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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

RELIGIOUS EDUCATION
SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

"Unless I see in his hands the prints
of the nails, I will not believe"
John 20:25

SUNDAY READING

LEV 26:1-13
I AM THE LORD OF YOUR GOD
IS 44:1-8
THERE IS NO GOD BESIDES ME
1 JN 1:1-4
WITNESSES TO THE WORD
JN 20:24-31
PROCLAMATION OF THE FAITH OF THOMAS,
THE APOSTLE

Gospel message

Do you know the joy of the resurrection? The Risen Jesus revealed the
glory of his resurrection to his disciples gradually and over a period of
time. Even after the apostles saw the empty tomb and heard the reports of
Jesus' appearance to the women, they were still weak in faith and fearful
of being arrested by the Jewish authorities. When Jesus appeared to them
he offered proofs of his resurrection by showing them the wounds of his
passion, his pierced hands and side. He calmed their fears and brought
them peace, the peace which reconciles sinners and makes one a friend of
God. Jesus did something which only love and trust and can do. He
commissioned his weak and timid apostles to carry the gospel to the ends
of the earth. This sending out of the disciples is parallel to the sending out
of Jesus by his Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect love
and perfect obedience to the will of his Father. He called his disciples, and
he calls us to do the same. Just as he gave his first disciples the gift of the
Holy Spirit, so he breathes on us the same Holy Spirit who equips us with
power, grace, and strength.
The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him
to Jerusalem at Passover time. The apostle Thomas was a natural
pessimist. When Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving
news of his illness, Thomas said to the disciples: "Let us also go, that we
may die with him" (John 11:16). While Thomas deeply loved the Lord, he
lacked the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After
Jesus' death, Thomas made the mistake of withdrawing from the other
apostles. He sought loneliness rather than fellowship in his time of
adversity. He doubted the women who saw the resurrected Jesus and he
doubted his own fellow apostles. When Thomas finally had the courage to
rejoin the other apostles, the Lord Jesus made his presence known to him
and reassured him that he had indeed overcome death and risen again.
When Thomas recognized his Master, he believed and exclaimed that
Jesus was truly Lord and truly God! Through the gift of faith we, too,
proclaim that Jesus is our personal Lord and our God.
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Gospel message Continued...
He died and rose that we, too, might have new life in him. The Lord
offers each of us new life in his Holy Spirit that we may know him
personally and walk in this new way of life through the power of his
resurrection. Do you believe in God's word and the power of the Holy
Spirit? John in his first epistle testifies: What we have seen, heard, and
touched we proclaim as the word of life which existed "from the
beginning" (1 John 1:1-4). John bears witness to what has existed from all
eternity. This "word of life" is Jesus the word incarnate, but also Jesus as
the word announced by the prophets and Jesus the word now preached
throughout the Christian church for all ages to come. One thing is
certain, if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disciples,
we would never have heard of him. Nothing else could have changed sad
and despairing men and women into people radiant with joy and
courage. The reality of the resurrection is the central fact of the Christian
faith. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord gives us "eyes of faith"
to know him and the power of his resurrection. The greatest joy we can
have is to encounter the living Christ and to know him personally as our
Savior and Lord.
"Lord Jesus, you have triumphed over the grave and you have won new
life for us. Give me the eyes of faith to see you in your glory. Help me to
draw near to you and to grow in the knowledge of your great love and
power."
Reference:http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/john2019.
htm
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UPCOMING EVENTS

AND ANNOUNCEMENTS

1. 5/1/22 KNANAYA REGION DAY / St. Joseph the worker
(2nd collection for Knanaya Region)
2. 16-19th June-"Rediscover" Young Adults Conference @
NY- Registration begins today.
3. 15-17th July- "Vocation Discernment Weekend"Priesthood Discernment Conferences @ Chicago

The pastor will be on vacation (India) from April 19 to
May 12
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NEWS CORNER
റിലീജിയസ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചിക്കാഗോ. മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ. മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ
ദൈവാലയത്തിൽ ഏപ്രിൽ 16 ന് "സെ.മേരീസ് ചാരിറ്റി സ്റ്റോർ" എന്ന പേരിൽ
റിലീജിയസ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇടവക വികാരി ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ സ്റ്റോറിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം
നിർവ്വഹിക്കുകയും പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
വിശ്വാസജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഭക്ത വസ്തുക്കൾ, ആത്മീയ
പുസ്തകങ്ങൾ, തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ, വേദപുസ്തകം തുടങ്ങി നിരവധി
സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
ഇടവക സ്ഥാപനം മുതൽ ആഗാപ്പ സ്റ്റോർ എന്ന എന്നപേരിൽ
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പുതിയ സ്റ്റോറിന്റെ നടത്തിപ്പ് ശ്രീ. ജോസ് പിണർക്കയുടെ
മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും.
വിറ്റുവരവിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനങ്ങൾ ഇടവകയുടെ ജീവകാരുണ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇടവക വികാരി
ഫാ.തോമസ് അറിയിച്ചു.

