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MOTHERS DAY GREETINGS
TO ALL MOTHERS OF OUR PARISHES
May God and our Blessed Mother bless all our mothers to bring the beauty of motherhood to our families.
We will have blessing of mothers and other mothers’ day celebrations by Men’s
Ministry at both churches after the 10:00 A.M. Holy Mass this Sunday.

നേെ് സെരീേ് പള്ളിയില്

ഫാത്തിൊ ൊതാവിനെ
തിരുന്നാൾ
നെയ് 13 ഞായര് രാവിനെ 10:00െ്
പ്രസുസേന്തിൊർ:
അെക്സ് & െിസ്സി മുല്ലപ്പള്ളി

സേക്രഡ് ഹാർട്ട് പള്ളിയില്
വി. സ ാണ്
നെപുംേിയാസൊേിനെ
തിരുന്നാള്

നെയ് 13 ഞായര് രാവിനെ 9:30െ്

പ്രസുസേന്തിൊർ:
നെന്നി വാച്ചാച്ചിറ & ഫാെിെി

േി
നവട്ടത്തുകണ്ത്തിൽ

ോഹ െത്തിെ് കരഞ്സപ്പാൾ ബേവും അവനുസവണ്ി േുംേ
ഉറവ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഖുർ-ആൻ പറയുന്നു. െമ്മുനെ ൊട്ടിൽ
മുെപ്പാെിനു സവണ്ി കരയുന്ന പ്രവാേി കുഞ്ഞുങ്ങൾേ് ആര്
ഒരു കുട്ടിയുനെ സൊകേർശെ േുംേ ഉറവ സൃഷ്ടിക്കുും?
ത്തിനെ ആേയവഴിച്ചാൽ തുറന്നു
ആറ്റുകാൽ സക്ഷത്രത്തിൽ നപാങ്കാെ നവയിസെറ്റു വാെിയ
തരുന്നത്
അവനെ
അമ്മ മുഖവും, പകസയറ്റു കെങ്ങിയ കണ്ണുകളുും, പ്രായത്തിനെയുും ബേ
യാണ്. അവളുനെ ഉെെിൽെിന്നു മുറിഞ്ഞു സപാന്നതാണ് എന്ന െയതയുസെയുും ചുളിവ വീണ മുഖവൊയി ഒരമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു:
വികാരും സേഹത്തിനെ ആർദ്രതനയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂെി അമ്മ എനെ െേൾേ് െല്ലതു വരുത്തസണ ... ഏത് ആരാധൊെയ
യാണ് എന്ന േങ്കല്പത്തിനു പിന്നിൽ ക്ഷെയുനെയുും ഉോരതയു ത്തിലും ഏത് പൂ ാമുറിയിലും ഏത് അമ്മയുനെയുും ഹൃേയത്തിൽ
നെയുും െഹതവമുണ്്. കുഞ്് അമ്മയിൽെിന്നാണ് തനെ ീവിത െിന്നു വീഴുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥെയുസെയുും കണ്ണുെീരിസെയുും ഭാഷ
ത്തിനെ ആേയ പോർത്ഥവും (മുെപ്പാലും) ആേയവികാരവും യുും വികാരവും സെല്പറഞ് ഒറ്റവരിയിനൊതുങ്ങി െിൽക്കുന്നു.
(സേഹവും) േവീകരിക്കുന്നത് - േവീകരിസേണ്ത്.
അതാണ് അമ്മനയന്ന ഉോത്തൊയ ഭാവും. കൗൊരത്തിനെ െധുര
െിനന്ന വഹിച്ച ഉേരവും െിനന്ന പാലൂട്ടിയ സ്തെങ്ങളുും എത്ര േവപ്നങ്ങളുനെ തുെർച്ചയായ യൗവ്വെും മുഴുവനുും െേനള പ്രേവിക്കു
ഭാഗ്യമുള്ളവ. (ലൂോ.11:27) എന്ന ബെെിൾ വചെും ഓസരാ വാനുും വളർത്തുവാനുും ഉഴിഞ്ഞുനവച്ച് സുവർണ്ണകാെഘട്ടും
അമ്മൊരിലും ആെന്ദമുളവാക്കുന്നു. ആ വികാരത്തിനെ തീക്ഷ്ണത നചെവഴിച്ച ീവിതൊണത്. ആ േെർപ്പണത്തിനു മുമ്പിൽ ശിര
യിൽ േവന്തും കുഞ്ായ സൊശനയ പാലൂട്ടുവാൻ ഫറസവായുനെ സ്സു െെിോനത വയ്യ.
നകാട്ടാരത്തിൽ സവഷപ്രഛന്നയായിവന്ന അമ്മയുനെ കഥയുും
പഴയ െിയെും പറയുന്നു. പ്രേവിച്ച ഉെനെ കുഞ്ിനെ ൊട്ടിസെ
ല്പിച്ച് വിസേശൊണയുംസെടുവാൻ വിൊെും കയറി, േവന്തും
കുഞ്ിനു കിട്ടാത്ത മുെപ്പാെിനെ നെഞ്ചിനെ സൊവ് സവേെേും
ഹാരികൾനകാണ്് െറയ്ക്കാൻ ശ്രെിക്കുന്ന അമ്മൊരുനെ ആത്മ
സവേെ പ്രവാേി ീവിതത്തിൽ ോധാരണയാണ്. െേയിനെ
െരുഭൂെിയിൽ ഇബ്രാഹിും ഉസപക്ഷിച്ച ഇസ്മയിൽ എന്ന കുട്ടി

