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Archbishop Mar Mathew Moolakkatt, Bishop Mar Jacob Angadiath, Fr. Stany
Edathiparambil (New Pastor of Atlanta Parish and KCYLNA Chaplain), Fr. Thomas Mulavanal (KCCNA Spiritual Director), and Fr. Abey Vadakkekara (Tampa
Mission Director).

HE HAS RISEN
FROM THE DEAD.
HALLELUAH!

NEW DEVELOPMENTS OF THE KNANAYA CATHOLIC REGION IN THE U.S.

Starting of Sacred Heart Knanaya Catholic Mission of Tampa
Rev. Fr. Abey Vadakkekara is the mission director.
The first mission to start daily mass. No other Knanaya Mission has daily mass at present.

Inauguration of Holy Family Knanaya Catholic Parish of Atlanta
The second parish of our region and outside the boundary of the Archeparchy of Kottayam.
Rev. Fr. Stany Edathiparambil is its pastor. He is the second pastor of the region.

The first feast and inauguration of Knanaya Catholic Mission of Detroit
On April 18, 2009 at 3:30 P.M. Main Celebrant: Mar Jacob Angadiath.

Congratulations to the priests & community members in Tampa, Atlanta, and Detroit.
Thanks to Mar Jacob Angadiath and
Mar Mathew Moolakkatt for their generous support.

Rev. Fr. Thomas Mulavanal is the Spiritual Director for KCCNA.
Rev. Fr. Stany Edathiparambil is the new Chaplain for KCYLNA.
Best Wishes for these priests in their additional ministry.
ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ്
േസകര്ഡ് ഹാ ് ക്നാനായ കാ

ഈേശാ െട തി
2009 െമയ് 22, 23, 24 (െവ

ലിക് ൈദവാലയ

ദയ ദ ശന
ശന തി

ി

ാ

ി, ശനി, ǌായ ) തീയതികളി

പതാ യ്ക്ഷ
മാ േജക്കബ് അ ാടിയാ ് ഖയ് കാ ിക . + നൂ േതാളം
ടക ം നൂറിേലെറ െകാടിക ം സംവഹി െകാ
വ
കി ാ
തി
ാ
ദക്ഷിണം. + വിവിധ
ക െട െച േമള
. + ക്നാനായ ച ് ബാ ിെ വാദയ്േമളം. +
ൈവവിധയ്മാ
കലാപരിപാടിക ഉ െക്കാ
കലാസ യ്.
െവ ി, ശനി ദിവസ ളി ൈവകുേ രം 6:30നും ǌായറാ രാവിെല 10:00നും തി ക്ക
ആരംഭി ം.
േദ ിമാ : ഇടവകയിെല െസ ് ീഫ സ് കൂടാരേയാഗാംഗ
.
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സഭാപരമായി ന
എെ

ിയ ക്നാനായ കുടുംബാംഗ

േള,

േലാക ചരി െ
ര ായി വിഭജി മഹ ായ സംഭവമാ
യി
ഈേശാ െട മനുഷയ്ാവതാരം. അേതാെട ചരി സംഭ
വ െള േരഖെ ടു വാ
കര്ി വിനു ം, കര്ി
വ ഷ
െമ ് അറിയെ
തുട ി. അതിനു നിദാനമായ മഹ ായ
സംഭവം കര്ി വിെ ഉ ാനമായി
. ബ ന ളി നി
വിേമാചന ിേല ം നിരാശയി നി
തയ്ാശയിേല ം
നയി ഈ റിെ സ
ആശംസക ം ഏവ
ം േ ഹ
ം േന
.
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ം ഉയി െ

േ

ക്കാം

േജക്കബ് അ ാടിയാ പിതാവ്, നെ
സഹി തേയാെട
പരിപാലി ക ം ന െട സാ ദായിക ഐകയ് ിനു േവ ി
ക്നാനായ റീജിയ
ാപി ക ം െച . പത
ാപിതമാ
യേ ാ ന
ായി
എ മിഷനുക ഇ ര ് ഇടവക
ക ം 13 മിഷനുക മായി വള
ിരി
. പിതാ മായി സഹ
കരി െകാ ് ഇനി ം മിഷ ഇ ാ
ല ളി
തിയ
മിഷനുക
ാപി വാനും, ഉ മിഷനുക എ
ം േവഗം
പ ിക
ാപി ് ഇടവകകളായി വള വാനും ഭാവിയി
ന െട റീജിയ
ക്നാനായ
പതയായി വള വാനും നാം
ാ
ി ക ം പരി മി ക ം േവണം.

