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Ք ահ ան այ ապե տի ն շ ն ո ր հ աւ ո ր ագ ի ր ը
Հ ո գ ե ւ ո ր Տ ի ր ո ջ 25 ամ ե ակ ի ն
Առ Գերերջանիկ Տէր
Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունի
Կաթողիկոտ Պատրիարք Հայոց Տանն Կիլիկիոյ
Քու կեանքիդ մօտալուտ երջանիկ եղելութիւններուն առիթով, Գերերջանիկ Տէր,
այժմէն իսկ կը հրճուինք եւ մեր այս պաշտօնական գրութեամբ ջերմօրէն կը խնդակցինք
քեզի հետ: Արդարեւ, յառաջիկայ օգոստոս ամսոյն 15-ին կը կատարուի 50-երորդ
աստուածապարգեւ տարեդարձը՝ որով Քրիստոսի քահանայութեան բաժնեկից եղար,
իսկ փետրուար ամսոյն 18-ին՝ 25-երորդ տարեդարձը քու եպիսկոպոսական
ձեռնադրութեանդ:
Յիրաւի ուրախութեամբ նկատած ենք քու կեանքիդ ու առաքելութեանդ
համայնպատկերը, աչքէ անցընելով գործունէութիւնը զոր վարած է ես, գօտեպնդուած
աստուածային շնորհքով: Անսալով Տիրոջ կոչին դէպի քահանայութիւն, դուն
ժրաջանօրէն յառաջ
տարած ես ուսումներդ Գահիրէի մէջ
եւ Հռոմի
քահանայապետական Գրիգորեան Համալսարանին մօտ, իմաստասիրական եւ
աստուածաբանական այլազան նիւթերը սերտելով եւ հոգեւոր կեանքդ խորացնելով:
Քահանայ ձեռնադրուած, անմիջապէս սկսած ես Քրիստոսի վարդապետութիւնը
քարոզելու Աւետարանի յաւիտենական ճշմարտութիւնը ջատագովելու, նկատի
ունենալով
նաեւ
ներկայ
ժամանակներու
պարագաները:
Գահիրէի
ժողովրդապետութիւններու հաւատացեալները վայելած են քու եղբայրսիրութիւնդ,
առաքելական նախանձախնդրութիւնդ եւ ամէնուն հանդէպ պարզուած սրտաբաց
հոգիդ:
Աղեքսանդրիոյ Հայոց եպիսկոպոս ընտրուած ես 1989 տարւոյն օգոստոս 21-ին:
Յարատեւօրէն գործած ես յօգուտ հաւատացեալներուն, որոնք քու հովուական
հոգատարութեանդ վստահուած էին, օգնելով անոնց՝ որ դիմագրաւեն առօրեայ կեանքի
բազմաթիւ դժուարութիւնները:
Հանգամանօրէն վարած ես նաեւ պաշտօններ՝ իբր Ընդհանուր Քարտուղար Կաթողիկէ
Եկեղեցւոյ Հովուական խորհուրդին՝ Եգիպտոսի մէջ, ինչպէս նաեւ եղած ես անդամ Հայ
Կաթողիկէ Եպիսկոպոսներու Ատեանին եւ նախագահ կոչումներու Պատրիարքական
Յանձնախումբին:

