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ന െട ഇടവക ്  െസ ്  േമരീസ്  ണി ്  
 

       പതിവി   നി  വിഭി മായി കഴി  കര്ി മ ിന്  ന  ഒ േച  ് തി ക്ക  ളി   സംബ ി വാ   
സാധിക്കാെത വ  പ ാ ല ി   താെഴ പറ  കാരയ്   നട ിലാ വാ   മി താണ് : 
 

1. ഇേ ാ   ഓ.എ  .വി.യി   സഹകരി വെര ഉേ ശി ്  "െസ ്  േമരീസ് " എ  േപരി   േതയ്ക ണി ായി ക ്    
വ  ഷം ഓ.എ  .വി.യി   െച ി  എ ാ തി ക്ക  ം െച െകാടു വാ   മി താണ് . 
 

2. െസ ്  േമരീസ്  ണി ിനു േതയ്ക വാ  ഷിക ധയ്ാന ം, ല പരിമിതി അനുവദി ിടേ ാളം, ഭക്ത സംഘടനാ 
വ  ന ം സ ീകരി താണ് . 

 

3. തി ദയ ഇടവക ം െസ ്  േമരീസ്  ണി ം സം ക്തമായി റിലിജിയസ്  എഡ േക്കഷ   െഫ ിവ ം വജന ധയ്ാന ം, 
കു ിക െട മാതാപിതാക്ക   സ തി  പക്ഷം ആദയ്കു  ാന െട ബാ ം, മ  ല   വാടകെ ടു ്  
കര്മീകരി താണ് . ഇ  ല ളിെല ം കു ിക ം ആ ക ം ത ി   അടു  സഹകരി വാ   ഇവ സഹായി െമ  
തീക്ഷി . 

 

4. െസ ്  േമരീസ്  ണി ്  ഒ  ഇടവകയായി വളര ക്കവിധം ഏവ  ം സൗകരയ് ദമായ മെ ാ  പ ി േവ ി നാെമ ാവ ം 
ാ  ി ക ം പരി മി ക ം െച ണം. അതിേനാടു േച  ് െക.സി.എസ് . ക ണി ി െസ   ാപി വാനുേ ശി 

െവ ി   അതിനുേവ  േ ാ ാഹന ം പി ണ ം ന താണ് . 
 

5. െസ ്  േമരീസ്  ണി ിനു േതയ്കമായി ബാ ്  നിേക്ഷപ ം വര  െചല  കണ ം 2007 ജനുവരി ഒ  ത   
ക്ഷി ് . ഇതിെല നീക്കിബാക്കി െസ ്  േമരീസ്  പ ി േവ ിയായിരി ം ഉപേയാഗി ക. 

 

6. ഇടവകക്കാ  ക്ക്  നി യി ിരി  2,500 േഡാള   മിനിമം സംഭാവന അതു ന  വയ്ക്തി നി  േ ശി  
പ ി േവ ിയായിരി ം ഉപേയാഗി ത്.  
 

     ളി  നി  ന  വിളയി ്  എ ാവ ം ത ി   ധാരണ ം ഐകയ് ാകുവാ   എടു , ഈ തീ മാന േളാട്  
ഏവ ം സഹകരിക്കണെമ ം ലക്ഷയ് ാ ിക്കായി ാ  ിക്കണെമ ം അഭയ്  ി . ൈദവം നി െള അനു ഹിക്കെ . 
 

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ് , വികാരി 

Participants of retreat organized by SHKC Parish Youth Ministry in Rockford during Christmas Holidays. 
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PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholath 

5212 W. Agatite Ave 
Chicago, IL 60630. 

(773) 412-6254 (cell) 
mutholath2000@yahoo.com 

www.knanayaregion.us/chicago 
 

PROGRAM COORDINATOR 
Mathachen Chemmachel 

(708) 557-1907 
 

TRUSTEES 
Alex Kannachamparambil 

Roy Kannothara 
Joy Nediyakalayil 
Jose Pinarkayil 

 

SECRETARY & PRO 
George Thottappuram 

HOLY MASS 
SUNDAY 10:00 A.M. at S.H. Church 

5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV 
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 

FRIDAY 7:00 P.M. at S.H. Church 
SATURDAY 10:00 A.M. at S.H. Church 

 

RELIGIOUS EDUCATION 
ON SUNDAYS 

11:15 A.M. to 12:30 at Sacred Heart 
3:45 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit 

 

ADORATION 
First Fridays after Mass at S.H. Church 

 

RECONCILIATION / CONFESSION 
First Saturdays from 10:00 A.M. 

at S.H. Church. 
First Thursdays from 7:00 P.M.  

at Community Center 

NOVENAS 
Our Lady of Perpetual Help 
after Saturday Mass at S.H. 

