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GIVE GOD THE GLORY
A curious feature of the first half of Mark’s Gospel is the pattern of Jesus
working a miracle, then telling the recipient of the miracle to keep still about it. Many
theories have been offered: Mark is setting the stage for the great “secret” revealed
when Peter will proclaim Jesus the Messiah at Caesarea Philippi; more skeptical commentators offer that Jesus, fully aware of human nature, knew that the way to spread
the news was to tell people to keep it secret.
The insight into this secret-keeping that serves us well, however, is that Jesus was
initiating his public ministry according to the pattern that Paul describes: he was doing
it for the glory of God—not for his own benefit, but for that of all. Paul would later
write in Philippians that Jesus “humbled” himself to become like us. And we see this humility at work in today’s healing
of the leper. Jesus is trying to reveal the presence of God’s reign among the people, not so that he himself might receive
the glory, but so that God would be glorified through him. Imitating this pattern, which Paul encourages the Jewish and
Greek Christian factions in Corinth to do, still serves us well today.
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PASTOR / VICAR
Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
www.knanayaregion.us/chicago
For a list of Voluntary Staff / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.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. during Religious Education
School days.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.
SYRO-MALANKARA MASS
First Sundays of the month at 8:30 A.M.

SATURDAY, FEBRUARY 14, 2009
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, FEBRUARY 15, 2009
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M.
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M.
English Mass at 12:00 Noon.
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M
THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009
Holy Mass & Novena at Community Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009
All souls Day according to Syro-Malabar Rite.
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00
P.M. Common Office after Holy Mass.
Little Flower Koodarayogam at Jomon Thekkepparabil’s
house.
SATURDAY, FEBRUARY 21, 2009
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, FEBRUARY 22, 2009
9:30 A.M. Morning Prayers followed by Holy Mass at
10:00 A.M. in Malankara Rite by Bishop Joseph Mar
Thomas at Maywood in remembrance of Late Knanaya
Bishop Thomas Mar Dioscoros. Parishioners of SyroMalankara Church of Chicago will also participate in this
Mass.
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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.
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.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass
LEGION OF MARY
First and Third Saturdays after 10:00 A.M. Mass.
PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass.

Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M.
English Mass at 12:00 Noon in the parish hall.
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M
Glenview Koodara Yogam at Johny Thekkepparambil’s
House.
MONDAY, FEBRUARY 23, 2009
വി തി / കുരി വര തി
ാ സീേറാ മലബാ
േമ ഡി ൈവകുേ രം 7:00 ന് കു ബാന ം
ഉപവാസ ം മാംസ വ
ന ം.

ഷ ം.

WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2009
വി തി / കുരി വര തി
ാ ല ീ സഭ
ക ണി ി െസ റി
ൈവകുേ രം 7:00 ന് കു ബാന ം
െനാേവന ം േതയ്ക
ഷ ം.
ഉപവാസ ം മാംസ വ
ന ം.
THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009
No service at Community Center today.
FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009
Holy Mass and Way of the Cross at Maywood at 7:00 P.M.
SATURDAY, FEBRUARY 28, 2009
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
Religious Education Festival at 6:00 P.M. at
Glenbard East High School, 1014 South Main St.,
Lombard, IL 60148. Inauguration: Mar Jacob Angadiath
SUNDAY, MARCH 1, 2009
Feast Celebration of St. Sebastian by former Peroor
Parishioners at Maywood at 10:00 A.M.
No English Mass and Religious Education Class at Maywood and OLV today.
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ക്കവിധം ാസി ഭി ിക നാം
ാപിക്കണം. അ രം
അവസര ളി ം പാ ക്കിംഗിന് അസൗകരയ്ം ഉ ാകാ
അസാധാരണമായി െനാ
സവി ആദയ്കു ിേയാടു
വിധം പ ി ം െക.സി.എസിനും ആവശയ്മായ പാ ക്കിംഗ്
അമിത വാ ലയ്മാണ് എനി
േമ ഡ് പ ിേയാടു ത്. സൗകരയ്ം നാം ഉറ ാക്കണം.
വടെക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ കേ ാലിക്കെര സഭാ
വിവാഹം, മാേ ാദീസാ തുട ിയ വിേശഷാവസര ളി
കമായ േബാധ ിേല െകാ വ
േജയ് സേഹാദരനാ
ണത്. ആ അ
ി േമ ഡ് പ ി െട ാധാനയ്ം എക്കാ ന െട വതീ വാക്ക സൗ രയ്േമറിയ മ പ ിക േതടി
േപാകു
വണത ഒഴിവാക ക്കവിധം അവ
കൂടി
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ത്.
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ആ
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വിധമായിരിക്കണം അതു സംവിധാനം
ക്നാനായ സഭാ ചരി
ി േമ ഡ് പ ി
മെ ാ
െച
ത്.
േതയ്കത ന െട സ ദായ ി വില വാ ിയ ആദയ്െ
ന െട നിലവാരേ ക്കാ അമിതമായ ആ ഭാടം പ ി
പ ിയാണിത്. എ ാവ ം ൈദവ ിെ ഛായയി ം സദൃശയ്
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പാടി . പകരം ആ ഭാടം േതടിേപാകു
വതല റ ം
ി
വരാെണ ി ം ദെ ടു
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പിതാ
വ
ം
തല
റ
ം
യഥാ
ലയ്
നാം
പകരണം.
കൂദാശ
വിെ ജീ സ് ഉ ാകി . ആ പരിമിതി േമ ഡ് പ ി
ഒ ക്ക ം കൂദാശ െട േക മായ കര്ി
മാണ് ൈദവാല
ായി. ല ീ സഭ െട ആരാധനാ കര്മ കാരം നി ിക്ക
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മന
ിലാക്കിെകാടുക്കണം.
കാര
പഭാവ
െകാടു വാ
നാം നാേ
പാടുെപ .
ത േനടാനായിെ ി ം ഒ പരിധിവെര നാം
ന െട ര ാമെ
പ ി ് േലാേണാ കാലതാമസേമാ
അതി വിജയി .
േവ ി വ ാ ം ആവശയ് ിനു വലി
ം സൗകരയ്
പ ിയാകണം അത്. ന െട ആരാധനാകര്മ പ ിത മായി
നാം
ലം വാ ി സ മാെയാ പ ി പണി േ ാ
കൂ ി ഡിൈസ െച ണം.
ന െട ആരാധനാ കര്മ കാര
നി േ ശ
പാലി ം ആേലാചി ് അതിെ ഉ വശം
പ
ിയിെല
തി
ക്ക
േശഷം
ഭഷണം വി വാനും
അര നൂ ാെ
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ക മായിരിക്കണം അതു
കഴി
വാനും
േസാഷയ്ൈലേസഷനും
മതേബാധന
കല്ാ
സംവിധാനം െച
ത്. താ ാലിക ധന ലാഭ ിനുേവ ി
ക
ം സൗകരയ്
ാകണം. അംഗൈവകലയ്
വ
ം
വീ വിചാരമി ാെത ം തിര
കൂ ി ം പ ി പണിതാ
വേയാജന
ം
അത്
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ന
െട
ഭാവിയി നാം പ ാ പിേക്ക ിവ ം.
സ ദായ ിന് എക്കാല ം അഭിമാനിക്കാ
വിധം പ ി
േഹാ ാനി ന െട സ ദായ ിന് ഇേ ാ വാ
കമനീയമാക്കണം.
തു െ െട ഒ പതര ഏക്ക
ലം ഉ തിനാ ം ഇനി ം
ൈദവമാതാവിെ നാമ ി നാം നി ി വാനിരി
കൂടുത
ലം വാ വാ സാധയ്ത ഉ തിനാ ം ഭാവി വിക
ംസ
ിനുമനുസരി ്
ാപി
സന സാധയ്ത ക െകാ ാകണം നാം അവിെട പ ി പണി പ ി ന െട ആവശയ്
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ം
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ദയ
ിെ
വാ . പിരി കുറ െമ ഭയ ് പ ി െട വലി ം കുറ തു
േതടാം. ഈ നി ാണ ി ന െട കു ിക
െകാേ ാ സി ിെയ േബാധയ്െ ടു ി പാ ക്കിംഗ് സൗകരയ്ം കൃപ ം ന
േള
ം
വജന
േള ം ന
പ കാരാക്കാം.
കുറ തുെകാേ ാ ന
േന മ േകാ മാണു ാകുക. പ ി
ം പ ി െട ഹാ േവ ം നയ്ായമായ വലി ം ഉറ വ
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
വാനും കര്ി മസ്, ഈ
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ാ തുട ിയ അവസര
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്
ളി ഹാ േവയി നി കൂടി തി ക്ക
ളി സംബ ിക്ക
എെ

