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ഓശാന (ഏ ി   1) രാവിെല 10:00ന് ഇടവക പ ിയി ം ൈവകുേ രം 5:30ന് ഓ.എ  .വി. പ ിയി ം  
കു േ ാല െവ രി ്, ദക്ഷിണം, കു  ാന. 
െപസഹാ വയ്ാഴം ൈവകുേ രം 6:30ന് ഇടവകപ ിയി ം രാ ി 9:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം 
കാ ക ക   ഷ ം കു  ാന ം അ ം റിക്ക ം. (ര ിട ം െപസഹാ അ ം പാ ം 
െകാ വ  സഹകരി മേ ാ. െപസഹാ ത   ഉയി  വെര ഓ.എ  .വി. പ ി ന ക്ക് തരിെ  

ൈവകി അറിയി തിനാലാണ്  താ ാലിക സംവിധാനെമ  നിലയി   ക ണി ി െസ റി   ഇ ാവശയ്ം തി ക്ക    
നട ത്). 
ദുഃഖെവ ി രാവിെല 10:00ന് ഇടവകപ ിയി ം ൈവകുേ രം 7:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം പീഢാനുഭവ ഷ ം 
ആേഘാഷമായ കുരിശിെ  വഴി ം ക ിേന  ം. (പീഢാനുഭവ ഷ  ാധാനയ്ം നേ തിനാ   ഈ വ  ഷം ത   
ഇ  ഡയ്ാനായിേല ് കുരിശിെ  വഴി  േപാകു ത ). 
ദുഃഖശനി: ഇടവക പ ിയി   രാവിെല 9:00ന്  ദുഃഖശനി ആചരണം:   തീ,   െവ ം െവ രി ് (തിരിക ം വി  
ജലം െകാ േപാകുവാ   െചറിയ പാ ം െകാ വരാം) ാന ാന ത നവീകരണം, കു  ാന. 
ൈവകുേ രം 6:30ന് ഇടവക പ ിയി   ഈ   കു  ാന ം േ ഹവി ം. െസ ് േമരീസ് ണി ിെ  ഈ   
കു  ാന െട ല ം സമയ ം നി യി ാ ട   അറിയി താണ്. 
ഉയി   ǌായ   രാവിെല 10: 00 ന് ഇടവക പ ിയി   ദിവയ്ബലി. 

നി  ിനി  ി  ്  ്  െസ റിെ  േതയ്കതക   െസ റിെ  േതയ്കതക    
1,500 േപ  ക്ക്  ഇ  സേ ളന ളി   പെ ടു തിേനാ, കു  ാന കാണു തിേനാ  ഉ  സൗകരയ്ം. ǌായറാ ം 
വിേശഷ ദിവസ ളി ം വലിയ ജന െ  ഉ  െക്കാ ക്കവിധം പ ിയായി ഉപേയാഗി വാ   മദ്ബഹാേയാടുകൂടിയ 
സംവിധാനം. മതേബാധന ളിനും ഭക്ത സംഘടനക െട സേ ളന ിനും താ ാലികമായി േവ  തിരിക്കാ  എ  കല്ാസ്  
റിക  . 1,000 േപ  ക്ക് ഒേരസമയം ഇരിക്കാ  വിശാലമായ ബാ ്  ഹാ  . കു ിക  ം വതീ വാക്ക  ം ബാ ്  

േബാ  , േവാളീ േബാ   എ ിവ കളി വാ   ണിേവ ി ി നിലവാര  േകാ  ് . കലാപരിപാടിക  ം െ ാഫഷണ   
േ ാ ാ ക  ം സൗകരയ് ദമായ ീ   ം. ബാ ണി, എലേവ  , ആധുനിക സംവിധാന  . ഒ  മിലയ്ണി   താെഴ 
തുക ്   ഈ പ തി നട ിലാ വാ   കഴി ം.  പ ി  െ െട 2,500ഓ അതി   കൂടുതേലാ സംഭാവന ന വ െട 
േപ ക   േരഖെ ടു  െഡാേണഷ   ീ െപാതു ല  ാപി താണ്. ന െട അജപാലന വള  ം വള  
തല റ െട വികസന ിനുമായി ഉട   തെ  നട ിലാ  ഈ പ തിയി   സഹകരി വാ   ഏവെര ം ക്ഷണി . 

