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The closing of the building for our second Church was done on Thursday,
January 14th.
The seller will continue to use it as synagogue until May 31, 2010.
The hall will be available for our use from June 1, 2010.
Renovations for converting synagogue to church will take place in June and
first half of July.
The consecration of the church will be on Sunday, July 18, 2010.
Archbishop Mar Mathew Moolakkatt, Bishops Mar Jacob Angadiath and
Mar Joseph Pandarasseril will officiate the consecration.
We will have daily mass and Sunday morning mass after its consecration.
English Mass and Religious Education classes will be offered at Morton Grove on Sunday Mornings from September.
The special school in the school building will continue.
The names of contributors for the church will be inscribed at the hallway of the church with one star per $2,500 donations. The same shall be offered for youth and children for $500 / 250.
More donors and sponsors are welcome.

മൂന്നു േനാമ്പ് ആചരണവും തിരുന്നാളും

ജനുവരി 22, 23, 24 (െവള്ളി, ശനി, ǌായർ) ദിവസങ്ങളിൽ
േമവുഡ് പള്ളിയിൽ പതിവു കുർബാന സമയത്ത്.
േപാൺേസഴ്സ്: കടുത്തുരുത്തി േഫാേറാനായിൽനിന്നുള്ളവർ.
പഴയ നിയമ കാലത്ത് േയാനാ പര്വാചകെന്റ നിർേദ്ദശപര്കാരം നിനിേവ നിവാസികൽ ഉപവസിച്ചു
പര്ാർത്ഥിച്ച് ൈദവേകാപത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തരായി. കര്ിസ്തുവർഷം 570നും 581നും ഇട ് നിനിേവ,
േബ ഗർമയി, അത്തൂർ എന്നീ പര്േദശങ്ങളിൽ േപല്ഗ് ബാധയുണ്ടായേപ്പാൾ, ജനങ്ങൾ ഒരു തിങ്കൾ മുതൽ
വയ്ാഴം വെര കഠിനമായി ഉപവസിച്ചു പര്ാർത്ഥിച്ച് പാപേമാചനം േതടിയേപ്പാൾ േപല്ഗിൽ നിന്നു
വിമുക്തരായി. അന്നുമുതൽ േകരള സഭയിലും കൽദായ സഭയിലും െനേസ്താറിയൻ സഭയിലും അേന്തയ്ാകയ്ൻ
മലങ്കര സഭകളിലും അലക്സാണ്ട്രിയൻ സഭയിലും വലിയ േനാമ്പിനു മുമ്പ് മൂന്നാമെത്ത ആ യിെല തിങ്കൾ മുതൽ ബുധൻ വെര
േനാമ്പായി ആചരിക്കുകയും വയ്ാഴാ തിരുന്നാളായി ആേഘാഷിക്കുകയുമാണു പതിവ്. േകരളത്തിൽ പലയിടത്തും മൂന്നു േനാമ്പ്
ആചരിച്ചിരുന്നു. കടുത്തുരുത്തിയിലും കുറവിലങ്ങാട്ടും ഈ തിരുന്നാൾ ഭക്തിനിർഭരമായി നടത്തിവരുന്നു. ഇത് ആദയ്മായാണ് ഈ
തിരുന്നാൾ നമ്മുെട പള്ളിയിൽ നടത്തുന്നത്.

Purchase of property for second church. Vicar Fr. Abraham Mutholath signing the closing documents.
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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.

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.

