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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

റസന്് ഗമരീസ് ഗദവാലയതിൽ വി. ഗയാഹന്ാൻ ശ്ലീഹായുറട
ത്ിരുനാൾ ആചരിച്ചു
ഗമാർട്ടൺഗശ് ാവ് റസന്് ഗമരീസ് ക്നാനായ കഗതാലിക്ക ഗദവാലയതിൽ
വി. ഗയാഹന്ാൻ ശ്ലീഹായുറട ത്ിരുനാൾ ഭക്തി ആദരഗവാറട ആചരിച്ചു. ചാമക്കാലാ
പള്ളി ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വി. ഗയാഹന്ാൻ ഏവൻഗ ലീസ്ത്യുറട ത്ിരുനാൾ,
ജനുവരി 13 ഞായൊഴ്ച ചിക്കാഗ ാ റസന്് ഗമരീസ് ഇടവകയിറല ചാമക്കാല
ഇടവകാാം ങ്ങളുറട ഗനത്ൃത്വതിലാണ് നടതിയത്. സ്ഗനഹതിന്റെ
അെസ്ഗത്ാലനായ വി. ഗയാഹന്ാൻ ശ്ലീഹായുറട ത്ിരുനാൾ ദിനതിൽ നടന് വിശുദ്ധ
ബലിയിലുാം, ത്ിരുനാൾ ത്ിരുക്കർമങ്ങളിലുാം ഇടവക അസി.വികാരി ഫാ.ബിൻസ്
ഗചതലിൽ മുഖ്യ കാർമികത്വാം വഹിച്ച് വചനസഗേശാം നൽകി. ‘ഗയശു ത്ന്റെ
അരയതാഴ ഗവളയിൽ വരാനിരിക്കുന് ഒറ്റിറക്കാടുക്കലിന്റെയുാം
ഒറ്ററെടുതലിന്റെയുാം ഹൃദയ സാംഘർഷാവസ്ഥയിൽ ഗയശുവിഗനാടു ഗചർന്ിരുന്്
ഗയശുവിന്റെ ഹൃദയരാ ാം മനസ്സിലാക്കിയ വിശുദ്ധനായിരുന്ു ഗയാഹന്ാൻ
ഏവൻഗ ലീസ്ത്റയന്ുാം, മാനവകുലതിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക്കായി പരി.
കനയകാമെിയറത സവരാം അമ്മയായി ഏൽെിക്കറെട്ട വി. ഗയാഹന്ാൻ
ശ്ലീഹാറയഗപാറല നാമുാം ജീവത്തിൽ ഗയശുവിന്റെ ഹൃദയരാ ാം മനസിലാക്കി
ജീവിക്കണറമന്് ബിൻസ് അച്ചൻ ത്ന്റെ വചന സഗേശതിൽ ജനങ്ങറള
അെിയിച്ചു.നൂെുകണക്കിന് വിശവാസികൾ പറെടുത ത്ിരുനാൾ ആഗഘാഷങ്ങളുറട
സമാപനതിൽ സ്ഗനഹവിരുന്ുാം ശ്കമീകരിച്ചിരുന്ു.ചർച്ച് എക്സികയൂട്ടീവിന്റെയുാം
ചാമക്കാല ഇടവകാാം ങ്ങളുറടയുാം ഗനത്ൃത്വതിൽ പരിപാടികളുറട സു മമായ
ശ്പവർതനങ്ങൾക്ക് ഗവണ്ട ശ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി.

ദദവദാസൻ മാർ മാത്യു മാക്കീൽ
പിത്ാവിന്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്
ചരമവാർഷികവുാം അനുസ്മരണ ശുശ്ശൂഷയുാം
ചിക്കാഗ ാ റസന്റെ ഗമരീസ് ക്നാനായ
കഗതാലിക്കാ ഗദവാലയതിൽ ദദവദാസൻ മാർ മാത്യു
മാക്കീൽ പിത്ാവിന്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത് ചരമദിനവുാം
അനുസ്മരണ ശുശ്ശൂഷയുാം നടതറെടുന്ു. ചരമദിനമായ
ജനുവരി 26 ശനിയാഴ്ച രാവിറല 10 മണിക്ക്
വി.കുർബാനയുാം, അനുസ്മരണ ശുശ്ശൂഷയുാം ത്ുടർന്്
മശ്രായുാം നടതറെടുാം.
ദനഹാ മൂന്ാാം ഞായർ / Third Sunday of Eppiphany

Jan 20

PASSAGE

10:00 AM Mass

11 PM Mass

1st Reading

Num 11:11-20

Molgeena Thattamattathil

Ashley Poothurayil

2nd Reading

Heb 04 : 01-10

Marykutty Chemmachel

Rebecca Puthethu

Gospel

Jn 01:29-34

വി. ഗയാഹന്ാൻ ശ്ലീഹായുറട ത്ിരുനാളിന്റെ സു മമായ ശ്പവർതനങ്ങൾക്ക് ഗവണ്ട ഗനത്ൃത്വാം
നല്കിയ ചാമക്കാല ഇടവകാാംങ്ങൾ

MARCHING FOR A REASON

“The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the
full” (John 10:10)
They walk barefooted in their brown habits undeterred by their bruised feet. It’s Twenty-degree in the
morning and the wind is vengeful. Yet they walk with fervor, unceasingly praying their Rosaries. They are the
Franciscans who are at the March for
Life in Washington D.C., praying for
all unborn babies to see that first
glimpse of light. These Franciscans
remind us about the dignity of life.
The Gospel that our Lord taught us is
a Gospel that protects life, one that
respects everyone’s freedom, including the freedom of the unborn.
Our society today is creating a
misconception of what true freedom
is. All of us have freedom, but our
freedom should never hinder another
person’s freedom. From the first moment of conception, a fetus has a soul
and is created in the image and likeness of God. Therefore, a fetus is a
person with dignity and freedom.
When a person decides to take the life of an unborn baby, he/she forgets another person’s freedom to live. Our
freedom should enable us to grow in our relationship with God and make others live life to its fullness. The individual freedom of a person is obstructed in abortion. God however, is merciful to those who have had abortions,
who have been hurt.
The March for Life is not just a public protest against the culture of death; it is a statement that should
change our understanding of life. Jesus became a man to give life and to give it to the fullness. Let’s pray to God
that America would become a country that fully respects the freedom of the unborn. The infamous Roe v. Wade
decision that was issued in 1973 is a wound in American history that is still unhealed. Let’s offer up our prayers
and do all that we can do to speak against this practice that is still prevalent in our society.

Bro. Joseph (Ankit) Thachara

