
Masses: Sat:          8:00   a.m. 

Sunday: English    9:30   a.m. 

          Armenian    11:00  a.m. 

 
 

The Letter of St. Paul to the Philippians 1:3-11 
I thank my God every time I remember you,  constantly praying with 

joy in every one of my prayers for all of you,  because of your sharing 

in the gospel from the first day until now.  I am confident of this, that 

the one who began a good work among you will bring it to completion 

by the day of Jesus Christ.  It is right for me to think this way about 

all of you, because you hold me in your heart, for all of you share in 

God’s grace with me, both in my imprisonment and in the defense and 

confirmation of the gospel.  For God is my witness, how I long for all 

of you with the compassion of Christ Jesus.  And this is my prayer, that 

your love may overflow more and more with knowledge and full in-

sight  to help you to determine what is best, so that in the day of Christ 

you may be pure and blameless,  having produced the harvest of right-

eousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of 

God.                      This is the words of the lord 
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Շնորհակալ կ՚ըլլամ իմ Աստուծմէս՝ ձեզմէ ունեցած բոլոր 

յիշատակներուս համար, ամէն ատեն՝ ամէն աղերսանքիս մէջ: 

Ուրախութեամբ կ՚աղերսեմ ձեր բոլորին համար,քանի որ 

հաղորդակից եղաք աւետարանին՝ առաջին օրէն մինչեւ հիմա. 

այս մասին համոզուած եմ թէ ա՛ն որ սկսաւ բարի գործ մը ձեր 

մէջ, պիտի աւարտէ մինչեւ Յիսուս Քրիստոսի օրը: 

Pastor: Father Armenag Bedrossian          E-Mail: OLQOM@yahoo.com  

P.C.C. Abraham Kevorkian: aapo007@yahoo.com  
Choir D. Marie Kayayan: mkaymelodie@gmail.com 

L.G. Salpie Abadjian: Salpie3@aol.com  

Office Phone: (323)261-9898   

Office Hours: 9 a.m. to 5 p.m. 
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Ի յարկի : զյարութիւնն 

Ս. Աստուած : Որ յարեար ի մեռելոց 

If anyone would like to donate ALTAR FLOWERS!  

Please see Father Armenag. Thank you  

If anyone would like to donate Pastry and milk for 

coffee time on Sundays, contact Lara Kaloghlian 
(818)216-9532          

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services   
 
 
 
 

For the souls of: Martin and Tamara Felikian, Grigor 
and Maria Felikian, Peter and Sonia Aiwasian and John 
Barnakian .  
 

Requested by:  Al and Diane Cabraloff and Family, Greg and Gina 

Felikian and Family 
 

For the souls of: Almaste , Anahid and Teri Kaskanian  

                         And all the Kaskanian deceased  members 
 

Requested by: Sarkis , Katherine & Karina Kaskanyan - Hovik And 

Kristen Semerdjian - Harout , Seta , Joseph and Meher Kaskanian - 

Sarkis Silva and Nareg Semerdjian - Minas Maral Sevag, Harout and 

Raffi Kazarian - Jacqueline Talbot Rosser  Famiy - Vasken & 

Lucie Jarakian and children. Sarkis and Suzanna Jarakian and children. 

Harout and Lousin Jarakian and children. Merna and Vartan Arabian and 

children and Agavni Der Apelian - Hagop & Asdghig Chakmakian - Sos-

sie Maadenjian. Hrair and Herminee Semerdjian - Union of Marash 

board members and ladies guild - Kezguenian , Palassian, Arakelian, 

Boyadjian and Khreibe families. Mrs Maria Khatcherian. Mrs Madlene 

Ohanian - Khatchig &Anita Havatian- Roger and Shoghig Khadarian- 

Mrs Margo Demirdjian and Lutfi and Marina Sotery.  
 

For the soul of: Sarkis Topouzian (one Year Memorial) 
 

Requested By: Shoghig Topouzian, Garabed Derbedrossian,  

           Vehanoosh Varbedian and Topouzian & Derbedrossian families.  
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

tel:%28818%29216-9532
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008777946319&fref=nf
https://www.facebook.com/sossie.maadenjian


Բայց անոնք չէին հասկնար այս խօսքը, եւ անոնցմէ ծածկուած 

էր՝ որպէսզի չըմբռնեն. ու կը վախնային հարցնել իրեն այդ 

խօսքին մասին: Մտածում մըն ալ ծագեցաւ անոնց մէջ, թէ 

արդեօք ո՛վ է մեծագոյնը իրենց մէջ: 
 

