
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 Thessalonians 1:1-10 

Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of the Thessalonians in 

God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace. 

We always give thanks to God for all of you and mention you in our 

prayers, constantly remembering before our God and Father your work 

of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord  
Jesus Christ.  
For we know, brothers and sisters beloved by God, that he has chosen 

you,  because our message of the gospel came to you not in word only, 

but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; 

just as you know what kind of persons we proved to be among you for 

your sake. And you became imitators of us and of the Lord, for in spite 

of persecution you received the word with joy inspired by the Holy 
Spirit,  so that you became an example to all the believers in Mace-

donia and in Achaia.  For the word of the Lord has sounded forth from 

you not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith in 

God has become known, so that we have no need to speak about it. 

For the people of those regions report about us what kind of wel-

come we had among you, and how you turned to God from idols, to 

serve a living and true God, and to wait for his Son from heaven, 

whom he raised from the dead—Jesus, who rescues us from the wrath 

that is coming. 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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Ի յարկի : զյարութիւնն 

Ս. Աստուած : Որ յարեար ի մեռելոց 

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          

 

 

 

 

With praise and Gratitude to Almighty God, 
 

Armenian Catholic Eparchy of Our Lady of Nareg 
in the United States of America and Canada 

& 
Our Lady Queen of Martyrs Armenian Catholic Church 

invites you to the Ordination of 
 

Zohrab  Kaloghlian 
Nazareth Bourounszian 

Garo Dournayan 
 

to the order of Sub-Diaconate 
 

By His Excellency Most Reverend 

Bishop Mikael  Mouradian 
Eparchy of Our Lady of Nareg 

in the United States of America and Canada 

 

Sunday, December 11, 2016 

Our Lady Queen of Martyrs Armenian Catholic Church 

1327 Pleasant Ave. Los Angeles, CA 90033 
 

A Reception will follow the Service. 

Special Thanks to Charles & Vicky Felikian for donating the 

Altar flowers & roses.  

tel:%28818%29216-9532
https://www.facebook.com/lkaloghlian
https://www.facebook.com/garo.dournayan


իրենք իրենցմէ կը պատմեն մեր մասին, թէ ինչպիսի՛ մուտք 

ունեցանք ձեր մէջ, եւ ի՛նչպէս դուք կուռքերէն դարձաք Աստուծոյ՝ 

ապրող ու ճշմարիտ Աստուծոյ ծառայելու համար, եւ երկինքէն 

սպասելու անոր Որդիին՝ որ ինք մեռելներէն յարուցանեց, այսինքն 

Յիսուսի, որ կ՚ազատէ մեզ գալիք բարկութենէն: 
 

&JRYUR @(JRKYRJ GUFKG(GHO *YUIGRJ LGTG^G&H 
Բազմութեան մէջէն մէկը ըսաւ անոր. «Վարդապե՛տ, ըսէ՛ եղբօրս՝ որ 

ինծի հետ բաժնէ մեզի ինկած ժառանգութիւնը»: Ան ալ ըսաւ անոր. 

«Մա՛րդ, ո՞վ նշանակեց զիս իրաւարար կամ բաժնող՝ ձեր վրայ»: 

Ապա ըսաւ անոնց. «Ուշադի՛ր եղէք եւ զգուշացէ՛ք ագահութենէ. 

որովհետեւ մէկուն ստացուածքներուն առատութենէն կախուած չէ 

իր կեանքը»: 

Առակ մըն ալ խօսեցաւ անոնց՝ ըսելով. «Հարուստ մարդու մը 

արտերը տուին առատ բերքեր, եւ ան կը մտածէր ինքնիրեն՝ ըսելով. 

“Ի՞նչ ընեմ, որովհետեւ տեղ չունիմ՝ ուր բերքերս ժողվեմ”: Եւ ըսաւ. 

