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വരും

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

ോളുകളിൽ

10 Sunday

9.30am Way of cross (St. Theresa Koodarayoyam)

12-16 Tue-Sat

വി .യൗനേപിതോവിന്റെയ് റ ോനവ

14 Thursday

Men's Ministry Meeting .
Adoration @ 6.30 (St. Joseph ward)

15 Friday

Way of cross (St. Thomas Koodarayoyam)
6.30PM Campus Ministry Visit
5.30 AM Samson Show Program

16 Saturday

Samson Show , 3 PM Unnikkalari, 4 PM Bible Class

April 13th

CCD Fest 2019

May 26th

May 26th Sunday , First Holy Communion 2019

തിരുന്നോൾ

SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help

Wedding Bann
Emil Alexander Kollappallil
Wedding of Emil s/o Alex and Beena from Kollappallil family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church,
Morton Grove, Chicago with Sheethel d/o Abraham Mathew and Annamma from Konamala family of St. Mary’s Knanaya
Jacobite Church, Chicago is scheduled on April 27, 2019.

If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.
പ്പീ മോനരജ് നകോഴ്േിൽ പറെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് േർട്ടിഫിക്കറ്റ്കൾ വിതരണംറെയ്തു
റേ.നമരിസ് ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്കോ നേവോലയത്തിൽ മോർച്ച് 2 ശ ിയോഴ്െ ആരംഭിച്ച പ്പീമോനരജ് നകോഴ്സ്
ഞോയെോഴ്െ ഉച്ചനയോടുകൂടി േമോപിച്ചു. രണ്ുേിവേങ്ങളിലോയി ടത്തിയ ഈ വർഷറത്ത പ്പീമോനരജ് നകോഴ്േിൽ
അമ്പത്തിരണ്് കുട്ടികൾ പറെടുത്തു. മോർച്ച് 3 ഞോയെോഴ്െ പത്തുമണിക്കറത്ത വിശുദ്ധ കുർബോ യ്ക്കുനശഷം പറെടുത്ത

മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും േർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണംറെയ്തു.

ന ോമ്പുകോലം രണ്ോം ഞോയർ / Second Sunday of Lent

Mar 10

PASSAGE

10:00 AM Mass

11 PM Mass

1st Reading

Gen 05: 19-31

Selma Nellamattam

Solomon Edat

2nd Reading

Rom 06 : 15-23

Annama Thekkeparambil

Angela Manumkal

Gospel

Mt 07: 21-27

റേ.നമരിസ് അച്ചോെുകൾ വിതരണത്തിറ ത്തി. വമ്പിച്ച ജ ത്തിരനക്കോറട ആവശയക്കോർ.
നമോർട്ടൺനപ്രോവ് റേന്് നമരീസ് ക് ോ ോയ നേവോലയത്തിൽ മോർച്ച് രണ്ോം തീയതി ശ ിയോഴ്െ രോവിറല 11 മണിക്ക്
“റേന്് നമരിസ് പിക്കിൾസ്”എന്ന ോമനേയത്തിൽ തയ്യോെോക്കുന്ന അച്ചോർ ിർമ്മോണ പദ്ധതിയുറട ഉദ്ഘോട ം െിക്കോനരോ
റേൻ് നതോമസ് രൂപത െോൻേലർ െവ.ഫോ. നജോണിക്കുട്ടി പുലിനേരി ിർവഹിച്ചു. ഇടവകയിൽ േജീവമോയി
പ്പവർത്തിക്കുന്ന ലിജിൻ ഓഫ് നമരി & വിമൻസ് മി ിസ്പ്ടീ േംഘട കളുറട ന തൃതവത്തിൽ പോെകം റെയ്റതടുത്ത
വിവിേയി ം അച്ചോെുകളോണ് വിതരണത്തി ോയി തയ്യോെോക്കിയത്. ോരങ്ങോ, ഇഞ്ചി, റവളുത്തുള്ളി, കോരറ്റ്, ബീറ്റ്െൂട്ട്,
റ ലലിക്ക, ഈന്തപ്പഴം തുടങ്ങി ിരവേി കോർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ റകോണ്ുള്ള അച്ചോെുകൾ ആണ് പ്പോരംഭ വിതരണത്തി ോയി
തയ്യോെോക്കിയത്. േോേോരണ അച്ചോെുകളിൽ കോണോെുള്ള ആനരോരയ പ്പശ് ത്തിന് വഴിറയോരുക്കോവുന്ന ഘടകങ്ങൾ കഴിവതും
ഒഴിവോക്കി മിതമോയ വിലക്ക് രുണനമന്മനയെിയ അച്ചോെുകൾ ഞോയെോഴ്െ റേന്് നമരിേിൽ വിതരണം റെയ്തു.
ആവശയക്കോരുറട വൻതിരക്കോണ് ആേയേി ംതറന്ന അ ുഭവറപ്പട്ടത്. ഇടവകവികോരി നമോൺേിനഞോർ നതോമസ് മുളവ ോൽ,
ഫോ. ബിൻസ് നെത്തലിൽ എന്നിവർ ഇരു മി ിസ്പ്ടിയിലും പ്പവർത്തിക്കുന്ന വ ിതകളുറട നമൽന ോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ
പുതു േംരംഭത്തിന് എലലോവിേ വിജയ ആശംേകളും ന ർന്നു.

റേ.നമരീസ് ക് ോ ോയ നേവോലയത്തിൽ വിഭൂതി തിെളോഴ്െ രോവിറലയും വവകീട്ടും
തിരുക്കർമ്മങ്ങളുറട െിപ്ത േൃശയങ്ങൾ.

ടന്ന

Dear Parents,
After the successful completion of the goat project, our CCD school is planning to conduct a new project during this Lenten season.
This is a “Water Challenge”Project. As you all know, the months of April, May, and June will be the main summer season in Kerala.
Most of the remote areas won’t get pure drinking water in this season. Typically, the drinking water is brought and distributed to
these remote areas. One tank/load of drinking water will cost approximately 1000 rupees. Lots of families share the drinking water. So we are planning to collect a small amount from each student who would like to sponsor drinking water as their need. The
students are supposed to save this money by avoiding chocolates, ice cream, toys or expensive clothes during the Lent season. The
money will be collected the first Sunday after Easter . Each students are expected to sponsor at least one tank / load water which
costs $15. Parents need to encourage the kids to start a piggy bank or an envelope to save and collect the small amount of money
for this purpose. This project will be a big help for the people in need. Also, this will develop good charitable habits in our students,
especially during this Lent season. The High Range Green Valley Development Society will help us distribute the drinking water to
the right hands.

