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വാര്ഷി ക ധ്ധ ാനം
നയി ക്കുന്നത്:്്റവ.

ഫാ. ജ ാസഫ്്ഉപ്പാണി ,്
സ്റ്റീഫൻ്ആത്മത്തടത്തി ൽ,്ചുള്ളി ക്കര്/്നൂജയാർക്ക്
ജമാർട്ടൻ്ജരാവി ൽ്്മാർച്ച്്15്മുതൽ്്18 വരരയം്
ജമവുഡ്്പള്ളി യി ൽ്മാർച്ച്്22്മുതൽ്25്വരരയം.
വ ാഴം്7 P.M.—
മുതൽ്9:30 P.M.,
രവള്ളി ്3 P.M.—
മുതൽ്9 P.M.
ശനി ്10 A.M. മുതൽ്8 P.M. (കുമ്പസാരം)
ഞായർ്10്A.M. മുതൽ്5:30 P.M.്വരര.

Feast Celebration of St. Joseph
Sacred Heart Church on Sunday March 18th at 10:00 A.M.
Sponsor: Philip & Dolly Puthenpurayil
St. Mary’s Church on Sunday March 25th at 10:00 A.M.
Sponsor: Kurian & Mary Karappallil

Agape Canned Food
Drive for the poor by
the St. Mary’s Religious Education
School held on March
11th.
Second Graders and
up on the top. First
Graders and Kindergarten on the right
with organizers.
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STAFF
Pastor, St. Mary’s: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Pastor, Sacred Heart: Fr. Saji Pinarkayil
589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126.
224-659-6586 sajipinarkayil@gmail.com
www.knanayaregion.us/chicago
FOR HALL BOOKINGS
Sacred Heart: Baby Karikkal 630-901-5499
St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274
FOR SACRISTANS
Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil 312-513-2361
St. Mary’s: Sr. Xavier S.V.M. 847-603-8881 (Convent)
For list of other volunteers / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. and 11:40 A.M. (English) at Sacred
Heart and St. Mary’s Churches.
5:30 P.M. at St. Mary’s Church.
MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. St. Mary’s.
FRIDAY 6:00 P.M. at St. Mary’s & 7:00 P.M. at Sacred Heart.
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SATURDAY 10:00 A.M. at both churches.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:30 A.M. at both churches.
ADORATION
First Fridays after Mass at both churches.
Every Saturday from 11:00 A.M. to 5:00 P.M. at St. Mary’s.
Night Vigil at St. Mary’s on Second Fridays from 6:00 P.M. to
1:00 A.M. with Holy mass at 6:00 P.M. and 11:30 P.M.
4th Fridays at Sacred Heart for children & youth at 7:45 P.M.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at St. Mary’s.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at
Sacred Heart.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
ROSARY
Mon. - Thurs. 6:30 P.M. & Friday at 5:30 P.M. at St. Mary’s.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
LEGION OF MARY
Every Saturdays after Mass at Sacred Heart.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s.

Religious Education Class of St. Mary’s at 11:40 A.M. and
at Sacred Heart at 11:50 A.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, MARCH 19, 2012
Feast Day of the Death of St. Joseph
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
FRIDAY, MARCH 16, 2012
Retreat continues at St. Mary’s from 3:00 P.M. ending at
9:00 P.M. with Holy Mass at 6:00 P.M.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M. followed by Novena of St. Michael and Stations of the Cross.
Adoration of children and youth at Sacred Heart after Holy
Mass (instead of fourth Friday).
SATURDAY, MARCH 17, 2012
Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M.
Retreat continues with confession at St. Mary’s from
10:00 A.M. ending at 8:00 P.M.
Meeting of Pastoral Council Members from Knanaya Region at St. Mary’s Church from 4:15 P.M. to 8:00 P.M.
SUNDAY, MARCH 18, 2012
Stations of the Cross at St. Mary’s Church at 9:30 A.M.
Feast Celebration of the Death of St. Joseph at Sacred
Heart at 10:00 A.M. sponsored by Philip Puthenpurayil.
Religious Education students of Sacred Heart attend this
Holy Mass.
Holy Mass at St. Mary’s at 10:00 A.M. Religious Education students of St. Mary’s attend this Holy Mass.
Stations of the Cross at Sacred Heart for adults and Religious Education School at 11:30 A.M.
Pothuyogam of Sacred Heart Church at 11:50 A.M.

