
Ի յարկի : զՊայծառակերպութիւնն քո 

Ս. Աստուած :  որ Յարեար ի Մերելոց 
 

Masses: Sat:          8:00   a.m. 

Sunday: English    9:30   a.m. 

          Armenian    11:00  a.m. 

             

 
  
 
 

The First Letter of St. Paul to the Corinthians 10:1-11 
 

I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that our ances-

tors were all under the cloud, and all passed through the sea,  and all 

were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the 

same spiritual food,  and all drank the same spiritual drink. For they 

drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was 

Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them, and they 

were struck down in the wilderness. 

 

Now these things occurred as examples for us, so that we might not 

desire evil as they did.  Do not become idolaters as some of them did; 

as it is written, “The people sat down to eat and drink, and they rose up 

to play.” We must not indulge in sexual immorality as some of them 

did, and twenty-three thousand fell in a single day.  

 

We must not put Christ to the test, as some of them did, and were de-

stroyed by serpents.  And do not complain as some of them did, and 

were destroyed by the destroyer. These things happened to them to 

serve as an example, and they were written down to instruct us, on 

whom the ends of the ages have come. 
 

This is the word of the Lord  
 

 

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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Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services JULY 30 
 

For the soul of: Helen Minasian (1 Year Memorial)  
Requested by: Arlette Minasian (daughter), Minas, Liza, Christine & Dina Demir-

jian, Ara, Carin, Michelle & Gregory Kurkjian, Mary Minasian (sister).  

 
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com 

PLEASE SEE FATHER ARMENAG 

EMAIL: BEDROSSIAN99@GMAIL.COM  

WE WANT  

TO   

HELP  

THE NEEDY  

AND THE  

HOMELESS  

WE WOULD LIKE TO RECEIVE YOUR  

UNWANTED ITEAMS, CLOTHS, FURNITURE,  

GLASSWARE,  

BOOKS, SHOES, ETC… 

IF YOU CANNOT BRING YOUR ITEAMS! 

WE WILL PICK THEM FOR YOU.  



 

Ո՛չ ալ կռապաշտ ըլլաք՝ անոնցմէ ոմանց պէս, ինչպէս գրուած 

է. «Ժողովուրդը նստաւ ուտելու եւ խմելու, յետոյ կանգնեցան 

զբօսնելու»: Ո՛չ ալ պոռնկինք՝ ինչպէս անոնցմէ ոմանք 

պոռնկեցան, ու մէկ օրուան մէջ քսաներեք հազար հոգի 

ինկան: 
 

Ո՛չ ալ փորձենք Քրիստոսը՝ ինչպէս անոնցմէ ոմանք 

փորձեցին, եւ օձերէն ջարդուեցան: Ո՛չ ալ տրտնջեցէք՝ ինչպէս 

անոնցմէ ոմանք տրտնջեցին, ու ջարդուեցան բնաջնջողէն: Իսկ 

այդ բոլոր բաները կը պատահէին անոնց՝ իբր տիպար, եւ 

գրուեցան խրատելու համար մեզ՝ որ հասած ենք դարերու 

վախճանին: 

 
 
 

&JRYUR @(JRKYRJ GUFKG(GHO TG(IYRJ LGTG^G&H 
Յովհաննէսի մատնուելէն ետք Յիսուս՝ Գալիլեա գալով՝ 

Աստուծոյ արքայութեան աւետարանը կը քարոզէր ու կ՚ըսէր. 

«Ժամանակը լրացած է, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 

մօտեցած է. ապաշխարեցէ՛ք, ու հաւատացէ՛ք աւետարանին»: 

Երբ Գալիլեայի ծովուն եզերքը կը քալէր, տեսաւ Սիմոնը եւ 

Սիմոնի եղբայրը՝ Անդրէասը, ծովը ուռկան նետած, 

որովհետեւ ձկնորս էին: 
 

Յիսուս ըսաւ անոնց. «Եկէ՛ք իմ ետեւէս, ու մարդո՛ց որսորդ 

պիտի ընեմ ձեզ»: Անոնք ալ իսկոյն թողուցին իրենց 

ուռկանները եւ հետեւեցան անոր: 
 

Անկէ քիչ մը յառաջ երթալով՝ տեսաւ Զեբեդեան Յակոբոսն ու 

անոր եղբայրը՝ Յովհաննէսը, որոնք նաւուն մէջ կը կարկտնէին 

իրենց ուռկանները: Իսկոյն կանչեց զանոնք. անոնք ալ գացին 

անոր ետեւէն, նաւուն մէջ ձգելով իրենց հայրը՝ Զեբեդէոսը 

վարձկաններուն հետ: 

 

The Holy Gospel according to St. Mark 1:14-20 

Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaim-

ing the good news of God,  and saying, “The time is fulfilled, 

and the kingdom of God has come near; repent, and believe in 

the good news.”  
 

As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his 

brother Andrew casting a net into the sea—for they were 

fishermen.  And Jesus said to them, “Follow me and I will make 

you fish for people.” And immediately they left their nets and 

followed him.  As he went a little farther, he saw James son of 

Zebedee and his brother John, who were in their boat mending 

the nets.  Immediately he called them; and they left their fa-

ther Zebedee in the boat with the hired men, and followed 

him. 
 

This is the Gospel of the Lord       

 

:!*YR G%G@FGNJ G%GAJH HGTGIO IY(HPGVJHF(YUH 

Եղբայրնե՛ր, չեմ ուզեր որ անգիտանաք թէ մեր հայրերը՝ բոլո՛րն 

ալ ամպին տակ էին, բոլո՛րն ալ ծովէն անցան, ու բոլո՛րն ալ 

Մովսէսով մկրտուեցան ամպին եւ ծովուն մէջ: 
 

Բոլո՛րն ալ կերան նոյն հոգեւոր կերակուրը, ու բոլո՛րն ալ 

խմեցին նոյն հոգեւոր խմելիքը, որովհետեւ կը խմէին այն 

հոգեւոր վէմէն՝ որ իրենց կը հետեւէր, եւ այդ վէմը՝ Քրիստոսն էր: 
 

Բայց անոնցմէ շատերը հաճելի չեղան Աստուծոյ, քանի որ 

անապատին մէջ փռուած ինկան: Ուրեմն այդ բաները մեզի 

տիպար եղան, որպէսզի չցանկանք չար բաներու, ինչպէս անոնք 

ցանկացին: 
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