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വികാരി െട സേ ശം: എ ാമെ

മഹാ

തം ന

നിലനി

േ

?(

ാം േപജി ).

NEXT SUNDAY AT OUR KNANAYA CHURCH:

FEAST OF ST. JACOB AND CHRISMATION
MAIN CELEBRANT: MAR JACOB ANGADIATH
THIS ISSUE: YOUTH RETREAT PHOTO FEATURE

Photo above: Participants with Bishop Mar Jacob Angadiath, Vicar Fr. Abraham Jacob, and Chancellor Fr.
Roy Kaduppil. Photo below: Meet the Bishop Program where bishop answers their questions.
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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 Knanaya Church
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M. at Knanaya Church
SATURDAY 10:00 A.M. at Knanaya Church

Vol. 2, Issue 43

NOVENAS
Our Lady of Perpetual Help after Saturday Mass at
Knanaya Church.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 2nd Fridays of the month after Mass at
Knanaya Church.
PRAYER GROUP
ADULT: Sundays after Mass at Knanaya Church
REL. EDU. TEACHERS: After Religious Education
Class at Knanaya Church.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after Mass

RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 11:15 A.M. to 12:30 at Knanaya Church
3:45 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit

LEGION OF MARY
Saturdays after Mass and one Sunday per month

ADORATION
First Fridays after Mass at Knanaya Church

MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
First Friday evenings after Holy Mass

RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M. at Knanaya Church.

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass

THURSDAY, AUGUST 2, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.

SATURDAY, JULY 21, 2007
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 22, 2007
COMMUNITY AWARENESS DAY IN THE PARISH
Holy Mass at 10:00 A.M.
SEMINAR ON COMMUNITY AFTER MASS
BLOOD DRIVE FROM 11:00 A.M. TO 3:00 P.M.
Mass at OLV Church at 5:30 P.M.
THURSDAY, JULY 26, 2007
Death Anniversary of Bishop Mar Thomas
Tharayil (07-26-1975).
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, JULY 27, 2007
Outing program for Senior Citizens at 5:30 P.M.
Holy Mass at 7:00 P.M.
SATURDAY, JULY 28, 2007
FEAST OF BLESSED ALPHONSA.
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 29, 2007
FEAST OF ST. JACOB WITH CHRISMATION AT
10:00 AM AT S.H. CHURCH. MAIN CELEBRANT:
BISHOP MAR JACOB ANGADIATH.
Mass at OLV Church at 5:30 P.M.

FRIDAY, AUGUST 3, 2007
Holy Mass and ADORATION at 7:00 P.M.
MEETING OF MEN’S AND WOMEN’S MINISTRY
ALONG WITH ALL VOLUNTEERS OF THE
PARISH AFTER HOLY MASS
SATURDAY, AUGUST 4, 2007
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, AUGUST 5, 2007
SOCIAL SERVICE DAY IN THE PARISH
Holy Mass at 10:00 A.M.
Mass at OLV Church at 5:30 P.M.
THURSDAY, AUGUST 9, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, AUGUST 10, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at 7:00 P.M.
SATURDAY, AUGUST 11, 2007
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, AUGUST 12, 2007
CHURCH AWARENESS DAY AT PARISH
Holy Mass at 10:00 A.M.
PARISH DAY CELEBRTIONS AFTER MASS
Mass at OLV at 5:30 P.M.
WEDNESDAY, AUGUST 15, 2007
ASSUMPTION OF BLESSED VIRGIN MARY
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മഹാ

