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Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.
Whoever believes and is baptized will be saved,
but whoever does not believe will be condemned

Mark 16:15-17
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Parish Bulletin Prepared by P.R.O at St. Mary's Knanaya Catholic Parish, Morton Grove, IL

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

Wedding Banns
Shobin Kadyampally
Wedding of Shobin s/o Thomas and Siby from Kadyampally family of
St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Asha Abraham d/o Baby and Lizy from Kolangayil Family of New York is scheduled
on June 15, 2019.
Meenu Abraham Padavathil

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 Meenu d/o Abraham and Suma fom Padavathil family of St.
Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Jerin Tom Jacob
s/o Chacko and Ancy from Pawath family of St. St. Joseph's Knanaya Parish,
ettumanoor is scheduled on July 27th, 2019

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

ചിക്കാഗ ാ സെന്റ് ഗേരീെിൽ ആദ്യകുർബാന െവീകരണം നടത്തി
ഗോർട്ടൻ ഗ് ാവ് സെന്റ് ഗേരീസ് ക്നാനായ
കഗത്താലിക്കാ ഗദ്വാലയത്തിസല ്രഥേ
ദ്ിവയകാരുണയ െവീകരണം സേയ് 26 ഞായറാഴ്ച
നടത്തസപ്പട്ടു . 27 കുട്ടികളാണ് ആദ്യ കുർബാന
െവീകരിച്ചത് . ഗകാട്ടയം രൂരത അധ്യക്ഷൻ ോർ
ോതയു േൂലക്കാട് ചടങ്ങുകൾക്ക് േുഖ്യ കാർേികതവം
വഹിച്ചു . ഇടവക വികാരി ഫാ . ഗതാേസ്
േുളവനാൽ , സഫാഗറാനാ വികാരി ഫാ. എ്ബഹാം
േുഗത്താലത്, അെിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാ . ബിൻസ്
ഗചത്തലിൽ , ഫാ. ജിഗജാ സനലലിക്കകണ്ടത്തിൽ, ഫാ.
ലൂക്ക് തിരുസനലലിപ്പറമ്പിൽ ,ഫാ. ലിഗജാ
രാത്തിക്കൽ, ഫാ. ബിജു ചൂരപ്പാടത്, ഫാ. ഗജാനസ്
സചറുനിലത് എന്നിവർ െഹകാർേികർ
ആയിരുന്നു . വിശുദ്ധ കുർബാന േഗദ്ധയ അഭിവന്ദ്യ രിതാവ് രൗഗരാഹിതയ ശു്ശുഷക്കായി ഒരുങ്ങിസകാണ്ടിരിക്കുന്ന ്ബദ്ർ
അങ്കിത് തച്ചാറക്ക് ‘െബ് ഡയക്കഗനറ്റ്’ രട്ടം നൽകി ആശീർവദ്ിച്ചു. ഇടവകയുസട ദ്ശവത്സരാഗ ാഷങ്ങളുസട േുഗന്നാടിയായി
രുറത്തിറങ്ങുന്ന തീം ഗൊംങിന്റസറയും ഗലാഗ ായുസടയും ്രകാശനം കർമ്മം രിതാവ് നിർവഹിച്ചു. ഇടവക്ക്
െവന്തോസയാരു വവദ്ിക േന്ദ്ിരം യാഥാർഥയോയതിന്റസറ രിന്നിൽ ്രാർത്ഥനരരോയും സചറുതും വലുതുോയ ൊമ്പത്തിക
െഹായങ്ങൾ നൽകി വിജയിപ്പിഗച്ചവസരയും, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം െുതയർഗ്ഗോയ ഗെവനങ്ങൾക്ക് ഗശഷം
വിരേിക്കുന്ന േുൻ എക്െികയൂട്ടീവ് അം ങ്ങസളയും തദ്വെരത്തിൽ ഇടവകയ്ക്ക് ഗവണ്ടി രിതാവ് ്രശംൊ ഫലകം നൽകി
ആദ്രിച്ചു. ചർച്ച് കവയർ ടീേിന്റ അനിൽ േറ്റത്തിക്കുഗന്നൽ ഗനതൃതവം നൽകി. ഗദ്വാലയത്തിസല തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഗശഷം
വനൽെിലുള്ള വവറ്റ് ഈ ിൾ ബാങ്കവറ്റ് ഹാളിൽ വിരുന്നു െൽക്കാരം നടത്തസപ്പട്ടു . കുട്ടികസളയും ോതാരിതാക്കസളയും
അധ്യാരകസരയും അഭിനന്ദ്ിക്കുവാനായി ഗചർന്ന ഹൃെവേീറ്റിം ിൽ അഭിവന്ദ്യ േൂലക്കാട് രിതാവ് അനു് ഹ ്രഭാഷണം
നടത്തി .ഫാ. ഗതാേസ് േുളവനാൽ, ഫാ. എ്ബഹാം േുഗത്താലത്തു, ഫാ. ബിൻസ് ഗചത്തലിൽ, സക െി എസ് ്രെിഡന്റ് ഷിജു
സചറിയത്തിൽ എന്നിവർ ആശംെ ്രെം ം നടത്തി. തുടർന്ന് അധ്യാരകസര ആദ്രിച്ചു . തദ്വെരത്തിൽ കുട്ടികളുസടയും
അധ്യാരകരുസടയും ്രതിനിധ്ികൾ െംൊരിച്ചു . കമ്മറ്റി കൺവീനർ ഗജായ്സ്ഗോൻ രുത്തൻരുരയിൽ െവാ തവും; േഞ്ജു
സകാലലപ്പള്ളി ,േനു തിരുസനലലിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവർ നന്ദ്ിയും രറഞ്ഞു . സ്കൂൾ ഡയറക്ടർോരായ െജി രൂത്തൃക്കയിൽ, േനീഷ്
വകേൂലയിൽ എന്നിവർ രരിരാടികൾക്കു ഗവണ്ട ഗനതൃതവം നൽകി. എന്ററർവടൻസേന്റ് ഗ്രാ് ാേിൽ അനിറ്റ്
കിണറിരിക്കുംസതാട്ടിയിൽ എം െി ആയിരുന്നു. ഇടവകയുസട എക്െികയൂട്ടീവ് അം ങ്ങളും, അധ്യാരകരും , െിസ്ഗറഴ്െും,
വിവിധ് കമ്മറ്റികളും രരിരാടികളുസട വിജയത്തിനായി ്രവർത്തിച്ചു . േലബാർ കാറ്ററിംഗ്സ് ഡിന്നർ ഒരുക്കി . ബിജു
െക്കറിയ വിഡിഗയാ് ഫിയും സഡാേിനിക് സചാള്ളഗമ്പൽ ഗഫാഗട്ടാ് ാഫിയും നിർവഹിച്ചു
ഉയിർപ്പുകാലം ഏഴാം ഞായർ / Seventh Sunday of Resurrection

