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Õøá¢ ÈÞ{áµ{ßW
SUNDAY
07:45am Holy Mass in Malayalam
10:00am Holy Mass in Malayalam
11:45am Holy Mass in English
05:30pm Holy Mass in Malayalam
MONDAY — THURSDAY
07:00pm Holy Mass in Malayalam

Jun 17

Fathers Day celebration after 10AM mass

Wedding Banns
Jeevan Thottickattu Joseph

TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony

Wedding of Jeevan s/o Thanpy Joseph and Nini Joseph from Thottickattu
family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Tesy
daughter of Thankachan and Saly from Edathinakathu family of St. Mary's Knanaya
Church, Kallara(New) is scheduled on July 30th, 2018.

THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude

Sinith Cherian Kallelumannil

FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam
SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help

Wedding of Sinith s/o late Cherian and Elsamma from Kallelumannil family of
St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Arsha daughter of
Philip and Shiji from Chamapara family of St. Peter and Paul Knanaya Church, Mrala is
scheduled on June 30th, 2018.
If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.

അറിയിപ്പുകൾ
1) വിശുദ്ധ അന്താണീസിന്ററ തിരുനാൾ ജൂൺ 13ന് വയാഴാഴ്ച വവകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് റസന്്ന്മരീസ് പള്ളിയിൽ

റവച്ച്നടത്തറപടുന്നതാണ്.അന്ന്നദിവസം ലദീഞ്ും വിശുദ്ധ കുർബാനയും റനാന്വനയും തിരുന്ശഷിപ്പ് വണക്കവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
2) ഫാന്ദഴ്സ് ന്േ ആന് ാഷം ജൂൺ 17 ഞായറാഴ്ച.
ആന് ാള പിതൃ ദിനാന് ാഷം ജൂൺ 17 ഞായറാഴ്ച 10 മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനമന്യയ ആചരിക്കുന്നു. അന്ന്നദിവസം എലലാ
പിതാക്കന്മാറരയും ആദരിക്കുകയും പ്പന്തയക പ്പാർത്ഥനയും സമ്മാനദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇടവകയിറല എലലാ
പിതാക്കന്മാരും അന്ന് നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പറെടുക്കണറമന്ന് ആപ് ഹിക്കുന്നു.
3) ദിവം തനായ മാർ കുരയാന്ക്കാസ് കുന്നന്േരി പിതാവിന്ററ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം ആചരിക്കുന്നു. ന്കാട്ടയം അതിരൂപതയുറട പ്പഥമ
റമപ്താന്പ്പാലീത്തയായിരുന്ന കുന്നന്േരി പിതാവിന്ററ ന്വർപാടിന്ററ ഒന്നാം വാർഷികം ആന് ാഷിക്കുന്നജൂൺ 14 വയാഴാഴ്ച വവകിട്ട്
ഏഴുമണിക്ക് റസന്്ന്മരീസ് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്പന്തയക പ്പാർത്ഥനാ ശുപ്ശൂഷയിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും എലലാവരും
പറെടുക്കണറമന്ന് ആപ് ഹിക്കുന്നു.
4) വിൻറസന്് േി ന്പാൾ സം ടനയുറട പ്പവർത്തനവർഷ ഉദ് ാടനം ജൂൺ 17 ഞായറാഴ്ച.
റസന്്ന്മരീസ് പള്ളിയിൽ റവച്ച് വിൻറസന്് േി ന്പാൾ സം ടനയുറട 2018-19 വർഷന്ത്തക്കുള്ള അം തവ നവീകരണവും
പ്പവർത്തനവർഷ ഉദ് ാടനവും പത്തുമണിക്കറത്ത വിശുദ്ധ ബലിക്കു ന്ശഷം പള്ളി ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. അന്ന്നദിവസം പുതിയ
അം തവസവീകരണത്തിനായി പ്പന്തയക കൗണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്.
5) ജാ രണപ്പാർത്ഥന(വനറ്റ് വിജിൽ) - റസന്്ന്മരീസ് പള്ളിയിൽ റവച്ച് ജൂൺ 15 റവള്ളിയാഴ്ച വവകിട്ട് 6 മുതൽ പത്തുമണിവറര
വിശുദ്ധ കുർബാനയും, ജാ രണ പ്പാർത്ഥനയും (വനറ്റ് വിജിൽ ) ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
റസ.ന്മരീസ് ക്നാനായ ഇടവകാം ങ്ങൾക്കായി ഒരു ഫാന്ദഴ്സ് ന്േ ന്കാമ്പറ്റിഷൻ പ്കമീകരിക്കുന്നു
‘സവതം

