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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 7:1-11 
 

Now about what you asked: “Is it advisable for a man not to touch a 

woman inappropriately?”  Yes, and yet because sexual immorality is so 

rampant, every man should have his own wife, and every woman 

should have her own husband. 

A husband should fulfill his obligation to his wife, and a wife should 

do the same for her husband. A wife does not have authority over her 

own body, but her husband does. In the same way, a husband doesn’t 

have authority over his own body, but his wife does.  Do not withhold 

yourselves from each other unless you agree to do so just for a set time, 

in order to devote yourselves to prayer. Then you should come to-

gether again so that Satan does not tempt you through your lack of self-

control. But I say this as a concession, not as a command.  I would like 

everyone to be unmarried, like I am. However, each person has a spe-

cial gift from God, one this and another that. 

I say to those who are unmarried, especially to widows: It is good for 

them to remain like me. However, if they cannot control themselves, 

they should get married, for it is better to marry than to burn with pas-

sion. To married people I give this command (not really I, but the 

Lord): A wife must not leave her husband.  But if she does leave him, 

she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. Like-

wise, a husband must not abandon his wife.  

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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Gifts of the Holy Spirit 
 

Wisdom is the gift of knowing the right 

choices to make to live a holy life. The 

gift of wisdom helps you to avoid the 

things that could lead you away from 

God. 
 

Understanding is the gift of compre-

hension, or the ability to grasp the meaning of the teachings of the 

Church. The gift of understanding helps you be tolerant and sympathetic 

of others. It helps you sense when someone is hurting or in need of com-

passion. 
 

Right Judgment, or Counsel, is the gift of prudence. The gift of right 

judgment helps you make choices to live as a faithful follower of Jesus. 

Courage, or Fortitude, is the gift that helps you stand up for your faith 

in Christ. The gift of courage helps you overcome any obstacles that 

would keep you from practicing your faith. 
 

Knowledge is the gift of knowing and enlightenment. The gift of knowl-

edge enables you to choose the right path that will lead you to God. It en-

courages you to avoid obstacles that will keep you from him. 
 

Reverence, or Piety, is the gift of confidence in God. This gift of rever-

ence inspires you to joyfully want to serve God and others. 
 

Wonder and Awe, or Fear of the Lord is the gift of wonder and respect 

that encourages you to be in awe of God. The gift of wonder and awe 

moves you to so love God that you do not want to offend him by your 

words or actions. 
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Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services JULY 30 
 

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

Carin, Michelle & Gregory Kurkjian, Mary Minasian 

 
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

WWW.OurLadyQueenOfMartyrsACC.com 



 

Ըսաւ անոնց. «Մովսէս ձեր սիրտին կարծրութեա՛ն համար արտօնեց 

ձեզի՝ որ արձակէք ձեր կիները. բայց սկիզբէն այնպէս չէր:  Սակայն 

կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ կ՚արձակէ իր կինը՝ առանց 

պոռնկութեան պատճառի, ու կ՚ամուսնանայ ուրիշի մը հետ՝ 

շնութիւն կ՚ընէ: Եւ ո՛վ որ արձակուածին հետ կ՚ամուսնանայ՝ 

շնութիւն կ՚ընէ”»: 

Իր աշակերտները ըսին իրեն. «Եթէ ա՛յդ է պարագան մարդուն եւ իր 

կնոջ միջեւ, օգտակար չէ ամուսնանալ»: Բայց ինք ըսաւ անոնց. 

«Բոլորը չեն ընդունիր ասիկա, հապա անոնք՝ որոնց տրուած 

է:  Որովհետեւ կան ներքինիներ, որոնք ա՛յդպէս ծնան՝ իրենց մօր 

որովայնէն. կան ներքինիներ, որոնք մարդոցմէ՛ ներքինի եղան. ու 

կան ներքինիներ, որոնք իրենք զիրենք ներքինի ըրին՝ երկինքի 

թագաւորութեան համար: Ո՛վ որ կրնայ ընդունիլ՝ թող ընդունի»: 
 
 

