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“On the first day of the week, Mary of Magdala came to the
tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the
stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon
Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told
them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t
know where they put him.” So Peter and the other disciple went
out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple
ran faster than Peter and arrived at the tomb first; he bent down
and saw the burial cloths there, but did not go in. When Simon
Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his head, not
with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the
other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed. For they did not yet understand
the Scripture that he had to rise from the dead.” (Jn 20:1-9)

OUR PARISH PILGRIMAGE TO ROME AND HOLY LAND IN OCTOBER 2008
TO PARTICIPATE IN THE CANONIZATION OF SISTER ALPHONSA
A SAINT EMERGED FROM SUFFERING AND SERVICE
Sister Alphonsa Muttathupadathu (August 19, 1910 – July 28, 1946) is the first Indian
woman to be elevated to sainthood. She was beatified by Pope John Paul II in 1986 and
decided as a saint by the pope Benedict XVI on March 1, 2008. The official declaration
would be on October 12, 2008 as the date was decided at a meeting held in Vatican.
On February 8, 1986, almost 40 years after her death, Pope John Paul II beatified her at Kottayam. On June
1, 2007 Pope Benedict XVI authorized her canonization. She will be the second saint from India. In the 17th
century, Saint Gonsalo Garcia, born in Vasai near Mumbai to an Indian mother and Portuguese father in
1556, was also declared a saint.
Early Life: Born as Annakkutty in Kudamaloor, a rural village in Kottayam district, Kerala, India, to Joseph
and Mary Muttathupadathu. Anna's mother died when she was very young, so her maternal aunt raised her.
Anna was educated by her great-uncle Father Joseph Muttathupadathu. When Anna was 3 years old, she
contracted eczema and suffered from it for over a year. In 1923 Anna was badly burned on her feet when she
fell into a pit of burning chaff. This accident left her permanently disabled. She arrived at the Poor Clares convent at Bharananganam on Pentecost 1927. She received the postulant's veil on August 2, 1928 and took the
name Alphonsa. On May 19, 1930 she received her religious habit at Bharananganam. On August 11, 1931
she joined the novitiate. She took her permanent vows on August 12, 1936. She taught elementary school,
but was often sick and unable to teach.
(Continued on page 5)
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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
ENGLISH 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.
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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

Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M
THURSDAY, APRIL 3, 2008
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.

SATURDAY, MARCH 22, 2008
ഇടവക പ ിയി 9:00ന് ദുഃഖശനി ആചരണം:
തീ,
FRIDAY, APRIL 4, 2008
െവ ം െവ രി ് (തിരിക ം വി
ജലം െകാ
Mass and Adoration at 7:00 P.M.
േപാകുവാ െചറിയ പാ
ം െകാ വരാം)
ാന ാന ത
Volunteers meeting after the Mass
നവീകരണം, കു ബാന. ഉയി
തി
ാളിന് ഒ ക്കം.
SATURDAY, APRIL 5, 2008
ഇടവക പ ിയി 7:00 P.M.ന് ഉയി ിെ തി ക്ക
Mass & Novena at 10:00 A.M.
. തുട
േ ഹവി
്
Confession from 10:00 A.M.
െസ ് േമരീസ് ണി ിനുേവ ി രാ ി 11:00ന് ൈന സിെല
8307 േനാ
് ഹാ ലം അവന വി
െസ ് േജാ സ് SUNDAY, APRIL 6, 2008
Religious Education classes and Malayalam Holy
പ ിയി ഉയി ിെ തി ക്ക
.
Mass at 10:00 A.M.
Youth Mass in Malayalam at 11:30 A.M.
SUNDAY, MARCH 23, 2008
ഉയി
ǌായ രാവിെല 10:00 ന് ഇടവക പ ിയി
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
ദിവയ്ബലി.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
THURSDAY, MARCH 27, 2008
THURSDAY, APRIL 10, 2008
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, MARCH 28, 2008
FRIDAY, APRIL 12, 2008
Mass and Adoration for children at 7:00 P.M.
Marriage Preparation Course starts at 6:30 P.M. to
SATURDAY, MARCH 29, 2008
9:30 P.M.
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Mass and Adoration for children at 7:00 P.M.
SUNDAY, MARCH 30, 2008
SATURDAY, APRIL 5, 2008
Religious Education classes and Malayalam Holy
Marriage Preparation Course continues from 9:00
Mass at 10:00 A.M.
A.M. to 5:00 P.M.
Youth Mass in Malayalam at 11:30 A.M.
Mass & Novena at 10:00 A.M.
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അ

