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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 Voluntary Staff / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.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. during Religious Education
School days.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.
SYRO-MALANKARA MASS
First Sundays of the month at 8:30 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.

Vol. 4, Issue 8

RECONCILIATION / CONFESSION
First Sundays from 10:00 A.M. - 12:30 P.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.
THEOLOGY CLASS
Second and Fourth Saturdays after 10:00 A.M. Mass.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass
LEGION OF MARY
First and Third 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.

Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M
WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2008
Holy Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.
SATURDAY, NOVEMBER 15, 2008
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
SUNDAY, NOVEMBER 16, 2008
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M.
English Mass at 11:30 A.M.
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M

THURSDAY, NOVEMBER 27, 2008
No Novena at Community Center today because of
Thanksgiving.

FRIDAY, NOVEMBER 28, 2008
Marriage Preparation Course at Maywood from 6:00 P.M.
until Sunday 5:30 P.M.
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M.
Koodara yogam at the house of Georgekutty Pullappally at
MONDAY, NOVEMBER 17 - 20, 2008
Eparchial Assembly of St. Thomas Syro-Malabar Diocese 7:30 P.M.
from 6:30 P.M. until November 20th Thursday noon.
SATURDAY, NOVEMBER 29, 2008
THURSDAY, NOVEMBER 20, 2008
Marriage Preparation Course continues at Maywood from
Knanaya Region Meeting at our church from 2:00 P.M. to 9:00 A.M.
9:30 P.M.
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
Holy Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M. Bible Study Group after 10:00 A.M. Mass
FRIDAY, NOVEMBER 21, 2008
SUNDAY, NOVEMBER 30, 2008
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00 മംഗള വാ
കാലം ആരംഭി
.
P.M.
Holy Mass at 10:00 A.M.
No Religious Education Class and English Mass today beSATURDAY, NOVEMBER 22, 2008
cause of Thanksgiving.
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M.
Seminar after 10:00 A.M. mass on lay ministries.
Bible Study Group after 10:00 A.M. Mass
Mass at OLV at 5:30 P.M
SUNDAY, NOVEMBER 23, 2008
MONDAY, DECEMBER 1, 2008
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M.
25 േനാ ് ആരംഭി
English Mass at 11:30 A.M.
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ARE ALL KNANAITES IN THE KNANAYA COMMUNITY?
most of you are not participating in the activities of
our parish or our association. Though you might be
It is God’s plan that we are born in the Knanaya interacting with our community members for banquets
community. Do we have freedom to select our par- and family gatherings, they are not community events.
ents, siblings, place of birth, or the community in
No one can blame you for your keeping away from
which we are born? They are all God-given treasures
the
community because most of our community acfor us. However, it is up to us how we deal with them.
tivities are not appealing to you. Though our parish
From its establishment in the fourth century, church in Maywood is offering English Mass on SunKnanaya Community has been flourishing under the days at 11:30 A.M. you are not familiar with the Syroprotection of the church. When the Church was di- Malabar English Mass. However, if you attend that
vided in 1653 because of the Coonan Cross Oath, the mass for a few weeks, you will become accustomed to
community split and developed under the protection that as is the case of some who are already attending.
of the Catholic and Jacobite churches.