TUESDAY, MARCH 20, 2012
Holy Mass at Visitation Convent at 7:00 P.M. No mass
today at church because of election.
WEDNESDAY, MARCH 21, 2012
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
THURSDAY, MARCH 22, 2012
Holy Mass and novena at St. Mary’s at 7:00 P.M. f
Annual Retreat at Sacred Heart from 7:00 P.M. to 9:30.
FRIDAY, MARCH 23, 2012
Retreat continues at Sacred Heart Church from 3:00 P.M.
ending at 9:00 P.M. with Holy Mass at 7:00 P.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M. followed by Stations
of the Cross.
SATURDAY, MARCH 24, 2012
Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M.
Retreat continues at Sacred Heart Church from 10:00 A.M.
ending at 8:00 P.M.
SUNDAY, MARCH 25, 2012
The Feast day of Annunciation.
Stations of the Cross at St. Mary’s Church at 9:30 A.M.
Feast Celebration of the Death of St. Joseph at St. Mary’s
sponsored by Kurian Karappallil.
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ക ധാറ്റരത്ത്ക ധി ളി ക്കൂട്ടി ൽ്കൂട്ടക ധാരരയം്ക ധാത്ത്്...
എരെ്പ്രി യ്്സജഹാദരങ്ങജള,
ഇടി വാളുക ധൾ് മി ന്നുന്നു.് മരച്ചി ല്ലക ധൾ് ആടി യലയന്നു.് കുറു്
ക്കന്മാർ് ഓരി യി ടുന്നു.് നായ്ക്കൾ് നീട്ടി ് കൂവുന്നു.് ക ധന്നുക ധാലി ക ധൾ്
വലി യ് വായി ൽ് നി ലവി ളി യ്ക്കുന്നു.് ആട്ടി ൻ് കുട്ടി ക ധൾ് അലറി ്
ക ധരയന്നു.് പക്ഷി ക ധൾ് പറന്നു് നടക്കുന്നു.് ആക ധാശത്ത്് ഇടി ്
നാദം്മുഴങ്ങുന്നു.്എവി രടയം്എജപ്പാഴം്ഒരു്ഭീക ധരാന്തരീക്ഷം.്
ഭയാന്തരീക്ഷം.് ഭയം് മനുഷ രന് വല്ലാത്ത് ഒരവസ്ഥയി ൽ് എ്
ത്തി ക്കുന്നു.് പരക്ഷ് തി രുവചനം് പറയന്നു:് ഭയരപ്പജടണ്ട്
