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ഓശാന (ഏ ി 1) രാവിെല 10:00ന് ഇടവക പ
പ ിയി ം കു േ ാല െവ രി ്, ദക്ഷിണം, കു

ിയി ം ൈവകുേ
ാന.

രം 5:30ന് ഓ.എ .വി.

െപസഹാ വയ്ാഴം ൈവകുേ രം 6:30ന് ഇടവകപ ിയി ം രാ ി 9:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം
കാ ക ക
ഷ ം കു
ാന ം അ ം റിക്ക ം. (ര ിട ം െപസഹാ അ ം പാ ം
െകാ വ സഹകരി മേ ാ).
ദുഃഖെവ ി രാവിെല 10:00ന് ഇടവകപ ിയി ം ൈവകുേ രം
പീഢാനുഭവ
ഷ ം ആേഘാഷമായ കുരിശിെ വഴി ം ക
ീവാ പാത ് ക ി
പിടി വാ എ ാവ ം കുരി ക
പീഢാനുഭവ
ഷ
ാധാനയ്ം നേ
തിനാ
ഈ വ
കുരിശിെ വഴി േപാകു ത ).

7:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം
ിേന
ം. (ഇടവക പ ിയിെല
െകാ വ
ത് ന ായിരി ം.
ഷം ത
ഇ ഡയ്ാനായിേല ്

ദുഃഖശനി: ഇടവക പ ിയി രാവിെല 9:00ന് ദുഃഖശനി ആചരണം:
ജലം െകാ േപാകുവാ െചറിയ പാ
ം െകാ വരാം)
ാന ാന
ൈവകുേ രം 7:00ന് ഇടവക പ ിയി
രാ ി 11:00ന് ൈന സിെല 8307 േനാ
ഉയി

തീ,
െവ
ത നവീകരണം, കു

ം െവ
ാന.

രി ് (തിരിക ം വി

ഈ
കു
ാന ം േ ഹവി
ം. െസ ് േമരീസ് ണി ിെ
് ഹാ ലം അവന വി
െസ ് േജാ സ് പ ിയി .

ǌായ രാവിെല 10:00 ന് ഇടവക പ

ിയി

ഈ

കു

ാന

ദിവയ്ബലി.

ഈ വ ഷം ത ന െട ക
ാാവിെ
വിെ മഹത
മായ ൈദവാലയ േവശന ംം,, കാ ക ക
ഷ ംം,,
വി
കു
ാാന
ന
ാപി
െപസഹാ ആചരണ ംം,, പീഢാനുഭവ രണ ംം,, മഹത
മായ ഉ ാന ം
അനു രി വാ ൈദവം ന ക്കാെയാ ക്കി കാ ിരി
യാഗേവദി ം മിശിഹാ െട തി ക്ക റ ം ൈദവിക
സിംഹാസന
സിംഹാസനമാണിത്
മാണിത്. മിശിഹാ െട ക്ഷണം ന ിേയാെട സ ീകരി ് ന ക്കിവിെട എളിമേയാെടെയ ി
ബലിയ ണ ി പ േച
് ജീവിത നവീകരണ ി െട ൈദവിക മഹത ം അനുഭവിക്കാം
അനുഭവിക്കാം..
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PASTOR / VICAR
Fr. Abraham Mutholath
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
www.knanayaregion.us/chicago
For list of other Voluntary Staff, please visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart Church
5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV Church
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M. at Sacred Heart Church
SATURDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart Church
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 11:15 A.M. to 12:30 at S. H. Church
3:45 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
ADORATION
First Fridays after Mass at S.H. Church
RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M. at S. H. Church.

Vol. 2, Issue 27

NOVENAS
Our Lady of Perpetual Help after Saturday Mass at
Sacred Heart Church.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 2nd Fridays of the month after Mass at
Sacred Heart Church.
PRAYER GROUP
ADULT: Sundays after Mass at S.H. Church
REL. EDU. TEACHERS: After Religious Education
Class at Sacred Heart Church.
YOUTH: First Saturdays after mass at S. H. Church.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after Mass
LEGION OF MARY
Saturdays after Mass And one Sunday per month
MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
First Friday evenings after Holy Mass

വഴിയി െട ീവാപാത ം.
ക ണി ി െസ റി ൈവകുേ
ഷ ം കുരിശിെ വഴി ം.

