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FEATURES:
All students and staff of our two religious education schools consisting of 430 young artists including 360 students and 70 teachers will perform new programs on stage.
Bishop Mar Jacob Angadiath will inaugurate the festival.
Program will consist of “Journey into the Bible” presented by drama, skit, ballet, and dances.
The second part will be a new ballet presentation of Knanaya Wedding customs.
Continuous entertainment without any formal meeting.
Admission free.
Location: Mather High School Auditorium, 5838 N. Lincoln Ave., Chicago.
Time: Saturday March 10th at 6:00 P.M. All are welcome.

Structural plan of the proposed youth center on the top of the existing school building.
This 90 x 141 feet multipurpose building shall consist of a large assembly hall, banquet hall, basket / volley ball court,
and convertible class rooms with elevator. This hall can also be used for Sunday 10:00 A.M. Mass, and special liturgical
services for Christmas, Holy Week, and solemn feast. Your suggestions are welcome to Sabu Mutholam, the project
manager of this project. Discussions are held in various ministry levels to collect your input. The project team and the
architect will be available to discuss various aspects of the project on Sunday March 18th after the 10:00 A.M. Mass at
Sacred Heart Church.
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PASTOR / VICAR
HOLY MASS
Fr. Abraham Mutholath
SUNDAY 10:00 A.M.
5212 W. Agatite Ave
at Sacred Heart Church
Chicago, IL 60630.
5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV Church
(773) 412-6254 (cell)
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
mutholath2000@yahoo.com
FRIDAY 7:00 P.M. at S.H. Church
www.knanayaregion.us/chicago
SATURDAY 10:00 A.M. at S.H. Church
PROGRAM COORDINATOR
Mathachen Chemmachel
(708) 557-1907
TRUSTEES
Alex Kannachamparambil
Roy Kannothara
Joy Nediyakalayil
Jose Pinarkayil
SECRETARY & PRO
George Thottappuram

RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS
11:15 A.M. to 12:30 at Sacred Heart
3:45 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
ADORATION
First Fridays after Mass at S.H. Church
RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M.
at Sacred Heart Church.
First Thursdays at Community Center.
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NOVENAS
Our Lady of Perpetual Help
after Saturday Mass at S.H.
St. Jude Novena on Thursdays at
7:00 P.M. at Community Center.
St. Michael 2nd Fridays of the
month after Mass at S.H. Church.
LEGION OF MARY
Saturdays after Mass
And one Sunday per month
PRAYER GROUP
ADULT: Sundays after Mass at S.H.
REL. EDU. TEACHERS: After
Religious Education Class at S.H.
YOUTH: First Saturdays after mass
at Sacred Heart Church.

Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Legion of Mary Meeting.

FRIDAY, MARCH 2, 2007
Planning session on Youth Center in Women and
Men Ministry Meeting
SATURDAY, MARCH 3, 2007
Syro-Malankara Mass and Novena at 10:00 A.M. at
S.H. Church.
Confession during the Holy Mass.
Family Meeting of Better Family Movement.
Legion of Mary Meeting.
Youth Prayer Group followed by planning session
on Youth Center.
SUNDAY, MARCH 4, 2007
Holy Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M.
കു
ാന േശഷം കുരിശിെ വഴി
Youth Ministry Meeting in Saints Room.
Prayer Group after Mass at S.H. Church.
St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
THURSDAY, MARCH 8, 2007
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.
െനാേവന േശഷം കുരിശിെ വഴി
FRIDAY, MARCH 9, 2007
Mass at 7:00 P.M. at S.H. Church.
Novena of St. Michael
കു
ാന േശഷം കുരിശിെ വഴി
SATURDAY, MARCH 10, 2007

RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL at Mather
High School, 5838 N. Lincoln Ave., Chicago at
6:00 P.M.
Inauguration: Bishop Mar Jacob Angadiath.
SUNDAY, MARCH 11, 2007
DAYLIGHT SAVING TIME BEGINS TODAY.
Holy Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M.
കു
ാന േശഷം കുരിശിെ വഴി
Youth Ministry Meeting in Saints Room.
Prayer Group after Mass at S.H. Church.
St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
THURSDAY, MARCH 15, 2007
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.
െനാേവന േശഷം കുരിശിെ വഴി
FRIDAY, MARCH 16, 2007
Mass at 7:00 P.M. at S.H. Church.
കു
ാന േശഷം കുരിശിെ വഴി
SATURDAY, MARCH 17, 2007
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Legion of Mary Meeting.
SUNDAY, MARCH 18, 2007
Holy Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Syro-Malabar English mass at Hall at 10:00 A.M.
Presentation on the proposed Youth Center after
Holy Mass.
Sacred Heart Religious Education from 11:45 A.M.
St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
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ഇടവകയാകുേമാ?
ഇടവകയാകുേമാ?

ാെത േമ ഡിെല ന െട പ ിയി
േപാെല വി ലമായ അജപാലന
സമീപകാല
ാകു
ച ക െട െവളി
ിലാകാം
അതുെകാ ് ഇടവകക്കാ ക്ക്, േതയ്കി
എേ ാടു ചില ചില േചാദയ്
ഉ യിക്കാ
്. അവ
ന
ം െച ാ
ഏെറ ന
വ
മ പടി വയ്ക്തമാ
ത് കാേലാചിതമാെണ ക തു .
എെ

ിയ ക്നാനായ സേഹാദര

േള,

ഇേ ാ നട
തു
ഷ അസാ യ്മാകും.
് കു ിക
ം വജ
ന
ഇ ാതാകും.

(5) തിരെ
ടു ി െട സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായവെര
(1) അേ ാസിേയഷ പ ി വാ ി നൂ വ ഷേ
ൈകക്കാര ാരാ ം പാരീഷ് കൗ സി അംഗ ളാ ം എടു
ഇടവക വാടക ത ാ
അത് ഇടവകപ ിയാ വാ
കൂെട? അവ െതരെ
ടുക്കെ ിരി
ത് സംഘടനെയ
പ േമാ? ഇ . വിശ ാസിക െട കൂ ാ െയ ഇടവകയാക്കണെമ

