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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
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

Nov 23 to 26

റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ

അനുത്രഹ ത്രഭവ

ാരിഞ്ഞ് വി.അരസ്രീഡനാസിന്വറ രിരുനാൾ
ആ രിച്ചു

ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വസ.ഡമരീസ്
ബദവാലയത്തിൽ വസപ്രംൈർ 2ന്
ഞായറാഴ് വി. അരസ്രീഡനാസിന്വറ
രിരുനാൾ ഭക്ത്യാദരരൂർവ്വം ആ രിച്ചു.
രാവിവല രത്തു മണിക്ക് നടന്ന ലദീഞ്ഞിലും
രുടർന്നുള്ള വി. ൈലിയർപ്പണത്തിലും
അസി. വികാരി റവ.ഫാ.ൈിൻസ്
ഡ ത്തലയിൽ കാർമികരവം വഹിച്ചു. AD 354
നവം.13ന് ജനിച്ച്, AD 394-ൽ
അൽജീരിയായിവല ഹിഡപ്പാ ഡറജയസ്
നരരത്തിവല വമത്രാൻ ആവുകയും, AD 430-ൽ
ദിവംരരനായ വിശുദ്ധ അരസ്രീഡനാസ്
കണ്ണീരിന്വറ രുത്രൻ എന്നാണ്
അറിയവപ്പടുന്നത്. രനിക്കുഡവണ്ടി
ബദവത്തിന്വറ രിരുസന്നിധിയിൽ
അമ്മയായ ഡമാനിക്ക രുണൃവരി വ ാരിഞ്ഞ കണ്ണീരിൽ അനുത്രഹത്തിന്വറ
മഴവിലലു വിരിയിച്ച വിശുദ്ധനാണ് അരസ്രീഡനാവസന്നും, കണ്ണുനീർ
കുരിർന്ന മണ്ണിവല ബദവാനുത്രഹത്തിന്വറ ഡവഡരാട്ടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ
എന്ന് വരളിയിച്ച ജീവിരമാണ് വിശുദ്ധന്വറഡരന്നും
രിരുനാളിഡനാടനുൈന്ധിച്ചു നൽകിയ വ ന സഡേശത്തിൽ ൈഹു.ഫാദർ
ൈിൻസ് ഡ ത്തലിൽ അനുസ്മരിച്ചു. നിരവധിഡരർ ഡ ർന്ന് ഏവെടുത്ത്
നടത്തിയ രിരുനാൾ കർമ്മങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്വറ മാധയസ്ഥം ഡരടിഎത്തിയ
നൂറുകണക്കിന് വിശവാസികൾ രിരുസവരൂരം വണങ്ങുകയും
ഡനർച്ചകാഴ് കൾ സമർപ്പിക്കുകയും വ യ്യുരു. വി. അരസ്രീഡനാസിന്വറ
ജീവിരവത്ത ഡകാർത്തിണക്കി ര ിക്കവപ്പട്ട മഡനാഹരമാവയാരു ഭക്ത്ിരാനം
രായക സംഘത്തിന്വറ ഡനരൃരവത്തിൽ ആദയമായി ആലരിച്ചു
വകാണ്ടായിരുന്നു കർമ്മങ്ങളുവട സമാരനം. രുടർന്ന് ഡദവാലയ രരിസരത്ത്
രടിച്ചുകൂടിയ ജനസമൂഹമഡധയ നടന്ന ജനകീയ ഡലലത്തിന് ർച്ച്
എക്സികയൂവ് അംരങ്ങൾ ഡനരൃരവം നല്കി

എലിയാ സ്ളീവ മൂശാക്കാലം മൂന്നാം ഞായർ / Third Sunday of ELIJAH-CROSS-MOSES

Sep 09

PASSAGE

10:00 AM Mass

11:45 AM English Mass

1st Reading

Deut 07: 12– 16

Lizy Mullapallil

Alina Anchankunnathu

2nd Reading

Is 32 : 01-08

Reji Valloor

Kayla Viruthikulangara

Gospel

Mt 13 : 24—30

അരരികളുവട അമ്മവയന്ന്റിയവപ്പടുന്ന കൽക്കട്ടയിവല വി.മദർ വരഡരസായുവട രിരുനാൾ വസപ്രംൈർ
അഞ്ാം രീയരി ൈുധനാഴ് ബവകിട്ട് 7മണിക്ക് വസ. ഡമരീസ് ബദവാലയത്തിൽ ഭക്ത്ിനിർഭരമായി ആ രിച്ചു.
രികഞ്ഞ മരിയ ഭക്ത്യായിരുന്ന വിശുദ്ധ മദർ വരഡരസായുവട രിരുനാൾ രരി. മാരാവിൻവറ എട്ടുഡനാമ്പാ രണ
നിറവിൽ ആ രിച്ചത് ഏവറ അനുത്രഹത്രഭവ ാരിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. ഇടവക വികാരി ഡമാൺ. ഡരാമസ്
മുളവനാൽ വി.ൈലിയിൽ മുഖ്യകാർമികരവം വഹിക്കുകയും വ ന സഡേശം നൽകുകയും വ യ്രു.
അസി.വികാരി ഫാദർ ൈിൻസ് ഡ ത്തലിൽ,ഫാദർ ഡൈാൈൻ വകാലലപ്പള്ളി, ഫാദർ മാരയു ക്ലാക്കീയിൽ എന്നിവർ
സഹകാർമികരായിരുന്നു.വി.കുർൈാനക്ക് ഡശഷം നാട്ടിൽ നിരയാരനായ ഡകാട്ടയം അരിരൂരരയിവല സീനിയർ
ബവദികനും സുറിയാനി രണ്ഡിരനുമായ ൈഹുമാനവപ്പട്ട മാരയു വ ള്ളക്കണ്ടത്തിൽ അച്ഛനുഡവണ്ടി ഒപ്പീസും
നടത്തവപ്പട്ടു. മിഖ്ാഡയൽ ഡറശ് മാലാഖ്ഡയാടുള്ള ഡനാഡവനയിലും, എട്ടുഡനാമ്പ്ഡനാട് അനുൈന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന
ത്രഡരയക ത്രാർത്ഥന കർമ്മങ്ങളിലും, ഡനർച്ച കാഴ് സമർപ്പണത്തിലും രുടർന്നുനടന്ന രാഡച്ചാറ്
സൽക്കാരത്തിലും , നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ രവെടുത്തു.ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഡശഖ്രിച്ച രച്ചക്കറിവിള
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുവട വിരരണവും ടങ്ങുകളുവട സമാരനത്തിൽ നടത്തവപ്പട്ടു.