കുജേ;്ഞാൻ്നി രെ്കൂരടയണ്ട്.്വി ശുദ്ധ്രന്ഥത്തി ൽ്365്
പ്രാവശ ം് പ്രതി പാദി ച്ചി രി ക്കുന്ന് വാക ധ മാണ്് ഭയരപ്പജടരണ്ട്
ന്നത്.് അതായത്് ഓജരാ് ദി വസവും് ദദവം് നജമാടു്
പറയന്നത്് നീ് ഭയരപ്പജടണ്ട് എന്നാണ്.് എന്നാൽ് ഓജരാ്
നി മി ഷവും് മനുഷ ൻ് ഒന്നി രനാന്ന്് ഭയത്തി ന്് അടി മരപ്പടുന്നു.്
എവി രടയാണ്്പ്രശ്നം?്എന്നി ലാണ്്പ്രശ്നം.
ആദ ന്തി ക ധമായം് സൃഷ്ടി ,് സൃഷ്ടാവി ൽ് വി ശവസി ക്കണം.്
പുത്രൻ് പി താവി രന് വി ശവസി ക്കണരമന്നു് പറയന്നതു് ജപാ്
രല.് വി ശവാസമി ല്ലായ്കയാണ്് ഭയത്തി രെ് ആരംഭം.് ജരാഗി ക്ക്്
ജഡാക്ടറി ലം,് വി ദ ാർത്ഥി ക്ക്് അദ്ധ ാപക ധനി ലം,് ക ധർഷക ധന്്
കൃഷി യി ലം,് ഭാര യ്ക്ക്് ഭർത്താവി ലം് വി ശവാസം് ജവണം.് രവറു്
രത് വി ശവാസം് ജവണരമന്നു് പറോൽ് ജപാരാ;് വി ശവാസം്
ജവണം.് അതു് വി ലരക ധാടുത്തു് വാങ്ങാവുന്നതല്ല;് പി രന്നജയാ്
വി ജധയതവത്തി ൽ്നി ന്നും,്വി ശവസ്തതയി ൽ്നി ന്നും്ഉടരലടുക്കു്
ന്നതാണ്.് വി ജധയതവവും് വി ശവസ്തതയം് മനുഷ രന് മനുഷ ്
നായി ് ീവി ക്കാൻ് ജപ്രരി പ്പി ക്കുന്നു.് ഇത്് നഷ്ടരപ്പടുന്ന് നി മി ്
ഷത്തി ൽ്ഭയം്ക ധടന്നുവരുന്നു.്നീ്ഒരാരള്വി ശവസ്തനായി ്കൂരട്
നി റുത്തി യി ട്ട്,് ഒരുനാൾ് അവൻ് നി രന്ന് വഞ്ചി ച്ചു് എന്ന്
തി രി ച്ചറി വ്,്അവരന്ക ധാണുജമ്പാൾ്രവറുപ്പി ജലയ്ക്ക്്നയി ക്കുന്നു.്
ഒരുജവള് തരെ് ക ധള്ളത്തരം് ജേഹി തൻ് തി രി ച്ചറി ഞ്ഞു് എന്ന്്
അറി യന്ന് നി മി ഷം് അവനി ൽ് മറ്റവരനക്കുറി ച്ചുള്ള് ഭയം്
നി റയാൻ് ക ധാരണമാകുന്നു.് ജമാഹവലയത്തി ൽ് രപട്ട്് പാപം്
രചയ്ത്് തരെ്അവസ്ഥ്ഭർത്താവ്് അറി ഞ്ഞു്എന്ന്തി രി ച്ചറി വ്്
ഭാര യി ൽ് ഭയം് ഉളവാക്കുന്നു.് താൻ് അരുതാത്തത്് രചയ്ത്്
ക ധാര ം് അറി േ് അദ്ധ ാപക ധൻ് തരന്ന് ശി ക്ഷി ക്കുരമന്ന്

