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Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնը
Եւ Խաղողօրհնութեան Աւանդական Uովորութիւնը:
Աստուածածնայ վերափոխման տօն է այս Կիրակի, որը մեծ շուքով եւ
հանդիսաւորութեամբ կը տօնախմբուի ամէնուրեք, մեր եկեղեցւոյ կամարներուն
ներքեւ։ Արդարեւ, Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը մեր եկեղեցւոյ հին տաղաւար
տօներէն մէկն է, որ՝ իր յատուկ տեղն ու թելադրականութիւնը ունի մեր ժողովուրդի
հաւաքական կեանքէն ներս՝ այն իմաստով, որ Աստուածածնայ տօնը նախ Ուխտի Օր
է, որովհետեւ հաւատացեալ բազմութիւններ այս օրը ուխտի կ'երթան Տիրամօր
անունով կառուցուած եկեղեցիներուն եւ վանքերուն, իսկ երկրորդ, որ Աստուածածնայ
տօնին կցուած է խաղողօրհնութեան աւանդական սովորութիւնը։
Խաղողօրհնութիւնը անցեալէն եկող գեղեցիկ սովորութիւն մըն է, որով մեր նախնիք
խաղողի իրենց տարուան առաջին բերքը կը բերէին Աստուածածնայ տօնին
օրհնուելու։
Խաղողօրհնութիւնը միայն մեր եկեղեցւոյ մէջ կը կիրարկուի։ Միւս եկեղեցիները
չունին այս սովորութիւնը։ Տարին անգամ մը, հայ եկեղեցին կ'օրհնէ հայ հողին
ազնուագոյն պտուղը հանդիսացող՝ պտուղներու մայրն ու թագուհին ճանչցուող
խաղողը ու, խաղողին մէջէն, անոր կեանք տուող հողը առհաւական։ Հայրենի հողին
նուիրականութեան եւ արգասաւորութեան գաղափարն է, որ մեր ժողովուրդի
հայեցողութեան եւ վերաբերումին մէջ նոր ուժ կը ստանայ ամէն տարի։ Քրիստոս իր
երկրային կեանքի ընթացքին բազում անգամներ խօսած է որթատունկի, խաղողի,
այգիի եւ գինիի մասին իր առակներուն եւ առակաձեւ խօսքերուն մէջ։ Հետեւաբար,
խաղողն ու անկէ կենսաւորուող գինին ոչ միայն հայ ժողովուրդին, այլեւ
Աստուածաշունչ մատեանին մէջ լայն տեղ գրաւած եւ յատուկ արժեւորումի
բարձրացած են։ Ուստի, մեր հայրերը նախամեծար համարած են, այլ պտուղներու
փոխարէն, խաղող օրհնել եւ ժողովուրդին բաժնել, որպէս Աստուծոյ կողմէ մարդոց
տրուած հարստութիւն։
Աստուածածնայ տօնը, առանց Քրիստոսի երկրային կեանքին եւ աստուածային
առաքելութեան, դատարկ իրողութիւն մը պիտի դառնար ու սովորական դէպքի մը
պատմութիւնը պիտի մնար քրիստոնեայ եկեղեցւոյ պատմութեան էջերէն ներս, եթէ
Քրիստոսի մարդեղութեան խորհուրդը առաւել իմաստաւորելու Աստուածածնայ անձն
ու աշխարհային կեանքը, երբ Ե. դարէն ետք վճռապէս հաստատուեցաւ, որ
Աստուածածնէն ծնողը Քրիստոս ինք թէ՛ Աստուած էր եւ թէ մարդ միանամա՛յն, եւ թէ
Աստւածածինը ի՛նքն էր ծնողը եւ մայրը Քրիստոսի, որով իրեն տրուեցան
Աստուածածին եւ Աստուածամայր կոչումները։
Սրբազան աւետարանիչներու ճամբով մեզի հասած տեղեկութիւնները կը պատմեն, թէ
Քրիստոսի Համբարձումէն ետք, Աստւածածինը երկար տարիներ դեռ ապրած է
Երուսաղէմի մէջ՝ Յովհաննէս Աւետարանիչի որդիական խնամքին եւ Առաքեալներու
հոգածութեան եւ գուրգուրանքին ներքեւ, ու իր կեանքը փակած է Երուսաղէմի մէջ եւ

