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1 JOHN 2: “3 We know that we have come to know him if we keep his commands. 4 Those who
say, "I know him," but do not do what he commands are liars, and the truth is not in them. 5 But if
anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in
him: 6 Whoever claims to live in him must live as Jesus did.”
“9 Those who claim to be in the light but hate a fellow believer are still in the darkness. 10 Those
who love their fellow believers live in the light, and there is nothing in them to make them stumble.
11 But those who hate a fellow believer are in the darkness and walk around in the darkness; they
do not know where they are going, because the darkness has blinded them.”

New trustees taking charge from the previous trustees: Joy Varakalayil, Baby Karickal, Fr. Abraham Mutholath, Jose Pinarkayil, Alex Kannachanparambil, Roy Kannothara, and Joy Nediyakalayil.
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PASTOR / VICAR
Fr. Abraham Mutholath
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
www.knanayaregion.us/chicago
For a list of all Voluntary Staff, please visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart Church
5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV Church
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M. at Sacred Heart Church
SATURDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart Church
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 11:15 A.M. to 12:30 at S. H. Church
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 S. H. Church.
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NOVENAS
Our Lady of Perpetual Help after Saturday Mass at
Sacred Heart Church.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 2nd Fridays of the month after Mass at
Sacred Heart Church.
PRAYER GROUP
ADULT: Sundays after Mass at S.H. Church
REL. EDU. TEACHERS: After Religious Education
Class at Sacred Heart Church.
YOUTH: First Saturdays after mass at S. H. Church.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after Mass
LEGION OF MARY
Saturdays after Mass And one Sunday per month
MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
First Friday evenings after Holy Mass

Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
THURSDAY, JULY 19, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, JULY 20, 2007
SATURDAY, JULY 7, 2007
Holy Mass at Sacred Heart Church at 7:00 P.M.
Holy Mass and Novena at S. H. Church at 10:00 A.M.
SATURDAY, JULY 21, 2007
SUNDAY, JULY 8, 2007
Holy Mass and Novena at S. H. Church at 10:00 A.M.
BIBLE DAY IN THE PARISH
SUNDAY, JULY 22, 2007
Holy Mass at 10:00 A.M. at Sacred Heart Church.
COMMUNITY AWARENESS DAY IN THE PARISH
Bible Jeopardy and Bible Seminar by
Holy Mass at 10:00 A.M. at Sacred Heart Church.
Fr. Abraham Orappankal after 10:00 A.M. Mass
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
THURSDAY, JULY 12, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, JULY 13, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at Sacred
Heart Church at 7:00 P.M.

THURSDAY, JULY 26, 2007
Death Anniversary of Bishop Mar Thomas
Tharayil.
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, JULY 27, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at Sacred
Heart Church at 7:00 P.M.

SATURDAY, JULY 14, 2007
FEAST OF ST. KURIAKOSE
SATURDAY, JULY 28, 2007
Holy Mass and Novena at S. H. Church at 10:00 A.M.
FEAST OF BLESSED ALPHONSA.
Holy Mass and Novena at S. H. Church at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 15, 2007
ഫലാഗമ കാലം ആരംഭി
.
SUNDAY, JULY 29, 2007
YOUTH DAY IN THE PARISH.
FEAST OF ST. JACOB WITH CHRISMATION AT
Sabha Dinam: Prayer and second collection for
10:00 AM AT S.H. CHURCH. MAIN CELEBRANT:
Syro-Malabar Church.
BISHOP MAR JACOB ANGADIATH.
Holy Mass at 10:00 A.M. at Sacred Heart Church.
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M.
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ഒ
എെ

ിയ സേഹാദര

വികലാംഗ ബാലെ

േള,

അംഗ ൈവകലയ്ം ലം െത ം യാ െച ാനാവാെത തെ
യായ അ ായി െട സംരക്ഷണ ി അ ാ െമ ിെ
ാം നിലയി ഒതു ി കഴിേയ ിവ ഹതഭാഗയ്നാെയാ
പ നായി
േ ാം. അവെന വ േ ാ ം കാണുവാ
വ ി
പ വിതരണക്കാരനായി
കൂ കാരേനാട് അവ
ഒ സഹായം അഭയ്
ി . ജന
ന െച െകാ ്
ചു ിസ രി ി
മഹാെന ി
കം വാ ി രണ
െമ ായി
അവെ
അഭയ്
ന. തെ
വികലാംഗ
ിേനാടു സഹതാപം േതാ ിയ കൂ കാര ആ
കം
േതടി പല
കശാലക
കയറിയിറ ി. എ ാ
േ ാം
ഉേ ശി ത് ഏതു മഹാെന ിയാെണ നി യമി ായി
.
അവസാനം ഒ കടക്കാര അവനു ൈബബി വി േകാ
പറ
ഈെശാ ആയിരി ം ആ മഹാ .
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വചന