SATURDAY, MARCH 31, 2007
Mass and Novena at S.H. Church at 10:00 A.M.
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY
CENTER FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM.
Confession from 10:00 A.M.
(Lunch will be available).
SUNDAY, APRIL 1, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY
CENTER 9:30 A.M. - 4:00 PM.
(Lunch will be available).
Palm Sunday Service with procession at 10:00
A.M. at S.H. Church.
Sacred Heart Religious Education from 11:45 A.M.
St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.
Confession for Religious Education staff and
students during class hours.
Palm Sunday Service at 5:30 P.M. at OLV Church.
THURSDAY, APRIL 5, 2007
Passover at Sacred Heart Church with washing of
feet at 6:30 P.M.
കു
ാനെയ തുട
് ഹാളി അ ം റിക്ക .
Passover at Community Center with washing of
feet at 9:00 P.M.
കു
ാനെയ തുട
് അ ം റിക്ക .
GOOD FRIDAY, APRIL 6, 2007
ഇടവക പ ിയി 10:00ന് പീഢാനുഭവ

ഷ ം

രം 7:00ന് പീഢാനുഭവ

SATURDAY, APRIL 7, 2007
ഇടവക പ ിയി 9:00ന് ദുഃഖശനി ആചരണം:
തീ,
െവ ം െവ രി ് (തിരിക ം വി
ജലം െകാ
േപാകുവാ െചറിയ പാ
ം െകാ വരാം)
ാന ാന ത
നവീകരണം, കു ബാന. ഉയി
തി
ാളിന് ഒ ക്കം.
Confession during the Mass.
Youth prayer group after Holy Mass.
െമ സ് & വിമ സ് മിനി ി െസമിനാ . നയി
ഫാ. ൈമക്കി െവ ിക്കാ ്.
ഇടവക പ ിയി 7:00 P.M.ന് ഉയി ിെ
തി ക്ക
. തുട
േ ഹവി
്

ത്:

െസ ് േമരീസ് ണി ിനുേവ ി രാ ി 11:00ന് ൈന സിെല
8307 േനാ
് ഹാ ലം അവന വി
െസ ് േജാ സ്
പ ിയി ഉയി ിെ തി ക്ക
.
SUNDAY, APRIL 8, 2007

ഉയി
ǌായ
ദിവയ്ബലി.

രാവിെല 10:00 ന് ഇടവക പ

ിയി

THURSDAY, APRIL 12, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, APRIL 13, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at Sacred
Heart Church at 7:00 P.M.
SATURDAY, APRIL 14, 2007
Holy Mass and Novena at Sacred Heart Church at
10:00 A.M.
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ചിതറിക്കെ ടു
എെ

ിയ സേഹാദര

േള,

ഭാഷയി ം ദ ശന ളി
ൈവവിധയ്ം ഏെറ
ിക്കാ
്. എയ
ാഫിക് ഏറിയ സമയ ് ഇ ന
ക്ഷാമം ലം ലാ െച വാ തിര കൂ ിയ വിേദശിയായ ൈപ
ല പറ
തു മന ിലാ വാ
ക േ ാ
ട റിലി
വ
കഴിയാെത േപായതു ലം വിമാനം തക
വീണി
്.
നാ ി നി
വ ന ക്ക് സായി ിെ ഭാഷ ം സായി ിനു
ന െട ഭാഷ ം മന ിലാക്കാനാവാെത
ി ക ഉ ായി
്. കാ ാടുകളി
വയ്തയ്ാസം ഭാരയ്ാ ഭ
ാക്കെള ം
മാതാപിതാക്കെള ം സേഹാദര െള ം കുടുംബ െള ം
സ ദായ െള ം രാജയ് െള ം ത ി
ഭി ി ി ക ം
ഏെറ വിനാശം വിത ക ം െച ി
്.

