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FEAST OF OUR LADY OF GUADALUPE
At our Sacred Heart Knanaya Catholic Church
On Sunday, December 12th at 10:00 A.M.
Sponsors: Jacob & Alice Plamparambil
The United States Conference of Catholic Bishops
(USCCB) has given us a theme to be lived and proclaimed
Christmas, December 2,
in our daily life: “Deepen our faith, nourish our hope and
2010
celebrate our life.” The reorganization of the various departments of USCCB is to promote the growth of Catholic
Pastoral Letter No. 10/10
Church in America with this principle. At this Christmas
By the grace of God, I, we are invited to see, Mary and Joseph, as models of faith,
Your Servant, Mar Jacob An- Christ as our hope and life as sacred, to be protected and
gadiath, Bishop of St. Thomas promoted.
Syro-Malabar Catholic DioFaith leads us to charity. Mary believed what was spocese of Chicago and Permaken to her by the angel of the Lord. This faith moved her
nent Apostolic Visitator to
to travel to the hill country in haste to render service to
Canada, send this greeting
Elizabeth. She remained there with Elizabeth about three
and message to all the priests, men and women religious
months. Blessed Mother Teresa of Calcutta believed in
and my beloved people of God, living in the USA and
Christ and her faith moved her to love the poorest of the
Canada.
poor and to consecrate her life to the service of the poor. In
Dear Brothers and Sisters in the Lord,
the Christian context we see three levels of giving or sharing: 1. Sharing of goods: contributions of material things
“The angel said to them; “Do not be afraid, for behold,
and extending of helping hands are simple ways of charity.
I proclaim to you good news of great joy that will be for all
2. Sharing of self to care for others. The family relationthe people. For today in the city of David a Savior has
ships: husband and wife and between parents and children
been born for you who is Messiah and Lord”. (Lk 2:10-11)
there is more giving than receiving. 3. Total personal surThe period of annunciation (Advent) leads to the great render. Consecrate oneself to the service of the Lord, the
feast of Christmas, the birth of our Lord Jesus Christ. This Church, and the country. There is no personal gain inChristmas event unfolds before us special interventions of tended in this commitment. Vocation to priesthood, call to
God in history. God sends his angel, Gabriel, to Mary to religious life and committed service to the country are
announce the mystery of Incarnation. Mary with all humil- good examples in this respect.
ity surrenders herself to the plan of God. Mary’s faith in
Christ is our hope. Pope Benedict XVI during his aposGod enables her to say “yes” – fiat – to the angel. Mary
tolic visit to USA in 2008 selected this theme for his genhastens to Judea to meet her kinswoman, Elizabeth, who
eral homilies. “Jesus, I trust in you” – was the motto of St.
was with child in her old age. There a strange meeting
Faustina, the patroness of Divine Mercy movement. Jesus
takes place: Jesus in the womb of Mary and John in the
is our unfailing friend since he is always the same: “Jesus
womb of Elizabeth, meet through the power of the Holy
Christ is the same yesterday, today and forever.” (Heb
Spirit. The greeting of Elizabeth and hymn of Mary are
13:8) He has given us the assurance that he will be with us
beautiful texts for prayer and reflection. The extraordinary
always: “I am with you always until the end of the age”.
birth of Jesus in a stable in Bethlehem is another divine
(Mt 28:20) His love for us moved him to institute the Holy
revelation beyond human understanding. An angel to the
Eucharist and thereby to become our nourishment to
poor shepherds of Bethlehem again announces the birth of
strengthen us and be with us. “I am the living bread that
the Messiah, Christ. The good news of great joy for all the
came down from heaven; whoever eats this bread will live
people is proclaimed. The coming of Christ removes all
forever, and the bread that I will give is my flesh for the
fear from everyone. “Do not be afraid”; “the Lord is with
(Continued on page 4)
us.”
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STAFF
Pastor: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Associate: Fr. Jose Illikunnumpurath (847) 912-5673 (cell)
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 and Morton Grove and
5:30 P.M. at Morton Grove.
English Mass at 11:40 A.M. at Maywood and Morton Grove.
MONDAY - FRIDAY 7:00 P.M. Morton Grove.
FRIDAY 7:00 P.M. at Maywood.
SATURDAY 10:00 A.M. at Maywood and Morton Grove.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M. at Maywood and
Morton Grove.
SACRAMENT OF RECONCILIATION (CONFESSION)
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First and Third Sundays during Mass at Maywood.
Second and Fourth Sundays during Mass at Morton Grove.
Thursdays during 7:00 P.M. Mass at Morton Grove.
ADORATION
ALL: First Fridays after Mass at both churches.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at Morton Grove.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at
Maywood.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
ROSARY
Monday - Friday at 6:30 P.M. at Morton Grove.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at Maywood.
LEGION OF MARY
1st and Third Saturdays after 10:00 A.M. Mass at Maywood.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at Morton Grove.