അമ്മൊരുനെ കണ്ണുെീരിസെയുും ഹൃേയ സവേെയുസെയുും വികാ
രും സയശുക്രിസ്തുവിനെ വാക്കുകളിൽ അെയെിക്കുന്നുണ്്. പെയാ
ളികളുനെ ചമ്മട്ടിയെികസളാ, ഭർത്സെങ്ങസളാ അല്ല, ആ ഹൃേയ
നത്ത തകർക്കുന്നത്. േവന്തും അമ്മയുനെയുും ൊതൃസ്ഥാെിയരുനെ
യുും ഹൃേയസവേെകൾ ആണ്. ന റുശസെും പത്രിൊസര, െിങ്ങൾ

എനന്നനച്ചാല്ലി വിെപിസേണ്. െിങ്ങനളക്കുറിച്ചുും െിങ്ങളുനെ

(Continued on page 4)
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STAFF
Pastor, St. Mary’s: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Pastor, Sacred Heart: Fr. Saji Pinarkayil
589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126.
224-659-6586 sajipinarkayil@gmail.com
www.knanayaregion.us/chicago
FOR HALL BOOKINGS
Sacred Heart: Baby Karikkal 630-901-5499
St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274
FOR SACRISTANS
Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil 312-513-2361
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. and 11:40 A.M. (English) at Sacred
Heart and St. Mary’s Churches.
5:30 P.M. at St. Mary’s Church.
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.
SATURDAY 10:00 A.M. at both churches.

FRIDAY, MAY 11, 2012
Holy Mass at St. Mary’s church at 6:00 P.M. followed by
Night Vigil ending with Holy Mass at 11:30 P.M.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M. .
SATURDAY, MAY 12, 2012
Holy Mass and Novena at Sacred Heart and St. Mary’s at
10:00 A.M.
Seminar for First Communion Parents by Fr. Saji at St.
Mary’s Church from 11:00 A.M. to 1:00 P.M.
Syro-Malankara Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
Our Lady of Guadalupe Koodara Yogam at 5:30 P.M. at
the house of Ciju Cherumanath, 7655 Enfiled Ave., Morton Grove. 847-306-9580.
Infant Jesus Koodara Yogam at 7:00 P.M. at the house of
James Puthenpurayil, 7653 W. Berwyn Ave, Chicago. 773
-771-1423.
SUNDAY, MAY 13, 2012
Mothers’ Day & Feast Day of Our Lady of Fatima.
Children attend 10:00 A.M. Mass at both churches.
No English Mass at St. both churches today.
Feast Celebration of Our Lady of Fatima at St. Mary’s at
10:00 A.M. sponsored by Alex and Lizy Mullappally.
Feast Celebration of St. John Nepumcine at Sacred Heart
at 9:30 A.M. sponsored by Benny Vachachira and family.
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RELIGIOUS EDUCATION
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.
Night Vigil at St. Mary’s on Second Fridays from 6:00 P.M. to
1:00 A.M. with Holy mass at 6:00 P.M. and 11:30 P.M.
3rd Fridays at St. Mary’s for children & youth at 6:45 P.M.
4th Fridays at Sacred Heart for children & youth at 7:45 P.M.
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 both churches.
LEGION OF MARY
Every Saturdays after Mass at Sacred Heart.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s.