ിയ സേഹാദര

തം ന

നിലനി

േള,

ന െട ഇടവക ഇ ് സ ദായ േബാധവ രണ ദിനമായി
ആചരി കയാണേ ാ. ന െട സ ദായെ
റി ് കൂടുത
അറി േനടും േതാ ം നാം ജനി വള
സ ദായെ
േ ഹി
ക ം അതിെ ശാശ ത നിലനി ് ആ ഹി ക ം െച ം.
സീേറാമലബാ സഭ െട തലവനും േമജ ആ
ബിഷ മായ
അത ത ക ിനാ മാ വ ക്കി വിതയ ി വിേശഷി ി
തുേപാെല ക്നാനായ സ ദായം േലാക ിെല എ ാമെ
മഹാ
തമാണ്. തിബ
െള അതിജീവി ് 1662 വ ഷം അതു
നിലനി െവ ി െചറിയ
ളി ത ി ന െട കാല ്
അതു തക വാ പാടി . അതിെന നശി വാ നാം ഇടയാ
ക്കിയാ പതിനാറര നൂ ാ ിലധികം അതിെന പരിേപാഷി
ി ന െട
ിക അതു സഹിക്കി .
മാ േതാ ാ ീഹാ
ാപി ഭാരത സഭ നാലാം നൂ ാ
ി ൈവദിക ം െമ ാനുമി ാെത ക്ഷയി ക ം തക
െട വക്കിെല ക ം െച േ ാ െമസെ ാേ ാമിയായിെല
കീനാനി നി െകാടു
രി വ േപായി
സാഹസിക
നായ വാണിജയ്
ഖ േതാ ായാണ് അവ െട രക്ഷകനാ
യത്. ഇ െ
ഇറാക്കി
ായി
െസ കയ്ാ-െ സിേഫാ
ണിെല കാേതാലിേക്കാസിെ
ക ന കാരം െകാടു
രാജാവായി
േചരമാ
െപ മാളി
നി ് അനുവാദം
വാ ി ഉറഹായി നി
മാ യൗേസ ് െമ ാെന ം നാ
ൈവദികെര ം ഡീക്ക ാെര ം അവെര സഹായി വാ 72
കുടുംബ െള ം െകാടു
രിെല ി ഭാരതസഭ ് നവജീ
വ
ന ിയത് ക്നായിേതാ ായാണ്. അ
േദശീയ ക
വട ി തനി
ലഭി െകാ ി
േന
േളക്കാ ഭാരത
സഭെയ ന
ീവി ി
ത് േ ഷിത ദൗതയ്മാക്കി മാ ിയ
ക്നായിേതാ ാെയ വി
നായി കണക്കാ
വ
്.
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േ

?

നി
വാ തീ മാനി താണ് ക്നാനായ സ ദായെ
എ ാ
മെ
മഹാ ത ിേല
നയി ത്. ന െട ഉ വ ിെ
നൂ ാ ക പഴക്ക
തായ്േവ കെ
വാനും, വിശ ാ
സ ം പാര രയ്
ം പാലി വാനും, പര രം േ ഹി ം
സഹായി ം ജീവി വാനും സാധി
ത് വംശ
ി നില
നി
ി േപാ തുെകാ മാ മാണ്.
അതയ്
േതയ്കത
ഈ സ ഹെ
ഇ െ
പരി ത അള േകാ െകാ മാ ം അള
ി ത ാെത
നിലനി
വാ ന
ം, ഈ സ ദായ ി െട ഒ കാല
രക്ഷ ാപി സീേറാ മലബാ സഭ ം, ഈ സ ദായെ
സഭാ ക സംവിധാന ി െട സംരക്ഷി േപാ
കേ ാ
ലിക്കാ സഭ ം കടമ
്. ഈ സ ദായം സീേറാ മലബാ
സഭ ന ിയ തയ്ാേഗാ
ല േസവനെ
അനു രി െകാ
ാണ് സീേറാ മലബാ സഭ െട പരേമാ ത തലവനായ
ക ിനാ മാ വ ക്കി വിതയ ി ന െട പ ിയി വ
ാവി ത്: "ǌാ ഈ സ ദായെ
ആ ാ
മായി േ
ഹി
. എ ാലാ
െത ാം ഈ സ ദായ ിനുേവ ി
ǌാ െച ം" എ ്.

