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ALTAR SERVERS  
 
      Sr. Dns.    Nurhan Ezik, Dr. Berdj Feredjian, 

 Diran Jebejian, Dr. Hrach Kasaryan, 
 Nubar Kasaryan, Dr. Gregory Kazanjian, 
 Sebuh Oscherician, Sarkis Pilavdjian 
 

      Subdns.     Paul Chamesian, Jack Hamparian, Vahe Kiljian 
 

  

 
          CHOIR MASTER               PRINCIPAL ORGANIST 

       George Paroonagian                      Sirvard Galstian 
 

ASSISTANT CHOIR DIRECTORS 

         Daniella Ashbahian                      Dawn Donofrio  
 


Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ 

 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում և Հայոց Եկեղեցու թեմերում ամենօր կմատուցվի 

մասնավոր աղոթք՝ վասն խաղաղության Հայաստան և Արցախ մեր հայրենիքի և 

զորակցության հայրենյաց պաշտպանների: 



 

 

Parish Council Members 

 
           Chairman  Vicken Jessourian 

                        Vice Chairman   Mark Badach 

           Treasurer   George Kundakji 

                        Assistant Treasurer Hratch Beylerian 

                        Recording Sec’y  Peter Bedevian  

           Corresponding Sec’y Dawn Hourdajian 

                   Members at Large          Serda Belekdanian 

                          Haig Buchakjian 

                Hagop Cilingiryan 

                              Karen Nargizian 

                             Marilou Pinajian 

         



     HOKEHANKISD 

 

      Garo Tabibian & Family and Mr. & Mrs. Hagop Tabibian              

request Hokehankisd for the soul of Kerope Tabibian, beloved 

father & grandfather, on the occasion of his 40th year of passing into 

eternal rest. The family has donated toward altar flowers and has 

requested that the altar candles be lit in memory of their loved one. 

 

 

 

   Krikor Bahayan & Family and Liza Ogulluk & Family                 

request Hokehankisd for the soul of  Alis Baharyan , beloved mother 

& grandmother on passing into eternal rest and also for the soul of 

Bedros Baharyan, beloved father & grandfather on passing into 

eternal rest. The family has donated toward altar flowers and has 

requested that the altar candles be lit in memory of their loved ones. 

 

 

 

  Ani, Ayda, Seta & Talin request Hokehankisd for the soul of  

Atam Cesmeci, beloved father and for the soul of Sinorik Cesmeci, 

loving mother on passing into eternal rest. The family has donated 

toward altar flowers and has requested that the altar candles be lit in 

memory of their loved ones. 

 

 

 

  Zepur Kemurjian requests Hokehankisd for the souls of  

Khanem Kemurjian and Harout Kemurjian on passing into eternal 

rest.  She has donated toward altar flowers and has requested that 

the altar candles be lit in memory of their loved ones. 

 

 

 

 



 

 

  Rose Kirian & Family request Hokehankisd for the soul of  

Mirjan Kirian, beloved husband, father, & grandfather on passing 

into eternal rest. Also, for the souls of Areknaz & Hagop Margosian, 

beloved parents, and for the souls of Shakae & James Bozian, 

beloved sister &uncle, and for the souls of  

Krikor & Vivian Margosian, beloved brother & uncle & sister-in-law, 

and for the souls of Haroutiun, Shnorig, & Zareh Kiremidjian, and 

for all the souls of the Guiragosian deceased family members who 

have passed onto eternal rest. The family has donated toward altar 

flowers and has requested that the altar candles be lit in memory of 

their loved ones. 

 

 

 

 

 

 

                     Hokehankisd Deadline:   
Kindly submit all Hokehankisd requests by 1pm on Thursdays to be 

included in that week’s Sunday bulletin. Please note that there is a standard 

word format used to maintain consistency with all Hokehankisd requests. 

You may email or call the church office to submit your Hokehankisd prayer 

request. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRAYER FOR REQUIEM – HOKEHANKISD 
 

Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. 

O Christ, Son of God, forbearing 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. 