േഗാ ര നി

Vol. 2, Issue 27

ാാതാക്ക
താക്ക

(ഉ

ി 11:1-9)

അവെര വിഭി
ഭാഷക്കാ ം വീക്ഷണക്കാ മാക്കി. പര രം
െത ി രി ം വഴക്കടി ം അവ വിവിധ
കളായി ചിതറിക്ക
െ . അ െന ഒ െക്ക ായിനി ് േലാകശക്തി ം േലാക ശ
മാകുവാനു അവ െട കുത െ
ൈദവം തക
.
തക ക്കെ ട ക്കവിധം അഹ ാരം ന ി വ ി േ ാ
ഴാണു വയ്തയ് ഭാഷകളെ ി ം വിഭി വീക്ഷണ
ന ി
വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായക്കാ െട ഇടയി വി
ക ം വിഭി
ക
ാക്കിയത്. കാരണം ൈദവേ ക്കാ
പരി ബാേബ േഗാ ര ിനു നാം ാധാനയ്ം ന ി. ൈദവ

ൈവവിധയ്മാ
ഭാഷക
ഉ ാകുവാ
കാരണമായി
ൈബബി പറ
ത് മനുഷയ്െ അഹ ാരമാണ്. ബാബിേലാ
ണിയായി കുടിേയറിയ േനാഹ െട പി തല റക്കാ സ
സ ി െട തിമി ി അഹ ാരികളായി. സ ി ന െട ം
കൂടി
യ ഫാലമാെണ ി ം അതു ൈദവകൃപെകാ കൂടി
യാെണ തു നാം വി രി
. േനാഹേയേ ാെല ൈദവ
ിനു കൃത
താബലി അ ി
േതാെടാ ം ലഭി
കൃപക
മ
വ മായി പ വ വാ
ന
കടമ
്.
അേ ാഴാണു ൈദവം ന ി സം ീതരാകുക. കര്ി നാഥ
പഠി ി കഥയിെലേ ാെല സ ി െട നാളി
സ
വലിയ കലവറ പണിത് തനി േവ ി െ
ധാനയ്െമ ാം
ക്ഷി വ ്
ജീവിതകാലം
വ
ഖ ഭിക്ഷമായി
ിെ സതയ്സഭേയ ം സഭാ
ഷകെര ം നാം അനാദരി
കഴി വാ
മി തുേപാ
േലാഭനം ന
ാകാം.
േ
ാ
വയ്ക്തി
ജീവിത
ി
ം
കുടുംബ
ബ
ളി ം േജാലി
ന
ചു ി
ദരി െര ം നി ഹായെര ം വി രി ്
ല
ം
ബിസിനസ്
േമഖലയി
ം
സാ
ദായിക
സംവിധാന
ന
േവ ി െ
മി യ്
േഡാള ക െട െകാ ാര
ി ം വി
ക
ായി. പര ര േ ഹ ിെ
ം ഒ മ
നി ി േ ാ ഓ ി ക നാ ം േനാഹ െട പി തല റ
ക്നാനായക്കാ ൈദവമയ അജപാല
ക്കാെരേ ാെല ൈദവെ
മറ ് അഹ ാര ിെ
ം െട ം പരയ്ായമായി
ക മായി ഇട വാ
തുട ിയേ ാ
അജപാലക െട ം
സാ
ത െട ം ബാേബ േഗാ രം നി ി കയാണ്.
അജഗണ ിെ
ം ഭാഷക
പര രം അസ ീകാരയ്മായി.
കളായി മ രമാരംഭി . അത്
ൈദവേ ാടു മ രി ് മാനം െ
ഉയര
േഗാ രം അജഗണം വയ്തയ്
ബാേബ
േഗാ
ര
നി
ാതാക്ക
ായ അനുഭവ ിേല
നി ി വ െട അഹ ാരം ൈദവ ിനു സഹി ി . അവിടു ്
ാണ് നെ നയി
ത്. െമ ാെന ആദരിക്കാ മടി
പതാംഗ
ം ഇടവക
ിെയ അംഗീകരിക്കാനാവാ
ഇടവകക്കാ ം വികാരിേയാടു വിേധയത മി ാ
വിശ ാസി
ക ം മാതാപിതാക്കെള ആദരിക്കാനാവാ
മക്ക ം ഈ
വാസിനാ ിെല ക്നാനായക്കാ െട ഇടയിെല തിഭാസമായി
മാ
. കാല ിെ അടയാള
തിരി റി
് തിവിധി
ബാേബ േഗാ രം േപാെല നാം
കെ
ിയിെ ി
കൂടുത
ഭവിഷയ് കളിലാ ം നാം
പടു യ േ
ത് അഹ ാരമ ;
െചെ
ക.
ന െട എളിയ ാ
നക ം
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,

