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ഷിക്കാേഗായിൽ രണ്ടാമെതാരു ക്നാനായ പള്ളിെയ
ന്ന നമ്മുെട സവ്പ്നം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുകയാണേലല്ാ.
ഇതിനായി കഠിനാദ്ധവ്ാനംെച കമ്മറ്റിക്കാെരയും ഉദാ
രമനേസ്സാെട സംഭാവന ന ിയവെരയും നന്ദിപൂർവവ്ം
സ്മരിച്ച് ൈദവാനുഗര്ഹം േനരുന്നു.
സമയ പരിമിതിമൂലം കമ്മറ്റിക്കാർക്കു നിങ്ങളുെട
ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചിെലല്ങ്കിൽ സദയം
ക്ഷമിച്ച്, നിങ്ങളുെട സംഭാവനയും പര്തിമാസ െപല്ഡ്ജും
ഉടെനതെന്ന കമ്മറ്റിക്കാെര ഏ ിക്കണെമന്ന് വിനീത
മായി അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നു.
പള്ളി േവണ്ടി 2,500ഓ അതിെന്റ ഗുണിതങ്ങേളാ
ആയി സംഭാവന െചയയ്ുന്നവരുെട േപരുവിവരം, അവർ
െകാടുക്കുന്ന തുക ് ആനുപാതികമായ നക്ഷതര്ങ്ങൾ
േചർത്ത്, ശാശവ്തമായി േരഖെപ്പടുത്തി ആദരിക്കുന്ന
താെണന്ന കാരയ്ം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇതു നമ്മുെട െപാതു
പദ്ധതിെയന്ന നിലയിൽ എലല്ാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുമേലല്ാ.

WOMEN MINISTRY OF ST. MARY’S KNANAYA CATHOLIC PARISH UNIT HOLDS

CHRISTMAS CELEBRATION WITH SALES
FOR SANCTUARY REMODELING FUND OF ST. MARY’S CHURCH
Fun & Fundraising Activities on Sunday, November 29th at OLV School from 6:30 P.M.
The programs include the following:
DINNER SALE: Please donate and purchase home-made tasty food items. Coordinators: Salykutty
Kulangara, and Jini Panayaprambil. CAROL SONGS: By Koodarayogam and Religious Education
Students. Please bring your family contribution for Christmas Carol. Coordinator: Saly Kizhakkekuttu and Shiny Viruthikulangara. CHRISTMAS TREE: Sharing of gifts from the tree for a small donation to
the building fund. Coordinators: Shiny Tharathattel and Siby Kadiyampally. SILENT AUCTION: Please contribute
new items for this auction. Coordinator: Maya Palliveettil. SALE OF USABLE ITEMS: Please bring yours as a
donation for our church. Coordinators: Parthibha Thachettu and Peena Manappally. AMMACHI’S PICKLE SALE:
Traditional Kerala pickles made by our grandmas. Coordinator: Saba Nedumchira.

Please join this fun program and support our new church.

Former NBA player Jim Brewer addressing Religious
Education students at Maywood after English Mass.

General Coordinator: Mercy Idiyalil.
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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. at Maywood.
ENGLISH MASS at 11:30 A.M. at Maywood.
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center.
FRIDAY 7:00 P.M. at Maywood.
SATURDAY 10:00 A.M. at Maywood.
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3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
SACRAMENT OF RECONCILIATION (CONFESSION)
Every Sunday from 10:00 A.M. at Maywood.
First and Third Sundays from 3:45 P.M. at OLV.
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.
YOUTH: First & Third Saturdays after Holy Mass.

SYRO-MALANKARA MASS
Third Sundays of the month at 8:30 A.M.

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

RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M.

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

Adoration coordinated by St. Stephen’s Koodara Yogam
after 7:00 P.M. Holy Mass.

SATURDAY, NOVEMBER 28, 2009
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.

SATURDAY, DECEMBER 5, 2009
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
Youth Prayer Group after 10:00 A.M. Mass.

