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ന െട ഇടവക ാപിതമായ േശഷം ആദയ് സ  ശന ിെന  
ആേഗാള ക്നാനായ സ ദായ തലവ   മാ   ലക്കാ  പിതാവിന്  
ഇടവക പ ിയി   ഒേക്ടാബ   7 ǌായറാ  രാവിെല 9:45ന്   
േ േഹാ ള സ ീകരണം ന .  
തുട  ് പിതാവിെ  കാ  ികത ി   െപാതു ദിവയ്ബലി, മതേബാധന 

  സ  ശനം, ഇടവക െവാള ീേയ മായി കൂടിക്കാ . 

Let us welcome our universal community leader His Grace Mar Mathew Moolakkatt, 
Metropolitan Archbishop of Kottayam on Sunday, October 7th at 9:45 A.M. at our Parish 
Church. He will offer Holy Mass after the reception. He will visit Religious Education 
Classes that will be after the Holy Mass. He will then meet with parish volunteers. 

Parish Anniversary Retreat by Benny Punnathura.Parish Anniversary Retreat by Benny Punnathura.  

English SyroEnglish Syro--Malabar Mass for children and youth.Malabar Mass for children and youth.  
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SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2007 
വി. മിഖാേയ  , ഗ ിേയ  , റഫാേയ    തി ാ   ദിവസം 

Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 
SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2007 
Religious Education classes and Malayalam Holy 

Mass at 10:00 A.M. 
Youth Mass and adult meetings from 11:30 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M.  
 

MONDAY, OCTOBER 1, 2007 
അടു  പ  ദിവസം തുട  യായി െകാ  പ ് ഇടവക 
പ ിയി  . 
വി. െകാ  േ സയ്ാ െട തി ാ   ദിവസം. 

Mass & Rosary  at Parish Church at 7:00 P.M 
 

TUESDAY, OCTOBER 2, 2007 
കാവ   മാലാഖ െട തി ാ   ദിവസം. 

Mass & Rosary  at Parish Church at 7:00 P.M 
 

WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2007 
Mass & Rosary  at Parish Church at 7:00 P.M 
 

THURSDAY, OCTOBER 4, 2007 
വി. ാ  സീസ് അ ീസി െട തി ാ   ദിവസം. 
Mass, Novena of St. Jude & Rosary  at Parish 
Church at 7:00 P.M. 
Mass & Novena at Community Center at 7:00 P.M 
 

 

FRIDAY, OCTOBER 5, 2007 
Mass, Adoration & Rosary  at Parish Church at 7:00 
P.M. 
Meeting of Parish Volunteers, Men’s Ministry and 
Women’s Ministry after Holy Mass. 
 

SATURDAY, OCTOBER 6, 2007 
Mass, Novena & Rosary  at Parish Church at 10:00 
A.M. 
 

SUNDAY, OCTOBER 7, 2007 
9:45 A.M. RECEPTION TO ARCHBISHOP MAR 

MATHEW MOOLAKKATT at Parish Church. 
Holy Mass and Rosary at 10:00 A.M.  
Religious Education classes and rosary for stu-

dents in the classrooms after Holy Mass. 
Parish Volunteers meeting with Mar Moolakkatt in 

the church after lunch. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M.  
 

MON - WED, OCTOBER 8 - 10, 2007 
Mass & Rosary  at Parish Church at 7:00 P.M 
 

THURSDAY, OCTOBER 11, 2007 
Mass & Novena at Community Center at 7:00 P.M 
 

FRIDAY, OCTOBER 12, 2007 
Mass and Adoration for children at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, OCTOBER 13, 2007 
Mass and Novena at Parish Church at 10:00 A.M. 
St. Mary’s Religious Education School Teachers’ 
Training at KCS Community Center from 1:00 
P.M. 

PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholath 
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630. 
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com 
www.knanayaregion.us/chicago 
 

For a list of all Voluntary Staff, please visit: 
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm 

 

HOLY MASS 
SUNDAY 10:00 A.M. at Knanaya Church 
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago 
YOUTH MASS at 11:30 A.M. at Knanaya Church  
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 
FRIDAY 7:00 P.M. at Knanaya Church 
SATURDAY 10:00 A.M. at Knanaya Church 

 

RELIGIOUS EDUCATION 
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 at Knanaya Church 
3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit 

 

ADORATION 
ALL: First Fridays after Mass at Knanaya Church 
CHILDREN: Every 2nd and 4th Friday after Holy Mass.  

 

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

NOVENAS 
B.V. Mary after Saturday Mass at Knanaya Church. 
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at  
Community Center. 
St. Michael 3rd Fridays of the month after Mass at  
Knanaya Church. 

 

PRAYER GROUP 
Sundays after 10:00 A.M. Mass  
 

ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 
Sundays after 10:00 A.M. Mass  

 

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

MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES 
First Friday evenings after Holy Mass  
 

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING 
First Friday evenings after Holy Mass  
 

THEOLOGY COURSE 
Third Tuesdays at 6:30 P.M. 
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ആ ിലി മര ിെ   വള   
കാ ി മരെ  
െച താ ി ; ഇടവക െട 
സ ാഭാവിക വള   സംഘടന െട ം.  
ര ം വിലെ വ ം േവ െ വ മാണ്. 

      

     എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

 

       ക്നാനായ സ ദായെ  ാേ ഷേനാടു താരതമയ്െ ടു ി 
ആനുകാലിക സക്തമായ ചില ചി ക   പ വ െ . മര 

ം െചടിക ം ഇടകല  താണു കാടും നാടുെമ ി ം ചില 
േദശ ളി   ഒേരയിനം സസയ് െള മാ മായി ഒ ി  

വള  ി സംരക്ഷിക്കാ ് . അവ ്  ഉദാഹരണ ളാണ്  
െത ി   േതാ ം, വാഴേ ാ ് , റ   ാേ ഷ  , േതക്കി   
േതാ ് , േതയിലേ ാ ം, കാ ിേ ാ ം, േറാസ്  ഗാ  ഡ   
തലായവ. ഇ രം േതാ  ക്ക്  മേനാഹാരിത മാ മ , 

ഒേരയിനം കാ നിക   ഏെറ ഉ ാദി ി വാനും മി  
പരാഗണം ഒഴിവാക്കി ഇന നിലവാരം നിലനി  വാനും 
സാധി . 
 

     മ  ജനവിഭാഗ മായി താരതമയ്െ ടു േ ാ   ക്നാനായ 
ക്കാ  മാ ം അവകാശെ ടാ  േതയ്കതയാണ്  ക  ശന 
മായ സ വംശ വിവാഹനി യി െട  തനതാ കത. അതി 
െ  ഏ ം വലിയ േന മാണ് ന െട വിശ ാസം, സം ാരം, കല 
ക  , പാര øc  , ആചാരാനു ാന  , രാതന പാ ക  , 
എ ിവെയ ാം അനയ്ം നി േപാകാെത നിലനി  വാ   
സാധി െവ ത്. അതി പരി അംഗ   ത ി  പര 

ര രക്തബ ം, േ ഹം, ഐകയ്ം എ ിവ ഇ  തീക്ഷ്ണമായി 
ന  മാ േമ അനുഭവി വാനാ . അതിെ  വിരഹ ദുഃഖ 

ി  നി ാണ്  കൂടുെത ിയവ ം ഈ കൂ ാ െട ക ിേയറിയ 
മതി  തക  ്  അക  കയ വാ   ത െ ടു ത് . 
 