ിക്കഷണ

എെ
ിയ സേഹാദര േള,
അടിമത
ി ം നിരാശയി ം കഴി
ി
ഇ ാേയ
ജന ിനു തയ്ാശ പക
ദ ശനം എസക്കിേയ
വാചക
നു ായത് ൈബബിളി എസക്കിേയലിെ
കം, അ യ്ാ
യം 37
വിവരി
്. ശ
ൈസനയ് മാ
ായ
ി മരി ഇ ാേയ പടയാളിക െട അ ിക നിറ
താഴ്വരയിേല ് ൈദവാ ാവ് എസക്കിെയലിെന നയി . ആ
അ ി കൂ ാര
ചു ി ം നട വാ ൈദവം വാചക
േനാടു നി േ ശി . തുട
് അവേയാടു വചി വാ ൈദവം
അേ ഹേ ാട് ആവശയ്െ .
വാചക അ കാരം െച
േ ാ അ ിക ഒ
മെ ാ ിേനാടു േച
് മനുഷയ് െട
അ ി പ
ര ളായി. അവ െടേമ മാംസ ം െതാലി ം
വ
ടി. അവ ശവ ളായി കിട . വീ ം ൈദവ ക ന
കാരം കാ ിേനാടു നാ ദിക്കി ം നി ് ഊതുവാ
വാച
ക ക ി േ ാ ആ ശവ
െടേമ കാ തി. അവ ജീവ
വ ്
സ
മായ ൈസനയ്മായി മാറി.
ഈ ദ ശനെ
ട
് ൈദവം എസക്കിേയ
വാചക
േനാടു പറ
: "ഈ അ ിക ഇ ാേയലിെ
തീകമാണ്.
വിേദശിക െട അടിമത
ി
കഴി
അവെര ǌാ
നിരാശ െട പടുകുഴിയി നി ് ഉയി െ
േ
ി ം. അവ
രി ǌാ ആ ാവിെന നിറ ക ം സ ം നാ ിേല നയി
ക ം െച ം."
എസക്കിേയലിെ
കാല
മാ മ , അതിനു
ം
പി
ം ഇ രം വിേമാചന ിെ അനുഭവം ഇ ാേയ ജന
ിന് ഉ ായി
്. അവയി
ഏ ം
ധാനമാണ് നാമി
േ ാ ആേഘാഷി
കര്ി വിെ
ന:
ാനം. സ യം
നീതിമാ ാരായി ചമ
് പാവെ വെര ം പാപികെള ം
ദു ബലെര ം അടി മ
ക ം ചൂഷണം െച ക ം െച ി
ഇ ാേയലിെല
മാണിമാ െട അടിമത
ി നി ്
ൈദവജനെ
സ ത രാക്കി സഭയാകു
തിയ ൈദവരാജയ്
ിനു വഴിെതളി , തി
െടേമ ന വിജയം വരി തി
ാളാണ് ഈ
. അതിെ
യഥാ
സേ ാഷം നാം
അനുഭവിേക്ക ത് മ
വ െട വിേമാചന ിനായി ന െച ്
തി യി നി ഉ ിതരായിെക്കാ ാണ്.
നി ള നായ ഈേശാെയ കു ം വിധി പീഢി ി ് കുരിശി
േല ിയവെരേ ാെല നിരപരാധികെള കു ം വിധി വാനും
പീഢി ി വാനും ന
ം േലാഭന
ാകും. ഉ ാനം േന