Holy Mass and Novena at Morton Grove at 7:00 P.M.
FRIDAY, DECEMBER 17, 2010
Holy Mass at Maywood and Morton Grove at 7:00 P.M.
Novena of St. Michael at Maywood after Holy Mass.
FRIDAY, DECEMBER 10, 2010
Holy Mass at Maywood and Morton Grove at 7:00 P.M.
SATURDAY, DECEMBER 11, 2010
Holy Mass and novena at Maywood and Morton Grove at
10:00 A.M.
St. Stephen’s Koodara Yogam at the house of Tonny Pullappally at 7:00 P.M. 338 Tiger St., Bolingbrook.
SUNDAY, DECEMBER 12, 2010
Third Sunday of Annunciation
Feast Celebration of Our Lady of Guadalupe at Maywood with Holy Mass at 10:00 A.M. sponsored by
Jacob and Alice Plamparambil.
Holy Mass at Morton Grove at 10:00 A.M.
Religious Education Classes at Maywood and Morton
Grove at 10:00 A.M.
English Mass at Maywood and Morton Grove at 11:40
A.M.
Holy Mass at Morton Grove at 5:30 P.M.

SATURDAY, DECEMBER 18, 2010
The Miraculous Cross of Mylapore
Syro-Malankara Holy Mass at Morton Gove at 8:30 A.M.
Youth Ministry Seminar at Morton Grove from 9:30 A.M.
Holy Mass and novena at Maywood and Morton Grove at
10:00 A.M.
SUNDAY, DECEMBER 19, 2010
Fourth Sunday of Annunciation
Holy Mass for all at Maywood and Morton Grove at 10:00
A.M.
Religious Education Classes at Maywood and Morton
Grove at 10:00 A.M.
English Mass at Maywood and Morton Grove at 11:40
A.M.
5:30 P.M. Malayalam Mass at Morton Grove.
MONDAY, DECEMBER 20, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.
TUESDAY, DECEMBER 21, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

MONDAY, DECEMBER 13, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

TUESDAY, DECEMBER 14, 2010
St. John of the Cross.
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

THURSDAY, DECEMBER 23, 2010
Holy Mass and Novena at Morton Grove at 7:00 P.M.

WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.
THURSDAY, DECEMBER 16, 2010