വടെക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായക്കാ െട ം, ഒ ം
സീേറാമലബാ സഭ െട ം ചരി
ി
ഇ കാരം ഒ
ഉയി െ
േ
ിനും നവയ്മായ കാലഘ
ിനും വഴിെയാ
ക്കിയ സംഭവമായി
2001 ജൂൈല ഒ ിനു
ാപിതമായ
ഷിക്കാേഗാ സീേറാമലബാ
പത. അ വെര സഭാപരമായി
ല ീ സഭ െട അധീനതയിലായി
നാ െ െട
സീേറാമലബാ സഭാ വിശ ാസിക , ല ീ സഭയി നി
സ ത രായി ഷിക്കാേഗാ സീേറാമലബാ
പതെയ സഭാ
സംവിധാന ിലായി. അേതാെട ല ീ െമ ാ ാ െട നിയ
ണമി ാെത നാം ആ ഹി
ിടെ
ാം സ മായ മിഷ
നുക ം ഇടവകക ം
ാപി വാനും, ൈവദികെര നിയമി
വാനും, സ ം ആരാധനാകര്മ ം മതേബാധന പരിശീലന ം
ന വാനും ന
സ ാത യ്ം ൈകവ .

വടേക്ക അേമരിക്കയിെല
േതയ്ക സാഹചരയ് ി ,
ന െട സഭാപരമായ വള
് ക്നാനായ അേ ാസിേയഷനു
ക ം, സംഘടനക െട വള
് സഭാേനതൃത ം പര രം
നി
ായക സംഭാവനക
ന ിയത് അവി രണീയമാണ്.
ാേദശിക തല ളി ം േദശീയ തല ി ം ക്നാനായക്കാ
സംഘടി േ ാ അവ െട അഭയ്
ന മാനി ന െട െമ ാ
ാ ം ൈവദിക ം കാലാകാല ളി േവ
സഹകരണ ം
േനതൃത ം ന ിയി
്. സംഘടനക െട അഭയ്
ന കാരം
സഭാ
ഷ ലഭയ്മാ വാനും െക.സി.ൈവ.എ ., കിഡ്സ്
കല്ബ്, ക ണി ി െസ
എ ിവേയാടു സഹകരി വാനും
സഭാ
ഷക
സ
ത
കടി ി . അേതാെടാ ം
ല ീ സഭ െട കീഴി ം പി ീട് സീേറാമലബാ
പത
െട ഭാഗമാ ം ക്നാനായ മിഷനുക
ാപി വാ ന െട
മ സീേറാമലബാ വിശ ാസികേളക്കാ ക്നാനായ കേ ാ അ ായ സംഘടനക ം കാരയ്മായ പ വഹി . ഈ സ മയി
െട േവണം ന െട സ ദായം ഇനി ം ഈ വാസിനാ ി
ലിക്ക ക്ക് ഇതു ലം മെ ാ േന ം കൂടി
ായി. തുടക്കം ത
കഴി
1664 വ ഷമായി നാം നിലനി
േപാ തുേപാെല, തഴ വള വാ .
തനതായ സഭാ സംവിധാന ി സംഘടിതരാകുവാ പരി
ഷിക്കാേഗാ സീേറാമലബാ
പത െട
ാപന ിനു
സിംഹാസനം ന ക്ക് അവസരെമാ ക്കി. ക്നാനായ
പ് ന
ായി
മിഷനുക
ം, അവയി ാതി
ക്കാ ക്ക് ക്നാനായ ഇടവകക അനുവദിക്കണെമ ം ക്നാനായ
ല ളിെല ക്നാനായ സംഘടനക
ം വളെര പരിമിതമായ
ൈവദികെര അവിെട നിയമിക്കണെമ ം േറാം തെ ഷിക്കാ അജപാലന
ഷെയ െച വാ സാധി ി
.എ ാ
േഗാ സീേറാമലബാ
പതാ യ്ക്ഷനു നി േ ശം ന ി. അ
ഇ ്, നാ ിേലതുേപാെല, അനുദിനം ദിവയ്ബലിയ ണം
െന വടെക്ക അേമരിക്ക
വനു
ക്നാനായക്കാെര സഭാപര ഉ െ െട
എ ാ അജപാലന
ഷ ം നി ഹി
മായി ഒ െക ായി േകാ
ിണക്കി സാ ദായിക ഐകയ് ം വാ ന െട ഇടവകക ക്ക് ഇവിെട കഴി ം. അതു നാം നട ി
ിതി ം പരിേപാഷി ി വാ സാധയ്ത ൈകവ .
ലാ േ ാ ന െട എ ാ സ ദായാംഗ െള ം
ാേദശി
സ സ ദാെ േ ാെല ക്നാനായക്കാെര
അവ െട ന മാ ം ആ ഹി ക ം െച

