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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  

 

Եշ 1 Ապրիլ – Աւագ Հինգշաբթի: Ըստ ընկալեալ 
սովորութեան, Աւագ Հինգշաբթի առաւօտուն, 
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ Պատարագիչն էր 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 
Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, մաս-
նակցութեամբ Քահանայ Հայրերուն եւ Սարկա-

ւագներու: Պատարագը հեռասփռուեցաւ առցանց: 
Կէսօրէ ետք, տեղի ունեցաւ Ոտնլուայի հոգեպա-

րար արարողութիւնը, Սրբազան Հայրը լուաց 
ոտքերը երեխաներուն, ներկայացուցիչները Քրիս-

տոսի աշակերտներուն, որմէ ետք ան բացատրեց 
խորհուրդը ոտնլուային, ի յայտ բերելով խոնար-
հութիւնը Յիսուս Քրիստոսի, խոնարհութիւնը, որ 
արժանիքը պէտք է ըլլայ իւրաքանչիւր Քրիս-

տոնեայ հաւատացեալի, ան ըլլայ աշխարական թէ 
հոգեւորական: Սրբազանը քաջալերեց որ ծնողներ 
եւ երեխաներ մասնակցին կիրակնօրեայ արարո-

ղութեանց: Երեխաներու աշխուժ մասնակցու-

թեամբ, Տէրունական աղօթքով փակուեցաւ այս 
գեղեցիկ, աւանդական Ոտնլուան: Պսակաձեւ 
ժահրի սահմանափակումներու մեղմացման պատ-

ճառով եկեղեցւոյ բոլոր նստարանները գրաւուած 
էին մասնակից հաւատացեալներով: 

Երեկոյեան տեղի ունեցաւ Խաւարման խորհրդա-

ւոր արարողութիւնը, քահանայ հայրերուն եւ 
տպաւորիչ թիւով սարկաւագներու եւ դպիրներու 
մասնակցութեամբ: Խաւարին մէջ «Ո՞ւր ես Մայր 
Իմ» պարականոն շարականը երգուեցաւ Արժ Տէր 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի եւ Բարե-
շնորհ Վարդան Սարկաւագ Էլմասեանի կողմէ, 

տառապանքի յուզող շեշտով,  որմէ ետք Սրբազան 
Հայրը տուաւ իր իմաստալից քարոզը: Սրբազանը 
շեշտեց մարդկայնօրէն զգացուող տառապանքը 
երբ մարդ մինակ է խաւարին մէջ եւ ոչ մէկ յոյս կայ 
լոյսի ծագումին: Ահաւասիկ հոս է որ յոյսը պէտք է 
դնել Աստուծոյ վրայ: Մէջբերելով Սողոմոն Իմաս-

տունի խօսքերը թէ ամէն ինչի ժամանակը կայ 
«ժամանակ կայ տխրելու եւ ժամանակ՝ ուրախու-

թեան», Քրիստոս, յոյսը դնելով իր Հօր Աստուծոյ 
վրայ, գիտէր որ պիտի փրկուէր, նոյնիսկ  
ենթարկուելէ  ետք բազմապիսի տառապանքներու, 
մահուան, լքուելով բոլորէն, նոյնիսկ իր ամենէն 
սիրելի անձերէն: Զուգահեռ մը գծելով Հայ 
ժողովուրդին կրած տառապանքներուն 20րդ եւ 
21րդ դարերու սկիզբը, Սրբազանը յորդորեց որ 30 
տարի գինովցած մեր յաղթանակներով Արցախը 
հասաւ այսօրուան դրութեան, սակայն ինչպէս 
Եղեռնի օրերուն Հայ մայրը անապատին մէջ 
չյուսահատեցաւ եւ հաւատացեալ ու չյուսահատող 
սերունդ պատրաստեց ամենէն դժնդակ պայման-
ներու մէջ, այսօր ալ մենք մեր յոյսը պիտի դնենք 
Աստուծոյ վրայ եւ մեր շնորհիւ մեր միասնական 
ճիգերուն՝ պիտի յաղթանակենք: «Արդարութիւնն 
ու ճշմարտութիւնը խաւարին մէջ թաղուած չեն 
կրնար մնալ» եզրափակեց Սրբազան Հայրը: 
Սրբազանը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց քահա-

նայ հայրերուն, սարկաւագներուն եւ դպիրներուն, 
որոնք այս երեք ժամուան արարողութիւնը իրենց 
երգեցողութեամբ, աւետարաններու ընթերցմամբ 
ստեղծեցին այն հրաշալի պահը, որ Պսակաձեւ 
ժահրի պատճառով վաղուց կը բացակայէր մեր 
կեանքէն: 
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Ուրբ 2 Ապրիլ – Կարգ Թաղման եւ Ընդհանուր հոգեհանգիստ: Սրբազան 
Հօր հանդիսապետութեամբ եւ ընկերակցութեամբ Աւագ Քահանաներ՝ Տէր 
Նորայր Բաթանեանի եւ Պարթեւ Գարագաշեանի եւ սարկաւագաց, 

Քրիստոսի թաղման կարգը տեղի ունեցաւ ի ներկայութեան աւելի քան 150 
հաւատացեալներու: 
Նախքան ընդհանուր հոգեհանգիստ, Սրբազան հայրը տպաւորիչ իր քարոզ-

ով մանրամասնութեամբ բացատրեց Քրիստոսի խաչելութիւնը, մահանալը 
խաչին վրայ եւ տարուիլը այն քարայրը, ուր Հրեաներ կը պահէին մեռելները 
Շաբաթ օրուան նախօրէին: Բացատրեց Իւղաբեր կանանց զարմանքը երբ 
իրենց ըսուեցաւ թէ Յիսուսի մարմինը այնտեղ չէր, Աստուծոյ Գառը միացած 
էր իր Հօր: Սրբազանը բացատրեց որ Խաչ կը բարձրանային աւազակները 
որոնք պետական գանձին վնաս հասցուցած էին եւ ըմբոստացողները: 
Հռովմէական այս խիստ պատժական օրէնքին հետեւելով՝ Քրիստոս 
ամբաստանուած էր իբր «թագաւոր հրէից», անձ մը, որ միայն խոնարհութիւն 
կը խորհրդանշէր, խոնարհութեան մարմնացումն էր: Սրբազան Հայրը հարց 
տուաւ թէ արդեօ՞ք մենք գործնապէս եւ մեր կեանքով կը սիրէինք զԱստուած 
այնպէս ինչպէս Ինք սիրեց մեզ: Սրբազան հայրը բացատրեց թէ սիրոյ մեր 
արտայայտութիւնը կու գայ ընդունելով Քրիստոսը եւ հետեւելով Անոր 
խոնարհութեան ու սիրոյ վարդապետութեան: «Մենք կը հաւատանք որ 
ընելիք ունինք այս աշխարհի մէջ պատրաստուելու Քրիստոսի միւս 
գալստեան» եզրակացուց Սրբազանը: Սրբազան հայրը դրուատեց 40օրեայ 
պահք ու ծոմ կատարողները, բարձր գնահատելով հաւատացեալներու 
զոհողութեան ոգին: 

 
Շբ 3 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը, ըստ ընկալեալ սովորութեան, 
Ճրագալոյցի Պատարագը մատուցեց Ուէնթուըրթվիլի Ս. 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ 
պատարագեց Արժ Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան 
իսկ երգեցողութիւնը կատարեց Քառասնից Մանկանց դպրաց 
խումբը առաջնորդութեամբ Բարեշնորհ Վարդան Սարկաւագ 
Էլմասեանի: Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ 
Համբարձումեան ընթերցեց Վեհափառ Հօր՝ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Զատկական Պատգամը: Տրուեցաւ 
հաղորդութիւն եւ առաջին անգամ ըլլալով ժողովուրդը ինքզինք 
բնական պայմաններու մէջ զգաց:  
 
Կիր 4 Ապրիլ – Բազմահազար հաւատացեալներ փութացած էին Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցի Սուրբ 
Զատկուան Պատարագին մասնակցելու, ոմանք իրենց Պահքը կտրելու եւ ուրիշներ՝ հաղորդութիւն 
ստանալու համար, ինչ որ չէր քաջալերուած ստանալ Պսկաձեւ Ժահրի պատճառով: Երգեցիկ խումբ՝ 

Լուսաւորիչ եւ Վարդանանց Երգչախումբ ղեկավարու-

թեամբ Բարեշնորհ Վարդան սարկաւագ Էլմասեանի: 
Հոգեպարար արարողութիւնը աւելի եւս ճոխացուցին 
Քահանայ Հայրեր Տէր Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարա-

գաշեանը եւ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանը 
եւ զոյգ բուռուարակիրներ, Բարեշնորհ Սարկաւագներ՝ 
Րաֆֆի Ճէպէճեան եւ Սագօ Ասքանեան: Արժ Տէր Նորայր 
Աւագ Քահանայ Բաթանեանը Պատարագիչն էր Սուրբ 
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ:  
Սրբազան հայրը իր բովանդակալից քարոզին մէջ խօսեցաւ 
արդարութեան եւ իրականութեան ճիշտ չհասկցուելուն 
մասին, որովհետեւ մարդիկ իրենց հաշիւներէն մեկնելով է 
որ կ'որոշեն թէ ինչ է ճիշտն ու արդարը: Սակայն մէկ 
արդարութիւն կայ որ լոյսին նման է եւ անոր պէս կը 
ճաճանչէ:  
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Խօսելով Քրիստոնէութեան մասին Սրբազան 
Հայրը յստակօրէն թելադրեց որ ան մէկ օրուան 
հաւատք չէ այլ մեր հոգեւոր տաճարները 
զօրացնող կրօնք է եւ այդ զօրութիւնը արդիւնք է 
մեր միացեալ աղօթքներուն: Ան բացատրեց որ 
Պատարագը երկու նախադասութիւն է «Առէք 
կերէք այս է մարմին իմ որ վասն ձեզ եւ բազմաց 
բաշխի ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց» , եւ՝ 
«Արբէք ի սմանէ ամենեքեան այս է արիւն իմ նորոյ 
ուխտի, որ յաղագս ձեզ եւ բազմաց հեղանի ի 
քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց»: Սակայն, 
բացատրեց Սրբազանը, մեր հոգեւոր նախնիները 
այս նախադասութեանց շուրջ դրած են այն 
աղօթքները որպէսզի մեր հոգիները լեցուին եւ 
մենք կարենանք աղօթել եւ աղօթքի միջոցաւ 
Աստուծոյ հանդիպիլ: « Այդ վայրկեանը, երբ հաւատացեալը աղօթքով Աստւծոյ կը հանդիպի՝ ամենէն սուրբ 
վայրկեանն է, որովհետեւ հաւատացեալին հոգին զօրացած կ'ըլլայ եւ թեթեւցած» մեկնաբանեց Սրբազանը: 
Պատարագը միայն ներկան չէ, ան մեզ կը կապէ մեր անցեալին եւ ապագային, իսկ հոն ուր անցեալն ու 
ապագան կը հանդիպին իրարու՝ այնտեղ է յաւիտենականութիւնը: Ա՛յս է Պատարագին մեծութիւնը եւ անոր 
սրբութիւնը, բացատրեց Սրբազան Հայրը: 
Սրբազանը յորդորեց չամչնալ Քրիստոնեայ ըլլալէն, ինչպէս չամչցան մեր նախնիները, չամչցան մեր մայրերը 
Եղեռնի ընթացքին, Առաքեալներն ալ չամչցան իրենց Քրիստոնէութենէն, նահատակուելու գնով: Այդպէս ալ, 
այսօր, որ պարտուած ենք Արցախի մէջ, պարտութենէն պիտի չվախնանք եւ մեր կորովը հաւաքելով ոտքի 
պիտի կանգնինք եւ մեր շնորհքները, ձիրքերն ու հնարաւորութիւնները մէկտեղուած, միասնացած, ի սպաս 
պիտի դնենք մեր երկրի վերելքին, վստահելով մեր կամքի զօրութեան եւ տոգորուած Քրիստոսի հաւատքով:   
Սրբազանը յորդորեց երեխաները եկեղեցի բերել որ Քրիստոնեայ Հայեր մեծնան անոնք, որպէսզի անոնց 
հոգեւոր սնունդը առատ ըլլայ ու անոնց արմատները զօրանան ու ծիլեր արձակեն յօգուտ մեր ազգի ու 
հաւատքի շարունակականութեան: 
 
Բշ 5 Ապրիլ – Քահանայ Հայրերուն հետ միասնաբար, Մաքուարի Փարքի Հայկական Յուշարձանին առջեւ, 
Սրբազան Հայրը հանդիսապետեց  հոգեհանգստեան պաշտօնին ի յիշատակ մեր մեռելներուն, Մեռելոցի 
օրուան առիթով: Մեծ բազմութիւն ներկայ գտնուեցաւ արարողութեան: Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ 
եղիցի: 
 

Դշ 7 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը հայրական գուրգու-

րանք ցոյց կու տայ ոչ միայն մեր հաւատացեալներուն, 
վարժարաններու աշակերտներուն եւ հայկական մեր 
կազմակերպութիւններուն այլ նաեւ՝ մեր երէցներուն, 
որոնք շաբաթը երեք անգամ կը հաւաքուին Սուրբ 
Յարութիւն եկեղեցւոյ սրահը եւ ուր իրենց ժամանակը 
կ'անցընեն հաճելի մթնոլորտի մէջ: Կեդրոնի կազմա-
կերպած ամսական հերթական պտոյտները, պսակա-

ձեւ ժահրի պատճառով, դադրած էին ժամանակէ մը ի 
վեր: Այսօր առաջին պտոյտը կատարուեցաւ Լաւաշ 
Թավըրն ծովեզրեայ Էթալոնկ գիւղաքաղաքը: Ճաշա-

րանը սեփականութիւնն է համայնքին ծանօթ Ճորճ եւ 
Նորա Խուլումունեաններուն: Սրբազան Հայրը 
ընկերացաւ մեր հայրիկներուն եւ մայրիկներուն, 
թիւով շուրջ 60, ցուցաբերելով իր անկեղծ գուրգու-

րանքն ու յարգանքը անոնց նկատմամբ: Մեր երէցները 
արժանի են մեր բոլորին սիրոյն եւ յարգանքին: Խումբին ընկերակցեցաւ նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ Ձայն 
Րատիօժամի եւ Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի Երէցներու ու Երիտասարդ Մայրերու Ծրագիր-

ներուն պատասխանատու Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեան, որ  պատմութիւններով եւ խաղերու 
կազմակերպութեամբ աւելի եւս խանդավառեց արդէն իսկ ուրախ մթնոլորտը:   
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Բշ 12 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Աւստրալիոյ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի 
հերթական ժողովին: 
 
Գշ 13 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Կալուածոց Յանձնախումբի հերթական ժողովին, որ 
զբաղեցաւ Սուրբ յարութիւն Եկեղեցւոյ կողքի կառատան հարցով որ ժամանակաւոր կերպով փակուած էր 
ամիսներ առաջ այնտեղ պատահած ինքնաշարժի արկածի մը հետեւանքով: 
 
Եշ 15 եւ 22 Ապրիլ – Սրբազան Հօր նախագահութեամբ Թեմական Խորհուրդը շարունակեց Թեմի 
ռազմավարութեան վերաբերող իր ժողովները, որոնք սկսած էին մէկուկէս տարի առաջ եւ տիրող կացութեան 
պատճառով յաճախ ընդհատուած: Այս առիթով քննարկուեցան մանրամասնութիւնները հարցախոյզի մը, 
որուն հիման վրայ կ'առաջարկուի որ ընթանան Թեմի ռազմավարական բնոյթ կրող որոշումները: Սրբազան 
Հայրը ողջունեց այս արդիական մօտեցումը եւ քաջալերեց որ նման հանդիպումները աւելի յաճախակի տեղի 
ունենան, որոնք պիտի նպաստեն Թեմի ապագայ գործունէութեան յառաջընթացին: 
 
Կիր 18 Ապրիլ – Հովանաւորութեամբ Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի եւ 
կազմակերպութեամբ Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ եւ Աւետարանական եկեղեցիներու եւ մասնակցութեամբ 
Պարնապաս բարեսիրական հաստատութեան, Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման Էքիւմէնիք Աղօթք, մասնակցութեամբ ութսունեակ մը ներկաներու:  
Միասնական Տէրունական Աղօթքէն ետք փոխն ի փոխ աղօթքներ կարդացին Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ 
համայնքապետ՝ Գերյարգելի Բարսեղ ԾՎ Սուսանեան, Րոպ Ֆլոյտ (Associate General Secretary Uniting 

Church), Ճուտ Սիմիոն (Barnabas Relief Education and Development [BREAD])ի ընդհանուր տնօրէն, 
Վերապատուելի Յակոբ Սարգիսեան, Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ Համայնքապետ, Վերապատուելի 
Կրահամ Փէրի, Իւնայթինկ Եկեղեցւոյ (Sydney Central Coast)ի հոգեւոր հովիւ: Աղօթքին մասնակից եղան նաեւ 
Արժ. Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան եւ Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Սրբազան 
Հայրը կատարեց վերջին աղօթքն ու արձակման աղօթքը:  

Գեղարուեսատական հակիրճ յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին օփերայի միջազգային սոփրանօ 
Նաթալի Արոյեան, Ավէ Մարիա երգով, դաշնամուրի ընկերակցու-

