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REPLY OF MAR MOOLAKKATT TO THE HOFFMAN ESTATE UPDATE
November 14, 2007
My dear Fr Mutholath,
I am glad to know that KCS and the mission have reached more clarity
and agreement regarding the construction of a church in Hoffman estate. My prayers and blessings are with you. Let us all work together for
the common good of the Community which will grow both ecclesially and
socially when we stand together and encourage each other.
With all prayerful wishes,
Mar Mathew Moolakkatt
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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 a list of all Voluntary Staff, please visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M.
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago
YOUTH MASS at 11:30 A.M.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M.
3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
ADORATION
ALL: First Fridays after Mass.
CHILDREN: Every 2nd and 4th Friday after Holy Mass.

SATURDAY, NOVEMBER 24, 2007
Marriage Preparation Course from 9:00 A.M.
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Women Ministry Meeting after Mass
SUNDAY, NOVEMBER 25, 2007
Feast of Christ the King
Marriage Preparation Course from 10:00 A.M.
Religious Education classes and Malayalam Holy
Mass at 10:00 A.M.
Youth Mass and adult meetings from 11:30 A.M.
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007
Retreat by Aravindaksha Menon at Community
Center from 6:30 P.M. to 9:30 P.M. with Mass, Novena, and Benediction.
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RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 3rd Fridays of the month after 7:00 P.M.
Mass.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass & 4:00 P.M. at OLV.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass
LEGION OF MARY
Saturdays after 10:00 A.M. Mass.
MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass
PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass
THEOLOGY COURSE
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass

SUNDAY, DECEMBER 2, 2007
Beginning of Mangala Vartha Kaalam.
മംഗള വാ
കാലം ആരംഭി
.
Religious Education classes and Malayalam Holy
Mass at 10:00 A.M. followed by Retreat by Aravindaksha Menon until 1:00 P.M.
Youth Mass from 11:30 A.M.
Children & Teens Ministry at OLV lower church
from 2:30 P.M.
Retreat by Aravindaksha Menon at OLV church
from 2:30 P.M.
Holy Mass at OLV church at 6:00 P.M.
THURSDAY, DECEMBER 6, 2007
Mass, Novena, and Benediction at Community Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, DECEMBER 7, 2007
Mass at 7:00 P.M. followed by adoration.
Volunteers meeting after adoration.
SATURDAY, DECEMBER 8, 2007
പരി. മാതാവിെ പിറവി തി
ാ
ഗുഡ െ മാതാവിെ തി
ാ ആേഘാഷം 10:00ന്

Mass & Novena at 10:00 A.M.
FRIDAY, NOVEMBER 30, 2007
Retreat by Aravindaksha Menon at Parish Church SUNDAY, DECEMBER 9, 2007
from 6:30 P.M. to 9:30 P.M. with Mass
Religious Education classes and Malayalam Holy
Mass at 10:00 A.M.
SATURDAY, DECEMBER 1, 2007
Youth Mass and adult meetings from 11:30 A.M.
25 േനാ ് ആരംഭം
Mass & Novena at 10:00 A.M. followed by confes- Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M
sion, and Retreat by Aravindaksha Menon.
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ഫലമായി പാ ക്കിംഗ് േലാ ് െപാതുവായി ഉപേയാഗി വാനും
ഇടവക െട ആഭി ഖയ് ി
അജപാലന
ഷകെള തുട
് അേ ാസിേയഷെ ഹാളി വ ് അേ ാസിേയഷേനാ
നവംബ 12നു തി ളാ ൈവകുേ രം ക ണി ി െസ
കലാസാം ാരിക പരിപാടികളിേലാ
റി വ ് ന െട ഇടവക െട െസ ് േമരീസ് ണി ് തി വയ്ക്തികേളാ നട
സ ാര ളിേലാ വിശ ാസികളായ സ ദായാംഗ
നിധിക ം െക.സി.എസ്. എക്സി
ീ ം ബി ഡിംഗ് േബാ ഡ് വി
ക്ക് പെ ടു വാ കഴി ം.
തിനിധിക ം ǌാനും ത ി നട ിയ സൗ ദ ച
െട
ഫലം റ വ േതാെട പല ം ആശ ക
റെ ടുവി ം
ഇടവക സ മായി ആഡിേ ാറിയം പണി കേയാ അതു
വിശദീകരണം േതടി ം എെ േഫാണി വിളി ക
ായി.
കാലാകാല ളി െമയിെ യി െച കേയാ െചെ
ിവ
എ ാ ഈ മീ ിംഗി
ായ ധാരണ െട റിേ ാ ് പിേ
ി . എ ാ പ ി െതാ ടു
തിനാ െക.സി.എസിെ
ദിവസം തെ
ന െട
ിെ ഇ െന ് എഡീഷനി
ആഡിേ ാറിയ ിനും, ആഡിേ ാറിയം അടു
തിനാ
ലഭയ്മാക്കിയതിനാ
പല െത ി ാരണക ം ഒഴിവാ വാ
പ ി ം ഈ സംവിധാനം േയാജനം െച ം. മെ ാ രീതി
സാധി . എ ി ം ആശ
നിലനി നതിനാ പല ം ഉ
യി പറ
ാ , േമ ഡി നി ി
് െസ േപാ
യി സംശയ
ക്ക് ഇവിെട വിശദീകരണം ന കയാണ്.
െലാ
ആഡിേ ാറിയ ം അതിനാവശയ്മായ
ീ
ം മ ം
വ
1. േഹാ ാ എേ ി നി ി വാനിരി
പ ി അേ ാസിേയഷെ ഉടമ തയിലായിരി ം. ബാക്കി
പ
ി
െട
ഉടമ
തയി
ം.
അേ ാസിേയഷെ നിയ ണ ിലായിരി േമാ?
എെ

