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നാ ിെല മെ ാ
േത കതെയെ
ാ
വതി വാ
ം, ഒ
പരിധിവെര ഇട ര
ാരായ ആ ക ം, പ ി െട വ
ന
ളി നി ം മാറി നി
അവ യാണ് െപാ
ഇ ് ഈ ഇടവക ൈദവാലയ ി വി
േവ. എ ാ ഇവിെട
ഷികളായി ം മ
ബാന അ ി കഴി
േ ാ എനിെ ാ
ഇടവക െട
വ
ന ളിെല ാം, എ ാ
വിഷമം. അ നി േളാ പ െവ വാ ǌാ
ായ ാ െട ം സാ ി ം ǌാ മന ി
നാ ഹി
. ഇവിെടെയാ
വികാരിയാ
ലാ
; േത കി ം െച
ാ െട ം ഇട
വാ എനി
സാധി ി േ ാ എ താണത്.
ര ാരായ ആ ക െട ം സജീവ സാ ി
കാരണം ഇ
ǌാെനാ
െമ ാനാണ്.
ം. അ െന വലിയ സജീവത ന െട ആരാ
െമ ാന് വികാരിയാ ക സാ മ േ ാ.
ധനയി കാ വാ സാധി
തി അത
ധികം സേ ാഷ
്. ഈേശായാേണാ ര ക
നാ ി
ന െട ഇടവക ൈദവാലയ
െന ് അേന ഷി വാ
ാപക േയാഹ ാ
ളി
വളെര സജീവമായി വി
ാന
പറ
വി
വേരാട്
ഈേശാ
പറ
"
വ
കാ ക" എ ്.
അ ി ാ
്. എ ാ ഇവിെട കാ
ആ േത ക സജീ
അ
േപാെല
ǌാനിവിെട
വ
ക
ിരി
കയാണ്
. ഈ ഇട
വത നാ ി കാണാറി . നാ ി
പല ൈദവാലയ ളി ം
ഇ ആ ക െട എ ം വളെര റ
വരികയാണ്. വിദ ാസ വക ഒ േമാഡലാണ്. ാനായ മിഷ ക െട ഒ േമാഡ .
രായ ആ ക െതാഴിലിനായി റം നാ കളി േപാ
.
റ ക ഉ ാവാം. കാരണം ഇ വള
െട പാതയി
െച
ാ െട എ ം റ
. സ് കഴി
വിദ ാ
ി ലാണ്. ആ റ ക പരിഹരി െകാ ് ഈ േമാഡ ന െട
ക ഉപരി പഠന ിനായി േപാ
. അ ിെന നാ ി
(Continued on page 4)
ഇടവകകളി ആ ക െട എ ം റ
െകാ ിരി
.

േകാ യം അതി പത സഹായെമ ാ
മാ
േജാസഫ് പ ാരേ രി
ൈല 13 ǌായറാ
പാരീഷ് ഹാളി െച
സംഗം.
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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

ADORATION
ALL: First Fridays after Mass.
RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M.

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. during Religious Education
School days.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.

PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass

SYRO-MALANKARA MASS
Once a month as announced.

LEGION OF MARY
Saturdays after 10:00 A.M. Mass.

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
(Schools are now closed for summer.
Will reopen in September).

MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass

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.

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass.

Mathew Moolakkatt.
THURSDAY, AUGUST 7, 2008
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
SATURDAY, JULY 26, 2008
Death Anniversary of Bishop Thomas Tharayil
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 27, 2008
Holy Mass at 10:00 A.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M.

FRIDAY, AUGUST 8, 2008
Holy Mass at 7:00 P.M.
SATURDAY, AUGUST 9, 2008
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, AUGUST 10, 2008
PRO-LIFE DAY OBSERVANCE
Holy Mass at 10:00 A.M.

