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വി. യാേക്കാബ് ീഹാ െട തി
ാ ം ൈതലാഭിേഷക ം
ഖയ് കാ ിക : മാ േജക്കബ് അ ാടിയാ ്
പിതാവിന് സ
ീയ മ യ് െ തി
ാ ആശംസക !
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േരാഗ ദുരിത
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നി

രക്ഷി

ചുമതല ഫാ. േജാ ജ് പാ

വാ

െവ ി

ാ

നാ ദിനം.

റ ്

Vicar General and Knanaya Region Director Rev. Fr. Abraham Mutholath inaugurating the new Knanaya
Catholic Mission of South Florida in Miami. Present and past office bearers of the Knanaya association are
seen along with Fr. Salim Chakkumkal and Fr. George Pakkuvettithara.

Bishop Mar Jacob Angadiath, Fr. Roy Kaduppil, and Fr. Abraham Mutholath celebrating Syro-Malabar Mass
in English during the retreat at Rockford organized by Sacred Heart Knanaya Catholic Youth Ministry.
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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
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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

Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.

SATURDAY, JULY 28, 2007
FEAST DAY 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.
Special Collection at Knanaya Church and at St.
Mary’s for Victims of Natural Calamities in Kerala.
Mass at OLV Church at 5:30 P.M.
THURSDAY, AUGUST 2, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 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 OF THE PARISH
Holy Mass at 10:00 A.M.
Mass at OLV Church at 5:30 P.M.
THURSDAY, AUGUST 9, 2007

FRIDAY, AUGUST 10, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at 7:00 P.M.
ADORATON AND PRAYER FOR CHILDREN MINISTRY AFTER HOLY MASS.
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
Holy Mass at Knanaya Church at 7:00 P.M.
THURSDAY, AUGUST 16, 2007
Holy Mass, Novena and Benediction at Community
Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, AUGUST 17, 2007
Holy Mass and Novena of St. Michael at 7:00 P.M.
SATURDAY, AUGUST 18, 2007
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
ECUMENICAL FAMILY NIGHT AT KNANAYA
CHURCH FROM 5:30 P.M.
SUNDAY, AUGUST 19, 2007
PRAYER DAY AT 10:00 A.M. LEAD BY FR. JACOB
KURUPPINAKATH AND SUNNY STEPHEN.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
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ിക്കാരായി

ാ

േള,

ൈവദിക േമല യ്ക്ഷ ാ െട ം ൈവദിക െട ം അ ായ
േ ഷിത െട ം േനതൃത
ി ൈദവാലയ േക ീകൃത സ ഹ
മായി ാണ് ക്നാനായക്കാ
എക്കാല ം നിലനി വ
ത്.
സ ം ഗതാഗത സൗകരയ്
ം ഏെറ സ
ം സ ാധീന
ായി
വാണിജയ്
ഖ കീനായി െതാ െ കുടിേയ
ലക്ഷയ്ം ഉറഹായിെല മാ േജാസഫ് െമ ാെന ം നാ ൈവദി
കെര ം ഡീക്ക ാെര ം അവെര സഹായി
ജന വിഭാഗ
െ
ം ഭാരത ിെല ി ് സഭാ
ഷ െച കയായി
േ ാ. ഒേര വിശ ാസ ം ഒേ െറ െപാതു േതയ്കതക
ാ
യി
അവ ഭക്തി ം വിശ ാസ ം നിലനി
തിനു
േവ ി െകാടു
രിെല ത
െട 72 ഭവന
െട മ യ് ി
ആദയ്ം തെ ൈദവാലയം നി ി .
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മതിേയാ
മതിേയാ??
േ

റിയത്.