St. Jude Novena on Thursdays at 
7:00 P.M. at Community Center. 
St. Michael 2nd Fridays of the 

month after Mass at S.H. Church. 
 

LEGION OF MARY 
Saturdays after 10:00 A.M. Mass. 

(Except one Sunday a month) 
 

PRAYER GROUP 
ADULT: Sundays after Mass at S.H. 
 

REL. EDU. TEACHERS: After  
   Religious Education Class at S.H. 
 

YOUTH: First Saturdays after mass             
at Sacred Heart Church. 

 
 

 
 
 
 

SATURDAY, JANUARY 13, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
 

SUNDAY, JANUARY 14, 2007 
Malayalam Mass and English Mass in the hall at 

10:00 A.M. at SH Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Prayer Group after Mass at S.H. Church. 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.  
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JANUARY 18, 2007 
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.  
 

FRIDAY, JANUARY 19, 2007 
Mass at 7:00 P.M. at SH Church 
 

SATURDAY, JANUARY 20, 2007 
വി  െസബ യ്ാേനാസ് സഹദാ െട തി ാ   ദിവസം. 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
 

WOMEN MINISTRY SEMINAR AND NEW YEAR 
CELEBRATION AT SACRED HEART CHURCH 
HALL AFTER MASS TO 2:00 P.M. 
 

SUNDAY, JANUARY 21, 2007 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Prayer Group after Mass at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.  

Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JANUARY 25, 2007 
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.  
 

FRIDAY, JANUARY 26, 2007 
മാ   മാത  മാക്കീലിെ  ചരമ വാ  ഷിക ദിനം (1914) 

Mass at 7:00 P.M. at S.H. Church 
ബിഷ ് മാ   മാത  മാക്കീലിനുേവ ി ഒ ീ ം മ ാ ം 
 

SATURDAY, JANUARY 27, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
 

SUNDAY, JANUARY 28, 2007 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Prayer Group after Mass at S.H. Church. 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.  
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
പിതാക്ക ാ  േവ ി മ ാ ക യ് ണി ി െസ റി   
 

THURSDAY, FEBRUARY 1, 2007 
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.  
Confession at Community Center from 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007 
Mass and Adoration at 7:00 P.M. at SH Church 
 

SATURDAY, FEBRUARY 3, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Confession during and after Holy Mass 
Youth Prayer Group 
Legion of Mary Meeting. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 4, 2007 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Seminars by Fr. Orappankal and Mark Nimo. 
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അ തകരമായി. പ ി െട വാടക ഉട ടിയി   എ  േഡാഗമി 
കാരയ്ം ന  തികൂലമായി ഉ  െ ടു െമ ് അതി പത 
അറിയി തിനാ   ആ പ ി ന  േവെ  വ .  
 

     ചിക്കാേഗാ അതി പത വി വാനുേ ശി തി   ഏ ം 
െമ െ  െസ ്  െജയിംസ്  പ ി ന ക്കായി േചാദി . ആ 
പ ി വി തിന്  അതി പതാ പാ റ   കൗ  സിലിെ ം 
ക  ിനാളിെ ം സ ത ം, ഇടവക െപാതുേയാഗം കൂടി 
ച  ം, ക  ിനാളിെ  ഔദയ്ാഗിക ഡികര്ി ം, ഇടവകയി   
അറിയി ം ന ാെത ന െട ആ കെള ഇക്കാരയ്ം അറിയിക്ക  
െത ് ചിക്കാേഗാ അതി പതയി   നി ് ക  ശന നി  േ ശ 

ായി. മാ മ , െസ ്  േലലിയായിെല െപാതുേയാഗ 
ി   ന െട ആ ക   വഴി ായ ം ആവ  ിക്കാതി 

രി വാ   രഹസയ് സ ഭാവം പാലിേക്ക ത്  ന േട ം 
ആവശയ്മായി. 
 

