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INAUGURATION BY BISHOP MAR JACOB ANGADIATH

PARABLE OF TALENTS IN BALLET FORMAT

REVISED
SKETCH OF THE
PROPOSED
YOUTH CENTER
AT OUR SACRED
HEART CHURCH
We Appreciate
Your suggestions
and Support

WEST ELEVATION

SOUTH ELEVATION
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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.

parish.

SATURDAY, MARCH 17, 2007
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church.
ലീജിയ ഓഫ് േമരി മീ ിംഗ്
Parish Council at S.H. Church after Holy Mass.
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 to all
including children after Holy Mass.
Sacred Heart Religious Education from 11:45 A.M.
കുരിശിെ വഴി
St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
THURSDAY, MARCH 22, 2007
ANNUAL RETREAT AT SACRED HEART CHRUCH
FROM 6:30 PM - 9:30 PM. FR. MICHAEL
VETTIKKATT AND FR. MATHEW MANAKKATT.
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.
െനാേവന േശഷം കുരിശിെ വഴി

SUNDAY, MARCH 25, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT S.H.
CHURCH FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM.
(Lunch will be available).
Holy Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church.
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M.
St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
TUESDAY, MARCH 27, 2007
Theology Class at S.H. Church by Fr. Michael
Vettikkattu MSW.
THURSDAY, MARCH 29, 2007
ANNUAL RETREAT AT COMMUNITY CENTER
FROM 6:30 PM - 9:30 PM. BY FR. MICHAEL
VETTIKKATT.
FRIDAY, MARCH 30, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY
CENTER FROM 6:30 P.M. - 9:30 PM.
Mass at Sacred Heart Church at 7:00 P.M.
SATURDAY, MARCH 31, 2007
Mass and Novena at S.H. Church at 10:00 A.M.

FRIDAY, MARCH 23, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT S.H.
CHURCH FROM 6:30 P.M. - 9:30 PM.

ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY
CENTER FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM.
Confession from 10:00 A.M.
(Lunch will be available).

SATURDAY, MARCH 24, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT S.H.
CHURCH FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM.
Confession from 10:00 A.M.
(Lunch will be available).
Formation of St. Vincent de Paul Society in our

SUNDAY, APRIL 1, 2007
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY
CENTER 9:00 A.M. - 4:00 PM.
(Lunch will be available).
Palm Sunday Service with procession and Holy
Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church.
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ൈദവേ
എെ

