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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ  
 

 

Շբ., 1 Մայիս – Րայտ քաղաքի քաղաքապետա-

րանի վարչութեան անդամ Պրն Սարգիս Երտէլ-
եանի նախաձեռնութեամբ,  Մէտօպանքի մէջ տեղի 
ունեցաւ 2020ին զետեղուած Խաչքարին օրհնու-

թիւնը եւ քօղազերծման արարողութիւնը: Րայտի 
քաղաքապետ Պրն Ժէրօմ Լաքսալի հրաւէրով, 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս 
Նաճարեան Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, ընկերակ-
ցութեամբ Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ Համբար-

ձումեանի եւ Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաք-

եանին, կատարեց օրհնութիւնը Խաչքարին, որ 
զետեղուած էր Meadowbank War Memorial Parkի 
մէջ 2020 թուականին, սակայն, Ժահրի 
պատճառով, կարելի չէր եղած անոր օրհնութիւնը 
կատարել ոչ ալ պաշտօնական քօղազերծումը:  

Հանդիսավարութիւնը ստանձնած էր Պրն Սարգիս 
Ետէլեան: ՀՄԸՄի տարուէ տարի բարելաւում 
արձանագրող փողերախումբը հանդիսութեան 
սկիզբի յաղթական ու աշխուժ նուագներով  իսկ 
աւարտին՝ Հայաստանի եւ Աւստրալիոյ քայլերգ-

ներով, մասնակից դարձաւ հանդիսութեան: Քօղա-
զերծումէն անմիջապէս ետք, Սրբազան Հայրը 
օրհնեց խաչքարագործ Արտակ Համբարձումեանի 
Ջուղայի Խաչքարներու օրինակով բծախնդրօրէն 
քանդակած խաչքարը: Սրբազանը, Անգլերէն եւ 
Հայերէն լեզուներով, նախ շնորհակալութիւն յայտ-

նեց Րայտի քաղաքապետարանին ապա բացա-

տրեց թէ այս խաչքարը կը հանդիսանար խորհրդա-
նիշ Հայաստանի եւ Աւստրալիոյ բարեկամութեան, 
որուն հիմը դրած էին եւ անոր ամրագրումը ապա-

հոված Անզաքի հերոսական մարտիկները, որոնք 
պատերազմէն վերադարձած էին Աւստրալիա եւ 
իրենց ականատեսի վկայութիւնը տուած Հայոց 
Ցեղասպանութեան մասին: Այսօրուան այս Խաչ-
քարը ցոյց կու տայ մեր բոլորին կամքը, հաւատքն 
ու պայքարի ոգին, դիմադրելու ամէն տեսակ 
չարիք, նաեւ Հայ ժողովուրդին վճռակամութիւնը՝ 
չխորտակուելու, այլ՝ յաւերժանալու: 5000է աւելի 
խաչքարեր ջարդ ու փշուր ըրաւ Ատրպէյճանը, 
սակայն մենք, աշխարհի ամէն կողմ, անոնց տեղը 
պիտի վերականգնենք նմանօրինակ խաչքարեր, 
որոնց թիւը Աւստրալիոյ մէջ արդէն հինգ է :  
Սրբազանը շնորհակալութիւն յայտնեց ԱՄՆի 
նախագահին Ցեղասպանութեան ճանաչման առի-

թով եւ պահանջք ներկայացուց Աւստրալիոյ 
պետութեան հետեւելու անոր գծած ուղիին:  
Սրբազանը կոչ ուղղեց բոլորին շարունակելու 
պայքարը  յանուն արդարութեան մինչեւ  աշխարհի 
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բոլոր երկիրներուն կողմէ ճանաչումը ցեղաս-
պանութեան: Արդարութեան վերականգնման ի 
նպաստ աշխատանքի եւ ձայն բարձրացնելու կոչ 
ըրաւ Սրբազանը, «որովհետեւ Արդարութիւնը 
ժամանակ չի ճանչնար» հաստատումով 

եզրափակեց իր խօսքը: 
Պրն Ետէլեան, յանուն Րայտ քաղաքին, շնորհա-
կալութեան խօսք ուղղեց բոլորին եւ վերահաս-

տատեց Րայտի քաղաքապե-

տարանի վարչութեան միաս-

նական կեցուածքը յօգուտ 
արդարութեան, 
Ցեղասպանութեան ճանաչման 
թէ Արցախի անկախութեան 
ճանաչման ի նպաստ: 
Րայտի քաղաքապետ Ժէրօմ 
Լաքսալ, անդրադառնալէ ետք 
Անզաքներուն, որոնց միջոցաւ 
ամրագրուեցաւ Աւստրալիոյ եւ 
Հայութեան սերտ յարաբե-

րութիւնը, ըսաւ որ 106 տարի 
ետք կը շարունակուի այդ 
անքակտելի յարաբերութիւնը, 
վկայ այս խաչքարը եւ Րայտի 
քաղաքապետարանի զօրակա-

ցութիւնը ոչ միայն Արցախի այլ նաեւ Լիբանանի 
Հայութեան: Մեր քաղաքը հարստացաւ զանազան 
մարզերէ ներս շնորհիւ Հայ համայնքին ներդրու-
մին, որուն համար շնորհակալութիւն եւ երախտա-

գիտութիւն յայտնեց քաղաքապետը: 
Իր խօսքին մէջ նախարար Վիքթոր Տօմինէլլօն 
ըսաւ թէ ամէն տարի պիտի չհաւաքուէինք այս 
պարտէզին մէջ եթէ հաւատք չունենայինք անար-

դարութեան դէմ մեր պայքարին: Ան իր գնահա-
տանքը կատարեց Խաչքարին տակ արձանա-

գրութեան, թէ խաչքարը միայն նահատակներուն 
չէր ձօնուած այլ բոլոր անոնց, որոնք գործած էին 
վերապրողներուն օգտակար դառնալով: Ան դրուա-
տեց միասնական աշխատանքը հայկական բոլոր 
կազմակերպութիւններուն:  
Խօսք առաւ դաշնակցային խորհրդարանի անդամ 
Ճոն Ալեքսանտր, որ հարց դրաւ թէ ի՞նչ պիտի 
զգան այն նահատակ Անզաքի զինուորները, որոնք 
ականատեսներն էին Հայերու ցեղասպանութեան,  
երբ իմանան թէ հայութեան այդքա՛ն սատար 
հանդիսացող Աւստրալիան տակաւին չէր ճանչցած 
Ցեղասպանութիւնը: Ան կոչ ուղղեց Աւստրալիոյ 
կառավարութեան ճանաչել Ցեղասպանութիւնը: 
Միւս կողմէն, Ալեքսանտր ինքզինք հպարտ զգաց 
որ Արցախ այցելելուն համար Ազերի պետութիւնը 
իր անունը գրանցած էր պետական սեւ ցանկին 
մէջ: 
Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբին անունով 
Կարինէ Թորոսեան շնորհակալութիւն յայտնեց 

Նիւ Սաութ Ուէյլզի բոլոր պատկան մարմիններուն 
եւ պաշտօնատարներուն, որոնք ճանաչեցին Ցե-

ղասպանութիւնը եւ Արցախի հանրապետութիւնը 
եւ տակաւին աշխատանք կը տանին յօգուտ Հայոց, 
Ասորիներու եւ Յոյներու ցեղասպանութեանց 
ճանաչման:  
 ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի աշակերտական 
Պետ Սարգիս Համբարձումեան, Հայերէն եւ 

Անգլերէն լեզուներով կարդաց ուղերձ, ուր կատա-

րելէ ետք Եղեռնի պատմականը եւ որպէս ներկայա-

ցուցիչ իր սերունդին՝ դատապարտեց Ցեղասպա-
նութիւնը: Համբարձումեան իր երախտագիտու-

թիւնը յայտնեց Աւստրալիոյ, որ առիթ տուած է որ 
Հայ համայնքը կարենայ իր մշակոյթը զարգացնել 
այս երկրին մէջ: «Մենք թշնամութիւն չենք ուզեր 
ունենալ որեւէ ազգի դէմ սակայն կը պահանջենք 
որ Թուրքը ընդունի իր գործած ոճիրը՝ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը», եզրակացուց ան: 
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Քաղաքագէտները, Հայկական կազմակերպութիւն-

ներու եւ հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ, 
Քաղաքապետութեան վարչութեան անդամներ եւ 
Աւստրալիոյ Պաղեստինեան Խորհուրդի ներկայա-

ցուցիչը ծաղկեպսակներ զետեղելով յարգեցին 
յիշատակը մեր նահատակներուն: 
Յանուն Հայ համայնքին, Թեմական Խորհուրդի 
Փոխ ատենապետ Պրն Ստեփան Գրգեաշարեան իր 
երախտագիտական զգացումները փոխանցեց Րայ-
տի Քաղաքապետութեան, իւրաքանչիւր քաղաքա-

գէտի եւ Հայկական բոլոր կազմակերպութեանց ու 
ներկաներուն: «Այս Խաչքարը ապացոյց է Րայտի 
քաղաքապետութեան եւ բնակիչներուն զօրակցու-
թեան հանդէպ Հայ համայնքին: Րայտը իր գրկին 
մէջ ընդունեց Հայ համայնքը, խոր գիտակցութեամբ 

անոր անցեալին եւ անոր զոհողութիւններուն: Այս խաչքարը խորհրդանիշ է Հայ ժողովուրդի ունեցած 
Քրիստոնեայ հաւատքին, անոր հաւատքին՝ հանդէպ մարդկայնութեան եւ արդարութեան, որոնց համար 
ծառայութիւն մատուցանելը Հայ ժողովուրդը ընտրած է որպէս նպատակ եւ ստանձնած յանձնառութիւն» 
եզրափակեց Գրգեաշարեան: 
Հանդիսութեան աւարտին ներկաները հրաւիրուեցան Րայտի Բազմամշակոյթի Տան սրահը, ուր 
հիւրասիրուեցան ՀՕՄի Արազ մասնաճիւղի անդամուհիներուն կողմէ:  
 
Գշ., 4 Մայիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց թեմական արտահերթ ժողովին: Վաւերացուեցաւ 2021-2022 

տարեշրջանի Պիւտճէն, որ ԹԽը պիտի ներկայացնէ Թեմական Պատգամաւորական Ժողովին՝ 15 եւ 16 
Մայիս: Վաւերացուեցաւ նաեւ Թեմական Խորհուրդի երկամեայ տեղեկագիրը, որ Պարոն ատենապետը 
պիտի ներկայացնէ նոյն ժողովին: Ժողովը զբաղեցաւ նաեւ կարգ մը ծխական հարցերով եւ առաւ 
համապատասխան որոշումներ առ ի գործադրութիւն:   
 
Դշ., 5 Մայիս – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Մերձաւոր Արեւելեան եկեղեցիներու (ԱՄԷՔ) հերթական 
ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Փանչպօլի Սուրբ Նիկողայոս Անտիոքեան Ուղղափառ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ, 

հիւրընկալութեամբ Մեթրոպոլիտ Պասիլիոս 
Քուտսիէ Արքեպիսկոպոսին: Ժողովին նա-
խագահեց Րոպերթ Րապպաթ Եպիսկոպոսը: 
Յիշեցնենք որ  ԱՄԷՔին մաս կը կազմեն 
հետեւեալ եկեղեցիները. 
 

Մարոնի Եկեղեցի  
Մէլքայթ Եկեղեցի  
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի 
Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցի 

Ղպտի Կաթոլիկ Եկեղեցի 

Գաղթէական Եկեղեցի 
Սիրիաք Ուղղափառ Եկեղեցի 

Սիրիաք Կաթոլիկ Եկեղեցի 

Հին Արեւելեան Եկեղեցի 
Անտիոքեան Ուղղափառ Եկեղեցի 

Հայ Առաքելական Եկեղեցի 

 

Ժողովը վերանայեցաւ այն աշխատանքները, 
որոնք Պահքի պատճառով չէին ամբողջացած եւ ըստ այնմ առաւ որոշումներ: Տեղին է յիշել որ այս տարի 
Ուղղափառ Եկեղեցիներու Սուրբ Յարութեան Տօնը 2 Մայիսին էր ըստ Հին Տոմարի իսկ Նոր Տոմարով՝ 4 
Ապրիլին:  
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Գշ., 11 Մայիս – Օգտուելով Մելպուրնի Սուրբ 
Աստուածածին Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր 
Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեանի Սիտնի ժամա-

նումէն, Սրբազան հօր հրաւէրով, Առաջնորդարանին 
մէջ տեղի ունեցաւ հոգեւոր հայրերու ժողով: Ժողովը 
լսեց զեկուցումներ եւ քննութեան առարկայ դարձուց 
այժմէական հարցեր, զորս կը հետաքրքրեն եկեղեցին: 
Տարիներու ընթացքին, նմանօրինակ հանդիպումները 
միշտ իրենց բարեբաստիկ ազդեցութիւնը թողած են ի 
նպաստ ծուխերուն եւ ի ծառայութիւն մեր 
հաւատացեալ ժողովուրդին: 
 

Եշ., 13 Մայիս – Սրբազան Հայրը, ինչպէս ամէն տարի, 
այս տարի եւս եպիսկոպոսական պատարագ մատուցեց 
Քրիստոսի Համբարձման տօնին առթիւ սակաւաթիւ 
հաւատացեալներու ներկայութեամբ եւ մասնակ-

