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നമ്മുെട െസന്റ് േമരീസ് പള്ളിയിെല
പര്ധാന തിരുന്നാള്
ആഗസ്റ്റ് 5, 6, 7 (െവള്ളി, ശനി, ǌായര്) ദിവസങ്ങളില്
ആഗസ്റ്റ് 5, െവള്ളി ൈവകുേന്നരം 6:30 മുതല്
പതാക ഉയര്ത്തല്, തിരുസവ്രൂപം െവഞ്ചരിക്കല്, ലദീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുർബാന, പര്സംഗം:

ബിഷപ്പ് മാര് േജക്കബ് അങ്ങാടിയാത്ത്

ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്, െസന്റ് േമരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് ഇടവകകളുെട
വിവിധ മിനിസ്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധയ്
ആഗസ്റ്റ് 6, ശനി ൈവകുേന്നരം 5:30 മുതല്
ലദീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുര്ബ്ബാന, പര്സുേദന്തി വാ , കേപല്ാന് വാ . ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത് & ഫാ. സജി പിണർകയിൽ
ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്, െസന്റ് േമരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് ഇടവകകളുെട
കൂടാരേയാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധയ്
ആഗസ്റ്റ് 7, ǌായര് രാവിെല 10:00 മുതല്
ലദീഞ്ഞ് , തിരുന്നാള് കുര്ബ്ബാന, പര്സംഗം, റവ. ഫാ. ആന്റണി തുണ്ടത്തിൽ (വികാരി ജനറാൾ)
ആേഘാഷമായ തിരുന്നാള് പര്ദക്ഷിണം, വാദയ് േമളങ്ങൾ, അടിമ സമർപ്പണം, േലലം.

THE FIRST MAIN FEAST OF OUR ST. MARY’S CHURCH IN MORTON GROVE
August 5th Friday at 6:30 P.M.
Flag Hoisting, Blessing of the statue, Ladinge, Holy Mass, Homily by His Excellency Bishop Mar Jacob Angadiath
Entertainments by All Ministries of Sacred Heart and St. Mary’s Parishes.
August 6th Saturday at 5:30 P.M.
Traditional liturgy by Fr. Abraham Mutholath and Fr. Saji Pinarkayil
Entertainments by Koodara Yogams of Sacred Heart and St. Mary’s Churches.
August 7th Sunday at 10:00 A.M.
Holy Mass and Homily by Rev. Fr. Anthony Thundathil, Vicar General
Colorful Procession around the church.
SPONSORS OF THE FEAST
Stephen Kizhakkekuttu
Sabu Tharathattel
Binu Kaithakkathottiyil
Roy Nedumchira

Thampy Viruthikulangara
Thomas Appozhiparambil
Biju Thuruthiyil
Sunny Idiyalil

Joshua Pattapathiyil
Kujumon Kulangara
Jojo Analil
Mathew Manappallil

Presentation on the St. Mary’s
Knanaya Catholic Cemeteries at
St. Mary’s Knanaya Catholic
Church at Morton Grove.
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STAFF
Pastor / vicar: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Associate Pastor: Fr. Saji Pinarkayil: 224-659-6586
sajipinarkayil@gmail.com
www.knanayaregion.us/chicago
FOR HALL BOOKINGS
Sacred Heart: Joy Vachachira 630-416-7248
St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274
FOR SACRISTIANS
Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil312-513-2361
St. Mary’s: Sr. Xavier S.V.M. 847-603-8881 (Convent)
For list of other volunteers / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart and St. Mary’s.
5:30 P.M. at St. Mary’s.
MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. St. Mary’s.
FRIDAY 6:00 P.M. at St. Mary’s & 7:00 P.M. at Sacred Heart.
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SATURDAY 10:00 A.M. at both churches.
RELIGIOUS EDUCATION
From second Sunday of September
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M. at both churches.
ADORATION
First Fridays after Mass at both churches.
Every Saturday from 11:00 A.M. to 5:00 P.M. at St. Mary’s.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at St. Mary’s.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at Sacred Heart.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
ROSARY
Mon. - Thurs. 6:30 P.M. & Friday at 5:30 P.M. at St. Mary’s.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at Sacred Heart.
LEGION OF MARY
Every Saturdays after Mass at Sacred Heart.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s.

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
THURSDAY, AUGUST 11, 2011
Summer Camp begins for junior alter servers and Choir
members at St. Mary’s from 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Holy Mass, & novena at St. Mary’s at 7:00 P.M.
FRIDAY, AUGUST 5, 2011
First Day of the Main Feast of St. Mary’s Church at 6:30
P.M. Main Celebrant: Bishop Mar Jacob Angadiath.
Flag Hoisting, Ladinge, Holy Mass and Entertainments by
Ministries of Sacred Heart and St. Mary’s Parishes.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M.
First Friday: (Adoration postponed to next Friday).
SATURDAY, AUGUST 6, 2011
Transfiguration of Our Lord
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
Second Day of the Main Feast of St. Mary’s Church at
5:30 P.M. Holy Mass, Prasudenti Vazcha, Kaplon Vazcha
and Entertainments by Koodara Yogams of Sacred Heart
and St. Mary’s Parishes.
SUNDAY, AUGUST 7, 2011
Third day of the Main Feast of St. Mary’s Church at 10:00
A.M. Procession after the Holy Mass.
Main Celebrant: Very Rev. Fr. Anthony Thundathil, Vicar
General.
Holy Mass at Sacred Heart church at 10:00 A.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, AUGUST 8, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, AUGUST 9, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
WEDNESDAY, AUGUST 10, 2011