േഘാഷണം

ര െ ാമി െട സംരക്ഷണം ഏെ ടുക്കാ ത ാറായി. അവെന
അയാ ചികി ി ി . തെ െകാ ാര സദൃശമായ വസതി
യി വ തെ
ം ഭാരയ് െട ം വള
നായി ജീവി
വാ അയാ േ ാമിെന ക്ഷണി . ആ തീ മാന ിനു തെ
ഉ
ിേനാടു േചാദി ി മ പടി പറയാെമ പറ
.ആ
ഉ
് ഈേശാ ആയി
.
േ ാമിെ മ പടി ായി ധനികനായ മനുഷയ് ആകാംക്ഷ
േയാെട മട ിവ േ ാ േ ാം േചാദി : "എനി
നി േ ശി
തിയ
ല ് ജനാല താെഴ ധാരാളം യാ ിക
വഴി
ാകുേമാ?" "ഇ , കാരണം എെ ഭവനം വലിെയാ
എേ ിലാണ്." ധനികനായ
് തനി ന ിയ "സൗഭാ
ഗയ്കരമായ" സൗകരയ്
േഖദ
ം നിരസി െകാ
പറ
: "ഈേശാ െട വചനം പ വ
തിലാണ് എെ
സേ ാഷം. അതിന് അവിടു ന ിയ ഇ വലിയ സൗകരയ്ം
എനി ് ഉേപക്ഷിക്കാനാവി ."

തനി
കി ിയ ൈബബിളി
േ ാമി സ
നായി.
അവനും കൂ കാരനും കൂടി ആ
ം പല ാവശയ്ം വായി .
ൈബബിളി നി
േചാദന ം മാനസാ ര ം വ േ ാമിന്
ഈേശാെയേ ാെല ന െച വാ അേവശമായി. പേക്ഷ റി
വി
റ ിറ ാനാവാ
ദരി നായ അവന് എ െച ാ
കഴി ം? അവ
തീക്ഷ്ണതേയാെട
ാ
ി േ ാ
ൈദവം
അവെനാ മാ ം കാണി െകാടു .

ജീവിത ിെല കുറ ക വചനം
വി
തിനും അതു
പ വ
തിനും മ
വ
ന െച
തിനും ൈദവെമാ
വഴികളാെണ
േ ാമിെ കഥ നെ
പഠി ി
.
ൈദവം നേ ാട് ആശയ വിനിമയം നട
ത് ൈബബി
വഴിയാണ്. വി
ം വായി േ ാ , വചന േഘാഷ
ണ
വി േ ാ
വി
കു
ാനയി
പെ ടു
േ ാ ൈദവം നേ ാടു സംസാരി
. നിയമ ം വാചക
ാ ം ഉ െക്കാ
പഴയ നിയമ ം കര്ി േക ീകൃതമായ
േ ാം താമസി ി
അ ാ െമ ിനു താെഴ
വഴി
തിയ നിയമ ം അട ിരി
ത് ൈദവ േ ഹ ി ം
ഏെറ തിര
തായി
. ൈബബിളി
തെ
ശി
വാചക
അവ ഓേരാ തു
കടലാ ി എ തി ജനാല പരേ ഹ ി മാണ്. ആ േ ഹം ആേവാളം ആസ ദി പ
യി കൂടി താെഴ
വഴിയിേല ി െകാ ി
. വഴിേപാക്ക വ വാ ഈ ൈബബി ദിനാചരണം നെ സഹായിക്കെ .
ആ തു
കടലാ ക െപ ക്കിെയടു ് വായി ക പതി
േ ാമി െട കഥ വായി വാനും േ ാമി െട ജനാല
വായി. അതു പലെര ം ആ ീയ േചാദന ിേല ം ഈേശാ
യി നി
േചാദനാ കമായ പ േപായ ്
സേ ഷ
യിേല ം നയി . അവരിെലാ വനായി
ഫിലാെഡ ഫി
ഇ െന വഴി ലഭി വാനും www.tommyswindow.com
യാക്കാരനായ ഒ െതാ ിനി ാണ വയ്വസായി.
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
ധനികനായ െതാ ിനി ാണക്കാര തെ ജീവിതെ
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്
മാ ി മറി
തു കടലാ
പറ
വെന േതടി തനി
കടലാ ലഭി ിടെ
ി. തിയ കടലാ ക കെ
ി ം
BLOOD DRIVE AT OUR CHURCH
ഏെറസമയെമടു
അവ വ
ജനാല കെ
ാ . അയാ
ആ ജനാല
റിയി
െച
േ ാമിെന പരിചയെ .
Our Parish Summer Program team is organizing a
കര്േമണ അവ വലിയ ച ാതിമാരായി. െതാ ിനി ാണക്കാ blood drive with LifeSource on Sunday, July 22nd after

