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FIFTH ANNIVERSARY CELEBRATION OF
SACRED HEART KNANAYA CATHOLIC PARISH
On Sunday, September 4 from 10:00 A.M. - 3:00 P. M.
Program: Thanksgiving Holy Mass
Outdoor activities with food, fun, and games.

Our Sacred Heart and St. Mary’s Parishes will be celebrating Sunday September 11th as Agape Day; a day to reflect
on our call to support our fellow brothers and sisters in their basic needs. Programs involve the following:
Mass for world peace at 10:00 A.M. (10th Anniversary of the tragic event of September 11, 2001).
Sale of new or usable items. Please bring your unopened gifts or usable items.
Honoring the sponsors of Donation boxes in various stores and institutions.
Raffle for charity with $5 donation coupons.
Auction
Food sales. All proceedings will go for charity
Inauguration of Agape Ministry for children & adults.

A portion of the crowd gathered at Kottayam for Centenary Celebrations of the Archeparchy of Kottayam.
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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
589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126.
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
Starts on August 28, 2011 at both churches
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:30 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.
WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.

FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M.
First Friday Adoration at St. Mary’s by St. Jude Koodara
Yogam after Holy Mass.
Special one-hour adoration at Sacred Heart Church by all
parishioners after Holy Mass as part of 5th parish anniversary.
Sts. Peter and Paul Koodara Yogam at the house of Jose
Aikkaraparmabil, 2218 Westview Dr., Des Plaines.
SATURDAY, SEPTEMBER 3, 2011
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
St. Anthony’s Koodara Yogam with summer programs at
the house of Mathachan Chemmachel at 12:00 Noon. 398
Owen Court, Prospect Heights, IL 60070. 708-557-1907.
SUNDAY, SEPTEMBER 4, 2011
Fifth Anniversary Celebration of Sacred Heart Church.
Holy Mass at St. Mary’s and Sacred Heart at 10:00 A.M.
Outdoor activities at Sacred Heart Church after Holy
Mass.
No Religious Education Classes at both churches.
Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M.
MONDAY, SEPTEMBER 5, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2011

THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2011
Feast of the Nativity of Our Lady
Holy Mass and novena at St. Mary’s at 7:00 P.M.
FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M.
Lourde Matha Koodara Yogam at 7:00 P.M. at the house
of James Kizhakkevalayil, 7807 Lotus Ave., Morton
Grove.
St. Jude Koodara Yogam at 7:00 P.M. at the house of Titto
Kandarappally, 1004 Crystal Ct., Glenview 847-323-3109.
SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2011
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
SUNDAY, SEPTEMBER 11, 2011
The Season of Elijah-Cross-Moses
Agape Day Celebrations at both churches.
Holy Mass at St. Mary’s and Sacred Heart at 10:00 A.M.
Agape Day and Grandparents’ Day activities at both
churches after 10:00 A.M. Holy Mass.
Religious Education Classes at both churches after Holy
Mass.
Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M.
St. Sebastian Koodara Yogam at the house of Shibu Mulayanikunnel, 2145 W. Cimarron Way, Addison. 630-8491253.
MONDAY, SEPTEMBER 12, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
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േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് പള്ളി അഭിമാനേത്താെട അഞ്ചാം വർഷത്തിേല ്
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,
മലബാറിൽ ആദയ്ം കുടിേയറിയവർ മലമ്പനിയും മലമ്പാമ്പും,
കാട്ടുപന്നിയും കാട്ടാനയും എന്നുേവണ്ട ഏെറ പര്തിബന്ധങ്ങെള
േനരിട്ടു. പിന്നീടവർ ഏെറ പണിെപ്പട്ട് കാടു നാടാക്കി. എന്നാൽ
അവരുെട പിൻതലമുറ ം, പിന്നീടു കുടിേയറിയവർക്കും േമൽപറ
ഞ്ഞ പര്തിബന്ധങ്ങൾ െവറും േകട്ടുേകൾവി മാതര്മായി.
അേമരിക്കൻ കുടിേയറ്റക്കാരായ ക്നാനായക്കാരുെട ചരിതര്വും
ഏതാണ്ട് ഇപര്കാരമാണ്. ആദയ്ം കുടിേയറിയവർ പണത്തിനു
ബുദ്ധിമുട്ടിയും, പബല്ിക് ടര്ാൻ േപാർേട്ടഷെന ആശര്യിച്ചും,
സവ്ന്തം വിദയ്ാഭയ്ാസ നിലവാരത്തിൽനിന്നു താഴ്ന്ന േജാലിെച ം,
അപ്പാർട്ടുെമന്റുകളിൽ താമസിച്ചും ജീവിതം െമച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ
േകല്ശിച്ചു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നാട്ടിൽനിന്നു കുടിേയറുന്നവരാ
കെട്ട, െമച്ചെപ്പട്ട ജീവിത സാഹചരയ്ങ്ങളിേല വന്നുേചരുന്നു.
അവർക്കും, മുൻപ് േകല്ശങ്ങളിലൂെട എലല്ാം പടുത്തുയർത്തുവാൻ
പാടുെപട്ടവരുെട മക്കൾക്കും, ആദയ്കാല കുടിേയറ്റക്കാരുെട േകല്ശ
കഥകൾ െവറും അവിശവ്സനീയ പുരാണങ്ങൾ മാതര്ം.

