ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Feast of the Exaltation of the Holy Cross
September 13, 2020
Morning Service 9:00 AM
A5au7t;an Vam 9:00 AM

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

Readings from the Holy Scripture
John 3:13-21
Gal 6:14-18
Gospel According to Isaiah 49:13-23
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, Levon Astourian
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 open on Sunday’s at 10:00 AM
Please call the office to reserve your seat. Only 70 people are
allowed at one time.



After the Homily the service of Antasdan will take place in
commemoration of the Exaltation of the Holy Cross. After the
Antasdan service and conclusion of Badarak, the Parish Council
will go to each pew and invite the faithful to receive their Basil.
There is No Hokehankisd today.

PRAYERS FOR THE SICK:

Remember in your prayers and ask
for the recovery of Arthur Ohnikian, Kyle Wakefield,
Karen Weidner, Robert John Karanfilian III, Annette Kouchshirin,
Brandon Katz, 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.

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.
ALL ORGANIZATION ACTIVITIES HAVE
BEEN TEMPORARILY SUSPENDED
Sunday School and Armenian School have been suspended.
St. Leon Social Club (Wednesday’s) have been suspended.
KIDNEY DONOR REQUESTS
Robert Ross is one our St. Leon Parishioners and is in need of a
kidney transplant. Please call Michael Ross (201- 417-3041) for
further information (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.

THE FEAST OF EXALTATION
OF THE HOLY CROSS
Every autumn, the Armenian Church celebrates
the Exaltation of the Holy Cross—one of the five major feasts of
the Church, and the most important of the four feasts of the Holy
Cross.
The Exaltation refers to the True Cross on which Christ was
crucified, which according to Church tradition was ceremoniously
elevated for veneration on three occasions. It was first elevated by
St. James the Apostle, the first Bishop of Jerusalem, who lifted the
Cross with the words "We bow before thy Cross, O Christ"—a
formulation still used in the Armenian liturgy.
The second occasion involved the discovery of the True Cross after
a period of some 300 years. In A.D. 326, Queen Helena, mother of
the Emperor Constantine, traveled to Jerusalem to identify the holy
places associated with Christ's life. She authenticated the True
Cross by placing upon it the body of a recently deceased youth,
who was miraculously raised to life when he came in contact with
the formerly discarded cross. According to tradition, the True
Cross was overgrown with aromatic basil, which is used in the
commemoration of the feast day today.
The third occasion came in the 7th century, when the Persians had
seized the True Cross of Jesus after conquering the city of
Jerusalem. Leading a coalition of forces, including Armenians, the
Emperor Heraclius recaptured the Cross and, en route to
Jerusalem, passed with it through Armenia, where the Cross was
repeatedly raised up and venerated.
On the Feast of the Exaltation of the Holy Cross, the Divine
Liturgy is marked with an "Antasdan" service (blessing of the
fields) during which the processional Cross is adorned with basil (a
symbol of royalty) and the four corners of the church are blessed as
a symbol for all the world.

CANDLES
If you would like to come to church to light a
candle, we set aside
Tuesday from 11:00-1:00 PM
Thursday from 5:00 – 7:00 PM.
Call the church office (201-791-2862) and let us know what day
and time you would like to come and light a candle. By
appointment only

BIBLE STUDY
Wednesday September 16 and 30 7:30 p.m.
Bible Study will be held in Jessourian Hall.
Book of Wisdom
Chapter 10 “The Work of Wisdom from Adam to Moses”
Chapter 11 “Wisdom Let the Israelites through the Desert”
Chapter 12 “God Is Sovereign”
In the previous chapters we see how King Solomon identifies
himself as other mortals and we read the respect he has for
Wisdom. Wisdom is obedience to and not submission. King
Solomon prayers for Wisdom to speak with judgement which are
worthy of God. King Solomon also speaks about the nature of
Wisdom which is intelligent, holy, unique subtle, mobile, clear,
unpolluted, distinct, invulnerable, always loving the good that is
radiating from God. Solomon offers prayer for Wisdom by
invoking God the Creator of all things, who rules the world with
holiness and righteousness

