
Ի յարկի : զԳալուստն Հոգւոյն Սրբոյ 

Ս. Աստուած : որ առաքեցեր զՀոգի քո սուրբ 

առաքեալսն 

Masses: Sat:          8:00   a.m. 

Sunday: English    9:30   a.m. 

          Armenian    11:00  a.m. 

             

 

 

 

                                            
 

         
 
 

The First Letter for St. Paul to the Corinthians 2:6-13  
 

Yet we do speak a wisdom to those who are mature, but not a wisdom 

of this age, nor of the rulers of this age who are passing away.  Rather, 

we speak God’s wisdom, mysterious, hidden, which God predeter-

mined before the ages for our glory,  and which none of the rulers of 

this age knew; for, if they had known it, they would not have crucified 

the Lord of glory. 9 But as it is written: 

“What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not en-

tered the human heart, what God has prepared for those who love him,” 

this God has revealed to us through the Spirit. 

For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of 

God.  Among human beings, who knows what pertains to a person ex-

cept the spirit of the person that is within? Similarly, no one knows 

what pertains to God except the Spirit of God. We have not received 

the spirit of the world but the Spirit that is from God, so that we may 

understand the things freely given us by God.  And we speak about 

them not with words taught by human wisdom, but with words taught 

by the Spirit, describing spiritual realities in spiritual terms.  

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. 

Page 1 Page 4 

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  MAY 22,, 2016 

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  

 ARMENIAN CATHOLIC CHURCH 

 

1327 Pleasant Ave. Los Angeles, CA 90033 

 

 

 

 

 

 

WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com 

MAY 22, 2016 OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  

PENTECOST  
ՊԵՆՏԵԿՈՍՏ 

Գաբրիէլ ի ձեռին, 

Ծաղիկն անթառամ, 

Աւետեց քեզ՝ Փրկչին, 

Խորհուրդն, ո՜վ Մարիամ: 

 
 

 Ողջո՜յն, ողջո՜յն, 

 Ողջո՜յն քեզ Մարիամ, 

 Ողջո՜յն, ողջո՜յն, 

 Ողջո՜յն քեզ Մարիամ, 

 
 

Մարիամ, մայր գթած, 

Ոտքերուդ առջին, 

Հոգիս արդ խոնարհած, 

Կ՛երգէ կաթոգին: 

 

Հոգիիս քաղցր սնունդ, 

Եւ բերկրանքն անճառ, 

Ըլլայ քու սուրբ անունդ, 

Կրկնել անդադար: 

  

Եղիր դու խաղաղիկ, 

Հոգւոյս ապաստան, 

Աշխարհի փոթորիկք, 

Ո՜հ, զիլ կուլ չըտան: 

Kapriel ee tserin  

Dzaghign antaram   

Avedets Kez Pergchin   

Khorhourtn, ov Mariam.  

                       

(This verse repeats) 

Voghchouyn, voghchouyn,  

voghchouyn Kez Mariam,  

Voghchouyn, voghchoun,  

voghchouyn Kez Mariam. 
 

Mariam, Mayr Kehtadz, 

Vodkerout archin 

Hokis art khonarhadz 

Gerkeh gatokin. 
 

 

Hokiis kaghtser senount  

Yev pergrankn anjar,                     

Ellah kou sourp anounet                                    

Gergnel antatar.   

       

Yeghir too khaghaghig, 

Hokvouys abasdan, 

Ashkharhi potorigk, 

Voh zis goul chedan. 

ԳԱԲՐԻԷԼ Ի ՁԵՌԻՆ  

THE PRAYER TO ST. RITA 
Holy Patroness of those in need, Saint Rita, so humble, pure and patient, 

whose pleadings with thy Divine Spouse are irresistible, obtain for me from 

thy Crucified Christ my request (mention it here). Be kind to me, for the 

greater glory of God, and I promise to honor thee and to sing thy praises for-

ever. Amen 



 The Holy Gospel according to St. John 14: 15-24 
“If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the 

Father, and he will give you another Advocate to be with you always,  the 

Spirit of truth, which the world cannot accept, because it neither sees nor 

knows it. But you know it, because it remains with you, and will be in 

you.  I will not leave you orphans; I will come to you.  In a little while the 

world will no longer see me, but you will see me, because I live and you 

will live.  On that day you will realize that I am in my Father and you 

are in me and I in you. Whoever has my commandments and observes 

them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my 

Father, and I will love him and reveal myself to him.”  Judas, not the 

Iscariot, said to him, “Master, [then] what happened that you will reveal 

yourself to us and not to the world?”  Jesus answered and said to him, 

“Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and 

we will come to him and make our dwelling with him.  Whoever does 

not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine 

but that of the Father who sent me. 

