ST. LEON ARMENIAN CHURCH
Barekendan of the Fast of Holy Cross of Varak
September 18th, 2022
Morning Service 9:00 AM

Divine Liturgy 10:00 AM

Readings from the Holy Scripture
Isaiah 14:3-17
2 Cor. 10:18-11:10
Gospel of Mark 10:1-12
“God so loved the world that He gave His only begotten son, so that
everyone who believes in Him might not perish but might have
eternal life" John 3:16

Rev. Fr. Diran Bohajian
TIRAN QFN|1 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.

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
George Paroonagian

PRINCIPAL ORGANIST
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
Vice Chairman
Treasurer
Assistant Treasurer
Recording Sec’y
Corresponding Sec’y
Members at Large

Vicken Jessourian
Mark Badach
George Kundakji
Hrach Beylerian
Peter Bedevian
Dawn Hourdajian
Serda Belekdanian
Haig Buchakjian
Hagop Cilingiryan
Karen Nargizian
Marilou Pinajian

HOKEHANKISD


Lori, Jessica Arax, & James Vary Montgomery request

Hokehankisd for the souls of Vary & Arax Aslanian, beloved
parents & grandparents on the occasion of their 18th & 6th years
of passing into eternal rest. The family has donated towards the
altar flowers and has requested that the altar candles be lit in
memory of their loved ones.



John & Janet Hamalian and Family request Hokehankisd

for the souls of Marie Hamalian, beloved mother, grandmother, &
great grandmother in passing into eternal rest and also, for the
soul of Tateos Kouyoumdjian, beloved uncle & great uncle in
passing into eternal rest; survivors of the Smyrna(Izmir) atrocity
100 years ago. The family has donated towards the altar flowers
and has requested that the altar candles be lit in memory of their
loved ones.



Arthur M Nalbandian & Family request Hokehankisd for the

soul of Martin A. Nalbandian, loving father & grandfather on the
occasion of his 1st year of passing into eternal rest. The family
has donated towards the altar flowers and has requested that the
altar candles be lit in memory of their loved one.



Eduard Ohanyan & Sahakanush Khachatryan request

Hokehankisd for the souls of Knarik Ohanyan, loving mother, and
Bagarshak Ohanyan, loving father, and Colak Khachatryan,
beloved father, on passing into eternal rest. The family has
donated towards the altar flowers and has requested that the altar
candles be lit in memory of their loved ones.



Mary Berberian-Petrossian & Family request Hokehankisd

for the soul of Anooshavan Babken Petrossian, beloved
husband, father, uncle, brother & brother-in -law, on the occasion
of his 1st year of passing into eternal rest. The family has donated
towards the altar flowers and has requested that the altar candles
be lit in memory of their loved one.



Hokehankisd Deadline:
Please note that Hokehankisd
requests must be received by 3pm, Thursday to be included
in that week’s Sunday bulletin. You may email or call the
church office. Thank you.

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 Glenn Ajamian, James Azarian, Mosses Bairamian, Hana
Botie, Zoe Brooks, Frank Cornawchiulo, Jerry DiSant, Lynne Ford,
Julie Frattarola, 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, Sebuh Oscherician,
Very Rev.Father Mesrop Parsamian, Dan Patoyia (Moynihan),
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.
* You are especially reminded not to do so during,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chanting of the Gospel, pg. 17,
Recitation of the Creed (Havadamk), pg.18,
Chalice Procession, pg. 24-25,
Hayr Mer, pg. 41,
Hymn, “Der Voghormya,” pg. 45, and
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 above and to the right
of the 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.