പിതാവിന് ഒരു കത്ത്’

കത്ത് പാരിഷ് ഓഫീസിൽ ലഭിന്ക്കണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 15 .
കത്ത് എഴുതുന്നതിനുമുമ്പ് അറിഞ്ിരിന്ക്കണ്ട നിർന്ദശങ്ങൾ
1) ഒരു ന്പജിൽ കവിയരുത്. 2)ഇംഗ്ലീഷിന്ലാ, മലയാളത്തിന്ലാ എഴുതാം . 3) നലല ഒരു തലറകട്ട് (Tittle)
റകാടുക്കുക. 4)കത്ത് എഴുതുന്ന വയക്തിയുറട പൂർണ ന്മൽവിലാസം,വയസ്, ബന്ധറപ്പന്ടണ്ട നമ്പർ എന്നിവ
ന്രഖറപ്പടുത്തണം. 5)വയസ്സ്

വിഭജനം.

1 മുതൽ 10വറര , 11മുതൽ 20വറര , 21മുതൽ 50വറര , 51 വയസ്സ് മുകളിന്ലാട്ട്

ശ്ളീഹാക്കാലം നാലാം ഞായർ / Fourth Sunday of Apostles

Jun 10

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Deut 01 : 16 – 18

Surya Karikulam

2nd Reading

1 Cor 09: 19 – 27

Shana Madathil

Gospel

Lk 06 : 27—36

11:45 AM English Mass
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REFLECTIONS ON FATHER’S DAY:
Fr. Abraham Kalarikkal
The father is the head of the household and a leader and protector of the family and faith in the
family. Of course our mothers play a crucial role in our spiritual development as well, but we cannot replace the value of the father and his role in our spirituality. Recently, some couples told me about a movie
called Courageous. It is about a group of men who evaluate their roles as husbands and fathers even
amidst the daily grid of life and some truly dramatizing life events. It’s a great movie, and especially inspiring for dads and families in general. We have an age old tradition of giving blessing by our parents to our
children at their deathbed. But I will say the Father and Mother have to bless their children often at home,
on entering special places like Church. Having a holy water container at the house is another great reminder to bless ourselves and our children before they walk out of the door. Father’s Day seems like a good time to think about the ways which we can pray for and bless our children each day, guiding them closer to Jesus through our example and prayers. Let us not forget our Rev. Fathers here at St. Mary’s! This Father’s Day let’s remember to pray for Father Thomas and Father Abraham, Father Bins that God give them wisdom and strength as they work
tirelessly to guide our people in their spiritual growth toward the Father in heaven. Father’s Day reminds us the incredible love of God the
Father in heaven. A love that created us in to being, a love so great that He sent his only Son to redeem us. His love is greater than any fear
or worry we have or any challenge or obstacle we may face, and so we should always remember we can turn to Him and He will welcome us
with open arms. In the book of Deuteronomy chapter 1: 29-31 says “I said to you, have no dread or fear of them. The Lord your God, who
goes before you, is the one who will fight for you, just as he did for you in Egypt before your very eyes, and in the wilderness, where you saw
how the Lord your God carried you, just as one carries a child….” May God bless you on this Father’s Day.
റസന്്ന്മരീസിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാന്
റചയ്യുതു.

