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HOLY QURBANA IN MALAYALAM
SUNDAY 8:00AM
SUNDAY 10:00AM
SUNDAY 5:30AM
MONDAY-FRIDAY 8:15AM
MONDAY-THURSDAY 7:00AM
SATURDAY 10:00AM

HOLY QURBANA IN ENGLISH
SUNDAY 11:40AM
FRIDAY 6:00PM

CONFESSION
EVERY DAY BEFORE QURBANA

RELIGIOU EDUCATION
SUNDAY 10:00AM

“The harvest is plentiful but the
workers are few"
Mt9:35-10:4

SUNDAY READING

GEN 49:22-26 THE SHEPHERD, THE
ROCK OF ISRAEL
JER 23:1-4 I WILL APPOINT THE
SHEPHERDS
1 PT 5:1-11 THE SHEPHERD AND THE
SHEEP
MT 9:35-10:4 HE SENDS THE APOSTLES
AMONG THE SHEEP THAT HAVE
NO SHEPHERD

Gospel message

Do you know and experience in your life the power of the gospel? The core of
the gospel message is quite simple: the kingdom (or reign) of God is imminent!
What is the kingdom of God? It is that society of men and women who submit to
God and who honor him as their King and Lord. In the Lord's prayer we pray for
God to reign in our lives and in our world: May your kingdom come and your will
be done on earth as it is in heaven. Jesus' preaching of God's kingdom was
accompanied by signs and wonders. People were healed not only spiritually, but
physically as well. Jesus' words are just as relevant today, the kingdom of heaven
is at hand. We cannot buy heaven; but those who know the love and mercy of
Jesus already possess heaven in their hearts! Do you believe in the power of
God's kingdom? Jesus commissioned his disciples to carry on the works which he
did -- to speak God's word and to bring his healing power to the weary and
oppressed. In the choice of the twelve apostles we see a characteristic feature of
God's work: Jesus chose very ordinary people. They were non- professionals, had
no wealth or position. They were chosen from the common people who did
ordinary things, had no special education, and no social advantages. Jesus
wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily
well. He chose these men, not for what they were, but for what they would be
capable of becoming under his direction and power. When the Lord calls us to
serve, we must not think we have nothing to offer. The Lord takes what ordinary
people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you believe
that God wants to work through and in you for his glory?
"Lord, you have chosen me to be your disciple. Take and use what I can offer,
however meager it may seem, for the greater glory of your name."
reference: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/matt10v1.htm
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CORNER
മൂന്നു നോമ്പാചരണവും പുറത്തു നമസ്കാരവും.
ചിക്കാഗോ സെൻറ് മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ദൈവാലയത്തിൽ മൂന്നു
നോമ്പാചരണവും പുറത്തു നമസ്കാരവും നടത്തി. കോട്ടയം അതിരൂപതയിലെ
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടുത്തുരുത്തി വലിയ പള്ളിയിൽ അതിപുരാതനകാലം
മുതൽ നടത്തി വരുന്ന മൂന്നു നോമ്പാചരണവും കൽക്കുരിശിന് ചുറ്റും നിന്ന്
കർത്താവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുറത്തു നമസ്കാരവും
പ്രവാസിസമൂഹം ചിക്കാഗോയിലും ആചരിച്ചുവരുന്നു. 2015 മുതൽ എല്ലാ
വർഷവും ചിക്കാഗോ സെ.മേരീസ് ദൈവാലയത്തിൽ മുടക്കമില്ലാതെ
നടത്തിവരുന്ന മൂന്നു നോമ്പാചരണവും പുറത്തു നമസ്കാരവും ഈ വർഷവും
ഭക്ത്യാദരപൂർവം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് വൈകുന്നേരം വി.
ബലിയർപ്പിച്ച് നോമ്പാചരണം സന്ദേശം നൽകിയത് ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ
രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവാണ്.
യോനാ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവ
ശിക്ഷയിൽനിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിനിവേ നിവാസികളെ പോലെ തിന്മയുടെ
വഴികളെ പരിത്യജിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചും, പാപപരിഹാരം ചെയ്തും വിശുദ്ധ
ജീവിതം നയിക്കുവാനും, ദൈവകരുണക്ക് അർഹരായി തീരുവാനുമുള്ള
ആഹ്വാനമാണ് മൂന്നുനോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പിതാവ് തന്റെ
സന്ദേശത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മൂന്നാം തീയതി നോമ്പാചരണ സമാപന
വേളയിൽ ദിവ്യബലിക്കും പുറത്തു നമസ്കാരത്തിനും റവ.ഫാ.സജി
പിണർക്കയിൽ മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു. തുടർന്ന് കൽക്കുരിശിന് ചുറ്റും എണ്ണ
ഒഴിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ മുത്തിഅമ്മയുടെ തിരുമുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും
അവസരമൊരുക്കപെട്ടു. തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കും തിരുനാൾ ക്രമീകരണങ്ങളും
ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ അസി.വികാരി ഫാ. ജോസഫ്
തച്ചാറ, ശ്രീ .ജോസ് പിണർകയിൽ, ശ്രീ.ജീനോ കക്കാട്ടിൽ, ചർച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
അംഗങ്ങൾ, കടുത്തുരുത്തി ഇടവകാംഗ ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
STEPHEN CHOLLAMPEL P.R.O
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“മരിയൻ ദൂത്” പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ചിക്കാഗോ സെൻറ് മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ദൈവാലയത്തിൽ
“മരിയൻ ദൂത്” എന്ന പേരിൽ
ആഴ്ചതോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വീക്കിലി ബുള്ളറ്റിന്റെ
പ്രകാശനകർമ്മം ഫെബ്രുവരി 13 ഞായറാഴ്ച നടത്തി. ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ.
തോമസ് മുളവനാൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ ആദ്യകോപ്പി ട്രസ്റ്റീ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ.സാബു
കട്ടപ്പുറത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇടവകയിലെ
ആഴ്ചതോറുമുള്ള വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ,
ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേദപരായണ പേരുവിവരങ്ങൾ,
സി.സി.ഡി വാർത്തകൾ, കൂടാരയോഗ സംബന്ധമായ വാർത്തകൾ
തുടങ്ങി ഇടവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും
ഇതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
അസി.വികാരി ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ, കൈക്കാരന്മാരായ അലക്സ് മുല്ലപ്പള്ളി,
ജെയിംസ് കിഴക്കേവാലേൽ, അമൽ കിഴക്കേകുറ്റ്, പി.ആർ.ഒ. സ്റ്റീഫൻ
ചൊള്ളംമ്പേൽ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
STEPHEN CHOLLAMPEL P.R.O
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UPCOMING EVENTS

AND ANNOUNCEMENTS

1. Adoration Chapel reopens on Monday 21st.
Time: Every day 9 am to 9pm
2.February 28. Ash Monday
3. 5th March 2022- Saturday-Teen Ministry
Gathering at Whirly Ball center.
4. March 19. St. Joseph's Feast Day
5. Lenten retreat: April 1-3
by Fr.. Paul Vadakumury CMI
6. April 10. Hosana Sunday
7. April 17. Easter
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SNAPSHOTS

THREE DAY FASTING AND
TRADITIONAL VESPERS CELEBRATED
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