Presentation of Perfect attendance award at St. Mary’s after 10:00 A.M. Holy Mass at St. Mary’s Church.
Blessing of Mothers after 10:00 A.M. Mass followed by
Mothers’ Day Celebration at the hall at both churches by
Men Ministry.
Religious Education Final Examinations at both churches
after 10:00 A.M. Holy Mass.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, MAY 14, 2012
Feast Day of St. Mathias, the Apostle
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, MAY 15, 2012
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
Combined Executive meeting of both churches at 8:30
P.M. at Sacred Heart Parish Rectory.
WEDNESDAY, MAY 16, 2012
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
THURSDAY, MAY 17, 2012
Feast of Ascension of Our Lord. Holy day of obligation.
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
Novena of St. Jude at St. Mary’s after 7:00 P.M. Mass.
FRIDAY, MAY 18, 2012
Holy Mass at St. Mary’s church at 6:00 P.M. and at Sacred
Heart at 7:00 P.M.
Novena of St. Michael at Sacred Heart after Holy Mass.
St. Jude Koodara Yogam at the house of Biju Poothurayil,
3460 Crescent Ln., Glenview. 773-791-9599.
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ഞാൊസണാ അവനെ കാവൽോരൻ?
എനെ പ്രിയ േസഹാേരങ്ങസള,
രാവിനെ കൂട്ടുകാരനുനൊത്ത് സ ാെിക്കുസപായ ഭർത്താവ്
ഒറ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതുകണ്് ഭാരയ സചാേിച്ചു: കൂനെ ഉണ്ായി
രുന്നയാൾ എവിനെ? സേഷയഭാവത്തിൽ ഭർത്താവിനെ
െറുസചാേയും: എന്താ അവനെ കണ്ിനല്ലങ്കിൽ െിെേ് ഉറേും
വരിസല്ല? നപനട്ടന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിലും ഭാവൊറ്റത്തിലും
അല്പും വിഷെും സതാന്നിയ ഭാരയ കുസൃതി കെർന്ന ഭാവ
സത്താനെ പറഞ്ഞു: ഉറേും വരാതിരിോെല്ല; ഉറേും സപാകാ

തിരിോൊ.

അനത പിണേങ്ങൾ പെസപ്പാഴുും ഉറേും നകടുത്തിക
ളാണ്. ഇവിനെ ഭർത്താവിനെ വിഷാേഭാവവും പ്രതികരണ
ങ്ങളുും സേഷയനപ്പെലും ഒരു കാരയും ചിന്തിോൻ ഭാരയനയ സപ്രരി
പ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുേൾേിെയിൽ എസന്താ ഒന്ന് ഇന്ന് േുംഭവി
ച്ചിട്ടുണ്്. അവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ടുണ്്. ഈ പിണേും
ഇന്ന് അവോെിപ്പിേണും. മുളയിനെ നുള്ളിേളഞ്ിനല്ല
ങ്കിൽ അത് പെർന്ന് സുഹൃത്െന്ധും െശിപ്പിക്കുും. രണ്ടു കുടുും
െങ്ങനള ൊത്രെല്ല അവരുൊയി െന്ധനപ്പടുന്ന പ്രസ്ഥാെ
ങ്ങനളയുും അവ തകർക്കുും.
അനത െീ അവനെ കാവൽോരൊകണും. തൊശയ്ക്കു തുെ
ങ്ങുന്ന േൗന്ദരയപിണേങ്ങൾ വളർന്ന്, കൂട്ടകുരുതിയിസെയ്ക്കുും
കുതികാൽ നവട്ടെിസെയ്ക്കുും ൊറുന്ന കാെും. ഇതിെ് ഒരു അറുതി
വരുത്താൻ െീ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിേണും. ഉറങ്ങി കഴിയു
ന്നതുും, എെിനേന്തുകാരയും എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതുും, അവൻ
സപായാൽ സപാകനട്ട എെിേ് സവനറ ആനള കിട്ടുും എന്നു
വിചാരിക്കുന്നതുും, ഞാെല്ലസല്ലാ അവെസല്ല എല്ലാും തുെങ്ങിയത്
എന്ന് െയായീകരിക്കുന്നതുും, ഏതായാലും സപായതസല്ല എവി
െും വനര സപാകുനെന്ന് കാണാെസല്ലാ എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതുും
അപകെത്തിസെ അവോെിക്കൂ. അപകെും േുംഭവിച്ചതിനു
സശഷും സവണ്ായിരുന്നുനവന്നു വിെപിക്കുന്നതിനെോൾ
െല്ലത് അതിെിെവരുത്താനത സെരനത്ത ഉണർന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതസല്ല?
മുകളിൽ പ്രസ്ഥാവിച്ച ഭാരയയിസെയ്ക്കു വരാും. അവൾേ്
കിെന്നിട്ട് ഉറേും വന്നില്ല. ഭർത്താവിനെ സേഷയും ൊറണും.
കുടുുംെത്തിൽ േൊധാെും സവണും. അതിനെോളുപരി ആ
സുഹൃത്തിെ് എന്തു േുംഭവിനച്ചന്നറിയണും. ഭർത്താവിനെ

ആളിപ്പെരുും മുമ്പ്
അണയ്ക്സേണ്താണ്
തീയുും പിണേവും.

