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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
ക്കിസ്തുമസിനെ വരവവൽക്കുവാൊയി െമ്മുനെ കുട്ടികൾക്കുവവണ്ടി വവവിധ്യമാർന് പരിപാെികളാണ് െമ്മുനെ
മതവബാധ്െ സ്കൂൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ത് . ഡിസംബർ 23 ഞായറാഴ്ച പത്തുമണിക്കുള്ള കുർബാെക്കുവേഷം കുട്ടികൾക്ക്
സ്കൂളിൽ വച്ച് ക്ലാസ്്റൂം പാർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും . തദവസരത്തിൽ ക്ലാസ്ിൽ കവരാൾ ഗാെങ്ങൾ ആലപിക്കുന്താണ് . തുെർന്്
സ്കൂളിൽ െിന്ും പള്ളിയിവലക്ക് Jingle Bells Parade ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധ്ിക്കുന്ക്ത കുട്ടികൾ അവന്ദിവസം

Red , Green ,

White മുതലായ കളർ നക്ഡസ്ിൽ ഏനതങ്കിലും ധ്രിക്കുവാൻ ക്േമിക്കുക . വീെുകളിൽ ക്കിസ്മസ് നതാപ്പികൾ ഉനണ്ടങ്കിൽ
കുട്ടികളുനെ വകകളിൽ നകാെുത്തയക്കുക. കുട്ടികളിൽ ദാെേീലവും കരുണയും ദയയും വളർത്തിനയെുക്കുന്തിെുവവണ്ടി
ജീവകാരുണയ ക്പവർത്തെങ്ങളുനെ ഭാഗമായി “ഉണ്ണിനക്കാരു കുഞ്ഞാട് “പദ്ധതി െെപ്പിലാക്കുന്ു .ക്പളയ നകെുത്തി മൂലം
ദുരിതം അെുഭവിച്ച കുെുംബങ്ങളിനല അർഹരായവർക്ക് ഓവരാ ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം െൽകുവാൊണ് ഉവേേിക്കുന്ത് . ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടി ക്കു 100 വഡാളർ ആണ് നചലവ് ക്പതീക്ഷിക്കുന്ത് . ഓവരാ ക്ളാസും ഓവരാ ആട്ടിൻകുട്ടി ക്കു എങ്കിലും ഉള്ള പണം
സവരൂപിക്കുവാൻ ഉവേേിക്കുന്ു . രവണ്ടാ മൂവന്ാ അവചാ പവത്താ വഡാളർ വീതമാണ് ഓവരാ കുട്ടിയിൽ െിന്ും
ക്പതീക്ഷിക്കുന്ത്. ഈ ഞായറാഴ്ച ആട്ടിൻകുട്ടി ക്കുള്ള പണം സവരൂപിക്കുവപാൾ ക്കിസ്തുമസ് ആവ ാഷങ്ങൾക്കായി
മാറ്റിനവക്കുന് തുകയിൽ െിന്ും ഒരു നചറിയ വിഹിതം കുട്ടികളുനെ വകവേം നകാെുത്തയക്കണനമന്ു അറിയിക്കുന്ു .
വഹവറച് വമഖലയിവലാ മലബാർ വമഖലയിവലാ ആട്ടിന്കുട്ടികനള അർഹരായവർക്ക് കൃതയമായി െൽകുനമന്് ഉറപ്പു
െൽകുന്ു . ക്കിസ്തുമസിന് ഒരുക്കമായി കുട്ടികനള കുപസാരിപ്പിക്കുന് കാരയം മാതാപിതാക്കൾ മറക്കരുത് . നവള്ളിയാഴ്ച
രാവിനല പത്തുമുതൽ കുപസാരിക്കാെുള്ള സൗകരയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് . മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ വവകുവന്രങ്ങളിലും
കുപസാരത്തിെുള്ള സൗകരയം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉണ്ണി വപതലങ്ങളുനെ ആദയനത്ത ക്കിസ്മസ്
ജീവിതത്തിലാദയമായി ക്കിസ്മസ് ആവ ാഷിക്കുന് നസ.വമരിസ്
ഇെവകയിൽെിന്ുമുള്ള ‘ഉണ്ണി വപതലങ്ങളുനെ ആദയനത്ത ക്കിസ്മസ്’
ആവ ാഷത്തിൊയി വവദിനയാരുങ്ങുന്ു. ഡിസംബർ 24ന് െെക്കുന്
ക്കിസ്മസ് ആവ ാഷ ദിെത്തിൽ ആദയമായി ക്കിസ്മസ്
ആവ ാഷിക്കുന് ഉണ്ണി വപതലങ്ങനള ക്പവതയകമായി
ആദരിക്കനപ്പെുന്ു. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുനെ വപര് വിവരങ്ങൾ
വെരനത്തതനന് പാരീഷ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണനമന്് അറിയിക്കുന്ു.
Fr. Bins Chethalil
Sr.Sylverius(SVM)
Ph: 281 818 6518
Ph:224 432 3217
മംഗളവർത്തകാലം മൂന്ാം ഞായർ / Third Sunday of Annunciation