Jun 02

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Is 06: 01-13

Mekha Palliveettil

2nd Reading

Phil 02 : 01-11

Marykutty Chemmachel

Gospel

Mk 16: 14-20

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരീസ് ഇടവകയുസട രുതിയ വവദ്ിക േന്ദ്ിരം സവഞ്ചിരിച്ചു.

ഗോർട്ടൺ ഗ് ാവ് സെ.ഗേരീസ് ക്നാനായ കഗത്താലിക്കാ ഇടവക്ക് െവന്തോസയാരു വവദ്ിക േന്ദ്ിരം
യാഥാർഥയോയതിന്റസറ െഗന്താഷത്തിലാണ് ഇടവകാം ങ്ങഗളവരും. രള്ളിക്കടുത്ത് ഏകഗദ്ശം ഒരു വേൽ
വദ്ർ യത്തിൽ സ്ഥിതിസചയ്യുന്ന രുതിയതായി വാങ്ങിയ സകട്ടിടത്തിന്റസറ സവഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം സേയ്
ഇരുരത്തിയാറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഗകാട്ടയം അതിരൂരത സേ്താഗപ്പാലീത്ത അഭിവന്ദ്യ ോർ ോതയു േൂലക്കാട്ട്
നിർവഹിച്ചു. സവഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മങ്ങളിൽ സഫാഗറാനാ വികാരി ഫാ. എ്ബഹാം േുഗത്താലത്, ഫാ. ബാബു
േഠത്തിപ്പറമ്പിൽ. ,ഫാ. ജിഗജാ സനലലിക്കകണ്ടത്തിൽ, ഫാ. ഗജാനസ് സചറുനിലത്, ്ബദ്ർ.അംങ്കിത് എന്നിവർ
െന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഈ െവപ്നൊക്ഷാത്കാരത്തിന്റസറ രിന്നിൽ ്രാർത്ഥനരരോയും സചറുതും വലുതുോയ ൊമ്പത്തിക
െഹായങ്ങൾ നൽകി വിജയിപ്പിച്ച ഏവസരയും ഇടവക വികാരിയും ക്നാനായ റീജിയൺ ഡയറക്ടറുോയ
ഗോൺെിഗഞ്ഞാർ ഗതാേസ് േുളവനാൽ അഭിനന്ദ്ിച്ചു. നാലുലക്ഷം ഗഡാളർ േുതൽേുടക്കുള്ള ഈ
ഭവനരദ്ധതിയിഗലക്ക് ആദ്യ െംഭാവനയായി ഒരു ലക്ഷം ഗഡാളർ നൽകിയ ഗജാസ് & ഗേരി രിണർക്കയിലിസനയും ,
അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ രണം നൽകിയ ഗേഴ്െി ഉതിര കലലുങ്കൽ, ഗജാൺ & ഗോളി രുതുഗേരി, ഗതാേസ് &
വഷനി കരികുളം, ഗേരി കാരാപ്പള്ളിൽ എന്നിവസരയും അഭിവന്ദ്യ രിതാവ് ്രശംൊ ഫലകം നൽകി ഇടവകയ്ക്ക്
ഗവണ്ടി ആദ്രിച്ചു. ഇടവകയുസട ഈ ഭവന െംരംഭത്തിന്റസറ രൂർത്തികരണത്തിന്റ ഗവണ്ട ഗനതൃതവം നൽകിയ