അഞ്ചാം വാർഷികമാണ് നാം ഈ ǌായറാ
ന്നത്.

ആേഘാഷിക്കു

േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് ഇടവകക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ ഈ
പള്ളി ് ഏെറ പര്േതയ്കതകളുണ്ട്. പര്വാസി ക്നാനായക്കാരുെട
പര്ഥമ ൈദവാലയം, നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പകരം വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങിയ ക്നാനായക്കാരുെട ആദയ് പള്ളി, കടബാദ്ധയ്തകളി
ലല്ാെത സവ്ന്തമാക്കിയ പള്ളി, ഗുഡലൂെപ്പ മാതാവിെന്റ അത്ഭുതം
മുൻെപന്നേപാെല ഇേപ്പാഴും തുടരുന്ന പള്ളി, ഇടവകയിെല
എലല്ാ പര്ായത്തിലുമുള്ള പരമാവധി ആളുകെള പെങ്കടുപ്പിച്ചു
െകാണ്ട് ഏെറ സജീവമായി മാറിയ ഇടവക, മറ്റു പര്േദശക്കാർക്ക്
മാതൃകയും പര്േചാദനവുമായ ഇടവക, ഇങ്ങെന േപാകുന്നു ഈ
പള്ളിയുെട വീരഗാഥകൾ.
നാട്ടിൽനിന്നും യൂേറാപ്പിൽനിന്നും, അേമരിക്കയിെല വിവിധ
നഗരങ്ങളിൽനിന്നും േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നു കണ്ട
ഏവരും നമ്മുെട ഈ പള്ളിയിെല ജനപങ്കാളിത്തവും വളർച്ചയും
അത്ഭുതേത്താെട േനാക്കികണ്ടു. േമവുഡിെല തിരുഹൃദയ ൈദവാ
ലയത്തിെന്റ മഹിമകൾ പാടുവാൻ നാവുകൾ ഏെറയുണ്ടായി.
അതുേപാെല ഇടവക പള്ളികൾ തങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുവാനും,
ഇവിടുെത്ത കുട്ടികെളേപ്പാെല തങ്ങളുെട കുട്ടികളും വിശവ്ാസ
പരിശീലനം േനടുവാനും അനയ്നാട്ടുകാർ പലരും ആഗര്ഹിച്ചു.
അങ്ങെനയാണ് േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് ഇടവക സ്ഥാപിതമായിട്ടു
അഞ്ചു വർഷത്തിനകം മറ്റ് എട്ടു ക്നാനായ പള്ളികൾ അേമരിക്ക
യിെല വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത്.