ിയ സേഹാദര
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ാടു പി

േള,

ആദി മാതാപിതാക്ക െട മക്ക ഇ വെര ം ൈദവം ഒ
േപാെല േ ഹി െവ ി ം അവ ക്ക് ൈദവ ീതി ഒ േപാെല
യ ലഭി ത്. കാരണം അവ െട മേനാഭാവ ിെല വയ്തയ്ാസ
മായി
. അേബ
തെ ക്കാ അധികമായി ൈദവെ
േ ഹി തിനാ തെ ആ ി പ
ിെല ഏ ം ന തിെന
ൈദവ ിനു ബലിയ ി . കാേയനാകെ ൈദവെ ക്കാ
തെ
െ
േ ഹി തിനാ
ന
കാ നിക
തനി
േവ ിതെ
ക്ഷി ി ് കടമ തീ ക്കാെന േപാെല ഏതാനും
പാഴ്ഫല ളാണ്
ൈദവ ിന ി ത്.
"സീസറിനു തു
സീസറിനും ൈദവ ിനു തു ൈദവ ിനും" െകാടുക്കാെത
സ
തനി േവ ി െ
ക്ഷി
വെ
ദാ ണ
കഥയാണ് കാേയനി െട ൈബബി അവതരി ി
ത്.
സ ക്കാരിന് ഓേരാ വ ഷ ം നവീകരി
നികുതി നിര
്. അതു െവ ി ാ
നിയ ി വാ
സംവിധാന ം
ശിക്ഷി വാ
നിയമ
്. എ ാ
ൈദവികനിയമം
സിവി നിയമം േപാെലയ . വ മാന ിെ 10 ശതമാനം
ൈദവ ിനുെകാടുക്കണെമ ാണ് ൈബബി
അനുശാസി
ത്. (േലവയ് 28:30-33). അതു ൈദവസ ിധിയി സമ ി
തിനു പകരം അതുകൂടി അനുഭവി വാ
മി
വ
കാേയെ പി ട ക്കാരനാണ്. അവ
ലഭി
ആദയ്
ഫലം അസംതൃ ിയാണ്. പാഴ് ഫല
ൈദവ ിനു ന ി
ക്കഴി
േ ാ
ൈദവം കാേയേനാടു േചാദി ത് നേ ാടു
മാകാം: "നിനെക്ക പ ി? നിെ
ഖ ് എ ാണി
േദഷയ്ഭാവം? നീ ന
വ
ി ി െ
ി
നിെ
ഖം
സ മാകുമായി
ിേ ? പേക്ഷ നീ െത െച . പാപം
ഇേ ാ സിംഹേ േ ാെല നിെ േവ യാടുവാ പതിയിരി
കയാണ്. പാപം നിെ
നശി ി വാ
മി
. നീ
അത് അനുവദിക്ക ത്." (ഉല്പ ി 4:6-7). കാേയനു സംഭവി
തുേപാെല ഒ പാപം പല െത കളിേല നെ
നയി ം.
കേയ
െനേ ാെല
ൈദവിക
റിയി ക
നാം
അവഗണിക്ക ത്.

കാണി വെ
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പതനം (ഉ

ി 4:1-16)

രക്ഷി വാ
റിയി ാണു ൈദവം ന ിയത്. അതു ന ി
ം സ ീകരി ് ജീവിത നവീകരണ ി െട ൈദവ ി
േല
തിരി
തിനു പകരം, കാേയ നി ള നായ അേബ
ലിെനതിെര തിരി
. അേബലിെന ചതി െകാ േ ാ
ൈദവം കാേയെന േചാദയ്ം െച . പ ാ പി വാനു
ആ
വ
ാവസര ം പാഴാക്കിെക്കാ ് അവ
ൈദവേ ാടു
മ േചാദയ്ം ഉ യി : "ǌാെന ാ എെ സേഹാദരെ കാവ
ാരനാേണാ?" അതിന് അേ ാ
മ പടി െകാടു തായി
കാണു
ിെ ി ം പി ിട് ന
ശ ായെ
കഥയി െട
ഈേശാ
പഠി ി
ഒ
സതയ്
്:
നാം
ന െട

അപരിചിതരായ മനുഷയ്
െട േപാ ം കാവ ാരാണ്.
ആ െക്ക ി ം എതിെര ന
അ യേയാ, വിേദ ഷേമാ,
ൈവരാഗയ്േമാ ഉെ
ി
അതു തി
വാ
നാമിേ ാ
ത ാറാകു ിെ ി
കാേയനു ാ യതുേപാെല ൈദവ
േകാപ ിനും യ ഫലം കുറ
തിനും സ മായെത ാം
ന െ ടു തിനും കാരണമാകാം.

തി കേളെറ െച കാേയെ േമ ൈക വ വാ ആെര
ം ൈദവം അനുവദി ി . പാപികെള വിധി വാേനാ
ശിക്ഷി വാേനാ നാമാ മ . കാരണം ൈദവം നി യി
കാലേ ാളം മാനസാ ര ിന് അവസരം െകാടു ം. അതിനു
ൈദവ ിന് അ ഹമായതു െകാടുക്കാ തിെ
േപരി
േശഷേമ ശിക്ഷ
ാകൂ. അതിനാ , ക്ഷമാശീലനായ ൈദവം
ൈദവം കാേയെന ഉട ശിക്ഷി ി . പകരം തേ ാടു കാണി
പാപി
െട
തിരി
വരവിനു
കാ ിരി േ ാ അവ െട മാന
ന ിേകട് കാേയെ സമാധാനം െകടു ിയേ ാ അവെന
സാ ര ിനുേവ ിയാണു നാം ാ
ിേക്ക ത്.