കാൺനക തനന്ന, ഭാരയ ആ സുഹൃത്തിനെ വീട്ടിസെയ്ക്കു വിളിച്ചു.
സേഷയ ഭാവസത്താനെ, ഭാരയനയ, സഫാൺ വിളിനയ ഭർത്താവ്
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
അസേഹത്തിനുും അറിയണും സുഹൃത്തിനെ
കാരയും. ഇവിനെ ഭാരയയുനെ വിളി, എടുത്തത് സുഹൃത്തിനെ
ഭാരയ. അവൾക്കുും പറയാനുള്ളത് ഈ ഭാവൊറ്റനത്തക്കുറിച്ചു
തനന്ന. സ ാെി തീരുുംമുസമ്പ എത്തിയ സുഹൃത്ത് വിഷാേ
ഭാവത്താൽ ഇരിക്കുന്നു, സേഷയനപ്പടുന്നു. ഒടുവിൽ ഭാരയൊർ
ഇെനപട്ടു. ഭർത്താേന്മാർ ഒരുെിച്ച് ഒരിെത്തു കൂെി. കാരയങ്ങൾ
വിശേീകരിച്ചു. പിണേത്തിനുള്ള കാരണും ഒന്നുൊത്രും. താൻ
െനറ്റ ആൾേ് പിറന്നാൾ േമ്മാെൊയി നകാടുത്ത ൊഗ്്
ഓഫീേിനെ സവനറാരാളുനെ ബകയിൽ കാണുന്നു. ഇത്
തനന്നോൾ അധികൊയി അവൻ െറ്റവനെ സേഹിക്കുന്നു
എന്ന സതാന്നലണർത്തിയതു നകാണ്ാണ്.
ഈ ൊഗ്് എങ്ങനെ അവനെ ബകയ്യിൽ എത്തനപ്പട്ടു
എന്ന് സുഹൃത്തിസൊെ് പെവട്ടും സചാേിച്ചിട്ടുും ഉത്തരും തന്നില്ല.
ഉത്തരും തരാത്തതിനുള്ള കാരണും അവനെ ശുണ്ഠി പിെിപ്പി
ക്കുക എന്നതു തനന്ന. ഈ ശുണ്ഠി വളർന്നു സുഹൃത്െന്ധ
ത്തിൽ വിള്ളൽ േുംഭവിച്ചു. േതയത്തിൽ േുംഭവിച്ചത് മൂന്നാ
െനത്ത ആൾേ് അതയാവശയൊയി ഒരിെുംവനര സപാകാൻ
ൊഗ്് സവണ്ിവന്നു. അത് പരിഗ്ണിച്ച് രണ്ാെൻ സവനറാരു
ഉസേശയവെില്ലാനത നകാടുത്തതാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാെെ് ഇത്
െെസ്സിൊയില്ല എന്നു ൊത്രെല്ല, രണ്ാെൻ അത് പറഞ്ഞുനകാടു
ോൻ തയ്യാറായില്ല. കൂൊനത, ശുണ്ഠി പിെിപ്പിോൻ ശ്രെി
ക്കുകയുും നചയ്തു.
പെ പിണേങ്ങളുും സുഹൃത്െന്ധും അതുന്നതങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നവരിൽ െിന്നുൊണ് ആരുംഭിക്കുക. അത് ആരുംഭി
ക്കുന്നതാകനട്ട െിസ്സാര കാരയത്തിനെ സപരിലും. അവിനെ ഒരു
ഇെെിെോരൊയി ആനരങ്കിലും കെന്നുവന്നിനല്ലങ്കിൽ അത്
െന്ധങ്ങനള തകർത്തു തരിപ്പണൊക്കുും. ഞാനെനെ േസഹാ
േരനെ കാവൽോരൊണ് എന്നു ഉറപ്പുള്ളവൻ ഈ വക
കാരയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിേണും. ഓെിനകാണ്ിരിക്കുന്ന
വണ്ിയിൽ ചാെികയറാൻ ശ്രെിക്കുന്നത് അപകെൊണ്.
ഓൊൻ തുെങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഉള്ളിൽ കെോൻ കഴിഞ്ാൽ
അതായിരിക്കുും ീവഹാെിക്കുും ൊെഹാെിക്കുും ഇെും നകാടു
ോതിരിോനുള്ള സപാുംവഴി. സപാും വഴികൾ മുന്നിലള്ള
സപ്പാൾ സവനറ വഴികൾ സതെി സപാകുന്നത് അപകെവും െണ്
ത്തരവെസല്ല? ഇന്ന് െിനെ സുഹൃത്വെയത്തിൽ എത്ര
സപരുണ്്. ഉള്ളവർ ഏനതങ്കിലനൊനേ അവേരത്തിൽ
െിനെ േഹായത്തിൊയി എത്തി െിനെ കൂട്ടിൽ നപട്ടതസല്ല.
അവനര വിട്ടുകളയാൻ ഒരുൊളുും െീ ഇെും നകാടുേരുത്.
(Continued on page 4)
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സേശവെില്ലാതിരുന്ന പാെസ്തീെികൾ - ഇയവരുനെ ചിന്തയിലും