ക്നാനായക്കാ വടേക്ക അേമരിക്കയി കുടിേയറിയേ ാ ം
ആദയ്ം
മി ത് ക്നാനായ ൈവദികെര േകാ യ നി
െകാ വ വാനാണ്. ഷിക്കാേഗായി തുട ിയ ആ നടപടി
മ
േദശ ളി ം ആവ
ി . അ െന ന െട അ ായ
താ രയ്െമടു ് േകാ യം െമ ാനായി
മാ കുരയ്ാേക്കാസ്
കു േ രി പിതാവിെ
ം
ാേദശിക ല ീ െമ ാ ാ
െട ം സഹകരണേ ാെട നാം മിഷനുക (അര പ ിക )
ാപി . കഴി
വ ഷം ഷിക്കാേഗായി
ക്നാനായ പ ി
ഉ ായേതാെട നാം ഒ ര പ ിക്കാരായി. എ ാ
നാമി
നി ം ഏെറ വളേര ിയിരി
.
േകാ യെ
ക്നാനായ ചരി ം ആവ
ി വാ അനുകൂല
സാഹചരയ്ം ന ക്കി ് അേമരിക്കയി
്. 2001
സീേറാമലബാ
പത നിലവി വ തിനാ നെ
മന ിലാ
വാ
ി
ല ീ െമ ാ ാെര സമീപിക്കാെത ന
െടതെ
റീ ി െപ െമ ാെ അനുവാദേ ാെട സ ം
മിഷനും പ ി ം
ാപി വാ സാധി
. 2006 ഏ ി
30 ത ക്നാനായ റീജിയ
അേമരിക്കയി നിലവി വ
തിനാ ക്നാനായ മിഷനുക
ാപി ക കൂടുത
ഗമമായി.
മാ മ ,
പത
ി
ക്നാനായക്കാ ഒ
േതയ്ക സഭാ
സംവിധാനമായി മാ ക ം െച .

ക്നാനായക്കാ എവിെട കുടിേയറിയാ ം അവിെടെയ ാം
പ ി ം ൈവദിക േനതൃത ം ഉ ാകുവാ
മി ി
.
െകാടു
രി
തെ
പരി
ൈദവമാതാവിെ
ം മാ
േതാ ാ ീഹാ െട ം വി
കുരയ്ാേക്കാസിെ
ം നാമ
ി ക്നാനായ പ ിക ഉ ായി
. പി ീട് മ
േദശ
ളിേല
കുടിേയറിയേ ാ
പല പ ിക
ാെയ ി ം
ഉദയംേപ , കടു
ി, േകാ യം, ചു ം, ക ിേ രി എ ീ
ൈദവാലയ ളായി
അവയി
ധാനെ വ. ഈ അ
പ ിക ം പതിനാറാം നൂ ാ ി
േപാ
ഗീ കാ െട
1557
റിയാനിക്കാ െട െമ ാനായി
മാ അ ാ
സാ
ിക സഹായേ ാെട
തുക്കി പണി ക
ായി. ഹ ിനു കീഴി െത ം വട ം വിഭാഗ
ക്ക് െവേ െറ
ഇവ ം ബാക്കി െചറിയ പ ിക ം വട ം വിഭാഗക്കാ മായി അ ക്കദിയാേക്കാ ാ ഉ ായി
. പത െട ഭൗതിക ഭര
പ േച
ായി
പ ിക ം േച
ാണ് ക്നാനായക്കാെര ണ ചുമതല അക്കാല ് ൈവദികരായ അ ക്കദിയാേക്കാനായി
അ രപ ിക്കാ എ വിളി ി
ത്.
. േറാമിെ നി േ ശ കാരം 1889
ലവീ
െമ ാ
മാക്കീ
മ
ായി
അ
െന
ക്നാനായക്കാ
െട
വികാരി
ജനറാ
മാക്കീ ബ മാനെ
മ ായി അ
ക്നാനായക്കാ െട
ളായി നിയമി . 1896 മാക്കീ െമ ാനും വട ം െത ം
വികാരി ജനറാളായേ ാ
ത ക്നാനായ പ ിക വ ി
െവേ െറ വികാരി ജനറാള ാെര നിയമി ി
വാ അനുകൂല സാഹചരയ്മായി. പി ീട് അേ ഹം ച നാ വിഭാഗ
.
േ രി മി
ിെ
വികാരി അ േ ാലിക്കയായേ ാ
െത ംഭാഗ
േതയ്ക വികാരി ജനറാളിെന വ ് ക്നാനായ
പ ിക
വ ി ി . 1911
െകാ യം മി ം ക്നാനായ
ക്കാ
മാ മായി നഃ ാപിതമായേ ാ 26,155 വിശ ാ
സിക ം, 31 ൈവദിക ം, സ
ം വട ംഭാഗ മായി പ
േച
തുമായ 30 പ ിക
ായി
. പത
ാപിതമാ
യതിനു േശഷമാണ് ക്നാനായ സ ദായം അ തകരമായി കുതി

സഭാപരമായ
ക്ക്
സഭാധികാരികേളാടു േയാജി
നിേ പരിഹാരം
കെ
ാനാ .

