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Photo above: Volunteers at Maywood after blessing by
Bishop of Miao Most Rev. Dr. George Palliparambil and
priests.
Photo right: New trustees with the outgoing trustees and
celebrants of Holy Mass at Maywood.
Photos below: Volunteers of St. Mary’s Unit with Bishop
George Palliparambil.
St. Vincent de Paul Society members with Bishop George
Palliparambil after offering their donation to the Cathedral.
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PASTOR / VICAR
Fr. Abraham Mutholathu Jacob
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
Third Sundays of the month at 8:30 A.M.

Vol. 4, Issue 42

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.
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.
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.
PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass.

FRIDAY, JULY 24, 2009
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M.
St. James (St. Mary’s Unit) Koodarayogam at 8:30 P.M. at
the house of Anil Edukkuthara.
SATURDAY, JULY 11, 2009
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 12, 2009
Holy Mass at 10:00 A.M.
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M.

SATURDAY, JULY 25, 2009
Feast Day of St. Jacob
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
St. Stephen’s Koodarayogam with Picnic from 10:00 A.M.
to 7:00 P.M.

SUNDAY, JULY 26, 2009
Death Anniversary of Mar Thomas Tharayil (07-26-75).
Memorial prayer service at Maywood and OLV after Holy
Mass.
THURSDAY, JULY 16, 2009
Feast Celebration of St. Jacob by Jacobs of the parish. CoFeast Day of Our Lady of Mount Carmel.
ordinator: Jacob Pullappally.
Holy Mass, Novena & Benediction at Community Center
Holy Mass at 10:00 A.M.
at 7:00 P.M.
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M.
FRIDAY, JULY 17, 2009
TUESDAY, JULY 28, 2009
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00
Feast Day of St. Alphonsa.
P.M.
THURSDAY, JULY 30, 2009
SATURDAY, JULY 18, 2009
Holy Mass, Novena & Benediction at Community Center
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
at 7:00 P.M.
SUNDAY, JULY 19, 2009
FRIDAY, JULY 31, 2009
ൈക ാക്കാലം ആരംഭി
.
Feast day of St. Ignatius Loyola.
Syro-Malankara Holy Mass at 8:30 A.M.
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M.
Holy Mass at 10:00 A.M.
Baptism and Holy Mass at OLV at 5:30 P.M.
SATURDAY, AUGUST 1, 2009
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M.
THURSDAY, JULY 23, 2009
Holy Mass, Novena & Benediction at Community Center SUNDAY, AUGUST 2, 2009
at 7:00 P.M.
Feast Celebration of St. Alphonsa at Maywood at 10:00
A.M. Sponsor: Mathew & Alphonsa Poothura.
WEDNESDAY, JULY 15, 2009
Feast Day of St. Kuriakose.
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അേ ാസിേയഷെ
എെ

ിയ സേഹാദര

അ ിത

േള,

കൗമാര ായ ി വള
െട ഭാഗമാ
ാകു
തിസ
ിക്ക് എറിക്ക് എറിക്സ
എ
മനഃശാ
ന ിയ
േപരാണ് ഐഡ ി ി ൈകര്സിസ് (അ ിത
തിസ ി).
താനായിരി
അവ യി ം ശീലി േപാ
വ
ന
ളി ം മാ
ിനു വിേധയമാകുേ ാ
ാകു ന േബാധമാണ്
ഈ തിസ ി. അതു പക മായി തരണം െച ാ മാ േമ
ജീവിത ിെല ഭാവി
തിസ ികെള അവസേരാചിതമായി
അതിജീവി വാ അയാ
കഴി ലഭി .
അ ിത
തിസ ി ഇ കൗമാര ായക്കാ
മാ മ ,
തി
വ
ം കൂെട െട അനുഭവെ ടാ
്. നാ ി നി ്
അേമരിക്കയി വ കാരണവ ക്ക് തെ
താപം ന െ ്
മകെ ആ ിതനാകു
അവ
അതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ക
ഗ ിെല ആധുനികവ രണ ി പഴയ സാേ
തിക വിദയ്കളി
ഗ രായി
വ സ യം നവീകരണ
ിനു ത ാറായിെ ി ഈ തിസ ി സ ാഭാവികമാണ്.
മാറിവ
സാഹചരയ്
ക്കനുസരി ് തെ േറാ ക അനു
പെ ടു ാതി
ാ
അ ിത
തിസ ിയി
സ യം
നശിക്കാനും മ ളളവ
േകല്ശ
ി വാനും കാരണ
മാകും.
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തിസ

