ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Remembrance of the Prophet Elijah
June 7, 2020
Morning Service 9:00 AM
A5au7t;an Vam1

Divine Liturgy 10:00 AM
S1 Patarag 10:00 AM

Readings from the Holy Scripture
2 Kgs 2:1-15
Jas 5:16-20
Gospel According to Luke 4:25-30
God so loved the world that He gave His only son, so that everyone who
believes in Him might not perish but might have eternal life. John 3:16
Rev. Fr. Diran Bohajian
T. TIRAN QFN|. 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

ALTAR SERVERS
Sr. Dns, Dr. Berdj Feredjian,
Diran Jebejian, Hrach Kasaryan, Nubar Kasaryan,
Sebuh Oscherician, Sarkis Pilavdjian, Nurhan Ezik
Subdns. Paul Chamesian, Gregory Kazanjian, 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.”

 


St. Leon Armenian Church is closed indefinitely. You can request
Hokehankisd by calling the Church Office.

Remember in your prayers and ask
for the recovery of Kyle Wakefield, Karen Weidner,
Robert John Karanfilian III, Annette Kouchshirin, Brandon Katz,
George Ghazarian Jr., Robert Foronjy, Jim & Wendy Lathey, ,
Dan Patoyia (Moynihan), Juliette Haddad, James Azarian,
Varoujan Harutunian, Mosses Bairamian, Jared Tashjian,
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.
PRAYERS FOR THE SICK:

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.

NOTE: St. Leon Armenian Church is closed
Sunday services is behind closed doors
GRADUATES If you are a 2020 High School and/or College
Graduate from the St. Leon Church Sunday School/ACYOA, there
will be a Graduate Page in our July/August Lradoo. Please e-mail
your picture and ONE paragraph of your accomplishments to the
Church office by 6/30/20 When sending the information via email,
please call the office to make sure the office received it.
stleon@stleon.org
ALL ORGANIZATION ACTIVITIES HAVE BEEN
TEMPORARILY SUSPENDED
Sunday School and Armenian School have been suspended
Bible Study has been suspended
St. Leon Social Club (Wednesday’s) is suspended

KIDNEY DONOR REQUESTS
Robert Ross is one our St. Leon Parishioners and is in need of a
kidney transplant. Please call Marlene Ross for further
information (201-410-5840). Any donation of a kidney match or
otherwise elevates the patient to the top of the list.
Sebuh Oscherician is one of our St. Leon Parishioners and
Deacon and is in need of a kidney transplant. Please call
Rita Oscherician for further information (201-417-7145). Any
donation of a kidney match or otherwise elevates the patient to the
top of the list.
ST. LEON SOCIAL CLUB .

Suspended

Seniors have much to offer - our wisdom, our experience and our
time. St. Leon Social Club meets every Wednesday from
11:00-4:00 PM. Donation $4.00 coffee and dessert. Bring a
sandwich, lunch is at 12:00 noon. There are card games,
backgammon, bring a board game or just sit around and have
coffee and dessert. Bring a friend and enjoy the afternoon.

BIBLE STUDY Wednesday June 17, 2020 at 7:30 p.m.
Bible Study is conducted by ZOOM
The Book of Ecclesiastes
Chapter 9 “Take life as it Comes”
Chapter 10 “Miscellaneous Observations”
Chapter 11 “The Value of Diligence”
The Book of Ecclesiastes is believed to have been written by King
Solomon in his later years. The writings take stock of the world he
experienced between the horizons of birth and death. There is much
wisdom gleaned from the verses in Chapters 4-8, which were the
subject of a Zoom Bible Study this past week. A sample of these wisdom
verses follows:
"Two are better than one, because they have a good return for their
work: If one falls down, his friend can help him up. But pity the man
who falls and has no one to help him up.... A cord of three strands is not
quickly broken." (Chapter 4:9-10; 12)
"Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth
is never satisfied with his income." (Chapter 5: 10)
"A good name is better than fine perfume, and the day of death better
than the day of birth." (Chapter 7: 1)
"Who is like the wise man? Who knows the explanation of
things? Wisdom brightens a man's face and changes his hard
appearance." (Chapter

Last Gospel: John 1:1-14

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
«Աղետը պետք է կանխել, սակայն հնարավոր է կանխել
միայն միասնական ջանքերով, համերաշխության
մթնոլորտում»․ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց
Հունիսի
5-ին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Երկրորդ
Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
հանդիպում-քննարկում ունեցավ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի միաբանների հետ։
Հանդիպման ընթացքում մասնավոր անդրադարձ
կատարվեց համավարակի շրջանում Մայր Աթոռի
միաբանների և թեմերում սպասավորող եկեղեցականների
գործունեությանը։ Առկա նեղությունների ու խռովահույզ
վիճակի պայմաններում կարևորվեց առավել ջանքերի
գործադրումը՝
ամրապնդելու
հավատքը,
հառնող
դժվարությունները Աստծո օգնությամբ հաղթահարելու
հույսը, լավատեսության ոգին և սերը հայրենիքի, ազգի ու
մեր Սուրբ Եկեղեցու հանդեպ։
Դիմելով միաբաններին առաքյալի խոսքով, որն ասում
է. «Հաստատուն մնացեք, անշարժ եղեք, ամեն ժամ ավելին
եղեք Տիրոջ գործի մեջ» (Ա Կորնթ. 15.57-58)՝ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը հորդորեց եկեղեցականությանը հոգևոր
խնամատարությամբ, առավել եռանդուն քարոզչական
գործունեությամբ, աստվածային պատվիրանների և Սուրբ
Գրոց
ուսուցման
մատուցմամբ,
Քրիստոսի
վարդապետության
ջամբումով
շարունակել
իրենց
սպասավորությունը՝ պայքար մղելով նաև ժողովրդի
կյանքում տեղ գտնող անվայելուչ և մերժելի երևույթների
դեմ։
Զրույցի ընթացքում քննարկվեցին համավարակի
հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ Եկեղեցու

