոնք զօրաւիգ եղան ինծի: Շնորհակալութիւն 

ծնողներուն, որոնք ամէն գնով սատար հանդիսացան մանկանց երգչախումբին յաջողութեան աշխատանքներուն: 

Եւ վերջապէս՝ Տիկին Թալին Մարգարեանին, որ իր ծնողներէն Բիւզանդ եւ Էօժէնի Քէշիշեաններէն ժառանգած 

եկեղեցասիրութիւնը ի սպաս դրաւ եւ կը դնէ մանկանց երգչախումբի կազմութեան օրերէն մինչեւ օրս, վարագոյրի 

ետին տարած աշխատանքով: Վերջին շնորհակալութիւն եւ յաջողութեան մաղթանք Լոյս եւ Փարոս ամսագրերու 

խմբագրութեանց իրենց տարած խիստ կարեւոր լրատուական աշխատանքին համար: Պատգամ մեր բոլոր 

ծնողներուն՝ քաջալերել իրենց զաւակները, զանոնք բերելով եկեղեցի, որպէսզի մաս կազմեն երգչախումբերուն, 

նոր արիւն սրսկելու համար երգչախումբերու երակներուն մէջ, անոնց ապագայի կերտման ի խնդիր: 

 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան  
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LET’S STAND FIRM WITH ARTSAKH TOGETHER 

  

 

  
 

Dear Faithful, 

 

Intensive battles are being fought on the border between Artsakh and Azerbaijan. With the Lord’s blessing, 

thanks to the brave Armenian army and the support of Armenians all over the world, we will triumph again and 

continue to live freely in our country. Freedom is a right granted by God to every individual. 
 

In the last 48 hours, thousands of volunteers have willingly demonstrated their readiness to fight alongside the 

Armenian army for the sake of freedom and for the steadfastness of Artsakh and Armenia. 
 

On Monday 28 September, we raised our prayers in the Holy Resurrection Church for the strengthening of the 

brave spirit of our soldiers and for the fortitude of Armenia and Artsakh. On Sunday 4 October, following the 

Divine Liturgy, all the churches of our Diocese will conduct a Requiem Service for the repose of souls of our 

martyred brave soldiers. 
 

Accordingly, we now appeal to our faithful people, Artsakh needs our prayers as well as our moral and material 

support today. All those who wish to care for the needs of the people of Artsakh can make their donation at the 

Diocesan office and offices of the three Diocese churches: Holy Resurrection (Chatswood), Holy Trinity 

(Wentworthville), and St Mary’s (Melbourne). Bank transfers can be made to:  
 

Diocese of the Armenian Church of Australia and New Zealand 

BSB: 032-297 Account number: 312537 

The funds raised will be directed via the Mother See of Holy Etchmiadzin to Hayastan All Armenian Fund 
 

May God bless our invincible army, commanders 

and soldiers. May our brothers and sisters live freely 

and peacefully in Armenia and Artsakh. Our prayer 

is that both the Republics of Armenia and Artsakh 

grow and prosper, and for the relentless care of our 

Diaspora Armenians towards their brothers and 

sisters.  

 

With blessings, 

 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate 

 

29 September 2020 
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DIOCESAN NEWS 

 
Wednesday 2 September – The Primate His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian presided over the periodic Properties 

Committee meeting, held in the Diocesan Centre. 
 

Thursday 3 September – At invitation of the NSW Premier, and in the company of several other Church 

leaders, Archbishop Najarian participated in an online meeting with Premier Gladys Berejiklian. The 

agenda focused on the issues faced and the steps taken by the churches to support their communities. The 

Premier took note of the suggestions made by the Church leaders. 
 

Friday 4 September – Archbishop Najarian was accompanied by Holy Resurrection Church Parish Priest Father Avetis 

Hambardzumyan and Parish Council Chairman Mr Bedros Zorlu, to pay a visit to devoted church servant Deacon Noubar 

Yangoyan, who has been enduring pain in his limbs for a year now. The visit brought joy to Deacon Noubar and Mrs Marie 

Yangoyan, who both expressed their gratitude to the Primate and company for their prayers and kind wishes. 
 

Friday 4 September – Each year Archbishop Najarian welcomes the Parish Councillors of Holy Resurrection Church to 

discuss various topics, ranging from spiritual education to church operations and budget. The meeting was held in the 

Diocesan Centre and the aforementioned subjects were the focus of discussions. 

 

Sunday 6 September – Archbishop Najarian 

celebrated Holy Mass and delivered the day’s 

relevant sermon in the western suburb’s parish, 

Holy Trinity Church at Wentworthville, with the 

participation of Father Avetis Hambardzumyan. 