FRIDAY, AUGUST 12, 2011
Mar Addai and Mari
2nd Day of Summer Camp from 10:00 A.M. to 4:00 P.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M.
Holy Mass at Sacred Heat at 7:00 P.M.
Adoration at Sacred Heart by St. Augustine Koodara
yogam and at St. Mary’s by St. James Koodara Yogam.
St. Jude Koodara Yogam at the house of Titto Kandarappally at 7:30 P.M.
SATURDAY, AUGUST 13, 2011
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
3rd Day of Summer Camp from 10:00 A.M. to 4:00 P.M.
SUNDAY, AUGUST 14, 2011
Feast Celebration of the Assumption of Our Lady at both
churches sponsored by Legion of Mary at 10:00 A.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, AUGUST 15, 2011
Feast Day of Our Lady of Assumption.
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, AUGUST 16, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
WEDNESDAY, AUGUST 17, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
THURSDAY, AUGUST 18, 2011
Holy Mass, & novena at St. Mary’s at 7:00 P.M.
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How did a “Thommanism” Evolve from an Ordinary Thomman?
Dear Brothers and Sisters:

faith formation. So Finoy was active in Jesus Youth, Religious Education Classes as student and later as teacher,
Alter server, leader of Knanaya Catholic Youth League,
Youth Ministry, and an active participant is the various
social and cultural activities of St. Ignatius School. So his
family, church, Catholic School, and Religious leaders had
high influence on him.

Who is Thomman? All of us know that Thomman is
Finoy Lukose Puthenpuryil, an extraordinary young guy
who unexpectedly died at the age of 17 on July 19, 2011 at
a remote area in Kentucky while he was serving the homeless along with his friends from St. Ignatius School in Chicago. He is the youngest of the four children of Philip and
Just like healthy environment, hygienic living, balanced
Dolly Puthenpurayil from Chicago. His sudden demise was
food,
physical exercises make a person physically healthy,
a shock to all. Many people had sleepless nights after they
Finoy also had all these in the spiritual sense like a spiritual
heard this sad news.
What is Thommanism? In simple terms, it is the spe- environment, keeping his mind focused on good things
cialty of Finoy whose family-pet name was Thomman. It is than evils of the world, consuming spiritual resources, and
an informal name in Malayalam language for Thomas. Fi- practicing his faith in action. Finoy took the word of God
noy’s baptismal name was Thomas after the patron saint of seriously. That is what made him different.

Thomman wanted to share food with the hungry with
whatever coins he had. He used to show compassion to a
homeless elderly lady at the Jefferson Park railway station
by providing her jacketes during winter, food when she is
hungry, and be with her listening to her concerns because
she has no one to care for her. In Finoy’s words, he saw
What was Thomman’s influence? Many young peo- Jesus in her. Finoy died while serving Jesus by constructple from St. Ignatius School and from the second genera- ing shelter for a homeless person in Kentucky along with
tion children of the Indian immigrants shared how he made his likeminded friends and social workers.
Thomman also touched the heart and mind of all he
an impact in their life. He was cheerful and mingled with
all very well. However, he helped some to give up their met, especially children and teenagers. He was holy but
bad habits and guided them to prayer and charitable works. funny and cheerful brother to them. That is why when we
His influence was such that many of them considered him died, they were crying and wanted to do all they could to
make his funeral great. We had an extraordinary attendance
not only as a role model but also as a living young saint.
Was Thomman born as an extraordinary person? of children and teenagers during the wake, funeral, and
Thomman was born as an ordinary child just like you and memorial service for Thomman.

his parents’ parish at Kallara in Kaerala. Many who did
eulogy for him mentioned of “Thommanism” that they
tried to express in words. However, different people had
different ways of clarifying Thommanism. But all agree
that Thomman was a special person who had a lot of influence among children and teenagers.

