
Dear Armenian people, 

Once again, our souls are disturbed. 

We follow with pain and concern the provocative military operations unleashed by Azerbaijan 
at night along the border of Armenia, as a result of which peaceful settlements were shelled; 
there are victims and wounded. These conspiratorial steps taken during a peace negotiation pro-
cess are reprehensible. 

It is obvious that the enemy has not changed, neither have his aspirations and intentions. The 
war of 2020, the brutal actions against our people in Artsakh, and the encroachments on the 
borders of Armenia—which did not receive an adequate international assessment—have now 
inspired the enemy to try to achieve the desired concessions with continuous military opera-
tions. 

Genuine, dignified peace cannot be established by threats and coercion. Such a “peace” cannot 
be beneficial or lasting. 

Dear children of our Armenia, Artsakh and Diaspora: We are certain that the spirit of our peo-
ple is strong; the soldiers guarding the borders of the homeland are great. In the background is 
our sacred native land, our families; the graves of our martyred heroes flying the native flag; 
our churches appealing to God. In the current crisis, we must not allow disunity and social po-
larization to lead us to new defeats: to a forced peace with new concessions. We must face this 
test with total unity and loyalty to our homeland. 

Now, let’s consolidate our capabilities and opportunities, all our national potential, and lend our 
support to the Armenian Army and to the needs of our homeland. Let us act with native love 
and responsibility. With full commitment, let each of us do what we can in our respective ar-
ea—for the sake of the steadfastness of our independent statehood, for the sake of the endur-
ance of our nation. 

From the Mother See of Holy Etchmiadzin, we appeal to the international community, and es-
pecially to our friendly countries, to take effective steps to stop Azerbaijan’s repeated aggres-
sion and ambitions towards the Armenian world. 

It is our fraternal appeal to the leaders of the sister churches to pray for the safety of the first 
Christian state, its faithful people, and to contribute to the establishment of genuine peace in the 
region. 

It is our plea to the Only Begotten Son, our Lord Jesus Christ, to come again to visit his little 
flock, whom He called centuries ago to testify of His faith. We pray for the peace of the souls of 
our fallen children, for the comfort of their relatives and families. We wish a speedy recovery to 
all the injured. 

May the Lord keep our defenders strong and resilient, and protect the Armenian soldier under 
His holy right hand. May God protect the Armenian army and our homeland. 

 

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 
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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։ 
 

THE PRIMATE'S MESSAGE 

Beloved compatriots, 

The last two days have been devastating for our Motherland Armenia with the sudden 
military attacks by the Azeris. The strikes included drones and large-caliber firearms 
fired in the direction of Goris, Sotk, and Jermuk. 

As a result of the brutal attacks, dozens of casualties have been registered and peaceful 
inhabitants have been driven away from their homes. We pray for the souls of young 
brave soldiers who during recent years have shown acts of bravery in defense of our 
Motherland. 

This is the time when we all are called to show our unconditional support for our fellow 
brothers and sisters. 

We are strong in spirit and always committed to upholding justice despite the fact that 
the world has mostly adopted a stance of apathy. In these most trying times, it is of high 
urgency to show our solidarity in unity and respond to the challenge which presently 
shatters the peaceful lives of our compatriots. 

To quote our Vehapar, His Holiness Karekin II, the Catholicos of All Armenians, nothing can deter us, for we are dignified people in 
seeking peace.   

Justice shall prevail and the message of truth must be delivered loud and clear. Therefore, it is our expectation that the Diocesan 
communities take necessary actions in reaching out to governmental officials and ecumenical leaders to stand in defense of Armenia, 
thus in defense of justice. 

For the last 200 years, the journey of our people has been the journey of the Cross. We pray to the Almighty God for His divine 
guidance, for the peace of the world, and for the prosperity of our Motherland. 

May God bless you and May God bless and protect Armenia. 



ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՈՒՂԵՐՁԸ 
Սիրելի՛ հաւատացեալ ժողովուրդ հայոց, 

 Հայաստանի արեւելեան սահմաններու երկայնքով կատարուող իրադարձութիւնները, ատրպէյճանական 

ռազմական յարձակումները եւ մեր հայրենիքի ինքնիշխան տարածքներու դէմ ռազմական զաւթողական 

գործողութիւնները վերստին խռովուած են ամենքիս հոգիները: Սեպտեմբեր 13-ի գիշերը սանձազերծուած 

մարտական գործողութիւններու հետեւանքով գնդակոծութեան կ՚ենթարկուին մեր հայրենիքի խաղաղ բնակավայրեր, 

կրկին ունենք բազմաթիւ զոհեր, վիրաւորներ, աւերածութիւններ։ 

 Մեր զօրակցութիւնը կը յայտնենք հայոց բանակին, քաջարի եւ վեհ զինուորներուն, որոնք վերջին տարիներուն 

բազմիցս ապացուցեցին իրենց կեանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստակամութիւնը։ 

 Մեր խոնարհումը, աղօթքն ու խնկարկումը նահատակ զինուորականներուն, որոնց հոգիները երկինքէն կը 

շարունակեն հսկել մեր հայրենի բարձունքները։ Մեր զօրակցութիւնն ու մխիթարանքը զոհուածներու, վիրաւորներու, 

գերիներու եւ անհետ կորածներու ընտանիքներուն։ 

 Բոլոր վիրաւորներուն կը մաղթենք շուտափոյթ ապաքինում, որպէսզի օր առաջ վերադառնան իրենց 

հարազատներուն։ 

 Մեր ամբողջ ազգը թէ՛ Հայաստան, թէ՛ Արցախ եւ թէ՛ ի Սփիւռս աշխարհի, հայոց բանակի ու զինուորի կողքին է: Մեր 

ժողովրդի ոգին ամուր է, հայրենիքի սահմանները պահող զինուորներն՝ անվեհեր: 

 Դարերու արհաւիրքը տեսած մեր ժողովուրդը առաւել քան երբէք կը ձգտէ խաղաղութեան, եւ լիովին տեղին եւ 

ճշմարտացի է Վեհափառ Հայրապետի պատգամը այս առիթով, ուր կ’ըսուի «Իրական, արժանապատիւ 

խաղաղութիւնը չի կարող հաստատուել սպառնալիքներով ու պարտադրանքներով, չի կարող բարեբեր լինել եւ 

յարատեւութիւն ունենալ»: 

 Ներկայ կացութեան մէջ, վստահ ենք, այսօր առաջնահերթ կարեւորութիւն ունի բոլորիս միաբանութիւնն ու 

հասարակական համախմբումը, որոնք առաջնորդ պիտի ըլլան մեր քայլերուն։ Մեր միասնականութեամբ եւ 

հայրենիքի հանդէպ հաւատարմութեամբ պէտք է դիմակայենք նաեւ այս փորձութեանը, մեր հնարաւորութիւններն ու 

ներուժը համախմբենք՝ սատար լինելու համար Հայոց Բանակին եւ հայրենիքի կարիքներուն: 

 Այսօր մեծ կարեւորութիւն ունի ողջ աշխարհի մարդկութեան եւ պատկան մարմիններուն ճշմարտութեան 

մատուցումը Հայաստանի կացութեան վերաբերեալ։ Այդ առիթով կը յորդորենք մեր թեմական ու ծխական 

կառոյցներուն, որպէսզի առաւել ջանադրութեամբ լուսաբանեն իրադարձութիւնները, հետամուտ ըլլան տեղական 

իշխանութեանց հետ խօսելուն, ներկայացնելով նաեւ ԱՄՆ կոնգրեսականներու ազնիւ նախաձեռնութիւններն ու 

կոչերը՝ ողջ ձայնով դատապարտելու դաւադիր քայլերը թշնամիին եւ պաշտպան կանգնելու Հայստանի 

սահմաններու անձեռնմխելիութեանը։ 

 Հայրենիքի պաշտպանութիւնը, ազատութիւնն ու անկախութիւնը բաձարձակ արժէքներ են, նաեւ՝ քրիստոնէական 

հաւատքի իմաստով։ Բոլորիս ազգային-քրիստոնէական պարտականութիւնն է տէր ըլլալ այս սրբազան 