He also blessed the letter «Է» (‘Eh’ – symbolising 

in Armenian the I Am, God dwells on the Holy 

Altar) to be placed at the fore front on the Altar. 
 

Monday 7 September – The Archbishop presided 

over the Diocesan Council extraordinary meeting, 

which is the third held to date for organisational 

and planning projects. These fundamental 

meetings will no doubt bear fruit in the fore-

seeable future. 
 

Monday 7 September – Diocesan Council Treasurer Mrs Laura Artinian and Chancellor 

Nishan Basmajian participated in a Webinar, the topic of which was Persecution – 
Christians Under Attack: presented by Etienne McClintock of the “Voice of the Martyrs”. 

Following the summarisation of historical community persecution of Christians, he 

addressed the current day challenges. He reflected on the 2016 Census results which 

identified 52 percent of the Australian population considered Christian, atheists 30 percent. 

Christianity needs to be revived. Christ’s command, Matthew 28:18-20 “Therefore go and 
make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and the Son and of 
the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you….”  

It is heartbreaking that the church leadership is failing in its fulfilment of this command. 
 

Friday 10 September – Initiated by Ryde City Councillor Mr Sarkis Yedelian, a Flag Raising ceremony was held at Kissing 

Point Wharf to honour the victims of the Beirut port explosion which occurred on 4 August. Present at the ceremony 

amongst a large contingent of community members, were the Primate of the Diocese of the Armenian Church of Australia 

and New Zealand Archbishop Haigazoun Najarian; Armenian National Committee executive director, Mr Haig Kayserian; 

Armenian Relief Society Regional Committee and United Fundraising Committee representative Mrs Janet Mikaelian; the  
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former Lebanese Consul General and former 

Lebanese Ambassador to Armenia, Mr Gabriel Jeara; 

the Ryde Council Mayor Jerome Laxale; Councillor 

Sarkis Yedelian and several invited guests. On 25 

August, in response to Mr Yedelian’s suggestion, 

Ryde Council agreed to adopt a process allocating 

$2500 to the United Fundraising Committee and 

$7500 to the Australian Red Cross to directly benefit 

Lebanon.   The Lebanese flag was flown for a week 

in Kissing Point Park. Following the flag raising 

ceremony, Ryde 

Mayor Mr Jerome 

Laxale delivered his 

opening remarks and invited Archbishop Najarian to pray for the souls of the victims of the 

explosion and the wellbeing of the Lebanese people. Archbishop read the following prayer: 

 
A month has passed from the devastating blast on the port of Beirut, we are gathered 
here to pray and show our solidarity with the people of Lebanon. We pray for those who 
lost their lives, we pray for the quick recovery of the wounded, and we pray for the 
hundreds of thousand families who lost their homes due to this tragedy. Not in the 
distant past people of different faiths, beliefs and races lived harmoniously together in a 
mosaic of brotherhood. Lebanon known as paradise on earth was also known as the 
Switzerland of the East. May God grant wisdom to all who have authority to bring this 
country back to its previous glory and may her people be as strong as the Cedars of 
Lebanon. 
May God hear our prayers and reach out to those who cry out for help. Amen. 

 
Sunday 13 September – Archbishop Najarian celebrated Episcopal Holy Mass in the Holy Resurrection Church on the 

occasion of the Feast of the Exaltation of the Holy Cross of Christ and delivered the day’s relevant sermon. He blessed all 

who bear the name Khachig, Khachadour, Khacho and Nishan. Each year the church would be overflowing onto the 

adjacent grounds, with large numbers of faithful gathered on the festive day. We have yielded to adhering to the restrictions 

as an essential response to the Covid-19 pandemic. No one 

could predict such an outcome for this year. It is our prayer 

that the virus does not affect us any further and that we are 

able to return to our normal daily activities. Simultaneously, in 

the Holy Trinity Church Wentworthville, Reverend Father 

Norayr Patanian celebrated Holy Mass and delivered the day’s 

relevant sermon. To the singing of the Hrashapar hymn, 

Archbishop Haigazoun accompanied by parish priests’ Father 

Bartev and Father Avetis and a restricted number of the 

faithful congregation made their way to the Edgarian Hall in a 

procession where the Blessing of Residence was followed by 

the distribution of blessed basil to all. The Archbishop blessed 

those present and expressed his wishes for the next Feast of the 

Exaltation of the Cross to return to our usually large number of 

worshippers of this sacred and significant Feast. 

