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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 11:45AM
FRIDAY 6:00PM

CONFESSION
EVERY DAY BEFORE QURBANA

RELIGIOUS EDUCATION

SUNDAY READING
GEN 41:37-45 JOSEPH IS THE RULER OF EGYPT

SUNDAY 10:00AM

ADORATION CHAPEL
9:00AM-9:00 PM

And I, when I am lifted up from the
earth, will draw all people to myself.
John 12:32

SIR 47:2-3; 8-11 GOD RAISED DAVID UP
HEB 1:1-4 SEATED AT THE RIGHT HAND OF
GLORY ABOVE
JN 12:27-36 THE SON OF MAN WILL BE
EXALTED

Gospel message
In Jesus' last public discourse shortly before the time of Passover and his impending betrayal and
death on a cross, Jesus spoke openly of his anguish of soul. Unlike the other Gospel accounts, John's
gospel does not describe Jesus' agony in the Garden on the eve of his sacrifice. But here John does
describe Jesus' emotional and spiritual anguish as his "hour" approaches. What is this inner struggle
which Jesus underwent as he anticipates his hour of trial and confrontation with those who sought to
destroy him? It certainly would be a natural reaction for anyone to turn away from suffering and
humiliation. Jesus knew that he could have chosen to avoid the cross and the scandal and shame it
would have brought him. That is why he posed the question: "Father, save me from this hour?" Jesus
courageously chose to suffer and die, not only in obedience to his Father, but for our sake and for
our salvation. He freely embraced the cross without any resentment or self-pity, because he knew
that the cross would bring glory to his Father and victory for us.
It is at this precise moment of Jesus' total acceptance of the cross that the Father speaks audibly for all
to hear. The Father confirms that Jesus' hour of exaltation will indeed bring glory to God's name.
The gospels tell us that the voice of God was present at all the decisive moments of Jesus life. It came
at his baptism at the Jordan River when Jesus began his public ministry (Mark 1:11). And it came at
the Mount of Transfiguration when Moses and Elijah appeared with Jesus in the presence of three
disciples, after Jesus had told his disciples that he must go to Jerusalem and lay down his life for their
sake (Luke 9:23-31).
On this occasion Jesus describes his approaching "hour" as both a "judgment of this world" and his
"being lifted up from the earth". The judgment Jesus had in mind here is the "driving out" of Satan
as the ruler of the earth. Jesus saw the cross as defeat for Satan who sought to rule humankind
enslaved by sin and the fear of death. His cross not only wins pardon from guilt but freedom to live a
new way of love according to God's wisdom and the promise of eternal life.
What did Jesus mean when he said he would "draw all people" to himself as he is lifted up from the
earth (John 12:32)? This is the third occasion in the Gospel of John, when Jesus spoke of his being
lifted up (see John 3:14-15 and 8:28). John sees Jesus "being lifted up" as a sign of triumph over his
enemies and his enthronement in glory as true King, not only of Israel, but the whole world which
has been under the rule of Satan. When Jesus spoke with Nicodemus (John 3:14), he likened his
being "lifted up" with Moses lifting up the bronze serpent in the wilderness. This uplifted bronze
emblem brought healing to the Israelites poisoned by the deadly sting of vipers because of their
rebellion and disobedience (see Numbers 21:9). Now when people see what Jesus accomplished on
his cross and recognize the great victory he won for them, then they will receive full healing,
pardon, and reconcilation with God.
John the Evangelist saw the cross not as shame and defeat for Jesus, but as a throne of glory from
which Jesus triumphed over sin, Satan, and death itself. Do you believe in the power of Jesus' cross?
"Lord, by your cross you have redeemed the world. May I always have the courage to embrace your
will for my life. Though it may produce a cross on earth for me; it will surely produce a crown in
heaven that will last forever".
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/john1227.htm
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UPCOMING EVENTS
AND ANNOUNCEMENTS
DATE TO BE REMEMBERED:
1. October 02

-

Sleeha 3rd Sunday

2. October 04

-

Feast of St. Francis Assisi

3. October 05

-

Feast of St. Maria Foustyna

4. October 07

-

Feast of Our Lady of Rosary

5. On Sundays, English Qurbana will be @ 11. 45 am
6. Those who didn't register yet for CCD classes may register it as
early.
7. Malayalam class will start on Saturday, October 08, at 11am
8. There will be a class for CCD parents on Sunday, Octeber 02, after
10 am Mass.
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CCD NEWS
Blessings of The Fishing Fleet Day
Annually, on the first Sunday of October, many
around the world celebrate International
Blessings of the Fishing Fleet Day. The festival
serves as an opportunity for fishers, their crew,
and their families to be blessed just as the
fishing season begins. Not only do people pray
for bountiful catches, but also for the safety of
the fishers. Forms of this event have existed for
centuries, but a famous event from Sicily is
often told as the origin story: a group of Sicilian
crusaders miraculously survived a disastrous
storm by landing in an Italian fishing village.
Believing a statue of Mary to be the only reason
they Survived, they celebrated their survival,
and thus the holiday began.