թեամբ Ալէքս Սահակեանի, Մարիանա Պօղոսեան՝ Տէր Կեցո՛ զՀայս 
երգով, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ Պօղոս Քէլէշեանի, «Տէր 
Ողորմեա՛» կատարողութեամբ Պօղոս Քէլէշեանի, երգ եւ դաշնամուր, 
ինչպէս նաեւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ երգչախումբը « 
Հաւատքս չեմ Մոռանայ» խմբերգով, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ 
Գարլօ Փիւրզէքեանի:  
Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեան ներկայացուց Մկրտչական 
Եկեղեցւոյ հոգեւորական եւ 2018 թուականէն մինչեւ օրս Պարնապաս 
Աւստրալիոյ Հիմնադրամի ընդհանուր տնօրէնը, անդրադառնալով 
անոր կենսագրութեան եւ ծառայութեանց որպէս ուսուցիչ, իրաւաբան 
եւ հոգեւորական: Ան լուսարձակի տակ առաւ Սաունտըրզի ղեկա-

վարութեան յատկութիւնները եւ անոր արժանիքները որպէս պաշտ-
պան Քրիստոնեայ հալածուած եկեղեցիներու եւ որպէս միջամտող եւ 
առիթ ստեղծող  խաղաղութեան կարելիութիւններու, անոնք ըլլան անհատներու թէ համայնքներու միջեւ, եւ 
այդ՝ Աւստրալիոյ թէ արտասահմանի մէջ: 
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Հոգեւոր հայրը արտասանեց իր խօսքը: Ստորեւ կը 
ներկայացնենք Սաունտըրզի իմաստալից 
խորհրդածութիւնները. 
«Պատուուած եւ զգացուած եմ ոգեկոչման այս աղօթքին 
ներկայ ըլլալուս համար յատկապէս  ունկնդրելէ ետք 
անգլերէն թարգմանութիւնը  «Հաւատքս չեմ Մոռանայ» 
երգին: Ներողամիտ կը գտնուիք որ Հայերէն բնաւ չեմ 
խօսիր: Զգացուեցայ երգին բառերէն, ուր կ'ըսուի 

«Հաւատքս չեմ մոռանայ, Տիրոջս չեմ ուրանայ, Խաչը 
ուսիս կը գնամ, մինչ Յիսուսի միանամ»: 
2005 թուականին առաջին անգամն էր երբ ոչ անգլիախօս 
երկիր մը այցելեցի՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետո-

ւթիւն: Թեհրանի մէջ ծանօթացայ Հայ Պենտեկոստեան 
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւին: Տեղեկացայ որ Քրիստոնեայ 
ազգեր աշխարհի այդ շրջաններուն մէջ ինչպիսի 
պայմաններու տակ կ'ապրէին: Երեւոյթը յուզեց զիս: Այդ 
ժամանակ ես Ֆրէնչս Ֆօրէսթի մէջ հոգեւոր հովիւ էի եւ 
բնաւ չէի խորհեր թէ օր մը որպէս գործ՝ պիտի ստանձնէի 

ծառայութիւնը մեր հալածեալ Քրիստոնեայ եղբայրներուն եւ քոյրերուն:  Երեք տարի առաջ ինծի վիճակուեցաւ 
Պարնապաս Հիմնադրամի ընդհանուր տնօրինութիւնը եւ ինչպէս Վերապատուելի Գրիգորը ըսաւ, Պարնապասը 
կազմակերպութիւն մըն է, որ միջազգայնօրէն կը ծառայէ Քրիստոնեաներուն, որոնք անբարենպաստ պայմաններու 
տակ կ'ապրին եւ իրենց հաւատքին համար կ'ենթարկուին բռնութեանց եւ հալածանքի: 

Մեր աշխատանքը կը կեդրոնանայ Քրիստոնեայ շրջաններու վրայ: Կ'աշխատինք Քրիստոնեաներու միջոցով, 
որոնք վստահելի են տեղւոյն քրիստոնէական կազմակերպութիւններուն համար, հիմնուելով Պօղոս Առաքեալի 
Գաղատացուոց 6րդի 10րդ համարին վրայ, ուր կը թելադրուի բարիք ընել բոլորին,  բայց մանաւանդ անոնց, որոնք 
կը պատկանին հաւատքի տան կամ հաւատացեալներու  ընտանիքին: 
Առանձնաշնորհում է ծառայելը եղբայրներու եւ քոյրերու, որոնք իրենց հաւատքին համար կը տառապին: 
Առանձնաշնորհում է այսօր ձեզի հետ ըլլալ այս հանդիսաւոր օրը, աղօթելու եւ յիշելու: Սուրբ գրքին մէջ «յիշել»ը 
մեծ կարեւորութիւն ունի ե՛ւ որպէս բառ ե՛ւ որպէս թեմա: Կարգ մը Անգլերէն թարգմանութիւններու մէջ յիշել բառը 
կը կրկնուի աւելի քան 230 անգամ, յատկապէս Ելից գիրքին մէջ, երբ Աստուած կը փրկէ Իր ընտրեալ ազգը 
Եգիպտոսի մէջ գերութենէն: Ան տեսաւ անոնց լացը, Աստուած յիշեց Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի հետ կնքած 
համաձայնութիւնը: Եւ այդ առնելով որպէս օրինակ՝ Աստուծոյ ժողովուրդներն ալ պէտք է ՅԻՇԵՆ: Մի քանի գլուխ 
անդին՝ Ելից 13:3ի մէջ, Մովսէս կ'ըսէ Իսրայէլացիներուն որ առանց թթխմորի հացի տօնին պէտք է յիշեն այս օրը 
«երբ դուք դուրս եկաք Եգիպտոսէն՝ գերութեան տունէն, որովհետեւ Տէրը իր զօրաւոր բազուկով ձեզ դուրս բերաւ 
այս տեղէն»: Սերունդներ սերունդներու ետեւէն, դարեր դարերու ետեւէն, ամէն տարի մինչեւ օրս, Պասէքի 
յիշատակման օրը կը յիշեն Աստուծոյ հաւատարմութիւնը՝ Իր ժողովուրդը ազատագրելու ստրկութենէն: Եւ մէկ բան 
որ շատ հետաքրքրական կը գտնեմ Պասէքի մէջ, այն է, որ սերունդները ո՛չ միայն կը յիշեն այլ կը նոյնանան դէպքին 
հետ: 
Ձեր արտօնութեամբ կ'ուզէի իմ պատմութիւններէս մին բաժնել ձեզի հետ: Մօրս նախնիները 1800ականներու 
սկիզբները հաստատուած են Հանթըր Վալիի Տանկոկ շրջանին մէջ: Անոնք տոգորուած էին Քրիստոնէական 
զօրաւոր համոզումներով: Նախնիներս իրենց ագարակէն բաւական տարածութեամբ հող բաժին հանեցին որ 
եկեղեցի մը, պաշտամունքի տուն մը կառուցուի, որ հետագային կոչուեցաւ Թալապա Մկրտչական Եկեղեցի, որը 
կանգուն է մինչեւ օրս: Ես այդտեղ չեմ բնակած, մեծցած եմ Նիւ Քասըլի մէջ սակայն այցելած եմ Թալապա: Լսած եմ 
պատմութիւնները: Քալած եմ գերեզմանաքարերու ընդմէջէն: Այս ամէնը ձեզի կ'ըսեմ որովհետեւ այդ իմ 
ժառանգութիւնս է: Ինչ պատահեցաւ հարիւրաւոր տարիներ առաջ՝ այսօր իմ պատմութեանս մաս կը կազմէ: Ինչ որ 
պատահեցաւ Օսմանեան Կայսրութեան մէջ հարիւրէ աւելի տարիներ առաջ՝ դարձաւ պատմութիւնը այնքան մեծ 
թիւով անձերու, որոնք այսօր այստեղ հաւաքուած են: Եւ ուրեմն կարեւոր է յիշելը: 
Ինչո՞ւ խիստ կաեւոր է նաեւ յիշել վայրագութիւնները: Նախ որովհետեւ մենք անոնց սպիները կը կրենք: Երկրորդ՝ 
որովհետեւ այդ ձեւ մըն է դէմ կենալու անոնց կրկնութենէն: Հետաքրքրական է իմանալ թէ արդեօ՞ք այն ինչ որ հիմա 
պատահեցաւ չէր պատահէր, եթէ 100 տարի առաջ պատահածը միջազգայնօրէն ճանաչուէր: Երրորդ՝ կարեւոր է 
վայրագութիւնները յիշել, որովհետեւ Աստուածը որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը արդարութեան, գթութեան, 
իրականութեան եւ խաղաղութեան Աստուած է: Այս չորս բառերը ես շատ հետաքրքրական կը գտնեմ եւ չեմ գիտեր 
եթէ զանոնք մէկ նախադասութեան մէջ կը գործածենք կամ թէ ոչ: Անոնք երբեմն, ձեւով մը, զիրար կը հակասեն: 
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Յովհաննէս Պօղոս Լէտէրաք, որ անուանի դարձաւ Նիքարակուայի մէջ տարած իր գործունէութեամբ, մեզ կը 
քաջալերէ չտեսնել հակասութիւն այս բառերուն մէջ, այլ ան մեզի կը թելադրէ առիթ տալ այս «չորս հանրային 
ներուժներուն», որ միասին գործեն: Եւ իր խօսքը կը հիմնաւորէ Սաղմոս 85:7-11ի վրայ: Կը կարդամ զանոնք. 
7 Ցոյց տուր մեզ, Տէր, քու ողորմութիւնդ. Եւ տուր մեզ քու փրկութիւնդ։  
8 Թող լսեմ թէ ինչ կը խօսի Տէր Աստուածը, Ան խաղաղութեան մասին կը խօսի իր ժողովուրդին եւ իր սուրբերուն 

հետ, եւ անոնք, իրենց սրտերուն մէջ, Անոր դէմ չեն կենար.  

9 Յիրաւի մօտ է անոր փրկութիւնը զինք վախցնողներէն, որպէսզի Իր փառքը բնակի մեր երկրին մէջ։  
10 Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն իրարու կը հանդիպին. արդարութիւն եւ խաղաղութիւն զիրար կը համբուրեն։  
11 Ճշմարտութիւնը կը բուսնի հողէն, եւ արդարութիւնը վար կը նայի երկինքէն։   
Եզրակացնելով, իմ խորհուրդս է բոլորիդ՝ հաստատակամ յարատեւել վստահելով ձեր հաւատքին, աղօթելով Սուրբ 
Հոգւոյն, Աստուծոյ սէրը ձեր վրայ պահելով, սպասելով Յիսուս Քրիստոսի գթութեան մեզ առաջնորդելու 
յաւիտենական կեանքին»:  
Ձեռնարկէն ետք ներկաները Սրբազան Հօր կողմէ հրաւիրուեցան Առաջնորդարան, ուր հիւրասիրուեցան 
Առաջնորդարանի Տիկնանց յանձնախումբի ժրաջան տիկնանց կողմէ: 
 
Կիր 18 Ապրիլ – Երեկոյեան, Սրբազան Հօր նախագահութեամբ եւ ատենապետութեամբ Պրն Արմէն 
Պաղտասարեանի, տեղի ունեցաւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական անդամական ընդհանուր ժողովը: 
Ատենադպիտներ՝ Հայերէն, Օրիորդ Մարինէ Անուշեան իսկ Անգլերէն՝ Պրն Վահէ Պօյաճեան: Բանաձեւի 
Յանձնախումբի անդամներ ընտրուեցան Օրիորդ Սօնա Պէրպէրեան եւ Տիկին Զեփիւռ Մուրատեան, որոնք 
ժողովի աւարտին կարդացին բանաձեւերը առ ի գործադրութիւն նորընտիր վարչութեան կողմէ: 
Նորընտիր վարչութեան անդամներն են  
Տիարք՝ 
 

Պետրոս Զօրլու – Ատենապետ    Վազգէն Ամիրզայեան – Խորհրդական 
Զաւէն Եաղլճեան – Փոխ ատենապետ   Աւօ Գարակէօզեան - Խորհրդական 

Վրէժ Քիւրիւմլեան – Ատենադպիր Հայերէն լեզուով  Սարգիս Մուրատեան – Խորհրդական 

Արեգ Եափուճեան – Ատենադպիր Անգլերէն լեզուով  Գեղամ Անուշեան – Խորհրդական 

Արա Գօփուշեան – Գանձապահ    Միհրան Քէշիշեան – Խորհրդական 
Տիկին Արփի Մուրատեան - Խորհրդական 

Ժողովը փակուեցաւ Սրբազան Հօր օրհնութեան խօսքով եւ աղօթքով: 
Փարոսի Խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ նորընտիր կազմը եւ յաջողութիւն կը մաղթէ անոր գործունէութեան: 
Իսկ Տիկին Լօրա Արթինեանին կը յայտնէ իր երախտագիտութիւնը 14 տարի անդուլ ծառայութեան որպէս 
ԾԽի անդամուհի եւ տակաւին պատնէշի վրայ մնալուն համար: 
 
Ուրբաթ 23 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Անդամական 
Ընդհանուր Ժողովին: Ժողովին Սրբազանին ընկերակցեցաւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն 
Սարգիս Տէր Պետրոսեան: Ընդհանուր Ժողովը իր դիւանը կազմեց հետեւեալ ձեւով՝ Պրն Ժօզէֆ Գույումճեան 
Ատենապետ եւ Տիկին Սիլվա Խաչատուրեան՝ Ատենադպրուհի: Ժողովը ըստ էութեան քննեց նախորդ 
ծխական խորհուրդի գործունէութիւնը եւ կատարեց ցուցմունքներ եւ առաջարկներ նորընտիր վարչութեան: 
Հոգեւոր հովիւի ուշացման պատճառներուն մասին բաւարար բացատրութիւն տուաւ Սրբազան Հայրը 
բացատրելով տարուած աշխատանքները եւ ձեռքբերումները: Տեղի ունեցաւ ընտրութիւն, որմէ ետք 
նորընտիր վարչութիւնը ընտրեց իր դիւանը եւ կատարեց պաշտօններու բաժանում: Ծխական նոր խորհուրդի 
անդամներն են. 
 

Տիար Մարգար Մկրտիչեան – Ատենապետ   Տիար Կարօ Արապեան – Գանձապահ  
Տիկին Լալա Կարապետեան – Փոխ ատենապետ  Տիար Կարօ Գույումճեան – Փոխ Գանձապահ 

Տիար Սուրէն Քիրազեան – Ատենադպիր Անգլերէն Լեզուով 

Տիար Արամայիս Օտէսեան – ԾԽի ներկայացուցիչ Տիկնանց Յանձնախումբին մօտ 
Տիկին Արշօ Թահմիզեան – Խորհրդական 
 

Կամքէ անկախ պատճառներով Պրն Սուրէն Քիրազեան հրաժարեցաւ ԾԽէն եւ Սրբազան Հօր ու Թեմական 
Խորհուրդի տնօրինութեամբ զինք փոխարինեց Տիկին Սալբի Տիգրանեան-Փամպուքեանը, որպէս 
Ատենադպիր Անգլերէն լեզուով: 
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ նորակազմ Ծխական Խորհուրդը եւ յաջողութիւն կը մաղթէ անոր 
ապագայ աշխատանքներուն: 
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Շբ 24 Ապրիլ – 2015էն մինչեւ օրս, ամէն Ապրիլ 24ի օր Սուրբ Պատարագ կը մատուցուի Ապրիլեան սուրբ 
Նահատակաց յիշատակին: Այս տարի եւս, Սրբազան Հայրը Պատարագ մատուցեց Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ մէջ ի ներկայութեան հարիւր յիսունի շուրջ հաւատացեալներու, որոնց կարգին՝ ներկայացուցիչներ 
Հայկական զանազան կազմակերպութիւններէ: Խորանին վրայ,Սրբազան հօր սպասարկեցին Արժ Տէր 
Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեան եւ Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: 
Սրբազան Հայրը խօսեցաւ յաւուր պատշաճի քարոզ որ կուռօրէն կարելի է ամփոփել հետեւեալ լոզունգին մէջ. 
«Հայ ժողովուրդ, արթնցի՛ր եւ միասնաբար գրէ՛ ճակատագիրդ»:Իր մէջ խոր իմաստ պարփակող այս խօսքերը 
մարտահրաւէր են մեզմէ իւրաքանչիւրին եւ միասնաբար՝ բոլորիս, որոնց գործադրութեամբ ազգը կրնայ ե՛ւ իր 
վրէժը լուծել ազգիս դէմ տեղի ունեցած անարդարութեանց, Վարդանանց օրերէն մինչեւ Արցախեան վերջին 
պատերազմ, ե՛ւ իրմէ յափշտակուած  իրաւունքներուն տիրանալ: Պատարագը ուղիղ եթեր հեռասփռուեցաւ: 
Պատարագէն ետք, ինչպէս աւանդութիւն է, 
ՀՄԸՄի սկաուտական փողերախումբին առաջ-

նորդութեամբ,  Սրբազան Հօր, Թեմական Խոր-

հուրդի եւ Ծխական եւ եկեղեցական տարբեր 
մարմիններու, եւ Հայկական տարբեր կազմա-

կերպութեանց  ներկայացուցիչներու հետ միա-

տեղ, ներկաները մասնակցեցան աւանդական 
քայլերթին դէպի Պօշան Փարք, ծաղկեպսակ 
զետեղելու եւ աղօթք բարձրացնելու Ապրիլեան 
նահատակաց խաչքարին առջեւ: Աւարտին, 
Սրբազան հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 
բոլոր կազմակերպութիւններուն, Արցախի 
մնայուն ներկայացուցչին, ՀՄԸՄի սկաուտ-