 

Thursday 17 September – Chancellor Nishan Basmajian, who was elected for the third term as an active 

member of the NSW Ecumenical Council Executive Committee, participated in the first meeting for the 

year. He was unanimously elected as the Chairman of the Fundraising Committee which will hold its 

first meeting on 15 October. 
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Sunday 20 September – On the 8th anniversary of the passing of the late Archbishop 

Aghan Baliozian of blessed memory, a requiem service was held in the Holy 

Resurrection Church for the repose of his eternal soul. Archbishop Aghan passed at 

the age of 66 years in Sydney on 22 September 2012 after succumbing to his 

infirmities. From his ordination into the priesthood as an Apeghah in July 1968 

until his untimely passing in September 2012, he held various positions in 

Jerusalem – as Vice Dean and Dean of the Gevorkian Theological Seminary at the 

Mother See; director of the Gulbenkian Institute of Ancient Manuscripts in 

Jerusalem; Vicar-General of the Diocese of Australia and New Zealand (1975-1981) 

and Primate (1981-2012). The late Archbishop had great faith in the ecumenical 

movement, and the Armenian Apostolic Church upheld its mission as a champion 

of ecumenism. He held various positions of responsibility on the NSW Ecumenical 

Council, including President of the Australian National Council of Churches 

(1994-1997), Vice President of the NSW Ecumenical Council (from 2001 for three 

terms). He represented the Holy See of Etchmiadzin in the World Council of 

Churches (1998-2006). In recognition of his service to 

Australia and Australian communities, on 14 April 

2013, a Khachkar was erected on the grounds of the 

Chatswood Concourse to honour his everlasting 

memory. On Sunday 20 September, Archbishop 

Haigazoun honoured his teacher Archbishop Aghan as 

a man of spiritual and intellectual capacity. In the 

evening, on the Church Radio Program, Voice of the 

Armenian Church radio presenter Mrs Marina 

Avagyan-Tchaprazian, dedicated the evening’s 

program to the memory of Archbishop Aghan and 

concurrently, the 29th anniversary of the Independence 

of the Republic of Armenia. 

 

Monday 21 September – Deacon Nishan Basmajian participated in the online International Day of Peace Interfaith Prayer 

Service, representing the Armenian Apostolic Church. Annually, for 17 years, the NSW Ecumenical Council, Justice and 

Peace Commission President and Parramatta Mission 

Minister Dr Manas Ghosh holds this inter-religious event, 

where more than 100 individuals from the various 

religious faiths gather. The Covid-19 virus has this year 

restricted this inspirational tradition to an online event. 

Apart from our church, indigenous Australians, Bahai, 

Brahma-koumari, Buddhist, Catholic, Coptic, Hindu, 

Moslem, Jain, Jewish, Mandean, Sikh, Soufi, Uniting 

Church and Zoroastrim faiths were represented with 77 

representatives and observers taking part. Nishan 

Basmajian read a prayer written for this occasion. The 

day’s keynote speaker was (Medical Association for 

Prevention of War Australia) and council member and 

President of ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Dr Sue Wareham. We would inform our readers 

ICAN received the 2017 Nobel Peace Prize. The closing address was delivered by the NSWEC and Canberra Uniting Church 

Synod Chairman Reverend Simon Hansford. 

 

Monday 21 September – On behalf of the Diocesan Council and the Church bodies, Archbishop Najarian sent a 50th birthday 

congratulatory message to Premier Gladys Berejiklian on this milestone occasion. 
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Tuesday 22 September – Archbishop Najarian presided over the Diocesan periodic meeting. The meeting agenda covered 

parish and diocesan general organisational and administrative matters. 

 

Sunday 27 September – On the Feast of the Holy Cross of 

Varague Reverend Father Bartev Karakashian celebrated 

Holy Mass. During an interval, His Eminence Archbishop 

Najarian conducted a blessing ceremony of a newly installed 

niche on the right side of 

the altar where the holy 

chalice will rest. Mrs 

Lucy Najarian is the 

benefactor of this niche. 

Due to illness, Mrs 

Najarian was unable to be 

present at the ceremony 

and to receive the 

Primate’s blessing. That 

will occur when Mrs 

Najarian regains full health. As Saturday 26 September was the commemoration of St 

Kevork the Captain following Mass, the Archbishop blessed all those present in the 

congregation who bear the name Kevork and George, with a call to all young parents to 

uphold the traditions of past generations, and name their children after our blessed saints. 