SUNDAY, DECEMBER 6 2009
Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M.
SUNDAY, NOVEMBER 29, 2009
Religious Education Class at Maywood from 10:00 A.M.
മംഗളവർത്തക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നു.
English Mass at 11:40 A.M.
Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M.
Religious Education Class of St. Mary’s Parish Unit from
No Religious Education Class and English mass today at 3:45 P.M. to 5:00 P.M.
Maywood.
Holy Mass at O.L.V. church at 5:30 P.M.
Alter servers’ training after 10:00 A.M. mass
TUESDAY, DECEMBER 8, 2009
First Communion Students’ special class after the Mass.
Religious Education Class of St. Mary’s Parish Unit from പരി. മാതാവിെന്റ അമേലാത്ഭവ തിരുന്നാൾ ദിനം.
3:45 P.M. to 5:00 P.M.
THURSDAY, DECEMBER 10, 2009
Holy Mass at O.L.V. church at 5:15 P.M.
Holy Mass, Novena, and Benediction at Community CenChristmas Celebration with Fund Raising Program for ter at 7:00 P.M.
Morton Grove Church by Women Ministry of St. Mary’s
FRIDAY, DECEMBER 11, 2009
Unit at OLV School hall after 5:15 P.M. Mass.
Holy Mass at Maywood Church at 7:00 P.M.
MONDAY, NOVEMBER 30, 2009
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
Closing of Morton Grove property for our second
Feast Day of Our Lady of Guadalupe.
church at Morton Grove.
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
TUESDAY, DECEMBER 1, 2009
Anniversary Celebration of Women’s Ministry, Men’s
25േനാമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു.
Ministry, and Koodarayogams of Sacred Heart Church at
THURSDAY, DECEMBER 3, 2009
7:00 P.M. at parish hall.
Feast Day of St. Francis Xavier.
Holy Mass, Novena, and Benediction at Community Cen- SUNDAY, DECEMBER 13 2009
Feast Celebration od Our Lady of Guadalupe. at Maywood
ter at 7:00 P.M.
at 10:00 A.M. sponsored by St. Mary’s Prayer Group.
FRIDAY, DECEMBER 4, 2009
Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M.
Holy Mass at Maywood Church at 7:00 P.M.
Religious Education Class at Maywood from 10:00 A.M.
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നമ്മുെട രണ്ടാമെത്ത പള്ളിയുെട മദ്ബഹാ സംവിധാനം
പര്കാരം ആേഘാഷമായ കൂദാശാ കർമ്മം നടത്തുന്നതാണ്.
അതിനു മുമ്പായി നമ്മുെട ആരാധനാ കര്മത്തിനനുസൃതമായി
നവംബർ 30നു േകല്ാസിംഗ് നടക്കത്തക്കവിധം നമ്മുെട
അതു നാം പുനഃസംവിധാനം െചയയ്ണം. ഏെറ പിതാക്കന്മാരും
രണ്ടാ മെത്ത പള്ളി വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ
ൈവദികരും വിശിഷ്ഠ വയ്ക്തികളും പെങ്കടുക്കുെമന്നു പര്തീക്ഷി
പൂർത്തി യായി വരികയാണേലല്ാ. ഈ പള്ളി നമ്മുെട
ക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിനു മുമ്പായിതെന്ന എതര്യും മേനാഹരമായി
സാമുദായിക ഐകയ്ത്തിനു വഴിെതളിക്കുന്നുെവന്നത് വലിയ
ഈ മദ്ബഹാ നാം സംവിധാനം െചേയയ്ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ൈദവാനുഗര്ഹ
മാണ്.
അതിന്
താങ്ക്സ്
ഗിവിങ്
ക്നാനായ സമുദായത്തിെന്റ ഉത്ഭവം മുതൽ കഴിയുന്നതര്
ആേഘാഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കു ൈദവത്തിനു
കമനീയമായി ൈദവാലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ നമ്മുെട ജനത
നന്ദി അർപ്പിക്കാം.
എക്കാലവും യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈദവത്തിനും സഭ ം ആത്മീയത ം
േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിൽ നാം വാങ്ങുന്ന െകട്ടിടവും സ്ഥലവും
നാം ന ന്ന പര്ാധാനയ്മാണ് അതു വയ്ക്തമാക്കുന്നത്. ൈദവാലയ
ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നമുക്കു സവ്ന്തമാകുെമങ്കിലും അതു നമുക്കു
ത്തിെന്റ ഏറ്റം പര്ധാന ഭാഗമായ മദ്ബഹാ ഏെറ മേനാഹര
വില്ക്കുന്ന യഹൂദർക്ക് െമയ് 31വെര സിനേഗാഗായി തുടർന്ന്
മായും പര്ാർത്ഥനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തതക്കവിധവും സീേറാ
ഉപേയാഗിക്കുവാൻ വാടക
െകാടുക്കുകയാണ്. സിനേഗാഗി
മലബാർ സഭയുെട പാരമ്പരയ്ാനുസൃതമായി നാം നിർമ്മിക്കണം.
െന്റയും അവിടുെത്ത സ്കൂളിെന്റയും വാടകെകാണ്ട് ഈ കാലഘട്ട
നമ്മുെട ൈദവാലയങ്ങൾക്കു പര്ധാനമായി മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാ
ത്തിെല ബാങ്ക്േലാൺ അടഞ്ഞു േപാകുന്നതാണ്. ജൂൺ ഒന്നു
മുതൽ ജൂൈല പകുതി വെരയുള്ള കാലഘട്ടം, സിനേഗാഗ് പള്ളി ണുള്ളത്: സമൂഹേവദി (ൈഹക്കലാ), വചന േവദി (െകേസ്ത്രാമാ),
യായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പര്വർത്തനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ബലിേവദി (മദ്ബഹാ). ആരാധനാ സമൂഹം നില്ക്കുന്ന സമൂഹ
െക.സി.സി.എൻ.ഏ. കൺെവൻഷന് േകാട്ടയത്തുനിന്നുള്ള േവദി ഭൂമിയുെട പര്തീകമാണ്. നാം വാങ്ങുന്ന സിനേഗാഗിൽ
പിതാക്കന്മാർ വരുേമ്പാൾ ജൂൈല 18ന് പള്ളിയുെട കൂദാശ മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് സൗകരയ്ം ഇലല്. തിേയറ്റർ ൈശലിയിലുള്ള
മേനാഹരവും ബലവത്തുമായ കേസരകളാണ് ഇേപ്പാൾ ഉള്ളത്.
നടത്തുവാനാണ് നാം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവ മാറ്റി ബഞ്ചും നീലറും (മുട്ടുകുത്തുവാനുള്ള പടികൾ) പിടിപ്പി
പൗരസ്തയ് സഭകളുെട, പര്േതയ്കിച്ച് സീേറാ മലബാർ സഭ
ാെമങ്കിലും അതിന് ഏെറ പണചിലവുണ്ടാകും. സീേറാമലബാർ
യുെട, ൈദവാലയ സംവിധാനെത്തക്കുറിച്ച് ഈ സമയത്ത്
ആരാധനാകര്മപര്കാരം അത് അതയ്ാവശയ്മിലല്. കാരണം നമ്മുെട
േവണ്ടതര് അവേബാധം നമുക്ക് ആവശയ്മാണ്. ൈദവാലയം
തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പെങ്കടുേക്കണ്ടത് നിന്നുെകാെണ്ടാ ഇരുന്നു
പുതുതായി നിർമ്മിക്കുകയാെണങ്കിൽ നമ്മുെട പാരമ്പരയ്പര്കാരം
െകാേണ്ടാ ആണ്. കുർബാനയിൽ അനുതാപ ശുശര്ൂഷയുെട സമ
മദ്ബഹാ അർത്ഥപൂർണ്ണവും കമനീയവുമായി കര്മെപ്പടുത്തുവാൻ
യത്ത് മുട്ടുകുത്താറുെണ്ടങ്കിലും അത് ഐശ്ചികമാണ് (നിർബന്ധമു
കഴിയും. എന്നാൽ ലത്തീൻ രൂപതേയാടു പള്ളി വാങ്ങിയതി
ള്ളതലല്). നീലർ പിന്നിട് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്.
നാൽ േമവുഡ് പള്ളിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുെട പാരമ്പരയ്പര്കാരം
സമൂഹ േവദി ം ബലിേവദി ം ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് വചന
ൈദവാലയം പുനഃസംവിധാനം െചയയ്ുവാൻ നേന്ദ പാടുെപേടണ്ടി
േവദി.
അത് ഭൗമിക ജറുസേലമിെന്റ പര്തീകവും ൈദവമനുഷയ്
വന്നു. എന്നിട്ടും അതിെന്റ പൂർണ്ണത ൈകവരിക്കുവാൻ നമുക്കു
സമാഗമത്തിനും ൈദവവചനം പങ്കുവ ന്നതിനുമുള്ള സ്ഥലവു
കഴിഞ്ഞിലല്.
മാണ്. സമൂഹേവദിേയക്കാൾ ഉയർന്നും ബലിേവദിയിൽനിന്ന്
േമവുഡ് പള്ളിയിൽനിന്നു വയ്തയ്സ്തമായി േമാർട്ടൻ േഗര്ാവ്
മൂന്നു പടി താഴ്ന്നുമുള്ള ഈ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് കുർബാനയുെട
പള്ളി ണ്ടാകുന്ന പര്േതയ്കത, അതിെന്റ കൂദാശാ കർമ്മംകൂടി
ആദയ് ഭാഗമായ വചന ശുശര്ൂഷ നടത്തുന്നത്. വചനേവദിയിെല
ജൂൈല 18നു നടക്കുെമന്നതാണ്. േമവുഡ് പള്ളി ലത്തീൻ കര്മപര്
പീഠത്തിൽ (േബമ) വിശുദ്ധ ഗര്ന്ഥം വണക്കത്തിനായി പര്തിഷ്ഠി
കാരം കൂദാശ െചയയ്െപ്പട്ടതായിരുന്നതിനാൽ മെറ്റാരു കൂദാശാ
ന്നു. കൂടാെത േബമയുെട നടുവിൽ നമ്മുെട സഭയുെട പര്തീകവും
കർമ്മം അനുവദനീയമായിരുന്നിലല്. േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിേലത്
മാർേത്താമ്മാശല്ീഹായുെട ൈമലാപ്പൂരിെല കബറിടത്തിൽ ആേല
സിനേഗാഗായതിനാൽ അത് സീേറാ മലബാർ ആരധനാ കര്മ
ഖനം െചയയ്െപ്പട്ടിരുന്നതുമായ മാർേത്താമ്മാ കുരിശ് സ്ഥാപി
ക്കുന്നു. അവ ് ഇരു വശങ്ങളിലുമായി ൈബബിളിെല പഴയ
നിയമത്തിെന്റയും പുതിയ നിയമത്തിെന്റയും പര്തീകങ്ങളായ
തിരികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,