െേനളക്കുറിച്ചുും ഓർത്തു കരയുക. ഇതാ വന്ധയകൾക്കുും ഗ്ർഭും ഭാവെയിലമുള്ള ൊതൃരാ യത്തിനെ ഗ്ാെും വാക്കുകൾനകാണ്്
ധരിോത്ത ഉേരങ്ങൾക്കുും, പാലൂട്ടാത്ത പസയാധരങ്ങൾക്കുും സൃഷ്ടിനച്ചടുക്കുവാൻ ഭർവീഷിനെ അമ്മസയാടുള്ള ബവകാരികത
ഭാഗ്യും എന്ന് അവൾ പറയുന്ന േിെും വരുന്നു. ലൂോ. 23: 28. ഒരു െിോെൊയി. ഭാരത കവികൾ പാെിയതു സപാനെ, അമ്മയുും
െതയുനെ ൊശത്തിൽ െേനള െഷ്ടനപ്പടുന്നതു കാണുസമ്പാൾ ൊതൃരാ യവും േവർഗ്ഗസത്തോൾ െഹത്തരൊണ്.
നൊന്തു വിെപിക്കുന്ന അമ്മൊരുനെ സവേെകളാണ് ഏറ്റവും
വെിയ സവേെയായി സയശു കാണുന്നത്; രാ യ ൊശെല്ല.
YOUTH NIGHT VIGIL ON
ഇതിൽെിന്നു വയതയസ്ഥൊയി, കരുത്തുും കർമ്മസശഷിയു
മുള്ള, പ്രതിെന്ധങ്ങളിൽ പതറാത്ത, പത്രവാത്സെയെതിയായ
ൊതാവിനെ വയാേെഹർഷി െഹാഭാരതത്തിലൂനെ കാണിച്ചു
തരുന്നു. കുന്തീസേവി പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുനെ അമ്മ ശൂരസേെനെ
െകളായിട്ടുും െേളില്ലാത്ത കുന്തീ സഭാ നെ വളർത്താൻ കെും
നകാടുത്ത നപൺകുട്ടി യൗവ്വെും െഹർഷിൊർേ് ോേയസവെ
നചയ്തു ീവിച്ചു. വിവാഹിതയായി ഹസ്തിെപൂരും നകാട്ടാരത്തിൽ
വന്നസപ്പാൾ, ഭർത്താവിനെ സ്പർശിച്ചാൽ ആസേഹും െരിക്കുനെന്ന
ശാപും. നകാട്ടാരത്തിനു പകരും കാെ്. മൂന്നു െേൾ ഉണ്ായികഴി
ഞ്സപ്പാൾ വിധവയായി. വീരശൂരന്മാരായ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ
െേളായിരുന്നിട്ടുും കാട്ടിലൂനെ വർഷങ്ങസളാളും അെഞ്ഞു െെന്നു.
തനെ െേൾേ് ശൂരതയുനെ ഊർജ്ജും പകരുവാനുും, അവനര
സപാരെിപ്പിച്ച് രാ യും പിെിച്ചെക്കുവാനുും സപ്രരിപ്പിച്ച അമ്മ.
ഒടുവിൽ ഭാരതയുദ്ധവി യത്തിനു സശഷും താൻ രാ ൊതാവായ
സപ്പാൾ, എല്ലാും ഇനട്ടറിഞ്് വെവാേത്തിനു സപായി. ഈ
ശക്തയുും കരുത്തുറ്റതുൊയ ൊതാവിനെ വാഗ്മയ ചിത്രും സവേവയാ
േൻ ഭുംഗ്ിയായി െഹാഭാരത ചരിത്രത്തിൽ സകാറിയിട്ടുണ്്.
െഹ്മൂേ് ഭർവിഷ് എന്ന പാെസ്തീെിയൻ കവി ഇസ്രാസയൽ
യിെിൽ വച്ച് േവന്തും അമ്മനയ കാണാത്ത ദുഃഖത്തിൽ എനെ
അമ്മ എന്ന കവിത രചിച്ചു. യിൽ സൊചിതൊയി പറത്തു വന്ന
സപ്പാൾ നതരുവീഥിയിലൂനെ ആളുകൾ ഈ കവിത നചാല്ലുന്നത്
കവി സകട്ടു. പനക്ഷ അമ്മയ്ക്കയച്ച കവിതയുനെ അർത്ഥും ൊറിസപ്പാ
യിരുന്നു. കവിതയിനെ അമ്മനയ െങ്ങൾ േവന്ത രാ യൊയ
പാെസ്തീൻ ആയിട്ടാണ് േങ്കല്പിച്ചത്. േവന്തൊയി രാ യവും