േദാൈഷക ദൃ ക ക്ക്
ലക്ഷയ് ിെല ാനാവി .
റിെ ടു വാ ത ാറാകുേ ാ
ലക്ഷയ്ം സമീപ
മാകും.
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ൈസനയ്മായി മാറിയ ദ ശ
ശനം
നം
രി
ദ ശി
പടയാളികെളേ ാെല മ
വ െട േ രണ
െകണിയി വീണ് സതയ്െ
ടി വ ് ക ം പറ
പര
വാ ന
ം േലാഭന
ാകും. അവയി നിെ
ാം വിേമാ
ചിതരായാേല ഈ റിെ
സേ ാഷം ന
ം അനുഭവി
ക്കാനാ .
എസക്കിേയലിെ
ദ ശന ം മിശിഹാ െട ഉ ാന ം
ജീവിതെ
തയ്ാശേയാെട വീക്ഷി വാ നെ സഹായി
. പഴയനിയമ ിെല ഇ ാേയലിെ
പി തല റക്കാ
രി െചറിയ ശിഖരമായ ക്നാനായക്കാ ം വടേക്ക അേമരിക്ക
യി ഇ
നിരാശയിലാണ്. ഐകയ് ിനും വംശ
ി െട
നിലനി ിനും സ ം സഭാ സംവിധാന ിനുംേവ ി ാേദശി
ക-േദശീയ തല ളി
നാം െവ
െകാ
.
തികൂല
കാലാവ
എ
മാ െമ
പറയാനാവി ല്. എ ി ം അവ
ശാശ തമെ
േബാ യ് ി
തയ്ാശേയാെട ലക്ഷയ് ി
േല കുതി വാനും അതിെ പാതയി വ
കുരി കെള
ക്ഷമേയാെട ഏെ ടു വാനും ന
കഴിയണം.
ചി ിചിതറിക്കിട
അ ിക്കഷണ െള കൂ ിയിണക്കി
ൈസനയ്മാക്കി മാ ിയവനും, നിരാശയിലാ
കര്ി ശിഷയ് ക്ക്
പരി
ാ ാവിെന അയ
നേവാ ാനം ന ിയവനുമായ
ൈദവം, ത ിലാ യി പരി മി ാ ന
ം നവേലാകം
ന ാതിരിക്കി . എസക്കിേയലിെ ദ ശന ി ം കര്ി വിെ
ഉ ാനേശഷ
സഭ െട പീകരണ ി ം പരി
ാ ാ
വിെ
വ
നം നിറ
നി
്. ന ി ം വ
ി
േക്ക ത് ൈദവാ പിയാണ്.
പല ഘ
ളിലായി സമയെമടു ാണു സഭ വള
ത്. 345
ത
1911 വെര പരി മി ി ാണ് ന െട സ ദായ ിനു
േകാ യം പത
ായത്. അതുവെര ന െട കാരണവ ാ
ാേദശിക തല ളി ഏക മനേ ാെട ൈവദിക േനതൃത
ി പ ിക തീ
ം സ ം ഇടവക സംവിധാന ി
മക്കെള വള
ി. അവ സഭാപരമായി വ ശക്തിയായേ ാ
വി
പ ാം പി സ് മാ പാ
പതയാക്കി ഉയ
ി.
നാ ം
ാേദശിക തല ളി
ൈവദിക ം അ ായ ം
േച
് ഐകയ്േ ാെട പ ിക തീ
് ഇടവക േക ീകൃ
തമായി വള േ ാ , ന െട ആ ഹമറി
ൈദവം നെ
തയ്ാശ െട വാ
മിയിെല ി ം അതിനായി ാ
ി
ക്കാം, പരി മിക്കാം. ഈ റിെ ആശംസക
ഏവ
ം
േന
െകാ ്,
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്