     നാം വാ ത്  െസ ്  െജയിംസ്  പ ിയാെണ ് 
അറിയി  കഴി േ ാ   േമ ഡിെല ൈകര്ം റിേ ാ  ്  
ഇ  െന ി  നിെ ടു ്  പ ി െട ഫ ്  േറസിംഗ്  ക ി 
ഉ  െ െട തിേഷധ ാക്കിയത്  എെ  ആെക തള  ി. 
എെ  േപരിനു കാരണക്കാരനും  വപിതാ മായ അ ാഹ 
േ ാട്  തീക്ഷ െട േക മായി  ഇസഹാക്കിെന 
ബലിയ  ി വാ   ക ി  ക  ാവിെന വിളി ്  ǌാ   
േവദനേയാെട പരിതപി . എെ  ജന ിനും അവ െട 
കു  ം സ ം ൈദവാലയം േവെ ാണു നിെ  
ഹിതെമ ി   ǌാ   എ  അപമാനിതനായാ ം ഈ പ ി 
േവെ  പറ ്  മനസാ ǌാ   ഈ പ തി ഉേപക്ഷി . 
അേ ാഴാണ്  ഇസഹാക്കിനു പകരം ബലിയ  ി വാ   
കു ാടിെന ന ിയ ക  ാവ്  ഈ പ ി വാ വാ   
കുേറേ   ക  െകാടു ത്. എെ  എളിമെ ടു ിയ 
ക  ാവ്  സഹി വാനും നിരാശയി  നി  
തയ്ാശയിേല യ വാനും എനി  ക  ന ി; ഒ ം എെ  
ിയ ജന ിനും. 

 

     േമ ഡ്  പ ി വാ ണേമാ േവ േയാ എ  തീ മാനി  
വാ   േവ  ശക്തി അേ ാ   എനിക്കി ാതി തിനാ   
ൈദവഹിതം മന ിലാക്കി അറിയി വാ   ǌാ   ന െട 
അ ാടിയാ  പിതാവിേനാടും ലക്കാ  പിതാവിേനാടും 
കു േ രി പിതാവിേനാടും അഭയ്  ി . ഇ  വിഭാഗ േള ം 

വി ം ാ  ി ം അവ   എടു  തീ മാനമനുസരി ാണ്  
േമ ഡ്  പ ി നാം വാ ിയത് . അതിനുേശഷം ന െട 
പ ിയി   ലഭി  ജന പ ാളി ം, വിശ ാസിക  ം 
ന െട കു  ം ലഭി  ൈദവ കൃപ ം അ താവഹ 
മാണ് . അതിനു ന  ൈദവെ  തിക്കാം. 
 

     േമ ഡിെല ന െട തി ദയ ൈദവാലയേ ാട്  
വിേയാജി  തുട വേരാട്  എനിക്ക്  ഒ  അേപക്ഷ ് : ആ 
പ ി ന േവ ി  ൈദവ ിെ  സിംഹാസനമാണ് . 
നി   എെ  െവ ാ ം ഈ ൈദവാലയെ  ത ി റയ 
ത് . എെ  കു െ ടു ിയാ ം, ഈ പ ിേയ ം, തിഫ 

േല കൂടാെത ഈ പ ിയി   ഷ െച വേര ം  
പരിഹസിക്ക ത് . നാം വള   വ  ദു  ഘട വഴിക ം 

(Continued on page 4) 

 

 
 

 
 അേബാ  ഷനി   നിേ ാ 
ബാലാരി തകളി   നിേ ാ 
അ തകരമായി രക്ഷെപടു  കു ിക   
അസാമാനയ് കഴി  കടി ി ത് 
ൈദവിക കൃപയാണ് . 