18TH

St. Mary’s Knanaya
Catholic Church, Chicago is
offering Youth Night Vigil
on every third Friday of the
month starting May 18th.
The night vigil start after
6:00 P.M. Mass and will end
at 8:30 P.M. The expected
participants are youth, teenagers, and children from
fifth grade belonging to
both Sacred Heart and St. Mary’s parishes. Resource
persons will be available to lead the adoration. The
vigil will be with the exposition of the Most Blessed
Sacrament in the church. The program will include
amazing music, inspiring reflection, and adoration in
English. Opportunities will be given also for Sacrament
of Reconciliation.

ൊല്പത്തിനയാന്നാും ചരെേിെും
നെയ് 12, 2012
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ീവിതും രേുംനകാല്ലിയായി തീരുന്നത് സേഷയഭാവവും
തർേവും പിണേങ്ങളുും ഉണ്ാകുസമ്പാഴാണ്. ഞാൻ മൂെും എനെ
േസഹാേരൻ സവേെിക്കുന്നു എന്നു കാണുസമ്പാൾ ഞാൻ പിഴ
യാളി നചാല്ലാൻ ൊും െെിേരുത്. ഞാൻ ആർക്കുും ഭാരൊവില്ല.
അതിനെോൾ എളുപ്പും ഭാരും േവയും സപറുന്നതാണ് എന്നു
ചിന്തിച്ചാൽ എത്രസയാ െല്ലത്! പെ ഭാരങ്ങളുും െറ്റുള്ളവർേ്
നകാടുോൻ എെിേ് സപ്രരണ തരുന്നത് േവാർത്ഥത കെന്നുവരു
സമ്പാഴാണ്. ഒരാനള ീവനു തുെയും സേഹിച്ച് ഒരുൊൾ അവനെ
ഉസപക്ഷിച്ച്, സവനറാരാനള ീവൊയികരുതി സേഹിോൻ ശ്രെി
ക്കുസമ്പാൾ െീ തിരിച്ചറിയണും െിനെ ീവനെ, അവനെ ീവ
നെോൾ സേഹിച്ച, ഇസപ്പാഴുും സേഹിക്കുന്ന ആേയനത്തയാൾ
ഇസപ്പാഴുും ീവിച്ചിരിപ്പുണ്ന്ന്. െമുേ് എല്ലാവനരയുും േവന്തൊ
ോൻ പറ്റില്ലസല്ലാ. േവന്തൊയുള്ളതിനെ േവന്തനെന്നസപാൽ
കരുതി അപരനെ അപരൊയി വിട്ടുനകാടുക്കുന്നതസല്ല നെച്ചും.
ഉള്ളതിനെ നപാന്നുസപാനെയുും, അപരനെ േസഹാേരൊയുും,
അങ്ങനെ ഓസരാരുത്തരുും കാവല്ക്ോരനുൊയി ീവിച്ചാൽ െതി.
ഒത്തിരി സേഹസത്താനെ,
ഫാ. േ ി പിണർകയിൽ

George Philip Vennalasseril (84)
Kumarakom

-േന്തപ്ത കുടുുംൊുംഗ്ങ്ങൾ
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ple should be thankful with what they have, instead
of always complaining of what they lack and seeking more luxury.

