Parish Bulletin - Jun 24, 2018

Jesus Heals a Crippled Woman on the Sabbath

On a Sabbath Jesus was teaching
in one of the synagogues, and a woman
was there who had been crippled by a
spirit for eighteen years.She was bent
over and could not straighten up at
all. When Jesus saw her, he called her
forward and said to her, “Woman, you
are set free from your infirmity.” Then
he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God.
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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
TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony
THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude
FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam
SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help

Aug 17 to 19

Youth Perunnal 2018

Nov 23 to 26

റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ

ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വസ.ഡമരീസിൽ സനർ കയാമ്പിന് ഉജ്ജ്വല രുടക്കം.
ഡമാർട്ടൻ ഡത് ാവ് വസന്് ഡമരീസ് ക്നാനായ ഡദവാലയത്തിൽ എട്ടാഴ്ച
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുവട സനർ കയാമ്പിന് രുടക്കം കുറിച്ചു. കുട്ടികളുവട
അദ്ധ്യാൽമികവും ഭൗരികവും ആയ വളർച്ചവയ ലക്ഷയമാക്കി
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സനർ കയാമ്പിന് ത്കിസ്റ്റീൻ ടീം അം ങ്ങൾ ഡനരൃരവം
നൽകുന്നു . ബവദികരുവടയും സിഡസ്റ്റഴ്സിന്വറയും കയാമ്പ് ഡവാളന്റിഡയഴ്സ്
ന്വറയും മരഡൈാധ്ന സ്കൂൾ അധ്യാരകരുവടയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വികാരി ജനറാൾ
ഫാ . ഡരാമസ് മുളവനാൽ കയാമ്പ് ഉദ് ാടനം വചയ്ക്രു . ൈട്ടർഫ്ബള-2018 എന്ന്
നാമകരണം വചയ്ക്രിരിക്കുന്ന കയാമ്പിന്വറ ഭാ മായി വിജ്ഞാന ത്രദമായ
ക്ലാസുകൾ , വ യിമുകൾ , ഫീൽഡ് ത്ടിപ്പുകൾ , മലയാളം ക്ലാസുകൾ, സമുദായ
ഡൈാധ്വത്കരണം, ദിവഡസന കുർൈാന , ആരാധ്ന, ഡയാ ക്ലാസുകൾ രുടങ്ങി
കുട്ടികളുവട വയക്തിരവ വികസനത്തിന് ഉരകാരത്രദമായ ഒട്ടനവധ്ി രരിരാടികൾ
ആണ് ആസൂത്രണം വചയ്ക്രിരിക്കുന്നത് . ത്ൈദർ സഡരാഷ് , രി.വി . ഡമരിക്കുട്ടി ,
ൈിൈി വരക്കനാട്ട് , ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ , ത്ൈദർ അങ്കിത് , വൈഞ്ചമിൻ എന്നിവർ
കയാമ്പിന് ഡനരൃരവം നൽകുന്നു. ഡരരന്് ഡവാളന്റിഡയഴ്സും അധ്യാരകരും
സിസ്ഡറഴ്സും രള്ളി എക്സികയൂട്ടീവും യൂത്ത് ഡവാളന്റിഡയഴ്സും കയാമ്പിന്വറ
വിജയത്തിനായുള്ള ത്കമീകരണങ്ങൾക്ക് ഡനരൃരവം നൽകുന്നു.

ഫാഡദഴ്സ് ഡ

ആഡ

ാഷിച്ചു

വസന്റ് ഡമരീസ് ക്നാനായ കഡത്താലിക്ക രള്ളിയിൽ ഫാഡദഴ്സ് ഡ
ആഡ ാഷിച്ചു.ഫാ.ഏത്ൈാഹം
കളരിക്കൽ ദിവയൈലിയിൽ മുഖ്യകാർമികരവംവഹിച്ചു. ഇഡരരുടർന്ന് ‘ സവരം രിരാവിന് ഒരു കത്ത്
’എന്ന മത്സരത്തിൽ നിരവധ്ി ഡരർ രവങ്കടുത്തു. ഫാ. ൈിൻസ് ചഡത്തലിൻവ റ ഡനരൃരവത്തിൽ വയസ്
രിരിച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ. രപ്പയ്ക്ക്ക് ഒരു രപ്പായ മത്സരം ഏവരിലും കൗരുകമുണർത്തി. സനാന
വരാരിക്കുള്ളിൽ രഴുത്ത് രാകമായ ഒരു രപ്പായ ആണ് കരുരിയിരുന്നത്. മുരിർന്ന രിരാവിനുള്ള
സനാനം ലഭിച്ച മാരയു വരഡക്കപ്പറമ്പിലിവന ഫാ. ഏത്ൈാഹം കളരിക്കൽ വരാന്നാടയണിച്ച് ആദരിച്ചു.
ഡജായി ഇണ്ടിക്കുഴി രചിച്ച ഭക്തിഗാനങ്ങളുടെ സി.ഡിയ ും യയാഗത്തില് ത്രകാശനംവചയ്ക്രു.

ചിക്കാഡ ായിൽ ത്രശസ്ര വചന ത്രഡ ാഷകൻ റവ.ഫാ.ഡ
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ സം ടിപ്പിക്കുന്നു.

ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന

അണക്കര മരിയൻ ധ്യാനഡകത്രത്തിവല രക്ഷാധ്ികാരി റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ
നയിക്കുന്ന നാലുദിന റസി ൻഷയൽ ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ നവംൈർ 23 വവള്ളി മുരൽ
രിങ്കൾ(26) വവര ചിക്കാഡ ാ ഡനാർത്ത് സൈർൈൻ സിറ്റിയായ വീലിങ്ങിലുളള വവസ്റ്റിൻ
ഡഹാട്ടലിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.(Westin Hotel, 601 N.Milwaukee Ave, Wheeling, IL 60090) നാല് ദിവസം
രാമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം വവള്ളിയാഴ്ച രാവിവല 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച രിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3
മണിക്ക് സമാരിക്കും. രാർപ്പിട സൗകരയങ്ങൾ നിയത്രിര വിഡധ്യമായരിനാൽ ധ്യാനത്തിൽ
സംൈന്ധിക്കുവാൻ ആത് ഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ഡരര് രജിസ്റ്റർ വചഡേണ്ടരാകുന്നു വസ.ഡമരീസ്
ക്നാനായ കഡത്താലിക്കാ ഇടവകയുവട ഡനരൃരവത്തിലാണ് നാലുദിന ധ്യാന ത്കമീകരണങ്ങൾ
ഒരുക്കുന്നത്. ധ്യാന സംൈന്ധമായ കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറുകളിഡലക്ക്
വിളിക്കാവുന്നരാണ്. 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
ശ്ളീഹാക്കാലം ആറാം ഞായർ / Sixth Sunday of Apostles

Jun 24

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Deut 04 : 01– 08

Jainamma Kottoor

2nd Reading

1 Cor 10: 23 – 31

Sharon Muttathil

Gospel

Lk 12 : 57—13:5

11:45 AM English Mass
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Fathers Day Celebrations ……..

