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At MATHER HIGH SCHOOL, 5838 N. Lincoln Ave, Chicago
On Saturday March 1st at 6:00 P.M.
Chief Guest: Bishop Mar Jacob Angadiath
On Stage: All the 550 students and teachers of Sacred Heart and St. Mary’s Religious Education Schools.
THEMES
Part 1: “Sharing Love of Jesus.” Totally Biblical stories and miracles presented as ballet.
Part 2: Knanaya History Ballet with focus on migration history and culture of the Knanaya Community.
Part 3: Grand Finale with our bishop by all the students and teachers.
Continuous three-hour ballets without any formal meeting. All are welcome.

വാ ഷിക ധ ാനം
വി
വാര ിെനാ
മാ
ഈ വ ഷെ
ധ ാനം മാ ് 6, 8 തീയതികളി (വ ാഴം, ശനി)
ൈവ േ രം 6:30 ത ക ണി ി െസ റി ഉ ായിരി ം. െവ ിയാ ൈവ േ രം 6:30 ം,
ശനി ം ǌായ ം 10:00 ത 5:00 വെര ം ഇടവക പ ിയി ധ ാനം നട െ
താണ്.
ANNUAL RETREAT
AT COMMUNITY CENTER: March 6, Thursday from 6:30 P.M. to 9:00 P.M.
March 8, Saturday from 6:30 P.M. to 9:30 P.M.
AT PARISH CHURCH: March 7, Friday from 6:30 P.M. to 9:30 P.M.
March 8 & 9, Saturday and Sunday from 10:00 A.M. to 5:00 P.M.
RETREAT TEAM:

Devine Retreat Center New Jersey, USA, The U.S. Branch of Potta Devine Ministry
Fr. Anthony Thekkanath V.C., Fr. Martin Kalamparambil V.C., & Toby Manimaleth

Parish Fundraising Committee Coordinator Gracy Vachachira and other committee members making agreement with
Jomon Thodukayil for “Manikilukkam 2008“, the fund raising program of our parish this year.
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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.
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago
ENGLISH MASS at 11:30 A.M.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M.
3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
ADORATION
ALL: First Fridays after Mass.
CHILDREN: Every 2nd and 4th Friday after Holy Mass.
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RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 3rd Fridays of the month after 7:00 P.M.
Mass.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass & 4:00 P.M. at OLV.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass
LEGION OF MARY
Saturdays after 10:00 A.M. Mass.
MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass
PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass
THEOLOGY COURSE
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass

SATURDAY, MARCH 8, 2008
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Annual Retreat at parish church from 10:00 A.M.
to 5:00 P.M. by Devine Retreat Center.
Annual Retreat at Community Center from 6:30
SATURDAY, MARCH 1, 2008
P.M. to 9:30 P.M. by Devine Retreat Center
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Confession from 10:00 A.M.
SUNDAY, MARCH 9, 2008
ADORATION AFTER THE MASS as per diocesan Holy Mass at 10:00 A.M.
instructions.
Religious Education School from 10:00 A.M.
Annual Retreat at parish church from 10:00 A.M.
RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL AT MATHER
to 5:00 P.M. by Devine Retreat Center.
HIGH SCHOOL, 5838 N. Lincoln Ave., Chicago
from 6:00 P.M.
English Mass at 11:30 A.M. at parish hall.
Chief Guest: Bishop Mar Jacob Angadiath
First Communion Parents Meeting of Sacred
Kick off of Fundraising program of the parish Heart School at 1:00 P.M.
“Manikilukkam.”
Retreat for Religious Education Students and
staff from 1:00 P.M.
SUNDAY, MARCH 2, 2008
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
No English Mass or Rel. Education Class today.
First Communion Parents Meeting of St. Mary’s
Holy Mass at 10:00 A.M.
School at 4:00 P.M. at OLV hall.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
THURSDAY, MARCH 6 2008
THURSDAY, MARCH 13, 2008
Annual Retreat at Community Center from 6:30 Mass, Novena, Way of the Cross and Benediction at
P.M. to 9:00 P.M. by Devine Retreat Center along Community Center at 7:00 P.M.
with Holy Mass, Novena, and Benediction at CommuFRIDAY, MARCH 14, 2008
nity Center.
Mass and Way of the Cross in English at 7:00 P.M.
FRIDAY, MARCH 7, 2008
SATURDAY, MARCH 15, 2008
Mass at 6:30 P.M.
Annual Retreat at parish church from 6:30 P.M. to Mass & Novena at 10:00 A.M.
Way of the Cross at Holy Hill, WI at 1:00 P.M.
9:30 P.M. by Devine Retreat Center.
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വെര നാം ഏെറനാ
എെ