FRIDAY, DECEMBER 24, 2010
Christmas Eve.
Christmas Mass at Morton Grove at 6:30 P.M.
Christmas Mass at Maywood at 8:00 P.M.
Entertainments after Holy Mass at both Churches.
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മുതിർന്നവരുെട കണ്ണുതുറപ്പിച്ച കുട്ടികൾ
പഴയ നിയമ ഗര്ന്ഥങ്ങൾ. രക്ഷാകര പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായ
ഇസര്ാേയൽ ചരിതര്വും ൈദവനിേവശിത വചനങ്ങളായ പര്വാ
െചറുപ്പകാലത്തു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കഥ ഓർമ്മയിൽ വരിക ചക പര്േബാധനങ്ങളും നാം ശര്വിേക്കണ്ടതേലല്? മുതിർന്നവർക്ക്
യാണ്: അയൽപക്കെത്ത രണ്ടു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കളിച്ചുെകാണ്ടി അനുവദനീയമായ ആേഘാഷമായ കുർബാന, സമയ ൈദർഘയ്ം
രുന്നേപ്പാൾ അവർ തമ്മിൽ െചറിെയാരു വഴക്കുണ്ടായി. അതു കുറ ാെനന്നേപരിൽ കുട്ടികൾക്കു നിേഷധിക്കുന്നതു ശരിയലല്."
േകട്ട് ഓടിെയത്തിയ അവരുെട അമ്മമാർ അത് വലിയ വിഷയ
കുർബാനയുെട ൈദർഘയ്ം കുറച്ച് ലത്തീൻ പള്ളിയിേലതു
മാക്കി അവർതമ്മിൽ കലഹമായി. അവർ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയി
േപാെല
ആക്കാെമങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ നമ്മുെട പള്ളിയിൽ വരാത്ത
രുന്ന പൂർവവ് കഥകെളലല്ാം വിളമ്പി ശണ്ഠ പർവവ്തീകരിച്ചു. അതു
േകട്ട് അവരുെട ഭർത്താക്കന്മാർ ഓടിെയത്തി ഭാരയ്മാരുെട െചറുപ്പക്കാെര പള്ളിയിൽ വരുത്താെമന്ന മുതിർന്നവരുെട ആശ
യേത്താടും നമ്മുെട കുട്ടികൾ വിേയാജിച്ചു: "അതിെന്റ േപരിൽ
പക്ഷം പിടിച്ച് കുടുംബ വഴക്കാക്കി അതു വിപുലീകരിച്ചു.
അവർ വരുെമന്നു കരുതുന്നതിൽ കഴമ്പിലല്. കുർബാന ആസവ്ദി
ആ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരിേല ് ആ കലാപം കാട്ടുതീ ക്കുന്നവർക്ക് സമയം പര്ശ്നമലല്. അസവ്ദിക്കാത്തവർക്കാകെട്ട,
േപാെല വയ്ാപിച്ചു. അങ്ങെന നാട്ടുകാർ േചരിതിരിഞ്ഞ് െതരുവു എതര് കുറച്ചാലും തൃപ്തി വരികയുമിലല്."
യുദ്ധം നടത്തിയേപ്പാൾ ആ വഴിക്കിനു തുടക്കമിട്ട കുട്ടികൾ
"ൈവദികർ രണ്ടു മണിക്കൂർ നീട്ടി പര്സംഗിച്ചാേലാ?" എന്നു
എലല്ാം മറന്ന് സൗഹൃദേത്താെട കളിക്കുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആ
േചാദിച്ചേപ്പാഴും
അവർ മുതിർന്നവേരാടു േയാജിച്ചിലല്. പകരം
ഗര്ാമത്തിെല ഒരു മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു: "പകവ്മതികെളന്നു കരുതുന്ന
അവരുെട മറുേചാദയ്ം ഇപര്കാരമായിരുന്നു: "ആരാണു അച്ചൻ?
മുതിർന്നവെര, നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങെള കണ്ടു പഠിക്കൂ."
ഈേശായുെട സ്ഥാനത്താണ് ൈവദികൻ. ഈേശാ രണ്ടു മണി
നവംബർ 20ന് നമ്മുെട രണ്ട് ഇടവകകളുെടയും സംയുക്താഭി ക്കൂർ നേമ്മാടു സംസാരിക്കാൻ തയയ്ാറായാൽ നാം അതു ശര്വി
മുഖയ്ത്തിൽ േനതൃസംഗമം നടത്തി പള്ളികളുെട പര്വർത്തന ക്കാൻ താ രയ്ം കാണിക്കിേലല്. മാതര്മലല്, 2,000േത്താളം വർഷം