 

Monday 28 September – In the evening at 6.00 p.m., the Diocese organised a prayer vigil held in the Holy Resurrection 

Church, with Archbishop Najarian presiding, and the participation of the parish priests. Present during the service was the 

Republic of Arsakh Permanent Representative to Australia, Mr Kaylar Mikaelian and former representative, Mr Varoujan 

Iskenderian. Reflecting on the attack on Artsakh by the military forces of Azerbaijan, the Archbishop called on the 

community to stand by Artsakh and Armenia; he gave an overview of the history of Artsakh, commencing from the 13 th 

century to the Melikdoms. Antranig preventing the British advance; the 10,000 Armenian martyrs of Shushi, and recounted 

the present day incidents. He stated Armenians can only rely on their own devices, in order to protect Armenia and Artsakh. 

He invited the faithful to raise prayers for the Armenian soldier, the Armenian fighter, the volunteer, the Armenian general, 

the Armenian military heads, that Almighty God may grant them endurance and wisdom and with His enabling for Atsakh 

to once again, be victorious against this danger of ensuing war. The Pontifical Prayer was recited for the steadfast security of 

Armenia and Artsakh. Archbishop read the message of the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians His Holiness 

Karekin II’s message addressed to the Armenian peoples.  
 

Our Beloved Armenian Sons and Daughters, 

Early in the morning today, the armed forces of Azerbaijan 
violated the ceasefire and treacherously launched an attack along 
the entire line of contact, shelling peaceful settlements in 
Artsakh, including the capital city of Stepanakert. 

Our Homeland, Artsakh, calls on all of us to defend the rights of 
our nation, our sacred land, our future, and our national dignity. 

We call on our people to unite and for all the political forces to 
put aside their differences for the sake of the needed defense of 
the Homeland. 

At the moment, being on a visit to Italy during which we were to 
meet with our Beloved Brother, His Holiness Pope Francis, we 
interrupt our visit and return to the Homeland.  Immediately. 

May God protect the land of Artsakh and support our brave 
soldiers and commanders. 
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Wednesday 30 Sptember – The Diocese embarked on a series of Lectures and Talks in early 2020 with the aim of initiating 

monthly topics of interest to 21st century Armenians. The first event took place on Wednesday 26 February at the Diocesan 

Centre when psychiatrist Dr Artin Jebejian presented a very interesting topic on ‘Psychology and Theology.’ Given that 

these events are scheduled to take place on the last Wednesday of the month, the Talk at the second event was to be a young 

volunteer firefighter, Mr Armen Arakelian, who was to present his topic on ‘Volunteering and the Spirit of Volunteering’ on 

March 25. However, with the onset of the Coronavirus in Australia, the world entered the Online Age. The Diocesan Centre 

conformed and started convening its meetings online. We hoped the talks could resume in August, but that was only hopeful 

thinking. Mr Armen Arakelyan responded positively to our request, and on Wednesday 30 September we were able to 

organise our second event which coincided in such a way that 

the people of our nation are now facing themselves having to 

make voluntary sacrifices morally, materially and, of course, 

physically. Artsakh and Armenia are in great danger, a war of 

life-and-death is being waged on many fronts. In order to 

support our Motherland, the spirit of our volunteer must 

remain steadfast. 

Armen Arakelian, aged 30, is a graduate of AGBU Alexander 

Primary School and Hamazkaine Galstaun College. He is a 

university graduate and a member of the Liberal Party of 

Australia. His role model is Premier Gladys Berejiklian. Armen 

Arakelian has been a member of the Linden Brigade of Rural 

Fire Service for 7 years. For three consecutive months, he fought on the front lines against the long-lasting bushfires in New 

South Wales, often feeling the imminent danger of death. The Diocesan Centre met this young man by chance when 

Archbishop Najarian was browsing through the Marmara newspaper published in Istanbul, where he noticed a small article 

about an Armenian volunteer in Australia. We immediately found him, invited him to the Diocesan Centre and became 

aware of his experiences. 

The evening was presided by the Archbishop with Chancellor Nishan Basmajian, the moderator and 38 participants 

registered for this online meeting. The modest young man began by saying that his volunteerism was nothing compared to 

that of his brothers and sisters in the Artsakh and 

Armenia, ready to die for their country. Then he said that 

as an Armenian, the spirit of volunteering flowed in his 

blood. If he could not be useful to his homeland, he and 

others like him should be helpful to the countries that 

have adopted them as volunteers. He then explained with 

many examples the difficulties and moral satisfaction that 

a volunteer gains after extinguishing a fire. The online 

broadcast took place in the Kanjian Hall of the Diocesan 

Centre. Armen was accompanied by his grandparents, 

who are proud of their grandson. This alk can be viewed 

in its entirety on the Holy Resurrection Church Facebook 

page. 

