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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

Nov 23 to 26

ഒകഡടാൈർ മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന വകാന്ത പത്തിന് ഡനരൃരവം നൽഡകണ്ട
കൂടാരഡയാഗങ്ങളുവട ഡപരും രീയരിയും ചുവവട ഡചർക്കുന്നു.
10-1-18) രിങ്കൾ: വസ.വെയിംസ് കൂടാരഡയാഗം -8PM
10-2-18) വചാവ്വ :വസ. െൂഡ് കൂടാരഡയാഗം -8PM
10-3-18) ൈുധൻ വസ. ആൻറണി കൂടാരഡയാഗം -8PM
10-4-18) വയാഴം :വസ .പീറ്റർ & ഡപാൾ കൂടാരഡയാഗം 8PM
10-5-18) വവള്ളി :വസ. ലൂർദ് കൂടാരഡയാഗം –7PM
10-6-18) ശനി: വസ. വരഡരസ കൂടാരഡയാഗം - 11AM
10-7-18) ഞായർ : വസ. ഡൊസഫ് കൂടാരഡയാഗം –9.30AM
10-8-18) രിങ്കൾ :ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കൂടാരഡയാഗം –8PM
10-9-18) വചാവ്വ : വസ. ഡരാമസ് കൂടാരഡയാഗം– 8PM
10-10-18) ൈുധൻ : വസ.ഡസവൃർ കൂടാരഡയാഗം –8PM

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

റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ

വകാന്ത ഉരുട്ടി മുഡന്നാട്ട്- ഡറാസറി ചലഞ്ചുമായി സി.സി.

ി കുട്ടികൾ

വസ.ഡമരിസ് ഇടവകയിൽ വിശവാസപരിശീലനത്തിഡല
വെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒകഡടാൈർ മാസത്തിൽ വകാന്ത
ഉരുട്ടി മുഡന്നറാനുള്ള രീരുമാനഡത്താവട ഏവറ്റടുത്തിരിക്കുന്ന
ഡറാസറി ചലഞ്ചു വകാണ്ട് വയരയസ്രമാവുകയാണ്.
വകാന്തപത്തു ആചരണത്തിൽ മുടങ്ങാവര പവങ്കടുക്കുകയും
പവങ്കടുെിക്കുകയും വചയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും, ക്ലാസിനും
ത്പഡരയകം സമ്മാനം ഒരുക്കിയിട്ടുവണ്ടന്ന് അസി.വികാരി
ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ അറിയിച്ചു. അങ്ങവന ഓഡരാ
കുട്ടികളും ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഡറാസറി ചലഞ്ച് ഏവറ്റടുത്തുവകാണ്ട് ഡകാന്തമാസം
ഏവറ അനുത്ഗഹത്പദമാകവട്ടവയന്ന് അഡേഹം ആശംസിച്ചു.

ചിക്കാഡഗാ വസൻറ് ഡമരീസിൽ ഇരട്ടകളുവട സംഗമം.

വസ.ഡമരീസ് കനാനായ കഡത്താലിക്കാ ഡദവാലയത്തിൽ
ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങളായ വി.ഗർവ്വാസീസന്വറയും വി.
ഡത്പാത്താസീസന്വറയും രിരുനാൾ
ആഡ ാഷിക്കുന്നു.ഒകഡടാൈർ ഏഴാം രീയരി ഞായറാഴ്ച
രാവിവല 10 മണിക്കാണ് രിരുനാൾ ആഡ ാഷിക്കുന്നത്.
രിരുനാളിഡനാടനുൈന്ധിച്ച് ഇടവക ഡദവാലയത്തിവല എലല
ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങളുവട സംഗമവും ത്കമീകരിക്കുവമന്ന്
അസി. വികാരി ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ അറിയിച്ചു.
പുരുമയാർന്ന ത്കമീകരണ ഒരുക്കഡത്താവട ആദയമായി വസ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ
നടത്തുന്ന ഈ ഇരട്ട സംഗമം ഇടവക െനങ്ങൾക്കിവരാരു നവയാനുഭവ
മായിരിക്കുവമന്ന് വികാരി ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ അഭിത്പായവെട്ടു

വസ. ഡമരീസ് ഇടവകയിവല വമൻസ് മിനിസ്ത്ടി ഉലലാസയാത്രയ്ക്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു

വസ.ഡമരിസിൽ വിശുദ്ധ
വിൻവസന്റ് ി ഡപാളിന്വറ
രിരുനാൾ ആഡ ാഷിച്ചു.

