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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

Our CCD Classes start this Sunday. Please register and bring all the students to our CCD
School. The classrooms are cleaned and ready to go, the books are here, and the teachers' room
is modified. Also preparing a smart classroom with the projector and sound system. Knanaya
history will be a part of the curriculum along with the regular CCD books. The Knanaya History
questions will be added along with the regular exams.
A new progress report card will be made for each student. The internal marks will be
given to the students along with regular marks. Internal marks will be given depending upon the
attendance and class participation of the students. It is exciting to announce that there will be a
few new teachers joining us o teach this year. If anyone else is still interested in teaching, please
feel free to come. All college graduates are invited to come and teach, and all the 12th graders
will get a chance to be teacher assistants, and they can get volunteer work hours for college
admissions and other positions. Please register all the 11th graders to the class, and they will get
a chance to do volunteer activities during the year along with the regular classes. They will also
get a chance to teach depending upon the classroom availability.
The pre-school admission is for the students above the age of 3.The CCD bags will be
available to purchase for $2. Also it is the parent's responsibility to purchase an English Bible to
the students. If there are any questions, please contact the teachers.

കക സി വവ എൽ സംഗ ത്തിന്കെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ചിക്കാമഗായിൽ ഉജ്വല തുടക്കം.

1969ൽ വകപ്പുഴയിൽ
സ്ഥാപിത ായ KCYL എന്
ഹത്തായ യുവജ്ന
സംഘടനയുകട 50 വര്ഷം
തികയുന് ജ്ൂബിലിയുകട
ഭാഗ ായി നാളിതുവകര
പ്പവർത്തിച്ച ആളുകളുകട
ആമഗാള സംഗ ം ചിക്കാമഗായിൽ
നവം 1,2,3 തീയതികളിൽ
നടക്കുന്ു. പ്പസ്തുത
സമേളനത്തിന്കെ സവാഗതസംഘം
ഉത്ഘാടനവും അതിരൂപതാ
ദിനവും ക്നാനായ െീജ്ിയൺ
ഡയെക്ടർ ഫാ മതാ സ് ുളവനാൽ നിർവഹിച്ചു. സമേളനമത്താടനുബന്ധിച്ചു മടാണി പുലലാപ്പള്ളി സാ ുദായകത്ത കുെിച്ച്
വിശദ ായ ഒരു ക്ലാസ്സ് നയിക്കുകയുണ്ടായി. സാജ്ു കണ്ണമ്പള്ളി, ഫാ ബീൻസ് മചത്തലിൽ,മജ്ാർജ് കതാട്ടപ്പുെം, ലിൻസൺ
വകത ല, കക സി എസ് കസപ്കട്ടെി മൊയി മചല ല
എന്ിവർ പ്പസംഗിച്ചു.കക സി എസ് പ്പസിഡണ്ട്
ഷിജ്ു കചെിയത്തിൽ, കേറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിജ്ു
കക ലൂമക്കാസ്, ലിൻസ് താന്ിച്ചുവട്ടിൽ, ദീപ
ടയനകാവിൽ, ഷിബു ുളയാനിക്കുമന്ൽ , സാബു
നടുവീട്ടിൽ,സ്റ്റീഫൻ കചളളംമബൽ , ആൽവിൻ
പിണറ്കയിൽ, ഫാ ബിബി തെയിൽ, ാതയു
തട്ടാ റ്റം, ഷിനു ഇലലിക്കൽ, റ്റിനു പെഞ്ഞാടാൻ,
കൊണാൾഡ് പൂക്കുമമ്പൽ, മഡാ ജ്ിമനായ് ാതയു ,
അഗസ്റ്റിൻ ആലപ്പാട്ട് സിബി വകതക്കമത്താട്ടിയിൽ
എന്ിവർ പകെടുത്തു. വിവിദ കേറ്റികളുകട
ഉത്തരവാദിതവം ഏകറ്റടുത്ത് നവംബർ 1,2 ,3
തീയതികളിൽ നടക്കുന് സംഗ ം ചരിപ്ത ാക്കുവാൻ
എലലാവരും ഒരു ിച്ചു പ്പവര്ത്തിക്കണക ന്ു
പിന്ീട് നടന് കേറ്റിയിൽ എലലാവരും
അഭിപ്പായകപ്പട്ടു.
ഏലിയാ -സ്ലീവാ മ ാശ കാലം ഒന്ാം ഞായർ / First Sunday of Elijah Cross-Moses

Sep 08

PASSAGE

10:00 AM Mass

11:45 AM Mass

1st Reading

Deut 06:20-25

Antony Valloor

Jermy Analil

2nd Reading

02 Thess 01: 03-10

Jibi Kakkattil

Jacob Mannakulathil

Gospel

Lk 18: 35-43

Dear parents,
the Archdiocese of Chicago is hosting a one day retreat for all middle schoolers.
All seventh-graders from st. Marys is expected to participate in the Holy Fire conference as part of their faith formation.
The retreat will be on Saturday, October 19, from 9:00 am -3:00pm.
The registration fee is $50.
Rides will be provided to the venue.

ചിക്കാമഗാ കസ.മ രീസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ

ദർ കതമരസയുകട തിരുനാൾ ആമഘാഷിച്ചു