SATURDAY, JANUARY 30, 2010
Holy Mass and novena at Maywood at 10:00 A.M.
St. Peter Koodara yogam at the house of Biju Poothura at
7:00 P.M.
SUNDAY, JANUARY 31, 2010
Holy Mass and novena at Maywood at 10:00 A.M.
Religious Education Class at 10:00 A.M. at Maywood
(We celebrate in advance for convenience. Actual days are Bishop Angadiath meeting with First Holy Communion
January 25, 26, and 27 Monday - Wednesday).
Students at Maywood.
English Mass at Maywood by Bishop Mar Jacob AnSATURDAY, JANUARY 23, 2010
gadiath at 11:40A.M.
(മൂന്നു േനാമ്പ്) Holy Mass and novena at 10:00 A.M.
Religious Education Class at OLV for St. Mary’s School at
3:45 P.M.
SUNDAY, JANUARY 24, 2010
Holy Mass at O.L.V. Church at 5:30 P.M.
(മൂന്നു േനാമ്പു തിരുന്നാൾ) Nineveh Feast with Mass at
THURSDAY, FEBRUARY 4, 2010
Maywood at 10:00 A.M.
Holy Mass, Novena, and Benediction at Community CenReligious Education Class and rehearsal for Religious
ter at 7:00 P.M.
Education Festival at 10:00 A.M. at Maywood
Memorial Service for Mar Mathew Makil after 10:00 A.M. FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010
Memorial of Greek, Syriac, and Syro-Malabar Fathers.
Mass. (01-26-1914).
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M.
English Mass at Maywood at 12:15 A.M.
Religious Education Class and rehearsal at OLV for St. Adoration after Holy Mass by St. Peter & Paul Koodara
yogam.
Mary’s School at 3:45 P.M.
Holy Mass at O.L.V. Church at 5:30 P.M.
SATURDAY, FEBRUARY 6, 2010
Memorial Service for Mar Mathew Makil after 5:30 Mass. Holy Mass and novena at Maywood at 10:00 A.M.
FRIDAY, JANUARY 22, 2010
(മൂന്നു േനാമ്പ്) Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M