ി

ക്കയി
ാപിതമായേതാെട അജപാലന
ഷക സംഘ
ടി ി
തിനു
ഉ രവാദിത ം അേ ാസിേയഷനുക
ക്നാനായ മിഷനുക
ം ഇടവകക
ം ൈകമാേറ ിവ .
അതു വി െകാടു വാനു ായ ൈവമനസയ്ം പരസയ്മായി ക
ടി ിക്കാനാവാ തിനാ , െസ സി ീവായ എ േഡാഗമി ം,
പ ി െട വ വകക
പത ത ിെക്കാ
േപാകുെമ
ദുഷ് ചരണ ം നട ി സ ദായ സംരക്ഷക െട റംകു ായ
മണി
ചില സാധാരണക്കാരി ആശയ ഴ ം
ി .
അതിനാലാണ് സ ദായ ിനു ഏെറ വികസന സാധയ്ത
തും സാ ദായിക നിലനി ിന് അവശയ്ാവശയ് മായ ഇടവക
പീകരണം ൈവകുവാ കാരണമായത്.
അ ായ സംഘടന െച
എ ാ വ
ന
ം െച
വാ ഇടവക
ാ ി െ
ി ം, ഇടവക കാ വ
എ ാ
േസവന ം
ദാനം െച വാ സംഘടന ാവി . കാരണം
അജപാലന
ഷ നി ഹിേക്ക ത് സഭ െട േനതൃത
ി
ഷാ െപൗേരാഹിതയ്ം സ ീകരി വരാണേ ാ. സാ
ഹചരയ്ം മാറി വ േ ാ
സംഘടന ഇടവകെയ ളയിെല
നു ിക്കള കേയാ വള
വ
െകാ കെള െവ ിക്കള
കേയാ അ െചേ
ത്. ഇടവക കൂടുത അജപാലന
ഷ
െച േ ാ , സംഘടന സാ ദായിക പരിേപാഷണ ിനുത
കു
തിയ പ തിക ഏെ ടു ് പ ിയിെല സാ യ്തക
േയാജനെ ടു ി ശക്തമായി വളരണം.

വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ കേ ാലിക്കാ സംഘടന
ക 2001 ത ഐഡ ി ി ൈകര്സിസി െട കട
േപാകുക
യാണ്. സീേറാമലബാ
പത ഉ ാകു തിനു
ം അതിനു
േശഷ ം അേ ാസിേയഷനുകളി
ാേക ക
വയ് നി
ഹണ ിെല മാ ം ഉ െക്കാ ാനാവാ താണ് ഈ തിസ
ി ം ത ഫലമായി സ ദായ ി
ാകു അസ
ത ം
കാരണം.