THURSDAY, JULY 31, 2008
Holy Mass, Novena and Benediction at Community Mass at OLV at 5:30 P.M.
Center at 7:00 P.M.
THURSDAY, AUGUST 14, 2008
FRIDAY, AUGUST 1, 2008
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Holy Mass and Adoration at 7:00 P.M.
Center at 7:00 P.M.
Volunteers Meeting after 7:00 P.M. Holy Mass.
FRIDAY, AUGUST 15, 2008
SATURDAY, AUGUST 2, 2008
FEAST OF ASSUMPTION OF B.V. MARY
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
(Holy Day of Obligation)
മാതാവിെ സ
ാേരാപണ തി
ാ - കട
ദിവസം.
SUNDAY, AUGUST 3, 2008
Holy Mass at 7:00 P.M.
SILVER JUBILEE CELEBRATION OF KNANAYA
CATHOLIC MISSION.
SATURDAY, AUGUST 16, 2008
Reception to Mar Mathew Moolakkatt, Mar Jacob
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
Angadiath, and Mar George Pallipparambil at 9:45
A.M. followed by Holy Mass and Jubilee Meeting. SUNDAY, AUGUST 17, 2008
ആരംഭി
.
Registration for Religious Education Schools begins ഏലിയാ- ീവാ-േമാശ കാല
YOUTH
DAY
OBSERVANCE
IN
OUR
PARISH
today.
Holy Mass at 10:00 A.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M. by Archbishop Mar
Mass at OLV at 5:30 P.M.
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വ അ ഭവി

പീയ

ഷ

വതല റയി മാ മ , തി
വരായ ന
ം പീയ
ഷ
്. നാം സഹവസി
ത് ഏ വിഭാഗം ആ കേളാ
െടാ ാേണാ അവ െട ല
ം ചി ാഗതിക ം െപ മാ
പീയ
ഷ എ
േക
േ ാ നാം ചി ി
ം നെ
ം സ ാധീനി
്. അത് വ
ിയി നി ്
വജന ളിെല സഹ വ
ക െട െത ായ സ ാധീനെ
ംബെ
ം സ ദായെ
ം സ ാധീനി ക ം െച
.
യാണേ ാ. എ ാ അ
വതീ വാ ളി മാ മ , എ ാ
ായ ാരി
ാകാം. ടാെത, ിയാ ക സംവിധാനം വഴി
പാന തിരി
സംഘടനാ െതരെ
് വത
ന
വള
വാ ം പീയ
ഷ
േയാജനെ
വാ
വ
ളി
ചി
ി
ര
വിഭാഗമായി
ന
െട
സ ദാ
കഴി ം.
യെ
മാ
. ഇടവക പ ിേയാ സഹകരി
വ ംഅ ാ
വ ം എ
നിലയി ം വ ത
പീയ
ഷ ന െട
ത
ഇടപഴ
രിപ
ി സ ീകാര മായ വിധം
ഉ ാ
്. അതിനാലാണ് ന ായമായ
വ ധാരണം െച വാ ം ജീവിത ൈശലി മീകരി വാ ം സ ദായ ി
ാ
ി
എ ാ ായ ാ ം
മി ാ
്. എ ാ ഇവയി എ ം കാരണമിെ ി ം സ ം ഇടവക പ ിയി വ
വാേനാ അതിെ
േയാജനം അ ഭവി വാേനാ ന ി
ആ
രാ
ത്
വജന ളാണ്. ത
െട സമ ായ ാ
ചില
ം അവ െട
ം ഭാഗ മി ാതാ
ത്.
െട ഇടയി സ ീകാര മാ വാ അവ െട ൈവ ത
അതിെ
േദാഷ
ഫലം
ന
െട
ംബ
േള
ം
വ
ം
തല
റ
േപാ ം അ കരി വാ അവ മടി കയി . ശരീര ി
്. മറി ് സ ദായ സംഘടന
പ
ം, ടി െട നിറം മ ി
ം,
ഗ്സിന് േയ ം ഏെറ സ ാധീനി
െട
വ
ന ളി സഹകരി വാ
ൈവമനസ ം
അടിമയാ
ം, ആ
ിക
കാതി
ക
നി
ം
ഇേത സാഹാചര ം ലം ഉ ാ
.
പീയ ഷ ലമാണ്.

