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Forsake Not Your Mother’s Teaching

John 19:26-27 When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved
standing nearby, he said to his mother, “Woman, behold your son!” Then he
said to the disciple, “Behold your Mother!” And from that hour the disciple took
her to his own home.

" അമ്മ " സ് നേഹത്തിന്റെ അവസാേ വാക്ക് . ന്റ ാക്കിള ന്റ ാടിയില തുടങ്ങു ന്നു ആ സ് നേഹത്തിന്റെ
ബന്ധം.
രംവയ് ക്കാന് മന്ററാന്നില്
ല ാന്റത്താരു ആത്മബന്ധം. സവ ന്തം മക്കനേ ജീവശ്വ ാസം ന ാന്റല്
സ് നേഹിക്കുന്ന ആ മഹാ ു ണ്യം."അമ്മ"
സ ിന്റല് ന്റേഞ്ചിനല്റി ല്ാേിക്കുന്ന വാത്സല്യവും നവദേ ന്റേ
അമ്മിഞ്ഞ ാല്ിന്റെ മധുരമൂറു ന്ന സ് നേഹവും മേസ
മഞ്ഞു ന ാല്ുരുക്കുന്ന സാന്തവ േവും അതിനല്ന്ററ സംരക്ഷണ്വും േല ി സവ ന്തം മക്കേുന്റട യുംും ാല്ും
വേരുന്നതുറു നോക്കി ജീവിതത്തിന്റെ എല്
ല ാ ഘട്ടങ്ങേില്ും അവന്റോരു താങ്ങായ് , തണ്ല്ായി ആ അമ്മ എന്നും
വര്തത്തിക്കുന്നു. കന്ന ല്ുന ാള കരമ്മയ് ക്ക് േഷ് ടമാകുന്നത് സവ ന്തം പ്രാണ്വായു വാണ്് .

അക്ഷരങ്ങല്ില്ൂന്റട വര്തണ്
ണ ിച്ച് തീ് തീര്തക്കാന് േമുക്ക് ഴിയില്
ല ആ അമ്മന്റയ. സവ ന്തം വിശ്പ്പിനേക്കാല ആ
അമ്മയ് ക്ക് അസഹേീയമാകുന്നത് മക്കേുന്റട വിശ്പ്പിനേയാണ്് , സവ ന്തം നവദേനയക്കാല ആ അമ്മ
നവദേിക്കുന്നത് മക്കേുന്റട നവദേയില്ാണ്് .സതയത്തിന്റെ ചുവട് ിടിച്ച് തീ് കനരാ മക്കനേയു ം അവോഗ്രഹിക്കുന്ന
വിദയാഭ്യാസവും,പ്രാഥമി അറിവു േും േല ി ചുവടു റപ്പിക്കാന് കനരാ അമ്മയു ം ഷ് ടന്റപ്പടു ന്നതിന്റേ എത്ര
ണ്ട് പ്രശ്ംസിക്കണ്ം.ആദരവും ,ബഹുമാേവും േല ാന് തയുംാറാ ാത്ത ഇന്നന്റത്ത തല്മുറ ള
മറന്നുന ാകുന്നത് ആ സ് നേഹം ആണ്് . ആ സ് നേഹത്തിന്റെ അേക്കാോവാത്ത മഹതവ മാണ്് .
അമ്മമാനര ശ്രണ്ാല്യങ്ങേിനല്ക്ക് തള്ളിവിടു ന്ന കനരാ മക്കേും േഷ് ടന്റപ്പടു ത്തുന്നത് ഇേിന്റയാരു ജന്മം ന്റ ാണ്ട്
േിങ്ങളക്ക് ിട്ടാവുന്ന വറവും വല്ിയ ു ണ്യമാണ്് . കരമ്മയു ന്റട േന്മയറിഞ്ഞ് ആ അമ്മന്റയ
ബഹുമാേിക്കു ,സ് നേഹിക്കു ,അനുസരിക്കു ,ശുശ്രൂഷിക്കു എന്നത് മക്കേുന്റട ടമയാണ്് , എത്ര
കഴിവു ഴിവു ള റഞ്ഞാല്ും മാറി േില ാന് ഴിയാത്ത് ധര്തമ്മമാണ്് എന്ന തിരിച്ച് തീറിവ് കനരാ മക്കേില
ഉണ്ടാവുന്നത് േന്ന് . ആ അമ്മയ് ക്ക് തങ്കനമാ , ണ്നമാ, വില്കൂടിയ ട്ടു നോ കന്നും ന്റ ാടു ക്കാന് മക്കളക്ക്
ഴിഞ്ഞിന്റല്ങ്കില്ും േല ാന് ് ഴിയു ന്ന കരിത്തിരി സ് നേഹം അതു മാത്രം േല ാന് ഴിഞ്ഞാല ഈ ജന്മം
മുഴുവന് ആ ു ണ്യം േിങ്ങന്റേ അനുഗ്രഹിക്കും കരിക്കലകൂടി മക്കന്റേ സ് നേഹിക്കുന്ന മക്കള സ് നേഹിക്കുന്ന
എല്
ല ാ അമ്മമാര്ത ങങ്ങേുന്റട ്ിദയമായ " മാൃ  ദിോശ്ംസ ള ".