արժէքներուն։ Հետեւաբար, կը խնդրենք Բարձրեալի օրհնութիւնն ու օգնականութիւնը, որպէսզի Ինք այցի գայ իր 

փոքր հօտին, ուժ եւ կարողութիւն տայ՝ դիմագրաւելու եւ համատեղ ջանքերով յաղթահարելու համար այս 

փորձութիւնները, եւ վեպագտնելու բաղձալի խաղաղութիւնն եւ ազատութիւնը։ 

Աստուած պահապան Հայոց Բանակին եւ մեր հայրենիքին: 

 Յովնան Արք. Տէրտէրեան 

Ladies Society Featured Recipe of the Month—Apple Cake  
Ingredients: 
4 eggs 
2 cups of sugar 
1 cup oil 
2 cups of flour 
½ teaspoon salt 
 
Instructions: 
In a small mixing bowl add eggs and oil. Beat well. 

In a large mixing bowl add all dry ingredient and egg 
and oil. Core and peel apple. Add apples to mixture 
and mix well. 

Use a 9 x 13 baking pan. Spray pan. Add mixture and 
bake at 350 degrees for 1 hour. 

4 teaspoons cinnamon 
2 teaspoons vanilla 
4 teaspoons baking powder 
6 medium size red apples (your choice) 

 

Armenia Humanitarian Fund  
       St. Vartan Church is collecting donations 
for the Armenian Humanitarian Fund. 
      All funds collected will be transferred to 
the Diocese and will be contributed first hand 
directly to the families of the fallen soldiers. A 
special delegation of three priest (Northern 
region will be represented by Fr. Datev 
Harutunian of St. James, Cupertino) will visit 
the families personally and hand the funds to 
ensure they reach their target.  
      Please donate on the church website, or 
send a check to St. Vartan. Checks should be 
made out to St. Vartan Church with Armenia 
Humanitarian Fund listed on the memo line. 



In Memory  
† Lawrence Chang  

For the Lawrence Chang Memorial Retaining Wall Replacement Fund 
Carole Chang, Ray and Reyhan Shepherd, Regina Garabedian, Elizabeth and Ron Ojakian, Nataline Jindoian, Seta and  

Nazaret Jindoian, Rose and Brad Kalebjian, Debbie and Ron Maturo, Janet Yeghissia and Zaven Kanneian, Lorriane Peters,  
Jack and Tammy Papazian, Seza and Dana Dominguez, Marie and Harout Hagopian, Lisa Pechdimaldji, Rose Nemet,  

Linda Berberian, Patti and Peter Rosenthal, Harry and Carol Dokouzian, Harvey and Nora Hanoian, Konnie Lam, Greg 
Cherezian, Christine and Russell Hazarian, Susie, Matthew and Alex Collins, Hasmig Vasgerdsian, Carole Jouroyan, Kim 

Bardakian, Greg and Laura Mazmanian, Stephen Sarafian and Marisa Atamian-Sarafian, Vartan and Ayko Berberian,  
Vartan and Arlene  

Hovsepian, Richard and Judy Sharafian, Fred and Ardemis Tajirian 
† Lawrence Chang 

Lori and Andy Hill (Sunday School), Harry Sherinian (Endowment Fund), Adrienne Baker, Mark and Maida Henesian, 
Albert and Annie Tashjian, Edward and Armineh Jamgotchian (Endowment Fund), Evelyn C. Boyd, Lucille Dolab,  

Aram and Kim Henesian, Beth Rustigian, Barry and Judy Toomajian 
† Nadia Cingoz 

Michele Radcliffe, Seta and Nazaret Jindoian, Helin Karunyan, Nicole Cruz, Lucille Dolab 
† Lucy Hakimian 

Ray and Reyhan Shepherd, Levon and Anush Krikorian, Nazaret and Seta Jindoian, Janet Yeghissian and Zaven Kanneian, 
Archie and Nellie Azizian, Lana and George Kassab, Yeghia and Ana Dalmeida Apkarian, Vic and Anna Azizian,  