“Սա՛ պիտի ընեմ. պիտի քանդեմ ամբարներս, պիտի կառուցանեմ 

աւելի՛ մեծերը, հոն պիտի ժողվեմ իմ բոլոր բերքերս ու բարիքներս, 

եւ պիտի ըսեմ անձիս. «Ո՛վ իմ անձս, շատ բարիքներ ունիս՝ 

դիզուած շատ տարիներու համար. հանգչէ՛, կե՛ր, խմէ՛ եւ 

զուարճացի՛ր»”: 

Բայց Աստուած ըսաւ անոր. “Անմի՛տ, այս գիշեր անձդ պիտի 

պահանջուի քեզմէ. ուստի որո՞ւ պիտի ըլլան այդ պատրաստած 

բաներդ”: Այսպէս է ան՝ որ գանձ կը դիզէ ինքնիրեն համար, բայց չի 

հարստանար Աստուծոյ մօտ»: 
 

Cecelia Meketarian 
 

Passed away on Thanksgiving Day, November 24, 2016 
 

Funeral services will be held on Thursday, December 1  

at Calvary Cemetery, 4201 Whittier Blvd., Los Angeles, CA  90023 
 

Viewing:  10:00 - 11:00 a.m. 

Funeral Mass and burial at 11:00 a.m.  
Memorial luncheon at Golden Skewer,  

2212 W Beverly Blvd, Montebello, CA 90640 
 

The family suggests that donations in lieu of flowers be made to  

Our Lady Queen of Martyrs 

The Holy Gospel according to St. Luke 12:13-21 
Someone in the crowd said to him, “Teacher, tell my brother to divide 

the family inheritance with me.”  But he said to him, “Friend, who set me 

to be a judge or arbitrator over you?” And he said to them, “Take care! 

Be on your guard against all kinds of greed; for one’s life does not con-

sist in the abundance of possessions.”  Then he told them a parable: 

“The land of a rich man produced abundantly. And he thought to himself, 

‘What should I do, for I have no place to store my crops? Then he said, ‘I 

will do this: I will pull down my barns and build larger ones, and there I 

will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, 

you have ample goods laid up for many years; relax, eat, drink, be 

merry.  But God said to him, You fool! This very night your life is be-

ing demanded of you. And the things you have prepared, whose will they 

be?  So it is with those who store up treasures for themselves but are not 

rich toward God.”    This is the Gospel of the Lord  
 

:!*YRJ G> HGTGIO PFRG*YHJIFVJHF(YUH 
 

Պօղոս, Սիղուանոս եւ Տիմոթէոս, Թեսաղոնիկեցիներու եկեղեցիին՝ 

Հայր Աստուծմով ու Տէր Յիսուս Քրիստոսով. շնորհք եւ խաղաղութիւն 

ձեզի Աստուծմէ՝ մեր Հօրմէն, ու Տէր Յիսուս Քրիստոսէ: Ամէն ատեն 

շնորհակալ կ՚ըլլանք Աստուծմէ՝ ձեր բոլորին համար, յիշելով ձեզ մեր 

աղօթքներուն մէջ, անդադար յիշելով ձեր հաւատքին գործը, սիրոյ 

աշխատանքը, եւ մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յոյսին համբերութիւնը՝ 

Աստուծոյ ու մեր Հօր առջեւ, գիտնալով՝ սիրելի եղբայրներ՝ թէ 

Աստուած ընտրեց ձեզ: 

Որովհետեւ մեր աւետարանը քարոզուեցաւ ձեզի ո՛չ միայն խօսքով, 

այլ նաեւ զօրութեամբ, Սուրբ Հոգիով ու լման վստահութեամբ: Դո՛ւք 

ալ գիտէք թէ ի՛նչպէս կեցանք ձեր մէջ՝ ձեզի համար, եւ դուք նմանեցաք 

մեզի ու Տէրոջ, ընդունելով խօսքը շատ տառապանքի մէջ՝ Սուրբ 

Հոգիին ուրախութեամբ: 

Հետեւաբար դուք տիպար եղաք բոլոր հաւատացեալներուն՝ որ 

Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ են, որովհետեւ ո՛չ միայն 

Մակեդոնիայի եւ Աքայիայի մէջ հռչակուեցաւ Տէրոջ խօսքը ձեզմէ, այլ 

նաեւ ամէն տեղ տարածուեցաւ Աստուծոյ վրայ ձեր ունեցած 

հաւատքը, այնպէս որ պէտք չունինք որեւէ բան խօսելու. քանի որ 
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