թաղուած է Գեթսէմանիի ձորը։ Բարթողոմէոս առաքեալ, իր ճանապարհորդութենէն
վերադարձին, փափաքած է մէկ անգամուան մը համար տեսնել Աստուածամօր
մարմինը։ Առաքեալք անդին հրած են տապանաքարը եւ, ո՜վ զարմանք, Աստուածամօր
մարմինը հոն չեն գտած։ Քրիստոս երկինք փոխադրած էր իր մայրը։ Ու այդ դէպքը
քրիստոնեայ եկեղեցւոյ մէջ կը բացատրուի որպէս վերափոխման տօն, ի յիշատակ
Աստուածամօր։
Քրիստոնէական եկեղեցին, առաքելական դարերէն սկսեալ, յատուկ յարգանք ունեցած
է Աստւածամօր նկատմամբ։ Քրիստոսի մայրը ըլլալու գերագոյն պատիւին
արժանացած այս համեստ կոյսը, քրիստոնեայ եկեղեցւոյ համար եղած է մայրութեան
եւ մարդկային առաքինութիւններու բարձրագոյն տիպարը։ Հայ եկեղեցին եւս իր
կարգին բացառիկ սէր ու յարագնք տածած է Աստւածամօր նկատմամբ։ Բազմաթիւ
եկեղեցիներ եւ ուխտատեղիներ կառուցւած են անոր անունով ուր ամէն
Աստուածածնայ տօնին հոծ բազմութիւններ կը փութան իրենց ուխտը կատարելու։

EASTER RAFFLE DRAW
Following the Easter Sunday Holy Mass in Sydney the huge crowd gathered in the Church hall to
wish each other well and to further participate in the customary activities, such as the egg
competition and the drawing of our annual raffle.
The names of the major prize winners and those who have donated the prizes for this Easter raffle
2012 are listed below.
1- Sony Bravia TV LED – 3D, 40 inch donated by the Church.
Winner Mr George Jeghelian
2- Diamond Studded Gold Cross donated By Mr Zohrab Keverian
Winner Fr Basil Sousanian
3- Madonna & Child Embossed in Silver Donated by Mr Riad Sousanian (Italy)
Winner Mr Joseph Bedros (Melbourne)
4- Grimshaw Portrait “Liverpool Quay in Moonlight” Donated by the Church
Winner Dr Milad
Our heartfelt thanks go to all those individuals who have donated all the prizes on this
occasion.

ACCA DINNER DANCE 13th JUNE 2012
The first Annual Dinner dance organized by the Armenian Catholic Community Association Inc.
has been hailed a great success, 221 tickets were sold. It was successful due to the encouraging
response we received from our friends and supporters. The main purpose of the function was to
bring our friends and supporters together under the one roof so that fellowship and camaraderie
can develop from such close encounters. The music did not stop till 1am, which is a good
indication that patrons were enjoying themselves.
As in every major function there were some little hick ups, and we hope to iron these out before
the next occasion.
The venue was not “seniors” friendly as it entailed climbing some stairs. However the food and
service were good and we wish to convey our sincere thanks to the management of the Twin
Reception Lounge for their friendly and professional services.
The raffles and treasure hunts and other surprises were well received and generously participated
in by all. The function made very modest gains, but as we mentioned above that was not the
objective.
We wish to congratulate all the prize winners and we also wish thank all for supporting us and
supporting this worthy cause which is the survival of our community and being a viable entity for
many years to come.

FEAST OF OUR LADY OF THE ASSUMPTION
FEAST OF OUR CHURCH 19th AUGUST 2012
The feast of Our Lady of the Assumption will be celebrated on Sunday August 19 th. This is a very
important Feast in our Church calendar, and we hope to celebrate it like every other year, in great
numbers together. After the Holy Mass and the blessing of the grapes, there will be a kebab
luncheon and other entertaining activities to cater for young and old.
The function and entertainment will be organized by the Church Council and the Ladies Auxiliary
and volunteers.
Those who wish to donate and provide the grapes for the blessing of the grapes ceremony please
kindly contact Fr Basil as soon as possible so that we achieve the desired quantity in time for the
day of the feast.

FRIDAY NIGHT CHURCH CLUB
We wish to bring to the attention of all our parishioners, of all ages, that a Friday night club has
been started in our Church hall. This is a great initiative from our Church to create a social
atmosphere and promote fellowship within our parish and community.
So if you feel to spend some time with some friends, play cards or backgammon or just listen to
music etc., you are most welcome to join us for a few hours. The club will be open only on Friday
nights from 7PM and you are free to join us on any Friday night. We are pleased to inform that for
the past few weeks the attendance was more than encouraging and we believe in time this will
become a standard occurrence.
Assorted food items, prepared by a professional cook, will be available on club night.

