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ക്നാനായ സ ദായ ിെ
കഴി
16ലധികം നൂ ാ
ിെ ചരി
ി ഇദം ഥമമായി ര േപ ൈദവദാസ
രായി
ഖയ്ാപിക്കെ ടു . ച നാേ രി വികാരിയാ ി
െ
ം, പി ീട് െത ംഭാഗ ക്കായി ന െ
േകാ യം
വികാരിയാ ിെ
ം
ഥമ വികാരി അ േ ാലിക്ക ം
വിസിേ ഷ സനയ്ാസിനി സ ഹ ിെ
ാപകനുമായ
അഭിവ യ് മാക്കീ
പിതാ ം, ജീവകാ ണയ്
വ
ന
ളി ത രനും െസ ് േജാസഫ്സ് സനയ്ാസിനി സ ഹ
ിെ
ാപകനുമായ ത ി ബ മാനെ
െതാ ി
യ നുമാണ് ഈ ൈദവദാസ .

മാ മാത മാക്കീ

ഇവെര ൈദവദാസരായി ഖയ്ാപി
ത് ജനുവരി 26ന്
ഉ കഴി
് 2:30ന് കര്ി രാജ ക ീഡലിലാണ്. വി
രായി നാമകരണം െച
തിനു
ഘ
ളി ആദയ്
േ താണ് ൈദവദാസരാ
ഖയ്ാപനം. ഇതിനുേവ
അനുവാദം സീേറാമലബാ സിനഡും പരി
സിംഹാസ
ന ംന ക
ായി.

ത

ി

െതാ ിയ

ഡിേ ായി ്, ലാസ് േവഗാസ് എ ീ നഗര
േക
മാക്കി തിയ ക്നാനായ കാ ലിക് മിഷനുക
ാപി
െകാ ് ഷിക്കാേഗാ സീേറാ-മലബാ
പതാ യ്ക്ഷ മാ
േജക്കബ് അ ാടിയാ ് ക ന റെ ടുവി . ഈ ക്നാനായ
കാ ലിക് മിഷനുക ജനുവരി
ിന് നിലവി വ .
മി ിഗ
േ ി
ക്നാനായ കേ ാലിക്ക ഉ െക്കാ
ഡിേ ായി ് ക്നാനായ മിഷെ ചുമതല വികാരി ജന
റാ ം ക്നാനായ റീജിയ
ഡയറക്ട മായ ഫാ. ഏ ഹാം
േ ാല ിനാണ്. െനവാഡാ, അരിേസാണാ േ കളിെല
Bishop Mar
Rev. Fr. Abraham
Rev. Fr. Thomas ക്നാനായക്കാ
േവ ി
ലാസ് േവഗാസിെല െസ ്
Jacob Angadiath
Mutholath
Mulavanal
ീഫ സ് ക്നാനായ കാ ലിക് മിഷെ ഡയറക്ട േലാസ്
ആ ലസ് െസ ് പയസ് െട ത് ക്നാനായ മിഷ ഡയറക്ട കൂടിയായ ഫാ. േതാമസ് ളവിനാലാണ്.

ന േയാ ക്ക് - ന േജ ി ഭാഗ ളി
നാ ക്നാനായ കാ ലിക് മിഷനുക െട തിയ ഡയറക്ടറായി
റവ. ഫാ. െജയിംസ് െപാ ാനായിലിെന അഭിവ യ് മാ േജക്കബ് അ ാടിയാ
പിതാവ് ജനുവരി ഒ
ത നിയമി . ഈ മിഷനുക െട ഡയറക്ടറായി
റവ. ഫാ. േതാമസ് ാേല നാ ിേല േപായ
ഒഴിവിേല ാണ് ഈ നിയമനം.
കല്ി , ന വാ ക്ക്, േറാക്ലാ ഡ്, െവ ് െച
ആ ് േ ാ ്സ്
എ ിവയാണ് നാ ക്നാനായ മിഷനുക .
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ലിക് റീജിയണും ഈ ന സ്െല ം

അടു
കാല ് ക്നാനായ വിഷയ െള റി ് െക.സി.
സി.എ .ഏ. ം േകാ യം അതി പതാ യ്ക്ഷനായ മാ മാത
ലക്കാ പിതാ ം മിഷ ഡയറക്ട മാ മാ
ായ ധാരണ െട
െവളി
ി കഴി
ല ളിെല ാം ക്നാനായ മിഷ
നുക
ാപിക്കണെമ ം, നിലവി
മിഷനുകളി പ ി
ക സ മായി
ാപി ് ഇടവകകളായി വളരണെമ ം, ക്നാ
നായ റീജിയെണ ക്നാനായ പതയാക ക്കവിധം വികസി ി
ക്കണെമ ം തീ മാനി ക
ായി. അ െന, വടേക്ക അേമ
രിക്കയിെല ക്നാനായക്കാരി
ായ ആശ ക ം െത ിധാരണ
ക ം കുറ
േതാെട മിഷനുക ക്ക് അജപാലന സംവിധാനം
െമ െ ടു
തിനു അനുകൂല സാഹചരയ്ം സംജാതമായിരി
കയാണ്.