ներուն եւ դպրոցական աշակերտներուն, 
դիպուկ շեշտելով որ մի քանի սերունդներու ներկայացուցիչներ միասնաբար կ'ոգեկոչէին յիշատակը մեր 
նահատակներուն, որ կը խորհրդանշէ յաւերժութիւնը մեր ազգին: Քայլերթը նոյնպէս ուղիղ եթերով 
հեռարձակուեցաւ շնորհիւ Տիկին Թալին Մարգարեանի ջանքերուն: 
Կէսօրէ ետք, կազմակերպութեամբ Արդարութեան Միացեալ Մարմնին հազարաւոր մասնակիցներով, 
Արդարութեան Ցոյց տեղի ունեցաւ Սիտնիի կեդրոնական շրջանին մէջ: Հայ Առաքելական Եկեղեցին 
ներկայացուց Արժանապատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Հազարաւոր ցուցարարները 
հաւաքուեցան Թաուն Հօլի հրապարակը, ուր Տէր Աւետիս, Վերապատուելի Եումուշաքեան կատարեցին 
աղօթք, ապա խօսք առին Յոյն, Ասորի եւ Հայ ներկայացուցիչները, բոլորն ալ պահանջելով Աւստրալիոյ 
Դաշնակցային Կառավարութեան եւ յատկապէս Վարչապետ Սքոթ Մօրիսընի ճանաչումը Հայոց 
Ցեղասպանութեան: Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Հայ Դատի Յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Պրն Հայկ 
Գայսէրեանի եզրափակիչ խօսքով: Հանդէսը վարեց Նոր Զելանտայի Հայ Դատի Յանձնախումբի 
ատենապետուհի՝ Օրիորդ Հուրի Եըլտըզեան:  
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23 Ապրիլի երեկոյեան, Հայկական երեք կուսակցութեանց կազմակերպութեամբ առցանց Ոգեկոչման երեկոյ 
տեղի ունեցաւ, Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արք. Նաճարեանի նախագահութեամբ եւ հովանաւորութեամբ 
Հայ երեք յարանուանական եկեղեցիներուն: Սրբազան Հայրը տուաւ իր հակիրճ պատգամը եւ շեշտեց 
միասնական աշխատանքի հրամայականին վրայ, որով միայն հնարաւոր պիտի ըլլայ վերականգնել Հայրենիքն 
ու Արցախը: Իրենց խօսքերը արտասանեցին նաեւ Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական 
համայնքապետերը: Թուրքիան դատապարտող եւ Աւստրալական Դաշնակցային Կառավարութենէն Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման պահանջքով ելոյթ ունեցան քաղաքական դէմքեր ինչպէս նահանգապետուհի 
Գլատիս Պէրէճիքլեան եւ դաշնակցային թէ նահանգային երեսփոխանական եւ նախարարական պաշտօն 
զբաղցնող դիւանագէտներ:  
 

Գշ 27 Ապրիլ – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական հերթական ժողովին: Բնականաբար, երբ Թեմական 
Պատգամաւորական Ժողովի թուականը կը մօտենայ, պատրաստական աշխատանքները ժողովներ 
գումարելու յաւելեալ առիթ կու տան: Առ ի պատրաստութիւն Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին, որ 
տեղի պիտի ունենայ 15 եւ 16 Մայիսին Սիտնիի մէջ, Թեմական Խորհուրդը թեմական արտահերթ ժողովի 
թուական որոշեց 4 Մայիսը զբաղելու համար Պատգամաւորական Ժողովի օրակարգով, տեղեկագրներու 
վաւերացումով, առաջարկներով եւայլն: Ժողովը քննեց նաեւ Տէր Արսէն Սարոյեանի վիզայի հարցը որուն, 
Labour Agreementի օրէնքներուն պատճառով պահ մը դադար տրուած էր պետութեան կողմէ, ժողովը 
տեղեկացաւ որ այդ խոչնդոտէն անցած է եւ նոր պայմաններ դրուած են առ ի գործադրութիւն: Ժողովը 
տեղեկացաւ Սրբազան Հօր միամսեայ գործունէութեան, նիւթական տեղեկագրին ինչպէս նաեւ երեք 
ծուխերու եւ Նոր Զելանտայի շրջանին մէջ գործունէութեան մասին:  
 
Ուրբ 30 Ապրիլ – Ընկերակցութեամբ Արժանա-

պատիւ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի 
եւ Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ծխական Խոր-
հուրդի փոխ ատենապետ Պարոն Զաւէն Եաղլը-

ճեանի, Սրբազան Հայրը Պիւփայի հանգստեան 
տան մէջ այցելեց Ճարտարապետ Լօրիս եւ Տիկին 
Սօնիա Խանճեաններուն: Տէր եւ Տիկին Խան-
ճեանները Առաջնորդարանի գլխաւոր բարերար-

ներն են, որոնք տարիքի բերումով դժուարութիւն 
ունին իրենց հանգստեան տունէն դուրս ելլելու, 
նաեւ՝ Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով պետական 
սահմանափակումներուն ի հետեւանք: Պարոն 
Խանճեան, յառաջացած տարիքին տակաւին 
արթուն է եւ գործունեայ: Ան արդէն իր սենեակը 
արուեստի աշխատանոցի վերածած է եւ յարատեւ 

կ'արտադրէ գեղեցիկ գծանկարներ եւ կերպարներ: 
Պարոն Խանճեան 2022 թիւին պիտի թեւակոխէ իր 
95րդ տարին: Իր նկարները պիտի երեւին 2022ի 
եկեղեցւոյ օրացոյցին վրայ: Սրբազաան Հայրը 
օրհնեց Տէր եւ Տիկին Խանճեանները, հիաց-

մունքով դիտեց Պարոն Լօրիսին գեղանկարները եւ 
բարձր գնահատեց զանոնք: 
Փարոսի խմբագրական կազմը կը շնորհաւորէ Տէր 
եւ Տիկին Լօրիս եւ Սօնիա Խանճեանները 
Առաջնորդարանին նկատմամբ իրենց ցուցաբերած 
բարձր գիտակցութեան համար եւ մանաւանդ 
Պարոն Խանճեանը՝ իր արուեստագէտի բարձրո-

րակ տաղանդին համար, որ տակաւին, 94 
տարիքին, գիշերը ցերեկին խառնած, կը նկարէ եւ 
կը ստեղծագործէ:  
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Վեհափառ Հօր Զատկական ուսանելի Պատգամէն արտատպումներ Ապրիլ 4-ի  Զատկական 

Պատարագէն՝ Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ 
 

Սիրելի բարեպաշտ հաւատացեալներ,  
 

...Սիրելիներ, անցեալ տարի մեր ժողովուրդը 
Փրկչի նմանութեամբ վերստին կրեց խաչելութեան 
տառապանքը։ Զոհուեցին հազարաւոր մեր սիրասուն 
զաւակներu, կորցրեցինք Արցախի զգալի մասը։ Ինչպէս 
պատերազմից առաջ, այնպէս եւ յետպատերազմեան 
շրջանում մեր կեանքում հաստատուն չեղան տէրունա-

պատուէր սիրոյ եւ համերաշխութեան նախանձախնդրու-
թիւնը: Պառակտումներն ու սերմանուող ատելութիւնը, 
անհանդուրժողութեան ոգին, շարունակուող քաղաքա-

կան ալեկոծումները նոր ցնցումների ու անկումների 
վտանգի առջեւ են կանգնեցրել մեր երկիրն ու 
ժողովրդին՝ ստուերելով նաեւ հայրենանուիրումի ու 
ազգասիրութեան վեհ գաղափարները։ Իսկ հայրենիքի անվտանգութեան չփարատուող մտահոգութիւնը, 
հայրենական կեանքի տեսլականի բացակայութիւնը, հիասթափութիւնն ու յուսախաբութիւնը անորոշութեան 
խաւարով են մթագնել մեր յոյսերը։ Ոչ մի հանգամանք, ոչ մի նպատակ, ոչինչ չի կարող արդարացնել ազգի ու 
հայրենիքի մասնատումն ու տկարացումը, ազգային եւ հոգեւոր մեր արժէքների, նախնեաց աւանդների 
ոտնահարումը, նոր սերնդի ապազգայնացումն ու բարոյազրկումը, ազգի արժանապատուութեան ու պատուի 
նսեմացումը։ Մեր առջեւ ծառացած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բարդ հիմնախնդիրների յանդիման, 
ճգնաժամային դժուարին հանգամանքներում թաղման անձաւի մէջ մնալով, իրավիճակից դուրս ելնելու անհրաժեշտ 
գործողութիւններում յապաղելով` մեր խաչելութիւնը չի պսակուի յարութեան կենարար զօրութեամբ։ Յարութիւնը 
չի կայանում մերժելի ատելութեամբ ու թշնամանքով, բաժանումով ու քայքայումով, այլ սիրով եւ հայրենեաց սիրոյ 
շուրջ համախմբումով, նեղութիւններն ու դժուարութիւնները միասնաբար յաղթահարելով։ Մեր ժողովրդի կեանքը ի 
հայրենիս եւ ի սփիւռս սպասում է վշտերի անյապաղ սփոփման, չարչարանքներից յառնումի եւ յաղթական 
յարութեան։ Քրիստոսի պարգեւած փրկութեան եւ յարութեան լոյսը, սիրելիներ, ճառագում է զոհողութիւններ 
ստանձնելու առաքինութեան միջոցով, զոհողութիւններ մէկս միւսի հանդէպ, զոհողութիւններ ի սէր ողջ ժողովրդի։ 
Այս լոյսի ներքոյ է, որ եսապաշտութիւնն ընկրկում է աստուածապաշտութեան առջեւ, մահաբեր ընթացքը շրջւում է 
դէպի կենսատու Աստուած, տառապանքների մատնող գործողութիւնները փոխակերպւում են յարուցեալ կեանքի 
արարումների՝ առաջնորդելով փրկութեան ու յաւիտենութեան։ Մեր երկիրն ու ժողովրդին պատուհասներից վեր 
հանելը, Արցախի կեանքը աւերներից բարձրացնելը եւ հայութեան ու հայրենիքի վերածնունդը հրամայական 
յանձնառութիւն են՝ իրագործելի ազգի բոլոր զաւակների, քաղաքական կուսակցութիւնների, մասնաւորապէս 
մեծագոյն պատասխանատուութիւնը կրող իշխանութիւնների կողմից։ Հայրենաշէն ջանքերը կպսակուեն 
յաջողութեամբ օրհասական իրավիճակից պետականութիւնը փրկելու նախանձախնդրութեամբ, անձնական 
յաւակնութիւններից հրաժարուելով, պետութեան ու ազգի շահը գերադասելով։ Այս ոգով յաղթական հանգրուանի 
պիտի հասցնենք մեր ցաւագին կորուստների վերականգնման, մեր ազգային իրաւունքների պաշտպանութեան, 
Հայոց Ցեղասպանութեան համընդհանուր ճանաչման մեր նուիրական ձգտումները։ 
Սիրելիներ, Քրիստոս յարութիւն է առել եւ մեզ պարգեւել զօրութիւնը նորոգելու մեր հոգիները, մեր կեանքը։ 
Չյուսալքուենք ու թեւաթափ չլինենք մեզ պաշարած փորձութիւնների յանդիման։ Զօրացեալ մնանք յարութեան 
հաւատով։  
 
 

 

 

ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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Մայր Աթոռի տեղեկատուական աղբիւրէն իմացանք որ Հոգշ Տէր Սիփան Վարդապետ Գէորգեան 
կարգալոյծ հռչակուած է Վեհափառ Հայրապետի տնօրինութեամբ, «ծառայութեան վայրն ինքնակամ լքելու 
կարգազանց ընթացքին համար»։  

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը Կը Դատապարտէ 
 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը դատապարտեց յետպատերազմեան շրջանին Ատրպէյճանի հակամարդկային 
եւ հակաբարոյական գործողութիւնները եւ կոչ ըրաւ միջազգային հանրութեան, պատկան 
կազմակերպութիւններուն ու կառոյցներուն պատշաճ գնահատականի  արժանացնել մարդու իրաւունքներու 
կոպիտ ոտնահարման, ազգի արժանապատուութեան վիրաւորման երեւոյթները առնչուած գերիներուն եւ 
հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեանց։ 

 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդունեց  
Աւստրիա բուժման մեկնող զինուորականները 

 

Ապրիլ 16-ին Վեհափառը Մայր Աթոռ հիւրընկալեց  
վիրաւոր հինգ զինուորականներ, որոնք յառաջիկայ 
օրերուն մեկնեցան Վիեննա, Աւստրիա` Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի եւ Կենտրոնական Եւրոպայի 
Հայրապետական պատուիրակութեան նախաձեռ-

նութեամբ ու աջակցութեամբ,ստանալու համար 
անհրաժեշտ բժշկական խնամք:  
Վիրաւորումներ ստացած հայորդիները կարիք 
ունին լրացուցիչ բուժման: 
Վեհափառ Հայրապետը տեղեկացուց, որ Մայր 
Աթոռը իր աշխարհասփիւռ թեմերու միջոցով ամէն 
ջանք ի գործ պիտի դնէ շարունակելու կազմակերպել 
վիրաւոր զինուորականներու բուժումը արտերկրի 
հիւանդանոցներուն մէջ։ 

 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Արցախի Նախագահը  
Քննարկեցին  Արցախահայութեան Առջեւ Ծառացած Մարտահրաւէրները 

 

Ապրիլ 17-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեանը։ 
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ ներկայ պայմաններուն մէջ արցախահայութեան, 
մասնաւորապէս զոհուած, գերութեան մէջ գտնուող զինուորականներու եւ անյայտ կորածներու 
ընտանիքներուն հոգեւոր խնամքի եւ աջակցութեան Մայր Աթոռի ծրագրերուն մասին։  
Վեհափառ Հայրապետը եւ նախագահ Յարութիւնեան արծարծեցին նաեւ Արցախի բռնագրաւուած 
տարածքներուն պատմա-մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգութեան պահպանութեան,անոնց նկատմամբ 
ոտնձգութիւններու եւ վայրագութիւններու կասեցման ուղղութեամբ Հայոց Եկեղեցւոյ կողմէն ձեռնարկուող 
քայլերը։ 

 

Ցաւակցագիր եւ Հոգեհանգիստ Վարդան Գրիգորեանի Մահուան Առիթով 
 

Ապրիլի 17-ին Վեհափառ Հայրապետը լուսահոգի Վարդան 
Գրիգորեանի մահուան առիթով ցաւակցագիր յղեց անոր 
ընտանիքին եւ բոլոր վշտացեալներուն։  
«Ցաւով տեղեկացանք Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու 
արժանաւոր զաւակ, տիար Վարդան Գրիգորեանի մահուան մասին:  
...Հոգելոյս Վարդան Գրիգորեանը կրթական, գիտական եւ հանրային 
ճանաչուած գործիչ էր։ Աւելի քան քսանամեայ գործունէութեամբ նա 
գովելի նպաստ է բերել հումանիտար գիտութիւնների զարգացմանը, 
բեղուն առաքելութիւն իրականացրել ԱՄՆ-ի հեղինակաւոր 
բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններում։ Մեծ փորձառու- 
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թեամբ ու վաստակով գլխաւորել է Նիւ Եօրքի հանրային գրադարանը՝ վերականգնելով գրադարանի մշակութային 
նշանակութեան կարգավիճակը, եւ շուրջ երկուս ու կէս տասնամեակ նախագահել Նիւ Եօրքի Կարնեգի 
հիմնադրամը՝ արգասաւորելով բարեգործական այս հաստատութեան ծրագրերի իրականացումը աշխարհի տարբեր 
երկրներում։ Նրա կերպարը ոգեշնչում էր սփիւռքի շատ գործիչների եւ օրինակելի էր նոր սերնդի համար։ 
Առանձնակի ջերմութեամբ ենք անդրադառնում, որ համաշխարհային հռչակ ունենալով՝ հոգելոյս Վարդան 
Գրիգորեանը միշտ շեշտում էր իր ազգային պատկանելութիւնը, Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու զաւակ լինելը։ 
Բարեյիշատակ հայորդին միշտ աշխոյժ մասնակցութիւն էր բերում ամերիկահայ համայնքի հոգեւոր-եկեղեցական 
կեանքին, Պատարագի սրբազան արարողութիւններին, եկեղեցական կարեւոր միջոցառումներին ու ձեռնարկներին։ 
Նրա սրտում հաստատուն էր հաւատարմութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը՝ առ ազգն ու հայրենին։ Նա 
համահիմնադիրն էր «Աւրորայ» մարդասիրական նախաձեռնութեան եւ մեծապէս կարեւորում էր Հայոց 
ցեղասպանութեան համընդհանուր ճանաչման, Հայ դատի յաղթանակի, հարազատ երկրի զօրացման ու 
առաջընթացի գործում նուիրեալ ջանքերի ներդրումը, հայրենիք-սփիւռք կապերի ամրապնդումն ու 
արդիւնաւորումը։ 
Աղօթք ենք բարձրացնում առ Ամենողորմ Աստուած, որ Իր անսահման գթութեամբ երկնային երանական 
բարձունքներում խաղաղութիւն եւ հանգստութիւն պարգեւի հանգուցեալ Վարդան Գրիգորեանի լոյս հոգուն: Այլեւ 
հայցում ենք Սուրբ Հոգու մխիթարութիւնն ու սփոփանքը ննջեցեալի ընտանեաց անդամներին ու հարազատներին 
եւ սգակիր բոլոր անձանց»։ 
Ապրիլի 25-ին, Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ մատուցուած Պատարագի աւարտին, նախագահութեամբ 
Վեհափառ Հօր, տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան կարգ Վարդան Գրիգորեանի համար ի ներկայութեան ՀՀ 
Նախագահ Արմէն Սարգսեանի, «Օրօրա մարդասիրական նախաձեռնութեան» համահիմնադիր Ռուբէն 
Վարդանեանի եւ «Օրօրա» մրցանակի ընտրող յանձնաժողովի նախագահ Լորտ Արայ Դարզիի:  
Արարողութեան աւարտին Վեհարանի մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն, որու ընթացքին Նորին 
Սրբութիւնը, անդրադարձաւ բարեյիշատակ Վարդան Գրiգորեանի օրինակելի կերպարին: Վարդան 
Գրիգորեանի մասին կարդալ Ֆայնանշըլ Թայմզի 23 Ապրիլին տպուած յօդուածը, հետեւեալ Լինքով 
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Վեհափառը ընդունեց Լիբանանի երիտասարդութեան եւ Մարմնամարզի նախարար  
Վարդինէ Օհանեանը 