ജമലധി ക ധാരി ക ധളി ൽ്ദദവസവരം്
തി രി ച്ചറി യാത്തവൻ്
അനാവശ ്ഭയത്തി ന്്
ഇരയാകുന്നു.

അറി വ്് വി ദ ാർത്ഥി യി ൽ് ഭയം് കുത്തി ് വയ്ക്കുന്നു.് അരത,്
വി ശവസ്തതയി ല്ലായ്മയാണ്്ഭയരത്ത്ക്ഷണി ച്ചു്വരുത്തുന്നത്.
ആർജക്കാജവണ്ടി ് ീവി ക്കാരത,് ീവൻ് തന്നവനുജവണ്ടി ്
യാണു് ീവി ക്കുന്നത്് എന്ന് ചി ന്ത,് വി ശവസ്തതയി ൽ് രവള്ളം്
ജചർക്കാതി രി ക്കാൻ് ജപ്രരണ് തരും.് ആരരാരക്ക് വി ശവസ്തര്
രല്ലന്ന്് നാം് മനസ്സി ലാക്കി യാലം് വി ശവസ്തനായി ് ഒരാൾ് നമു്
ക്കുണ്ട്.് ആരരാരക്ക് നരമ് ഉജപക്ഷി ച്ചാലം് നരമ് ഉജപക്ഷി ്
ക്കാൻ് ക ധഴി യാത്ത് ഒരാൾ് നമുക്കുണ്ട്.് ആരരാരക്ക് തള്ളി പ്പറ്
ോലം,് ഒറ്റി രക ധാടുത്താലം,് ഓടി രയാളി ച്ചാലം് ഓടി മാറാത്ത്
വൻ,് പാറ് ജപാരല് നജമാരടാപ്പം് ഉറച്ചുനി ല്ക്കക്കുന്നവൻ് നമു്
ക്കുണ്ട്:് നമ്മുരട് ദദവം.് നമൾ് ഇത്് മനസ്സി ലാക്കാത്തജതാ,്
അഥവാ് മനസ്സി ലാക്കി യി ട്ടം് മനസ്സി ലാക്കാത്തവരരജപ്പാരല്
നടി ക്കുന്നജതാ് ആണ്് നമ്മുരട് പ്രശ്നം.് സൃഷ്ടാവി ന്് സൃഷ്ടി രയ്
മറക്കാൻ് ക ധഴി യജമാ?് അമയ്ക്കു് കുേി രന് രവറുക്കാൻ് ക ധഴി ്
യജമാ?്ക ധന്നുക ധാലി ക്ക്്രതാഴത്ത്്ഉജപക്ഷി ക്കാൻ്പറ്റുജമാ?്
നാം് സവയം് ക്ഷണി ച്ചുവരുത്തുന്ന് യാഥാർത്ഥ മാണു് ഭയം.്
പണം്ദക ധയ്യി ൽ്വരുജമ്പാൾ്അറി യാരത്ഉള്ളി ൽ്ഒരു്രനാ്
മ്പരം.് ആരരങ്കി ലം് ഇതു് ക ധാണുന്നുജണ്ടാ?് തട്ടി പറി ച്ചുരക ധാണ്ട്്
ജപാകുജമാ?്ഈ്ഭയം്ഉണ്ടാക ധാതി രി ക്കാൻ്എന്തു്രചയ്യണം?്
പണം് ബാങ്കി ൽ് നി ജക്ഷപി ക്കണം.് സമ്പത്ത്് ഏറി വന്ന്
ജപ്പാൾ് അസവസ്തനായ് മനുഷ രെ് ഉപമ് സുവി ജശഷത്തി ൽ്
ഉണ്ടജല്ലാ.്അവൻ്അസവസ്തനായി .്ഞാൻ്ഇനി ്എന്തു്രചയ്യം?്