പള്ളികളുെട കഥകളും േമൽപറഞ്ഞവ സദൃശമാണ്. പര്തി
ബന്ധങ്ങെള അതിജീവിച്ചും, പട്ടിണി കിടന്നും, കൂലിപ്പണിെച ം
മറ്റുള്ളവർ നമുക്കുേവണ്ടി പടുത്തുയർത്തിയവയാണ്, നാട്ടിൽ നാം
വളർന്നുവന്ന ഇടവക പള്ളികളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും മറ്റു കലാലയ
ങ്ങളും. അവയുെട ഫലം അനുഭവിച്ചു നേമ്മക്കാൾ സംതൃപ്തി അനു
ഭവിച്ചത് അവെയ നമുക്കുേവണ്ടി പാടുെപട്ടു പടുത്തുയർത്തിയ
നമ്മുെട പൂർവവ്ികരാണ്. അവർ ഇന്നു സവ്ർഗത്തിലിരുന്ന് നമ്മുെട
നമ്മുെട പര്ഥമ ൈദവാലയം, നാമാരും വസിക്കാത്ത, താമസി
ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ക്കുവാൻ തയയ്ാറാവാത്ത േമവുഡിൽ ആകുവാൻ ഇടയായത് മനഃ
ഇന്നു വടെക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ ൈദവാലയങ്ങെള പൂർവവ്ം ആരും െച തലല്; ൈദവപരിപാലനയാണത്. േമവുഡ്
ലല്ാംതെന്ന ഉണ്ടായത് ഏെറ പര്തിബന്ധങ്ങളിലൂെടയാണ്. അവ സിറ്റിയുെട ചിലഭാഗങ്ങൾ കുറ്റകൃതയ്ം ഏറിയവയായിരുന്നുെവ
യിൽ മുൻപന്തിയിൽ നി ക്കുന്നത് പര്വാസി ക്നാനായക്കാരുെട ന്നതു സതയ്മാണ്. എന്നാൽ വിശവ്ാസത്തിെന്റയും ൈദവാരാധന
പര്ഥമ ഇടവകപള്ളിയായ ഷിക്കാേഗാ െസകര്ഡ് ഹാർട്ട് ൈദവാ യുെടയും േപരിൽ െവലല്ുവിളികെള േനരിടുവാൻ തയയ്ാറായ നെമ്മ
ലയമാണേലല്ാ. െവലല്ുവിളികെള ൈദവത്തിലാശര്യിച്ചു േനരിടു സംരക്ഷിച്ചത് േമവുഡ് പള്ളിയിൽ അത്ഭുതം പര്വർത്തിച്ചുേപാരു
വാൻ തയയ്ാറായി ഏതാനും േപർ വരികയും അതിനു പിന്തുണ ന്ന ഗുഡലൂെപ്പ മാതാവാണ്. അമ്മ മക്കെള തെന്റ ഉടയാട ള്ളിൽ
സംരക്ഷിക്കുക മാതര്മലല്, േമവുഡ് സിറ്റിതെന്ന സുരക്ഷിത േമഖല
ന വാൻ സന്നദ്ധരായി മറ്റു പലർ പിൻബലേമകുകയും െച
യാക്കുകയും
െച .
േപ്പാൾ േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് പള്ളി ഷിക്കാേഗാ ക്നാനായക്കാരുെട
മാതര്മലല്, േലാകമാസകലമുള്ള ക്നാനായകേത്താലിക്കരുെട അഭി
േമവുഡ് പള്ളി ഉൽഘാടനം െചയയ്ാൻ നാട്ടിൽനിെന്നത്തിയ
മാനവും ശര്ദ്ധാേകന്ദ്രവുമായി മാറി. ഈ പള്ളിയുെട വിജയ ഗാഥ കുന്നേശ്ശരി, മൂലക്കാട്ട് െമതര്ാേപ്പാലീത്താമാരും അങ്ങാടിയാത്തു
പാടി ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവാൻ, നമുക്ക് പള്ളി ലഭിച്ചതിെന്റ പിതാവും, അതുെചയയ്ാനാവാെത, ഉൽഘാടനത്തിനു നിശ്ചയിച്ചി

പര്തിബന്ധങ്ങളിൽ പതറാെത
േലാകത്തിൽ നലല്
വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കുന്നവരാണ്
മഹാന്മാർ.