"ന തു െച
ിെ ി പാപം
വാതി തെ പതിയിരി
്.
അതു നി ി താ രയ്ം വ ിരി
;
നീ അതിെന കീഴടക്കണം."
(ഉ
ി 4:7).

നിരപരാധിയായ ആേബ സേഹാദരെ െത ിനു ബലിയാ
ടായി. എ ാ ആേബ ഇ ം ബലിയ ണ ിെ സ ാതൃ
കയായി ൈബബിളി
തിള ി നി
. ന
വ
ി ്
ൈദവ സ ിധിയി സം ീതരായി നാം കഴി േ ാ ം മ
വ െട പാപ ിെ
പാ ശ ഫല
ന
ാകാം.
അതി നാം നിരാശെ ട ത്. കാരണം ൈദവിക പ തിക ം
സ ാന
ം ന ക്ക് അ ാഹയ്മാണ്.
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
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Prayer by Mar Jacob Angadiath and Rev. Fathers Mathew Kizhakkearanganiyil, Joji Kaniyampady, Msgr. George
Madathilparambil (VG), Abraham Mutholath, Tomy Vattukulam, Vinod Madathilparambil, and Jose Njazhiyampara.

Fr. Abraham
Mutholath

His Excellency Bishop
Mar Jacob Angadiath

സദ ്

Saji
Poothrukayil

Johny
Thekkepparambil

Mary
Alumkal

George
Thottappuram

Tomy
Kunnassery

Saly
Kizhakkekuttu

Tissy
Njaravelil
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DVDs AVAILABLE
DVD of this Religious Education
Festival is available for purchase
from both churches.
Master Quality $15.00
Copy $10.00