ങ്ങെള വിലയിരുത്തിയേപ്പാൾ സീേറാമലബാർ കുർബാനെയക്കു പഴക്കമുള്ള ഗഹനമായ ചില ൈബബിൾ ഭാഗങ്ങൾ ǌങ്ങൾക്കു
റിച്ചു മുതിർന്നവർ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾക്ക് നമ്മുെട ഏതാനും മനസ്സിലാകിലല്. അതു ഗര്ഹിക്കണെമങ്കിൽ ൈബബിൾ പണ്ഡിത
കുട്ടികൾ പര്കടിപ്പിച്ച അഭിപര്ായപര്കടനം േമൽപ്പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശി രായ ൈവദികരുെട വയ്ാഖയ്ാനം ആവശയ്മാണ്. അതിന് അ
യുെട വചനെത്ത അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മുെട സീേറാ സമയം കൂടുതെലടുത്താലും കുഴപ്പമിലല്."
മലബാർ കുർബാനെയ ലത്തീൻ സഭയിെല ഇംഗ്ളീഷ് കുർബാന
"കുർബാന
കൂടുവാൻ ഇതര്േയെറ കുട്ടികൾ േവണേമാ?"
യുമായി താരതമയ്െപ്പടുത്തി വിലകുറച്ചു കാണിക്കുവാൻ ചിലർ
എന്ന
േചാദയ്ത്തിനു
കുട്ടികളുെട മറുപടി മാതാപിതാക്കൾക്ക്
ശര്മിച്ചേപ്പാൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു: "പാരമ്പരയ്ങ്ങളിൽ അഭിമാനം
െകാണ്ട് അവ പാലിക്കണെമന്നു വാശിപിടിക്കുന്ന കാരണവന്മാ പുത്തൻ അറിവായിരുന്നു. "ൈദവാലയ ശുശര്ൂഷകർ സവ്ർഗ
െരേന്ത സങ്കീർണ്ണെമങ്കിലും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ നമ്മുെട കുർബാ ത്തിെല മുഖയ്ദൂതരുെട സ്ഥാനമാണു വഹിക്കുന്നത്. അെതാരു
ഭാഗയ്മായി ǌങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതിനു കൂടുതൽ േപർക്ക് അവസ
നയുെട മാഹാത്മയ്ം മനസ്സിലാക്കാത്തത്."
രെമാരുക്കുകയേലല് േവണ്ടത്?"
കുർബാനയുെട ൈദർഘയ്ം കുറ ണെമന്നു വാദിച്ചവേരാട്
തങ്ങളുെട മക്കളുെട സവ്യാവേബാധേത്താെടയുള്ള ആ
നമ്മുെട കുട്ടികൾ േചാദിച്ചു: "അപ്പേസ്താലിക പാരമ്പരയ്മുള്ള നമ്മു
െട കുർബാനയിെല അതിവിശിഷ്ടമായ പര്ാർത്ഥനകളിൽ ഏെത ത്മാർത്ഥ മറുപടികൾേകട്ട് മാതാപിതാക്കൾ അതിശയിച്ചു. പള്ളി
കൾ വഴി അവരിൽ ചുരുങ്ങിയ വർഷംെകാണ്ടുണ്ടായ ആത്മീയ
ങ്കിലും െവട്ടിക്കളയാനാകുേമാ?"
വളർച്ചെയ പലരും പര്കീർത്തിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ മതേബാധന
കുട്ടികളുെട കുർബാന ് പഴയനിയമ വായനകൾ ഒഴിവാക്കി സ്കൂളുകളിലൂെടയും മിനിസ്ട്രികളിലുെടയും പരിശീലിക്കുന്ന നമ്മുെട
ക്കൂേട എന്നു േചാദിച്ചവേരാട് അവർ വിശദീകരിച്ചു: "മിശിഹാ കുട്ടികളുെട സഭാേബാധവല്ക്കരണത്തിനനുസരിച്ച് മുതിർന്ന
യുെട ആഗമനത്തിെനാരുക്കുന്ന വിലെപ്പട്ട ൈദവ വചനമാണ് വരും വിജ്ഞാനികളാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േയശു പര്സ്താവിച്ചു:
"സവ്ർഗത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും നാഥനായ പിതാേവ, നീ ഇക്കാ
രയ്ങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരിൽനിന്നും വിേവകികളിൽനിന്നും മറച്ച്
ശിശുക്കൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ǌാൻ നിെന്ന സ്തുതി
ക്കുന്നു." (മത്തായി 11:25). അേത ഈ കുട്ടികളിലൂെട പരിശുദ്ധാ
ത്മാവാണു നേമ്മാടു സംസാരിക്കുന്നത്.
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,