സംഘടന െട തള േയാ തക േയാ അ ഇടവക ആ
ഹി
ത്. നാളിതുവെര സാ ദായിക ം അജപാലനപര മായ
േസവനം െച സംഘടനെയ ന െട ഇടവകക്കാ തഴ കേയാ
ച ിെǌരി ് ഉ ലനം െച കേയാ അ ത്. അത് സഭ െട
ദ ശന ിനു േയാജി ത . കാരണം അ ായ സംഘടനകെള
േ ാ ാഹി ി വാനാണ് സഭ ആ ഹി
ത്. എ ാ
സംഘടന സഭെയ ഭരി വാേനാ സംഘടനാ രാ ീയം ഇടവക
ഷിക്കാേഗായിെല സീേറാമലബാ
പത ഉ ാകും പ് യി േചേക്ക വാേനാ അനുവദിക്ക ത്.
ന
സ മായി പ ിക ം ഇടവകക ം
ാപി ക സാധയ്
അജപാലനപരമ ാ
എ ാ സാ ദായിക-സാ ഹയ്-സാം
മ ായി
. അതിനാ
അഭിവ യ് കു േ രി പിതാവിെ
ാരിക
വ
ന
ം
ഇടവകേയാടനുബ
ി ് പ ിെക്ക ി
േ ാ ാഹന ി ം ന െട ൈവദിക െട സഹകരണ ി ം
ട
ി
െച
വാനു
സ
ാത
യ്ം
സംഘടന
ന വാ
നാമമാ മായ അജപാലന
ഷക അേ ാസിേയഷനുക
ന
െട
ഇടവകക
സ
മാണ്
.
അതു
തിര
രി
്
ഇടവക
സംഘടി ി ക ം അതിനുേവ ി ക ണി ി െസ ക
വാ വിഫല മം നട
ാപി ക ം െച േപാ . സീേറാമലബാ
പത അേമരി യി നി ക ം, ഇടവകെയ തക
ി ം, സ ദായെ
ഭി ി ി ം, സംഘടന സ യം തലത ി
നശിക്ക ത്. ചു ക്കം ചില രാ ീയ ചാണകയ് ാ െട സ കാരയ്
സ
ായി സംഘടന ക്ഷയിക്കാെത ഷിക്കാേഗായിെല സ
ക്നാനായക്കാ ം സംഘടനെയ അതിെ ഇ െ
പാരത യ്
കാേലാചിത മാ ം ഉ െക്കാ ്
ി നി ം വി ക്തമാക്കണം. അേ ാേഴ സംഘടന ക
െചേ
തു െച വാനും
ം സ ദായ ിന് ഐകയ് ം ന
േരാഗതി ം ഉ ാകൂ.

െച
താ തു െച ാതിരി
വാനും അവെയ ത ി
േവ തിരി റി വാനു
വിേവകമാണു ന ക്കാവശയ്ം.

ഒ
ഫാ. ഏ

ിരി േ ഹേ
ഹാം േ

ാെട,
ാല

്
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- േജായിസ് മ
ഒരിക്ക
പയസ്
ാമ
മാ പാ ാ െട പക്ക
ഒ
ക ിനാ എേ ാകാരയ്ം േബാധി ി . അേ ഹ ിെ അേപ
ക്ഷ
വി മാ പാ
അതു സാധി െകാടു ക
ി ാ
െണ േഖദ
ം അറിയി . അേ ാ ക ിനാ മാ പാ ാ
േയാടു പറ
: "അ െയ മാ പാ യാ വാ ǌാ എ
ി ിെയ റിയാമേ ാ. അതുെകാ ് എെ
അേപക്ഷ
സാധി തരണം." അേ ാ മാ പാ ാ െട മ പടി ഇ കാരമാ
യി
: "എെ മാ പാ യാ വാ താ
ഏെറ
ി ി
യതേ . എ ി ǌാ നെ ാ മാ പാ യായി നീതി
ം
വ
ി വാ താ െളെ സഹായിക്കണം." അതുേപാെല
ന െട സ ാ
താ രയ്
െക്ക ാം വഴ ാെത ൈദവഹിത
മനുസരി
തീ മാന
ബ . േ ാല
എടു
േ ാ നീതി
ം വ
ി വാ അേ ഹെ
അനുവദി
ക എ ത് ഇടവകക്കാരായ ന െട കടമയാണ്.
െപാതു ന െയ ലക്ഷയ്ം വ
േനതൃത മാണ് സംഘടനാ
തല ി ം ന ക്കാവശയ്ം. ജനാധിപതയ് രീതിയി െതരെ
ടു
നട േ ാ
മ ര ി
വിജയി വാ
ഒ
വിഭാഗ
ിെ ശക്തമായ പി ണ ആവശയ്മാകാം. എ ാ േനതൃത
ി എ ിക്കഴി േ ാ െതരെ
ടു ി പി ാ ിയവ
െട മാ ം അജ ഡായ സ ദായ ിെ
െപാതുന യാ
കണം ലക്ഷയ്ം വേ
ത്. അതിനു
ച മാണ് േനതാക്ക
കാണിേക്ക ത്. പകരം സ ദായെ
ലക്ഷയ് ിേല
നയി
വെര െച
േതാ ി കയ േവ ത്. "പ ി
തി ക മി ; പ വിെനെക്കാ
തീ ി ക മി " എ
അവ
ഇ െപാതുജനം തിരി റി
്.