March 18, 2007

THANKS

Thank you students,
Teachers,
Volunteers, Parents,
Resource Persons,
and distinguished
guests for making
our Religious
Education School
and its anniversary
festival
a great success.
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Scenes from Knanaya Wedding Ballet: Mailanji and Chantham Charth.
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REPORT OF SACRED HEART RELIGIOUS EDUCATION SCHOOL, CHICAGO
പരിേപാഷി ി വാ കൂടുത സാഹചരയ്ം ഒ ക്കി
2006 െസ ംബ 9ന് ക ണി ി െസ റി
െക്കാടു െകാ ്
് മിനി റി േകാ ഡിേനേ ്
വ ് റവ. ഫാദ േറായി കടു ിലിെ േനതൃത
ി
സംഘടി ി താമസി
ധയ്ാനം ഡിസംബ 26
നട ിയ മതേബാധന അ യ്ാപക െട പരിശീലന
ത
29വെര േറാക്ക്േഫാ ഡി
ബിഷ ്
കല്ാേ ാടുകൂടി ഈ വ ഷെ
റിലീജിയ ്
െലയി റി ീ ് െസ റി വ ് നട ക
ായി.
എജൂേക്കഷ
ളിനു തുടക്കം കുറി . 230 കു ിക ം
ആ ീയ പരിേപാഷണ ിെനാ ം കലാപരമായ
60 വ അ യ്ാപക ം പരിചയ സ
രായ പ
വ
ന
കൂടി ാധാനയ്ം ന ിെക്കാ ്
തി
അ യ്ാപക ം DREമാ ം ഉ െ ടു
റിലീജിയസ് എഡുേക്കഷ
കര്ി മ ് േ ാ ാം
സ േഡ
െസ ംബ
പ ാം
തീയതി
നട
ക
ായി.
ആരംഭി .
ഒ
വ ഷം
പ്
ബ :
േ ാല
െ
േനതൃത
ി
ന
തുട ി േജാ ി ഇടു തറ
2007
ത
മാസ ിെലാരിക്ക
സീേറാ
വ
ചി
മിനി ി െട ം
ീ സ്
മലബാ
റീ ി
കു ിക ക്കായി ഇം ീഷി
കു ബാന
മിനി ി െട ം ഈ വ ഷെ
ആദയ്െ
ധയ്ാനം 2006 ആരംഭി . അേതാെടാ ം കു ിക
ഗായക സംഘ ി
െസ ംബ 17-ന് ജീസസ്
്
ിെ േനതൃത
ി
പ േച
ം ആേഷ ് ആയി
വ
ി ം ആരാധനാ കര്മ
നട ക
ായി. അേത ജീസസ്
ിെ കീഴി വീ ം
ി സജീവമായി പെ ടു
വ
.
ഒേക്ടാബ
എ ാം തീയതി മെ ാ
ധയ്ാനം ന െട
ഈ വ ഷം െഫ വരി നാലാം തീയതി
സി
കു
േവ ി നട വാ സാധി . അതിനു േശഷം
ഇവാ േല ് മാ ക്ക് നീേമാ െട േനതൃത
ി
ീ സ്
നവംബ
പ
ാം തീയതി ബ .
േ ാല
ഹാളി വ ്
മതേബാധന അ യ്ാപക
േവ ി ഒ
േകാ ിംഗ് മിനി ി ഒ മി കൂടി ഒ ധയ്ാനം ന െട
നട
ക
ായി.
അേത
ദിവസം
തെ
ജീസസ്
ിെ
െകാടു ക
ായി.
മെ ാ ധയ്ാന ം നട െ .
ഒേക്ടാബ 29ന് ന െട ആ ീയ ഗു വായ അഭിവ യ്
കഴി
നാ ആ കളിലായി ന െട കല്ാസ് കളി
അ ാടിയാ ് പിതാവ് ഈ റിലീജിയ ് എജൂേക്കഷ
റിലീജിയസ് െഫ ിവലിനു
പരിശീലന
നട കയായി
സ ശി ക ം കു ികെള അനു ഹി ക ം െച .
. ഇതിനുേവ ി വളെരയധികം അ ാനി അ യ്ാപക
നവംബ 19ന് ഫാദ സ ി
ാ സീ മായി ന െട േരാടും മാതാപിതാക്കേളാടും ǌ
ന ി ം േ ഹ ം
D R Eമാ ം
േകാ ഡിേനേ ം കൂടി നട ിയ അറിയി
.
കൂടിക്കാ യി
ന െട
വതി വാക്കെള
എ െന
എ ാ ിനും ഉപരിയായി കു ികെള േവദപാഠ കല്ാ കളി സമ
ആ ീയതയി ം ന െട സം ാര ി ം പാര രയ് ളി ം
യ
് എ ി ക ം അവ
േവ
ാ ക എ ി
മായി പ ാളികളാക്കാം എ
വിഷയം ച െച .
അേത ദിവസം തെ ന െട കു ിക നട ിയ കയ്ാ
ഡ് തരിക ം ǌ േളാെടാ ം എ ാ കാരയ് ി ം സഹകരി
എ ാ മാതാപിതാക്ക
ം
ൈ വി
ടി അവ െട ജീവകാ ണയ്
വ
ന ിന് െകാ ിരി ക ം െച
ǌ
െട
ന
ി
ം
സേ
ാഷ
ം
അറിയി
.
തുടക്കം കുറി . 2006 ഡിസംബ
ാം തീയതി ജീസ ്
ിെ കീഴി വീ ം ന െട കു ിക ഒ ി കൂടി.
വ ം വ ഷ ളി കൂടുത കു ിക ന െട മതേബാധന
ഡിസംബ
17ന് നട ിയ േഡാള
ൈ വി െട
കളിേല ് കട
വ ് ന െട സഭ ം സ ദായ ിനും
േകരള ിെല സാ
ിക േശഷി കുറ
വിദയ്ാ
ിക ക്ക് അഭിമാനിക്കാ
ഒ
തല റയായി തീരെ എ ്
പഠനസഹായം എ ി െകാടു .
ആശംസി െകാ ് വളെര സേ ാഷേ ാടും അഭിമാന
േ
ാടും കൂടി ഈ റിേ ാ ് സമ ി
.
ന െട വതി വാക്കെള ആ ീയമാ ം മാനസികമാ ം
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REPORT OF ST. MARY’S RELIGIOUS EDUCATION SCHOOL, CHICAGO
ചിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാ ് ക്നാനായ കാ
ലിക് പാരീഷിെ ഭാഗമായ െസ ് േമരീസ് ണി ്
O L V ളി
നട ി
വ
റിലീജിയസ്
എജുേക്കഷ
ളിെ
2006 -2007 വ ഷെ
റിേ ാ ്.