CHURCH HALL
We wish to inform our parishioners that our Church has been given a facelift in the past few
weeks. The Church hall was badly in need of a new coat of polish and the chairs that had been
with us for the past 30 years needed to be replaced. We are happy to announce that both these
objectives had been achieved, off course, thanks to the financial donations and pledges received
from you.
We take this opportunity to thank Mr Sami Shehadeh for voluntarily polishing the floor and
those parishioners who have given their support to this project and we proudly list their names
below.
$500: Mr & Mrs Avedis Qasabian, $250: Anonymous, Mr & Mrs Bashir Babik, Mr & Mrs
Abdulahad Madfouni, Mr & Mrs George Jeghelian, Mr & Mrs Sami Shehadeh, $200: Mr & Mrs
Zaitounian Harout, Mr & Mrs Artin Delimitinian, r & Mrs Frances Guvlekjian, Mr & Mrs Hagop
Guvlekjian, $150: Mr & Mrs Rojeh Madfouni, $100: Mr &Mrs hatching Ouzounian, Mr & Mrs
Sarkis Majarian, Mr & Mrs Saeer Mansour, Mr & Mrs Antoine Baghdisar, Mr & Mrs Zohrab
Zaitounian, Mr & Mrs Basil Asmar, Mr & Mrs Eduard Georgeflia, Mrs Georgette Jeghelian, Mr
& Mrs Ben Panoyan, Misses Zarmine & Maida Atachian, Mr & Mrs Yousef Wazir, Mr & Mrs
Barkev Boyajian, Mr & Mrs Khatchig Majarian, $50: Mr & Mrs Albert Kisso Mr Toy Cousian,
Mr & Mrs Shehadeh Haddad, Mr George Marachli, Mrs Gladys Zaitounian, Mrs Khatoun
Samaan, Mrs Souzi Gharibian, Ms Angel Torossian, Mrs Lidia Yedelian, Mr Jack Tarazi, Mrs
Angel Nol,
Dear parishioners, we would appreciate it very much if all those who have not as yet
contributed to this very worthy project to do so as we need the extra funds to pay for all that has
been done.

Archbishop Paul Koussan 09.09.1917 – 09.07.2012
We sadly report the passing away of Archbishop Paul Koussan.
Archbishop Koussan was born in Aleppo in 1917, and was ordained s priest in
1941.
In1968 he was appointed as bishop for Damascus, Syria and from 1983
to2003, he served as Archbishop of Iraq. In 2004, he accompanied our
Patriarch in his historical visit to Sydney to consecrate our Church.
We pray that his soul may rest in Peace in the eternal kingdom of heaven.

Wedding
27.01.2012 Mr George Tobjian & Miss Seolah Park
04.02.2012 Mr Sarkis Jose Sole & Miss Christina Kim Novak
17.02.2012 Mr Irten Btrian & Miss Iman Antony
Our heartfelt congratulations to the newly- weds and may the Lord grant them a long and a
happy life together, and may they also be blessed with many healthy children.

Baptism
27.01.2012 Raymond Ahsan Son of Mr & Mrs Nazoul & Semakina
05.02.2012 Mariette & Elissa Kikor Daughters of Mr & Mrs John & Cendrella
26.05.2012 Soffia Foulkes Daughter of Mr & Mrs Jamie & Fiona
16.06.2012 Ike Shirvanian Son of Mr & Mrs Narbeh & Alina
Congratulation to the all proud parents and we pray this children may grow in the Christian
faith and they become invaluable members within the Armenian Catholic Community

Donation to the Church
$ 500: Mr & Mrs Abdulahad Madfouni
$ 200: Mr Joseph Halwagi, Mrs Higoush Sole, Mr & Mrs Aram Iskenderian,
$150: Mrs Wafaa Torossian,
$ 100: Mrs Carla Keverian, Chris & Elia Hanoun,
$ 50: Mr & Mrs Albert Dawood. Mr & Mrs Artin Delimitinian, Mrs Angel Philibossian,
All donations to the Church may be made directly by electronic transfer only. (See details
below) a Church receipt will be issued for any donation of $5.00 or over. Your Church needs you
as it has no other source of income to maintain its upkeep.

BSB: 062784
Account: 04053100
Bank: CBA
Account Name: Armenian Catholic Church
Or a cheque in favor of the Armenian Catholic Church
Our sincere gratitude to ROMAN PRINTING for the printing of this Bulletin since its inception