നയി വാനാണ് അ ാെത പ ി ഭരിക്കാന . ഇടവക
ഷ
െച
അ ായ േ ഷിതത ം ൈദവവിളിയാണ്. അ ീയ
ൈചതനയ് ം േസവന സ
ത
വെരയാണ് അതിനായി
നിേയാഗി
ത്.
ാനേമാഹികളായി വ
വെര അവിെട
സ ീകരിക്കാനാവി . പ ി വാ ക, പ ിക്കാരയ്
നട ി
ലാ ക, ആ ീയ ക
സംഘടി ി ക എ ിവ വികാ
രി െട ം അേ ഹ ിെ
േനതൃത
ി
പ ിക്ക ി
െട ം ചുമതലയാണ്. സ ദായ താ രയ്
സംരക്ഷി
(2) അേ ാസിേയഷെ േപരി പ ി
ാപി ി ് പതാ െകാ ് അതു നി ഹി വാ അവ
ാ രാണ്. അ രം
യ്ക്ഷെ
േമ
സ
ം െച
ി ഇടവകയാ വാ
കാരയ് ളി
അേ ാസിേയഷ
ഇടെപടാെത ക ണി ി
മി കൂേട? കാരണം ചില സ
ത
ഇതിനു
് െസ
േക മാക്കി സാ ദായിക േസവനം െച
തിേല ്
വിജയി ി
േ ാ? ഈ കാ ാട് കര്ി ീയമ . സഭാ സംഘടന
േക ീകരിക്കണം.
നിയമ
വി
മായി വ
ി വാ െമ ാെ േമ
(6) നു
െവ ം ചിലെര അസ
രാ
േ ാ? ശരിയായി
സ
ം െച
ത് െത ാണ്, പാപമാണ്. സാഹചരയ്
രിക്കാം. കാരണം, നു
െവ െമ ാ െചറിയ െവളി െമ ാ
ക്കനുസരി ചില താ ാലിക കര്മീകരണ
െച െമ
ണേ ാ അ
ം. ഏതു െചറിയ കാശ ം അ കാര ി
ാെത സഭാസംവിധാന ിനും നിയമ ിനും വി
മായി
കഴി വാനാ ഹി
വെര അസ
രാ ം. അതിനാ നു
വ
ി വാ
എ
സ
ം െച
ിയാ ം ഒ
െവ ം ആെരെയ ി ം േവദനി ി െ
ി അവ അ
െമ ാനും അനുവദി വാ സാധി കയി .
കാര ിലാെണ ാണ്
ചി ി
ത്. അേ ാ
അവ
(3) അേ ാസിേയഷ
ഇേ ാ
ലം വാ ി പ ി സ യം ന ാകുകയാണുേവ ത്. ൈബബിളിെല ഇ രം
പണിതി ് പി ീട് ഇടവക െട േപരി എ തി ത ാേലാ? നു
െവ
പല പാപികെള ം വി
രാക്കിയി
്.
അതു ശരിയായ നടപടിയ . ഇടവക
ലം വാ ണെമ ി
അതിനാ
കു ം നു
െവ
ിേ ത . അത് ഊതി
െമ ാെ അനുവാദം
കൂ ി വാ ണം. പ ി പണി
െകടു ിയതു െകാ ്
ം തീ ക മി .
തിനു
പ് അതിെ
ാനും എ ിേമ ം ധനാഗമ മാ
ം
(7) അ െ സേ ശ
ം സംഗ ം അ ംകൂടി നയ ി ം
കാണി ്
പതാ യ്ക്ഷെ
അനുവാദം വീ ം വാ ണം.
മയ
ി
മായി
േട?
ആകാം. പേക്ഷ അേ ാ ൈവദികെ
അത ാെത ആെര ി ം പ ി നി ി ി ് പി ിടു ദാനം
വാചക ദൗതയ് ി നി ് േയാനാ
വാചകെനേ ാെല
െച ാെമ വ ാ ഇടവക അതു വാ െമ റ ി .
ǌാ ഒളിേ ാടുകയാ ം െച ക. സഭ െട േബാധന ിന
(4) അേ ാസിേയഷെ
ഉടമ തയി
പ ിയി
നുസരി ് ഇടവകെയ നയി വാനും വിശ ാസികെള പഠി ി
കു ാന െചാ ിയാ
എ േഡാഗമി ഉറ ാക്കാനാകുേമാ? വാനും െത ക ചൂ ിക്കാ വാനുമാണ് ǌാ അഭിഷിക്തനായി
ഒരിക്ക മി . വാടക പ ിയിലായാ ം സ ം പ ിയിലാ രി
ത്. ǌാ കര്ി വിെനേ ാെലയാകാ
മി ിെ ി
യാ ം ഇടവകാംഗത ം ഒ േപാെലയാണ്. എ ാ
വാടക ൈവദികനായിരി
തി
സക്തിയി .
െക ിട ി മിഷ
വ
ി ാ കു
ാന ം േവദപാഠ മ
െസ ് േമരീസ് ണി ിന് സ മായി ഇടവക പ ി
ാ
കുവാ നാം ാ
ി
്. അതിനു ൈദവം അനുവദി
സമയ ്
പതാ യ്ക്ഷെ
അനുമതിേയാെട വികാരി െട
േനതൃത
ി പ ി വാ കേയാ പണിയി കേയാ െച
താണ്. അതിനായി ന ക്ക് തീക്ഷേയാെട കാ ിരി ക ം
ഓേരാ
നും താനായിരി
തി
തീക്ഷ്ണതേയാെട ാ
ി ക ം െച ാം.
അഭിമാനിക്കണം. സ ം ദൗതയ്
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
നി വഹണ ിനു പകരം
ഫാ.
ഏ ഹാം േ ാല ്
മെ ാരാളാകാനു
മം പരാജയം വിളി വ