ցութեամբ երեք քահանայ հայրերու եւ երկու սարկաւագներու: Սրբազան Հայրը իր քարոզին մէջ բացատրեց 
Համբարձման տօնին իմաստը եւ Քրիստոսի երկրորդ անգամ գալստեան խորհուրդը: Ան նաեւ բացատրեց 
Հայ ազգին համար Համբարձման հոգեւոր - ազգային իմաստը, որպէս ուխտագնացութեան օր եւ հաւատքի 
զօրացման տօն: Բացատրեց թէ ինչպիսի աւանդութիւններ կապուած էին Համբարձման տօնին, ինչպիսի 
ուրախութիւններ տեղի կ'ունենային այդ օրը եւ ինչպէ՞ս Հայուն հաւատքը հանդէպ իր Տիրոջ եւ իր 
առաքելական եկեղեցւոյ կը զօրանար: Սրբազանը պատգամեց որ այս աւանդութիւնները փոխանցուին մեզմէ 
ետք եկող սերունդին: Անդրադառնալով հաւատքի կորուստին, Սրբազանը օրինակ բերաւ այսօրուան 
հաւատացեալներուն փոքր թիւը: Ան մաղթեց որ համբարձեալ Քրիստոսի տօնով որպէս ազգ ալ վեր 
բարձրանանք, համբառնանք, գիտակցութեան գանք որպէսզի մեր ազգովին կատարած զոհողութիւնները 
չանէանան եւ համբարձեալ Քրիստոսով աւելի զօրանանք ու ոտքի կանգնինք որպէս ազգ: 
Այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ բոլոր Համբարձում, Համբօ, Համբիկ, Համբար անուն 
կրողները եւ անոնց կը մաղթէ երջանիկ օրեր:  
  

Շբ., 15 Մայիս –  Մայիսի երրորդ Շաբաթ օրը Թեմական 

Պատգամաւորական եւ Կալուածոց Յանձնախումբի ժողովներու 
գումարման օրն է: Այս տարի երկու ժողովները տեղի ունեցան 
Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Էտկարեան Սրահին մէջ: Սրբազան 
հօր նախագահութեամբ, առաւօտեան ժամը 9.30-ին, հաւաքական 
աղօթքով, սկսաւ Կալուածոց Յանձնախումբի ընդհանուր ժողովը եւ 
աւարտեցաւ ժամը 12-ին: Ժողովը ընտրեց իր դիւանը յանձինս 
Տիարք Յովիկ Շահինեանի՝ ատենապետ եւ Տէյվիտ Ալեքսանտրի՝ 
ատենադպիր: Կարդացուեցաւ եւ վաւերացուեցաւ 24 Հոկտեմբեր 
2020ի առցանց ընդհանուր ժողովի ատենագրութիւնը: Վաւերաց-

ուեցաւ նաեւ Վարչութեան տեղեկագիրը, ինչպէս նաեւ հաշուեքննիչ 
ընկերութեան տեղեկագիրը: Նշանակուեցաւ հաշուեքննիչ 
ընկերութիւն: Ժողովը անդրադարձաւ ռազմավարական եւ մարտա-

վարական հարցերու եւ կատարեց ցուցմունքներ այդ առնչութեամբ 
առ ի գործադրութիւն: Քննութեան առարկայ դարձան նաեւ 
շինարարական ծրագիրներ, որոնք ի գործ դրուած են եւ ցարդ չեն 
ամբողջացած: Ժողովը փակուեցաւ Սրբազան հօր աղօթքով եւ 
բարեմաղթանքով: 
Մէկ ժամ ետք, ժամը 1-ին Սրբազան Հօր նախագահութեամբ սկսաւ 
Թեմական Պատգամաւորական Ժողովը: Հոգեւոր հայրերէն ներկայ 
էին Արժանապատիւ Տէր Պարթեւ Աւագ քահանայ Գարագաշեան, 

Արժանապատիւ Տէր Աւետիս քահանայ Համբարձումեան, հոգեւոր հովիւ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ եւ 
Արժանապատիւ Տէր Խաչեր քահանայ Յարութիւնեան, հոգեւոր հովիւ Մելպուրնի Ս. Աստուածածին եկեղե-

ցւոյ: Ժողովին մասնակցեցան Թեմական Խորհուրդի բոլոր անդամները ինչպէս   նաեւ  Սուրբ  Յարութիւն, 
Սուրբ Երրորդութիւն, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիներու ծխական խորհուրդներու անդամները:  Նոր Զելա- 
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Նտայի մէջ արձանագրելի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ խնամակալ մարմինը նաեւ ուղարկած էր իր 
ներկայացուցիչը:  
Ժողովը բացուեցաւ հաւաքական աղօթքով: Ժողովը ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ կազմով. Պրն Զաւէն 
Եաղլճեան՝ Ատենապետ, Պրն Արեգ Եափուճեան՝Հայերէն լեզուով ատենադպիր, Օրդ. Րոպերդա Հոսիկեան՝ 
Անգլերէն լեզուով ատենադպիր, ինչպէս նաեւ բանաձեւի եւ քուէախոյս յանձնախումբեր: Կարդացուեցաւ 
ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Պատգամն ու Օրհնութեան Գիրը: Ժողովը վաւերացուց 2019-ի 
Պատգամաւաորական ժողովի ատենագրութիւնը: Յիշեցնենք, որ Պսակաձեւ Ժահրի պատճառով, 2020 
թուականին Պատգամաւորական ժողով տեղի չունեցաւ: Ժողովը լսեց Սրբազան Հօր, Թեմական Խորհուրդի 
նիւթաբարոյական, Նոր Զելանտայի ներկայացուցիչին, Բարեկեցութեան Կեդրոններու եւ հաշուեքննիչ 
ընկերութեան երկամեայ տեղեկագիրները եւ վաւերացուց զանոնք: Ժողովը նաեւ վաւերացուց 2021-2022 

տարեշրջանի նախահաշիւը:  Անդրադարձ կատարուեցաւ Արցախի եւ Մայր Տաճարի շինարարութեան ի 
նպաստ տարուած աշխատանքներուն: Երիտասարդական Միութիւններու ներկայացուցիչները հրաւիրուած 
էին ժողովին: Մասնակցեցան Սուրբ Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցիներու երիտասարդական 
կազմերու ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացուցին իրենց գործունէութեանց տեղեկագիրները եւ 
կատարեցին շինիչ առաջարկներ, որոնց մեծ կարեւորութիւն ընծայեց ժողովը:  
Տիարք Կարօ Ալաճաճեանի եւ Ժագ Յօդագործեանի Թեմական գործունէութեան ժամանակաշրջանը 
աւարտած ըլլալով, Ժողովը ընտրեց Տիարք Ճոն Մարգարեանը եւ Վահէ Պօյաճեանը Թեմականի անդամներ: 

Նոր թեմական խորհուրդի կազմը կը բաղկանայ  հետեւեալ ազգայիններէն. 
Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան 

Տիկին Լօրա Արթինեան 

Տիարք՝ Սարգիս Տէր Պետրոսեան, Ստեփան Գրգեաշարեան, Գէորգ Չափրազեան,  Ճոն Մարգարեան, Վահէ 
Պօյաճեան 

Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ նոր թեմական խորհուրդը եւ բարի երթ կը մաղթէ անոր նոր եւ 
նախորդ անդամներուն իսկ շրջանաւարտ թեմականներուն կը մաղթէ առողջ կեանք: 
Յաջորդ Թեմական Պատգամաւորական Ժողովի թուական որոշուեցաւ 21 եւ 22 Մայիս 2022-ը, վայր՝ 
Մելպուրն: 
Ժողովը փակուեցաւ Սրբազան Հօր աղօթքով: 
Երեկոյեան, ի պատիւ պատգամաւորներուն, տեղի ունեցաւ ընթրիք Ֆաթթուշ ճաշարանին մէջ: Միօրեայ 
հեւքոտ աշխատանքէ ետք ընթրիքը յաւելեց պատգամաւորներու մտերմութիւնը: Շնորհակալական խօսքեր 
արտասանուեցան թեմականի եւ ծխական ներկայացուցիչներու կողմէն: Սրբազան հայրը իր կարգին 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին եւ յաջողութիւն մաղթեց թեմականի եւ կալուածոցի աշխատանքներուն: 
 

Կիր., 16 Մայիս – Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ մէջ, Մելպուրնի 
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ 
Տէր Խաչեր Քահանայ Յարութիւնեան մատուցեց Սուրբ Պատա-

րագ եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց: Տէր հայրը բացատրեց 

Հոգեգալուստի եւ Երկրորդ Ծաղկազարդի իմաստն ու խորհուրդը, 
լոյս սփռելով հրեշտակներու եւ անոնց նուիրապետական կարգին 
վրայ: Պատարագին մասնակցեցան նաեւ Թեմական Պատգամա-

ւորական Ժողովի կարգ 
մը պատգամաւորներ: 
Բարձրաշնորհ Տէր Հայ-
կազուն Արքեպիսկոպոս 
Նաճարեան Առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը կատա-
րեց օրնութիւնը Սուրբ 
Յարութիւն եկեղեցւոյ 
նորոգուած գմբեթին ոսկեզօծ Խաչին եւ Սուրբ Միւռոնով զայն 
օծեց: Խաչին գծագիրը գործն է ճարտարապետ կիսասարկաւագ 
Վահագն Վարդան-Պօղոսեանի իսկ նուիրատուներն (Կնքահայր) 
են Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ Ռիթա Ներսէսեաններ, որոնք բարերա-

րութիւններ կատարած են զանազան առիթներով Սուրբ Յարու-

թիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցիներուն: Սրբազանը օրհնեց 
նուիրատուները եւ անոնց ընտանիքները, քաջառողջութիւն եւ 
յաջողութիւն մաղթելով անոնց աստուածահաճոյ գործերուն:   
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Սրբազան հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց նաեւ Տէր Խաչերին որպէս պատարագիչ ինչպէս նաեւ իր 
իմաստալից պատգամին համար: Նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդին, որոնք անկեղծ ծառայութիւն կը ցուցաբերեն յօգուտ մեր Մելպուրնի 
համայնքին: Սրբազանը եզրակացուց ըսելով. «մենք բոլորս եկեղեցիով ՄԷԿ ենք, ուր որ ալ ըլլանք»:  

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական Խոր-
հուրդին հրաւէրով կէսօրին տեղի ունեցաւ 
ճաշ ի պատիւ պատգամաւորներուն: Ծխա-

կան Խորհուրդի ատենապետ Պարոն Պետ-
րոս Զօրլու իր շնորհակալութիւնը յայտնեց 
տիկիններուն, անոնց նուիրուածութեան, 
ծառայասիրութեան, երկու օր շարունակ 
խոհանոցային պատրաստութեանց եւ մատա-
կարարման համար: Փակման խօսքին մէջ, 
Սրբազան հայրը իր գնահատանքը արձանա-

գրեց երկօրեայ ժողովին մասնակիցներուն, 
յատկապէս Մելպուրնէն եւ Նոր Զելանտայէն 

ժամանած պատգամաւորներուն, յուսալով որ յառաջիկայ տարին աւելի առիթներ պիտի ընծայէ բոլորին շատ 
աւելի դրական մթնոլորտի մէջ առաւել եւս ծառայելու եկեղեցւոյ եւ համայնքին:  
 

Հինգշաբթի, 20 Մայիսին, օրհնուած խաչը զետեղուեցաւ եկեղեցւոյ գմբեթին վրայ: Սրբազան հայրը կատարեց 
վերջին օրհնութիւնը՝ գմբեթին վրայ: 
Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Աւետիս քահանայ 
Համբարձումեանը, որ մտայղացաւ տասնամեակներ առաջ զետեղուած կապոյտ խաչը հայկական ոճով նոր 

խաչով մը փոխարինելու գաղափարը եւ բծախնդրօրէն հսկեց ծրագրի գործադրութեան վրայ եւ զայն հասցուց 
յաջողութեան:  Գնահատելի գործ:  
 

Կիր., 16 Մայիս – Էքիւմէնիք աշխատանքի իր ծիրէն ներս, որպէս Նիւ Սաութ Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի 

անդամ, Նշան Սարկաւագ Պասմաճեան առցանց ներկայ գտնուեցաւ երկու եկեղեցիներու Էքիւմէնիք 
Խորհուրդ ընդունուելուն արարողութեան: Այդ եկեղեցիներն են. Հարաւային Հնդկաստանի Եկեղեցին եւ 
Կաթոլիկ եկեղեցւոյ երեք թեմեր՝ Փարամաթայի, (Առաջնորդ՝ Վինսընթ Լօնկ եպիսկոպոս), 
Ուակա Ուակայի (Առաջնորդ՝ Մարք Էտուըրտս եպիսկոպոս) եւ Պաթհըրսթի (Առաջնորդ՝ 
Մայքըլ Մաքքէնա եպիսկոպոս): Արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Փարամաթայի St Patrick’s 
Catholic Cathedral սրահին մէջ: Արարողութենէն անմիջապէս ետք, ներկաները 
փոխադրուեցան նոյնանուն եկեղեցին, ուր տեղի ունեցաւ հոգեպարար աղօթքի հաւաք, 
Քրիստոնէական Միութեան շաբաթուան որպէս առաջին ձեռնարկ:   
 

Գշ., 18 Մայիս – Հայկական ամէնօրեայ վարժարաններու հոգեւոր դաստիարակութեան ծրագիր կազմելու 
համար Թեմական Խորհուրդը նշանակեց Պրն Նշան Պասմաճեանը որպէս համադրող պատասխանատու այդ 
աշխատանքին: Առ այդ նշանակուեցաւ յանձնախումբ մը յանձինս Գերաշնորհ Տէր Վարդան Եպիսկոպոս 
Նաւասարդեանի – Առաջնորդ Պալթեան երկիրներու հայոց թեմին – Ռիկա, Տիկին Լօրա Արթինեանի – 

Թեմական Խորհուրդի գանձապահ եւ հոգեւոր դաստիարակութեան ծրագրի մշակող որ կը գործադրուի 

Սիտնիի հայկական ամէնօրեայ վարժարաններու նախակրթարաններուն մէջ, Տիկին Սեդա Քէօշքէրեան – 
ՀԲԸՄ Ալեքսանտր Վարժարանի Հայերէն լեզուի եւ Հայ մշակոյթի ուսուցչուհի – Սիտնի, Տիկին Արփի 
Դաւիթեան – Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի Հայկական Բաժնի պատասխանատու եւ Հայերէն լեզուի 
ուսուցչուհի Ճեմարանի երկրորդականի բաժինին մէջ – Սիտնի եւ Պրն Նշան Պասմաճեան: Յանձնախումբը 
գումարեց իր առաջին առցանց ժողովը: Ժողովը տեղեկացաւ ցարդ կատարուած աշխատանքներուն, 
որդեգրեց աշխատանքի ուղեգիծ եւ առաւ որոշում յառաջիկայ ժողովներուն, քննարկելու գոյութիւն ունեցած 
ծրագիրները, կրօնի եւ Հայ եկեղեցւոյ պատմութեան դասաւանդումը սիրողականէ բարձրացնելու 
պաշտօնական մակարդակի, ճշդել կրօն դասաւանդելու նպատակը, կատարել կարիքներու եւ աղբիւրներու 
գնահատում, ուսուցիչներու վերապատրաստում  եւայլն:  
 