ലത്തീൻ പള്ളി കണ്ടു ശീലിച്ച
നാം ആ േമാഡലിലലല്
സീേറാമലബാർ പള്ളി
തീർേക്കണ്ടത്.

കര്ൂശിത രൂപം ഇലല്ാത്ത മാർേത്താമ്മാ കുരിശ് മിശിഹായുെട
ഉത്ഥാനെത്തയും അതിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന പര്ാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവി
െനയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുരിശിന് അടിയിലുള്ള ഇലകൾ സൃഷ്ടി
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ജാലങ്ങെളയും അവെയ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന പിതാവായ
ൈദവെത്തയും പര്തിനിധാനം െചയയ്ുന്നു. അങ്ങെന പരിശുദ്ധ
തര്ീതവ്ത്തിെന്റ പര്തീകം മാർേത്താമ്മാ കുരിശിൽ അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. കൂടാെത, ഈ സല്ീവായുെട അടിയിലുള്ള മൂന്നു പടികൾ
മലേമൽ ഉയർത്തെപ്പട്ട സഭയുെട പര്തീകമാണ്.
വചനേവദിയിൽനിന്ന് ബലിേവദിയിേല ള്ള മൂന്നു പടികൾ
ഗാഗുൽത്തായിേല ള്ള നടകളും സവ്ർഗ്ഗത്തിേല ള്ള േഗാവണി
യുമാണ് (ഉൽപത്തി 28:12). ബലിേവദി കര്ിസ്തു ബലിയർപ്പിച്ച
ഗാഗുൽത്തായുെടയും അതുവഴി തുറക്കെപ്പട്ട സവ്ർഗ്ഗത്തിെന്റയും
പര്തീകമാണ്. ൈദവത്തിെന്റ അപരിേമയതവ്െത്തയും മഹതവ്
െത്തയും സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലെത്ത വിരി
യിട്ടു േവർതിരിക്കുന്നു. ജറുസേലം ൈദവാലയത്തിൽ അതി
വിശുദ്ധ സ്ഥലെത്ത േവർതിരിച്ചിരുന്ന കർട്ടൻ ഈേശായുെട
മരണ സമയത്ത് രണ്ടായി കീറിയതിെന (മത്തായി 27:51)
അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം രണ്ടായി കീറിയ കർട്ടൻ നമ്മുെട പള്ളി
കളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. ഈ പാരമ്പരയ്ം പുനഃസ്ഥാപിക്ക
ണെമന്നാണ് സീേറാമലബാർ െമതര്ാൻ സിനഡിെന്റ നിർേദ്ദശം.
ൈദവാരാധനയുെട നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ മാതര്േമ മദ്ബ
ഹായുെട വിരി നീക്കുവാൻ പാടുള്ളു. കുർബാന അർപ്പിക്കെപ്പ
ടാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും അൾത്താര കാണുവാൻ, സവ്ർഗ്ഗത്തിെന്റ
പര്തീകമായ േമഘപാളികൾക്കിടയിലൂെട ദർശിക്കുന്നതിെന്റ
പര്തീകമായി അകം കാണാവുന്ന േനർത്ത വിരിയാണ് ആരാധ
നാകര്മ പണ്ഡിതരുമായി ആേലാചിച്ച േശഷം േമവുഡ് പള്ളി
യിൽ നാം ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപര്കാരം തെന്നയാണ്
േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിലും നാം ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
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വാൻ ആ രൂപം ബലിപീഠത്തിൽനിന്നു മാറ്റി ഉയിർപ്പുരൂപം
ബലിപീഠത്തിനു മുകളിൽ വച്ചാണ് അനാവരണം െചയയ്ുന്നത്.
ബലിപീഠത്തിനു നടുവിൽ വിശുദ്ധരുെട തിരുേശഷിപ്പ് അട
ങ്ങുന്ന കുർബാന കലല്് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ആദിമ സഭയിൽ
രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളിൽ (ബസ് സഹേദയിൽ) അർപ്പിച്ചി
രുന്ന ബലികെള ഇത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ബലിയർ
പ്പണ സമയത്ത് പര്ദക്ഷിണമായി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന സുവിേശഷ
ഗര്ന്ഥം ബലിപീഠത്തിെന്റ വലതുവശത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സവ്ർഗ്ഗ
ത്തിൽ പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന മിശിഹാെയ
സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. കര്ിസ്തുമസ് ശുശര്ൂഷയിൽ വചനം മാംസം
ധരിച്ചതിെന്റ പര്തീകമായി തിരുപ്പിറവിയുെട രൂപം അനാവ
രണം െചയയ്ുന്നത് സുവിേശഷ ഗര്ന്ഥം പര്തിഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥല
ത്താണ്.