േള,

ഇ ഡയ് െട
ിര ിേയാളം വലി
അേമരിക്ക ഐ
കയ്നാടുക
വ വയ്ാപി കിട
ഷിക്കാേഗാ െസേ ാ
മസ് സീേറാ-മലബാ
പതെയ
ാേദശിക അജപാലന
വ
ന
ക്കായി ഏ റീജിയണുകളായി 2006 ഏ ി
28നു മാ േജക്കബ് അ ാടിയാ
പിതാ തിരി ക
ായി. അേ ാ ന െട താ രയ് കാരം ക്നാനായ മിഷനു
കെള േദശീയാടി ാന ി തെ ഒ റീജിയണായി അേ
ഹം
ാപി . മാ മ , മ റീജിയണുകളി നി
വയ്തയ്
മായി, ക്നാനായ മിഷനുക ഇ ാ
ല ളിെല ക്നാനായ
ക്കാെര ം ഈ റീജിയെ കീഴി ഉ െ ടു ി അവ െട അജ
പാലന
ഷ െട ചുമതല ം, അവെര അജപാലനപരമായി
ക്നാനായ റീജിയെ
തിനിധി സേ ളനം ര
ാവശയ്ം
സംഘടി ി വാനു
ഉ രവാദിത ം വികാരി ജനറാ കൂടി
ഷിക്കാേഗായിെല
ക്നാനായ
പ
ിയി
നട
ക
ായി.
നില
യായ റീജിയ
ഡയറക്ടെറ ഏ ി ക
ായി. അതുവഴി
വി
മിഷനുക െട ഡയറക്ട മാ ം അ ായ തിനിധിക ം
േകരള ിെല സീേറാമലബാ സഭയി
ക്നാനായക്കാ
പെ
ടു
ആ ര
സേ ളന ളി ം പതാ യ്ക്ഷ മാ
വയ്ക്തിഗത അജപാലന സംവിധാനം ന ക്ക് ഇവിെട ം ലഭി .
േജക്കബ് അ ാടിയാ
പിതാ പെ ടു ് േവ
മാ ഗ
കഴി
ല ളി മിഷനുക
ാപി ക, മിഷ നി േ ശ
ം േ ാ ാഹന ം ന ക
ായി.
നുക
പ ി ം അനുബ
ാപന
ം സ മാക്കി
കഴി
നവംബ 20നു േച
ക്നാനായ റീജിയെ തീ
ഇടവകകളായി വള വാ േ ാ ാഹി ി ക, അജപാലന
മാന കാരം
മാസ ിെലാരിക്ക ക്നാനായ റീജിയണു
സംവിധാന
െമ െ ടു ി അവെയ റീജിയ
തല ി
േവ
ി
മിഷനുകളി
വിതരണം െച വാ ന സ് െല
സി
േകര്ാഡീകരി ക, തുട ിയവയാണ് റീജിയെ
വ
ന
െ
ടു
ണെമ
തീ
മാനി
ക
ായി.
സൗകരയ്ാ
ം
, റീജിയ
നിലവി വ സമയ ് തിയ മിഷനുക
ഷിക്കാേഗാ
ക്നാനായ
ഇടവക
െട
തിവാര
ന
സ്
െല
റിെ
ാപി
തിന് സാേ തിക തട
ഉ ായി
.
മാസ ിെലാരിക്ക
ഒ ലക്കം ഇതിനായി േയാജന
അതിനാ
പരിമിതമായ വികസനേമ റീജിയെ
േനതൃത
െ
ടു
വാനാണു
തീ
മാനി
ത്. അതി
കാര
ആദയ്
ി സാധയ്മായി
.
ലക്കമാണ് ഇത്. അടു
ലക്കം ഏ ി ര ാം ǌായറാ
റീജിയ
ഉ ായതിനു േശഷം ഷിക്കാേഗാ മിഷ പ ി േ തായിരി ം. എ ാ കഴി
2005 ഒേക്ടാബ 2 ത
വാ ി ഇടവകയായി ഉയ
. മയാമിയി
തിയ മിഷ
തുട യായി സി െ ടു ിേ ാ
ഈ ന സ് െല റിെ
ാപി ് ഫാ. േജാ ജ് പാ െവ ി റെയ അതിെ ചുമതല എ ാ ലക്ക ം ഇ െന ി
ലഭയ്മാണ്. അവയിെല പല
ഏ ി . റീജിയ ഡയറക്ട എ നിലയി പല
ല
ം േലഖന
, േതയ്കി വികാരി െട സേ ശം, ഷിക്കാേഗാ
സ ശി ് മിഷെ ആവശയ്കതെയ റി ǌാ സംസാരി ക്നാനായക്കാ
മാ മ , വടെക്ക അേമരിക്കയിെല എ ാ
ക ം സ ദായാംഗ
െട സംശയ
ക്ക് നിവാരണം ക്നാനായ കേ ാലിക്ക
ം മാ ഗദ ശനേമകു താണ്.
വ
ക ം െച . അതിനുേശഷം ഇേ ാ
തിയ ക്നാനായ
ന െട സ ദായെ
ക്നാനായ സഭെയ ാണ് മാ യ്മ
മിഷനുക ഉ ായിെക്കാ ിരി
.
വിേശഷി ി
ത്. ാേയാഗിക തല ി അതു ശരിയാണ്.
കാരണം ഈ സ ദായം കേ ാലിക്കാ സഭ െട ം യാേക്കാ
ബായ സഭ െട ം അജപാലന സംവിധാന ളി െടയാണ്
നിലനി
തും വള
വികസി
തും. സഭാപരമായ സംവി
ധാന ളി നി േ ാ സഭ െട ച
ടി ഐകയ്േ ാെട
വള വാനും കൂ ം െത ി പറക്കാതിരി
തിനും ആരാധനാ
ക്നാനായ സഭാ കൂ ാ യി
സ ഹെമ
നിലയി ൈവദിക േനതൃത
ി അജപാലന
േചരാെത മക്ക ക്നാനായ
പര ം സാ ഹയ് ം സാ ദായിക ം വിദയ്ാഭയ്ാസപര മായി
വിവാഹം നട ിയതുെകാ
വള
വികസി വാനും ഇടയാകു . അടു കാലം വെര
വടേക്ക അേമരിക്കയി ന
സഭാ സംവിധാനം േവ
മാ ം നി
െട കുടുംബം നാെള ക്നാനായ