We want your involvement in our parish and associaSince half a century, the community faces some tion activities and your valuable suggestions are welchallenges because of the migration of its members come. I would be glad to involve you in the developoutside the state of Kerala. A major portion of this ment of our parish and our proposed Youth Center. I
migration has been to North America. Because want you to involve in the faith and moral formation
Knanaya Catholic Archbishop of Kottayam has no of our young generation.
jurisdiction outside its ecclesiastical boundary, the
What worries me is that if you keep away from
community outside Kerala, came under the pastoral the community activities, your children and their
care of Latin bishops. Fortunately our laypeople or- children will be lost for the community. That
ganized themselves as Knanaya Catholic Associations means many of the branches of this community
all over the world and our Knanaya Bishops encour- that would be emerging from your family would be
aged such venture and served as their patrons.
lost forever for this community. Whereas, if you
Because many of you were born outside Kerala or involve in our parish, and bring your children to
some of you came here when you were very young, our church for regular Mass and Religious Educayou do not know Malayalam well. American culture tion Classes, they will become part of our parish
and values have high influence on you. You are used and our community. That will assure that majority
to attending the American parishes of the Latin Rite. of them would keep endogamy and be active in the
Since our bishops and priests had their limitations, community.
they could not establish parishes exclusively for the
The fact that you are born to Knanaya parents
community as we do in Kerala. Knanaya associations and that you married a Knanaya spouse would
could organize limited pastoral activities compared to make you a Knanaya. However, that won’t make
parishes. So, many of you have lost track of intimate you a part of the Knanaya Community until you
relationship with our community. I have noticed that involve in the community events of the parish and
association. So please feel proud of the community
in which you are born under the providential plan
of God, and be a part of it so that you and your
If you do not involve in
coming generation won’t be lost branches of this
our Knanaya Church,
community.
will yours be a Knanaya
With a lots of love,
family during the coming
generations?
Fr. Abraham Mutholath
Dear Knanaya Youth and Young Adults,
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ലായി ടാ ികളിലാണ് ǌ
േപായത്. നയന
ആദം ത
േമാശ ം മിശിഹാ ം അ േഫാ
മേനാഹരമായി
അതി
കളിെല
ശ
.
സാ
ം വെര
ൈദവ-മ ഷ ബ
ിെ
ചരി സംഭവ െള േനരി ക ം
ശി ം ആ
ഈേശാ െട ബാല കാല ം തി
ംബ ജീവി
ീയാ തി
ക വാ ഷി ാേഗാ തി
ദയ
ത ം അ
രി ി
തായി
ന
ിെല
ഇടവകയി നി ് വികാരി േമാ . ഏ ഹാം
കാ ക . മാതാവിെ മംഗള വാ
നട
ല
േ ാല ിെ േന ത
ി വി
നാ ക ം
ാ
ി വാ ം തി
ംബ ിെ ഭവനം
വ ി ാ ം സ ശി വാ 101 അംഗ സംഘം
ിതിെച ി
ിടെ
പ ിയി
േ ാല
െസ ംബ 30ന് ഷി ാേഗായി നി
റെ .
െ
കാ ികത
ി
ദിവ ബലി അ ി
പിേ
് െട അവീവ് വിമാന ാവള ിെല ിയ
വാ ം കഴി
. കാനായിെല വിവാഹ വി
നട
സംഘം ര
ബ കളിലായി ന
ിേല യാ
ലെ
പ ിയി ദ തിക
് വിവാഹ
സി കണിയാലി
ട
. യാ യി ഉടനീളം ാ
ന ം തമാ ം
വാ ാനം നവീകരി വാ കഴി
ം വലിെയാ
നിറ
നി . വലിെയാ
മല െട
കളി
െകാ ാര അ ഭവമായി. ഈേശാ െട ആദ അ ത ി പേയാഗി
സ ശമായ േഹാ
ൗണിലായി
ǌ
െട ആദ െ
ക ഭരണി െട ചി ം പല ം ക ാമറായി പക
ി. മാതാ
താമസം.
വിെ കിണ ം ǌ
സ ശി .
വി
ാനേയാെട ആരംഭി ര ാം ദിവസം എ ാ
വ
ം കൗ കകരമായ കാ ക െട ദിവസമായി
. ഈേശാ
മാേ ാദീസാ സ ീകരി േജാ ാ
നദി െട ഉറവിട ി
നി ായി
ട ം. ട
് ന
ം േകസറിയാ ഫിലി
ി ം വഴി ഈേശാ െട ഖ
വ
ന േമഖലയായി
കഫ ണാമിെല ി. ഗിരി ഭാഷണം നട ിയ മല, പേ ാ
സിെ ഭവനം, ഈേശാ പതിവായി
ാ
ി ി
സിന
േഗാഗ്, പേ ാസ് വിശ ാസ ഖ ാപനം െച
ലം, അ
ം ര
മീ ംെകാ ് അ തം വ
ി
ലം, ൈബ
സെ യി
കാലഘ
ിെ അവശി
നിലനി
ൈദവാലയ
എ ി െന ൈബബിളി
പരാമ ശി
ല
േനരി ക
ാ
ി വാ കഴി
. പി ീട്
ഗലീലിയാ കടലി െട ഈേശാ െട കാലെ
മാ കയി
േബാ ി ǌ
യാ െച . ഗലീലി തടാക ി
നി
പിടി "പേ ാസിെ മീ "
ിയായി
ഉ ഭ ണം.

