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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 11:45AM
FRIDAY 6:00PM

CONFESSION
EVERY DAY BEFORE QURBANA

RELIGIOUS EDUCATION

SUNDAY READING
NUM 21:1-9 THE BRONZE SERPENT

SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

ZECH 10:6-12 THEY WILL BE PROUD OF HIS
NAME
GAL 6:11-18 LET NOTHING BE PRAISED
EXCEPT THE CROSS

He who loves father or mother more than me is
not worthy of me; and he who loves son or
daughter more than me is not worthy of me
Matthew 10:37

MT 10:34-42 HE WHO DOES NOT TAKE UP HIS
CROSS AND FOLLOW ME IS NOT FIT FOR ME

Gospel message
What does warfare and weapons, such as the sword, have to do with the reign of God? Jesus
came in peace to reconcile a broken and sinful humanity with an all-merciful and loving
God. Jesus also came to wage war, to overthrow the powers and principalities arrayed
against God and his kingdom. What are these powers? Jesus describes Satan as theruler of
this world whom he will cast out (John 12:31). The battle Jesus had in mind was not an
earthly conflict between nations, but a spiritual warfare between the forces of Satan and the
armies of God. The scriptures make clear that there are ultimately only two powers or
kingdoms — God's kingdom and the kingdom of darkness. John contrast these two
kingdoms in the starkest of terms: We know that we are of God, and the whole world is in
the power of the evil one (1 John 5:19).
What does Satan seek? Satan opposes God and all who would follow Christ. The evil one
has but one aim — the complete domination of our heart, mind, and will for his kingdom.
And he will use any means to draw us from good to evil, from truth to deception, from light
to darkness, and from life to death. There are no neutral parties in this spiritual battle. We
are either for or against the kingdom of God. The choice is ours and God's grace is available
to choose for his rule in our lives.
When Jesus spoke about division he likely had in mind the prophecy of Micah: a man's
enemies are the men of his own household (Micah 7:6). The love of God compels us to
choose who will be first in our lives. To place any relationship or anything else above God is
a form of idolatry. Jesus challenges his disciples to examine who they love first and foremost.
A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all for Jesus Christ. Jesus
insists that his disciples give him the loyalty which is only due to God, a loyalty which is
higher than spouse or kin. It is possible that family and friends can become our enemies, if
the thought of them keeps us from doing what we know God wants us to do.
True love for God compels us to express charity towards our neighbor who is created in the
image and likeness of God. Jesus declared that any kindness shown and any help given to
the people of Christ will not lose its reward. Jesus never refused to give to anyone in need
who asked for his help. As his disciples we are called to be kind and generous as he is. Jesus
sets before his disciples the one goal in life that is worth any sacrifice and that goal is the will
of God which produces real life and ultimate and completely satisfying peace. Does the love
of Jesus Christ compel you to put God first in all you do (2 Corinthians 5:14)?
"Lord, no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived the things you have
prepared for those who love you. Set us ablaze with the fire of the Holy Spirit, that we may
love you in and above all things and so receive the rewards you have promised us through
Christ our Lord." (from A Christian's Prayer Book)

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/mark9v2.h
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UPCOMING EVENTS
AND ANNOUNCEMENTS
DATE TO BE REMEMBERED:
1. September 18

-

Sleeha 1st Sunday

2. September 21

-

Feast of St. Mathew

3. On Sundays, English Qurbana will be @ 11. 45 am
4. Those who didn't register yet for CCD classes may register it as early.
5. Malayalam class will start on Saturday, October 08, at 11am
6. There will be a class for CCD parents on Sunday, Octeber 02, after 10 am
Mass.
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CCD NEWS
The Cry of Dolores

On September 16th, we celebrated Mexican Independence
Day. While this may not be inherently interesting to you,
what makes it so is the catalyst for it all. A Roman Catholic
priest named Miguel Hidalgo rang his church bells and
delivered a fiery speech to his congregation calling for the
end of Spanish rule, for the redistribution of their land,
and for racial equality. It was this call to revolt that
rewrote the History of Mexico and allowed them
independence from Spain. Every year, on the eve of
Independence Day, the President of Mexico shouts a
version of Hidalgo's message to commemorate him. Many
people in Mexico join in, yelling "Viva Mexico! Viva la
Independencia! Vivan los heroes!" Throughout the past
week, you may have seen many cars with Mexican flags
hung up in commemoration of this event.

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
Joseph Mannakulam
Marissa Kakkattil

CCD NEWS
സെ .മേരീസിൽ CCD ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച
മുതൽ ആരംഭിച്ചു . നിരവധി കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ
എത്തിച്ചേർന്നു . ഇനിയും കുറെയേറെ കുട്ടികൾ
ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉള്ളതായി
ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു . ഇനിയും ക്ലാസ്സുകളിൽ
എത്തിച്ചേരുവാൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ വരും
ഞായറാഴ്ചകളിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശ്വാസപരിശീലനം
കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറെ
പ്രധാനപെട്ടതാണ് എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുന്നു .
1. CCD കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ക്ലാസ്
ഒക്ടോബർ 2 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്കുള്ള
കുർബാനയ്ക്കുശേഷം നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് . “വിശ്വാസ
പരിശീലനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പങ്ക് “ എന്ന
വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഫാ . ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ ക്ലാസ്
എടുക്കുന്നതാണ് . കഴിയുന്നത്ര എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും
ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക .
2. CCD സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മലയാളം ക്ലാസ്
ഒക്ടോബർ 8 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ
ആരംഭിക്കുന്നതാണ് .
3. ഇനിയും CCD സ്കൂൾ Registration നടത്താത്തവർ
എത്രയും നേരത്തെ Registration പൂർത്തിയാക്കുക .
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SNAPSHOTS
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SNAPSHOTS

Handing over RN unit flag to
executives
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SNAPSHOTS
CML- 75 th Jublie
conclusion
celebrations: parish
level registration kick
off at Morton Grove
St. Mary’s church.
ചിക്കാഗോ: ക്നാനായ റീജിയണിൽ ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി
സമാപന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ്’
പരിപാടിയുടെ ഇടവക തല രജിസ്ട്രേഷൻ കിക്ക്ഓഫ് ചിക്കാഗോ സെന്റ് മേരീസ്
ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ പള്ളിയിൽ നടത്തി. മിഷൻ ലീഗ് യുണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും
റീജിയണൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ജെയിംസ് കുന്നശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ആദ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ
സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇടവക അസോസിയേറ്റ് വികാരി ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മിഷൻ ലീഗ് യുണിറ്റ് ഓർഗനൈസർ ജോജോ അനാലിൽ, സൂര്യ
കരികുളം, വൈസ് ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ജെസ്സീന എസ്.വി.എം., മതബോധന പ്രധാന
അദ്ധ്യാപകരായ സജി പൂതൃക്കയിൽ, മനീഷ് കൈമൂലയിൽ, ട്രസ്റ്റി കോർഡിനേറ്റർ
സാബു കട്ടപ്പുറം, മിഷൻ ലീഗ് യുണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 15, 16 തീയതികളിൽ ഹൂസ്റ്റൺ സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ
ഫൊറോന പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് റീജിയണൽ തലത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സമാപനം
ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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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