മാസക്കാലമായി നട
വ
റിലീജിയസ്
എജുേക്കഷ
െഫ െവ ഒ ക്ക
വി
ാന
ദമായി
. കു ിക ത ി ദൃഢമായ ബ ം
ഉ ാകുവാനും മാതാപിതാക്ക
പര രം അറി
വാനും ഇത് ഏെറ സഹായി . ൈദവാലയ ിെല
ആരാധനകളി
കു ിക
സജീവമായി പെ ടു
ത് റിലീജിയസ്
ളി
നി ം ലഭി
പരിശീലന ിെ ഭാഗമാണ്.

137 കു ിക
പഠി
ഈ റിലീജിയസ്
എജുേക്കഷ
ളി 34 ീേനജ് അ യ്ാപക ം 10
തി
അ യ്ാപക ം
ആ ാ
തേയാെട
േസവനം െച വ
.
ബ . േ ാല
െ േമ േനാ ം DRE
മനീഷ് ൈക ലയി
മാ െട ം അ യ്ാപക െട ം മാതാപിതാക്ക
2006 െസ ംബ ഒ പതാം തീയതി രാവിെല 10 ത
െട ം ഉ രവാദിത േ ാടുകൂടി
വ
ന
ം മാതാ
ൈവകുേ രം 4 വെര ക ണി ി െസ റി നട
ീേ ്
പിതാക്ക െട ആ ാ
സഹകരണ മാണ് റിലീജിയസ്
െ യിനി ് കല്ാേ ാടു കൂടിയാണ് ഈ വ ഷെ
ഈയ
എജൂേക്കഷ
ളിെ വിജയ ിനു പി ി .
ആരംഭി ത്. റവ. േഡാക്ട േറായി കടു ി േനതൃത ം ന ിയ
െ യിനി ് കല്ാസ് വളെര വി
ാന ദമായി
. െസ ംബ
ഇനി ം മതേബാധന കല്ാ കളി കു ികെള േച ക്കാ
10ന് ആയി
ഈ വ ഷെ
ആദയ് കല്ാസ്. തുട
് മതാപിതാക്ക
വ ം വ ഷ ളി
അവെര േച
് കു ി
പഠനദിന
ഒ ം ന െ ടു ാെത വളെര ഭംഗിയായി ക െട ആ യ്ാ ിക വള ക്ക് വഴിെയാ ക്കി െകാടുക്കണ
കല്ാ ക
നട
വ
.
ീേ ിനു
ര ാമെ
െമ ് അഭയ്
ി
. ഈ െഫ െവ
േവളയി
െ യിനി ് ഒേക്ടാബ 29തിന് OLV ളി വ ് നട െ . അ ാടിയാ
പിതാവിെ
ം
മ ്
ൈവദിക െട ം
സാ ിധയ് ിന് ന ി പറ
. ഈ അധയ്ായന വ ഷ ി
ഫാദ എ ഹാം േ ാല ് കല്ാെ ടു ക ം ീ ി ിനു
കു ിക ക്ക്
ാ ് േ ാ സ െച
മാതാപിതാക്ക
ം
തിയ മാ േരഖ അവതരി ി ക ം െച .
െഫ െവ ഒ ക്ക
ക്ക് ക ണി ി െസ
ഒ ക്കി ത
ഈ വ ഷം ഏ ം
യാക ഷി
ജീ സ്
്
െക.സി.എസ് ഭാരവാഹിക
ം ന ി േരെ ടു ിെക്കാ ം
േ ാ ാം നവംബ 12ന് ചി
മിനി ി േട ം ീ സ്
ഈ റിേ ാ ് സമ ി
.
മിനി ി േട ം ആഭി ഖയ് ി OLV ളി വ ് നട െ .
ജീവകാ ണയ് വ
ന
ക്ക് ാധാനയ്ം ന ിെക്കാ ്
നവംബ 19ന് നട ിയ കയ്ാ
ഡ് ൈ വി െട ഉപേയാഗ
േയാഗയ്മായ ധാരാളം ഭക്ഷണം േശഖരി വാ
സാധി .
നാ ി
നി ധനരായ കു ിക ക്ക് സഹായം എ ി
തിനുേവ ി ഡിസംബ 17ന് നട ിയ േഡാള ൈ വി െട
കു ിക ക്ക് പ െവ ലിെ
സേ ശം ലഭി . റിലീജിയസ്
എജുേക്കഷ
െഫ െവലിന്
േ ാടിയായി ര തവണ
ീേ ് ഒ േച ക ം പരിപാടി വിജയി ി
തിനാ
ആശയ
പ വ ക ം
െച .
കഴി
ഒ

