
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 1:18-24  
For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, 

but to us who are being saved it is the power of God.  For it is written, 

“I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE, AND THE CLEVERNESS OF 

THE CLEVER I WILL SET ASIDE.” 

Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of 

this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?  For 

since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come 

to know God, God was well-pleased through the foolishness of the 

message preached to save those who believe.  For indeed Jews ask 

for signs and Greeks search for wisdom;  but we preach Christ cruci-

fied, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness, but to those 

who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God 

and the wisdom of God.  This is the words of the lord 
 

The Holy Gospel according to St. Matthew 24:27-36 
 

For just as the lightning comes from the east and flashes even to the 

west, so will the coming of the Son of Man be. Wherever the corpse is, 

there the vultures will gather. 

“But immediately after the tribulation of those days THE SUN WILL BE 

DARKENED, AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT, AND THE STARS 

WILL FALL from the sky, and the powers of the heavens will be shaken.  
 

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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Sunday School  
Our Church offers FREE Classes of Catechism (Christian Education) and 

(Armenian Language,) EVERY SUNDAY for children ages 4-12 after Holy 

Mass. For Registration and Information’s please call the church office at (323)

261-9898  Email: Bedrossian99@gmail.com  
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Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  October 23 
 

For the souls: Rose Kabadian (40 Days memorial) Monsignor  
Sarkis Kabadian -  Sami Rabbat & Adel Rabbat. 
Requested by: Joseph & Magda Kabadian. Marie Rabbat , Pascal & 

Afrodet Keshishian & family. Hosep & Rina Tomassian & family , Fares 

Haffar & Kristina. Artemis Kavurmadzian, Anahid Ojenian and family, 

Berjoug Kavurmadzian and family, Steve & Lousin Kogaoghlanian. 
 

For the soul of: Arsho Santorrian (40 Days Memorial)  
Requested by: Kogaoghlanian family's, Rabbat family, Haffar family, 

Keshishian family and Tomassian family 
 

For the soul of: Alice Mesropian  
Requested by: Mr. & Mrs. Paul Giles, Mr. & Mrs. Marc Bishara & Fam-

ily, Alain & Caroline Mesropian and family. Andre & Carla Mesropian 

and family. and Abraham Hagopian.  
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

Donation:  $40  

Ի յարկի : զյարութիւնն 

Ս. Աստուած : Որ յարեար ի մեռելոց 

 
 

12:30 P.M. After Holy Mass 
Grigorian Hall 

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  
Ladies Guild Present 

For tickets, please call 

Cathy Hosharian  323.365.6051  

Vicky Simonian  562.505.5412 

Sunday, November 13 

tel:323.365.6051
tel:562.505.5412


Արդարեւ՝ քանի աշխարհը իր իմաստութեամբ չճանչցաւ 

Աստուած՝ անոր իմաստութեան մէջ, Աստուած բարեհաճեցաւ 

քարոզութեան յիմարութեամբ փրկել անո՛նք՝ որ կը 

հաւատան. որովհետեւ Հրեաները նշան կը պահանջեն, եւ 

Յոյները իմաստութիւն կը փնտռեն, իսկ մենք կը քարոզենք 

խաչեալ Քրիստոսը, գայթակղութիւն՝ Հրեաներուն, ու 

յիմարութիւն՝ Յոյներուն. բայց անոնց որ կանչուած են, թէ՛ 

Հրեաներուն եւ թէ Յոյներուն, Քրիստոսը՝ Աստուծոյ 

զօրութիւնը եւ Աստուծոյ իմաստութիւնը. 