SUNDAY, FEBRUARY 7, 2010
THURSDAY, JANUARY 28, 2010
Holy Mass, Novena, and Benediction at Community Cen- Holy Mass and novena at Maywood at 10:00 A.M.
Religious Education Class and rehearsal for Religious
ter at 7:00 P.M.
Education Festival at 10:00 A.M. at Maywood.
FRIDAY, JANUARY 29, 2010
English Mass at Maywood at 12:15 A.M.
Memorial of St. Stephen the first martyr.
Religious Education Class at OLV for St. Mary’s School at
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M.
3:45 P.M.
Holy Mass at O.L.V. Church at 5:30 P.M.
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പള്ളി വാങ്ങി; ഇനി എന്ത്?
എന്ത് എന്നത് സവ്ാഭാവിക േചാദയ്മാണ്. െകട്ടിടം നമുക്കു വിറ്റ
സിനേഗാഗ് അധികൃതരുമായി നാം ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയനുസ
പര്വാസി ക്നാനായക്കാരുെട മൂന്നാമേത്തതും, ഷിക്കാേഗാ ക്നാ
രിച്ച് അടുത്ത െമയ് 31 വെര അവർ ആ െകട്ടിടം സിനേഗാഗായി
നായക്കാരുെട രണ്ടാമേത്തതുമായ ൈദവാലയം േമാർട്ടൻ േഗര്ാ
തുടർന്ന് ഉപേയാഗിക്കുന്നതാണ്. അക്കാലത്ത് അവരും അവിെട
വിൽ നാം സവ്ന്തമാക്കിയേപ്പാൾ അതിെന്റ ആഹല്ാദം ഷിക്കാ
നടന്നുവരുന്ന സിറ്റിയുെട
െപഷയ്ൽ സ്കൂളും തരുന്ന വാടക
േഗായിൽ മാതര്മലല് ആേഗാളതലത്തിൽതെന്ന അലയടിക്കുക
െകാണ്ട് നമ്മുെട പര്തിമാസ ബാങ്ക് േലാൺ അടഞ്ഞുേപാകും.
യുണ്ടായി. േമവുഡിൽ നാം ധീരതേയാെട തുടങ്ങിയ മാതൃക
ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ െകട്ടിടം നമ്മുെട ഉപേയാഗത്തിൽ വരും.
അറ്റ്ലാന്റാക്കാർ അനുകരിച്ചേപ്പാൾ, ഷിക്കാേഗാക്കാർതെന്ന
അേപ്പാൾ മുതൽ േഹാൾ വാടക ് എടുക്കുവാൻ ലഭയ്മായിരിക്കും.
അടുത്ത പള്ളി വാങ്ങിയത് അേമരിക്കമുഴുവനിലുമുള്ള ക്നാനായ
സിനേഗാഗ് പള്ളിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പര്വർ
മിഷനുകൾക്ക് പര്േചാദനവും മറ്റു പര്വാസി ക്നാനായ േകന്ദ്ര
ത്തനങ്ങൾക്ക് ഒന്നരമാസം പര്തീക്ഷിക്കുന്നു. ജൂൈല 18 ǌായ
ങ്ങൾക്ക് പര്തീക്ഷയും പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഇടയാ
റാ യാണ് പള്ളിയുെട കൂദാശാകർമ്മം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചി
ക്കിയ സർേവവ്ശവ്രന് സ്തുതിയും ഇതിനു പിന്നിൽ സഹകരിച്ച
രിക്കുന്നത്. അതിന് മാർ മാതയ്ു മൂലക്കാട്ട്, മാർ േജക്കബ് അങ്ങാ
ഏവർക്കും നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു.
ടിയാത്ത്, മാർ േജാസഫ് പണ്ടാരേശ്ശരിൽ എന്നീ പിതാക്ക
ജനുവരി 31നു മുമ്പാണ് പള്ളിയുെട േകല്ാസിംഗ് നടേത്തണ്ടി ന്മാെര നാം പര്തീക്ഷിക്കുന്നു.
യിരുന്നെതങ്കിലും അത് ജനുവരി 14നു നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞതും,
ജൂൈല 18 മുതൽ എലല്ാ ദിവസവും േമാർട്ടൻ േഗര്ാവ് പള്ളി
രണ്ടു മിലയ്ൺ േലാൺ പര്തീക്ഷിച്ചിരുന്നത് 1.6 ആയി കുറ
യിൽ ദിവയ്ബലി ഉണ്ടാകും. ǌായറാ കളിൽ രാവിെല മലയാള
വാൻ കഴിഞ്ഞതും ഇതിനു പിന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പര്വർ
ത്തിലും ഇംഗല്ീഷിലും കുർബാന, േവദപാഠം എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
ത്തിച്ച കമ്മറ്റിക്കാരുെടയും അതിേനാടു സഹകരിച്ച ഷിക്കാേഗാ
േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിലും േമവുഡിലും സഹായിക്കുന്നതിനായി േകാട്ട
യിെല ക്നാനായക്കാരുെടയും വലിയ സഹകരണംെകാണ്ടാണ്.
യം അതിരൂപതയിൽനിന്ന് ഒരു ൈവദികെന അസിസ്റ്റന്റ് വികാ
അനയ്നാട്ടുകാെരേയാ സമുദായക്കാെരേയാ ബുദ്ധിമുട്ടി ാെത
രിയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അേദ്ദഹം േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിലായി
സവ്ന്തംകാലിൽ നിന്നുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട മക്കളുെട ഭാവി
രിക്കും താമസിക്കുക. ǌാൻ തുടർന്നും ഓ.എൽ.വി. പള്ളിയിൽ
േവണ്ടി ൈദവാലയത്തിനു ധനസമാഹരണം നടത്തിയ എെന്റ
താമസിച്ചുെകാണ്ട് എെന്റ േസവനം രണ്ടു പള്ളികൾക്കും തുലയ്
പര്ിയ ഇടവകാംഗങ്ങളിൽ ǌാൻ അഭിമാനം െകാള്ളുകയും നിങ്ങ
പര്ാധാനയ്േത്താെട തുടരുന്നതാണ്. േമാർട്ടൻ േഗര്ാവ് ഇടവക ്
െള അഭിനന്ദിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചാലും രണ്ടു പള്ളികളിലും ഏവർക്കും തിരു
ബാങ്ക് േലാൺ ലഭി വാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇക്കാലത്ത് െഡസ് ക്കർമ്മങ്ങളിലും മതേബാധന സ്കൂളുകളിലും ഭക്തസംഘടനകളിലും
േപല്ൻസിലുള്ള ഓൾ അേമരിക്കൻ ബാങ്ക് നമ്മിൽ വിശവ്ാസം മിനിസ്ട്രികളിലും പെങ്കടുക്കാം. കൂടാരേയാഗങ്ങൾ കര്േമണ പര്ാേദ
അർപ്പിച്ച് 1.6 മിലയ്ൺ േഡാളർ േലാൺ തന്നതിന് ബാങ്ക് അധി ശികാടിസ്ഥനത്തിൽ ഇടവക തിരിയത്തക്കവിധം പുനഃകര്മീകരി
കൃതേരാടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാെത ബാങ്ക് േലാണിന് ക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് രണ്ടു വികാരിമാർ ഉണ്ടാകുേമ്പാേഴ ഇടവക
ആവശയ്മായി വന്ന പര്തിമാസ സംഭാവന ള്ള വാഗ്ദാന പതര്ിക വിഭജനം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളു. അതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്തവിധം
ഒപ്പിട്ടു തന്നവെരയും നന്ദിേയാെട സ്മരിക്കുന്നു. സന്മനേസ്സാെട േവണ്ടതര് സാവകാശം ന ന്നതാണ്.
ബാങ്ക് േലാണിന് േപഴ്സണൽ ഗാരന്റി നില്ക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായ
ഷിക്കാേഗായിൽ രണ്ടു ക്നാനായ ഇടവകകൾ ഉണ്ടായാലും
െജ ബു കുളങ്ങര, ഷാജി എടാട്ട്, ഫര്ാൻസീസ് കിഴേക്കക്കുറ്റ്,
നാം ഒരു കമ്മയ്ൂണിറ്റിയായി ഐകയ്ം നിലനിർത്തണം. അതിന്
േജാസ് ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ എന്നിവേരാടുള്ള നമ്മുെട കടപ്പാടും
ഓേരാ പള്ളിയുെടയും തനതായും പള്ളികൾ സംയുക്തമായും നട
നന്ദിയും േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
ത്തുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും ആേഘാഷങ്ങളിലും, െക.സി.എസ്.
നാമിേപ്പാൾ രണ്ടാമെത്ത പള്ളി വാങ്ങിയ സ്ഥിതി ് ഇനി െന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തിലുള്ള െപാതു പരിപാടികളിലും എലല്ാവരു
െടയും സാന്നിദ്ധയ്വും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം. പള്ളികളുെട
എണ്ണവും പര്വർത്തനവും വർദ്ധിക്കുന്നതിെന്റ േപരിൽ െക.സി.
എസ്.െന്റയും അതിെന്റ േപാഷക സംഘടനകളുെടയും പര്വർത്ത
നം
കുറയുകേയാ മന്ദീഭവിക്കുകേയാ െചയയ്ാെത പള്ളികൾ കൂടി
വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ
സഹകരിച്ച്, പള്ളി പരിപാടികേളാടനുബന്ധിച്ചും അലല്ാെതയും
ബാച്ചിലെറേപ്പാെലയലല്; ചിലവും
സംഘടനയുെട പര്വർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. അതിനു നാം
ഉത്തരവാദിതവ്വും വർദ്ധിക്കും.
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,
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By Tima Kandarapallil
At last, not only do I, but as well as
other peers had a great opportunity to attend another retreat when we all really
were in stress and depended on God’s
trust. During school students had been
stressful over things that they had to finish up in classes and all the exams that
were waiting to be taken. During the middle of October I
was begging to have a retreat for the sake of confidence
and faith in God that things would get better in high school
and with other issues. When December finally came, my
friends and I were so glad that the Rockford retreat was put
together and we got to attend this amazing occasion.
The point from which all of us young people got onto
the buses, the fun already started. We were with our
friends laughing and just having a great time. Once we all
got off the bus, we were excited to be back at Rockford
again. It felt like we were here not only to worship God
and to spiritually reconnect out faithful bond with him, but
to make new memories. We attended the Holy Qurbana in
English and Malayalam. The praise and worship hour was
so much fun because we all were energetic and just had so
much love for God by singing our hearts out to the Lord.
During the talking sessions, some of us thought the talks
would be such a bore, but it wasn’t at all. Each of us
learned something so grasping that it changed us to become a better individual. The adults that preached to us
had such powerful motivations for us to serve God the
right way and to love Him.
Talking about God was fun, but He wasn’t all we talked
about. We played team games that made us laugh until
tears came. The games were continuously enjoying because everyone was working together and we just spoiled
ourselves with fun. The skits that all the teams prepared
were hilarious since everyone was creative and we learned
more about the Holy Bible and our saints. The boys and
girls had separate talks which was very interesting and
(Continued from page 3)