Ն․Ս․Օ․Տ․Տ․ ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
Սիրելի ժողովուրդ հայոց,
Վերստին խռովված են մեր հոգիները։ Ցավով և անհանգստությամբ
ենք հետևում Հայաստանի սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի կողմից
գիշերը սանձազերծված սադրիչ մարտական գործողություններին,
որոնց հետևանքով գնդակոծվել են խաղաղ բնակավայրեր, կան զոհեր
և վիրավորներ։ Դատապարտելի են խաղաղության օրակարգով
բանակցային գործընթացների ժամանակահատվածում ձեռնարկված
այս դավադիր քայլերը։ Ակնհայտ է՝ թշնամին չի փոխվել, չեն փոխվել
նաև նրա նկրտումներն ու մտադրությունները։ 2020 թվականի
պատերազմը, վայրագ գործողությունները Արցախի մեր ժողովրդի և
ոտնձգությունները Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, որ
համարժեք միջազգային գնահատականի այդպես էլ չարժանացան,
համարձակություն ներշնչեցին թշնամուն շարունակական ռազմական
գործողություններով փորձելու հասնել ցանկալի զիջումների։ Իրական,
արժանապատիվ
խաղաղությունը
չի
կարող
հաստատվել
սպառնալիքներով ու պարտադրանքներով, չի կարող բարեբեր լինել և
հարատևություն ունենալ։
Սիրելի զավակներ մեր ի Հայաստան, Արցախ և ի սփյուռս, վստահ
ենք, մեր ժողովրդի ոգին ամուր է, հայրենիքի սահմանները պահող
զինվորները՝ անվեհեր։ Թիկունքում հայրենի սրբազան հողն է, մեր
ընտանիքները, հայրենի դրոշը ծածանող մեր նահատակ հերոսների
շիրիմները և առ Աստված ձայնող տաճարները։ Առկա իրադրության
մեջ
թույլ
չպետք
է
տանք,
որ
անմիաբանությունն
ու
ներհասարակական
բևեռացումները
մեզ
առաջնորդեն
նոր
պարտությունների, պարտադրված խաղաղությունը՝ նոր զիջումների։
Մեր միասնականությամբ և հայրենիքի հանդեպ հավատարմությամբ
պետք է դիմակայենք նաև այս փորձությանը։ Արդ, մեր
կարողություններն ու հնարավորությունները, ազգային ողջ ներուժը
համախմբենք և սատար լինենք Հայոց Բանակին և հայրենիքի
կարիքներին։ Չերկմտենք և գործենք առ հայրենին սիրով և
պատասխանատվությամբ։ Ամենայն հանձնառությամբ յուրաքանչյուրս
մեր պատասխանատվության ոլորտում անենք կարելին՝ հանուն
անկախ պետականության անսասանության, հանուն մեր ազգի
հարատևության։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից կոչ ենք ուղղում միջազգային
հանրությանը և հատկապես մեր բարեկամ երկրներին՝ ազդու քայլեր
ձեռնարկել կասեցնելու Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան և
նկրտումները Հայոց աշխարհի նկատմամբ։

Եղբայրական մեր դիմումն է Քույր Եկեղեցիների հովվապետերին
աղոթելու առաջին քրիստոնյա պետության, նրա հավատավոր
ժողովրդի ապահովության համար և կարելի նպաստ բերելու
տարածաշրջանում իրական խաղաղության հաստատմանը։
Մեր հայցն է առ Միածին Որդին՝ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս՝
վերստին այցի գալու իր փոքր հոտին, որին դարեր առաջ ընտրեց ի
վկայություն իր հավատի։ Աղոթում ենք զոհված մեր զավակների
հոգիների խաղաղության, նրանց հարազատների ու ընտանիքների
մխիթարության համար։ Շուտափույթ ապաքինում ենք մաղթում բոլոր
վիրավորներին։ Թող Տերը ամուր ու տոկուն պահի և Իր Ամենախնամ
Սուրբ Աջով պահպանի հայոց զինվորին։
Աստված պահապան Հայոց բանակին և մեր հայրենիքին։




Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ռումինիայի
Հանրապետության Արտաքին գործերի փոխնախարարի
գլխավորած պատվիրակությանը
Սեպտեմբերի 13-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն
Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում ընդունեց Ռումինիայի Հանրապետության Արտաքին
գործերի
փոխնախարար
Յուլիան
Ֆոտայի
գլախավորած
պատվիրակությանը։
Հանդիպմանը Վեհափառ Հայրապետն անդրադարձավ Ադրբեջանի՝
Հայաստանի հանդեպ սանձազերծած ռազմական գործողություններին,
որի արդյունքում կան զոհեր, վիրավորներ և ավերածություններ։ Այս
առնչությամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հույս հայտնեց, որ
միջազգային հանրությունը միջոցներ կձեռնարկի զսպելու Ադրբեջանի
ագրեսիան՝ հանուն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման։
Փոխնախարար Յուլիան Ֆոտան իր ցավակցությունը բերեց
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսին
ադրբեջանական
ագրեսիայի
հետևանքով զոհված հայորդիների կապակցությամբ՝ վստահեցնելով,
որ Ռումինիայի կառավարությունն ամեն ջանք կգործադրի նպաստելու
տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատմանը։
Պրն. Յուլիան Ֆոտան հույս հայտնեց, որ իր այցը Հայաստան
կնպաստի երկու բարեկամ երկրների փոխհարաբերությունների
առավել խորացմանն ու սերտացմանը։