െജറിേ ായിേല
യാ യി
"ന സമറിയാ ാര
താമസി െവ
വിശ സി െ
സ ം ൈഗ
കാ
. ബഥാനിയായി
ലാസറിെന ഉയി ി
ക റ
കാ വാ
കഴി
. ലാസ ം സേഹാദരിമാ ം താമസി
ല
പണിയെ
പ ിയി ം ഈേശാ െട സാ ി
മന ി ധ ാനി ് ǌ
ദിവ ബലിയി പ േച
.

"
ി
ം
ം

ഈേശാ െട പരസ ജീവിത ിെ
അ നാ കളി
െചലവഴി ഒലി മലയിേല ായി
അ
യാ . അവിെട
നി ് ജ സേലം നഗരം
വ
കാണാം. പ ് അവിെട
നി െകാ ാണേ ാ ഈേശാ ജ സേലം ൈദവാലയ ിെ
നാശെ
റി
വചി ത്. ഓശാന പാടി േയ വിെന
അ ഗമി ജനെ േ ാെല അേത നിര ി െട തീ
ാടക
സംഘ ം നിരയായി നീ ി. യാ
െട ഒ വി
ǌ
ഗദ്സേമ
േതാ
ി
േവശി ് വികാര നി ഭരമായി
അവിെട ദിവ ബലിയ ി . ഈേശാ െട ര ം വിയ ാ
ചരി
സി മായ േയാ ാ നദിയിലിറ ിയ സംഘം മാറ് മേനാേവദനേയാെട
ാ
ി വാ പേയാഗി
ക ്
േ ാല
െ േന ത
ി
ാന
ാന തനവീക അവി െ
ൈദവാലയ ി
ാപി ി
്. ഈേശാ െട
രണം നട ി. ചില െവ വ മണി
് ആ നദിയി
ി േവദന െട
രണകേളാെട ǌ
ആ ക ി
ശി
ളി ്
രായി. താേബാ മലയിേല
വഴി, വയനാ ിെല
(Continued on page 5)
രം കയ
േപാെലയായി
തിനാ െചറിയ
കളി

Some members of the Holy Land and Vatican pilgrims at the time of departure from Chicago O’Hare International Airport with travel agent Mathews Abraham and Vicar Rev. Fr. Abraham Mutholath.