വകക്കാരന്മാസരയും വഫനാൻസ് കമ്മറ്റി , ബിൽഡിങ് ഗെർച്ചിംഗ് കമ്മറ്റി എന്നിവഗരാടും ഉള്ള കൃതജ്ഞതയും
കടപ്പാടും വികാരി ഫാദ്ർ ഗതാേസ് േുളവനാലും, അെിസ്റ്റൻ് വികാരി ഫാദ്ർ ബിൻസ് ഗചത്തലയിലും
അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഭവന സവഞ്ചിരിപ്പിനായിസയത്തിയ ഇടവകാ ംങ്ങളുോയി രിതാവ് നർമ്മ െലലാരത്തിൽ
ഏർസപ്പടുകയും ജൂൺ അഞ്ചിന്റ നടക്കുന്ന ആഗ ാള രരിസ്ഥിതി ദ്ിന ആഗ ാഷങ്ങളുസട േുഗന്നാടിയായി
രരിസ്ഥിതി െഗന്ദ്ശ നൽകിസക്കാണ്ട് ഭവന രരിെരത്ത് വൃക്ഷവത്ത നടുകയും സചയ്തു. ഇടവകയുസട
ദ്ശവത്സരാഗ ാഷങ്ങളുസട ഭാ ോയി നടത്തുന്ന വജവകൃഷി ഗ്രാത്സാഹന രദ്ധതിയിൽ െന്തുഷ്ടനായ രിതാവ്
്ശീ. േത്തച്ചൻ സചമ്മാഗച്ചലിന്റ രച്ചക്കറിവത നൽകി ഭവനങ്ങളിൽ വച്ചു നടത്തുവാൻ ഉഗേശിക്കുന്ന ഈ കൃഷി
േത്സര രദ്ധതി ഉദ് ാടനം സചയ്തു. ചടങ്ങുകളുസട െു േോയ ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വകക്കാരന്മാരായ ൊബു
നടുവീട്ടിൽ, െണ്ണി ഗേഗലടത്ത്, ്കിസ്സ് കട്ടപ്പുറം, ഗജാഗോൻ സതഗക്കപ്പറമ്പിൽ, െിനി സനടുന്തുരുത്തിയിൽ െിസ്റ്റർ
െിൽഗവരിയൂയ്, െി.സജെിന, െി.ഗജാവാൻ എന്നിവർ ഗവണ്ട ഗനതൃതവം നൽകി.

അഭിവന്ദ്യ രിതാവ് ്ബദ്ർ
അങ്കിത് തച്ചാറക്ക് ‘െബ്
ഡയക്കഗനറ്റ്’ രട്ടം നൽകി
ആശീർവദ്ിച്ചു

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു
വർഷക്കാലം
െുതയർഗ്ഗോയ
ഗെവനങ്ങൾക്ക് ഗശഷം
വിരേിക്കുന്ന േുൻ
എക്െികയൂട്ടീവ്
അം ങ്ങസള ഇടവകയ്ക്ക്
ഗവണ്ടി രിതാവ്
്രശംൊ ഫലകം നൽകി
ആദ്രിച്ചു

വവദ്ിക ഭവനരദ്ധതിയിഗലക്ക്
ആദ്യ െംഭാവനയായി ഒരു ലക്ഷം
ഗഡാളർ നൽകിയ ഗജാസ് & ഗേരി
രിണർക്കയിലിസനയും ,
അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ രണം
നൽകിയ ഗേഴ്െി ഉതിര കലലുങ്കൽ,
ഗജാൺ & ഗോളി രുതുഗേരി,
ഗതാേസ് & വഷനി കരികുളം,
ഗേരി കാരാപ്പള്ളിൽ
എന്നിവസരയും അഭിവന്ദ്യ
രിതാവ് ്രശംൊ ഫലകം നൽകി
ഇടവകയ്ക്ക് ഗവണ്ടി ആദ്രിച്ചു

സെ.ഗേരീെിൽ ോതാവിൻസറ വണക്കോെം ഭക്തിനിർഭരോയി ആചരിച്ചു.
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