ത
െട വയ്തയ്
േറാ ക
േവ തിരി റി
സഹകരി താണ്
ാപക േയാഹ ാെ
ം
ഈേശാ െട ം വിജയ രഹസയ്ം.

വാനും, ന െട
േ ഹി ക ം ക ം േദശീയ മായി ഐകയ് ി നിലനി
ആരാധനാകര്മ
കാരം
ആ
ീയ
വള
ത
രിതെ
ടു വാനും,
അഭിവ യ് മാ
ന െട വള
തല റെയ ന െട വിശ ാസ ി ം വംശ
ിയി ം പാര രയ് ളി ം നിലനി
വാനും കഴി ം.
സീേറാമലബാ
പത 2001 ഉ ായതുവഴി ന ക്ക് േകാ
മ
േന മാണു ായെത
തിരി റി
ന
ാകണം.
അതിെ വില മന ിലാകണെമ ി േകാ യം അതി പത
െവളിയി
മ ക്നാനായക്കാ െട
ിതി മായി ന െട
തിയ സാധയ്തകെള നാം താരതമയ്െ ടു ണം.
േറാ ം
(Continued on page 3)
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െനവാഡ, അരിേസാണ േ കളി അധിവസി
ക്നാ
നായ ജന ിെ അജപാലന കാരയ്
ക്ക് േനതൃത ം ന
തിന് ലാസ് േവഗസ് േക മാക്കി തിയ മിഷ
ാപിത
മായി. െസ ്
ീഫ സ് ക്നാനായ മിഷ
എ
േപരി
അഭിവ യ് മാ േജക്കബ് അ ാടിയാ ് പിതാവ് കാേനാനിക
മായി അനുവദി ത ഈ മിഷ 2009 െഫ വരി 21ന് ലാസ്
േവഗസിെല െസ ് ആ സ് പ ിയി വ ് ആ ് ബിഷ ്
മാ മാത ലക്കാ ് ധാന കാ ികത ം വഹി ബലിയ
ണേ ാെട ഔേദയ്ാഗികമായി
ാപിതമായി. ക്നാനായ
റിജിയ
ഡയറക്ട േമാ . അ ാഹാം േ ാല ്, മിഷ
ഡയറക്ട ഫാദ േതാമസ് ളവനാ എ ിവ സഹകാ ിക
രായി
. ലാസ് േവഗസിെല സ ഹേ ാെടാ ം അരി
േ ാണ, ഫീനിക്സ്സി നി
തിനിധിക ം തദവസര
ി സ ിഹിതരായി
.
ദിവയ്ബലി േശഷം പാരീഷ്ഹാളി
കൂടിയ സേ ളനം
ആ ് ബിഷ ് മാ മാത ലക്കാ ് ഉദ്ഘാടനം െച . മിഷ
ാപിത ചരി
മായി ബ െ
കാരയ്
സേ ാഷ്
പടി
ാെറവാരികാ ് ആ ഖ
ഭാഷണ ി
വിവരി .
േമാ . അ ാഹാം േ ാല ്, ഫാദ േതാമസ് ളവനാ
എ ിവ ആശംസക ം
വ
ന വിജയ
ം േന
സംസാരി . േക്കാസ് തറയി േയാഗ ിനു ന ി പറ
.
ഉ ഭഷണ ം കു ിക െട കലാപരിപാടിക ം തദവസര
ി കര്മീകരിക്കെ ി
ായി
. തുട
നട മിഷെ
ഥമ െപാതുേയാഗം മിഷ
കൗ സിലിനു
പം ന ി.
കാേനാനിക ക
കര്മ
ക്കനു തമായി അജപാലന
വ
ന
ചി െ ടു ി േപാേക തിനു മാ
നി േ
(Continued from page 2)

വടേക്ക ഇ ഡയ്
െ െട
മ
ല
മിഷനുകേളാ സീേറാമലബാ മിഷനുകേളാ
അനുവാദ ിന് ഇനി ം സമയെമടു ം.