PRESENTATION OF OUR YOUTH CENTER PROJECT BY SABU MUTHOLAM AND ARCHITECT PHIL RILEY 
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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 Sacred Heart Church 
5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV Church 

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 Sacred Heart Church. 
First Thursdays 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 Mass 

And one Sunday per 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, MARCH 24, 2007 
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT S.H. 
CHURCH FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM. 
Confession from 10:00 A.M. 
(Lunch and baby sitting will be available). 
Formation of St. Vincent de Paul Society. 
 
SUNDAY, MARCH 25, 2007 
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT S.H. 
CHURCH FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM. 
(Lunch and baby sitting will be available). 
Holy Mass at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.  
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
 
TUESDAY, MARCH 27, 2007 
Theology Class at S.H. Church by Fr. Michael  
 Vettikkattu MSW. 
 

THURSDAY, MARCH 29, 2007 
ANNUAL RETREAT AT COMMUNITY CENTER 
FROM 6:30 PM - 9:30 PM. BY FR. MICHAEL  
VETTIKKATT along with Novena and Holy Mass.   
 

FRIDAY, MARCH 30, 2007 
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY 
CENTER FROM 6:30 P.M. - 9:30 PM. 
 

Mass at Sacred Heart Church at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, MARCH 31, 2007 
Mass and Novena at S.H. Church at 10:00 A.M. 

ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY 
CENTER FROM 9:00 A.M. - 4:00 PM. 
Confession from 10:00 A.M. 
(Lunch and baby sitting will be available). 
 

SUNDAY, APRIL 1, 2007 
ANNUAL RETREAT CONTINUES AT COMMUNITY 
CENTER 9:30 A.M. - 4:00 PM. 
(Lunch and baby sitting will be available). 
Palm Sunday Service with procession at 10:00 
A.M. at S.H. Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:45 A.M. 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:45 P.M.  
Palm Sunday Service at 5:30 P.M. at OLV Church. 
 

THURSDAY, APRIL 5, 2007 
Passover at Sacred Heart Church with washing of 
feet at 6:30 P.M.  
കു  ാനെയ തുട  ് ഹാളി   അ ം റിക്ക  . 

Passover at Community Center with washing of 
feet at 9:00 P.M.  
കു  ാനെയ തുട  ് അ ം റിക്ക  . 

GOOD FRIDAY, APRIL 6, 2007 
ഇടവക പ ിയി   10:00ന് പീഢാനുഭവ ഷ ം 
വഴിയി െട ീവാപാത ം. 
ക ണി ി െസ റി   ൈവകുേ രം 7:00ന് പീഢാനുഭവ 

ഷ ം കുരിശിെ  വഴി ം. 
 

SATURDAY, APRIL 7, 2007 
ഇടവക പ ിയി   9:00ന്  ദുഃഖശനി ആചരണം:   തീ, 

  െവ ം െവ രി ് (തിരിക ം വി  ജലം െകാ  
േപാകുവാ   െചറിയ പാ ം െകാ വരാം) ാന ാന ത 
നവീകരണം, കു  ബാന. ഉയി   തി ാളിന് ഒ ക്കം. 

Youth prayer group after Holy Mass. 
െമ  സ് & വിമ  സ് മിനി ി െസമിനാ  . നയി ത്:  
ഫാ. ൈമക്കി   െവ ിക്കാ ്. 
ഇടവക പ ിയി   6:30 P.M.ന്  ഉയി ിെ  തി ക്ക   . 
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േനാഹ െട േപടകം വലിെയാ  
ൈലഫ് േബാ ായി .   
അ ീയാപകടം നിറ  
േലാകസാഗര ിെല 
വിശ ാസിക െട ൈലഫ് േബാ ാണ്  ഇടവക പ ി . 

