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

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

CONFESSION
EVERY DAY BEFORE QURBANA

RELIGIOU EDUCATION
SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

"You shall not tempt the
Lord your God."
Luke 4:12

SUNDAY READING

FIRST SUNDAY OF THE GREAT FAST
EX 24:12-18 MOSES WAS ON MOUNT
SINAI FOR FORTY DAYS
SIR 2:1-11 TRUST IN THE LORD AND
FACE TEMPTATIONS
HEB 2:10-18 ONE WHO IS ABLE TO HELP
THOSE WHO ARE TEMPTED
LK 4:1-13 FORTY DAYS OF FASTING OF
THE MESSIAH

Gospel message

Are you ready to allow the Holy Spirit to lead you in the way God wants to
strengthen you in following his will for your life? The gospels tells us that after
Jesus had been filled with the Holy Spirit during his baptism at the River Jordan
(Luke 3:22), the Spirit immediately led him out into the wilderness of Judaea
(Luke 4:1, Mark 1:12, Matthew 4:1) - a lonely place of solitude and silence far
away from the cities and villages with their busy market places, noisy crowds,
and distracting amusements. Jesus was alone for forty days - no contact with
family or friends, no one to pass the time with - not even a stray dog would
venture alone in such a harsh and inhospitable place. The Judaean wilderness is
a vast wasteland of sand, rocks, hills, and deep ravines that stretch for miles and
miles. It is one of the most barren, bleak, and inhospitable places on the earth.
When David fled from Saul into the wilderness of Judah, he described it as "a
dry and weary land where no water is" (Psalm 63:1).
Why did the Holy Spirit lead Jesus into such a lonely place - right after Jesus was
anointed and confirmed by the Father for his mission as Messiah and Savior?
Jesus was following the pattern which God had set for Moses and for Elijah both were led on a forty day journey of prayer and fasting to meet with God on
his holy mountain (Exodus 24:18 and 1 Kings 19:8). God tested Moses and Elijah
to prepare them for a prophetic mission - to speak God's word (Exodus 33:11;
Deuteronomy 18:15; 34:10) and to lead God's people into the way of holiness and
righteousness, a way marked by love of God and love of neighbor. While Mose
and Elijah each prayed and fasted in the desert wilderness of Sinai, God fed
them with his life-giving word. Their time of solitude with God enabled them to
be renewed with faith, hope, and love for the call God had given them. Jesus
likewise went into the wilderness to prepare himself for the mission entrusted to
him by spending forty days and nights in solitude and prayer to his Father in
heaven.
reference: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/luke41.htm
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ബൈബിൾ ക്വിസ്
വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ചിക്കാഗോ: ക്നാനായ റീജിയൻ ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കുട്ടികൾക്കായി റീജണൽ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
"റൊസാരിയം 21" ബൈബിൾ ക്വിസിൽ സെ.മേരീസ് CML യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള
മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സെ.മേരീസ്
ദൈവാലയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 13 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കത്തെ
വി.കുർബാനയ്ക്കുശേഷം ക്നാനായ റീജിയൻ ഡയറക്ടർ മോൺസിഞ്ഞോർ
തോമസ് മുളവനാൽ ഒന്നാം സമ്മാനം അർഹനായ ജെയിംസ് കുന്നശ്ശേരിക്കും,
മൂന്നാംസ്ഥാനം പങ്കുവെച്ച
സാന്ദ്ര കുന്നശ്ശേരിൽ, അയോണ മറ്റത്തിൽ കുന്നേൽ, അലക്സാ കരികുളം,
മേരീആൻ കരികുളം എന്നിവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. രണ്ടാം
സ്ഥാനത്തിന് അർഹരായത്
സാൻഹോസെ ഇടവകയാണ്. ചിക്കാഗോ സി.എം.എൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി
ജെഫറിൻ ആനാലിൽ മത്സര വിജയികളെ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും
സമ്മാനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത സജി & ബിനു ഇടക്കര ഫാമിലിയോടുള്ള
നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അസി. വികാരി ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ,
സി. ജെസീന
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നിത്യാരാധന ചാപ്പൽ വെഞ്ചിരിച്ചു.
ചിക്കാഗോ:സെ.മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ദൈവാലയത്തിൽ
പുനർനിർമ്മിച്ച നിത്യാരാധന ചാപ്പൽ വെഞ്ചരിച്ച് പൊതു ആരാധനയ്ക്കായി
തുറന്നു.
ഫെബ്രുവരി 21 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഇടവക വികാരി ഫാ. തോമസ്
മുളവനാൽ വെഞ്ചരിപ്പുകർമം നിർവഹിച്ചു. ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ
സഹകാർമികനായിരുന്നു.
രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയാണ് ആരാധന സമയം നിലവിൽ
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരുസഭയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ പരസ്യ ആരാധനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക്
അനുസൃത മാത്രമായിരിക്കും ആരാധനാ ചാപ്പൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്
ഇടവക വികാരി അറിയിച്ചു.
ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കൈക്കാരന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി
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UPCOMING EVENTS

AND ANNOUNCEMENTS

1. Adoration Chapel: Time: Every day 9 am to 9
pm
2. February 28. Ash Monday
3. 5th March 2022- Saturday-Teen Ministry
Gathering at Whirly Ball center.
4. CML is organizing a Pilgrimage to The Shrine of
St. Therese of Child Jesus, details will follow.
5. . Y6th March 2022- Knanaya Catholic Youth
Ministry. Reunion At Church.
6. March 19. St. Joseph's Feast Day
7. Lenten retreat: April 1-3 by Fr. Paul
Vadakumury CMI
8. April 10. Hosana Sunday
9. April 17. Easter
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CCD NEWS

Saint Charbel Makhlouf
Youssef Antoun Makhlouf, born in the Bekka kafra

village of Lebanon, is often remembered as a role model
for fasting. Growing up in a pious household, Youssef
spent much of his time praying and tending to their
farm animals. It wasn’t until he turned 20, though, that
he joined the Monastery of our Lady. As a monk, he
adopted the name Charbel and devoted his life to God.
He spent his life praying, fasting, and avoiding worldly
pleasures. Long after his death, he was declared a saint
in 1965 by Pope Paul VI. Today he is remembered as a
symbol of poverty, penance and asceticism. As we enter
this lent season and choose to give up our worldly
pleasures, may we all look up to Saint Charbel Makhlouf
as a role model.

Altar Servers

Readers

Peter Myakalapurath

First Reading

Alphonse Kannachaparambil

Philpkutty Analil

James Kunnassery
Sammy Thekkunilkunathil

Second Reading

Isaac Vakkel

Jiana Alappat

Joesiah Analil
Georgekutty Analil
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SNAPSHOTS

CONTACT DETAILS
PASTOR: FR. THOMAS MULAVANAL (310)-709-51
ASSOCIATE PASTOR: FR. JOSEPH THACHARA (832)-274-5972
TRUSTEES
SABU KATTAPURAM (847)-791-1452
ALEX MULLAPALLY (847)-208-6657
JAMES KIZHAKKEVALAYIL (847)-275-3838
KUNJACHAN KULANGARA (847)-660-4097
AMAL KIZHAKKEKUTTU (847)877-5799
OFFICE SECRETARY: SR. SILVERIUS S.V.M (224)-432-3217 P.R.O: STEPHEN CHOLLAMPEL(847)-772-4292
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