ബലിപീഠത്തിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ബലിവസ്തുക്കൾ
ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള േമശകൾ (േബ ഗസ്സകൾ) സ്ഥാപിക്കുന്നു.
അവിെടനിന്നാണ് കാ സമർപ്പണ സമയത്ത് സഹകാർമ്മികർ
ബലിവസ്തുക്കൾ ബലിപീഠത്തിേല ് ആേഘാഷമായി സംവഹി
ക്കുന്നത്. ബലിയർപ്പണത്തിന് കുരിശുംേപറി ഈേശാ നട
ത്തിയ കാൽവരിയാതര്യാണ് അത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്.
േബ ഗസ്സാകൾക്കു മുകളിലായി നമ്മുെട പള്ളിയുെട മദ്ധയ്സ്ഥ
യായ പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റയും (നിതയ് സഹായ
മാതാവിെന്റയും) നമ്മുെട സഭാ സ്ഥാപകനായ മാർേത്താമ്മാ
ശല്ീഹായുെടയും ഛായാചിതര്ങ്ങൾ (ഐക്കണുകൾ) സ്ഥാപിക്കു
ന്നതാണ്. നമ്മുെട സഭാ പാരമ്പരയ്പര്കാരം തിരുസവ്രൂപങ്ങേള
ക്കാൾ ഐക്കണുകളാണ് മദ്ബഹായിൽ സ്ഥാപിേക്കണ്ടത്.
മദ്ബഹായിെല ആർച്ചുകൾ നമ്മുെട പര്ാർത്ഥനകൾ സവ്ർഗ്ഗത്തി
ബലിേവദിയിെല ബലിപീഠം ഈേശാ വിശുദ്ധ കുർബാന േല യരുന്നതിെന്റ പര്തീകമാണ്. സവ്ർണ്ണ നിറം സവ്ർഗ്ഗീയ
സ്ഥാപിച്ച് അന്തയ് അത്താഴം കഴിച്ചതും, ഇേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ മഹതവ്െത്ത അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. (െവളിപാട് 21:18).
തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ വിളമ്പുന്നതുമായ സവ്ർഗ്ഗീയ വിരുന്നു
േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിെല പള്ളിയുെട മദ്ബഹായും വചനേവദിയും
േമശയാണ്. അതിനാൽ ചില പള്ളികളിൽ തിരുവത്താഴത്തിെന്റ തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്ന കർട്ടെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഭിത്തി
ചിതര്ം ഇവിെട ആേലഖനം െചയയ്ാറുണ്ട്. കൂടാെത ബലിപീഠം കളിൽ യൂദാശല്ീഹായുെടയും ഈേശായുെട ജ്ഞാനസ്നാനത്തി
ഗാഗുൽത്തായിെല യാഗേവദിയും, ഈേശായുെട കബറിടവും, െന്റയും ഐക്കണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വർഷങ്ങളായി കമ്മയ്ൂ
ഉത്ഥാനവും, ൈദവിക സിംഹാസനവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിെട ണിറ്റി െസന്ററിൽ നാം വയ്ാഴാ കളിൽ നടത്തിവരുന്ന വിശുദ്ധ
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധയ്ം ഉള്ളതിനാലാണ് ബലിയർ യൂദാശല്ീഹാേയാടുള്ള വണക്കം തുടരുവാനാണ് ഈ ചിതര്ം
പ്പിക്കുേമ്പാൾ കാർമ്മികൻ ബലിപീഠത്തിെന്റ മദ്ധയ്ത്തിലും ഇരു അവിെട സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഈേശായുെട ജ്ഞാനസ്നാനത്തിെന്റ
വശങ്ങളിലും ചുംബിക്കുന്നത്.
ചിതര്ത്തിനു മുമ്പിലായി മാേമ്മാദീസാ െതാട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന
കർത്താവിെന്റ വിരുന്നു േമശയായ ബലിപീഠത്തിനു പിൻ
പിൽ മദ്ബഹായുെട മദ്ധയ്ഭാഗത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സൂക്ഷി
ക്കുന്ന സകര്ാരിയും അതിനു മുകളിൽ ബലിയർപ്പണത്തിെന്റ
ദൃശയ്ാവിഷ്കരണമായ വലിയ കര്ൂശിതരൂപവും സ്ഥാപിക്കുന്ന
താണ്. സകര്ാരിക്കു സമീപമുള്ള െകടാവിളക്ക് സകര്ാരിയിെല
ൈദവിക സാന്നിദ്ധയ്െത്ത സദാ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാനാണ്.
ദുഃഖെവള്ളിയാ വിരികളിലല്ാത്ത ബലിപീഠത്തിനു മുകളി
ലാണ് കുരിശിൽനിന്നിറക്കുന്ന ഈേശായുെട തിരുസവ്രൂപം
സംസ്കാര ശുശര്ൂഷ ് ഒരുക്കുന്നത്. ബലിപീഠം കർത്താവിെന്റ
കബറിടംകൂടിയായതിനാൽ നഗരികാണിക്കലിനുേശഷം ബലി
പീഠത്തിനകത്തു സംസ്കരിച്ച് അന്നും ദുഃഖശനിയാ യും വണങ്ങു
ന്നതാണ്. ഉയിർപ്പു ǌായറാ ശൂനയ്മായ കലല്റെയ സൂചിപ്പിക്കു