ിയ സേഹാദര

േള,

േഹാ ാനി
അ പതു െകാ
ിനകം
െപാളി പണിേയ
ഗതിേകട് ന െട തിയ
പ ി
ാക ത്.

ര

ാമെ

പ

ി

ന െട െസ ് േമരീസ് ൈദവാലയ ിനുേവ ി
േഹാ ാ എേ ്സി െക.സി.എസിെ
ലേ ാടു
േച
നാം
തുതായി വാ
ല ിെ
േകല്ാസിംഗ് െഫ വരിയി
നടേ
തിനാ
എ ാ
വ ം എ
ം േവഗം ഉദാരമായി സഹകരിക്കണെമ ്
അഭയ്
ി
.
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മലബാ സഭയി നിലനി
നിയമാവലികെള ാം മാക്കീ
പിതാവിെ െദെകര് ്
കേ ാട് കടെ ിരി
.
ഏകീകൃത േവേദാപേദശ സംേക്ഷപം ത ാറാക്കാനും രാ
തന ാ ക അ ടി ് സി ീകരിക്കാനും മാക്കീ പിതാവ്
േതയ്ക ത രയ്െമടു .
നൂ ാ കളായി തനിമയി
ല
ക്നാനായ ജനത ്
സ മായി ഒ
പത േവണെമ
വലിയ ആ ഹ മായി
1911 െമയ് 25ന്
ണയ് രണാ ഹനായ പ ാം പീ സ്
മാ പാ ാെയ േനരി ക ് സംസാരി ക ം േകരള ി
അ
ായി
െമ ാ ാ ം സം ക്തമായി ഒ ി
നിേവദനം ന ക ം െച . 1911 ഓഗ ് 29ന് പ ാം പീ സ്
മാ പാ ാ േകാ യം പത ക്നാനായക്കാ ക്ക് മാ മായി അനു
വദി െകാ
'ഇ
ണിേവ ി കര്ി യ്ാനി' എ തി െവ
ി െട മാക്കീ െമ ാെന െത ംഭാഗ ക്കാ
േകാ യം
പത െട െമ ാനായി നിയമി െകാ
ള ം റെ ടു
വി .
ക്നാനായ ജനത െട വലിെയാ സ ം അതുവഴി വണി
കയായി
. 15 വ ഷം ആ ീയ
ഷ നട ിയ ച നാ
േശരി വികരിയാ ിന് ഇ ് ൈദവദാസനായിരി
കുരയ്ാള
േശരി േതാമസ െന െമ ാനായി നിയമിക്കണെമ ് പരി
സിംഹാസനേ ാട് മാക്കീ
പിതാവ് ശക്തമായി ശിപാ ശ
െച ി
. മിക
പി ഗാമിെയ ഉറ ാക്കിയ േശഷമാണ്
ബാലാരി തക നിറ
േകാ യം
പത ഏെ ടു വാ
മാക്കീ പിതാവ് എ ിയത്.
ക ീ ം രക്ത ം ന ി മാക്കീ
പിതാ
ന നന
വള
ിയ േകാ യം
പതെയ
വ ഷം
ഷിക്കാേന
മാക്കീ പിതാവിനു കഴി
. േരാഗബാധെയ തുട
് 1914
ജനുവരി 26ന് മാക്കീ പിതാവ് നിതയ്സ ാന ിന് വിളിക്ക
െ . മാക്കീ
പിതാവിെ മരണവാ
യറി
് പ ാം
പി സ് മാ പാ ാ േകാ യം പത ് അയ അനുേശാചന
സേ ശ ി എ തി: "മാക്കീ മാ മ ായി െമ ാ
ായാ
ധികയ് ാല , ണയ്വ ധനവിെ കൂടുത ഭാര ാ ന െട
ക
ാവി നി
ാപി ."