രുന്ന സമയത്ത് ആഡിസണിെല െസന്റ് േജാസഫ്സ് പള്ളിയുെട
േബെസ്മന്റിൽ ദിവയ്ബലിയർപ്പിച്ചത് േവദനേയാെട അയവിറ
ക്കുന്ന പഴയകഥ. േമവുഡ് പള്ളി 2006 െസപ്തംബർ ഒന്നിന്
ക്നാനായ മക്കൾക്കു സവ്ന്തമായേപ്പാൾ ഉൽഘാടനത്തിനു െമതര്ാ
ന്മാർ ഇലല്ാെതേപായതിൽ നാം ദുഃഖിച്ചിലല്. പകരം, ആത്മാഭിമാ
നേത്താെടയും നന്ദിനിറഞ്ഞ ഹൃദയേത്താെടയും പാരീഷ് കൗൺ
സിൽ അംഗങ്ങൾ േചർന്ന് പള്ളിയുൽഘാടനത്തിെന്റ തിരിെതളി
ച്ചതും ക്നാനായ പള്ളികളിെല േവറിെട്ടാരു അനുഭവമായിരുന്നു.
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േമയ്വുഡിൽ െതളിഞ്ഞ ആത്മീയ ദീപ്തി
ഒളിമങ്ങാെത അഞ്ചു സംവത്സരങ്ങൾ പിന്നിടുേമ്പാൾ
ടിയ ദുരനുഭവങ്ങൾ, നാെമലല്ാവരും ആഗര്
ഹിച്ച്, പര്ാർത്ഥിച്ച്, കാത്തിരുന്നു ലഭിച്ച
ൈദവാലയം നമ്മുെട ഇഷ്ടത്തിനുതകന്ന
തായിരുന്നിലല് എന്നതായിരുന്നു ഈ അ
സവ്സ്ഥകൾക്കുള്ള ഏക കാരണം. തിക
േജാണി
ച്ചും സവ്ഭാവികമായുണ്ടാകാവുന്ന വികാരം
െതേക്കപ്പറമ്പിൽ
തെന്നയാണിത്. എന്നാൽ ൈദവം നിശ്ച
യിച്ച സ്ഥലത്തും സമയത്തും ൈദവാലയം
ഉണ്ടാകണേമെയന്നാണ് അന്നുവെര കുർബാന സമയത്തും,
കുടുംബ പര്ാർത്ഥനയിലും നാം അേപക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന സതയ്ം
ഈ ൈദവാലയം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ചിക്കാേഗാ
നമ്മളിൽ പലരും മറന്നുേപായി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ൈദവാ
യിെല മാതര്മലല് വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ബഹുഭൂരിപക്ഷം
ഗര്ഹെത്ത പൂർണ്ണമായി ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ മാനുഷിക വികാരം
ക്നാനായ കേത്താലിക്കർക്കുമിടയിൽ ഉണ്ടായ അസവ്സ്ഥതകളും
വഴിെപ്പട്ടിലല്.
ആശങ്കകളും അഭിപര്ായ ഭിന്നതകളുെമലല്ാം നമുേക്കവർക്കും അറി
തിരുഹൃദയ ൈദവാലയം സവ്ന്തമായ അേന്ന ദിവസം
വുള്ളതാണേലല്ാ. ഈ അസവ്സ്ഥമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ൈദവാ
ലയം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനവുമായി ബഹു. മുേത്താല ൈവകിട്ട് പുതിയ ൈദവാലയത്തിൽ ബഹു. മുേത്താലത്തച്ചൻ
ത്തച്ചൻ മുേന്നാട്ടു േപായി. മുേത്താലത്തച്ചെന്റ ആ തീരുമാനം ദിവയ്ബലി അർപ്പിച്ചു. അേനകർ ആ ദിവയ്ബലിയിൽ പങ്കു
ശരിയായിരുന്നുെവന്നും, വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ േചരുകയുണ്ടായി. െപാതുേവ ഒരു മല്ാനത തളം െകട്ടിനിന്നിരുന്ന
അന്തരീക്ഷം.
ദിവയ്ബലിയിൽ
പലേപ്പാഴും
കേത്താലിക്കരുെട ആത്മീയ ഉണർവവ്ിനും, മുേന്നറ്റത്തിനും ആ ൈദവാലയ
മുേത്താലത്തച്ചെന്റ
സവ്രമിടറിയിരുന്നു.
പലരുേടയും
കണ്ണുകളിൽ
തീരുമാനം അനിവാരയ്മായിരുന്നുെവന്നും പിൽക്കാലം െതളി
നനവൂറി. ഏവരും അതീവ തീഷ്ണതേയാെട പര്ാർത്ഥിച്ച് തങ്ങളുെട
യിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഹൃദയ ഭാരവും വിഷമാവസ്ഥയുെമലല്ാം ഈേശായുെട തിരുഹൃദയ
2006 െസ റ്റംബർ 1നു തിരുഹൃദയ ൈദവാലയം നമുക്ക്
സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പര്ാർത്ഥിച്ചു. അവിടുന്ന് അവെര
സവ്ന്തമായി. എന്നാൽ ആ ദിനം നമുക്ക് ആനന്ദത്തിെന്റ ദിനമാ
ആശവ്സിപ്പിച്ച് കരുേത്തകി. ഏെറ സേന്താഷേത്താെടയും
യിരുന്നിലല്. കാരണം ആ നാളുകളിൽ നമ്മുെട സാമുദായിക അന്ത
ആശവ്ാസേത്താെടയും തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ആദയ് ൈദവാലയെത്ത
രീക്ഷം അതര് കലുഷിതമായിരുന്നു. േമയ്വുഡിൽ ൈദവലയം
മനസ്സിൽ സവ്ീകരിച്ച് ഏവരും സവ്ഭവനങ്ങളിേല ് മടങ്ങി.
വാങ്ങുന്നതിലുള്ള അഭിപര്ായ ഭിന്നതകൾ, എതിർപ്പുകൾ,
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി വടേക്ക അേമരിക്കയിെല
െതറ്റിദ്ധാരണകൾ, രാഷ്ട്രീയ മുതെലടുപ്പുകൾ അങ്ങിെന തികച്ചും
അസവ്സ്ഥത നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം. കുടുംബബന്ധങ്ങളും സുഹൃദ് ക്നാനായ കേത്താലിക്കാ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ വലിയ ആത്മീയ
ബന്ധങ്ങളും ആത്മീയ േനതൃതവ്വുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉലഞ്ഞാ പുേരാഗതി ്, പര്േതയ്കിച്ചും സഭാത്മക വളർച്ച ് അടിസ്ഥാന
ശിലയായി മാറിയ േമയ്വുഡിെല നമ്മുെട തിരുഹൃദയ ൈദവാ
ലയം ഇന്നും പര്േശാഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിെന പണിക്കാർ
(Continued from page 3)
ഉേപക്ഷിച്ച ആ കലല്് മൂലക്കലല്ായി തീർന്നു.
േമവുഡിൽ ഏെറ പണം മുടക്കി നാം പള്ളിയുെടയും ഹാൾേവ
എതിർപ്പുകെള അവഗണിച്ച് എന്തുെകാണ്ടാണ് ബഹു.
യുെടയും ഹാളിെന്റയും സൗകരയ്ങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ
(Continued on page 5)
ഏെറേപെര പെങ്കടുപ്പിച്ച് ഗുണനിലവാരമുള്ള സഭാ ശുശര്ൂഷ
ലഭയ്മാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇവിെട സാധിക്കുന്നു.