ിയ സേഹാദര

േള,

ഒരിക്ക മ . അ െന വ ാ ഈ പ തി നട ക മി .
അഭിവ യ് ലക്കാ പിതാ
ാവി തുേപാെല, "കേ ാ
ലിക്കാ സഭയി ൈദവം അയ
ഇടയ ജന െള നയി
. അതാണ് സഭ െട ൈശലി. സംഘടനക നയി
രീതി മ സഭകളി ഉ ാേയക്കാം. പേക്ഷ കേ ാലിക്കാ സഭ
യി
അ ിെനയ . ഇ
ം കാലം സഭ േ ാ േപായതും
അതു െകാ തെ യാണ്." (സേ
ി , നവംബ 4,
2007, േപജ് 5, േകാളം 1). അേ ാസിേയഷനും മിഷനും ത ി
ാക്കിയ ധാരണയി ഒ ാമേ തു
ി ക: "പ ി, മത
േബാധന
, െറക്ടറി എ ിവ പ ി െട ഉടമ തയി ം
നിയ ണ ി മായിരി ക. അതിനുേവ
ലം ക്നാനായ
കേ ാലിക്ക
േവ ി
െസ ് േമരീസ് പാരീഷ് ണി
ിെ
േകാ േറഷന് ഉടമ ാവകാശമായി െക.സി.എസ്.
എ തി െകാടു ക." (കഴി
ലക്കം, േപജ് 5, േകാളം 1).
െസ ് േമരീസ് ണി ം െക.സി.എ ം അതതിെ സ
മായ
ല ം െക ിട ളി ം ഒേര േകാ ൗ ി
െതാ
േച
ിതി െച
ത് ര
ാന
ം
ഷ െച
ഒേര ആ ക ക്ക് കൂടുത സൗകøc ദമായിരി ം. ഇതിെ

ര ാമെ
കു ി െട
പിറവി ആദയ്െ
കു ി ്
തെ
ാധാനയ്ം
കുറ േമാ എ ആശ
ഉളവാ ം. അതു കര്േമണ ഇളയ കു ിേയാടു
വാ ലയ്മായി മാ ം.

2. ഈ പ തി ന െട തി
് െസ റിെ
നി ാണെ
േമാ?

ദയ ൈദവാലയ ിെല
തികൂലമായി ബാധി

തീ യാ മി .
് െസ റിെ
നി ാണ ിനു
വ
ന
ധൃത ഗതിയി
േരാഗമി
്. അതിനാവ
ശയ്മായതിെ
ിെലാ
തുക ലഭയ്മായിക്കഴി
. ഏവ ം
സഹകരി ാ 2008 ആഗ ്
ാം തീയതി ന െട മിഷെ
ജുബിലിയാേഘാഷ ിെ ഭാഗമായി അത് ഉ ഘാടനം െച
വാ
കഴി ം. േസകര്ഡ് ഹാ ് പ ി ം െസ ് േമരീസ്
ണി ിനും വയ്തയ് കണ ം ബാ ് അക്കൗ ം ഉ തിനാ
ഒ ിെ പണം മെ ാ ിന് ഉപേയാഗി
ത ല്.

