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Wedding Banns
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

Rony Kurian Thekkemyalil: Wedding of Rony s/o Kurian and Gracy from Thekkemyalil family of St.
Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Libiya d/o Peter and Lizy from Keecheril
family of Sacred Heart Knanaya Catholic Church, Marika is scheduled on January 08, 2020.

Josemon Puthenkalayil : Wedding of Josemon s/o Philip and Suja from Puthenkalayil family of St. Mary’s
Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Jancy d/o Philip and Thresiamma from Vellakada
family of St. George Knanaya Catholic Parish, Mannoor (Mattakara) is scheduled on January 6, 2020
SHELLY SABU NELLAMATTAM : Wedding of Shelly d/o Sabu and Reena from Nellamattam family of St.

TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony

Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Jefin s/o Stephen and Celin from Chirakuzhiputhenpurayil family of St. Roch's Parish, Areekkara is scheduled on January 20, 2020.

THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude

Manju Manappallil : Wedding of Manju d/o Mathews and Philo from Manappallil family of St. Mary’s
Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with Sony s/o Mathai and Leelamma from Chemmachel
family of St. Mary's Parish, San Jose is scheduled on January 16, 2020.

FRIDAY
06:00pm Holy Mass in Malayalam

If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office.
ലലഖന മത്സരവിജയികൾക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകി

SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help
ചിക്കാല ാ സെന്റ് ലമരീസ് ഇടവകയിസല
CCD കുട്ടികൾക്കായി How to Live a Sanctified Life
എന് വിഷയസെ ആസ്പദമാക്കി നടെിയ
ലലഖറമത്സരവിജയികൾക്ക് പ്പലയേക
പുരസ്കാരം നൽകി . അലിഷ വാലക്കൽ ,
ജയിംസ് കുനലേരിൽ എന്ീവർക്ക് മൂനാം
സ്ഥാനവും ജാസ് ലിൻ ആലപ്പാട്ട് ,
ഡാനിലയൽ യിരുസനലലി പറമ്പിൽ
എന്ിവർക്ക് രണ്ാം സ്ഥാനവും അലക്സസ്
ചക്കാലയ്ക്ക്കൽ , സെനഡിക്സ് യീരുസനലലി
പറമ്പിൽ എന്ിവർക്ക് ഒന്ാം സ്ഥാനവും
ലഭിച്ചു . പസെടുെ കുട്ടികസെയും അവസര
ലപ്പാത്സാഹിപ്പിച്ച മായാപിയാക്കസെയും
പ്പലയേകം അഭിനന്ദിച്ചു

കുട്ടീവിശുദ്ധർ മത്സര വിജയികൾക്ക്
പുരസ്കാരം നൽകി :
ചിക്കാല ാ സെന്റ് ലമരീസ് ഇടവകയുസട ഭ വത്
െരലൊ് അനുെന്ധിച്ച് െകലവിശുദ്ധരുസടയും
യീരുനാെിലനാ് അന െന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കായി
നടെിയ കൂട്ടി വീ ശുദ്ധർ മത്സരെിൽ വിവിധ
വിശുദ്ധരുസട ലവഷങ്ങൾ ധരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പ്പലയേക

െമ്മാനങ്ങൾ നൽകി . സെഫർ ചക്കാലപടവിൽ , മിലാന
മണ്ണൂക്കുലന്ൽ , സജാനാഥൻ കാരിക്കൽ , ലിലയാ സെമൻ
മോല്ക്ക്കര പുറെ് എന്ീ കുട്ടികൾക്ക് മത്സര
വിജയികെിൽ പ്പലയേക പുരസ്കാരം നൽകി .