ചിക്കാേഗാ അതിരൂപതയുെട അധീനതയിലായിരുന്ന േമയ്
വുഡിെല െസന്റ് െജയിംസ് ൈദവാലയം പര്വാസി ക്നാനായ
കേത്താലിക്കരുെട പര്ഥമ ൈദവാലയമായി തിരുഹൃദയ നാമ
ത്തിൽ മാറ്റെപ്പട്ടിട്ട് അഞ്ചു സംവത്സരങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്.
വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ കേത്താലിക്കർക്കിടയിൽ
വലിയ ആത്മീയ മുേന്നറ്റത്തിന് േഹതുവായ ഈ ൈദവാല
യത്തിന് ചിക്കാേഗാ െസന്റ് േതാമസ് സീേറാമലബാർ രൂപത
യിെല ആദയ്െത്ത ക്നാനായ കേത്താലിക്കാ ൈദവാലയം എന്ന
സവിേശഷതകൂടിയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷവും നെമ്മ പരിപാലിച്ച ൈദവത്തിനും
സംരക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധ ഗുഡലൂെപ്പ മാതാവിനും നന്ദിയർപ്പിക്കാം.
ഈ ഇടവകയുെട അത്ഭുതകരമായ വളർച്ചയിൽ സഹകരിച്ച ഏ
വരും പര്വാസി ക്നാനായക്കാരുെട പര്ഥമ മിഷനറിമാരായി ഉത്തമ
മാതൃകയും ഉദാത്ത േസവനവുമാണ് െച ത്. അത് ഈേലാക
ത്തിലും പിന്നീടു പരേലാകത്തിലും ആത്മീയ വിരുന്നിനു നെമ്മ
േയാഗയ്രാക്കും. ഇതുവഴി പര്വാസി ക്നാനായ ചരിതര്ത്തിൽ നമുക്കു
ണ്ടായ വഴിത്തിരിവിെന ഓർത്ത്, അതുവഴി പിൻതലമുറ ണ്ടാ
Mr. C. Rajagopal I.P.S., S.P. of Kottayam handing over
കുന്ന ഉയർച്ചെയ ഓർത്ത് ൈദവേത്താടു േചർന്ന് സേന്താ
memento
to Valsa Thekkeparambil, honoring her for her
ഷിക്കാം, അഭിമാനിക്കാം.
ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട, service to Agape Movement. The function was during the
inauguration of Samaritan Resource Center at Cherpunkal
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
on August 21.
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വീക്ഷിച്ചും അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടുമാണിരിക്കുന്നത്.

(Continued from page 4)

മുേത്താലത്തച്ചൻ ഇങ്ങെനെയാരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന
െതന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവിലല്. അന്ന് ഈ ൈദവാ
ലയം വാങ്ങിയിലല്ായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഒരു പേക്ഷ ഒരു കാലത്തും
മെറ്റാരു ൈദവാലയം നമുക്കുണ്ടാെയന്നു വരിലല്ായിരുന്നു. മാതര്വു
മലല് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്നാനായ മിഷനുകൾ പലതും
അടച്ചു പൂട്ടിേയക്കാമായിരുന്ന സാഹചരയ്ങ്ങളായിരുന്നു ആ നാളു
കളിൽ നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്.

