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Trustees:
Pastor: Rev. Fr. Thomas Mulavanal
eMail: mulavan@hotmail.com
Ph: 310 709 5111
Residence: 9405 Michael CT , Morton Grove , IL-60053
Secretary: Rev. Sr.Sylverius SVM Ph: 224 432 3217

(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
08:00am Holy Mass in Malayalam
10:00am Holy Mass in Malayalam
12:00am Holy Mass in English
MONDAY — FRIDAY
07:00pm Holy Mass in Malayalam
TUESDAY
After Mass Novena to St. Anthony
THURSDAY
After Mass Novena to St. Jude
SATURDAY
10:00am Holy Mass in Malayalam
followed by Novena to Our Lady of
Perpetual Help
All services are broadcast live on KVTV

മേോർട്ടൺ മ്രോവ് സെൻറ് മേരീെിൽ മ ോവിഡ് സെസ്റ്റ്റ്റിനു
ൌ രയം.മേോർട്ടൺ മ്രോവ് സെൻറ് മേരീെിൽ മ ോവിഡ് സെസ്റ്റ്റ്റിനു
ൌ രയം.
മ ോവിഡ് 19 അസ്സോധോരണേോയി വയോപിച്ചുസ ോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
െേയത്ു് മ ോവിഡ് ഉമണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിധി രിക്കോൻ (മേോർട്ടൺ മ്രോവ്
സെൻറ് മേരീെിൽ മ ോവിഡ് സെസ്റ്റ്റ്റിനു ൌ രയം.
മ ോവിഡ് 19 അസ്സോധോരണേോയി വയോപിച്ചുസ ോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
െേയത്ു് മ ോവിഡ് ഉമണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിധി രിക്കോൻ (
തോല്പരയം ഉള്ള എല്ലോവർക്കും പരിമ ോധിക്കോം

.
സ ോധോരണമോയി വയോപിച്ചുക ോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്മയത്ത് ക ോവിഡ്
ക ോവിഡ് 19 അസ്
ഉകണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിധി രിക്കോൻ (Covid19 test) കസ്ൻറ് കമരീസ്് ് നോനോയ കതോലി ്
ഇടവ ഡ്രൈവ് ത്രൂ (drive through) ആയി അവസ്രം ഒരുക്കുന്നു. അടു ത ഞോയറു ം (12/6 )

ചിക്കോക ോ കസ്ന്റ് കമരീസ്് കേവോലയതിൽ ആേയകുർബോന സ്വ ീ രണം നടതി
ചിക്കോക ോ കസ്ന്റ് കമരീസ്് ് നോനോയ
കതോലിക്ക കേവോലയതികല ഈ വർഷകത
ആേയകുർബോന സ്വ ീ രണം മൂന്ന് ബോച്ചു ളോയി
ഭക്തിസ്ോന്ദ്രമോയി നടതകെട്ടു. മൂന്ന് ബോച്ചു ളിലോയി
27 കുട്ടി ളോണ് ആേയകുർബോന സ്വ ീ രിച്ചത് .
ചടങ്ങു ൾക്ക് വി ോരി ഫോ . കതോമസ്് മുളവനോൽ
മുഖ്യ ോർമി തവ ം വഹിച്ചു . വിവിധ േിവസ്ങ്ങളിൽ
ഫോ . എബ്രഹോം മുകതോലത് , ഫോ . കടോം
ണ
ണ ന്തോനം , ഫോ .ലുക്ക് തിരുകനല
ല ിെറമ്പിൽ , ഫോ.
മോതയു ഡ്ര തമലയിൽ , ഡീക്കൻ ക ോസ്ഫ് തച്ചോറ
എന്നിവർ സ്ഹ ോർമ്മി ർ ആയിരുന്നു .

കസ്ന്റ് കമരീസ്് മതകബോധന സ്് ൂൾ ഡയറ ് ടർ മോരും
അധയോപ രും ആണ് കുട്ടി കള ആേയകുർബോനക്കോയി
ഒരുക്കിയത് . ഷോ ി എടോട്ടികന്റ കനതൃതവ തിലുള്ള
റ ിമോരും
മോതോപിതോക്കളുകട മ്മറ്റിയു ം പള്ളി ട്രസ്
ക്രമീ രണങ്ങൾക്ക് കനതൃതവ ം നൽ ി . വിസ്ികറ്റഷൻ
റ ർമോരും ഷോനിൽ കവട്ടിക്കോടികന്റ
ക ോൺകവന്റ് സ്ിസ്
കനതൃതവ തിൽ മോതോക്കളും കേവോലയതികല
അലങ്കോരങ്ങൾക്ക് കനതൃതവ ം നൽ ി . കസ്ന്റ് കമരീസ്്
ക ോയർ ോനങ്ങൾ ആലപിച്ചു .
അൾതോരശുശ്രുഷി ൾ വിലകെട്ട കസ്വനങ്ങൾ
കചയ് ു . ് നോനോയ കവോയ് സ്് പരിപോടി ൾ
തത്സമയം സ്ംകേഷണം കചയ് ു . ഡി സ്ി ഡി ിറ്റൽ
കഫോകട്ടോഗ്രോഫി നിർവഹിച്ചു

ST. MARY’S KNANAYA CATHOLIC PARISH, CHICAGO
7800 W. Lyons, Morton Grove, IL. 60053
PASTOR / VICAR: FR. THOMAS MULAVANAL (310) 709 5111
www.smkcparish.us
December 1, 2020

Dear friends in Christ,

Christmas Greetings from St. Mary’s Knanaya Catholic Parish, Chicago.
We and all our brothers and sisters around the world are going through a very unexpected pandemic
situation. More than health ordeals, it has affected the entire breakdown in financial, industrial, social,
educational, cultural, and spiritual functioning of the society. Natural functioning of all human
operations has been overturned, and new life-systems is developing. People are battling to survive
due to this pandemic.
To endeavor the situation, we need to utilize our health and wealth resources wisely to support other
people who are around us. We must set our catholic values in action by supporting others in various
needs such as showing compassions, concerns, as well as generous support for emotional, spiritual,
mental, and physical needs. A sense of searching eye for needy people will matter a lot!
As you are aware, our church’s functions also depend on the valuable and generous contributions you
are extending towards it. If you have not yet paid your annual contributions fully, kindly consider
paying it at the earliest. Also, please let us know if any family is in dire need of spiritual, emotional, or
financial need so that we may be able to foster out adequate resources for them.
The Pastor, Rev. Sisters, and the Church Executives are all willing to extend any sort of sacramental
support directly or through live streams to you and your family.
Thank you for being a quality contributor of our parish and helping us accomplish our Church activities.
As Christmas season is coming upon, we will be remembering you all in our continued prayers, and
we acknowledge with gratitude all you have done for our parish. This year due to COVID-19
restrictions, we are not planning to visit your homes for Christmas caroling. Hence, we kindly request
your extended financial support to the parish by sending carol contribution and annual contribution
(if any) in the enclosed church-addressed (stamped) envelope, or you may send it through Zelle/quick
pay (email: stmarys@knanayaregion.org).

We wish you success, safety, and blessings of Christmas and a prosperous New Year.
Yours in the Infant Jesus,

Fr. Thomas Mulavanal (Pastor)

Sabu Naduveettil (Trustee Coordinator).

Submit and Sign up Here
https://www.signupgenius.com/go/30e094baaaf2aaaf94-read