Dec 23

PASSAGE

10:00 AM Mass

Dec 24; 7PM Mass

1st Reading

Gen 24:50-67

Jessy Thottichirayil

Stephen Chollampel

2nd Reading

Eph 5:5-21

Jayden Kallidukkil

Annamma Thekkeparambil

Gospel

Mt 01: 18-24

Alisha Kannachanparambil

വമാർട്ടൺവക്ഗാവ് നസ. വമരീസ് ഇെവകയിൽ കവരാൾ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഉജവല തുെക്കം
നസ. വമരീസ് ക്ൊൊയ വദവാലയത്തിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിന്നറ ആരംഭത്തിൽ എലലാ ഞായറാഴ്ചയും
െെത്തിവരാരുള്ള വദവാലയ കവരാളിന് ഉജവല തുെക്കം. യുവജെങ്ങളുനെ വെതൃത്തിൽ വദവാലയത്തിെുള്ളിൽ
അലങ്കരിച്ച ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ കമെിയമാക്കിയ വലാറിയ 2018”ന് ഇെവകയിനല വിവിധ് കൂൊരവയാഗ
ക്പതിെിധ്ികളും ചർച്ച് കവയർ സം വും വെതൃതവംെൽകി. ഇെവക വികാരി റവ. ഫാ.വതാമസ് മുളവൊൽ,
അസി. വികാരി റവ.ഫാ. ബിൻസ് വചത്തലിൽ എന്ിവരുനെ വക്പാത്സാഹെവത്താനെ െെത്തിയ “വലാറിയ 2018ന് “
ഇെവകയിനല വകക്കാരന്മാർ,യുവജെങ്ങൾ, കുട്ടികൾ വചർന്് ഏനറ മികവുറ്റതാക്കി

നസന്് വമരീസ് മതാധ്യാപകർ ക്കിസ്മസ് ആവ

ാഷിച്ചു

വമാർട്ടൻ വക്ഗാവ് നസന്് വമരീസ് ക്ൊൊയ വദവാലത്തിനല മതവബാധ്െ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ
ക്കിസ്തുമസിന് ഒരുക്കമായി ഒത്തുവചർന്ു . ആവ ാഷ വവളയിൽ വികാരി ഫാ. വതാമസ് മുളവൊലും
അസിസ്റ്റന്് വികാരി ഫാ. ബിൻസ് വചത്തലിലും ക്കിസ്മസ് സവേേം െൽകി . മതാധ്യാപകർ ഇെവകയ്ക്ക്ക്
നചയ്ക്തുനകാണ്ടിരിക്കുന് വസവെങ്ങൾക്ക് അച്ചന്മാർ െേി വരഖനപ്പെുത്തി . വകക്കാരൻമാരുനെയും സ്കൂൾ
ഡയറക്െർമാരുനെയും സിവസ്റ്റഴ്സിന്നറയും സാന്ിധ്യത്തിൽ വികാരിമാർ ക്കിസ്തുമസ് വകക്ക് മുറിച്ചു മധ്ുരം
പങ്കു വച്ചു. സ്വെഹവിരുവന്ാെുകൂെി പരിപാെികൾ സമാപിച്ചു