In his closing remarks, Archbishop Najarian praised Armen's noble work. He said that it is impossible to imagine an 

Armenian organisation without volunteers, confirming Armen's remarks that it was in the blood of all of us. Referring to the 

war being waged these days, the Archbishop said, "When people are prepared to give their lives for a cause, it means that the 

cause is beyond man and more precious than human life." He hoped that Armen's example would encourage Armenian 

youth with the same spirit of volunteerism. 

On behalf of the Diocese, Archbishop Najarian presented Armen with the book "Armenia, Australia and the Great War" 

authored by historian Viken Babkenian and Peter Stanley. The one-hour event ended with the Archbishop’s Prayer of 

Protection.  
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The following media release was received from the Information Services of the Mother See of Holy Etchmiadzin. 

 

On 30 September 30, the Supreme Spiritual Council (SSC) convened a meeting  presided over by His Holiness Karekin II, 

Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians in the Mother See of Holy Etchmiadzin. 

Before commencing on the issues on the agenda, a prayer was led by His Holiness for the peace of the souls of the Armenians 

who sacrificed their lives for the protection of the homeland. 

The meeting focused on the steps to be taken by the Mother See and the dioceses to support the people of Artsakh and the 

Armenian army in the situation faced by the Artsakh Republic. 

His Holiness informed the members of the Council that he was in constant contact with the Primate of the Artsakh Diocese, 

Archbishop Pargev Martirosyan and Head Chaplain of the Armed Forces of the Republic of Armenia Bishop Vrtanes 

Abrahamian. 

Furthermore, in light of the hostilities unleashed by Azerbaijan, messages had been sent from the His Holiness to the heads of 

states, the leader of sister churches, the clergy and the heads of various inter-church organisations. In the protection of the rights of 

the people of Artsakh, the members of the SSC also highlighted the work of the dioceses similarly with their sister churches, inter-

church and inter-religious organisations. 

The issue of military service of the clergymen who are joining their ranks these days and leaving the dioceses for Artsakh became 

a separate subject of discussion. In this regard, it was conveyed that several priests of the Brotherhood of Holy Etchmiadzin and 

clergymen serving in the dioceses are already in Artsakh for voluntary service. 

During the meeting, instructions were given on pastoral care for the wounded soldiers and the families of the victims, and the 
cooperation of the dioceses with the relevant structures of the RA Ministry of Defense was highlighted.  

In support of Artsakh, the Supreme Spiritual Council decided to transfer half a million US dollars from the Mother See of Holy 

Etchmiadzin through its means to the Hayastan All-Armenian Fund. 
 

  

 

A PONTIFICAL CALL 

TO THE  

ARMENIAN DIOCESES  

AND COMMUNITIES 

THROUGHOUT THE WORLD 

IN SUPPORT OF ARTSAKH 

 

Bank Transfers to: Diocese of the Armenian Church of Aust. & NZ  -  BSB 032397  -  Account  No. 312537 

Mastercard & Visa donations accepted at the Diocesan Centre 
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  Editorial 

 

 

These words belong to a friend who introduced himself on September 30 and handed over an envelope full of 

money for the benefit of Artsakh. 

Wars are costly, they have always been so. Wars can lead countries to bankruptcy, they can displace people from 

their homes, they can cause disease, they can breed immorality, families can be torn apart by war. When there is 

a war, the shadow of death walks with people and no step can be taken safely. War is a catastrophe, war is death. 

The war in Artsakh is enforced on Armenians, wherever they are, in Siberia or the Kalahari Desert, Santiago or 

Yerevan, Shushi or Kessab, Sydney, Melbourne, Perth or Canberra. The Artsakh war is the only war for every 

Armenian. Once again, in front of the world, the Turkish and Azeri governments are trying to implement their 

plan to exterminate Armenians and destroy Armenia. The dictatorial, bigoted presidents of the two countries 

have turned it into THEIR war. 

From information sources we are hearing on the hour, the various heroic deeds of the Armenian army, as a result 

of which thousands of Azeris and mercenaries have been killed, not counting the destruction of military 

armament – firearms, planes, helicopters, etc. 

The enemy is ruthless. For him, killing more Armenians is a joy, as evidenced by the relentless bombing of 

Stepanakert, Martakert, Martuni and Hatrut. 

 

Compatriots, brothers and sisters,  

Let us quote the words of one of the most famous Italian generals of the 15th century, Gian Giacomo Trivulzio. 

"Three things are imperative to endure the war: Money, then money again, and then money again." 