പള്ളിക്കൂദാശ കാലം മൂന്ാം ഞായർ / Third Sunday of Dedication of Church

Dec 01

PASSAGE

10:00 AM Mass

11:45 AM Mass

1st Reading

Gen 17:18-22

Sindhu Pulikathottiyil

Josmy Panayaparambil

2nd Reading

Eph 05:21-06:04

Marykutty Chemmachel

Jake Kannala

Gospel

Lk 01:05-25

ചിക്കാല ാ സെന്റ് ലമരീസ് ഇടവകയിൽ സ്ലനഹ ദൂത് കലരാെിന്റ ഉജ്ജ്വല യുടക്കം
ചിക്കാല ാ സെന്റ് ലമരീസ് ക്സനാനായ കലൊലിക്ക ഇടവകയുസട ദശവത്സര കലരാൊയ സ്ലനഹ ദൂത് 2019 ന്റ
ഡിെംെർ 1 ഞായറാഴ്ച 10 മണിക്ക് റവ.ഫാ. ലയാമസ് മുെവനാലിന്റസറ മുഖേകാർമികയവെിൽ നടന് വിശുദ്ധ
കുർൊനയ്ക്ക്ക് ലശഷം 12 സമഴുകുയിരികൾ സയെിയിച്ചു സകാണ്് യുടക്കം കുറിച്ചു . വിവിധ കൂടാരലയാ ങ്ങെുസട
ലനയൃയവെിൽ മത്സര വീരേലൊസട ഭക്തിനിർ ഭരമായ കലരാൾ വിവിധ വീടുകൾ െന്ദർശിച്ച് 23 വസര നടെസപ്പടും . ഓലരാ
വാർഡിനും സ്ലനഹദൂയിന്റസറ െമാപനം വെസര ആല ാഷമായി നടെസപ്പടും . വിവിധ കൂടാരലയാ ങ്ങെുസട
ലകാർഡിലനറ്റർമാരുസട ലനയൃയവെിൽ വിപുലമായ കൃമികരണൾ ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ത് . ഈ വർഷസെ
സ്ലനഹദയിന്റസറ ലകാർഡിലനറ്റർമാരായി െിെി സകയക്കസൊട്ടിയിൽ , സഷനി യറെലട്ടൽ എന്ീവസര യിരസെടുെു .
സകക്കാരൻ മാരായ ൊെൂ നടുവീട്ടിൽ , െിനി സനടും യുരുെിയിൽ , െണ്ണി ലമലലടം , ലജാലമാൻ സയലക്കപറമ്പിൽ , പ്കിസ്
കട്ടപ്പുറം എന്ിവർ വിവിധ മത്സരങ്ങൾക്ക് ലനയൃയവം നൽകും . പ്കിസ്യു മെിലനാ് അനുെന്ധിച്ച് പുൽക്കൂ് മത്സരം , വീ്
അലൊര മത്സരം , പ്കിസ്മസ്സ് പാപ്പാ മത്സരം , കുട്ടികെുസട പുല്ക്ക്കൂ് മത്സരം , ജിഗ്ഗിൾ സെൽപലരഡ് , ജീഗ്ഗീൾ െസ്സ് എന്ിവ
കൃമീകരിച്ചിട്ടുണ്് . വികാരി ഫാ. ലയാമസ്സ് മുെവനാൽ സ്ലനലഹാഷ്മെമായ അന്തരീക്ഷവും െമാധാനവും െൃഷ്ടിക്കസട്ട എന്്
ആശംെിക്കുകയും എലലാം വാർഡിലലക്കും ഉണ്ണിലയശുവിന്റസറ രൂപം സവഞ്ചരിച്ച് നൽകുകയും സചയ്യുയു .

40 മണിക്കൂർ ആരാധന13 മുയൽ 15 വസര
ദശവത്സര വർഷെിസല 40 മണിക്കൂർ ആരാധന ഡിെംെർ 13
സവള്ളി 6 pm മുയൽ 15 ഞായർ 10am വസര ആയിരിക്കും .
വിവിധ കൂടാരലയാ ങ്ങൾ യിരിച്ചുള്ള ആരാധന 15 ഞായർ
10 മണിക്കുള്ള വീ കർബ്ബാനയ്ക്ക്ക് ലശഷം ദിവേ കാരുണേ
പ്പദക്ഷിണലയാടും ആശീർവ്വാദലൊടും കൂസട െമാപിക്കും

ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ദശവത്സരെം മം :
ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കൂടാരലയാ െിന്റസറ ദശവത്സര കൂടാരലയാ െം മം ഡിെംെർ 8 ഞായറാഴ്ച നടെസപ്പടും .
അലന് ദിവെം കുർബ്ബാനയ്ക്ക്ക് ലനയൃയവം നൽകുന്ത് ഈ കൂടാരലയാ മായിരിക്കും . അലയാസടാപ്പം വീടുകെിലലക്കായി
മായാവിന്റസറ രൂപവും നൽകസപ്പടും.

പ്കിസ്യുമസ്സ് ഒരുക്ക ധോനം 21, 22 യീയയികെിൽ :
ഉണ്ണിലയശുവിന്റസറ പിറവിയിരുനാെിന്റ ഒരുക്കമായുള്ള ധോനം 21 , 22 , ശനി ഞായർ ദിവെങ്ങെിൽ നടെസപ്പടും .
ഈ ദിവെങ്ങെിൽ രാവിസല 10 മുയൽ സവകിട്ട് 5 മണി വസര ആയിരിക്കും ധോനം നടെസപ്പടുക . മായാപിയാക്കൾക്കും ,
യുവജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേയേസ്ഥ പ് ൂപ്പുകൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ധോനം നടക്കുന്ത്

ചിക്കാല ാ സെ.ലമരിസ് ഇടവകയിൽ നിന്ുള്ള പ്െെീൽ -അർജൻറീന യാപ്യാെം ം പ്ഫാൻെിസ്പാപ്പാ ,
മറലഡാണ , പ്െിലയല്ക് െെറ്റിനി , ലയനൽ സമസ്സി എന്ീ ലജന്ററുകെുസട നാടായ അർജന്ററീനായിൽ എെിയലപ്പാൾ.