Skit with a message by the Religious Education Staff.

A scene from the Knanaya Wedding Ballet presented during the Religious Education Festival.
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ഏഴാം ചരമ വാ ഷികം

ഏലിയാ
ചകിരിയാംതട

ചാേക്കാ
ി , ഏ മാനൂ

Born: 01/01/1935
Death: 03/18/2000

Vol. 2, Issue 25

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

March 18, 2007
Malayalam Mass

March 18 English Mass

Jithin Kaduthodil
Sherry Kulathilkarottu
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
Vinitha Padinjath

Royce Njaravelil
Jerry Thekkeparambil
Seejo Valacheril
Stephanie Vanchipurackal
Josh Vanchipurackal

Thanks to all
our volunteers for
your valuable teamwork
as lay ministers
for our church.

March 25, 2007
Neethu Kaniyaly
Kevin Kunnasseril
Anto Pallikunnel
Kevin Thottichira
Aleta Varakalayil
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കുടുംബ േഫാേ ാക ം പരസയ്

ം ക്ഷണി

.

ആഗ ് 11ന് ആേഘാഷി വാനിരി
ഇടവക െട വാ ഷികേ ാടനുബ ി
സി െ ടു
ബ വ
രണികയിേല ് ആശംസക േന
െകാ
കുടുംബ േഫാേ ാക ം പരസയ്
ം ക്ഷണി
. ഒ േപജിന് 300ഉം അര േപജിന്
200ഉം േഡാളറാണ് സംഭാവന തീക്ഷി
ത്. ഏതാനും കാ േപജ് പരസയ്
100
െഡാളറിനു സ ീകരി
താണ്. രണിക െട സി ീകരണെചല കഴി
മി ം
തുക വ ാ ന െട
െസ റിെ നി ാണ വ
ന
ക്ക്
ഉപേയാഗി
താണ്. ഈ ചരി േരഖയി പ ാളികളാകുവാ എ ാ കുടുംബ േള ം
ബിസിന കാെര ം ക്ഷണി
.
എഡിേ ഷ്സ്: േജായി െച ാേ

, േജാസ് കണിയാലി, േ ാണി

YOUTH RETREAT IN JULY
Youth Ministry of Sacred Heart Knanaya Catholic
Parish is organizing the next youth retreat at the
request of our youth from July 4 to 7, 2007
at Bishop Lane Retreat Center in Rockford.
Advance registration is required since the seats are
limited. Please contact Sabu Mutholam or
youth coordinators for registration.
MARRIAGE PREPARATION COURSE
Family Commission of S.H.K.C. Parish is organizing
marriage preparation course from April 27 - 29.
Advance registration is required.
Please contact Tonny Pullappally or other
Family Commission members for details.