November 16, 2008

Knanaya Parish Bulletin Page 5

Vol. 4, Issue 8

േന ീവി ി പ ിയി
ജന ിരി ിനിടിയി െട നീ ീ
ഉ
ീേശാ
ജനി
ലം
ക
ളി െ
ക . ഈജി ിേല
ǌ
െട േവദനക ം കാ െവ
ാ
ി .
ഒളിേ ാ
ിനിടയി ഉ ീേശാ മാതാ പാ െകാ
െകേ ാ
താഴ്വരയി െട നട ് ഈേശാ അ
അ ാ
വാ പേയാഗി
ഹയി ഇ ം കാണെ
അ തകര
ഴം കഴി ക ം, അ േ ാല ാ പരി
ാ ാവിെന സ ീക മായ െവ െ ാടി പല ം സ ാനഭാഗ
ിനായി േസവി
രി ക ം െച െസഹിേയാ ശാലയി ം ദാവീ രാജാവിെ
ാ
ി
ം അ വഴി ലഭി
പക െട സാ
കബറിട ി ം ǌ
സ ശനം നട ി.
ദ ശി ി ിരി
ം കാ വാ കഴി
.
അ
ദിവസം ബദ്ൈസദാ ള ിെ അവശി
ം,
മിയിെല ഏ ം താഴ്
ലമായ ചാ കടലിെ തീരം
മാതാവിെ മാതാപിതാ ളായ േജാവാ ി ം അ
ം താമ േതടിയായി
അ
ബസ് യാ . ആ കടലിെല ധാ
സി ി
ിടെ
പ ി ം സ ശി . അതിന
് റ ായ ലവണ സ
മായ മ ് ശരീര ി േത പിടി ി ് എ ാ
ഉദ ാന ിെല അ
ാരയി ǌ
ബലിയ ി . ട
് വ ംതെ
െവ
ിലിറ ി. െവ
ി താഴാെത എ ാ
രിശിെ വഴി, അ സംഭവി യഥാ
ല ളി െട നട വ ം െപാ
തടിേപാെല കിട അ ഭവം മെ ാരിട ം ലഭി
ി. അവാച മാെയാ അ ഭവമായി
അത്. േയ വിെ
ാ താണ്. തിരി വ
വഴി തക
ജ സെലം ൈദവാ
നിണമണി
കാ ാ ക െകാ
പവി മായ ആ പാത ലയെ
ഓ
് ഇ ം യ ദ തലയടി
ാ
ി
യി െട ഈേശാ െട രിശി
വ വെര ǌ
ം വികാര വിലാപ മതി ം അവിെട
ാ
ി
വെര ം കാ ക
നി ഭരരായി നട . കാ വരിയി
ഈേശാ െട
രി
ായി.
നാ ിയ
ല ം, അേ ാ
മി
ം ലം വി
കീറിയ
ഇ ാേയ
ാ അടിമത
ി കഴി
ി
ം പി ീ
പാറ ം, തശരീരം കബറട ാ ത ാറാ ിയ, ഇ ം ഗ
തി
ംബം
അ
ാതവാസം
നട
ിയ
മായ
ഈജി
ിേല
ം പക
, അ ത ശില ം, ഈേശാ അട െ ് ഉ ാ
ായി
ǌ
െട
അ
യാ
.
േജാ
ഡാ
ഇ
ാേയ
നം െച ക റ ം ക ǌ
െതാ വണ ി ാ
ി .
(Continued from page 4)

(Continued on page 6)

പി ീട് തിയ െജ സേലമിെല നഗര
േ ാ ആ നിക ഗേവഷന ി െട കെ
ക (പഴയ ൈബബി ) കാ ക

ി െട യാ െച
ിയ ചാ കട
ായി. ശ മായ

Veneration of two holy stones: Above is the stone that Jesus used to pray at the Garden of Gethsemane before his
arrest. Below is the stone used to prepare the body of Jesus
before his funeral

Pilgrims waiting in line to venerate the spot where Jesus
was crucified at Calvary.
Photo below: Wailing Wall in Jerusalem where Jews lament even today at the loss of their Holy Temple.
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േയ

(Continued from page 5)

അതി

ി
േദശ ളി െട െച ടലിെ
തീരംവഴിയായി
ആ യാ . ആ കടലിെല ക ീ േപാ
െവ
ി
െവ ാരംക ക െട തിള
ഭംഗി കമനീയ കാ യായി
.
ഇ ാേയ
അതി
ിവി ് ഈജി ി
േവശി േ ാ
ത ഓേരാ ബ ി ം ഗ ാ ം ഇട ിെട േപാലീസ് ജീ ം
ǌ
് അക ടി േസവി . അേമരി
തീ
ാടകെര
നിലയി ǌ
്
ര ിതത ം ഉറ ാ വാ
സ
ാ നടപടിയായി
അത്. അ െ
യാ അവസാ
നി ത് ഈജി ിെല െസ ് കാതൈറനിലായി
.

ാെര പീഡി ി റേമസസ് ര ാമെ മ ി (അ കാെത
ി ിരി
ശവശരീരം) എ ിവ ഉ െ െട ഫറേവാമാ
െട കാലഘ
ിെല അനവധി കാ ക ക േതാെടാ ം
ൈന നദിയി
യാ െച െകാ ് ഒ
സ് ഡി
ം
ǌ
ആസ ദി .