ി

േ

യെ ടും.
ഇ
ര
പ ികളി മായി 600ഓളം കു ിക ം വതീ
വാക്ക ം മതേബാധന കല്ാ കളി െട, സ ദായെ
റി ്
അറി
വ ം സ ദായ േ ഹിക മായി മാ
.
ം നാ ം
കല്ാ കളി
കു ിക
േപാ ം, ത
ക്നാനായക്കാരാ
െണ ം ഈ സ ദായ ി നി മാ
വിവാഹേമ ന
സ ീകാരയ്മാകൂ എ ം േബാ യ്
വരാകു . ബ . േ ാല
െ േനതൃത
ി
മതേബാധന കല്ാ കളി െടയാണ്
ഇതു സാധയ്മായത്.
പ ി ം മതേബാധന കല്ാ ക
ം ൈവദിക വസതി ം
േസാഷയ്ൈലേസഷനും സൗകരയ് ദമായ അ ലിംഗ്ഡ
ൈഹ ്സ് പ തി മായി ബ . േ ാല
െ േനതൃത
ി െസ ്േമരീസിെല വിശ ാസിക
േപാ വ േ ാ ,
പയ ി പരാജയെ
േഹാ ാനി തെ
പ ിേവണെമ
പിടിവാശികാണി
ത് എ ിനാണ്? ഇതുവെര ധാനെ
െപ മി ക ഒ ം ലഭിക്കാ തും മിലയ്ണുക അധികെ ല
വ
തും അ ാേയാഗിക മാണ് േഹാ ാ
എേ ിെല
പ തി എ ് എ ാവ
ം അറിയാമേ ാ. അതുെകാ ാണ്
േഹാ ാനുേവ ി സമയ ം സ
ം ചിലവാക്കിയവരി
നേ ാ പ ം, പിടിവാശി കാണിക്കാെത െപാതുജന ന െയ
ക്ക തി കൂടുത
അഭികാമയ്മായ അ ലിംഗ്ഡ
ൈഹ ്സ്
പ തിെയ പി ാ
ത്. യാഥാ
യ്
അംഗീകരി ്
എ ാവ ം ഒ മേയാെട നീ കയേ േവ ത്?
മാസ
ി െപ മി ക ശരിയാകുെമ
പല
അവസര ളി
പറ
വ ഇേ ാ
ആ മാസ
കൂടി
േവണെമ ് ആവശയ്െ ടു ത് അ ലിംഗ്ഡ
പ തിെയ
പരാജയെ ടു ാനു
ത മായി മാ േമ കാണാനാ .
"േവകുേവാളം കാക്കാെമ ി ആ േവാളം കാക്കാേ േല?" എ
ചില േചാദി
്. അതിന് ഇവിെട അരി ഇ ി േപാ മി ;
പിെ
എേ ാഴാണു േവകു ത്? ഒ പേക്ഷ വ ഷ
േശഷം എ ാം അനുകൂലമായാ
ന ക്കവിെട എ േവണെമ
ി ം
ാപിക്കാമേ ാ. അതുവെര ന െട കു
െട ം
സ ദായ ിെ
ം വികസനം േബാധ
ം നശി ിക്ക
ണേമാ?