അറിയിപ്പുകൾ അടുത്തയാഴ്



വസ.ഡമരിസ് ഇടവകയിൽ ത്രവർത്തിക്കുന്ന വിമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ത്രവർത്തന വാർഷിക ഉദ്ഘാടനം
വസപ്രംൈർ 9 ന് ഞായറാഴ് രാവിവല വിശുദ്ധ കുർൈാനക്കുഡശഷം നടത്തവപ്പടും. ഇടവകയിവല എലലാ
വനിരകളും ഈ ടങ്ങിൽ സംൈന്ധിക്കണവമന്ന് അറീയിക്കുന്നു.



ഫാദർ ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ വസ.ഡമരിസ് ബദവാലയത്തിൽഎത്തുന്നു. ദീർഘനാൾ വയമനിൽ രീത്വവാദികളുവട
രടെലിൽ കഴിഡയണ്ടിവന്ന ജസയൂട്ട് സഭ ബവദികനായ ഫാ. ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ ആദയമായി അഡമരിക്കയിൽ
എത്തുന്ന ഡവളയിൽ വസപ്രംൈർ 9 ന് ഞായറാഴ് രാവിവല 10 മണിക്ക് വസ.ഡമരിസ് ബദവാലയത്തിൽ
വിശുദ്ധ ൈലിയർപ്പിച്ച് രന്വറ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ രെുവയ്ക്കുന്നു.



ത്രളയവക്കടുരിയിൽ അകവപ്പട്ടവർക്ക് ഡവണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ രദ്ധരിയിൽ സ്ഡരാൺസർ
വ യ്യാൻ അവസരം. ഡകരളത്തിവല മഹാത്രളയത്തിൽ വീടുകൾ രൂർണമായും നഷ്ടവപ്പട്ടവവര
സഹായിക്കുന്നരിന്വറ ഭാരമായി ഡകാട്ടയം അരിരൂരര ഡസാഷയൽ സർവീസ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന
നിർമ്മാണ രദ്ധരിയിഡലക്ക് സഹായിക്കുവാൻ രാൽരരയമുള്ളവർ 5000 ഡ ാളർ സ്ഡരാൺസർ വ യ്ത്
അംരമാകുവാനവസരമുണ്ട്. രാല്രരയമുള്ള സുമനസ്സുകൾ വികാരിയച്ചനുമായി ൈന്ധവപ്പട്ടുവകാണ്ട് ഈ
സംരംഭത്തിൽ രൊളികളാവുക.
രരി.മാരാവിന്വറ ജനനത്തിരുനാളിഡനാട് അനുൈന്ധിച്ച് ഏെവും മഡനാഹരമായി മാരാവിൻവറ
രിരുസവരൂരം അലെരിക്കുന്നരിനായിട്ട് ഭവന രലത്തിലുള്ള മത്സരവും ഏർവപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ
മത്സരത്തിൽ രവെടുക്കാൻ ആത്രഹിക്കുന്നവർ അസി.വികാരി ൈഹുമാനവപ്പട്ട ൈിൻസ് ഡ ത്തലിൽ
അച്ഛനുമായി ൈന്ധവപ്പഡടണ്ടരാണ് (281) 818-6518).



ഡമാർട്ടൺ ഡത്രാവ് അമ്മയുവട ജനനത്തിരുനാളിനായി ഒരുക്കുന്ന മരിയ ഭക്ത്ർ

ഫാദർ ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ വസ.ഡമരിസ്
ബദവാലയത്തിൽഎത്തുന്നു. ദീർഘനാൾ
വയമനിൽ രീത്വവാദികളുവട രടെലിൽ
കഴിഡയണ്ടിവന്ന ജസയൂട്ട് സഭ
ബവദികനായ ഫാ. ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ
ആദയമായി അഡമരിക്കയിൽ എത്തുന്ന
ഡവളയിൽ വസപ്രംൈർ 9 ന് ഞായറാഴ്
രാവിവല 10 മണിക്ക് വസ.ഡമരിസ്
ബദവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ ൈലിയർപ്പിച്ച്
രന്വറ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ
രെുവയ്ക്കുന്നു.