അന്ധൻ അന്ധെന നയിച്ചാൽ
ഇരുവരും കുഴിയിൽ പതിക്കും.

ഈ യുവജനങ്ങൾ മതതീവര്വാദികളായി വളരുന്നുെവന്ന്
സംശയിക്കുന്ന ചുരുക്കംചിലരുണ്ട്. അവനവെന്റ ആത്മീയതയുെട
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കര്ിസ്തുമസ്സ് കേരാൾ, ഒരു േസ്നഹദൂത്

അളവുേകാലുെവച്ച് അളക്കുേമ്പാഴാണ് അപര്കാരം കുട്ടികളിൽ
നക്ഷതര് പൂക്കൾ മന്ദസ്മിതം തൂകിനി ക്കുന്ന,
കുറ്റമാേരാപി വാൻ േതാന്നുക. അത്മീയത േവണ്ടതര്യിലല്ാത്ത
കുളിർമഞ്ഞിെന്റ നന ർശനമുള്ള കര്ിസ്തുമസ്സ്
വർ തങ്ങളാണു മാതൃകാ കര്ിസ്തയ്ാനികെളന്നു സവ്യം കരുതി മറ്റു
കാലം; ശാന്തിയുെടയും സമാധാനത്തിെന്റയും സ
ള്ളവരുെട കര്ിസ്തീയതെയ അളന്നാൽ അളവുേകാലിനാണു േകെട
േന്ദശം നാെമലല്ാവരുെടയും മനസ്സിൽ നിറ വാൻ;
ന്നു തിരിച്ചറിയണം.
ൈദവപുതര്െന്റ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് വീണ്ടും ഒരു
ഇടവകയിെല വിവിധ മിനിസ്ട്രികളിലൂെട നമ്മുെട ആത്മീയ കര്ിസ്തുമസ്സ് സമാഗതമാകുന്നു. മരം േകാച്ചുന്ന തണുപ്പും നക്ഷതര്
തെയ പരിേപാഷിപ്പിക്കുവാനും സഭയിലുെട ൈദവത്തിേല വള പര്ഭയും ഒത്തുേചർന്ന കര്ിസ്തുമസ്സ് രാവുകൾ മനസ്സിന് എേപ്പാഴും
രുവാനും നമുക്കു തുടർന്ന് ഉത്സാഹിക്കാം. അേസ്സാസിേയഷനി സേന്താഷം പകരുന്നവയാണ്.
മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ രക്ഷ േവണ്ടി പിതാവായ ൈദവം തെന്റ
ലൂെട പതിറ്റാണ്ടുകൾ പയറ്റിതഴമ്പിച്ച പര്വർത്തന ൈശലിയലല്
നാം പള്ളിയിൽ പര്േയാഗിേക്കണ്ടത്. പകരം ഈേശാ പഠിപ്പിച്ച ഏകജാതെന ന ി ഈ േലാകെത്ത അതര്മാതര്ം േസ്നഹിച്ചതു
തുേപാെല നാം കുട്ടികെളേപ്പാെല നിഷ്കളങ്കരും ആത്മാർത്ഥ േപാെല, നാമും നമ്മളാൽ കഴിയും വിധം നമ്മുെട ഇടയിൽ കഷ്ട
ത അനുഭവിക്കുന്നവെര സഹായിച്ച്, മറ്റുള്ളവർക്കു നന്മ െച
ഹൃദയരുമാകണം. അേപ്പാേഴ നാം യഥാർത്ഥ ൈകര്സ്തവരാകൂ.
െകാണ്ടുള്ള ജീവിത ൈശലി രൂപെപ്പടുത്തുവാൻ ഈ കര്ിസ്തുമസ്സ്
ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട,
നാളുകളിൽ നമുക്ക് പരിശര്മിക്കാം.
കര്ിസ്തുമസ്സ് കാലത്ത് നാെമലല്ാവരുെടയും മനസ്സിൽ ഓടിെയ
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
ത്തുന്ന ഓർമകളിൽ ഒന്നാണേലല്ാ കര്ിസ്തുമസ്സ് കേരാൾ. കുഞ്ഞു
ന്നാളിൽ
പാതിരാസമയത്ത് പൂർണ്ണ ഉറക്കത്തിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റ്,
(Continued from page 1)
ചിമ്മുന്ന കണ്ണുകളുമായ്, ഉണ്ണീേശായുെട തിരുപിറവി ന ന്ന
life of the world.” (Jn 6:51)
സേന്ദശവുമായി എത്തുന്ന കേരാൾ സംഘങ്ങെളയും, പാടിയാ
Christmas is a special occasion to celebrate life. The
ടുന്ന സാന്താ അപ്പൂപ്പെനയും, നാെമലല്ാവരുെടയും ഓർമ്മ െചപ്പുക
Son of God has become a child among us. Every child
born in this world reminds us of Baby Jesus. Life is pre- ളിൽ ഒരു പേക്ഷ ഇേപ്പാഴും പച്ചയായി നിലനി ക്കുന്നുണ്ടാവാം.
നാട്ടിേലതുേപാെല എലല്ാവിധ തയയ്ാെറ ടുപ്പുകേളാെട നമ്മുെട
cious. Birthday celebrations have become very common
െസന്റ്
േമരീസ് ഇടവക ൈദവാലയത്തിലും കര്ിസ്തുമസ്സ് കേരാൾ
and they remind us of God’s special love for every human
being. Each child is a chosen one of God. For the married നടത്തെപ്പടുന്നു. ശാന്തിയുെടയും സാേഹാദരയ്ത്തിെന്റയും ഐകയ്
couples, to have children is a great blessing. Couples are ത്തിെന്റയും േസ്നഹദൂതുമായി െസന്റ് േമരീസ് ഇടവകയിെല