   
   

    
   

   

േമ ഡ് േമ ഡ് േമ ഡ്  പ ി ം പ ി ം പ ി ം   
കുെറ െത ി ാരണക ം കുെറ െത ി ാരണക ം കുെറ െത ി ാരണക ം 

പിെ  ǌാനുംപിെ  ǌാനുംപിെ  ǌാനും  
 

     എെ  ിയ  ക്നാനായ സേഹാദര േള, 
   

     ന െട ഇടവകയി   േമ ഡിെല ൈദവാലയ മായി ബ  
െ ് പല അഭ ഹ   ഇ ം പര തിനാ   നി മായി 
ചില കാരയ്   പ വ കയാണ്. 
 

     ചിക്കാേഗായി   ക്നാനായക്കാ   സ മാെയാ  പ ി 
വാ െമ ് ആ ം ക താതി  ഒ  കാലഘ ി   
സ ദായ ിെ  ഇവിടുെ  കുഴ മറി  അരാജകത ം 
ക്നാനായ മിഷ   ഫല ദമായി നട ിലാക്കിയ മതേബാധന 

ം ക ്  ൈദവ നിേവശിതമായി ഐ.എ ് .എം. പ ിയിെല 
ദിവയ്ബലി മേ യ് േകാ യം സഹായ െമ ാനായി  മാ   
മാത  ലക്കാ  പിതാവ്  അ തീക്ഷിതമായി ആഹ ാനം 
െച താണ്  ചിക്കാേഗായി   ന ക്ക്  സ മാെയാ  ൈദവാ 
ലയം േവണെമ ത് . ആ കു  ാന െട അറിയി ിെ  
സമയ ്  ൈദവികമായ ഉ  േ രണ േതാ ി എളിയവനായ 
ǌാ   ാവി : "പിതാേവ, ഇവിെട ഒ  ര  പ ിക   
ǌ   ഉ ാ ം" എ ്. അേ ാ   ത   പ ി േവ ി 
ാ  ന ം പണ സമാഹരണ ം ആരംഭി . 

 

     ഈ അറിയി ിനു കുേറ നാ ക   ്  ചില   േച  ് 
ചിക്കാേഗാ സഹായ െമ ാ   േതാമസ്  പേ ാക്കിേയാട്  
െക.സി.എസി.നു േവ ി ഒ  പ ി േചാദി ി . സംഘട 
ന  പ ി ത വാ   പ ിെ ം പകരം ന േവ ി സീേറാ 
മലബാ   പതവഴി പ ി ന  കാരയ്ം പരിഗണിക്കാെമ ം 
അേ ഹം അറിയി ി . ഈ പ ാ ല ി   ബിഷ ്  
പേ ാക്കി മായി പ ി വാ  കാരയ്ം പല ാവശയ്ം 
ച  െച .  
 

     േമ ഡി  മേനാഹരമായ െസ ്  േലലിയാ പ ി 30 
വ  ഷേ ്  വാടക  തരാെമ ് ചിക്കാേഗാ െട ക  ിനാ   

ാ  സീസ് േജാ  ജ് അറിയി . പ ി ന  പ ിയതാേണാ 
െയ ് അേന ഷി വാ   ക്നാനായ മിഷെ  എ ം അടു  
വ  കേരാട്  ആവശയ്െ . അവ   തൃ ി അറിയി ക ം 

െച . എ ാ   ആ പ ി െട െപാതുേയാഗം കൂടിയേ ാ   ആ 
ഇടവകക്കാരി   ചില   ന െട എ  േഡാഗമി ം ഉ യി ത്  
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അവയി   നെ  വീഴാെത ൈകപിടി  രക്ഷി  ൈദവിക 
കര ം നാം മറക്ക ത് . നി  ം നി െട ക്ഷ ിനു 
ൈദവേമ ി  കു  ം േവ ി ൈദവെമാ ക്കിയ 
പവി മായ പ തി ത ി െതറി ി ്  അഹേറാനും ഇ ാ 
േയ  ക്കാ ം െത  െച തുേപാെല അഹ ാരേ ാെട കാള  
ിെയ ആരാധിക്ക ത് . ൈദവ ിെ  ക്ഷമെയ നാം ഏെറ 
പരീക്ഷിക്ക ത് . 
 

     എളിയവനായ ǌാ   ൈദവ ിെ  െവ ം ഉപകരണം 
മാ മാണ് . "ǌാ   െച താകുക ം അവ   വ താകുക ം 
െച ണം." കു െ ടു ക ം പരിഹാസ ം എെ  ണയ്ാ 
ഭി ി  ൈദവിക പ തിയാേയ ǌാ   കാണു . 