 
 

 

 
 

     PRAYERS FOR THE SICK 
     Remember in your prayers and ask for the recovery of ; 

 Felicia Asomani, James Azarian, Mosses Bairamian, Hana Botie, Zoe Brooks, Frank 

Cornawchiulo, Jerry DiSant, Mike Fenarjian, Lynne Ford, Julie Frattarola, Yester 

Garabedian, Ruben Grigoryants, John Hallak, Ryan Hallak, Varoujan Harutunian, 

Silva Jinivizian, Robert John Karanfilian III, Brandon Katz, Mary Ann Kral, Annette 

Kouchshirin, Jim & Wendy Lathey, Carmelina Mancini, Bill Manookian, Lucy O’Brien, 

Sebuh Oscherician, Very Rev.Father Mesrop Parsamian, Dan Patoyia (Moynihan), 

Grace Pinajian, Marilou Pinajian, Emily Ring, Michael Sakolsky, Melanie Sarkisian, 

Marie Tenguerian, Greg Tenbekjian, and Clara Yeramian 

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” 

 

(Kindly assist with the updating of the prayer list. 

 If a name needs to be added or removed, notify the church office. Thank you). 

   



  Church Etiquette 
        Reverence Required 

 
 

 * Please refrain from entering the pews when  

the following parts of the Divine Liturgy (Soorp 

Badarak) are taking place. 
* You may stand in the back of the church  

until   these parts have ended                                       

* The parish council members will be happy  

to assist you. 

 

1.  Chanting of the Gospel, pg. 17, 

2.  Recitation of the Creed (Havadamk), pg.18, 

3.  Chalice Procession, pg. 24-25, 

4.  Hayr Mer, pg. 41, 

5.  Hymn, “Der Voghormya,” pg. 45, and 

6.  Holy Communion, pg. 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. 

*For your convenience, liturgy book pages  

are indicated on monitors located on either  

side of altar. 
 

 

 

 



 

   Fundamental Teachings of the Armenian Church 
The Seven Sacraments… 

 
 
 
 
 
 
 

Baptism, Confirmation, Penance, Holy Communion, 
Matrimony, Holy Orders, Unction with Oil (for the sick) 

 
The Seven Spiritual Works of Mercy… 

To instruct the ignorant, 
To counsel the doubtful, 

To exhort & convert sinners, 
To comfort the sorrowing & afflicted, 

To forgive offenses, 
To suffer wrongs patiently, 

To pray for others, living & dead. 
 

The Four Cardinal Virtues… 
Prudence, Justice, Temperance, Fortitude 

 
The Four Notes of the True Church… 

One, Holy, Catholic, Apostolic 
 

The Four Symbols of the Gospels… 
St. Matthew- Angel        St. Mark- Winged Lion, 

St. Luke- Winged Ox      St. John- Eagle 
 

The Gifts of the Holy Spirit… 
Wisdom & understanding, 

Counsel & spiritual strength, 
Knowledge & true godliness, 

Holy fear of the Lord. 
 
 



BIBLE STUDIES  

Wednesday, Jan 11, 2023.  

TIME:  7:30 PM – 9:00 PM  

Zoom Bible Study.  

Please call or e-mail  Fr. Diran and 

he will send you the link for the     

Bible Study.  
The Book of Isaiah 
 
Chapter 64 “A Prayer of Penitence” 
Chapter 65  “The Righteousness of God’s Judgement” 
Chapter 66 “The Worship God Demands” 
 
One would expect universal joy and acceptance for the redeeming 
work of God’s chosen servant.  Human sinfulness creates a wedge 
between those who believe and those who reject the Servant’s Word. 
Isaiah tells us why some people refuse the gift of salvation. Prophets 
and Priests is Israel refuse to see , speak and lead their people 
because of their own laziness, greed, and short-sightedness.  But 
God never gives up on the Israelites and calls them to repent and 
begin to make their covenant with God whole. 

 


 
     Do you know what the writing  

     above the altar says? 

 

It is 
written in 
classical 

Armenian 
which 
says,  

“Love one 
another, 
because 
God is 
Love”.  

         (“seeretsek izmeemeeyanis, zee Asdvadz ser e” 

 



.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ 

ՄԵՐ ՏԵՐ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԻ ԱՌԻԹՈՎ 

(Երևան, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, 6 հունվարի, 2023 թ.) 