ാഷം ചിക്കാന് ാ രൂപതാ സഹായറമപ്താൻ മാർ ന്ജായി ആലപ്പാട്ട് ഉദ്

ാടനം

ന്മാർട്ടൺന്പ് ാവ് റസന്്ന്മരീസ് ക്നാനായ വദവാലയത്തിൽ ആദയമായി നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി ദിനാന് ാഷം
ചിക്കാന് ാ രൂപതാ സഹായറമപ്താൻ മാർ ന്ജായി ആലപ്പാട്ട് വൃക്ഷവത വിതരണം റചയ്തത് ഉദ് ാടനം റചയ്തതു. ജൂൺ 5 - ന്
അഖില ന്ലാക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്ററ ഭാ മായി നടന്ന ഉദ് ാടനന്ത്താടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിശുദ്ധ ബലിമന്യയ
അഭിവന്ദ്യ മാർ ന്ജായി പിതാവ് നൽകിയ സന്ന്ദ്ശത്തിൽ വദവന്ത്താട് ന്ചർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്പകൃതിറയ
വിസ്മരിക്കാനാവിലല, എലലാം മന്നാഹരമായി വദവം സൃഷ്ടിച്ച പ്പകൃതിയുറട മന്നാഹാരിത നമ്മൾ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കണറമന്ന് ജനങ്ങറള ഉദ്ന്ബായിപ്പിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ദിനാന് ാഷത്തിന്ററ ഭാ മായി അന്ന്നദിവസം
ജന്മദിനാന് ാഷിക്കുന്നവർ ക്കും 75 വയസ്സിന് ന്മൽ പ്പായം റചന്നവർക്കും വൃക്ഷവതകൾ വിതരണം റചയ്തതു.തുടർന്ന്
പിതാവ് പരിസ്ഥിതി ദിനപ്പതിജ്ഞ ഏവർക്കും റചാലലിറക്കാടുത്തു. നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ പറെടുത്ത ഈ
പരിസ്ഥിതിദിനാന് ാഷം നവയാനുഭവമായി എന്ന് ഏവരും അവകാശറപ്പട്ടു.

റസ.ന്മരീസിൽ കയാൻസർ പ്പതിന്രായ ന്ബായവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു.

ന്മാർട്ടൺന്പ് ാവ് റസ.ന്മരീസ്
ന്ദവാലയത്തിൽ പ്പശസ്ത കാൻസർ ന്രാ
ചികിത്സാ വിദഗ്യൻ ന്ോ: സി .എസ്. മയു
അർബുദ ന്രാ പ്പതിന്രായ റത്തക്കുറിച്ച്
ന്ബായവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു.
ഞായറാഴ്ച രാവിറല പത്തുമണിക്ക് റത്ത
വിരുദ്ധ കുർബാനയ്തക്കുന്ശഷം പള്ളി ഹാളിൽ
വച്ച് നടത്തിയ വിജ്ഞാനപ്പദമായ ഈസ്റ്റേി
ക്ലാസിൽ നിരവയി ജനങ്ങൾ പറെടുത്തു.
ചടങ്ങിൽ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ന്താമസ് മുളവനാൽ ന്ോ: മയു ചിറമുഖത്തിറന സവാ തം
റചയ്തതുറകാണ്ട് സദസ്സിന് പരിചയറപ്പടുത്തി.അസി.വികാരി ഫാദർ ബിൻസ് ന്ചത്തലയിൽ
ചടങ്ങിന്ററ സു മമായ വിജയത്തിന് ന്വണ്ട നിർന്ദശങ്ങളും പ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി.