(Continued from page 3) അതിനാ   എനിക്ക്  ആേരാടും വിേരാധമി . എ ാവേരാടും 
ക്ഷമി ം എെ  പീഡി ി വ  േവ ി ാ  ി െകാ 

മാണ്  ǌാ   ബലിയ  ി ത് . അതിനുേവ  ശക്തി 
ലഭി വാ   അേനക   എനി േവ ി ാ  ി ത്  
എനിക്ക്  ഏെറ ആശ ാസം ന . ൈദവം ആ ഹി തി   
ഒ  നിമിഷം കൂടുത   ഈ ഇടവകയി   ഷെച വാ   
ǌാ   താ രയ്െ ടു ി . എെ  ആ ഹമ  ൈദവഹിതമാ 
ണേ ാ ǌാ   ാവ  ികമാേക്ക ത് . നി  െക്ക ാ 
വ  ം ന  ലഭി വാ   േവ ി ം ന ി   ഐകയ്ം 
ഉ ാകുവാ   േവ ി ം ǌാ   നിര രം ാ  ി ്.  

 
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

 

FEEDBACK FROM THE KNANAYA YOUTH RETREAT HELD AT ROCKFORD 
Understanding God’s Love 

 
Jenson  Joseph Aikkaraparambil 

 &  
Jasmine Lukose Puthenpurayil 

 
     During this spiritual youth 
retreat, the subject was the love 
of God.  Starting with icebreak-

ers to skits to games to songs and dance, to lectures and 
finally worship, prayer, and adoration, the first KCYM re-
treat was a tremendous success.  As the future leaders of 
our Knanaya community, we feel that this retreat not only 
provided us with spiritual enrichment but it also established 
closer bonds among our fellow Knanaya brothers and sis-
ters.  Each day was filled with numerous activities that 
were focused on important lessons.  The environment of 
the retreat center was quiet and secluded from any distrac-
tions so that we could be completely focused and attentive. 
  
     Overall, this retreat has been a highlight for many of us 
and one that none of us regrets.  It was one event that cre-
ated a connection with God that we have never felt before.  
It made us feel alive and full of the Holy Spirit.  The works 
of the talented guests such as Dr. Manoj, Asha Chechi, 
Jenson Chettai, Mark Nimo, and Biju Thoppil definitely 
helped us seek a more spiritual relationship with God.  We 
thank all who put their time and effort behind this event 
such as Fr. Mutholath, Sabu Mutholath, Johnny Thek-
keparambil, and all the leaders and chaperones.  There 
was not even one minute wasted in this retreat and every-
thing we did was a beneficial aspect of our young lives.  

We learned about others, about ourselves, and most im-
portantly about God’s love.  What we learned and experi-
enced at this retreat will be with us as we draw a closer 
bond with the creator, God. GOD IS GOOD…ALL THE 
TIME. ALL THE TIME…GOD IS GOOD. Praise the Lord! 

 
LOOKING FORWARD FOR ANOTHER ONE 
 
Steby Indikuzhy 

 
     The Knanaya Youth Ministry Retreat held 
in Rockford was a prime example of the di-
rection the youth of our community is headed 

spiritually and morally.  Our Youth was put into a solemn 
environment which focused on growing closer to Jesus, 
and also providing knowledgeable education about our 
faith.  Us as Catholics can easily forget about the impor-
tance of practicing special and vital parts of our religions 
such as The Act of Reconciliation, frequent prayer, keeping 
holy the Sabbath day, and can even forget the agony Je-
sus faced as he died on the cross in order for us to have 
eternal life.  This Retreat reminded us that being a 
Knanaya Catholic is an honor just as much as it is a duty.  
It is our duty to keep holy the word of God, and it is our 
duty to praise and worship, and it is also our duty to 
strengthen our relationship with Jesus, the Holy Spirit, and 
Our Mother Mary.   
 
