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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 READING
LEV 16:20-28 REMEDY FOR EVIL

SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

And if Satan also is divided against
himself, how will his kingdom stand?
Luke 11:18

IS 14:1-15 THE FALL OF EVIL
JUD 8-13 RECOGNISE THE TRAPS OF DEVIL
LK 11:14-26 DIVIDED HOUSE WILL BE
DESTROYED

Gospel message
When danger lurks, what kind of protection do you seek? Jesus came to free us from the greatest
danger of all – the corrupting force of evil which destroys us from within and makes us slaves to
sin and Satan (John 8:34). Evil is not an impersonal force that just happens. It has a name and a
face and it seeks to master every heart and soul on the face of the earth (1 Peter 5:8-9). Scripture
identifies the Evil One by many names, 'Satan', 'Be-el'zebul – the prince of demons', the 'Devil',
the 'Deceiver', the 'Father of Lies', and 'Lucifier', the fallen angel who broke rank with God and
established his own army and kingdom in opposition to God. Jesus declared that he came to
overthrow the power of Satan and his kingdom (John 12:31). Jesus' numerous exorcisms brought
freedom to many who were troubled and oppressed by the work of evil spirits. Jesus himself
encountered personal opposition and battle with Satan when he was put to the test in the
wilderness just before his public ministry (Matthew 4:1; Luke 4:1). He overcame the Evil One
through his obedience to the will of his Father.
Some of the Jewish leaders reacted vehemently to Jesus' healings and exorcisms and they opposed
him with malicious slander. How could Jesus get the power and authority to release individuals
from Satan's influence and control? They assumed that he had to be in league with Satan. They
attributed his power to Satan rather than to God. Jesus answers their charge with two arguments.
There were many exorcists in Palestine in Jesus' time. So Jesus retorted by saying that they also
incriminate their own kin who cast out demons. If they condemn Jesus they also condemn
themselves.
In his second argument Jesus asserts that no kingdom divided against itself can survive for long.
We have witnessed enough civil wars in our own time to prove the destructive force at work
here for the annihilation of whole peoples and their land. If Satan lends his power against his own
forces then he is finished. Cyril of Alexandria, a 5th century church father explains the force of
Jesus' argument:
Kingdoms are established by the fidelity of subjects and the obedience of those under the royal
scepter. Houses are established when those who belong to them in no way whatsoever thwart
one another but, on the contrary, agree in will and deed. I suppose it would establish the
kingdom too of Beelzebub, had he determined to abstain from everything contrary to himself.
How then does Satan cast out Satan? It follows then that devils do not depart from people on
their own accord but retire unwillingly. “Satan,” he says, “does not fight with himself.” He does
not rebuke his own servants. He does not permit himself to injure his own armorbearers. On the
contrary, he helps his kingdom. “It remains for you to understand that I crush Satan by divine
power.” [Commentary on Luke, Homily 80]
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Gospel message
How can a strong person be defeated except by someone who is stronger? Jesus asserted his

power and authority to cast out demons as a clear demonstration of the reign of God. Jesus'
reference to the 'finger of God' points back to Moses' confrontation with Pharoah and his
magicians who represented Satan and the kingdom of darkness (see Exodus 8:19). Jesus claims to
be carrying on the tradition of Moses whose miracles freed the Israelites from bondage by the
finger of God. God's power is clearly at work in the exorcisms which Jesus performed and they
give evidence that God's kingdom has come.
What is the point of Jesus' grim story about a vacant house being occupied by an evil force? It is
not enough to banish evil thoughts and habits from our lives. We must also fill the void with
God who is the source of all that is good, wholesome, true, and life-giving for us. Augustine of
Hippo said that our lives have a God-shaped void which only God can fill satisfactorily. If we
attempt to leave it vacant or to fill it with something else, we will end up being in a worse state
in the end. What do you fill the void in your life with? The Lord Jesus wants to fill our hearts
and minds with the power of his life-giving word and healing love. Jesus makes it very clear that
there are no neutral parties in this world. We are either for Jesus or against him, for the kingdom
of God or against it. There are ultimately only two kingdoms which stand in opposition to one
another – the kingdom of God and the kingdom of darkness which is under the rule of Satan. If
we disobey God's word, we open to door to the power of sin and Satan. If we want to live in
true freedom, then our "house" (the inner core of our true being) must be occupied by Jesus
where he is enthroned as Lord and Savior. The Lord assures us of his protection from spiritual
harm and he gives us the help and strength we need to resist the devil and his lies (James 4:7).
"Because you have made the Lord your refuge, the Most High your habitation, no evil shall befall
you, no scourge come near your tent. For he will give his angels charge of you to guard you in
all your ways"(Psalm 91:9-11). Do you know the peace and security of a life submitted to God
and his word?
"Lord Jesus, be the ruler of my heart and the master of my home. May there be nothing in my
life that is not under your lordship."