Why Thomman was not known much? Thomman
me. As a human being he had his ups and downs, successes
and failures, strengths and weaknesses. He was born to was known to all. But all of his activities were not know to
ordinary parents and was bought up among ordinary sib- all. He did not entertain publicity. Only when all people
who felt deep grief at his loss gathered together and shared
lings. Still he became an extra ordinary person.
What made Thomman Extraordinary? Thomman’s their experiences with Finoy, they began to learn more
parents, Philip and Dolly are good in practicing Catholic about him. Then like the huge crowd gathered at the Vatifaith. They became role models to their children by serving can for the funeral of Pope John Paul II, people began to
their local parishes, attending all possible religious func- say that Thomman is a saint. All who enter into heaven are
tions, and helping children to participate in all kinds of saints though church will canonize only a few as saints for
public veneration.
What can young people learn from Thomman? Like
Finoy we also have favorable and unfavorable circumstance for spiritual development. We have the freedom to
Serving others in need
make use of them or ignore them. We also have the freeout of love of God
dom to go after worldly pleasures and lose track of our
journey to heaven. Many have a misunderstanding that
is the way to holiness.
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spirituality is boring and saintly life is hard. What we can
learn from many saints like St. Dominic Savio who was
only 14 when he died, we can have fun and be cheerful
while doing our duty with humility. There is satisfaction in
doing the works of God. That is more lasting and rewarding compared to fun activities that give short time joy. Finoy is a good example of how we can balance between
holiness and worldly joy.
What can adults learn from Thomman? Thomman’s
parents can be proud and grateful to God for what they did
for him. They did their best with their limited knowledge
and resources to provide him the best Christian formation.
They trained him at home, took him regularly to church
activities, admitted him to Catholic Schools, allowed him
to participate in religious and charitable programs and
most of all they themselves became role models to him.
Your child can be like Thomman, provided you also cooperate with church, take the Word of God seriously, and
focus on their faith formation.
What can we do for Thomman? Thomman is in
heaven. However, according to the sharing of many who
died for a short while and came back to life, it takes time
to reach the fullness of heaven to see God face to face.
Though the deceased person who reach heaven enjoy the

music, light, and peace, the speed of reaching to the core of
heaven depends on the holiness of the person or how the
person made use of his life in this world. Compared to
many others, Finoy has a higher speed. So pray for him
and pray to him for our intentions. He can intercede for us
in heaven.
How can we keep up the legacy of Thomman? Thomman has been a role model for our children and teenagers.
He set himself as an example of how an ordinary child in
an ordinary circumstance can be an extraordinary child of
God. That is what we now call “Thommanism.” He has left
a legacy for us. That is to take the Word of God seriously.
He wanted to become a missionary priest working among
the marginalized whom Jesus was focusing. Some of you
might feel the similar urge to serve the poor as a priest,
nun, or as a lay person. Develop your vocation that God
will implant in you. Jesus wants us to strive to enter in the
Kingdom of God through the narrow gate. Thomman used
the narrow door of self-sacrifice for others. Let us follow
Thomman through the same narrow door of selfless love
that Jesus has opened for us. May Thomman’s soul enjoy
the fullness of Heaven and shower blessings from God for
all of us.
With love and prayer,
Fr. Abraham Mutholath

Third Death Anniversary

Fifteenth Day of Demise

08-02-2011

08-02-2011

(Continued from page 3)

Joseph Puthenpurayil
Chicago
“Pappa We Miss You”
- By the sorrowing family

Finoy (Thomman) Puthenpurayil
- By the sorrowing family
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തലതിരിഞ്ഞവേര സ്തുതി! രാജയ്വും മഹതവ്വും നിങ്ങൾക്കുതെന്ന!
ബിേജാ കാരക്കാട്ട്, സാൻ അേന്റാണിേയാ
േലാകം കാണാനിറങ്ങുന്ന സഞ്ചാരി അേമ
രിക്കയിൽ എത്തുേമ്പാൾ ആദയ്ം ഒന്നു പക
ം. കിേലാഗര്ാമിനു പകരം പൗണ്ട്, ലിറ്ററിനു
പകരം ഗയ്ാലൻ; എന്തു പറയാൻ, ഇലക്ട്രിക്
സവ്ച്ചിനു േപാലും തലതിരിവ്. ഈ തല
തിരിവ് അേമരിക്കക്കാർക്കു മാതര്ലല്, ഇവിെട
കുടിേയറിയ ചുരുക്കം ചില ക്നാനായക്കാർക്കുമുണ്ട്!
േകരളത്തിൽ േകട്ട ഒരു കഥ തലതിരിവിെന്റ ഈ നാട്ടിൽ
ഒന്നു തലതിരിച്ചു പറയെട്ട. ക്നാനായക്കാർ തിങ്ങിപാർക്കുന്ന ഒരു
സ ഡിവിഷനിൽ വിശവ്ാസ തീക്ഷ്ണതയിലും സമുദായ മഹതവ്
ത്തിലും വളർന്നുവന്ന ഒരു ക്നാനായക്കാരൻ, കുടുംബേത്താട് ഇണ
ങ്ങിേചർന്ന മുന്തിയ ഇനം നായേയയുംെകാണ്ട് സ്ഥിരമായി
നടക്കാറുണ്ട്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി, ഈ പാവത്തിന് ഒരു 'പണി'
െകാടുക്കുവാൻ ചില െതരുവു പിേള്ളർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:
"ഇെതന്താ േചട്ടാ ആേടാ? അേമരിക്കയിൽ ആെരങ്കിലും ആടി
െനയുംെകാണ്ട് നടക്കാനിറങ്ങുേമാ? ... അേയയ് കഷ്ടം!"