 

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն։ «Նորոգվեցեք ձեր մտքով և 

հոգով ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծու» (Եփ. 4.23-24): 

 

Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ ի Հայաստան, յԱրցախ և ի սփյուռս, 

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության 

տոնի հրաշազարդ այս օրը, համախմբված մեր եկեղեցիներում, օրհնաբանում ենք 

նորածին Փրկչին՝ միմյանց փոխանցելով փրկավետ ողջույնը. «Քրիստոս ծնաւ և 

յայտնեցաւ, ձեզ և մեզ մեծ աւետիս»։  

Ավելի քան երկու հազար տարի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը հնչում է 

աշխարհում, արձագանքում մարդկանց հոգիներում որպես անզուգական հրավեր՝ 

Քրիստոսով նորոգվելու, խաղաղություն հաստատելու, սերն առատացնելու։ 

«Նորոգվեցեք ձեր մտքով և հոգով ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ 

Աստծու»,- պատգամում է առաքյալը՝ ներշնչված Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան ավետիսով։ 

Արդարև, Աստվածորդին աշխարհ եկավ՝ մեղանչական մարդուն ցույց տալու 

փրկության ճանապարհը, որը բացվում է Քրիստոսով նորոգվածների համար: Այս 

ուղիով են ընթանում Փրկչին հավատացող ու փորձությունների առջև չընկրկող 

հոգիները և մեղքի ու չարյաց դեմ աներկբա մարտնչողները: Քրիստոսի Սուրբ 

Ծննդյան շնորհները պարգևում են մարդկությանը օրհնյալ կյանք՝ խարսխված 

աստվածպաշտության, բարության, ճշմարտության ու արդարության վրա, հույսով ու 

լավատեսությամբ են զինում կորուստներից ու ցավերից վշտահար ու հուսաբեկ 

հոգիներին, ապաքինում և լիացնում բարուց ու սիրուց ամայացած սրտերը և 

զորացնում դժվարություններին դիմակայելու, անգամ անվճռելի թվացող ճգնաժամերն 

ու պատուհասները հաղթահարելու։ Փրկչի Ծննդյամբ մարդկության կյանքում հնչող 

նորոգության հրավերի անտեսումը, Աստվածորդու պատվիրաններին հակառակ 

ընթացքները, սակայն, չարիք ու ավեր են սփռում և այսօր էլ պատճառ են դառնում 

հասարակության մեջ, ընտանիքներում գժտությունների ու անհանդուրժողության, 

ազգերի ու պետությունների միջև հակամարտության ու թշնամանքի: Հիրավի, 

առաքյալի խոսքի համաձայն, «մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստծու շնորհը՝ 

հավիտենական կյանք՝ մեր Տեր Քրիստոս Հիսուսի միջոցով» (Հռ. 6.23):  

Սիրելիներ, Աստվածորդու հրաշափառ Սուրբ Ծնունդը առանձնակի 

քաջալերությամբ է համակում, հավատքով գոտեպնդում Քրիստոսասեր մեր 

ժողովրդին, որ վերջին տարիներին ենթարկվեց նոր փորձությունների։ Արցախյան 

պատերազմի և ամիսներ առաջ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 

ռազմական գործողությունների արհավիրքներում մենք վերստին կրեցինք ծանր 

կորուստների ցավն ու տառապանքը: Մեր զավակները հերոսաբար զոհվեցին հանուն 

հայրենիքի, հազարավորները հաշմանդամ դարձան։ Մեր տասնյակ զավակներ 

գերության մեջ են, տակավին կան անհայտ կորածներ։ Տևական ժամանակ 

արգելափակված է Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը, ինչը հանգեցրել է 