Source:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/luke1115.htm
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UPCOMING EVENTS
AND ANNOUNCEMENTS
DATE TO BE REMEMBERED:
Thanks a lot for all support you had extended to the main feast
of our parish.
August
1. August

21 - Feast of St, Pius X

2. August 28 - Feast of St. Augustine.
3. August 29 - Establishment of the Diocese of Kottayam by
decree'In Universi Christiani'
4. CCD Registration starts;
CCD starts on 11 September 2022. Parents are requested to
register for the kids, All kids except who are baptized in our church
need to give a copy of their baptism certificate along with the
registration for CCD admission.
5. On Sundays, English Qurbana will be @ 12 Noon
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CCD NEWS
Back to School!

This past week, many of our CCD students
returned to school after a long summer
break. As we meet new people and learn
new topics, and progress in our educational
journey, we are bound to face setbacks. It’s
important to offer these setbacks up to God
through prayer and use them as a learning
opportunity. Take advantage of resources
like learning centers and office hours to
ensure you stay on top of your grades, but
also make sure to join clubs and
extracurriculars to explore your interests
and have fun!

Altar Servers
Tobin Nedumthuruthil
Peter Myakalapurath
Alphonse Kannachanparambil
James Kunnassery
Sammy Thekkunilkunathil
Isaac Vakkel
Joesiah Analil
Georgekutty Analil
Danny Valathattu