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 not take place in the church. As you exit the
church at the end of Badarak, please place your offering in the
plate which is located in the Narthex.
Exiting the Church- The Parish Council will call you by your
pews to exit the church in a safe manner.
Hospitalilty/Fellowship- There will be no Coffee Hospitality
after Badara

The readings of the Exaltation of the Cross: I Cor. 1:18-24
Gospel of 12:28-33

A Special Khatchveratz at St. Vartan Cathedral
New York’s St. Vartan Cathedral will hold a special service on the
evening of Sunday, September 13, to honor the major feast day
known as Khatchveratz: the Exaltation of the Holy Cross.
Beginning at 6 p.m., Diocesan Primate Bishop Daniel Findikyan
will preside over a Medz Antasdan (“Blessing of the World”)
service. Clergy and deacons from the throughout the region will
join him to invoke God’s blessing over the “four corners” of the
world.
During the service, the Primate will unveil a rarely-seen treasure
of St. Vartan Cathedral: an actual relic of the True Cross of Jesus
Christ, contained in a magnificent cross-shaped reliquary.
The evening service will be broadcast live over St. Vartan
Cathedral’s Facebook page. The cathedral will be open to
worshippers on a limited and restricted basis (please consult this
advisory for the important details).
Please note that the morning Divine Liturgy on September 13 will
go forward as is customary at the cathedral, starting at 10 a.m.
Cathedral Vicar Fr. Davit Karamyan will celebrate.

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
ընդունեց «Հռադամիզդ» օպերայի ստեղծագործական
խմբին
Սեպտեմբերի 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց 2021թ․
Հայաստանում բեմադրվելիք «Հռադամիզդ» օպերայի
ստեղծագործական խմբին՝ ուղեկցությամբ Հայաստանի
պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Գագիկ Մանասյանի։
Ողջունելով
տարբեր
երկրներից
ժամանած
հանրահայտ արվեստագետների այցը Մայր Աթոռ՝ Նորին
Սրբությունը գնահատանքով անդրադարձավ նրանց
գեղեցիկ նախաձեռնությանը, որը մեծ բավականություն և
խանդավառություն պիտի պարգևի հայ հանդիսատեսին։
Վեհափառ
Հայրապետը,
իր
օրհնությունն
ու
բարեմաղթանքները
փոխանցելով
ստեղծագործական
խմբին, նաև կարևորեց այդ մշակութային ձեռնարկի շուրջ
տարբեր ժողովուրդների զավակների համախմբումը, ինչը
մեծապես պիտի նպաստի համագործակցության ոգու
զորացմանը և մշակութային կապերի ամրապնդմանը։
Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիայի տնօրեն
Գագիկ Մանասյանը, դիրիժոր Ջորջ Փահլիվանյանը և
ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան իրենց հերթին խոսեցին
«Հռադամիզդ» օպերայի բեմադրման կարևորության և
առանձնահատկության
մասին,
Նորին
Սրբությանը
տեղեկություններ փոխանցեցին տարվող աշխատանքների
վերաբերյալ։
Հանդիպումից
հետո
ստեղծագործական
խմբի
անդամներն այցելեցին Մայր Աթոռի թանգարաններ։
ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
ընդունեց «Ազգային արժեքների պաշտպանություն»
նախաձեռնության ներկայացուցիչներին