 

Ապրիլի 22-ին Վեհափառ Հայրապետը Մայր 
Աթոռին մէջ ընդունեց Լիբանանի երիտասար-

դութեան եւ մարմնամարզի նախարար Վարդինէ 
Օհանեանը ուղեկցութեամբ Հայաստանի մէջ 
Լիբանանի դեսպան տիկին Մայա Տաղէրի եւ 
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան  տիար Վահագն 
Աթաբէկեանի: 
Նախարար Օհանեան Նորին Սրբութիւնը 
տեղեկացուց, որ Լիբանանի նախագահի յատուկ 
ներկայացուցիչի հանգամանքով Հայաստան 
ժամանած է մասնակցելու ապրիլի 24-ի՝ Հայոց 
ցաղասպանութեան յիշատակի արարողութիւն-
ներուն:  
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, ողջունեց Նախա-

րարուհին այցը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, իր 
գնահատանքը յայտնեց վերջինիս այս դժուարին 
ժամանակաշրջանին հայրենիք այցելութեան 

համար: Նորին Սրբութիւնը, անդրադարձաւ երկու ժողովուրդները պատուհասած արհաւիրքներուն, զորս 
պիտի յաղթահարուին Աստուծոյ օգնութեամբ: 
Նորին Սրբութիւնը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Լիբանանի բարեկամ ժողովուրդին՝ ցեղասպանութիւնը 
վերապրած հայորդիներուն ապաստան տալու եւ ազգային կեանքի վերակազմակերպման աջակցելուն 
համար: 

Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ լիբանանահայութեան կեանքին եւ դիմագրաւած դժուարու-

թիւններուն՝ կարեւոր նկատելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութիւնը համայնքի 
պահպանման եւ զօրացման գործին մէջ: 
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Մէջբերում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Ուղերձէն 

Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու 
Յիշատակի Օրուան Առիթով 

 

...20-րդ դարասկզբին հայ ժողովրդի ցեղասպանութիւնը արձանագրուած է որպէս մարդկութեան դէմ գործուած 
դարի առաջին յանցագործութիւն՝ ազգի բնաջնջման, էթնիկ թշնամանքի հրէշաւոր դրսեւորումներով։ 
Ցեղասպանութեան ողբերգութեան ցաւը այսօր արցախեան պատերազմի ծանր կորուստներով նորովի է պատել մեր 
ժողովրդի հոգին: Մեր սուրբ նահատակների լոյս յիշատակի առջեւ մեր նուիրական պարտքն է ամրապնդել ազգային 
միաբանութիւնը, ներքաղաքական զարգացումներում զերծ մնալ բռնութիւններից ու բախումներից եւ 
նախանձախնդիր ոգով հետամուտ լինել մեր իրաւունքների պաշտպանութեանը։ Մեր ժողովրդի կեանքը 
ձեռքբերումներով զարդարելու, մեր առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին ու սպառնալիքներին դիմակայելու 
գրաւականը պետութեան զօրացման պատասխանատուութեան բարձր զգացումն է եւ համախմբումը ազգային ու 
հոգեւոր արժէքների շուրջ։  

 

Աղօթք Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրին Մէջ 
Ապրիլի 24-ին Վեհափառ հայրապետը միաբաններու ընկերակցութեամբ այցելեց Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիր՝ ոգեկոչելու Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակը: Անմար կրակին մօտ, 
տեղի ունեցաւ սուրբ նահատակներու բարեխօսական կարգ:   
 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը  
ընդունեց Ֆրանսայի Սենատի պատուիրակութիւնը 

 

Ապրիլի 25-ին  Վեհափառ Հայրապետը Վեհարանին մէջ ընդունեց Ֆրանսայի Սենատի նախագահ Ժերար 
Լարշէի գլխաւորած պատուիրակութիւնը: 
Վեհափառը անդրադարձաւ երկու ժողովուրդներու դարաւոր բարեկամութեանը՝ վկայութիւն բերելով Հայոց 
ցեղասպանութեան տարիներուն Ֆրանսայի ցուցաբերած աջակցութիւնը։ Նորին Սրբութիւնը իր 
գնահատանքը կատարեց Սենատի նախագահին եւ պատուիրակութեան անդամներուն Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման գործին մէջ անոնց ներդրած ջանքերուն համար։ 
Հայ ժողովուրդի անունով Վեհափառը երախտագիտութիւն յայտնեց Սենատի ներկայացուցիչներուն ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբին մէջ ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման  ուղղութեամբ Ֆրանսայի ջանքերուն 
համար։  
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մտահոգութեամբ հաստատեց, որ այսօր ալ՝ ադրբեջանական կողմը հանդէս կու 
գայ յարձակողական կեցուածքով՝ շարունակելով սպառնալիքները, վտանգելով տարածաշրջանի փխրուն 
խաղաղութիւնը։ 
 Քննարկման առարկայ դարձաւ զինադադարի պայմանաւորուածութիւններու խախտումը Ադրբեջանի 
կողմէն, մասնաւորապէս գերիներու վերադարձի հարցը։ 
Պրն Լարշէ, անդրադառնալով իրենց  այցելութեան, նշեց, որ իրենց նպատակը Հայաստանի հետ 
համերաշխութեան արտայայտումն է։ Ան իր երախտագիտութիւնը յայտնեց Ֆրանսայի Հայ համայնքին, որ 
դժուարին ժամանակաշրջաններու յաղթահարման  մէջ միշտ մեծ ներդրում ունեցած է։ Ան ընդգծեց, որ Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման՝ իրենք հաւատարիմ են Ֆրանսայի նախագահ Ժագ Շիրաքի քսան տարի առաջ 
ստանձնած նախաձեռնութեան։ 
 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնեցաւ Միացեալ Նահանգներ 
 

Ապրիլի 29-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հայրապետական այցով մեկնեցաւ ԱՄՆ։ Վեհափառ հօր կ'ընկերակցին Բարձր Տէր Խաժակ Արք 
պարսամեան եւ Տէր Եզրաս Արք. Ներսիսեան: Վեհափառը հանդիպում պիտի ունենայ թեմակալ 
Առաջնորդներու, Մայր Աթոռի բարերարներու, Կազմակերպութեանց պատասխանատուներու, թեմական 
ինչպէս նաեւ պատերազմի հետեւանքով ստեղծուած մարտահրաւէրներու քննարկման հարցերով:  
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի յատուկ տնօրինութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի յատուկ 
յանձնարարութիւններով Հայրապետական նուիրակ Տ. Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը մեկնեցաւ  
ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան թեմ։ 
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Կազմակերպութեամբ Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի 
Խնամակալ Մարմնին (ՀՀԲԿԽՄ) եւ ձեռամբ Բարձրաշնորհ Տէր 
Հայկազուն Արք. Նաճարեանին տեղի ունեցաւ օրհնութեան 
արարողութիւն ՀՀԲԿի համար գնուած նոր հանրակառքին (Պաս) 
եւ վերանորոգուած գրասենեակին(Էտկարեան սրահին վերեւի 
յարկը): Սրբազան հօր ընկերակցեցան Արժանապատիւ հոգեւոր 
հայրեր յանձինս Պարթեւ Աւագ Քահանայ Գարագաշեանի եւ 
Աւետիս Քահանայ Համբարձումեանի: Ներկայ էին նաեւ 
Թեմական, Կալուածոց Յանձնախումբի եւ Սուրբ Յարութիւն 
Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի ներկայացուցիչներ: Հրաւիրուած 
էր եւ ներկայ՝ Պետական Առողջապահական Նպաստներու 
տնօրէնուհի Տիկին Հերմինէ Փարթամեան ինչպէս նաեւ Կեդրոն 
յաճախող մեր մեծահասակ պապիկներն ու մամիկները, Կեդրոնի 
աշխատակազմը, կամաւոր աշխատողները եւ Խնամակալ 
Մարմնի անդամներ:  

Սրբազան Հայրը նախ օրհնեց 
հանրակառքը եւ անոր կամաւոր վարիչ 
Պարոն Լի Ուիլքոքսը, մաղթելով մեր 
մեծահասակներուն ապահով եւ անվտանգ 
երթեւեկ դէպի Կեդրոն: Սրբազանը 
շնորհակալութիւն յայտնեց Աւստրալիոյ 
կառավարութեան յատկապէս Առողջա-
պահութեան Բաժանմունքին, Նիւ Սաութ 
Ուէյլզի Բազմամշակոյթի տնօրինութեան, 
անոնց անընդմէջ զօրակցութեան Աւս-
տրալացի մեծահասակներու ընդհանրա-

պէս եւ ՀՀԲԿի՝ մասնաւորապէս, հետեւա-

բար զօրակցութիւն՝ Աւստրալահայ 
Համայնքին: Ան դրուատեց Տիկին Փար-
թամեանի ճիգն ու զօրակցութիւնը եւ մաղթեց որ մեր համայնքի իւրաքանչիւր անդամ կը կարենայ հետեւիլ 
Տիկին Փարթամեանի ոտնահետքերուն եւ կը ծառայէ երկրին եւ տարբեր համայնքներուն: 

Ապա բարձրանալով գրասենեակ, Սրբազան Հայրն ու 
Խնամակալ Մարմնի անդամ Տիկին Զեփիւռ Մուրատեան 
կատարեցին պաշտօնական բացումը նոր գրասենեակին, 
հատելով ժապաւէնը: Քահանայ հայրերուն ընկերակ-
ցութեամբ Սրբազան Հայրը օրհնեց գրասենեակը եւ 
ՀՀԲԿԽՄին եւ աշխատողներուն մաղթեց քաջառողջութիւն 
եւ նորանոր յաջողութիւններ: 
Խօսք առաւ Թեմական Խորհուրդի ատենապետ Պրն 
Սարգիս Տէր Պետրոսեան, շնորհակալութիւն յայտնեց եւ 
շնորհաւորեց ՀՀԲԿն իր յառաջընթացին համար, շնորհիւ իր 
նուիրեալ աշխատակազմին: 
Ապա, Էտկարեան սրահին մէջ, բոլորը միացան մեծա-

հասակներուն, անոնց հետ ճաշելու եւ անոնց գեղարուես-

տական   տաղանդները  վայելելու  համար:   Տիկին   Մարինա  
 

              Հայ Համայնքի Բարեկեցութեան Կեդրոնի  
             Նոր Հանրակառքի եւ Գրասենեակի Օրհնութիւն 
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Ծխական Լուր 

 

 
 

 
 

Աւագեան-Չափրազեան բարի գալուստ մաղթեց եւ շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Տիկին Փարթամեանին եւ 
Խնամակալ Մարմնին իրենց անսակարկ աջակցութեան ու զօրակցութեան համար: 

Յանուն ՀՀԲԿԽՄի, Տիկին Զեփիւռ Մուրատեան 
շնորհակալութիւն յայտնեց Տէր Աւետիս 
Համբարձումեանին, Տիարք Կարպիս եւ Սարգիս 
Մուրատեաններուն, Վահէ Պօյաճեանին, որոնք օգտա-

կար հանդիսացան հանրակառքի գնման գործընթացին: 
Նաեւ, շնորհակալութիւն յայտնեց ՍՅ Եկեղեցւոյ Ծխա-

կան Խորհուրդին, Տէր Աւետիսին եւ Պարոն Բաբգէն 
Քօզանօղլիին պատրաստելու եւ կարգի դնելու համար 
գրասենեակը: Յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց Տէր եւ 
Տիկին Գէորգ եւ Մարինա Չափրազեանին եւ 
գնահատագրով ու յուշանուէրով մը պարգեւատրեց 
Պարոն Չափրազեանը գրասենեակի կահաւորման իր 
առատաձեռն նուիրատուութեան համար: Եւ վերջապէս, 
Տկին Մուրատեան շնորհակալութիւն յայտնեց Երէցկին 
Յասմիկ Համբարձումեանին, Տիկին Մարինա Չափրազ-

եանին, բացակայ եւ կամաւոր աշխատողներուն ինչպէս 
նաեւ մեծահասակներուն իրենց ցուցաբերած գործունէութեան եւ զօրակցութեան համար: Ան հաստատեց որ 
ՀՀԲԿԽՄի գործին չափանիշն է համայնքի անդամներուն գոհունակութիւնը եւ բաւարարուած ըլլալը: 
Իր կարգին, Տիկին Հերմինէ Փարթամեան հաստատեց որ մեծահասակներու բարեկեցութիւնը 
առաջնահերթութիւն է Աւստրալիոյ կառավարութեան համար իսկ ՀՀԲԿի տարած աշխատանքը որակեց 
գնահատելի, մաղթելով նորանոր նուաճումներ: 
Միջոցառումին մասնակիցները սրահէն մեկնեցան բարձր տրամադրութեամբ: 

 

 
 

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 
 

ՀԵԵՄ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 
Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութիւն   

 

Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ ՀԵԵՄը իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէ բոլոր անոնց, որոնք 4 Ապրիլի 
Զատկուան Պատարագին ներկայ գտնուեցան: Այդ օրը, եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ, ՀԵԵՄը տարաւ բեղուն 
գործունէութիւն: Լման օրուան ընթացքին կազմակերպուեցան տարբեր միջոցառումներ: Զետեղուեցաւ « 
Ցատկելու Բերդ» մը երեխաներու համար, ինչպէս նաեւ դէմքեր ներկելու կրպակ մը, որոնք մեծ 

խանդավառութիւն ստեղծեցին երեխաներուն մօտ: 
Ամբողջութեամբ վաճառուեցան «Անուշեղէններու 
Արկղ»երը, զատկական քաղցրաւենիներով լի, որոշ 
գումար ապահովելով Եկեղեցւոյ: Այնուհետեւ, 
Պաթմանեան սրահին մէջ, մասնակցեցանք «Հայկեայ-
խաղ»ին եւ մեր երախտագիտութիւնն ու շնորհակալու-

թիւնը յայտնեցինք բոլոր անոնց որոնք սատար 
հանդիսացան մեր կազմակերպած միջոցառումներուն: 
Ձեռնարկը յատկանշական էր, որովհետեւ առաջին 
անգամն էր որ ՀԵԵՄը պաշտօնապէս Զատկական 
ձեռնարկ կը կազմակերպէր Ս. Երրորդութիւն 
Եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, իսկ թէ ինչու 2020ին 
չկարողացանք ձեռնարկ կազմակերպել՝ պատճառը 
Պսկաձեւ ժահրի պատճառով պետական սահմանա-

փակումներն էր: Հետագային աւելի միջոցառումներ կազմակերպելու ծրագիր ունի ՀԵԵՄը: Մեր մասին 
յաւելեալ տեղեկութիւն ստանալու համար կարելի է այցելել հետեւեալ հանրային ցանցերը՝ 
https://www.facebook.com/acyaholytrinity and https://www.instagram.com/acyaholytrinity/. 