Յիսուս ըմբռնելով անոնց սիրտին մտածումը՝ առաւ մանուկ 

մը, կայնեցուց զայն իր քով, ու ըսաւ անոնց. «Ո՛վ որ կ՚ընդունի 

այս մանուկը իմ անունովս՝ զի՛ս կ՚ընդունի, եւ ո՛վ որ զիս 

կ՚ընդունի՝ զիս ղրկո՛ղը կ՚ընդունի. որովհետեւ ա՛ն որ ամենէն 

պզտիկն է ձեր բոլորին մէջ, անիկա՛ պիտի ըլլայ մեծը»: 
 

Յովհաննէս ըսաւ. «Վարդապե՛տ, մէկը տեսանք որ դեւեր կը 

հանէր քու անունովդ, եւ արգիլեցինք զայն՝ քանի որ մեզի չի 

հետեւիր»: Յիսուս ըսաւ անոր. «Մի՛ արգիլէք, որովհետեւ ա՛ն 

որ մեզի հակառակ չէ, մեր՝՝ կողմէն է»: 

Իրաւացի ալ է ինծի այսպէս մտածել ձեր բոլորին մասին, քանի 

որ ձեզ ունիմ իմ սիրտիս մէջ՝՝, ու դուք բոլորդ հաղորդակցեցաք 

ինծի եղած շնորհքին՝ թէ՛ իմ կապերուս, թէ՛ ալ աւետարանին 

ջատագովութեան եւ հաստատութեան մէջ: 
 

Որովհետեւ Աստուած վկայ է թէ ո՛րքան կարօտցած եմ ձեզ 

բոլորդ՝ Քրիստոս Յիսուսի գութով, ու սա՛պէս կ՚աղօթեմ՝ որ ձեր 

սէրը հետզհետէ աւելի առատանայ գիտակցութեամբ եւ ամբողջ 

դատողութեամբ, որպէսզի դուք զատորոշէք տարբեր բաները՝ 

անկեղծ եւ անսայթաք ըլլալու համար մինչեւ Քրիստոսի օրը, 

լեցուած արդարութեան պտուղներով Յիսուս Քրիստոսի 

միջոցով՝ Աստուծոյ փառքին ու գովութեան համար: 
 

 

The Holy Gospel according to St. Luke 9:44-50 
 

“Let these words sink into your ears: The Son of Man is going to be 

betrayed into human hands.”  But they did not understand this saying; its 

meaning was concealed from them, so that they could not perceive it. 

And they were afraid to ask him about this saying. 
 

An argument arose among them as to which one of them was the 

greatest.  But Jesus, aware of their inner thoughts, took a little child and 

put it by his side, and said to them, “Whoever welcomes this child in my 

name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who 

sent me; for the least among all of you is the greatest.” 
 

John answered, “Master, we saw someone casting out demons in your 

name, and we tried to stop him, because he does not follow with 

us.”  But Jesus said to him, “Do not stop him; for whoever is not against 

you is for you.”  This is the Gospel of the Lord  
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Բոլորը կ՚ապշէին Աստուծոյ մեծամեծ գործերուն վրայ: Մինչ 

բոլորն ալ կը սքանչանային Յիսուսի բոլոր ըրածներուն վրայ, ան 

ըսաւ իր աշակերտներուն. «Դուք այս խօսքերը ձեր մի՛տքը 

պահեցէք՝՝, որովհետեւ մարդու Որդին պիտի մատնուի մարդոց 

ձեռքը»: 
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West Bev Vision 
 

West Bev Vision is offering a new plan and ex-

citing vision plan for all church members and 

employees at the church. We accept all vision 

insurances. Also if you buy a pair of eyeglasses 

for you and your family we will give you a free 

eye exam upon purchase of these glasses for 

your whole family. For contact lenses there’s a package deal for a rea-

sonable price including contact lens exam, follow up visit and 1 free 

pair of contact lenses for the family and employees of the church.  
 

Our office staff speaks fluent Spanish, Armenia, English, and Arabic. 

Ask for Dr.Alan Leventhal O.D & Dr. Sarkis Chalgian O.O 
 

237 N Western Ave. Los Angeles, CA 90004 

( 323)469-1929 

Special Thanks to Sarkis Silva and Nareg Semerdjian for donat-

ing the Altar flowers & roses in memory of Almaste , Anahid and 

Teri Kaskanian and all the Kaskanian deceased  members 


