
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 11:1-11  

I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with 

me! I feel a divine jealousy for you, for I promised you in marriage to 

one husband, to present you as a chaste virgin to Christ.  But I am 

afraid that as the serpent deceived Eve by its cunning, your thoughts 

will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ.  For if 
someone comes and proclaims another Jesus than the one we pro-

claimed, or if you receive a different spirit from the one you received, 

or a different gospel from the one you accepted, you submit to it read-

ily enough.  I think that I am not in the least inferior to these super-

apostles.  I may be untrained in speech, but not in knowledge; certainly 

in every way and in all things we have made this evident to you. 
 Did I commit a sin by humbling myself so that you might be exalted, 

because I proclaimed God’s good news to you free of charge?  I robbed 

other churches by accepting support from them in order to serve 

you. And when I was with you and was in need, I did not burden any-

one, for my needs were supplied by the friends who came from Mace-

donia. So I refrained and will continue to refrain from burdening you 

in any way. As the truth of Christ is in me, this boast of mine will not 

be silenced in the regions of Achaia. And why? Because I do not love 

you? God knows I do! 
 

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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Sunday School OCTOBER 9, 2016 
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  

 

FIRST HOLY COMMUNION CLASS 

October 9, 2016 
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  September 18 

For the soul: Melkon Abadjian (2 Years Memorial) 

Requested by: Salpi Abadjian & children. Serop and Janet Abadjian.  

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  
 

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  September 25 
 

Deceased family members of: Sarkisian, Minasian, Keshishian,  
Barsekian, Gabrielian, Karapetian, Nazarian and 
Mkrettischian. 
 

Requested by: Sako and Ella Sarkisian & families. 

Ի յարկի : զյարութիւնն 

Ս. Աստուած : Որ յարեար ի մեռելոց 

 

Աստուած Օրհնէ Այս Տունը   
God Bless This Home   

According to Armenian traditions, the blessing of 

homes should be done at least once a year and preferably during the 

first few weeks of the New Year. The process takes about 5-10 minutes 

and uses bread, salt and water.  Father Armenag is ready to bless your 

home at your convenience. Please contact him directly.  



Միթէ սխա՞լ գործած եղայ ես զիս խոնարհեցնելով՝ որպէսզի 

դո՛ւք բարձրանաք, քանի որ ձրի քարոզեցի ձեզի Աստուծոյ 

աւետարանը. կողոպտեցի ուրիշ եկեղեցիներ՝ թոշակ առնելով 

անոնցմէ, որպէսզի սպասարկեմ ձեզի: 

Ձեր մէջ ներկայ եղած ատենս՝ երբ կարօտութեան մէջ էի, 

ձեզմէ ո՛չ մէկուն բեռ եղայ. որովհետեւ Մակեդոնիայէն եկող 

եղբայրնե՛րը լրացուցին ինչ որ կը պակսէր ինծի. եւ ամէն 

կերպով զգուշացայ ձեզի ծանրութիւն ըլլալէ, ու դարձեալ 

պիտի զգուշանամ: 

Քանի որ Քրիստոսի ճշմարտութիւնը իմ մէջս է, ո՛չ մէկը պիտի 

արգիլէ զիս այս պարծանքէն՝ Աքայիայի շրջանները: Ինչո՞ւ. 

քանի որ չե՞մ սիրեր ձեզ: Աստուա՛ծ գիտէ: 

 
GUFKG(GHO TG(IYRJ LGTG^G&H 

Կանգնելով՝ անկէ գնաց Հրէաստանի հողամասը, Յորդանանի միւս 

եզերքէն: Դարձեալ բազմութիւնները անոր շուրջ կը համախմբուէին, 

եւ ինչպէս սովորութիւն ունէր՝ դարձեալ կը սորվեցնէր անոնց: 
 