സ ദായ

ി

നിലനി ണെമ

ി .

(Continued on page 3)
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KNANAYA CATHOLIC REGION: PARISH & MISSIONS
NO. NAME & ADDRESS

PASTOR/DIRECTOR PHONE & E-MAIL

1

Sacred Heart Knanaya Catholic Parish, Chicago

Fr. Abraham Mutholath
1-773-412-6254 / mutholath2000@yahoo.com

2

Holy Family Knanaya Catholic Mission, Atlanta

Fr. Thomas Edathiparambil
1-404-428-3952 / stany022000@yahoo.co.in

3

Knanaya Catholic Mission, Brooklyn, New York

Fr. James Ponganayil
1-914-309-5822 / jponganayil@yahoo.com

162

4

Knanaya Catholic Mission, Dallas

Fr. James Cheruvil
1-713-384-6944 / jamesachandy@yahoo.co.in

110

5

Knanaya Catholic Mission, Detroit

Fr. Abraham Mutholath

6

Knanaya Catholic Mission, Houston

Rev. Fr. James Cheruvil
1-713-384-6944 / jamesachandy@yahoo.co.in

7

St. Stephen's Knanaya Catholic Mission, Las Vegas Rev. Fr. Thomas Mulavanal
1-310-709-5111 / mulavan@hotmail.com

19

8

St. Pius X Knanaya Catholic Mission, Los Angeles Fr. Thomas Mulavanal
1-310-709-5111 / mulavan@hotmail.com

85

9

Knanaya Catholic Mission, South Florida

Fr. George Pakkuvettithara
1-305-335-0715 / pmgeorge7@hotmail.com

80

10

Knanaya Catholic Mission, Newark, New Jersey

Fr. James Ponganayil
1-914-309-5822 / jponganayil@yahoo.com

118

11

Knanaya Catholic Mission, Philadelphia

Rev. Fr. Thomas Vattothuparambil
1-215-646-4686

12

Knanaya Catholic Mission, Rockland, New York

Fr. James Ponganayil
1-914-309-5822 / jponganayil@yahoo.com

105

13

St. Mary's Knanaya Catholic Mission, San Jose

Fr. John Chennakuzhy
1-408-824-4374 / chennakuzhy@yahoo.co.in

187

14

Knanaya Catholic Mission, Westchester & Bronx

Fr. James Ponganayil
1-914-309-5822 / jponganayil@yahoo.com

115

(Continued from page 2)

ഇ ാതി
അനുഭവി

തിെ അൈനകയ് ം അരാജകത ം നാം ഏെറ
ക
ായി.