      In the beginning of the retreat, I including many others 
was skeptical about taking part in another boring retreat.  
But by taking part in the prayers, songs, and dances; the 

(Continued on page 5) 

Youth Retreat 
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െചറിയാ    & മറിയാ  
കള ര   കേരാ ്  

നീറിക്കാട്  
 

- ദയ  ം. മക്ക ം,മ മക്ക ം, െകാ മക്ക ം. 

 

12_Þ¢ ചരമ വാ  ഷികം 
01-17-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

േജാസഫ് ചൂ േവലി   
(കു  ) 

 

ജനനം: 01-17-1926 
മരണം: 01-17-1995 

gift of the Holy Spirit allocated everyone to become closer 
to God through ways that were fun and exciting.  I can sin-
cerely testify that every single person changed after the 
retreat in a positive way.  We have made it an understand-
ing that Jesus is number one in our lives.  All in all, this 
retreat was a big step moving forward for our Youth Minis-
try.   
 
 

GOD WAS CALLING ME 
 

Anto Pallikunnel  
 
I loved the retreat.  Personally, I had not 
had a spiritual experience in almost three 
years and this was the first and best one I 
had.  It was fun because I had my fellow 
Knanayits there, but it was more fun be-
cause of the commitment and spirituality of the retreat 

(Continued from page 4) leaders.  From the first night, I could tell the speakers and 
the coordinators of the retreat were serious about us ex-
periencing a spiritual revolution as well as a safe trip.  
There were strict rules, no time to waste and daily mass.  
However, these rules and regulations helped keep the re-
treat focused on God. Sabu Uncle prepared it well to make 
sure we paid attention and even let us stay up on the last 
night before we left.  I was truly touched and I could not 
have prayed for a better group of speakers.  Jenson Chet-
tai and Asha Chechi also were amazing speakers and 
Mark Nimo was the most inspiring spiritual man I met.  I am 
so glad I went to this retreat and I would repeat it again if I 
had the opportunity.  I thoroughly look forward to the next 
one and I thank God for calling me to it.  

 
 AMAZING EXPERIENCE 
 

Merril Idiyalil  
 

I didn't know what to expect but all I could 
think of was long lectures and long days 
ahead.  But when we got to the retreat cen-

ter, it was started out with introductions, a fun icebreaker, 
and great music.  From the start, we had set goals of hav-
ing fun, growing spiritually, and growing closer to the adults 
like Father Mutholath and Sabu Uncle and Johnny Uncle.  
By the second day, these goals were all met.  The young 
adult team leaders were great because they were our 

(Continued on page 6) 
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JAN 14 PASSAGE SACRED HEART ST. MARY’S 

1st Reading Isaiah 62:1-5  Mary Chemmachel Anshil Anithottam 

2nd Reading 1 Cor. 12:4-11  Lizy Stephen  Chris Nediyakala 

JAN 21    

1st Reading Nehemiah 8:2-4a, 5-6, 8-10  Anissa Vachachira  Shawn Tharathattel  

2nd Reading 1 Corinthians 12:12-30  Joel Chakkalackel  Manju Manappally  

S.H. ENGLISH MASS 

Josna Jimmy 

Ashley Varakala 

 

NA 

NA 

READERS / LECTORS ദനഹാക്കാലംദനഹാക്കാലം  

chechis who we could connect and talk with and be com-
fortable with and not hold back with.  Throughout the re-
treat, we had "Praise and Worship" times where we all had 
fun with the action songs that the retreat team taught us.  
The songs were all memorable and I don't think any of us 
will forget them.  The retreat team was made up of some 
fantastic people.  They shared stories and lead activities 
that inspired us and kept us going throughout the retreat.  
 
They gave us fun activities to do like coming up with funny 
skits, songs, and commercials.  The skits were really fun to 
watch and perform because all had some comical aspect 
with still giving out the message of faith.  With the commer-
cials, we were supposed to sell Christianity.  It was inter-
esting to see how the different groups would "sell" Christi-
anity to a non-believer and all of them would have worked! 
 
Both nights, there was a time for adoration.  I truthfully 
think that this is one of the parts of this retreat that really 
affected me.  During the adoration, it gave some one on 
one time with our Lord.  It was very powerful, especially 
with the wonderful music played in the background and the 
atmosphere of the room.  I truly felt a connection with God 
on both nights.  The second night of adoration was even 
more special.  All of us participants and leaders went 
through a "Prayer Tunnel" where the leaders stood in the 
isle of the chapel and prayed over each one of us one at a 
time.  It felt really good because only positive light was 
shown on us and the feelings that were brought are inde-
scribable. 
  