താണ്. നമ്മുെട കുട്ടികൾ സഭയിൽ ആത്മീയമായി ജനിക്കുന്നതി
നുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണിത്.
ഏെറ അർത്ഥപൂർണ്ണവും സഭാപാരമ്പരയ്േത്താടു നീതിപുലർ
ത്തുന്നതുമായ േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിെല നിർദ്ദിഷ്ഠ മദ്ബഹാ നിർമ്മാ
ണം നിർവവ്ഹിക്കുേമ്പാൾ അതിനു േവണ്ടിവരുന്ന െചലവ് നമ്മുെട
പള്ളിയുെട ആെക െചലവിെന്റ രണ്ടു ശതമാനത്തിൽ താെഴേയ
വരുന്നുള്ളു. അത് ഒരു അധികച്ചിലവായി ആരും കാണരുത്.
അതിെന്റ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നവെര േപര്ാത്സാഹിപ്പി
ക്കുകയലല്ാെത ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുെതന്നു വിനീതമായി അഭയ്ർത്ഥി
ക്കുന്നു.
ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട,
ഫാ. ഏ ബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
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Friends, this story is about an Indonesian Muslim girl
named Nazina. She was born in a traditional Muslim family. Her parents sent her to madrasa (Islamic religious
school) at the age three to learn the Quran. When Nazina
was only eight years old, she could recall from her memory all the verses of the Quran.

ited her in the vision. She told them
about her decision to follow Jesus. They
were furious and called the Imam to advice Nazina to change her decision. She stood firm on her
commitment to follow Christ. They finally demanded her
to leave the house if she chooses to follow Jesus Christ.

Even though her father Moosa was interested in sending
Nazina to the Quran classes regularly, he did not lead a
good life. Moosa engaged himself in partying, gambling
and drinking. He was arrested on several occasions for
picking up fights. He continued his rowdy life style, regardless of advice from elders and priests.

At the age of fifteen Nazina was kicked out of uncle’s
house. She moved to a far away village where she was
given shelter by a good Christian family. She continued
her studies and later went to college. Even though she was
trying to lead a good life, she still harbored anger towards
her worldly father who passed away.

One day, while in the heat of a card game, he started a
fight. At the peak of the clash he unsheathed a knife, which
was fastened to his belt, and stabbed an innocent co-player.
When he tried to attack another player, one of the angry
onlookers tried to overpower Moosa. In the struggle that
followed, Moosa was accidently stabbed right in the chest.
His heart was punctured and he died instantaneously. He
left the world, leaving a criminal legacy to his family, especially to Nazina.

One day after her graduation, Nazina received an interview call from a famous firm. She had to travel by train to
attend the interview. During the train journey she slept on
the berth. It was around six in the evening. At the western
horizon the sun was slowly setting. The train suddenly
came to a halt. Nazina who woke up from a deep sleep
looked out through the window. She could not believe her
eyes; the train had halted by the side of the cemetery where
her father was buried years ago. She saw many tombs in
there; one of them was her father’s. Nazina now knew that
the train’s dramatic stop at the cemetery was meant for her.
The sudden halt at her father’s cemetery, reminded her
about the need to forgive her father. She knew that, only if
she had the willingness to forgive her father, she would be
able to travel further. She had tears in her eyes. She asked
pardon from her deceased father and forgave him for the
first time. As soon as she genuinely forgave her departed
father and took a handkerchief to wipe her tears, the train
slowly began to move and later pulled up speed. Nazina
reached in time for the interview and got the job.

At school every student looked at Nazina with contempt
and took pride in ridiculing her. After her father’s death,
Nazina’s helpless family moved to her uncle’s house. The
aunt behaved horribly with Nazina. She made her to do all
kinds of basic jobs. Nazina felt sad and dejected. She
blamed her father for all her sufferings. She could not forgive her father, who failed to take care for her even though
he had the best opportunities in the world, to be a responsible dad. The thoughts of his undisciplined life and immoral
habits disturbed her. She spent her wretched days in crying.
As devout Muslim girl, Nazina used to pray five times a
day. She asked God to take away her sufferings and to give
her opportunities to study. One day she knelt down to pray.
She was in tears. While she was in deep prayer, she saw a
focused light-ray moving towards her. Her eyes were
pierced by the flashing of light. As the gleams of light approached closer to her, she saw the magnificent figure of
Jesus Christ in dazzling white dress. Standing still before
her, Jesus addressed her saying, “Follow me; I will guide
you.” Saying these reassuring words, Jesus slowly walked
away. After this divine encounter with Jesus Christ,
Nazina felt soothed of all her troubles.