പള്ളിയുെട െകട്ടിടം സംഘടന ് ലഭയ്മാക്കുകയും േവണം.
ഇനിേമൽ നാം േമവുഡുകാർ, േമാർട്ടൻ േഗര്ാവുകാർ, െക.സി.
എസു.കാർ എന്ന കക്ഷിേഭദേമാ മത്സരേമാ ഇലല്ാെത ഒന്നായി
പര്വർത്തിക്കുേമ്പാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓജസ്സും സേന്താഷവും
സാമുദായിക സുസ്ഥിതിയും ലഭിക്കും. അതിന് ഏവരുേടയും
സഹകരണവും പര്ാർത്ഥനയും അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നു.
ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട,
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
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helpful for our own good knowledge. We had very long,
peaceful, and relaxing adorations which were incredible
because we communicated with God and just talked to him
as if He was right in front of us and attentively listening to
our prayers. Our days at the retreat went slow, but whenever any of us look back at it, it seems as if it swung by
quickly. I would love to have an opportunity to attend another Rockford retreat.
Overall, a person who was forced to attend the retreat,
or a person who was interested by their friends about the
retreat, or a person who had a desire to attend the retreat
had learned at least one big idea that was meaningful to
them. We all were glad to meet new and old friends and
make our relationship with God more strengthening. With
so much enjoyment in our lives, we really loved it! Anyone who is looking forward to going next year should attend and have an amazing time!
(More reflections in the next issue.)

ഷിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ മക്കളുെട ഏെറനാളെത്ത പര്ാർ
ത്ഥനയുെടയും പരിശര്മത്തിെന്റയും പരിണിതഫലമായി രണ്ടാ
മെത്ത ക്നാനായ ൈദവാലത്തിനായുള്ള െകട്ടിട സമുച്ചയം സവ്ന്ത
മാക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമെത്ത ൈദവാലയത്തി
നുേവണ്ടിയുള്ള േപര്ാപ്പർട്ടി സവ്ന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷയ്പര്ാപ്തി
േവണ്ടി നിരന്തരം പര്ാർത്ഥിക്കുകയും അക്ഷീണം പരിശര്മിക്കുക
യും െച എലല്ാവർക്കും ഫണ്ട് ൈറസിംഗ് കമ്മറ്റിയുെട േപരിൽ
ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. പര്തിസന്ധികൾ ഏെറ
നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലൂെടയാണു നാം കടന്നുേപായത്. എങ്കി
ലും അതിൽ തളരാെത നമ്മുെട ഇടവക ം ഫണ്ട് ൈറസിംഗ്
പരിപാടികൾക്കും ശക്തമായ ആത്മീയ േനതൃതവ്ം ന ിയ ബഹു.
മുേത്താലത്തച്ചന് ഫണ്ട് ൈറസിംഗ് കമ്മറ്റി നന്ദി േരഖെപ്പടു
ത്തുന്നു.
സാമ്പത്തിക മാന്ദയ്ം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
പര്തികൂല കാലാവസ്ഥെയ തരണം െച ് വീടുകൾ േതാറും കയ
റി ഇറങ്ങി ഫണ്ട് േശഖരിക്കുക എളുപ്പമലല്ായിരുന്നു. "മുട്ടുവിൻ
തുറക്കെപ്പടും" എന്ന കര്ിസ്തുനാഥെന്റ പര്േബാധനം ഉൾെക്കാണ്ട്
അതീവ ജാഗര്തേയാടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി ഫണ്ട് േശഖരണ
ത്തിനായി രാവും പകലും കഷ്ടെപ്പട്ട കമ്മറ്റി അംഗങ്ങെള എതര്
പര്ശംസിച്ചാലും അധികമാവിലല്. ൈദവം ന ിയ ദാനങ്ങളുെട
ഓഹരി, നിറഞ്ഞ മനേസ്സാെട കമ്മറ്റിക്കാെര ഏൽപിച്ചുെകാണ്ട്,
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകം നാം പര്തീക്ഷിച്ചിതിേനക്കാൾ വലി
യ തുക സമാഹരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ച എലല്ാ
നലല് ആളുകൾക്കും കൃതജ്ഞതയുെട പൂെച്ചണ്ടുകൾ!
ഈ േപര്ാപ്പർട്ടിക്ക് േലാൺ ന ിയ ഓൾ അേമരിക്കൻ ബാ
ങ്കിനും ഇതിനുേവണ്ടി സന്മനേസ്സാെട േപഴ്സണൽ ഗാരന്റി നിന്ന
െജ ബു കുളങ്ങര, ഫര്ാൻസീസ് കിഴേക്കക്കുറ്റ്, ഷാജി എടാട്ട്,
േജാസ് ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർക്കും നന്ദിയർപ്പിക്കുന്നു.
കൂടാെത ഈ പദ്ധതി ് പര്ചുരപര്ചാരം ന ിയ മാധയ്മങ്ങൾ,
(Continued on page 5)
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Vicar Fr. Abraham Mutholath cutting cake at Maywood church to celebrate the purchase of Morton Grove church, along
with representatives from both churches.
Photo below: Sam George leading seminar of “Understanding the Coconut Generation.”