ഇന്ന് ക്നാനായ റീജിയനിൽ ഒൻപതു ൈദവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തിേനെറ പറയുന്നു, ചിക്കാേഗായിൽ തെന്ന
നമുേക്കവർക്കും തൃപ്തികരമായ പര്േദശത്ത് േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിൽ
പരിശുദ്ധ അമ്മയുെട നാമത്തിൽ മെറ്റാരു ൈദവാലയം കൂടി
ൈദവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ആത്മീയതയിൽ വളർന്നേപ്പാൾ
ൈദവം അനുഗര്ഹ മഴ െപാഴിക്കുന്നു. ന ിെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എലല്ാ
അനുഗര്ഹങ്ങൾക്കും അവിടുെത്ത നമുക്കു മഹതവ്െപ്പടുത്താം,
2006നു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുെട സമൂഹത്തിെന്റ എളിമെപ്പടാം. നമ്മൾ നടുന്നു, നന ന്നു. വളർത്തുന്നവനായ
െപാതുവായ ചിന്താഗതികൾ അതിന് വഴിെയാരുക്കുന്നതായി പരേമാന്നതെന നമുക്ക് നന്ദിയേയാെട സ്തുതിക്കാം.
രുന്നു. സമുദായത്തിെന്റ മഹത്തായ േപര്ഷിത ൈപതൃകം മറന്നു
2011 െസ റ്റബർ 1നു തിരുഹൃദയ ഇടവക ആരംഭിച്ചിട്ട്
ള്ള തീവര്ചിന്തകൾ, സഭെയക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത, ആത്മീയതയി അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുേമ്പാൾ അത് നമുേക്കവർക്കും വളെര
ലുള്ള അന്ധത മുതലായ പര്തികൂല സാഹചരയ്ങ്ങൾ നിലവിലി സേന്താഷം ന ന്ന മുഹൂർത്തമാണ്. പിന്നിട്ട നാളുകൾ കൃപയു
രുന്ന കാലയിളവായിരുന്നു അത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ േടയും ഐശവ്രയ്ത്തിെന്റയും മാതര്ം. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സർേവവ്ശവ്
യിൽ മെറ്റാരു കാത്തിരുപ്പിന് മുേത്താലത്തച്ചൻ തയയ്ാറായിലല്. രെന മഹതവ്െപ്പടുത്താം. നമ്മുെട രണ്ടു ഇടവകേളയും കൂടുതൽ ആ
എലല്ാ ആേരാപണങ്ങളും സവ്യേമെറ്റടുത്ത് അേദ്ദഹം നെമ്മ ശക്ത ത്മീയ സമൃദ്ധിയിേല ് നയിക്കുവാൻ അവിടുെത്ത നമുക്കാശര്യി
മായി മുേന്നാട്ടു നയിച്ചു. തികച്ചും ആല്മായ പങ്കാളിത്തേത്താെട ക്കാം. എക്കാലവും നെമ്മ േസ്നഹിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും
ഏതാനും മാസങ്ങൾെകാണ്ട് തിരുഹൃദയ ഇടവകെയ വളർച്ചയുെട െച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദയ് പിതാക്കന്മാെര ഈ അവസര
പടവുകൾ കയറ്റുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. മുേത്താലത്തച്ചൻ ത്തിൽ നന്ദിേയാെട നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. നമ്മുെട ഇടവക ൈദവാല
വഴി ന ിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗര്ഹങ്ങൾക്ക് ൈദവ യങ്ങളിൽ േസവനമനുഷ്ടിച്ചിരുന്നവരും, േസവനം തുടരുന്നവരു
െത്ത നമുക്ക് മഹതവ്െപ്പടുത്താം. അച്ചെന കൂടുതൽ േസ്നഹിക്കു മായ എലല്ാ ബഹു. ൈവദികേരയും സിേസ്റ്റഴ്സിെനയും ൈദവതിരു
കയും ആദരിക്കുകയും െചയയ്ാം.
മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. നെമ്മ കൂടുതൽ ആത്മീയതയി
മുേത്താലത്തച്ചൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതുേപാെല വളെര
ക്കാലം കാത്തിരുന്നു ലഭിച്ച കുഞ്ഞ് അഴകിലും ആകൃതിയിലും
പര്കൃതിയിലും നമ്മുെട ഇഷ്ടത്തിനുതകുന്നതെലല്ങ്കിലും ൈദേവ
ഷ്ടെത്ത േചാദയ്ം െചയയ്ാെത നലല് മനേസ്സാെട സവ്ീകരിച്ചു പരിപാ
ലിച്ച് ൈദവെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തുേമ്പാൾ അവിടുന്ന് മിടുമിടുക്ക
രായ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങെള ന ി നെമ്മ സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹി
ക്കുന്നു. അതുേപാെല നമ്മുെട തിരുഹൃദയ ൈദവാലയെത്ത,
ൈദവം തന്ന ആദയ് ഫലെത്ത, അതിെന്റ എലല്ാ കുറവുകേളാടും
കൂടി ഹൃദയത്തിൽ സവ്ീകരിച്ച് പരിപാലിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം സമൃദ്ധ
മായി നമ്മുെട സമൂഹെത്ത അനുഗര്ഹിച്ചു. ആരംഭിച്ച് ഏതാനും
മാസങ്ങൾ െകാണ്ടുതെന്ന ചിക്കാേഗാ െസന്റ് േതാമസ് സീേറാമ
ലബാർ രൂപതയിെല മാതൃകാ ഇടവക ൈദവാലയമായി നമ്മുെട
പര്ിയെപ്പട്ട തിരുഹൃദയ ൈദവാലയം മാറി. ആപേത്താ അനർ
ത്ഥങ്ങേളാ ഒന്നും സംഭവിക്കാെത ൈദവം നെമ്മ പരിപാലിച്ചു
േപാരുന്നു. പിന്നിട് നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ വന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ആത്മീയവും സഭാത്മകവുമായ വളർച്ചെയ നാെമലല്ാം നിരന്തരം
For Favors Received