Րաֆֆի Մարգարեան 

Ատենապետ Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ ՀԵԵՄի 
 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
https://www.instagram.com/acyaholytrinity/
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Լուրեր 

Նոր Զելանտայի 
Համայնքէն 

 

 

 

 
 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

Կիր 4 Ապրիլ 2021ին, կազմակերպութեամբ Օքլանտի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Խնամակալ Մարմնին, Երգչա-
խումբի ղեկավարութեամբ Բարեշնորհ Մարկոս Սարկաւագ 
Իսկէնտէրեանի, տեղի ունեցաւ սարկաւագական մակարդակով 
աղօթքի երեկոյ, Օքլանտի հիւսիսային արուարձաններէն 
Թաքափունայի Սէյնթ Փիթըրզ Անկլիքան եկեղեցւոյ մէջ, ի 
ներկայութեան երեսունի մօտ հաւատացեալներու: Դպրաց դասը, 
բաղկացած 6 դպրուհիներէ, յանձինս Տիկնայք Սալբի Եըլտըզ-

եանի, Անգինէ Եըլտըզեանի, Անահիտ Եըլտըզ-

եանի, Հէտի Օվանէսոֆի, Անի Եաղուպեանի, 
Ռոզ Սաֆարեանի: Բուրուառակիր՝ Դպիր Յակոբ 
Եըլտըզեան: Արժ Տէր Պարթեւ Քահանայ 
Գարագաշեանի ցուցմունքներուն հետեւելով եւ 
Սրբազան Հօր արտօնութեամբ, Նշան Սարկա-

ւագ Պասմաճեան կազմեց պատշաճեցուած 
ժամագիրք մը, ուր զանց առնուած էին կարգ մը 
աղօթքներ եւ քարոզներ, որոնց արտասանելու 
իրաւասութիւնը տրուած է Հոգեւոր հայրերուն 
միայն: 50 վայրկեան տեւած հոգեպարար 
արարողութեան ընթացքին Սալբի Եըլտըզեան 
ընթերցեց Զատկուան յատուկ Ճաշու գիրքը իսկ 
Նշան Սարկաւագ՝ Ճաշու եւ արձակման աւետա-
րանները, զղջումը եւ  Նոր Զելանտայի համայն-

քին համար յատուկ ուղարկուած Սրբազան Հօր Զատկական Պատգամը: Ներկաները, լիացած հակիրճ 
սակայն իմաստալից արարողութենէն, իրենց գնահատանքը յայտնեցին սարկաւագ եղբայրներուն եւ դպրաց 
դասին: Արարողութենէն ետք համայնքի անդամներէն մօտ 40 անձիք կատարեցին միասնկան Զատկական 
ընթրիք Օպէրժին ճաշարանին մէջ, որուն խոհարարապետուհին, Օրիորդ Լիզա Պասմաճեան, կարճ 
ժամանակ մը առաջ Լիբանանէն ժամանած է Օքլանտ եւ արդէն նշանաւոր դարձած է շրջանին մէջ իր 
պատրաստած մերձաւոր արեւելեան յատուկ ճաշերով: 
 

Երկուշաբթի, 5 Ապրիլի կէսօրէ ետք, Մէտոուտի Քաղաքա-

պետարանի Համայնքային Տան մէջ, կազմակերպութեամբ 
Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան վարչութեան, տեղի 
ունեցաւ Զատկական համայնքային հաւաք, որուն մասնակ-

ցեցան 20ի շուրջ երեխաներ զատկական յատուկ եւ հակիրճ 
գեղարուեստական յայտագրով: Գեղարուեստական ծրագրի 

մշակում եւ բեմադրութիւն՝ Գայանէ Սարգս-
եանի: Ուշագրաւ էր նուագախումբին մաս-

նակցութիւնը՝ ուր Արսէն Սարգսեան (Քլարի-

նէթ), Յակոբ Իսկէնտէրեան  (Ջութակ), 
Վազգէն Վարդանեան (Կիթար), Միքայէլ 
Դոբրովոլսկի (Կիթար) Նարինէ Գրիգորեան 
(Ստեղնաշար). երգողներ՝   
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Անահիտ  Սարգսեան  եւ   Լուիզա Գրիգորեան ներկայացուցին Կ'ուզիմ Նէննէ եւ Բինկէօլ երգերը: Ընդհանուր 
յայտագրին կազմակերպիչներն էին Տիկնայք՝ Նարինէ Գրիգորեան, Լիանա Պետրոսեան, Գոհար 
Պաղտասարեան եւ Արեւիկ Ստեփանեան Ֆորտ: Երեխաները ներկայացուցին երկու թատրերգութիւն, մէկ 
արտասանութիւն, երգեր եւ հայկական պարեր: Բարեշնորհ Մարկոս սարկաւագի եւ դպրուհիներու կողմէ 
արտասանուեցաւ Տէրունական Աղօթքը եւ Կոմիտասեան եղանակով երգուեցաւ Սուրբ Սուրբը, որպէս 
ծրագրի բացման աղօթք: Ապա ներկաները, մօտ 60, հրաւիրուեցան ճաշի, որոնց համադամ տեսականին 
ձեռքի գործն էր Հայ տիկիններուն: Փարոսի խմբագրութիւնը հարցազրոյց մը կատարեց կազմակերպիչ 
տիկիններուն հետ, որ էջ 18ի մէջ կը ներկայացնենք: Մօտ երեք ժամ տեւած այս գեղեցիկ ձեռնարկը բարձր 
գնահատուեցաւ մասնակիցներուն կողմէ: Փարոսի խմբագրութիւնը իր կարգին գնահատանք կ'արձանագրէ 
կատարուած աշխատանքին եւ կը մաղթէ որ այս փոքրաթիւ բայց որակաւոր համայնքը միասնական ոգիով 
շարունակէ իր հոգեւոր եւ մշակութային կեանքը եւ յարաճուն վերելք արձանագրէ: 

 

Կիր 11 եւ 18 Ապրիլի երեկոյեան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ խնամակալ մարմինը եւ Բարեշնորհ 
Նշան սարկաւագ Պասմաճեան ունեցան կանոնագրի քննարկման ժողով, կանոնագրի պատճէնը 
ներկայացնելու համար Թեմական Խորհուրդին եւ յետ անոր վաւերացումին՝ պատկան նախարարութեան, 
ստանալու համար պաշտօնական արտօնագիր Հայ համայնքին համար եկեղեցիի մը կառուցման ի խնդիր: 
Յետ երկարատեւ քննարկման, կարելի եղաւ հասնիլ եզրակացութեան եւ տեղեկացուեցաւ առ որ անկ է: 
Ժողովին, որոշուեցաւ 25 Ապրիլին Մեծ Եղեռնի 106րդ տարեդարձը ոգեկոչել հովանաւորութեամբ Առաջնորդ 
Սրբազան Հօր, Սէյնթ Փիթըրզ Անկլիքան Եկեղեցւոյ մէջ:  
 
Գշ 13 Ապրիլին Նշան սարկաւագ, Սուրբ Մարկոս Ղպտի եկեղեցւոյ մէջ հանդիպում մը ունեցաւ հոգեւոր 
հովիւ Պիշոյ Քահանային հետ: Քննարկուեցան երկու քոյր եկեղեցիներու յարաբերութեանց զարգացման 
հարցեր, որոնք հանգեցան դրական եզրակացութեանց: Նաեւ Նշան սարկաւագի կողմէ կատարուեցան 
Էքիւմէնիք յարաբերութեանց վերաբերեալ առաջարկներ, որոնց դրական կեցուածք ցուցաբերեց Պիշոյ 
քահանան:  
 
Դշ 14 Ապրիլին, կազմակերպութեամբ «Լճնէթ Պիշարա»ի (Սիրիաք Օրթոտոքս, Մէլքայթ, Քաղդէական եւ 
Հայ Առաքելական եկեղեցիներու յանձնախումբ), տեղի ունեցաւ հերթական դասախօսական երեկոյ 
արաբերէն լեզուով: Դասախօս՝ Մէլքայթ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Ժան Փօլ վարդապետ Ապու Նաում: Նիւթ՝ 
«Մնացեալներուն մնացողները»: Վարդապետը յստակօրէն բացատրեց թէ ինչ էր պարտականութիւնը այն քիչ 
մնացողներուն, որոնք Քրիստոնէական հաւատքի ըմբռնումը ունէին: Ան օրինակները առաւ 
մարգարէութիւններէն եւ Քրիստոսի քարոզներէն եւ ուսուցումներէն: Աստուածաբանական բնոյթ կրող 
բարձրորակ այս դասախօսութեան ներկայ եղան աւելի քան 50 հաւատացեալներ, չորս համայնքներէն: Նշան 
Սարկաւագ դրուատանքով խօսեցաւ ձեռնարկին մասին եւ խոստացաւ իր գործնական մասնակցութիւնը 
բերել դասախօսական այս շարքին:  
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Կիր 25 Ապրիլ – Հովանաւորութեամբ Թեմիս 
բարեխնամ Առաջնորդ Տէր Հայկազուն Արքեպիս-

կոպոս Նաճարեանի, կազմակերպութեամբ Օքլանտի 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Խնամակալ 
Մարմնին, տեղի ունեցաւ Ապրիլեան Նահատակ-

ներու 106րդ ամեակի ոգեկոչումը Թաքափունայի Ս. 
Պետրոս Անկլիքան Եկեղեցւոյ մէջ: Ներկայ էին 60ի 
մօտ Հայ եւ ոչ Հայ հրաւիրեալներ եւ հաւատաց-

եալներ, որոնց կարգին՝ Մէլքայթ Եկեղեցւոյ հոգեւոր 
հովիւ Ժան Փօլ Ապու Նաում վարդապետը: Մարկոս 
Սարկաւագ Իսկէնտէրեանի ղեկավարութեամբ եւ 
մասնակցութեամբ Զուարթնոց Երգչախումբի 
դպրուհիներուն տեղի ունեցաւ աղօթք, նման 
Զատկուան աղօթքին, որուն ընթացքին Տոքթոր Զաւէն Փանոսեան կարդաց Սրբազան Հօր Անգլերէնով 
ուղարկած յատուկ աղօթք-պատգամը իսկ Նշան Սարկաւագ Պասմաճեան կարդաց Ճաշու եւ արձակման 
Աւետարանները նաեւ Սրբազան Հօր իմաստալից պատգամ-աղօթքը՝ Հայերէնով: Աղօթքի բաժինը զբաղեցուց 
45 վայրկեան: 
Անմիջապէս ետք, հանդիսավարութեամբ Նոր 
Զելանտայի Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենա-

պետուհի Օրիորդ Հուրի Եըլտըզեանի, ի գործ 
դրուեցաւ ոգեկոչման յայտագիրը: Հանդիսա-
վարուհին, իր բացման խօսքին մէջ բարի 
գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ հրաւիրեալ-
ներուն, հակիրճ բացատրութիւն տալով Հայ 
Դատի Յանձնախումբի տարած գործունէու-

թեան մասին:  
Գեղարուեստական փոքրիկ յայտագիր մը ի գործ 
դրուեցաւ: Պատանի ջութակահարուհի Տաիսիա 
Գրիգորեան մեկնաբանեց Կոմիտասի «Կրունկ» 

ը, յուզում պատճառելով ներկաներուն: եւ 
Գայանէ Սարգսեան արտասանեց Պարոյր Սեւակի «Հպարտ Եմ» բանաստեղծութիւնը իսկ Անահիտ 
Սարգիսեան՝ Ես Իմ Անուշ Հայաստանին: Տիկին Իրինա Պասթաճեան դաշնամուրով նուագեց Արամ 
Խաչատուրեանի «Ժողովրդական» ստեղծագործութիւնները: Հուրի Եըլտըզեան ներկայացուց օրուան 
բանախօս, Մասսի Համալսարանի քաղաքական գիտութեանց դասախօս՝ Փրոֆ Ռուբէն Ազիզեանը, նիւթ՝ 
«Հայաստանի Դիմագրաւած Մարտահրաւէրները եւ Ստեղծուած Պատեհութիւնները Միջազգային 

Ապահովութեան Նոր Շրջապատին Մէջ» 
«Armenia’s Challenges and Opportunities in the New 
International Security Environment»:  
Շահեկան այս դասախօսութեան ընթացքին Փրոֆ 
Ազիզեան մեծ իմաստ տեսաւ այսօր իսկ ԱՄՆի 
նախագահ Պայտընի Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման մէջ եւ ըսաւ թէ Հայաստանի առջեւ 
պատեհութիւնները Միջազգային ապահովութեան 
շրջանակներուն մէջ այսօր կը սկսէին, որովհետեւ 
ԱՄՆի նախագահին յայտարարութիւնը յանդուգն 
էր եւ ի նպաստ մեր դատին: Նախագահը  
«Ամերիկան ամէն ինչէ առաջ» լոզունգով չէ որ 
ներկայացաւ այլ անարդարութիւնները սրբագրելու 

որոշումով ըսաւ Ազիզեան : Փրոֆէսօրը անդրադարձաւ այն միջազգային բոլոր ենթադրութիւններուն թէ 
ինչո՞ւ նախագահ Պայտըն այս յայտարարութիւնը ըրած էր: Միւս կողմէն անդրադարձաւ այն իրողութեան որ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ինչպիսի ազդեցութիւն ունեցած էր միջազգային ղեկավարներու վրայ ինչպէս 
Լէմքին եւ Հիթլէր: Օրինակ տալով՝ դեռ ուսանողութեան շրջանին Ռաֆայէլ ԼԷմքին հարց տուած էր իր 
ուսուցչին թէ ինչո՞ւ Թալաաթ Փաշան սպաննուած էր եւ պատասխանը ինքը տուած, թէ ցեղասպան 
Թալաաթը չէր դատուած եւ անպատիժ մնացած էր, ան ցեղասպանութեան ոճիրին համար պէտք էր դատուէր 
եւ իր պատիժը ստանար, ըսած էր Լէմքին:   
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Ինչ կը վերաբերի մարտահարւէրներուն, Դոկտ Ազիզեան երկփեղկումի մէջ տեսաւ այսօրուան Հայաստանը, 
զայն տեսնելով անլուծելի մարտահրաւէրներու առջեւ: Չորս զոյգ խոչնդոտներու մասին խորհրդածեց 

Փրոֆէսորը  եւ ատով փակեց իր խօսքը: Առաջին զոյգը Թուրքիա-Ատրպէյճան համագործակցութիւնն է. այս 
երկու երկիրները այսքան մօտիկ համագործակցութիւն չեն ունեցած իրարու հետ. վկայ՝ Արցախեան 
պատերազմը: Երկրորդ զոյգը՝ ԱՄՆ-Իրան հակամարտութիւնն է: Նկատի պէտք է առնել որ Իրանը 
Հայաստանի դուրսի հետ կապի կարեւոր ճամբան է սակայն ԱՄՆի թշնամին: Երրորդը՝ Ռուսաստան 
Վրաստան թշնամութիւնն է: Հայաստան Ռուսաստանէն կախեալ, իսկ հիւսիսի իր հարեւանը Ռուսիոյ 
թշնամին: Խոչնդոտներու չորրորդ զոյգը՝ Ամերիկեան եւ Ռուսական հակամարտութիւնն է: Ռուսաստան ոչ 
ժողովրդավար երկիր, ԱՄՆ՝ ժողովրդավար երկիր իսկ Հայաստանը դէպի ժողովրդավարութիւն ուղղուած 
երկիր...    
Հանդիսավարուհիին եզրափակիչ խօսքերէն ետք, Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Խնամակալ Մարմնին 
անունով, Տոքթ Զաւէն Փանոսեան շնորհակալութիւն 
յայտնեց ներկաներուն, յայտագրին մասնակիցներուն, 
հիւրերուն ինչպէս նաեւ Տիկնանց Օժանդակ մարմնին եւ 
հրաւիրեց Ժան Փօլ վարդապետը տալու իր օրհնութիւնը: 
Մթնոլորտէն յուզուած, միեւնոյն ատեն խանդավառ, 
Վարդապետը իր սրտի ու շնորհակալութեան խօսքը ուղղեց 
ներկաներուն եւ Արաբերէն լեզուով իր օրհնութիւնը տուաւ 
բոլորին եւ իր տպաւորիչ ձայնով, երգեց արձակման 
աղօթքը: 
Ի յիշատակ մեր սուրբ նահատակներուն եւ Արցախեան 
պատերազմին զոհուած մեր զինուորներուն ու 
հայրենակիցներուն, Տիկնանց Օժանդակ յանձնախումբը պատրաստած էր աւանդական Հէրիսա, որ 
հրամցուեցաւ եկեղեցւոյ կից սրահին մէջ: Ներկաները մեծ խանդավառութեամբ մեկնեցան 2.5 ժամ տեւած 
այս որակաւոր հանդիսութենէն, իրենց հետ տանելով ողբացեալ Զարեհ Արք Ազնաւուրեանի Հայերէն 
Անգլերէն լեզուներով «Նահատակաց Շարական»ը, որ ցրուեցաւ բոլոր ներկաներուն: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Զատկական հաւաքէն ետք Փարոսի թղթակիցը 
հանդիպում մը ունեցաւ վերոյիշեալ տիկիններուն հետ: 
Երիտասարդ տիկինները լուսաբանեցին մեզ կարգ մը 
հարցերու մէջ զորս կը ներկայացնենք Փարոսի 
ընթերցողներուն: (Խմբ) 
 

Փարոս – Կը շնորհաւորենք ձեր Սուրբ Զատիկը եւ 
ձեզ՝ յատկապէս, ձեր պատրաստած Զատկական 
գեղեցիկ գեղարուեստական յայտագրին համար: 
Բայց նախքան յայտագրին մասին խօսիլը, պիտի 
խնդրէի որ Տիկին Նարինէն ինքզինք ներկայա-

ցնէր մեր ընթերցողներուն, իսկ միւսները թող 
ներողամիտ ըլլան որ զիրենք այլ առիթներով 
պիտի  ներկայացնենք ընթերցողներուն: 
 

 

Հարցզրոյց Տիկին Նարինէ Գրիգորեանի եւ իր օգնական/ 
ընկերակից տիկնայք Լիանա Պետրոսեանի, Գոհար 

Պաղտասարեանի եւ Արեւիկ Ստեփանեան-Ֆորտի հետ 
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Տիկ Նարինէ – Ես Արտաշատցի եմ եւ ամուսնոյս՝ Աշոտին հետ չորս տարիէ ի վեր Օքլանտ կը գտնուինք 
աշխտանքի վիզայով: Հայաստանի մէջ դրամատուն աշխատած եմ: Եղած եմ Արտաշատի Ս. Յակոբ 
Եկեղեցւոյ դպրուհի, ժիր աշխատանք տարած եմ եկեղեցւոյ երիտասարդական հաւաքներուն, մասնակցած եմ 
1700ամեակի երիտասարդական ընդհանուր ուխտագնացութեան՝ Խոր Վիրապ: Մեր այստեղ եկած օրէն, 
ամուսինիս եւ երկու աղջիկներուս հետ կը ծառայենք ՆԶի Հայկական Միութեան:  
 

Փարոս – Ասկէ 25 տարի առաջ, Տիկին Սալբի Եըլտըզեան նոյն այս շէնքին մէջ կը վարէր հայկական 
շաբաթօրեայ վարժարան մը մի քանի օգնականներով: Վարժարանը ունէր 16 աշակերտներ, եթէ ճիշտ 
կը յիշեմ: Այժմ դուք ալ դպրոց ունի՞ք: 
 

Տիկ Նարինէ – Դպրոց չունինք դժբախտաբար: 20ի հասնող այդ երեխաները որ այսօր տեսաք՝ դժբախտաբար 
մեծաւ մասամբ հայախօս չեն: Կիրակի օրերը այստեղ կը հաւաքուին եւ իրարու հետ կը խաղան: Երեք 
աշակերտներ արդէն կը հետեւին ՀԲԸՄի « Armenian Virtual College »ին եւ առցանց կը սորվին Հայերէն: Շատ 
օգտակար է ՀԲԸՄի այս ծրագիրը: Դժբախտաբար հնարաւորութիւններ չունինք զայն դասարանային 
մաշտապով օգտագործելու:  
 