ഷിക്കാേഗായിെല രണ്ടാമെത്ത ക്നാനായ ൈദവാലയത്തിനായി
സഹകരിക്കുന്ന എലല്ാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി നന്ദിയുെട നറുമലരു
Box No. 113
കൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
തമ്പി വിരുത്തികുളങ്ങര (ജന. കൺവീനർ)
Knanaya Catholic divorced male (age 49) working in
േപാൾസൺ കുളങ്ങര (കൺവീനർ)
Medical Field in the United States is inviting marriage proposals from suitable Knanaya Catholic ladies.
സ്റ്റീഫൻ കിഴേക്കക്കുറ്റ് (കൺവീനർ)
Box No. 114
St. Mary’s Unit is organizing
Knanaya Catholic girl 31 years old (5’3”) from respectable Knanaya family with a postgraduate degree from a top
Pilgrimage Tour to Mexico City & Guadalupe
U.S. University seeking marriage proposal from parents of
April 22 -24, 2010
Knanaya Catholic boys. She is slim, fair complexion, born Visits include:
and raised in the U.S.A.
Day-1 Cathedral, Anthropology Museum, Chapultepec Park, and Shrine of
Submit your details in a sealed envelope with box number
written on the envelope to Agape Store or to the Marriage Bu- Guadalupe.
reau, 2218 Westview Dr., Des Plaines, IL 60018. To publish Day-2 Pyramid, Tlaxcala and Shrine San
your matrimonial, please contact Agape Store or our volunteer Miguel Del Milagros, and Ocotlan, Basilica of Our Lady of Cotlan.
coordinator Jose Aikkaraparampil at 847-894-0550.
Day - 3 Mass at Shrine of Guadalupe
and shopping.
(Continued from page 4)
കമ്മറ്റി
േയാഗങ്ങൾക്ക്
ആതിേഥയതവ്ം
വഹിച്ചവർ, All from Sacred Heart and St. Mary’s are
പര്ാർത്ഥനയിലൂെടയും പരിതയ്ാഗത്തിലൂെടയും കമ്മറ്റി ് താങ്ങും welcome.
തണലുമായി മാറിയ വനിതകളും യുവജനങ്ങളും കുട്ടികളും തുടങ്ങി Please register early to assure your seat at minimum rate:
General Coordinator: Peter Kulangara 847-951-4476.