Սեպտեմբերի 9-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց «Ազգային արժեքների
պաշտպանություն» նախաձեռնության համակարգող խմբին։
Նախաձեռնության անդամները Վեհափառ Հայրապետին
ներկայացրեցին նախաձեռնության առաքելությունն ու ծրագիրը,
անդրադարձան
նախաձեռնության
հեղինակած
օրենքի
նախագծին՝ ուղղված Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու, հայոց լեզվի, մշակութային ժառանգության, ընտանիքի
և մանկության պաշտպանությանը։
Նորին Սրբությունն իր օրհնությունն ու գնահատանքը
փոխանցեց հայորդիներին և կարևորեց ազգային արժեքների
պաշտպանության հարցում նրանց ազնիվ ձգտումներն ու
նախանձախնդրությունը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հաստատեց, որ հայոց
ինքնությունը դարերով կերտած ազգային-հոգևոր արժեքները և
նախնիներից ավանդված ժառանգությունը գրավականն են ազգի
հարատևության և մեր անկախ պետականության ամրության:

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
Արարատյան Հայրապետական թեմի հոգևոր դասին
Սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հյուրընկալեց
Արարատյան

Հայրապետական

թեմի

քաղաքամայր

Երևանի և Արարատի մարզի հոգևոր տեսչության հոգևոր
սպասավորներին`
Հայրապետական

գլխավորությամբ
թեմի

Արարատյան

առաջնորդական

փոխանորդ

Գերաշնորհ Տ. Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի և
Արարատի մարզի հոգևոր տեսուչ Գերաշնորհ Տ. Գևորգ
եպիսկոպոս Սարոյանի:
Հանդիպումներին

Հանրակրթության

պետական

չափորոշչի և առարկայական չափորոշիչների նախագծերի,
դրանցում

առկա

խնդիրների

և

հնչեցված

մտահոգությունների շուրջ զեկույց ներկայացրեց Մայր
Աթոռ

Սուրբ

Էջմիածնի

Քրիստոնեական

դաստիարակության կենտրոնի տնօրեն Հոգեշնորհ Տ․
Զաքարիա

ծայրագույն

վարդապետ

Բաղումյանը՝

անդրադառնալով նաև «Հայոց Եկեղեցու պատմություն»
առարկայի շուրջ ստեղծված կացությանը։
Ծավալուն

քննարկման

ընթացքում

քահանա

հայրերն իրենց համայնքների անունից մտահոգությունն
արտահայտեցին
իրականացմանը
գործընթացի,

կրթական
միտված

բարեփոխումների

փաստաթղթերի

մտավորականների

և

մշակման

գիտակրթական

հաստատությունների կողմից բարձրաձայնված խնդիրների
և ակնկալվող վերջնարդյունքների առնչությամբ՝ կարևոր

նկատելով

ազգային

արժեհամակարգով

նկարագրով,

ամուր

հոգևոր-ազգային

հայորդու,

ՀՀ

քաղաքացու

ձևավորումը։ Անընդունելի նկատվեց նաև «Հայոց Եկեղեցու
պատմություն»

առարկայի

առնչությամբ

ԿԳՄՍ

նախարարության որդեգրած մոտեցումը, որի հետևանքով
այլ առարկաների մեջ տարրալուծման ճանապարհով դուրս
է մղվում ուսուցանվող առարկայի ուսումնական նյութի
գերակշիռ մասը, աղճատվում առարկայի նպատակն ու
առաքելությունը՝

կերտելու

հայ

ինքնությունը

և

ամբողջապես հաղորդ դարձնելու աշակերտներին Հայոց
Եկեղեցուն,

նրա

համակարգին,

դավանանքին,

խորհուրդներին,

տոնածիսական

քրիստոնեական

ու

ազգային արժեհամակարգի հիմնարար սկզբունքներին և
քրիստոնեական բարոյագիտությանը:
Կարևորելով

Եկեղեցու

առաքելությունը

քրիստոնեական-ազգային արժեհամակարգի կերտման ու
պահպանման

գործում,

նրա

կրթադաստիարակչական

գործունեությունը և հովվական աշխատանքում սերտ կապն
ուսումնական

հաստատությունների

սպասավորները

մտահոգիչ

ժամանակներում

դպրոցներում

հաստատություններում
եկեղեցական
հարցում

հոգևոր

նկատեցին
և

նվիրված

ներգրավման

տնօրինությունների

վերջին

կրթական

անցկացվող

տոներին

հոգևորականների

հետ՝

այլ

ազգային-

միջոցառումներին
և

մասնակցության

կողմից

դրսևորվող

զգուշավոր և մերժողական կեցվածքը:
«Կենսաբանություն»