Mark and Maida Henesian 
† Rejan Kalpakjian 

Mari Suzmeian 
†  Dorothy Hazarian for Endowment Fund 

Miriam Kaprielian, Keith Googooian, Sammy and Paula Ganimian, Mike Kilijian, Ed and Maryann Hokokian,  
Edward and Armineh Jamgotchian  

†  Dorothy Hazarian 
Galen and Joanne Petoyan, Janet and John Schmid (Richard Demirjian Athletic Fund), Richard and Judy Sharafian,  

Jack and Alberta Bedoian, Charles Sarabian, Barry and Judy Toomajian 
 † Albert Odabashian 

Russell and Christine Hazarian 

Donations 
St. Vartan Church Parish Priest and Council gratefully acknowledge the following donations: 

Food Festival Donations: General—Joanne Hagopian and John Eknoian; Leg of lamb—Sonik and Hagop Hakimian, Janet 
Kamian, Dinorah Diamond and Thomas Terzian, Pete and Pat Barsamian, Hermine Keshishyan (In memory of deceased loved 
ones), Kristin Bassetti, Patricia Watchmaker, Harry and Carol Dokouzian, Lida Mazmanian, Dickie and Seno Garabedian, 
Vartan and Ayko Berberian, Janet and John Schmid, Kip and Caro Garbedian, Harry Yaglijian, Ray and Reyhan Shepherd, 
Dana and Seza Dominguez, June Demerdjian, Barbara Sundahl and Michael DeOrian; Newspaper Advertising—Jim and 
Mihoko Malian; Tent—Harry and Carol Dokouzian, Raffi Gregorian, Barry and Judy Toomajian; Case of Tan—Denny  
Hazarabedian; Case of Wine—Harry and Carol Dokouzian, Beth Rustigian; Program Guide—Douglas Taylor; Games 
Booth—Debbie and Ron Maturo; In lieu of raffle tickets: Chris and Lucy Yaldezian, Jack and Barbara Bousian 

Stewardship—Barry and Judy Toomajian, Seza and Dana Dominguez, Angel and Ara Azizian, Fr. Krikor and Yn. Anoush  
Zakaryan, Ray and Reyhan Shepherd, Janet Yeghissian and Zaven Kanneian, James and Mihoko Malian,  
Yeghia and Ana Dalmeida Apkarian 

News From Our St. Vartan Family 
Condolences 

 Albert Armen Odabashian passed away peacefully on August 16, 2022 at the age of 95 in the presence of his chil-
dren. A memorial service will be held for him on October 21, 2022 at St. John’s Armenian Apostolic Church in San Francisco. 
Our deepest condolences to his children, Glen Odabashian and Lee Ann Williams, Antica Odabashian, Vickie Odabashian 
(daughter-in-law), Jon Williams (son-in-law), numerous grandchildren, great grandchildren, nieces, and nephews, all who re-
member him lovingly.  

 Lucy Hakimian, beloved mother and grandmother, passed away peacefully on August 27, 2022, at the age of 83. Our 
sincere sympathy to her children: Hagop (Sonik) Hakimian, Maral (Dipesh) Hakimian, Nora (Pierre) Kohayan, and Paul 
(Kerry) Hakimian; and her eight grandchildren: Armand, Katia, Kellen, Kiana, Thomas, Ani, Alec and Sevag. A funeral ser-
vice was held at St. Vartan Armenian Apostolic Church September 6, 2022. 

 Surrounded by his family, Ara Kaprielian passed away on September 9, 2022 after a long battle with 
Parkinson’s Disease. He will be remembered as a loving and caring man by his wife of 58 years, Ursula, sons 
Christopher and Peter, his daughters-in law, Petra and Angelina, granddaughter, Sophia, nieces and nephews, and 
many friends. Our condolences to his family. In lieu of flowers, the family requests donations be made to Hospice 
of East Bay, the Parkinson’s Foundation, or St. Vartan Armenian Church. 



On-Line Bible Study 

Wednesday, October 5 

Thursday, October 13 

Wednesday, October 19 

Wednesday, October 26 

Register for Bible Study for Zoom Code at:  
stvartanoakland.com/events 

 
 

With Appreciation 
      Thank you to the St. Var-
tan and St. Johns’ communities 
for all your loving assistance 
and care since Lawrence has 
passed. We appreciate all the 
cards, flowers, phone calls, 
prayers and food.  

