ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Feast of the Holy Cross of Varak
September 27, 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
Is 65:22-5
Gal 6:14-18
Gospel According to Matthew 24:30-36
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.


Before the singing of Hayr Mer, the Thanksgiving Prayer of
the Republic of Armenia will be offered
HOKEHANKISD

 Douglas & Christina Tashjian, Glenn & Maureen Tashjian,
Craig & Muriel Tashjian, Roger & Jennifer Tashjian, and their
Families request Hokehankisd for the soul of Sonia Tashjian,
loving mother, grandmother & great grandmother on the 40th day;
and for the soul of Martin Sonny Tashjian loving father,
grandfather, & great grandfather;
Hampartsoum & Haigouhi Ekizian loving grandparents,
Margaret Ekizian loving aunt & great aunt,
Youghaper Ekizian loving aunt & great aunt,
Hagop Jack Ekizian loving uncle and great uncle of their passing
into eternal rest. The Family has donated toward the Altar Flowers
and request that the Altar Candles be lit in their memory.

 The Family of Margaret De Dominicis requests Hokehankisd
for her soul 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.

 Jeanette Ekizian, Dr. Stephanie Ekizian, Dr. Steven Balint,
Laura Ekizian, Christopher & Claire Ekizian and their Families
request Hokehankisd for the soul of Sonia Tashjian loving sisterin-law and aunt on the 40th day. The Family has donated toward
the Altar Flowers and request that the Altar Candles be lit in her
memory.

 Jeanette Ekizian, Dr. Stephanie Ekizian, Dr. Steven Balint,
Laura Ekizian, Christopher & Claire Ekizian and their Families
request Hokehankisd for the soul of Hagop J. Ekizian, loving
husband, father, grandfather on the 3rd year of his passing into
eternal rest. The Family has donated toward the Altar Flowers and
request that the Altar Candles be lit in his memory.

 Lori, Jessica Arax and James Vary Montgomery request
Hokehankisd for the soul Vary Aslanian, beloved father and
grandfather on the 16th year and Arax Aslanian, beloved mother
and grandmother on the 4th year of their passing into eternal rest.
The Family has contributed towards the Altar Flowers and request
that the Altar Candles be lit in their memory.”

George & Dorothy Mekenian and Jason & Ardis D’Angelo &
Family request Hokehankisd for the soul of Marion Halajian,
loving sister and aunt on the 2nd year of her passing into eternal
rest, and for the souls of Gabriel & Mary Hacherian, loving
parents and grandparents on their passing into eternal rest. The
Family has donated toward the Altar Flowers and request the Altar
Candles be lit in their 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 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.
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.

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.
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.

Last Gospel: John 12:24-26

BIBLE STUDY
Wednesday September 30 7:30 PM
Bible Study is held in Jessourian Hall.
Book of Wisdom
Chapter 14

“Folly of a Navigator Praying to an Idol”

Chapters 15 & 16

“Benefits of Worshipping the True God”,
“The Foolishness of Worshipping Clay Idols”

Wisdom is what we need in these days and not any wisdom but God’s
wisdom. We look at Solomon’s prayer for the one thing he knows will
save him and all who befriend her, wisdom.
We can be witnesses to the life-giving ways of wisdom and how it has
saved and saves those whose lives were in peril. Through wisdom the
Israelites where led through the desert, and today wisdom can and will
guide us through our desert trek of what we call life. Like a parent
teaches and helps their children grow, wisdom little by little reveals to us
when we have gone astray. Wisdom is merciful and calls to us and waits
for us to go with her on the path to be illumined. Idols and false gods
were revered and worshiped throughout history and even today.
Although what can we receive from the works of our hands, it can’t
increase anything in us or for our lives, only wisdom which comes from
God builds up and helps in the difficult times we face today. May we
cling to wisdom for she will comfort us, guides us, prepares us and
strengthen us to stand up against folly and its ways that lead us anywhere
except to our home, the Heavenly Kingdom.

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 Badarak

OPEN HOUSE
TODAY - OUTSIDE
SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020
Meet our Pastor
Rev. Fr. Diran Bohajian
All Church Organizations will be represented
outside on the Patio
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

The Parish Council acknowledges with thanks to
Zaven and Arline Dadekian in hosting today’s Hospitality.

ՆՈՐ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
Արցախի Ազգային ժողովի պատվիրակությանը
«Արցախը և արցախահայության իրավունքներն միշտ եղել
և մնալու են Հայոց Հայրապետների ուշադրության
կենտրոնում»․ Գարեգին Բ Կաթողիկոս
Սեպտեմբերի 25-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Վեհարանում հյուրընկալեց Արցախի Հանրապետության
Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի
գլխավորած պատվիրակությանը։
Ողջունելով
պաշտոնական
այցով
Հայաստան
ժամանած ԱՀ ԱԺ պատվիրակությանը՝ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսն իր շնորհավորանքները, օրհնությունն ու
բարեմաղթանքները բերեց պատգամավորներին։ Նորին
Սրբությունն ընդգծեց, որ առանձնակի ուրախությամբ և
ջերմությամբ է լցվում հոգին, երբ այցելում է Արցախ՝
ականատես լինելով արցախահայության քաջազուն ոգուն և
անկոտրում կամքին՝ կերտելու Արցախի ազատ, ապահով
ու բարօր կյանքը։ Հայոց Հայրապետն իր խոնարհումը բերեց
բոլոր այն հայորդիների հիշատակի առջև, որոնց ջանքերով
և հեղված արյամբ նվաճվեց Արցախի անկախությունը։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նշեց, որ Արցախը և
արցախահայության իրավունքներն ու խնդիրները միշտ
եղել են Հայոց Հայրապետների ուշադրության կենտրոնում՝
մասնավորապես անդրադառնալով դեռ խորհրդային
տարիներին պատմական արդարության վերականգնման
նպատակով երանջանկահիշատակ Վազգեն Ա Հայրապետի
ձեռնարկած
քայլերին,
Լեռնային
Ղարաբաղ
եկեղեցականների ծածուկ այցելություններին, որոնք