10:00 A.M. Mass until 3:30pm in our Parish Hall. Please
donate blood and save lives. Please sign up with our
organizers.

ഭൗതിക ഖ േളക്കാ
ആ സംതൃ ി ന
ത്
പ വ
േ ഹമാണ്.

ന െട ഇടവക െട സ
േ ാ ാ
മിെ ഭാഗമായി ജുൈല 22 ǌായറാ
10:00 മണി
കു
ാന
േശഷം
സംഘടി ി
രക്തദാന ി
സഹ
കരി ് ജീവ രക്ഷാ പ തിയി പ
കാരാകുക.
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"അയ ക്കാരെന േ ഹി ക" എ
നി േ ശം
േലവയ് 19: 4- ഉ ്. "ശ വിെന േദ ഷി ക എ ്
പഴയനിയമ ിലി . എ ാ
മ മത
മായി
സ ക്കം ഇ ാതിരി വാനും അവ മായി ൈവവാ
ഹിക ബ ം ഉ ാകാതിരി വാനുമായി ബാബി
േലാ
അടിമ േ ാെട ശ വിെന േദ ഷി ക
എെ ാ അലിഖിത
മാണം ഉ ായി
തായി
അനുമാനി
. എ ാ
തിയ നിയമ ദ ശനം,
വ
ം - വംശം - വ
- ജാതി - മത - വയ്തയ്ാസമി േടാമി കു
ാെത എ ാവ ം ഏക ൈദവ ിെ മക്കളാണ് എ േ .
അതിനാ ശ മി േഭദമി എ
ചു ക്കം. "നി
പരി
രായിരി വി ." എ വ ാ സമ ത
വയ്ക്തികളാ
യിരി കെയ
ചന. ൈകര് വ ധ
ിെ
സമ ത
ശ ക്കെള േ ഹി
തിലാണ്
മാകു ത്.
പ

വായി ഒ സംഭവം ഓ യിെല
: എ ാഹം
ലി
അേമരിക്ക
സിഡ ്
ാനേ
മ രി
േ ാ
അേ ഹ ിെ
കടു
ശ വായി
ാെ
ആയി
എതി
ാനാ
ി . ലി െന എതി
വാനു
ഒരവസര ം അയാ പാഴാക്കിയി . ലി
സിഡ ായി
തിരെ
ടുക്കെ േ ാ
ാെ െന തെ
കാബിന ിെ
ഒരംഗമാക്കി. അ ത പരത രായ േ ഹിതേരാട് ലി
പറ
: ആ േജാലിക്ക് പ ിയ വയ്ക്തി അയാളാണ്. ലി െണ
െവടി െവ െകാ േ ാ
ാെ
പറ
ഈ േലാകം ക
എ ം വലിയ മഹാ ാരി
ഓരാളാണ് ലി
. കാരണം,
താ
എ െകാ ് ശ ക്കെള നശി ി
ി എ േചാദി
തിന് ലി
പറ
മ പടി: "ǌാനവെര നശി ി
േ ാ. എെ േ ഹിതരാകു തു വഴി ǌാനവെര നശി ി
കയാണ്." അെത ശ വിെന മി മാക്കിയേ ാ
അേ ഹം
നശി ി ത് ശ തെയയാണ്.
ന
കടി ി