3. പ ി ം ക ണി ി െസ ം ഒ ി പണി
നാണ്? അതിനു േവ പണം ഉ ാകുേമാ?

െത ി

ര
പ തിയായി സ ക്കാ സമക്ഷം അനുവാദ ിന്
അേപക്ഷി ാ ഇര ി പാ ക്കിംഗ് ഉ ാേക്ക ി വ െമ ാണ്
ആ ക്കിെ ക്ടിെ
റിയി ്. എ ാ പ ിയി കഴി
്
അേത ആ ക്കാ തെ യാണ് ആഡിേ ാറിയം ഉപേയാഗി
െത
യാഥാ
യ്ം
ാപി ാ
ആ
ം ഒഴിവാക്കാ
െനാ ം. അതിനാലാണ് ഇവ ര ംകൂടി ഒ പ തിയായി
ത ാറാ
ത്.
പ

ി ം
നാ മിലയ്
ര മിലയ്
തി േവ ി
മ
വ കൂടി
ഹരി വാ

ആഡിേ ാറിയ ിനുംകൂടി
ആദയ് ഘ
ിന്
േഡാളറാണ് ചില
തീക്ഷി
ത്. അതി
േഡാള െക.സി.എസ്., േഹാ ാ എേ ് പ
വാ ാനമായി സ ീകരി ി
്. അേതാെടാ ം
കഴിവിെനാ
സഹകരി ാ ബാക്കി തുക സമാ
സാധി ം. െക.സി.എസ്. തിനിധിക അഭി
(Continued on page 4)
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(Continued from page 3)

)

പിതാവ് ചിക്കാേഗായി വ േ ാ പിതാ ം െക.സി.എസ്.
തിനിഥിക ം ǌാനും േച
ാക്കിയ ധാരണയി
മാ
േതാെട
ാെത അ ം കൂടി വിശദമായി ച െച ക ം
ഒ ര െമാ ം വ
ികം ആ ധാരണ േരഖെ ടു ക േമ ഈ മീ ിംഗി െചെ ാ .
അതുെകാ ് ഇത് തിെയാ ധാരണയാെണ
പറയാെനാ
ക്കി . ǌ
േരഖെ ടു ി ന സ് െല റി
സി െ ടു
4. േഹാ ാ
എേ ിേല
അകലം
മേ ?
ിയതിെ േകാ ി ǌാ
ലക്കാ പിതാവിന് അയ െകാടു
േ ാ അതി സ
നായി അേ ഹമയ മ പടി ഈ
ഒേര സ ദായ ിെ ര
പ ിക അടു ടു
വ
ലക്ക ിെ ഒ ാം േപജി െകാടു ി
്. എ ാവ െട ം
തിേനക്കാ ന ് അക ിരി
താണ്. േഹാ ാ എേ
അഭി
ായം
കണക്കിെലടു
േശഷം
കൂടുത
വിശദാംശ
ിനു സമീപം കൂടുത വികസന സാ യ്ത
തിനാ കര്േമണ
താണ്. അവ
പതാ യ്ക്ഷെ തീ മാന ിനു
ന െട കൂടുത ആ ക അവിെട താമസമാ വാ സാ യ്ത ത ാറാ
സഭാപരമായ കുറ ക ഈ പ
്. മാ മ , ന
വാഹന ി യാ െച
വരായതി വിേധയമാേക്ക തിനാ
നാ ം എക്സ് സ് േവ നി ി പ ി സമീപ ായതിനാ ം തി ് ഉ ാകു ത .
ദൂരം വലിയ
മായി പല ം കാണു ി .
ഈ തിയ പ തിവഴി ന െട സ ദായ ി കൂടുത
ഐകയ്ം
ഉ ാകുെമ ാണ് എെ
ാ
ന ം തീക്ഷ ം.
5. അ െ
കാ ാടി
മാ ം വേ ാ? എ ാ ഈ
േമ ഡ് പ ിേയാടും അതിെ
് െസ
പ തിേയാടും
മാ
ിനു കാരണം?
കക്ഷിേഭദമി ാെത ഏവ ം സഹകരി ക ം അവിെട
എെ കാ ാട് അ ം ഇ ം ഒ തെ യാണ്. ര
പതിവിനു വയ്തയ് മായി വ
വെര സ ാഗതം െച ക ം
വ ഷം
പ് വീലിംഗ് േപാജക്ട് െക.സി.എസ്. സജീവമായി േവണം. അതുേപാെല േഹാ ാനിെല പ തി മാ േജക്കബ്
പരിഗണി ി
േ ാ. അ െ
െക.സി.എസ്. എക്സി
ീവി അ ാടിയാ
പിതാവ് അംഗീകരി കഴി േ ാ എ ാവ ം
േനാടും ǌാ പറ
ി
താണ് മ ി പ സ് ക ണി ി ആ പ തിേയാടും സഹകരിക്കണം. അ െന അക ക
െസ
പ ി , പകരം പ ി ം ക ണി ി െസ ം അടു
മാ േ ാ
ാേദശികാടി ാന ി
ഇടവക തിരി വാ
ടു
വരാെമ ം അതാണ് അേമരിക്കയിെല സാഹചøc ി
സാധി ം. ന െട േമ ഡിെല
് െസ
പ തി ം
ന െട ഇടവക ം സംഘടന ം അവ െട േസവനം ലഭി
മാതാവിെ
നാമ ി
ര ാമെ
പ ി ം കഴിവതും
ന െട ആ ക
ം ന െത ം. ഇക്കാøc¢ ǌാ പല ാവ േവഗം യാ ാ
യ്മാകുവാ ഏവ ം ാ
ി മേ ാ.
ശയ്ം പല
ല ളി
ാവി ി
്. ഈ ആശയേ ാട്
െക.സി.എസ്. തിനിധിക േയാജി േ ാ ǌാ അവേരാടു
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
സഹകരി കയേ േവ ത്?
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്
ഏതാനും ആ ക
പ് അഭിവ യ് മാ മാത ലക്കാ
ായെ തുേപാെല, ആഡിേ ാറിയം
ിയാകു
നിലവി
ക ണി ി െസ
വി കയാെണ ി
മിലയ്
േഡാളേറാളം ലഭയ്മാകും. അതിനാ
സാ
തിബ മായി കാേണ തി .