We are determined to endure and emerge victorious from this war. We will strike in such a way that the Turkish 

leadership  will not even dare to think about shedding the blood of another Armenian again. The war can be 

prolonged or stopped. What should we do as a nation? We will keep the families of our fallen victims, the 

orphans, the disabled, we will keep our soldiers in the same high esteem, we will repair our destroyed buildings, 

roads, we will strengthen our already professional army. We will strengthen the faith of our people in Almighty 

God, in their Motherland and in their Soldiers. With few words, understand much. 

We will not give Artsakh our remnants as the existence of Artsakh is the existence of every Armenian. Would we 

save ourselves with our remnants if we were in an existential struggle against a disease? No. We would do our 

best to overcome this disease to save our lives. Today's "disease" is the Turkish and Azeri states with their 

dictators. Each of us will fight against this "disease" so that we can breathe freely in our Motherland, so we can 

pray freely in our monasteries and churches, so we can freely shape our future. 

There is great wisdom in the words of the compatriot who handed over the envelope with money on September 

30: "My money is not more valuable than the life of that 20-year-old". That faithful compatriot had well 

understood how to endure the war. 

Let us learn! 

 

“My money is not more valuable than  

the life of that 20 year old" 
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Statements of Ecumenical Councils on 

the Conflict between Armenia and Azerbaijan 

 

 

 

 

 

 
  

  

WCC statement on the escalation of conflict in the disputed Nagorno-

Karabakh region  

28 September 2020 

The World Council of Churches is gravely concerned by the renewed and very serious escalation of 

conflict in the disputed Nagorno-Karabakh region since Sunday 27 September – reportedly 

following an attack by Azerbaijan’s military forces – which has already resulted in dozens of 

casualties including civilians, and which risks provoking a wider armed conflict in the region. 

I lament the tragic loss of lives, express my sincere condolences to the grieving families, and pray 

for the recovery of the injured. 

To stop this bloodshed, the WCC calls on all combatants to desist immediately from further military 

action and to return to the table of dialogue and negotiation. On its behalf I appeal for urgent 

initiatives by the Minsk Group, under the auspices of the OSCE, for progress towards a peaceful 

solution to this longstanding unresolved conflict. 

I am dismayed by the aggressively partisan stance taken by the government of Turkey, which as a 

member of the Minsk Group should maintain a neutral role, rather than that of an antagonist. 

I appeal therefore to our WCC member churches from the countries in the Minsk Group to engage 

with their governments to convey this message and to encourage urgent and sustained diplomatic 

efforts for peace in the region. 

 

Rev. Prof. Dr Ioan Sauca 

Interim General Secretary 

World Council of Churches 
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A Press Release 
 

From: The Australasian-Middle East Christian Apostolic Churches Conference of Bishops. (AMEC) 

Subject: The Current Conflict in the Nagorno-Karabakh region.  

Date: 02 October 2020  

 

 

The geographical and political complexities of the region generally designated as the Caucasus have become 

increasingly accentuated in the long running dispute centred on the territory of Nagorno-Karabakh. 

 

The present disturbances and military activity in the region have impacted upon large numbers of Christians.  

As Bishops and representatives of the Australasian-Middle Eastern Christian Apostolic Churches (AMEC), 

it is incumbent upon us to express our concern at a situation which has the potential to develop into an 

international crisis. We fear that the especially vulnerable – women and children, the elderly and the infirm 

– will be caught up in a conflict not of their making. 

 

Furthermore, it cannot be denied that the Armenian People have long suffered major disruptions to their 

communal life. In particular, it must be remembered that the Armenian Nation was subjected to a deliberate, 

relentless, and merciless assault resulting in what is properly referred to as a genocide. That the successor 

state to the Ottoman Empire continues to deny the historical reality of the Armenian Genocide surely raises 

concerns for the safety of Armenian Communities in the disputed territory. 

 

We urge that all involved in the present dispute abide by pertinent international treaties and conventions. 

Above all, the territorial integrity of the Armenian majority community must be accepted and respected. 

Already there has been loss of life and collateral damage to property. The situation must not be allowed to 

escalate. 

 

As representatives of Christian Communities, we abhor injustice and violence, and we call upon all those 

who determine the affairs of nations to move swiftly and definitively to restore order and to ensure 

continued peace. 

 

With unshakable confidence in the loving kindness of the Good Lord, we commend to Him all those who 

have died in the present disturbances, and we implore a speedy and complete recovery for those who have 

been injured. May those who have been bereaved find in Him, an enduring consolation. 

 

We also invite all our Faithful, to pray unceasingly that our Lord and Saviour, Jesus Christ, the Prince of 

Peace, will bestow His everlasting peace upon all humanity, especially nowadays upon in the Nagorno-

Karabakh region.  