հումանիտար աղետի: Այս ծանր իրավիճակում մեր դեմ ծառացած հիմնախնդիրները 

հաղթահարելու համար մենք կարիքն ունենք ճշմարիտ նորոգության, սրտով, հոգով, 

մտքով մաքրվելու, Քրիստոսով վերափոխվելու և միախորհուրդ ու միակամ դառնալու 

ազգի և հայրենիքի առջև մեր հանձնառությունների մեջ։ Այսպիսի նորոգությամբ է, որ 

կարող կլինենք հայրենական մեր կյանքից բացառել ամենայն չարն ու անարդարը, 

վախի, բռնության, ատելության ու հարմարվողականության կործանարար 

դրսևորումները և հայրենիքի բարվոք ապագայի տեսլականով համախմբել ազգային 

ողջ ներուժը, ամրագրել միմյանց հանդեպ հարգանքն ու սերը, վստահության 

հաստատուն հիմքերի վրա խարսխել Հայաստան-սփյուռք գործակցությունը։ 



Պատմական փորձառությամբ գիտենք, որ նեղություններից հաղթանակած ենք դուրս 

եկել, երբ եղել ենք միաբանված ընդհանրական նպատակների շուրջ։ Քրիստոսով 

նորոգված, Քրիստոսով միասնական, Աստծո շավիղներով քայլելով, մենք, ինչպես 

առաքյալն է ասում, մեզ պաշարած փորձություններից այսօր էլ հաղթական պիտի 

դուրս գանք (հմմտ. Հռ. 8.37)։  

Սիրելի զավակներ Մեր, Աստծո օգնականությունը խնդրելով՝ ամուր մնանք 

առ Փրկիչ մեր Տերը հավատքի մեջ և աներկմիտ սրտով պահպանենք մեզանում Սուրբ 

Ծննդյան հուսաբեր տոնի հոգևոր ապրումը։ Զորանանք հայրենիքի սիրով և ամեն 

կարելի հնարավորությամբ սատարենք Արցախում և Հայաստանի սահմանամերձ 

շրջաններում դժվարություններ կրող մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Գիտակցենք, որ 

պատասխանատու ենք հայրենիքի ու սերունդների առջև և վտանգի չենթարկենք մեր 

անկախ պետականությունը։ Մեր բարի գործերը դարձնենք հիմերը մեր վերելքի ու 

հաղթության և միասնաբար կերտենք մեր հայրենիքի ու ժողովրդի ապահով, լուսավոր 

գալիքը։ Սուրբ Ծննդյան Պատարագի այս սրբազան պահին Հայրապետական Մեր 

խոսքն ենք հղում խրոխտ ու անվեհեր Արցախի հավատավոր Մեր զավակներին։ 

Սիրելի արցախցիներ, մեր ժողովրդի մտածումներն ու հայացքները այս օրերին 

առավելաբար ձեզ են ուղղված։ Դուք, որ դժվարությունների առջև երբեք չեք ընկրկել 

ու չեք նահանջել, այսօր էլ տոկունությամբ շարունակում եք հերոսաբար պայքարել 

հանուն ձեր ազատ ու անկախ կյանքի, հանուն պատմական արդարության 

վերականգնման։ Ձեր քաջ նախնյաց փառավոր օրինակով հաստատուն ու աննկուն 

մնացեք հայրենի հողում ապրելու և արարելու վճռականության մեջ: Մեր Սուրբ 

Եկեղեցին աշխարհասփյուռ իր թեմերով ձեզ հետ է, աջակից ու զորակից ձեզ։ Ձեր 

հիմնարար իրավունքների պաշտպանության արդար պահանջը հաղթանակելու է 

համայն հայության ջանքերով և միջազգային հանրության սատարումով։ Հավատում 

ենք, որ Աստծո ողորմածությամբ մեր ժողովուրդը իրեն պատած խավարի մեջ պիտի 

լույս ծագեցնի և դիմագրավի իր կյանքում ծառացած լրջագույն մարտահրավերներին։  

Այս զգացումներով ու մտածումներով, Սուրբ Ծննդյան ավետիսով Մեր 

ողջույնն ենք հղում մեր Սուրբ Եկեղեցու Նվիրապետական Աթոռների գահակալներին՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի Հայոց 

Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, 

Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիվ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս 

Մաշալյանին՝ մաղթելով Աստծո զորակցությունը տերունավանդ ծառայության մեջ։ Ի 

Քրիստոս եղբայրական սիրով ողջունում ենք քույր Եկեղեցիների Պետերին՝ հայցելով 

մանկացյալ Փրկչի օրհնությունը իրենց աստվածապատվեր առաքելությանը և 

հավատավոր հոտին։ Հայրապետական Մեր սերն ու բարեմաղթանքներն ենք հղում 

մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին և համայն հավատավոր Մեր ժողովրդին ի 