ം.
ി
ഇടവക
സ മായി പ ി ം മതേബാധന
ം
ഓഫീേസാടു കൂടിയ ൈവദിക വസതി ം ഉ ായിരിക്കണം.
അതുെകാ ാണ് േമ ഡിെല പ ി സ മായി വാ
തു
വെര ചിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ മിഷ
ഇടവകയാകാതി
ത്. ന േയാ ക്കി ം
ണി ം ഡാലസി ം ന
കു ബാ
ന സൗകരയ്
െക ിട െ
ി ം അവ മിഷേ ത ാ
തിനാലാണ് ഇടവകയാക്കാ ത്.
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േ ഹ ി നിലനി ാനുതകു
ക
പരിപാടി
ക
വിജയകരമായി നട ിലാ കേയാ, വ ം
േമ
റ
േചാദയ്
യി ത് േകരള ിെല
തല റെയ സ ദായാഭിമാനികളാക്കി കൂടുവി േപാ
ശ
സാഹിതയ്കാരി ം വനിതാ വിേമാചന
കാെത പരിപാലി കേയാ െച
തിനു പകരം
വ
ക മായ ഗതകുമാരിയാണ്. കു
ിെന
അന ഹമായതു െച വാ
മി േ ാ ഓ
ഗ ഭം ധരി , സവി , പാ ി വള
ി, അ
യി
വ
ത് 1950കളി
േക്ഷപണം െച
െട േ ഹം പക വാനും സ ീകരി വാനു
ക ം പി ീടു കല്ാ ിക്കായി മാ ക ം െച "ഐ
വരം
ീ മാ
താണ്. അതി
അവ
ലവ് സി" എ
ീ.വി. സീരിയലാണ്. അതിെല
അഭിമാനം െകാ ണം. അ ാെത അവ
ഷ
ഖയ് കഥാപാ മായ സി വിദയ്ാഭയ്ാസ ം കലാവാ
നാകാേനാ
ീത
ിെ
വില കുറ കാണു
സന ം കുറ
വളാണ്. അക്കാല ് അ രക്കാ
വാേനാ
മിക്ക ത്. ഈ ആശയം വയ്ക്തമാക്കി
രി
നി
തീക്ഷി
ത് നെ ാ കുടുംബിനി
െക്കാ ാണ് ഒരിക്ക േകാ യം െന േ ഡിയ ലി ി നടുവീ ി
േയയാണ്. എ ാ
സി െട സേ ാഷം സ ം
ി
വ ി ഒ വനിതാ സേ ളന ി
ഗതകുമാരി
കടമയായ മക്കേള ം ഭ
ാവിെന ം പരിപാലി
തിേലാ
െവ വിളി ത്: "
ഷനു
സവിക്കാനാ േമാ, അവനു
വീ കാരയ്
ഭംഗിയായി േനാ
തിേലാ അ . അവ
ല ാനാ േമാ?"
ഭ
ാവിെനേ ാെല േഹാളീ ഡ് താരമാകണം. ഓേരാ
എ ിേസാഡും അവസാനി
ത് അവ െട അന ഹമായ പരി
കുടുംബ ി
മാതാവിനും
പിതാവിനുെമ തുേപാെല
മ ിെ പരാജയ ി ം ക്ഷമ പറ ിലി മാണ്. എ ി ം
ക്നാനായ സ ദായ ി
സഭ ം സ ദായ സംഘടന ം
അനുഭവ ി നി
പഠിക്കാെത അവ അടു
എ ിേസാ
വയ്തയ്
േറാ ക
്. ആരാധനാകര്മ
നടേ
തും
ഡി ം ആ െത തെ
ആവ
ി
.
സി െട ഈ
പ ി പണിയിേക്ക തും പ ിക്കാരയ്
നട ിലാേക്ക
മഠയ രം സ ദായ സംഘടന ഉേപക്ഷി ് പ ി വാ
തും
തും െമ ാ നിയമി
വികാരി ം അേ ഹേ ാെടാ
പ ിക്കാരയ്ം നട
തും വികാരി ം പ ിക്ക ി ം വി ി ്
മി
പ ിക്ക ി മാണ്. സഭാമാതാവിെ ഈ ദൗതയ്ം
സംഘടനാ കാരയ് ളി
ിക്കണം.
അന ഹ
സ യം കേ ം െച ് ആ ീയ മക്കെള
ജനി ി വാനും ആ ീയ പരിേപാഷണം നട വാനും
സംഘടന പ ി വാ ി ഇടവക
എ
വ ഷേ
ആ ീയ ഭവനം പണി വാനും െവ
െകാ േ ാ
വാടക
െകാടു ാ ം
പ ിക്ക ിയി
കയറി ടി
ഗതകുമാരി േചാദി അേത േചാദയ്ം ഉ യി േപാകുകയാണ്.
വികാരി
കയറിടാ
മി ാ ം എ േഡാഗമി
ം
പ ിക്കാരയ്
പ ി വി ി ് സ ം കടമ നി ഹി വാ
തീ കിെ
മാ മ , സഭ ം അേ ാസിേയഷനും ത ി
നു വിേവകം ഇ ് ന െട സ ദായ സംഘടനക കാ ണം.
ക്ഷമാകുക ം സ ദായ ിെ
ആ ീയത ം
ഐകയ് ം തക ക ം െച ം. അതിനാ സംഘടന സ ം
സംഘടന നിലവി
ക ണിെസ
െമ െ ടു
ദൗതയ്ം തിരി റി
് അതു മാ ം
വ
ി ക ം അതു
കേയാ, തിയതു പണി കേയാ സ ദായാംഗ െള സ ദായ
മായി െച ക മാണു േവ ത്.