Փոխնախարարը Նորին Սրբություն Գարեգին Երկրորդ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին փոխանցեց նաև Ռումին Ուղղափառ Եկեղեցու
Դանիել Պատրիարքի ողջույններն ու բարեմաղթանքները։
Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց երկու ժողովուրդների
միջև առկա դարավոր ջերմ հարաբերություններին, ինչպես նաև
ռումինահայ համայնքի ներգրավվածությանը Ռումինիայի կյանքի
տարբեր ոլորտներում և երկրի զարգացման գործընթացին: Հայոց
Հովվապետն իր երախտագիտությունը հայտնեց Ռումիանիայի
իշխանություններին և Ռումին Ուղափառ Եկեղեցուն ռումինահայ
համայնքի և Ռումինիայի հայոց թեմի նկատմամբ դրսևորվող
հոգատար վերաբերմունքի համար։


Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդունեց
ՀՀ ԶՈւ հոգևոր առաջնորդին
Սեպտեմբերի 14-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն
Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում հանդիպում ունեցավ ՀՀ ԶՈւ հոգևոր առաջնորդ
Հոգեշնորհ Տ․ Մովսես վարդապետ Սարգսյանի հետ։
Հանդիպմանն անդրադարձ եղավ Հայաստանի սահմաններին
Ադրբեջանի
սանձազերծած
ռազմական
գործողություններին,
առաջնագծում տիրող իրավիճակին։ Մասնավորապես քննարկվեցին
գնդերեցների ծառայությանն առնչվող հարցեր։
Հայոց Հովվապետը կարևոր նկատեց, որ գնդերեցները
շարունակեն իրենց նվիրյալ ծառայությունը՝ մշտապես լինելով Հայոց
բանակի ու հայ զինվորի կողքին հայրենիքի պաշտպանության
սրբազան գործում, գոտեպնդեն ու բարձր պահեն նրանց մարտական
ոգին։
Այս առնչությամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հորդորել է
եկեղեցականներին հովվական խնամք ցուցաբերել
հայրենիքի
պաշտպանության համար զոհված զինվորների ընտանի

BIBLE STUDIES
Wednesday, Sept 28, 2022.
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.

Book of Haggai
Chapter 1 “The Command to Rebuild the Temple”
Chapter 2 “The Future Glory of the Temple”
Book of Zechariah
Chapter 1 “Israel Urged to Repent”
Chapter 2 Third Vision: “The Man with a Measuring Line”
Chapter 3 Fourth Vision: “Joshua and Satan”
Chapter 4 Fifth Vision: “The Lampstand and Olive Trees”
Chapter 5 Sixth Vision: “The Flying Scrool”
Chapter 6 Eighth Vision: Four Chariots”
In our last bible study we covered four books; Zephaniah, Nahum, Habakkuk and
Obadiah.
Zephaniah- Hear the word of the Lord-the first words out of the mouth of the
Prophet: 1:2 “I will sweep away everything from the face of the earth” That is a
promise from God. Zephaniah lived in a day when most Israelites didn’t worship
God any longer. They worship gods of other nations and even sacrificed their
children to appease the idols. Zephaniah predicts the destruction of Judah and
the surrounding nations. Punishment for sin is the theme.
Nahum- the prophet says that God will soon annihilate Assyria, an empire that
has too long terrorized the entire Middle East. Evil is real and the Israelites know
that all to well. But so is the justice of God. Sooner or later, but always in God’s
timing, evil is stopped and the guilty are punished.
Habakkuk- Why does God sit by and do nothing when good people suffer at the
hands of the wicked? That is Habakkuk’s question to God. Judah became
morally impure. It bred extortion, violence and swarms of criminals out for blood.
The Babylonians were even more wicked and God assured Habakkuk that they
would receive own judgement. God said, Let the world be silent- the Lord is
present in Holy Temple, in that he wanted the Israelites to trust Him.
Obadiah-the prophet saw the injustice from the neighboring invaders and the
Israelite went to their cousins the Edomites for protection but, unfortunately the
Edomites turned on them also. If Obadiah and the other prophets said only one
thing about God, they said this: God settles his accounts. And he does it justly.
Sooner or later, sometimes later, sin is always punished. The story of Edom is
just one of many examples in the Bible. Justice may sometimes be outside our
reach. But it is always within God’s reach. And in due time, justice will be
victorious.