Շբ., 22 Մայիս – Հովանաւորութեամբ Բարձր. Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեանի, Ուիլուպիի Հայ 
Մշակութային տան մէջ, Համազգայինի Գրական Գեղարուեստական Յանձնախումբը կազմակերպեց 
շնորհահանդէս Angel of Aleppo  վէպին, հեղինակ՝ Ատըլէյտ բնակող Պարոն Ճոն Քոքս: Վէպը կը վերաբերի 
Հայոց   Ցեղասպանութեան:   2015  թուականին,  Ցեղասպանութեան  100ամեակին   առիթով,   Ճոն  Քոսք, որ 
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Անգլերէն լեզուի եւ Տրամայի ուսուցիչ է, 
Ատըլէյտի մէջ ապա Չացուուտի Զէնիթ 
հանդիսասրահին մէջ բեմադրեց իր հեղինակած 
Journey of Faith մէկ արարնոց թատրերգութիւնը, 
հովանաւորութեամբ Սրբազան Հօր: Վէպը 
շարունակութիւնն է այս թատերախաղին: 
Քոքսի առաջին վէպն է «Հալէպի Հրեշտակը» 
վէպը, որուն հերոսուհին է Անուշ, որ ականատես 
եղած է իր մօր գնդակահարման թուրք զինուորի 
մը կողմէ: Ցեղասպանութեան ընթացքին Անուշ 
կորսնցուցած է ամէն ինչ բացի ՍԻՐՈՅ ԲՈՒԺԻՉ 
ՈՒԺէն: Ան կ'ազատի ջարդերէն եւ կը դառնայ 
հիւանդապահուհի, իրականացնելու համար 
մօրմէն իրեն կտակուած ծառայելու եւ խնամելու 
Հայ անհամար զոհերը: Ան «Հալէպի Հրեշտակը» 
կ'որակուի ժողովուրդին կողմէ: Տարիներու սահանքը վերջնական խաղաղութիւն եւ  բուժում չեն տար Անուշի 

խոցուած հոգիին: Ան կ'այրիանայ Ցեղասպանութեան յիսնամեակի տարին եւ կը 
մնայ առանձին, սակայն ծնունդ կու տայ տասէ աւելի զաւակնեու եւ կ'ունենայ 37 
թոռներ: Իրական պատմութենէ քաղուած է այս վէպին նիւթը, հերոսուհին հեղինակին 
կնոջ Լիլիթին մեծ ծնողներէն է, իսկ Լիլիթ մեծ ներշնչում եղած է եւ կը մնայ 
հեղինակին համար: Աննա Պէրպէրեան «Մուշ» պարով ելոյթ ունեցաւ 
շնորհահանդէսի ընթացքին: Բացման խօսքը, Անգլերէն եւ Հայերէն, կատարեց Տիկին 
Սիլվիա Իսքէնտէրեան իսկ Քոսքսի կենսագրութիւնը ընթերցեց Տիկին Նորա 
Պասթաճեան:  
Սրբազան հայրը գովասանքով արտայայտուեցաւ հեղինակին մասին իր արդա-

րութեան ի խնդիր յանձնառութեան համար եւ անոր կեցուածքին՝ Աւստրալիոյ 
կառավարութենէն պահանջելով ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Սրբազանը 
եզրակացուց ըսելով որ չափահաս սփիւռքահայերը պէտք է ներշնչեն երիտասարդու-

թիւնը վստահեցնելով որ Ցեղասպանութեան ճանաչումը հասանելի իրականութիւն է: 
Սրբազանը շնորհակալութիւն յայատնեց նաեւ գրական գեղարուեստական 

յանձնախումբին իր տարած հայանպաստ աշխատանքին ընդհանրապէս եւ այս հոյակապ ձեռնարկին 
կազմակերպութեան համար մասնաւորապէս, որը կրնային վայելել շատ աւելի մեծ թիւով ներկաներ: 
Տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որուն ընթացքին հեղինակը մակագրեց վաճառուած գիրքերը: Ան իր առաջին 
հատորը մակագրեց եւ նուիրեց Սրբազան հօր: 
 

Կիր., 23 Մայիս – Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ 
տեղի ունեցաւ Հոգեգալստեան Պատարագ: Պատա-

րագիչն  էր հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տէր Աւե-

տիս քահանայ Համբարձումեանը: Երգեցիկ խումբ՝ 
Վարդանանց երգչախումբ: Յաւուր պատշաճի 
քարոզեց Առաջնորդ Սրբազան հայրը՝ Բարձրաշնորհ 
Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան: Իր 
խօսքին մէջ Սրբազան հայրը բացատրեց Մխիթարիչ 
Սուրբ Հոգիին գալստեան պատճառը, երբ Առա-

քեալները Վերնատան մէջ կ'աղօթէին: Սրբազանը 
բացատրեց թէ այս Սուրբ ՀոգիԱռաքեալներ հաւաքը 
հիմնադրութիւնն էր Քրիստոնեայ Եկեղեցիին: 
Առաքեալները անկէ ետք է որ իրենց առաքելական 
պարտականութիւնը սկսան կատարել եւ սկսան 
Քրիստոնէութիւնն ու Քրիստոսի պատգամները 
քարոզել: Սրբազանը առիթ համարեց այս տօնը 
մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար տարին անգամ մը ետ նայելու եւ տեսնելու թէ ամբողջ տարին մենք կրցա՞ծ ենք 
Սուրբ Հոգիին մեզի տուած շնորհներէն մաս մը ի սպաս դնել Աստուծոյ, կարողացա՞ծ ենք «Եւ զքոյս ի Քոյոց 
Քեզ Մատուցանեմ» ի տուած պատգամը իրողութեան վերածել: Ան յորդորեց հաւատքի սերմերը ցանել մեր 
զաւակներուն մէջ, որովհետեւ «կարելի չէ հնձել առանց ցանելու» եզրակացուց Սբազանը: 
Աւարտին տեղի ունեցաւ Անդաստան:  
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Գշ., 25 Մայիս – Սրբազան Հայրը նախագահեց Թեմական պատգամաւորական ժողովէն ետք (15 Մայիս) 
Թեմական Խորհուրդի առաջին ժողովին: Ժողովի առաջին օրակարգն էր նոր դիւանի կազմութիւնը, որը 
կատարուեցաւ հետեւեալ ձեւով. 
Ատենապետ – Տիար Սարգիս Տէր Պետրոսեան 

Փոխատենապետ – Տիար Ստեփան Գրգեաշարեան 

Այժմու Ատենադպիր – Տիար Ճոն Մարգարեան 

Այժմու Գանձապահ – Տիկին Լօրա Արթինեան մինչ փոխանցում Ճոն Մարգարեանի 
Խորհրդականներ – Արժ Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Տիարք Գէորգ Չափրազեան, Վահէ 
Պօյաճեան 

Ժողովը քննարկեց Թեմական Պատգամաւորական Ժողովէն բխած մի քանի հարցերը, մանաւանդ թեմական 
եւ ծխական կանոնագիրներու ուսումնասիրման եւ վերապատրաստման հարցը: Ժողովը ունկնդրեց Սրբազան 
հօր եւ ծուխերու ներկայացուցիչներու միամսեայ գործունէութեան ինչպէս նաեւ հաշուական զեկուցումը եւ 
քննեց ծուխերէն ներկայացուած հարցեր եւ տուաւ պատշաճ լուծումներ: 
 

Ուրբ., 28 Մայիս – Ընկերակցութեամբ Թեմական Խորհուրդի ատե-
նապետ Պրն Սարգիս Տէր Պետրոսեանի եւ ընդառաջելով Համազ-

գային Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէնութեան հրաւէրին, Սրբազան 
հայրը մասնակցեցաւ Ճեմարանի աւանդոյթ դարձած Մեծ Ծնողաց 
Հաւաքին, որ կը կազմակերպուի ամէն տարի Մայիս 28ին ամենէն 
մօտիկ Ուրբաթ օրը: Ներկայ էին 350-ի շուրջ ծնողք-մեծ ծնողներ 
ինչպէս նաեւ Հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչ-
ներ ու հիւրեր: Հանդիսավարուհին էր Հայերէն լեզուի ուսուցչուհի 
Տիկին Մանուշակ Աբիկեան-Սանոսեան: Աշակերտութիւնը ներկա-

յացուց ճոխ յայտագիր մը, յուզելով եւ ուրախացնելով մեծ մայրիկ ու 
հայրիկները: Տնօրէն Էտի Տէմիրճեանի տպաւորիչ խօսքէն ետք եւ 
հանդիսութեան աւարտին, խօսք առաւ Սրբազանը եւ շնորհաւորելէ 
ետք իր հոգւոյն շատ հարազատ այս ձեռնարկին կազմակերպիչները, 
իր գնահատանքը յայտնեց աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն 
պատրաստած կոկիկ եւ տպաւորող գեղարուեստական յայտագրին 
համար, լի՛ հայկականութեամբ եւ անկախութեան, 28 Մայիսեան 
ոգիով: Խօսքը ուղղելով ծնողաց եւ մեծ ծնողաց, Սրբազանը ըսաւ որ 
անոնք իրենց տուներուն մէջ ամէն օր նոր Սարտարապատի 
ճակատամարտներ կը մղեն նոր թշնամիներու՝ օտարամոլութեան եւ Հայերէն լեզուն ու Քրիստոնեայ 
հաւատքը մաշեցնող հանգամանքներուն դէմ:  
Սրբազան Հօր Պահպանիչով փակուեցաւ հանդիսութիւնը:   
 

Ուրբ 28 Մայիս – Պէյրութի մէջ, 87 տարիքին, ի Տէր ննջեց Ամենապա-
տիւ եւ Գերերջանիկ Տ.Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կապրոյեան Կաթո-

ղիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց: Պատրիարք Հօր 
յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ 28 
Մայիսին: Ընկերակցութեամբ Աւստրալիոյ Մերձաւոր Արեւելքի 
Եկեղեցիներու համայնքապետերուն, Սրբազան Հայրը այցելեց Աւս-

տրալիոյ Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ համայնքապետ Գերյարգելի Հայր 
Բարսեղ Ծայրագոյն Վարդապետ Սուսանեանին յայտնելու իր, 
Թեմական Խորհուրդին եւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ զաւակներուն 
ցաւակ-ցութիւնը Պատրիարք հօր մեծ կորուստին առիթով: Սրբազան 

հայրը իր ցաւակցագիրը արձանագրեց նաեւ յատուկ ոսկեմատեանին մէջ:  
Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի: 
 

Կիր., 30 Մայիս – Սրբազան Հօր պատարագելու կարգն էր Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի: Յընթացս 
Պատարագին, Սրբազան Հայրը քարոզեց Հոգեգալստեան խորհուրդին ինչպէս նաեւ Առաքեալներու 
ինքնավստահութեան եւ գիտելիքներու, լեզուներու ձեռքբերման հրաշքին մասին: Ան մասնաւորեց Սուրբ 
Հոգիին դերը մեր կեանքերուն մէջ որպէս ՄԽԻԹԱՐԻՉ: Սրբազանը անդրադարձաւ նաեւ Եղիա  Մարգարէին, 
որուն տօնն է այսօր: Ան բացատրեց թէ ինչպէս Եղիան երկինք բարձրացած է պատրաստելով ճանապարհը 
Քերիստոսի համբարձման եւ թէ ինչպէս պիտի վերադառնայ՝ պատրաստելու համար  ճանապարհը Քրիստոսի  
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երկրորդ գալստեան: Ան անդրադարձաւ խօսքի եւ խօսակցութեան 
կարեւորութեան որ մարդկային յարաբերութեան հիմնական ազդակն է եւ որ 
կամաց կամաց կը նուազի մեր առօրեային մէջ:  
Նախքան քարոզը, Սրբազանը բեմ հրաւիրեց հնգամեայ Յովան Ատուրեանը, որ 
խորանէն արտասանեց «Տէրը իմ հովիւս է» սաղմոսը: Սրբազանը վեր առաւ 
կարեւորութիւնը մեր ծնողներուն դերին, որոնք մանուկ հասակէն հոգեւոր 
դաստիարակութիւն կու տան իրենց զաւակներուն, որովհետեւ մանկութենէն 
ձեռքբերուած հոգեւոր գիտելիքն է որ մնայուն է եւ կը փոխանցուի յաջորդ 
սերունդին: Սաղմոսները մարդս կ'ազնուացնեն, խոնարհ կը դարձնեն, 
աստուածավախութիւն կը ներշնչեն, ըսաւ Սրբազան հայրը: Երբ այս 
արժէքներով   մանուկը եկեղեցւոյ կը կապուի, այն ատեն է որ չափահասութեան՝ 
տէր կը կանգնի եկեղեցւոյ եւ ազգային արժէքներուն, եզրակացուց Սրբազանը: 
 

 

 
 

 

 
  