ക്നാനായ കുടിേയ സംഘേ ാടു കാേതാലിേക്കാസ് വാ ാ
നം െച
കാരം "കാേലാചിതം േപാെല ന ആ
ാെര
(െമ
ാെര)" ഭാരത സഭ ് തുട
ം അയ ക
ായി.
അ െന ന െട
േദശ നി
റിയാനി െമ ാ ാ
രാണ്, 1600
ല ീ
സഭ െട േമ േക്കാ
റിയാനി
സഭ െടേമ ഉ ാകു തുവെര, മാ േതാ ാ കര്ി യ്ാനികെള
നയി ി
ത്. ഉറഹാ മാ യൗേസ
ത
റിയാനി
െമ ാ ാ വഴിയാണ് റിയാനി ആരാധനകര്മം മലബാറി
കുടിേയറിയതും അതു സീേറാ (സിറിയ ) മലബാ ആരാധ
നാകര്മമായി പരിണമി തും. അതിനാ മ ാേരക്കാ ം സീേറാ
ം സീേറാ മലബാ സഭേയ ം
ജ നാ ി
ത
ായി
െത ാം വി െപ ക്കി മലബാ ആരാധനകര്മെ
അവ
െനടുംതൂണായി
ക്നാനായ
സ ദായെ
ം പരിപാ
കട െകാ ക്കാെര ം കട േക്ഷാഭെ
ം കട െചാ ക്കി
ലിേക്ക
കടമ
ന
്
.
െന ം അതിജീവി ് അപരിചിതമായ വിേദശവാസ ിന്
സ വംശ വിവാഹനി
ം വംശ
ി ം ക ശനമായി പാ
ന െട
ിക സാഹസികത കാ ിയത് മാ േതാ ാ ീഹാ
ഒ സ ദായ ിന് എ
ി വള ക യാസമാ
ാപി സഭ ന ജീവി ിക്കണെമ അദമയ്മായ ആ ഹം ലി
െണ
മാ മ , സ യം ഇ ാതാകുവാ
എ
മാണ്.
െകാ ാണ്.
തിസ ി നിറ
േ ഷിതകുടിേയ
ി
അതിെ ആരംഭകാലം ത
ാേദശി
പര രം അടു ് ഒ സ ദായമായി മാറിയ അവ ജ നാടി ക്നാനായ സ ദായെ
ി ം
േനാട് എേ
മായി വിടപറ
േ ാ ലഭി ഉപേദശമനുസ കമായി സംഘടി ി ് ഒ ി നിലനി വാനും വംശ
വിശ
ാസ
ം
പാര
രയ്
ം
പരിേപാഷി
ി
വാനും
േനതൃത
ം
രി ്, സ വംശ വിവാഹ ി െട ത
െട തനതാ കത നില
െകാടു ി
ത് ക്നാനായ പ ികളാണ്. എ ാ
എ ാ
ക്നാനായ കേ ാലിക്കെര ം അവ െട പ ികെള ം പതാ
സംവിധാന ി െട സംഘടി ി വാ ഏെറക്കാലം
മി
ന െട സ ദായ രക്ഷകനാണ് പി ീടു െമ ാനായ മാക്കീ
അ ലയ്മായ പ
പാ ം
മ ായി അ
. റിയാനിക്കാെര ഭരി ി
വരാ ഴ േകാതാെഴയി ട ാ
അഡ്ജുേ ാ ബിഷ ് മ
ീേനാസിെ
െസകര് റിയാ ം

അതു യഥാവിധി
ന: ാപിക്കാനാ േമാ?

(Continued on page 4)
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Speech of our Major Archbishop Mar Varkey Cardinal Vithayathil
in our parish addressing children and youth
My dear young people, you are the hope of Knanaya
Community here. All the young people, I tell you, be totally committed to Jesus; that Jesus be your everything;
be committed to his church built on Peter. And then you
will do wonderful things for the Knanaya Community and
for the whole church and diocese. Therefore be committed to learn more and more about the faith, the gospel
that your parents communicated to you. Learn wonderful things about Gospel through Catechism.
If you are committed to Jesus, you will be always in
union with Jesus. You will live with Him in a life of
prayer, a life of sacrifice, a life of sacraments, a life of
sharing the Eucharist, and sharing with the poor among
you.
You will also want to do something great for the
Kingdom of God, kingdom of justice, with peace, truth,
love, and unity. You may work with all human race
united in the charity of Jesus Christ. Do all that you can.
With Jesus you can do anything.
So my dear young people, you may have great ideas
about amazing doctors, engineers, and other great professions. Go may prosper you. But be committed to your
faith first; you bishop, your diocese, your parish, and do