ന േടതായ സഭാസംവിധാനം െക ി ടു വാ അവസരമി
ാതി
കാലഘ
ി
ന െട അ ായ സംഘടനക
നി ഹി േസവനം
ശംസനീയമാണ്. എ ാ
2001
സീേറാ-മലബാ
പത നിലവി വ േതാെട ന ക്ക് അജപാ
ലന സംവിധാന
കര്മെ ടു വാനു
ൈനയാമിക സാഹ
ചരയ്ം സംജാതമായി. െത ിധാരണക നീ ിയ സാഹചരയ്
ി
പത െട അനുവാദേ ാെട ന േടതായ സഭാ സംവി
ധാന
പടു യ
വാ നാം ഉ ാഹിക്കണം. അ ായ
സംഘടനക ക്ക് അജപാല
ഷെയാഴിെക
എ ാ തല
ളി ം സാ ദായിക േസവനം തുടരാെമ
മാ മ , അവെയ
സജീവമാ ക ം േവണം. എ ാ ഇടവക െചേ
ഷ
നി ഹി വാ
സംഘടന
സാധി കയി ാ തിനാ
ന
പ ിക ഉ ാക്കി ഇടവകകളായി വളരണം.

FAMILIES
758
92

90
330

36

വാരാ യ് ിെല ഇടവക കൂ ാ യി െട നാ ം ന െട കു ി
ക ം വജന
ം സാ ദായിക ഐകയ് ി ം േ ഹ ി ം
പാര രയ് ളി ം വള
വികസിേക്ക ത് ന െട സാ
ദായിക നിലനി ിന് അതയ്ാവശയ്മാണ്. ഇടവകക അജപാ
ലന
ഷയി
േക ീകരി േ ാ ഇതര േസവന
ക്കായി ന െട സംഘടനക ം സജീവമാകണം. ഇവ
ര ം ഒേര ജനത േവ ി വയ്തയ്
തല ളി വയ്തയ്
നിയമാവലി കാരം േസവനം െചേ
താണ്. എ ാ ഇവ
ര ം പര ര ധാരണേയാെട സഹകരി
വ
ി െകാ ്
ന െട സാ ദായിക താ രയ്
സംരക്ഷി വാ
തി
ാബ രാകണം. അതി െട ഈ വാസി നാ ി ന െട
മക്ക ന െട പാര രയ് ളി അഭിമാനി
വ ം, അവ
െയ പാലി
വ ം, വ ം തല റകളിേല ് ൈകമാ
വ
മാകെ .
ഒ
ഫാ. ഏ

ിരി േ ഹേ
ഹാം േ

ാെട,
ാല

്
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Photos Above: Interior and exterior view of the church to be bought by Holy Family Knanaya
Catholic Mission in Atlanta.
This mission is for 92 families living in the state of Georgia. Bishop Mar Jacob Angadiath established this mission on August 15, 2008. The Mission has six Religious Education Classes with
48 students, 10 teachers, and 12 volunteers.
Rev. Fr. Stany Edathiparambil is the mission director.

Bishop Mar Jacob Angadiath addressing the second meeting of the Knanaya Catholic Region held at Sacred Heart
Knanaya Catholic Church in Chicago on November 20, 2008.

Knanaya Catholic Mission of South Florida
Bishop Mar Jacob Angadiath established this
mission on July 21, 2007.
This mission consists of 80 families in South
Florida. Holy Mass is offered once a month.
Rev. Fr. George Pakkuvettithara is in charge of
this mission.
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Photos Above: Bishop Mar Jacob Angadiath announcing the establishment of Knanaya Catholic Region in St. Thomas
Syro-Malabar Diocese of Chicago on April 30, 2006 at O.L.V. Church in Chicago and handing over the decree to Rev.
Fr. Abraham Mutholath appointing him as the director of the region.
Photo Below: Bishop Mar Angadiath along with priests and lay representatives from various missions who participated
in the first Knanaya Region Meeting held at Sacred Heart Knanaya Catholic Church in Chicago in September 28, 2007.