In addition to the “Dhanavan role”, I was also
First of all, I want to express my greatest joy and
blessed
to play the part of Jesus. During this dance,
happiness to the success of the religious festival we
Jesus went to a get-together on a boat that his discihad this year. I am so thankful to our beloved
ple Simon had planned. As Jesus arrived on the
priests, Mutholath Achan and Saji Achan, and our
boat, a woman approached Jesus crying, and started
sisters for their spiritual guidance and leadership
washing Jesus' feet with her hair. Simon couldn't
Paul
Edat
towards the organization of our Religious educabear that a filthy woman was touching his Lord's
tion festival. I am also extremely thankful to Mary
feet,
thinking
that she was not worthy, and commanded her
aunty, Saji uncle, Sabu uncle, Saly aunty, and all other uncles, aunts, chettanmar, and chechimar in our community to leave. Jesus corrected Simon and teaches that everyone
who worked “day and night” to make this dream come must be able to forgive others. I learned that no matter how
immoral or corrupt people are, we should be able to give
true.
them a chance to correct their wrong doings.
As children, we are all proud, that we were able to conThe religious festival has touched every single child in
tribute towards this success. I found it so amazing that each
both
our parishes one way or another. It has also given us
and every student was able to participate and do their best
the
full
feeling of oneness and bonding. I am also confident
on stage. Of course, without the commitment of our wonthat
God
will continue to bless our beloved Knanaya comderful teachers and volunteers, our show wouldn't have
been as great. Each teacher took time out of their already munity. Once again, I feel that everybody did a fantastic
busy schedules, and worked with their students for months, job in making the 2012 Religious education festival a remaking sure everything was performed perfectly. Also, warding experience, and I really look forward to being part
parent volunteers did a great job of staying on top of of the religious festival next year.
things, managing time, and keeping the program running
First Communion Seminars
smoothly. I am very happy that everyone was able to express their love for God in this unique way. Overall, the
For Parents
religious education festival this year was outstanding.
How did the religious festival impact my life? Well,
during the religious festival I played two parts: as a rich
man, “Dhanavan”, and as Jesus. My experience with this
dance taught me that no matter what kind of a person
someone is, rich or poor, everyone must be accepting of
others. As the Bible story goes, at first, the rich man
wouldn't give away a single penny to a poor person. This
man was very full of himself and never considerate of the
lives and well-being of those around him. My dear friends,
is this what true happiness is? I totally disagree. True happiness is when someone feels good about doing something
“life-changing” to others. God teaches us that everyone
must always share their love to others. I've also learned that
selfishness can easily distort how one sees the world. PeoRon Thomas son of Toby
and Elsy Chakkupurackal
(Vakathanam) from St.
Mary’s Knanaya Catholic
Parish, Houston with Rosan Lukose daughter of Late Tom
and Aleyamma (Kunjumol) Pathiyil (Neendoor) from Sacred Heart Knanaya Catholic Parish, Chicago to be held on
July 14, 2012 in Houston. (3/3).

There will be a special seminar for the parents of
First Holy Communion students at St. Mary’s Church
by Fr. Saji Pinarkayil on Saturday, May 12th from
11:00 A.M. to 1:00 P.M.
There will be a special class for students and seminar for the parents of First Holy Communicants at Sacred Heart Church by Fr. Saji Pinarkayil on Saturday,
May 19th and by Johny Thekkeparambil on Saturday,
May 26th from 11:00 A.M. to 1:00 P.M.

ൊട്ടിൽ അപ്പാർട്ടുനെെ്
വാെകയ്ക്ക്
Fully Furnished Apartments with A/C and all
modern amenities, available for rent, near MC
road and Caritas Hospital.
For booking
please contact:
in India 0481 2560675
and in USA 973-547-2646.

For Favors Received

- Elizabeth Koppazha
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Q. 97. Are the Jews guilty of Jesus’ death?
A. 97. No one can assign collective guilt for the death
of Jesus to the Jews. Instead, the Church professes with
Q. 94. Did Jesus know that he would die when he en- certainty that all sinners share in the guilt for Jesus’
death.
tered Jerusalem?
The aged prophet Simeon foresaw that Jesus would beA. 94. Yes. Three times Jesus had predicted his suffercome
“a sign that is spoken against”. And in fact Jesus
ing and death before consciously and voluntarily going
was
resolutely
rejected by the Jewish authorities, but
to the place of his Passion and his resurrection.
among the Pharisees, for example, there were also secret
Q. 95. Why did Jesus choose the date of the Jewish followers of Jesus, like Nicodemus and Joseph persons and
feast of Passover for his death and Resurrection?
institutions (Caiaphas, Judas, the Sanhedrin, Herod, PonA. 95. Jesus chose the Passover feast of his people Is- tius Pilate) took part in Jesus’ trial, and only God knows
rael as a symbol for what was to happen through his their guilt as individuals. The idea that all Jews of that
death and Resurrection. As the people Israel were time or living today are guilty of Jesus’ death is irrational
freed from slaver to Egypt, so Christ frees us from the and biblically untenable.
slavery of sin and the power of death.

