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Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken
away from you and given to a people who will produce its
fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces
anyone on whom it falls will be crushed

Mt 21: 43 – 44
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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

Wedding Banns
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.

Shobin Mathew Nediyakalayil
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

Wedding of Shobin Mathew s/o Raju and Kunjamma from Nediyakalayil family
of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Maya Thomas d/o
Thomas and Jessy from Vettuparapurath family of Sacred Heart Knanaya Forane Parish, Tampa is scheduled on May 11, 2019

Royce Jose Njaravelil
Wedding of Royce Jose s/o Jose and Tessy fom Njaravelil family of St. Mary’s
Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Michelle d/o Cyriac Mathew
and Philomina Cyriac from Chettiath family of St. Pius X Knanaya Catholic Parish, Los
Angeles is scheduled on June 8, 2019

If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെിൽ ഗ ാെഫ്
െം േത്തിന് ഗേദിസ ാരുക്കി

നമ്മുസട ീേിതേും വദേകരങ്ങളിൽ േിട്ടു സകാടുക്കാൻ
തയ്യാറായാൽ എല
് ാം െഹനങ്ങസളയും തകർച്ചസയയും തരണം
സചയ്യുോൻ നമ്മുക്കു ൊധിക്കും എന്നും ബിൻെ് അച്ചൻ തസെ
ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെിൽ ‘ഗ ാെഫ് െം േത്തിന് ’
േചനെഗേശത്തിൽ ഓർേിപ്പിച്ചു. ഫാദർ ഗതാേെ് േുളേനാൽ
ഗേദിസയാരുക്കി. ചിക്കാഗ ാ: സെൻറ് ഗേരീെ് ക് നാനായ
ഗ ാെഫ് നാേധാരികൾ ഏേർക്കും ആശംെകൾ
ഗദോലയത്തിൽ എട്ടു ദിേെം തുടർച്ചയായി നടന്ന േിശുദ്ധ
അർപ്പിച്ചുസകാണ്ട് െംൊരിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് നങ്ങൾ
യൗഗെപ്പിതാേിസെ േരണത്തിരുനാളിസെ െോപനദിനോയ ോർച്ച്
പസങ്കടുത്ത് അനു് ഹം ഗനടിയ തിരുനാളിസെ െോപനത്തിൽ
19 സചാവ്വാഴ് ച ‘ഗ ാെഫ് െം േം’ െംഘടിപ്പിച്ചു. അന്ന് വേകിട്ട്
പുഷ് പോടി ഗനർച്ചയും, ഊട്ടുഗനർച്ചയും ്കേീകരിച്ചിരുന്നു.
7 േണിക്ക് നടന്ന േി. ബലിയുസട ആരംഭത്തിൽ സേള്ള
നിരേധിഗപർ തിരുനാളിസെ െ്ഗപാൺഗെഴ്െ് ആയിരുന്നു. എട്ടു
േെ് ്തേണിസെത്തിയ ഗ ാെഫ് നാേധാരികഗളേരും
ദിനങ്ങളിലായി നടത്തസപ്പട്ട േി.യൗഗെപ്പ് പിതാേിസെ
അൾത്താരയിൽ കാഴ് ചകൾ െേർപ്പിച്ചു. ഇടേകേികാരി
േരണതിരുനാളിന് തുടക്കം േുതൽ െോപനം േസരയുള്ള
ഗോൺെിഗൊർ ഗതാേെ് േുളേനാൽ, അെിെ് റൻറ് േികാരി
ചടങ്ങുകളുസട െു േോയ ്പേർത്തനങ്ങൾക്ക് ചർച്ച്
റേ.ഫാദർ ബിൻെ് ഗചത്തലിൽ എന്നിേർ ആഗഘാഷോയ
എക് െികയൂട്ടീേ് ഗേണ്ട ്കേീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി .
നടത്തിയ േിശുദ്ധ ബലിയർപ്പണത്തിന് കാർേികനായി. ഫാദർ
ബിൻെ് നടത്തിയ
േചനെഗേശത്തിൽ തസെ
െങ്കലപങ്ങൾക്ക്
അനുെൃതോയി സചത്തി
ഒരുക്കുോൻ ആശാരിയുസട
വകയിൽ
േിട്ടുസകാടുക്കുന്ന
േരക്കഷണം ഗപാസല
വദേകരങ്ങളിൽ സചത്തി
ഒരുക്കുോൻ തസന്ന
േുഴുേനുോയി െേർപ്പിച്ച
നീതിോനായ
േനുഷയനായിരുന്നു േിശുദ്ധ
യൗഗെപ്പിതാസേന്ന്
നങ്ങസള ഓർേിപ്പിച്ചു.
നനോമ്പുകോലം നോലോം ഞോയർ / Fourth Sunday of Lent

Mar 24

PASSAGE

10:00 AM Mass

11 PM Mass

1st Reading

Gen 11: 01-09

Jiju Vettikattu

Shane Chemmanthara

2nd Reading

Rom 08: 12-17

Alisha Mullappalli

Cecilia Thuruthiyil

Gospel

Mt 21: 33-44

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെിൽ
കുട്ടികൾക്കായി െമ്മർ കയാമ്പ് െംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ര ിെ്ഗേഷൻ കൗണ്ടറിഗലാ, പാരീഷ് ഓഫീെിഗലാ ഗപര്
ര ിസ്റ്റർ സചഗേണ്ടതാണ്.