Bishop Mar Jacob Angadiath along with priests and lay representatives from various missions who participated in the
second Knanaya Region Meeting held at Sacred Heart Knanaya Catholic Church in Chicago on November 20, 2008.
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എ ിവരാണ് മതാ യ്ാപക . വതീ
ഫാ. േഡാമിനിക് മഠ ി കള ി ഡയറക്ടറായി 2000 ൈജസി ആയിരംതറ
വാക്ക
േവ ി
േക്കാസ് ചാമക്കാലായി
കല്ാ ക
ജൂൈല ഒ ിനാണ് സാ െഹാേസയിെല ക്നാനായ മിഷ
സംഘടി
ി
വ
.
ാപിതമായത്. ഇേ ാഴെ
ഡയറക്ട
ഫാ. േജാ
േച ാകുഴി 2008 െസ ംബ 28ന് ചാ െജടു .
േജാ സ
റയ
ി, േബബി വ ാടികുേ
, േ ാമി
പഴയ
ി,
േബാബ
േത
ംകാ
ി
എ
ിവ
ൈകക്കാര
ാ
ഒേക്ടാബ
2008
ത
മിഷെ
വ
ന
രാ
17
അംഗ
പാരീഷ്
കൗ
സിലിെന
െപാതുേയാഗം
കയ്ാ ്െബ ിെല െസ ് േമരീസ് അ ീറിയ കാ ഡിയ
ടു ക
ായി.
ൈദവാലയ
ഷികളായി
ച ി
വ
ി വാ
തുട ി. എ ാ ആ യി ം െതരെ
േതാമസ്
വാേല
,
േജാ
ലി
തകേഡ
എ
ിവ
േസവനം
ൈവകുേ രം അ മണിക്ക് ആരംഭി
വി
കു
ാന
െച
.
േയാടനുബ ി ് െകാ നമ ാര ം, മാസ ിെല ആദയ് ആ
യി മാതാവിെ െനാേവന ം നട െ ടു .
ഇ ാവശയ്െ
കര്ി മസ് കു
ാന െസ ് സി ിയാ
കാ
ലിക്
ച
ി
ഡിസംബ
24ന്
അ ി . അേതാ
ീ-െക ത എ ാം കല്ാസ് വെര
കു ിക ക്ക് മത
ളിെല കു ിക
ം
വജന
േബാധന കല്ാ ക
ആരംഭി . ബിേനായ് േച ാ ാണ് ടനുബ ി ് മതേബാധന
ം
വിവിധ
വിേനാദ
പരിപാടിക
നട
ക
ായി.
അതിെ േകാ ഡിേന . േ ാമി പഴയ
ി, െജ ി െവ ി
യാ , നിഷി െവ ിയാ , ആ
റയ
ി, അ ജലി െവ ി
സാ െഹാേസ മിഷനി 182 കുടുംബ
ഉ െക്കാ
യാ , െമ ലി കള ര േ , ഷീബ റയ
ി, വി
635 അംഗ ളാണു ത്.
ളിക്ക , ൈജസ
നട ഴ
, ബി സി നട ഴയക്ക ,

ത ാറാക്കിയത്: േജാമി െവ

Photo Above: San Jose Mission Director Fr. John Chennakuzhy. Photo Right:
Youth Group. Photo Below:
Religious Education Staff
and students.

ിയാ
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ബ മാനെ
േജാസഫ് േമേലട
െ
അ യ്ക്ഷതയി 1994 ഡിസംബറി സമാരംഭി
ക്നാനായ മിഷ , ഇേ ാഴെ
ഡയറക്ട
ഫാ. െജയിംസ് െച വിലിെ
േനതൃത
ി
അേമരിക്കയിെല ശക്തമായ കേ ാലിക്കാ സ ഹ
മായി വള
കഴി
.
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അഭിവ യ് മാ പ ാരേ രി പിതാവി നി ്
2008 30 കു ിക ൈതലാഭിേഷക ം 16 േപ
ആദയ്കു
ാന സ ീകരണ ം നട ി. ഒേക്ടാബ
12നു വി
ദാ ീഹാ െട തി
ാ
ാ
ധികം ഭംഗിയായി ആേഘാഷി . ഒേക്ടാബ 21, 22
തീയതികളി െസഹിേയാ റി ീ ് ഡയറക്ട ഫാ.
േസവയ് ഘാ വ ായി നയി വചന േഘാഷണ
ി നൂ കണക്കിനു വിശ ാസിക പെ ടു .