എെ

ിയ സേഹാദര

േള,

ഒ
െച വാ മടി
കാര
സമാന േത കത
ക
വ മായി സ ഹമായി
വ
ി േ ാ
അഭിമാന
േ ാെട നാം െച ം. അതി േവ ിയാണ് ന െട ഇടവക
യി
വിമ സ് മിനി ി ം െമ സ് മിനി ി ം സീനിയ
സി ിസ സ് മിനി ി ം ഉ െ െട പല
ാന
നാം
നട
ത്. എ ാ
നട
ം ഇേ ാ നട
മായ
പാന ഇല
ന െട ക ണി ി െട ക ണിയ
ിരി
അേമരി
കളി പഠി
ന െട
ികെള അവി
ിെന േദാഷകരമാ ി തീ
്. െതരെ
ിേനാട
െ
സം ാരം ഏെറ സ ാധീനി
തിനാലാണ് ന െട ബ ി പാ ി അഥവാ
പീകരണം ന േയ ാ പരി
ാനായ-മലയാളി സം ാരം ടി പക വാ എ ാ വാരാ
തി
ചരി ി വാ ം മ
വരിെല ന െയേ ാ ം തി
ി ം ന െട ഇടവക പ ിയി അ
ലമായ മെ ാ അ
യാ ി ചി ീകരി വാ ം നെ േ രി ി ം.
രീ ം നാം
ി
ത്. ന െട ആരാധനാ മം പരിശീലി
ിസ ിെ പീയ
ഷറാണ് ഇ
ന െട സ ദായ
ി ക, ന െട ല
േളാ ടി േവദപാഠം പഠി ി ക
ിെ സഭാ-സാ ദായിക വള
് വില തടിയായി നി
എ ിവേയാെടാ ം, ന െട
ിക ം
വജന
ം ഒ
ത്. അതി
തിവിധി
േച
്, പര രം സ ീകാര മായ വിധം ന െട
ാനായമലയാളി സം ാരം ഉ െ ാ വാനാണ് ന െട ഇടവക For Favors Received യായി, പര രം േയാജി ്
െപാ താ ര
േനടിെയ
പ ിയി
നാം വിവിധ പരിപാടിക
സംഘടി ി
ത്.
വാ
നാം
േയാജി
കഴി
സമയം അതിനായി അവ പ ിയി ചിലവഴി
വ
ി ണം. അേ ാേഴ,
േ ാ അവ െട സ ഭാവ ം വ
ിത വികസന ം അതിന്
അഭിവ
പ ാരേ രി
അ
ലമായി പെ
. ഇ വഴി നാം െച
ത്, ണകര
പിതാ
ാവി േപാെല
മായ പീയ
ഷറിെ അ രീ ം ഒ
ലാണ്.
ക ണിയ
ിരി
ക ണി ിയായി
ന
വള
വികസി ാനാ .
ളി േപാ േ ാ
തലാണ്
ികെള പീയ
ഷ
പിടി വാ
ട
ത്. അേ ാ മ
ികേളെ ാെല െപ
മാ വാ അവ േ രിതരാ ം. വ
ിപരമായ വിദ ാഭ ാസ
േ
ാ കലാലയ വിദ ാഭ ാസ ിെ
ണ ം േദാഷ ം
അ തെ യാണ്. അതിനാലാണ്
ികെള ന
കളി
േച
വാ നാം
ി ണെമ പറ
ത്.

വതല റ േടതിേന ാ
തി
വ െട പീയ
ഷറാണ് ന െട
സ ദായ ി ഇ നാശം വിത

ഒ
ഫാ. ഏ

ത്.