ളി

ക്നാനായ
ാപി വാ

ക്നാനായ സംഘടനക െട േസവനം സക്ത ം വിലെ തു
മാെണ ി ം, ക്നാനായ ഇടവകക നേ
ഷ ം അതയ്ാ
വശയ്മാണ്. അതിനാ സംഘടനക പരിേപാഷി ി െകാ
തെ , സാധയ്മായ
ല ളിെല ാം നാം ക്നാനായ മിഷനു
ക ം മതേബാധന
ക ം
ാപി ക ം, പ ിക
ാ
പി ് ഇടവകകളായി വള ക ം േവണം. അേ ാ സംഘടന
െട േനതൃത
ി നട ിയി
പരിമിതമായ തി ക്ക
പകരം ഇടവക െട േനതൃത
ി അനുദിന ദിവയ്
ബലി, മതേബാധന പരിശീലനം, ഭക്ത സംഘടനക , കൂടാര
േയാഗ
, തി
ാ ക , ധയ്ാന
, കൂദാശക , െനാേവന
ക , ആരാധന തുട ിയവ നട ം. ഇടവക
ാപിതമാകു
േ ാ അ ായ െട േറാ ചു
കയ വ ി കയാണ്.
വികാരി െട േമ േനാ
ി , ൈകക്കാര ാ , പാരീഷ്
കൗ സി
അംഗ
, ൈദവാലയ
ഷിക , ഗായക
സംഘം, അ
ാര സംഘം, ക്കറി ിക് മിനിേ
് തുട ി
ഒേ െറ വ
ന
അ ായരാണു െചേ
ത്.
ഇടവകക

ാപിതമാകുേ ാ
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ശ
മിഷ ഡയറക്ട വിശദീകരി . േജാസ് െച ിയാ ്,
റി ലി ലക്കാ ്, (ൈകക്കാര ാ ), സേ ാഷ് പടി
ാെറ
വാരികാ ് (െസകര് റി), േക്കാസ് തറയി
(അക്കൗ
്),
േതാമസ് കാ
ിര
(മതേബാധനം), ലിബി ചാേക്കാ
െവ കേ
, െ സി അലക്സ് പ ാ മഠ ി , (വനിതാ തിനി
ധിക ), എ ിവെര െപാതുേയാഗം ഥമ മിഷ കൗ സി
േല ് തിരെ
ടു .

- റി ലി ലക്കാ ്

Prayer song at the inaugural meeting of the Las Vegas
Knanaya Catholic Mission.

Detroit Knanaya Mission and Association Committee.
ഷനുക െട സക്തിേയാ ാധാനയ്േമാ കുറ െമ ഭയെ ടു
വ
്. സഭ ം സഭാ
ഷക ം െചേ
അജപാലന
വ
ന െളാഴിെക സ ദായ ന
പകരി
എ കാ
രയ് ം െച വാ സംഘടന ് അവസര ം സ ാത യ് ം ഉ ്.
ക്നാനായൈന ്, പിക്നിക്, മതപരമ ാ
പരിശീലന കല്ാ
ക , കലാകായിക മ ര
, ഉ ാസയാ ക , േനതൃത
പരിശീലനം, േന ിംഗ് േഹാം, റി യ മ ് ക ണി ി, ബാ
്
േഹാ , ജിേ ഷയ്ം എ ി െന എ േയാ കാരയ്
നട ി
ലാ വാ സംഘടനക
കഴി ം. അതിനുേവ
അവസ
ര ം േവദി ം പ ിയിെല തി ക്ക
േശഷം പ ി
െട പരിസര തെ
ലഭയ്മാ വാ
ന
കഴി ം.
അേ ാ , കാ നൂ ാ ിലധികമായി നാം ന വള
ിയ
ന െട അേ ാസിേയഷനുക കൂടുത തഴ വള ം, ഒ ം
ന െട സ ദായ ം.