മാർ ഏബ്രഹാാം വിരുത്തകുളങ്ങര പിതാവിൻറെ 41 ചരമദിനാം ആചരിച്ചു. മമയ് 31 വയാഴാഴ്ച
വവകിട്ട് 7 മണിക്ക് നടന്ന വിശുദ്ധ രലിയിൽ പിതാവിന് മവണ്ടി ബ്പമതയക ബ്പാർത്ഥനയുാം ഒപ്പീസുാം
മബ്രായുാം നടത്തി. സമാപനാം സ്മനഹവിരുമന്നാടുകൂടിയായിരുന്നു.

ചിക്കാന് ായിൽ പ്പശസ്ത വചന പ്പന്
കൺറവൻഷൻ സം ടിപ്പിക്കുന്നു.

ാഷകൻ റവ.ഫാ.ന്ോമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന വബബിൾ

അണക്കര മരിയൻ യയാനന്കപ്ന്ദ്ത്തിറല രക്ഷായികാരി റവ.ഫാ.ന്ോമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന നാലുദിന
റസിേൻഷയൽ വബബിൾ കൺറവൻഷൻ നവംബർ 23 റവള്ളി മുതൽ തിെൾ(26) വറര ചിക്കാന് ാ ന്നാർത്ത് സബർബൻ
സിറ്റിയായ വീലിങ്ങിലുളള റവസ്റ്റിൻ ന്ഹാട്ടലിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.(Westin Hotel, 601 N.Milwaukee Ave, Wheeling, IL 60090) നാല്
ദിവസം താമസിച്ചുള്ള യയാനം റവള്ളിയാഴ്ച രാവിറല 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച തിെളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്് 3 മണിക്ക്
സമാപിക്കും. പാർപ്പിട സൗകരയങ്ങൾ നിയപ്തിത വിന്യയമായതിനാൽ യയാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ
ആപ് ഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ന്പര് രജിസ്റ്റർ റചന്യ്യണ്ടതാകുന്നു റസ.ന്മരീസ് ക്നാനായ കന്ത്താലിക്കാ ഇടവകയുറട
ന്നതൃതവത്തിലാണ് നാലുദിന യയാന പ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. യയാന സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ
നമ്പറുകളിന്ലക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

Rev Fr Thomas Mulavanal (310-709-5111) & Rev Fr Bins Chethalil (281-818-6518)

For Registration, please contact:
Sabu Madathiparambil - 847-276-7354 . Titto Kandarappallil—847-323-3109 . James Mannakulam - 312-622-3326
Selin Chollampel— 847-636-0985 . Annamma Thekkeparambil - 847-606-8520
റസ. ന്മരീസിൽ കുട്ടികൾക്കായി സമ്മർ പരിശീലന കയാമ്പ് സം ടിപ്പിക്കുന്നു.7 മുതൽ 14
വയസ്സുവറരയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും റപൺകുട്ടികൾക്കുമായി റസ.ന്മരീസ് പള്ളിയിൽ വച്ചാണ് കയാമ്പ്
സം ടിപ്പിക്കുന്നത് . എട്ടാഴ്ച വറര നീളുന്ന കയാമ്പ് ജൂൺ 18 -ന് തുടങ്ങി ഓ സ്റ്റ് 17-ന് സമാപിക്കും. തിെൾ
മുതൽ റവള്ളി വറര രാവിറല എട്ടുമണിക്ക് തുടങ്ങി വവകീട്ട് 5 മണിക്ക് സമാപിക്കുന്ന വിയത്തിലാണ്
കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഈ പരിശീലനകയാമ്പിന്ററ പ്പവർത്തന പ്കമീകരണങ്ങൾ. ആത്മീയമായ
പരിജ്ഞാനവും പകവതയും മുള്ള പ്കിസ്റ്റീൻ യയാനന്കപ്ന്ദ്ത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള പരിശീലകരാണ് പരിശീലന
കയാമ്പിന് ന്നതൃതവം നൽകുന്നത്. ഓൺവലൻ വഴി രജിസ്റ്റർ റചയ്യാനുള്ള പ്കമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