Փարոս – Իսկ այսօրուան այս գեղեցիկ յայտագիրը ինչպէ՞ս կազմակերպուեցաւ: 
 

Խումբ – Ծնողները իրենց տուներուն մէջ սորվեցուցին երեխաներուն իրենց կատարելիքը: Միասնական փորձ 
չկարողացանք ընել սակայն երեխաները բաւական յաջող ելոյթ ունեցան: Այս ձեռնարկին առաւելութիւնը այն 
էր որ երեխաները հայերէնով բան մը սորվեցան եւ ներկայացուցին:  
 

Փարոս – Իսկ ապագայ ի՞նչ ծրագիրներ ունիք –  
 

Խումբ – Այս տարի կ'աւարտի ՆԶի Հայկական Միութեան 25 տարին: Այս առթիւ կը ծրագրենք 
վաւերագրական տեսանիւթ մը պատրաստել: Ի մօտոյ Ապրիլ 24ն է, մտածած ենք սակայն չենք ծրագրած, 
Յունիսի 1ը Երեխաներու Պաշտպանութեան Միջազգային Օրն է, սակայն տակաւին խօսքի սահմաններուն 
մէջն ենք, գործնական ոչինչ: Իսկ մեր ընդհանուր ուղղուածութիւնը կազմակերպել է այնպիսի միջոցառումներ, 
ուր բոլոր սերունդներու ներկայացուցիչները մասնակից ըլլան, նման այսօրուան ձեռնարկին, որուն 70 
տարիքէն մինչեւ 5 տարեկան երեխան մասնակցեցան: 
 

Փարոս – Տիկին Նարինէ, դուք անցեալ շաբաթ պարգեւատրուեցաք «Խաչի Կայանները» ծրագրին 
մասնակցելուն համար (Տես Փարոս թիւ 44): Էքիւմէնիք աշխատանք ալ կը վարէ՞ք: 
 

Տիկ Նարինէ – Ոչ, պարզապէս մեզմէ պահանջուած էր մասնակցիլ այդ յատուկ յայտագրին եւ 
մասնակցեցանք: Յարաբերութիւն ստեղծուեցաւ եւ հետաքրքրական առաջարկ եկաւ ինծի որ մենք Հայերէն 
երգեր սորվեցնենք Արաբ ուսուցիչներուն եւ աշակերտներուն իսկ իրենք՝ Արաբերէն երգեր: Խօսքը անշուշտ 
կը վերաբերի հոգեւոր երգերու: Մտածելիք առաջարկ է: 
 

Փարոս – Դուք յիշեցիք թէ Կիրակնօրեայի եւ այլ հոգեւոր ծրագրերու մաս կազմած էք: 
Պատրաստակա՞մ էք դպրաց դասի մէջ պարտականութիւն վերցնելու: 
 

Տիկ Նարինէ – Ի հարկ է պատրաստ եմ:   
 

Փարոս – Ի՞նչ պատգամ կամ առաջարկ ունիք: 
 

Տիկ Նարինէ – Իմ առաջարկս է որ քահանայ մը այստեղ գայ: Հոգեւորականի մը ներկայութիւնը մեծ բան կը 
փոխէ: Կարող հոգեւորական մը կը հաւաքէ համայնքը, հոգեւոր դաստիարակութիւն կը ջամբէ մեծին թէ 
փոքրին, Աստուծոյ կը մօտեցնէ մեզ բոլորս: Այլ համայնքներ ինչպէ՞ս կ'ընեն, նոյնիսկ մեր թիւէն նուազ թիւ 

ունեցող համայնքներ հոգեւորական կը պահեն: Համայնքի ղեկավարութենէն կը խնդրեմ այս մասին լրջօրէն 
մտածել: (Առաջարկին համաձայն գտնուեցան նաեւ խումբի միւս անդամները ԽՄԲ.) 
 

Փարոս – Շատ հետաքրքրական առաջարկ է եւ խիստ կարեւոր: Ղպտի համայնքը մի քանի 
հոգեւորական կը պահէ ՆԶի մէջ թէկուզ 30 ընտանիք ունեցողի համար: Հասկնալի է  ձեր առաջարկը, 
զայն կը յղենք նաեւ առ որ անկ է: Շնորհակալութիւն բոլորիդ եւ ուժ ու կորով: 
 

Հարցազրոյցը վարեց Նշան Պասմաճեան  
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DIOCESAN NEWS 

 
Thursday 1 April Maundy Thursday – As has 
become customary, on the morning of Maundy 

Thursday, Holy Mass was celebrated in the Holy 

Resurrection Church by His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian, with the participation of the 
Parish Priests and Deacons. The Service was streamed 

live online. In the afternoon, the Washing of the 

Disciples’ Feet service was held. The Archbishop 
washed the feet of children, symbolising Christ’s 
disciples, followed by biblical teaching on the reason 

for the washing of the feet, recognising the humility 
of Jesus Christ, a quality which needs to be a virtue of 

every Christian believer, whether they be secular or 

cleric. Archbishop encouraged the parents to lead 

their children to participate in the Sunday school programs. The service concluded with the energised recitation of the 
Lord’s Prayer by the children. Thanks to the easing of pandemic restrictions, the church pews were filled to capacity 
with community faithful attending this inspiring service. 

In the evening, the Vigil of the Passion Service was held 
with the participation of the parish priests and a large 

contingent of the deacons and acolytes participating in 

the inspiring service. The moving hymn ‘Ur Es Mayrig’ 
was sung jointly by Parish Priest Reverend Father 
Avetis Hambardzumyan and Deacon Vartan Elmasian 

emphasising the suffering moments, and Archbishop 

Najarian delivered his moving sermon, accentuating the 
torment one would experience when left alone in the 

darkness without any hope of emerging light. This is 

where we place our hope in God, reflecting on the 
writings of King Solomon, that there is a time for 

everything under the sun ‘a time to weep and a time to 
laugh’ Ecclesiastes 3:4, as Christ placed hope on His 

Father God, knowing He would be saved, even though 
He was subjected to inconceivable sufferings, 

abandoned by all, even His closest followers, to the 

point of death. Drawing a parallel with all the Armenian nation has endured from the start of both the 20
th
 and 21

st
 

centuries, Archbishop exhorted  that, although we were invigorated by the victories of 30 years ago, Artsakh has now 

come to this present state; however, as in the days of the Genocide, in the harsh desert, the Armenian mother did not 

despair, but instead raised a generation of hope-filled believers in the most cruel of conditions, and today, we will 

place our hope in God, and by our united efforts will prevail. ‘Justice and truth cannot remain buried in the dark’ 
concluded Archbishop Najarian. Archbishop thanked the parish priests, the deacons and acolytes, who contributed to 

this sacred three hour long service with their singing and recitations, we had been denied this for so long due to the 

Coronavirus. 

 
Friday 2 April – The Burial and General Requiem service was held with Archbishop Najarian presiding over the 

service accompanied by the parish Archpriests, Reverend Father Norayr Patanian, Father Bartev Karakashian and 
deacons for the commemoration of the Burial of Christ, with a congregation of more than 150 community faithful 

participating. 

Prior to the general requiem service, the Archbishop delivered a poignant sermon which detailed Christ’s crucifixion, 
His death on the cross, His burial in the cave (explaining the Jews entombed their dead before the Sabbath). He 
described the bewilderment of the anointing women when informed that Christ’s body was not there, God’s Lamb was 
reunited with His Father. Archbishop explained that it was the harsh penalty imposed on criminals who conspired for  
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the government coffers or incited rebellion that they 
would be crucified. Christ was subjected to this 

cruel Roman punishment, due to His charge - ‘King 
of the Jews’ even though Christ taught and 
exemplified humility, He was the embodiment of 

humility. Archbishop posed the question; do we, in 

our lives, display love in action toward God as He 
loved us? Continuing, Archbishop explained that 

our demonstration of love is evidenced by our 

acceptance of Christ and our pursuit of His humility 

and His teachings on love. “We believe we have a 
purpose in this life, to prepare for Christ’s second 
coming”. Archbishop asserted that those believers 
who commit to the 40 days of lent or fasting are to 
be highly commended for their spirit of sacrifice. 

 
Saturday 3 April – It is tradition now for Archbishop Najarian to celebrate Easter Eve Holy Mass at the 
Wentworthville Holy Trinity Church. Archpriest Father Bartev Karakashian celebrated Holy Mass in Holy 

Resurrection Church, with the Karasoun Mangounk Choir providing the choral accompaniment, with Deacon Vartan 

Elmasian leading. Father Avetis Hambardzumyan read the Easter Eve message of His Holiness Karekin II Supreme 

Patriarch and Catholicos of All Armenians. Holy Communion was offered and for the first time in a long while, the 
congregation was back in its familiar setting. 

 
Sunday 4 April – Multitudes were gathered in 
Holy Resurrection Church to take part in the 

Easter Holy Mass with His Eminence 

Archbishop Haigazoun Najarian the celebrant.  

Some attended in fulfilment of their Lent 
observance, while others gathered to receive 

Holy Communion which had been denied to the 

community during the Coronavirus restrictions. 
The Combined Church Choir provided the 

choral accompaniment, with Deacon Vartan 

Elmasian leading. Archpriest Father Bartev 
Karakashian and Father Avetis Hambardzumyan 

assisted, as did the incense bearers Deacons 

Raffi Jebejian and Sako Askanian. Archpriest 

Father Norayr Patanian celebrated Easter Holy 
Mass at Holy Trinity Church. 

In his meaningful sermon, Archbishop Najarian 

spoke of the misinterpretations of truth and 
reality, as people are led by their own agendas and decide accordingly, what truth is and what reality is. However, 

there is one truth, which radiates just as light does. Speaking of Christianity, Archbishop clearly explained that it is not 

faith for one day, but it is a religion that strengthens our spiritual temples, and that strength is the result of our united 
prayers. Continuing, Archbishop explained that the Holy Mass is a culmination of two statements – “Take, eat, this is 
my body, which is distributed for you and for many, for the restitution and remission of sins” and “Drink you all of 
this; this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the restitution and remission of 

sins”. He explained that our spiritual forefathers included prayers that energise our souls so that we may pray and meet 
with God. “That moment when the believer meets with God in prayer is the most holy experience, because the soul of 
the believer is strengthened and lifted” stated Archbishop. 
The Holy Mass is not only the present, but it also connects us with the past and the future, and it is there where the 

past or the future meets the present, together, that is eternity. Archbishop encouraged the congregation not to feel 

ashamed being a Christian, as our ancestors did not feel shame, our mothers did not feel shame during the Genocide, 

and the Apostles were not ashamed to pay the price of martyrdom for Christianity. In the same way, today, as defeated  
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in Artsakh, we will not fear defeat and by assembling our powers, we 
will stand, our talents, hands and options gathered, united to build our 

country, relying on the power of our will and inspired with faith in 

Christ. 
Archbishop encouraged leading children to church, to grow into 

Christian Armenians, so that their spiritual growth will thrive with 

strong roots that blossom to benefit the nation and the perpetuation of 
faith. 

 
Monday 5 April – The Remembrance of the Deceased was observed at 

Macquarie Park Cemetery where before the Genocide Memorial 
Archbishop Najarian presided over the requiem service for the souls of 

the departed accompanied by the parish priests. A large gathering of 

community members was present for the service. Blessed be the 
memory of the righteous. 

 
Tuesday 7 April – Archbishop Najarian not only shows his care toward 
the believers, the school children and Armenian community 

organisations but also toward our seniors, who gather in the Holy 

Resurrection Church Hall three times each week, to meet and enjoy a 

social day together in a warm and pleasant environment. The 
Armenian Community Welfare Centre ACWC organises 

monthly excursions, which had regrettably been placed on 

hold due to Covid. This was the first day since the easing of 
restrictions the outing was held, the destination chosen was the 

‘Lavash’ Tavern at Ettalong Beach. The restaurant proprietors, 
well known to all in the community, are George and Nora 

Khouloumian. Close to 60 seniors were joined by the 
Archbishop on this day trip: demonstrating his care and 

respect toward each of them, our seniors are worthy of our 

love and respect. Also joining the seniors was Church Radio 
Program Coordinator, and ACWC and Young Mothers’ Group 
program coordinator, Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian, who 

told stories and hosted games, adding fun to the enjoyable 
atmosphere. 

 
Thursday 15 April – Archbishop Najarian presided over the Diocesan Council strategic planning meeting, which is 

an initiative introduced to the Diocese 18 months ago to engage in and manage current matters. A discussion among 
the group pursued on various core values after which a poll was taken among the members which to be evaluated at 

the next meeting. The Archbishop welcomed this meeting and encouraged the organisation of these meetings on a 

regular basis, which will undoubtedly benefit the progression of future Diocesan endeavors.   

 
Sunday 18 April - Under the auspices of the Primate Archbishop Haigazoun Najarian, and organised by the 

Armenian Apostolic, Catholic and Evangelical Churches, with the participation of the Barnabas Fund, an Armenian 
Genocide Ecumenical Prayer Service was held in Holy Resurrection Church with close to 80 community members 

attending. 

Following the united recitation of the Lord’s Prayer, representatives of the various 
denominations offered prayers – Armenian Catholic Church Very Reverend Father Parsegh 
Sousanian, Rob Floyd Associate General Secretary of the Uniting Church, Jude Simion, 

Barnabas Relief Education and Development (BREAD) General Manager, Reverend Father 

Hagop Sarkissian, Pastor of the Armenian Evangelical Church, Reverend Graham Perry of 

the Uniting Church, Central Coast Sydney. Parish Archpriest Father Norayr Patanian and 

Father Avetis Hambardzumyan also participated in the commemoration. The Archbishop 

delivered the closing prayer and benediction. 
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A fitting program of performances included international opera soprano Natalie 
Aroyan singing Avè Maria with Alex Sahagian accompanying on organ; Mariana 

Poghosyan singing Der Getso ZHayes with Boghos Keleshian accompanying on 

organ; Boghos Keleshian singing and on organ Der Voghormia; Armenian 
Evangelical Church Choir singing Havadkes Chem Moranna, Carlo Peurzekian 

on organ. 

Reverend Krikor Youmoushakian introduced Baptist Church Minister who is also 
the current CEO of the Barnabas Fund Australia since 2018, Reverend Ashley 

Saunders, giving highlights of his biography and service, as a teacher, a lawyer 

and Christian minister. He shed light on Reverend Saunders’ merits as a defender 
of the persecuted churches and a mediator and intercessor seeking peace, whether 
for individuals or communities, in both Australia and overseas. 

Reverend Saunders was invited to deliver his message, printed in its entirety 

below – 
 

I am moved and humbled to be at this Vigil, especially following the rendition of a song of which I’m glad the 
translation of the words in English were in the program because I’m sorry, I don’t speak a word of Armenian. 
I was moved by those words: “I will never lose my faith, I will never deny Him, I will carry the cross, Till I meet my 

Lord again” 

The first time that I was in a country that did not have English as its main language, was in 2005, when I found myself 

in the Islamic Republic of Iran. There I had the privilege of meeting, in Tehran, an Armenian Pastor of the 

Pentecostal Church. To hear some of the circumstances that Christians face in that part of the world and other parts 

of the world, moved me greatly. At the time I was a Pastor at Frenchs Forest, just up the road from here, and it never 

occurred to me that I would be vocationally serving our persecuted brothers and sisters in Christ. So when three years 

ago the opportunity arose for me to serve as the Australian CEO of the Barnabas Fund, I was greatly moved and 

humbled, because as Reverend Krikor said, Barnabas Fund is an organisation, internationally, that serves Christians 

who suffer disadvantage, oppression or persecution because of their faith. 

We have a model of working which goes from Christians, we don’t go outside the Christian community for support. 

We work through Christians covering the trusted Christian organisations on the ground, and largely, to Christians. 

Based in particular to Pauls letter to the church in Galatia where in what we know as Galatians 6 verse 10 that said, 

do good to everyone but especially to those who belong to the family of faith or the household of believers. 

It really is a privilege to serve our brothers and sisters who suffer for their faith. It is a privilege to be sharing with 

you today a very solemn day, a day in which we gather to pray and to remember. Today really is about remembering 

and you know, as you look at scripture, the word “remember” is a very important word and it is a very important 
theme. In some of the English translations of the scripture, the word “remember” occurs more than 230 times. It 
features prominently in the book of Exodus, in the account of God rescuing His people from slavery in Egypt. 

We read in Exodus 2 starting at verse 23, “during those many days the King of Egypt died and the people of Israel 

groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God and God 

heard their crying and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. God saw the people 

of Israel and God knew.” 

God heard their crying, God remembered the covenant with Abraham and Isaac and Jacob. God heard and 

remembered and by way of response, God’s people are also called to remember.  
So just a few chapters further on in Exodus, Exodus 13 verse 3, at the time of being informed about the institution of 

the feast of unleavened bread, Moses told the Israelites that the feast was to remember this day, “in which you came 
out of Egypt and out of the house of slavery for by a strong hand, the Lord brought you out of this place.” 

Generation after generation, century after century, every year to the present time, the Passover commemoration 

remembers God’s faithfulness in rescuing His people from slavery. 
One of the things that I find very interesting is that in the Passover, the descendants not only remember but they put 

themselves in the story. You see it wasn’t just my ancestors that were delivered but I was delivered; because our 
ancestors stories become our story. 