-ഒ

വിശ ാസി

ിരി േ ഹേ
ഹാം േ

ാെട,
ാല

്
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എ ാ
േദശ ളിേല ം മിഷ കളി െട വ ാപി ി കയാ
യിരി ണം േറ വ ഷ ളിേല
ന െട വ
ന ല
ം. അെതാ പാ റ
ാനായി ന
േ ാ െകാ
േപാകണം.

സ ീകരി ; സ ീകരി
. എെ
റി ് രഹസ മായി ം
പരസ മായി ം നി
ന
പറ
. െമ ാ ാെര റി ം,
ൈവദികേര റി ം എേ ാ ം, രഹസ മാ ം പരസ മാ ം
ന
പറ ക.

അേമരി യി
ന െട ആ ക
വസി
ഏതാ ്
എ ാ േദശ
ം ǌാ സ ശി കഴി
. പലയിട ം
മിഷ ക
ാപി
തി
വ
ന
ം, മീകരണ
ം ആരംഭി കഴി
. ഓേരാ
ല ം അവിെട
ആ ക മായി സംസാരി വാ എനി ് അവസരം ലഭി .
എ ായിട ം ാനായ മിഷ ക ഉ ാകണെമ ് ശ മായി
എ ാവ ം അഭി ായെ ക ം െച ി
്. അത് വളെര
േപാസി ീവ് ആയ കാര മാണ്. അഭി ായ വ ത ാസ
ം
െത ി ാരണക ം ഉ ്. എ ാ , അവെയാെ
ച കളി
െട പരിഹരി ാ
േത
. ഈ കാര
ി
ഇേ ാ
ഴെ
േയാജി ് ന
േയാജനെ
ണം. എ ാ
ഒരി
ം വലിയ ആേവശം പാടി . അത് കാര
േ ാ
െകാ േപാ വാ തട മാേയ ാം.

അേമരി യി
പര ടന ിെന േ ാ
ഇവി െ
സാഹചര
െള റി ് എനി ് ആശ
ായി
.എ ാ
ലിേ ാ ǌാ പല
ല
ം സ ശി കഴി
.ആ ക
മായി സംസാരി വാ ം സാധി . ഇേ ാ
എനി ് ഒ
ആശ
മി . ന െട ആ ക െമ ാ ാേര ം ൈവദികേര ം
ബ മാനി
വരാണ്;
റ
സമീപന
വരാണ്. അ
െകാ ് േ ാല
െന നി
ബ മാനി ക. രഹസ മാ
യി ം പരസ മായി ം അ െന റി ് ന
പറ ക.

ാനായ സ ഹ ിെ വള
ം നിലനി ി ം കാരണമാ
യത് അവ െട ചരി പരമായ ക ണിയ ആണ്. െമ ാ ,
ൈവദിക , അ ായ േനതാ
, അ ായ സേഹാദര
എ ിവ ഒ ി
ആ ഹിേ ാറി
ക ണിയ . ഈ
ക ണിയ
നിലനി
േ ാ
േമണ ന
് ലഭിേ
ംന
ആ ഹി
മായ കാര
ന
് ലഭി ം.
ഓേരാ
ം ഒ ്
മി ാ ഉേ ശി
ഫലം ന
്
ലഭി വാ
യാസം േനരിടാം. ഉറഹാ മാ യൗേസ ്, ായി
േതാ ാ, ൈവദിക , െശ ാ
ാ , അ ായ സേഹാദര
ഇതാണ് ചരി പരമായ ആ ക ണിയെ ആരംഭം. നി
ൈകെ ാ
ഏ തീ മാന
ം ഈ ക ണിയനി
നി ായിരി ണം. അ ിെന
ാ
തീ മാന
ഉറ
ം ശാശ ാത മായിരി ണം. അകേമ
ക ണിയേനാ
െടാ ം റേമ
ന െട ക ണിയ ം നിലനി
ിെ ാ
േപാ വാ
മി ക.
ഈെയാ മിഷ
പീകരണ ി ബ . േ ാല
വളെരേയെറ േവദനക ം ത ാഗ
ം സഹി ി
്. േന
ത
ി
വ െട ത ാഗ
മായ
വ
നം വഴിയാണ്
ഏ
ാന ം ഏ സംവിധാന ം അതിെ
തയി
എ
ത്. അ െകാ ് േ ാല
െ ത ാഗ
മായ
വ
ന െള ഇവി െ
ാനായ സ ഹം എെ
ം
ഓ ി ം എ
ത് ഉറ ാണ്. െമ ാ ാ ം, ൈവദിക
െമാെ
പലവിധ ി
വിഷമ
േനരി
്. പേ
അവെയാെ
െപാ
സ ഹ ിെ
ന
േവ ിയാണ്.
േ ാല
തെ വിഷമ െളാെ
സേ ാഷേ ാെട