േറാമിെ
നി േ ശമി ാെത തെ
കു േ രി പിതാവി
െ
ം ന െട ആ ക െട ം ആ ഹം പരിഗണി ് അഭിവ യ്
മാ
േജക്കബ് അ ാടിയാ
പിതാവ് ക്നാനായക്ക ക്ക്
വികാരി ജനറാളിെന ം, എ ാ ക്നാനായക്കാെര ം ക്നാനായ
മിഷനുകെള ം േച
് ക്നാനായ റീജിയണും, ക്നാനായ വികാരി
ജനറാളിന് ക്നാനായ റീജിയെ ചുമതല ം ന ിയത് കനാനായ
സഭാ ചരി
ിെല വലിെയാ വഴി ിരിവാണ്. അതിനു നാം
അ ാടിയാ
പിതാവിേനാട് ഏെറ കടെ ിരി
. നാം
ആവശയ്െ ടു
ല ളിെല ാം ക്നാനായ മിഷനുക
ാപി വാനും ഇടവകയായി വള വാനം േവ
സഹായം
ന െട സ ദായെ
േ ഹി
അേ ഹം െച
്.
കഴി
ജുൈല 21-നു മിയാമി േക മാക്കി സൗ ് േ ാറി
(Continued on page 4)
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YOUTH DAY CELEBRATION PHOTOS

Youth Day Celebration: SAT training program (above) and presentation on Children and Youth Ministry.

ഇടവകയിെല സീനിയ സി ിസ

സ്

തിനിധിക

(Continued from page 3)

ഡാ ക്നാനായ മിഷ

അേ ഹം

ാപി

ക

ായേ ാ.

സഭേയാടു സഹകരി
വ
ി േ ാ
േചാദി
െത ാം ഉടെനയെ ി ം താമസംവിനാ സാധി കി
അനു
ഭവമാണു ക്നാനായ സഭാ ചരി
ി
ത്. ല ീ െമ ാ
ാ െട കീഴിലായി
േ ാ
അ
വരാ ഴ േകാഅഡ്ജുേ ാ െമ ാെ െസകര് റിയായി
മാക്കീല
ക്നാനായക്കാ ക്ക് സ ം
പത ം ക്നാനായ െമ ാനും
േവണെമ ് േറാമിേനാട് ആവശയ്െ േ ാ
അേതാെടാ ം
മ
റിയാനിക്കാ
ം സ ം
പത ം നാ മ ാനും
േവണെമ ് അേപക്ഷി . എ ാ
േറാം അേ ാ
അനു
വദി ത് ര
റിയാനി പതക ം അവ ് വിേദശി െമ ാ
ാ ം ഒ ക്നാനായ വികാരി ജനറാ മായി
. സഭേയാടു

േച

് ഭാവി പരിപാടിക

ആ

ണം െച േ ാ .

സഹകരണ ം നിര ര അേപക്ഷക ം പരിഗണി ാണ്
പി ാല ് ക്നാനായക്കാ ക്ക് േകാ യം മി
ായതും അതു
കര്േമണ പതയാ ം അതി പതയാ ം വള
തും. അേത
ൈശലി നാം ഇവിെട ം തുടരണം.
ന ക്കിവിെട േരാഗതി ഉ ാകു
്. എ ാ കൂടുത
മിഷനുക ം പ ിക ം
ാപി ് ഒ ര പ ിയി നി ്
പ ര പ ികളാെയ ി ം നാം വള വാ
മിക്കണം. ഒ ം
ന െട വംശ
ി ം പാര രയ്
ം കലക ം നാം പരിേപാ
ഷി ിക്കണം. ന െട വിശ ാസ ം സഭാേ ഹ ം ഐകയ് ം
അനനയ്ത ം ക ് സഭ െ
േപാെല തുട
ം ന ക്ക്
അംഗീകാര ം ഉയ
ം ന ം.
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്
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പനി ം കൃതി േക്ഷാഭ ം ലം ദുരിതമനുഭവി
നാ ിെല ന െട സേഹാദര െള സഹായി ്
ന ക്ക് ന അയ ാരാകാം.
േകാ യം അതി പത െട സാ ഹയ് േസവന വിഭാഗം
വഴി ഏ ം അ ഹി
വ
സഹായെമ ി
ജീവകാ ണയ് വ
ന ി ന
ം പ േചരാം.
LETTER FROM ARCHBISHOP
MAR MATHEW MOOLAKKATT IN
RESPOSE TO THE LETTER INFORMING OUR PRAYER AND SECOND COLLECTION FOR
THE VICTIMS OF FEVER AND
FLOOD IN KERALA
Dear Fr Mutholath,