ഈ തീ
ാടന ിെ അഭിമാന
അരേ
റിയത് ട
സ ശി േറാമിലായി
. ൈദവ ിെ
സ ം നാ ിെല അ േഫാ സാ
െട ചി ം വ ി ാ
നിെല െസ ് പീേ ് ബസലി യി
ദ ശി ി ി
ത്
ǌ
ക
ളി െ
ക . ന െട ആ നാ കാരിെയ
ഇ ാേയ ജനം ഈജി ിെല മ മിയി
ടാരമടി ് വി
െട പദവിയിേല ് ഉയ
ിയ ചരി സംഭവ ി
ൈദവെ
സമാഗമ ടാര ി ആരാധി ി
തിെന അ
സാ ികളാ വാ
ടിയവരിെല ഒ വലിയ സംഘം 101
രി ് പിേ
രാവിെല ǌ
ഈജി ിെല ടാര ി
േപരട
ന െട ഇടവക ാരായി
. ബനഡി ് പതിനാ
ദിവ ബലി അ ി . പി ീ പഴയ നിയമ സംഭവ െള അ
റാമ
മാ പാ ാെയ േനരി
കാ വാ ം അേ ഹ ിെ
രി
ശ
ളാ
ക ത്. േമാശ ം ൈദവ ം ത ി
ദിവ ബലിയി പ േച വാ ം കഴി
ത് മെ ാ ഭാഗ മായി
ടി ാ നട ിയ സീനായ് മല, ൈദവം അ ി െട
പ
. തി
് അവിെട ആലപി മലയാള ഗാന
ി
ശ മാ
തിന് ഉപേയാഗി
ിെ ടി, അഹേറാെ
മലയാളികളി േരാമാ
ണ
ി. ഉ കഴി
് േറാ
േന ത
ി കാള
ി െട സ
തിമ ഉ ാ ി വി
പ
ാനായ േമള െട കിേ ാഫി ം ǌ
പ േച
.
ഹാരാധന നട ിയ
ലെ
കാള
ി െട പാറയി പതി
േറാമിെ
ൗഡഗംഭീര ശ
ം െക ിട
ം
ശ
പം, ഇ ാേയ ജനം അ തകരമായി െച ട കട
കലാകാര ാ െട അതിവിശി
ശി
ം ബസലി ക ം
േദശം, ഫറേവാ രാജാവ്
ീം ബാ ് നട ിയി
ം
ǌ ളി വി യ ണ
ി. േലാക ശ മായ പിേയ ാ,
ഇ ം ട
മായ മല ടിയിെല അ ത നീരാവി എ ിവ
സിൈ
ചാ ലിെല വ ചി
, വ ി ാ മ സിയ
ൈബബിളിെല വിവിധ രണക ǌ ളി ണ
ി. െകയ്
ിെല മ മേനാഹര ശ
, മാ പാ ാമാ െട കബറിട
േറായിേല
യാ യി ിടയി
യസ് കനാലിനടിയി െട
, െകാേളാസിയം ട ിയവ
ിയ സമയംെകാ
ഹയി െട ബസ് കട േ ാ ǌ
ഏഷ
ഖ
ǌ
ക േശഷം ഒേ ാബ 14ന് ര ാ നീ
ǌ
െട
ി നി ് ഈജി ിെ തെ
ആ ി
ഖ
ിേല
(Continued on page 7)
ാ
കട ത്. യസ് കനാലി െട ക ക േപാ
താ
യി
ആക ഷകമായ മെ ാ
ശ ം.
േലാക

ിെല മഹാ

ത

ളിെലാ

ായ പിരമിഡ്, ഇ

ാ

Photos above: Armed police security to assure our protection in Egypt. Image engraved near Mount Sinai of calf used by
the Israelites for idolatry while Moses on the mountain receiving ten commandments.
Photo below: Stations of the Cross at the real place where it happened.
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ി

(Continued from page 6)

തീ

ാടനം അവസാനി .