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
Alicia Kolady
Nehara Chemmanthara

SNAPSHOTS

ചിക്കാഗോ: മോർട്ടൺഗ്രോവ് സെ.മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക
ദൈവാലയത്തിലെ ഭക്തസംഘടനകളിലൊന്നായ ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിന്റെ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പള്ളിയിലെ പ്രധാന
തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ കാർണിവൽ ഫെസ്റ്റ് വഴി സമാഹരിച്ച
തുകയുടെ ഒരു വിഹിതം കോട്ടയം അതി രൂപതയിലെ ബൈബിൾ കമ്മീഷന്
കൈമാറി. ചെറുപുഷ്പ മിഷൻലീഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോട്ടയം
അതിരൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവകകളിലെയും എല്ലാ കുടുമ്പത്തിലും ബൈബിൾ
എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ബൈബികമ്മീഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന
പദ്ധതിയിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത
ഭവനങ്ങളിൽ ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യഗഡു എന്നോണം 250
ബൈബിളിനു ആവശ്യമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിക്കാഗോ സെ.മേരീസ് CML
യൂണിറ്റിനെ പ്രതിനിധികരിച്ചു പ്രസിഡണ്ട് ജെയിംസ് കുന്നശ്ശേരി ഇടവക വികാരി
ഫാ. തോമസ് മുളവനാളിനു ഫണ്ട് കൈമാറി . സെപ്റ്റംബർ 18 ഞായറച്ച രാവിലെ
പത്തുമണിക്കത്തെ വി. കുർബാനക്ക് ശേഷം CML യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജെഫ്റിൻ
അനാലിൽ പ്രസ്തുത ആശയത്തെപ്പറ്റി ഇടവക ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയും
ഫണ്ട്ശേകരണത്തിനു സഹകരിച്ചവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സി
എം എൽ യുണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലീസ വാക്കേൽ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
ഐസക് തിരുനെല്ലിപ്പറമ്പിൽ, ട്രഷറർ അലിസിയ കോലടിയിൽ എന്നിവർ
പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. CML ഡയറക്ടേഴ്സ് ജോജോ അനാലിൽ ,
സി. ജെസീന, സൂര്യ കരികുളം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചർച്ച്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് സാബു കട്ടപ്പുറം, കുഞ്ഞച്ചൻ കുളങ്ങര, അലക്സ് മുല്ലപ്പള്ളി,
ജെയിംസ് കിഴക്കേവാലിയിൽ, അമൽ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി റവ.
സിസ്റ്റർ സിൽവേരീയുസ്, ഡി.ആർ.ഇ സജി പൂതൃക്കയിൽ, തിരുനാൾ കമ്മിറ്റി
കൺവീനർ ജീനോ കക്കാട്ടിൽ, പേരെന്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് മജോ കുന്നശേരിൽ,
ബിനു വാക്കേൽ, ജോഷ്നി തിരുനെല്ലിപ്പറമ്പിൽ എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക
സഹകരണത്തിനും പിന്തുണക്കും CML എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾ നന്ദി
അറിയിച്ചു. ഫാ. ലിജോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ, ഫാ.ജോസഫ് മേലേടം എന്നിവരുടെ
സാന്നിത്യത്തിൽ ക്നാനായ റീജിയൻ വികാരി ജനറാൾ ഫാ. തോമസ് മുളവനാൽ
CML എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചു. ചിക്കാഗോ
സെ.മേരീസ് CML യൂണിറ്റിന്റെ
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ഷിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന മാർ
ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തിന്റെ വിരമിക്കലിന് കഴിഞ്ഞ
ഞായറാഴ്ച സെ.മേരീസ് പള്ളിയിൽ നടന്ന യാത്രാ മംഗള
ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.
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
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