
ST. LEON ARMENIAN CHURCH 
Fourth Sunday after the Octave of Theophany 

February 7, 2021 

Morning	Service	9:00	AM	 				 			Divine	Liturgy	10:00	AM	

	

Readings from the Holy Scripture 
Is 63:18-64:12 

Ti 1:1-11 
                             Gospel According to John 7:37-52 

God so loved the world that He gave His only begotten son,                    
so that everyone who believes in Him might not perish but might                    
have eternal life. John 3:16 

Rev. Fr. Diran Bohajian 
                      12-61 Saddle River Road   Fair Lawn, NJ  07410 

Phone (201) 791-2862    Fax (201) 791-1329 

Church E-mail address:  stleon@stleon.org 
Fr. Diran’s E-mail address:  dbohajian@stleon.org                                                    

St. Leon’s Website:  http://www.stleon.org 

mailto:stleon@stleon.org
mailto:dbohajian@stleon.org
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ALTAR SERVERS 
Sr. Dns, Dr. Berdj Feredjian, 

Diran Jebejian, Hrach Kasaryan, Nubar Kasaryan,  
 Sebuh Oscherician, Sarkis Pilavdjian, Nurhan Ezik, Levon Asdourian 

Subdns.  Paul Chamesian, Gregory Kazanjian, Vahe Kiljian,                            
Jack Hamparian 

					
	CHOIR	MASTER						 							PRINCIPAL	ORGANIST	

					George	Paroonagian																																						Sirvard	Gals0an	
hhhhhhhhhhhhhhgggggggggggg					
“Krisdos	ee	méch	me	haydnetsav.”	–	“Orhnyal	é	haydnootyoonun	Krisdosi.”		
“Christ	is	revealed	among	us.”		-		“Blessed	is	the	revela=on	of	Christ.”		    

St. Leon Armenian Church is open on Sunday’s at 10:00 AM 
Please call the office to reserve your seat.  Only 70 people are 
allowed at one time.      

             hhhg 

                                                       

 

Jason Capizzi and Natalia Ester Valencia Donat have 
donated toward the Altar Flowers in celebration of their 
wedding on February 6, 2021. 



BIBLE STUDY    
February 10, 2021   
Located in Abajian Hall Lobby     
TIME:  7:30 PM 

The	Book	of	Sirach																																																																																									 

Chapter	26	“The	Joy	of	a	Good	Life”	
Chapter	27	“The	Tempta0ons	of	Commerce”	
Chapter	28		“Anger	and	Vengeance”	

We all have learned about how deadly sin is. Sin is like a path 
smoothly paved with stones, but its end is in the pit of Hades. God 
tells us if you have sinned to pray about them and to flee from all 
sin for it is like a snake’s bit, lethal, deadly! Sin has ravaged our 
society, families and has brought many to ruin.  To attain wisdom 
is gain and prosperity, which comes from God. He who is wise 
prays, “O Lord, Father and God of my life, do not give me haughty 
eyes, and remove from me evil desires; let neither gluttony nor lust 
overcome me, and do not surrender me to a shameless soul. The 
wise man watches his speech and takes steps to avoid sin. We find 
similar passages in the wisdom literature ‘Sirach and in the 
‘Psalms,’ the following, “O that a guard was set over my mouth, 
and seal of prudence upon me lips, that it may keep me from 
falling, so that my tongue may not destroy me. Let us continue to 
ask God to give us renewed strength to watch over and guard our 
senses that we may not allow the bite of sin to lead us to harm and 
death. 



KEEPING EVERYONE SAFE                                                   
As you enter St. Leon Church, your temperature will be taken with 
Infrared Forehead Thermometer and you are required to use the hand 
sanitizer prior to enter the church. 

Sitting in the church- Take your seat in the pews marked with a white 
X.  Please make sure your mask is on at all times.  Choir members and 
altar servers will sit in the front pews of the church marked with a green 
X. 