slides. From the newspapers and through other media
you might have heard that the people in Kerala are
now suffering very much due to the heavy and ceaseless rainfalls and landslides.
Water levels in major rivers are rising at an alarming
rate. Low-level areas of the state are inundated in the
heavy rains. The situation is expected to aggravate as the
inflow of water from high ranges, which have been receiving heavy rain for three days or more continuously is expected to flood the low level lands in the coming days. According to the official government report, the Monsoon has
already claimed 141 lives, 21 in the last 2 days. Under the
initiative of the state government, 250 relief camps were
opened for 20000 victims. More than 28000 houses had
been partially damaged and 1500 houses were completely
destroyed in the floods.

I have gone through the letter and
appreciate your willingness to help the victims of fever. I
hope it will be a relief for a good number of people who
suffer from fever and its after effects. In this connection I
would like to bring to your attention the incident of landslide
that happened in N.R.City where the house of one of our
parishioners was totally wiped out, causing the death of
one lady and injury to other members of the family. Mar
Pandarasseril had been there to visit them and attend the
funeral. Our priests who were in retreat in Thuvanisa has
Two weeks back in Veliyanadu, a cyclone occurred and
made a spontaneous collection for them. Now we are trydestroyed 34 houses. We immediately visited the area and
ing to raise some funds for them. Your collaboration is
had a dialogue with the people. 34 houses belonged to the
appreciated.
members of Self-help groups. Now we are looking forward
to support these families for the maintenance of their damMar Mathew Moolakkatt
aged house and the estimated maintenance cost was Rs.
50000/- Kottayam district is partially flooded and 47 relief
LETTER FROM FR. MICHAEL VETTIKKATT
camps have been opened. Altogether 764 families were
SOCIAL SERVICE DIRECTOR
moved to the camps. As the people are still suffering from
ARCHDIOCESE OF KOTTAYAM
different viral infections, the situation is more serious than
This year unusually we have climatic changes, which we expected. Rockslides took the life of 8 people in Rajakresults in the outbreak of Chikungunya, Dengue and Viral kad in Idukki district. It is estimated that 23 houses were
Fever in. Kottayam, Allapuzha and Pathanamthitta dis- destroyed and 429 houses suffered partial damages in the
tricts. According to the official records, 9,816 patients heavy rains and landslips in the Idukki district.
sought treatment for viral fever at hospitals in Kottayam
district alone, of them 1587 is suspected Dengue cases.
Understanding the urgent need of the people who are
suffering from the Viral Dengue fever, Land slides, and
Victims of these epidemic fevers are mainly wage labor- ceaseless rainfalls we have designed both short term and
ers and complete relief from the disease may require three long-term measures including mobile medical camps,
months and more. They were not in a position to go for any supply of food materials, Awareness programmes, Diswork. Their body parts especially legs and knees had tribution of leaflets, Livelihood promotions, House reswelling. Day by day the spreading of the so-called dis- pairing etc. The financial crunch has been a major limitaeases is increasing. Health departments are conducting tion for us to launch the relief measures. The financial suplimited medical camps and this is insufficient to the victims. port from your side help us to implement the measures on
priority basis.
To add to the turmoil, disasters is coming one by
Fr. Michael Vettikkatt
one in Kerala in the form of cyclones, floods and landSecretary, KSSS
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IMPORTANT UPCOMING EVENTS

August 12, Sunday: Parish Day Celebrations after 10:00
A.M. Mass until 4:00 P.M. Outdoor programs with food and
fun.
August 19, Sunday: Prayer Day. Neendoor Vicar Fr. Jacob
Kuruppinakath and Music Director Sunny Stephen will lead
the program from 10:00 A.M. until 4:00 P.M.
September 9, Sunday: Opening of Religious Education
Schools. SAL SOLO Music Concert with Anno Domini Mass
for children and youth from 10:00 A.M. COUPLES DAY
celebration after Holy Mass until 5:00 P.M.