ാ

ി.

വാ ഷിക ധയ്ാനം
േകാ യം അതി പതയിെല ൈചതനയ് െട ം േകാ യം
േസാഷയ് സ ീസ് െസാൈസ ി െട ം ഡയറക്ട റവ. ഫാ.
ൈമക്കി െവ ിക്കാ ം വടവാതൂ െസമിനാരിയിെല പൗര യ്
വിദയ്ാപീഠം സിഡ ് േഡാ. മാത മണക്കാ ം നയി
ന െട വാ ഷിക ധയ്ാനം മാ ് 22 ത 25 വെര തി
ദയ
ൈദവാലയ ി ം മാ ് 29 ത ഏ ി ഒ വെര
ക ണി ി െസ റി ം വ നട
താണ്. വയ്ാഴം, െവ ി
ദിവസ ളി ൈവകുേ രം 6:30 ത 9:30 വെര ം ശനി,
ǌായ ദിവസ ളി രാവിെല 9:00 ത 4:00
വെര മായിരി ം. കു സാരം ശനിയാ രാവിെല 10:00ന്
ആരംഭി ം. വി
വാര ിെനാ ക്കമായ ഈ
ധയ്ാന ിേല ് ഏവെര ം സ ാഗതം െച
.

SOME UPCOMING EVENTS
April 28 Saturday: FAMILY DAY CELEBRATION with full day seminar for couples and honoring
couples who have completed 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 etc. years of married life.
April 29 Sunday: FIRST HOLY COMMUNION of St. Mary’s Unit from 4:00 P.M.
May 6 Sunday: FIRST HOLY COMMUNION at Sacred Heart Church from 10:00 A.M.
May 13 Sunday: Feast of St. John Nepumcianos by families from Kumarakom.
May 24 - 27: Retreat in preparation for Solemn Feast by Shalom TV Benny Punnathura & Team.
May 27 Sunday: Parish Appreciation Dinner. Chief Guest: Mar Jacob Angadiath.
June 1 - 3: SOLEMN FEAST of St. Little Flower Theresa. Main Celebrants: Mar Jacob Angadiath
and Bishop George Pallipparambil. Preaching by Shalom TV Benny Punnathura & Team.
June 17 Sunday: “BETTER FAMILY DAY” Celebration.
AuguSt 11 Saturday: PARISH DAY CELEBRATION.
READERS / LECTORS

േനാ കാലം

MARCH 18

PASSAGE

S.H. MALAYALAM

S.H. ENGLISH

ST. MARY’S

1st Reading

Joshua 5:9a, 10-12

Kichu Maliackalthara

Joel Thottapuram

Shony Poozhikunnel

2nd Reading

2 Corinth. 5:17-21

Vinitha Padinjath

Josh Vanchipurakal

Maneev Chittalakkattu

1st Reading

Isaiah 43:16-21

Simon Chathapaddam

NA

Taniyamol Kalassery

2nd Reading

Philippians 3:8-14

Savio Vanchipurakal

NA

Angela Appozhipparampil

MARCH 25
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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
ി
.
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March 11

Please
support
our
Advertisers.

St. Mary’s Unit

126.00

Collection at Sacred Heart Church

800.00

Building Fund Donations for S.H. Church

250.00

Sacred Heart Food Committee

252.00

Total Receipts at S.H. Church

1,302.00

Please use check or envelope for credit.
Please write your family name on the check.

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

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

Medicare Certified, most insurance accepted.

ST. MICHAEL’S TOWING

Space
Available
for your
advertisements.

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 224-717-0376

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