what you can. Do voluntary work
especially teaching Catechism for
the coming generation. This is
what I am begging to you young
people.
Young people, don’t waste your
time in useless matters. This is
something that will last for ever:
Ask forgiveness for all your weaknesses. Jesus is
ready to forgive you. Then why do you worry? Try not to
offend Jesus. The challenges before you in this world at
present is so great that it is difficult to keep up the commandments of God. With all media and other attractions
of the world – the so called progressive world. To be
committed to Jesus is not easy. But by the grace of
prayer, sacraments, especially Eucharist, you can face
the challenges, and you can remain loyal to Jesus. And
if you fail, ask pardon from Jesus. What a beautiful life it
is!
So make your parish an instrument of real community of love where you love one another, respect one
another, and share one another. So that is the great
mission you have my dear young people.

(Continued from page 3)

വംശ
ിയിലധി ിതമായ ക്നാനായ ഇടവകാംഗത ം ഇ
േചാദയ്ം െച െ ടു
്. കേ ാലിക്കാ സഭ െട െപാതു
േപാളിസി
വി
മാണത് എ
പറ േ ാ ഓ
ക,
കേ ാലിക്കാ സഭയി െപാതു േപാളിസി
വി
മായ മ
പലതും േതയ്ക സാഹചരയ്ം പരിഗണി ് അനുവദിക്കാ
്.
ഉദാഹരണ ിന് കേ ാലിക്കാ ൈവദിക െട വിവാഹം ചില
പൗര യ് കേ ാലിക്കാ സഭകളി
അനുവദനീയമാണ്.
ര ാം വ ിക്കാ
നഹേദാസിനു േശഷം വിലക്കിയ
ിഡൈ
ല ീ കു
ാന ചില തുട
ത് മാ പാ ാ
അടു
കാല ് ഔേദയ്ാഗികമായി അനുവദി ക
ായി.
അതു േപാെല േലാക ിെല എ ാമെ
അ തമായ ക്നാനായ
സ ദായ ിന് ഒ കാല ് ഇതും ഔേദയ്ാഗികമായി അംഗീ
കരി കി ം. അതുവെര നാം ക്ഷമേയാെട വംശ
ി നില
നി
ി ം മ
വ മായി ന ബ ം ല
ി ം, സഭാ
ധികാരിക മായി ഡയേലാഗുക
തുട
ം, സഭാപരമായി
വള
ം, േകാ യം അതി പതേപാെല അേമരിക്കയിെല
വാസിക്നാനായക്കാ ം വള വാ
ാ
ി ക ം ഒ മ
േയാെട കര്ി ീയ രീതിയി പരി മി ക ം േവണം.