Hokehankisd- Those requesting Hokehankisd will be allowed to sit 
upstairs in the balcony with their family members (maximum 10 per 
family).   Parish Council will provide guidance. 

Elevator- Will not be in use at this time. 

Lighting Candles- Please light your candles in the back candle stand 
only.  Do not you use the candle stands in the front.  No large gatherings 
around the candle stand.  One person at a time should approach the 
candle stand.  Parish Council will guide you. 

Kiss of Peace- will not be offered in the traditional manner                   
Fr. Diran will offer the Kiss of Peace from the altar.  From a distance you 
can acknowledge your fellow parishioners with the Kiss of Peace without 
approaching them. 

The Sacrament of Holy Communion- Fr. Diran will give instructions 
on how Holy Communion will be distributed. Everyone will stay in their 
pews during the confession and the prayer of absolution.  Afterwards, the 
Parish Council will call you by rows to come forward to receive Holy 
Communion. 

Plate Collection- will take place in the church.  Exiting the Church-
 The Parish Council will call you by your pews to exit the church in a 
safe manner.  

Hospitality/Fellowship- There will be no Coffee Hospitality after 
church. 

Last Gospel John 1:1-11 

SUNDAY SCHOOL   We are happy to announce that we have 
been open VIRTUALLY since October 4th!  Our teachers are in 
preparation and looking forward to meeting with the students twice 



a month for 40 minutes.  They will also have music once a month 
with Teachers Daniella and Seta. 

The teachers will be in touch about meeting times and codes, and 
some may send materials or ask you to drive by to pick them up.   

Registration is still open.  Please follow the link is below.  We are 
asking that you register each child separately. The payment 
(PayPal) is at the end of the registration. 

hDps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdgfQZaD3jqIniHzucDY28vt95vZmstSYU7Oaj01y_Ib6nYhg
/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

 

ST. LEON ARMENIAN CHURCH 
PARISH ASSEMBLY 

INVITATION 

Sunday,	February	14,	2021 

Rev. Fr. Diran Bohajian, Pastor 
St. Leon Armenian Church 
12-61 Saddle River Road 
Fair Lawn, New Jersey 

hhhhhhhhhhhggggggggg 

You must be a dues paying member by August 14, 2020 
to vote at the meeting on Sunday February 14, 2021.	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfQZaD3jqIniHzucDY28vt95vZmstSYU7Oaj01y_Ib6nYhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfQZaD3jqIniHzucDY28vt95vZmstSYU7Oaj01y_Ib6nYhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfQZaD3jqIniHzucDY28vt95vZmstSYU7Oaj01y_Ib6nYhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


	

		

Feast of St. Leontius the Priest and His Companions 

On Tuesday February 9 2021, St. Leon Armenian Church will 
observe the Feast of St. Leontius (Ghevont) the Priest and His 
Companions at 11:00 AM. The Clergy of the Eastern Diocese will 
gather for the annual Ghevontiantz Day observance. 

St. Ghevont is one of the great exemplars of the Armenian 
priesthood, remembered for his courage and resolution at the Battle 
of Avarayr in 451 A.D.  He and his brother clergymen stood with 
the Armenian soldiers, under the leadership of St. Vartan 
Mamigonian, in their stand against the Persian army to defend 
Armenian’s existence as a Christian nation. 

On the eve of battle, Ghevont celebrated the Divine Liturgy, 
distributed Holy Communion and baptized soldiers who had not 
yet been baptized in the Armenian Church.  He also delivered a 
stirring sermon, stressing that neither the Persian forces nor death 
could undermine the soldier’s union with Christ. 

This service will be LIVE STEAMED.  Only Clergy will 
be in attendance on Tuesday. 



ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը  

հանդիպեց տարբեր ոլորտներում հաջողություններ 
արձանագրած երիտասարդների հետ 

Փետրվարի 5-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հանդիպում ունեցավ 
կրթության , գիտության , մշակույթի և մի շարք այլ 
բնագավառներում հաջողություններ արձանագրած , 
մրցանակակիր և հայրենի կյանքում զգալի ներդրում 
ունեցած երիտասարդների հետ։ Ս․ Սարգսի տոնի առիթով 
ավանդաբար կազմակերպվող այս հանդիպումը 
նախաձեռնվել էր Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային 
երիտասարդական միավորման (ՀԵՀԵՄ) կենտրոնական 
գրասենյակի կողմից։ 

Հանդիպմանը ՀԵՀԵՄ հոգևոր տեսուչ և կենտրոնական 
գրասենյակի տնօրեն Հոգեշնորհ Տ. Թովմա վարդապետ 
Խաչատրյանը Նորին Սրբությանը ներկայացրեց մասնակից 
երիտասարդներին՝ մասնավորապես կարևորելով կապը 
Եկեղեցու և երիտասարդության միջև:  

Այնուհետև հայորդիներին իր հայրական օրհնությունը 
բերեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը՝ բարձրորեն 
գնահատելով ջանադիր և հետևողական աշխատանքով 
կերտված այն հաղթանակներն ու հաջողությունները, որ 
երիտասարդներն արձանագրել են իրենց անձնական 
կ յանքում , տարբեր ո լորտներում և միջազգային 
հարթակներում՝ բարձր պահելով հայ ժողովրդի պատիվն ու 
բարի համբավը։ Վեհափառ Հայրապետը հաստատեց, որ 



հաջողությունները քրտնաջան աշխատանքի և բարձր 
գիտակցության արդյունք են՝ վստահություն հայտնելով, որ 
նման ոգով առաջնորդվող երիտասարդները կարող են 
կերտել լուսավոր ապագա և հայրենի երկրի համար 
ապահովել առաջընթաց ու բարգավաճում։ 

Այս առիթով Նորին Սրբությունը իր գնահատանքը 
բերեց ՀԵՀԵՄ-ի կենտրոնական գրասենյակին՝ շնորհալի 
երիտասարդներին համախմբելու, միմյանց ծանոթացնելու 
և Հայ Եկեղեցու առաքելությանը հաղորդ դարձնելու համար։ 

Վեհափառ Հայրապետը նաև պատասխանեց 
երիտասարդների տարբեր հարցերին։ Անդրադարձ 
կատարե լով հետպատերազմ յան հետևանքների 
հաղթահարմանը և երկրում տեղ գտնող զարգացումներին՝ 
հայրենիքը ստեղծված ցավալի ու ծանր իրավիճակից դուրս 
բերելու և առկա մարտահրավերներն ու դժվարությունները 
հաղթահարելու գործում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
կարևոր նկատեց , որ հայորդիները դրսևորեն հայ 
ժողովրդին բնորոշ արիություն՝  խոհեմությամբ և 
իմաստությամբ ի գործ դնելով բոլոր ճիգերը։ Նորին 
Սրբությունը ընդգծեց , որ այսօր ազգի անխտիր 
յուրաքանչյուր զավակի ջանքն ու ներդրումն է ակնկալվում՝ 
դուրս բերելու հայրենիքը այս ծանր փորձությունից։ 

Խոսվեց նաև ազգային կյանքը հուզող զանազան 
խնդիրների , ինչպես նաև Եկեղեցու առաքելության 
իրականացման գործում տեղեկատվական միջոցների 
առավել արդյունավետ գործածման կարևորության մասին։  

Հանդիպմանը Կոմիտասի «Հորովել»-ի կատարումով 
երիտասարդները մխիթարություն պարգևեցին Հայոց 
Հովվապետին։ 



Վերջում Նորին Սրբությունը աղոթք բարձրացրեց 
Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովրդի խաղաղ ու ապահով 
կյանքի համար՝ հորդորելով երիտասարդներին իրենց 
աշխատասիրությամբ ու գիտելիքներով նորանոր 
հաջողություններ արձանագրել՝ ի փառս և ի բարօրություն 
հայ ժողովրդի և հայրենի երկրի։