മ
വെര റി ് എ തുകേയാ അഭി ായ
കേയാ െച
തിനു
് നൂ വ ം ആേലാചി
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ക്കണം. ആനുകാലിക സംഭവ ളി മന കല ി
അതി കട ് എ ം എ തിേ ാക ത്. ഏതു സ ഭ
ി ം സമചി ത പാലിക്കണം. ഖുറാനിെല ഈ
വാകയ്
ി ക: നിനക്ക് ശ ത
വേരാട്
ൈമ ീഭാവ ി വ
ി െകാ ക. അേ ാ നിന
കാണാറാകും, അവ നിെ ശ വ ാ ിയ ര
നായ മി മാെണ ്.
േ രി

ന െട
തിയ ൈദവാലയ ം േമാടിപിടി ി
അ
ാര ം ന െട മന ിനു പക
ത
െവളി
ിെ ഒരംശം ന െട അയ ക്കാരെ
ംന
െവ
വ െട ം മന ിേല കൂടി പക
െകാടു വാ കഴി
ി
െ ി
ന െട
വിശ ാസം
നയ്മായ
ക റ
തുലയ്മായിരി ം.

ന െട നാ കളി
നി ം അട
വീ
വാ ക ം
ന
പേരാക്ഷമാേയാ,
തയ്ക്ഷമാേയാ െച
ഓേരാ
വ
ി ം ന െട സേഹാദര
െട മന കെള റിെ ടു
ാതിരി വാ
േതയ്കം
ിക്കണം. മറി ് ന വാ
െകാ ം ചില സത് വ
ിക െകാ ം ന ക്ക് അവെര
ന െട മി
ളാക്കി മാ വാ കഴി ം.
ന െട
ാ
നക ം
ണയ് വ
ിക ം
പര രം
ക്ഷമി വാനും നി േലാഭമായി േ ഹി വാനും ഇടയാ
ി
െ ി ന െട ആേഘാഷ
ം ആചാര
ം അ
നയ്
മാകിേ ?
— െമയ് ഡിെല തി
ദയ ൈദവാലയെ
വളെരയധികം
ആദരി ക ം േ ഹി ക ം അവിെട ആരാധി വാ
വ
ഭക്തജന െള ആദരേവാെട കാണുക ം ഈ
ൈദവാലയ രീക്ഷ ി തെ കു
െള വള
ി
വ താ വാ ആ ഹി ക ം െച
ഒ സേഹാദര ,

GREETINGS FROM BISHOP GEORGE PALLIPPARAMBIL
Dear Fr. Mutholathu,
CONGRATULATIONS ! Besides all that I have seen and experienced myself
at Chicago and Maywood in particular, I have heard of the acclaim that you
and the Sacred Heart Parish received during the Syro-Malabar Convention in
Miami. Be sure of my prayers.
I think, besides the many faith formation and youth programs that others
have taken note of, you must present them the fact of the mission thrust you
have given to the parish by doing and leading so convincingly that the people were so inspired to take up Miao as a field for missionary action.
You can be sure of my prayers. The people will also be praying for you and
for all good people out there in the parish.
Please do continue to pray for us all. Love, +George Pallipparambil
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മി ാമിനു കെള ി ഒ കഥ
്: പ ് ഒ
ദ ീപിെല നിവാസിക
രയ്െന ൈദവമായി ആരാ
ധി േപാ ി
. തെ
ഇ േയെറ േ ഹി
ജനെ
അ കാര ിലാക്കി എ ം അ മി
േക്ക ി വ
തി
രയ്
കു ിതനായി
.
ഇതിനു പരിഹാരമായി മി ാമിനു ക
രയ്േനാടു
പറ
: "അ ് സേ ാഷേ ാെട െപാെ ാ ക
അ
െട അഭാവ ി െചറിയവെര ി ം ǌ
ളാലാകാ
കാശം ന ിെക്കാ ാം." ഇതുേക ്
രയ്നു സേ ാഷമായി.
തിയ
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ി ം േ ഹരാഹിതയ്മാകു അ കാര
വ േ ഹമാകു നു
െവ ം ന ി ന
നു കെളേ ാെല വ
ിക്കാം. ന െട
ിെ േ ാത ാണ് ഈേശാ െട തി
മാതാവിെ വിമല ദയ ം. ഇ വ ം ന
ന വാ ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ി
അവിേട നെ ക്ഷണി ് ശക്തരാ
.

