
Masses: Sat:          8:00   a.m. 

Sunday: English    9:30   a.m. 

          Armenian    11:00  a.m. 

             

 

 The Letter of St. Paul to the Hebrews 9:1-10  
Now indeed even the first covenant had ordinances of divine service, 

and an earthly sanctuary.  For a tabernacle was prepared. In the first 

part were the lamp stand, the table, and the show bread; which is called 

the Holy Place.  
 

After the second veil was the tabernacle which is called the Holy of 

Holies,  having a golden altar of incense, and the ark of the covenant 

overlaid on all sides with gold, in which was a golden pot holding the 

manna, Aaron’s rod that budded, and the tablets of the covenant; and 

above it cherubim of glory overshadowing the mercy seat, of which 

things we can’t speak now in detail.  
 

Now these things having been thus prepared, the priests go in continu-

ally into the first tabernacle, accomplishing the services, but into the 

second the high priest alone, once in the year, not without blood, which 

he offers for himself, and for the errors of the people.  The Holy Spirit 

is indicating this, that the way into the Holy Place wasn’t yet revealed 

while the first tabernacle was still standing; which is a symbol of the 

present age, where gifts and sacrifices are offered that are incapable, 

concerning the conscience, of making the worshiper perfect;  being 

only (with meats and drinks and various washings) fleshly ordinances, 

imposed until a time of reformation. 

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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1-Ինչպէս նաւակ մ՛ալեյոյզ, 

Կիրքերու բիրտ հողմին տակ, 

Կորսուած ղեկ ամէն յոյս, 

Կը տատանիմ միայնակ: 

          Կրկներգ 

Վերջ տուր այլեւս, ո՛վ Մարիամ, 

Հեծեծանքին թշուառիս, 

Յիշէ՛ Որդւոյդ խաչն ու գամ, 

Յիշէ՛ արցունք, յիշէ զիս: 
 

2-Երկինք ցասկոտ մըթամած, 

Գութի նշոյլ մը չունի, 

Ուղեկորոյս մոլորած, 

Եւ ալեմոյն նաւորդի: 

 

3-Յուսակտոր թեւաբաց, 

Ալիքներու ալուցքէն, 

Քե՛զ կը կանչեմ, ո՛վ գթած, 

Մոլորեալին ապաւէն: 
  

4-Վերջալոյսի մութ պահուն, 

Ցրուէ՛ ամպեր տխրաստուեր, 

Եւ նաւակիս երերուն, 

ԳԱԲՐԻԷԼ Ի ՁԵՌԻՆ  

Գաբրիէլ ի ձեռին, 

Ծաղիկն անթառամ, 

Աւետեց քեզ՝ Փրկչին, 

Խորհուրդն, ո՜վ Մարիամ: 

 
 

Ողջո՜յն, ողջո՜յն, 

Ողջո՜յն քեզ Մարիամ, 

          Ողջո՜յն, ողջո՜յն, 

          Ողջո՜յն քեզ Մարիամ, 
 
 

Մարիամ, մայր գթած, 

Ոտքերուդ առջին, 

Հոգիս արդ խոնարհած, 

Կ՛երգէ կաթոգին: 
 

Հոգիիս քաղցր սնունդ, 

Եւ բերկրանքն անճառ, 

Ըլլայ քու սուրբ անունդ, 

Կրկնել անդադար: 

  

Եղիր դու խաղաղիկ, 

Հոգւոյս ապաստան, 

Աշխարհի փոթորիկք, 

Ո՜հ, զիլ կուլ չըտան: 

ԻՆՉՊԷՍ ՆԱՒԱԿ Մ՛ԱԼԵՅՈՅԶ 

Prayers to the Blessed Virgin Mary 
Holy Virgin Mary, you are reigning in glory, with Jesus, your Son.  Remember 

us in our sadness. Look kindly on all who are suffering  or fighting against any 

difficulty. Have pity on those who are separated from someone they love. 

Have pity on the loneliness of our hearts. Have pity on the weakness of our faith 

and love. Have pity on those who are weeping, on those who are praying, on 

those who are fearful.  

Holy Mother, please obtain for all of us hope and peace with justice. Amen. 

Ի յարկի : զՅարութիւն 

Ս. Աստուած :  (Որ Յարեար ի մերելոց ) 



 The Holy Gospel according to St. John 10:22-30 
It was the Feast of the Dedication at Jerusalem.  It was winter, and Jesus 

was walking in the temple, in Solomon’s porch. The Jews therefore came 

around him and said to him, “How long will you hold us in suspense? If 

you are the Christ, tell us plainly.” 

Jesus answered them, “I told you, and you don’t believe. The works that 

I do in my Father’s name, these testify about me.  But you don’t believe, 

because you are not of my sheep, as I told you.  My sheep hear my voice, 

and I know them, and they follow me.  I give eternal life to them. They 

will never perish, and no one will snatch them out of my hand.  My Father, 

who has given them to me, is greater than all. No one is able to snatch 

them out of my Father’s hand.  I and the Father are one.” 