Even during our "social times" it was really fun because 
everyone would come together and just hang out and play 
games.  The last night, there was a big game of Kabadi 
and you either watched, or you played.  That was definitely 
an interesting experience in itself!  But all in all, this retreat 
deserves nothing but positive comments.  It was extremely 
successful and I don't doubt that a single person left unaf-

(Continued from page 5) fected.  I can whole-heartedly say that this truly was an 
amazing experience. 
 
I just hope that more kids show enthusiasm in our commu-
nity and come out to these events more so they can learn 
more about God and still have tons of fun! 

 
ULTIMATELY A SUCCESS 
 

Jocelin Indikuzhy 
 
     To our surprise, the retreat included nu-
merous amounts of fun activities such as 
icebreakers, skits, entertaining presenta-
tions.  Another aspect of the retreat that 

was really enjoyed was the Adoration.  This was the first 
time many of us attended Adoration and it was a very spe-
cial experience.  The last night of the retreat was when we 
played the famous game of Kabadi!  Whether you were a 
spectator or a participant, the last night was memorable.  
Ultimately, the retreat was a success and the youth should 
be looking forward to others in the future.  

 
 

OUR BONDS BECAME STRONGER 
 

Finu Puthenpurayil 
 

     Having had bad experiences with other 
retreats I was eager to see how this one 
would be conducted.  As the Retreat pro-
gressed though it became more fun and I 
even learned more about myself and my 
friends. 

 

     Throughout the whole retreat all of our bonds became 
stronger and we became closer with the people around us.  
I really enjoyed the privilege to have attended this gather-
ing and to have met so many people.  The retreat was en-
tertaining and I learned more about myself and my abilities 
from it. 

Team Leaders and Support Group 
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Professional with 
11 years experience 

in catering. 

Call 
WILLIAM GEORGE 
3519 W. Montrose Ave, 

Chicago, IL 60618 
Tel: 773-588-0304 
Cell 773-842-5179 

E-mail:  
malabarcat@yahoo.com 

െവേ െറ കണ ക   
 
  2007 ജനുവരി ഒ  ത   ന െട തി ദയ പ ി ം െസ ്  
േമരീസ്  ണി ിനും െവേ െറ വര  െചല  കണ ക ം ബാ ്  
അക്കൗ ക ം ക്ഷി ് . അതിനാ   നി   ന  
േന  ക ം വാ  ഷിക സംഭാവനയായ 240 േഡാള ം പ ി െട 
നി  ാണ ഫ ിേല  2,500 േഡാളറി   കുറയാ  സംഭാവന ം 
നി   താല് പരയ്െ ടു  ഫ ി   വര  വ താണ് .  

 

കു സാര സൗകരയ്ം 
     കു ിക  ം തി  വ  ം കു സാര ിനു  തിയ കര്മീക 
രണം: ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ി   മാസാദയ് ശനിയാ കളി   
രാവിെല 10:00 ത ം ക ണി ി െസ റി   വയ്ാഴാ  ൈവകുേ രം 
7:00 ത ം. 

 MARTIN & MARBRY 
REALTOR 

For All Your Real Estate Needs 
Buying, Selling, Re-locating & Investing 

Call: Zachariah Chacko (Zach) 
(A Friendly Realtor) 

 

Find out how much your dream home 
is worth today? 

4632 W. Church St., Skokie, IL 60076 
(847) 677-1200 (Business) 
(847) 551-7386 (Pager) 
(847) 374-5031 (Voice Mail) 

7215 W. Touhy, Suite 5, Chicago, IL 60631. 
Office: 773-792-2117, 312-718-6337 Cell 

Fax: 773-792-2118, jaibu6@aol.com 
 

* Free Electronic Filing *  
* Refund in 24 Hours * 

Please support our advertisers 
who make this bulletin available for us. 