ന െട ഇടവകക ം സംഘടനക ം, കുടുംബാംഗ െള
േ ാെല വയ്തയ് േറാ കളി പര ര രക ളായി സഹകരി
ക്കണം. അ െന തിയ ഐകയ്േ ാടും ഊ ജ സ ലതേയാ
ടുംകൂടി, േയ വിേനാടു േച
് സഭാപരമാെയാ നേവാ ാന
ിന് ന
ത ാറാകാം. ഉയി ിെ ആശംസക ഒരി
ക്ക കൂടി േന
.
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,
ക്നാനായ അേ ാസിേയ
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്
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സി
ധയ്ാനഗു ം
വിേശഷ
സംഗകനുമായ
ഫാദ േറായിസെ േനതൃത
ി "ൈദ കിംഗ്ഡം കം" വ
ജന ധയ്ാന
ഷ മാ ് 18 ത 20 വെര
ക്നാനായ
മിഷ നട ക
ായി. മിഷ ഡയറക്ട ഫാദ െജയിംസ്
െച വി ധയ്ാന
ഷകെര കു ിക ക്ക് പരിചയെ ടു ി.
ദ േജാസ് സക്കറിയാ െട ആ യ്ാ ിക
േഘാഷണം
കു ിക ക്ക് ഈശ രാനുഭവ ിെ
നുണ ം സേ ാ
ഷ ം പക
.
ദ സാജെ കൗ സിലിങ്ഗ്
ഷ
അവാചയ്മായ അനുഭവമായി മാറി. േമഘെമാഴി
ആകാശം
േപാെല അതു മന ിെന സം
മാക്കിെയ ് പി ീടു നട
അവേലാകന ി
വജന
സാക്ഷയ്െ ടു ി.
150ഓളം വജന
ഊ
സ ലതേയാെട പെ ടു
ധയ്ാന
ഷ മാ
20നു ൈവകുേ രം വി
കു ബാ
നേയാെട
സമാപി .
െക.സി.ൈവ.എ .
അംഗ
െട
നിസ ാ
േസവനം ഈ ധയ്ാനസാക്ഷാ ാര ിന് തിക ം
സഹായകമായി
.
മ േരാ കമായ സാ ഹയ് ച
ടിെ
കരവലയ ി
ലാണ് ഇ െ
വജന
വള
വ
ത്. പഠന

രംഗ ം, െ ാഫഷണ രംഗ ം, ഗാ ഹിക രംഗ ം ക
വ
ഈ ലയ്ാധി ിത വയ്തിയാന
വജന ളി
മാനസിക സ
ം ഉ ാ
തായി കാണു . ഇ രെമാ
ദശാസ ിയി
ധയ്ാന
ഷ േപാ
ആ യ്ാ ിക
സാധനക മന ിെന ധനയ്മാ ക ം, ൈദവാനുഭവ ിെ
തിയ മാന
തുറ െകാടു ക ം. ഈശ രദ മായ കഴി
ക ശരിയായ ദിശയി ഉപേയാഗി വാ
വജന െള
സ മാ ക ം െച
.

സൗ ് േ ാറിഡാ ക്നാനായ മിഷെ ആഭി ഖയ് ി ം
ക്നാനായ അേ ാസിേയഷെ സഹകരണേ ാെട ം കുള വ
യ ധയ്ാനേക ം നയി ആ ാഭിേഷക ധയ്ാനം മാ ് 13,
14, 15 തീയതികളി
സ ൈറസ് സി ിയിെല െസയി ്
െബ
ാ ഡ് കാ ലിക് പ ിയി വ ് നടെ െ .
െക.സി.ടി. െചയ മാ ഫാ. േജാസ് നരിതൂക്കി , സി. െട ി ,
സി. മാ ഗര ് േമരി എ ിവരാണ് ധയ്ാനം നയി ത്.
മയാമി ക്നാനായ മിഷ ഡയറക്ട ഫാ. േജാ ജ് പാ െവ ി

റ, സിഡ ് േറാബി ക ടാ ിയിലിെ േനതൃത
ി
അേ ാസിേയഷ ക ി, മിഷ
ീസ്, േജാണി ǌാറേവ
ലി െട േനതൃത
ി
ഗായക സംഘം, ൈസമ
േവലി തുട ിയവരാണ് നൂ കണക്കിനു വിശ ാസിക ക്ക്
ആ ീയ ഉണ
ന ിയ ധയ്ാന ിെ വിജയ ിനു സഹാ
യി ത്.
ജീസസ്
് നാഷണ
ടീം നയി
െക.സി.ൈവ.
എ .െ ആഭി ഖയ് ി
വജന ധയ്ാന ം േജാ
മേക്കാ
റാ െട േനതൃത
ി
നട ിയ കിഡ്സ്കല്ബ് ധയ്ാന
കല്ാ ക ം കു ിക െട ആ ീയ ഉണ ിനു വഴിെയാ ക്കി.