ിയ സേഹാദര

ി ി

േള,

അതി കളി ാ താണ് ാനായ സ ദായെമ ി ം സീേറാ
-മലബാ എ പൗര
സഭ െട ഘടകമായ േകാ യം അതി
പത ് സീേറാ-മലബാ സഭ െട അതി കളിേല വ
ന
സ ാത
. അ േകരള ി ം, തമിഴ്നാടിെ
ം ക ണാ
ടക ിെ
ം ഏതാ ം േദശ ളി മായി പരിമിതെ ിരി
.
ത വികസന സാ തക േതടി ന െട ജനം േലാകം
വ
ടിേയറിയേ ാ അവ അതാ
ല ളിെല ാേദ
ശിക െമ ാ ാ െട ം കേ ാലി ാ പ ിക െട ം അജപാ
ലന പരിധിയി വ . ന െട ആ ക സാ
ിക പിേ ാ
ാവ യി നി
വ തിനാ
ന െട സംഭാവന െട
ഘനം േനാ ാെത ഉദാര മനഃ ിതിേയാെട ല ീ
പത
ക ം പ ിക ം നെ സേഹാദര ല ം കണ ാ ി സ ാഗ
തം െച . ന െട അജപാലന ആവശ
അവ നട ി
.ന
ന െട റീ ി ം ഭാഷയി ം വി
ബാന
ഉ െ െട
തി
നട ണെമ ് ആവശ െ
േ ാ ഉദാര മന: ിതിേയാെട അവ അ െച ത . പി
ീ ന േടതായ മിഷ ക
ആവശ െ േ ാ
ല ീ
പതക െട ഭാഗമായി സീേറാ-മലബാ മിഷ ക ം ാനായ
കേ ാലി ാ മിഷ ക ം
ാപി ത . ന
സ മായ
പത ആവശ െ േ ാ ചി ാേഗാ അതി പത അതി
േവ
ഒ ാശക െച ് ചി ാേഗാ സീേറാ-മലബാ
പത
ായി. ഇ ം ന
സ ം പ ിക ഇ ാ
ല
ളി വി
ാന ം മ
ദാശക
ം അവ
ിയ
വാടക പ ിക ത ക ം ന െട ൈവദികെര അവ െട
പ ികളി േജാലി െച വാ ം താമസി വാ ം അ വദി
ക ം െച
.
എ ാ
സീേറാ-മലബാ
പത ഉ ായതി
േശഷം
സ ം പ ിക
ാപി വാ ം വികാരിമാെര നിയമി
വാ ം സ യം പര ാ തേയാെട കാര
െച വാ ം നാം
ാ രായി
്. അേ ാ ം നാം സ ം പ ിക
ാപി
ാെത, വികാരിമാെര ന
േവ ിതെ
നിയമി ാെത,
ല ീ പ ികെള ആ യി
ത് ല ീ ഇടവകകെള ം
പതകെള ം അസ
രാ
. മ
ായ
ിയായി

പരാ യ ി നി
സ ാ യ ിേല
വള
സ ാഭാവിക ം
േ ശകര മാണ്.
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ത്

