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

January 16, 2022 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Readings from the Holy Scripture 

 

Isaiah. 54:1-13 

Timothy 1:1-11 

Gospel According to Luke 4:14-30 

 
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 
TIRAN QFN|1 P&FAY:AN 

 
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 
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ALTAR SERVERS 

 
Sr. Dns, Dr. Berdj Feredjian, 

Diran Jebejian, Hrach Kasaryan, Nubar Kasaryan,  

 Sebuh Oscherician, Sarkis Pilavdjian, Nurhan Ezik,  

Gregory Kazanjian 

 

Subdns.  Paul Chamesian,  Vahe Kiljian,  Jack Hamparian 
     

 CHOIR MASTER             PRINCIPAL ORGANIST 

     George Paroonagian                                      Sirvard Galstian 
      
“Krisdos ee méch me haydnetsav.” – “Orhnyal é haydnootyoonun Krisdosi.”  

“Christ is revealed among us.”  -  “Blessed is the revelation of Christ.”   
 

 

HOKEHANKISD 

 

 Sons, David and Louis Haddad and daughter Julia Haddad 

request Karasoonk Hokehankisd for the soul of Juliet Haddad, 

beloved mother on the 40th day of her passing into eternal rest, and 

request Hokehankisd for the soul of Loutfi (Lou) Haddad, beloved 

father on his passing into eternal rest.  The family has donated 

toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be lit in his 

memory. 

 

 Libby Avakian and Family request Hokehankisd for the soul of 

Stepan Avakian, loving husband, father, grandfather & great 

grandfather, on the 20th year anniversary of his passing into eternal 

rest. The family has donated toward the Altar Flowers and request 

the Altar Candles be lit in his memory. 

 

 Anthony and Linda Vinci and Family request Hokehankisd for 

the soul of Nunzio Vinci, loving husband, father, grandfather & 

great grandfather, on his passing into eternal rest. The family has 

donated toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be 

lit in his memory. 

 



 Sarkis and Ruth Bedevian request Hokehankisd for the souls of  

their parents Megerdich (50th year) and Baidsar (57th year) 

Bedevian, and Karnig (37th year) and Alice (24th year) 

Shahbazian on their passing into eternal rest. Hokekanhisd is also 

requested for their beloved relatives: Michael and Shoushan 

Toumayan, Serop and Zevart Karakashian, Khachig & Silvia 

Bedevian, Hermine Toumayan Hanna, Lud and Josephine 

Shahbazian, Haddon Lud (Bob) Shahbazian, Armenoosh 

Casparian Shahbazian, Janet P. Stone, Margaret Karian King 

and Satenig Kazanjian on their passing into eternal rest.  The 

family has donated toward the Altar Flowers and request the Altar 

Candles be lit in his memory. 

 

 

Hokehankisd Deadline: Please note that Hokehankisd requests will 

need to be received by 4 PM Thursday to be included in that week’s 

Sunday bulletin. 

 

 

PRAYER FOR REQUIEM – HOKEHANKISD                     

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O Christ, 

Son of God, fore bearing and compassionate, have compassion, in 

your love as our creator, upon the souls of your servants who are at 

rest, especially upon the souls of your servants (names), for whom 

we are offering these prayers. Be mindful of them in the great day 

of the coming of your kingdom.  Make them worthy of mercy, of 

expiation and forgiveness of sins.  Glorify them and reckon them 

with the company of your saints at your right hand.  For you are the 

Lord and creator of all, judge of the living and of the dead.  And to 

you is befitting glory, dominion and honor, now and unto the ages 

of ages. 

 

 

 

 

 



PRAYERS FOR THE SICK:     Remember in your prayers and 

ask for the recovery of  Sebuh Oscherician, Robert John 

Karanfilian III, Silva Jinivizian,  Greg Tenbekjian, Annette 

Kouchshirin, Brandon Katz, Zoe Brooks, Jim & Wendy Lathey, 

Dan Patoyia (Moynihan), Juliette Haddad, James Azarian,                          

Varoujan Harutunian, Mosses Bairamian, Ruben Grigoryants, 

Michael Sakolsky, Lynne Ford, Frank Cornawchiulo, Ryan Hallak, 

John Hallak, Carmelina Mancini, Marie Tenguerian, Hana Botie, 

Mary Ann Kral, Emily Ring, Clara Yeramian, Jerry DiSant,            

Julie Frattarola, Melanie Sarkisian and all those who are suffering.  

We commit our sick and shut-ins to our Heavenly Father who 

cares and watches over all His children.    “I will never leave thee 

nor forsake thee”. 