ഈ് ധാന ം് മുഴവൻ് ജശഖരി ക്കാൻ് തനി ക്ക്് ക ധളപ്പുരജയാ,്
അറപ്പുരജയാ് ഇല്ലജല്ലാ.് ഒരു് ക ധാര ം് ഞാൻ് രചയ്യം് ഇത്് രപാ്
ളി ച്ച്് വലി യവ് ഞാൻ് പണി യം.് എന്നാൽ് ഇത്് രപാളി ക്കു്
ന്നതുവരര്ഈ്ധാന ം്എവി രടരയങ്കി ലം്സൂക്ഷി ക്കണമജല്ലാ.്
ഒരു് ക ധാര ം് രചയ്താൽ് മനസ്സമാധാനം് ജപാവി ല്ല.് ഉള്ളത്് കുറ്
രച്ചങ്കി ലം് മറ്റുള്ളവരുമായി ് ഒന്നു് പങ്കുവച്ചി രുരന്നങ്കി ൽ.് ക ധപ്പൽ്
മുങ്ങാൻ് ക ധാരണം,് അനുവദി ച്ചതി ലമപ്പുറം് ഭാരം് ക ധയറ്റി യ്
താണ്് എന്ന് തി രി ച്ചറി വ്,് അപക ധടം് ഉണ്ടാകുന്നതി നുമുമ്പ്്
പാലി ച്ചി രുരന്നങ്കി ൽ.് നി നക്ക്് അനുവദി ക്കരപ്പട്ടത്് എടുക്കാൻ്
ആരും് തടസ്സം് നി ല്ക്കക്കി ല്ല.് എന്നാൽ് അതി നുജശഷം് എടു്
ത്താൽ്പ്രശ്നമാരണന്ന്്തി രി ച്ചറി യക ധ.്
ഇവി രട്എരെ്ചി ന്തക ധൾ്ഒരു്അജനവഷണത്തി നു്ക ധാരണ്
മാക ധണം.്ഞാനാരാണ്?്എരന്ന്ഭരി ക്കുന്നത്് എന്താണ്?്ഭയ്
ജമാ?് നി രാശജയാ?് ഉത്സാഹജമാ?് സജന്താഷജമാ?് ഭയ്
ത്തി രെ് ക ധാരണം് നി ന്നി രല് നീയം,് നി രെ് സവാർത്ഥതയം,്
അമി തമായ് സമ്പത്തി ജനാടുള്ള് ആസക്തി യമാണ്.് ദദവ്
ജത്താടുജവണ്ട് വി ജധയതവവും,് വി ശവസ്തതയം് നഷ്ടരപ്പടുന്ന്
താണ്.് നീരയാന്നു് ചി ന്തി ച്ചു് ജനാക്കി ജക്ക?് ഒന്നുമി ല്ലായ്മയരട്
(Continued on page 4)
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My Most Memorable Day!
- Ashley Poothurail
On February 26th I got a great chance
to meet with our Bishop Mar Jacob Angadiath. He taught us about preparing for
Holy Communion and about the mass. He
read the bible to us and helped us to learn
more about the Word of God. We got a chance to ask questions to him, and he also asked us a few. At the end of the
class we gave him a big hug and he gave us gifts and our
report card of our exam signed by him. I really enjoyed
that day. I would like to thank all those who gave me the
opportunity to let me meet with our Bishop. For me it was
a great experience in my life meeting with our Bishop Mar
Jacob Angadiath.
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I felt very excited
- Kayla Abraham Viruthikulangara
I felt very lucky when Saji Uncle asked
my family to pick up the bishop to bring
him to St. Mary’s Church last Sunday. We
went to the Bishop’s house and it was my
first time going to his house. I felt very
excited. He greeted us with a great smile and we all kissed
his ring. We all introduced ourselves to him and I felt a
little shy but he was very nice. While I was riding with him
in the car, he asked if I know Malayalam. I said yes and
sang a Malayalam song to him. He was very happy!

When the Bishop was in our class, one of my friends
asked him why we kiss his ring. The bishop told us it is a
sign of respect to him. He also told us about being nice to
one another and how important Mass is. The bishop is very
kind and nice. All the second graders signed a card for him
thanking him for spending time with us. All the second
graders and their families had a wonderful lunch with the
bishop. I had a lot of fun on that day! I’m very happy that
the bishop was able to come and spend time with the second grade students and teach us about many holy and imFr. Abraham Mutholath leading seminar for parents of portant things
First Communion students at Sacred Heart Chuch.

ANNOUNCEMENTS
1. Children and youth adoration at Sacred Heart Church
during this month will be on the third Friday (March
18th) instead of fourth Friday.
2. There will not be any Theology Class at both churches
this month because of annual retreat and other special
programs.
(Continued from page 3)