encouraged to welcome more children into their families. കേരാൾ സംഘങ്ങൾ ഇതിേനാടകം പര്വർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
“Children are a gift from the Lord, the fruit of the womb, a കഴിഞ്ഞു. ആഗതമാകുന്ന കര്ിസ്തുമസ്സിെന ഓർമ്മെപ്പടുത്തി,
reward. Like arrows in the hand of a warrior are the chil- പര്ാർത്ഥനാ ൈചതനയ്േത്താെട കേരാൾ സംഘങ്ങൾ മുേന്നാട്ട്
dren born in one’s youth”. (Ps 127: 3-4) Threats against നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
life are manifold. Abortion, euthanasia and dissolution of
എലല്ാവരുെടയും ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കേരാൾ സംഘ
marriages are serious threats against life in our time. To
lead a holy married life is a challenge in our time. But let ത്തിന് ആഗര്ഹമുെണ്ടങ്കിലും ബൃഹത്തായ നമ്മുെട ഇടവക സമൂഹ
us remember, “Nothing will be impossible for God”. (Lk ത്തിെല ഓേരാ കുടുംബത്തിലും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയ പരിധി
1:37) Our Lord has assured us: “Seek first the Kingdom of യിൽ എത്തിേച്ചരുവാനുള്ള പര്ാേയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച്
God and his righteousness and all these things will be ഭവനസന്ദർശനത്തിനു പുറെമ, െസന്റ് േമരീസ് പള്ളിയിൽ
കര്ിസ്തുമസ്സ് വെരയുള്ള എലല്ാ ǌായറാ കളിലും വി. കുർബാന
given you besides.” (Mt 6:33)
േശഷം
കര്ിസ്തുമസ്സ് കേരാൾ നടത്തെപ്പടുന്നുണ്ട്. സാധിക്കുന്ന
Christmas brings joy to the world: “Glory to God in the
highest and on earth peace to those on whom his favor എലല്ാവരും ഈ ഉദയ്മത്തിൽ പങ്കുേചരണെമന്ന് അഭയ്ർത്ഥി
rests”. Christmas invites us to open our treasures before ക്കുന്നു. ഇേതാെടാപ്പം സഹകരിക്കുന്ന എലല്ാവർക്കും നന്ദിപറയു
the Lord and to share them with our brothers and sisters. ന്നേതാെടാപ്പം തുടർന്നും എലല്ാവരുെടയും സഹായസഹകരണ
Christmas reminds us to remember those who are suffering ങ്ങൾ പര്തീക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
especially our own Christian friends in Iraq, China, Saudi
"അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു മഹതവ്ം ഭൂമിയിൽ എലല്ാ
Arabia and Africa. Let us prepare ourselves to welcome വർക്കും സമാധാനം" എന്ന് മാലാഖമാർ പാടിയതുേപാെല,
Jesus. Joining with the Angels, Shepherds and the Magi, എലല്ാവർക്കും അനുഗര്ഹ സമ്പൂർണ്ണവും ആനന്ദപൂരിതവുമായ
“Let us come and adore Him, Christ our Lord”.
കര്ിസ്തുമസ്സും പുതുവത്സരവും ആശംസിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
May the Lord born for us bless you! May I wish you all
െസന്റ് േമരീസ് കേരാൾ കമ്മറ്റിക്കുേവണ്ടി,
a blessed Christmas and a happy New Year!
േജാേജാ അനാലിൽ
Mar Jacob Angadiath
കൺവീേനർസ്:
Bishop of St. Thomas Syro-Malabar
ഫര്ാൻസീസ് കിഴേക്കക്കുറ്റ് & െജ ബു കുളങ്ങര
Catholic Diocese of Chicago
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Reception at the airport.

