
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 6:14-18  
 Do not be mismatched with unbelievers. For what partnership is there 

between righteousness and lawlessness? Or what fellowship is there 

between light and darkness?  What agreement does Christ have with 

Beliar? Or what does a believer share with an unbeliever? What 

agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of 

the living God; as God said, “I will live in them and walk among 

them,  and I will be their God,  and they shall be my people. 

Therefore come out from them, and be separate from them, says the 
Lord, and touch nothing unclean;  then I will welcome you, and I will 

be your father,  and you shall be my sons and daughters, says the Lord 

Almighty.”         This is the word of the lord.  
 

The Holy Gospel according to St. Luke 1:26-38 
In the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a town in 

Galilee called Nazareth,  to a virgin engaged to a man whose name was 

Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary. And he 

came to her and said, “Greetings, favored one! The Lord is with you.”  

But she was much perplexed by his words and pondered what sort of 

greeting this might be. The angel said to her, “Do not be afraid, Mary, 

for you have found favor with God.  And now, you will conceive in 

your womb and bear a son, and you will name him Jesus.   

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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Some Women Are Wearing Veils in Church Again  
Not that long ago, Christian women always covered their heads at church, and 

now many are choosing to once again. While lots of women are going the route 

of the chapel veil, others are choosing things like hats, scarves, or stylish head-

bands. 

It’s in the New Testament:   Judge for yourselves; is it proper for a woman to 

pray to God with her head uncovered? Does not nature itself teach you that for a 

man to wear long hair is degrading to him, but if a woman has long hair, it is her 

pride? For her hair is given to her for a covering. If any one is disposed to be 

contentious, we recognize no other practice, nor do the churches of God. (1 Co-

rinthians 11:1-16) 

The Church veils things that are sacred: The tabernacle is veiled. The chalice 

is veiled. Altars are veiled. Moses veiled his face after he had seen God. A 

veiled woman shows reverence for God, symbolizing the veiled bride of the 

Church, but also honors herself as a woman before God. Bonus Fact 

Women still cover their heads when they have an audience with the pope. 
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WE WOULD LIKE TO RECEIVE 

YOUR  

UNWANTED ITEAMS, CLOTHS,  

FURNITURE…  

Hokehanksdyan Bashdon—Requiem Services  August 28 
 

For the soul of: John Ohanesian (22 Year Memorial) 

Requested by: Ohanesian & Meketarian family.  
May God illuminate their souls / Asdvadz Hokin Lousavoreh /  

 Աստուած Հոգինները Լուսաւորէ  

WE PICK  

UP 

PLEASE SEE FATHER ARMENAG 
EMAIL: BEDROSSIAN99@GMAIL.COM  

Ի յարկի : (զԳալուստն քո ի Փոխումն Մօր քոյ եւ Կուսի) 
Ս. Աստուած :  (Որ եկիր ի Փոխումն Մօր քոյ եւ Կուսի) 
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Վեցերորդ ամսուան մէջ՝ Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ 

ղրկուեցաւ Գալիլեայի մէկ քաղաքը, որուն անունը Նազարէթ 

էր, կոյսի մը՝ մարդու մը նշանուած, որուն անունը Յովսէփ էր, 

Դաւիթի տունէն. այդ կոյսին անունը Մարիամ էր: Հրեշտակը 

անոր քով մտնելով՝ ըսաւ. «Ողջո՜յն, շնորհընկալ կոյս, Տէրը 

քեզի հետ է: Դուն կիներուն մէջ օրհնեա՜լ ես»: 
 

Տեսնելով զայն՝ շփոթեցաւ անոր խօսքէն, եւ ինքնիրեն 

կը մտածէր թէ ի՛նչ տեսակ բարեւ էր ատիկա: 

Հրեշտակը ըսաւ անոր. «Մի՛ վախնար, Մարիա՛մ, 

որովհետեւ շնորհք գտար Աստուծոյ քով: Ահա՛ պիտի 

յղանաս որովայնիդ մէջ ու որդի մը պիտի ծնանիս, եւ 

անոր անունը Յիսուս պիտի կոչես: 
 

Ան մեծ պիտի ըլլայ ու Ամենաբարձրին Որդին պիտի կոչուի: 

Տէր Աստուած անոր պիտի տայ իր հօր՝ Դաւիթի գահը, եւ 

Յակոբի տան վրայ յաւիտեան պիտի թագաւորէ: Անոր 

թագաւորութիւնը վախճան պիտի չունենայ»: 
 

Մարիամ ըսաւ հրեշտակին. «Ի՞նչպէս պիտի ըլլայ այդ բանը, 

քանի որ ես այր մարդ չեմ գիտեր»: Հրեշտակը պատասխանեց 

անոր. «Սուրբ Հոգին պիտի գայ վրադ, ու Ամենաբարձրին 

զօրութիւնը հովանի պիտի ըլլայ քեզի. ուստի այն սուրբը որ 

քեզմէ պիտի ծնի՝ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի: 
 

Ահա՛ քու ազգականդ՝ Եղիսաբէթ, ի՛նք ալ՝ իր ծերութեան 

ատեն՝ որդիով մը յղի է. եւ ասիկա վեցերորդ ամիսն է անոր՝ որ 

ամուլ կոչուած էր. որովհետեւ ոչինչ անկարելի է Աստուծոյ»: 

Մարիամ ըսաւ. «Ահա՛ ես Տէրոջ աղախինն եմ, քու խօսքիդ 

համաձայն թող ըլլայ ինծի»: Ու հրեշտակը գնաց անոր քովէն: 

 

 He will be great, and will be called the Son of the Most High, and the 

Lord God will give to him the throne of his ancestor David.  He will 

reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be 

no end.”  Mary said to the angel, “How can this be, since I am a vir-

gin?”  The angel said to her, “The Holy Spirit will come upon 

you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the 

child to be born will be holy; he will be called Son of God. And now, 

your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son; and 

this is the sixth month for her who was said to be barren.  For nothing 

will be impossible with God.”  Then Mary said, “Here am I, the servant 

of the Lord; let it be with me according to your word.” Then the angel 

departed from her.            This is the Gospel of the Lord  
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 Անհաւատներուն հետ անյարիր լծակից՝՝ մի՛ ըլլաք. քանի 

որ ի՞նչ ընկերակցութիւն ունի արդարութիւնը 

անօրէնութեան հետ, ի՞նչ հաղորդութիւն ունի լոյսը 

խաւարին հետ, եւ ի՞նչ միաբանութիւն ունի Քրիստոս 

Բելիարի հետ. կամ ի՞նչ բաժին ունի հաւատացեալը 

անհաւատին հետ, եւ ի՞նչ համաձայնութիւն ունի Աստուծոյ 

տաճարը կուռքերուն հետ, որովհետեւ դուք ապրող 

Աստուծոյ տաճարն էք՝ ինչպէս Աստուած ըսաւ. «Անոնց մէջ 

պիտի բնակիմ եւ անոնց մէջ պիտի շրջիմ. անոնց Աստուած 

պիտի ըլլամ ու անոնք ինծի ժողովուրդ պիտի ըլլան: 
 

Ուստի ելէ՛ք անոնց մէջէն եւ զատուեցէ՛ք,- կ՚ըսէ Տէրը:- 

Անմաքուր բանի մի՛ դպչիք, ու ես պիտի ընդունիմ ձեզ. ես 

Հայր պիտի ըլլամ ձեզի, ու դուք՝ իմ 

որդիներս եւ աղջիկներս պիտի ըլլաք,- կ՚ըսէ 

Ամենակալ Տէրը»: 
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