The team that went to meet Pope Pius X requesting to establish Knanaya Diocese of Kottayam: Mar Mathew
Makil, Fr. Mathew Vattakalam, Fr. Chandy Choolaparambil (later Bishop of Kottayam).

Bishops who signed the petition requesting Kottayam
Diocese for the Knanaya Catholics: Mar Luis Pazheparambil (Ernakulam) , Mar Mathew Makil
(Changanacherry), and Mar James Menacherry (Trichur).

കുരി വര തി

ാ

െഫ വരി 23 തി ളാ
ഇടവക േമ ഡി ൈവകുേ രം 7:00 ന്
(സീേറാ മലബാ പാര രയ്മനുസരി ് ഈ
ദിവസം േനാ ് ആരംഭി
വ
ǌായറാ കളി േനാ ് േനാേക്ക തി ).

Beginning of Knanaya Catholic
Mission of Tampa. Mission Director Rev. Fr. Abraham Mutholath
reading Bishop’s decree establishing the mission. Rev. Fr. James
Kudilil was concelebrant.

െഫ വരി 25 ധനാ
ക ണി ി െസ റി ൈവകുേ രം 7:00ന്.
െഫ വരി 26േലതിനുപകരം ഇ
ദാ ീഹാ െട
െനാേവന ം വാഴ് ം ഉ ായിരി ം.
(ല

ീ

പാര രയ്മനുസരി ് ഈ ദിവസം േനാ ് ആരംഭി
ǌായറാ കളി േനാ ് േനാേക്ക താണ്).

വ
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ONE DAY YOUTH RETREAT
On Saturday April 4, 2009

മാ ് 1 ǌായ രാവിെല
10:00ന് േമ ഡ് പ ിയി . At Techny Towers,
ലദീ
്
പാ കു
ാന
സംഗം
ക
്എ
ി
േദ

ിമാ :
േപ

ഇടവകാംഗ

2001 Waukegan Road,
Northbrook, IL 60062
7:00 A.M. to 9:00 P.M.
Mark Nemo and team.
.

All youth are welcome.

RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL

On Saturday February 28th at 6:00 P.M.
Glenbard East High School,
1014 South Main St., Lombard, IL 60148.
Inauguration: Bishop Mar Jacob Angadiath.
Theme:
“To God Through Saints”

Preparations are in progress.

Photos of declaration of the two Servants of God
at Christ the King Cathedral, Kottayam on January 26, 2009.
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PASSION PLAY TOUR TO MUNSTER, INDIANA
340 W. 45th Street, Munster, IN 46321.

Vol. 4, Issue 21

For Favors Received

For Favors Received

- Suja & Cyril Kattapuram

- Suja & Cyril Kattapuram

Various ministries of our Parish are organizing a tour
to attend JESUS OF NAZARETH, a live passion play at
Munster, Indiana directed by Steve Munsey. The program
we attend will be on Saturday April 4th at 3:00 P.M. That
is the eve of Palm Sunday to prepare ourselves for the
Holy Week. Early registration is needed for discount rate
and assure seat availability.

10th Anniversary
02-18-2009

In loving memory of

“Steve Munsey is an international author, speaker,
and personality well known for his cutting-edge skills in
the performing arts. His heartbeat is soul winning, and his
stage productions are being used as Kingdom tools both
locally and around the world. Steve Munsey wrote the
Passion play, Jesus of Nazareth, when he was nineteen
years old. Jesus of Nazareth is featured on a beautiful,
nearly 100ft wide permanent set of old Jerusalem. Steve
directs over 2,000 cast and crew bringing to life the story
of Jesus Christ. Viewers experience a variety of unique
highlights such as live camels and horses, waterfalls, fireworks, explosions, and electrifying aerial stunts.”
Please make this a family event
to prepare us spiritually for the Holy Week.
Please register with the coordinators: Reethamma Accathara, Thankamma Nediyakalayil, Regy Idiyalil, Gracy
Vachachira, Sunil Vettathukandathil, or Saly Kizhakkekuttu. Registration Fees is to be paid in advance. You may
arrange your own transportation.