Fundraising Inauguration at Maywood.

Fundraising Inauguration
at Morton Grove.

Sponsors at Morton Grove.
For Favors Received

- ഒരു വിശവ്ാസി

ഈ വ ഷെ

വാ ഷിക സംഭാവന ന ിേയാ?

ന െട ഇടവക െട േസവന ി െട ന
ം ന െട കു
ം ഏെറ ന ക ലഭി
േ ാ. െമ െ
േസവനം
ലഭയ്മാ വാ സ മായ സംവിധാന
ഏെറ സഹായി
്. ന െട ഇടവക െട വികസന വ
ന
േവ ി ഈ വ ഷെ
വാ ഷിക സംഭാ
വന 240 േഡാള ന ാ വ ഈ മാസം
തെ
ന ി
സഹകരിക്കണെമ ്
അഭയ്
ി
.

Sponsors at Maywood.

SEMINAR AT MORTON
GROVE CHURCH
The First Holy Communion
students of 2011 at Morton Grove
and their parents are invited for a
special seminar on Saturday, December 11th from 10:00 A.M. to
1:00 P.M. by Fr. Mathew Sasseril.

December 12, 2010

Knanaya Parish Bulletin Page 6

Vol. 6, Issue 12

with others and with God (Are you praying daily)? These
determine the peace, joy and fulfilment you experience in
“We are what we repeatedly do. life. Are you organised and following a daily routine or are
Excellence then, is not an act, but a you disorganised and undisciplined? These determine what
habit”. – Aristotle
you accomplish in life and who you become.

Your Habits Make “YOU”

In other words, we don’t achieve
excellence if we occasionally do
great things. We achieve excellence
when we make doing great things a
HABIT. Our character is a collection of our habits, and habits have a powerful role in our
lives. They shape who we are and our lives. So it is very
important to develop good and positive habits and get rid
of our bad and destructive habits.
People tend to define the quality of their life with the
great vacations they take; the trip to Europe or the Cruise
to Bahamas and the great times they have during holidays.
But those are the things you do once in a while or once in a
year. What we do EVERYDAY matters more than what
we do occasionally once in a while.
In your day-to-day life, are you exercising daily? Are
you eating healthy every day? Both determine your health,
performance at school/work and how long you live. In your
day-to-day life, are you maintaining well your relationships

േ ഹ രണ ്
27th Death Anniversary
12-12-2010

First, identify and write down which habits you wish to
develop or stop. Then modify your daily routine so as to
incorporate or exclude the activity that forms the habit. If
you don’t already have a daily routine, then you MUST
have one. It is essential not only for developing any good
habit, but also for achieving any goal in life.
Dear Parents, please ensure that your children do have a
daily routine and they stick to it. Ask them to write it down
and tape it in front of their study table.
In the great timeless self-help classic: "The Seven Habits of Highly Effective People", the author Dr. Stephen
Covey has listed seven fundamental habits that are common to all people who achieved success and greatness in
life. The next article will introduce you to that famous
book and summarise the seven habits.
Alex Karukaparambil
Youth Ministry Coordinator
St. Mary’s Church, Morton Grove

CHRISTMAS SCHEDULE
Friday, December 24
Christmas Mass at Morton Grove 6:30 P.M.
Christmas Mass at Maywood at 8:00 P.M.
Entertainments in the hall after Mass at both churches.
Saturday, December 25th
Holy Mass and novena at both Churches at 10:00 A.M.
Friday, December 31st
Year End Mass and adoration at Maywood at 7:00 P.M.
Year End Mass & adoration at Morton Grove at 8:30 P.M.
Saturday, January 1st
New Year Special Mass and adoration at both churches at
10:00 A.M.