ഉപവി

വ

ന

മാണ്.

ഫാ. ഏ

ഹാം േ

ാല

്
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ഈ
വി
വാര ി
ശ ക്കേളാടു ക്ഷമി ം അവെര
േ ഹി ം ജീവിതം സഫലമാ
വാ ന ക്ക്
മിക്കാം. സ ശ
ക്തനായ ൈദവെ
ഉ
ി
തി
തു നിമി ം ന െട
ശ ക്കേളാടു പക നീ ിേ ാകു
തിനും അവേരാടു ക്ഷമി
തി
നു
കൃപ ന
ലഭി ം.
ഇവിെട വി. മരിയാ െഗാേര ി
തെ ഘാതകനായ അലക്സാ റി
േനാട് എ കാരം ക്ഷമി
െവ ് ന
വിചി നം െച ാം.

പല ാവശയ്ം ആ
കു ി.
അവശയായ അവെള "െന േ ാ"
എ
ലെ
ആ പ ിയി
േവശി ി . േഡാക്ട മാ തീ
മം നട ിയി ം അവ െട
ജീവ രക്ഷിക്കാ സാധിക്കാ
മ ിലായി. പിേ ദിവസം രാവിെല
ൈവദിക
വി
കു ബാന
മരിയാ
െകാടു
തിനു
്
അവെളാടു േചാദി "അലക്സാ റി
െന ി നീ എ ാണു പറ
ത്?" അവ വയ്ക്തമായി തി
വചി . ǌാ അലക്സാ റിേനാട്
ക്ഷമി
. അതു മാ മ ǌാ
1890
ഇ ലിയി
"അ
അവെ
മാനസാ ര ിനു
ഓ. െജ.േജാ
േകാണ" എ
ാമ ിനടു
േവ ി
ാ
ി ക ം അവെന സ
ി കാണുവാ
ായി വി
ജാതയായി.
കല്ാക്കിയി
ആ ഹി ക ം െച
.
െഗാേര ി കുടുംബ ിെല ഏ
കു ികളി
ാമേ തായി
മരിയാ.
അവ െട
വി
കു ബാന സ ീകരണം കഴി
് േരാഗീേലപനം
ഒ പതാമെ
വയ ി പിതാവ് ദിവംഗതനായി. അവ െട ൈകെക്കാ ് 1902 ജൂൈല മാസം ആറാം തീയതി മരിയാ
അ
എ ാ ദിവസ ം രാവിെല വയലി
േജാലി
ക
ാവി
നി
ാപി . 1950 ജൂൈല ഇ പ
ിനു
േപായി
തിനാ
മരിയ വീ ിെല േജാലിക
െച ക ം പ
ാം പീ സ് മാ ാ
മരിയ െഗാേര ിെയ
ഇളയ സേഹാദര
ക്ക് േവ സഹായം െച െകാടു ക ം വി
യായി യ്ാപി . തദവസര ി മരയ്യ െട അ
ം
െച
േപാ . പതിെനാ ാമെ
വയ ി
അവ
സേഹാദര
ം അവിെട ഉ ായി
.
ആദയ്കു ബാന സ ീകരി .
27 വ ഷെ
ജയി
വാസ ിനു േശഷം അലക്സാ
െഗാേര ി കുടുംബം പാവ
ആയി
തിനാ അവ േമാചിതനായി. അേ ഹം മരിയാ െട അ േയാട് ക്ഷമ
ി
സഭയി
േച
്
ദറാ ക ം
താമസി ി
വീടിെ
പകുതി ഭാഗം വി
െട േചാദി ക ം ക
പിതാവിെ പ ാളി ം അേ ഹ ിെ മക അലക്സാ റിനു െച . അേ ഹം കാേനാനിക്ക നടപടിക ക്ക് െതളി ക
ണയ്വതിയായി േപര് വിളി
മായി െകാടു ി
. മരിയാ െട അ
വയലി
േപായി ന ക ം മരിയാെയ
കഴി േ ാ അലക്സാ
മരിയാെയ ചീ
ഉേ ശേ ാടു കൂടി അവസര ി അവിെട സ ിഹിതനാ ക ം െച .
േനാക്കിയി
. ഇ െന
േനാ ം മ ം അവ െട
ഇവിെട ന
ഒ കാരയ്ം
േതയ്കം
ിേക്ക തു ്.
അ േയാടു പറ
ാ
അവെള ം അവ െട അ േയ ം
ൈവദിക
മരിയേയാട്
അലക്സാ റിെന ി
േചാദി
െകാ കള െമ ് അവ
ഭീഷിണിെ ടു ിയി
. ഒ
അവസര ി "എെ അ ാ ഒ െത ം െച ാ
എെ
ദിവസം അലക്സാ
അവെള പിടി േ ാ അവ ഉതറി ്
ഈ തര ി കു ി റിേവ
ി ഇവേനാട് ǌാ എ െന
കര
െകാ ് പറ
"ഇതു ൈദവസ ിധി പാപമാണ്,
ക്ഷമി ം" എ
മരിയ പറ
ി െ
ി
അവ
ഇ ്
ഇത് േവ " അേ ാ അലക്സാ
അവെ ൈകവശ