- Kunjumol Pathiyil

For Favors Received

- Kunjumol Pathiyil

േല ് നയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ൈദവം അവർക്കു ന െട്ടെയന്നു
പര്ാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുെട ഇടവകകളിൽ സജീവമായിരുന്ന് നെമ്മ
േസ്നഹിച്ച് മരണം മൂലം നെമ്മ േവർപിരിഞ്ഞ എലല്ാ സേഹാദര
ങ്ങേളയും േസ്നഹാദരവുകേളാെട നമുക്ക് സ്മരിക്കുകയും അവർക്കു
േവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കുകയും െചയയ്ാം. വിവിധ േമഖലകളിലായി
നമ്മുെട ഇടവകളിൽ േസവനമനുഷ്ടിക്കുന്ന എലല്ാ അല്മായ
സേഹാദരങ്ങേളയും നന്ദിയേയാെട ഓർക്കാം. സഭയാകുന്ന
തായ്ത്തണ്ടിേനാടു നമുക്ക് േചർന്നു നി ക്കാം. അതിൽ നിന്നും
ഊർജ്ജം സവ്ീകരിച്ച് വളരുകയും സത്ഫലങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കു
കയും െചയയ്ാം. തിരുഹൃദയ ഇടവകയുെട ആഞ്ചാം വാർഷിക
ത്തിെന്റ എലല്ാ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും ഏവർക്കും േനരുന്നു.

AGAPE RAFFLE COUPONS
Agape Movement, the social service department of our
Sacred Heart and St. Mary’s Parishes is offering three attractive prizes for Agape Day Raffle.
1st Prize: Laptop / $ 500 sponsored by Shaji Edat
2nd Prize: iPod / $300 sponsored by trustees of St. Mary’s
Church (Polson Kulangara, John Pattappathy, and Stephen
Kizhakkekuttu).
Seller of Most Coupons will get an iPod / $150 sponsored
by Thampichan Chemmachel. All children who sell 50
tickets or more will get 5% cash as gift.
Please support this noble cause for charity.
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െസമിേത്തരി ഡിസ്കൗണ്ട് െസപ്തംബർ 30 വെര മാതര്ം
െസന്റ് േമരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് പള്ളി സമീപം ൈനൽ
സിെല േമരിഹിൽ െസമിേത്തരിയിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭാഗത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് റിസർവവ്് െചയയ്ുന്നതിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട്
നിരക്ക് നമ്മുെട പര്േതയ്ക അഭയ്ർത്ഥനപര്കാരം െസപ്തംബർ 30വെര
നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്ത് േഗര് സ് വാങ്ങാെമങ്കിലും
പതിവു നിരക്ക് െകാടുേക്കണ്ടിവരും. അതിനാൽ, ഇനിയും ബുക്കു
െചയയ്ാത്തവർ, ഈ കുറഞ്ഞ നിരക്കു പര്േയാജനെപ്പടുത്തുവാൻ പീറ്റർ
കുളങ്ങരെയേയാ േജാണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിലിെനേയാ സമീപിക്കുക.
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WISCO DARSAN 2011
St. May’s Church is conducting a tour to Wisconsin on
Monday September 5th. The bus will start at 6:00 A.M, Fr.
Saji Pinarkayil and Sr. Xavior will lead the team. The seats
are limited to 100. Those who are interested, please contact
Polson Kulangara, John Patapathy, Stephen Kizhakkekuttu, Saju Kannampally, Roy Nedumchira or Pilgrimage
Coordinator: Joy Chemmachel.