സാൻ അേന്റാണിേയാ മിഷൻ ഇടവകയായി ഉയർത്തിയ
േപ്പാൾ മാർ അങ്ങാടിയാത്തു പിതാവിെന്റ ക നയിൽ ഇപര്കാരം
വയ്ക്തമാക്കി: "സാൻ അേന്റാണിേയായിെല െസന്റ് േതാമസ്
സീേറാമലബാർ മിഷനിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ക്നാനായ
കേത്താലിക്കർക്കുേവണ്ടി ഈ ഇടവക സ്ഥാപിക്കുന്നു." ഈ
ക ന മാതര്ം േപാേര, പള്ളി ആരുേടതാെണന്നു മനസ്സിലാക്കു
വാൻ. എന്നിട്ടും നന്ദിേയാെട, ആത്മാഭിമാനേത്താെട ക്നാനായ
പള്ളിയിൽ സഹകരിക്കുകയും സഹകരിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നതി
നു പകരം, നായെയ ആടാക്കി ചിതര്ീകരിച്ച് സമുദായെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്ന "െതരുവുപിേള്ളർ ൈശലി"ക്കാെര നാം ഇനിയും
വിളയാടാൻ അനുവദിക്കണേമാ?

2. ഇടവകയുെട െകട്ടിടവും സവ്ത്തും അങ്ങാടിയാത്തു പിതാവ്
"അടിച്ചു മാറ്റും" എന്നതാണ് തലതിരിഞ്ഞവരുെട അടുത്ത വാദം.
പണെത്ത മാതര്ം പൂജിച്ചു കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥ അടിച്ചു മാറ്റക്കാ
രുെട ചിന്താഗതിയാണിത്. സിവിൽ നിയമവും സഭാനിയമവും
ഇടവകയുെട മുതൽ, രൂപതയുേടതാക്കിമാറ്റുവാൻ അനുവദിക്കു
ന്നിലല്. അങ്ങെന ഒരു െമതര്ാേനാ രൂപതേയാ ഇടവകയുെട മുതൽ
അനധികൃതമായി "അടിച്ചു മാറ്റിയ" ചരിതര്ം 2000 വർഷത്തി
"േപാടാ, െകാച്ചേന ആേടാ, ഇതു പട്ടിയേലല്. നലല് ഒന്നാന്തരം േലെറ പഴക്കമുള്ള ആേഗാള കേത്താലിക്കാ സഭ ിലല്.
പട്ടി." േചട്ടൻ ഉറെക്ക േചാദിച്ചു. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ഈ
അേമരിക്കയിെല ആധുനിക സാഹചരയ്ം പരിഗണിച്ച്, രൂപ
പരിഹാസം പല ദിനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചേപ്പാൾ േചട്ടനും
താദ്ധയ്ക്ഷെന്റ സമ്മതേത്താെട നമ്മുെട എലല്ാ ക്നാനായ പള്ളി
സംശയം. അതു െപരുകി സവ്യം േബാദ്ധയ്ം േതാന്നിയ അയാൾ
കളും മിഷനുകളും അതാതു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പര്േതയ്ക റിലി
ഒന്നാന്തരം പട്ടിെയ ഉേപക്ഷിച്ചു.
ജയ്സ് േനാൺേപര്ാഫിറ്റ് േകാർപ്പേറഷനുകളായി െറജിസ്റ്റർ
ശരാശരി അേമരിക്കൻ ക്നാനായക്കാരെന്റ ഇന്നെത്ത അവ െച ിട്ടുണ്ട്. ആ േകാർപ്പേറഷനുകളുെട േപരിലാണ് നാം വസ്തു
സ്ഥ ഇതാണ്. ചുരുക്കം ചില കുസൃതികൾ, തങ്ങളുെട തലതിരി വകകൾ വാങ്ങുന്നതും ബാങ്ക് നിേക്ഷപങ്ങൾ നടത്തുന്നതും. നമ്മു
ഞ്ഞ ചിന്തകൾ, മാദ്ധയ്മ ദുരുപേയാഗംവഴി, നിരന്തരം പാവെപ്പട്ട െട ഒരു േകാർപ്പേറഷനിലും രൂപത േക്കാ െമതര്ാേനാ ഉടമസ്ഥാ
സമുദായ േസ്നഹികളുെടേമൽ അടിേച്ച ിച്ച് അവെര വിഢിക വകാശം സ്ഥാപിച്ചിട്ടിലല്. മറിച്ച് രൂപതയുമായുള്ള സഭാപമായ
ളാക്കുന്നു. അസതയ്ം പലതവണ പുലമ്പി പുലമ്പി അത് 'സതയ്'മാ ബന്ധം വയ്ക്തമാക്കുക മാതര്മാണു െച ിരിക്കുന്നത്. ഒരു േകാർ
േണാെയന്നു സംശയിച്ചു േപാകുന്ന അവസ്ഥയാണിന്ന്.
പ്പേറഷെന്റ മുതൽ മെറ്റാരു േകാർപ്പേറഷേനാ വയ്ക്തികൾേക്കാ
ക്നാനായക്കാർ പള്ളി വാങ്ങിയാൽ അതു ക്നാനായ പള്ളിയ അവകാശെപ്പട്ടതലല്. അതിനാൽ ഓേരാ ക്നാനയ പള്ളിയുെടയും
െലല്ന്നു സ്ഥാപിെച്ചടുക്കുവാനും, അതു ശാശവ്തമെലല്ന്നും അബദ്ധ മുതൽ അതാതു ക്നാനായ പള്ളി മാതര്ം അവകാശെപ്പട്ട സഭ
മാണു കാട്ടികൂട്ടുന്നെതന്നും വരുത്തിതീർക്കുവാനും ചിലർ കച്ച യുെട സമ്പത്താണ്.
െകട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവരുെട വാദഗതികളുെട െപാള്ളത്ത
െടക്സാസ് സിവിൽ േലാ അനുസരിച്ച് െരജിസ്റ്റർ െച സാൻ
രവും ദുരുേദ്ദശവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. താെഴ പറയുന്നവ അേന്റാണിേയാ ക്നനായ ഇടവകയുെട ഭാരവാഹികൾ മാതര്ം
യാണ് ഈ വയ്ാജ സമുദായ സംരക്ഷകർ നിരത്തുന്ന പര്ധാന ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങിയ േപര്ാപ്പർട്ടി ഈ രാജയ്ത്ത് ആരുെകാണ്ടു േപാകും?
എതിർ സുവിേശഷങ്ങൾ:
അങ്ങാടിയാത്തു പിതാേവാ? സീേറാമലബാർ സഭേയാ?