ാ
അറിയെ ടാ
വയ്ക്തിയായി തീ േ െന.
യി
നീളം കൂടിയ കഠാരെകാ ് മരിയാ െട ശരീര ി

ഇടവക പ

ിയിെല

തിയ കി ണി

വിമ സ് മിനി ് ി െട ഭക്ഷണ വിതരണം.
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ATTENTION ALL YOUTH
Palm Sunday (April1): Palm blessing, procession and
Holy mass at 10:00 A.M. at Sacred Heart Church and at
5:30 P.M. at OLV Church.
Holy Thursday: “Washing of the feet” and Holy Mass at
6:30 P.M. at Sacred Heart Church and at 9:00 P.M. at
Community Center.
Good Friday: Passion Service and Way of the Cross at
10:00 A.M. at Sacred Heart Church and at 7:00 P.M. at
Community Center.
Holy Saturday: Blessing of Water and Candles, Renewal
of Baptismal Promises, and Holy Mass at Sacred Heart
Church at 9:00 A.M. followed by preparations for Easter.
Easter Vigil Mass at 7:00 P.M. at Sacred Heart Church
and at 11:00 P.M. at St. John Brebeuf Church, 8307 N.
Harlem Ave., Niles, IL 60714.
Easter Day Mass at 10:00 A.M. at Sacred Heart Church

WalkAmerica 2007
More than half a million babies are born premature
each year. Often, these premature babies are too sick
to go home and stay for months in the Neonatal Intensive Care Unit. The March of Dimes is an organization
focused on raising money to prevent prematurity and
infant mortality. We now have the opportunity to help
save the lives of thousands of babies by participating in
the March of Dimes WalkAmerica 2007 on Sunday,
April 29th, 2007 and raising funds for this genuine and
worthy cause.
The Youth Ministry (8th grade included) is organizing
a WalkAmerica Team named “Sacred Heart Knanaya
Catholic Parish” to participate in the WalkAmerica 2007
at Grant Park in downtown Chicago. Our team will walk
along the beautiful Chicago lakefront with many political
and civic leaders supporting the March of Dimes. If you
are interested in joining us for this worthy cause, please
contact Lisa Kanjirathumkal or Sabu Mutholam by no
later than April 15th, 2007.
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ി