 

Reverence Required ~ Please be advised that, according to the 

tradition of the Armenian Church, members of the congregation are 

strongly reminded to refrain from walking in and out of the 

Sanctuary while services are in progress. You are especially 

reminded not to do so during 1) the Chanting of the Gospel,                   

(pg. 17); 2) recitation of the Creed (Havadamk), (pg. 18); 3) the 

Chalice Procession, (pg. 24-25);  4)  Hayr Mer (pg 41); 5) the Hymn, 

“Der Voghormya,” (pg. 45); and 6) distribution of the Holy 

Communion, (p. 49). Also, please do not chew gum or cross legs 

during church services.  Please observe the “arrows” in the new 

liturgy books. They indicate when you should Stand, Sit, or Kneel. 

 

BIBLE STUDY    

TIME:  7:30 PM – 9:00 PM 

Zoom Bible Study.  Please call or       

e-mail  Fr. Diran and he will send 

you the link for the Bible Study 

Wednesday, January 19, 2021. 

Please note the day change. 

 

Book of Jeremiah 

Chapter 25 “The Babylonian Captivity Foretold” 

Chapter 26 “Jeremiah’s Prophesies in the Temple” 

Chapter 27 “The Sign of the Yoke” 

 



God speaks about the clay being in the potter’s hand and the 

Israelites are in God’s hand.  Due to the disobedience of the 

Israelites, the vessel is cracked and must be restored in relationship 

to God.  In order for that relationship to become fruitful and whole, 

the Israelites will endure great suffering.  The emphasis  is the 

sovereignty of God which is the theme of life and ministry that has 

been gifted us.  God says, “I formed you… I knew you… I sanctified 

you… I ordained you…”  This relationship between God and 

Jeremiah is irrevocable which is subject to constant 

development.  There is always an encounter with between the 

sovereignty of God and the responsibility of humankind.  

 

 

Armenian School - Next lahmajun, sujuk, baghaj distribution is 

February 6th.  Orders must be to Barbara Hovsepian no later than 

January 26th. Text Barbara at 551-206-6686 or email 

bhovsepian@optonine.net.  

 

 

ST. LEON SOCIAL CLUB   Seniors have much to offer, our 

wisdom, our experience and our time.  St. Leon Social Club meets 

every Wed from 11:30-3:00 PM  Donation is $3.00. we are serving 

only coffee.   Example:  play cards, backgammon, bring a board 

game or just sit around and have a cup of coffee.  Bring a friend and 

enjoy the afternoon.   We are meeting in the Community Center. 



    

 
 

 



 
 

 



ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհավորել է  

Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո Պատրիարքին հոբելյանի 

առիթով 

 

Նոյեմբերի 20-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 

Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 

շնորհավորական ուղերձ հղեց Մոսկվայի և Համայն Ռուսիո 

Կիրիլ Պատրիարքին ծննդյան 75-ամյակի առիթով: 

Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու գահակալին ուղղված 

շնորհավորագրում ասված է. «Ձերդ Սրբություն, Ձեր ողջ 

կյանքը, Ձեր հովվապետական ծառայությունը 

ամբողջապես նվիրել եք աշխարհում Քրիստոսի Եկեղեցու 

դերի ամրապնդմանը, Սուրբ Ավետարանի անանց 

ճշմարտությունների բարեհաջող վկայությանը և մարդկանց 

սրտերում հոգևոր ու բարոյական արժեքների անդադար

արմատավորմանը՝ արդի մարտահրավերների 

հաղթահարման և մարդկության խաղաղ ու բարօր կյանքի 

կերտման գործում հոգևորի առաքելության և 

կարևորության ամուր գիտակցությամբ: Ձեր հովվական 

խոսքն ու խրատը մեր օրերում իբրև փարոս է ծառայում 

կարոտյալների, տկարների և մխիթարություն ու հոգևոր 

լուսավորություն փնտրող շատերի համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Այս նշանակալից օրը գոհունակությամբ ցանկանում 

ենք հատկապես ընդգծել Ձեր անձնական ներդրումը մեր 

Եկեղեցիների միջև սերտ կապերի և գործակցության 

զարգացման հարցում, ինչն իր հերթին կարևոր ուղերձ է 

հավատակից մեր ժողովուրդների եղբայրական 

հարաբերությունների համար ողջ աշխարհում: Բարձրորեն 

գնահատում ենք Ձեր ջերմ վերաբերմունքը Հայոց Եկեղեցու 

և հայ ժողովրդի նկատմամբ, որի դրսևորումն են նաև Ձեր 

հոգատարությունն և անխոնջ ջանքերը ղարաբաղյան 

հակամարտության խաղաղ կարգավորման, հայոց հոգևոր 

ժառանգության պահպանման և Դադիվանքի անխաթար 

գործունեության ապահովման համար»։ 

Նորին Սրբությունը Կիրիլ Պատրիարքին մաղթել է 

արևշատ կյանքի երկար տարիներ և Աստծո 

զորակցությունը հովվապետական ծառայության մեջ՝ 

հանուն Ռուսաստանի և Ռուս Եկեղեցու պայծառության: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 
ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ 