ഏെതാ
ി ാനി ം ഈേലാക ി
ലഭി ാ
അ ലഭ ഭാഗ മാണ് വി
നാ സ ശനം എ
നി ംശ
യം പറയാം. അതിനാ ǌ
എ ാവ ം അതീവ സ
രാണ്. യാ യി ടനീളം ൈഗ ക പറ
തിെ മലയാള
പരിഭാഷ ം ൈബബി അധി ിതമായ മ വിശദീകരണ ം
േ ാല
പറ
വി വാനായി
സംഘാംഗ
താ ര ം.
ിയ സമയ ി
ി കഴി
കാണി വാ ൈഗഡ് തി
ം
ിയി
. അതിേനാ സഹ
കരി ് എ ാവ ം
ത നി
പാലി ി
. േവഗതയി
നടേ
ി വ േ ാ ം അത
ാഹേ ാെട സംഘ ി

അ

ായി
ിയായി

Vol. 4, Issue 8

ത്
.

കിഴേ

തിെല 84 കാരിയായ

പതിവിലധികമായ ഈ
ിെ
യാ ാ
മീകരണം
ത ഹമായി നി ഹി ത് ഷി ാേഗായിെല മാത സ്
പി
ിേമജായി
.
േ ാല
െ
േന ത
ി .
േജായി െച ാേ
, േ സി വാ ാ ിറ, േജാ
ഇല ാ ്
എ ിവ
ഖ സംഘാടക ം സ ി െച ാേ
, േജായി
വര കാലായി എ ിവ ബസ് ലീേഡ ാ ം ത ഹ േസവ
നം അ
ി . േജാ ജ് േതാ റം, സാ ന വീ ി , സ ി
െതേ
റ ി , േജായി െനടിയകാലായി
ട ിയവ െട
സഹകരണ ം മിക തായി
. ഈ വലിയ ദൗത ം വിജയ
ദമാ ിയ എ ാവ ം അഭിന നം അ ഹി
.

Pilgrims in Egypt. Photo Above: Fr. Abraham Mutholath and Joy Chemmachel in the Arabic dress while some pose for
the camera at Mount Sinai. Photo below: At the Pharaoh's museum in Egypt.
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Photos above: Canonization of St. Alphonsa. Prayer at the
tomb of Pope St. Pius X. Photo Right: At the oldest pyramid. Photo below: at the world renowned three pyramids.
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Some of the pilgrims at the famous Coliseum in Rome.

ാം ചരമ വാ ഷികം

2nd Death Anniversary

െഷവ. പി. എം. േജാ

Prof. Suma Makil
Born: September 29, 1951
Died: November 16, 2006
By Sorrowing Family

ാ

ി

ജനനം: 05-16-1936, മരണം: 11-11-2005
ക
ാവി േവ ി
എെ
വ
ന
മതിെയ
ക ി ്, അവി
ന ിയ സ ാന
സേ ാഷേ ാെട
സ ീകരി ്, നിറ
മനേ ാെട ൈദവസ ിധിയിേല
ǌാ
യാ യായി. നി
െട
ാ
നയി
എെ
ം
ഓ

ണേമ.
-സ

ംബാംഗ
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BREAKFAST WITH SANTA
On Saturday, December 20th from 9:00 A.M.
At our Church by Children Ministry.

ാം ചരമ വാ ഷികം
11-20-2008

Painting of Nativity in Bethlehem.