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ   

շնորհք ու խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, եւ Տէր Յիսուս 

Քրիստոսէ: Ամէն ատեն շնորհակալ կ՚ըլլամ իմ Աստուծմէս ձեզի 

համար, քանի որ Աստուծոյ շնորհքը տրուած է ձեզի Քրիստոս 

Յիսուսով,  ու դուք ամէն բանի մէջ հարստացած էք անով՝ ամէն 

խօսքով եւ ամէն գիտութեամբ:  Այսպէս՝ Քրիստոսի վկայութիւնը 

հաստատուեցաւ ձեր մէջ,  որպէսզի ո՛չ մէկ շնորհ պակսի ձեզի, մինչ 

կը սպասէք մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յայտնութեան:  Ինք նաեւ 

պիտի հաստատէ ձեզ մինչեւ վախճանը, որ անմեղադրելի ըլլաք մեր 

Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրը:  Հաւատարիմ է Աստուած, որու 

միջոցով կանչուեցաք հաղորդակից ըլլալու իր Որդիին, մեր Տէրոջ՝ 

Յիսուս Քրիստոսի: 

Կ՚աղաչե՛մ ձեզի, եղբայրնե՛ր, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի անունով, 

որ դուք բոլորդ ունենաք նո՛յն խօսքը, ու պառակտումներ չըլլան ձեր 

մէջ. հապա հաստատուած ըլլաք նո՛յն միտքով ու նո՛յն 

դատումով:  Որովհետեւ, եղբայրնե՛րս, ձեր մասին բացայայտուեցաւ 

ինծի Քղուէի տունէն եղողներէն՝ թէ կռիւներ կան ձեր մէջ:  Հիմա սա՛ 

կ՚ըսեմ ձեզի. իբր թէ ձեզմէ իւրաքանչիւրը կ՚ըսէ. «Ես Պօղոսեան եմ», 

կամ. «Ես Ապողոսեան եմ», կամ. «Ես Կեփասեան եմ», կամ. «Ես 

Քրիստոսեան եմ»: 

 

The Holy Gospel according to St. Matthew 19:3-12 
Some Pharisees came to him in order to test him. They asked, “Is it law-

ful for a man to divorce his wife for any reason?” 

He answered them, “Haven’t you read that the one who made them 

at the beginning ‘made them male and female’ and said, That is why a 

man will leave his father and mother and be united with his wife, and the 

two will become one flesh?  So they are no longer two, but one flesh. 

Therefore, what God has joined together, man must never separate.” 

They asked him, “Why, then, did Moses order us to give a certificate of 

divorce and divorce her?”  

He told them, “It was because of your hardness of heart that Moses 

allowed you to divorce your wives. But from the beginning it was not 

this way.  I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual im-

morality, and marries another woman commits adultery.”  

His disciples asked him, “If that is the relationship of a man with his 

wife, it’s not worth getting married!”  “Not everyone can accept this say-

ing,” he replied, “except those to whom celibacy has been 

granted, because some men are celibate from birth, while some are celi-

bate because they have been made that way by others. Still others are 

celibate because they have made themselves that way for the sake of the 

kingdom from heaven. Let anyone accept this who can.” 
 

This is the Gospel of the Lord  

     
 

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ   
Փարիսեցիները մօտեցան անոր եւ փորձեցին զայն՝ ըսելով. 

«Արտօնուա՞ծ է, որ մարդ մը արձակէ իր կինը՝ որեւէ պատճառի 

համար»: Ան ալ պատասխանեց անոնց. «Չէ՞ք կարդացեր թէ ա՛ն՝ որ 

սկիզբէն ստեղծեց, արու եւ էգ ստեղծեց զանոնք, ու ըսաւ.  “Այս 

պատճառով մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի յարի իր 

կնոջ, ու երկուքը պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”:  Հետեւաբար ա՛լ երկու 

չեն, հապա՝ մէկ մարմին. ուրեմն մարդը թող չզատէ ինչ որ Աստուած 

իրարու միացուցած է»: Ըսին իրեն. «Հապա ինչո՞ւ Մովսէս պատուիրեց 

ամուսնալուծումի վկայագիր տալ եւ արձակել»:  
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