വസ. ഡമരീസ് കനാനായ ഡദവാലയത്തിവല വമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
വിൾസ്
ഡലയ്ക്ക്കിഡലക്കാണ് ’ യാത്ര സം ടിെിക്കുന്നത്. ഒകഡടാൈർ 6 ശനിയാഴ്ച രാവിവല 7.30 ന്
നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർൈാനയ്ക്ക്കുഡശഷം യാത്ര പുറവെടാനാണ് രീരുമാനം. ഡദവാലയത്തിന്

"വിസ്ഡകാ ദർശൻ" ഉലലാസയാത്രയ്ക്ക്ക് രയ്യാവറടുക്കുന്നു. വിസ്ഡകാൺസിലുഉള്ള ‘വ

കീഴിലുള്ള വമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ത്പവർത്തനങ്ങൾ കൂടുരൽ ഊർെിരമാക്കണവമന്നുള്ള

ഉഡേശഡത്താടുകൂടി വസപ്റ്റ്റംൈർ 16 ന് ഞായറാഴ്ച കൂടിയ അവഡലാകന ഡയാഗത്തിലാണ് ഭാവിയിൽ ഉചിരമായ അവസരങ്ങളിൽ
ഉലലാസയാത്രകൾ സം ടിെിക്കണവമന്ന് രീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇടവക വികാരി ഡമാൺസിഡഞാർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ ഡയാഗത്തിൽ
അധയക്ഷര വഹിച്ചു. ആസന്ന ഭാവിയിൽ വമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂടുരൽ കർമപദ്ധരികൾ മുൻബകവയടുത്ത്
ത്പവർത്തിക്കണവമന്നുള്ളരും ഡയാഗം വിലയിരുത്തി. വിസ്ഡകാ ദർശൻ യാത്ര ചിലവ് ആഡളാഹരി 60 ഡ ാളറായി ത്കമവെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചുരുങ്ങിയ സമയംവകാണ്ട് കൂടുരൽ ഡപരുവട പങ്കാളിത്തം വകാണ്ട് വമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ത്പാരംഭത്പവർത്തനങ്ങൾ ഏവറ
ത്ശഡദ്ധയമായിരിക്കുകയാണവയന്ന് അസിസ്റ്റൻറ് വികാരി ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ അഭിത്പായവെട്ടു. ചർച്ച് എകസികയൂട്ടീവ് ഉൾവെവട
നിരവധി ഡപർ അന്ന് നടന്ന ഡയാഗത്തിൽ പവങ്കടുത്തു.

എലിയാ സ്ളീവ മൂശാക്കാലം ആറാം ഞായർ / Sixth Sunday of ELIJAH-CROSS-MOSES

Sep 30

PASSAGE

10:00 AM Mass

11:45 AM English Mass

1st Reading

Deut 09: 13– 24

Jainamma Kottore

Mukta Vanchiyil

2nd Reading

Is 26 : 01-11

Shalu Edayadiyil

Jacob Mannakulathil

Gospel

Mt 15 : 21—28

കനാനായ റീെിയൻ ത്പരിനിധി സഡമ്മളനത്തിന് രിരിവരളിഞു.
ഡമാർട്ടൺഡത്ഗാവ് വസ.ഡമരിസ് കനാനായ പള്ളിയിൽ വച്ച് ചിക്കാഡഗാ രൂപര കനാനായ റീെിയന്വറ ഡനരൃരവത്തിൽ
നടന്ന ത്പരിനിധി സഡമ്മളനത്തിന് രിരിവരളിയിച്ചു. റീെിയന്വറ എലലാ ഇടവകയിവലയും മിഷനിവലയും ബവദികർ,
സനയസ്രർ, ബകക്കാരന്മാർ, പാരിഷ് കൗൺസിൽ ത്പരിനിധികൾ,
ി.ആർ.ഇ രുടങ്ങിയവർ ഡയാഗത്തിൽ പവങ്കടുത്തു.
വസപ്റ്രംൈർ 28 വവള്ളിയാഴ്ച രാവിവല 9 മണിക്ക് റീെിയണിവല എലലാ ബവദികരും ഡചർന്നു അർെിച്ച സമൂഹൈലിയിൽ
വസ.ഡമരിസ് ഇടവക വികാരിയും കനാനായ റീെിയൻ
യറകടറുമായ ഡമാൺസിഡഞാർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ
മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ചു. രുടന്ന് നടന്ന ത്പരിനിധി സഡമ്മളനം ഡമാൺ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ നിലവിളക്ക് വകാളുത്തി
ഉദ് ാടനം വചയ്ക്രു. നിലവിലുള്ള വിവിധ കമ്മീഷനുകളുവട ത്പവർത്തനങ്ങൾ, ഭാവി കർമപരിപാടികൾ രുടങ്ങി കനനായ
സമുഹം ഡനരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങവളക്കുറിച്ചും ഡയാഗത്തിൽ ചർച്ച വചയ്യവെട്ടു. ചിക്കാഡഗാ സീഡറാ മലൈാർ രൂപരാ
വമത്രാൻ അഭിവന്ദൃ മാർ ഡെക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് മുഖ്യാരിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പവങ്കടുക്കുകയും ആശംസത്പസംഗം
നടത്തുകയും വചയ്യരു. കനാനായ റീെിയന്വറ ത്പവർത്തനങ്ങൾ ഏവറ ത്പശംസനീയമാവണന്നും വളർച്ചയ്ക്ക്കായി നാം
ത്പാർത്ഥനഡയാവട കാത്തിരിക്കയും ഊർജ്ജസവലമായി ത്പവർത്തിക്കുകയും വചയ്യണവമന്ന് അഡേഹം രന്വറ
ആശംസാത്പസംഗത്തിൽ ഓർമിെിച്ചു. കനാനായ റീെിയണിവല എലലാ ഇടവകകളിൽ നിന്നുമായി 68 ഓളം ത്പരിനിധികൾ ഈ
ഏകദിന സഡമ്മളനത്തിൽ പവങ്കടുത്തു.