READERS / LECTORS

K.J. Mathai
Kannothara, Peroor

ദനഹാക്കാലം

February 15
1st Reading
2nd Reading

PASSAGE
MALAYALAM
Leviticus 13:1-2, 44-46 Philip Kannothara
1 Corinth. 10:31 — 11:1 Shirley Vanchipurackal

ENGLISH
Albin Mutholam
Jensine Pottore

Gospel

Mark 1:40-45

The leprosy left him immediately, and he was made clean.

February 22
1st Reading

Isaiah 43:18-19, 21-25

Thomas Virithikulangara Akhila Kocheril

Tezen Panayaparampil

2nd Reading

2 Corinthians 1:18-22

Theresa Mathew

Neil Edat

Gospel

Mark 2:1-12

The Son of Man has authority on earth to forgive sins.

Jake Perikalathil

ST. MARY’S UNIT
Tobin Kulangara
James Mundaplackil
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വാ ഷിക ധയ്ാനം
നയി

കുള

ത്:

വയ
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ആേഘാഷമായ മല ര കു

ാന

ീം

ഫാ. േജാസ് നരിതൂക്കിയി
സി. െ ി
സി. മാ ഗര ്
എ ാദിവസ ം േരാഗശാ ി
ഷ ം ആരാധന ം.
മാ ് 26 വയ്ാഴാ ക ണി ി െസ റി
6:30നു കു
ാന ം െനാേവന ം തുട
9:30 വെര.

ൈവകുേ രം
ധയ്ാന സംഗം

മാ ് 27 െവ ിയാ േമ ഡി രാവിെല 10:00ന് കു
തുട
രാ ി 9:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.
ൈവകുേ രം 7:00ന് കു ബാന.

ാന.
Bishop Joseph Mar Thomas

മാ ് 28 ശനിയാ േമ ഡി രാവിെല 10:00ന് കു
തുട
രാ ി 9:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.
ഉ കഴി
് കു സാരം.

ാന.

മാ ് 29 ǌായറാ േമ ഡി രാവിെല 10:00ന് കു
തുട
രാ ി 8:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.

ാന.

മാ ് 29 ǌായറാ ൈവകുേ രം 4:30 ത 8:00 വെര
ഓ.എ .വി.യി ധയ്ാന സംഗം. 5:30നു കു
ാന.
മതേബാധന കല്ാ ക പതി സമയ ് ഉ ായിരി ം.

Jacob’s Food & Groceries
579-581 n. York Road, Elmhurst, IL 60126
Call Biju James Poothura @ 630-833-8072

FRESH & FROZEN MEAT, FISH, VEGETABLE,
SPICES & SNACKS.
കൂടാെത എ ാവിധ േകരളീയ ഭക്ഷണ സാധന
ം
ലഭി
താണ്. എ ാ ദിവസ ം രാവിെല 10 ത രാ ി 8
വെര തുറ
വ
ി
താണ്.
Tamil, Hindi & Malayalam Movies Available Here

േതാമസ് േമാ ദീേയാേ ാറസ് തി േമനി െട
അനു രണ ായി ഷിക്കാേഗാ മല ര ഇടവക മായി
സഹകരി ് െഫ വരി 22 ǌായറാ രാവിെല 9:30 ന്
ന െട പ ിയി സീേറാ മല ര റീ ി ബിഷ ്
േജാസഫ് മാ േതാമസ് തി േമനി െട കാ ികത
ി
ഭാത ാ
ന ം തുട
ദിവയ്ബലി ം ഉ ായിരി ം.
മതേബാധന കല്ാസ് 10:00 ന് ആരംഭി ം.

PLEASE
SUPPORT OUR
ADVERTISERS
WHO HELP US
TO PUBLISH
THIS BULLETIN.

For All Your Tax Services

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

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