     ക്നാനായക്കാ െട വികാസ പരിണാമ   ാേ ഷ   ൈശ 
ലിയിലായി . െതക്ക   ഭാരത ിെല േ ഷിത പി ണ ്  
സ രായി െമസെ ാെ ാമിയായിെല വിവിധ ഭാഗ ളി  നി 

് 72 കുടുംബക്കാ   ക ലി   കയ ം  പ്  ഒ  സ ദായമായ  
ജീവി േപാ ത് . അവ   യാ  റെ ടു തിന്  ഒ ിയ 
േ ാ ം യാ  െച േ ാ ം പര രം അടു ്  ഇടപഴകി. തി 
സ ിക   നിറ  യാ ക്കിടയിെല തികൂല അനുകൂല 
സാഹചøc   ഒ ി ്  അനുഭവി േ ാ   അവരിെല ഒ മ ം 
സ മ ം വ  ി . െതക്ക   ഭാരത ിെ  ഫല യി മായ 
മ ി   ചി ിചിതറാെത കാടുെവ ിെതളി ാെണ ി ം ാേ  
ഷ  േപാെല ഒ  േകാളനിയായി ജീവി വാ   അവ   ഉ ക 
രായി. പി ിട്  െമ െ  സൗകøc   േവ ി ം ം 

ല ം െകാടു നി  ഉദയം േപ  , കടു ി, േകാ  
യം, ക ിേ രി, ചു ം തുട ിയ േദശ ളിേല  കുടിേയറിയ 
േ ാ ം സംഘമായി ാണ്  അവ   നീ ിയത് .  
 

     തിയ േദശ ളി   കുടിേയ േ ാ   േകാളനികളായി 
താമസിക്കാനാവാെത വ േ ാ   ഒ മ ം സ മ ം തനിമ ം 
നിലനി  വാ   അവ   പ ിേക ീകൃത സ ദായമായി 
തുട  . പി ീട്  ൈഹേറ ി ം വയനാ ി ം മലബാറി ം അ 
വ   കുടിേയറിയേ ാ ം അവെര ഒ ി ി വാ   ന െട െമ ാ 
ാ   അവ  ക്ക്  ൈവദികെര അയ ്  പ ിക   ാപി  

െകാടു . ക്നാനായ പ ിക   ഇ ാതി  ല ളിെല 
ക്നാനായക്കാ   കര്േമണ മ വരി   അലി േച  ് സാ ദാ 
യിക കൂ ാ യി   നി  വി േപായി. 
 

     ക്നാനായ സ ദായം േകാ യം അതി പത െട അതി  
ക  ക്ക റം വയ്ാപി േ ാ   അതാതു േദശെ  ക്നാനായക്കാ   
ഒ േച  ് അ ായ സംഘടനക   ാപി ്  ക്നാനായ ൈവ 
ദികെര െകാ വ വാനും ന െട റീ ി   വി  കു  ാന 
അ  ി വാനും ന െട പിതാക്ക ാെര സ ീകരി വാനും 
ഉ ാഹം കാണി െവ തും അതു തുട െവ തും ശംസ 
നീയമാണ് . ല ീ   െമ ാ ാ െട ം പതക െട ം കീഴി   

റിയാനി സഭ  വ വാ   ി ം പരിമിതിക തിനാ 
ലാണേ ാ സീേറാ മലബാ   െമ ാ ാ   പരി  സിംഹാസന 
േ ാടാവശയ്െ ്  റിയാനി പത അേമരിക്കയി   േനടിെയ 
ടു ത്. അതുേപാെല ക്നാനാേയതര പതകളി ം പ ികളി ം 
ക്നാനായ സ ദായ ിനു ി ം പരിമിതിക ാകു  
തിനാലാണ്  ക്നാനായക്കാ  ക്ക്  സ മായ പ ിക ം പത 

ാകുവാ   ന െട  ിക   മി ത് . ആ പരി മം നാം 
അേമരിക്കയി ം തുടരണം. അ ാ പക്ഷം ഈ ക്നാനായ ശിഖ 
ര   ശാശ തമായി പിടി നി ക യാസമാണ് . വിശ ാസാ 
ധി ിത സ ഹെമ  നിലയി   സാ ദായിക സംഘടനയി െട 
മാ ം ഈ സ ദായ ിനു പിടി  നി ാനാവി . സ ദായ ി 
നുേവ  അജപാലന ഷക   ന വാനും ഐകയ്ം നില 
നി  വാനും ക്നാനായ ഇടവകക ം പത ം അേമരിക്കയി   
അതയ്ാവശയ്മാണ് . 
 