േവ പിരി
താമസി വാ
ാ രായി ം കാരണവ ാെര
ആ യി കഴി േ ാ അവെര നി ബ
ം പിരി ക
െയ ത് കാരണവ ാ െട െട കടമയാണ്. ഇതാണ് വടെ
അേമരി യിെല
ാനായ മിഷ ക
അ ഭവി
തി
സ ി. ല ീ സഭ ന െട വികാസ പരിണാമ ിെ
തി
സ ി ഘ
ളി ന ിയ േസവനെ
ം സഹായെ
ം
ന ിേയാെട വിലമതി െകാ ് അവെര ഇനി ം
ി ി
ാെത ന െട സ യം പര ാ ത ം സ
വള
മായി
പരി മി ണം.
ന െട ഈ ാ സിഷ ഘ
ി , ല ീ സഭേയാ
െടാ ം ാനാേയതര സീേറാ-മലബാ മിഷ ക ം ഇടവകക ം
നെ
ഏെറ സഹായി
്. എ ാ ǌായറാ കളി ം
ന െട റീ ി
ാന ം മതേബാധന പരിശീലന ം
ാ
നാ
ം ഭ സംഘടനക ം ാനായ ാ േടതായി
ഇ ാ
ല ളി
ന െട ആ ക
് അതി േവ
സൗകര
ഉദാര
മന: ിതിേയാെട
ാനാേയതര
മിഷ ക െച ത
്. ടാെത ന െട തിനിഥികെള
ഇടവക െടേയാ മിഷെ േയാ ഭരണ സംവിധാന ി
പ കാരാ ക ം െച
്. ഇവ
നാം
ാനാേയതര
സീേറാ-മലബാ
മിഷ ക േളാ
കടെ ിരി
. ഒ ം
അവ െട സൗകര
േത
ാനായ സേഹാദര െള നാം
െ
കേയാ പരിഹസി
കേയാ െച
ത്. കാരണം,
ന
െച
െകാ
ാനാവാ
അജപാലന ആവശ
ലഭ മാ േ ാ
അ
േയാജനെ
ത് അവ െട
ആ ാ ികത െട ന വശം മാ മാണ്.
സഭാപരമായി വള വാ േവ
സൗകര
നാം അംഗ
ളായിരി
ചി ാേഗാ സീേറാ-മലബാ
പത ന
െച ത
്. ാനായ മിഷ ക ം ഇടവകക ം
ാപി
വാ ം േകാ യം അതി പതയി നി
ൈവദികെര അവ
െട മതല ഏ ി വാ ം മാ േജ ബ് അ ാടിയാ
പിതാവ് േവ
മീകരണ
കാലാകാല ളി െച ത
. അേമരി
വ
ാനായ ാ
േവ ി ാനായ
റീജിയ
ാപി ത് പിതാ ന ിയ ചരി
ധാനമായ
സംഭാവനയാണ്.
എ ാ ന െട േകാ യം അതി പതയിെല പിതാ
ാ
േരാ േപാ ം വിേയാജി ് ചി ാേഗാ സീേറാ-മലബാ
പത
േയാ നി ഹകരണം
ഖ ാപി ം, സഭാ
ാെര ം
ൈവദികെര ം പീഠി ി ം ന െട സഭാപരമായ വള
നാം
തെ
ട ി. ഇനിെയ ി ം നാം മ
വെര
െ
ാ
െത ം
ി ി ാെത ം സ യം പര ാ തയിേല വളരണം.
ന
സ ം ഇടവകക ം
ൈടം ൈവദിക ം സ ം
പത ം ഉ ാകണം. തിയ ദിശാേബാധേ ാെട ന ഭാവി
െയ
ി ക െകാ ് ന
് ഒെ ാ മേയാെട സഭാപര
മായി വള വാ
മി ാം.
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
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ഷി ാേഗാ േസ ഡ് ഹാ ് ാനായ
ഇടവക െട ധനേശഖരണാ
ം
2008
7 ശനിയാ
ൈവ േ രം 6:00 ന്
ഷി ാേഗാ േഗ ്േവ തിേയ റി
(5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630)

അവതരി ി

:

മണികി
ട

യായി
മണി
േകാമഡി ം ഡാ

ം
സമയേ
്
ം ഗാനേമള ം.

േവശനം പാസ് ലം.
ഏവ േട ം സഹകരണ ം സാ ി
സാദരം
ണി

ം
.

REGISTER FOR

MARRIAGE PREPARATION COURSE
OFFERED BY FAMILY COMMISSION
OF SACRED HEART KNANAYA CATHOLIC PARISH
Dates: April 11th 6:00 P.M. to 13th 6:00 P.M.
Coordinator: Tonny Pullappally (630) 205-5078
ഉ ി കാര ം സാധി തിന്

ഉപകാര

രണ

- േ ാമി പതിയി

ന ി നിറ

ദയ

- െജ ി

ാെട

ക

റം
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Once, a priest accidentally fell off a
cliff. But as he plummeted towards his
death he was luckily able to grasp hold of
an old protruding tree root. Hanging precariously a thousand feet above the
ground, he prayed aloud, “Please save
me, O Lord!” For sometime, there came
no reply. Then, just as his energy was
running out and his fingers were beginning to lose their grip on the root, the
Lord called from the sky, “I will save you
on one condition: first let go of the root.”
The priest thought for a while and then
responded meekly, “Is anyone else up
there?”
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made for patients in the other group. Ten
months later, Dr. Byrd found that the
health of the group that was being
prayed for was twenty one times better
than those not being prayed for. This is
the new scientifically proven power of
prayer. As Alfred Tennyson used to say,
“More things are wrought by prayer than
this world dreams off”.

