
Ի յարկի : զՅառութեանն 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 second Letter of St. Paul to the Corinthians 1:1-11 

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our 

brother, To the church of God that is in Corinth, including all the saints 

throughout Achaia: Grace to you and peace from God our Father and the Lord 

Jesus Christ. 
 

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mer-

cies and the God of all consolation, who consoles us in all our affliction, so 

that we may be able to console those who are in any affliction with the conso-

lation with which we ourselves are consoled by God. For just as the suffer-

ings of Christ are abundant for us, so also our consolation is abundant through 

Christ. If we are being afflicted, it is for your consolation and salvation; if 

we are being consoled, it is for your consolation, which you experience when 

you patiently endure the same sufferings that we are also suffering. Our hope 

for you is unshaken; for we know that as you share in our sufferings, so also 

you share in our consolation. 
 

We do not want you to be unaware, brothers and sisters, of the affliction we 

experienced in Asia; for we were so utterly, unbearably crushed that we de-

spaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of 

death so that we would rely not on ourselves but on God who raises the 

dead.  He who rescued us from so deadly a peril will continue to rescue us; 

on him we have set our hope that he will rescue us again, 11 as you also join 

in helping us by your prayers, so that many will give thanks on our behalf for 

the blessing granted us through the prayers of many. 

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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WE WOULD LIKE TO RECEIVE 

YOUR  

UNWANTED ITEAMS, CLOTHS,  

FURNITURE…  

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  August 28 
 

For the soul of: John Ohanesian (22 Year Memorial) 

Requested by: Ohanesian & Meketarian family.  
 

For the soul of: Elias Mansour Naeimo (Memorial) 

Requested by: Naimo and Mersho families.  

 

 
We pray for victims and their families 
of the shaking earthquake in Italy (6.2 
magnitude) that killed 250 people, dev-
astating several towns in central Italy. 
 

May God illuminate their souls  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

 

 

 

 
Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  September 4 

 

For the soul of: François Najarian (40 days memorial)  
Requested by:  Abraham & Eloisa Najarian and family. 

                          Suzanne Najarian & Peter Shakarian   
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

WE PICK  

UP 

PLEASE SEE FATHER ARMENAG 
EMAIL: BEDROSSIAN99@GMAIL.COM  



Մեր յոյսը հաստատուն է ձեր վրայ, որովհետեւ գիտենք թէ 

ինչպէս հաղորդակից էք մեր չարչարանքներուն, նոյնպէս ալ 

մխիթարութեան պիտի ըլլաք: Որովհետեւ չենք ուզեր, 

եղբայրնե՛ր, որ անգիտանաք Ասիայի մէջ մեզի պատահած 

տառապանքը. չափէն աւելի ծանրաբեռնուեցանք, մեր 

կարողութենէն աւելի, ա՛յնքան՝ որ նոյնիսկ յուսահատեցանք 

կեանքէն: 
 

Բայց մահուան վճիռը ունէինք մեր վրայ, որպէսզի վստահինք 

ո՛չ թէ մենք մեզի, հապա Աստուծոյ՝ որ մեռելները կը 

յարուցանէ: Ան այդպիսի մեծ մահէ մը ազատեց մեզ, ու 

կ՚ազատէ. եւ կը յուսանք թէ ան տակաւին պիտի ազատէ: Դուք 

ալ կը գործակցիք՝ մեզի համար աղերսելով, որպէսզի շատեր 

շնորհակալ ըլլան մեր պատճառով՝ շատ անձերու աղօթքին 

միջոցով մեզի եղած շնորհին համար: 

 

 
&JRYUR @(JRKYRJ GUFKG(GHO ՄԱՐԿՈՍԻ 

LGTG^G&H 
Նոյն օրը՝ երբ իրիկուն կ՚ըլլար, ըսաւ անոնց. «Եկէ՛ք ծովուն 

միւս եզերքը անցնինք»: Անոնք ալ բազմութիւնը արձակելով՝ 

առին զինք, քանի նաւուն մէջ էր. ուրիշ նաւակներ ալ կային 

անոր հետ: 
 

Ու հզօր փոթորիկ մը եղաւ եւ ալիքները նաւուն վրայ կը 

խուժէին, այնպէս որ արդէն կը լեցուէր. իսկ ինք՝ նաւուն ետեւի 

կողմը՝ բարձի վրայ կը քնանար: Արթնցուցին զինք եւ ըսին 

իրեն. «Վարդապե՛տ, հոգ չե՞ս ըներ՝ որ կը կորսուինք»: 

Ուստի ելլելով՝ սաստեց հովը եւ ըսաւ ծովուն. «Դադրէ՛, լո՛ւռ 

կեցիր»: Հովը դադրեցաւ, ու մեծ խաղաղութիւն եղաւ: Ըսաւ 

անոնց. «Ինչո՞ւ այդպէս երկչոտ էք. ի՞նչպէս կ՚ըլլայ՝ որ 

հաւատք չունիք»: 
 

 

 

 The Holy Gospel according to St. Mark 4:35-40 
On that day, when evening had come, he said to them, “Let us go 

across to the other side.” And leaving the crowd behind, they took him 

with them in the boat, just as he was. Other boats were with him.  A great 

windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that the boat was 

already being swamped.  But he was in the stern, asleep on the cushion; 

and they woke him up and said to him, “Teacher, do you not care that we 

are perishing?”  He woke up and rebuked the wind, and said to the sea, 

“Peace! Be still!” Then the wind ceased, and there was a dead calm.  He 

said to them, “Why are you afraid? Have you still no faith?” 
This is the Gospel of the Lord  
 

 

:!*YR G%G@FGNJ F(I(Y(X HGTGIO IY(HPGVJHF(YUH 
 

Պօղոս, Աստուծոյ կամքով Յիսուս Քրիստոսի առաքեալը, ու 

Տիմոթէոս մեր եղբայրը, Կորնթոսի մէջ եղած Աստուծոյ 

եկեղեցիին եւ Աքայիայի մէջ եղող բոլոր սուրբերուն.շնորհք ու 

խաղաղութիւն ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, եւ Տէր Յիսուս 

Քրիստոսէ: 
 

Օրհնեա՜լ ըլլայ Աստուած, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի Հայրը, 

արգահատանքի Հայրը եւ ամէն մխիթարութեան Աստուածը, որ 

կը մխիթարէ մեզ մեր ամբողջ տառապանքին մէջ, որպէսզի մենք 

կարենանք մխիթարել անոնք՝ որ որեւէ տառապանքի մէջ են, այն 

մխիթարութեամբ՝ որով մենք կը մխիթարուինք Աստուծմէ. 

որովհետեւ ինչպէս Քրիստոսի չարչարանքները կ՚առատանան 

մեր մէջ, նմանապէս մեր մխիթարութիւնն ալ կ՚առատանայ 

Քրիստոսի միջոցով: 
 

Եթէ տառապինք՝ ձեր մխիթարութեան եւ փրկութեան համար է, 

որ արդիւնաւոր կ՚ըլլայ՝ համբերելով այն նոյն չարչարանքներուն, 

որոնցմով մենք ալ կը չարչարուինք. ու եթէ մխիթարուինք՝ ձեր 

մխիթարութեան եւ փրկութեան համար է: 
 

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  
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