The Detroit-Windsor Knanaya Catholic Community
Cordially Invites You for the
Inauguration of
Knanaya Catholic Mission of Detroit
And its First Solemn Feast (Perunnal)
in Honor of the Most Sacred Heart of Jesus.
On Saturday, April 18, 2009 at 3.30 P.M.
Location: 2850 Parent Avenue, Warren, MI-48092
His Excellency Mar Jacob Angadiath,
Bishop of Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
Will offer Holy Mass and inaugurate the mission.
Please join the Holy Mass, followed by
Reception, Inauguration Ceremonies
And Variety Entertainments.
Mathew Cheruvil, Chairman, Mission Committee
Jomon Manthuruthil, President, KCS Detroit-Windsor
James Thottam, Presudenti & Mission Trustee
Biju Francis, Mission Trustee
Fr. Abraham Mutholath, Director & Vicar General.

- േ ാം വിരി
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An official welcome was accorded to the new mission
director Fr. Abey Vadakkekara on 15th March at the community center. The new mission director was welcomed
with chendamelam, thalappoli and nadavili in a real
Knanaya style . The community center was well decorated
for the auspicious occasion by members of kids club and
women's forum. At the mass that followed Fr. George Maliekal, the director of Tampa St. Joseph’s Syro-Malabar
mission read the decree of Bishop Jacob Angadiath appointing Fr. Abey Vadakkekara as the new director of
Tampa Knanaya Mission.
Reception to Rev. Fr. Abey Vadakkekara as he arrives to
A felicitation meeting was organized after the Holy take charge of the Knanaya Mission in Tampa.
Mass in which the representatives of the Knanaya association and the mission committee members welcomed ing the Holy Week. Simultaneous retreat is planned for
Abeyachen as their new pastor and assured whole hearted children and the youth by Jesus Youth Team. The special
focus on the children and youth is being appreciated by
cooperation for a fruitful ministry in Tampa.
many. A spring day with Jesus in Galilee beach, a special
In a short span, Sacred Heart Knanaya Mission has or- day of prayer and games for the KCYL members is held on
ganized several programs and more are being planned in 5th of May.
the coming months to energize the community and for their
Malayalam classes for the children have attained a new
faith formation. Daily Mass celebrated at the community
vigor
with the arrival of the director. Thirty children are
center is attended by an average of 60 to 80 people and on
presently
enrolled for the Malayalam classes. On 29th of
weekends the attendance is over 250. For the formation of
Basic Christian Communities, Koodarayogam is planned March a seminar on the meanings of Knanaya traditions
on the basis of geographical area and the number of fami- was organized by Fr. Jacob Mulloor which was well atlies from the area. A one-week summer catechism is tended . Various ministries are taking shape under the new
Mission. The whole hearted cooperation from the Knanaya
planned for the children in the last week of May.
association has been an positive strength in the developAnnual retreat by well renowned Retreat Preacher Rev. ment of this mission.
Fr. Joseph Puthenpura OFM Cap. is going to be held dur-