19 Մայիս 2021 
 

Եունէսքոյի Աւստրալական Ազգային Յանձնաժողովին ուշադրութեան 
 

Յարգարժան Տիար/Տիկին, 
Նիւ Սաութ Ուէյլզի Էքիւմէնիք Խորհուրդի նախագահի հանգամանքով կը գրեմ ձեզի ցաւալի եւ 
անբացատրելի դէպքերու մասին, որոնք տեղի կ'ունենան Արցախի Քրիստոնեայ 
հանրապետութեան բռնագրաւուած տարածքին մէջ: 
9 Նոյեմբեր 2020ի զինադադարի համաձարնագրէն ետք, ստորագրուած Հայաստանի եւ 
Ատրպէյճանի հանրապետութեանց միջեւ, Ատրպէյճանի կառավարութիւնը շղթայազերծած է 
բնաջնջման կանոնաւոր արշաւ, սրբապղծելու եւ աւերելու քրիստոնէական եւ մշակութային 
հնավայրեր Արցախի հանրապետութեան բռնագրաւուած տարածքներուն մէջ: 
Նիւ Սաութ Ուէյլզի Էքիւմէնիք Խորհուրդը բացայայտօրէն կը դատապարտէ նեղացուցիչ այն 
պատկերները, որոնք առցանց կը շրջագային եւ որոնք ցոյց կու տան Ատրպէյճանի 
կառավարութեան Հայկական Քրիստոնեայ նկարագիր ունեցող Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ 
Փրկիչ Տաճարի քանդումի նախաձեռնութեան սկիզբը: Ատրպէյճան վար բերած է տաճարին 
գմբեթները, դարպասը զարդարող հրեշտակներու արձանները, եկեղեցւոյ զանգակները, 
խորհրդանշական խաչքար քանդակները եւ մուտքի դարպասները, պատրուակելով անոնց 
«վերանորոգում»ը: 
Աւստրալիոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզ Նահանգի Էքիւմէնիք Խորհուրդը դէմ է  կրօնական վայրերու եւ 
կոթողներու սրբապղծման եւ մենք չափազանց մտահոգ ենք ի տես այս ցաւալի նկարներուն: 
Հետեւաբար, կը պահանջենք որ Եունէսքոն եւ միջազգային համայնքը բարձրաձայնեն եւ 
դատապարտեն Ատրպէյճանի կանոնաւոր աւերումը Հայկական մշակութային եւ կրօնական 
հնավայրերուն: 
Առաւել,  կը ձայնակցիմ աշխարհի չորս ծագերուն գործող միջազգային ղեկավարներուն, որոնք 
Ատրպէյճանի բանակէն կը պահանջեն հեռանալ միջազգայնօրէն ճանաչուած Հայաստանի 
սահմաններէն,  ուր ապօրէն ներխուժած էր 14 Մայիս 2021-ին, ինչպէս նաեւ ինքնորոշուած 
Արցախի հանրապետութեան սահմաններէն: Այլապէս, արդիւնքը պիտի ըլլայ Ատրպէյճանի 
կառավարութեան կողմէ յաւելեալ աւեր Քրիստոնէական եւ մշակութային պատմական վայրերու:  
Այս աւերումները պէտք չէ՛ տեղի ունենան:  
Յարգանօք՝ 
Հոգեւոր Հայր Դոկտ. Րէյ Ուիլիըմսըն OAM 

Նախագահ Նիւ Սաութ Ուէյլզի Էքիւմէնիք Խորհուրդին 

Հայերէն թարգմանոթիւնը էջ 27ի մէջ տպուած նամակին  
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ատենապետուհի՝ Օրիորդ Հուրի Եըլտըզեան:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Դատապարտման ալիք բարձրացած է աշխարհով մէկ Ատրպէյճանի կողմէ ամբողջ քաղաքակրթութեան մը 
անէացման փորձերուն դէմ: Դժբախտաբար աշխարհը լուռ է ի տես եւ ի լուր պատահածին: Պատմութեան 
համար վկայութիւն է այս  դատապարտող յայտարարութիւնը: Կ'առաջարկենք մեր ընթերցողներուն ամէն 
տեղ ձայն բարձրացնել, որպէսզի դադրին Ատրպէյճանի թրքաբարոյ աւերումներն ու քանդումները 

ուղղուած Հայ ճարտարապետական գլուխ գործոցներուն, անոնք ըլլան եկեղեցիներ, սրբավայրեր, 
կոթողներ կամ բերդեր (Խմբ) 

 
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը ցաւով կ'արձանագրէ, որ Արցախեան երկրորդ պատերազմի ընթացքին եւ 
յետպատերազմեան շրջանին չեն դադարած հայոց հոգեւոր եւ մշակութային ժառանգութեան հանդէպ 
Ատրբէյջանի կողմէն իրականացուող բարբարոսական գործողութիւնները։  
Այսօր, յարաբերական խաղաղութեան պայմաններուն մէջ, կը շարունակուին թիրախաւորուիլ հայոց 
սրբավայրերը՝ նպատակ հետապնդելով վերացնել Արցախի պատմական մեր հողին վրայ հայկական 
ինքնութեան հետքերն ու վկայութիւնները։ Ատրբէյջանի վերահսկողութեան տակ անցած տարածքներուն մէջ 
արդէն իսկ ոչնչացուած են սրբավայրեր, պղծուծ վանքեր ու եկեղեցիներ եւ վերացուած անոնց պատմական 
պատկանելիութիւնը հաւաստող արձանագրութիւններ, անարգուած խաչքարեր եւ նախնեաց շիրիմներ։ 
Պատմութեան խեղաթիւրման եւ կեղծման միջոցով փորձեր կը կատարուին իւրացնել այդ տարածքներուն մէջ 
առկայ շուրջ 150 հայկական սրբատեղիները եւ աշխարհին ներկայացնել իբրեւ Ուդիներու կրօնական 
ժառանգութիւն։ Օրեր առաջ յայտնի դարձաւ նաեւ վերանորոգութեան պատճառաբանութեամբ Արցախի 
թեմի առաջնորդանիստի՝ Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ տաճարի հոգեւոր խորհրդանիշները 
վերացնելու եւ գմբեթի վեղարը վար բերելու փաստը։  
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը կը դատապարտէ Ատրբէյջանի իշխանութիւններու կողմէ իրականացուող 
մշակութային եղեռնագործութիւնը, ինչն անսքօղ արտայայտութիւն է հայատեացութեան, 
անհանդուրժողականութեան եւ թշնամանքի։   
Հակառակ հնչող յայտարարութիւններու եւ արդարացումներու, որդեգրուած այս քաղաքականութիւնը չի 
կրնար որեւէ ձեւով նպաստել տարածաշրջանին մէջ կայունութեան եւ տեւական խաղաղութեան 
վերահաստատման։ 
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի շարունակէ այս խնդիրները բարձրաձայնել 
միջազգային հանրութեան եւ պատկան կառոյցներու առջեւ՝ կասեցնելու Հայ ժողովրդի իրաւունքները 
ոտնահարող այս երեւոյթները: 

 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՈՒՂԵՐՁԸ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԵՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻ, ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 

Սիրելի հայորդիներ, 
Մայիսի 9-ի նուիրական այս օրը վերարժեւորում ենք մեր ժողովրդի ներդրած անմնացորդ ջանքերը, որոնք 
նպաստեցին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի եւ բռնութեան դէմ յաղթանակի կերտմանը եւ 
աշխարհում խաղաղութեան հաստատմանը: Արցախեան հերոսամարտում Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի 
բանակի կազմաւորման խորհրդանշական այս նոյն օրը, սակայն, անդրադառնում ենք նաեւ անցեալ տարի Ադրբե-

ջանի սանձազերծած պատերազմի ողբերգական հետեւանքներին։ Ադրբեջանի կողմից շարունակւում են խաղաղ 
բնակչութեան դէմ ոտնձգութիւնները, անմարդկային խոշտանգումների են ենթարկւում գերութեան մէջ գտնուող մեր 

 

 

 

ԼՈՒՐԵՐ  
ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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զինուորականներն ու քաղաքացիական անձինք, հետեւողականօրէն ոչնչացւում է հայկական հոգեւոր ու 
մշակութային բազմադարեայ ժառանգութիւնը Արցախում։  
Սիրելի ժողովուրդ, այսօր առկայ նոր մարտահրաւէրներին յանդիման մեզ համար հրամայական է հայոց բանակի 
զօրացումը, որ երաշխաւորն է մեր հայրենիքի անվտանգութեան ու մեր խաղաղ կեանքի։ Մայիսի 9-ը՝ իբրեւ 
յաղթանակի եւ խաղաղութեան տօն, մեզ համար միշտ լինելու է ոգեշնչման աղբիւր եւ վկայութիւն, որ մեր 
յաղթանակներն ու ձեռքբերումները հնարաւոր է կերտել համազգային միասնականութեան անպարտ ուժով։ Մենք 
պարտք ունենք մեր նահատակների ու նոր սերնդի առջեւ՝ ի գին ամէն զոհողութեան շէնացնելու հայրենի մեր 
երկիրը եւ վերանորոգելու մեր կեանքի խաթարուած ընթացքը, ջանքեր ներդնելու յանուն արցախահայութեան 
խնդիրների յաղթահարման եւ հետեւողականօրէն պայքարելու յանուն ազգային մեր իղձերի ու նպատակների 
իրականացման։  
Աղօթում ենք նահատակուած հայորդիների հոգիների հանգստութեան, գերիների ու անյայտ կորածների 
վերադարձի, վիրաւորների ապաքինման համար: Հայցում ենք, որ Բարձրեալ Տէրը Իր օրհնութեան ներքոյ 
խաղաղութեան ու ապահովութեան մէջ պահպանի մեր Հայրենիքը եւ զօրացնի մեր ժողովրդին ոգու արիութեամբ, 
յոյսով ու հաւատով, այսօր եւ միշտ. ամէն։  
 

 

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏՕՆԸ 
 

Մայիս 13-ին Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցին տօնեց  Յիսուս Քրիստոսի 
Համբարձման  տօնը: Այսօր կը յիշատակուի 
նաեւ 1441 թուականին Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսութեան Աթոռը Սիս քաղաքէն 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին փոխադրելու 
պատմական օրը:  
Սուրբ Գայանէ վանքին մէջ պատարագեց 
Գերմանիոյ հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տ․ Սերովբէ եպիսկոպոս Իսախանեանը։ 
Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը ըսաւ որ 
Յիսուս կը վերադառնայ այնտեղ, ուրկէ ծնունդ 
էր առած, այսինքն՝ դէպի Աստուած:  
Պատարագիչ Սրբազանը յիշեցուց, որ այսօր 
նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան 
Աթոռը Սիս քաղաքէն Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածին փոխադրելու պատմական յիշատակութեան օրն է, փաստելով, թէ ճիշտ էին արեւելեան 
վարդապետները, երբ որոշում կայացուցին Հայ Եկեղեցւոյ հոգեւոր կեդրոնը, Հայոց Կաթողիկոսութեան 
նստավայրը վերադարձնել դէպի իր աստուածօրհնեալ բնօրրանը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ  Էջմիածին։ 
«Երբ ես ասում եմ Սուրբ Էջմիածին, ես հասկանում եմ ոչ միայն յաւերժական Արարատի փէշերին վեր խոյացող 
Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը, ուր իջաւ Աստծոյ Միածին Որդին՝ Յիսուս Քրիստոս, այլ աշխարհասփիւռ ողջ Հայ 
Եկեղեցին, որի սրբազան խորաններում Յիսուս է իջնում երկնքից ի վար՝ տեսքով նշխարի ու կարմիր գինու, որպէս 
կենսաբեր Մարմին ու Արիւն: Եւ մենք բոլորս կոչուած ենք Սուրբ Էջմիածինը, Տիրոջ յաւերժական նուէրը մեր 
ազգին, դարձնելու մեր հոգեւոր հայրենիքը, որը բանաստեղծի բառերով ասած` «Ծննդավայրն է մեր հոգու եւ դէպի 
երկինք բարձրացող գաղտնի ճամբայ մը ունի»,- ըսաւ Սրբազանը:  

 
Ի ՏԷՐ ՆՆՋԵՑ Տ. ՄԱՄԲՐԷ ԱԲԵՂԱՅ ՏԱՇՉԵԱՆԸ 

 

10 Մայիս 2021-ին ի Տէր ննջեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի երիտասարդ միաբաններէն Հոգեշնորհ Տէր 

Մամբրէ Աբեղայ Տաշչեանը, յետ հիւանդութեան։ Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի։ 
Հայր սուրբի վերջին օծումն ու Թաղման արարողութիւնը տեղի ունեցան Մայիսի 14-ին  եւ մարմինը 
ամփոփուեցաւ Մայր Աթոռի միաբանական գերեզմանատան մէջ։ 
Աւազանի անունով Խաչիկ, Մամբրէ Աբեղան ծնած է 1976-ին՝ Էջմիածին: 1993-1999 ուսանած է Գէորգեան 

Ճեմարանի մէջ: 1999-ին ձեռնադրուած է սարկաւագ Տէր Ոսկան եպիսկոպոս Գալփաքեանի ձեռամբ: 
2000-ին պաշտպանած է դիպլոմային աշխատանք՝ «Ներսէս Ե Աշտարակեցի Կաթողիկոսի կեանքն ու 
գործունէութիւնը» թեմայով։ 
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2001-ի Յուլիսի 28-ին, ձեռամբ Տ. Յովնան արքեպ. Տէրտէրեանի, ձեռնադրուած է 

կուսակրօն քահանայ։ Հայր Սուրբը հովուական առաքելութիւն տարած է թեմերու 
եւ տեսչութիւններու մէջ, մասնաւորապէս ծառայած է Գուգարաց թեմին մէջ, 
եղած է Ստեփանաւանի տարածաշրջանին հոգևոր հովիւը, իր ծառայությունը 

բերած է Մայրավանքի և Մայր Աթոռի Վանորէից տեսչութիւններուն մէջ, 

միեւնոյն ատեն եղած է Ս. Գայանէ և Ս. Շողակաթ վանքերու վանահայր: 
 

Փարոսի խմբագրութիւնը իր խորին ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Վեհափառ Հօր եւ 
Հայր Սուրբի ընտանիքին անոր վաղ մահուան առիթով:   
 

 
                ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ 

                                     ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԱՄԵՆԱՄԵԱՅ ՀԱՒԱՔԸ 
 

Մայիս ամսու 26-ին, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին, «Հրաչ 
եւ Սուզան Թուֆայեան» հայորդեաց տան մէջ տեղի 
ունեցաւ քահանայից ամենամեայ ժողովը, որուն 
մասնակցեցան Մայր Աթոռ պաշտօնավարող եպիս-