Church 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:
All inquiries about upcoming purchase opportunities for sujuk, lahmajun
& baghaj can be forwarded to Nora Balekji at 973-513-2507, or email at
nbalekji@gmail.com.

Sunday School:
Sunday School will resume on September 18, 2022. 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. We need teachers for grades 6 & 10. Please
consider donating your time to our children, in this manner.

St. Leon’s Social Club:
Seniors have much to offer, wisdom, experience, and time! Our Social Club
meets every Wednesday, 11:30am-3:00pm at the community center. You can
play cards, backgammon, board games of your choice, or just enjoy a cup of
coffee! We encourage you to bring a friend and spend an afternoon together!
Donation is $3. Hope to see you there this week!

2022 Church Directory:
Additional copies of our 2022 St. Leon Church Directory can be purchased. Call
church office on weekdays or speak with a Parish Council member on Sundays.

Coffee Hospitality.
Today’s hospitality & Open House is held in the Youth Center
Gymnasium. Please join us there, after church service, for refreshments.
Abajian Hall remains under renovations & is restricted from entering.

ST. LEON ARMENIAN CHURCH
12-61 Saddle River Road
Fair Lawn, NJ 07410

September 2022

To Our Dear Parish Community,
As you are well aware we have undertaken the major project of renovating
Abajian Hall. To all of you who have donated in support of our hall renovation, Der Diran
and the Parish Council offer you our profound gratitude and invite you to an inaugural
gathering of our newly renovated hall to be held on Friday, October 7 th at 7pm.
Reservations will be required, so please contact Linda Dabagian Silverstein at
Ldab58@hotmail.com or 201-264-5155 (cell) and let her know if you plan on attending.
If you have not donated, there’s still plenty of time to do so and experience the
joy of supporting our blessed parish. If you would like more information or have questions,
please contact Karen Nargizian at karen@toufayan.com or (201) 446-1033 or Linda
Berenson at lindaberenson@me.com or (201) 805-4743, and/or fill out the enclosed
donation form and mail it with your check to our church office. You can also donate via
credit card or PayPal (see below for additional details).
May the Lord’s blessings always shine upon you and your family,

Rev. Fr. Diran Bohajian

Vicken Jessourian

Pastor
Parish Council Chairman
________________________________________________________________

St. Leon 2022 Abajian Hall Ballroom Renovation - Donation Form
Donor $1 - $99_____

Sponsor $100 - $249_____ Supporter $250 - $499_____

Contributor $500 - $999 Advocate $1,000 - $2,499___ Patron $2,500 - $4,999_____
Benefactor $5,000 - $9,999_____

Philanthropist $10,000 & up_____

Name____________________________________________________________________
Address__________________________________________________________________
Phone___________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________
Kindly make your check payable to St. Leon Armenian Church and
note“Hall Renovation” in the memo area, then mail your check to:
Saint Leon Armenian Church, 12-61 Saddle River Rd, Fair Lawn, NJ
07410. You can also pay via credit card or Pay Pal by visiting our
church website at www.stleon.org and select the “Donate” tab, or by
scanning the QR code (located to the left) on your mobile phone and
enter “Hall Renovation” in the comment box.

St. Leon ChurchAnnual
Open House
Sunday, Sept. 18th, 2022
(after Badarak in the Youth Center Gymnasium)

Come meet all our church
organizational
representatives & consider
joining!
ACYOA Jrs
ACYOA Srs
Armenian School
Church Choir
Men’s Fellowship
Social Club
Sunday School
Women’s Guild
& more...

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 screeningSeptember 21st, 2022
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

Our Walking Club starts up again on
Monday, September 19, 2022
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!
September 19th will be our kickoff event!
After our walk we will meet for lunch at World Flats,
134 E. Ridgewood Avenue in Ridgewood, NJ.
Outdoor seating is available. (Lunch is optional.)
Questions? Please call Lisa Boyajian at 551-265-1105
Hope to see you on the 19th!