Shybu son of Mathew and Mary Kizhakkekuttu
(Thamarakkatt), Chicago with Sini daughter of Cherian and Elsamma Kallelumannil (Ranni), Chicago to
be held on March 30, 2008.
(3/3).
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പിതാക്ക
മാ ് ഒ ാം തീയതി നട ന െട അ ാടിയാ ാണേ ാ. ഈ കാരയ്ം േകാ യെ
ാ പല ആവ
ി നെ
ഓ ി ി ി
താണ്. അതി
കു ിക െട ൈബബി അധി ിത നൃ
ന െട പിതാവായി സ ീകരി
ം സ ദായാംഗ
െട ഐകയ് ം നാ നാെമ ാവ ം അേ ഹെ
വാ ബാ യ് രാണ്.
ക ി ് കര്ി നാഥ
സ
വാസിക
േളാടു സേ ാഷേ ാെട
പറ
ി
ാകും, "ഷിക്കാേഗായിെല ക്നാനാക്കാ
ഇ
അനു ഹീതരായിരി
"െവ ്.
ഇ െന ചി ി വാ
ര
കാരണ
്: ഒ ്, ര
ായി െപ മാറി
െക്കാ ി
തി
ദയ പ ിേയാടു
േജാസ്
സഹകരി
വ ം െസ ് േമരീസ്
താഴ െവ
് ണി കാ ം അഭി ായ വയ്തയ്ാസ
മാ ി വ ് ഒ ായ സായാ ം. ര ്,
ന െട ആ ീയ പിതാവായി തി സഭ നി യി അഭിവ യ്
അ ാടിയാ
പിതാവ് നാെമ ാവേരാടുെമാ ം മണി
ക
ചിലവഴി ് ന െട കു
െള അനു ഹി സ ഭം. ഈ
കാരണ ളാ നാം ൈദവ ിെ
ീതി കാരണമാെയ
തീ യാണ്. ഇതിനായി ത
െട സമയ ം കഴി ക ം
െചലവഴി കു ിക ം മാതാപിതാക്ക ം പരിശീലക ം അഭിന
Reception to Mar Jacob Angadiath to the festival. His
നാ ഹരാണ്.
involvement with our children has been a great boost
കേ ാലിക്കാ വിശ ാസി ് ൈദവം കഴി
ാ
ര
to our Religious Education Schools.
പിതാക്ക ാരാണു ത്. ന
ജ ം ന ിയ പിതാ ം ന െട
ആ ീയ പിതാ ം. ഇതി
ആദയ്െ
പിതാവ് ആരാ ം
ഒരിക്ക കര്ി നാഥ തെ ശിഷയ്േരാടു പറ
: "നി
മാ െ ടാനാവാ
വയ്ക്തിയാണ്. എ ാ അ ീയ പിതാവ്
ാ കെളേ ാെല നി ള
ം സ െ േ ാെല വിേവകി
പല കാരണ ളാ
മാ െ ടാം. ഉദാഹരണ ിന്,
ലം
ക മായിരി വി " എ ്. ഈ നി ള േ ഹ ം വിേവക ം
മാ ം ആവശയ്മാ കേയാ, സഭയി ഉയ
ാനം ലഭി
ഇ
നാം കാണിക്കണം. ക്നാനായ കേ ാലിക്ക വസി
കേയാ, ായ പരിധി കഴി കേയാ, ഇഹേലാക വാസം െവടി
എ ാ
േദശ ളി ം ന
ൈദവാലയ
ം ക ണി ി
കേയാ െച ാ മെ ാ ആ ീയ പിതാവിെന സഭാധികാരി
െസ ക ം
ാപിക്കണം. ന
ക്നാനായ ഇടവകക
ാ
ക
നിേയാഗി ം. ഇ കാരം നിേയാഗിക്കെ ടു
ആെള
പി ് ക്നാനായ ൈവദികെര അവ െട അജപാലകരാക്കണെമ ്
ത
െട സ ം പിതാവായി അംഗീകരി വാ വിശ ാസി
പരി
സിംഹാസനം തെ അ ാടിയാ
പിതാവിേനാടു
ക ബാധയ് രാണ്.
നി േ ശി ി
േ ാ. ന െട ൈദവാലയ
െട ം ൈവദിക
പരിഗ
അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ കുടിേയ ക്കാരായ ന ക്ക് സഭാധി െട ം എ ം കൂടുേ ാ ന െട സഭാപരമായ വള
ണി
്
ന
സ
മായ
ക്നാനായ
പത
ം
ക്നാനായ
െമ
ാനും
കാരിക ഇേ ാ നിേയാഗി ിരി
പിതാവ് മാ േജക്കബ്
ലഭിക്കണെമ ് നയ്ായമാ ം സഭാ േനതൃത േ ാട് അഭയ്
ി
ക്കാ
താണ്.
അതിനാ
പര രം വാ ത ക്ക ളി െട വികസനം
ടക്കാെത ം അതിനിടയി കു
െള സ ദായ ി നി
ന െ ടു ാെത ം ഐകയ്േ ാെട സഭാവള
ായി പരി
മിക്കാം. ൈദവ ിെ
ക ണ ം പരിപാലന ം അേ ാ
ന ി ം ന െട വ ം തല റകളി ം സംലഭയ്മാകും.
SACRED HEART KNANAYA CATHOLIC PARISH