ചി ാേഗായിെല േസ ് ഹാ ് ഇടവക ഇവിെട ഉ ാേക
ിയിരി
മിഷ ക െട േമാഡലാണ്. ഇവിെട നി ം
അത് മ
േദശ ളിേല ് വ ാപി ണം. ബ . േ ാല
െ
വ
നം മ
ല ളിേല ് വ ാപി ണെമ ്
ǌാ േപായ
ല ളിെല സേഹാദര
ആവശ െ ക
ായി. അതിന
ം േ ാല
െ
വ
ന െള
അവ അംഗീകരി
െവ
താണ്. ഓേരായിട ം മിഷ
ആരംഭി
തി
ക ിക
പം െകാ ി
്. അതി
േല ് നാ ി നി ം ൈവദികെര െകാ വ
തി
മ
ം ആരംഭി കഴി
. ഈ വിഷയെ
റി ് ഓേരാ
േദശെ
ആ ക മായി െക.സി.സി.എ .ഏ. ക െവ ഷ
അവസര ി
അഭിവ
പിതാ
ാ മായി സംസാരി
താണ്. അ െന വളെര അ
ലമായി കാര
നീ ി
െ ാ ിരി കയാണ്.
സാ
വള
ന
വള
ന
എ

ാ യി ൈദവ
്. അ െകാ ്
ാ യി
ൈദവ
ി
ി േവ ി ാ
ി ക. അവിെടയാണ് ന െട
ത ാപി ക. വളെര അ
ഹി െ താണ്
െട േകാ യം അതി പത. സഭാ കമായി മിഷ കളി െട
് ഇവിെട ം ഒ
ാനായ പത ഉ ാകണെമ താണ്
െട ആ ഹം. േനരെ
ചി ി േപാെല, തീ മാന
ǌാ
പറ
ക ണിയനി
നി
മാ ം
വാ ത ാറാ ക.

ഇവിെട െറാസാ പതിയിലിെ
ം െമറി ഇടിയാലി
െട ം വാ ക ǌാ
വി ക
ായി. ǌ
നി
േളാെടാ മാണ്. ശതാ ിയാഘാഷി
ഈ അവസര ി
പത െട വ
ന
ഖ മാ ം വജന െള േക ീ
കരി ാണ്. അവരി െടയാണ് സ ദായ ം പത ം നിലനി
േ
ം. അവ െട
തീ ക െ ാ ് നാം വളരണം.
അവ
ായി സംഘടന, ഇം ീഷി
വിശ ാസ പരിശീലനം,
ാന തലായവ മീകരി ക ം േവണം.
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Speeches during the reception to Bishop Mar Joseph Pandarasseril by Vicar Rev. Fr. Abraham Mutholath, KCCNA Secretary Mr. Cyriac Lukose Puthenpurayil, V.P. Abraham Vadakkedath, Stephen George Ex. M.L.A., Shev. Advocate Joy
Joseph Kodiyanthara, and Parish Secretary Jose Thazhathuvettathu.

