July 31, 2022

Kaitha Kalam

ST. MARY'S KNANAYA CATHOLIC PARISH
7800 W LYONS ST, MORTON GROVE, IL 60053

മരിയൻ ദൂത്
(MARIAN VOICE)

WEEKLY BULLETIN
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 12:00PM
FRIDAY 6:00PM

CONFESSION
EVERY DAY BEFORE QURBANA

RELIGIOUS EDUCATION
SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

"He who abides in me, and I in him, he it is
that bears much fruit"
.John 15:5

SUNDAY READING
DEUT 28:1-14 BLESSED IS HE WHO KEEPS
THE WORD OF GOD
SIR 10:19-25 HE WHO STANDS BY THE LORD
WILL BE HONORED
ROM 11:17-24 THE LESSON OF THE OLIVE
TREE
JN 15:1-8 THE VINE AND ITS BRANCHES

Gospel message

Why does Jesus speak of himself as the true vine? The image of the vine was a rich one for the
Jews since the land of Israel was covered with numerous vineyards. It had religious
connotations to it as well. Isaiah spoke of the house of Israel as“the vineyard of the Lord”
(Isaiah 5:7). Jeremiah said that God had planted Israel “as his choice vine” (Jeremiah 2:21).
While the vine became a symbol of Israel as a nation, it also was used in the scriptures as a
sign of degeneration. Isaiah’s prophecy spoke of Israel as a vineyard which “yielded wild
grapes” (see Isaiah 5:1-7). Jeremiah said that Israel had become a “degenerate and wild vine”
(Jeremiah 2:21). When Jesus calls himself the true vine he makes clear that no one can claim
their spiritual inheritance through association with a particular people or bloodline. Rather, it
is only through Jesus Christ that one can become grafted into the true “vineyard of the Lord”.
Jesus offers true life -- the abundant life which comes from God and which results in great
fruitfulness. How does the vine become fruitful? The vinedresser must carefully prune the
vine before it can bear good fruit. Vines characteristically have two kinds of branches -- those
which bear fruit and those which don’t. The non-bearing branches must be carefully pruned
back in order for the vine to conserve its strength for bearing good fruit. Jesus used this image
to describe the kind of life he produces in those who are united with him -- the fruit of
“righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17). Jesus says there can be no
fruit in our lives apart from him. The fruit he speaks of here is the fruit of the Holy Spirit (see
Galatians 5:22-23). There is a simple truth here: We are either fruit-bearing or non-fruitbearing. There is no in-between. But the bearing of healthy fruit requires drastic pruning.
The Lord promises that we will bear much fruit if we abide in him and allow him to purify
us. Do you trust in the Lord's abiding presence with you?
"Lord, may I be one with you in all that I say and do. Draw me close that I may glorify you
and bear fruit for your kingdom. Inflame my heart with your love and remove from it
anything that would make me ineffective or unfruitful in loving and serving you as My All."
Source:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/john15v1.htm
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UPCOMING EVENTS
AND ANNOUNCEMENTS
DATE TO BE REMEMBERED:
August
1. August 1 - Feast of St. Alphonse Liguori
2. August 4 - Feast of St. John Maria Vianney
3. August 5 - Feast of Mar Mari Disciple of Mar Addai
4. August 6 - Transfiguration of our Lord
5. On Sundays, English Qurbana will be @ 12 Noon
6. Our Church is inviting registration for KARSHAKA SREE
award for best adukkala thottam. Register your names at the parish
office ASAP.
7. Faith Fest 2022 for CCD Students: August 3, 4 & 5 (10 am to
4pm). All CCD students need to be present.
8. MAIN FEAST OF THE PARISH August 7 through 14, 2022
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NEWS CORNER

മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ദൈവാലയത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാൾ ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ
15 വരെ. ചിക്കാഗോ : മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക
ദൈവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവിൻറെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ
(ദർശനത്തിരുനാൾ) 2022 ആഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ 15 വരെ തീയതികളിൽ ഭക്ത്യാദരപൂർവം
ആചരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് പതാക ഉയർത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരാഴ്ച
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരുനാൾ ആചരണങ്ങൾ ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. അന്നേദിവസം
രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇടവക വികാരി റവ.ഫാ. തോമസ് മുളവനാലിന്റെ
മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ ബലിയർപ്പണവും, കൊടി ഉയർത്തലും, നൊവേനെയും
നടത്തും. തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 6 30 ന്
ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാനയും, വചന സന്ദേശവും, നൊവേനയും
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വിശുദ്ധ
കുർബാനയും തുടർന്ന് കൂടാരയോഗങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ
കലാപരിപാടികൾ കോർത്തിണക്കിയ കലാമേളയും. പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച
വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് ഇടവകയിലെ
കലാകാരൻമാരും കലാകാരികളും അണിനിരക്കുന്ന കലാസന്ധ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും.
പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 14 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കുന്ന
ആഘോഷ പൂർവ്വമായ റാസ കുർബാനയ്ക്ക് റവ.ഫാ. പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ (സിഎംഐ
) മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും. റവ. ഡോ. ജോൺ ചേന്നാകുഴി തിരുനാൾ സന്ദേശം
നൽകും. ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടു നടത്തുന്ന ദിവ്യബലിക്ക്
ചിക്കാഗോ രൂപതയുടെ നിയുക്ത മെത്രാൻ മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് കാർമികത്വം
വഹിക്കും. പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ട് 7മണിക്ക് ഇടവകയിൽ നിന്നും
മരണപ്പെട്ടുപോയ പരേതർക്ക് വേണ്ടി വി.കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനാൾ
ആചരണങ്ങൾ സമാപനം കുറിക്കും. സാബു കട്ടപ്പുറം, ജോസ് ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ,
പോൾസൺ കുളങ്ങര, ചാക്കോച്ചൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, തോമസ് ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ, സാബു
നടുവീട്ടിൽ, സിബി കൈതക്കതൊട്ടിയിൽ, ബിനോയി പൂത്തറ, ആൽബിൻ ബിജു
പൂത്തറ, ജെറിൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, തുടങ്ങിയ പത്തുപേരടങ്ങുന്ന പ്രസുദേന്തിമാരാണ് ഈ
വർഷത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ സ്പോൺസർ ആയിരിക്കുന്നത്.
ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഏവരെയും
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CCD NEWS
St. Ignatius of Loyola
This week, we celebrate the feast of St. Ignatius of
Loyola. He was born into great wealth at an ancestral
castle in Spain. He joined the military at a young age
and sustained an injury to his leg. He cites this injury
as a turning point in his life, because it was after
which he turned to a saintly life. He left the castle
and began to live life as a beggar as a way to atone for
his arrogance and pride as a rich man. He became a
priest after 12 years of rigorous study. Nearing the
end of his life, he founded the Jesuit order, focused
on missionary work and education. To this day, his
legacy stands, with Chicago’s own Loyola University,
a Jesuit university named after St. Ignatius of Loyola.

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
Alexis Kannachanparambil
Angelina Kannchanparambil

SNAPSHOTS
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SNAPSHOTS
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SNAPSHOTS

ജൂലൈ 7ന് പീറ്റർ & പോൾ കൂടാരയോഗം
നെടുന്തുരുത്തിയിൽ സിനിയുടെ
ഭവനത്തിൽ കൂടിയപ്പോൾ.

CONTACT DETAILS
PASTOR: FR. THOMAS MULAVANAL (310)-709-5111
ASSOCIATE PASTOR: FR. LIJO KOCHUPARAMBIL(224-)766-5832
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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