 

-------------------------------------- 

  

The Australasian-Middle East Christian Apostolic  

Churches Conference (AMEC)  
 

Web: www.melkite.org.au Office:  86 Waterloo Road, Greenacre NSW 2190, Australia 

Email: eparchy@melkite.org.au                  Postal Address:  PO Box 620, Greenacre NSW 2190, Australia 

Tel: +61 2 9786 3444 
 

http://www.melkite.org.au/
mailto:eparchy@melkite.org.au
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An Interview with Deacon Vartan Elmasian 

on the 15
th

 anniversary of the formation of 

the Karasoun Mangounk Choir  

 

 

 

We would like to present this brief summary to introduce Deacon 

Vartan, although his years of service to the Armenian Church could 

fill pages. From the age of eight years, in the Holy Mother of God 
Church in Istanbul’s Besiktas district to the present day, completing 

58 years of service, as stole bearer and later deacon, Deacon Vartan 

attended the Istanbul Music Conservatory, studying in the opera 

choir as a tenor. In his military service, in Istanbul, he would 

organise musical programs for the ranks of officers. From 1979 he 

has served in Holy Resurrection Church as Deacon, Head Deacon 

and as Choirmaster of the various choirs. Under the authority of 

Archbishop Aghan Baliozian of blessed memory, the Karasoun 

Mangounk Choir was formed in August 2005. In June 2019, in 

recognition of his years of service, His Holiness Karekin II 

honoured him with the St Nerses the Gracious Medal and an 

Encyclical. On the 15th anniversary of the Choir, Paros conducted 
an interview with the Head Deacon.  (Editor) 
 

Paros – Why and how was the Karasoun Mangounk Choir formed? 

Dn Vartan – Heads of every establishment are concerned about ways in which to preserve their future and take the necessary 

steps to achieve it. Choirs are also prone to the same fate, and perhaps more so, because the members volunteer their time, they 
must first and foremost have the gift of voice, the time to offer and show commitment. Hence, due to this concern, I thought to 

approach the Sydney Armenian day and Saturday schools, to form a choir of school children. I put my suggestion to the late 

Archbishop Aghan of blessed memory, who immediately gave his blessing with the words “I will be your constant support”. I 

asked Reverend Father Norayr Patanian to write a letter addressed to the parents of the students. Father Norayr penned a relevant 

letter which I printed 800 copies of for distribution 300 copies to the Galstaun College, 300 copies to the Gregory the Illuminator 

School, 140 to AGBU Alexander Primary School  and 60 to Saturday Schools. I received 25 positive responses immediately and 

we commenced our Sunday morning 45 minute sessions learning and practicing. The number attending rose to 38. At the present 

time we have around 30 members. I might mention that from these members three have now married and a few are engaged and, 

on their path, to building a family. 
 

 

Paros – So it is no longer “children’s choir”. Do you not think 

it is time for a new campaign to seek out new recruits as you 

did 15 years ago? 
Dn Vartan – Yes, children and youth are included in the group, 

but the group is not comprised entirely of this age group. I also 

think a campaign needs to commence to gather children from the 

schools, based on the foundation of our experience 15 years ago. 
 

Paros – What challenges were you faced with when training 

the members?  
Dn Vartan – The first obstacle was reading Armenian, 

understanding the ancient Armenian. The recitation of the 

Havadamk (Nicene Creed) took a long while. The parents were 

very helpful. Eventually the children memorised the Havadamk 

which was important. The second household challenge was 
illness, school exams and such. However, all attended cheerfully 

and attended the morning practices with enthusiasm, and enjoyed 

what they were doing; they respected their teacher and received encouragement from the Archbishop and myself. Taking 

advantage of the opportunity, we explained the church and parish rules, which are important for any servant of the church. 
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Paros – Apart from the Holy Mass, is there a memorable 

event where the choir performed? 

Dn Vartan – During the 2019 visit of His Holiness Karekin 
II, 53 members of the combined choirs sang during the 

Pontifical Holy Mass; in 2015 during the centennial 

commemoration of the Armenian Genocide the Choir sang 

Sourp Sourp and Der Voghormia during the Holy Mass 

service in Sydney’s St Mary’s Cathedral. When the Primate of 

Lebanon, His Eminence Archbishop Kegham Khacherian of 

the Great House of Cilicia celebrated Holy Mass during his 

visit, the Choir sang; Archbishop Kegham was amazed and 

expressed his happiness to Archbishop Aghan stating “we 

don’t have such a choir in Lebanon”. The Choir sang on the 

grounds of the Chatswood Concourse where the memorial 

Khachkar installation ceremony was held to honour the work 
and memory of Archbishop Aghan. They have performed in 

the Willoughby Town Hall on Red Cross Day. During the 

Armenian Genocide centenary Khachkar installation ceremony 

in Beauchamp Park the Choir participated in the program. At the invitation of Ryde City Councillor Mr Artin Ekmedjian, the 

Choir was invited to perform at St Anne Anglican Church for a Multicultural Evening. I would like to mention that a few years 

ago a compact disc with a compilation of beautiful songs featuring the Karasoun Mangounk Children’s Choir was produced. 
 