Sunday morning and seeing my former and
It truly is a blessing to be here in front of all
current students with big smiles on their faces
of you sharing my thoughts about this wonderand waving ‘hi’ to me have brightened every
ful parish church of ours. In my case, I have a
Sunday. I see them making friendships that will
special circumstance in which not only was I a
last their whole lives and I see them grow in
student turned teacher for this parish, but I also
their religious lives together, some things I unhad experienced Religious Education at the
fortunately were not able to do. Through this
Latin Church. For my 8th and final year of forparish church, I see the growing unity of our
mal religious education, I attended both the
community, under God. I am proud to say that
Latin Church and the Knanaya Missions. I
Merril Idiyalil
knew I had to choose where to receive my RE Secretary 07-08 I am a part of this parish and a part of the children’s lives in their faith.
Chrismation, but that was an easy choice. At
the Knanaya mission, I had built strong friendships with
I think this parish has brought so much happiness and
my classmates and I was always excited to come and advantages to our community. It has brought us closer to
learn from people from my own community. I chose to each other and closer to God. The parish has given me ophave my confirmation with my fellow Knanayites and I portunities that I never had before which have been prostill remember it to be one of the best choices because it vided by the Youth Ministry of our parish. The Youth Minwas so special to be hearing mass in Malayalam in our istry held overnight retreats and whole day seminars for us
own, Syro Malabar rite and receive the Holy Spirit with teens to grow in our spiritual lives as well as understand
my good friends.
our Knanaya heritage better. The retreats that were held in
Although attending and teaching CCD at the Knanaya Rockford were life changing experiences that encouraged
Missions were rewarding, there were still some disadvan- all of us to grow in our Knanaya unity and our spiritual
tages of not having our own church. But then came the faith. I learned ways to get closer to God and be a better
summer of 2006, where we found out the wonderful news Christian and Knanayite. Also, as a teacher, I had the privithat we were finally going to have our own parish! The lege of preparing for and participating in annual Religious
wait was long overdue for such an event, but it was finally Education festivals to portray this spiritual growth. Stuhere thanks to the hard work and determination by Father dents and teachers were able to show the parents and comMutholath. Also, thanks to the hard work and time spent munity that the Religious Education schools and the parish
by the many volunteers at this parish, it is the beautiful made a differences in their lives through these shows.
place today. This church runs because of the dedication
Not only are these just a few things the parish has
that the people who attend display. This parish has not brought to our lives, but it’s only the beginning. I see so
only become a church to come and pray and grow in our much more good to come in the future of our community
spiritual lives, but it is also where friends have become and our parish. The construction of the Youth Center will
family. Every Sunday morning, everyone would come to bring better things to our parish and to the youth who will
church, attend CCD, and then eat lunch together, just like reap the full benefits of such an institution. I see more Rea big family would.
treats, more seminars, and most important, more involveBeing a part of this big family is a really important ment of the youth and young adults of our Knanaya com(Continued on page 6)
aspect of this parish church to me. Coming to mass every
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Photo Above: Parish Council Members with Bishop Mar Joseph Pandarasseril.
Photo Below: Volunteers of St. Mary’s Unit with Bishop Mar Joseph Pandarasseril.

SILVER JUBILLEE CELEBRATION OF
KANANAYA CATHOLIC MISSION

On Sunday August 3, 2008 at 10:00 A.M.
Chief Guests:
His Grace Mar Mathew Moolakkatt
His Excellency Mar Jacob Angadiath
His Excellency Mar George Pallipparambil
Mr. Thomas Chazhikadan M.L.A.
Mr. Baby Kanatt, President, Knanaya Catholic
Congress, Archeparchy of Kottayam.
Program:
9:45 A.M. Reception to dignitaries
10:00 A.M. Thanksgiving Mass
11:45 A.M. Public Meeting

Death Anniversary
(07-26-1975)

(Continued from page 5)

munity in our church. But I believe that this can all be
achieved even on a wider scale by the building up of more
parishes in our communities. Not only are there positives
in continuing setting up more parishes here in Chicago, but
also spreading this joy and blessing to the rest of the nation.
One day, I would love to see a Knanaya Diocese here in
the U. S. More parishes set up much like ours here can help
this happen in the future. I know the Lord’s blessing is
with us all through this endeavor. Again, thank you goes to
first, the Lord in everything that he has brought us, then to
Father Mutholath for his dedication, and to all the volunteers for making this parish be the blessing it is in my life.