നസ.വമരിസിൽ ഡിസംബർ 16-തീയതി ഞായറാഴ്ച ഗഡുലൂനപ്പ മാതാവിന്നറ തിരുൊൾ ആചരിച്ചു.

ഉണ്ണിക്കളരി ക്കിസ്മസ് ആവ

ാഷിച്ചു

നസ.വമരീസ് ക്ൊൊയ ഇെവകയിൽ ഇൻനഫന്നറസ് മിെിസ്ക്െിയുനെ ഭാഗമായ “ഉണ്ണിക്കളരി” എന്് ൊമകരണം
നചയ്ക്തിരിക്കുന് ഒന്ുമുതൽ ൊലു വനരയുള്ള ക്ലാസ്ുകളിൽ പഠിക്കുന് കുട്ടികളുനെ ആഭിമുഖയത്തിൽ ക്കിസ്മസ്
ആവ ാഷിച്ചു. ആത്മീയമാനയാരു അെിത്തറ െൽകിനക്കാണ്ട് തെതാനയാരു വയക്തിതവവികാസെത്തിന് കുട്ടികനള
പരിക്പാപ്തരാക്കുക എന് ഉവേേവത്താനെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന് ഉണ്ണിക്കളരിക്ക് അസി. വികാരി ഫാദർ ബിൻസ് വചത്തലിൽ
വവണ്ട വക്പാത്സാഹെവും വെതൃതവം െൽകിവരുന്ു. വബബിൾ അധ്ിഷ്ഠിതമായ കാരയങ്ങൾ പറഞ്ഞുനകാെുക്കുകയും
പഠിപ്പിക്കുകയും പരിേീലിപ്പിക്കുകയും നചയ്യുന്തിവൊനൊപ്പം മലയാളഭാഷ പഠിപ്പികുന്തിെും ക്പവതയക പരിേീലെം
െൽകുന്ുണ്ട്. ഡിസംബർ 15 േെിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് െൂറിൽപരം കുട്ടികളാണ് ക്കിസ്മസ് ആവ ാഷത്തിൊയി
പരീഷ്ഹാളിൽ ഒരുമിച്ചുകൂെിയത്. ഉണ്ണിക്കളരിയിനല കുട്ടികൾ അണിനഞ്ഞാരുങ്ങി അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ച വെറ്റിവിറ്റി
വഷായും പുൽക്കൂട് െിർമ്മാണവും ഏവരിലും വർണ്ണ വിസ്മയം തീർവത്താരു കലാവിരുന്ായി മാറി.

സീെിയർ സിറ്റിസൺന്നറ ആഭിമുഖയത്തിൽ ക്കിസ്മസ് ആവ

ാഷിച്ചു

The Rockford youth retreat is around the corner and if you wish to have your son or daughter attend this highlyanticipated and unique experience, please sign them up as soon as possible. We have speakers of national prominence discussing topics of high relevance with our youth. Along with guiding them in their faith Journey, we will
also be addressing the importance of the existence of our community, how to overcome social issues that our youth
are facing today, just to name two. Only limited seats are available so please sign him up this week.

നസ.വമരിസിൽ ദിവംഗതൊയ ഗവാളിവയാർ രൂപത നമക്താൻ മാർ വതാമസ്
നതന്ാട്ടിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുള്ള ക്പാർത്ഥിെയും ഒപ്പീസും
െെത്തി