ൈവവാഹികം / Matrimonial
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Yuvajana Vedi handing over their first installment of their contribution for church remodeling.
ഇൻഡയ്ൻ റിപ്പബല്ിക് ദിനം
മാർ തിേമാത്തിയും മാർ തീത്തൂസും
വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന, കൂടാരേയാഗം, കുടുംബങ്ങളിെല
1 സാമുെവൽ 7: 3-9 പൂർണ്ണമായി കർത്താവിനു സമർപ്പിക്കുക.
സന്ധയ്ാപര്ാർത്ഥനകൾ എന്നിവയുെട ഉപേയാഗത്തിന്.
േറാമാ 12:1-21ശരീരെത്ത സജീവബലിയായി സമർപ്പിക്കുക.
ജനുവരി 21 വയ്ാഴം
േലഖ: ഫിലി 3:12-21 ഈേശാ എെന്ന സവ്ന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാ 18:2-14 തെന്നത്തെന്ന താഴ്ത്തുന്നവർ ഉയർത്തെപ്പടും.
ജനുവരി 27 ബുധൻ മൂന്നു േനാമ്പ് (നിനിേവക്കാരുെട യാചന)
സുവി: ലൂക്കാ 13:22-30 ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂെട പര്േവശിക്കുക.
േജാേയൽ 2:15-27 കർത്താവിങ്കേല തിരിയുക.
ജനുവരി 22 െവള്ളി വി.സുവിേശഷകന്മാർ
േറാമാ 9:14 -10:11 നീതി കാണിക്കുന്ന ൈദവം.
പഴ: 1 രാജാ 18:30-39 ഏലിയാ ബലിപീഠം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നു.
മത്താ 6:1-18 രഹസയ്ത്തിൽ െചയയ്ുന്ന നന്മ ് പര്തിഫലം.
േലഖ: 1േകാറി 4:9-16 മിശിഹാെയ പര്തി േഭാഷന്മാർ.
ജനുവരി 28വയ്ാഴം മൂന്നു േനാമ്പ് ആേഘാഷം
സുവി: മത്താ 9: 35-10:15 ശല്ീഹന്മാെര അയ ന്ന മിശിഹാ.
വി.േതാമസ് അകവ്ിനാസ്
ജനുവരി 23 ശനി വി. ഫര്ാൻസിസ് സാലസ് (ജനു.24)
ഏശയയ്ാ 65:17-25 പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും.
േലഖ: ഗലാ 5:1-6 നെമ്മ സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിേല േമാചിപ്പിച്ച
േറാമാ 10:1-13 വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവനു രക്ഷ.
ഈേശാ.
ലൂക്കാ 15: 4-32 അനുതാപത്തിൽ സേന്താഷം.
സുവി: േയാഹ 15:9-17 േസ്നഹത്തിൽ നിലനി ക്കുക.
ജനുവരി 29 െവള്ളി എസ്തപ്പാേനാസ് സഹദാ
ജനുവരി 24 + ദനഹാ മൂന്നാം ǌായർ
1 രാജാ 21:1-21 നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം.
പഴ: സംഖയ് 11:11-20 മൂശയുെട പര്ാർത്ഥന സവ്ീകരിക്കുന്ന
2േകാറി 4:1-15 മൺപാതര്ത്തിെല നിധി.
കർത്താവ്.
മത്തായി 11: 20-30 േകല്ശിതർക്കാശര്യമായ ഇേശാ.
േലഖ: െഹബര്ാ 4:1-10 വിശവ്ാസെത്ത മുറുെകപിടിക്കുക.
ജനുവരി 30 ശനി േലാകസമാധാന ദിനം
സുവി: േയാഹ 1:29-42 ǌങ്ങൾ മിശിഹാെയ കണ്ടു.
വിശുദ്ധ േജാൺ േബാേസ്കാ
ജനുവരി 25 തിങ്കൾ മൂന്നു േനാമ്പ് (നിനിേവക്കാരുെട യാചന)
എേഫ 4:1-6 ഐകയ്ത്തിനു ആഹവ്ാനം.
പൗേലാസ് ശല്ീഹായുെട മാനസാന്തരം, (സൈഭകയ്വാരം
േയാഹ 14: 27-31 മിശിഹാ ന ന്ന സമാധാനം.
അവസാനിക്കുന്നു).
ജനുവരി 31 + ദനഹാ നാലാം ǌായർ മദയ്വിരുദ്ധദിനം
ഏശയയ് 64: 1-12 കർത്താേവ, അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരണേമ.
സംഖയ് 11:23-35 ഇസര്ാേയലിനു ഭക്ഷണം ന ന്ന ൈദവം.
1തിേമാ 2:1-3:10 എലല്ാവർക്കുംേവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കണം.
െഹബര്ാ 7:18-28 സർവവ്െരയും രക്ഷിക്കുന്ന പര്ധാന
മത്തായി 18:23-35 സേഹാദരേനാട് ഹൃദയപൂർവവ്ം ക്ഷമിക്കണം. പുേരാഹിതൻ.
ജനുവരി 26 െചാവവ്ാ മൂന്നു േനാമ്പ് (നിനിേവക്കാരുെട യാചന)
േയാഹ 1:43-2:11 കാനായിെല വിവാഹ വിരുന്ന്.
മാക്കീൽ മാർ മത്തായി െമതര്ാെന്റ ചരമം(1914)

