
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 First Letter of St. Paul to the Corinthians 13:11-14:5 
When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I rea-

soned like a child; when I became an adult, I put an end to childish 

ways. For now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to 

face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have 

been fully known.  And now faith, hope, and love abide, these three; 

and the greatest of these is love. 

Pursue love and strive for the spiritual gifts, and especially that you 

may prophesy.  For those who speak in a tongue do not speak to other 

people but to God; for nobody understands them, since they are speak-

ing mysteries in the Spirit. On the other hand, those who prophesy 

speak to other people for their up building and encouragement and con-

solation.  Those who speak in a tongue build up themselves, but those 

who prophesy build up the church.  Now I would like all of you to 

speak in tongues, but even more to prophesy. One who prophesies is 

greater than one who speaks in tongues, unless someone interprets, so 

that the church may be built up.    This is the word of the Lord  
 

The Holy Gospel according to St. Mark 2:13-17 
 

Jesus went out again beside the sea; the whole crowd gathered 

around him, and he taught them. As he was walking along, he saw Levi 

son of Alphaeus sitting at the tax booth, and he said to him, “Follow 

me.” And he got up and followed him. 

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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PLEASE SEE FATHER ARMENAG 
EMAIL: BEDROSSIAN99@GMAIL.COM  

WE WOULD LIKE TO RECEIVE 

YOUR  

UNWANTED ITEAMS, CLOTHS, FUR-

NITURE,  

WE PICK UP 

The Society of Saint Vincent De Paul is in-

viting Our Lady of Queen of Martyrs parishioners 

to come learn more about its programs and how 

you can help the needy in your community.   Christ 

told his disciples, in Matthew 25, that when you do 

a good deed to one of his little ones, you do it to him. Find out how you 

can clothe the naked, feed the hungry, visit the sick, and do unto Christ 

what you will do unto his little ones.   

We invite you to speak to one of our volunteers after Holy Mass 

on August 7th.  Please contact Janet at 323-686-6736 for more informa-

tion.  

 

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման Տօն,  

Խաղողօրհնէք Եւ Հաւաքական Ճաշ 
 

ASSUMPTION SUNDAY LUNCHEON 

   Sunday August 14, 2016  - at 12:30 p.m. 
Grigorian Hall 

1327 Pleasant Ave. 
                          Los Angeles, Ca 90033    Donation $20 

tel:323-686-6736


Հոգեհանգստեան Պաշտօն  

Requiem Services August 7 –English Mass 
For the soul of: Seranoush Tutunjian (40 days) 
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

 

&JRYUR @(JRKYRJ GUFKG(GHO TG(IYRJ LGTG^G&H 
Դարձեալ գնաց ծովեզերք: Ամբողջ բազմութիւնը իրեն կու գար, եւ 

անոնց կը սորվեցնէր: Երբ կ՚անցնէր՝ տեսաւ Ղեւի Ալփէոսեանը, որ 

մաքս ընդունելու տեղը նստած էր, եւ ըսաւ անոր. «Հետեւէ՛ ինծի»: 

Ան ալ կանգնեցաւ ու հետեւեցաւ իրեն: 

Երբ սեղան նստած՝՝ էր անոր տան մէջ, շատ մաքսաւորներ ու 

մեղաւորներ ալ սեղան նստած էին Յիսուսի եւ անոր 

աշակերտներուն հետ. որովհետեւ շատե՛ր կը հետեւէին անոր: 

Երբ դպիրներն ու Փարիսեցիները տեսան թէ ան կ՚ուտէ 

մաքսաւորներու եւ մեղաւորներու հետ, ըսին անոր 

աշակերտներուն. «Ինչո՞ւ կ՚ուտէ ու կը խմէ մաքսաւորներու եւ 

մեղաւորներու հետ»: 

Երբ Յիսուս լսեց՝ ըսաւ անոնց. «Ո՛չ  թէ առողջներուն բժիշկ պէտք է, 

հապա՝ հիւանդներուն: Ես եկայ ո՛չ թէ արդարները կանչելու, 

հապա՝ մեղաւորները»: 

 

 

And as he sat at dinner in Levi’s house, many tax collectors and sinners 

were also sitting with Jesus and his disciples—for there were many who 

followed him. 
 
When the scribes of the Pharisees saw that he was eating 

with sinners and tax collectors, they said to his disciples, “Why does he 

eat with tax collectors and sinners?” 
 When Jesus heard this, he said to 

them, “Those who are well have no need of a physician, but those who 

are sick; I have come to call not the righteous but sinners.” 
 

This is the Gospel of the Lord       

 

:!*YR G%G@FGNJ G%GAJH HGTGIO IY(HPGVJHF(YUH 
Երբ մանուկ էի, մանուկի պէս կը խօսէի, մանուկի պէս կը 

մտածէի, մանուկի կարծիք ունէի. բայց երբ այր մարդ եղայ, 

մանկական բաները մէկ կողմ դրի: 

Հիմա կը տեսնենք հայելիի մը մէջէն՝ աղօտ կերպով, բայց այն 

ատեն՝ պիտի տեսնենք երես առ երես: Հիմա ես մասա՛մբ կը 

ճանչնամ, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ այնպէս՝ ինչպէս ես 

ճանչցուած եմ: 

Իսկ հիմա սա՛ երեքը կը մնան՝ հաւատքը, յոյսը, սէրը. բայց սէ՛րն 

է ասոնց մեծագոյնը: Սիրո՛յ հետամուտ եղէք, ու 

նախանձախնդի՛ր եղէք հոգեւոր պարգեւներու, մա՛նաւանդ՝ 

մարգարէանալու: Որովհետեւ ա՛ն որ կը խօսի անծանօթ 

լեզուով, կը խօսի ո՛չ թէ մարդոց՝ հապա Աստուծոյ, քանի որ ո՛չ 

մէկը կը հասկնայ զինք. սակայն ան խորհուրդներ կ՚արտայայտէ 

հոգիով: 

Իսկ ա՛ն որ կը մարգարէանայ, կը խօսի մարդո՛ց՝ շինութիւն, 

յորդոր եւ սփոփանք տալու: Ա՛ն որ անծանօթ լեզուով կը խօսի՝ 

ինքզի՛նք կը շինէ. բայց ա՛ն որ կը մարգարէանայ՝ եկեղեցի՛ն կը 

շինէ: 

Կ՚ուզեմ որ դուք բոլորդ լեզուներ խօսիք, մա՛նաւանդ՝ 

մարգարէանաք. որովհետեւ ա՛ն որ կը մարգարէանայ, աւելի մեծ 

է քան ա՛ն որ լեզուներ կը խօսի, բացի եթէ ինք թարգմանէ՝ 

որպէսզի եկեղեցին շինութիւն ստանայ: 
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Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  
 

For the soul of: John Abadjian (7 Year Memorial)  
Requested by: Abadjian Family  
 

For the soul of: Sossie Magarian (2 Year Memorial)  
Requested by: Mr. & Mrs. Mhair and Vanda Hosdaghian. Salpie Abadjian 

yev zavagner. Maral Magarian. 
 

For the souls of: Ossanna Therezian Mesropian &  
                              Pierre Mesropian   
Requested by: Caroline Mesropian Tero  and  Nathalie Mesropian Mer-

heb  and children.    
 

May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  