Let me illustrate if you’ll allow me an indulgence to share one brief story from my own story. My mother’s ancestors 
and therefore my ancestors on my mother’s side, came out to Australia in the early 1800’s and settled in the area of 
Dungog in the Hunter Valley of NSW. They were strong Christian folk, they had strong Christian convictions. My 

ancestor took off several acres from the farm property so he could form a chapel, a house of worship, that became 

known as Thalaba Baptist Church. A Baptist Church that exists to this day.  I’ve never lived in that part of the world, I  
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grew up in Newcastle. I’ve visited Thalaba. I have heard the stories. I’ve walked amongst the gravestones. I’m telling 
you all this because it’s my heritage. What happened all those years ago is part of my story. Just as what happened in 

the Ottoman Empire over 100 years ago have become the story of so many that have gathered here today. And, it is 

important to remember. 

It is even important to remember atrocities, it is especially important to remember atrocities. Why is that? Well firstly 

because they have become the scars we bear. Secondly because it’s one way of guarding against them reoccurring. 
One wonders whether what happened recently might not have happened if what happened 100 years ago had been 

recognised internationally. Thirdly, it’s important to remember atrocities because the God who made heaven and 
earth is a God of justice and mercy of truth and of peace. 

I find those four words very interesting and I wonder whether we often or frequently enough put them in the same 

sentence. Somehow they seem somewhat contradictory.  

Renowned peace builder, John Paul Lederach who came to prominence with his extensive work in Nicaragua 

encourages us not to see the four elements of truth and justice and mercy and peace as conflicting voices but rather he 

urges us to create spaces that brings these four “social energies” as he calls them, together. He does this based on his 
reflection of Psalm 85, 7-11 in particular. I’ll read those verses: 
7 Show us your steadfast love, O Lord, 

    and grant us your salvation. 
8 
Let me hear what God the Lord will speak, 

    for he will speak peace to his people, 

    to his faithful, to those who turn to him in their hearts. 
9 
Surely his salvation is at hand for those who fear him, 

    that his glory may dwell in our land. 
10 

Steadfast love and faithfulness will meet; 

    righteousness and peace will kiss each other. 
11 

Faithfulness will spring up from the ground, 

    and righteousness will look down from the sky. 

We are called to remember. We are called to be faithful. To persevere in faithfulness.  

I’m going to conclude these brief reflections by reading from Jude’s letter, the second last book from the Bible. A very 

short simple chapter. A letter written to encourage Christians doing it tough. A letter with a call to persevere, which is 

my encouragement to all of us here today. 

“building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, 
21 

keep yourselves in the love of 

God, looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life.” 

And the letter’s closing benediction: - 
“Now to Him who is able to protect you from stumbling, and to make you stand in the presence of His glory, 

blameless with great joy, 
25 

to the only God our Saviour, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, 

and authority before all time and now and forever. Amen.” 
 

Following the program, all were invited to make their way to the Diocesan Centre reception lounge where 

refreshments were served, prepared by our attentive Diocesan Ladies Guild. 

 
Sunday 18 April – In the evening, the Holy Resurrection Annual General Parish Meeting was held with Archbishop 

Najarian presiding. The meeting was chaired by Mr Armen Baghdasarayan the Armenian Secretary was Miss Marinè 
Anoushian and English Secretary Mr Vahè Boyadjian. The Resolution Committee members elected were Ms Sonia 

Berberian and Mrs Zepur Mouradian who tabled and presented the decisions taken by the meeting. 

Elected Parish Councillors and office bearers were: Messrs Bedros Zorlu Chairman), Zaven Yaghljian (Vice 

Chairman), Vrej Kurumlian (Secretary-Armenian), Arek Yapoudjian (Secretary-English), Ara Kopoushian 
(Treasurer), Avo Karageuzian, Vasken Amirzaian, Sarkis Mouradian, Kegham Anoushian, Meran Keshishian and Mrs 

Arpi Mouradian. 

The meeting was closed with the Archbishop’s message and benediction. 
Paros editorial takes this opportunity to congratulate the Councillors wishing them fruitful service and gratitude is 

extended to Mrs Laura Artinian for her 14 years of tireless service within the Parish Council and for her ongoing 

service in a range of other capacities. 

 

Friday 23 April – Archbishop Najarian presided over the Holy Trinity Church Annual Parish Meeting. 

Accompanying the Archbishop was Diocesan Council chairman Mr Sarkis Der Bedrossian. The meeting was chaired 

by  Mr Joseph Kouyoumdjian  and Mrs Silva Hacadurian  the Secretary.  The  meeting  examined  the  previous year’s  
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Parish Council activity and financial reports as well as introductions of councillors to be newly elected. Archbishop 
Najarian provided details on the delay of the Parish Priest’s visa and the progress thus far. Elected Parish Councillors 
and office-bearers were: Mr Markar Meguerditchian (Chairman), Mrs Lala Garabedian (Vice Chairperson), Mr Garo 

Arabian (Treasurer), Mr Garo Kouyoumdjian (Vice-Treasurer), Mr Harout Hajian (Armenian Secretary), Mr Souren 
Kirazian (English Secretary), Mr Aramayis Odesian (Liaison to Ladies Auxiliary), Mr Vazken Yegenian (Membership 

Coordinator), Mrs Arsho Tahmizian. 

Due to circumstances beyond his control, Mr Souren Kirazian resigned from his position on the Parish Council; under 
the authority of the Primate and the Diocesan Council Mrs Salpy Dikranian-Pamboukian is his replacement. 

Paros editorial congratulates the newly elected Parish Council, wishing the members a future of successful service.  

 

Saturday 24 April 2015 to the present – Each April 24 Holy Mass is offered, dedicated to the Holy Saints of the 
Armenian Genocide. This year, Archbishop Najarian celebrated Holy Mass in Holy Resurrection Church with the 

participation of close to 150 members of the community faithful, gathered with representatives of the various 

Armenian community organisations. Before the Holy Altar, the Archbishop was accompanied by Archpriest Father 
Bartev Karakashian and Father Avetis Hambardzumyan. Archbishop gave a relevant sermon which can be 

summarised in the following expression – ‘Armenian people, awake and pen your fate’. This statement carries a 

poignant message and bears a challenge to each of us, and to us as a people; with adherence, our nation can achieve its 
objective against the injustices inflicted on us, from the period of Vartanantz to Artsakh’s latest war and resurgence 
from the unjust occupation. The service was streamed live on social media. Following Holy Mass, as has become 

customary, led by the Homenetmen scout marching band, the church procession comprising of the Archbishop, 

Diocesan and Parish Councillors, the various church bodies, and Armenian community organisation representatives, 
made their way to Beauchamp Park where a service was held, before the Genocide Memorial Khachkar. Wreaths were 

laid and prayers raised for the eternal souls of the holy martyrs. Before the service concluded, Archbishop Najarian 

thanked all the organisations, the Permanent Representative of Artsakh in Australia, Homenetmen scouts and the 
school students for their united generational participation, symbolising the continuance of our nation. The March was 

also streamed live on Facebook thanks to the efforts of Mrs Taleen Marcarian. 

In the afternoon, organised by the Joint Justice Initiative, thousands took part in the March for Justice in Sydney City. 

The Armenian Apostolic Church was represented by Reverend Father Avetis Hambardzumyan. Thousands gathered at 
the front steps of Sydney Town Hall, where Father Avetis and Reverend Youmoushakian raised prayers; leaders of the 

Greek, Assyrian and Armenian communities delivered their messages, all demanding the recognition of the Armenian 

Genocide by the federal government, particularly by the Prime Minister Scott Morrison. The March concluded with 

the closing remarks of the Armenian National Committee (ANC-AU) Executive Director Mr Haig Kayserian. The MC 

on the occasion was Miss Houri Yeldezian Chairperson of ANC-NZ. 
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23 April - In the evening, with the joint participation of the three Armenian political parties, the Genocide 
commemoration was streamed live online, under the auspices of His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian and 

patronage of the three Armenian Church denominations. The Archbishop gave his emotional message, emphasising 

the fundamental need for united efforts, for the rebuilding of Armenia and Artsakh. The Pastors of the Armenian 
Catholic and Armenian Evangelical Churches conveyed their messages. Addresses were delivered by political figures 

condemning Turkey and the call for the Australian Federal Government’s recognition of the Armenian genocide, 

among which was the NSW Premier Gladys Berejiklian, as well as other Federal and State Opposition Leaders. 
  

Tuesday 27 April – Archbishop Najarian presided over the periodic Diocesan Council meeting. As the date of the 

annual Diocesan Assembly approaches to be held on May 15 and 16 in Sydney, preparations will give rise to an 

additional meeting. Accordingly the Diocesan Council set a date for a special meeting dedicated solely to the agenda 
of the Assembly on May 4, to examine the reports, budget and so on. The meeting also reviewed the matter of the visa 

applications of the two parish priests and welcomed the news of the long-awaited Labour Agreement approval. The 

meeting was briefed on the monthly activities’ report of the Primate, 
financial report as well as the activities of the three parishes with 
general business matters discussed also. 

 

Friday 30 April – Accompanied by Father Avetis Hambardzumyan 
and Holy Resurrection Church Council Vice-Chairperson Mr Zaven 

Yaghljian, Archishop Najarian visited architect and benefactors Mr 

and Mrs Loris and Sonia Kanjian at the Bupa Rest Home. Mr and Mrs 

Kanjian are the principal benefactors of the Diocesan Centre. Due to 
the former restrictions enforced by the Coronavirus and being of 

advanced age, venturing outside the rest home has made it difficult for 

them. Despite turning 95 years in 2022, Mr Kanjian is most alert and 
active and continues to produce beautiful drawings and images having 

turned his room into an art studio. His creative and colourful artwork 

will feature in the 2022 church calendar. Archbishop Najarian blessed 
Mr and Mrs Kanjian, admired Mr Loris' paintings and highly praised 

them. The editorial team of Paros congratulates Mr and Mrs Loris and 

Sonia Kanjian for their true understanding of the Diocesan Centre, and 

especially Mr Kanjian for his high calibre artistic talent, who, at the 
age of 94, still paints and creates day and night.  

 

 

 

 

 

  

   IN MEMORIAM 

    ON THE PASSING OF MR NOUBAR KIRAKOSYAN IN YEREVAN 
     Dear Father-in-Law and Father of 

                Reverend Father Khacher Harutyunyan and Yeretsgin Meline Kirakosyan-Harutyunyan 

         Parish Pastor of St Mary’s Armenian Apostolic Church, Melbourne 

 

  ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
Թեմական Խորհուրդը ցաւակցութիւն կը յայտնէ Մելպուրնի Հայ Առաքելական Սուրբ Աստուածածին 

Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ, Արժանապատիւ Տէր Խաչեր Յարութիւնեանին եւ Երէցկին Մելինէ 
Կիրակոսեան- Յարութիւնեանին, Երէցկնոջ հօր՝ Նուպար Կիրակոսեանի վաղահաս մահուան առթիւ: 
Նուպար Կիրակոսեան իր մահկանացուն կնքեց 69 տարիքին, Երեքշաբթի 13 Ապրիլին, Երեւանի մէջ, 

յետ կարճատեւ հիւանդութեան: 
Խունկ ու աղօթք հանգուցեալի յիշատակին եւ Սուրբ Հոգւոյ մխիթարութիւն՝ Արժանապատիւ Տէր Հօր, 

Երէցկնոջ եւ ընտանեկան պարագաներուն: 
 

Թեմական ԽորհուրդԱւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի Հայոց Թեմին 
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On 28 April the Armenian Community Welfare Centre Board organised the 
blessing of its new bus and offices. Presided by His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian and accompanied Reverend Father Bartev Karakashian 

and Reverend Father Avetis Hambarzumyan the following distinguished 

guests were present for the occasion: representatives from the Diocesan, 
Properties and Parish Councils, Mrs Hermine Partamian, Performance Team 

Leader of Funding Arrangement and Manager of Health Grants as well as the 

ACWC seniors, the staff, the volunteers and the Board Directors. 

Firstly, Archbishop Najarian blessed the newly purchased bus and Mr Lee 

Wilcox the volunteer driver and wished the seniors very safe trips to and from 

the ACWC centre.  Archbishop also thanked the Australian Government 
especially the Department of Health and Multicultural NSW for their ongoing 

support to the ACWC and the Australian senior citizens, on this occasion the 

Australian Armenian Community. He thanked the efforts of Mrs Partamian 

and wished for all community members to follow in her footsteps in serving 
their country and communities. 

Following the blessing 

ceremony and photo-
graphs around the bus, 

the guests ascended to the newly allocated and refurbished 

ACWC office. His Eminence Archbishop Najarian with 
ACWC Board Director Mrs Zepur Mouradian cut the ribbon to 

mark the official opening of the new workplace. Inside, 

Archbishop Najarian with the Reverend Fathers blessed the 

area and wished the ACWC staff and Board Directors 
prosperous and new achievements in their work. 

Diocesan Council Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian also 

wished the ACWC well and congratulated them on their 

fruitful work and contribution. 

At the Edgarian Hall the distinguished guests joined the seniors 

for a delicious lunch and enjoyed the seniors’ 
performances. Mrs Marine Avagyan-Tchaprazian 

welcomed the guests and thanked Mrs Hermine 

Partamian, the ACWC Board Directors for their 
ongoing support. 

On behalf of the ACWC Board members Mrs Zepur 

Mouradian welcomed everyone on this happy 
occasion and thanked Father Avetis Hambardzumyan, 

Mr Garbis Mouradian, Mr Vahe Boyadjian and Mr 

Sarkis Mouradian who all helped the ACWC in the 

bus purchase. She also thanked the Parish Council, 
Father Hambardzumyan and Mr Babken Kozan Oghli 

for the realisation of the new ACWC office space. 

Special words of gratitude and acknowledgment were 
addressed  to  Mr and Mrs Kevork and Marine Tchap- 

 

         Blessing Ceremony of the New Bus & Office  
         of the Armenian Community Welfare Centre 
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razian for their contribution for the office furnishinings, Mr Tchaprazian 
was also awarded an Appreciation Certificate and a tokenistic gift for his 

generosity. 

Finally, Mrs Mouradian thanked Yereckin Hasmik, Marine, absent staff, 
the volunteers and the seniors for their work and support. She confirmed 

that ACWC Board’s work is measured by the satisfaction and 
contentment of the community members. 
 

Mrs Partamian addressed the attendees and assured that the seniors and 

the aged population’s welfare is always at the peek of the Australian 
Government’s agenda. She commended the ACWC’s work and 
highlighted the Australian Armenian community must always seek new 

heights and achievements.   

The event was concluded with high spirits and exuberance. 

 
 
 

WENTWORTHVILLE – Sydney 

 

 
ACYA Holy Trinity would like to 
thank all those who attended Holy 

Mass on Easter Sunday at the 

Armenian Apostolic Church of Holy Trinity on April the 4th.  
ACYA Holy Trinity made its presence 

known throughout the day by organising 

various activities for children such as setting up a jumping castle and 

a face-painting stand. Additionally, youth members sold Dessert 
Boxes which featured a variety of delicious treats such as cookies, 

chocolate eggs, doughnuts, chocolate strawberries and wafers. 

Our contributions were met with enthusiasm from the community. 
The children especially were delighted by the jumping castle, face 

painting and treats available on the day. Additionally, we were able 

to completely sell out all Dessert Boxes prepared for the event, 

raising funds for the church. Afterwards ACYA participated in 
events held in our lunch hall upstairs, joining in on the Havgitakhagh 

game and thanking all those who attended for their ongoing support 

of our activities.  
This event was 

significant as it was 

the first Easter we 
as ACYA officially 

participated in, 

having not been 

able to last year due 
to the COVID 19 

pandemic. We look forward to many more contributions to our 

church and community in the coming year. If you are interested in 
learning more about our youth group please follow us on our social 

channels at: https://www.facebook.com/acyaholytrinity and 

https://www.instagram.com/acyaholytrinity/. 
Raffi Markarian 

Chairman ACYA Holy Trinity Church 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
https://www.instagram.com/acyaholytrinity/
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AUCKLAND – News Zealand 
 
Sunday 4 April 2021 in the northern Auckland suburb of Takapuna, and 
organised by the St Gregory the Illuminator Church Committee, a prayer vigil, 

appropriate to the rank of Diaconate was held in St Patrick’s Anglican Church. 
Close to 30 community faithful were gathered. The choir members included six 
females – Mesdames 

Salpy Yeldezian, Ankinè 

Yeldezian, Ani Yeldez-

ian, Hedi Ovanesofi, Ani Yagoobian and Rose Safarian, and 
incense bearer Acolyte Hagop Yeldezian. With the guidance 

of Reverend Father Bartev Karakashian and the authority of 

His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian, Deacon 
Nishan Basmajian compiled an appropri ate prayer book, 

which included a range of prayers and sermons which are 

normally available for the use of clergy. During the 50 minute 

service, Salpi Yeldezian read the Easter liturgical passage and 
Deacon Nishan Basmajian recited prayers and passages from 

the scriptures relating to the Absolution, the Prayer of 

Repentance and an Easter Episcopal message addressed from the Primate to the Armenian community of New 
Zealand. All present in the congregation conveyed their appreciation to their brother and sister deacons and choristers, 

for their part in the short but inspiring service. Following the service, the close to 40 community members took part in 

an Easter feast, at the Aubergine Restaurant, head chef, Miss Liza Basmadjian, immigrated a short time ago from 
Lebanon, and has already received acclaim in the area for her middle eastern cuisine. 