സീേറാമലബാർ സഭാ പഞ്ചാംഗം

READINGS & READERS

ദനഹാ മൂന്നാം ǌായർ

January 24

PASSAGE

1st Reading

Numbers 11:11-20 John Klakeel

2nd Reading Hebrew 4:1-10
READINGS & READERS

MALAYALAM MASS
Ancy Aikkaraparambil

ST. MARY’S UNIT

Jithin Kaniyaly

Joshua Pattapathy

Michelle Thekkeparambil Paul Edat

ദനഹാ നാലാം ǌായർ

January 31

PASSAGE

1st Reading

Numbers 11:23-35 Febin Kaniyalil

2nd Reading Hebrew 17:18-28

ENGLISH MASS

MALAYALAM MASS
Jiji Kattapuram

ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

Jothy Max

Aliya Mattathikunnel

Roshan Muringothu

Cheryl Tharathattel

January 24, 2010
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ANNUAL RETREAT
Our combined annual retreat for both
Sacred Heart and St. Mary’s shall be from
Thursday, March 11 to Sunday 14, 2010.
Rev. Fr. Soichan Mullamangalam will
lead the adult retreat. He is from Thalaseery Diocese in Kerala and currently
serving at a parish in Germany. He is the
founder of Zion Retreat Center, Nellikutty, Kannoor which is a unit of Kulathuvayal Retreat
Center. He has been leading retreats and counseling in
Kerala and abroad during the past 15 years. He was first
rank holder for M.A. Sociology and teacher for plus two.
Schedule: Thursday from 6:30 P.M. to 9:00 P.M. at
Community Center. Friday from 11:00 A.M. to 9:00 P.M
at Maywood Church. Saturday 10:00 A.M. to 8:00 P.M.
and Sunday from 10:00 A.M. to 7:00 P.M. at Maywood.
We will have separate retreat for youth, teenagers, and
children in Maywood Church starting on Friday evening
from 6:30 P.M. and will continue during the adult retreat.
Baby sitting facility and food will be available for participants.
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OFFERINGS
Regular Offering
Collection for Haiti earthquake victims
TOTAL ST. MARY’S
Regular Offering
English Mass
Guadalupe Shrine
Women Ministry: Birthday Sponsors
Building Fund
Christmas Carol additional
Collection for Haiti earthquake victims
TOTAL MAYWOOD
Agape Store (Charity)

Jan. 17
410.00
1,409.00
1,819.00
1,486.23
73.00
94.00
250.00
645.00
400.00
3,589.00
6,537.23
54.00

CONGRATULATIONS FROM BISHOP OF MIAO

Dear Friends,
Congratulations to you each and every one of you individually and family wise and as a great community making
up one large united family. I have been following up the
news. Now you all have done it. may the Lord take you all
to greater heights of unity, peace, love and Christian holiness. I rejoice with you all and pray the Lord continues to
For Favors Received
PRE-MARRIAGE
guide you. A special congratulations to Fr Abraham
COURSE
Mutholathu. Please do continue to pray for me and for the
Next Marriage Preparation church here in Miao.
course by our parish /
+ George Pallipparambil sdb
Knanaya Catholic Region
will be from Friday March
19 evening to Sunday
March 21st afternoon. For
Shelby son of Philip and Chinnamma from Njaravelil
reservations contact Tonny
Pullappally at 630-205- family from Sacred Heart Knanaya Catholic Parish, Chi- ലീലാമ്മ േജാസഫ് 5078 / tonnyjohn@hotmail. cago with Jincy daughter of Peter and Anney from Chemപുത്തൻപുരയിൽ com
malakuzhy family to be held on May 22, 2010. (3/3)
Special thanks to the lawyer who helped us
with the purchase of St. Mary’s Church in
Morton Grove.

Frank J. Zangara, Ltd.

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

7115 Virginia Rd., Suite 116
Crystal Lake, IL 60014.
Phone 815-444-9528, Fax 815-444-9569
Frank J. Zangara, Attorney at Law

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.

Tax Services / Mortgage Services
Sabu Madathiparambil
Cell: 847-276-7354/ 847-918-0242
sabuaphilip@hotmail.com
1600, Dempster St. Suite-205,
Park Ridge, IL-60068.
(Opp. to Lutheran General Hospital).

Illinois Residential Mortgage Licensee
Professional Mortgage Solutions, Inc

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

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.
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)