ി

ൈകര്
മി ാമി
െവളി
ദയ ം
ശക്തി
വസി ്

േതനീ ക ക്ക് റാണി ം കൂടും േപാെലയാണ്
വികാരിയ നും ഇടവക പ ി ം. സ
ിെ
തീകമായ ന െട ൈദവാലയം ന െട
ഭവന ം നിതയ്തയിേല
മാ
് ര ാമെ
മാണ്. അവിെട നാം േ ഹം പ വ ് കൂ േയാെട
ി േ ാ
മിയി
സ
ം തീ
. അതിനു
ഷകരായി അനവധി േപെര ൈദവം വിളി ിരി
.
ന

േജാസ്

നിയമ ി
പറ േ ാെല, േലാക താഴ െവ
ിെ
കാശമായി
ഈേശാ
അവതരി .
യഥാ
കാശം പര േ ാ അ കാര ി കഴി
വ
വ തെ
പീഡി ി െമ ം കുരിശിേല ി െകാ െമ ം
എ ാ അ ാരെ
േതാ ി ് താ
കാശമായി വീ ം
ൈദവ ിെ ഈ വിളി സ ീകരി ് ന ക്ക് ൈദവസ ിധി
ഉദി െമ ം അറിയാമായി
ഈെശാ തെ
ശിഷയ്െര
യി
സ യം സമ ി ് ന
ം മ
വ
ം
കാശം
കാശം പര വാനു
ചുമതല ഏ ി . ആ കാശം പര
പകരാം.
അേ
ാ
കര്ി
വിെ
കാശം
നെ
ം
ന
െട
ശിഷയ് െട പി തല റക്കാരാണു ന
.
ഷ ലഭി
വെര ം നിതയ്മായ കാശ ിെല ി ം.
കര്ി വിനു ി നാം മി ാമിനു കെളേ ാെല െച െത

EDUCATION & CAREER AWARENSS DAY
SPEAKERS: Shiju Cheriyathil, Salga Edukkuthara, Steby Thottam, Chinnu Thottam, Dr.
Cyril Njaravelil, Dr. Alin Njaravelil, Sunny Mutholam, Joseph Simon Pallikkunnel,
Fr. Abraham Mutholath, E.J. Lukose Ellankil, Beena Indikkuzhy.
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BIBLE JEOPARDY AND BIBLE SEMINAR BY REV.
FR. ABRAHAM ORAPPANKAL
ON SUNDAY, JULY 8TH
AFTER HOLY MASS FOR ALL
ON BIBLE AS A PART OF
OUR SUMMER PROGRAMS

െതാഴിലധി ിത
വിദയ്ാ
ിക ക്ക്
േ ാ സ മാെര
ആവശയ്
്.
ന െട േകാ യം അതി പത െട മലബാ േമഖലയി
സാ ഹയ് േസവന വിഭാഗമായ മലബാ േസാഷയ്
സ ീസ് െസാൈസ ി (MASSS) സാ
ികമായി
ി
കുടുംബ ളിെല േന ിംഗ്, ക
സയ സ്, േസാഷയ്
സ ീസ് തുട ി െതാഴിലധി ിത വിദയ്ാഭയ്ാസം നട
കു ികെള സഹായി വാ സാ
ിക സഹായം േതടു .
ഒ വിദയ്ാ
ിെയ േ ാ സ െച
തിന് നി
നേ
തുക 125 േഡാള (5,000 പ). 91 വിദയ്ാ
ികെള
MASSS കഴി
വ ഷം ന െട ം മ
വ െട ം
സഹകരണേ ാെട േ ാ സ െച . ഈ വ ഷം അവ ക്ക്
തുട സഹായ ം 30
തിയവ ക്ക് സഹായ ം ന വാ
ഉേ ശി
.
എ ം അ ഹരായ കു ികെള അതാത് ഇടവകയിെല
േസാഷയ്
സ ീസ് െസാൈസ ി തിരെ
ടു
താണ്.
സഹായം ന ാനാ ഹി
വ ക്ക് ന െട ഇടവക െട
സാ ഹയ് േസവന വിഭാഗമായ ആഗെ
വ്െമ വഴി ന ി
നികുതി ഇളവിന് അ ഹരാകാ
താണ്. ന േയാ ക്ക്
ക്നാനായ മിഷെ
ഡയറക്ട റവ. ഫാ. ൈമക്കി

െനടു
ിയിലാണ് മലബാ
െസാൈസ ി െട ഡയറക്ട .