 
 

&JRYUR @(JRKYRJ GUFKG(GHO TGKP+YRJ LGTG^G&H 
Քանի որ ինչպէս փայլակը կ՚ելլէ արեւելքէն ու կ՚երեւնայ մինչեւ 

արեւմուտք, ա՛յնպէս պիտի ըլլայ մարդու Որդիին գալուստը: 

Որովհետեւ ո՛ւր որ դիակ կայ, հո՛ն պիտի հաւաքուին արծիւները»: 

«Եւ այդ օրերու տառապանքէն անմի՛ջապէս ետք՝ արեւը պիտի 

խաւարի ու լուսինը պիտի չտայ իր փայլը. աստղերը պիտի իյնան 

երկինքէն, երկինքի զօրութիւնները պիտի սարսին, 

եւ ա՛յն ատեն մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւնայ երկինքի մէջ: 

Այն ատեն երկրի բոլոր տոհմերը պիտի հեծեծեն, ու պիտի տեսնեն 

մարդու Որդին՝ որ կու գայ երկինքի ամպերուն վրայ, զօրութեամբ ու 

մեծ փառքով: 

Եւ ան պիտի ղրկէ իր հրեշտակները բարձրաձայն փողով, ու պիտի 

հաւաքեն իր ընտրեալները չորս հովերէն, երկինքի մէկ ծայրէն 

մինչեւ միւս ծայրը»: «Թզենիէ՛ն սորվեցէք առակ մը. երբ անոր 

ոստերը կակուղնան եւ տերեւները ցցուին՝ կը հասկնաք թէ ամառը 

մօտ է: Նո՛յնպէս դուք՝ երբ տեսնէք այս բոլոր բաները, գիտցէ՛ք թէ 

մօտ է՝ դռներուն քով: 

Ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Այս սերունդը պիտի չանցնի, 

մինչեւ որ այս բոլոր բաները ըլլան”: Երկինք ու երկիր պիտի 

անցնին, բայց իմ խօսքերս բնա՛ւ պիտի չանցնին»: «Իսկ այդ օրն ու 

ժամը՝ ո՛չ մէկ մարդ գիտէ, ո՛չ ալ երկինքի հրեշտակները, հապա՝ 

միա՛յն իմ Հայրս: 

 

And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all 

the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN 

COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great 

glory.  And He will send forth His angels with A GREAT TRUM-

PET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four winds, 

from one end of the sky to the other. 
 

“Now learn the parable from the fig tree: when its branch has already 

become tender and puts forth its leaves, you know that summer is 

near; so, you too, when you see all these things, recognize that He is 

near, right at the door.  Truly I say to you, this generation will not pass 

away until all these things take place.  Heaven and earth will pass away, 

but My words will not pass away.  “But of that day and hour no one 

knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. 

This is the Gospel of the Lord  
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Միթէ Քրիստոս բաժնուա՞ծ է. միթէ Պօղո՞ս խաչուեցաւ ձեզի 

համար, կամ թէ Պօղոսի՞ անունով մկրտուեցաք: Շնորհակալ 

կ՚ըլլամ Աստուծմէ, որ ձեզմէ ո՛չ մէկը մկրտեցի, բայց միայն 

Կրիսպոսը եւ Գայիոսը. որպէսզի ո՛չ մէկը ըսէ թէ ես մկրտած եմ 

իմ անունովս: 

Ստեփանասի ընտանիքն ալ մկրտեցի: Չեմ գիտեր ամե՛նեւին՝ թէ 

ա՛լ ուրիշ մէկը մկրտեցի: Որովհետեւ Քրիստոս ղրկեց զիս ո՛չ թէ 

մկրտելու, հապա աւետարանելու. բայց ո՛չ խօսքերու 

իմաստութեամբ, որպէսզի Քրիստոսի խաչը ընդունայն չըլլայ: 

Արդարեւ խաչին քարոզութիւնը յիմարութիւն է անոնց համար՝ 

որ կը կորսուին, իսկ մեզի համար՝ որ փրկուած ենք՝ Աստուծոյ 

զօրութիւնն է: Որովհետեւ գրուած է. «Իմաստուններուն 

իմաստութիւնը պիտի կորսնցնեմ, ու խելացիներուն խելքը 

պիտի ջնջեմ»: Ո՞ւր է իմաստունը, ո՞ւր է դպիրը, ո՞ւր է այս 

աշխարհի վիճաբանողը. միթէ Աստուած չյիմարացո՞ւց այս 

աշխարհի իմաստութիւնը: 

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  
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