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SCHEDULE

SUNDAY
07:45am Holy Mass in Malayalam
10:00am Holy Mass in Malayalam
10:00am Holy Mass in English
05:30pm Holy Mass in Malayalam
MONDAY — THURSDAY
07:00pm Holy Mass in Malayalam

Aug 20

Feast of St. Pius X

September 25- Oct 5th

Holy Land Pilgrimage

November 10-12

Ezra Meet, School of Evangelization residential retreat for
spiritual leaders.

Nov 24 –26

Krupabhisheka Convention by Rev. Fr. Dominic Valanmanal, Marian Retreat Center, Anakkara

Wedding Banns

TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony

P.Tony Kollasseril : Wedding of Tony s/o Simon and Philomina from Kollasseril family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Asley daughter of Raju and Saly from Arackal family of Holy Family
Knanaya Church, Atlanta is scheduled on September 3, 2017.

THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude
FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam

Preeth Alumkal : Wedding of Preeth s/o Thomas and Mary from Alumkal family of
St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Stacy Elizabeth daughter
of Alex and Saramma from Makil Kallidukkil family of Christ the King Knanaya
Church, Dallas is scheduled on September 16, 2017.

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

If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.

തിരുന്നാൾ തിരുൈർമ്മങ്ങൾ

The CCD classes will be starting
on Sunday, August 27 and the
registration for the coming school year can
be done starting next Sunday, August 20. We are starting 11th grade this
year, so students going to 11th grade
should register for the CCD.
We got all our CCD books from India.
Thank you very much to Joice Alappatt &
family, James Mannakulathil & family for
bringing all the books from India.