                           This is the Gospel of the Lord  

OUR LADY QUEEN OF MARTYRS  
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Սուրբ Երրորդութիւն՝ մի Աստու

ածութիւն, ողորմեա՛ մեզ: 

Սրբուհի Մարիամ 

Սուրբ Աստուածածին 

Սուրբ կոյս կուսանաց                      

Մայր Քրիստոսի 

Մայր Աստուածային շնորհաց 

Մայր մաքուր                                    

Մայր Սուրբ 

Մայր անարատ 

Մայր անբիծ                        

Մայր սիրելի 

Մայր սքանչելի 

Մայր բարի խորհրդոյ                     

Մայր Արարչին 

Մայր Փրկչին 

Կոյս իմաստուն                  

Կոյս յարգոյ 

Կոյս քարոզելի 

Կոյս հզօր                        

Կոյս գթած 

Կոյս հաւատարիմ 

Հայելի արդարութեան            

Աթոռ իմաստութեան 

Պատճառ մերոյ խնդութեան 

Անօթ հոգեւորական             

Անօթ պատուելի 

Անօթ ընտիր Աստուածպաշտութ

եան 

Վարդ խորհրդական              

Աշտարակ Դաւթեան 

Աշտարակ փղոսկրեայ 

Տուն ոսկեղէն                  

Տապանակ ուխտի 

Դուռն երկնից 

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services JUNE 5 

For the Souls of: SERGEI AIWASIAN  (40 days memorial) 
Requested by: Lana Aiwasian - Angie, Ara and Alec Basil - Vartan and 

Marina Aivasian and Linda, Joe, Christopher, Matthew and Marissa 

Pennino  

ՈՂՋ ԼԵ՛Ր, ԹԱԳՈՒՀԻ  

Ողջ լե՛ր, թագուհի, Մայր ողորմութեան, կեանք, քաղցրութիւն եւ յոյս մե

ր, ողջ լե՛ր: Առ քեզ գոչեմք աքսորեալ որդիքս Եւայի, առ քեզ հառաչեմք 

հեծելով եւ ողբալով յայսմ արտասուաց վայրի: Արդ, ով բարեխօս մեր,դ

արձո՛ առ մեր զաչս ողորմութեան քո, եւ զՅիսուս՝ զօրհնեալ պտուղ որո

վայնի քո. յետ այսօր աքսորանաց ցոյց մեզ, ովգթած, ով բարեգութ, ով ք

աղցր Կոյս Մարիամ: 

Աղաչեա վասն մեր Սուրբ Աստուածածին: 

Զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի: 

 

Տէր ողորմեա՛, Քրիստոս ողորմեա՛: 

Յիսուս լո՛ւր մեզ, Քրիստոս անսա՛ մեզ: 

Հայր երկնաւոր Աստուած, ողորմեա՛ մեզ: 

Որդի, Փրկիչ աշխարհի Աստուած, ողորմեա՛ մեզ: 

Հոգիդ Սուրբ Աստուած, ողորմեա՛ մեզ: 

Աստղ առաւօտեան                   

Առողջութիւն հիւանդաց 

Ապաստան մեղաւորաց 

Մխիթարիչ վշտացելոց              

Օգնական Քրիստոնէից 

Թագուհի հրեշտակաց 

Թագուհի նահապետաց            

 Թագուհի մարգարէից 

Թագուհի առաքելոց 

Թագուհի մարտիրոսաց          

Թագուհի խոստովանողաց 

Թագուհի կուսանաց 

Թագուհի ամենայն սրբոց           

Թագուհի անարատ յղացեալ 

Թագուհի փոխեալ յերկինս 

Թագուհի սուրբ վարդարանի       

Թագուհի Ողորմութեան  

Թագուհի երկնից եւ երկրի 

Թագուհի խաղաղութեան 
 

Գառն Աստուծոյ որ բառնաս զմեղս 

աշխարհի, խնայեա՛ ի մեզ Տէր: 

Գառն Աստուծոյ որ բառնաս զմեղս 

աշխարհի, անսա՛ մեզ Տէր: 

Գառն Աստուծոյ որ բառնաս զմեղս 

աշխարհի,  ողորմեա՛ մեզ: 

Յիսուս լուր մեզ, Քրիստոս անսա՛  

մեզ: Ամէն: 

 

Յիշէ, ո՜վ ամենագթած կոյս Մարիամ

, որ երբեք չէ լսուած, թէ մէկը  

պաշտպանութեանդ 

դիմած ըլլայ կամ օգնութիւնդ  

խնդրած եւ կամ բարեխօսութիւնդ  

հայցած՝ եւ անտեսած ըլլաս:  