կողմից
ձեռնարկվող
քայլերը,
մտահոգություն
արտահայտվեց հայրենական, քաղաքական կյանքում
ստեղծված
անհամերաշխության,
հակառակության
մթնոլորտի առնչությամբ։
Վերջինիս կապակցությամբ Գարեգին Երկրորդ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մասնավորապես ասաց․
«Սիրով, խաղաղությամբ, համբերատարությամբ, միմյանց
հանդեպ բարի ու հոգատար վերաբերմունքով միայն մենք ի
զորու կլինենք հզոր պահել մեր ազգային-եկեղեցական
կյանքը, զորացնել մեր պետականությունը, առաջընթացի
նոր ուղիներով առաջնորդել երկիր հայրենին։ Այս առումով
Մենք ցավով ենք անդրադառնում հայրենական մեր
կյանքում, ի մասնավորի նաև համացանցի տիրույթում
հաստատված անցանկալի մթնոլորտին, որտեղ սփռվում են
վիրավորանք ու թշնամանք, ոտնահարվում են արժեք ու
սրբություն։ Սուրբ Գիրքն ասում է․ «Հակառակությունն
ատելություն է գրգռում, բայց սերը ծածկում է ամեն մի
ներհակություն» (Առակ. 10.12): Մենք՝ որպես հոգևոր
հայրեր, պետք է ամուր պահենք մեր ժողովրդի զավակների
մեջ գիտակցությունը, որ հայրենիքի զարգացման
տեսլականի
շուրջ
տարբեր
պատկերացումները
չառաջնորդեն
անհանդուրժողության
ու
բռնության
արարքների,
քաղաքական
հայացքները
և
տարաձայնությունները պատճառ դառնան ազգային
միասնության պառակտումի։ Հարկ է հաստատուն պահել
բարեկրթության,
պարկեշտության
և
փոխադարձ
հարգանքի սահմանները, որովհետև արդարության,
բարօրության հաստատումը հասարակության կյանքում չի
կարող իրականացվել անպատշաճ արտահայտչաձևերով և
թշնամանքի հրահրմամբ։ Ներկա իրավիճակը և երկրի առջև
ծառացած մարտահրավերները չպետք է տեղիք տան
առաքինի ընթացքի և դիմացինի հանդեպ հարգանքի ու
հանդուրժողականության նահանջի, իրավունքների ու
արժանապատվության ոտնահարման և տկարացնեն առ

հայրենին սիրո ու նվիրումի ոգին։ Ամենքը պետք է ունկնդիր
լինեն առաքյալի խրատին, որն ասում է. «Ինչ որ
ճշմարտությամբ է, ինչ որ` պարկեշտությամբ, ինչ որ`
արդարությամբ, ինչ որ` սրբությամբ, ինչ որ` սիրով, ինչ որ`
բարի համբավով, ինչ որ` առաքինությամբ, ինչ որ`
գովությամբ, - ա՛յն խորհեցեք» (Փիլիպ. 4.8)։
Մեր կյանքի շատ խնդիրներ արժեքային դաշտում են և
լուծելի են մեր սրբազան արժեքներին հավատարմությամբ,
միաբան ու միասնական ընթացքով։ Դարերի ընթացքում
այս ոգով ենք կարողացել դիմագրավել դժվարությունների
ու նեղությունների, զորացնել մեր պետությունն ու ազգային
կյանքը։ Միաբանությունն է մեր Հայկազյան ազգի ուժն ու
զորությունը։ Այս ամենում մեծապես կարևում ենք մեր
հոգևորականների
առաքելությունն
ու
դերակատարությունը»։
Նորին Սրբությունը նաև խոսեց համավարակի
պայմաններում եկեղեցականների առաքելության մասին։
«Սիրելինե՛ր, այսօր՝ համավարակի այս իրավիճակում,
հրամայական
է
է՛լ
ավելի
կազմակերպել
և
ինքնակազմակերպվել։ Մայր Եկեղեցին իր հոգևոր դասով
այս առումով կարևոր աշխատանք ունի անելու։
Շարունակաբար սատար կանգնելով հայրենի պետության
ջանքերին` մենք պարտավոր ենք ուղղորդել մեր
հավատավոր զավակներին ու կոչ անել, որպեսզի թե՛
եկեղեցիներ, թե՛ ուխտատեղիներ և այլուր այցելելիս
խստորեն հետևեն պատկան կառույցների սահմանած
կանոններին։ Պետք է բարձրացնենք յուրաքանչյուր
անհատի՝ այլոց կյանքի անվտանգության համար
պատասխանատվության գիտակցությունը։ Այսօր չունենք
ավելի կարևոր հրամայական, քան վարակի տարածման
կանխարգելումը, որպեսզի վերադառնանք մեր բնականոն
կյանքի ընթացքին։
Այս իմաստով մեր հոգևոր սպասավորները Սփյուռքի
թեմերում նույնպես պետք է համապատասխան կոչերով

ուղղորդեն և ապահովագրեն մեր զավակներին, որ նրանք
խստագույնս
հետևեն
իրենց
երկրների
պատկան
մարմինների առողջապահական հրահանգներին։ Աղետը
պետք է կանխել, սակայն հնարավոր է կանխել միայն
միասնական ջանքերով, համերաշխության մթնոլորտում», ասաց Վեհափառ Հայրապետը։