ഉപകാര രണ

ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ിെല
ആദയ്െ
വി
വാര ക
ന െട പാര രയ്മനുസരി ് ഏെറ ഭക്തി
നി ഭര ം അ
മായി
നട വാനാണ് ലക്ഷയ്മി ിരി
ത്.
ദു:ഖെവ ിയാ രാവിെല 10:00ന്
ആരംഭി
പീഢാനുഭവ
ഷ െട
ഭാഗമായി പ ി ം പാ ക്കിംഗ് േലാ ം
ചു ി വഴിയ കി താ ാലികമായി
ാപി
14
ാന ളി ം
ാ
ി , പി ീട് വിലാപയാ യാ ം
ദക്ഷിണം നട
താണ്.
ഭക്തിനി ഭരമായ ഈ തി ക്ക
ി
പെ ടു വാെന
എ ാവ ം
ക ി സം വഹി വാ കുരി ക
െകാ വ
ത് ന ായിരി ം.

പരി
ാ ാവിെ
അനു ഹ ാ ഉ ി കാരയ്ം
സാധി തിനു ന ി.
ആ സി മ
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Holy Thursday April 5

Abeena Karikkal
Jamie Mutholam
Tobin Poothakkary
JoAnn Puthenpurayil
Savio Vanchipurackal
Good Friday April 6

Easter Vigil, April 7

Neethu Kaniyaly
Kevin Kunnasseril
Anto Pallikunnel
Kevin Thottichira
Aleta Varakalayil

Jithin Kaduthodil
Sherry Kulathilkarottu
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
Vinitha Padinjath

READERS / LECTORS

േനാ കാലം / ഉയി

ി റ ി

Royce Njaravelil
Jerry Thekkeparambil
Seejo Valacheril
Stephanie Vanchipurackal
Josh Vanchipurackal
Easter, April 8

Abeena Karikkal
Jamie Mutholam
Tobin Poothakkary
JoAnn Puthenpurayil
Savio Vanchipurackal

കാലം

APRIL 1 Palm Sunday

PASSAGE

SACRED HEART MALAYALAM

ST. MARY’S

1st Reading

Genesis 49:1-2, 8-12

Ancy Aikaraparambil

Alice Plamparampil

2nd Reading

Zachariah 9:9-10

Benny Kanjiraparayil

Maya Palliveettil

1st Reading

Exodus 12:1-14

Lizzy Naduveettil

Shiney Tharathattel

2nd Reading

Malachi 1:10-11

Sunny Indikuzhy

Suma Aikkarapparampil

1st Reading

Genesis 22: 1-13

Charlie Chakalathottyil

Sherin Oliyil

2nd Reading

Isaiah 53:1-9a

Vimal Thottapuram

Meena Poozhikkunnel

1st Reading

Acts 10:34a, 37-43

Jose Kaniyali

Denny Thuruthuvelil

2nd Reading

1 Corinthians 5:6b-8

James Manjankal

Deepa Madayanakavil

APRIL 5 Holy Thursday

APRIL 6 Good Friday

APRIL 7 Easter Vigil

April 1, 2007
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ം ക്ഷണി
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.

ആഗ ് 11ന് ഇടവക വാ ഷികേ ാടനുബ ി
സി െ ടു
ബ വ
രണികയിേല ് ആശംസക േന
െകാ
കുടുംബ േഫാേ ാക ം പരസയ്
ം ക്ഷണി
. ഒ േപജിന് 300ഉം March 25
അര േപജിന് 200ഉം കാ േപജിന് 100ഉം േഡാളറാണ് സംഭാവന
St. Mary’s Unit
തീക്ഷി
ത്. ഈ ചരി േരഖയി പ ാളികളാകുവാ എ ാ
Collection at Sacred Heart Church
കുടുംബ േള ം ബിസിന കാെര ം ക്ഷണി
.