വിശാലമായ കായലിെ ഒ തീര നി
മ കരയിേല
ജന െള എ ിേക്ക ച ാട ിെല തുഴക്കാ അലസരായി
ഉറ കയാെണ ി , അടു കൂടി വളെര േവഗ ി
അേത
ലക്ഷയ് ിേല
നീ
മെ ാ ച ാട ിെ
ഓള
ക നം െകാ േ ാ
മാ േമ ഉണ ക
. അ െന
ഉണ
ത് സ യം തുഴയാ േവ ി ആയിരി കയി . തെ
ഉറക്ക ിനു തട ം
ി , വ
ന നിരതമായ ച ാട
ിെല തുഴ ി കാെര വിമ ശി വാ
മാ മായിരി ം.
കാലം ഏെറ കഴി
ി ം ക നിരതരാകാെത മ
വ െട
കു
മാ ം ക പിടി ് വിമ ശനം മാ ം െതാഴിലാക്കി
ഇ
ഷിക്കാേഗായി
സ ദായ
വ
നം കൂടുത
യാ , അതു തിരി റി
വ മ ച ാട ളി
കയറി
നട
ത്
പ
ികളിലാണേ
ാ.
ǌായറാ
കളി
മിക്കവ ം
മ കരയി
എ ം.
വ
ന രഹിതമായ ച ാടം അവ
പ
ിയി
വ
തിനാ
ദിവയ്ബലി
േശഷേമ
ജനപ
ാളി
സാനം കായലി
ി താ ക ം െച ം.
ം ഉറ ാ വാ പ . മാറിയ സാഹചരയ്ം മന ിലാക്കി,
കഴി
കാല ളി ഏെറ അവസര
ഉ ായി ം അവ പ ി സൗകരയ്ം േയാജനെ ടു ി ം, വിശ ാസിക െട കൂടി
െയാ ം
േയാജനെ ടു ാ
സംഘടനാ േനതാക്ക , സൗകരയ്ം മാനി ം, അേ ാസിേയഷെ
വ
ന
പ ി വ
ന
മായി േ ാ കുതി
ബ . േ ാ ǌായറാ കളിെല ദിവയ്ബലി േശഷം പ ി പരിസര
ല
െന തട െ ടു വാ
മാ ം
വ
നനിരതരാ നട ിയാ
സംഘടന സജീവ ം ക
തുമാകും. അതി
കു . സ യം വ
ിക്കാെത, മ
വെര വിമ ശി ് അധിക നാ ആശയ ഴ
ാക്കി സ ദായ ി ഭി ി ം സംഘട
കാലം േ ാ േപാകുവാ സാധിക്കിെ
കാലം െതളിയി ന
തക
ാക്കാെത വിേവക
ം െപ മാ വാ
ി ം അതി നി പാഠം പഠി വാ നാെമേ ൈവകു ? സംഘടനാ േനതാക്ക
ം വ
ക
ം കഴിയെ എ ്
ലക്ഷയ് ിെല വാ
കാലഘ
ിനനുസരി
ശരിയായ ആശംസി
.
മാ ഗ
സ ീകരിക്കാ
വയ്ക്തിക ം
ാന
ം പരാജ
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Group Photo taken after submitting pledge forms for our second church at Arlington Heights
to His Excellency George Pallipparambil at O.L.V. Church last Sunday.

For Favors Received

-ഒ

വിശ ാസി

For Favors Received

- Aleyamma C.T.

Fourth Death Anniversary
07-01-2009

Kurian Karikulam

For Favors Received

-ഒ

വിശ ാസി

For Favors Received

-ഒ

വിശ ാസി

In loving memory of

K.C. Lukose
Kattapuram

Chachy Lukose
Kattapuram

07-20-09
46th Death Anniversary

07-02-09
4th Death Anniversary

By the sorrowing family
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SEMINAR ON CARDIAC CONDITIONS AMONG INIDANS
Dr. Enas, director of disease management and prevention programs for South
Asians initiatives will be presenting on
the prevalence of cardiac conditions
amongst Indians on Sunday July 19th
after mass in Maywood church hall.
KCYL Chicago is hosting this program. All are invited.
Dr. Enas is currently the Director of the CADI Research Foundation and Advanced Heart Lipid Clinic in
Downers Grove, Illinois and Clinical Associate Professor
at University of Illinois at Chicago. He is a member of the
American Heart Association and the New York Academy
of Science. According to him, Asian Indians around the
world have the highest rate of heart disease.

Submitting pledge forms to
Bishop Palliparambil at OLV.

PLEDGE DRIVE FOR
ARLINGTON HEIGHTS PROJECT
All are invited to join the monthly donation pledge
drive for the proposed St. Mary’s Knanaya Catholic
Church at Arlington Heights. Please support this good project.