േനാഹ െട േപടകം േപാെലാ  േമ ഡ് േനാഹ െട േപടകം േപാെലാ  േമ ഡ് േനാഹ െട േപടകം േപാെലാ  േമ ഡ്  പ ി  പ ി  പ ി (ഉ ി 6:1– 8:22 

 
എെ  ിയ  സേഹാദര േള, 
 
     േമ ഡിെല ന െട ഇടവകപ ി െട േഫാേ ാ ക ്  
നാ ിെല ഒ  ൈവദിക   പറ : "ചിക്കാേഗായിെല ന െട 
പ ി ശരി ം ഒ  ക ലിെ  മാതൃകയിലാണേ ാ." അെത, 
ന െട പ ി െട അക ം റ ം ഒ  ക   േപാ ് . 
അസാധാരണമായ ഇതിെ  ഡിൈസ   ഒ  ദീ  ഘചതുര ി   
േകാേണാടു േകാണാ  മെ ാ  ദീ  ഘ ചതുരമാണ് . ഇതിെ  
േമ  ര ം ക ലിെ  ക   ഭാഗം േപാെല േകാണുക   
ത ി   ബ ി ി ്  ഉയ   നി . പ ി െട അകമാകെ  
മ യ്ഭാഗ  വീതികൂടി  പി ം പി  പി ം വീതികുറ  
മാണു നി  ി ിരി ത്. 
 
     ക ലിെ  മാതൃകെയ  പറ േ ാ   ക്നാനായക്കാരായ നാം 
ന െട  ിക   െകാടു രിേല  കുടിേയറാനുപേയാഗി  
ക കളാ ം ഓ  ി ക. എ ാ   അതി ം സക്തമായി 
േതാ ത്  േനാഹ െട െപ കമായി  േലാക ിെല ആദയ് 
ക ലാണ് . ൈദവമായി  അതിെ  ആ  ക്കിെടക്റ്റ് . ൈദവം 
പറ െകാടു  തടിക ം മാതൃക ം അള മനുസരി ാണ്  
േനാഹ അതു നി  ി ത് . ന  ൈദവം ത  േമ ഡ്  പ ി 
യാകെ  ന േവ ി ൈദവം  കൂ ി ത ാറാക്കിയതാണ് . 
ന െട ാന  അതിനു ത് .  
 
     േനാഹ െപ കം നി  ി ത്  േതയ്ക പ ാ ാല ി 
ലാണ് .   " മിയി   മനുഷയ്െ  ദു ത വ  ി ിരി െവ ം 
അവെ  ദയ ിെല ചി ം ഭാവന ം എേ ാ ം ദുഷി തു 
മാ മാെണ ം ക  ാ  ക ." (ഉ ി 6:5). "ദി 
ൈബബി  " എ  സി  സിനിമയി   േനാഹ െട േപടകം 
നി  ി  ഭാഗം ഭാവനാ കമായി ചി ീകരി ത്  
ഇ കാരമാണ് : േനാഹ െട നാ കാ   അേ ഹം പണിതു 
യ   വിചി  ക   കാണാെന ി. േനാഹ െട വിശദീ 
കരണം അവ   വിശ ാസയ്മായി . അേ ഹ ിനു ാ ാെണ 

ാണ്  അവ   ക തിയത് . അവ   േനാഹെയ ഏെറ പരിഹ 
സി . ആ  െക്ക ി ം തെ  കൂെട െപ ക ി   കയറി 
രക്ഷെപടാെമ  േനാഹ െട ക്ഷണം അവ   ി  ത ി. 
േനാഹെയ വി ്, ൈദവ മായി രമയ്െ ് , വ വാനിരി  

ശിക്ഷ ഒഴിവാ വാേനാ അേ ഹേ ാെടാ ം േപടക ി   
രക്ഷെപടാേനാ അവ   േതാ ിയി . ത  ഫലമായി അവ ം 
അവരി െട ഉ ാകാമായി  പി   തല റക ം 
എേ മായി മിയി  നി  നി ാ  ിതരായി. എ ാ   
േനാഹ െട കുടുംബം അേ ഹെ  വിശ സി  
സഹകരി തിനാ   അവ   രക്ഷെപ ്  േലാകം വ   കീഴടക്കി. 
 
     േമ ഡ്  പ ി നെ  അനു രി ി  മെ ാ  തീകാ 

ക ക ലാണ്  ൈകര് വ സഭ. ഇ ാേയ   ജനെ ം 
േലാകം വെന ം രക്ഷി വാെന ിയ കര്ി , വഴിപിഴ  

ഇ ാേയ   േനതാക്കെള ന ാക്കാനാവിെ  ക േ ാ   
രക്ഷ െട തിെയാ  ക   തീ  താണ്  ൈകര് വ സഭ. 
അത്  േനാഹ െട േപടകം േപാെല കാ ി ം േകാളി ം 
അകെ െ ി ം ൈകര് വ െട രക്ഷാേപടകമായി തുട . 
 
     ചിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ ജനതയിെല അരാജകത ം, 
സഭാവി  നീക്ക ം, സ ദായ ിനും സഭ ം ന െ ടു  
തല റക ം, േവദനി  വനിതക െട ാ  ന ം, പല 
െട പാപപ ില ജീവിത ം ക ്  ൈദവം ന ക്കായി തീ   

രക്ഷ െട ക ലാണ് േമ ഡിെല ന െട പ ി. എളിമ ം 
േ ഹ ം പ വ ം ൈക തലാ വ  െക്ക ാം അതി   
േവശി ്  ൈദവികാനുഭവ ം സ  ീയാന ം നുകരാം. ഒ ം, 

ജല ളയ ി  നി  രക്ഷെപ  േനാഹെയേ ാെല ന ം 
ൈദവം ന ക്കായി തീ   ൈദവാലയ ി   നിര രം 
കൃത താ ബലിക   സമ  ിക്കാം. 
      

ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  
 

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  
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SABU MUTHOLAM 

     “Ronaldus Maximus” as he 
was courageously known, 
President Ronald Reagan was 
undoubtedly one of the best 
presidents this country has 
seen and one of the greatest 
leaders this world has seen, at 
least in our generation.  One 

of his guiding principles that he followed and ex-
pected his subordinates to follow and even asked all 
of us to emulate was “Trust but Verify”.  Yes, you 
may trust others but you have an obligation and a re-
sponsibility to verify what you have been told to be 
true and only then should you solidify your trust.  A 
true virtue required of any good leader. 
 

     It is an undeniable fact that every true-blooded 
Knanaya person wants to be able to continue the 
practice of endogamy and all the traditions that go 
along with it, which we as a community have been 
practicing for centuries.  That is without question the 
backbone of our identity and existence.  However, 
since when is having a church of our own a hindrance 
to the continuation of our traditions?  I will argue that 
endogamy is a practice that needs and must be prac-
ticed by our community and not by the Catholic 
Church.  A church should be merely seen as a vehi-
cle for the faithful to congregate and be provided with 
the opportunity to get together with some regularity 
and strengthen their values and traditions.  It is this 
togetherness and unity that gives us the strength and 
the impression or feeling of our own.   How can you in 
the right mind deny any catholic faithful from having 
their spiritual needs met at any Catholic church? 
 

     A great deal of forethought was given to the struc-
ture before the first Knanaya Catholic Church outside 
Kerala was bought.  This facility was purchased in the 
name of a non-profit religious corporation, namely 
“Sacred Heart Knanaya Catholic Parish” with Bishop 
Angadiath’s permission.  A naked picture of this 
baby’s true identity was send to all of you as verifiable 
evidence in the form of the closing documents in No-
vember of last year.  A copy of this is available on the 
website at http://www.knanayaregion. us/chicago/
bulletin.htm, the November 12, 2006 issue.  
   

     It is rather common to see two factions forming 
within a family when they are about to have a new-
born baby.  One group wants the baby to be a boy 

and another routing for a girl and yet a third rather 
insignificant group questioning even the need for a 
new baby.  And as it is customary, once the child is 
born and everyone have verified its sex, they are all 
singing praises of the new baby and congratulating 
the parents with the exception of that one uncle or 
aunt who is still bitter about having lost the bet.  
 

     Just because someone told you that there was a 
baby girl born at a far and distant place, do you con-
clude and proclaim that all children born everywhere 
is also a girl without verifying?  Despite the fact that 
you received a picture of a naked newborn to prove it 
to you that it is indeed a baby boy, are you too naive 
to verify the sex of the child and then decide?  Or are 
you too entrenched in the self fulfilling prophesy of all 
children born being a girl?  Then how do you ever 
expect to have a man in your family? (Knowing the 
nature of our community, should I be worried about a 
lawsuit claiming pornography charges because of the 
‘naked picture’, anyone?). 
 

     For those of us who follow football closely will 
know what it means to be a Monday night quarter-
back.  Isn’t it so easy to criticize and ridicule a player 
or the coach because they did not play or follow your 
game plan even though you have no idea what the 
coach and the team had in mind?  You think he 
should have thrown the ball in a certain direction, or 
ran the ball rather than throw, or should have seen 
the linebacker coming etc., you get my point.   But if 
the team had followed your game plan (which you 
may not even have one) or played the game to your 
expectation, you will be hard pressed to find any fault 
with the coach or the team. 
 

