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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
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

ചിക്കാഗ ാ സെന്റ് ഗമരിസ് ക്നാനായ ൈഗത്താലിക്കാ കൈവാലയത്തിൽ
പരി. ൈനയാൈമാതാവിന്റസെ ൈർശന തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമായി.

സെന്റ് ഗമരിസ്
ക്നാനായ ൈഗത്താലിക്കാ
ഇടവൈയുസട പത്താം
വാർഷിൈ വർഷത്തിൽ
െവർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥയായ പരി.
ൈനയാൈ മാതാവിന്റസെ
െവർഗ്ഗാഗരാപണ തിരുനാൾ
ഭക്തിനിർഭരമായി ആചരിച്ചു.
ഏസെ വയതയസ്തതൈളാൽ
ഗരശഗദ്ധ്യമായിരുന്ു ഈ
വർഷം നടന്
തിരുനാളാഗ ാഷങ്ങൾ.
ഓ സ്റ്റ് 16 സവള്ളിയാഴ്ച
കവൈുഗന്രം ഫാ സൈവിൻ
മുണ്ടക്കൽ ൈിവയബലിയും
സനാഗവനയും അർപ്പിച്ചു. തുടർന്് യൂവജനങ്ങളുസട ഗനരതതവത്തിൽ ബ്ളൂമിംഗ് സ്റ്റാർസ്
എന് ൈലാവിരുന്ും നടത്തസപ്പട്ടു. ഓ സ്റ്റ് 17 ശനിയാഴ്ച ചിക്കാഗ ാ രൂപതയുസട
വിൈാരി ജനൊൾ ഫാ ഗതാമസ് ൈാടുൈപ്പള്ളിൽ ൈിവയബലിയും സനാഗവനയും
അർപ്പിച്ചു. തുടർന്് ൈർശന െമൂഹങ്ങളുസട ഗനതൃതവത്തിൽ ൈപ്പഗളാൺ വാഴ്ചയും,
വിവിധ ൈൂടാരഗയാ ങ്ങളുസട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സതസക്കൻസ് എന് ൈലാെന്ധ്യയും
അരഗങ്ങെി. രപധാന തിരുനാൾ ൈിവെമായ ഞായൊഴ്ച രാവിസല 10 മണിക്ക് ഫാ സെനി

ൈഗട്ടലിന്റസെ മുഖ്യൈാർമിൈതവത്തിൽ നടത്തിയ തിരുനാൾ ൊെ ഭക്തി നിർഭരമായി. ഫാ ബിബി തെയിൽ, ഫാ മാതയു
സചരുവിൽ , ഫാ ബിൻസ് ഗചസത്തലിൽ , ഫാ മാതയു സചെുൈാട്ടുപെമ്പിൽ എന്ിവർ െഹ ൈാർമിൈരായിരുന്ു. ഫാ ഗതാമസ്
മുഗഖ്പ്പള്ളിൽ തിരുനാൾ െഗേശം നൽൈി.വിവിധ ൈുടാരഗയാ ങ്ങളുസട ഗനരതതവത്തിൽ , വയതയസ്മായ ഗവഷവിധാനങ്ങൾ
അണിഞ്ഞുള്ള തിരുനാൾ രപൈിക്ഷണം ഈ വർഷസത്ത . രപഗതയൈതയായിരുന്ു. വിശുദ്ധ്രുസട അലങ്കരിച്ച വിവിധ രൂപങ്ങളും ,
സചണ്ട ഗമളങ്ങളും , സ്ഗനഹവിരുന്ും തിരുനാളിനു മാറ്റു ൈൂട്ടി . വാശിഗയെിയ ജനൈീയ ഗലലം ഏവരിലും
ആഗവശത്തിരയിളക്കി. മുവ്വായിരത്തിൽ അധിൈം ആളുൈൾ തിരുനാൾ തിരുൈർമ്മങ്ങളിൽ പസങ്കടുത്ത് ഗമാർട്ടൺ ഗര ാവ്
അമ്മയുസട അനുര ഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. സെ. ജൂഡ് ൈൂടാരഗയാ ത്തിന്റസെ ഗനതൃതവത്തിൽ പണിൈഴിപ്പിച്ച മാതാവിന്റസെ
പുതിയ ഗര ാഗട്ടായുസട സവഞ്ചരിപ്പു ൈർമ്മവും തിരുനാൾ ആഗ ാഷ വാരത്തിൽ നടത്തസപ്പട്ടു. ഈ വർഷസത്ത തിരുനാൾ
ഏസറ്റടുത്തു നടത്തിയ രപെുഗൈന്തി രശീ. ഗജാസ് പുലലാട്ടുൈാലായിൽ, വിൈാരി ഫാ ഗതാമസ് മുളവനാൽ, ഫാ ബിൻസ്
ഗചസത്തലിൽ, ഫാ ബിബി തെയിൽ, തിരുനാൾ ൈൺവീനർ ജിഗനാ ൈക്കാട്ടിൽ, രടസ്റ്റി മാരായ ൊബു നടുവീട്ടിൽ, െണ്ണി ഗമഗലടം ,
ഗജാഗമാൻ സതഗക്കപെമ്പിൽ, െിനി സനടുംതുരുത്തിൽ, രൈിസ് ൈട്ടപ്പുെം, സ്റ്റീഫൻ സചാള്ളഗമ്പൽ (PRO) എന്ിവർ തിരുനാളിന്റസെ
െു മമായ രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവണ്ട ഗനതൃതവം നൽൈി.

1) ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗമരീെിൽ ഓ സ്റ്റ്16 സവള്ളിയാഴ്ച നടന്
രപധാന തിരുനാൾ ആഗ ാഷങ്ങളുസട ചിരത ൈൃശയങ്ങൾ

https://photos.app.goo.gl/KjubaqEeRiEpbS67A
2) ഓ സ്റ്റ്17 ശനിയാഴ്ച നടന് തിരുനാൾ ആഗ
ൈൃശയങ്ങൾ—

ാഷങ്ങളുസട ചിരത

https://photos.app.goo.gl/45N3TZd618XLyuD96

3) ഓ സ്റ്റ്18 ഞായാൊഴ്ച നടന് തിരുനാൾ ആഗ

ാഷങ്ങളുസട

ചിരത ൈൃശയങ്ങൾ- https://photos.app.goo.gl/DDJU3JEH3envfMrx9

കൈത്തൈാലം മൂന്ാം മൂന്ാം ഞായർ / Third Sunday of Kaitha

Aug 25

PASSAGE

10:00 AM Mass

1st Reading

Lev 23:33-45

Diana James Paradiyil

2nd Reading

02 Cor 12:14-28

Anjaly Mathew Kuzhiparambil

Gospel

Lk 16: 19-31

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗമരിസ് ഇടവൈയിൽ വിശുദ്ധ് അ സ്റ്റിഗനാെിന്റസെയും വിശുദ്ധ് പത്താം പിയൂെിന്റസെയും
തിരുനാൾ മഹാമഹം െംയുക്തമായി ആഗ ാഷിച്ചു

