Parish Bulletin - Oct20 2019

Jesus Restores Demon-Possessed Men

Pastor: Rev. Fr. Thomas Mulavanal
eMail: mulavan@hotmail.com
Ph: 310 709 5111
Associate Pastor: Rev. Fr. Bins Chethalil
Ph: 281 818 6518
Secretary: Rev. Sr.Sylverius SVM Ph: 224 432 3217

Trustees:
(Coordinator) Sabu Neduveettil
Jomon Thekkeparambil
Siny Thomas Nedumthuruthil
Sunny Meledam
Chris Kattapuram (Youth rep)

Ph: 224 766 0379
Ph: 773 895 2361
Ph: 847 630 5738
Ph: 773 550 1995
Ph: 224 616 8473

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

Wedding Banns
MANEEV ABRAHAM: Wedding of Maneev s/o Abraham and Sajini from Chittalakattu
family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Jesily d/o
Jaison and Leena from Nedumpallil family of St. Mary's Knanaya Catholic Parish,
Cherukara is scheduled on January 9, 2020.
If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.

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
പ്രിയ ാതാരിതാക്കളെ , ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മുളെ രള്ളിയിൽ ‘ ിഷൻ ഞായർ ‘ ആചരിക്കുകയാണ് .
മലാകള മ്പാെു ുള്ള ിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങെുളെ ഉന്ന നത്തിനായാണ് ിഷൻ ഞായറാഴ്ച നാം രണം സ്വരൂരിക്കുന്നത്.
ിഷൻ ഞായറിളല ധനസ് ാഹരണത്തിൽ നമ്മുളെ തമ ാധന സ്കൂെും രങ്കാെികൊകുകയാണ് . നമ്മുളെ രള്ളിയിളല
ഭക്തസ്ങ്കെനകെും കൂൊരമയാഗങ്ങെും മചർന്ന് രാരിഷ് ഹാെിൽ ഒരുക്കുന്ന ിഷൻ ഞായർ game stall കെിൽ നമ്മുളെ കുട്ടികളെ
രര ാവധി രളങ്കെുപ്പിക്കുക . ഇംഗ്ലീഷ് കുർ ാനയ്ക്ക്കുമശഷം അര ണിക്കൂർ മനരമത്തക്ക് സ്റ്റാെുകൾ കുട്ടികൾക്കുമവണ്ടി
തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും . ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മ ാെളറങ്കിലും ഓമരാ കുട്ടികെും ിഷൻ ഞായർ ഫണ്ടിമലക്ക്
ളഗയി ുകെിലൂളെ സ്ംഭാവന ളചയ്യുവാൻ ാതാരിതാക്കൾ സ്ഹകരിക്കുക . അമമ്പറ് , രാട്ടമയറ്, ചൂണ്ടയിെീൽ , തിരി
കത്തിക്കൽ , ളരാട്ടു ളതാെീൽ ,നിധി കണ്ടു രിെിക്കൽ ,
ിൻമഗാ , ഷൂട്ടിംഗ് , ഗൺ
ലൂൺ മരാപ്പ് ,
ാസ്കറ്റ് മ ാൾ മപ്താ ,
രലഹാരക്കെ തുെങ്ങി നിരവധി നാെൻ ളഗയി ുകൾ കുട്ടികൾക്കും ുതിർന്നവർക്കും ആയി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് .

കുട്ടികൾക്ക് ആത്മീയ ഉണർമവകി മഹാെി ഫയർ ധയാനം

ഏകദിന തരസ്സ് ആരാധന ഒകമൊ

ചിക്കാമഗാ അതിരൂരതയുളെ
മനതൃതവത്തിൽ ഒകമൊ ർ 19
ശനിയാഴ്ച. 5 ുതൽ 9 വളര
ളപ്ഗയി ിൽ രഠിക്കുന്ന
കുട്ടികൾക്കായി നെത്തളപ്പട്ട മഹാെി
ഫയർ ധയാനത്തിൽ ളസ്ൻ മ രീസ് &
മസ്പ്കട്ട് ഹാർട്ട് ഇെവകയിൽ
നിന്നും 50 ഓെം കുട്ടികൾ
രളങ്കെുത്തു . യൂത്ത് ിനീസ് െിയുളെ
മനതൃതവത്തിൽ നെന്ന
കുട്ടികൾക്കുള്ള രരുരാെി
രളങ്കെുത്ത കുട്ടികെിൽ രുത്തൻ
ഉണർമവകി

ർ 26 ശനിയാഴ്ച.

ദശവത്സരമത്താട് അനു ന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസ്ളത്ത തരസ്സ് ആരാധന അെുത്ത
ശനിയാഴ്ച്ച 10 ണിക്കുള്ള കുർബ്ബാറയ്ക്ക്ക് മശഷം വവകുമനരം 5 ണി വളര
നെത്തളപ്പെും . ഒമരാ ണിക്കൂറും വയതയസ്ത ായ വിഷയങ്ങളെക്കറിച്ച് ഉള്ള
വിജിന്തനം
ഹു അച്ചൻ ാർ നൽകുന്നതാണ്

ഏലിയാ -സ്ലീവാ മ ാശ കാലം ഏഴാം ഞായർ / Seventh Sunday of Elijah Cross-Moses

Oct 20

PASSAGE

10:00 AM Mass

11:45 AM Mass

1st Reading

Dt 13:12-18

Surya Karikulam

Justin Karikulam

2nd Reading

Gal 06:01-10

Liya Kunnassery

Jonathan Kaniyalil

Gospel

Mt 08: 23-34

വീ. യൂദാശ്ലീഹായുളെ തീരുനാൾ വയാഴാഴ്്

ുതൽ

ചിക്കാമഗാ ളസ്ന്ററ് മ രീസ് ഇെവകയിൽ വി.യൂദാഗ്ലീഹായുളെ തിരുനാൾ 24 ുതൽ 31 വളര നെത്തളപ്പെും . എലലാ
ദിവസ്വും വി.കുർബ്ബാന മയാളൊപ്പം ളനാമവനയും അവസ്ാന ദിവസ്ം വാഹനം ളവഞ്ചരിച്ചുംഊട്ടു മനർച്ചയും
ഉണ്ടായിരിക്കും . സ് ാരന തീരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ാർ ാതൃ ൂലക്കാട്ട് ള പ്താമപ്പാലിത്താമനതൃതവം നൽകും

അെുത്ത ഞായർ കൂൊരമയാഗതലനെവിെി

ത്സരം

ദശവത്സരമത്താട് അനു ന്ധിച്ച് കൂൊരമയാഗതല
നെവിെി ത്സരം അെുത്ത ഞായറാഴ്ച 10 ണിക്കു ഉെ
കുർ ാനയ്ക്ക്ക് മശഷം ളസ്ൻറ് മ രീസ് ഹാെിൽ ളവച്ച്
നെത്തളപ്പെും . 10 വാർ ുകൾ ത്സരത്തിൽ രളങ്കെുക്കും