Vol. 2, Issue 44

SPONSORS OF ST. JACOB FEAST
Chittalakkattu Chacko
Kaithakkathottiyil Siby
Kattappuram James
Kunnathupurayidam Joshy
Manjankal James
Mudiyoorkunnel Chacko
Mutholam Sunny
Ottathaikkal Jacob
Pullappallil Jacob
Puthenpurayil James
Vachachira Joy
Vanchipurackal Jacob
For Favors Received

September 20 - 23: (Thursday evening to Sunday evening).
Retreat by Benny Punnathura team (Shalom TV).
Please make yourself available these days.
NEW GRAVE RATE AT KNANAYA CEMETERY
From August 1, 2007 the price of the graves reserved
for our parish will be as follows:
Marker graves $1,025.00
Monument graves $2,050.00
REGISTER FOR RELIGIOUS EDUCATION

Congratulations to Rev. Fr.
George Pakkuvettithara
(Kallara St. Thomas parish),
the newly appointed priest in
charge of Knanaya Catholic
Mission in South Florida.

By Fr. Abraham Mutholath

Registration for Sacred Heart and St. Mary’s Reliഇടവക രണിക ് േഫാേ ാ ന ിേയാ?
gious Education Schools have started. Please fill up
the application form for both new and on-going stuന െട മിഷെ
ം ഇടവക െട ം കഴി
25 വ ഷെ
ബ വ
രണിക ് കുടുംബ േഫാേ ാക
dents and submit it to our DREs along with the fees. ചരി മട
ം േവഗം പ ിയി ഏ ി ക.
Application forms are available after Holy Mass and ന ാ വ എ
Those who would prefer to E-mail their photo, please sent to:
at our parish website.
TEACHERS AND VOLUNTEERS NEEDED

joychemmachel@yahoo.com

Those who would like to serve as teachers or as volunteers, please contact the DREs.
READERS / LECTORS
JULY 29

PASSAGE

1st Reading Genesis 18:20-32

ൈക

July 29

ാക്കാലം

S.H. CHURCH

ST. MARY’S

Lisa Kanjirathumkal

Jake Nediyakala

2nd Reading Colossians 2:12-14 Ashley Varakalayil

Jex Nediyakala

AUGUST 5
1st Reading Eccles 1:2; 2:21-23 NA
2nd Reading Colos. 3:1-5, 9-11

NA

Jomin Aikkaraparampil
Jincy Aikkaraparampil

Jithin Kaduthodil
Sherry Kulathilkarottu
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
Vinitha Padinjath

August 5
Veena Kaniyaly
Shefy Kannachamparambil
Robina Njaravelil
Rosan Pathyil
Ashly Varakalayil
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സംഭാവന ലി ്
ന െട ക്നാനായ പ ി ം
് െസ റിനും സംഭാവന
July 22
ന ിയതിെ ലി ം വാ ാന തുക ം ഉട
സി െ ടു
താണ്. അതിനു
ായി, വാ ാന തുക അറിയിക്കാ വ ം Mass at OLV - 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

CHILDREN & YOUTH CONTRIBUTION

145.00
643.00
2,275.00

Food Committee
268.00
All children and youth who would like to contrib65.00
ute to our youth center can do so on any Sunday, Agape Lemonade (for charity)
especially on July 29th when our bishop Mar Jacob Ice Cream (Men’s Ministry)
44.00
Angadiath will be available at our Knanaya Church.
The names of those below 21 who contribute $250 TOTAL RECEIPTS AT S.H. CHURCH
3,295.00
or more will be permanently displayed in the youth
Thank you for your support.
center. Please be a part of our history.
Please make checks payable to SHKC Parish
Best compliments from
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

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