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Պատրիարք ընտրուած ես 1999-ի հոկտեմբեր
ամսոյն 7-ին, եւ մեր սուրբ նախորդը՝ Յովհաննէս Պօղոս Բ., սիրայօժար կերպով տուած է
քեզի «եկեղեցական հաղորդութիւն»ը:
Այս գերազանցապէս երջանիկ օրերուն, քու սրբազան պաշտօնիդ մէջ ցուցաբերած
բազմարդիւն ու գնահատելի գործունութիւնը կը մղեն մեզ արժանաւոր կերպով
յիշատակելու եւ եղբայրաբար ուրախակցելու քեզի եւ Տանն Կիլիկիոյ Հայոց համայն
պատրիարքութեան հետ, սիրալիր սրտակցութեամբ ամէն անոնց հետ, որոնք
ականատես վկաներ եղած են քու եռանդագին ջանքերուդ՝ հովուական եւ
քրիստոնէական վարդապետութեան աշխուժացումին ի խնդիր:
Սրտանց կը շնորհաւորենք նաեւ քու առած նախաձեռնութիւններդ
քահանայութեանդ եւ եպիսկոպոսութեանդ ընթացքին՝ մարդկային յառաջդիմութեան եւ
կրօնական ազատութեան մարզին մէջ եւ թիկունք կանգնելով ընտանիքի
պաշտպանութեան:
Թող օգնական ըլլան քեզի, Գերեջանիկ Տէր, մեր այս եղբայրական ողջոյնը, այս
գնահատանքը հանդէպ ամբողջ կեանքիդ արարքներուն եւ օրհնութիւնը զոր կը
շնորհենք որպէսզի հաղորդես զայն իւրաքանչիւր հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն,
որոնք յանձնուած են քու բծախնդիր հոգածութեան, մինչ կը հայցենք ձեր բոլորին
աղօթքը, որպէսզի կարողանանք խղճմտօրէն եւ աստուածային կամքին համեմատ
կատարել Պետրոսեան ծանրակշիռ մեր պաշտօնը:

Ֆրանչիսկոս

Message from His Holiness Pope Francis to Our Patriarch
Your Beatitude
Nerses Bedros Tarmouni,
Catholicos and Patriarch of Armenians of the house Cilicia.
On the occasion of the impending approach of the most momentous period in your life we
join you to congratulate you and celebrate with you your 50th anniversary of priesthood on 15
August and on the 18th of February the 25th Anniversary of your ordainment as Bishop.
With immense pleasure and interest we noted the entire picture of you missionary work and
achievements from the days of your initial studies in Rome right through the days in Egypt and
when you were elected Patriarch in 1999.
May these brotherly greetings be a support to you and our blessing so that you may continue
to carry on the heavy task placed upon your shoulders by the apostle Peter

Francisco

Սո ւ ր բ Գր ի գ ո ր Նար ե կ աց ի ն
Վար դ ապե տ Ը ն դ հ ան ր ակ ան
Եկ ե ղ ե ց ւ ո յ
Վատիկանի պաշտօնաթերթ՝ «Օսերվաթորէ Ռոմանօ»
օրաթերթը, երկուշաբթի 23 փետրուարի յետմիջօրէի
թիւին մէջ յայտարարեց թէ սրբազան քահանայապետը
շաբաթ 21 փետրուարին ընդունած է կարդինալ Անճելօ
Ամաթոն, եւ այս հանդիպումին ընթացքին հաստատած
է Սուրբերու Դատերու Ժողովի անդամ կարդինալներու
եւ եպիսկոպոսներու առաջարկը, ըստ որուն սուրբ
Գրիգոր
Նարեկացին
կը
ներկայացուի
որպէս
Վարդապետ Ընդհանրական Եկեղեցւոյ: Մօտ օրէն սրբազան քահանայապետը այս
տիտղոսը պաշտօնապէս պիտի շնորհէ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին, կը գրէ վատիկանի
բանբերը:

Saint Gregory of Narek “Doctor of the Church”
On Monday 23rdd February 2015, the official Vatican paper “Osservatore Romano”, has reported
that His Holiness, during his meeting with Cardinal Angelo Amato on 21st of February 2015, has
accepted the recommendation of the synod of cardinals and bishops that Saint Gregory of Narek be
proclaimed Doctor of the Church.
His Holiness Pope Francis, in the very near future, will officially make this announcement of
Honoring Our Saint Gregory of Narek, according to Vatican sources.
This is not only a great honor for our Church but also for all Armenians, especially as it will
coincide with the centenary of the Armenian Genocide of 1915.

Italy Travel tour
The Group travelling to Italy with Fr. Basil to attend His Holiness Mass for the victims of the
Armenian Genocide of 1915, will depart on the scheduled date; however it is not too late for
anyone wanting to join the group, all you need to do is Call Fr. Basil on 0427404952 as soon as
possible, and be quick.