േമ ഡ് മാതാവിന്
ഉപകാര രണ

For Favors Received
from the Holy Spirit

പി. പി. േജാസഫ് (ഓ
പി വീ ി , കിട
- സി വയലി

- Ancy Mattathilparambil

-സ

- 72)
ംബാംഗ

MARRIAGE PREPARATION COURSE
Family Commission of Sacred Heart Knanaya Catholic
Parish is offering Marriage Preparation Course that is mandatory for Catholic Marriage. The course will be held at our
Church from Friday, November 28 to Sunday 30th. Early
registration is required. Please contact Tonny Pullappally at
630-205-5078.
YOUTH AND COUPLES RETREAT
Residential Couples Retreat, Youth Retreat in Malayalam, Teens Retreat in English for
7th to 10th Graders, and Youth Retreat in English for 11th graders and up for St. Mary’s
Unit and Maywood Church. Expert Team will guide all the retreat groups.
WHEN: December 26th evening to 29th evening.
WHERE: Bishop Lane Retreat Center, Rockford.
Common Transportation will be arranged. Early Registration is required to assure your seat.
Registration fee per person to meet the expense including food, accommodation, resource
team, and transportation is $250. Compulsory for Religious Education Staff and students
from 7th grade. Please don’t miss this great opportunity for spiritual experience. Please register with payment to Retreat coordinators, youth directors or DREs.
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SUNDAY OFFERINGS

HOLYLAND PILGRIMAGE FOR YOUTH & TEENS
In August 2009 for one week.
Admission for 7th to 12th graders
Registration will close after 30 people enroll for this.
Those who would like to join, please register with
Joy Chemmachel or Beena Indikuzhy.

St. Mary’s Unit at OLV

366.00

St. Mary’s Second Collection for diocese

115.00
1,590.00

English Mass

- Collection Starts November 9, 2008-November 23,
2008
- The canned food drive is for a homeless shelter.
- The Religious Education classes will be competing to
see who donates the most food.
- Winning class gets a pizza party sponsored by the
teens ministry committee.
- The Knanaya Teens Ministry Committee is doing
what it can to help those in need.
- This is going to be the first of many actions we will be
conducting to get involved in the church.
- Parents please support our cause and send in any
canned food items you may have at home.

പ

November 9

Sacred Heart Church Malayalam Mass

Teens Ministry Canned Food Drive

READERS / LECTORS

Vol. 4, Issue 8

ി

82.00

Building Fund / Manikilukam / Sponsors

500.00

Second Collection for the diocese

401.00

Food (Des Plaines)

503.00

Guadalupe Offering

29.00

November Memorial Mass

550.00

Agape Stall for Charity

51.00

TOTAL AT MAYWOOD

November 16

3,706.00

November 23

Christy Babu
Soumya George
Sindhu Jimmy
Sijo George

George Karikkal
Jaison Chacko
Abin Kulathilkarottu
Sunil Vanchiparikal

English Mass
Aliza Kizhakkevalayil
Joel Thottapurathu

English Mass
Tina Kaithakkathotiyil
Tony Madayanakavil

ദാശാകാലം

November 16 PASSAGE
1st Reading Prov. 31:10-13, 19-20, 30-31
2nd Reading 1 Thessalonians 5:1-6

MAYWOOD MALAYALAM & ENGLISH
ST. MARY’S UNIT
Sunny Kavalackal
Justin Korattiyil
Jenny Pillaveetil
Denny Pullappally
Jobin Aikkaraparambil Jeena Poothara

Gospel

To all those who have, more will be given.

Matthew 25:14-30

November 23
1st Reading Ezekiel 34:11-12, 15-17 Sigi Pallickal

Neethu Ellankiyil

2nd Reading

1 Corinth. 15:20-26, 28

Laison Chengumoolayil Stephen Pallikunnel

Gospel

Matthew 25:31-46

Whatever you did to the least ones, you did to me.

Please
Support
Our
Advertisers.

Jerry Mundakkel
Maria Pulikkamattom

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.

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

Professional with 11 years experience
in catering.
Call WILLIAM GEORGE
911 Greenwood Road,
Glenview, IL 60025
Tel: 847-998-5635
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber
Gas Depot Oil Co.
IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

www.gasdepot.com

ROYAL TRAVEL SERVICE
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

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.

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 *

United ATM & CARD
Your Source For Revenue
619 N. Milwaukee Ave. Suite # 17
Glenview, IL 60025

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

FREE ATM Machine
FREE Credit Card Machine
Call Thampychen Chemmachel
Toll Free 866 595 8192 Office 847 510 5725
Cell 630 788 6486 Jlukose@ uaacc.com

