Parish Bulletin - Aug 11 2019

Jesus Heals a
Man Born Blind

His disciples asked him, “Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he
was born blind?
Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so
that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do
the works of him who sent me. Night is coming, when no one can work. While I
am in the world, I am the light of the world.
John 09— 02:05
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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

കൈതന്യയില് ദുരിതാശ്വാസ ൈയാമ്പിന് കൈത്താങ്ങാരുക്കി ൈിക്കാഗ ാ
ങ്സന്് ഗമരീസ് ഇടവൈ: ഭക്ഷ്യ വൈുപ്പ് മിന്ിസ്റ്റർ ശ്ശ്ീ തിഗലാത്തമൻ ,
ഗൈാട്ടയം ൈലക്ടർ, സബ്ൈളക്ടർ , ഗൈാട്ടയം എസ് പി എന്ിവർ ൈയാമ്പ്
സദർശ്ിച്ചു . ൈിക്കാഗ ാ ങ്സന്് ഗമരീസ് ഇടവൈയുങ്ട അസിസ്റ്റൻ് വിൈാരി
ഫാ. ബീൻസ് ഗൈർത്തലയില് സഹായം അവിങ്ട കൈമാറി

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
ൈിക്കാ

ങ്സ. ഗമരീസില് ശ്പധാന് തിരുന്ാളിന് ങ്ൈാടിഗയറി.
ൈിക്കാഗ ാ ങ്സ. ഗമരീസ് ക്ന്ാന്ായ ൈഗത്താലിക്കാ
ഗദവാലയത്തില് ദശ്വത്സര ആരംഭഗത്താടുന്ുബന്ധിച്ച്
ന്ടുത്തുന് ശ്പധാന് തിരുന്ാളിന് ങ്ൈാടിഗയറി. പരിശ്ുദ്ധ ൈന്യൈ
മാതാവിന്റ ദർശ്ന്ത്തിരുന്ാൾ ആഗ ാഷങളുങ്ട ഒന്ാം
ദിന്മായ ഓ സ്റ്റ് 11 ഞായറാഴ്ൈ ന്ടന് തിരുൈർമ്മങൾക്ക്
അഭിവന്ദ്യ മാർ ഗ ായി ആലപ്പാട്ട് പിതാവ് മുഖ്യൈാർമിൈതവം
വഹിച്ചു. ഇടവൈ വിൈാരി ഗമാൺസിഗഞാർ ഗതാമസ്
മുളവന്ാല് അസിസ്റ്റൻ് വിൈാരി ഫാ. ബിബി തറയില്
എന്ിവർ സഹൈാർമിൈരായിരുന്ു. അഭിവന്ദ്യ മാർ ഗ ായി
ആലപ്പാട്ട് വിശ്ുദ്ധ ബലിയില് വൈന്സഗന്ദ്ശ്ം ന്ല്ൈി. വിശ്ുദ്ധ
ൈുർബാന്യ്ക്ക്കുഗശ്ഷം പരി.മാതാവിന്ങ്റ ങ്ന്ാഗവന്ങ്യ
തുടർന്് ഏവരും ഇരുന്ിരയായി ങ്ൈണ്ടഗമളങളുങ്ട
അൈമ്പടിഗയാങ്ട ശ്പദക്ഷ്ിണമായി ന്ീങി. ൈുരിശ്ുംങ്താട്ടിയില്
ൈമന്ിയമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന് ങ്ൈാടിമരത്തില് പതാൈ
ഉയർത്തിയഗതാങ്ട തിരുന്ാൾ ആഗ ാഷങളില് ഒന്ാം ദിന്
ൈടങുൈൾക്ക് ഏങ്റ പൈിഗട്ടൈി.

കൈത്തൈാലം മൂന്ാം മൂന്ാം ഞായർ / Third Sunday of Kaitha

Aug 11

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Dk 05:06-16

Jose Pullattukalayil

2nd Reading

02 Cor 07: 01-11

Ayona Mattathikunnel

Gospel

Jn 09: 01-12

ങ്സ.ഗമരിസില് ൈൂടാരഗയാ

തലത്തില് ശ്ൈമീൈരിച്ചിരിക്കുന് ഈ വർഷങ്ത്ത മത്സരങൾ

ങ്സപ്റ്റംബർ പതിന്ഞ്ാം തീയതി പുരാതന് പാട്ടുമത്സരവും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ൈ കബബിൾ
ൈവിസ് മത്സരങളും ശ്ൈമീൈരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരങങ്ളല്ാം ശ് ൂപ്പ് അടിസ്ഥാന്ത്തിലാണ് ഗശ് ഡ് ങ്ൈയ്ക്തിരിക്കുന്തും
സ്ഗൈാർ ന്ിർണയിക്കുൈയും ങ്ൈയ്യുന്ത്. ൈൂടാങ്ത പങ്ങ്കടുക്കുന് ഓഗരാ ൈൂടാരഗയാ ങൾക്കും പങ്കാളിത്തത്തിന്ായി മുന്്
ഗപായിൻറുൈൾ വിധം ലഭിക്കുന്താണ്. അതിന്ാല് എല്ാ ൈൂടാര ഗയാ ങളും ഈ മത്സരങളില് പങ്ങ്കടുക്കണങ്മന്്
താല്പരയങ്പ്പടുന്ു. പുരാതന് പാട്ട് മത്സരങ്ത്ത ൈുറിച്ചുള്ള ൈൂടുതല് ന്ിബന്ധന്ങളും വിശ്ദാംശ്ങളും ഈ മാസം
അവസാന്ഗത്താടുൈൂടി പള്ളിയില് ശ്പഖ്യാപിക്കുന്തായിരിക്കും. കബബിൾ ൈവിസിങ്ന്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്ദാംശ്ങൾ
ദയവായി ശ്ശ്ദ്ധിക്കുൈ.
ആങ്ൈ ഗൈാദയങൾ: 30.
കബബിൾ വിഷയങൾ:
പുറപ്പാട്: അധയായം 1 മുതല് 10 വങ്ര.
ഗറാമർ: 1 മുതല് 10 വങ്രയുള്ള അധയായം.
ഗയാഹന്ാൻ: 1 മുതല് 10 വങ്ര.
ഇവയില് എങ്െങ്കിലും മാറങൾ വരുത്തിയാല് അത് ന്ിങളുങ്ട ശ്ശ്ദ്ധയില്ങ്പ്പടുത്തുന്തായിരിക്കും .

St Xavier Koodarayogam working in their
sponsored garden