Seventh Sunday of Resurrection

May 08

READING

10:00 AM

11:30 AM

1st Reading

Is 6:1-13

Geethu Kuruppamparambil

Riyana Mathathiparambil

2nd Reading

Phi 2:1-11

Bincy Poothurail

Sonia Ottayil

Gospel

Mk 16:14-20

First Sunday of Apostles
May 15

READING

10:00 AM

11:30 AM

1st Reading

Is 49: 7-13

Anu Kaniyaparampil

Tom Kakkatil

2nd Reading

Act 9: 1-9

Jaya Kulangara

Alphi Kajirakattu

Gospel

Jn 21: 1-14

വി. യൗസേപ്പിതാവിന്െറ  തിുനനാ്് ഫാ. ലൂക്ക് ക്ുിക്കല് മനഖ്യകാു്മികത്വം വഹിച്ചന.

Pastor
Fr. Thomas Mulavanal
Email: mulavan@hotmail.com
Ph: 310-709-5111
Associate Pastor
Fr Jose Chirappurathu
Email: frchirappurathu@gmail.com
Ph: 872-305-1345
Trustees:
Tito Kandarapallil
847-323-3109
Stephen Chollampel
847-772-4272
Binoy Pootharayil
847-409-0344
Manoj Vanchiyil
847-999-8070

വരും ദിവസങ്ങേില
May 30th Monday — First Holy Communion.
Aug 19-21 — Kairos Youth Retreat at Rockford, IL. (8th Grade and above)

May 13th —Night Vigil

OFFERINGS

Secretary
Rev. Sr. Xavier SVM
847-834-1073
Weekly Schedule
SUNDAY
7:45am
Holy Mass in Malayalam
10:00am
Holy Mass in Malayalam
11:40pm
Holy Mass in English
05:30pm
Holy Mass in Malayalam
MONDAY — FRIDAY
07:00pm

Holy Mass in Malayalam

TUESDAY
After Mass

Novena to St. Anthony

THURSDAY
After Mass

SUNDAY MAY 1, 2016 FOR ALL THE MASSES

$2561.00

FUNDRAISING FOR JAYARAM SHOW

$2450.00

ST JOSEPH’S FEAST & ST GEORGE STATUE

$456.00

SAVE A FAMILY

$160.00

REGION COLLECTION

$1071.00

TOTAL

$6698.00

Novena to St. Jude

SATURDAY
10:00am
Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of Perpetual Help

THANK YOU FOR YOUR GENEROUS SUPPORT