1. ക്നാനായക്കാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പള്ളികൾ ക്നാനായ പള്ളിക
സീേറാമലബാർ സഭയുെട പള്ളിേയാഗ നടപടികര്മം ദുർവയ്ാ
ളലല്, "അങ്ങാടി" പള്ളികളാണുേപാലും! (മാർ അങ്ങാടിയാത്തു ഖയ്ാനിച്ചാണ് ചിലർ പട്ടിെയ ആടാക്കുവാൻ ശര്മിക്കുന്നത്. നടപ
പിതാവിെന "ബഹുമാനപുരസ്സരം" ഇവർ വിളിക്കുന്നതിങ്ങെന - ടികര്മത്തിെന്റ അർത്ഥം ഉടമസ്ഥാവകാശെമന്നലല്; പള്ളികളുെട
തലതിരിവിെന്റ മെറ്റാരു ഉദാഹരണം.) ഒരു അനുഭവ സാക്ഷയ് നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച നിയമാവലിെയന്നാണ്. അതിൻ പര്കാ

മാകാം ഇതിനു പറ്റിയ ഉത്തരം. സാൻ അേന്റാണിേയായിൽ
ക്നാനായ മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് സീേറാമലബാർ
കുടുംബങ്ങൾ െവറും 46; അവയിൽ ക്നാനായ കുടുംബങ്ങൾ 21.
രണ്ട് ഇടവകകൾക്കാവശയ്മായ കുടുംബങ്ങൾ ഇലല്ാതിരുന്നിട്ടും
ക്നാനായ വിശവ്ാസികളുെട അഭയ്ർത്ഥന മാനിച്ച് ക്നാനായക്കാർക്കു
മാതര്മായി രണ്ടാമെതാരു പള്ളികൂടി സ്ഥാപിച്ചത് മറ്റാർക്കുേവ
ണ്ടി? അേമരിക്കയിെല നമ്മുെട എട്ടു ക്നാനായ പള്ളികളിൽ
ഏതാണ് ക്നാനായക്കാരുേടതലല്ാെത പര്വർത്തിക്കുന്നത്?