Bishop Mar Jacob Angadiath along with Fr. Jose
Njazhiyampara, Fr. Abraham Mutholath and Fr. Tomy
Vattukulam blessing our children with a prayer at the
beginning of the Religious Education Festival 2008.

MARRIAGE PREPARATION COURSE
Dates: April 11th 6:00 P.M. to 13th 6:00 P.M.
Coordinator: Tonny Pullappally (630) 205-5078
Register Early to ensure your admission.
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ANNUAL RETREAT PHOTOS

(Continued from page 1)

In December 1936 she was reportedly cured from her ailments through the intervention of Saint Thérèse of
Lisieux and Blessed Kuriakose Elias Chavara, but on June 14, 1939 she was struck by a severe attack of
double-pneumonia, which left her weakened. On October 18, 1940, a thief stumbled into her room in the middle of the night. This traumatic event caused her to suffer amnesia, and weakened her again.
Her health continued to deteriorate over a period of months. She received extreme unction on September 29,
1941. The next day she regained her memory, though not complete health. Her health improved over the
next few years, until in July 1945 she developed a stomach problem that caused vomiting. She died on July
28, 1946, aged 35. She is buried at Bharananganam, South India in the Diocese of Palai
Her tomb in Bharananganam has become a pilgrimage site these days as miracles have reported by some
devotees. The miracle attributed to her intercession and approved by Vatican for the canonization was the
healing of club foot of an infant in 1999.
On December 2, 1953, Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Cardinal Tisserant inaugurated the diocesan process for her beatification. Pope John Paul II formally approved a miracle attributed to her intercession and
Alphonsa was declared Servant of God on 9 July 1985 and she became known as Venerable Sister
Alphonsa. She was beatified along with Kuriakose Elias Chavara at Kottayam.
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ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാ ് ക്നാനായ
ഇടവക െട ധനേശഖരണാ
ം
2008 ജു 7 ശനിയാ ൈവകുേ രം
6:00 ന് ഷിക്കാേഗാ േഗ ്േവ തിേയ റി
(5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630)
അവതരി ി
:

Please contact
Shiju Cheriyathil
or
Binu Poothurayil
to become proud sponsor of this program.

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന്

ഉപകാര

രണ

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന്

ഉപകാര

രണ

March 22/23

- േജാണി െതേക്ക റ ി

READERS / LECTORS
March 22

PASSAGE

1st Reading Acts 10:34a, 37-43

- േജാണി െതേക്ക റ ി

ഉയി

March 30

Easter Vigil Mass
Tinu Paranjattu
Nirmal Maniparambil
Soumya Kulathilkarottu
Aniena Jimmy
Sindu Jimmy

Malayalam Mass
Sherry Kulathilkarottu
Vinitha Padinjath
Kichu Maliackalthara
Tinu Parangattu

