ST. LEON ARMENIAN CHURCH
May 10, 2020
Apparition of the Holy Cross
Happy Mother’s Day
Morning Service

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

Readings from the Holy Scripture
Acts 17:1-15
1 Jn 1:1-10
Gospel According to John 7:14-23
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.
HOKEHANKISD

 Charles & Betsy Bozian & Family, Rose Kirian & Family
requests Hokehankisd for the soul of Shakae Bozian, loving
mother, grandmother, sister and aunt on the 40th day of her passing
into eternal rest. The Family has donated toward the Altar Flowers
and request the Altar Candles be lit in her memory.

The Margaret, Taline & Nora Janikian, Ani Janikian,
the Akian Family, request Hokehankisd for the soul of
Hratchia Janikian loving husband, father, son & uncle, on the
40th day of his passing into eternal rest. The Family has donated
toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be lit in his
memory.

Grace Pinajian, Paul Pinajian, Lynn, Arthur, Aline &
Christine Beylerian request Hokehankisd for the soul of
Deacon Charles Pinajian, loving husband, father and grandfather
on the 3rd year of his passing into eternal rest. The Family has
donated toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be
lit in his memory

 Violet Khachadourian & Robert Hachadourian request
Hokehankisd for the soul of Soghik Hachadourian, loving mother
on the 17th year of her passing into eternal rest. The Family has
donated toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be
lit in her memory.

Hagop Tabibian & Garo Tabibian and their Families request
Hokehankisd for the soul of Yeghsapet Burgazyan, loving
grandmother and Mannik Tabibian loving mother and
grandmother of their passing into eternal rest. The Family has
donated toward the Altar Flowers and request the Altar Candles be
lit in their memory.

Violet Khachadourian and Robert Hachadourian request
the Altar Candles be lit in memory of their parents
Manoug & Soghik Hachadourian’s anniversary.
The Tabibian Family has donated toward the Altar
Flowers and regrets that they were not able to hand out
the roses this year to the Mothers of our Parish in
memory of their grandmother and mother.
PRAYER FOR REQUIEM – HOKEHANKISD
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O Christ,
Son of God, forebearing 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. Amen.

Remember in your prayers and ask
for the recovery of Grant Tenbekjian, 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, Lou Scipione,
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
Due to the Covid 19, the printing company has suspended printing
our newsletter-Lradoo. Once they are able to print, we will
continue to update our parishioners on our Organizations,
Graduations, In Lieu of Flowers and Parish Registry.
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.

The Diocesan Council approved our elections at our Parish
Assembly Meeting on February 9, 2020. Our new Parish Council
and Delegates for 2020:
PARISH COUNCIL
Vicken Jessourian Chairman
Hagop Cilingirian Vice Chairman
Virginia DiBianca Treasurer
George Kundakji Assistant Treasurer
Haykanoush Melkonian Assistant Treasurer
Greg Parseghian Recording Secretary
Dawn Hourdajian Corresponding Secretary
Marilou Pinajian
Glenn Ajamian
Serda Belekdanian
Dennis Tarzian
NEW LIAISONS
ACYOA Juniors- Hagop Cilingirian
ACYOA Seniors- Serda Belekdanian
Armenian School – Haykanush Melkonian
Choir- Dawn Hourdajian
Cultural Programs- Greg Parseghian
Facilities- Glen Ajamian
Membership/Stewardship- George Kundakji
Men’s Fellowship -

Sunday School- Dennis Tarzian
Seniors- Marilou Pinajian
Women’s Guild-Marilou Pinajian
Sports Association-Vicken Jessourian
Rental Facilities- Serda Belekdanian
IT Committee- Vicken Jessourian

DELEGATES
Ara Araz
Thomas Ashbahian
Lynn Beylerian
Ara Hourdajian
Berjouhi Parseghian
We want to thank all the past members who have worked
throughout the years to make St. Leon fruitful and God-pleasing in
its ministry. Thank you.

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.

Diocesan Scholarships
Applications for Diocesan scholarships are available online. The
application deadline for the 2020-21 academic year is May 18, 2020.
Each year the Diocese awards scholarships to promising youth who are
headed to college. The Diocese seeks students who are active in their
local parishes and have assumed leadership roles in their communities.

For information, contact Maria Barsoumian at (212) 686-0710.