հայրենիս և ի սփյուռս։ Սուրբ Ծննդյան այս շնորհազարդ առավոտ սրտագին աղոթքով 

խնդրում ենք Ամենակալ Տիրոջը, որ բեթղեհեմյան աստղալույսը հարատև շողարձակի 

մեր ազգային կյանքի երկնակամարում, որպեսզի մենք, Փրկչին ապավինած, 

հաստատենք մեր ընթացքը սիրո, համերաշխության ու միասնականության 

շավիղներում։ Թող Սուրբ Ծննդյան կենարար խորհրդով խաղաղություն լինի 

աշխարհին ու համայն մարդկությանը։ Թող հավատքով պայծառացած՝ 

աշխարհասփյուռ ազգս հայոց զորացնի իր հայրենիքը՝ Հայաստանն ու Արցախը, 

իրականություն դարձնի իր նվիրական իղձերը և փառավորի մարդեղացյալ Փրկչին՝ 

գոհությամբ ձայնելով.  

 

Քրիստոս ծնաւ և 

յայտնեցաւ,  

ձեզ և մեզ մեծ աւետիս. 

 

 

 



Message of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of 

All Armenians 

on the Feast of the Holy Nativity and Theophany of our Lord Jesus Christ 

(Yerevan, Saint Gregory the Illuminator Cathedral, January 6, 2023) 

 

In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit: Amen 

“Be renewed in the spirit of your minds, and to clothe yourselves with 

the new self, created according to the likeness of God in true 

righteousness and holiness.” (Ephesians 4:23-24) 
 

Dear Faithful in the Homeland, in Artsakh and the Diaspora, 

On this miraculous day of the Nativity and Theophany of our Lord Jesus 

Christ, gathered in our churches, we praise the newborn Savior, conveying 

the salvific good news to each other “Christ is born and revealed to you 

and to us a great tiding”. 

For more than two thousand years, the good news of the Nativity of Christ 

resounds in the world, echoes in the souls of people as an unparalleled 

invitation to be renewed in Christ, to establish peace, increase love. 

Inspired by the tidings of the Nativity of Christ, the apostle exhorts “Be 

renewed in the spirit of your minds, and to clothe yourselves with the new 

self, created according to the likeness of God in true righteousness and 

holiness.” Indeed, the Son of God came into the world to show sinful man 

the way of salvation that opens to those renewed in Christ. It is on such 

path that the souls who believe in the Savior and do not bend against 

tribulations, and those who unshakably fight against sin and evil, proceed. 

The graces of the Nativity of our Lord grant the humanity a blessed life 

anchored in godliness, kindness, truth, and justice arm souls in despair 

over loss and pain, with hope and optimism, bring healing and 

replenishment to hearts deserted from lack of kindness and love, and 

strengthen them to face difficulties and overcome even the seemingly 

intractable crises and hardships.  

Ignoring the call for renewal in the life of mankind by the birth of Savior, 

actions that are contrary to the commandments of the Son of God; spread 

evil and destruction, and today lead to clashes and intolerance in society 

and families, as well as conflicts and enmity among nations and states. 

Indeed, according to the words of the apostle, ‘The wages of sin is 



death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.’ (Romans 

6:23). 