മരിയൻ ദൂത് /MARIAN VOICE

Readers
Alexis Kannachanparambil
Angelina Kannchanparambil

NEWS CORNER
ചിക്കാഗോ സെ. മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിലെ പ്രധാന തിരുനാൾ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആചരിച്ചു.
ചിക്കാഗോ:
മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ. മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യക
മാതാവിൻറെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ ദർശനത്തിരുനാൾ 2022 ആഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ 15 വരെ തീയതികളിൽ
ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആചരിച്ചു.
വികാരി ജനറാളും ഇടവക വികാരിയുമായ റവ.ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ ആഗസ്റ്റ് 7 ന്ഞായറാഴ്ച
കൊടി ഉയർത്തിയാണ് തിരുനാളിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിലൂടെ ഇടവക
സമൂഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും നന്ദി പറയുവാനുള്ള
അവസരമായി തിരുനാൾ മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു. ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ
സന്ദേശം നല്കി.
തുടർന്നുവന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയും വചനസന്ദേശം നൽകുകയും നൊവേന
അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് റവ. ഫാ. ജെറി മാത്യു, റവ.ഫാ. തോമസ് കടുകപ്പള്ളി റവ.ഫാ. ബോബൻ
വട്ടുംപുറത്ത് എന്നിവരാണ്.
നിയുക്ത ചിക്കാഗോ രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വിശുദ്ധ ബലി
അർപ്പിച്ച് വചനസന്ദേശം നൽകി. യുവജന ദിനമായി ആചരിച്ച ഓഗസ്റ്റ് 12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സീറോ
മലബാർ കത്തീഡ്രൽ അസി. വികാരി റവ.ഫാ. ജോബി വെള്ളൂക്കുന്നേൽ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച്
വചനസന്ദേശം നൽകി. അന്നേദിവസം കൂടാരയോഗങ്ങളുടെയും യുവജന മിനിസ്ട്രിയുടെയും
നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടത്തപ്പെട്ടു.
സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഫൊറോന വികാരി റവ.ഫാ. എബ്രഹാം മുത്തോലത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 13 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട്
വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് വചനസന്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് കപ്ലോൻ വാഴ്ചയും, നൂറുകണക്കിന്
കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അണിനിരന്ന കലാസന്ധ്യയും അരങ്ങേറി.
ഓഗസ്റ്റ് 14ന് പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനത്തിലെ റാസ കുർബാനയ്ക്കു റവ.ഡോ. പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ (CMI)
മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. റവ.ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ, റവ.ഫാ ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ,
റവ.ഫാ.ജോർജ് ദാനവേലിൽ' എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായിരുന്നു. കോട്ടയം അതിരൂപത ചാൻസലർ
റവ. ഫാ.ജോൺ ചേന്നകുഴി തിരുനാൾ സന്ദേശം നല്ലി. തുടർന്ന് ഭക്തിനിർഭരമായ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം,
ദിവ്യകാരുണ്യ ആശീർവാദം, കഴുന്ന് എടുക്കൽ, അടിമ വയ്ക്കൽ, സ്നേഹവിരുന്ന്, ആദ്യ ഫലങ്ങളുടെ
വാശിയേറിയ ലേലം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം അല്പം ശമിച്ചിരിക്കുന്ന
സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആളുകൾ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ച തിരുനാൾ
തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും അനുബന്ധ ആഘോഷ പരിപാടികളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ആരാധനാ
സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാർദ്ധമായ സഹകരണം കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും
തിരുനാൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. തിരുനാളിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് തിരുനാൾ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ
ജീനോ കക്കാട്ടിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈക്കാരന്മാരായ സാബു കട്ടപ്പുറം, കുഞ്ഞച്ചൻ കുളങ്ങര,
അലക്സ് മുല്ലപ്പള്ളി, ജെയിംസ് കിഴക്കേവാലിയിൽ, അമൽ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി റവ.
സിസ്റ്റർ സിൽവേരീയുസ്, പി.ആർ.ഒ സ്റ്റീഫൻ ചോളളംബേൽ,പാരിഷ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി
ജോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ, അക്കൗണ്ടൻറ് ജെയിംസ് മന്നാകുളം എന്നിവരോടൊപ്പം വിവിധ
കമ്മിറ്റികളുടെ കൺവീനർമാരായ ടോമി നേടിയകാല, പീറ്റർ കുളങ്ങര, അനിൽ മറ്റത്തികുന്നേൽ,
ചാക്കോച്ചൻ മറ്റത്തിപ്പറമ്പിൽ, മത്തച്ചൻ ചെമ്മാച്ചേൽ, ജോസ് പിണർക്കയിൽ, സാജു കണ്ണമ്പള്ളി (കെ.
വി. റ്റി വി) സജി പൂത്തൃക്കയിൽ, ശാരി വണ്ടന്നൂർ, ബൈജു കുന്നേൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ഈ വർഷത്തെ തിരുനാൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് പോൾസൺ കുളങ്ങര, സാബു കട്ടപ്പുറം, ജോസ്
ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ, തോമസ് ഐക്കരപ്പറമ്പിൽ, സാബു നടുവീട്ടിൽ, സിബി കൈതയ്ക്ക തൊട്ടിയിൽ,
ചാക്കോച്ചൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, ബിനോയി പൂത്തറ, അമൽ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, ആൽബിൻ ബിജു പൂത്തറ,
ജെറിൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ് എന്നിവരാണ്. 15 ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി തിരുനാൾ
ആചരിച്ചു. സിമിത്തേരിയിൽ ഒപ്പീസും മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്കു വേണ്ടി ദിവ്യബലിയും പ്രത്യേക
പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തി.
തിരുനാൾ ആഘോഷം സജീവ മാക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാ കമ്മറ്റി അംഗങളെയും വികാരി റവ. ഫാ.
തോമസ് മുളവനാൽ അഭിനന്ദിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് : സ്റ്റീഫൻ ചൊള്ളംമ്പേൽ (പി.ആർ.ഒ)
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SNAPSHOTS

തിരുനാൾ വാരാഘോഷ ചിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ
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SNAPSHOTS

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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