կոպոսները, թեմակալ Առաջնորդները, Միաբան-
ները, Հայաստանի եւ Արցախի թեմերէն շուրջ 184 

եկեղեցականներ: 
Հաւաքը բացուեցաւ կազմակերպիչ յանձնախումբի 
նախագահ եւ Շիրակի թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տ. Միքայէլ արքեպիսկոպոս Աջապահեանի ողջոյնի 
խօսքով: Ապա Սրբազանը հանդէս եկաւ Հանրա-

պետութեան առկայ իրավիճակին վերլուծումով, 
նշելով մարտահրաւէրները ինչպէս նաեւ Եկեղեցւոյ 

եւ հոգեւորականութեան առաքելութիւնը ռազմագերիներու, զոհուածներու, անյայտ կորածներու, 
վիրաւորներու եւ տեղահանուածներու ընտանիքներուն ցուցաբերուելիք առանձնակի հոգեւոր խնամքին մէջ:  
Ժողովը իր լրումին հասաւ Վեհափառ հօր պատ-

գամով: Ամենայն հայոց Հայրապետը անդրադարձաւ 
որ 44-օրեայ պատերազմը մեր պետութեան առջեւ 
դրաւ նոր եւ շատ լուրջ մարտահրաւէրներ:  Պատե-

րազմը մեր առջեւ պարզեց շատ ճշմարտութիւններ՝ 
թէ՛ աշխարհաքաղաքական իրողութիւններու եւ թէ՛ 
ներքաղաքական, հասարակական կեանքի սխալ 
ընթացքներու, բացթողումներու եւ թերութիւններու 
մասին։ Այս ժողովը, նշեց Վեհը, պատեհ առիթ էր 
քննարկելու, սահմանելու հովուական եւ ընկերային 
առաջնահերթութիւնները եւ ի հարկին վերատեսու-

թեան ենթարկելու հովուական առաքելութեան 
իրականացման կերպերը: Խօսելով իրավիճակին 
մասին, Վեհափառը զայն բնորոշեց հետեւեալ 
խօսքերով. «Մտահոգիչ է այսօր նաեւ Ադրբեջանի 
ծաւալապաշտական նկրտումների պատճառով հայրենիքի սահմաններին տիրող իրավիճակը, Գեղարքունիքի եւ 
Սիւնիքի սահմանամերձ շրջաններում բնակուող մեր ժողովրդի անվտանգութեան հարցը, որը լուրջ 
անհանգստութիւններ է առաջ բերել ամբողջ երկրում։ Երէկ տակաւին, ցաւով տեղեկացանք, որ ադրբեջանական 
սադրանքի հետեւանքով զոհուել է հայ զինուորական։ Խստօրէն դատապարտելով Հայաստանի ինքնիշխանութեան 
եւ մեր ժողովրդի իրաւունքների հանդէպ ոտնձգութիւնները՝  Եկեղեցին իր բոլոր հնարաւոր միջոցներով աշխատանք 
պիտի տանի այս ոտնձգութիւնների կանխարգելման, գերիների ազատութեան, հոգեւոր մեր սրբութիւնների 
պաշտպանութեան համար»: 
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Նորին Սրբութիւնը ընդգծեց, որ Եկեղեցւոյ 
առաքելութիւնն է ոչ միայն մասնակից դառնալ առկայ  
մարտահրաւէրներու յաղթահարման աշխատանքներուն, 
այլեւ ըլլալ ամոքողը ցաւի, սփոփողը վշտերու, ցրողը մեր 
ժողովրդի հոգին պատած անյուսութեան եւ տրտմու-

թեան։ Այս կապակցութեամբ Հայոց Հովուապետը 
գնահատանքով անդրադարձաւ պատերազմի ծանր 
օրերուն եւ հետագայ ամիսներուն եկեղեցականներու 
աջակցութեան եւ բազմաբնոյթ ծրագրերուն։ 
Խօսելով յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրութիւն-

ներու մասին՝ Ամենայն Հայոց Հայրապետը նշեց, որ  
Եկեղեցւոյ պարտքն է  ցոյց տալ  մարտահրաւէրներու 
իրական վտանգը, ահազանգել հայրենիքի մէջ տեղի 
ունեցող անցանկալի զարգացումները, հոգ տանիլ 

ազգային համախմբման «Առաջիկայ ամիսը վճռորոշ է լինելու մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Պէտք է 
ջանքեր գործադրենք, որպէսզի նախընտրական այս շրջանում մեր ժողովուրդը չկանգնի նոր պառակտումների եւ 
եղբայրատեացութեան դրսեւորումների առջեւ։ Մեր ժողովրդի զաւակներին յորդորենք իրենց ընտրութեան մէջ 
առաջնորդուել ազգի ու հայրենիքի գերագոյն շահով, լինել արդարամիտ եւ անաչառ։ Եկեղեցին քաղաքականութեան 
մէջ միջամուխ լինելու յաւակնութիւն չի դրսեւորել եւ չի դրսեւորում, ձեռնարկուող քայլերը պայմանաւորուած են 
սոսկ ճգնաժամային բարդագոյն իրավիճակով, որի դիմագրաւման հարցում յապաղումը այլեւս յղի է նոր 
արհաւիրքներով։ Եկեղեցին ունի կարեւոր առաքելութիւն՝ վերապրած պատերազմի, կրած կորուստների եւ 
ապագայի անորոշութեան պատճառով առաջացած անկումային հոգեվիճակը յաղթահարելու, վաղուայ օրուայ 
հանդէպ լաւատեսութիւնը ամրապնդելու, երկրից արտագաղթը կասեցնելու։ Այս նպատակով խիստ անհրաժեշտ 
է եւ կարեւոր նաեւ իւրաքանչիւր եկեղեցականի ջանադիր աշխատանքը, նախանձախնդրութիւնը եւ 
անձնական օրինակը», եզրակացուց Վեհափառը, շեշտ դնելով նաեւ մեծ դերակատարութեան վրայ, որ 
վերապահուած է Սփիւռքին: 
Ժողովի աւարտին լոյս տեսաւ հաղորդագրութիւն: 
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում համայն մեր 
ժողովրդին եւ շնորհաւորում՝ Հանրապետութեան տօնի առիթով։ 
Այս տարի մեր երկրի համար բարդ ու ծանր իրավիճակում ենք նշում Հանրապետութեան տօնը եւ վերստին 
անդրադառնում Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հաստատման յիշատակներին։ Աւելի քան 100 տարի 
առաջ ցեղասպանութեան եւ հայրենազրկման դառը հարուածները կրած մեր ժողովուրդը կանգնել էր նաեւ իր 
հայրենիքի արեւելեան հատուածը եւ իր գոյութիւնը պաշտպանելու մեծ մարտահրաւէրների առջեւ, սակայն չընկրկեց 
եւ արի ոգով ու միասնաբար պայքարեց մայիսեան հերոսամարտերում՝ վերականգնելով հայրենի պետականութիւնը։ 
Առաջին Հանրապետութիւնը, թէեւ երկար չգոյատեւեց, սակայն եղաւ անկախ պետականութեան տեսանելի 
առհաւատչեան, որի ներշնչումով կերտուեցին վերազարթօնքի յետագայ յաղթանակները մեր ժողովրդի։  
Այսօր եւս մենք մտահոգ ենք հայրենի մեր երկրի առջեւ ծառացած հիմնախնդիրներով, մեր սահմանների, մեր 
ժողովրդի անվտանգ ու ապահով կեանքի նկատմամբ շարունակական ոտնձգութիւններով։ Սակայն, հաւատում ենք, 
որ մայիսեան հերոսամարտերի յաղթական ոգով մեր ժողովուրդը Աստծոյ օգնութեամբ ուժ պիտի գտնի դուրս գալու 
նաեւ այս փորձութիւնից եւ համընդհանուր ջանքերով ձեռնամուխ լինելու մեր հայրենիքի զօրացմանը, 
պետականութեան ամրապնդմանը, հայոց լուսաւոր գալիքի կերտմանը։   
Թող Աստուած խաղաղութիւն պարգեւի համայն աշխարհին, մեր երկրին ու ժողովրդին եւ Իր անբաւ շնորհների 
ներքոյ զօրութիւն տայ իրագործելու մեր համազգային նպատակները, ապահով ու բարօր կեանքի մեր ձգտումները։  
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Հանդիսավարութեամբ Տիկին Մարինա Աւագեան-Չափրազեանի, 
ՀՀԲԿ-ն ժրաջան աշխատանք կը տանի եւ մեր մեծ մամիկներն ու 
պապիկները այնտեղ որակաւոր ժամանակ կ'անցնեն: Տիկին Մարինան 
նաեւ կը ղեկավարէ Երիտասարդ Մայրերու խմբակը, ամէն Երկուշաբթի 
օր: Այս ծիրէն ներս, Երկուշաբթի 10 Մայիսին մեր երիտասարդ մայրերը, 
յատուկ յայտագրով եւ համադամ կերակուրներու լի սեղաններու շուրջ, 
տօնեցին Մայրերու Տօնը: Ճաշին՝ միացան Սրբազան հայրը, Տէր 
Աւետիս Քահանայ հայրը ինչպէս նաեւ Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ եւ 
ՀՀԲԿի աշխատակազմի անդամներ: Սրբազան Հօր ներկայութիւնը 
միշտ առիթ կը հանդիսանայ որ մայրերու միտքը չարչրկող զանազան 
հարցերու պատասխաններ տրուին: Այս երիտասարդ մայրերուն 
մտահոգութիւններէն մին է՝  եկեղեցւոյ շրջապատը իրենց զաւակներուն 
դարձնել հոգեւոր ներշնչարան: 
 

Տօնական առիթները շատ են 
Մայիս ամսուան ընթացքին, 
որոնց շարքին՝ Համբարձման 
տօնը: ՀՀԲԿի մէջ, երեք 
հանգրուաններով՝ 14, 18 եւ 19 
Մայիսին տօնուեցաւ Համ-

բարձումը: Մեր մայրիկները, 
իրենց անսպառ արտասանութիւններով եւ երգերով շէնցուցին 
մթնոլորտը: Որքան Հայերէն ամբարուած կայ մեր մեծ ծնողներուն 
ուղեղներուն մէջ, որ իրենց տուած են իրենց դաստիարակները 
Միջին Արեւելքի մեր վարժարաններուն, եկեղեցիներուն եւ 
ակումբներուն մէջ: Երեք անգամ տեղի ունեցաւ վիճակաձգութիւն 
որ Համբարձման յատուկ աւանդութիւն է: Տօնուեցաւ նաեւ 
Մայրերու Տօնը: Սրբազան հայրը օրհնեց մեր մեծ ծնողները 

Մայրերու 
թէ Համ-

բարձման տօներուն առթիւ եւ մաղթեց որ անոնց 
շուքը անպակաս մնայ իրենց զաւակներուն, 
թոռներուն ու ծոռներուն գլուխներուն վրայէն: 
 

Բոլորին սիրելի Տիկին Մարինան յատուկ նուէրներ 
բաժնեց մեր մեծահասակ մայրիկներուն, իրենց 
տօնին առիթով: Այստեղ կարելի է անդրադառնալ 
իրողութեան մը: Մէկ տարիէ աւելի է, որ Երեքշաբթի 
օրերուն Աղօթասէր Կիներու հաւաք տեղի չունենար 
Պսակաձեւ ժահրին պատճառով: Անոր փոխարէն, 
Երեքշաբթիներու ՀՀԲԿի յայտագիրը Տիկին Մարի-

նան կը պատրաստէ աւելի հոգեւոր թեմայով: 
Մեծապէս քաջալերելի կը գտնենք այս բծախնդիր 
նախաձեռնութիւնը եւ կը շնորհաւորենք ՀՀԲԿի 
տնօրինութիւնը այս փափկանկատութեան համար: 

 

         Լուրեր Հայ Համայնքի  
         Բարեկեցութեան Կեդրոնէն (ՀՀԲԿ) 
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Լուրեր 
Ծուխերէն 

 

 

 
 
 

 

 
 

ՈՒԷՆՈՒԸՐԹՎԻԼ - ՍԻՏՆԻ 
 

ՀԵԵՄ Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցի 
Հայ Եկեղեցւոյ Երիտասարդական Միութիւն   

 
 

Կիրակի 23 Մայիսը կարեւոր օր էր մեր եկեղեցւոյ պատմու-

թեան մէջ, որովհետեւ այդ օր նշուեցաւ Սուրբ Երրորդութիւն 
Առաքելական Եկեղեցւոյ անուան տօնը: Եկեղեցւոյ պատմութիւնը կ'երթայ մինչեւ 1950-ական թուականներ: 
Եկեղեցին կարեւոր պատսպարան եղած է Հայ ներգաղթողներու, հաւաքավայր եւ հաւատքի տուն: 
Տարիներու ընթացքին, բազմաթիւ Հայեր հաստատու-

եցան Արեւմտեան Սիտնիի մէջ, հեռու Չացուուտի 
եկեղեցիէն: Հետեւաբար, 1993-ին, Թեմական Խոր-
հուրդը նշանակեց նոր Ծխական Խորհուրդ մը, որուն 
պարտականութիւնն էր կազմակերպել Արեւմտեան 
Սիտնիի ծուխը: 
Բաւական տարբերակներ նկատի առնելէ ետք, 
Ուէնթուըրթվիլ արուարձանի 26 Կարֆիլտ Փողոցին 
վրայ գտնուող Մասոնական Տաճարը գնուեցաւ 2007 
թուականին, աջակցութեամբ համայնքին: 2012ին սկսան 
վերակառուցման աշխատանքները: 2014-ին սուրբ 
խորանը օծուեցաւ եւ առաջին Պատարագը 
մատուցուեցաւ: 
Այսօր, եկեղեցին կը ծառայէ Հայ աշխուժ համայնքի մը, 
որուն անդամները ներկայ էին նշելու տարեդարձը այս 
նախաձեռնութեան: Երիտասարդաց Միութեան անդամները մասնակցեցան Պատարագին ապա վեր 
բարձրացան Պաթմանեան Սրահ, ուր աւանդական Հերիսան օրհնուեցաւ եւ հրամցուեցաւ: 

