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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
Shobin Mathew Nediyakalayil
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
TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony
THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude

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.

FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam
SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help

വരും ദിവസങ്ങളിൽ
Sunday (MAR 31) Men's and Women's Ministry
Inauguration
Monday (APR 1) Pilgrimage committee
meeting
Wednesday (APR 3) Bible class
Thursday (APR 4) 6.30 PM , Adoration—little
Flower Koodarayogam
Friday (APR 5) Lenten Retreat for Parents
9.30 AM mass and way of
cross
11 AM to 6 PM Retreat Talk
and confession
Saturday (APR 6) Lenten Retreat for all
9.30 to 6 PM Holy mass, Talk
and confession
3.00 PM English Mass
Sunday (APR 7) Lenten Retreat for all
9.30 to 5.30 PM Holy mass,
Talk
12.00 PM English Mass
5.30 PM Malayalam Mass

സെൻമേരിെ് ക്നാനായ കമതാലിക്ക മേവാലയതിൽ െ്രിങ്
സവമക്കഷമനാടനുബന്ധിച്ച് ോർച്ച് 27, 28 തീയതികളിൽ
കുട്ടികൾക്കായി നടതസെട്ട ബട്ടർഫ്ളള കയാമ്പ് െോപിച്ചു
കകോച്ചു കുട്ടികളുകെ അവധിക്കോലം ഉല
ല ോസപ്രദമോക്കുവോൻ നവണ്ടി ബട്ടർഫ്ല
ല

2019 എന്ന്

ോമകരണം കെയ് തിരിക്കുന്ന ഈ ദവിദി കയോമ്പിൽ ൂന ോളം കുട്ടികൾ

രങ്കോളികളോയി . കുട്ടികളുകെ ആദ്ധ്യോത്മികവും ഭൗതികവും ആയ വളർച്ചക്ക് ഉരകോരപ്രദമോയ
ിരവധി രരിരോെികൾ കയോമ്പികെ ഭോഗമോയി െത്തകെട്ടു . കയോമ്പി ് കസെ് നമരീസ് വികോരി
ലോ. നതോമസ് മുളവ ോൽ , അസിസ് റെ് വികോരി ലോ. ബിൻസ് നെത്തലിൽ എന്നിവർ
ശക്തമോയ ആധയോത്മിക ന തൃതവം ൽകി . സിസ് റർ ക ോവോൻ , നമരിക്കുട്ടി െീച്ചർ , ബിബി
കതക്ക ോട്ട് , െവിങ്കിൾ കതോട്ടിച്ചി യിൽ എന്നിവരോണ് കയോമ്പ് യിച്ചത് . െർെ് എക് സികയൂട്ടീവും
മതനബോധ സ് കൂൾ ഡയ ക് നറഴ് സും കയോമ്പി ് ആവശയമോയ പ്കമീകരണങ്ങൾ കെയ്തു .
ഫ്ൈസ് കൂൾ കുട്ടികൾ നവോളെിനയഴ് സ് ആയി നസവ ം കെയ് തു.

ന ോമ്പുകോലം അഞ്ോം ഞോയർ / Fifth Sunday of Lent

Mar 31

PASSAGE

10:00 AM Mass

11.45 AM Mass

1st Reading

Gen 16: 06-16

Shiny Tharathattel

Sagar Pachilammakkil

2nd Reading

Rom 12: 01-11

Ginu Nediyakalayil

IsabelPulikathottiyil

Gospel

Jn 07: 37-39

കസ.നമരീസ് ഫ്ദവോലയത്തിൽ ഏപ്രിൽ 6,7 (ശ ി,ഞോയർ )
തീയതികളിൽ െക്കുന്ന യൂത്ത് ിപ്െീറി ് പ്ഗോസിന ോ മർനച്ചസ് കി MA,
D.Min & ോൻസി മർനച്ചസ് കി MPS എന്നിവർ ന തൃതവം ൽകും

കസ.നമരീസ് ഫ്ദവോലയത്തിൽ ഏപ്രിൽ 6,7 (ശ ി,ഞോയർ )
തീയതികളിൽ െക്കുന്ന ന ോമ്പുകോല ധയോ ത്തിന ോെ ുബന്ധിച്ച് ഒന്നു മുതൽ
അഞ്ു വകരയുള്ള നപ്ഗഡിൽ രഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോയി ശ ി,ഞോയർ
ദിവസങ്ങളിലോയി െത്തകെെുന്ന ധയോ ത്തി ് ിബിൻ െി യിൽ ആൻഡ് കമല ി
െി യിൽ ന തൃതവം ൽകും

കസ.നമരീസ് ഫ്ദവോലയത്തിൽ ന ോമ്പുകോല ധയോ നത്തോെു ുബന്ധിച്ച് ഫ്ൈസ് കൂൾ വിദയോർഥികൾക്കോയി പ്രനതയക ധയോ ം
െത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ 5,6, 7 തീയതികളിൽ െക്കുന്ന ന ോമ്പുകോല ധയോ ത്തിന ോെ ുബന്ധിച്ച് ഫ്ൈസ് കൂൾ വിദയോർത്ഥികൾക്കോയി
ശ ി,ഞോയർ ദിവസങ്ങളിലോയി െത്തകെെുന്ന ധയോ ത്തി ് പ്ബദർ.ന ോസ് സക്ക ിയ, ലഗോഡി ന ക്കബ് , ഇസകബൽ ഐസക് , ോണി
ഐസക് എന്നിവർ ന തൃതവം ൽകും.

Glady Jacob

െിക്കോനഗോ കസൻനമരിസ് ഇെവകയികല രിൽപ്ഗിനമ ് കമ്മിറി അംഗങ്ങളുകെ ഒരു മീറിങ്ങ് തിങ്കളോഴ് െ
ഫ്വകുനന്നരം ഏഴുമണിക്ക് വിശുദ്ധ് കുർബോ യ് ക്കുനശഷം രള്ളിയിൽ കൂെുന്നതോയിരിക്കും. ഈ
കമ്മിറിയിൽ ഉള്ള എല
ല ോ അംഗങ്ങളും അന്ന് െക്കുന്ന മീറിങ്ങിൽ രകങ്കെുക്കണകമന്ന്
അ ിയിക്കുന്നു.

പ്രശസ്ത സുവിശശഷ പ്രശ ോഷകൻ ബ്രദർ സോബു ആറുത ോട്ടി ചിക്കശ ോയിൽ എത്തുന്നു
പ്ബദർ സോബു ആ ുകതോട്ടി യിക്കുന്ന നരോഗസൗഖ്യ ധയോ ം ൂഫ്ല 4,5,6 തീയതികളിൽ െിക്കനഗോയിൽ െത്തകെെുന്നു.
ക് ോ ോയ കോത്തലിക് ീ ിയകെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കസയിംെ് െോൾസിൽ ഉള്ള കലയ് സെ് ൺ ിനസോർട്ടിൽ വച്ചോയിരിക്കും ഈ
പ്തിദി ക സിഡൻഷയൽ ധയോ ം പ്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് . ധയോ ത്തിൽ രകങ്കെുക്കോൻ ആപ്ഗൈിക്കുന്നവർ രൂരിെിച്ച ര ിസ് നപ്െഷൻ നലോം
ിശ്ചിത തുകയുകെ കെനക്കോെു കൂെി ക് ോ ോയ ീ ിയൻ ഓലീസിനലക്ക് അയനക്കണ്ടതോണ് . ആവശയമോയ ര ിസ്നപ്െഷൻ നലോം
ഓൺഫ്ലൻ വഴി ലഭയമോണ് . 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.