േസാഷയ്

സ
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THANK YOU NOTE
FROM FR. MICHAEL
VETTIKKATT
FOR OUR SUPPORT TO
AGAPE VEHICLE FOR
THE DISABLED
Dear Rev. Fr. Mutholath and Parish Community,
Greetings from the Kottayam Social Service Society!
‘Whatsoever you do to the least of my brothers
that you do unto me’
With great joy we welcomed the good news from
your side that you have transferred us an amount of
$4,025 towards the purchase of vehicle for Agape
Bhavan. We received the cheque through Mr. Kurian
Nellamattam. This was the first contribution for the
purpose of purchasing a new vehicle to Agape Bhavan. Of course, the amount of $3,210 that I received
as gifts from individuals in the U.S. is also put for this
purpose. I am waiting to get the promised contribution
from SAFP Canada for further action.
I am so happy, for as I told you earlier it was a
long cherished dream that is presently realizing. I
thank you and please give my special thanks to all
the parish members who have contributed generously
for this noble purpose.
Yours truly,
Fr. Michael Vettickat
Secretary
K.S.S.S.

ീസ്
July 8
Veena Kaniyaly

READERS / LECTORS
JULY 8

PASSAGE

Shefy Kannachamparambil

ീഹാക്കാലം
S.H. CHURCH

ST. MARY’S

1st Reading Isaiah 66:10-14c

Adersh James

Michael Vettathukadathil

2nd Reading Galatians 6:14-18

Jenson Aikkaraparambil Marshal Vettathukandathil

JULY 15
1st Reading Deut. 30:10-14

Gerrin Chathampadam

2nd Reading Colossians 1:15-20

Joann Puthenpurayil

Robina Njaravelil
Rosan Pathyil
Ashley Varakalayil
July 15
Abeena Karikkal
Jamie Mutholam
Tobin Poothakkary
JoAnn Puthenpurayil
Savio Vanchipurackal
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രണിക ് േഫാേ ാ ന ിേയാ?

ന െട മിഷെ
ം ഇടവക െട ം
ചരി മട
ബ വ
രണിക
ന ാ വ എ
ം േവഗം പ ിയി
നിലനി
ഈ ചരി
ി
വ
ാവസരം േയാജനെ ടു
മേ

കഴി
് 25 വ ഷെ
് കുടുംബ േഫാേ ാക
ഏ ി ക. നൂ ാ ക
ാനം പിടി വാനു
ാ.

ക്നാനായ െസമിേ രി െട ഡി ൗ
ജുൈല 15 വെര മാ ം

്

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
9518 W. 179th Street
Palos Heights, IL 60463
Tinley Park, IL 60487
(708) 489 6PRS
www.pro-rehabservices.com

St. Mary’s Unit

173.00

Regular Collection at S.H. Church

1,006.00

Building Fund for S.H. Church

3,700.00

Food Committee

ന ക്കായി നി യി ിരി
െസമിേ രിയി ജുൈല 15 വെര
റിസ വ് െച
വ
േന
:
1 ജുൈല ത
വിലവ ധനവി നി ഒഴിവ്.
2. 5% ഡി ൗ ് ജുൈല 15 വെര മാ ം.
3. പലിശയി ാെത തവണകളായി പണം അട ാ മതിയാകും.
4. ന ക്ക് ഇ െ
ഭാഗം തിരെ
ടുക്കാം

Best compliments from

July 15

268.00

Agape Lemonade (for charity)

54.00

Ice Cream net collection

66.50

Total Receipts at S.H. Church

5,094.50

Thank you for your support

Gaanam
Videos & Photos
Edukkutharayil

The Mutholath Family
Choicecare Home Health, Inc.

Professional

Skilled Home Health Agency of Choice

Touch

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
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

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Please support
our advertisers
to support us.

with
Latest Technology.
ANIL
Cell: 630202-5969
Res: 847-827-7827

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