     സംഘടന  െച ാനാവാ  ഏെറ കാøc   ഇടവക  
െച വാ   കഴി െമ തിെ  ഉ മ ഉദാഹരണമാണ്  ചിക്കാ 
േഗായിെല ന െട ഇടവക ൈദവാലയം. എ ാവെര ം എ ാ 
ǌായറാ ം മ  വിേശഷ ദിവസ ളി ം ഒ ി െകാ വ ് 
ഒ  ാേ ഷനാക്കി വംശ ി ം പാര øc ം േ ഹകൂ ാ 

ം നിലനി  വാ   മേ തു സംവിധാന ിനാണു കഴി ക? 
മനഃ  ം മി ിെ ി   ന െ ടാ  ഈ അതയ്    
സ ദായെ ം അതിെ  തനതായ േതയ്കതകേള ം തല 
റകളിേല  ൈകമാ വാ   ന േടതായ ഇടവക പതാ സംവി 

ധാനം കൂടിേയ തീ . സഭ െട ഭരണ സംവിധാന ി െട 
(Continued on page 4) 

ക്നാനായ ാേ ഷ  ക്നാനായ ാേ ഷ  ക്നാനായ ാേ ഷ     നിലനി  നിലനി  നിലനി  ണെമ ി  ണെമ ി  ണെമ ി   
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ജ െമടു  വള   ക ാ  ി  ക്നാനായ ാേ ഷ   
അേത സംവിധാന ി െട തെ േവണം ഈ വാസി 
നാ ി ം നിലനി വാ  . അതിനാ   സ ദായ സംഘടനെയ 
നാം വിലമതി േതാെടാ ം അതിേലെറ സ ദായ പരിേപാ 
ഷണ ിനാവശയ്മായ ഇടവക സംവിധാനെ  നാം എ ാ 

ല ളി ം േ ാ ാഹി ിക്കണം. 
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

(Continued from page 3) 

     ഒരിക്ക   േകരള ിെല ഒ  തീര േദശ ്  
കട  േക്ഷാഭ ായി. ഷ ാെര ാവ ം തെ  
റം കടലി   മീ   പിടി വാ   േപായിരി കയാ 

യി . കട  േക്ഷാഭ ി   ത െട ഭ  ാക്ക 
ാ  ക്ക്  എ ാണ്  സംഭവി െതേ ാ  ്  ീ 

ക   െപാ ിക്കര കയാണ് . പ  തം േപാെല 
ഉയ  തിരമാലക   കരയിേല ്  അടി കയറാ   
തുട ിയിരി . നിരനിരയായി പണിതി  
കുടി ക   കടലിേല ്  ഒ കിേ ാകുവാ   നിമിഷ 

  മാ ം. കുടിലി  സാധന   െപ ക്കിെയ 
ടു ്  നിലവിളി െകാ ്  ആ ക   റേ ്  
ഓടി ട ി. തീക്ഷ്ണത  കുേറേ   അവെര 
െയ ാം തട െകാ ്  അവേരാടു പറ  "ന ക്ക്  
ഉറ  വിശ ാസേ െട ൈദവമാതാവിേനാട്  
ാ  ിക്കാം. അ  നെ  ൈകെവടി കയി ." 

കുടി കളി   മരണ ിെ  വക്കി   കഴി വെര ാം ത െട 
ജപമാലക   എടു ്  ാ  ി വാ   തുട ി. അവ   െകാ  
െചാ വാ   തുട ിയതു ത   കട  േക്ഷാഭം കുറ  തുട ി. 
ജപമാല െചാ ി തീ  േതാെട കട    മാ ം ശാ മായി. 
മ യ്ം പിടി വാ   റം കടലി   േപായി വ   അപകടം 
കൂടാെത തിരിെ ിയതി   കരയി വ   പരി  അ ക്ക്  
ന ി പറ . അവ   സേ ാഷം െകാ ്  നിറ .  
 