God rewarded Nazina for purifying her mind with the
cleansing flame of forgiveness. Our unforgiving attitudes
are obstacles in attaining blessings from God. Forgiveness
brings into our lives fresh, clear and sparkling grace of
holiness and hope. Staying in a state of revenge is not only
offensive and disrespectful but also is a sinful condition
that prevents us from reaching God. The bitterness of anger and grudge are the worst enemies of personal and spiritual growth. In a world where movies, video games and the
digital media are giving undue credits to wars, violence
and revenge, God wants us to be forgiving souls.

In the Bible we read, Bear with each other and forgive
whatever grievances you may have against one another.
Nazina told about her experience of Jesus to everybody Forgive as the Lord forgave you. (Colossians 3:13) Then
in the house. Her mother and uncle’s family did not be(Continued on page 6)
lieve her. But she knew for sure, that it was Jesus who vis-
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(Continued from page 5)

Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times
shall I forgive my brother when he sins against me? Up to
seven times?” Jesus answered, "I tell you, not seven times,
but seventy-seven times. (Matthew 18:21-22) For if you
forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men
their sins, your Father will not forgive your sins. (Matthew
6:14-16) Do not judge and you will not be judged; do not
condemn, and you will not be condemned. Forgive, and
you will be forgiven. (Luke 6:37)
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a reputed international company. Seeking proposals from
parents of good looking Knanaya Catholic or Jacobite girls
who are educated and professionally employed, preferably
in the medical field.
Box No. 106
ഇന്തയ്യിൽ ജനിച്ചതും െചറുപ്പത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ എ
ത്തിയതും ഇേപ്പാൾ കമ്പയ്ൂട്ടർ എഞ്ചനീയറായി േജാലിേനാക്കു
ന്നതും സവ്ന്തം ബിസിനസ്സ് ഉള്ളതുമായ ക്നാനായ കേത്താലിക്കാ
യുവാവിന് (29) ക്നാനായ കേത്താലിക്കാ യുവതികളുെട മാതാപി
താക്കളിൽനിന്നും വിവാഹാേലാചന ക്ഷണിക്കുന്നു.

Corrie Ten Boom, a Christian woman who survived a
Box No. 107
Nazi concentration camp during the Holocaust, said,
നാട്ടിൽ ജനിച്ചതും െചറുപ്പത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ എത്തി
"Forgiveness is to set a prisoner free, and to realize the
യതും
ഇേപ്പാൾ സവ്ന്തമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതും സവ്ന്ത
prisoner was you."
മായി വീടുള്ളതുമായ ക്നാനായ കേത്താലിക്കാ യുവാവിന് (30)ക്നാ
“There is nothing greater than that by which we forgive നായ കേത്താലിക്കാ യുവതികളുെട മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും
from our heart a sin that someone has committed against
വിവാഹാേലാചന ക്ഷണിക്കുന്നു.
us.” St. Augustine.
Box No. 109

കേരാൾ

Knanaya Catholic parents recently settled in the U.S.
seek
proposal for their daughter (age 24, 5’4”), U.S. Citiതാങ്ക്സ് ഗിവിംഗിെന തുടർന്ന് േസകര്ഡ്
zen, completed High School in Kerala, working as a Radiഹാർട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് എലല്ാ ഭവനങ്ങളും
ology Tech., and studying to become a Medical Physicist.
സന്ദർശിച്ച് കര്ിസ്തുമസ് കേരാൾ ഉണ്ടായി
Parents of well-qualified boys of the Knanaya Catholic
രിക്കും. യൂത്ത് െസന്ററിെന്റ ധനേശഖരണാർത്ഥം നടത്തുന്ന ഈ
community may contact. Preference to those who are setപദ്ധതിേയാട് ഏവരും സഹകരിക്കണെമന്ന് അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നു.
tled in the U.S.
െസന്റ് േമരീസ് യൂണിറ്റിെല വനിതാ േവാളന്റിേയഴ്സ് നട
Box No. 110
ത്തുന്ന കര്ിസ്തുമസ് ആേഘാഷത്തിെന്റ ഭാഗമായി നവംബർ 29
Knanaya Catholic parents invite proposals for their son
ǌായറാ ഓ.എൽ.വി. സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കര്ിസ്തുമസ് പരിപാടി
(age 33, 5’9”), U.S. born, B.S. degree in I.T., and working
യിെല കേരാളിൽ നിങ്ങളുെട സംഭാവന ദയവായി ഏ ിക്കുക.
for a reputed company. Parents of good looking Knanaya
Catholic girls may contact.

