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വര ാം നാളുകളിൽ

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

മൂന്ന നനാമ്പ് ആചാരണവ ാം
പ റത്ത നമസ്കാരവ ാം

Feb 11 to 13 @ 7PM

CCD Fest 2019

April 13th Saturday

First Holy Communion 2019

May 26th Sunday

TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony

Pre-Marriage Course

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

March 1 to 3 @ St.Marys Knanaya
Catholic Church, Morton Grove

Wedding Banns
SICY JOSEPH MUNDAMTHANATH

Wedding of Sicy Joseph d/o Joseph Thomas and Aleyamma Lukose
from Mundanthanath family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton
Grove, Chicago with Mattew s/o Mathew and Reji from Idiyalil family of
Sacred Heart Forane Parish, Maywood is scheduled on March 2nd 2019.
If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.
കഴിഞ്ഞ ക്കിസ്മസ് കനരാൾ വരാന്ത്യത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി സസ.സെയിാംസ്
കൂടാരനയാഗാം

ക്കിസ്മസ് കനരാൾ പിരിവിനനാടന ബന്ധിച്ച് ഏറ്റവ ാം കൂട തൽ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്ക കയ ാം ഏറ്റവ ാം
കൂട തൽ പണാം സമാഹരിക്ക കയ ാം സചയ്ത കൂടാരനയാഗത്തിന ള്ള സമ്മാനാം സസ.സെയിാംസ്
കൂടാരനയാഗത്തിന നവണ്ടി നകാഡിനനറ്റർ സ്റ്റീഫൻ സചാള്ളനമ്പൽ ഏറ്റുവാങ്ങ ന്ന .

രണ്ടാാം സ്ഥാനസത്തത്തിയ സസന്സറ ആൻറണി കൂടാരനയാഗത്തിന നവണ്ടി നകാഡിനനറ്റർ നവീൻ
കണിയാാംപറമ്പിൽ സമ്മാനാം ഏറ്റുവാങ്ങ ന്ന .

ദനഹാ ആറാാം ഞായർ / Sixth Sunday of Eppiphany

Feb 10

PASSAGE

10:00 AM Mass

11 PM Mass

1st Reading

Deut 24: 14-22

Biji Kandarappallil

Keziah Kallidukiyil

2nd Reading

Heb 08 : 01-06

Shalu Edayadiyil

Sydney Choottuvelil

Gospel

Jn 03: 22-31

ചിക്കാനഗാ സസന്് നമരീസിൽ ആദയക ർബാന ഒര ക്ക സസമിനാർ നടത്തി

നമാർട്ടൻ നക്ഗാവ് സസന്് നമരീസ് ക്നാനായ കാനത്താലിക്
മതനബാധന സ്കൂളിന്സറ ആഭിമ ഖ്യത്തിൽ ആദയക ർബാനക്കായി
ഒര ങ്ങിസകാണ്ടിരിക്ക ന്ന ക ട്ടികളുസട മാതാപിതാക്കൾക്കായി
സസമിനാർ നടത്തസെട്ടു . രൂപതാ മതനബാധന കമ്മീഷൻ
ഡയറക്ടർ ഫാ . നൊർജ് ദാനനവലിൽ സസമിനാറിന് നനതൃതവാം
നൽകി. ആദയക ർബാന സവീകരണത്തിനായി ക ട്ടികസള
ക ട ാംബങ്ങളിൽ ഒര നക്കണ്ടതിന്സറ ആവശയകതസയെറ്റിയ ാം
ക ട ാംബ ക്പാർഥനയ സട ക്പാധാനയവ ാം അവയ്ക്ക് തടസ്സമാവ ന്ന
സവലലുവിളികസള ഫലക്പദമായി ക ട്ടികളിൽ എങ്ങസന
പരിശീലിെിസച്ചട ക്കാൻ സാധിക്ക ാംസമന്ന ള്ള കാരയങ്ങസളക്ക റിച്ച്
വിശദീകരിച്ചുസകാണ്ട ാം ദാനനവലിൽ അച്ഛൻ മനനാഹരമായി
ക്ലാസ് എട ത്ത .വികാരി ഫാ. നതാമസ് മ ളവനാൽ സസമിനാറിന്
ആശാംസകൾ നനർന്ന . മതനബാധന സ്കൂൾ അധയാപകർ
സസമിനാറിന്സറ സ ഗമമായ നടത്തിെിന് നവണ്ട ക്കമീകരണങ്ങൾ
സചയ്ത .

സസ.നമരീസിൽ വിൻസസൻ് ഡി നപാൾ സസാസസറ്റി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ

നമാർട്ടൺ നക്ഗാവ് സസന്സറ നമരീസ് ക്നാനായ കനത്താലിക്കാ നദവാലയത്തിൽ അട ത്ത രണ്ട വർഷനത്തക്ക ള്ള
പ തിയ ഭാരവാഹികൾ സതയക്പതിജ്ഞ സചയ്ത അധികാരത്തിനലറി. സഫക്ബ വരി 3 ഞായറാഴ്ച രാവിസല 10 മണിക്കസത്ത
വിശ ദ്ധ ക ർബാനയ്ക്ക നശഷാം ആയിര ന്ന സതയക്പതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടത്തസെട്ടത്.പ തിയ സകക്കാരന്മാരായി
സതരസഞ്ഞട ക്കസെട്ട സാബ നട വീട്ടിൽ(ക്ടസ്റ്റി നകാർഡിനനറ്റർ ), നൊനമാൻ സതനക്കെറമ്പിൽ ,സണ്ണി നമനലടത്ത്, സിനി
സനട ന്ത് ര ത്തിയിൽ, ക്കസ്സ് കട്ടെുറാം( യൂത്ത് ക്പതിനിധി) എന്നിവർസക്കാൊം പ തിയ പാരീഷ് കൗൺസിൽ അാംഗങ്ങളുാം
ഇടവകവികാരി നമാൺ. നതാമസ് മ ളവനാലിന്സറ മ മ്പാസക സതയവാചകാം ഏറ്റുസചാലലി അധികാരനമസറ്റട ത്ത . വികാരി ഫാ.
നതാമസ് മ ളവനാൽ പ തിയ സകക്കാരന്മാർക്ക് താനക്കാൽ കൂട്ടവ ാം ക്പമാണ ബ ക്ക ാം തദവസരത്തിൽ സകമാറി. നിലവിൽ
നസവനാം സചയ്ത സകാണ്ടിരിക്ക ന്ന പബ്ലിക് റിനലഷൻ ഓഫീസർ സ്റ്റീഫൻ സചാള്ളനമ്പൽ, അക്കൗണ്ടൻസ് സെയിാംസ് മന്നാക ളാം
എന്നിവര സട നസവനാം വീണ്ട ാം ത ടര സമന്ന ാം അനേഹാം അറിയിച്ചു.