     എ ാ നാരകീയ ശക്തിക  െമതിരായി പരി  കനയ്ക 
ന ക്ക്  ന ിയിരി  ദിവയ് ആ ധമാണ്  ജപമാല. ജപമാല 
യി െട പരി  കനയ്കവഴി ഈേശാ ന ി   ജീവി . 
ഭക്തിേയാടും ിരതേയാടും കൂടി ജപമാല െചാ ിയാ   
അ ത   നട ം. അത്  ഉ വിടു  ചു കെളേയാ അതിെന 
േ ഹി  ദയ െളേയാ െകാ  തള  കയി . ജപ 
മാല എവിെട വ ം െചാ ാം. മറിയം വഴി പരി. ീത േ ാടു  
സംഭാഷണമാണ്  ജപമാല. അത്  വിേശഷ സം ഹ മാണ് . 
പരി  ീത ിനും പരി  കനയ്ക ം മഹത ം ന  
മേനാഹരമായ ാ  നയാണ്  ജപമാല. "ദിവസ  ദിവയ് 
കാ ണയ് സ ീകരണ ം പരി  കനയ്കാ മാതാവിേനാടു  
ജപമാല ാ  ന മാണ്  തെ  വ  ന േവദിയിെല 
ശക്തി" എ ്  മദ   െതേരസ പറ ി .  
 
     കുടുംബ ിെ  ഭ ത സംരക്ഷി വാ   ഏ ം ഉപകരി 

 ാ  നയാണ്  ജപമാല. ദിവസ ം കുടുംബാഗ െളാ 
ി ്  ഭക്തി  ം ജപമാല െചാ ിയാ   പരി. അ  ആ 

കുടുംബ ിെ  സംരക്ഷകയായിരി ം. മാതാവ്  ആ 
കുടുംബെ  നയി ക ം നിയ ി ക ം െച 
ം. ജപമാല െചാ തി െട സകല വിധ ി 

 ആപ ക ം അന  ം തി ക ം കുടും 
ബ ി   നി ്  വി ക . കുടുംബ ി   എേ ാ 
ം സേ ാഷ ം സമാധാന ം ഉ ാ ക ം െച  

.  
 

     ഓേരാ ജപമാല ം ഓേരാ നിേയാഗം വ  
ാ  ിക്കണം. ന െട ആവശയ് െള ാം ജപമാ 

ലയി െട പരി  അ േയാടു ന ക്ക്  േചാദി 
ക്കാം. ജപമാലയി െട േചാദി െത ം ന െ ടു 
െമ  ഉറ  വിശ ാസേ ാെട ാ  ിക്കണം. 
ഓേരാ ജപമാല െചാ േ ാ ം പരി  അ  വഴി 
ൈദവ ി േലക്ക്  നാം കൂടുത   അടു . അതു 

വഴി നാം കൂടുത   വി ീകരിക്കെ ടു .  
 

     ധാരാളം േജാലി ിര ായി  ഒ  വീ  കിട  
തിനു ്  153 മണി ജപം െചാ മായി . പകലെ  
േജാലി ിര  കാരണം െകാ  െചാ വാ   തുട േ ാ   
ഉറക്കം തൂ ം ക്ഷീണ ം കാരണം വളെര തിടുക്ക ിലാണ്  
െകാ  െചാ ിയി ത് . ഒ  രാ ി സ ി   പരി  
കനയ്ക തയ്ക്ഷയായി അവേളാട്  വളെര തിടുക്ക ി   പല 
കാøc ം പറ . മാതാ  പറ ത്  ഒ ം മന ിലാകാ  
തിനാ   എെ  അേ , അ  പറ െതാ ം എനിക്ക്  
മന ിലായി  എ ് അവ   പരാതിെ . അേ ാ   മാതാ  
പറ : "എെ  മകെള, നീ എ ം എേ ാടി െനയാണ്  
സംസാരി ത് . നീ പറ െതാ ം എനി ം തിരി ി . 
ഇനി ത   53മണി ജപം നി ി ഭക്തി  ം െചാ ിയാ   
മതി." 
 