                           This is the Gospel of the Lord  
 

&YSLGHH+RJ GUFKG(GHO 
«Եթէ կը սիրէք զիս՝ պահեցէ՛ք իմ պատուիրաններս: Ես ալ պիտի 
թախանձեմ Հօրը, եւ ուրիշ Մխիթարիչ մը պիտի տայ ձեզի, 
որպէսզի յաւիտեան բնակի ձեզի հետ.- Ճշմարտութեան Հոգին, 
որ այս աշխարհը չի կրնար ընդունիլ, որովհետեւ չի տեսներ զայն 
ու չի ճանչնար զայն. բայց դուք կը ճանչնաք զայն, որովհետեւ կը 
բնակի ձեր քով եւ պիտի ըլլայ ձեր մէջ: Ձեզ որբ պիտի չթողում. 
պիտի գամ ձեզի: Քիչ մը ատենէն ետք աշխարհը ա՛լ պիտի 
չտեսնէ զիս. բայց դուք պիտի տեսնէք զիս, որովհետեւ ես 
կ՚ապրի՛մ, եւ դո՛ւք ալ պիտի ապրիք: Այն օրը պիտի գիտնաք թէ 
ես իմ Հօրս մէջ եմ, ու դուք՝ իմ մէջս, ես ալ՝ ձեր մէջ:  
 
Ա՛ն որ ունի իմ պատուիրաններս եւ կը պահէ զանոնք, անիկա՛ է 
զիս սիրողը: Ա՛ն որ կը սիրէ զիս՝ պիտի սիրուի իմ Հօրմէ՛ս. ու ես 
պիտի սիրեմ զայն, եւ զիս պիտի յայտնեմ անոր»:  
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1-Ինչպէս նաւակ մ՛ալեյոյզ, 

Կիրքերու բիրտ հողմին տակ, 

Կորսուած ղեկ ամէն յոյս, 

Կը տատանիմ միայնակ: 

          Կրկներգ 

Վերջ տուր այլեւս, ո՛վ Մարիամ, 

Հեծեծանքին թշուառիս, 

Յիշէ՛ Որդւոյդ խաչն ու գամ, 

Յիշէ՛ արցունք, յիշէ զիս: 

2-Երկինք ցասկոտ մըթամած, 

Գութի նշոյլ մը չունի, 

Ուղեկորոյս մոլորած, 

Եւ ալեմոյն նաւորդի: 

3-Յուսակտոր թեւաբաց, 

Ալիքներու ալուցքէն, 

Քե՛զ կը կանչեմ, ո՛վ գթած, 

Մոլորեալին ապաւէն: 
  

4-Վերջալոյսի մութ պահուն, 

Ցրուէ՛ ամպեր տխրաստուեր, 

Եւ նաւակիս երերուն, 

Ցոլա՛ աստղէդ ջինջ ցոլքեր: 

Յուդա (ոչ Իսկարիովտացին) ըսաւ անոր. «Տէ՛ր, ի՞նչպէս 
կ՚ըլլայ՝ որ դուն քեզ պիտի յայտնես մեզի, բայց ոչ՝ 
աշխարհին»: Յիսուս պատասխանեց անոր. «Եթէ մէկը սիրէ 
զիս՝ պիտի պահէ իմ խօսքս, ու իմ Հայրս պիտի սիրէ զայն. եւ 
պիտի գանք անոր ու բնակինք անոր հետ: Ա՛ն որ չի սիրեր զիս՝ 
չի պահեր իմ խօսքերս: Այն խօսքը որ կը լսէք՝ իմս չէ, հապա 
Հօրս՝ որ ղրկեց զիս: 

ԻՆՉՊԷՍ ՆԱՒԱԿ Մ՛ԱԼԵՅՈՅԶ 

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services JUNE 5 

For the Souls of: SERGEI AIWASIAN  (40 days memorial) 
Requested by: Lana Aiwasian - Angie, Ara and Alec Basil - Vartan and 

Marina Aivasian and Linda, Joe, Christopher, Matthew and Marissa 

Pennino  

St. Rita Feast Day  

May 22, 2016 