അ ണേബാധ
330 കുടുംബ
, 300
കു ിക ഊ
സ ലതേയാേട പെ ടു
മത
മിഷ
മ യ് യായ പരി
കനയ്കാ
പഠന കല്ാ ക ,
് ലീഗ്, വിമ സ് േഫാറം,
മറിയ
ിെ
തി
ാ
ഒേക്ടാബ
26നു
ഭക്തി
സീനിയ സി ിസ സ് േഫാറം തുട ി മിഷെ Fr. James Cheruvil
ിയ ക െ
വ
ന േമഖല വി ലമാണ്.
Mission Director നി ഭരമായി ഗൃഹാതുരത ം െതാ ണ
ടു
്
,
വി
കു
ാന,
തുട
്
െച
േമളം
താളല
Houston
ഓശാന ം ദുഃഖെവ ി ം ഈ ം കര്ി മ
യ േളാെട മാതാവിെ
വി
പം എ
െമാെക്ക ഭക്തിനി ഭരമായി െകാ ാടുേ ാ , വാ ഷിക ധയ്ാന
ി ് ഭക്തി നി ഭരമായി പെ ടു ് ആബാല
ം ഭക്ത
ി െട ആ ീയ സാ ജയ് ിനും സ ഹം സമയം കെ
സ ഹം ആ സാക്ഷാത്കാരം േനടി.
. ധനാ കളി നട െ ടു വി
ദാ ീഹാ െട
ത ാറാക്കിയത്: േ ാം വിരിേ
െനാേവന മിഷെ ആ ീയ േതജസ് വ ി ി
.

What is it that makes us Catholic? What are the distinguishing features of Catholicism. In Catholicism you will
find answers to life’s most troubling questions: Why am I
here? Who made me? What must I believe? How must I
act? All these can be answered to your satisfaction, if only
you will open yourself to God’s grace, turn to the church
he established and follow his plan for you.

Fr. Stany Edathiparampil
Mission Director of Atlanta.
Four marks of the Catholic Church

1.
The Church is One. Jesus established only one
Church, not a collection of differing churches. The Bible
says the Church is the bride of Christ (Eph 5:23-32). Jesus
can have but one spouse, and his spouse is the Catholic
Church. Hid Church also teaches just one set of doctrines,
Jesus said his Church would be “the light of the which must be the same as those taught by the apostles.
world”. He then noted that “a city set on a hill cannot be This is the unity of belief to which scripture calls us.
hid” (Matt.5:14). This means his Church is a “visible” orThe Church is Holy. By his grace Jesus makes the
ganization. It must have the characteristics that clearly 2.
identify it and that distinguish it from other churches. Jesus Church holy, just as he is holy. The Church is the source of
promised, “I will build my church and the gates of hell will holiness and is the guardian of the special means of grace
not prevail against it” (Matt.16:18). This means that his Jesus established, the sacraments. The holy sacraments are
church will never be destroyed and will never fall away vital in catholic life. They are living signs of Christ’s presence in the world and acts of Christ through the living
from him. His church will survive until his return.
Church. They deepen our relationship with God, and give
The Catholic Church is the only universal Christian guidance and strength on the path to salvation.
Church that has existed since the time of Jesus. Every other
The Church is Catholic. Jesus’ Church is called
Christian group is an offshoot of the Catholic Church. The 3.
Catholic
(“universal” in Greek) because it is his gift to all
Eastern Orthodox churches broke away from unity with the
people.
He
told his apostles to go throughout the world and
Pope in 1054. The Protestant communities were estabmake
disciples
of all nations. So it embraces all people of
lished during the Reformation, which began in 1517. The
Catholic Church has existed for nearly 2000 years, despite all times, all places.
constant opposition from the world. This is testimony to
the Church’s divine origin. It must be more than a merely 4. The Church is Apostolic. The Church Jesus founded
(Continued on page 8)
human organization.
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സേത
കാലിേഫാ ണിയായിെല ക്നാനായ കുടിേയ സ
ഹ ിെ അജപാലന ആവശയ്
ക്ക് േനതൃത ം െകാടു
തിന് ഒ സഭാ ക സംവിധാനം ഉ ാകണെമ
ആ ഹ
ിെ സഫലീകരണമാണ് 2002 മാ ് 17നു കാേനാനിക
മായി
ാപിക്കെ
െസ ് പയസ് െട ത് മിഷ . േലാസ്
ആ ലസ് േക മാക്കി
വ
ി
ഈ മിഷനി
ഇേ ാ 85 കുടുംബ ളാണു ത്. 1987 ത ക്നാനായ ൈവദി
ക െട സാ ി യ്ം േലാസ് ആ ലസി ഉ ായി െ
ി ം
ഷിക്കാേഗാ സീേറാ-മലബാ
പത െട കീഴി ഔേദയ്ാഗിക
മായി മിഷ
ാപിതമായതിനു േശഷമാണ് അജപാലന
വ
ന
ക്ക് നിയതമായ കര്മീകരണ
ഉ ായത്.