രം പള്ളികളുെട േമലേനവ്ഷകെനന്ന നിലയിൽ െമതര്ാെന്റ അനു
വാദം പര്ധാന ഇടപാടുകൾക്കുണ്ടാകണെമന്നുമാതര്ം. അനുവാദം
േവണെമന്നു പറയുന്നത് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിട്ടലല്.
മക്െഡാണാൾഡ്സിെന്റേയാ ബർഗർ കിംഗിെന്റേയാ ഫര്ാ
ൈഞ്ചസി എടുത്ത്, സവ്ന്തം െചലവിൽ െകട്ടിടം പണിത്, ബിസി
നസ് നടത്തുേമ്പാൾ, രൂപക ന, ഉപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ,
എന്തിന് കളർേകാഡുേപാലും നിർബന്ധമായും കമ്പനി നിഷ്കർ
(Continued on page 6)
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ഷിക്കുന്നതുേപാെല േവണം. ഇതിനർത്ഥം െകട്ടിടം െനറ്റ്വർ
ക്കിഗ് കമ്പനിയുേടതാെണന്നാേണാ? േമലേനവ്ഷണ ചുമതലയു
ള്ളതിെന്റ േപരിൽ ഏെതങ്കിലും അധികാരിക്ക് നമ്മുെട മുതൽ
സവ്ന്തമാക്കാേനാ, സവ്ന്തം പര്സ്ഥാനത്തിേന്റതാക്കാേനാ നിയമം
അനുവദിക്കുന്നിലല്. െമതര്ാനും കാനൻ നിയമത്തിനു വിേധയ
നാണ്. അേദ്ദഹം െതറ്റുെച ാൽ അതു പഠിക്കാനും നടപടിെയടു
ക്കുവാനും സീേറാമലബാർ സഭ ് ഉന്നതതല കാരയ്ാലയവും,
കേത്താലിക്കാ സഭ ് പൗരസ്തയ് തിരുസംഘവുമുണ്ട്.
ക്നാനായ ഇടവക പിരിച്ചു വിേടണ്ട സാഹചരയ്ം വന്നാൽ,
അതിെന്റ ബാദ്ധയ്തകൾ കഴിച്ചുള്ള മുതൽ ന േകണ്ടത് അതിെല
വിശവ്ാസികൾ േപാകുന്ന ക്നാനായ പള്ളിക്കാണ്. ഇക്കാരയ്ത്തിൽ
തീരുമാനെമടുേക്കണ്ടത് െമതര്ാൻ തനിച്ചലല്, പള്ളിയുെട െപാതു
േയാഗവും രൂപതയുെട പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലുമാണ്. സിവിൽ
നിയമപര്കാരമാെണങ്കിൽ, രൂപതാദ്ധയ്ക്ഷെന്റ അനുവാദേത്താെട
െകാർപ്പേറഷെന്റ േബാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്ന മെറ്റാരു ക്നാനായ
പള്ളിേക്കാ, േനാൺേപര്ാഫിറ്റ് ക്നാനായ പര്സ്ഥാനത്തിേനാ
ആെണന്നു വയ്വസ്ഥയുണ്ട്. സതയ്ം ഇതായിരിെക്ക, തലതിരി
ഞ്ഞുള്ള അസതയ് പര്ചരണങ്ങെള ഈ സമുദായം ഇനിയും
സഹിക്കണേമാ?
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േസ്നഹികളാണ്. സമുദായെത്ത ഒറ്റിെക്കാടുക്കുന്ന ഒന്നും അവർ
െചയയ്ിെലല്ന്ന വിശവ്ാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇതര്യും വയ്ക്തമാക്കി
യിട്ടും ǌാൻ പിടിച്ച മുയലിന് നാലാണു െകാെമ്പന്ന നിലയിൽ
മർക്കട മുഷ്ടിേയാെട പള്ളിേവെണ്ടന്നു വാദിച്ച്, അനാവശയ്മായി
പള്ളിക്കാരയ്ത്തിൽ ഇടെപട്ട്, സമുദായെത്ത തമ്മിൽ തലല്ിച്ചു
രസിക്കുന്നവേരാട് ഒരു േചാദയ്ം: "മതവിശവ്ാസത്തിനും അതു
പര്ചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ െകട്ടി െപ്പടുക്കുന്ന
തിനും സവ്ാതന്ത്രയ്മുള്ള ഈ രാജയ്ത്ത് അതിനു താ രയ്മുള്ളവെര
എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്?" ഇക്കാ
രയ്ങ്ങളിൽ താല്പരയ്മിലല്ാത്തവർ പള്ളി വാങ്ങണ്ട, പിരിവു
െകാടുക്കണ്ട, പള്ളിയിലും വരണ്ട. അതിനു നിങ്ങൾക്കും സവ്ാത
ന്ത്രയ്മുണ്ട്. പേക്ഷ അനയ്െന്റ മതസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത ഹനിക്കുന്നത്
ഒരു േകാടതിയും അംഗീകരിക്കാത്ത മൗലികാവകാശ ലംഘന
മാണ്.

പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കാനും, പിരിവു ന ാതിരിക്കാനും സവ്ാ
തന്ത്രയ്ം ഉണ്ടായിരിേക്ക, സമുദായ സംരക്ഷകരായി ചമഞ്ഞ്
കുഞ്ഞാടിെന്റ േവഷമണിഞ്ഞ െചന്നാ ൾ ക്നാനായ സമുദായ
ത്തിെന്റ അന്ത:സത്തയായ പള്ളിസംവിധാനെത്ത തകർക്കുവാൻ
ചീറിപ്പാഞ്ഞു നടക്കുന്നതിെനതിെര നാം ജാഗര്ത പാലിക്കണം.
ഇത് െചറിെയാരു നയ്ൂനപക്ഷത്തിെന്റ തലതിരിഞ്ഞ പര്വർത്തി
യാെണങ്കിലും അവർ വിത ന്ന വിഷവിത്തുകൾ നമ്മുെട
3. പള്ളി വാങ്ങണെമങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം േവണെമന്ന
സമുദായത്തിന് ഇക്കാലത്തുമാതര്മലല്, തലമുറകളിേല
തെന്ന
താണ് മെറ്റാരു തലതിരിഞ്ഞ ചിന്ത. പള്ളി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള
ഏെറ ദൂഷയ്ം െചയയ്ുെമന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം.
അളവുേകാൽ ഭൂരിപക്ഷമലല്; വിശവ്ാസമാണ്. അതായത്, പള്ളി
കടുത്ത, െപാറുക്കാനാവാത്ത സമുദായ േദര്ാഹമേലല് ഇക്കൂട്ടർ
വാങ്ങുന്നതും കുർബാന േപാകുന്നതും കുർബാന സവ്ീകരിക്കു
ന്നതും ഭൂരിപക്ഷാഭിപര്ായപര്കാരമലല്, അവനവെന്റ വിശവ്ാസ െച കൂട്ടുന്നത്! ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഒരു ശവ്ാസത്തിൽ കുതിച്ചുയരുന്ന
തീക്ഷ്ണതയനുസരിച്ചാണ്. കര്ിസ്തു സഭ സ്ഥാപിച്ചേപ്പാേഴാ, േതാ ഒരു ജനതെയ തമ്മിലടിപ്പിച്ച്, പടലകളായി തിരിച്ച്, തലകുത്തി
മ്മാശല്ീഹാ ഭാരതത്തിൽ വന്നേപ്പാേഴാ, മദർ െതേരസാ മിഷൻ വീഴിക്കുകയാണിവർ. അസൂയാവഹമായ ഉയർച്ചേയാെട മുേമ്പാട്ടു
തുടങ്ങിയേപ്പാേഴാ ജനക്കൂട്ടെത്ത വിളിച്ചുകൂട്ടി േവാട്ടിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കുതിേക്കണ്ട ഈ സമൂഹെത്ത അസതയ്ങ്ങൾെകാണ്ട് നിലംപരി
േതടിേയാ? വിശവ്ാസികൾ എതര് കുറവാെണങ്കിലും അവർക്ക് ശാക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർ മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നിലല്. ഈ
ആവശയ്െമങ്കിൽ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അവരുെട ആത്മീ സമൂഹെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നവേരാട് ഈ തലമുറയും വരും തലമുറ
യാവശയ്ങ്ങൾ സാധിച്ചു െകാടുക്കുവാനും സഭ ് അധികാരവും കളും െപാറുക്കിലല്. മാദ്ധയ്മ ദുരുപേയാഗം വഴി സമുദായത്തിെന്റ
കടമയുമുണ്ട്. അേസ്സാസിേയഷൻ രീതി ശീലിച്ച നമ്മൾ ആ സഭാപുേരാഗതിേയയും സംഘടനാ ശക്തിേയയും തകർക്കാൻ
നടപടികര്മമലല് സഭ ള്ളെതന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
ശര്മിക്കുന്നവെര മാറ്റിനിർത്തുവാനും അവരുെട സഭാപിഢനെത്ത
െചറുക്കുവാനും ഓേരാ സമുദായ േസ്നഹിക്കും കടമയുണ്ട്. അതിന്
4. തലതിരിഞ്ഞ മെറ്റാരു വാദം കൂടി: "െമതര്ാന്മാരും ൈവദി
ആദയ്മായി മുേന്നാട്ടിറേങ്ങണ്ടത് നമ്മുെട സമുദായ സംഘടന
കരും അേമരിക്കയിൽ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിശവ്ാസി
യായ െക.സി.സി.എൻ.ഏ.യാണ്; അതിെന്റ നാഷണൽ
കെള ചൂഷണം െച ് സവ്ന്തം കാരയ്സാദ്ധയ്ത്തിനും കീശവീർ
കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളാണ്. അതിെന്റ മാെറ്റാലി ഉൾെക്കാണ്ട്,
പ്പിക്കലിനുമാണ്." െകാടുക്കുന്ന ഓേരാ ചിലല്ിക്കാശിനും കണക്കു
പര്ാേദശിക തലങ്ങളിലുള്ള ക്നാനായ അേസ്സാസിേയഷനുകളും
പറഞ്ഞു ശീലിച്ച, േനർച്ചയിടാൻ േനരം ഒറ്റ േഡാളറിനുേവണ്ടി
പര്വർത്തിക്കണം. അങ്ങെന,
പള്ളികൾ വാങ്ങി, വിശവ്ാസ
വാലറ്റിൽ റിേസർച്ച് െചയയ്ുന്ന ക്നാനായക്കാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
തീക്ഷ്ണതയുള്ള സമൂഹെത്ത വളർത്തി, അേസ്സാസിേയഷനുകളി
ഏെതങ്കിലും പുേരാഹിതന് പണം അടിച്ചു മാറ്റുവാൻ പറ്റുെമങ്കിൽ
ലൂെട ക്നാനായ പാരമ്പരയ്ങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു വിശവ്സിക്കുന്ന
അേദ്ദഹത്തിന് അവാർഡ് െകാടുക്കണം! കഴിവും വിദയ്ാഭയ്ാസ
തലമുറെയ വളർത്തിെയടുക്കുവാൻ നാം പര്തിജ്ഞാബധരാകണം.
വുമുള്ള നമ്മുെട ൈവദികർ പുേരാഹിത ശുശര്ൂഷ സവ്യം ഏെറ്റടു
സതയ്െത്ത അവഗണിച്ച്, പട്ടിെയ ആടാക്കുന്നവർ കളിച്ചുെവ
ക്കാതിരുെന്നങ്കിൽ നമ്മിൽ പലേരക്കാളും പണക്കാരാേയെന.
അവരുെട ജീവിത ലക്ഷയ്ം ധനസമ്പാദനമലല് നമ്മുെടയും അവരു ക്കുന്ന െതറ്റിധാരണയുെട െകണിയിൽ സാധാരണക്കാർ വീണു
െടയും േമാക്ഷലബ്ധിയാെണന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാ േപാകും. സമുദായേസ്നഹത്തിെന്റ മൂടുപടമണിഞ്ഞു െകണിെവക്കു
ത്തത്? നമുക്കുേവണ്ടി സവ്യം സമർപ്പിച്ച അവെര അപമാനി ന്നവരുെട ദുരുേദ്ദശം മനസ്സിലാക്കാത്ത ചിലർ, തലതിരിഞ്ഞു
ക്കുന്നത് ആത്മഹതയ്ാപരമേലല്?
ചിന്തിക്കുന്നവർക്കു സ്തുതി പാടുവാനും രാജയ്വും മഹതവ്വും ന വാ
നുമുണ്ടാകും. പാരമ്പരയ്ങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന, വിശവ്ാസ തീക്ഷ്ണ
കണ്ണിൽ േചാരയിലല്ാെത, ഇങ്ങെന സതയ്െത്ത അസതയ്മാ
തയുള്ള ക്നാനായക്കാർ ഉയർെത്തഴുെന്ന ക്കുവാൻ സമയമായി;
ക്കുന്ന വിഘടന വാദങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ പര്ിയെപ്പട്ടവേര, ഒന്നു
ഈ തലതിരിഞ്ഞവരുെട എതിർസുവിേശഷം അവസാനി
ചിന്തിക്കണം: ഈ ൈവദികരും ആത്മാഭിമാനമുള്ള ക്നാനായ
പ്പിക്കുവാൻ.
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Feast of St. Mary’s Church, Morton Grove