Shijimon Jacob son of Jacob and Annamma from Inchanattu family (Muttom) living in Houston with Nisha
Elizabeth Baby daughter of Late Baby Padinjath and Little
Flower from Vachachira family living in Chicago. Wedding will be on August 2, 2009.
2/3

EUCHARISTIC RETREAT AND HEALING SERVICE FOR YOUTH
We will have a Youth Retreat at our Parish Church in Maywood.
Time: August 6th and 7th, 2009 (Thursday and Friday) from 9:00 A.M. to 7:00 P.M. and 8th
Saturday 9:00 A.M. to 1:00 P.M.
Expected Participants: All our young people who are of age 13 and above.
The Resource Persons: THY KINGDOM COME (MATHEW 6:10) TEAM.
Fr. Roison Menickal OFM Cap., Bro. Jose Zacharia, Leelu Jose, Bro. Sajan Joachim, Biju
Malayattoor, Roni & Rani Isaac.
Parish Coordinators: Lizy Alex Mullappally, Sherly Mathew Thottumkal, Johny Thekkeparambil, Beena Indikuzhy, Femia Puthenpurayil, Sabu Madathiparambil, Saji Poothrukayil, Saly Kizhakkekuttu.

READERS / LECTORS

ീഹാക്കാലം

July 12
PASSAGE
1st Reading Amos 7:12-15
2nd Reading Ephesians 1:3-14

SACRED HEART CHURCH
Justin Ethithara
Suja Tharathattel

ST. MARY’S UNIT
Sheryl Tharathattel
Akhil Kunnathkizhakkethil

Gospel

Mark 6:7-13

July 19

PASSAGE

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two.
SACRED HEART CHURCH
ST. MARY’S UNIT

1st Reading Jeremiah 23:1-6

James Naduveetil

Tina Kaithakkathottiyil

2nd Reading Ephesians 2:13-18
Gospel
Mark 6:30-34

Laison Chengummoolayil

Tosmy Kaithakkathottiyil

When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them.
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OFFERINGS
St. Mary’s Unit

Location: Sunset Lakes Resort, 2700-290th Street N,
Hillsdale , IL 61257
For registration contact: Mr. Sunny Indikuzhi or Manoj
Illimoottil with $100 advance.
Cost:- $50 per Person and $250 max per family. This
include Tent cost & the food during these 3 days.
Only limited tents are allowed.
Amenities include Tennis, Volleyball, Mini Golf, Basketball, Fishing, Paddle Boats, Canoes, Playground, Outdoor
Pool with Lifeguard, Workout Room., and Rock River Access w/boat ramp.

PLEDGE FOR WEEKLY DONATION

June 28
230.00

St. Mary’s 2nd collection for Miao

July 5
249.00
1,770.00

Offering for St. Thomas Feast

28.00

St. Mary’s auction

1,295.00

TOTAL AT ST. MARY’S
Maywood Church

230.00 3,342.00
1,456.00 1,340.00

Offering for St. Thomas feast

84.00

Kazhunnu for St. Thomas feast

285.00

Second Collection for Miao Diocese
Offering Box (Guadalupe)

4,847.00
267.80

167.00

Please sign up for weekly contribution of your family
for our youth center. This is inclusive
of your annual contribution and
building fund donation.

Building Fund

25.00 1,000.00

Food (Naperville / Orland Park)

66.00

$10/ $15 / $20 / or any $$.
Please use envelope with your name
and family name for our records.
Your donation is tax deductible.

Agape Store for charity

433.00
1,250.00

Sponsored Items
54.00

TOTAL AT MAYWOOD

52.00

1,868.80 9,458.00

Thank you for your support.

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
Professional Mortgage Solutions Inc.
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

www.gasdepot.com

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.,

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

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076

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

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641

ALEX MULLAPPALLIL
REALTOR CONSULTANT

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.

Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516
Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential.

509 N. Zenith Dr.
Glenview, IL 60025
Phone: (847) 375-0707
FAX: (847) 375-0808
www.precioushearts.org
emanjooran@gmail.com
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

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

WALDEN CAR CARE CENTER
*Auto Repair With Personal Care*

ALEX THECCANAT
Mon-Fri 8AM SAT 8AM to 3PM
1601 East Algonquin Road
Schaumburg, (847) 397-2244
Cell: (847) 962-4153
Brakes, Tune up, Fuel Injection,
Engine Performance, TiresBalance, Computer Service,
Transmissions & All Auto Works.

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

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