առարկայի

պետական

առարկայական չափորոշչում Էվոլյուցիոն տեսության և
առարկայական չափորոշիչների նախագծերում սեռական
դաստիարակությանը

վերաբերվող

թեմաների

մասին

զեկույց

ներկայացրեց

Դիվանատան

ժողովական

գրասենյակի

Արժանապատիվ

Տ.

եկեղեցական-

պատասխանատու

Տիգրան

քահանա

Բադիրյանը`

մասնավորաբար անդրադառնալով այդ կապակցությամբ
կյանքի և ընտանիքի սրբության հասկացություններին:
Համացանցային գրագիտության և հոգևոր քարոզչության
նպատակով

սոցիալական

ցանցերի

արդյունավետ

գործածության հնարավորությունների մասին զեկույցով
հանդես

եկավ

Համացանցային

ծառայությունների

գրասենյակի տնօրեն Արժանապատիվ Տ. Համբարձում
քահանա Դանիելյանը:
Նկատի

ունենալով

տեխնոլոգիաների

և

տեղեկատվական

սոցցանցերի

հսկայական

ազդեցությունը հասարակության կյանքում` ներկայացված
նյութի

շուրջ

քննարկումներում

կարևորվեց

հոգևոր

հովիվների կողմից այդ միջոցների ծառայեցումը հոգևոր
արժեքների

սերմանման

և

թեմական

ու

հովվական

աշխատանքի լուսաբանման գործին:
Սոցցանցերում գռեհկաբանության, գործածվող լեզվի
և տիրող անհանդուրժողողական մթնոլորտի վերացման
հարցում

կարևորվեց

նաև

հոգևոր

սպասավորների

ակտիվությունը և հետևողական աշխատանքը:
Զրույցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
հանգամանորեն
բարձրաձայնած
հովվական

անդրադարձավ
հարցերին,

որոնք

ծառայությանը,

քահանա

հայրերի

վերաբերում

էին

Եկեղեցու

կրթադաստիարակչական և սոցիալական առաքելությանը,
համավարակի

շրջանում

առկա

դժվարությունների

հաղթահարմանը, ազգային և հայրենական կյանքը հուզող

զանազան խնդիրների առնչությամբ Եկեղեցու որդեգրած
դիրքորոշումներին:
Վերջում

Հայոց

Հովվապետն

իր

հայրական

օրհնությունը փոխանցեց քահանա հայրերին` հորդորելով
ակտիվ, նախանձախնդիր և համարձակ լինել հովվական
ծառայության մեջ՝ նպաստելով Եկեղեցու առաքելության
առավել արդյունավորմանը։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
ընդգծեց, որ Հայոց Եկեղեցու առաքելությունը բոլոր
ժամանակներում

եղել

է

սպասավորությունը

հայ

ժողովրդին` հանուն նրա հոգևոր զորացման, ազգային
ինքնության պահպանման, ազգային նվիրական իղձերի
իրականացման և հայրենիքի անկախ ու խաղաղ կյանքի
կերտման:

OPEN HOUSE
SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020
Rain Date October 3,
4 2020
Location Patio
Meet our Pastor
Rev. Fr. Diran Bohajian
All Church Organizations will be represented
in our Community Center outside
12:00 noon to 1:30 PM
Parish Council

Senior Center

ACYOA Jrs.

Sunday School

ACYOA Srs.

Acolyte Training

Armenian School

Bible Study

Church Choir

Deacon Training

Men’s Fellowship

Food Festival

Women’s Guild

Membership
Sports Association

Refreshments will be served- To be determined