What about the fact that God sometimes really doesn’t answer our prayers?
Maybe it’s because we’re asking God for
Tomy Kunnasseril the wrong thing. Maybe we shouldn’t always ask Him to move mountains.
Maybe we should be asking Him for the courage to
Millions of people pray everyday. But many of climb them! Maybe we should be asking more for inthem lack faith. They lack confidence and conviction. ternal strengths such as Determination, Patience, Will
God, however, is infinitely graceful despite our lack of power, Won’t power, Wisdom, Contentedness and
faith in Him. He continues to help us in our times of Peace in our hearts. Maybe God isn’t fulfilling our reneed, though we may not have the required insight, quests because he has already given us enough in
intelligence or spiritual inclination to discern or ac- our lives. Maybe the only prayer we need say in our
knowledge the miracles that occur all around us eve- life is, “thank you, God”. Maybe He wants us to start
turning our attention away from ourselves and to beryday of our lives.
gin praying for others. Prayers made for oneself- that
An extremely convincing and highly scientific study is, for one’s own body and material happiness- are of
to test if prayers really are answered by a supernatu- the lowest rank. Prayers for others are the most poral power was conducted by cardiologist Dr. tent and noble - especially prayers for people not
Randolph Byrd in 1988, under the most stringent close to you or those you hardly know.
laboratory conditions at San Francisco General HosSo tap into that Higher Source. It’s a bonanza of
pital, U.S.A. 393 heart patients under his care without
their knowing, were split into two groups. The names riches, a windfall of inspiration and an ocean of blessand medical conditions of all the patients of one ings. You needn’t go far. The gracious god is just a
group were given to a prayer group who agreed to prayer away.
pray for them regularly. No such arrangement was

ന െട ഇടവക െട ധനേശഖരണാ
ം നട
പാരീഷ് ഹാളി

"മണികി
ം 2008" േ ാ ാമിെന
േവാള ിേയ ് മീ ിംഗ് ടിയേ ാ .

റി ് ആേലാചി

തിന്
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...)

േഹയ് േക ിേ
കാെര നെ ാ േമളം
മാ
ാ െട തിയ പ ീെട ദാശയാേണ. (2)
തിയ പ ീെട പരിസര ളി േതാരണം കാണാം.
ൈമ ി നി ം പാ േക കാം മ മ രമായ്.
(േഹയ് േക ിേ ...)

ഗാന രചയിതാവ്
േറായി കേ ാ റ

ാ
ി ാനായ് പ ിെയാ പണി യ
േ ാ
മാേലാകേരാ വചനേമാതാ പീഠ യ
േ ാ. (2)
ന െട േ ഹം മ ാ
ാ മായ് പ വ ീടാ
ഈ ൈദവാലയം കാരണമായ് തീ
ിേടണേമ.
(േഹയ് േക ിേ ...)
ചി ാേഗാ ാ ഡ ഹിവഴി വ ണ
േ ാ
േഗാഹ ിവെര േ നിലവ വ േച
േ ാ (2)
േ ാല
്, െട ǌ െള ാ
്
പ ി റ ി പിതാവി സേ ാഷമാേയ.
(േഹയ് േക ിേ ...)
േമ ഡി ǌ
െ ാ പ ിത േ ാ.
മ ാ വി ര പ ി പണിയാ ത േ ാ. (2)
അ െയ തി ി
, അ െയ നമി ി
.
Coordinators of “Manikilikkam 2008” Shiju Cheriyathil
ന ിേയാെട േമാദേമാെട ഓ
ി
.
and Binu Poothurayil describe fundraising strategy to
(േഹയ് േക ിേ ...) the our volunteers.
February 24
Mass OLV - St. Mary’s Unit

315.00

Offering for Malayalam Mass

1,432.00

Offering for Youth Mass
Food (Women Ministry, Chicago )
Religious Store

50.00
481.00
47.00

Piggy Bank by children

750.00

Agape Store (for charity)

103.00

TOTAL AT SACRED HEART

READERS / LECTORS

2,863.00

March 2
10:00 A.M. MASS
Aniena Sunny
Sindu Sunny
Vinitha Padinjath
Nirmal Maniparambil
11:30 A.M. English Mass

(No English Mass)

March 9
10:00 A.M. MASS
Abeena Karikkal
Nirmal Maniparambil
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
11:30 A.M. English Mass
Jeffin Chakkalakal
Jogin Kadamuriyil