For Favors Received
From the Holy Spirit
Stebin John son of John and Mary from Puthenpurayil
family (Thadiyampad) in Brooklyn-Queens, NY with Surabhi Alexander daughter of Alexander and Rosely from
Kannachanparambil family (Kuruppanthura) in Chicago
will be held on August 9, 2008.

Mar Thomas Tharayil
Former Bishop of Kottayam

Alphi P. Elackattu son of Philip and Alice from
Elackattu family (Kaipuzha) in Chicago with Anita J. Pachikara daughter of Ellis and Mercy from Pachikara family (Chumkon) in Cleveland will be held on September 14,
2008.
- Jose & Shibi Kakkanatt
3/3
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JULY 20
590.00

St. Mary’s Unit at OLV

1,043.00

S.H. Church Mass offering

July 27

425.00

Sabha Dinam Second Collection

August 3

2,025.00

Manikilukkam (Partial) & Building Fund

Abeena Karikkal
Nirmal Maniparambil
213.00 Soumya Kulathilkarottu
185.00 Kichu Maliackalthara
51.00 Jeffin Chakkalakal
Leo Mundaplackal

Sherry Kulathilkarottu
Vinitha Padinjath
Kichu Maliackalthara
Tinu Parangattu
Stephanie Vanchipurackal
Jamie Mutholam

450.00

Food (Woodridge, Darien & Naperville on 6th)
Food Service (Morton Gove on 7/20/08)
Syro-Malankara Holy Mass
Agape Stall for Charity

4,392.00

TOTAL AT SACRED HEART

READERS / LECTORS

ൈക

ാ

ാലം

July 27

PASSAGE

SACRED HEART CHURCH

ST. MARY’S UNIT

1st Reading

1 Kings 3:5, 7-12

Leelama Puthenpura

Geethu Kuruppanparambil

2nd Reading

Romans 8:28-30

Ashley Varakalayil

Malu Muriparambil

1st Reading

Leviticus 25: 8-13

Sally Muriparambil

Nidhin Kuruppamparampil

2nd Reading

2 Corinthians 9: 7-15

Royce Njaraveli

Teenamol Kalasherry

August 3

PARISH HALL BOOKING
Our parish hall with furniture and
hi-tech sound system is now available for use
at a low maintenance fee.
Please contact Mathachan Chemmachel
for reservation.

Please support our advertisers who help us to publish this bulletin.

SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

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.

Professional with 11 years experience
in catering.
Call WILLIAM GEORGE
3519 W. Montrose Ave,
Chicago, IL 60618
Tel: 773-588-0304
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

COMPUTER SERVICE
& SUPPORT
Home/Office service
& Network
CALL FOR DETAILS

Saju Chemmalakuzhy
Cell.224-392-0687

Sajuchemmalakuzhy@gmail.com
MS Certified since 1997

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

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)

Gasoline distribution
throughout the Midwest

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

www.gasdepot.com

ROYAL TRAVEL SERVICE
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

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.

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

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 *

United ATM & CARD
Your Source For Revenue
619 N. Milwaukee Ave. Suite # 17
Glenview, IL 60025

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

FREE ATM Machine
FREE Credit Card Machine
Call Thampychen Chemmachel
Toll Free 866 595 8192 Office 847 510 5725
Cell 630 788 6486 Jlukose@ uaacc.com