കൈത്താക്കാലം അഞ്ാം ഞായർ /

Aug 20

PASSAGE

Fifth Sunday of Kaitha

10:00 AM Malayalam Mass

1st Reading

Lev 23 : 33 — 44

Mannu Thirunelliparampil

2nd Reading

2 Cor 12 : 14 — 21

Maria Kozhamplakal

Gospel

Lk 16 : 19 — 31
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മേോർട്ടൺമ്രോവ് സെ.മേരിസ് ക്നോനോയ ഇടവക ദൈവോലയത്തിൽ പരി.കനയോക േോതോവിന്സെ െവർഗ്ഗോ
മരോപണ തിരുന്നോൾ ആരസ്റ്റ് 11,12,13 തിയതികളിൽ ഭക്തിയോൈരമവോസട നടത്തസെട്ടു. ഈ വർഷസത്ത ്പധോന
തിരുന്നോൾ ആമ ോക്ഷങ്ങളുസട ്പോരംഭ ൈിനേോയ ഓരസ്റ്റ് 6 ാോാം തിയതി രോവിസല പത്തു േണിക്ക് ചിക്കോമരോ
െീമെോ േലബോർ രൂപത അദ്ധ്യക്ഷൻ അഭി. േോർ മേക്കബ് അങ്ങോടിയോത്തിൻെ േുഖ്യകോർമ്മികതവത്തിലർെിച്ച
വി.കുർബ്ബോനക്ക് മേഷം പതോക ഉയർത്തൽ കർമ്മംനിർവഹിച്ചു. വികോരി േനെോൾ മേോൺ. മതോേസ് േുളവനോൽ ,
അെി.വികോരി ഫോ. മബോബൻ വമട്ടംബുെത്ത്, മ ോൺമബോസ്മകോ േിഷണെി െഭോംരങ്ങളോയ ഫോ.െേി
ഇളബോമേരി ,ഫോ .മേോെഫ
എന്നിവർ െഹകോർമ്മികരയോയിരുന്നു. നിരവധി വിേവോെികൾ
വി.കുർബ്ബോനയിലും തുടർന്ന് നടന്ന സകടിമയറ്റ തിരുകർമ്മങ്ങളിലും പസെടുത്തു.
ആരസ്റ്റ് 11 സവള്ളിയോഴ്ച ദവകിട്ട് 6 േണിക്ക് ബഹുേോനസെട്ട ദവൈികരോയ ഫോ.മടോേി
വട്ടുകുളം,.ഫോ .മേോഷി , ഫോ .മബോബൻ വട്ടoമ്പുെത്ത് എന്നിവരുസട കോർമ്മികതവത്തിൽ അർെിച്ച വി.ബലിക്ക്
മേഷം യുവേനെന്ധ്യക്ക് തിരിസതളിയിച്ചു. . 350-തിൽ പരം യുവേനങ്ങസള പസെടുെിച്ചു സകോണ്ട് നടത്തിയ
യൂത്ത് ദനറ്റ് ,നയനവിസ്േയം െൃഷ്ടിച്ച് മ്പക്ഷകസര ദകയിസലടുത്ത വിവിധങ്ങളോയ കലോ്പടനങ്ങൾ സകോണ്ട്
തികച്ചും ഉന്നത നിലവോരം പുലർത്തി. ആരസ്റ്റ് 12 േനിയോഴ്ച ദവകിട്ട് 6 േണിക്ക് നടന്ന വി.കുർബ്ബോന, ലൈീഞ്ഞ്,
മനോമവന, കമലോൻ വോഴ്ച തുടങ്ങിയ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് കോർമ്മികതവം വഹിച്ചത് മെ്കഡ് ഹോർട്ട് സഫോമെോന
വികോരി െവ .ഫോ . എ്ബഹോം േുമത്തോലത്ത് , ഫോ.മബോബൻ വട്ടoമ്പുെത്ത് ,മേോൺ .മതോേസ്
േുളവനോൽ ,ഫോ .െുനി പടിഞോെക്കര എന്നിവരോയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന ്പെുമൈന്തി ദനറ്റിൽ പുതുേയോർന്ന
കലോവിരുന്നോണ് ഒരുക്കിയത്.്പോയമഭൈസേനയ നടത്തസെട്ട ഫോഷൻ മഷോ പമര ിൽ 7േുതൽ 70 വയസ്സ്
വസരയുള്ളവർ പസെടുത്തു. വിവിധ കലോപരിപോടികളിൽ ക്നോനോയ തെവോടിതവo തുളമ്പുന്ന മകോേ ി സ്കിറ്റ്
ഏസെ ്േമദ്ധ്യേോയി , സേയിൻ േോക്കിയിൽ ആൻഡ് െം o അവതരിെിച്ച "മവൈനിക്കുന്ന മകോടിേവരൻ" എന്ന
ഹോെയ കഥോ്പെംരം െൈസ്സിൽ കൂടതൽ ദകയടിയുയർത്തി. കൂടോസത േിേി്കി,
ോൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ
കലോപരിപോടികൾ സകോണ്ട് േികവുറ്റതോയി കലോെന്ധ്യ.ആരസ്റ്റ് 13 ഞോയെോഴ്ച രോവിസല 10 േണിക്ക്
ആമ ോക്ഷേോയ തിരുന്നോൾ െോെയും, ലൈിഞ്ഞും െവ.ഫോ. െുനി പടിഞ്ഞോെക്കരയുസട േുഖ്യകോർമ്മികതവത്തിൽ
നടത്തസെട്ടു. െഹകോർമ്മികരോയിരുന്ന െവ. ഫോ .മേോർജ് ൈോനമവലിൽ, െവ . ഫോ .അനീഷ് ക്ളീറ്റസ് , െവ.
ഫോ .കോർമലോസ് ,െവ. ഫോ .മബോബൻ വട്ടoമ്പുെത്ത്,
മേോൺ. മതോേസ് േുളവനോൽ, െവ. ഫോ .മടോേി
സചള്ളക്കണ്ടത്തിൽ
എന്നിവരിൽ
സെ .മതോേസ് കത്തി് ൽ വികോരിയും & വികോരി േനെോളുംേോയ
െവ .മ ോ . അരസ്റ്റിൻ പോലക്കോെെമ്പിൽ തിരുവചന െമേേo നല്കി.
വി.ബലിയർെണ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മേഷം ആമ ോക്ഷേോയ തിരുന്നോൾ ്പൈിക്ഷണവും േനകിയ മലലവും
നടത്തസെട്ടു. ഒരോഴ്ചമയോളം തുടർന്ന തിരുന്നോൾ ആമ ോക്ഷങ്ങളുസട െുരേേോയ ്പവർത്തനങ്ങൾക്കും
ഒരുക്കങ്ങൾക്കും മവണ്ടുന്ന മനതൃതവം സകോടുത്ത കമ്മറ്റി അംരങ്ങളോയ െോബു തെത്തമട്ടൽ
(േനെൽ
കൺവിനയർ) ബിമനോയി പൂത്തെ (മേോ. കൺവീനയയർ) ; ചോമക്കോ േറ്റത്തിെെബിൽ (എന്സെർസറ്റയിൻസേന്സെ);
മേോയി സചമ്മോമച്ചൽ &യൂത്ത് േിനിസ്റ്റെി (ഔട്ട് മ ോർ സ ക്കമെഷൻ);
:െി.െിൽമവരിയുസ് & വുേൺ േിനിസ്റ്റെി
( ഇൻമ ോർ സ ക്കമെഷൻ); ഷിബു കുളങ്ങര(സ്പോെഷൻ);
ദബേു കുമന്നൽ(ഫുഡ്);
േിമനോ കക്കോട്ടിൽ
(സെക്കുരിറ്റി); ചോമക്കോേറ്റത്തിെെന്പിൽ, മേോസ് േണക്കോട്ട്, മേോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ(സചൻണ്ട); മേോസ്
പിണർക്കയിൽ(കഴുന്ന്);
െണ്ണി കണ്ണോല, മേോസ് ഐക്കരെെന്പിൽ (ൈർേനെേൂഹം); സ്റ്റീഫൻ സചോള്ളമമ്പൽ
(പബളി െിറ്റി );
െേി മകോമച്ചരി( ദലറ്റ് ആൻഡ് ൌണ്ട്); മെോയി സനടുംഞ്ചിെ & യൂത്ത് േിനിസ്റ്റെി
(അമഷഴ്സ്); ഷോേു കണ്ണംബള്ളി& സേയിൻ േോക്കിയിൽ (േനകിയ മലലം);
അനിൽ േറ്റത്തിക്കുമന്നൽ /(ദൈവോലയ
രോയകേു്തുക്ഷ );
െോലിക്കുട്ടി കുളങ്ങര (ഫസ്റ്റ് എയിഡ്) ദകകോരന്മോരോയ ടിമറ്റോ കണ്ടോരെള്ളി , മപോൾെൺ
കുളങ്ങര , മേോയിച്ചൻ സചമ്മോമച്ചൽ ,െിബി ദകതക്ക സതോട്ടിയിൽ എന്നിവരുസടയും െഹോയെകരണവും
തിരുന്നോൾ ആമ ോക്ഷങ്ങളുസട പൂർണ്ണ വിേയത്തിന് കോരണേോയി. ബിനു & മറ്റോസ്േി ദകതക്കസതോട്ടിയിൽലോണ്
ഈ വർഷസത്ത തിരുനോൾ ്പിെുമൈന്തി.