ST. MICHAEL’S TOWING 
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE 1-866-JOE-4-TOW 

 

POWER WASH 847-568-1500 
JOY CHEMMACHEL            4002 W. Chicago, Chicago, IL 
312-560-1600       7736 W. Dempster, Morton Grove, IL 

 

 

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625 
TEL: (773) 509-9600, FAX: (773) 509-1196 

 

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN  
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA  
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR, ETC., 

 

CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL, CHE-
RIAN VENKADATHU 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

January 14, 2007 January 21, 2007 

Royce Njaravelil 
Jerry Thekkeparambil 

Seejo Valacheril 
Stephanie Vanchipurackal 

Josh Vanchipurackal 

Neethu Kaniyaly 
Kevin Kunnasseril 
Anto Pallikunnel 
Kevin Thottichira 
Alita Varakalayil 

 
 
 

 

December 31 January 7 

St. Stephen’s Feast @ Maywood Dec 31 3,009.00 

Year end Mass at St. Mary’s on Dec. 31 929.40 

Collection at Sacred Heart on Jan. 7 1,722.00 

Separate Accounts are kept for S.H. & St. Mary’s 

Collection at St. Mary’s on January 7 721.43 

St. Mary’s Building Fund 1,500.00 
ന െട ഇടവക പ ിയി   
വിമ   മിനി ി െട 

െപാതുേയാഗ ം 
തുവ രാേഘാഷ ം െസമിനാ ം 
ജനുവരി 20 ശനി 10:45 A.M. - 2:00 P.M. 
എ ാ ക്നാനായ വനിതക  ം സ ാഗതം 

 

മാതാപിതാക്ക  േവ ി 
ീേനജ് േള റി ് 

ഫാ. ഏ ഹാം ഒര ാ   
നയി  െസമിനാ    

െഫ വരി 4 ǌായ   11:00 A.M. ത   



 

Greetings toGreetings to  
KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
MissionMission  
ChicagoChicago  

FOR ALL YOUR  
PERSONAL AND  
BUSINESS TAX  

SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMY  
NELLAMATTAM 

619 N. Milwaukee Ave., Suite 25 
Glenview, IL 60025. 
847-486-4112 (Off) 
847-302-8556 (Cell) 
847-724-3247 (Fax) 

J & J REMODELINGJ & J REMODELING  
“Where work is a piece of art.” 
Call Us For Remodeling Your 

∗ Kitchen 
∗ Bathroom 
∗ Basement 
∗ Bedroom 

 

Jose Korattiyil 
Res: (847) 933-9509 
Cell: (847) 293-6211 

 4305 W. Irving Park, Chicago, IL 60641 
Tel: 773.286.6200   

Specializing in: 
∗Existing Residential  
∗ New Construction 
∗ Commercial / Investment 

For a Buyer / Seller Consultation 
For a Free Market Analysis 
For a Free Pre-Qualification 

JAMES JAMES   
KATTAPURAMKATTAPURAM  
Cell: 630-202-1002 
Res: 630-307-1518 
100% Customer Service 

 

Gasoline distribution 
throughout the Midwest 

  
Your KNANAYA 
Gasoline Jobber 
Gas Depot Oil Co. 

IL 60053 
847-581-0303 (Off) 
847-581-0309 (Fax)

www.gasdepot.com 

 

 YOUR COMMUNITY BANK!  
WE ARE HERE FOR ALL YOUR NEEDS! 
      Commercial * Residential * Investments                                                         ANNA G. LES 

ASSISTANT VICE PRESIDENT 
Main:  773.763.6200 

Email:  annales@cbtoc.com 

 
 
 

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076 
Phone: 847-674-1600 
Fax: 847-674-1608 
For all your Mortgage Services 
Please contact: Benny Kuriakose (Kanjiraparayil) 
Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301. 
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE 
We offer fast approv ls 

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641 
 

ALEX  MULLAPPALLIL  
REALTOR CONSULTANT 
 

Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657 
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516 

 

Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential. 

RN Review 

  
Comprehensive Review 

Free make-up classes 
Individualized Coaching 

Full Length Practice Tests 
Convenient location 

ExcelRn 
1460 Renaissance  

Ste # 208 
Park Ridge IL 60068 

Call : (630) 742 7202 

www.excelrn.com 

SPACE AVAILABLE  
FOR YOUR  

ADVERTISEMENT 