ൈവവാഹികം / Matrimonial
Box No. 105

Knanaya Catholic parents invite proposals for their son,
age 30, 5’7”, U.S. Citizen, raised in the U.S., B.S. Degree
in I.T. Management, studying for masters, and working for

READERS / LECTORS
November 29 PASSAGE

Submit your details in a sealed envelope with box number
written on the envelope to Agape Store or to the Marriage Bureau, 2218 Westview Dr., Des Plaines, IL 60018. To publish
your matrimonial, please contact Agape Store or our volunteer
coordinator Jose Aikkaraparampil at 847-894-0550.

മംഗളവാർത്തക്കാലം
MALAYALAM MASS

ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

1st Reading

Jeremiah 33:14-16 John Klakeel

No English Mass

Juliann Choottuvelil

2nd Reading

1 Thess. 3:12 - 4:2 Tissy Njaravelil

No English Mass

Steve Tharathattel

Gospel

Luke 21:25-36

You will see the Son of Man coming with power and great glory.

December 6

PASSAGE

MALAYALAM MASS

ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

1st Reading

Baruch 5:1-9

Thomas Virithikulangara

Tijo Kaithakkathotiyil

Jerrin Kizhakkekuttu

2nd Reading

Philippians 1:4-11 Cisy Chackalackal

Jisha Kadamuryil

Dona Joseph

Gospel

Luke 3:1-6

John proclaims a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

November 29, 2009

Knanaya Parish Bulletin Page 7

Vol. 5, Issue 10

YOUTH RETREAT REGISTRATION ENDS SOON!
Sacred Heart Church and St. Mary’s Unit offers Residential Youth Retreat in Malayalam and English. Separate Session for Juniors and Seniors. Mark Nemo and others will lead the youth retreat. Those above 12 years of age are welcome. WHEN: December 27th evening to 30th evening. WHERE: Bishop Lane Retreat Center, Rockford.
Common Transportation will be arranged. Register before November 29th to assure your reservation. Registration
fee per person to meet the expense including food, accommodation, resource team, and transportation is $200 for youth.
Please don’t miss this great opportunity for spiritual experience. Please register with payment to youth directors or
DREs. For forms, go to: http://knanayaregion.us/chicago. Email: joemutholam@prorehabpt.org

For Favors Received

For Favors Received

Feast Celebration of
Our Lady of Guadalupe
At our Sacred Heart
Knanaya Catholic Church
On Sunday, December 13th
at 11:40 A.M. with English Mass
Sponsors: Children of
St. Mary’s Prayer Group

- Chinny Malikal

- Chinny Malikal

Training for Altar Servers

ANNIVERSARY CELEBRATIONS OF
MEN’S WOMEN’S MINISTRIES
AND KOODARA YOGAMS

A training is scheduled for Sacred Heart Church Young
Alter Servers on Sunday, November 29th after Malayalam
Mass. All Kids and teenagers in Altar Service are required Of Sacred Heart Knanaya Catholic Church
On Saturday December 12,
to attend the training.

2009 at 7:00 P.M. in the ParSpecial Class Scheduled for Sacred ish Hall.
Heart Sunday School 2nd Graders on All the eight Koodara
Sunday, November 29th After Malayalam Yogams will present variety
Mass. Class will be from 11.30 AM -1.30 entertainments.
PM. Topic for Special Class - Holy Spirit
Food and Fun

Holy Communion Special Class for 2nd Graders

and Gifts of Holy Spirit. All 2nd Graders
are required to attend the Special Class.
Please come and enjoy.

Tax Services / Mortgage Services
Sabu Madathiparambil
Cell: 847-276-7355/ 847-918-0242
sabuaphilip@hotmail.com
1600, Dempster St. Suite-205,
Park Ridge, IL-60068.
(Opp. to Lutheran General Hospital).

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

Illinois Residential Mortgage Licensee
Professional Mortgage Solutions, Inc

WALDEN CAR CARE CENTER
*Auto Repair With Personal Care*

ALEX THECCANAT
Mon-Fri 8AM SAT 8AM to 3PM
1601 East Algonquin Road
Schaumburg, (847) 397-2244
Cell: (847) 962-4153
Brakes, Tune up, Fuel Injection,
Engine Performance, TiresBalance, Computer Service,
Transmissions & All Auto Works.

Your Rehab Specialists
Pro-Rehab Services, P.C.
&
Choicecare Home Health, Inc.
Palos Heights and Tinley Park
(708) 489 6PRS or (708) 489-0123
www.pro-rehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

ST. MICHAEL’S TOWING

Greetings
to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

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

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
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

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.

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

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641

ALEX MULLAPPALLIL
REALTOR CONSULTANT

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.

Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516
Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential.

509 N. Zenith Dr.
Glenview, IL 60025
Phone: (847) 375-0707
FAX: (847) 375-0808
www.precioushearts.org
emanjooran@gmail.com
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

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 *

Gaanam Videos & Photos
Edukkutharayil
Professional Touch with
Latest Technology.
ANIL
Cell: 630-202-5969
Res: 847-827-7827

847-436-4330 (Cell)

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