െസ ് േമരീസ് ക്നാനായ കാ ലിക് മിഷ ഓഫ് സാ
േഹാേസ,
പതാ യ്ക്ഷ മാ േജക്കബ് അ ാടിയ ിന്
മാ ് 7നു കയ് ്െബ ി
െസ ് േമരീസ് പ ിയി വ ്
സ ീകരണം ന ി. ൈവകുേ രം 5ന് പിതാവ് അ ി
ദിവയ്ബലിയി മിഷ ഡയറക്ട ഫാ. െജയ്േമാ േച ാകു
ഴി ം ഫാ. ഏ ഹാം ക ക റ ി ം സഹകാ ികരായി
.
ദിവയ്ബലി േശഷം നട സ ീകരണ ി േജാ സ
റയ
ി സ ാഗത ം േജായി മ
ി
കൃത
ത ം
പറ
. തുട
പിതാവ് പാരീഷ് കൗ സി അംഗ
മായി ച
നട ി.
മാ ് 21നു േകാ യം അതി പത വികാരി ജനറാ
േമാ . േജക്കബ് െവ ിയാ
സാ
േഹാേസ മിഷ
സ ശി . ൈവകി ് 5ന് അ ി
ദിവയ്ബലിയി
ഫാ.
േജക്കബ്
, ഫാ. െജയ്േമാ
േച ാകുഴി എ ിവ
സഹകാ ികരായി
.
Photos: Holy Mass by Mar Angadiath & Msgr. Vellian. -->
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േലാസ് ആ ലസ് െസ ് പയസ് െട ത് മിഷനി
േവദിെയാ
ക ം െച ത് ഏെറ ആേവശ ം േചാദന ം
വിമ സ് മിനി ി ആരംഭി . 2009 െഫ വരി 14ന്
ീമതി പക
.
ലി ി ഫിലി ് ഓ
ി െട വസതിയി കൂടിയ മിഷനിെല
കാലഘ
ിെ ആവശയ്
വിേവചി റി
് ൈദവാ
ീജന
െട കൂ ാ യാണ് വിമ സ് മിനി ിക്ക്
പം
യ ം കൂ ാ
വ
ന
വഴി ആ ീയ സാ ഹിക
ന ിയത്.
രംഗ ളി ദിശാേബാധേ ാെട േനതൃത ം ന വാനും മിഷെ
മിഷ ഡയറക്ട ഫാദ േതാമസ് ളവനാലിെ
ാരംഭ അജപാലന വ
ന ളി സജീവ പ ാളിത ം ഏെ ടു
ാ
നേയാെട ഉദ്ഘാടനം െച േയാഗ ി ചിക്കാേഗാ വാനു
തീ മാന മായി ാണ് മിനി ി പെ ിരി
ത്.
യി നി വ
ീമതി േ സി വാ ാ ിറ കല്ാെ ടു . ഇടവ
വ
ന വ ഷെ
എക്സിക ീവ് അംഗ ളായി എലിസ
ക െട വിവിധ വ
ന
സജീവമാ
തിന് വിശിഷയ്, ബ ് ചാ ം, മരിയ
ി , െഫമിയാ പറയംകാലായി ,
ആ ീക ം ധാ ിക മായ അ രീക്ഷ ി
തല റെയ എ
മ ി , റാണി ചാമക്കാലായി , ലി ി ഓ
ി ,
പെ ടു
തിന്, ഇടവകേയാടു േച
നി ് കര്ി ീയ
ിത െവ പാറ റം,
നിത അേ ാഴിയി എ ിവ െതര
മാതാപിതാക്ക
േനതൃ ാനെമടു
വ
ിേക്ക ത് െ
ടുക്കെ . മിഷ ഡയറക്ട രക്ഷാധികാരി ം ിരിചയ്
അനുഭവ പ ാ ല ി വിവരി ക ം തുറ ച ക ക്ക് ഡയറക്ട മായിരി ം.

േചാദന േഹതുവായി എ തി സംശയമി . േനാ കാല
േലാസ് ആ ലസ് െസ ് പയസ് െട ത് മിഷനി േനാ
ൈചതനയ് ി ജീവിത പരിേശാധന ം അനുര ന കൂദാശ
കാല വാ ഷിക ധയ്ാനം മാ ് 20, 21, 22 തീയതികളി
െട ഫല ദമായ സ ീകരണ ിനും സഹായകമായി
നട . ഫിലാഡ ഫിയ േക മാക്കി
വ
ി
ക
ധയ്ാന
കര്മീകരണ
.
േമരി മിനി ിയിെല ഫാദ മാത ള ാേ രി (ഓ.എഫ്.എം.)
ദ േഡാമിനിക്ക്,
ദ വി.ഡി. രാജു എ ിവരാണ്
ധയ്ാന ിന് േനതൃത ം ന ിയത്.
ൈദവവചന േഘാഷണ രംഗ ് ഏെറ പരിചയ സ
രായ ഈ ധയ്ാന
ഷക േനതൃത ം ന ിയ വാ ഷിക ധയ്ാന
ി വളെര അധികം േപ പെ ടു . വചനാധി ിത ജീവി
ത ിെ
ാധാനയ്ം േബാധയ്െ ടുവാനും, വി
ജീവിതം
വഴി അനു ഹീത ം, ആ ാഭിേഷകം
ാപി വ മാകുവാ
നു
ഉ ക്കാ ക ം േബാധയ്
ം സ മാ വാ ധയ്ാനം