നാളി ൽ് ദദവാലയത്തി ൽ് ജപാക ധാനും,് ജനർച്ചക ധാഴ്ചക ധൾ് സമർ്
പ്പി ക്കാനും,്തി രുനാളി ൽ്സംബന്ധി ക്കാനും,്അയൽ്വീടുക ധളി ൽ്
Special Class for First Communion students of Sacred
ജപാക ധാനും,് അയൽവാസി ക ധളും് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ് സംസാരി ് Heart Church on the Sacrament of Reconciliation by Sr.
ക്കാനും് നി നക്ക്് എന്തുത്സാഹമായി രുന്നു!് ആ് നാളുക ധളി ൽ് മുറി ് Anugraha.
ക ധൾ്പൂട്ടി ജയാ,്പാത്രം്മൂടി ജയാ്എരന്നാന്നും്ജവവലാതി രപ്പട്ടി രു്
ന്നി ല്ലരല്ലാ!് എന്നാൽ് എന്നു് നീ് മുറി ക ധൾ് പൂട്ടാനും് പാത്രങ്ങൾ്
മൂടാനും് തുടങ്ങി ജയാ് അന്നു് മുതൽ് ഭയം് ഉള്ളി ൽ് ക ധയറാനും്
തുടങ്ങി .് തൽ്ഫലമായി ് അയൽബന്ധം് കുറഞ്ഞു.് പള്ളി യി ൽ്
ജപാക്ക്് നി ന്നു.് സംസാരം് സവന്തം് മുറി യി ൽ് തരന്നയായി .് ക ധാര്
ണം് പൂട്ടി വച്ചി രല്ലങ്കി ൽ് ആരരങ്കി ലം് എടുത്തുരക ധാണ്ടു് ജപായാ്
ജലാ.് മൂടി വച്ചി രല്ലങ്കി ൽ് ആരരങ്കി ലം് അടി ജച്ചാണ്ടു് ജപായാജലാ.്
അജപ്പാൾ് ചി ന്തി ക്കാം് ഈ് ഭയത്തി രെ് ഉറവി ടം് പൂട്ടലി ലം്
മൂടലി ൽ്നി ന്നുമാണ്്ആരംഭി ച്ചരതന്ന്.
ഒത്തി രി ്ജേഹജത്താരട,
Fr. Saji Pinarkayil leading Prayer Day and Retreat
ഫാ. സ ി ്പി ണർക ധയി ൽ് preparation at Sacred Heart Church.
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69. Are we compelled to sin by original sin?

Youth Catechism of the Catholic Church
Q67. What is sin?

No. man, though, is deeply wounded by original sin and
is incline to sin. Nevertheless, with the God’s help he is
capable of doing good.

In no single case are we obliged to sin. In fact, howAt the core of sin is a rejection of God and the refusal
ever,
we sin again and again, because we are weak, ignoto accept his love. This is manifested in a disregard for
rant,
and easily mislead. A sin committed under compulhis commandments.
sion, moreover, would be no sin, because sin always inSin is more than incorrect behavior; it is not just a psy- volves a free decision.
chological weakness. In the deepest sense every rejection
or destruction of something good is the rejection of good
in itself, the rejection of God. In its most profound and terrible dimension, sin is separation from God and, thus,
separation from the source of life. This is why death is another consequence of sin. Only through Jesus do we understand the abysmal dimension of sin: Jesus suffered God’s
rejection in his own flesh. He took upon himself the
deathly power of sin so that it would strike us. The term
that we use for this is redemption.
68. Original sin? What does the fall of Adam and Eve
have to do with us?
Sin in the strict sense implies guilt for which one is personally responsible. Therefore the term “Original Sin
“refers, not to a personal sin, but rather to the disastrous, fallen state mankind into which the individual is
born, even before he himself sins by a free decision.
In talking about Original Sin, Pope Benedict XVI says
that we must understand “that we all carry within us a
drop of the poison of that way of thinking, illustrated by
the images in the book of → Genesis… . The human being
does not trust God. Tempted by the serpent, he harbors the
suspicion … that God is a rival who cur tail as our freedom and that we will be fully human only when we have
cast him aside… . Man does not want to this existence and
the fullness of his life from God … . And in doing so, he
trust in deceit rather than in truth and there by sinks with
his life into emptiness, in to death”.
READINGS & READERS

ജനാമ്പുക ധാലം്(Fourth Sunday of Lent)

MAR. 18

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00

1ST

Gen 16:5-16

Sunny Chemmachel

Philip Edat

2ND

Rom 12:1-11

Lince Thannichuvattil

Shan Kadalimattam

GOSPEL

Jn 7:37-39, 8:12-20

Jesus, the living water and light of the world.