േനാ കാലം

March 2

PASSAGE

MALAYALAM MASS ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

1st Reading

1Samuel 16:1b - 13a

Sabu Mutholam

No English Mass

Shalom Olyil

Jini Kannothara

No English Mass

Geethu Kuruppamparampil

Surej Koladiyil

Joyal Perikalathil

Jeffrin Thirunelliparampil

Jisha Poothura

Sumith Vettathukandathil Princeton Alappattu

2nd Reading Ephesians 5:8-14
March 9
1st Reading

Ezekiel 37:12-14

2nd Reading Romans 8:8-11

March 2, 2008

ഓശാന (മാ
പ ിയി ം

Knanaya Parish Bulletin Page 7

് 16) രാവിെല 10:00ന് ഇടവക പ
േ ാല െവ രി ്, ദ ിണം,

ിയി ം ൈവ േ
ാന.
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രം 5:30ന് ഓ.എ .വി.

െപസഹാ വ ാഴം ൈവ േ രം 6:30ന് ഇടവകപ ിയി ം രാ ി 9:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം
കാ ക ക
ഷ ം
ാന ം അ ം റി
ം. (ര ിട ം െപസഹാ അ ം പാ ം
െകാ വ സഹകരി മേ ാ).
ഃഖെവ ി രാവിെല 10:00ന് ഇടവകപ ിയി ം ൈവ േ രം 7:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം
പീഢാ ഭവ
ഷ ം ആേഘാഷമായ രിശിെ വഴി ം ക
ിേന
ം. (ഇടവക പ ിയിെല
ീവാ പാത ് ക ി പിടി വാ എ ാവ ം രി ക െകാ വ
ത് ന ായിരി ം..
ഃഖശനി: ഇടവക പ ിയി രാവിെല 10:00ന് ഃഖശനി ആചരണം:
തീ,
െവ ം
െവ രി ് (തിരിക ം വി
ജലം െകാ േപാ വാ
െചറിയ പാ
ം െകാ വരാം)
ാന ാന ത നവീകരണം,
ാന.
ൈവ േ രം 7:00ന് ഇടവക പ ിയി
രാ ി 11:00ന് ൈന സിെല 8307 േനാ
ഉയി

ഈ
ാന ം േ ഹവി
ം. െസ ് േമരീസ് ണി ിെ
് ഹാ ലം അവന വി
െസ ് േജാ സ് പ ിയി .

ǌായ രാവിെല 10:00 ന് ഇടവക പ

രിശിെ വഴി: ന
വിേ ാ സിനി
ഇം ീഷി
േത ക
ഓ ടി വ േച മേ

ിയി

ഈ

ാന

ദിവ ബലി.

െട ഇടവക െട ആഭി ഖ
ി േസ ഡ് ഹാ ് പ ി ം െസ ് േമരീസ് ണി ം സഹകരി ്
േഹാളി ഹി ി മാ ് 15 ശനിയാ ഉ കഴി
് 1:00ന് ീവാ പാത നട
താണ്.
ിക
്
ബാ ായി നട
താണ്. എ ാവ ം സ ം വാഹന ളിേലാ മ
വ മായി സഹകരിേ ാ 12:45
ാ.

Gaanam
Videos & Photos
Edukkutharayil
Professional Touch
with
Latest Technology.

Best compliments from

The Mutholath Family

Pro-Rehab Services, P.C.

Choicecare Home Health, Inc.

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

Skilled Home Health Agency of Choice
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide.
6400 College Dr. Suite 100, Palos Heights, IL 60463
(708) 489-0123, www.choicecarehh.com

Medicare Certified, most insurance accepted.

COMPUTER SERVICE
& SUPPORT
Home/Office service
& Network

Professional with
11 years experience
in catering.

CALL FOR DETAILS

Saju Chemmalakuzhy
ANIL
Cell: 630-202-5969
Res: 847-827-7827

Cell.224-392-0687

Sajuchemmalakuzhy@gmail.com
MS Certified since 1997

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

ROYAL TRAVEL SERVICE
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

ST. MICHAEL’S TOWING
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

Greetings to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

1-866-JOE-4-TOW

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

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Royal Maids L.L.C.

Gasoline distribution
throughout the Midwest

We make it sparkling clean

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

Malayalee Family Owned and Operated

Gas Depot Oil Co.

Free Estimate: 847-676-2300

IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

4901 Oakton St.,
Skokie, IL 60076

www.gasdepot.com

Fax: 847-676-2303
Cell: 847-687-2151

E-mail: sparklinghomes@comcast.net
SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

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)
Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301.
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals

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.

For your Individual Income tax preparation

Cell :( 847) 436-4330

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

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 *

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

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

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)