Youth Ministry Seminar at St. Mary’s

മറിയാ

കേ
-സ

ാ

റ
കുടുംബാംഗ

On Saturday, December 18th for all
from 8th grade and up from 9:30 A.M. to
12:30 P.M. Rev. Fr. Roy Kaduppil will lead
the seminar on "How to make your life
meaningful". Registration
fee is $ 5.
Youth Ministry Coordinators: Jaya Kulangara, Sunny Meledathu,
Elamma Chollambel, Alex Karukaparambil
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READINGS & READERS

ആഗമനകാലം (Period of Annunciation)

DEC. 12

READINGS

MAYWOOD 11:30

MAYWOOD 11:40

ST. MARY’S 9:00

ST. MARY’S 11:40

1ST

Gen. 18:1-10

Shibu
Mulayanikunnel

Arun Kothaladiyil

Ashley Joy Poothara

Tijo
Kaithakkathottiyil

2ND

Eph. 3:1-13

Elsy Kalladanthiyil

Ammu Nediyakalayil

Babu Thiparampil

Sneha Thekkumkattil

GOSPEL Luke 1:57-66

Birth of John the Baptist
ആഗമനകാലം (Period of Annunciation)

READINGS & READERS
DEC. 19

READINGS

MAYWOOD 10 A.M. MAYWOOD 11:40

ST. MARY’S 10:00

ST. MARY’S 11:40

1ST

1Sam. 1:1-8

Sunny
Thekkepparambil

Thomas Chemmalakuzhy

Leelamma
Puthenpurayil

Steve
Madathiparambil

2ND

Eph. 5:6-15

Sherly
Vanchipurackal

Anjana Nanthikattu

Sherly Nellamattam

GOSPEL Mt. 1:18-25

The dream of Joseph

FOLLOWUP COURSE

ESSAY COMPETITION

Sacred Heart Religious Education School will offer separate special classes on Saturday, December 18 for the 2nd Graders and
their parents. Siju Cherumanathu
will lead the parents and Thomas
Alumparambil will lead the children. The class will begin with the
10 A.M. mass and end at 1:00
P.M.

The deadline for Essay Competition by the Youth Ministry of St.
Mary’s Church is February 11,
2010. Details were given in the
newsletter of November 28. For
details please contact Youth Ministry Coordinators of St. Mary’s
Church: Jaya Kulangara, Sunny
Meledathu, Elamma Chollambel,
Alex Karukaparambil

വാഴ്ത്തെപ്പട്ട കുരയ്ാേക്കാസ് ഏലിയാസച്ചെന്റ തിരുന്നാൾ
ജനുവരി 2 ǌായറാ രാവിെല 10:00ന് േമവുഡ് തിരുഹൃദയ ൈദവാലയത്തിൽ
ആേഘാഷിക്കുന്നതാണ്. പര്സുേദന്തിമാരാകുവാൻ ആഗര്ഹിക്കുന്നവർ േഡാളി
പുത്തൻപുര യിലിെന അറിയിക്കുക.

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

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

PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals.

Sarah
Thekkumkattil
OFFERINGS
Dec. 5
ST. MARY’S, MORTON GROVE
Sunday 10:00 A.M.
1,148.00
Sunday 5:30 P.M.
193.00
St. Jude Novena
200.00
Building Fund
10.00
Facility Usage
1,200.00
Feast of St. Francis Xavier
405.00
Kottayam Education Fund
67,330.88
TOTAL ST. MARY’S
70,486.88
SACRED HEART, MAYWOOD
Regular Mass
1,285.00
Guadalupe Shrine
58.00
Women Ministry: Birthday
150.00
Facility Usage
750.00
Bulletin Advertisement
140.00
Building Fund
471.00
Kottayam Education Fund
30,691.00
TOTAL MAYWOOD
33,545.00
AGAPE MOVEMENT
Morton Grove Store
76.00
Maywood Store
50.00
Bulletin Donation
425.00
Manthra (Death Anniversary)
111.00
TOTAL AGAPE
662.00
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

24 HRS. TOWING SERVICE
1-866-JOE-4-TOW

QULAITY SERVICE SINCE 1964
CERTIFIED MECANICS

847-966-7200 / 847-966-7206
ALEX THECCANATT
JOY CHEMMACHEL
312-560-1600
Chief Technician, A.S.E. Certified

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

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 *

Math Tutoring

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

(5th Grade - 12th Grade students)
Classes will be given by Shillymol Sabu
having Illinois Teaching License with 7
years experience in teaching Math in
Illinois.

Shillymol Sabu
847-918-0242 or 847-769-3176
1600 Dempster St, Suite-205, Park Ridge, IL-60068
(Opposite to Lutheran Hospital).

