
Masses: Sat:          8:00   a.m. 

Sunday: English    9:30   a.m. 

          Armenian    11:00  a.m. 

 
 

The Letter of St. Paul to the Ephesians 1:3-12 
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has 

blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly 

places, even as he chose us in him before the foundation of the world, 

that we should be holy and blameless before him.  He destined us in 

love to be his sons through Jesus Christ, according to the purpose of his 

will, to the praise of his glorious grace which he freely bestowed on us 

in the Beloved.  In him we have redemption through his blood, the for-

giveness of our trespasses, according to the riches of his grace which 

he lavished upon us.  For he has made known to us in all wisdom and 

insight the mystery of his will, according to his purpose which he set 

forth in Christ  as a plan for the fullness of time, to unite all things in 

him, things in heaven and things on earth. 

In him, according to the purpose of him who accomplishes all things 

according to the counsel of his will, we who first hoped in Christ have 

been destined and appointed to live for the praise of his glory. 
This is the words of the lord 
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Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած եւ մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 

Հայրը, որ Քրիստոսով օրհնեց մեզ ամէն տեսակ հոգեւոր 

օրհնութիւններով՝ երկնային վայրերու մէջ, ինչպէս անով 

ընտրեց մեզ աշխարհի հիմնադրութենէն առաջ, որպէսզի մենք 

իր առջեւ սուրբ եւ անարատ ըլլանք սիրոյ մէջ: 

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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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 

If anyone would like to donate ALTAR FLOWERS!  

Please see Father Armenag. Thank you  

tel:323.365.6051
tel:562.505.5412


Անոր մայրն ու եղբայրները եկան իրեն, բայց բազմութենէն 

չէին կրնար մօտենալ իրեն: 
 

Անոր լուր տուին՝ ըսելով. «Քու մայրդ ու եղբայրներդ դուրսը 

կայնած են եւ կ՚ուզեն տեսնել քեզ»: Ան ալ պատասխանեց 

անոնց. «Իմ մայրս ու եղբայրներս անո՛նք են, որ կը լսեն 

Աստուծոյ խօսքը եւ կը գործադրեն զայն»: 
 

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  October 30 
 

For the soul of: Vera Ashrafian  
Requested by: Violet and Karpo Dilanian and family. 
 

For the soul of: Sarkis Geogshenian  
Requested By:  his grandchildren Mr. and Mrs. Mhair and Vanda 

Hosdaghian, Salpie Abadjian and children, Maral Magarian. 
 

For the soul of: Chamiram Boghossian  
Requested by:  Noubar and Sevan Boghossian and children.  
 

For the soul of: Bernard Keshishian  
Requested by: Jack Keshishian.  

 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

 

 

Նախասահմանեց մեզ իր որդեգրութեան՝ Յիսուս Քրիստոսի 

միջոցով, իր կամքին բարեհաճութեան համաձայն, որպէսզի 

գովաբանենք իր շնորհքին փառքը. անո՛վ ընդունելի դարձուց 

մեզ՝ Սիրելիին միջոցով: 

Իրմով մենք ունինք ազատագրութիւն՝ իր արիւնին միջոցով, ու 

մեղքերու ներում՝ իր շնորհքին ճոխութեան համեմատ. անո՛վ 

ճոխացուց մեզ՝ ամբողջ իմաստութեամբ եւ ուշիմութեամբ: 

Գիտցուց մեզի իր կամքին խորհուրդը՝ իր բարեհաճութեան 

համաձայն, որ իր մէջ՝՝ առաջադրած էր. որպէսզի 

ժամանակներու լրումին տնտեսութեան մէջ՝ Քրիստոսով 

համախմբէ ամէն բան, անոր մէջ միացնէ թէ՛ երկինքի մէջ 

եղողները, թէ՛ երկրի վրայ եղողները: 

Անով ստացանք նաեւ ժառանգութիւն մը, նախասահմանուած 

ըլլալով համաձայն առաջադրութեան անո՛ր՝ որ կը ներգործէ 

ամէն բան իր կամքին ծրագիրին համաձայն, որպէսզի մենք՝ 

նախապէս Քրիստոսի ապաւինողներս՝ գովութիւն ըլլանք իր 

փառքին: 
 

The Holy Gospel according to St. Luke 8:17-21 
For nothing is hidden that will not be disclosed, nor is anything secret 

that will not become known and come to light.  Then pay attention to 

how you listen; for to those who have, more will be given; and from 

those who do not have, even what they seem to have will be taken away. 

Then his mother and his brothers came to him, but they could not reach 

him because of the crowd.  And he was told, ‘Your mother and your 

brothers are standing outside, wanting to see you.’  But he said to them, 

My mother and my brothers are those who hear the word of God and do 

it.                       This is the Gospel of the Lord  
 

Որովհետեւ չկայ գաղտնիք մը՝ որ բացայայտ պիտի չըլլայ, ո՛չ ալ 

պահուած բան մը՝ որ պիտի չգիտցուի ու երեւան չելլէ: Ուրեմն 

զգուշացէ՛ք թէ ի՛նչպէս կը լսէք. որովհետեւ ո՛վ որ ունի՝ պիտի 

տրուի անոր, իսկ ո՛վ որ չունի՝ անկէ պիտի առնուի նոյնիսկ ինչ 

որ ինք կը կարծէ թէ ունի»:  
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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  

WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com 

If anyone would like to donate Pastry and milk for coffee 

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

Thank you  

tel:%28818%29216-9532