Փարիսեցիները եկան անոր քով ու հարցուցին՝ փորձելու համար 

զայն. «Արտօնուա՞ծ է մարդու մը՝ որ արձակէ իր կինը»: Ան ալ 

պատասխանեց անոնց. «Մովսէս ի՞նչ պատուիրեց ձեզի»: 
 

Անոնք ըսին. «Մովսէս արտօնեց ամուսնալուծումի վկայագիր մը 

գրել եւ արձակել»: Յիսուս պատասխանեց անոնց. «Ձեր սիրտին 

կարծրութեա՛ն համար գրեց ձեզի այդ պատուէրը. բայց 

արարչութեան սկիզբէն՝ Աստուած զանոնք արու եւ էգ ստեղծեց: 

“Այս պատճառով մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի 

յարի իր կնոջ, ու երկուքը պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”: Ուստի ա՛լ 

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

Աստուած իրարու միացուցած է»: 
 

Տունը՝ իր աշակերտները դարձեալ նոյն բանը հարցուցին իրեն: 

Ըսաւ անոնց. «Ո՛վ որ արձակէ իր կինը եւ ամուսնանայ ուրիշի մը 

հետ՝ շնութիւն կ՚ընէ անոր դէմ:  Ու եթէ կին մը արձակէ իր ամուսինը 

եւ ամուսնանայ ուրիշի մը հետ՝ շնութիւն կ՚ընէ»: 

 

 

 The Holy Gospel according to St. Mark 11:1-11 
He left that place and went to the region of Judea and beyond the Jor-

dan. And crowds again gathered around him; and, as was his custom, he 

again taught them. 

Some Pharisees came, and to test him they asked, “Is it lawful for a 

man to divorce his wife?”  He answered them, “What did Moses com-

mand you?” They said, “Moses allowed a man to write a certificate of 

dismissal and to divorce her.”  But Jesus said to them, “Because of your 

hardness of heart he wrote this commandment for you. But from the be-

ginning of creation, ‘God made them male and female.’  ‘For this rea-

son a man shall leave his father and mother and be joined to his 

wife,  and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but 

one flesh.  Therefore what God has joined together, let no one separate.” 

Then in the house the disciples asked him again about this matter. He 

said to them, “Whoever divorces his wife and marries another commits 

adultery against her;  and if she divorces her husband and marries an-

other, she commits adultery.”        This is the Gospel of the Lord  
 

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

Երանի՜ թէ կարենայիք քիչ մը հանդուրժել իմ անմտութեանս. եւ 

իսկապէս՝ հանդուրժեցէ՛ք ինծի: Որովհետեւ նախանձախնդիր 

եմ ձեզի հանդէպ՝ Աստուծոյ նախանձախնդրութեամբ. քանի որ 

մէ՛կ ամուսինի նշանեցի ձեզ, որպէսզի Քրիստոսի՛ ներկայացնեմ 

ձեզ՝ մաքրակենցաղ կոյսի մը պէս: Բայց կը վախնամ որ, ինչպէս 

օձը խաբեց Եւան իր խորամանկութեամբ, նոյնպէս ձեր միտքերը 

ապականին Քրիստոսի հանդէպ եղած պարզամտութենէն: 

Որովհետեւ եթէ մէկը գար եւ քարոզէր ուրի՛շ Յիսուս մը՝ որ մենք 

չենք քարոզած, կամ ստանայիք ուրիշ հոգի մը՝ որ չէք ստացած, 

կամ ուրիշ աւետարան՝ որ չէք ընդունած, լաւ կը հանդուրժէիք 

այդպիսիին: Քանի որ ես կը սեպեմ թէ ոչինչո՛վ ետ մնացած եմ 

գերագոյն առաքեալներէն. ու թէպէտ անվարժ եմ խօսքի մէջ, 

բայց ո՛չ՝ գիտութեամբ. սակայն ամէն բանի մէջ մենք մեզ 

ամբողջովին բացայայտեցինք ձեզի: 
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