Dear ones, the miraculous Nativity of the Son of God, instills our Christ-

loving people with special courage and adorns them with faith, who have 

been subjected to new trials in recent years. Throughout the plagues of the 

Artsakh War and the military hostilities unleashed by Azerbaijan against 

Armenia several months ago, we again underwent the pain and suffering 

of heavy losses. Our sons died heroically for the sake of the homeland and 

thousands became disabled. Dozens of our sons are in captivity and there 

are still missing people. The only road connecting Artsakh with Armenia 

has been blocked for a long time, which has led to a humanitarian 

catastrophe. In this difficult situation, in order to overcome the problems 

that we face, we need a true renewal, to be purified in heart, soul, mind, 

and to be transformed through Christ and in one accord and unity in our 

commitments for the sake of the nation and the motherland. With such 

renewal, we will be able to exclude every evil and injustice, the destructive 

manifestations of fear, violence, hatred and detrimental adaptation from 

our national life, and consolidate all the national potential with a vision of 

a prosperous future for the motherland, establish mutual respect and love, 

firmly anchor Armenia-Diaspora cooperation on solid foundations of 

trust. We know from our historical experience that we emerged victorious 

from difficulties when we were united on common goals. Renewed in 

Christ, united in Christ, walking in the path of God, we, as the apostle says, 

will emerge victorious from hardships surrounding us today as well. 

Dear sons and daughters, asking for God’s help, let us remain firm in faith 

in Lord our Savior, and preserve the spiritual experience of the hope-

bearing feast of the Nativity with a steadfast heart. Let us strengthen 

ourselves with the love for the homeland and support our sisters and 

brothers suffering in Artsakh and border regions of Armenia in every 

possible way. Let us realize that we are accountable to the motherland and 

her generations and let us not endanger our independent statehood. Let us 

make our good deeds the foundations of our rise and victory and together 

build the safe and luminous future of our nation and homeland.  

At this sacred moment of the Divine Liturgy, we address our pontifical 

message to our brave and courageous sons and daughters of Artsakh. Dear 

people of Artsakh, the thoughts, and gazes of our people these days are 

mainly directed towards you. You have never given up and never backed 



down in the face of difficulties. Today as well you continue to fight 

heroically for your free and independent life, for the sake of restoration of 

historical justice. Following the glorious example of your brave ancestors, 

remain firm and unshaken in your determination to live and create in your 

native land. Our Holy Church with its worldwide dioceses is with you, 

assisting and supporting you. The just demand for the protection of your 

fundamental rights will prevail with the efforts of all Armenians, and with 

the support of the international community. We believe, that with God’s 

mercy, our people will shine a light in the darkness surrounding them and 

will overcome the most serious challenges they face in their lives. With 

these feelings and thoughts, and the angelic tidings of the Nativity, we 

bring our greetings to the incumbents of the Hierarchical Sees of our Holy 

Church: the Catholicos of the Great House of Cilicia, His Holiness Aram I; 

the Armenian Patriarch of Jerusalem, His Beatitude Archbishop Nourhan 

Manougian; and the Armenian Patriarch of Constantinople, His Beatitude 

Archbishop Sahak Mashalyan; wishing that God support them in the 

Christ-bestowed ministry.With fraternal love in Christ, we greet the 

Heads of our sister churches, asking for the blessings of the Infant Savior 

in their God-given mission and for the faithful flock. We extend our 

Pontifical wishes and love to the clergy of our Holy Church and all our 

faithful people in our homeland and the Diaspora. On this gracious 

morning, with a heartfelt prayer, we ask the Almighty Lord so that the 

bright radiance of the star of Bethlehem shines perpetually in the 

firmament of our national life, so that relying on the Savior, we may affirm 

our course in the paths of love, solidarity and unity. 

May there be peace to the world and humanity by the life-giving mystery 

of the Nativity. May our Armenian people around the world, enlightened 

by faith, strengthen their homeland, Armenia, and Artsakh, make their 

cherished dreams come true, and glorify the incarnate Christ our Savior 

by voicing with gratification: 

   

Christ is born and 

revealed, Blessed is the 

Revelation of Christ. 

 



Church Campus Happenings… 

 

Kiss of Peace:   “Krisdos ee mech mer haydnetsav.”- 

     (Christ is revealed among us.) 

                 “Orhnyal e haydnootyoonun Krisdosi.” 
                                              (Blessed is the revelation of Christ.) 

___________________________________________________________________ 

We need volunteers to perform the “Kiss of Peace” during Sunday Badarak. 
It’s a beautiful way to partake in our service. Please consider volunteering & 

call our church office if interested. Thank you. 

 

Armenian School:   

Please submit all orders for sujuk, lahmajun, & baghaj by  

Sat, 1/14/2023. Pick up for those orders is scheduled for Sunday, 

1/22/2023, by 1pm. Orders & inquiries can be forwarded to  

Barbara Hovsepian by texting to 

551-206-6686, or by emailing to bhovsepian@optonline.net 

 

 

Sunday School: 
          Runs from 10am -12pm, PreK thru 11th grades. 