 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհավորեց 

Մայր Աթոռի պաշտոնեությանը 

 

Հունվարի 12-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն 

Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների 

դահլիճում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով 

հանդիպեց Մայր Աթոռի տարբեր կառույցներում 

պաշտոնավարող աշխարհական աշխատակիցների հետ:  

Միասնական աղոթքից հետո Մայր Աթոռի լուսարարապետ 

Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը ներկաների 

անունից շնորհավորեց Նորին Սրբությանը բերկրաշատ տոների 

առիթով՝ վստահեցնելով, որ Մայր Աթոռի պաշտոնեությունը 

պիտի շարունակի լծակից լինել Հայոց Հայրապետին 

ազգանպաստ և եկեղեցաշեն ծրագրերի իրականացման գործում:  

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պաշտոնեության անունից 

Վեհափառ Հայրապետին շնորհավորական խոսք ուղղեց նաև 

Մայր Աթոռի Համակարգչային և ինժիներատեխնիկական 

սպասարկման բաժնի տնօրեն տիար Սմբատ Մարգարյանը: 

Այնուհետև Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով 

ներկաներին շնորհավորեց և իր հայրապետական օրհնությունն 

ու բարեմաղթանքները փոխանցեց Գարեգին Երկրորդ Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոսը:  

Նորին Սրբությունն իր երախտագիտությունն ու 

գնահատանքը հայտնեց Մայր Աթոռի աշխատակազմին 

մանավանդ հետպատերազմյան այս դժվարին շրջանում 

նվիրումով, սիրով և նախանձախնդրությամբ իրենց 

պարտականություններն ու աշխատանքներն իրականացնելու 

համար, որի արդյունքում Հայոց Եկեղեցին կարողանում է 

առավել արդյունավետ կերպով իրագործել իր առաքելությունը 

հայ ժողովրդի կյանքում։  



 

 

 

Խոսելով հայ ժողովրդի ու Հայրենիքի առջև ծառացած 

մարտահրավերների մասին՝ Ամենայն Հայոց Հայրապետը 

հորդորեց Մայր Աթոռի աշխատակիցներին Քրիստոսի 

պատգամներով զորացած` հույսով ու հավատքով դիմակայել 

բոլոր փորձություններին ու դժվարություններին։  

Վեհափառ Հայրապետը նաև անդրադարձավ տարվա 

ընթացքում նախանշվող կարևոր ծրագրերին:  

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռի 

աշխատակիցներին մաղթեց Աստծո օգնականությունն ու 

պահպանությունն իրենց ստեղծագործական կյանքում 

առավելագույն արդյունքներ արձանագրելու ի սեր հայ 

ժողովուրդի բարօր կյանքի, հայրենիքի զորացման և Եկեղեցու 

պայծառության: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COFFEE  HOSPITALITY   -  Has been temporarily suspended 

due to the increased positivity rate of Covid. 

 
 

CALENDAR OF EVENTS 

 

Last Gospel is Matthew 11:25-30 

 

There are no wedding sacraments permitted on the five major 

feast days in the Armenian Church which are: 
 

Armenian Christmas – January 6, 2022 

Easter – April 17, 2022 

Transfiguration -  July 24, 2022 

Assumption of the Virgin Mary -  August 14, 2022 

Exaltation of the Cross-September 11, 2022 

Sun Jan 16 Morning Service Divine Liturgy, Sunday School, 

     Start of ACSA Basketball season.    

Wed Jan 19 Social Club, Bible Study 

Fri Jan 21 Armenian School 

Sun Jan 23 Morning Service Divine Liturgy, Sunday School 

Wed Jan 26 Social Club 

Fri Jan 28 Armenian School 

Sun Jan 30  Morning Service Divine Liturgy, Sunday School 

Wed Feb 2 Social Club 

Fri Feb 4 Armenian School 

Sun Feb 6 Morning Service Divine Liturgy, Sunday School 

Wed Feb 9 Social Club 

Fri Feb 11 Armenian School 

Sun Feb 13 Morning Service Divine Liturgy, Sunday School 