Youth Catechism of the Catholic Church

The Passover was the feast celebrating the liberation of
Israel from slavery in Egypt. Jesus went to Jerusalem in
order to free us in an even deeper way. He celebrated the
Paschal feast with his disciples. During this feast, he made
himself the sacrificial lamb. “For Christ, our Paschal
Lamb, has been sacrificed”, so as to establish once and for
all the definitive reconciliation between God and mankind.

SHARING BIRTHDAY GIFT WITH
THE LESS FORTUNATE

When you celebrate your Happy Birthday,
Think of poor kids with the fire of hunger.
Think of kids who have nothing to wear.
Think of kids who have nowhere to sleep.
Q. 96. Why was a man of peace like Jesus condemned Think of kids who never got a hug or a kiss.
to death on a Cross?
Agape Ministry of St. Mary’s Church is offering you
A 96. Jesus posed a decisive question to his contemporaries: Either he was acting with divine authority, or an opportunity to sponsor the less fortunate children
else he was an imposter, a blasphemer, and a violator in India by sharing a birthday
gift of $20 to $50 on your birthof the Law and who had to be called to account.
day. Bring your money during
In many respects Jesus was an unprecedented challenge to Holy Mass on Sundays as your
the traditional Judaism of his time. He forgave sins, which offering to God in thanksgiving
God alone can do; he acted as though the Sabbath law for your life, health, and rewere not absolute; he was suspected of blasphemy and sources you enjoy. You will be
brought upon himself the accusation that he was a false recognized in the church at the
prophet. All these were crimes punishable under the Law end of the month.
by death.
READINGS & READERS

ഉയിർപ്പുകാെും (Season of Resurrection) / Feast of Our Lady of Fatima / Mothers’ Day

MAY 13

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00

1ST

Is 52:7-12

Annamma Thekkeparambil

Lizy Mullappally

2ND

Eph 2:11-22

Arun Kothaladiyil

Tobin Meledath

GOSPEL

Jn 17: 20-26

Let they may all be one

READINGS & READERS

ഉയിർപ്പുകാെും (Season of Resurrection)

MAY 20

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00

ST. MARY’S 11:40

1ST

Act 1:15-26

Sherly Vanchipurackal

Leelamma Puthenpurayil

Ashiya Appozhiparampil

2ND

Phi 2:1-11

Marlene Pullorkunnel

Stephen Chollampel

Jessica Choottuvelil

GOSPEL

Mk 16:9-20

Go into all the world and preach the Gospel
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OFFERINGS

May 5

ST. MARY’S, MORTON GROVE
Novena & Annual Contribution
Regular Holy Mass
English Mass for Children
Sunday 5:30 P.M. Mass

463.00
1,352.00
35.00
219.00

Sponsorship: Front Elevation

1,000.00

Facility Usage: Hall

1,150.00

Region Day Additional

20.00

TOTAL ST. MARY’S

4,239.00

SACRED HEART, MAYWOOD
Regular Holy Mass

1,429.00

Annual Contribution

605.00

Guadalupe Offering

145.00

St. Michael Feast offerings

210.00

St. Michael Feast Kazhunnu

245.00

Fundraising
Bulletin Advertisement
Monthly Pledge
Facility Usage
TOTAL SACRED HEART

8,679.00
320.00
40.00
1,500.00
13,173.00

AGAPE MOVEMENT

Pre-marriage Course
The next marriage
preparation Course by
Knanaya Catholic Region
will be held from June 15th
evening to 17th evening at
Sacred Heart Knanaya
Catholic Parish, Chicago.
For reservation, please contact Tonny Pullappally at 630-205-5078.

Sacred Heart Agape Store

28.00

Bulletin Donation

25.00

TOTAL AGAPE

53.00
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Family
Focus’s
Confidential
Helpline:
1-888-417-8222
Or
Familyfocus10
@gmail.com

ROYAL TRAVEL SERVICE
3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625

TEL: (773) 509-9600, CELL: (773) 456-4564

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR* ETIHAD ETC.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL & JAY KALAYIL.

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.prorehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

Knanaya
Region
E-Newsletter
& Blog
www.knanayaregi
on/
knanayamedia.htm
Gasoline distribution
throughout Midwest

http://
knanayamedia.
blogspot.com

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

FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

www.gasdepot.com

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 *

For All Your Tax Services
Free Electronic Filing & Fast Refund
TOMY
NELLAMATTAM
619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

Sabu Madathiparambil
Cell: 847-276-7354
Off: 847-655-7472
1600 W. Dempster St., Suite 205
(Opp. to Lutheran General Hospital)
Park Ridge, IL 60068
buaphilip@hotmail.com

