ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Second Palm Sunday
May 24, 2020
Morning Service

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

Readings from the Holy Scripture
Acts 23:12-35
1 Jn 5:13-21
Gospel According to John 12:12-23
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

 Makrouhi Kuredjian, Mayda Kuredjian,
Arsen & Marina Sarafian, Saro & Hilda Hartounian and their
Families request Hokehankisd for the soul of Krikor Kuredjian
loving husband, father and grandfather 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.

 Christine & Rodd Heinlen, Robin & Levon Kasparian,
Glenn & Stacey Poosikian and their Families have requested
Hokehankisd for the soul of Elise Poosikian, loving mother and
grandmother 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 Nazarian Family request Hokehankisd for the soul of
Artemis Nazarian loving mother and grandmother 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 beloved soul of Dr. Abraham “Sarkis” Kedeshian is
being honored today with a Hokehankisd in remembrance of the
1st year anniversary of his passing into eternal rest. Hokehankisd is
requested by Rose Najarian Kedeshian, Gregg, Arpie, Jonathan,
Therese Najarian and their children Levon, Raffi, Sylvie,
Nicholes,and Jack. The Family has donated toward the Altar
Flowers and request the Altar Candles be lit in his memory.

Nisan & Diruhi Cakir, Harutoun & Taline Purut & Family
request Hokehankisd for the soul of Aret Cakir loving son,
brother, uncle and godfather on the 2nd 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.

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. Amen.
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,
PRAYERS FOR THE SICK:

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.

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.

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

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Համբարձման տոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը մեզ համար
հենց Հիսուսի ոտնահետքն է այս աշխարհում»
Մայիսի 21-ին Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցին տոնախմբեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
Համբարձման տոնը: Այս տոնին հիշատակվում է նաև 1441
թվականին Ամենայն Հայոց Հայրապետության Աթոռը Սիս
քաղաքից Սուրբ Էջմիածին փոխադրման պատմական օրը:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք
և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխավորությամբ Մայր
Աթոռի
միաբանությունը
Պատարագի
սրբազան
արարողությանը մասնակցեց Սուրբ Գայանե վանքում:
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն
Հոգեշնորհ Տ. Շահե ծայրագույն վարդապետ Անանյանը:
Սուրբ Պատարագի ընթացքում Հոգեշնորհ Հայր
Սուրբն անդրադարձ կատարեց Տիրոջ համբարձման
խորհրդին։
«Դժվար չէ պատկերացնել, որ այդքան ժամանակ
առաքյալներին
ներշնչման,
հավատի,
սիրո
և
մարդասիրության բացարձակ օրինակ ծառայած երկնավոր
Վարդապետն այսպես միանգամից, հարություն առնելուց
հետո վերանում է երկինք, և նրանք այլևս երբեք չեն
տեսնելու Նրան, չեն ճաշելու Նրա հետ, չեն լսելու Նրա
աստվածային խոսքերը։ Բայց Հիսուս շտապում է փարատել
նրանց կասկածները՝ «Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի
վախճանը»։

Որտե՞ղ պիտի փնտրեին ու գտնեին առաքյալները
Հիսուսին։ Բոլոր այն վայրերում, որտեղ կար Հիսուսի
ոտնահետքը,
որտեղ
Հիսուսի
հիշողությունները
պահպանվում էին առաքյալների մտքի մեջ․ Ձիթենյաց
լեռան ստորոտում էր, որ Հիսուս արտասվեց, քրտնեց և
աղոթեց մարդու փրկության համար, Բեթանիայում էր, որ
Հիսուս հարություն տվեց իր բարեկամին՝ Ղազարոսին, և
արտասվեց մարդու մահվան համար, Երուսաղեմ
քաղաքում էր, որ Նա վերջին ընթրիքը հաստատեց և Իր
մարմինն ու արյունը բաշխեց առաքյալներին, ի վերջո
Գողգոթայում էր, որտեղ Նա խաչ բարձրացավ, մահացավ և
հարություն առավ մարդու փրկության համար։ Այդ բոլոր
վայրերը սրբացան հենց համբարձման պահին, որովհետև
հենց այդ պահին, երբ Հիսուս օրհնեց իր աշակերտներին և
նրանց ասաց նշանավոր այդ խոսքերը, նրանք անմիջապես
մտաբերեցին, որ այլևս Հիսուս ոչ թե իրենց հետ երկրի վրա
քայլելու է, այլ մեկընդմիշտ փոխելու է իրենց կյանքը։
Մնացյալ բոլոր տարիներն առաքյալները ապրելու են
Հիսուսի համբարձումից հետո, լինելու է այլևս նրանց
գործելու ժամանակը, Հիսուսի ներկայությունը մարդկանց
կյանքի մեջ բերելու ժամանակը», - նշեց պատարագիչ Հայր
Սուրբը:
Հայր Շահեն ընդգծեց, որ Համբարձման տոնը հենց
Հիսուսի ոտնահետքերի մասին հիշողությունն է ամենքիս
համար և աշակերտների նման բոլորին օրհնելով՝ նույն
բառերն ասել․ «Ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը»։
Պատարագիչ Հայր Սուրբը խոսեց նաև օրվա մեկ այլ
նվիրական խորհրդի մասին՝ անդրադառնալով Ամենայն
Հայոց Հայրապետական Աթոռը Սիս քաղաքից Սուրբ
Էջմիածին փոխադրելու պատմական հիշատակությանը:
«Տասնհինգերորդ դարում տեղի ունեցած այս
իրողությունը պատմական է ոչ թե այն իմաստով, որ Սուրբ
Աթոռը վերադարձել է իր առաջին և օրինական վայրը, այլ
նրանով, որ պատմության դառն փորձությունների մեջ,