Meeting of KCCNA executive and Rev. Fr. Abraham Mutholath with Bishop Mar Jacob Angadiath
at Syro-Malabar Bishop’s House in Chicago.

November 25, 2007
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പ

ി

REVISED FLOOR PLAN OF OUR PROPOSED YOUTH CENTER
Bigger hall than the previously proposed one. Formerly it was 12,000 Sq. feet. Now it is 14,000.
Less expensive than the previously proposed plan. Formerly it was $1.5 million. Now only $750,000.
Present Religious Education School building will remain for use without making much modification.
No disturbance to the Religious Education School or church from the auditorium.
Auditorium can be used for Holy Mass on special occasions, assembly hall for public events, indoor stadium for games, and banquet hall for social gatherings.
Equipped for theatrical stage programs with large green rooms in the Religious Education School.
We will display professional quality original paintings depicting Knanaya history and traditions.
Handicap access to all areas of the building.
We will establish more parking space around the building.
This will be the Silver Jubilee memorial of Knanaya Catholic Mission of Chicago.
The proposed date of blessing is on Sunday, August 3, 2008 by our Archbishop and bishops.
The project is in progress. Your suggestions and contributions are welcome.

November 25, 2007
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Youth Ministry Presents:

ഗുഡ െ മാതാവിെ
തി
ാ ആഘാഷം

Silver Jubilee
Seminar Series
Workshop for parents of teenagers (13 years and up) on
December 9, 2007 after Malayalam Mass by Dr .Gregory Lewis, PsyD. (John H.
Stroger Jr. Hospital of Cook County.) and Ms. Megha
Tailor .

Topic:

HOW TO BETTER UNDERSTAND
AND COMMUNICATE WITH YOUR
TEENAGER.
ഇടവക പ

അരവി ാക്ഷേമേനാ

ിയി

ഡിസംബ 8 ശനി രാവിെല 10:00ന്
ലദീ

്, പാ കു

ാന,
ംഎ

സംഗം,
ി

ദക്ഷിണം

REMEMBER OUR KNANAYA PARISH IN YOUR WILL
To include our parish in your will/estate plan, the following language would be appropriate:
“I give to Sacred
Heart Knanaya Catholic Parish of Chicago,
________________ ( a specific amount or percentage of the
residue of the estate) for use and benefit of this parish.”