എ ീ അവസര
ദമായ െസ
തി ക്ക
ം
ിവ
തി
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ളി എ ാവ
ം വ േച വാ സൗകരയ്
വാടകെ ടു ാണ് അജപാലന കാരയ്
ം
നട
ത്. കഴി
വ ഷമായി നട
ാളി ധാരാളം ആ ക പെ ടുക്കാ
്.

റവ. ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്, റവ. ഫാ. േതാമസ്
ആനി ി , റവ. ഫാ. മാത ക ിയാ
എ ിവ ഈ മിഷ
നിെല
അജപാലന
ഷക ക്ക്
േനതൃത ം
ന ി
യി
വരാണ്. 2005 ആഗ ് ത റവ. ഫാ. േതാമസ് ളവ
നാലാണ് മിഷ ഡയറക്ടറായി വ
ി വ
ത്.

സ മാെയാ അജപാലന േക ം ഉ ാകണെമ ആ
ഹം സജീവമാെണ ി ം,
ല സൗകരയ്
കാലി
സ ദായ അംഗ
െട മതാ ക ആവശയ്
നി ഹി
േഫാ ണിയായിെല അമിത വില ഈ െചറിയ സ ഹ ിെ
തിന് േലാസ് ആ ലസ് ക്നാനായ കേ ാലിക്കാ ആ ഹെ
സഫലമാക്കാതിരി
. ഒ ം അസാ യ്മ ാ
േകാ
സ് സാധയ്മായ കര്മീകരണ
െച വ ത് മിഷ
ൈദവ ി
ശരണെ െകാ ് അനതി വിദൂര ഭാവിയി
ാപി കി
തിനും വള
ിെയടു
തിനും ഏെറ സഹാ ആരാധനാലയം സ മായി ഉ ാകു തിനു
ാ
ന
യകമായി
.
സജീവമായി തുട
.
സ മായ അജപാലന േക ം ഇ ാ
സാഹചരയ് ി
േജാസ് ആേ , േതാമസ് പറയ ാലയി , കുരയ്ാേക്കാസ്
സൗകരയ്െ
തി ര
റീജിയണായി ാണ് ǌായറാ കളി
ചാഴികാ ് എ ിവരാണ് ഇേ ാഴെ
ൈകക്കാര ാ . റിലിജി
ദിവയ്ബലി ം വിശ ാസ പരിശീലന ം നട ി വ
ത്. യസ് എഡൂേക്കഷ
ഡയറക്ടറായി േജാജി മണേല ം
േലാസ് ആ ലസ് ടൗണിെ െത
ഭാഗ ് താമസമാക്കി പി.ആ .ഓ. ആയി േറാജി ക ാലി ം
വ
ി
.
യി
വ െട സൗകരയ്ാ
ം സാ െഫ ണാേ ാ വാലിയി കൂടാെത സജീവമാെയാ
മിഷ
ക ി ഇതര
വ
െകാറിയ കാ ലിക് പ ിയി വ ം കിഴക്ക് പടി ന
േനതൃത ം ന
. ക്നാനായ കേ ാലിക്കാ
ാ ഭാഗ
വ
േവ ി െസറിേ ാസി
േഹാളി േകാ
സ്, െക.സി.ൈവ.എ ., കിഡ്സ് കല്ബ് എ ിവ ം
ഫാമിലി പ ിയി
വ ം ǌായറാ കളി
മാറിമാറി ദിവയ് മിഷെ
വ
ന ളി സഹായി വ
.
ബലി അ ി വ
.
ലാസ് േവഗാസ്, ഫീനിക്സ്, േബേക്ക ് ഫീ ഡ് എ ിവിട
പരിമിതമായ സമയ ം സൗകരയ്
െമ ലഭി ി
െവ
ളി
ക്നാനായ കുടുംബ
ം േലാസ് ആ ലസ് മിഷെ
ി ം 20ഓളം കു ിക ക്ക് മതപഠന കല്ാ ക നട ിവ
. അജപാലന
വ
ന േളാടു സഹകരി
വ
ി
െസറിേ ാസ് േക മാക്കി
െസ റി ം മതേബാധന പരിശീ െവ ത്
േതയ്കം
രണീയമാണ്. ലാസ് േവഗാസി
ലനം ഒ
വാനു
മ ിലാണിേ ാ .
ഇേ ാ
തിയ മിഷ ഉ ായി എ തു സേ ാഷകരമാണ്.
കര്ി മസ്, ഈ
, വാ ഷിക ധയ്ാനം, മിഷ മധയ്
ത ാറാക്കിയത്: േറാജി ക ാലി
നായ വി
പ ാം പി സിെ തി
ാ (ആഗ ് 21)
and sacraments celebrated in the parish church
is apostolic because he appointed the apostles to be the Christ’s love together. The parish is also focus
first leaders of the church, and their successors were to be range of other activities like educational, social
its future leaders.
cal, as well as spiritual. Getting involved in
helps us grow as Christian witnesses.
(Continued from page 7)

