ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Ninth Sunday after Exaltation
November 8, 2020
Morning Service 9:00 AM

Divine Liturgy 10:00 AM

Readings from the Holy Scripture
Is 24:1-12
Eph 5:15-33
Gospel According to Luke 8:49-56
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, Levon Asdourian
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 open on Sunday’s at 10:00 AM
Please call the office to reserve your seat. Only 70 people are
allowed at one time. 



HOKEHANKISD



Bishop Daniel has requested Hokehankisd for the brave
Soldiers, Women and Children, who lost their lives this week in
Armenia. Altar Candles are lit today in their memory.

 Rick, Chris, Rickie & Kim Dabagian, Donna, Alan &
Michael Philibosian, Linda & Charles Silverstein, Richard,
Chloe, Samantha & Luke Galgano, Matthew Galgano, Christina,
Jon & Ryan Devine request Hokehankisd for the soul of
Lucy Dabagian loving mother, grandmother & great-grandmother
on the 1st 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.



George & Martha Gasparian, Florene & Ken Odgers,
Sonya & Gary Taraian and their Families request Hokehankisd for
the soul of our aunt and uncle, Sonia Takoushian on the 1st year
and for the soul of John Serop Takoushian on the 4th year of
their passing into eternal rest. The Family has donated toward the
Altar Flowers and request the Altar Candles be lit in their memory.

Aristakesian Family request Hokehankisd for the soul of
Hamlet Zakaryan (passed away in Armenia) dear brother-in-law
and uncle on the 7th 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.
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
UNITED IN DEFENSE OF ARTSAKH
DONATE: Armenia’s government is looking to the diaspora for
financial as well as moral support. At the behest of the Armenian
government, the Eastern Diocese is directing contributions to the
Armenia Fund. Donations can be made directly to Armenia Fund,
on its secure website.
You can also donate on the secure website of the Eastern Diocese
(choose “Artsakh/Armenia Relief” in the dropdown menu). All
monies collected by the Eastern Diocese for this cause will be

transferred to Armenia Fund, in the name of the Mother See of
Holy Etchmiadzin. Whichever avenue you choose, all funds
collected will support civilian humanitarian aid. Click these links
to donate now: ArmenianFund.org and ArmenianChurch.us.
PRAY: Keep Artsakh, Armenia, and our people in your prayers.
As our Primate stresses, calling on the name of the Lord “is the
most powerful weapon we have at our disposal.” May God attend
to our heartfelt prayers, and continue to bless, protect, and
strengthen our sacred homeland, its peace-loving citizens, and its
courageous defenders.
Remember in your prayers and ask
for the recovery of 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.
SUNDAY SCHOOL We are happy to announce that we have
been open VIRTUALLY since 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.
Registration is still open. Please follow 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
ARTSAKH CANDLE LIGHTING AND SERVICE
At 1:00 PM today on the St. Leon
Patio, there will be a short service
and candle lighting ceremony for
the Soldiers for Artsakh. A donation of $25.00 is requested at
this time for the war in Armenia.

BIBLE STUDY

November 11, 2020 (Located in Jessourian Hall)

Book of Ecclesiasticus

Chapter 7 “Miscellaneous Advice”
Chapter 8 “Prudence and Common Sense”
Chapter 9 “Advice Concerning Women”
Our duty to our parents is being respectful and always honoring
them. This will bring joy and long life. We honor our parents
through word and deed.
The work that we do should always be done with humility which
will give us favor in the sight of the Lord. The humble will be
glorified by the Lord. God warns us not to meddle in the affairs of
others, for we can be led astray. As God’s children, the most
important virtues are goodness and love. The power of goodness
itself does not depend on a result or a response. All goodness is the
presence of the Lord. We must always take care of the poor by
giving alms by listening to their needs. Whoever loves and reveres
is a person who loves life. The Lord loves those who love and
embrace wisdom. We must not live a haughty life by depending
and focusing on power and wealth.
This is a sin for which God will hold us accountable. We must
gain friends through testing, which will show us who our true
friends are. Friends are many, but a true friend will be an advisor
to you. We must be watchful that friends can turn out to be our
enemy.

Last Gospel Mark 4:26-34

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 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 church.

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
«Եվրոպայի երիտասարդությունը հանուն Արցախի
անկախության ճանաչման» նախաձեռնության
պատվիրակությանը
Նոյեմբերի

1-ին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.