നയി

ധയ്ാനം

നവംബ 29 വയ്ാഴം ൈവകുേ രം 6:30ന്
ക ണി ി െസ റി
നവംബ 30 െവ ി ൈവകുേ രം 6:30 ന്
ഇടവക പ ിയി
ഡിസംബ 1 ശനി രാവിെല 10:00 ത 6:00
വെര ഇടവക പ ിയി
ഡിസംബ 2 ǌായ രാവിെല 10:00 ത
1:00 വെര ഇടവക പ ിയി , 2:30 ത
ഓ.എ .വി. പ ിയി .
Children & Teens Ministry at OLV lower church on December 2nd from 2:30 P.M.

YOUTH CENTER PROJECT
Please contribute generously for our Youth
Center Project. The Fund Raising Committee is
asked to contact you. Please bring your donation
to the church so we can start the project on time.
Minimum expected contribution including
the
church fund
is $5,000.

November 25
MALAYALAM MASS
Arun Nellamattam
Amal Vellappally
Nirmal Maniparambil
Soumya Kulathilkarottu

MALAYALAM MASS
Tinu Paranjattu
Arun Nellamattam
Amal Vellapally
Jithin Kaduthodil

ENGLISH MASS
Geo Chemmachel
Vimal Thottupurathu

ENGLISH MASS
Aleta Varakalayil
Kevin Thottichira

പ

READERS / LECTORS

Nov. 25

PASSAGE

December 2

ി കൂദാശാ കാലം

MALAYALAM MASS

ENGLISH MASS

ST. MARY’S at OLV

1st Reading 2 Samuel 5:1-3

Sajan Mudiyoorkunnel

Jimmy Chakkalakel

Neil Edat

2nd Reading Colossians 1:12-20

Baby Menamattathil

Jenny Nedumackal

Justin Nellamattom

1st Reading Isaiah 2:1-5

Shiny Karikulam

Maria Nadupparambil

Sarah Thekkumkattil

2nd Reading Romans 13:11–14

Lenny Pinarkyil

Samson Cherukara

Nimisha Edukkuthara

Dec. 2

November 25, 2007
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കര്ി മസ്
കേരാ
ന െട േസകര്ഡ് ഹാ ്
ക്നാനായ കാ ലിക് പാരീ
ഷിെ വികസന
വ
ന
േവ ി ന െട ഇട വക െട ആഭി ഖയ് ി
ഭവന
സ ശി ് ഈ വ ഷ ം കര്ി മസ് കേരാ
നട
താണ്.
ന െട പ ി ് ഏെറ സഹായം ആവശയ്മായ ഈ
അവസര ി
ഏവ െട ം സഹകരണം അഭയ്
ി
.
േകാ ഡിേനേ ്: അലക്സ് പടി
ാേറ &
ബിനു
റയി
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SACRAMENT OF RECONCILIATION

Confession for Religious Education
Students, Teachers, and parents
shall on every First Saturday of the
month during and after 10:00 A.M.
Mass.
Others are also welcome.

Family Commission
Of our Parish offers

ഉപകാര

രണ

MARRIAGE
PREPARATION
COURSE

At Sacred Heart Knanaya Catholic Parish
Schedule
Friday November 23rd, 6 P.M. - 9 P.M.
Saturday November 24th 9 A.M. - 7 P.M.
Sunday November 25th 10 A.M. - 4 P.M.

Gaanam
Videos & Photos
Edukkutharayil
Professional Touch
with
Latest Technology.

Best compliments from

The Mutholath Family

Pro-Rehab Services, P.C.

Choicecare Home Health, Inc.

Outpatient Rehab. Specialists.
Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.
6400 College Dr. Suite 800
9518 W. 179th Street
Palos Heights, IL 60463
Tinley Park, IL 60487
(708) 489 6PRS
www.pro-rehabservices.com

- മിനി

Skilled Home Health Agency of Choice
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide.
6400 College Dr. Suite 100, Palos Heights, IL 60463
(708) 489-0123, www.choicecarehh.com

Medicare Certified, most insurance accepted.

ST. MICHAEL’S TOWING
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

1-866-JOE-4-TOW

POWER WASH 847-568-1500

ANIL
Cell: 630-202-5969
Res: 847-827-7827

4002 W. Chicago, IL
7736 W. Dempster,
Morton Grove,
IL

Professional with
11 years experience
in catering.

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

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
Parish
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
We offer fast approvals

www.gasdepot.com
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

7215 W. Touhy, Suite 5, Chicago, IL 60631.
Office: 773-792-2117, 312-718-6337 Cell
Fax: 773-792-2118, jaibu6@aol.com

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

Cyril Kattapuram 224-717-0376

* Free Electronic Filing *
* Refund in 24 Hours *

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