Պատիւը ունեցանք հիւրընկալելու Քամպըրլանտի փոխքաղաքա-

պետ պարոն Էտի Սարգիսը, որ օգտակար եղած էր Աղան 
Արքեիսկոպոսին ապահովելու եկեղեցւոյ շէնքը: Հիւրերուն կարգին 
էր նաեւ Խորհրդարանի անդամ եւ Կրանվիլի  ներկայացուցիչ 
Տիկին Ճուլիա Ֆին: Երկու հիւրերը իրենց խօսքերուն մէջ անգամ մը 
եւս նորոգեցին իրենց յանձնառութիւնը զօրաւիգ կանգնելու 
համայնքին: Ճուլիա 
Ֆին իր գնահա-

տանքը յայտնեց Պրն 
Կարապետ Ալաճաճ-
եանին ի նպաստ 
եկեղեցւոյ հիմնադըր-

ման անոր տարած 
աշխատանքին հա-

մար: Շնորհակալութիւն յայտնուեցաւ նաեւ եկեղեցւոյ 
կնքահայրերուն, իրենց շարունակուող զօրակցութեան համար:  
Երիտասարդական Միութիւնը իր պատրաստակամութիւնը կը 
յայտնէ շարունակելու օգնել եկեղեցւոյ զարգացման աշխա-

տանքներուն, աւելի լաւ կարենալ ծառայելու համար Հայ 
համայնքին: Մենք աւելիով յանձնառու ենք երիտասարդներ 
ներառելու եկեղեցւոյ եւ համայնքային կեանքին մէջ, որպէսզի անոնք աւելի լաւ հասկնան իրենց 
պատմութեան  նշանակութիւնը: Եթէ ընթերցողները կը փափաքին իմանալ մեր գործունէութեան մասին թող 
բարեհաճին այցելել մեր Ֆէյսպուքի եւ Ինսթիկրամի հետեւեալ հասցէները՝  
 https://www.facebook.com/acyaholytrinity and https://www.instagram.com/acyaholytrinity/. 

 

Րաֆֆի Մարգարեան 
  

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
https://www.instagram.com/acyaholytrinity/
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Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

Դշ 12 Մայիս – Օքլանտի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներ, Տոքթ Զաւէն 

Փանոսեան եւ Նշան Պասմաճեան, որոնք եկեղե-

ցին կը ներկայացնեն նաեւ Լժնէթ Պիշարայի մէջ, 
մասնակցեցան այս վերջինին կազմակերպած 

լսարանական հաւաքին, որ տեղի ունեցաւ Սէյնթ 

Թոմաս Մուր եկեղեցւոյ սրահին մէջ, ի ներկայ-
ութեան 60ի շուրջ ընդհանրապէս արաբ հաւա-

տացեալներու: Օրուան բանախօսն էր Սիրիաք 

Ուղղափառ Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Ֆատի 

Պաշիր վարդապետը: Նիւթն էր՝ «Քրիստոսի 

Յարութիւնը Ձեր Յարութիւնն է»: Շատ բծա-

խնդրութեամբ պատրաստուած խորքային 

բովանդակութեամբ նիւթը լաւագոյնս ներկայա-
ցուց վարդապետը: Ունկնդիրները չզգացին թէ մէկ ժամէ աւելի տեւեց բանախօսութիւնը զեկուցաբերին 

յստակ եւ հետաքրքրական ձեւով ներկայացման պատճառաւ: Կարողութիւններու տէր անձ այս կուսակրօն 

քահանան, մեծ ապագայ կը խոստանայ որպէս կղերական: Հանդիսավարութիւնը կատարեց Տոքթ Զաւէն 

Փանոսեան, որ, Արաբերէն լեզուով,  իր բացման ու փակման խօսքերուն մէջ վեր առաւ Ֆատի հայր սուրբին 
կարողութիւնները եւ շնորհակալութիւն յայտնեց անոր յանուն ներկաներուն: Դասախօսութիւնը կրկնուեցաւ 
26 Մայիսին Օքլանտի հարաւային շրջանի բնակիչներուն համար :      

 
Հինգշաբթի, 13 Մայիսի երեկոյեան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ խնամակալութիւնը, 
մասնակցութեամբ Առաջնորդարանի պատուոյ ներկայացուցիչ Պրն Նշան Պասմաճեանի, ժողով գումարեց 
քննելու համար կարելիութիւնները եկեղեցական կեանքի ապագայ զարգացման, դպրաց խումբի 
կազմակերպման ներառելու երեխաներ եւ պատանիներ: Կարդացուեցաւ Թեմական Պատգամաւորական 
Ժողովին (ԹՊԺ) ներկայացուելիք ՆԶի շրջանին երկամեայ տեղեկագիրը, որով տեղեակ կը պահուին 
պատգամաւորները համայնքային ընդհանուր գործունէութեան մասին եւ առաջարկներ տրուեցան շրջանիս 
ներկայացուցիչ Պրն Յակոբ Եըլտըզեանին զանոնք փոխանցելու ԹՊԺ-ին: (ԹՊԺի մանրամասնութիւնները 
կարդալ թեմական լուրերուն մէջ): 
 

Կիրակի, 16 Մայիս 2021ի առաւօտուն աւելի 
քան 50 հայորդիք հաւաքուեցան Մէտօուուտի 
համայնքային կեդրոնին մէջ, ուր ՆԶի Հայկական 
Միութիւնը ամիսը մէկ անգամ կը հրաւիրէ իր 
անդամները եւ բարեկամները, երկու ժամ միա-

սին ժամանակ անցընելու եւ հայկական մթնո-

լորտի մէջ հայօրէն շնչելու: Այս Կիրակի նարտեր 
տրամադրուած էին որպէսզի Հայ տղամարդիկ 
մրցէին իրար դէմ իսկ տիկինները զբաղած էին 
կերակուրի պատրաստութեամբ: Շատ հաճելի էր 
երիտասարդ երկու նոր զոյգերու ներկայութիւնը, 
մին Անգլիայէն (Կինը Ֆրանսահայ) իսկ միւսը՝ 
Սիտնիէն (ամուսինը Հայ): Անոնք արդէն իրենք 
զիրենք հարազատ զգացին եւ մերուեցան շրջա-
նակին ու մաս կազմեցին կերակուրի պատրաս-

տութեան (թապպուլէ): Ասոնց զուգահեռ երեխա-

ներուն ուսուցուեցան Հայերէն տառեր: Այս 
երեխաները հիմնական մտահոգութիւնը պէտք է ըլլայ համայնքային ղեկավարութեան: Մեծամասնութեան 
կարծիքն է որ երկու ժամը անբաւարար է իրարմէ մէկ ամսուան կարօտը առնելուն:    
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Շաբաթ, 29 Մայիս – Հայ եկեղեցին աշխուժ աշխատանք կը տանի 
Էքիւմէնիք գործելադաշտին մէջ: Նշան  Սարկաւագ Պասմաճեան, 
ընդառաջելով Ղպտի հոգեւոր հովիւ Պիշօյ Քահանայ հօր 
հրաւէրին, մասնակցեցաւ դասախօսութեան մը, նիւթ՝ Թիկրայի 
(Եթովպիա) ժայռափոր եկեղեցիները: Նիւթը ներկայացուց Design 

Engineer Պրն Նիք Պըրնզ: Նման Գեղարդի, Եթովպիան ունի շատ 
մը ժայռափոր եկեղեցիներ, որոնք վերջին վեց ամիսներուն սրբա-
պղծման եւ աւերման վտանգը կ'ապրին: Որպէս Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ դաւանակից եկեղեցի, պատահածը կը 
մտահոգէ նաեւ մեզ իւրաքանչիւրս: Հարիւրէ աւելի, տարբեր 
դաւանանքներու Նոր Զելանտացիներու ներկայութեան, Պարոն 
Պըրնզ ներկայացուց նիւթը: Հաւաքէն ետք, Նշան սարկաւագ եւ 
դասախօսը զրուցեցին, որուն որպէս արդիւնք՝ Պրն Պըրնզ խոս-

տացաւ առաջին առիթով Հայաստան այցելել նկարելու համար 
Գեղարդի ժայռափոր եկեղեցին նաեւ՝ Արեւմտահայաստան, 
նկարելու հայկական սրբավայրեր եւ օր մը նմանօրինակ դասա-

խօսութեամբ մը ներկայանալու հանրութեան: Պիշօյ քահանան, 
նախքան դասախօսութիւնը, կատարեց ժամերգութիւն եւ բացատրութիւն տուաւ Առաքելական եկեղեցիներու 
մասին: Երեկոն կարելի է համարել զարգացուցիչ եւ որակաւոր:   

Թղթակից 
 

 

  

Ի՞նչ է «Առաջնորդարանի Բարեկամներ» ծրագիրը: 
Ծրագիրը կեանքի կոչուեցաւ Առաջնորդարանին 
ապահովելու տարեկան գումար մը, որպէսզի ան 
կարողանայ լաւագոյնս իրագործել ձեզի ծանօթ իր 
ծրագիրները, ինչպիսիքն են՝ զօրակցութիւն 
Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի ծուխերուն, 
Քրիստոնէական դաստիարակութիւն, յարաբերական 
աշխատանք, երիտասարդական 
նախաձեռնութիւններ, էքիւմէնիք յարաբերութեանց 
զարգացում, նաեւ՝ Հայաստանի, Արցախի իսկ այսօր՝ 
արցախեան պատերազմէն տուժողներուն նիւթական 
զօրակցութիւն: 
 

Առաջնորդարանը պիտի փորձէ իր «Բարեկամ»ներէն  
ապահովել նուէրներ, վճարելի տարեկան դրութեամբ, 
ըստ անոնցմէ ստացած  խոստումներուն:  Այս ցոյց 
կու տայ Առաջնորդարանի Բարեկամներուն տածած 
գուրգուրանքը Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ եւ 
անոնց գնահատանքը Առաջնորդարանին 
առաքելութեան, որն է ծառայել Աւստրալիոյ եւ Նոր 
Զելանտայի Հայ համայնքին, ինչպէս նաեւ զօրակցիլ 
Հայրենիքին:  
 

«Առաջնորդարանի Բարեկամ»ները, զանազան 
առիթներով կը հրաւիրուին Առաջնորդարան՝ 
մասնակցելու տարբեր միջոցառումներու.  Նաեւ՝ 
տարեկան հանդիպումի մը այլ համախոհ 
«Բարեկամնրու» հետ, քննարկելու համար 
Առաջնորդարանի աշխատանքային ուղին: 
 

What is the Friends of the Diocese Program? 

The Program was established to ensure the 

Diocese has sufficient operating funds each year to 
best serve the community and the parishes through 

ministry and mission, maintaining programs which 

include outreach to mission parishes, community-

building, Christian education, youth initiatives, 
ecumenical relations as well as extending support 

to Armenia, Artsakh and now those afflicted by 

the war.  
 

The Program seeks endowments, a promise to 

commit an annual amount to support the work of 

the Diocese. This commitment demonstrates how 

Friends of the Diocese care passionately about our 
Armenian Apostolic Church and understand the 

Diocese's role and mission to serve the Armenian 

community in Australia and New Zealand as well 
as our motherland.  
 

As a Friend of the Diocese we invite you on 

various occasions at the Diocesan Centre as well 
as to an Annual Meeting of like-minded heads and 

hearts to share reports and discuss the path of the 

Diocese.  

ԶՕՐԱՒԻՑ ԿԱՆԳՆԻԼ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻՆ, ՈՐՊԷՍ 

«ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԲԱՐԵԿԱՄ»: 
 

SUPPORT THE WORK OF THE 

ARCHNORATAN AS A 

‘FRIEND OF THE DIOCESE’ 
 

WE INVITE YOU TO BECOME A 

‘FRIEND OF THE DIOCESE’ 
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DIOCESAN NEWS 
 

Saturday 1 May – The official unveiling and blessing 

of the Meadowbank War Memorial Park Khachkar, 

erected in 2020 following the initiative of Ryde 
Council member Mr Sarkis Yedelian. In response to 

the invitation of the Ryde Council Mayor Mr Jerome 

Laxale, the Primate His Eminence Archbishop 
Haigazoun Najarian presided over the blessing 

ceremony, accompanied by Parish Priest, Reverend 

Father Avetis Hambardzumyan and Reverend Krikor 
Youmoushakian. The Khachkar was installed in 2020, 

however, due to the Covid 19 imposed restrictions, the 

blessing ceremony nor the official unveiling, had been 

possible. 
The ceremony was officiated by Mr Sarkis Yedelian.  

The Homenetmen marching band, which has been 

improving impressively every year, played triumphant 
pieces at the start and the Armenian and Australian 

national anthems at the closing of the ceremony.  

Immediately following the unveiling, Archbishop 
Najarian blessed the khachkar and its craftsman, Artak 

Hambardzumyan, whose work had been inspired by 

the khachkars of Julfa. In both Armenian and English, 
the Archbishop firstly thanked the Ryde Council and 

explained that this khachkar stands as a symbol of the 

solidarity forged between Armenia and Australia, 

established by the Anzac heroes who on their return to 
Australia from the war, gave testimony of their 

eyewitness accounts of the Armenian Genocide. This 

Khachkar today, portrays the will, faith and struggle of 
our Armenian peoples, to withstand and resist any kind 

of evil, to not descend into despair, but rather to rise to 

immortality. More than 5,000 khachkars have been 
destroyed by the Azerbaijanis, however, we will 

continue to erect similar khachkars around the globe to 

replace those demolished, in Australia, the figure has 

reached five. He thanked the President of the USA for 
his recognition of the Armenian Genocide and put 

forward his request that the Australian Government 

would follow the same path. The Primate called 

everyone to continue the struggle in the name of 
justice until all countries of the world recognise the 

genocide with resurgence in efforts, raising our voices 

to achieve justice. 
On behalf of Ryde Council, Mr Yedelian conveyed the 

Ryde Council members’ united stance in solidarity in 

the name of justice, the recognition of the Genocide 
and the independence of Artsakh. 