വിശുദ്ധിയുടെ നിറവിലെ വിശുദ്ധവാര
തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിനിർഭരമായി.
ചിക്കാഗോ.
മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ. മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയത്തിൽ
ഏപ്രിൽ 10 മുതല് 17 വരെ നടത്തിയ വിശുദ്ധ വാര തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ
ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആചരിച്ചു. ഓശാന ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിക്കും
7മണിക്കും അർപ്പിച്ച
വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ
മുഖ്യകാർമ്മികൻ ആയിരുന്നു.
വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് യുവജനങ്ങൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അർപ്പിച്ച
വിശുദ്ധ ബലിയിൽ അസോസിയേറ്റ് വികാരി റവ.ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ മുഖ്യ
കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു.
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NEWS CORNER
continued...
ഏപ്രിൽ 13 ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ കുമ്പസാരത്തിനുള്ള
സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നടന്ന വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഫാ.
തോമസ് മുളവനാൽ, ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ എന്നിവർ കാർമ്മികരായിരിന്നു.
തുടർന്ന് കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷയും നടത്തപ്പെട്ടു. ഇടവകയിലെ
വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ സൊസൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള 12 പേര് ആയിരുന്നു
കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് .
ഏപ്രിൽ 16 ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച തിരുകർമ്മങ്ങൾ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കും
(ഇംഗ്ലീഷ്) 7 മണിക്കും (മലയാളം) നടന്നു. ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ, ഫാ.
ജോസഫ് തച്ചാറ, ഫാ.ജോനാസ് എന്നിവരുടെ കാർമികത്വത്തിൽ
പീഡാനുഭവ ചരിത്ര വായനയും അന്നേദിവസം നടത്തപ്പെട്ടു.
ഉയർപ്പ് തിരുന്നാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 16 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച്
മണിക്കും (ഇംഗ്ലീഷ്) 6:30 നും (മലയാള) നടത്തപ്പെട്ടു. ഫാ. തോമസ്
മുളവനാൽ, ഫാ. ജോസഫ് തച്ചാറ എന്നിവരായിരുന്നു തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ
കാർമ്മികർ.
അനിൽ മറ്റത്തിൽക്കുന്നേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗായക സംഘം
തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഗാനശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കോവിഡ്
മഹാമാരിയുടെ ശമനത്തെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം ദൈവാലയ
തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിശ്വാസികളുടെ വൻ തിരക്ക്
അനുഭവപ്പെട്ടു. തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ സമാപനത്തിൽ ഈസ്റ്റർ കേക്ക് മുറിച്ച്
ഏവരും മധുരം പങ്കുവച്ചു. ഇടവക കൈക്കാരന്മാരായ സാബു കട്ടപ്പുറം,
അലക്സ് മുല്ലപ്പള്ളി, ജെയിംസ് കിഴക്കേവാലിയിൽ, കുഞ്ഞച്ചൻ കുളങ്ങര,
അമൽ കിഴക്കേക്കുറ്റ് എന്നിവർ വിശുദ്ധവാര തിരുകർമ്മങ്ങളുടെ
സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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CCD NEWS

Vocation

As we approach the weekend for vocation
discernment, it is important to understand what
vocation is. It is the idea that God calls each of us to a
state of life. This can be priesthood, consecrated life,
marriage, or remaining single. Each of these play a
major role in the church, but it is especially
important that we have priests as they are
representative of Jesus himself and carry out
important sacraments like Baptism and
Reconciliation. As we approach July, think to
yourself if you’ve ever felt a calling from God.

Altar Servers
Tobin Nedumthuruthil
Peter Myakalapurath
Alphonse Kannachanparambil
James Kunnassery
Sammy Thekkunilkunathil
Isaac Vakkel
Joesiah Analil
Georgekutty Analil
Danny Valathattu
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Readers
First Reading
Julia Vakkel (Isaiah: 44: 1-8)
Second Reading
Johan Kallidukil ( 1 Jn : 1: 1-4 )

SNAPSHOTS

CONTACT DETAILS
PASTOR: FR. THOMAS MULAVANAL (310)-709-5111
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
JUNIOR BULLETIN EDITOR: ALEX CHACKALACKAL (224)-772-4765
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