նպատակ էին հետապնդում վառ պահել հավատի լույսը մեր
ժողովրդի սրտում, անխաթար՝ ազգային ինքնությունը։
Վեհափառ Հայրապետը հաստատեց, որ ղարաբաղյան
հակամարտության առաջին իսկ օրից Մայր Աթոռը
աշխարհասփյուռ իր թեմերով և համայնքներով հնարավոր
բոլոր միջոցներով զորավիգ եղավ արցախահայությանը,
լծվեց նրա իրավունքների և ազատ ու անվտանգ կյանքի
պաշտպանության գործին,
ջանքեր գործադրվեցին
տարածաշրջանի
հոգևոր
պետերի
եռակողմ
հանդիպումների
միջոցով՝
կազմակերպված
միջնորդությամբ
Մոսկվայի
և
Համայն
Ռուսիո
Պատրիարքների,
զերծ պահելու հակամարտությունը
կրոնական գունավորումից և նպաստելու սահմանային
լարվածության նվազեցմանը, գերիների վերադարձմանը և
համակարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ամենյան
Հայոց Կաթողիկոսը հավաստիացրեց, որ Հայոց Եկեղեցին
պիտի շարունակի այս ուղղությամբ իր ջանքերը գործադրել։
Մասնավոր իր մտահոգությունն արտահայտելով վերջին
շրջանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարության
կողմից
հնչող
ռազմատենչ
հայտարարությունների
կապակցությամբ՝ Նորին Սրբությունն ընդգծեց, որ
հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլընտրանք
չկա։
Զրույցի ընթացքում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր
գնահատանքը հայտնեց ԱՀ իշխանություններին Արցախի
թեմին ցուցաբերվող շարունակական զորակցության,
ինչպես նաև պատմական սրբավայրերի վերականգնման և
նոր տաճարների կառուցման համար, որոնց թվում
առանձնանում է Ստեփանակերտի առաջնորդանիստ
եկեղեցին։
Հայոց
Հովվապետը
մասնավոր
իր
գոհունակությունն
արտահայտեց
Արցախի
հանրակրթական
դպրոցում
«Հայոց
Եկեղեցու
պատմություն» առարկայի ուսուցման առնչությամբ՝
հավելելով, որ առարկայի միջոցով մատաղ սերնդի

ինքնությունն է կերտվում, երեխաները հաղորդ են դառնում
հոգևորին,
նախնյաց
հավատի
գործերին
ու
ժառանգությանը, սեփական ինքնության ճանաչողության
միջոցով տոգորվում այդ արժեքների տերն ու պաշտպանը,
ծաղկեցնողը լինելու գիտակցությամբ։
Իր հերթին Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, շնորհավորելով
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին Հայաստանի Անկախության
29-րդ տարեդարձի առիթով, անդրադարձ կատարեց
պաշտոնական այցի արդյունքներին և ձեռք բերված
փոխգործակցության
պայմանավորվածություններին՝
ուրախություն հայտնելով, որ այն ավարտվում է նվիրական
Մայր Աթոռ այցելությամբ և Հայոց Հոր օրհնությամբ։
«Պատահական չէ նաև Ձեզ հետ հանդիպումը,
որովհետև դարեր շարունակ Հայ Եկեղեցին ուրույն
դերակատարություն
է
ունեցել
մեր
ազգի
միասնականությունըպահպանելու ազգանպաստ գործում,
և այսօր էլ մենք կարիք ունենք միասնական լինելու և
ազգովի ներքին և արտաքին մարտահրավերներին
դիմակայելու։ Այդ գործընթացներում անուրանալի է թե
Հայոց Եկեղեցու և թե անձամբ Ձեր դերակատարությունը», ասաց ԱԺ նախագահը՝ շնորհակալություն հայտնելով
հյուրընկալության համար։
Անդրադառնալով խորհրդարանի աշխատանքին և
առաքելությանը՝
պրն․
Թովմասյանը
խոսեց
նաև
իրավական անվտանգության կարևորության մասին՝
հաստատելով, որ Արցախը հաջողություն է արձանագրելու՝
թիկունքում ունենալով Հայաստանը և աշխարհասփյուռ
ժողովրդին։
Հանդիպմանը
Վեհափառ
Հայրապետը
լուսաբանություններ տվեց հանրությանը հուզող մի շարք
հարցերի
շուրջ
Հայոց
Եկեղեցու
տեսակետների
առնչությամբ։

Վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն մաղթեց, որ
Տերը խաղաղության և ապահովության մեջ պահի Արցախ
աշխարհը՝ հավելելով, որ միայն ազգային միաբանությամբ
ու միասնականությամբ է հնարավոր հաղթահարել
ծառացած խնդիրներն ու մարտահրավերները։

SUNDAY SCHOOL We are happy to announce that we will be
opening VIRTUALLY on October 4th! Our teachers are in
preparation and looking forward to meeting with the students twice
a month for 40 minutes. They will also have music once a month
with Teachers Daniella and Seta.
The teachers will be in touch about meeting times and codes, and
some may send materials or ask you to drive by to pick them up.
To register here the link is below. We are asking that you register
each child separately. The payment (PayPal) is at the end of the
registration.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfQZaD3jqIniHzuc
DY28vt95vZmstSYU7Oaj01y_Ib6nYhg/viewform?vc=0&c=0&w=1&
flr=0&gxids=7628