306.00
2,013.00

Building Fund Donations for S.H. Church

Please
support
our
Advertisers.

250.00

Retreat Collection at S.H. Church

2,521.00

Total Receipts at S.H. Church

4,784.00

Please use check or envelope for credit.
Please write your family name on the check.
Thank you for your support.

Pro-Rehab Services, P.C.
Outpatient Rehab. Specialists.
Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.
6400 College Dr. Suite 800
Palos Heights, IL 60463
(708) 489 6PRS

9518 W. 179th Street
Tinley Park, IL 60487
www.pro-rehabservices.com

Choicecare Home Health, Inc.
Skilled Home Health Agency of Choice.
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide.

9520 W. 179th St., Tinley Park, IL 60487
(708) 633-8600, www.choicecarehh.com

Medicare Certified, most insurance accepted.

ST. MICHAEL’S TOWING

Space
Available
for your
advertisements.

For your individual income tax needs

24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

1-866-JOE-4-TOW

POWER WASH 847-568-1500
4002 W. Chicago, IL
7736 W. Dempster,
Morton Grove,
IL

Cyril Kattapuram 224-717-0376

847-436-4330 (Cell)

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Professional with
11 years experience
in catering.
7215 W. Touhy, Suite 5, Chicago, IL 60631.
Office: 773-792-2117, 312-718-6337 Cell
Fax: 773-792-2118, jaibu6@aol.com
* Free Electronic Filing *
* Refund in 24 Hours *

ROYAL TRAVEL SERVICE

MARTIN & MARBRY
REALTOR
For All Your Real Estate Needs
Buying, Selling, Re-locating & Investing
Call: Zachariah Chacko (Zach)
(A Friendly Realtor)

Find out how much your dream home
is worth today?
4632 W. Church St., Skokie, IL 60076
(847) 677-1200 (Business)
(847) 551-7386 (Pager)
(847) 374-5031 (Voice Mail)

Call
WILLIAM GEORGE
3519 W. Montrose Ave,
Chicago, IL 60618
Tel: 773-588-0304
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625

TEL: (773) 509-9600, FAX: (773) 509-1196
*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR, ETC.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL, CHERIAN VENKADATHU

J & J REMODELING

“Where work is a piece of art.”
Call Us For Remodeling Your

Greetings to
Knanaya
Catholic
Mission
Chicago

∗ Kitchen
∗ Bathroom
∗ Basement
∗ Bedroom
Jose Korattiyil
Res: (847) 933-9509
Cell: (847) 293-6211

RN Review
Comprehensive Review
ExcelRn
Free make-up classes
Individualized Coaching
Full Length Practice Tests
Convenient location

1460 Renaissance
Ste # 208
Park Ridge IL 60068

Call : (630) 742 7202

www.excelrn.com
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076

Phone: 847-674-1600
Fax: 847-674-1608
For all your Mortgage Services
Please contact: Benny Kuriakose (Kanjiraparayil)

Gas Depot Oil Co.
IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301.
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE

www.gasdepot.com

We offer fast approv ls

SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641

ALEX MULLAPPALLIL
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

REALTOR CONSULTANT
Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516
Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential.

TOMY
NELLAMATTAM
619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

YOUR COMMUNITY BANK!
WE ARE HERE FOR ALL YOUR NEEDS!
Commercial * Residential * Investments

ANNA G. LES
ASSISTANT VICE PRESIDENT

Main: 773.763.6200
Email: annales@cbtoc.com

JAMES
KATTAPURAM
Cell: 630-202-1002
Res: 630-307-1518
100% Customer Service

4305 W. Irving Park, Chicago, IL 60641
Tel: 773.286.6200
Specializing in:
∗Existing Residential
∗ New Construction
∗ Commercial / Investment
For a Buyer / Seller Consultation
For a Free Market Analysis
For a Free Pre-Qualification