Congratulations to Fr. Jose Illikunnumpurath and Houston Knanaya Catholic Mission in their achievement in buying
a beautiful new church in Houston near Community Center.

Finoy Thomman
Puthenpurayil
“The cross is the way to paradise, but only
if it is borne willingly.”
- St. John of the Cross

It has been 41 days since I have entered the
company of the angels and saints. I thank my
parish, my second family at Sacred Heart Parish,
and community for helping me grow and discover
my vocation. I am so grateful to the Priests, Bishops, and religious who partook in my farewell
celebration and consoled my family.
You are in my heart forever.
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READINGS & READERS
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ൈകത്താക്കാലം (Sixth Sunday of Kaitha)

SEPTEMBER 4

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

1ST

Leviticus 19:1-4, 9-14

Sunny Chemmachel

Valsa Anchamkunnath

2ND

1 Thessalonians 2:1-12

Neethu Ellankiyil

Saba Nedumchira

GOSPEL

Luke 17:11-19

Give thanks to the Lord

READINGS & READERS

ഏലിയാക്കാലം (First Sunday of Elijah)

SEPTEMBER 11

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

1ST

Isaiah 31:1-9

Sherly Vanchipurakal

Binu Edakara

2ND

2 Thessalonians1:1-10 Nikhil Chakariyanthadathil

GOSPEL

Luke 19:1-10

Jijo Poothara

Repentance of Zacchaeus

IS GOD CALLING YOU?
God who created us and sustains
us has a plan for us.
Parents are called to take part in
God’s noble task of creation and
growth-support of children. Lay
apostolate also involves witnessing
to God in day to day life in family,
work place and society.
Priests are chosen specially to be the representatives of Jesus to
offer sacrifice, to teach God’s ways, and to lead the people ot God
through Jesus. It is a full time commitment free from family responsibilities.
Consecrated life of the sisters is special call to be with God and
to offer selfless service.
Vocation is not just your choice but a God’s call according to
the divine plan. We will guide teenagers and youth (7th grade and
up) in finding God’s plan for them.
The Vocation Commission for Knanaya Region, under the auspices of Sacred Heart and St. Mary’s Parishes, is offering a one day
Vocation Seminar on Saturday, September 17th from 11:00 A.M.
to 8:00 P.M. at St. Mary’s Church,
Chicago. Seminarians, priests, sisters
and lay people will share their experience and clarify your doubts. For reservation, please contact the Vocation
Commission Coordinators: Johnny
Thekkeparambil (847 533 8520) and
Siju Cherumanath (352 281 7759).

OFFERINGS
August 28
ST. MARY’S, MORTON GROVE
St. Jude Novena Offering
154.00
Sunday 10:00 A.M. Mass
2,309.00
Evening Mass at 5:30 P.M.
229.00
Fund Raising
250.00
Sponsors: Front Elevation
2,000.00
Main Feast Auction due received
750.00
Religious Education Registration
15,850.00
Facility Usage
1,350.00
Monthly pledge to Building Fund
8,565.00
Souvenir
150.00
TOTAL ST. MARY’S
31,607.00
SACRED HEART, MAYWOOD
Sunday 10:00 A.M. Mass
1,259.00
Guadalupe Shrine
74.31
Building Fund
900.00
Sponsorship: Rectory furniture
80.00
Auction
125.00
St. Augustine Feast
322.00
Facility Usage
450.00
TOTAL SACRED HEART
3,210.31
AGAPE MOVEMENT
Sacred Heart Store (66 - 36 for lock)
30.00
St. Mary’s Store
106.00
Bulletin Donation
75.00
Donation Box
284.81
Agape Day Raffle
120.00
TOTAL AGAPE
615.81

YOUTH MINISTRY RETREAT
FOR OUR BOTH KNANAYA PARISHES
When: Dec 27th to 31st 2011
For : Youth of Age 15 to 20
Where: Bishop Lane Retreat Center, Rockford, IL
On Behalf of: Youth Ministry, Knanaya parishes
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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).