ശവത്സര ആഗ ാഷങ്ങളുസട നിെവിൽ ചിക്കാഗ ാ ഗമാർട്ടൺഗര ാവ് സെ.ഗമരിസ് ഇടവൈയിൽ വിശുദ്ധ്
അ സ്റ്റിഗനാെിന്റസെയും വിശുദ്ധ് പത്താം പിയൂെിന്റസെയും തിരുനാൾ െംയുക്തമായി ആഗ ാഷിച്ചു.. ഓ സ്റ്റ് 25
ഞായൊഴ്ച രാവിസല 10 മണിക്ക് ൈരിങ്കുന്ം ഇടവൈാം ങ്ങളുസട ഗനതൃതവത്തിലാണ് തിരുനാൾ ആഗ ാഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം
ൈുെിച്ചത്.. ക്നാനായ െീജിയൻ വിൈാരി ജനൊൾ ഗമാൺെിഗഞ്ഞാർ ഗതാമസ് മുളവനാലിന്റസെ മുഖ്യൈാർമിൈതവത്തിൽ
ആഗ ാഷമായ പാട്ടുൈുർബാനയും ലൈീഞ്ഞും നടത്തസപ്പട്ടു. അഗന് ൈിവെം വിശവാെിൈൾക്ക് വിശുദ്ധ്രുസട മാധയസ്ഥം ഗതടി
അഗപക്ഷിക്കുവാൻ ൈഴുന്് എടുക്കുവാനുള്ള ൌൈരയം ഒരുക്കിയിരുന്ു. ചടങ്ങുൈളുസട െമാപനത്തിൽ ഏവർക്കും
സ്ഗനഹവിരുന്ും രൈമീൈരിച്ചു.ചർച്ച് എക്െിൈയൂട്ടീവിഗനാസടാപ്പം ൈരിങ്കുന്ം ഇടവൈ അം ങ്ങസള രപതിനിധീൈരിച്ച് പയസ്
ആലപ്പാട്ട്, ഗജാസ് ഓലിയാനിക്കൽ, മാതയു തട്ടാമറ്റം എന്ിവരുസട ഗനതൃതവത്തിൽ പരിപാടിൈളുസട െു മമായ
രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവണ്ട എലലാ ൌൈരയങ്ങളും ഒരുക്കി.

ൈാരുണയത്തിന്റസെ െഹായഹസ്തവുമായി ൈടൽ ൈടസന്ത്തി സെ.ഗമരിസ് ൈുട്ടിൈൾ
ഗമാർട്ടൻ ഗര ാവ് സെന്റ് ഗമരീസ് ക്നാനായ ഗൈവാലയത്തിൽ ഈ വർഷം
ആൈയൈുർബാന െവീൈരിച്ച ൈുട്ടിൈൾ ജീവൈാരുണയ രപവർത്തനങ്ങൾക്കായി
നീക്കിവച്ച ഒന്ര ലക്ഷഗത്താളം രൂപ നാട്ടിസല വിവിധ അ തി മേിരങ്ങൾക്കായി
വിതരണം സചയ്തു . നിർധനരും നിരാലംബരുമായ ഗരാ ിൈളും വൃദ്ധ്രും
ൈുട്ടിൈളും അധിവെിക്കുന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് സെന്റ് ഗമരീസ് ൈുട്ടിൈളുസട
ൈാരുണയ സ്പർശം ലഭിച്ചത് . ഗൈാട്ടയം സെന്റ് ഗജാെഫ് ൈാൻെർ സെന്റെർ,
ൈുന്ംതാനം ലിറ്റിൽ സെർസവന്റ്സ്, പൂഴിഗക്കാൽ മർത്തഭവൻ , പൂഴിഗക്കാൽ
സെന്റ് ഗജാൺസ് വൃദ്ധ്മേിരം എന്ി നാലു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ടാണ്
ഒന്രലക്ഷഗത്താളം രൂപ വിതരണം
സചയ്തത് . ഇതിനു പുെസമ സെന്റ്
ഗമരീെിസല ൈുട്ടിൈൾ
രൈിസ്മസ്ൈാലത് രപളയസക്കടുതി അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആടിസന വാങ്ങാനായി
രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും ഈസ്റ്റർ ഗനാമ്പുൈാലത്തു ൈുടിസവള്ള പദ്ധ്തിക്കായി
ഒരുലക്ഷം രൂപയും നൽൈിയിരുന്ു.ആൈയൈുർബാന ൈുട്ടിൈൾ െവരൂപിച്ച
തുൈൈൾ െജി പൂത്തൃക്കയിലും ഗജാഗജാ അനാലിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
കൈമാെി . ജീവൈാരുണയ രപവർത്തനങ്ങഗളാട് ആഭിമുഖ്യം ൈാട്ടുന് ൈുട്ടിൈളുസട
ഗെവനങ്ങസള ഫാ . ഗതാമസ് മുളവനാൽ , ഫാ. ബിൻസ് ഗചത്തലിൽ , ഫാ. ബിബി
തെയിൽ എന്ിവർ അഭിനേിച്ചു .