READINGS & READERS

ജനാമ്പുക ധാലം്(Fifth Sunday of Lent)

MAR. 25

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00

ST. MARY’S 11:40

1ST

Gen 19:9-26

Neetha Chemmachel

Maya Palliveettil

Christina Kalathara

2ND

Rom 14:13-23

Josmy Aikkaraparambil

Jose Manakkattu

Ashley Machanickal

GOSPEL

John 10:11-18

Shepherd lays down his life for the sheep.
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RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL

On Saturday March 31 at 6:00 P.M.
Maine East High School,
2601 Dempster St.,
Park Ridge, IL 60068.

Chief Guest: Mar Jacob Angadiath.
Theme: “Evangelization”

PREPARATIONS FOR REL. EDU. FESTIVAL

Knanaya Region
E-Newsletter
& Blog
Please visit the following to view all
issues of Knanaya
Region weekly
newsletter with
news from all
Knanaya Parishes
and missions.
www.knanayaregion
/knanayamedia.htm
http://
knanayamedia.blogspot.com
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OFFERINGS
Mar. 11
ST. MARY’S, MORTON GROVE
St. Jude Novena
245.00
Sunday 10:00 A.M. Mass
1,692.00
Children Mass at 11:40 A.M.
65.00
Sunday Evening Mass
528.00
Facility Usage: Dance Class
500.00
Facility Usage: School
10,220.00
Pre-marriage course
1,909.00
Night Vigil Mass
66.00
Passion Play for the group
2,542.00
TOTAL ST. MARY’S
17,767.00
SACRED HEART, MAYWOOD
10:00 A.M. Holy Mass
1,156.00
Monthly Pledge
445.00
Guadalupe Offering
39.00
Fundraising
1,050.00
Bulletin Advertisement
1,040.00
Facility Usage
350.00
Passion Play
1,725.00
TOTAL SACRED HEART
5,805.00
AGAPE MOVEMENT
Sacred Heart Agape Store
32.00
St. Mary’s Agape Store
112.00
Manthra Collection
319.00
Donation Box
150.00
Bulletin Advertisement
300.00
TOTAL AGAPE
913.00

SERVICES INC.
Page 8 KNA TAX
(INCOME TAXES &
ACCOUNTING SERVICES)
PERSONAL & BUSINESS TAXES,
FREE E FILING & FAST REFUND
JAMES MATHEW E.A. MATHEW MAPLATE M.Com; LLB
(Enrolled to Practice before IRS)
(C) 847-409-3744

(Former Bank Manager)
(C ) 847-208-8508

OFFICE. 2644 E DEMPSTER ST, SUITE 100, PARK RIDGE, IL – 60068.

OFF (847) 720-4220. FAX (847) 824-1951
E Mail: KNATAX@YAHOO.COM Visit WWW.KNAHOMES.COM
(OPP MAIN EAST SCHOOL; BEHIND CVS PHARMACY)

Family
Focus’s
Confidential
Helpline:
1-888-417-8222
Or
Familyfocus10
@gmail.com

Gasoline distribution
throughout Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

ROYAL TRAVEL SERVICE
3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625

TEL: (773) 509-9600, CELL: (773) 456-4564

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR* ETIHAD ETC.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL & JAY KALAYIL.

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.prorehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

Your
Advertisements
are welcome
to improve
your business
and
to support
our bulletin.

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

FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

www.gasdepot.com

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 *

For All Your Tax Services
Free Electronic Filing & Fast Refund
TOMY

847-436-4330 (Cell)
NELLAMATTAM
619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

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