 

Monday 5 April in the morning, an Easter gathering, 

organised by the committee of Armenian Society of New 
Zealand was held in the Meadowood Community House 

with close to 20 children performing in an Easter 

community celebration. The MC Gayane Sarkissian 
produced and directed the event. Noteworthy musical 

performances by - Arsen Sarksian on clarinet, Hagop 

Iskenderian on violin, Vasken Vartanian on guitar, 
Michael Toprovolsky on guitar, Narine Krikorian on 

keyboard and singers, Anahid Sarksian and Louisa 

Krikorian,performing folksongs - Guzem Nennè and 

Pingeol. The organisers of the event were Mesdames 

Narine Krikorian and Liana Bedrossian, Kohar 

Baghdasarian and Arevig Stepanian-Ford. The children 

presented two plays, one recitation, songs and Armenian 
folk dances. Deacon Margos and the female choristers sang the Lord’s Prayer, and the Gomidas arranged Soorp Soorp 

was the opening prayer. The close to 60 attending were guests for lunch, enjoying a fine array of dishes prepared by 

the Armenian ladies. The Paros editor conducted an interview with the organising ladies which can be read in on page 

31. This three-hour event received excellent feedback from the participants. In turn Paros editorial extends its 
commendation of the efforts of the small but remarkable community, with hopes that their united efforts in spiritual 

and cultural life continue to grow and thrive. 

 
Sunday 11 to 18 April the St Gregory the Illuminator Church committee and Deacon Nishan Basmajian attended a 

meeting focusing on the planning of the Church’s By-Laws and in due course, its presentation and ratification by the 

Diocesan Council in order to achieve an official permit to run a church for the local community. After a long period of 

discussion the members reached a unanimous conclusion to achieve this goal. It was decided that the 106
th
 anniversary 

of the Armenian Genocide would be commemorated on 25 April in St Patrick Anglican Church, under the auspices of 

the Primate Archbishop Haigazoun Najarian. 
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Tuesday 13 April – Deacon Nishan met with Reverend Father Bishoy Mekhaiel of St Mark Coptic Church. 
Discussions centered on the relations between the sister churches and resulted in constructive conclusions. Deacon 

Nishan presented proposals in relation to ecumenic relations, which were met with positive viewpoints by Fr Bishoy.  
 

Wednesday 14 April – Organised by the Lejnet Bishara committee (comprised of representatives of the Syrian, 
Melkite, Chaldean and Armenian Apostolic Churches), as part of the periodic program, a lecture was delivered, in the 

Arabic language. The keynote speaker was Melkite Church parish priest, Reverend Fatherr Jean-Paul Abou Naoum. 

The topic was “The Remaining Remainder”. He clearly defined the duty of the remnant, who are those Christians who 

have a sound comprehension of faith; giving examples from the prophecies, Christ’s sermons and teachings. More 
than 50 individuals from the four communities attended this excellent theological lecture. Deacon Nishan spoke of the 

event with high regard and promised to apply his own personal contributions in this line of lectures. 
 

Sunday 25 April under the auspices of the Primate 

Archbishop Haigazoun Najarian and organised by the 
St Gregory the Illuminator Church Committee of 

Auckland, the 106
th

 anniversary of the Armenian 

Genocide was commemorated in St Peter’s Anglican 
Church Takapuna. Close to 60 Armenian locals and 

non-Armenian guests and the faithful were present, 

including Reverend Father Jean-Paul Abou Naoum of 
the Melkite Catholic Church. Deacon Margos 

Iskenderian led the liturgy with the participation of the 

Zvartnots Choir; a prayer vigil similar to the Easter 

service was conducted and Dr Zaven Panossian read 
Archbishop Najarian’s English prayer-message 

dedicated to the occasion whilst Deacon Nishan 

Basmajian read relevant passages from the New 
Testament and Archbishop’s poignant message-prayer 

in Armenian. The prayer vigil was a 45 minute session. 

Immediately following, the ANC-NZ Chairperson 
Miss Houri Yeldezian introduced the commemoration 

program. As the MC for the event, she welcomed all 

the guests and community members in her opening 

address and provided a brief summary of the ANC 
Committee’s vision and projects.  
Musical performances were included in the evening’s 
program. Young Daisia Grigorian presented Gomidas’ 
stirring  ‘Groong’, arousing the emotions of all 

present. Gayanè Sarksian recited Baroyr Sevag’s 
‘Hbard Em’and Anahid Sarkissian Yes Im Anoush 

Hayasdanin, Mrs Irena Bastajian performed Aram 

Khachadourian’s ‘Joghovrtagan’. Houri Yeldezian 
presented the evening’s keynote speaker, Massey 

University Director of Centre for Defence and Security 

Studies Prof Rouben Azizian – topic “Armenia’s 
Challenges and Opportunities in the New International 

Security Environment”. 
During the course of this valuable lecture, Prof Azizian 

emphasised the significance of US President Biden’s 
recognition of the Armenian Genocide as a bold 

gesture of relevance in Armenia’s security in the 
Middle East and in support of our cause. The 
President’s address on this topic did not centre on the 
slogan “America First” rather, to right the wrongs of 
injustice. The Professor reflected on the international 
observations as to why President Biden made this 

announcement. On the other side of the argument, he 

touched on the impact of the Armenian Genocide on 
the policies of leaders such as Lemkin and Hitler. He 

gave the example of Raphael Lemkin while still a 

student, posing the question to his professor, asking 

why Talat Pasha was assassinated, and replied himself, 

genocidal Talat had not been tried in a court of law and 

had remained unpunished, he should have been tried 

and given his just punishment for his crimes. 
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What is different today in the battles faced by Armenia, Prof Azizian continued, today Armenia faces a two-fold 
irresolvable battle. He examined the four-dual obstacles before concluding his speech. The first dual obstacle Turkey-

Azerbaijan joint operations; these two countries have not had such close relations; evidence is the Artsakh war. The 

second is the USA-Iran relations. We need to take into account that Iran is the path to Armenia’s route outside and that 
the USA is their enemy. The third dual obstacle is Russia-Georgia. Armenia is dependent on Russia and its northern 

neighbour Georgia is its enemy. The fourth-dual battle relates to the American and Russian conflicts. Russia is an 

undemocratic country, Americais a democratic country and Armenia is a country heading towards a democracy. 
Following the closing remarks of the MC, on behalf of the St Gregory the Illuminator Church Committee, Dr Zaven 

Panossian thanked all present for their presence, the Ladies Auxiliary body and invited Father Jean-Paul to offer his 

benediction. The atmosphere was both emotional and electric, the Reverend Father expressed his sentiments, thanking 

and blessing all present, and sang the closing prayer in his impressive voice. 
In remembrance of the holy martyrs, our sacrificed soldiers and fellow Armenians of the Arstakh war, the Ladies 

Auxiliary committee had prepared the customary Herissè, which was served in the adjacent church hall. All left the 

two and a half hour long high quality event elated, taking with them a token encapsulating the commemoration - the 
late Archbishop Zareh Aznavourian’s composition in English and Armenian “Nahadagats Sharagan”. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Following the Easter event, the Paros correspondent met with the above-mentioned ladies. The young ladies 

enlightened us on a number of key points which we present to our Paros readers. (Ed) 

 

Paros – We congratulate you on the success of the Holy Easter celebrations and particularly the organisation of 

the outstanding Easter recital. Firstly, before we speak about the program, I would like you to introduce 

yourself to our readers, and over the coming months, we will give the opportunity for an introduction of our 
other ladies. 
 

Mrs Narinè – I am an immigrant from Ardashat and my husband Ashod and I have been in Auckland for four years 

on a working visa. I worked in a bank in Armenia. I was a choir member of the St Hagop Church in Ardashat and 

enjoyed an active part in the youth programs, participated in the 1700
th

 anniversary youth pilgrimage to Khor Virap. 
Since our arrival, my husband, two daughters and I have served the Armenian Society of New Zealand. 

  

Interview with Mrs Narinè Krikorian and her assistant/ 
colleagues, Mesdames Liana Bedrossian, Kohar Baghdasarian 

and Arevig Stepanian-Ford 
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Paros – 25 years ago, Mrs Salpy Yeldezian  established the Armenian Saturday school with the aid of a number 

of assistants. The school had 16 students if my memory serves me correctly. Do you currently run a school? 
 

Mrs Narinè – Unfortunately, we do not have a school. The close to 20 children who you have just witnessed the 
performances of, it grieves me to say, do not speak Armenian. On Sundays, they gather here and play together. Three 

students participate in the AGBU Armenian Virtual College and learn Armenian online. This AGBU initiative is 

crucial. Unfortunately, we do not have the resources to facilitate teaching in a classroom setting. 

 

Paros – How was today’s delightful program achieved? 
 

Group – The parents taught the children their parts in their own homes. We were unable to rehearse together however 

the children were able to present a successful program. The greatest benefit from this event was that the children learnt 

and presented something in Armenian. 
 

Paros – What projects are planned for the 

future? 
 

Group – This year, the Armenian Society of New 
Zealand celebrates its 25

th
 anniversary of 

establishment. We plan to produce a documentary 

video dedicated to this. It will soon be April 24 and 
we have not planned a commemoration; on June 1 it 

is International Children’s Day however we have 
not put our ideas into practice. Our vision is to 
organise the resources at our disposal in such a way 

that all generations can participate; as was evident 

today participants were aged from 70 years to five 

years. 
 

Paros – Mrs Narinè, last week you were recognised for your participation in the Stations of the Cross event, 

(Paros no 44). Are you engaged in Ecumenical projects? 
 

Mrs Narinè- No, we were simply asked to take part in that particular event, which we did. Relationships were formed 
and an interesting proposal was put to me, that we teach Armenian songs to Arabic teachers and students and they, in 

turn, teach Arabic. This is in relation to spiritual songs of course. It is a proposal worth considering. 

 

Paros  - We recall that you have led Sunday School classes. Are you prepared to resume your services in the 

choir? 
 

Mrs Narinè Yes of course, I am ready. 

 
Paros – What message or suggestion would you offer? 
 

Mrs Narinè – I would suggest that a priest be assigned here. The presence of a cleric changes matters drastically. A 

capable priest can gather the community, could teach spiritual truths to the mature and the young, draw us all closer to 

God. How do the communities here, with community numbers smaller than our own, successfully support a parish 
priest? I ask the community leaders to consider this seriously. (All members of the group were in agreement of this 

suggestion).  

 

Paros – It is a very interesting suggestion and crucially important. The Coptic community maintains a few 

clerics in their NZ communities of around 30 families each. Your suggestion is understandable and we will 

direct it to the relevant authorities. Our thanks to you all, we wish you strength and success.  

 
Interview conducted by Nishan Basmajian 
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SN118/04/21                                                                                                                                         12 April 2021 

 

 

Hon Scott Morrison, Prime Minister of Australia 

Dear Prime Minister, 

 
Every year on the 24th of April, Armenian-Australians join compatriots and friends from around the world in 

commemorating the systematic persecution of 1.5 million of our ancestors – as well as over 1 million Assyrians and 

Greeks – between 1915 and 1923, perpetrated by the Ottoman Empire. 

As a result, we will once again be commemorating the occasion of the Armenian Genocide virtually, on Friday 23rd 

April, 7:30 pm via a Facebook and YouTube live stream event. 

This year, the Armenian-Australian community is hopeful that your statement will reflect your beliefs on the issue and 

characterise the events of 1915 as you did in your statement in the House of Representatives on the 26th of May 2011, 

calling the Armenian Genocide the ‘greatest crime against humanity’. This statement a decade ago was well received 
by our community and we are hopeful that these same sentiments will be echoed, this time as Prime Minister. 

 
Our community, on several occasions, has expressed frustration and extreme disappointment in the repeated failures 

of our past leaders to recognise the Armenian Genocide, explaining that the continued denial could be encouraging 

the next perpetrator of genocide, just as the Armenian Genocide of 1915 inspired Adolf Hitler’s Holocaust of the 
Jewish citizens of Europe during World War II. We are now seeing this unfold in Syria with the Republic of Turkey’s 
systematic persecution and ethnic cleansing of Kurds and other ethnic minority groups from their ancestral lands. 

We believe that becoming Prime Minister should not compromise your own values and opinion and it should not 

compromise our Australian values standing up for human rights and standing on the right side of history. It is 

imperative our nation honours the memory of our ANZAC's and Australian history by recognising our role in assisting 

victims of the Armenian Genocide. It is time we acknowledge and recognise this unique history as you did when 

quoting one of our ANZAC heroes Thomas White, a pilot of the Australian Flying Corps, who was captured by 

Ottoman soldiers and observed the genocide of the Armenian people. ANZACs and many others like White were 

leaders in standing for what was right. 

In 2018, the Australian House of Representatives debated an unprecedented motion calling on the Federal 

government to recognise the Armenian Genocide through the prism of Australia’s first major humanitarian relief 
effort. 

 

Following on, in 2020, over 40 Federal Members of Parliament and Senators came together from all parties to sign 

affirmations of support for the Joint Justice Initiative declaring their unwavering support for Australia to become the 

next nation to stand up for justice and recognise the Armenian, Assyrian and Greek Genocides. 

We believe that now is the time given that you are not alone. We believe it is essential that the Prime Minister's 

statement reflects the will of our elected representatives in the Australian Parliament. Like countless nations around 

the world, it is time we reject foreign threats and gag orders imposed by an authoritarian regime. 

 

On behalf of the 50,000 Armenian Australian’s, we urge you to officially characterise the events of 1915 by their true 
name - Genocide. 

 
Archbishop Haigazoun Najarian 

Primate of the Armenian Apostolic Church of Australia and New Zealand  
 

 

  

 

Letter from Archbishop Haigazoun Najairan to Prime Minister Scott 
Morrision on the Occasion of the 24 April Genocide106th Commemoration 
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Geneva, April 20, 2021 

Recognition of the Armenian Genocide  

Dear President Biden, 

As we approach the 106th anniversary of the Armenian Genocide, carried out by the Ottoman Empire from 1915 to 

1923, resulting in the deaths of 1.5 million Armenians, we are faced again with the reality that this tragedy has still not 
been officially recognized by many world authorities, including the United States. 
 

Recognition of the Armenian Genocide is a matter of fundamental principle, an essential step towards healing, 

reconciliation and reparation, and – most importantly – a vital measure for the prevention of genocide today and in the 

future. 
 

Mr President, as you certainly know, the Armenian Genocide is not an allegation, an interpretation, a personal opinion 
or a point of view, but rather a well documented fact supported by an overwhelming body of historical evidence. 
 

The World Council of Churches strongly requests official recognition by the Government of the United States of 

America of the Armenian Genocide, as a sign of your commitment and your leadership for human rights, justice and 
peace in the world. 

Yours sincerely, 

Rev. Prof. Dr Ioan Sauca 

Acting General Secretary 

 

 

  

 

                 Rev. Prof. Dr Ioan Sauca, Acting General Secretary 

                of the World Council of Churches (WCC) 

                Letter to United States President Joe Biden 
 

GET WELL WISHES TO 
 

MR HAGOP KAZANJIAN 
and a speedy recovery after a sudden illness 

and experiencing visual impairment. 
 

«Եւ Հիւանդաց Բժշկութիւն...» 

Փարոսի Խմբագրական Կազմը բարի ապաքինում 
կը մաղթէ Պարոն Յակոբ Գազանճեանին իր 

անակնկալ հիւանդութեան եւ տեսողութեան կրած 
վնասին համար: Աստուծմէ կը խնդրենք 

շուտափոյթ ապաքինում իսկ Տիկին Արփի 
Գազանճեանին՝ ծով համբերութիւն: Տէր եւ Տիկին 
Գազանճեան, տասնամեակներէ ի վեր, զօրակից 

եղած են Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ, Ազգային 
հաստատութիւններուն եւ Առաջնորդարանին: 
Անոնք նուիրած են եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ 

զետեղուած խաչքարը: Գիտակից 
Առաջնորդարանի առաքելութեան, մի քանի ամիս 
առաջ անոնք Առաջնորդարանին նուիրեցին Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ հրաշալի հրատարակութիւններէն 
Բարձրբերդի Աւետարանը որուն բնագիրը գրուած 

է 1248 թուականին: 

 

CONGRATULATIONS TO  
Diocese Ladies Guild Member and 

Long-standingHoly Resurrection Church Members 
 

MR & MRS KEVORK & SOSY BOGHOSSIAN 
on the birth of their first grandson 

 

Փարոսի Խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Սիտնիի 
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ վաստակաշատ 

անդամ եւ Առաջնորդարանի Տիկնանց 
Յանձնախումբի ժրաջան անդամուհի Տէր եւ Տիկին 

Գէորգ եւ Սօսի Պօղոսեանի թոռան Մաթիւի 
ծնունդը՝ 23 Մարտ 2021ին: Կը շնորհաւորենք նաեւ 

Մաթիւի ծնողքը Յարութ եւ Էլիշա Պօղոսեանը, 
մաղթելով առողջութիւն եւ երջանկութիւն: 
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 
Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 
Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 
Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 
Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

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 Aris & Anahid Evanian 

 
Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  
Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 
Mr & Mrs Hovhannes & Asdghig Kharadjian 
Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan 

 
Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 
Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 
Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

& 
Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  
Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
of Paros  

 

 
To become a Friend of the Diocese  

or discuss sponsorship please contact  
Mrs Laura Artinian on 0409049304 

 
 

DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND   

11 Chatswood Avenue Street, Chatswood – (02) 9161 4000 –  diocese@armenian.com.au 

ANNOUNCEMENT 
 

ARARAT HALL 

3 GRATTAN CRESCENT, 
FRENCHS FOREST 

 

Recently acquired by the Diocese 

of the Armenian Apostolic Church 

of Australia & New Zealand 

The Diocesan Council is making the Hall available to any 
Community organisation or individuals for the use of private 

family events, gatherings, community meetings etc. 
For access and terms please contact the Diocesan secretariat 

Phone:  02 9161400, Email: diocese@armenian.com.au 
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