െസമിനാരി െ ാഫസറാ ം േസവനമനു ി ി
അേ ഹം
റിയാനിക്കാ
നാ െമ ാെന േവണെമ ം എ ാ
അേതാെടാ ം ക്നാനായക്കാ ക്ക് സ ം പത ം െമ ാനും
േവണെമ ം മാ പാ ാ ് നിേവദനം അയ . അതിനാ
ച നാേശരി മിസം
റിയാനിക്കാ
ായേ ാ
അതി
െ വികാരി അ േ ാലിക്കായായി നിയമിതനായ ലവീ
െമ ാ 1889 മാ പാ ാ െട ക ന കാരം മാക്കീല െന
ക്നാനായക്കാ െട വികാരി ജനറാളായി നിയമി . പി ീട്
1896 ച നാേ രി മിസ ിെ െമ ാനായ മാക്കീ പി
താവ് ക്നാനായക്കാ
സ ം പത എ ലക്ഷയ് ിനായി
മം തുട
. 1911 വി
പ ാം പീ സ് മാ പാ ാ
അതു സാധി ത .
മാക്കീ
പിതാവിെ
ചി ാധാരയി
നി െകാ
േവണം വാസിക്നാനായക്കാരായ ന
ന െട ആനുകാലിക
ിനു പരിഹാരം കെ
വാ . സഭേയാെടാ
നി
െകാ ് സ മായ സഭാസംവിധാനം വാസി നാടായ അേമ
രിക്കയി ം ക്നാനായക്കാ
ാകണം. അതു സാ യ്മാകണെമ
ി ന െട ആ ക കുടിേയറിയ
ല ളിെല ാം മിഷനു
ക ം പ ിേയാടുകൂടിയ ഇടവകക
ാകണം. സംശയ ി
െ
ം െത ി ാരണക െട ം കപടല
മാറി പര ര
ഐകയ്േ ാെട ലക്ഷയ് ിെല വാ നാം മിക്കണം. മാ
മ , ന െട സ ദായെ
സഭാപരമായി ശക്തിെ ടു ിയ
വി
പ ാം പി സിേനാടും ണയ്േ ാകനായ മാക്കീ
പിതാവിേനാടും നാം നിര രം ാ
ിക്കണം.

അതയ്
സസയ്
ം പക്ഷി ഗാദിക
ം സം ാര
ം എ തുേപാെല ഈ അതയ്
സ ദായ ിനും
വംശനാശം സംഭവിക്കാതിരി വാ എ ാവ െട ം പരി
മ ം സഹകരണ ം ആവശയ്മാണ്.
ഒ
ഫാ. ഏ

ിരി േ ഹേ
ഹാം േ

ാെട,
ാല

്
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YOUTH RETREAT REFLECTIONS

A RETREAT I PROBABLY WILL NEVER FORGET
Gerrin George Chathampadam

The KCYM retreat in Rockford was one
that I will probably never forget. It truly
was a retreat. A time when we can look back, reflect,
and really examine where we are with our relationship
with God. For some of the people participating, it was
just round two and for others it was the first of any
kind of retreat. For me, I fell into the second category
and I didn’t know what to expect. I heard mix emotions from the last retreat, mainly positive ones, and
wanted to see for myself what it was all about.
Right from the beginning, you could tell that all the
leaders including Sabu uncle, our team leaders, Biju
uncle, Fr. Mutholath, Jenson and Shiju Chettai,
wanted for us to have a truly enlightened experience.
We started with creating goals, which including making new friends, connecting with God and Fr. Mutholath, learning how to pray, and most of all having fun.
I can safely say we accomplished all of them.
The retreat offered a variety of speakers, including
Fr. Mutholath who offered us a lecture on the history
of Knanayites, an open forum for questions, and also
had prepared games for us. For me this was one of
the more important highlights of the whole retreat because Fr. Mutholath not only gave us the history of
our past, but also wanted us to keep up to date with
our situation at church and its future. Fr. Roy, as well
as Bishop Angadiath, had an opportunity to discuss
and spiritually inform us, and to celebrate mass.
The Retreat also included individual sessions for
both college students, and high school students.
From the standpoint of a college student, I personally
thought this was one of the better aspects of the retreat because we had a more personal one on one

interaction with our speakers. We had an opportunity
to discuss issues regarding the different stages of
love, the Holy Spirit, and on praying itself. I commend
Sabu uncle for getting these speakers because each
offered a unique perspective, especially Shiju Chettai,
who was here for the first time and gave us a very
moving and personal discussion.
There are quite a few activities that contributed to
group participation. We participated in praise and
worship times, which included inspirational songs by
Biju uncle. Also, we participated in skits, which everyone enjoyed the most. Also, we participated in adoration which is time taken by everyone to sit in a dimly
lit chapel, with the body of Christ exposed, and praying to oneself. It was a really powerful and personal
experience. Finally, one of the most enjoyed activities
of the retreat was Kabadi.
I came into the retreat a little skeptical, thinking
that it would be a dull experience. After going through
it once, I think everyone would agree that at least one
experience there has changed him or her, and hopefully the chance of having more retreats continues
into the future.

