
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 5:21-33 
Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord.  For the 

husband is the head of the wife just as Christ is the head of the church, 

the body of which he is the Savior.  Just as the church is subject to 

Christ, so also wives ought to be, in everything, to their husbands. 
 

Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave 

himself up for her,  in order to make her holy by cleansing her with the 

washing of water by the word,  so as to present the church to himself in 

splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind—yes, so 

that she may be holy and without blemish.  In the same way, husbands 

should love their wives as they do their own bodies.  
 

He who loves his wife loves himself. For no one ever hates his own 

body, but he nourishes and tenderly cares for it, just as Christ does for 

the church, because we are members of his body. “For this reason a 

man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the 

two will become one flesh.”   
 

This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the 

church. Each of you, however, should love his wife as himself, and a 

wife should respect her husband. 
 

This is the words 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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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  

If anyone would like to donate Pastry and milk for 

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

tel:323.365.6051
tel:562.505.5412
tel:%28818%29216-9532


“Child, get up!”  Her spirit returned, and she got up at once. Then he 

directed them to give her something to eat.  Her parents were as-

tounded; but he ordered them to tell no one what had happened. 
 

This is the Gospel of the Lord  
Երբ ինք դեռ կը խօսէր, ժողովարանի պետին տունէն մէկը 

եկաւ եւ ըսաւ. «Աղջիկդ մեռաւ, ա՛լ մի՛ անհանգստացներ 

վարդապետը»: Բայց երբ Յիսուս լսեց ասիկա՝ ըսաւ անոր. 

«Մի՛ վախնար, միա՛յն հաւատա, ու պիտի ապրի»: 

Երբ տունը մտաւ, ո՛չ մէկուն թոյլ տուաւ որ մտնէ, բայց միայն՝ 

Պետրոսի, Յակոբոսի ու Յովհաննէսի, եւ աղջիկին հօր ու մօր: 

Բոլորն ալ կու լային եւ կը հեծեծէին անոր վրայ. բայց ինք 

ըսաւ. «Մի՛ լաք. ան մեռած չէ, հապա կը քնանայ»: Անոնք ալ 

զինք ծաղրեցին, քանի գիտէին թէ մեռաւ: 

Իսկ ինք բոլորն ալ դուրս հանելով՝ բռնեց անոր ձեռքէն, ու 

գոչեց՝ ըսելով. «Աղջի՛կ, ոտքի՛ ելիր»: Անոր հոգին 

վերադարձաւ, եւ ան անմի՛ջապէս կանգնեցաւ: Յիսուս 

հրամայեց՝ որ անոր ուտելիք տան: Անոր ծնողները զմայլած 

մնացին, եւ ինք պատուիրեց անոնց՝ որ պատահածը ո՛չ մէկուն 

ըսեն: 

:!*YR G%G@FGNJ HGTGIO FWFRGVJHF(YUH  
 

Կինե՛ր, հպատակեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն՝ որպէս թէ Տէրոջ. 

որովհետեւ ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպէս Քրիստոս ալ 

եկեղեցիին գլուխն է, եւ ինքն է մարմինին Փրկիչը: 

Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին հպատակ է Քրիստոսի, նոյնպէս 

ալ կիները թող ըլլան իրենց ամուսիններուն՝ ամէն բանի մէջ: 

Ամուսիննե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները, ինչպէս Քրիստոս ալ սիրեց 

եկեղեցին եւ ընծայեց ինքզինք անոր համար, որպէսզի սրբացնէ 

զայն ու մաքրէ ջուրի լուացումով՝ խօսքին միջոցով. որպէսզի 

ներկայացնէ զայն իրեն՝ իբր փառաւոր եկեղեցի մը, որ չունենայ 

բիծ, կամ կնճիռ, կամ նման որեւէ բան, հապա ըլլայ սուրբ եւ 

անարատ: Նոյնպէս ալ ամուսինները պարտաւոր են սիրել իրենց 

կիները՝ իրենց մարմիններուն պէս. ա՛ն որ կը սիրէ իր կինը՝ կը 

սիրէ ինքզինք: 

Արդարեւ ո՛չ մէկը երբեք ատած է իր մարմինը, հապա կը 

կերակրէ զայն ու կը փայփայէ, ինչպէս Տէրն ալ՝ եկեղեցին. քանի 

որ մենք անոր մարմինին անդամներն ենք, անոր միսէն եւ անոր 

ոսկորներէն: 

“Ատոր համար մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի 

յարի իր կնոջ, ու երկուքը պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”: Ասիկա մեծ 

խորհուրդ մըն է. բայց ես կը խօսիմ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին 

մասին: Սակայն ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սիրէ իր կինը այնպէս՝ 

ինչպէս ինքզինք, ու կինը թող ակնածի իր ամուսինէն: 
 
 

The Holy Gospel according to St. Luke 8:49-57 
While he was still speaking, someone came from the leader’s house to 

say, “Your daughter is dead; do not trouble the teacher any longer.” 

When Jesus heard this, he replied, “Do not fear. Only believe, and she 

will be saved.”  When he came to the house, he did not allow anyone to 

enter with him, except Peter, John, and James, and the child’s father and 

mother.  They were all weeping and wailing for her; but he said, “Do not 

weep; for she is not dead but sleeping.”  And they laughed at him, 

knowing that she was dead.  But he took her by the hand and called out, 
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Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services   
 

For the souls of: Asadour and Vergin Kabadian 
Requested by: Bedig, Vivig and Viken Kabadian. Armen & Tamar 

Tujarian and children. Santought and Vahe Jerkezian . Andy and 

Madeline Jabourian. Hratch and Sylvia Jabourian and children.  
 

For the soul of: Vartivar Jerkezian 

Requested by: Sandoukht (Սանդուխտ)  and Vahe Jerkezian. Raz-

mig and Ani Zovigian and children. Bedig, Vivig and Viken Kabad-

ian. Armen & Tamar Tujarian and children. Andy and Madeline 

Jabourian. Hratch and Sylvia Jabourian and children.  
 

For the soul of: Hagop Seferian  
Requested by:  Jerkezian, Kabadian and Jabourian  families.  

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  