James and Carole Chang 

If you would like to attend please contact Fr. Krikor at 510-435-0802 (text) or 

St. Vartan Church's office at 510-893-1671 or Stvartanoakland@aol.com. 

 

St. Vartan held a vigil service on Au-
gust 18, in memory of victims at the 
Surmalu Shopping Center explosion in 
Yerevan. 



Exaltation of 

the Cross 

September 

11, 2022 



Araks Aghazarian’s birthday was celebrated 
during coffee hour on September 4.  

Western Diocese Ladies Society Regional Town Hall Meeting — August 20, 2022 

ACYO Pool Party and Barbecue August 28, 2022 

Festival Dance Troupe 

Armenian School Teachers and ARS Members 
met to register students for Armenian School. 

 



Volunteers Needed 

To prepare Sarma/Yalanchi for Food Festival 

Tuesday, October 4  9:30 am       Wash Leaves 
Wednesday, October 5 9:30 am       Roll Sarma 
Thursday, October 6  9:30 am       Box Sarma 

Hye Cafe food preparation: peeling,  
cutting,  chopping vegetables 

Wednesday, October 5 10 am—evening 
Thursday, October 6  10 am—evening 
Friday, October  7.   10 am—evening  

Come whatever time you are available! 

If you are interested in serving for the  
upcoming Food Festival in October, please go 

to the Sign-up Genius Website and look up 
the sign-up sheet with the email 

"linda@mcmahonrt.com".   
 

If you have any questions or want to  
schedule directly, please call  
Linda Gozurian McMahon at  
415-515-4079.  Thank you.   

 

     

 Items         Number Item Items Still 

 Requested of Donors Cost Received Needed 

 Leg of Lamb 100 $50 58 42 

 Tent 15 $250 4 11 

 Admission Booth 1 $250 0 1 

 Game Booths 5 $200 1 4 

 Newspaper Advertising     4 $100 1 3 

 Case of Wine 10 $50 6 4 

 Case of Armenian Tan       2 $50 2 0 

 Case of Armenian Beer   12 $40 1 11 

 Armenian Coffee 2 $30 2 0 

 Program Guide 5 $25 2 3 

Festival Donation Requests 
Please consider making a festival donation to the categories 
listed on the chart below. Send your check to the church or 
donate on the church’s website: www.stvartanoakland.com. 

Food Festival Envelope Stuffing Party — August 18 

Grandma’s Attic is back  at the St. Vartan Annual Food Festival 
Come downstairs for unique items and great bargains. 

Contact Nicole at nvasger@yahoo.com if you can help. 

mailto:linda@mcmahonrt.com








The St. Vartan Voice  

newsletter is published once a month by St. Vartan Armenian Church. 

The deadline for all articles is the fifteenth of each month. 

 
Archbishop Hovnan Derderian, Primate 

Rev. Fr. Krikor Zakaryan, Parish Priest and President of All Church Organizations                                      
Parish Council Chair: Dicko Shahvekilian 

Parish Assembly Chair: David Ojakian 
Choir Director: Armena Petrosova 

Organist: Araks Aghazarian 
ACYO Chair: Anna Krikorian  

Sunday School Superintendent: Karen Mener 
Armenian School Superintendent: Anna Masis 

Ladies Society Chair: Suzanne Abnous 
Cultural Society Chair: Liz Ojakian 

Hokejosh:  Nora Hanoian  
Hye Social Chair: Annette Kevranian 

Boys Basketball Coach: Mike Boloyan 
Girls Volleyball Coach: Annette Kevranian 

Newsletter Editors: Arlene Hovsepian and Rachel Harger 
Church Secretary: Rachel Harger 

Altar Flowers: Carole Chang 
Church Custodian: Wartkes Hagopian                                               

 
Divine Liturgy—Sundays 10 am 

 
650 Spruce Street, Oakland, CA. 94610 

Phone (510)893-1671 

Fax: (510) 893-2102 
Email: stvartanoakland@aol.com 

Website: www.stvartanoakland.org  