ചിക്കാഗ ാ സെൻഗേരിെ് ക്നാനായ കഗതാലിക്ക
ഗേവാലയതിൽ െ്രിങ് സവഗക്കഷഗനാടനുബന്ധിച്ച്
ോർച്ച് 27, 28 തീയതികളിൽ കുട്ടികൾക്കായി െമ്മർ
കയാമ്പ് നടതസപ്പടുന്നു. ബട്ടർഫ്ലൈ 2019 എന്ന്
നാേകരണം സചയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കയാമ്പിൽ ഒന്നു മുതൽ
നാലു വസര ഗേഡിൽ പഠിക്കുന്ന
കുട്ടികൾക്കാണ് രഗവശനം. രാവിസല 10 മുതൽ ഫ്ലവകിട്ട്
4 വസര നീളുന്ന ഈ കയാമ്പിന് െിസ്റ്റർ ഗ ാവാസെ
ഗനതൃതവതിലുളള ടീമുകളാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു േിവെം പത് ഗഡാളർ
നിരക്കിലായിരിക്കും ര ിെ്ഗേഷൻ ഫീെിനതിൽ
ഈടാക്കുക. കുട്ടികസള പസെടുപ്പിക്കുവാൻ ആേഹിക്കുന്ന
ോതാപിതാക്കൾ ോർച്ച് 27 ന് രാവിസല ക്രേീകരിക്കുന്ന

സേൻെ് ആൻഡ് േിേൻെ് േിനിെ് ്ടിയുസട ്പേർത്തന ഉദ് ഘാടനം ോർച്ച് 31ന് നടത്തും.

സെ.മേരീെ് ക്നാനായ കമതാലിക്കാ മേവാലയതിൽ വളസര നല്ല നിലയിൽ പ്രവർതിച്ചു സകാണ്ടിരിക്കുന്ന അല്മായാ
െംഘടനകളായ സേൻെ് േിനിസ്ട്രിയുസടയും വിേൻെ് േിനിസ്ട്രിയുസടയും അടുത രണ്ടു വർഷമതക്കുള്ള പ്രവർതന ഉേ്ഘാടനം
െംയുക്തോയി നടതസെടുന്നു. ോർച്ച് 31 ഞായറാഴ്ച രാവിസല 10 േണിക്കസത വി. കുർബാനയ്ക്കുമേഷം. ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി
ജനറാളം സെ.മേരിെ് ഇടവക വികാരിയുോയ മോൺെിമഞാർ മ ാേെ് മുളവനാൽ ഉേ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഇടവകസയ
െഭാപരോയ പ്രവർതനങ്ങളിലൂസട കൂടു ൽ ഉണർമവകാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധ ികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ാണ് വരം കാലങ്ങളിസല
പ്രവർതന ലക്ഷ്യസേന്ന് അെിസ്റ്റൻറ് വികാരി ഫാേർ ബിൻെ് മേതലിൽ അറിയിച്ചു. സേൻെ് േിനിസ്ട്രി മകാഡിമനറ്റർ െിബി
കക ക്കസ ാട്ടിയുസടയും , വിേൻെ് േിനിസ്ട്രി മകാഡിമനറ്റർ ബിനി സ ക്കനാട്ടിസെയും മനതൃ വതിൽ കർേ പദ്ധ ികൾക്ക് രൂപം നൽകും.

്ബദർ ൊബു ആറുസതാട്ടി നയിക്കുന്ന ഗരാ ൌഖ്യ ധയാനം ൂവല 4,5,6 തീയതികളിൽ ചിക്കഗ ായിൽ നടത്തസപ്പടുന്നു.
ക് നാനായ കാത്തലിക് റീ ിയസെ ആഭിേുഖ്യത്തിൽ സെയിംെ് ചാൾെിൽ ഉള്ള സഫയ് െെ് റൺ റിഗൊർട്ടിൽ േച്ചായിരിക്കും ഈ
്തിദിന സറെിഡൻഷയൽ ധയാനം ്കേീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് . ധയാനത്തിൽ പസങ്കടുക്കാൻ ആ് ഹിക്കുന്നേർ പൂരിപ്പിച്ച ര ിെ് ഗ്ടഷൻ ഗഫാം
നിശ്ചിത തുകയുസട സചഗക്കാടു കൂടി ക് നാനായ റീ ിയൻ ഓഫീെിഗലക്ക് അയഗക്കണ്ടതാണ് . ആേശയോയ ര ിെ്ഗ്ടഷൻ ഗഫാം
ഓൺവലൻ േഴി ലഭയോണ് . www.knanayaregion.org/retreat
Brother Sabu Aruthottiyil is one of the leading preachers of this time. He is an ardent Catholic Christian Minister hailing
from the Kanjirapally Diocese in Kerala, with a burning passion for glorifying the Holy and Mighty Name and Word of God. Acknowledging his faith and fidelity, the universal Master Jesus Christ has blessed him with the power of HIS Holy Spirit to heal the
sick, liberate the bonded and cast out evil forces.
Sabu Brother's retreats and healing Ministry conventions are conducted throughout the globe. Numerous people without
any Religious discrimination attend his retreats, experience Divine touch and receive countless Blessings. Various serious diseases of body, mind and soul are cured that are rejected and termed as 'impossible' by the medical science. If you wish to participate
Bro.Sabu’s Retreat in Chicago , please visit www.knanayaregion.org/retreat for updates.
As the number of rooms are limited, please book in advance to avoid disappointment at the last hour.
സെ.നേരിെിൽ ന ോെഫ് െംഗേം