Ryde Mayor Jerome Laxale shared remarks about the 

Anzacs and the carving of relations between 

Australians and Armenians which is still thriving after 
106 years; this khachkar, evidence of Ryde Council’s 
solidarity with not only Artsakh but the Armenian 

people of Lebanon. The City Mayor thanked and 
expressed his appreciation to the Armenian community 

for its enriching contributions in various regions of the 

city.  

In his address, MP Victor Dominello asserted that if 
we were not committed to our fight against injustice, 

we would not be gathering in this park each year. He 

applauded the inscription which reads that the 
khachkar was erected not only for the martyrs but also 

for all those who provided support to the survivors. He 

praised the united efforts of all the Armenian 
organisations. Federal MP John Alexander posed the 

question, what would the martyred Anzacs feel, aware 

that, having been supportive of the Armenian victims 

during and in the aftermath of the genocide, Australia 
had still not recognised the genocide? He called upon 

the Australian government to officially recognise the 

Armenian genocide. He spoke of his impressive visit 
to Artsakh, for which the Azeri government placed his 

name in their political black list. 

On behalf of the Armenian National Committee, 
Garinè Torossian thanked NSW political 

establishments and individuals who had recognised the 

Genocide and the republic of Artsakh and who 

continue to pursue justice for the recognition of the 
genocide of the Armenian, Assyrian and Greek 

communities.
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AGBU Alexander Primary School student Sarkis Hambardzumyan read a speech in Armenian and English, and on 
behalf of his generation, following an outline of the 

historical facts of the Genocide, condemned the 

Genocide. Hambardzumyan expressed his 
appreciation to Australia, permitting the Armenian 

community to develop and grow its culture in this 

country. And concluded, “we do not want to be the 
enemy of any country but we do demand that 

Turkey acknowledge the crime they perpetrated, the 

Armenian Genocide”. 
The politicians, the representatives of Armenian 
organisations and institutions, state ministers and 

representatives of the Australian Palestinian 

community laid wreaths before the monument in 
tribute to our holy martyrs. 

On behalf of the Armenian community, the 

Diocesan Council Vice-Chairman Mr Stepan 
Kerkyasharian extended his appreciation to Ryde Municipal Council, each individual Councillor, all the Armenian 

community organisations and community members. “This Khachkar is a reflection of the solidarity between Ryde 
Council, the residents and the Armenian community. Ryde has received the Armenian community within its fold, with 

a deep understanding of its past and its sacrifices. This khachkar is a symbol of the Christian faith of the Armenian 
people, their humanity and righteousness, their adherence to that faith and a sound commitment to their cause.” 

Following the ceremony, all present were invited to the Ryde Municipal Town Hall where the Armenian Relief 

Society HOM Araz Chapter ladies hosted refreshments. 

 

Tuesday 4 May – Archbishop Najarian presided over the extraordinary Diocesan Council meeting. The finalised 2020 

Financial Statements and 2021 Budget were reviewed which were to be presented at the Diocesan Annual Meeting on 

15 May. The annual reports were ratified which were also to be presented at the said meeting. The meeting also dealt 
with certain parish issues and decisions were made in relation to them. 

 

Wednesday 5 May – Archbishop Najarian participated in the Australian Middle Eastern Church (AMEC) Heads of 
Churches Meetings’ periodic meeting, held in St Nicholas Antiochan Orthodox Church Hall in Punchbowl, as the 
guest of Metropolitan Basilios Kodseie. The meeting was presided over by Bishop Robert Rabbat. We remind our 

readers that the AMEC body includes the following churches: 
Maronite Church   Chaldean Church 

Melkite Church    Syriac Orthodox Church  
Armenian Apostolic Church  Syriac Catholic Church 

Armenian Catholic Church  Ancient Eastern Church 
Coptic Orthodox Church  Antiochan Orthodox Church 

Coptic Catholic Church 

The meeting reviewed and reached decisions on projects which were incomplete due to the restrictions imposed by the 
Coronavirus. It is worth mentioning that according to the Orthodox Church old and new calendars, the Feast of the 

Holy Resurrection of Christ was celebrated on 2 May according to the Old Calendar and 4 April according to the New 

Calendar. 

 

Tuesday 11 May – Taking advantage of the arrival in Sydney of Melbourne’s St Mary’s Church Parish Pastor 
Reverend Father Khacher Harutyunyan, Archbishop presided over a clergy meeting in the Diocesan Centre, with the 

four priests of the Diocese present. The meeting heard reports and examined current issues which are relevant to the 
Church. Over the years, similar meetings have played a valuable role in benefiting the parishes and in the service to 

our community faithful. 

 

Thursday 13 May – As every year, Archbishop Najarian celebrated episcopal Holy Mass on the Feast of the 

Ascension of Christ, with the participation of the three parish priests, two deacons and a large number of community 

faithful. In his sermon, the Archbishop explained the meaning of the Ascension and the significance of Christ’s second  
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coming; defined the meaning of Christ’s Ascension in both the spiritual and national context, as a commemoration of 
pilgrimage and contributing to the building of faith; how many traditions are inspired by the Feast of the Ascension. 

Celebrations would take place on that day and faith in the Lord and the mission of the church would be energised in 

the theme of the customs.  He urged these traditions be passed down to future generations. In relation to the loss of 
faith, Archbishop indicated the number of believers is smaller today. He wished that on the Feast of Christ’s 
Ascension, we as a nation would rise, ascend and be enlightened, convicted of the sacrifices of our nation and by the 

ascension of Christ strengthened standing together as a nation. 
On this occasion, Paros editorial congratulates all bearing the name Hampartzoum, Hampo, Hampig and Hampar 

wishing them God’s blessings. 
 

Saturday 15 May – On the third Saturday in May, the 
Diocesan Annual and Properties Committee meetings 

are held. This year the two meetings were held in the 

Edgarian Hall of Holy Resurrection Church. 
Archbishop Najarian presided over the proceedings, 

commencing at 9.30am with communal prayer, 

followed by the Properties Group meeting which 
closed at 12.00pm. The elected office bearers for the 

meeting were: Mr Hovig Chahinian Chairman, Mr 

David Alexander Secretary. Following the 

appointment of office bearers, the Minutes of the 
previous year’s Annual Meeting held online on 24 
October 2020 were read and confirmed. The Properties 

Directors’ Report was read and approved, followed by 
the financial report. The appointment of the accountant 

and auditor were confirmed for 2021. The meeting 

discussed planning strategies and their implementation. 

The building projects in progress were discussed. The 
meeting closed with the Primate’s prayer and best 
wishes. 

An hour later, at 1.00pm the Diocesan Annual General 
Meeting was opened with Archbishop Najarian 

presiding. Parish priests present were, Archpriest 

Father Bartev Karakashian, and Parish Pastors of Holy 
Resurrection Church, Father Avetis Hambardzumyan, 

and of Melbourne’s St Mary’s Church, Father Khacher 
Harutyunyan. The Diocesan Council members 

participated as did members of the Holy Resurrection, 
Holy Trinity and St Mary’s Churches Parish Councils. 

New Zealand’s St Gregory the Illuminator Church 
Committee had sent their representative to participate. 
The meeting commenced with communal prayer. The 

elected office bearers for the meeting were: Mr Zaven 

Yaghljian Chairman, Mr Arek Yapoudjian Secretary-
Armenian, Miss Roberta Hosikian Secretary-English, 

with a Resolutions Committee and Vote Processing 

Committee also selected. The message and blessing of 

His Holiness Karekin II Supreme Patriarch and 
Catholicos of All Armenians was read. We note that 

due to the Coronavirus, the 2020 Diocesan Annual 
Meeting did not take place. Accordingly the delegates 

heard the reports of the Primate, Diocesan Council’s 
activity and financial reports for 2019 and 2020 
approving and confirming the latter reports. Reports 

were also presented by the New Zealand 

representative, ACYA young adults from the Holy 
Resurrection and Holy Trinity Churches which were 

highly valued and the Armenian Community Welfare 

Centre. Elections pursued for two vacated positions on 

the Diocesan Council. Finally the Diocese’s 2021 
annual Budget was reviewed and approved by the 

delegates. Discussions were held before the conclusion 

of the meeting which included the works undertaken in 
Artsakh and the Holy See. 

Having completed their terms of office Messrs Garo 

Aladjajian and Jack Hotakorzian who had retired 

earlier, the new Diocesan Council now comprises of: 
Rev Father Avetis Hambardzumyan 

Mrs Laura Artinian 

Messrs Sarkis Der Bedrossian 
Stepan Kerkyasharian 

Kevork Tchaprazian 

John Marcarian 
Vahe Boyadjian 

Paros editorial congratulates the new officers, wishing 

them a fruitful term ahead, and for the former 

members, we pray their futures are successful and 
enjoyed in good health. 

The next Diocesan Annual Meeting is scheduled for 21 

and 22 May 2022 in Melbourne. 
The meeting closed with the Primate’s benediction. 
In the evening, a dinner was shared at the Fattoosh 

restaurant which added intimacy between the 
Councillors. Messages of thanks were expressed by the 

Diocesan and Parish Council members. In turn, 

Archbishop Najarian expressed his appreciation and 

wished the delegates continuing success in their 
working together for the benefit the Diocese.  

 

Sunday 16 May – The Parish Pastor of Melbourne’s St Mary’s Church, Father Khacher Harutyunyan celebrated Holy 

Mass and delivered the day’s relevant sermon in Holy Resurrection Church. Father Khacher defined the meaning and 
relevance of the Feasts of Pentecost and the Second Palm Sunday; he shed light into angels and their purpose in the 

divine hierarchy.  Several of  the Diocesan Annual Meeting  delegates  participated  during Holy Mass.  The  new gold  
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encrusted Cross to be placed upon the dome of the church replacing the former was blessed and anointed with the 
Holy Oil (Muron) by His Eminence Archbishop Haigazoun Najarian. The Cross is the design of architect, church Sub-

Deacon Vahag Vartan-Boghossian and the sponsors (Godfather) Mr and Mrs Jack and Rita Nercessian. The 

Archbishop blessed the sponsors and their families, wishing them good health and success for their God pleasing 

works. He also thanked Father Khacher as the celebrant but also for his meaningful sermon; and thanked Melbourne’s 
St Mary’s Church Parish Council, for their sincere service to benefit the Melbourne Armenian community. 

Archbishop concluded with the assertion, “Through the church, we are ONE, 
wherever we may be”.  
By the invitation of the Holy Resurrection Parish Council, the delegates were 

served lunch hosted by the Church Ladies Auxiliary. Parish Council Chairman 

Mr Bedros Zorlu took the opportunity to thank the Ladies’ Committee for their 
devotion in serving the Assembly with all the catering needs over the two days. 
In turn, the Primate closed the Assembly expressing his sincere appreciation for 

everyone’s participation over the weekend; to the Melbourne delegates and New 
Zealand delegate travelling to Sydney with hopes that the coming year will bring 
with it  greater opportunities to serve our church and community in a more 

favourable environment. 
 

Thursday 20 May the blessed Cross was installed on the church dome when the 

Archbishop conducted the final blessing of the dome. 

Paros editorial congratulates Holy Resurrection Church Parish Priest Father 

Avetis Hambardzumyan, who conceived the project a decade ago, to have the 

existing blue cross replaced with an Armenian-design cross and also supervised 

the project to achieve it with perfection, a truly commendable effort. 

 
Sunday 16 May – As a member of NSW Ecumenical Council Executive Committee, Deacon Nishan Basmajian 

attended two ceremonies online, for the welcoming of two churches to the Ecumenical Council, the 

North India Church and three Dioceses of the Catholic Church, Parramatta (Bishop Vincent Long), 

Wagga Wagga (Bishop Mark Edwards), and Bathurst (Bishop Michael McKenna). The service was 
held in St Patrick’s Catholic Cathedral Hall, Parramatta. Immediately following the ceremony, the 
attendees were led into the St Patrick’s Church, where a prayer service was held, the first of 
commemorations during The Week of Prayer for Christian Unity. 
 

Tuesday 18 May – For the purpose of implementing spiritual education in the Armenian day schools, the Diocese 

Council appointed Mr Nishan Basmajian the Program Coordinator to steer a committee which consists of His Grace 

Bishop Vardan Navasardyan Primate of the Armenian Diocese in Riga, Baltic States; Mrs Laura Artinian Diocese 

Council treasurer and coordinator of the religious education program for Sydney’s Armenian Primary Schools; Mrs 
Seta Keoshgerian, AGBU Alexander Primary School Armenian language and culture teacher, Sydney; Mrs Arpy 

Tavitian,  Hamazkaine Galstaun College Head of the Armenian Department and secondary school Armenian language   
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teacher, Sydney; and Mr Nishan Basmajian. The Committee held its first online meeting, adopted guidelines to work 
from, and decided to examine and review the current programs in place during forthcoming meetings as well as the 

teaching methods of religion and Armenian Church history to raise standards to an accredited teaching standard, to 

rectify the purpose of teaching these fundamental subjects, to identify needs and evaluate the sources of the texts, the 
training of teachers and so on. 
 

Saturday 22 May – Under the auspices of His Eminence Archbishop 

Haigazoun Najarian, the Hamazkaine Literary & Cultural Committee hosted 
the launch of an Armenian Genocide theme-based novel ‘Angel of Aleppo’ by 
Author Jon Cocks of Adelaide, South Australia. The launch was held in the 

Willoughby Armenian Cultural Centre. In 2015, on the 100
th

 anniversary of 
the Genocide, Jon Cocks presented his production, ‘Journey of Faith’ in 
Adelaide and in the Chatswood Zenith concert hall. Mr Cocks is an English 

language and drama teacher. 