Գարեգին

Երկրորդ

Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Հայկական
Բարեգործական

Ընդհանուր

երիտասարդությունը
ճանաչման»

հանուն

Միության
Արցախի

նախաձեռնության

«Եվրոպայի

անկախության

պատվիրակությանը`

գլխավորությամբ ՀԲԸՄ Կենտրոնական վարչական ժողովի
անդամներ

ՀԲԸՄ

Հայաստանի

նախագահ

Վազգեն

Յակուբյանի և ՀԲԸՄ Եվրոպայի ու Ֆրանսիայի մարմնի
ղեկավար Նադիա Գործունյանի։
Հանդիպման սկզբում տիկին Նադիա Գործունյանը
Ամենայն

Հայոց

պատվիրակությունը,

Կաթողիկոսին
որի

կազմում

ներկայացրեց
էին

շուրջ

երեք

տասնյակ հայ և օտարազգի անդամներ եվրոպական 15
երկրներից և Ռուսաստանից` ներառյալ լրագրողներ և
քաղաքական

գործիչներ,

ինչպես

նաև

Հայաստան

այցելության նպատակը։
Ողջունելով հայ եւ օտարազգի հյուրերին Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում՝ Վեհափառ Հայրապետը երախտագետ
սրտով իր օրհնությունը փոխանցեց ներկաներին, որ
Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի պայմաններում
ժամանել են Հայաստան իրենց զորակցությունը հայտնելու
հայ ժողովրդին, նաև իրենց երկրների ուշադրությանը

հանձնելու արցախահայության ազատ ու անկախ կյանքի
իրավունքի պաշտպանության համար մղվող պայքարը։
Նորին Սրբությունն իր գնահատանքը հայտնեց ՀԲԸՄ
կողմից

իրականացվող

հերթական

հայրենանվեր

ձեռնարկի առիթով՝ դժվարին այս օրերին կարևորելով
համազգային համախմբվածությունը և բոլոր այն քայլերը,
որ

ուղղված

են

աշխարհում

բարձրացնելու

իրազեկվածության աստիճանը հանուն արդարության և
Արցախի ինքնորոշման մղվող պայքարի վերաբերյալ։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդգծեց, որ ներկաներն
առաքելություն ունեն միջազգային հանրությանը ճշմարիտ
լույսի ներքո ներկայացնելու այն մարտահրավերները,
որոնց միջով այսօր անցնում է արցախահայությունը ազատ
ու անկախ ապրելու կամարտահայտության պատճառով,
այն ավերը, ցավն ու տառապանքը, որ պատճառվում են
ցեղասպան

Թուրքիայի

օժանդակությամբ

Ադրբեջանի

զինված ուժերի և վարձկան ահաբեկիչ գրոհայինների
կողմից՝

թիրախավորելով

խաղաղ

բնակչությանը,

բնակավայրերը, բժշկական, մշակութային և կրոնական
հաստատություններն ու կառույցները։
Նորին
ժողովրդի

Սրբությունը
այս

պայքարը

վերահաստատեց,

որ

արժանապատվության

հայ
ու

գոյության պահպանման պայքար է։ Վեհափառ Հայրապետը
նշեց, որ Արցախի ժողովրդի ազատ կյանքի իրավունքը
պաշտպանելու միակ ճանապարհը Արցախի միջազգային
ճանաչումն է։ Այս առումով Հայոց Հովվապետը կարևորեց
միջազգային հանրության, ի մասնավորի ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահող երկրների կողմից ներդրվող
ջանքերը՝ ռազմական գործողությունների կասեցման և

հակամարտությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով
հանգուցալուծման
գնահատանքով
սփյուռքի

համար։

անդրադարձավ

տարբեր

Նորին

Սրբությունը

անցնող

շաբաթներին

համայնքներում

կազմակերպված

զորակցության միջոցառումներին՝ վերստին ընդգծելով
կենաց-մահու

այս

մարտում

աշխարհասփյուռ

մեր

ժողովրդի համախմբման անհրաժեշտությունը։
Հանդիպման ընթացքում Փարիզի փոխքաղաքապետ,
ՀԲԸՄ Ֆրանսիայի գործադիր տնօրեն Անուշ Թորանյանը
Նորին Սրբությանը փոխանցեց Փարիզի քաղաքապետի և
բարեկամ ֆրանսիացի ժողովրդի զորակցությունը, ինչը
Վեհափառ

Հայրապետի

կողմից

ընդունվեց

երախտագիտությամբ և փոխադարձ բարեմաղթանքներով։
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պատասխանեց նաև
ներկաների

հարցերին,

որոնք

ժամանակահատվածում
ձեռնարկված

Հայոց

քայլերին,

զինվորականների,

վերաբերում
Եկեղեցու

մասնավորաբար

զոհված

էին

այս

կողմից
վիրավոր

զինվորականների

ընտանիքների

հոգեխնամությանը,

առաջնագծում

գնդերեցների

ծառայությանը,

տեղահանված

արցախցիներին

ապաստանների

ապահովմանը

Արցախին ցուցաբերվող աջակցությանը։
###

և