     Now, if I were to buy into the assumption or argu-
ment that all Syro-Malabar Knanaya churches will be 
owned by Bishop Angadiath and thus we decide not 
to buy them, then how will we ever rectify our desire 
to have a diocese of our own?  Do we not need par-
ishes first before we can ask to be elevated to a dio-
cese?  Do we not need parish priests before we can 
ask for a Bishop of our own?  How many churches 
does Knanaya Catholic Congress own? 
 

     Yes, I am not blinded by the fact that hierarchi-
cally, one day, Bishop Angadith can demand that we 
stop celebrating Mass at the Maywood church under 
the auspices of Syro-Malabar Diocese, but that is true 

(Continued on page 5) 



March 25, 2007  Knanaya Parish Bulletin Page  5 Vol. 2,  Issue 26 

of our Bishops demanding that of any of the parishes 
operating under their jurisdiction.  However, the 
church and all related property still remains the asset 
of “Sacred Heart Knanaya Catholic Parish” corpora-
tion. 
 

    Are we claiming selective amnesia when it comes 
to our history?  The fact that Kottayam diocese, even 
prior to its inception, has been under the jurisdiction 
of Chenganassery archdiocese (missam).  An incon-
venient truth perhaps!  
 

     Sitting high on top in your glass houses, please 
don’t throw any boomerangs.  You never know, it may 
come back and shatter your safe heaven one day.  
Rather than releasing claims and proclamations such 
as “Yes, Maywood church is Non-Endogamous” or 
“All Syro-Malabar churches belong to Bishop An-
gadiath”, shouldn’t all aspiring leaders of the commu-
nity “verify” the truth first?  Just because you aligned 
yourself with that uncle who still refuses to believe the 
inevitable, should you be making far-reaching state-
ments without verifying?  Isn’t it easy to   shoot from 
the hip not realizing that you are shooting yourself on 
the foot? 
 

(Continued from page 4)      I invite all of you to take a brave step and visit 
our church at least once and then decide.  You 
will see the comradery, the level of energy and 
enthusiasm of the true Knanaya spirit that is ex-
hilarating all throughout the compound, both in 
and out.  You will see energetic and charismatic 
youth ushers eagerly waiting to find you a seat in 
our overflowing church.  You will see children of 
all ages attending CCD in overcrowded class-
rooms and our youth teachers taking charge of 
their classrooms with pride.  You will find differ-
ent prayer groups finding comfort in the presence 
of our Lord Jesus.  You will not miss our kitchen, 
which has become a steeple of expectation.  You 
will see copies of blueprints in the hallway and 
plenty of discussion about expansion projects. 
 

     If you are still afraid because you trusted someone 
else’s judgment, we can definitely provide you with a 
security escort by our trusted friend James.  
 

     So as you can see my friends, every coin has two 
sides.  You must “Verify” before you “Trust”. 
 

     Your Knanaya friend and a proud Sacred Heart 
Knanaya Catholic Parishioner Joe (Sabu) 
Mutholam. 
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MARCH 25 PASSAGE SACRED HEART ST. MARY’S 

1st Reading Isaiah 43:16-21  Simon Chathapaddam  Taniyamol Kalassery                  

2nd Reading Philippians 3:8-14  Savio Vanchipurakal  Angela Appozhipparampil 

APRIL 1    

1st Reading Genesis 49:1-2, 8-12 Ancy Aikaraparambil  Alice Plamparampil 

2nd Reading Zachariah 9:9-10 Benny Kanjiraparayil  Maya Palliveetil 

READERS / LECTORS േനാ കാലംേനാ കാലം 

ന െട  വ ം തല റ െട ഭാവിെയക്ക തി നി  ി വാനുേ ശി  ് െസ റിെ  ധനേശഖരണാ  ം 
നട  നാടക ിെ  േ ാ  സറാ ം ടിക്കെ ടു ം വിമ   മിനി ിേയാടു ദയവായി സഹകരി ക. 