25th Annual
St. Leon Armenian Church Golf Outing
We are excited to announce the 25th Annual St. Leon Armenian Church Golf
Outing. Over twenty-five years ago the founders of this event, Arthur Ohnikian,
Dick Keurajian assisted by Rich Ohnikian, George Kachagian and Gabe
Kaprelian set out to create a day or fellowship, competition, and great fun. We
honor their tradition and legacy and this year we are taking the event to the next
level. The enhancements for 2022 include:
• Hosting the event on the championship layout at Haworth Country
Club
• Adding a tennis option to attract non-golfers who want to enjoy
fellowship on the courts
• Live entertainment starting at the cocktail hour featuring “On the Lam
band”
• Commemorative 25th anniversary hat included for each player
• Ideal fall season timing on September 26th
We are actively seeking participants and sponsors with 100% of the sponsorship
proceeds going to St. Leon Armenian Church. There are a range of opportunities
at different levels. Please keep in mind this is a big year for St. Leon Armenian
Church with a big return to in person activities and the planned renovation of
Abajian hall this summer!
Please join us at Haworth Country Club on Monday September 26, 2022. Father
Diran and the golf committee invite you to join us for a day on the golf course or
tennis courts. You can also simply join for cocktails, food and live
entertainment. Kindly spread the word and extend the number of people you ask
to join. All are welcome!
Please reach out if you have any questions or have something you would like to
discuss.
All the best,
St. Leon Armenian Church Golf Open Committee
Rich Berenson (917) 854-2357, Rich Ohnikian, Mike Ohnikian, Matt Royland,
Tom Reidel, Haig Najarian (Tennis)

25th Annual
St. Leon Armenian Church Golf Outing
Titanium Sponsor……………………… $5,000
(Includes four players for golf or tennis, registration signage, dinner-forfour as well as two hole sponsorships)
Platinum Sponsor……………………… $2,500
(Includes four players for golf or tennis dinner-for-two as well as one
hole sponsorship)
Registration Sponsor…………………… $1,000
Dinner Sponsor………………………… $750
Lunch Sponsor………………………… $500
Beverage Sponsor………………………. $300
Hole Sponsor………...………………… $150
Sponsorship of any amount.…………$______
($1,000 or more includes two dinner guests, $500 or more includes one
dinner guest)
Name_____________________________________________________
To be printed on sponsor sign _________________________________
Address___________________________________________________
Phone_____________________________________________________
Email_____________________________________________________
Sponsorship Level___________________________________________
Make checks payable to St. Leon Armenian Church. Note “golf
sponsorship” in the memo area.
Mail to:
Rich Berenson, 831 Mountain Avenue, Wyckoff, NJ 07481
(917) 854-2357.

25th Annual Saint Leon Armenian Church Golf Open
Monday Sept 26th, 2022. Haworth Country Club
33 Lakeshore Drive, Haworth, NJ 07641 (201) 384-7300
Event Details and Golfer Registration Form
9:30 – 11:30 am Registration, Driving Range, Practice facility, Brunch
starting at 10 am
11:30 am Golf Shotgun start – Format: Four-person scramble, men’s
and ladies’ tees.
2:00 Tennis Clinic and Round Robin format play (arrive by 1:30 pm)
4:30 pm On the Lam Band, Hors D’oeuvres, Open bar beer and wine
6 pm Dinner, Awards and Door Prizes
Early bird golfer fee thru July 15th: $250 per player. $275 after July
15th.
Early bird tennis fee thru July 15th. $150 per player. $165 after July
15th.
Dinner, beer and wine and entertainment $100 per person.
• Make check payable to St. Leon Armenian Church. Note
“golf/tennis” in the memo area.
• Mail to: Rich Berenson, 831 Mountain Avenue, Wyckoff, NJ
07481 (917) 854-2357. Registration deadline September 6, 2022.
• Total amount enclosed _____________________.
Player Information – we will match you up If necessary.
Check here if tennis
Player
1_________________phone_____________Email______________(
Player
2_________________phone_____________Email______________(
Player
3_________________phone_____________Email______________(
Player
4_________________phone_____________Email______________(
Special requests (food allergies, etc.)
_____________________________________

)
)
)
)

CALENDAR OF EVENTS
Sun

Sept 18 Morning Service, Divine Liturgy,
St. Leon Open House ( in GYM)TODAY,
Sunday School Opening Day

Fri

Sept 23 Armenian School Opening Day (look for

Sun
Fri

Sept 25 Morning Service, Divine Liturgy
Sunday School
Sept 30 Armenian School

Sun
Fri

Oct 2
Oct 7

(look for registration link in this bulletin, page 11)
registration info in this bulletin, page 20)

Morning Service, Divine Liturgy
Armenian School,
Abajian Hall Re-Opening

Last Gospel:
Gospel of Mark 4:26-34
~There are no wedding sacraments permitted on the
five major feast days in the Armenian Church which are:
Armenian Christmas – January 6, 2022
Easter – April 17, 2022
Transfiguration – July 24, 2022
Assumption of the Virgin Mary – August 14, 2022
Exaltation of the Holy Cross – September 11, 2022