East Sunday Mass
Jerry Poothakarry
Jeffin Chakkalackal

English Mass
Geo Chemmachel
Vimal Thottupurathu

കാലം

MALAYALAM MASS

ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

Tony Pullapally

No English Mass

Meyamma Vettikkattu

No English Mass

Saba Nedumchira

2nd Reading 1 Corinthians 5:6b-8 Chinnamma Njaravelil
March 30
1st Reading Acts 2:42-47

Sheeba Mutholam

Thomas Paicattu

TBA

2nd Reading 1 Peter 1:3-9

Pennamma Chakkalathottiyil

Chinnu Vachachira

TBA
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ദാനം െച

PACKAGE 1 (Rome and Vatican)

നികുതി ഇള േനടൂ

Visit includes 80% Biblical places * Fr. Abraham Mutholath will offer Holy Mass on most days * Travel in A/C Bus
* Accommodation, buffet breakfast, and dinner in 3 star
hotels * Total fare will be announced soon.

നി
െട ഉപേയാ
പഴകിയ വാഹന
ഒഴിവാ വാ
ആ ഹി േ ാ
അവ ഇടവക െട േപ
രിേലാ,
ഇടവക െട
സാ ഹയ് േസവന വിഭാ
ഗമായ
അഗാെ
വ്െമ ിെ േപരിേലാ
സംഭാവന
െച ക.
വാഹന
ന ാക്കിയ േശഷം കുറ
വില ് ആവശയ്
ക്കാ
ന
താണ്. അതി െട സ മായി വാഹനം വാ
വാനാ ഹി
താഴ്
വ മാനക്കാെര സഹായി വാ
കഴി ം. കൂടാെത അതി െട ലഭി
വ മാനം ന െട പ ി
േവ ിേയാ നാ ിെല ജീവകാ ണയ്
വ
ന
േവ ിേയാ ഉപേയാഗി
താണ്. നി
സംഭാവന ന
വാഹന
ക്ക് അവ െട നിയമാനു ത വില നുസരി ്
രസീത് ഐ.ആ .എസിനുേവ ി ന
താണ്.

Please reserve your seats with the coordinators:
Joy Chemmachel: 1-312-560-1600
John Elakkatt 1– 773-272-1842
Gracy Vachachira 1-630-689-7984

നി
െട വാഹനം സംഭാവന െച വാ ത ാറാകുേ ാ
ഈ പ തി െട േകാ ഡിേനേ ായ േജായി െച ാേ േലാ
സ ി െതേക്ക റ ിേലാ ആയി ബ െ ടുക.

October 9th from Chicago to Rome
October 10, 11, & 13 Sight seeing in Rome
October 12 Canonization of Blessed Alphonsa
October 14th Return trip to Chicago.

ഗി

PACKAGE 2 (Holy Land and Rome)
October 1 from Chicago to Amman
October 2 to 9 Bus trip to visit Biblical places in Jordan, Israel, Egypt, and Alexandria.
October 10 Cairo to Rome
October 10, 11, & 13 Sight seeing in Rome
October 12 Canonization of Blessed Alphonsa
October 14th Return trip to Chicago.
(Dates are not finalized and subject to change).

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

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.

COMPUTER SERVICE
& SUPPORT
Home/Office service
& Network

Professional with
11 years experience
in catering.

CALL FOR DETAILS

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

Cell.224-392-0687

Sajuchemmalakuzhy@gmail.com
MS Certified since 1997

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

ST. MICHAEL’S TOWING
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

Greetings to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

1-866-JOE-4-TOW

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

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Royal Maids L.L.C.

Gasoline distribution
throughout the Midwest

We make it sparkling clean

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

Malayalee Family Owned and Operated

Gas Depot Oil Co.

Free Estimate: 847-676-2300

IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

4901 Oakton St.,
Skokie, IL 60076

www.gasdepot.com

Fax: 847-676-2303
Cell: 847-687-2151

E-mail: sparklinghomes@comcast.net
SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

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)
Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301.
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals

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.

For your Individual Income tax preparation

Cell :( 847) 436-4330

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

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 *