 
 
 

March 25, 2007  

Neethu Kaniyaly 
Kevin Kunnasseril 
Anto Pallikunnel 
Kevin Thottichira 
Aleta Varakalayil   

April 1, 2007  

Abeena Karikkal 
Jamie Mutholam 

Tobin Poothakkary 
JoAnn Puthenpurayil 
Savio Vanchipurackal  

കുടുംബ േഫാേ ാക ം പരസയ് ം ക്ഷണികുടുംബ േഫാേ ാക ം പരസയ് ം ക്ഷണി ..  
ആഗ ്  11ന്  ആേഘാഷി വാനിരി  ഇടവക െട വാ  ഷികേ ാടനുബ ി  
സി െ ടു  ബ വ   രണികയിേല ്  ആശംസക   േന  െകാ  കുടുംബ 

േഫാേ ാക ം പരസയ് ം ക്ഷണി . ഒ  േപജിന്   300ഉം അര േപജിന്  200ഉം 
േഡാളറാണ്  സംഭാവന തീക്ഷി ത് . ഏതാനും കാ   േപജ് പരസയ്   100 െഡാളറിനു 
സ ീകരി താണ്. ഈ ചരി  േരഖയി   പ ാളികളാകുവാ   എ ാ കുടുംബ േള ം 
ബിസിന കാെര ം ക്ഷണി .  
എഡിേ ഷ്സ്: േജായി െച ാേ  , േജാസ് കണിയാലി, േ ാണി ാ ി. 

YOUTH RETREAT: JULY 4 - 7, 2007 
 

at Bishop Lane Retreat Center in Rockford.  
Please contact Sabu Mutholam or  

youth coordinators for registration. 
 

MARRIAGE PREPARATION COURSE 
 

from April 27 - 29.  
Please contact Tonny Pullappally or other  

Family Commission members for registration. 

വാ  ഷിക ധയ്ാനം 

മാ  ്  22 ത   25 വെര തി ദയ ൈദവാലയ ി ം മാ  ് 
29 ത   ഏ ി   ഒ വെര ക ണി ി െസ റി ം വ  

നട . വയ്ാഴം, െവ ി ദിവസ ളി   ൈവകുേ രം 6:30 
ത   9:30 വെര ം ശനി, ǌായ   ദിവസ ളി   രാവിെല 

9:00 ത   4:00 വെര മായിരി ം. കു സാരം ശനിയാ  
രാവിെല 10:00ന് . വി  വാര ിെനാ ക്കമായ ഈ 

ധയ്ാന ിേല ്  ഏവെര ം സ ാഗതം െച . 

 

ഉപകാര രണ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

വി  മിഖാേയ   േറശ് 
മാലാഖ െട മ യ് തയാ   

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിനു ന ി. 
- - ഒ  വിശ സി. 

ഉപകാര രണ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

പരി ാ ാവിെ  
അനു ഹ ാ   ഉ ി കാരയ്ം 

സാധി തിനു ന ി. 
- 

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

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

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 

 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 * 

 

 

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 

Cyril Kattapuram 224-717-0376 

 

March 18 
St. Mary’s Unit  276.25 

Collection at Sacred Heart Church  1,442.00 

Building Fund Donations for S.H. Church 100.00 

Sacred Heart Food Committee  433.00 

Total Receipts at S.H. Church  2,041.00 

Please use check or envelope for credit. 

Please write your family name on the check. 

Children Mass for charity 66.00 

 For your individual income tax needs 

847-436-4330 (Cell) 

 
Outpatient Rehab. Specialists. 

Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports 
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.  

6400 College Dr. Suite 800  9518 W. 179th Street 
Palos Heights, IL 60463 Tinley Park, IL 60487 
(708) 489 6PRS  www.pro-rehabservices.com 

Pro-Rehab Services, P.C. Choicecare Home Health, Inc. 
Skilled Home Health Agency of Choice. 

Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language 
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide. 

9520 W. 179th St., Tinley Park, IL 60487 
(708) 633-8600, www.choicecarehh.com 

Medicare Certified, most insurance accepted.  

ന െട ഇടവക ൈദവാലയേ ാടനുബ ി 
 െറക്ടറി െട ആധാരം മാ  ് 

അവസാനം നടക്കണം. അതിനാ   
ബി  ഡിംഗ് ഫ ിേലക്ക് $2,500 ത  

തീ  ക്കാ വ   അത് എ ം േവഗം ത  
സഹകരിക്കണെമ ് അഭയ്  ി . 

Please  
support 

our  
Adver-
tisers. 

Space 
Available  
for your  

advertise-
ments. 



 

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 