Paros – As you mentioned, planning for the future is essential. Are there strategies in place to maintain the future 

continuation of the choirs? 

Dn Vartan – We do not have strategies in place, and I do feel that strategic planning is important. The same is true for the role 

and future of the conductor. I am the conductor of our three choirs, Lousavorich, Vartanants and Karasoun Mangounk Choirs. It is 

necessary to put into place strategies so the best possible outcomes can be achieved. 
 

Paros – Congratulations on your fruitful service Deacon Vartan. What is your message to our readers? 

Dn Vartan – Firstly, I would like to express my deepest gratitude to Archbishop Aghan of blessed memory for his constant 

encouragement, to Archbishop Haigazoun and also Father Norayr who has had an important role in the formation of the two 
choirs. My thanks to Father Avetis Hambardzumyan and in turn the Parish Council for their support. My thanks go to the parents, 

for their support in every way necessary for the successful operation of the children’s choir. And lastly, Mrs Taleen Marcarian, 

who, having inherited the devotion to church life from her parents Puzant and Eugenie Keshishian, offered her support from the 

inception and continues to the present day, for the behind the scenes success of the choir. My last word of thanks goes to the 

Looyce and Paros editorial team for the essential news publishing work. A message to all our parents to encourage their children 

to attend church, to participate in the choir, bring new life blood into the veins of the choirs, in order to determine their futures. 
 

Interview conducted by Nishan Basmajian 
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Australia 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Holy Resurrection Church 

Holy Trinity Church 

St Mary’s Church (Melb) 

ACYA - Holy Resurrection Church 

Youth Auxiliary  

Mr & Mrs V&G Altunkaya 

Mr Alex Artinian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Mr Victoria Babikian 

Mr & Mrs Armen & Karine 

Baghdasarayan 

Mr Nishan Basmajian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der 

Bedrossian 

Ms Sona Berberian 

Mr & Mrs Krikor & Arsho 

Berejiklian 

Mrs Sonia Boghossian 

Mrs Rita Boyadjian 

Mr & Mrs Vahe & Annie Boyadjian 

Mr & Mrs Shahen Davityan 

Dr & Mrs Assadour & Grace 

Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr Avo Karageuzian 

Mr & Mrs Setrak & Siran Kassabian 

Mr & Mrs Meran & Vera 

Keshishian 

Fr Avetis & Yn Hasmig 

Hambardzumyan 

Mrs Marta Khatchadourian  

Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig 

Kharajian 

Mr & Mrs Jacob & Arax Kiujian 

Mr & Mrs Vrej & Shoghig 

Kurumlian 

Mrs Rita Lepedjian 

Mrs Lucy Mangolian 

Mr & Mrs Noubar & Gina 

Mazloumian 

Prof & Mrs Aram & Shery Minasian 

Miss Natalie Minasian  

Mr Hovhannes Nazarian 

Mr & Mrs Haroutioun & Rita 

Nshanian 

Mr & Mrs Vartan & Nora Sahagian 

Mrs Maro Sarkissian 

Mr A Shoemelian 

Mrs Cecile Simon 

Mr & Mrs Jack & Marie Terzian 

Ms Asdghig Torossian 

Mr Gagik Toumayan 

Mrs Marie Yaghljian 

Mr & Mrs Zaven & Marianne 

Yaghljian 

Mr & Mrs Hayrabed & Palasan 

Yesayan 

Anonymous Donors 

New Zealand 

Mr Namir Battani 
Mr Margos Iskenderian 
Mr Ara Kassabian 
Mr Tony Kelly 
Mr Naek Kourkgy 

Miss Angel Mihranian 

Mr & Mrs Zaven & Rima Panossian 
Mr Arsen Sargsyan 
Mr Arek Yeldezian 
Mr & Mrs Hagop & Salpy Yeldezian 

TOTAL RAISED FOR BEIRUT $22,550 

Donations to the Diocesan Centre 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian for good recovery $1,000 

Mr & Mrs Meran & Vera Keshishian $500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Mr John Nazarian 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian 
 

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 

  Thank You to Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian for 

their ongoing sponsorship support 
 