Monsignor Sarkis Ouzounian 70th Anniversary
Dear Parishioner,
nd
On Sunday 22 March 2015, immediately after Sunday Holy Mass, the Church of Sydney will
be celebrating Monsignor Sarkis Ouzounian 70th Anniversary of priesthood and 93rd Birthday. We
are organizing a luncheon party for him in the church hall. Those who wish to participate in this
celebration may contact me to book their tickets. Unfortunately we can only fit a limited number of
tables in the hall and we recommend you move fast to secure your tickets.
Monsignor Ouzounian is the founder of our church and has served our community well over many
years; so let us get together and give him a well-deserved recognition and celebration on this very
important milestone in his life.

EASTER PROGRAM
Palm Sunday 29.3.2015
On this day the blessing of the olive branch will take place in the church backyard at 10.45 am after
which the procession, into the Church. After the Holy Mass the whole congregation will take part in
the procession around the church premises as per usual. We ask all our parishioners to be punctual
and take part in this most important feast of the church.
Holy Thursday 2.4.2015 (Washing of The feet ceremony)
The washing of the feet ceremony will take place at 6.00 pm, and immediately after, at about 7 pm,
it will be followed by the Holy mass. Parents who wish to have their children volunteer for this
ceremony to contact the Church as soon as possible. After the Holy mass, will be serving fish and
chips from our canteen area. It will be great to see you all there in great numbers.
Good Friday 3.4.2015
The burial of Christ ceremony will take place at 6 pm on Good Friday, This is our Holiest day in the
Church’s calendar and let us all get together and relive the death and burial of our Lord Jesus Christ
our savior; Let it be another occasion for all of us to ponder over the meaning of His death on the
Cross. There is no doubt that it will help us deal with our own crosses in our life time.
After the Burial ceremony, we will be screening a new film in the Church hall; the ladies Auxiliary
will be serving the usual traditional yummy falafel, so let us see you all there as we expect it to be a
very interesting family gets together within our beloved church.
We ask our Parishioners, who wish to bring wreaths or flowers for the funeral of our lord, to do
so by Wednesday or Thursday at the latest.
Easter Sunday 5.4.2015
The Holy mass of the Resurrection will be at 11.00 am; Let the Resurrection of Our Lord Jesus
renew our faith and let us allow his light shine upon us as a family, and let it also illuminate our
path and the paths of our loved ones right throughout our lives.
Immediately after the Holy mass we will be retiring to the church hall so that we can exchange the
Happy Easter wishes with each other and also to partake and share some tea and coffee together.
There will also be Easter egg competition and the overall winner will receive an appropriate prize
for his effort. The rules of the competition will be set on the day.
Easter Monday 6.4.2015
On Monday 9.30 am, I will be saying prayers at the Rookwood cemetery. After the prayers, we will
proceed to our Church where I will say the holy mass for the Dead; It is our tradition to pray and
honor our beloved departed; and to pray for them on the occasion of the resurrection of our Lord is
not only important but it is also indicative of the depth of faith we have in God and in our Lord the
savior.

Centenary Commemoration of the Armenian Genocide
The commemoration will be held on Friday 24th April at the Sydney Town Hall at 7.00 pm.
It is therefore the duty of every Armenian to make an effort and attend this most sacred event in the
Armenian Calendar, as it marks the passing of 100 years of the terrible calamity that befell the
Armenian nation, where 1.500.000 million of our people perished at the hands of the barbarous
Ottoman government of 1915. It is our sacred duty to attend.

Armenian liturgical mass at St Mary’s Cathedral
An Armenian liturgical Holy Mass will be jointly celebrated by all the Armenian Churches in
Sydney at St. Mary’s Cathedral on 2nd May 2015 at 11.00am for the souls of the victims of the
Armenian Genocide.
Once again we stress the importance of attending this Holy Mass to pray for the souls of our
ancestors who perished, whilst being subjected to the most inhumane and atrocious methods of
torture and humiliation, a heinous crime perpetrated by the Ottoman government of the day.
This Special Mass will be televised so that the general public and the world can see and realize and
become aware of the calamity that was inflicted upon our forefathers in 1915.
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