READINGS

AUGUST 5

S. M. 6:30 A.M.

AUGUST 6

ST. MARY’S 10:00 A.M. FEAST

1ST

Act. 1:12-14

Shiney Viruthikulangara

Gen. 3:1-19

Cimi Kizhakkekuttu

2ND

Rom. 16:1-16

Thomas Appozhiparambil Rom. 8:26-30

Biju Thuruthiyil

GOSPEL

Luke 1:39-45

Mary Visit’s Elizabeth

Mary’s Song of Praise

READINGS & READERS

Luke 1:46-56

ൈകത്താക്കാലം (Second Sunday of Kaitha) / Feast of St. Mary’s

AUGUST 7

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

READINGS

ST. MARY’S 10:00 A.M. FEAST

1ST

Is. 3:16-4:6

Siji Panayaparambil

Ex. 15:11-18

Tomsy Kaithakkathottiyil

2ND

2 Cor. 3:4-18

Steven Idiyalil

Act. 1:1-8

Jojo Analil

GOSPEL

Lk. 15:11-32

Prodigal Son

John 2:1-12

Miracle during the wedding at Cana

READINGS & READERS

ൈകത്താക്കാലം (Third Sunday of Kaitha)

AUGUST 14

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

1ST

Exodus 15:11-18

Jisha Poothurayil

Daina Kulangara

2ND

Acts 1:1-8

Anjana Nanthikattu

Jisha Pootharayil

GOSPEL

John. 2:1-12

Miracle during marriage at Cana

9th Death Anniversary
08-03-2011

Joseph Abraham Aikkaraparambil
- By the Sorrowing Family
SUMMER CAMP AT ST. MARY'S
For junior alter servers and choir members from Thursday - Saturday, August
11, 12, & 13 from 10:00 A.M. 4:00
P.M. to develop the faith and improve
religious devotion. For Registration,
please contact Saji Poothruckayil, Jose
Ikaraparambil, or Anil Mattathikunnel

OFFERINGS
July 31
ST. MARY’S, MORTON GROVE
St. Jude Novena
136.00
Sunday Offerings 10:00 A.M.
902.00
Evening Mass at 5:30 P.M.
148.00
Feast St. Alphonsa
794.00
Building Fund
500.00
Fund Raising
250.00
Sponsors: Front Elevation
2,350.00
TOTAL ST. MARY’S
5,080.00
SACRED HEART, MAYWOOD
Sunday 10:00 A.M. Mass
1,002.00
Guadalupe Shrine
167.00
Building Fund
1,750.00
St. Alphonsa Feast
407.00
TOTAL MAYWOOD
3,326.00
AGAPE MOVEMENT
St. Mary’s Store
55.00
Sacred Heart Store
50.00
Bulletin Donation
215.00
Donation Box
405.00
Manthra / Death Anniversary
66.00
TOTAL AGAPE
791.00
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SPACE AVAILALBLE FOR

YOUR ADVERTISEMENT HERE

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

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

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber
Gas Depot Oil Co.
IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

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 *

www.gasdepot.com

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).