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն իրականացրել է
երկու հարյուր ութսունութ միլիոն ՀՀ դրամի աջակցության
ծրագրեր

Մայիսի 5-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի
նախագահությամբ,
տեղի
ունեցավ
եպիսկոպոսների հավաք։
Ժողովին ներկայացվեց կարիքավոր ընտանիքներին ի
նպաստ Մայր Աթոռի և թեմերի կողմից իրականացվող
սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընթացքը։
Ըստ այդմ՝ մարտի 13-ից մինչև մայիսի 1-ն ընկած
ժամանակահատվածում
Սուրբ
Էջմիածնի
միջոցներով,
սփյուռքյան թեմերից և անհատ բարերարներից ստացված
նվիրաբերությունների շնորհիվ Մայր Աթոռն իրականացրել է
աջակցության ծրագրեր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է
288.000.000 (երկու հարյուր ութսունութ միլիոն) ՀՀ դրամ գումար։

ա․ Սոցիալական ոլորտ
Սոցիալական ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է
134․400․000 (հարյուր երեսունչորս միլիոն չորս հարյուր հազար)
ՀՀ դրամ։
1․ 20.000.000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ փոխանցվել է
կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով բացված պետական
հաշվեհամարին,

2․ 100․600․000 (հարյուր միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ
դրամ գումար հատկացվել է պարենային ծրագրին։ Հայոց
Եկեղեցու կողմից այս շրջանում պարենային սննդի փաթեթներ են
բաշխվել շուրջ 3828 ընտանիքի (17563 անձ), այդ թվում՝
- Մայր Աթոռի և ՀԲԸՄ հովանու ներքո գործող
բարեգործական հինգ ճաշարանների 900 շահառուների,
- Էջմիածնի քաղաքապետարանի հետ համագործակցաբար
268 ընտանիքի,
- Հայաստանի և Արցախի թեմերի միջոցով՝ 3327 ընտանիքի,
- Քրեակատարողական հիմնարկների հոգևոր տեսչության
միջոցով՝ պրոբացիայի ծառայության 100 շահառուների
ընտանիքների և նախկին դատապարտյալների 14 ընտանիքի,
3․ 13․800․000 (տասներեք միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ
դրամ գումարի աջակցություն է ցուցաբերվել թեմերում
սպասավորող քահանաների ընտանիքներին։

բ․ Առողջապահական ոլորտ
30.600.000 (երեսուն միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամի
ձեռք են բերվել անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներ ու
պարագաներ
և
փոխանցվել
ՀՀ
Առողջապահության
նախարարությանը։

գ․ Կրթական ոլորտ
1․ 83.000.000 (ութսուներեք միլիոն) ՀՀ դրամով ձեռք են
բերվել 1600 պլանշետներ հեռավար կրթությանն աջակցելու
նպատակով։ 1300-ը տրամադրվել է ՀՀ Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարությանը համապատասխան
բաշխման համար, 300 պլանշետ Մայր Աթոռի Քրիստոնեական

դաստիարակության
կենտրոնի
կողմից
հատկացվել
«Էօռնեկեան» հանրակրթական դպրոցի սաներին։

է

2․ 40.000.000 (քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ հատկացվել է
Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի ՀՀ քաղաքացի
հանդիսացող աշակերտների և մանկավարժների Հայաստան
փոխադրության կազմակերպման համար։
Ժողովի ընթացքում քննարկվեցին նաև համավարակի
հաղթահարմանն
ուղղված
նոր
ծրագրերի
հնարավորությունները։
Վերջում Ամենայն Հայոց Հայրապետը, քաջառողջության իր
բարեմաղթանքները փոխանցելով ներկաներին, ընդգծեց, որ
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր հոգևոր դասով
պիտի շարունակի կարելին անել՝ այս իրադրության մեջ
զորակցություն բերելով իր հավատավոր զավակներին
Հայաստանում, Արցախում և սփյուռքի համայնքներում։ Նորին
Սրբությունը վերահաստատեց, որ մշտական կապի մեջ է բոլոր
թեմերի առաջնորդների հետ և հաղորդ համավարակի
հետևանքներով
առաջացած
կարիքներին՝
դրանց
հաղթահարման գործում կարևորելով նաև համայնքներում
եկեղեցականների
հովվական
խնամատարական
գործունեության աշխուժացումը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կարևոր նկատեց, որ
սահմանափակումների
մասնակի
վերացման
ներկա
պայմաններում մեր ժողովրդի կողմից դրսևորվի առավել
զգաստություն և պատասխանատվություն համավարակի
կանխարգելման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների և պատկան
կառույցների պահանջների կատարման հարցում և գերակայի
քրիստոնեական սերն ու հոգատարությունը միմյանց հանդեպ։

MOTHER’S AND MOTHERHOOD

Which father, upon seeing his newly born child does not
shout “what a miracle!” and for a moment does not see
in his wife the image of the Holy Virgin Mary.
Yes, indeed! All births are miracles. All mothers are
virgins.
Through motherhood a woman is elevated beyond
physical limitation and is crowned with the light of the
miracle of birth. She feels in her innermost being the
thrill of creation and kneeling before her child, see in
him/her the fruit of God’s grace-filled power and has the
vision to emulate the Holy Virgin, the birth giver of
Jesus.

1982 Address of His Holiness Vasken I, Catholicos of All
Armenians

The Last Gospel: John12:24-26