A catholic is a Christian who believes that God, the
creator of heaven and earth, is revealed to all people
through Jesus Christ and the purpose of life is to know,
love and serve God through divine worship and service to
others. Unlike other Christians, Catholics recognize the
authority of the Pope and bishops for preserving truth of
faith and doctrine. We relate to the whole church through
our parish, our local church community. Our parish is all
those people living within a certain area of a diocese.
Every parish is headed by a priest, nurtured by the mass

witnessing
for a wide
and physiour parish

To acknowledge that it is a privilege to be Catholic is
simply to recognize God’s gift in calling us to this Church.
It should not make us look down on other churches. We
should respect the sincere beliefs of others and see the
genuine goodness in many holy people of every creed. But
just as we cannot really love others unless we love ourselves, so we cannot really respect and cherish the goodness in other churches unless we first respect and cherish
the goodness in our own.
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Photo Above: Participants and organizers of
the residential youth retreat of Chicago parish
held at Bishop Lane Retreat Center in Rockford.
Photo Right: Participants
and leaders of residential
couples’ retreat held by
Chicago parish at Bishop
Lane Retreat Center in
Rockford.

14th Death Anniversary

അദരാ

ലി

01-17-2009

േജാസഫ് ചൂ േവലി
(കു

)

ജനനം: 01-17-1926
മരണം: 01-17-1995

ഷിക്കാേഗാ ഇടവകയി നി ് 2009 ജനുവരി 4നു
സ
ിേല വിളിക്കെ
ീ. ഫിലി ് കുരയ്
ǌാറേവലി ് ഇടവകാംഗ
െട ാ
നാശംസക .
ദുഃഖാ
രായ കുടുംബാംഗ
ക്ക് അനുേശാചനം
അറിയി
.
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Photo Above: Tour to Winter Wonderland by the
students and coordinators of S.H. Church Band
Academy in Chicago.
Photos Right from above: Fundraising Kickoff
for the land purchase for St. Mary’s Church,
Chicago in Hoffman Estates. First Holy Mass of
Knanaya Mission of Detroit on January 3, 2009
by Mission Director Fr. Abraham Mutholath

േമ ഡ് മാതാവിന്
ഉപകാര രണ

േമ ഡ് മാതാവിന്
ഉപകാര രണ

ഉപകാര

രണ

-

- േമരി പിണ കയി

േജാണി & അ
െതേക്ക റ ി

- േജാണി & അ
െതേക്ക റ ി

For All Your Tax Services

Next Syro-Malankara Holy
Mass of Chicago Knanaya
Catholic Church will be held
on Sunday January 11th at
8:30 A.M. by Rev. Fr. Saji
Mukkoott. All are welcome.

Loan Consultant

Free Electronic Filing & Fast Refund

Sabu Madathiparambil

Professional with 11
years experience
in catering.
Call
WILLIAM GEORGE
911 Greenwood Road,
Glenview, IL 60025
Tel: 847-998-5635
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

Cell: 847-276-7354
Off: 847-655-7472
1600 W. Dempster St., Suite 205
(Opp. to Lutheran General Hospital)
Park Ridge, IL 60068
sabuaphilip@hotmail.com

Cell: 847-276-7354
Sabu Madathiparambil
Citywide Mortgage of America Corp.
sabuaphilip@hotmail.com
Home: 847-918-0242
Illinois Residential Mortgage Licensee
Equal Housing Lender

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.

January 11, 2009

Knanaya Region Bulletin Page 11

Vol. 1, Issue 1

THE KNANAYA GASOLINE DISTRIBUTION COMPANY

Best Compliments from:
JOY NEDIYAKALAYIL
& Family, Chicago

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

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, Cell: 773-983-0497
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals.

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.,

847-436-4330 (Cell)

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

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)

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