Youth meet every Sunday
after 10:00 A.M. Mass at Sacred Heart
Church for prayer and fun.

March 7, 2007
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് 10 ശനിയാ നടക്കാനിരി

ഫാമിലി വ്െമ ിെ

തിനിധിക

റിലിജിയസ് എഡ േക്കഷ

ഭാവി

വ

ന

ച
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െഫ ിവലിെ

െച വാ

ഒ

ഒ ക്കം.

കൂടിയേ ാ .

March 4, 2007
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ഇടവക െട ഥമ കൂടാരേയാഗം സ ി
ഇ ി ഴി െട ഭവന ി സേ ളി േ ാ .

ന െട ഭാവി തല റ െട ഭാവിെയക്ക തി
നി ി വാനുേ ശി
് െസ റിെ
ധനേശഖരണാ
ം നട
നാടക ിെ
േ ാ സറാ ം ടിക്കെ ടു ം വിമ
മിനി ിേയാടു ദയവായി സഹകരി ക.
ഇടവക ൈദവാലയ

ി ം ( കളി ) ക ണി ി െസ റി ം (താെഴ)
നട വി തി ആചരണം.

March 4, 2007

March 11, 2007

Abeena Karikkal
Neethu Kaniyaly
Jamie Mutholam
Kevin Kunnasseril
Tobin Poothakkary
Anto Pallikunnel
Kevin Thottichira Joann Puthenpurayil
Aleta Varakalayil Savio Vanchipurackal
READERS / LECTORS

േനാ കാലം
SACRED HEART

MARCH 4

PASSAGE

1st Reading

Genesis 15:5-12, 17-18 Leo Pathiyil

Chris Nediyakalayil

2nd Reading

Philippians 3:17 — 4:1

Geo Chemmachel

Justin Madayanakavil

1st Reading

Exodus 17:3-7

Tobin Kandarapalil

Stanley Palliveetil

2nd Reading

Romans 5:1-2, 5-8

Jerry Thekkeparambil

Jincy Aikkaraparampil

ST. MARY’S

MARCH 11

March 7, 2007
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ന െട ഇടവക ൈദവാലയേ ാടനുബ ി
െറക്ടറി െട ആധാരം മാ ്
അവസാനം നടക്കണം. അതിനാ
ബി ഡിംഗ് ഫ ിേലക്ക് $2,500 ത
തീ ക്കാ വ അത് എ
ം േവഗം ത
സഹകരിക്കണെമ ് അഭയ്
ി
.