A VERY GOOD EXPERIENCE

Mathew
Idiyalil

Mar Angadiath joins the youth for Nadavili

This was my second retreat and a
very good experience for me.
It
helped me get closer to Jesus. I also
had a lot of fun with the skits and the
songs. Originally, I didn’t want to go to
this retreat. My dad did force me to go
but in the end I am glad he sent me.
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SCENES FROM YOUTH RETREAT HELD IN ROCKFORD FOR YOUR YOUTH
REGISTER FOR RELIGIOUS EDUCATION

Death Anniversary

For Favors Received

(07-26-1975)

Registration for Sacred Heart and St. Mary’s Religious Education Schools have started. Please fill up
the application form for both new and on-going students and submit it to our DREs along with the fees.
Application forms are available after Holy Mass and
at our parish website.
TEACHERS AND VOLUNTEERS NEEDED
Those who would like to serve as teachers or as volunteers, please contact the DREs.

BLOOD DRIVE AT OUR CHURCH

ൈക

ഇടവക

രണിക ് േഫാേ ാ ന ിേയാ?

July 22

ാക്കാലം

JULY 22

PASSAGE

S.H. CHURCH

ST. MARY’S

1st Reading

Genesis 18:1-10a

Sindhu Jimmy

Jeffry Plamparampil

2nd Reading Colossians 1:24-28 Simon Kattappuram

Ida Plamparampil

JULY 29
1st Reading

Genesis 18:20-32

By Vimala Nedumakkal

ന െട മിഷെ
ം ഇടവക െട ം കഴി
25 വ ഷെ
ചരി മട
ബ വ
രണിക ് കുടുംബ േഫാേ ാക
ന ാ വ എ
ം േവഗം പ ിയി
ഏ ി ക. നൂ ാ ക
നിലനി
ഈ ചരി
ി
ാനം പിടി വാനു
വ
ാവസരം േയാജനെ ടു
മേ ാ.

Our Parish Summer Program
team is organizing a 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.

READERS / LECTORS

Mar Thomas Tharayil
Former Bishop of Kottayam

Lisa Kanjirathumkal

2nd Reading Colossians 2:12-14 Ashley Varakalayil

Jake Nediyakala
Jex Nediyakala

Royce Njaravelil
JoAnn Puthenpurayil
Jerry Thekkeparambil
Seejo Valacheril
Savio Vanchipurackal
July 29
Jithin Kaduthodil
Sherry Kulathilkarottu
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
Vinitha Padinjath
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സംഭാവന ലി ്
ന െട ക്നാനായ പ ി ം
് െസ റിനും സംഭാവന July 15
ന ിയതിെ ലി ം വാ ാന തുക ം ഉട
സി െ ടു
താണ്. അതിനു
ായി, വാ ാന തുക അറിയിക്കാ വ ം St. Mary’s Unit
അടു
ഗഡു ത വാനാ ഹി
വ ം അവ പ ി ക ി Regular Offering at Knanaya Church
ക്കാെര ഏ ിക്കണെമ ് അഭയ്
ി
.
Building Fund: Youth Center
All children and youth who would like to contribute to our youth center can do so on any Sunday,
especially on July 29th when our bishop Mar Jacob
Angadiath will be available at our Knanaya Church.
The names of those below 21 who contribute $250
or more will be permanently displayed in the youth
center. Please be a part of our history.

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

1,245.00
1,000.00

Food Committee

CHILDREN & YOUTH CONTRIBUTION

Best compliments from

153.00

332.00

Agape Lemonade (for charity)

39.00

Religious Store

40.00

Second Offering for Sabha Dinam

456.00

Ice Cream (Men’s Ministry)

41.00

TOTAL RECEIPTS AT S.H. CHURCH

3,153.00

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