երկար դարեր տևած դեգերումներից հետո ի վերջո
Լուսավորչի տեսիլքը մեկընդմիշտ գտել է իր պատմական
արդարացումն ու իրականացումը։ Այդ իմաստով, այսօր
ամենքիս՝ Սուրբ Էջմիածնի զավակների, միաբանների և ողջ
հայության տոնն է, որովհետև Սուրբ Էջմիածինը
հայորդիների Սիոնն է, հոգևոր կենտրոնը, որտեղից, ըստ
մեր պատմիչների, Գրիգոր Լուսավորիչը հոգևոր իմաստով
ծնել և մկրտել է հայ ժողովրդին։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը մեզ համար հենց
Հիսուսի ոտնահետքն է այս աշխարհում։ Եթե մենք
կամենում ենք համբուրել այդ ոտնահետքը, բավական է, որ
մենք խոնարհվենք Սուրբ Էջմիածնի սրբացած քարերի
առջև, եթե կամենում ենք տեսնել, զգալ և շոշափել Հիսուսի
իրական ներկայությունը հայոց հողի վրա, ապա ամենքս
մեր հայացքը պետք է հառենք Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնին։
Ինչքան էլ, որ հայ քրիստոնեական քաղաքակրթական
միտքը զարգանա, այն երբեք չի բարձրանալու Սուրբ
Էջմիածնի գմբեթից ավելին, որովհետև Էջմիածինը մեզ
համար երկիր է երկրի վրա և երկինք երկնքի մեջ», - ասաց
Հայր Շահեն՝ հորդորելով ամենքին աղոթել, որ Տերն
անսասան պահի Հայկազյան Աթոռը՝ առողջություն և երկար
տարիների գահակալություն պարգևելով նրա ազգընտիր
գահակալին:
Քարոզից հետո, հանդիսապետությամբ Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի,
կատարվեց
Հայրապետական
մաղթանք, որի ընթացքում հոգևոր դասն աղոթք
բարձրացրեց առ Աստված Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և
Ամենայն Հայոց Հայրապետության անսասանության,
պայծառության ու հավետ շենացման համար:

Memorials and Memory
Memorial Day in America was inaugurated in the wake of the
Civil War and was later extended to honor all who have fallen in
the defense of our country. The day can be a welcome opportunity
to reflect, with gratitude and admiration, on the departed souls who
have secured our national way of life—and shaped our individual
lives.
In the Armenian Church, memorial days of one kind or another are
quite common. We observe merelots after the major feast days; we
remember our departed loved ones on the karasoonk of their
passing, and thereafter through annual hokehankisd services.
In ordinary times, Memorial Day weekend is a time of intense
activity. For years now it has been the occasion for the annual
ACYOA Assembly and Sports Weekend. Since the time of our
grandparents, it has been associated with church picnics, Sunday
and Armenian school graduation, and solemn prayers spoken while
visiting family gravesites.

This year will be different, of course, with those cherished
activities largely denied to us. But memory itself is something we
can still nourish. In our thoughts and prayers, we can summon
memories of the people we come from, honoring their courage and
grace, their sacrifice and faith. These are not only memories we
hold within us; they are also memories we can share with others.
Our church is, after all, a community of memory, which was born
when our Lord Jesus said: “Do this in remembrance of me.”
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