February 25
Collection at St. Mary’s Unit

Please
support
our
Advertisers.

Pro-Rehab Services, P.C.
Outpatient Rehab. Specialists.
Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.
6400 College Dr. Suite 800
Palos Heights, IL 60463
(708) 489 6PRS

9518 W. 179th Street
Tinley Park, IL 60487
www.pro-rehabservices.com

Vol. 2, Issue 23

649.00

Collection at Sacred Heart Church

3,676.00

Building Fund Donations for S.H. Church

1,500.00

Sacred Heart Food Committee
Total Receipts at S.H. Church

680.00
5,856.00

Please use check or envelope with your name and
family name for contributions to get tax credit.

Choicecare Home Health, Inc.
Skilled Home Health Agency of Choice.
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide.

9520 W. 179th St., Tinley Park, IL 60487
(708) 633-8600, www.choicecarehh.com

Space
Available for
Advertisements.

Medicare Certified, most insurance accepted.

ST. MICHAEL’S TOWING

For your individual income tax needs

24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

1-866-JOE-4-TOW

POWER WASH 847-568-1500
4002 W. Chicago, IL
7736 W. Dempster,
Morton Grove,
IL

Cyril Kattapuram

Thomas Elavumkal
847-630-4151

847-436-4330 (Cell)

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Professional with
11 years experience
in catering.
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 *

ROYAL TRAVEL SERVICE

MARTIN & MARBRY
REALTOR
For All Your Real Estate Needs
Buying, Selling, Re-locating & Investing
Call: Zachariah Chacko (Zach)
(A Friendly Realtor)

Find out how much your dream home
is worth today?
4632 W. Church St., Skokie, IL 60076
(847) 677-1200 (Business)
(847) 551-7386 (Pager)
(847) 374-5031 (Voice Mail)

Call
WILLIAM GEORGE
3519 W. Montrose Ave,
Chicago, IL 60618
Tel: 773-588-0304
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

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

J & J REMODELING

“Where work is a piece of art.”
Call Us For Remodeling Your

Greetings to
Knanaya
Catholic
Mission
Chicago

∗ Kitchen
∗ Bathroom
∗ Basement
∗ Bedroom
Jose Korattiyil
Res: (847) 933-9509
Cell: (847) 293-6211

RN Review
Comprehensive Review
ExcelRn
Free make-up classes
Individualized Coaching
Full Length Practice Tests
Convenient location

1460 Renaissance
Ste # 208
Park Ridge IL 60068

Call : (630) 742 7202

www.excelrn.com
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

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)

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

Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301.
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE

www.gasdepot.com

We offer fast approv ls

SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641

ALEX MULLAPPALLIL
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

REALTOR CONSULTANT
Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516
Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential.

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

YOUR COMMUNITY BANK!
WE ARE HERE FOR ALL YOUR NEEDS!
Commercial * Residential * Investments

ANNA G. LES
ASSISTANT VICE PRESIDENT

Main: 773.763.6200
Email: annales@cbtoc.com

JAMES
KATTAPURAM
Cell: 630-202-1002
Res: 630-307-1518
100% Customer Service

4305 W. Irving Park, Chicago, IL 60641
Tel: 773.286.6200
Specializing in:
∗Existing Residential
∗ New Construction
∗ Commercial / Investment
For a Buyer / Seller Consultation
For a Free Market Analysis
For a Free Pre-Qualification