For Favors Received

- Tomy Pathiyil

For Favors Received

Retreat Photos in Los Angeles

േറാക്ക് ലാ ഡി ം ക സി
ക്നാനായ കാ ലിക്
മിഷനുകളി
കുള വയ
ടീം അംഗ ളായ ഫാ. േജാസ്
നരിതൂക്കി , സി. െട ി , സി. മാ ഗര ് എ ിവ െട േനതൃത
ി അ
ദിവസെ
ധയ്ാനം നട ി. ൈദവ വചനെ
ത
െട അനുഭവ തീചൂളയി െട ഊതികാ ി അവ ൈദവ
ജന ിനു ന കയായി
. അതു േക ിരിേക്കതെ ൈദവജന
ിെ
ദയ
ജ ലി . ഈ ധയ്ാന ി െട ൈദവാനു
ഹ ാ ൈദവജന ിനു തിയ ക
ം ആ
വിശ ാ
- Tomy Pathiyil സ ം ൈകവ ിരി കയാണ്.
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Office-bearers of KCCNA after the election in Miami.
Let us welcome the new leadership of KCCNA and offer
our prayers and support for all their good works for our
community. We are looking forward towards a cooperative
teamwork between KCCNA and Knanaya Catholic Region.
The new leaders are: George Nellamattam, Chicago,
President, Luke Malika, New York, Excutive Vice President, Sunil Madhavapallil, Tampa, General Secretary, Jose
Chazhikatt, Detroit, Joint Secretary, and Jose Pulickathottiyil, Houston, Treasurer.
The Regional Vice Presidents are Alexander Kochupurackal (Chicago), Biju Valiyakallumkal (NY), Bobby Kulangara (Tampa), Bobby kandathil (Houston), Soman Kottoor (Arizona), Joy Chemmalakuzhi (Ohio), Benny Kallelumannil (Philadelphia), and Joahn Thachet (Canada).
Other leaders are: Jason Chackalackal, KCYLNA, Rev.
Fr. Thomas Mulavanal, Spiritual Director, Kishore Vattaparamil and Alex Tharayil, Auditors.
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Inside of Holy Family Knanaya Church in Atlanta.

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, April
24 to Sunday 26th. Early registration is required.
Please contact Tonny Pullappally at 630-205-5078.

Please support our
advertisers who
make this bulletin
possible.

For All Your Tax Services

Loan Consultant

Free Electronic Filing & Fast Refund

Sabu Madathiparambil

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

Cell: 847-276-7354
Off: 847-655-7472
1600 W. Dempster St., Suite 205
(Opp. to Lutheran General Hospital)
Park Ridge, IL 60068
sabuaphilip@hotmail.com

Cell: 847-276-7354
Sabu Madathiparambil
Citywide Mortgage of America Corp.
sabuaphilip@hotmail.com
Home: 847-918-0242
Illinois Residential Mortgage Licensee
Equal Housing Lender

Gaanam Videos & Photos
Edukkutharayil
Professional Touch with
Latest Technology.
ANIL
Cell: 630-202-5969
Res: 847-827-7827

Your Rehab Specialists
Pro-Rehab Services, P.C.
&
Choicecare Home Health, Inc.
Palos Heights and Tinley Park
(708) 489 6PRS or (708) 489-0123
www.pro-rehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

ST. MICHAEL’S TOWING

Greetings
to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

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

Jacob’s Food & Groceries
579-581 n. York Road, Elmhurst, IL 60126
Call Biju James Poothura @ 630-833-8072

FRESH & FROZEN MEAT, FISH, VEGETABLE,
SPICES & SNACKS.
കൂടാെത എ ാവിധ േകരളീയ ഭക്ഷണ സാധന
ം
ലഭി
താണ്. എ ാ ദിവസ ം രാവിെല 10 ത രാ ി 8
വെര തുറ
വ
ി
താണ്.
Tamil, Hindi & Malayalam Movies Available Here
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

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, Cell: 773-983-0497
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals.

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.,

847-436-4330 (Cell)

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL,
CHERIAN VENKADATHU

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)

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 *

KAIRALI CATERINGS

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

777 North Milwaukee Ave., Glenview, IL 60025.
Contact Mathew @ 847-652-7273

