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The Parable of the Lost Son

‘My son,’ the father said, you are always with me, and everything I have
is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of
yours was dead and is alive again; he was lost and is found.
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HOLY MASS SCHEDULE
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

സെ.സെയ ിംസ് കൂടാരയയാഗിം ഈ ഞായറാഴ്ച (07/15/18) വൈക ട്ട് 7മണ ക്ക്
മാത്യു ത്ട്ടാമറ്റത്ത ല ൻസറ ഭൈനത്ത ൽ( 8932 w Emerson st, Des Plaines IL 60016) ൈച്ച്
കൂടുന്നത്ായ ര ക്കുിം.

Wedding Banns
Neenu Mathew Pallikunnel
Wedding of Neenu d/o Mathew Chacko and Reji Mathew from Pallikunnel family of
St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Arun Baby s/o Baby and
Valsamma from Palathinadiyil family of Holy Family Forane Parish, Rajapuram is scheduled
on August 9, 2018.
If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.
മ

സെ.മേരിെ് െമ്മർ സ്കൂളിൽ
ോർത്ത് ബോച്ച് ഉദ്ഘോടനം സെയ്ത ു.

സെ.മേരീെ് ക്നോനോയ മദവോലയത്തിൽ
സകോച്ചുകുട്ടികൾക്കോയി
നടന്നുസകോണ്ടിരിക്കുന്ന െമ്മർ സ്കൂളിൽ
(ബട്ടർഫ്ലൈ 18) മ ോർത്ത് ബോച്ചിന്സെ
ഉൽഘോടനം ജൂഫ്ലല 9 തിങ്കളോഴ്ച രോവിസല
പത്തുേണിക്ക് കടുത്തുരുത്തി എം.എൽ.എ
ശ്രീ.മേോൻെ് മജോെ ്
നിർവഹിച്ചു.തുടർന്ന് നടത്തിയ മെോമദയോത്തരമവളയിൽ ശ്രീ മേോൻെ് മജോെ
പങ്കുസവച്ചു.

ുേോയി കുട്ടികൾ െേയം

െിക്കോമ ോ സെ.മേരിെ് പോരിഷ് ബുള്ളറ്റിന്സെ പുതിയ മലോമ ോ ശ്പകോരനം സെയ്ത ു.
സെ.മേരീെ് ക്നോനോയ ഇടവകയിൽ ആഴ്ചമതോെും ശ്പെിദ്ധീകരിക്കുന്ന പോരിഷ് ബുള്ളറ്റിന്സെ പുതിയതോയിയി
ഡിഫ്ലെൻ സെയ്ത മലോമ ോയുസട ശ്പകോരനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ജൂഫ്ലല 8 ന് ഞോയെോഴ്ച രോവിസല പത്തുേണിക്ക് നടന്ന
വിരുദ്ധ കുർബോനയ്ക്കുമരഷം കൂടിയ ശ്ഹെവ െടങ്ങിൽ വച്ചോയിരുന്നു ശ്പകോരനം നടത്തിയത്. അമേരിക്കയിസല ഇതര
െോേൂഹിക െോംസ്കോരിക െംഘടനകൾ െംഘടിപ്പിക്കുന്ന വോർഷിമകോത്സവ പരിപോടികളിൽ പസങ്കടുക്കുന്നതിനോയി
ഷിക്കോമ ോയിസലത്തിയ എം.എൽ. എ. മേോൻെ് മജോെ ് പുതിയ മലോമ ോയുസട ശ്പകോരനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു.

Consider the Poor

Fr. Bins Chethalayil

Cecilia asked the egg seller; how much is it for the eggs for? The old seller replied $1 per 10 eggs, madam, She told him “I will take 15 eggs for
$1 or I will leave”. The old seller replied “Come take then at the price you want! May be this is a going to be a good start as I have not yet sold
a single egg today”. Cecilia took the eggs and walked away feeling proud for her stinginess. She got into her fancy car and drove to a posh restaurant with her friend. There, she and her friend ordered whatever they liked. They ate a little and wasted a lot of what they ordered. When
she went to pay the bill. The bill costed her $140. She gave $150 and asked the owner of the restaurant to keep the change. This incident
might have seemed quite normal to the owner but, we know that she was unjust to the poor egg seller. This story leaves behind for us many
unanswered questions: Why do we always show we have the power to bargain when we buy from the needy ones? And why do we get so
generous with the rich? I still remember walking with my father to the local market. My father often bought simple goods from poor people
even if it was costly and not needed: sometimes he even paid them extra for all those insignificant goods. I got concerned by this small act and
asked him. “Why are you doing this? Then my father replied, “It is a charity wrapped with dignity, my child”.
ബകത്താക്കാലം രണ്ാം ഞായർ / Second Sunday of Kaitha

Jul 15

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Deut 4 :32-40

Jessy Thottichirayil

2nd Reading

2 Cor 3 :04 – 12

Kunjamma Nediyakalayil

Gospel

Lk 15 : 11—32

11:45 AM English Mass
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‘ബട്ടർഫ്ലൈെ്’

കുരുന്നുകൾ

ന നോയ മദവോലയത്തിൽ 4 ആഴ്യ
ച ോയി തുടർന്നു സകോണ്ടിരിക്കുന്ന
മേോർട്ടൺ മശ് ോവ് സെ.മേരീെ് ക്ോ
‘ബട്ടർഫ്ലൈ’ െമ്മർ കയോമ്പിസല കുട്ടികൾ ജൂഫ്ലല എട്ടോം തീയതി ഞോയെോഴ് ച രോവിസല നടന്ന വിരുദ്ധ
കുർബോനക്കു മരഷം ഒരുക്കിയ വെനവിരുന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മീയെിന്ത ഉണർത്തി. തിരുവെന
വോകയങ്ങൾ ശ്പിൻെ് സെയ്ത സെെിയ കോർഡുേോയി കുട്ടികൾ ഏവരുസടയും േുന്നിസലത്തി വിതരണം
സെയ്ത ുസകോണ്ടോയിരുന്നു വെന വിരുന്ന് ഒരുക്കൽ ശ്പശ്കിയ ശ്കേീകരിച്ചത്.പതിനമചോളം കുട്ടികൾ തിരുവെന
സപട്ടിയും ഫ്ലകകളിമലന്തി ‘ഇത് ഫ്ലദവത്തിൻസെ വെനം ആകുന്നു’ എന്ന് ഉരുവിട്ടുസകോണ്ട് വിതരണം സെയ്ത ത്
ഏവരുസടയും ശ്പരംെ ഏറ്റുവോങ്ങി.കുട്ടികളിൽ തിരുവെന പഠനസത്തയും, ഫ്ലബബിൾ പരോയോണസത്തയും
മശ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്സെ ഭോ േോയി നടത്തിയ വെനവിരുന്നിന്സെ ഉൽഘോടനം കടുത്തുരുത്തി