Cox’s first novel is ‘Angel of Aleppo’, the heroine, Anoush; witness to her 
mother’s shooting by a Turkish soldier. During the Genocide, Anoush loses 
everything but the POWER OF HEALING LOVE. She is saved from the 

massacres and becomes a nurse, adopting her mother’s spirit of servanthood 
and nurturing, which she saw in her mother, caring for the countless 

Armenian victims. The passing of time does not ease the pain in Anoush’s 
pierced soul. She is widowed on the 
50

th
 anniversary of the Genocide 

and is left alone, after having given 

birth to 10 children, 37 grand-

children. The story is adapted from 
real life, the heroin is the author’s wife Lilit’s grandmother and Lilit has 
been a great inspiration and continues to be for the author. Anna Berberian 

performed the ‘Moush’ dance during the launch. The opening address in 
English and Armenian was presented by Mrs Sylvia Iskenderian and Cox’s 
biography was read by Mrs Nora Bastajian. 

Archbishop Najarian spoke highly of the author, his commitment to achieve 
justice, and his stance demanding that the Australian Government recognise 

the Armenian Genocide. He concluded by saying, the mature aged 

Armenians of the diaspora have a duty to inspire our youth, that the 

recognition of the Armenian Genocide is a foreseeable probability. The 
Archbishop thanked the Hamazkaine Literary and Cultural Committee for 

all their beneficial patriotic work and particularly for the organisation of this 

excellent event, which could have been viewed by a wider audience. 

Refreshments were served and the novel was available for purchase. The 

first copy was gifted to the Archbishop. 
 

Sunday 23 May – The Feast of Pentecost was celebrated in Holy 

Resurrection Church by Reverend Father Avetis Hambardzumyan as the 

celebrant. The singing accompaniment was provided by the Vartanants 
Choir. The Primate Archbishop Haigazoun Najarian delivered the day’s 
relevant sermon explaining the reason and purpose of the Comforter, the 

Holy Spirit’s descent when the Apostles were gathered and praying in the 
Upper Room. He defined that this gathering, between the Holy Spirit and 

the Apostles, is the establishment of the Christian Church. It is after this 

anointing that the Apostles discerned their duty to minister Christianity, 
preaching Christ’s teachings. Archbishop considered this Feast a means 
to reflect on our last twelve months, did we put into practice the gifts of 

the Holy Spirit to serve unto God, to say “I have offered, and served unto 
you”. In conclusion, the Archbishop urged all to pass on the seeds of faith 
in our children, because “it is impossible to reap without sowing”. 
Antasdan was conducted at the close.  
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Tuesday 25 May – Archbishop Najarian presided during the first sitting of the Diocesan Council, following the 

Annual General Meeting (15 May). The meeting focused on the roles of the office bearers, allocated as follows: 
Chairman Mr Sarkis Der Bedrossian 

Vice-Chairman Mr Stepan Kerkyasharian 

Secretary Mr John Marcarian (during transition) 
Treasurer Mrs Laura Artinian (in transition to John Marcarian) 

Councillors Reverend Father Avetis Hambardzumyan 

  Mr Kevork Tchaprazian 
  Mr Vahe Boyadjian 

The meeting discussed various matters which had been raised at the Diocese Assembly meetings, particularly matters 

pertaining to the re-examination and implementation of diocesan and parish By-Laws. The Meeting heard the 

Archbishop’s and parish representatives’ monthly activity and Diocese financial reports; examined issues presented in 
relation to the parishes and took the appropriate measures.  
 

Friday 28 May – At the invitation of the Hamazkaine Galstaun College 

Principal, and accompanied by the Diocesan Council Chairman Mr 
Sarkis Der Bedrossian, Archbishop Najarian participated in this year’s 
Grandparents’ Day gathering at the College, an event held annually, on 
the Friday closest to May 28

th
. Close to 350 parents and grandparents 

were present as well as representatives of the various Armenian 

community organisations. The MC for the occasion was Mrs 

Manoushag Apigian-Sanossian, an Armenian language teacher of the 

College. The students presented a full program of entertainment, to the 
delight of their grandmothers and grandfathers. Following the Principal 

Mr Eddie Demirdjian’s impressive address, Archbishop congratulated 
the event organisers, expressed how very dear this event is to his heart 
extending his appreciation to the students and teachers for the fitting 

and impressive artistic program, inspiring patriotism and independence 

in the spirit of the 28
th

 of May. Addressing the parents and 
grandparents, the Archbishop stated that in their homes, each day, they are faced with new battles of Sardarabad, 

confronted with new enemies: assimilation and detrimental factors against the Armenian language and Christian faith. 

The concert was closed with Archbishop’s benediction. 
 

Friday 28 May – The Patriarch of the Armenian Catholic Church, His Holiness Krikor Bedros XX Gabroyan passed 

away at the age of 87 years in Beirut. The funeral service and interment were held on 28 May. Accompanied by the 
Australian Middle Eastern Church leaders, Archbishop Najarian paid a visit to the Pastor of the Australian Armenian 

Catholic Church Very Reverend Father Parsegh Sousanian, expressing condolences for the great loss, on behalf of 

himself, the Diocesan Council and the Armenian Apostolic Church community. Archbishop recorded his message in 
the condolence book. Blessed be the memory of the righteous.  
 

Sunday 30 May – In his sequential turn, Archbishop Najarian celebrated 

Holy Mass at Holy Trinity Church and delivered his sermon explaining 

Pentecost, the resulting surge in the Apostles’ confidence and knowledge, and 
the bestowal of the Holy Spirit; describing the role of the Holy Spirit in our 

lives as Comforter. Archbishop reflected on the day’s commemoration, the 
Feast Day of the Prophet Elijah, described how Elijah was taken up into 
heaven, paving the way for Christ’s ascension and Elijah’s future return, to 
prepare the way for Christ’s second coming. He reflected on the value of 

speech and the importance of speaking, which is the primary means of 

communication, slowly diminishing in our everyday lives. 
Prior to his sermon, Archbishop invited five year old Hovan Adourian before 

the Holy Altar to recite Psalm 23 “The Lord is my Shepherd”. Archbishop 
emphasised the value of parents who train their children on spiritual matters 

from a young age, as it is spiritual education attained at a young age which 

prevails and is transferred to the next generation. The Psalms teach humility 

and inspire reverence. And in conclusion the Archbishop asserted that when a child is united to the church with these 

values, it is then that he will grasp and appreciate the church and national values.  
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Presented and led by Mrs Marina Avagyan-Tchaprazian, 

ACWC coordinates vibrant and high standard activities 

for our seniors. She also co-ordinates the activities of the 

Young Mothers’ Group each Monday morning. On 
Monday 10 May, the young mothers gathered together, 

sharing lunch to celebrate Mothers’ Day. Archbishop 
Najarian joined the group, as did Father Avetis and Holy 
Resurrection Church and ACWC team members and 

volunteers. The Primate’s presence is always an 
opportunity for the sharing of thoughts and to ask 

questions to the Archbishop.  One of the concerns of 
these young mothers is to see the church as a haven for 

their children’s spiritual growth. 

 

There are several feast days in the month of May, including the 
Ascension of Christ. On three separate occasions, the  14

th
, 18

th
 

and 19
th

 of May, the Ascension was traditionally commemorated. 

Our senior mothers contributed to the celebrations with their 
heartwarming enthusiastic recitations and singing. There is so 

much treasure stored in the minds of our seniors, taught during 

their childhood in schools, churches and cultural centres in the 
Middle East. Lotteries were drawn on three occasions, a 

customary tradition during the Ascension commemorations. 

Mothers’ Day was also celebrated with the Archbishop blessing 
our grandparents on the twin occasions, Mothers’ Day and the 
Ascension, with wishes that our parents’ shadows would be a 
perpetual presence in the lives of our children, grandchildren and 

great grandchildren. 

 
Mrs Marina presented lovely gifts to each of the senior 

mothers on their special day. It is worth mentioning 

that due to the Coronavirus restrictions last year, the 
Tuesday Ladies Prayer Group has not been held. 

Instead of the prayer group, on Tuesdays, Mrs Marina 

has been hosting a spiritual theme based program on 

Tuesdays.  We commend and congratulate the directors 
of ACWC for their caring responsiveness. 

 
For information on ACWC services please contact: 

ACWC Head Office 

10 Macquarie Street, Chatswood NSW 2067 

Tuesday - Wednesday – Friday 8.30am to 3.00pm 

Tel (02) 9419 6394  Email  welfare@armenian.com.au 

 

 

          Armenian Community Welfare Centre (ACWC) 
     Activities of the Month 

mailto:welfare@armenian.com.au
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WENTWORTHVILLE – Sydney 

 

 
  

 
Sunday the 23

rd
 of May was a very important day in the history of our Church in 

Wentworthville as it marked the anniversary of the Armenian Apostolic Church of Holy 

Trinity's Name Day. The history of the Apostolic Church dates back to the 1950’s serving 
as an important bastion for Armenian migrants to gather and practice their faith.  

 

Over the years, many Armenians began settling in Sydney’s west, creating a community that was geographically 
distant from the Church in Chatswood, thus a new Church Council was formed in the Diocese of the Armenian 
Church of Australia in 1993, to focus on establishing a parish in the area. 

 

After assessing options, 26 Garfield Street in Wentworthville, 

which formerly housed a Masonic Temple, was chosen and 

through the support of the local community the property was 

purchased in 2007 with the redevelopment project commencing 
in 2012. By 2014 the holy altar was consecrated and the 

inaugural Divine Liturgy was celebrated. 

 

Today, the Church serves a vibrant community of Armenians in 
Western Sydney who attended to commemorate the anniversary 

of this event. ACYA attended mass and was thrilled by the 

strong and enthusiastic turnout who then moved upstairs to 
participate in the lunch 

where Harriseh was 

blessed and served. 
 

We were honoured to host special guests Eddy Sarkis, Deputy Mayor and 

Councillor of Cumberland City Council, who helped our late Aghan Srpazan 

secure the building, and Julia Finn MP of Granville. Both took the time to 
speak to the gathered faithful and express their commitment of continuing to 

support our community 

with Julia Finn recog-

nising the ongoing efforts 

of Garabed Aladjajian in 

helping establish the 

Church. There were also 
words of appreciation for 

our Godfathers for their 

ongoing support.  
 

ACYA looks forward to continuing to play our part in helping the 

Church grow and better serve its community. We look forward to 
further participation with our Church and are now, more than 

ever, committed to introducing more youth in our community so 

they can understand its history and significance. If you are 

interested in what our group is doing, please follow us on our socials https://www.facebook.com/acyaholytrinity and 

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

 

Raffi Markarian 

https://www.facebook.com/acyaholytrinity
https://www.instagram.com/acyaholytrinity/
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AUCKLAND – New Zealand 
 

Wednesday 12 May – Representing Auckland’s St 

Gregory the Illuminator Church, Dr Zaven Panossian 

and Nishan Basmajian who also both represent the 
church in the Ljnet Bishara participated in the latest 

gathering held at St Thomas More Church Hall with 

close to 60 individuals attending, generally believers 

of Arabic descent. The day’s keynote speaker was 
Very Reverend Father Fadi Basheer of the Syriac 

Orthodox Church. The topic was titled “Christ’s 
Resurrection is Your Resurrection”. The message 
was prepared with exceptional detail by the 

Archimandrite. The listeners were oblivious to the fact that the lecture lasted more than an hour, owing to its 

interesting and clear presentation. This capable celibate priest promises a bright future as a cleric. The MC Dr Zaven 

Panossian delivered his opening and closing addresses in Arabic, highlighting the capabilities of Father Fadi, and 
thanked him on behalf of all attending. The lecture was repeated on 26 May for the residents of South Auckland. 
 

Thursday 13 May in the evening, St Gregory the Illuminator Church committee held its meeting with the appointed 

honorary Diocese’s representative Mr Nishan Basmajian also attending. The committee discussed the possibilities of 
expanding church life, the assembly of deacons, including children and youth in their ranks. The report to be presented 

at the Diocesan Assembly General Meeting to inform the delegates of the works in the community was read; 

suggestions were put to the region’s representative, Mr Hagop Yeldezian to present at the Diocesan Assembly. 
 

Sunday 16 May in the morning, more than 50 community members gathered in the Meadowood Community Centre, 
where the New Zealand Armenian Society meets monthly, inviting members and friends for two hours of social 

interaction in an Armenian setting. This Sunday presented an opportunity for the men to compete in backgammon and 

the women to prepare meals together. It was also very pleasant to see two new couples join; one couple from England 

(the wife French-Armenian); and the other couple, from Sydney (the husband Armenian). These couples felt a part of 
the group and immersed themselves in the activities, assisting in the food preparation (taboule). Their children were 

familiarised with the Armenian alphabet. These children need to be the concern of the community authorities. The 

majority feel their two-hour gathering, held once a month is not often enough. 
 

 

Saturday 29 May – The Armenian Church plays its active part in the ecumenical movement. At the invitation of the 

Coptic Church’s Reverend Father Bishoy, Nishan Basmajian attended the lecture on the rock hewn churches of 

Tigray, Ethiopia. The lecture was delivered by Design Engineer Mr Nick Burns. Ethiopia has several churches which 
are similar to Geghard, and which over the last six months have been under the threat of desecration and ruin. As a 

sister church of the Armenian Apostolic Church this matter concerns each of us. More than 100 New Zealanders 

attended the lecture. Following the gathering, Deacon Nishan had the opportunity to converse with the Speaker. Mr 
Burns gave his assurance he would visit Armenia at the first available opportunity, to photograph the rock hewn 

monastery of Geghard and to visit western Armenia to photograph sacred Armenian sites, and one day, in a similar 

lecture, present his work to the public. Prior to the commencement of the lecture, Father Bishoy conducted a vspers 
service and gave an overview of the Apostolic churches. The evening was of an educational high standard. 
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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 

 
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 Armen & Karine Baghdasarayan 
Mr & Mrs Michael & Helen Carapiet 

Mr Shahen Davityan 
 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 
Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 
Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

Mr & Mrs Hagop & Arax Kiujian 
Mr & Mrs Gevik & Shoghik Avetian 

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 
& 

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 
 

mailto:diocese@armenian.com.au