Click on the following link to register students; https://bit.ly/3zLZoF6. 

For further inquiries contact Andrea Carden at 201-264-2805, or email at 

acarden56@gmail.com.  

 
 

St. Leon’s Social Club: 

 Social Club meets every Wednesday, 11:30am-3:00pm at our 

community center.   We encourage you to bring a friend and spend an 

afternoon together!   Donation is $3.    Hope to see you there this week! 

 

 

Coffee Hospitality:  

Today’s hospitality is hosted by our Parish Council.   

We welcome you to our newly renovated Abajian Hall after Badarak 

for coffee and fellowship.    

 

 

https://bit.ly/3zLZoF6
mailto:acarden56@gmail.com


   Saint Leon Church Membership   
 

 
How do we understand membership in the Armenian Church? 

 

By receiving the sacrament of baptism in the Armenian Church, we are all 

members. However, per the bylaws of our diocese, membership is further 

understood as those who annually pay dues to a specific parish. 

 

A dues-paying member is one who takes responsibility for offering their 
service for the spiritual and financial growth of our parish and in the 
advancing our Diocesan Christian mission. 
 
“The mission of the Armenian Apostolic Orthodox Church is 
to preach the Gospel of our Lord Jesus Christ and to proclaim its message 
of salvation. This mission is realized through worship, education, witness, 
service, and the common life in Christ as expressed in the distinctive faith-
experience of the Armenian people”. 
 

Further, dues-paying members are eligible to participate in the governance 

of our parish by voting at the Parish Assembly and may run for office in any 

of the executive bodies of the various organizations of the parish, including 

Parish Council. 

 

The St. Leon Parish Assembly has designated the following amounts as the 

required minimum dues for St. Leon Parish Membership.  Please consider 

becoming a dues-paying member & contribute as generously as the Lord 

leads you. 

 

 

Individual Adult (18+): $175 

Couple: $350 

Student (18-24): $50 

Senior (65 and over): $100 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Holy Name Medical Center provides 
COMPLIMENTARY BLOOD PRESSURE 

SCREENING at St. Leon  
Typically, every third Wednesday of each 

month, from 2-3pm. 
 

We need more participants for this service to 
continue. 

 
Please consider stopping by on our next 

scheduled screening- 

          January 18th, 2023 
     Mark your calendars. 

 
It’s a walk-in service, no appointment needed. 

 Feel free to call the church office with any 
questions. 

 
               Your heart will thank you! 

 

 

 



 



CALLING ALL WALKERS!  

Sponsored by The St. Leon Woman’s Guild 

 

Mondays, 10:00 am – 11:00 am 

We will meet weekly and hope that you can 

join us! 

Where: St Leon Front Parking Lot 

Bring water and your sneakers!  

Enjoy fun & fellowship with your friends! 
 

 

Questions?  Please call Lisa Boyajian at 551-265-1105 

Hope to see you! 

 

 
 
 
 

 



 



    CALENDAR OF EVENTS 

 

 

Last Gospel: 
                        Matthew 11:25-30 
 

~There are no wedding sacraments permitted on the 
 five major feast days in the Armenian Church which are: 

 
Armenian Christmas – January 6, 2023 

Easter – April 9, 2023 

Transfiguration – July 16, 2023 

Assumption of the Virgin Mary – August 13, 2023 

Exaltation of the Holy Cross – September 17, 2023 

 

 

Sun Jan 8 Morning Service, Divine Liturgy 

Sunday School 

Tues Jan 10 Women’s Guild Meeting 6:30pm 

Initiation of New Members & Installation of 

New Officers 

Fri Jan 13 Armenian School 

Sun Jan 15 Morning Service, Divine Liturgy 

Sunday School 

Fri Jan 20 Armenian School 

Sun Jan 22 Morning Service, Divine Liturgy 

Sunday School 

Fri Jan 27 Armenian School 

Sun Jan 29 Morning Service, Divine Liturgy 

Sunday School 