     െകാ  െചാ വാ   ീക  േവണം പതറാെത   ൈകെ  
ടു വാ  . ാ  ി  ീ  മാ െമ ന  കുടുംബനിയാ 
കുവാ   പ ക . അ യി   നി ാണ്  കു ്  ആദയ്മായി 
ൈദവനാമം േക  ക . അ യാണ്  കു ിെന മടിയിലി 

ി ാ  ി ി വാ   പഠി ി ത് . കുടുംബ ജീവിത 
ിെ  ആരംഭമായ വിവാഹ ആശീ  ാദ േവളയി   വധുവിെ  

ക ി   ജപമാല ഏ ി  സഭ കുടുംബ ി   ാ  ന  
നേ  ാധാനയ്െ റി ്  ഓ  ി കയാണ് . 
 

     ഈ ഒേക്ടാബ   മാസ ിെല ന െട പ ിയിെല െകാ  
നമ ാര ി   േകാ യം അതി പത െട െമ ാേ ാലി ാ 
മാ   മാത  ലക്കാ ്  നേ ാെടാ ം ബലി അ  ി ക ം 
െകാ  നമ ാര ി   പ  േച ക ം െച െവ ത്  
വലിയ ൈദവാനു ഹമാണ്. 

മ  മ    
െച ാേ  െച ാേ    

REMEMBER OUR KNANAYA PARISH IN YOUR WILL 
     To include our parish in your will/estate plan, the follow-
ing language would be appropriate:      “I give to Sacred 
Heart Knanaya Catholic Parish of Chicago, 
________________ ( a specific amount or percentage of the 
residue of the estate) for use and benefit of this parish.” 
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YOUTH CENTER PROJECT 
 

     Please contribute generously for our Youth 
Center Project. The Fund Raising Committee is 
asked to contact you. Please bring your donation 
to the church so we can start the project on time. 

Minimum ex-
pected contri-
bution includ-
ing the church 
fund is $5,000. 

ര ാമെ  പ ി േവ ി സഹകരി ക 
      

     പരി  ൈദവമാതാവിെ  നാമ ി   
നാം ാപി വാനുേ ശി  ചിക്കാേഗാ 
യിെല ന െട ര ാമെ  ൈദവാലയ ി 
നുേവ ി ാ  ി േതാെടാ ം ഈ 
െകാ  മാസ ി   െസ ് േമരീസ് പ ി 
ഫ ിേല ് ഉദാരമായി സംഭാവന െച ക. 
ഫ  സമാഹരണ ിനനുസരി ് തിയ 
പ ി േവ ി  പരി മ   ഇടവക 
െട  ആഭി ഖയ് ി   െച താണ്. 

Knanaya Catholic Youth Ministry presents: 
 

ACT Preparatory Course 
 

Sacred Heart Parish will be launching its very first ACT course from October to January 
of this year.  The class was created in response to student enthusiasm after an SAT/
ACT workshop was conducted over the summer.  The course will be modeled after The 
Princeton Review ACT and taught by former ACT tutor, Tony Kanjirathumkal. The mate-
rials and techniques taught come from one of the top test prep companies in the na-
tion.  The class will meet 6 times over the next 4 months in preparation for Spring ACT 
test dates.  Each class will last 3 hours and will take place at Sacred Heart after 
mass.  Registration packets will be distributed after mass in the coming weeks.  The 
$200 fee for the course, which is valued at over $700, will include the price of text-
books.  Any remaining proceeds will benefit our youth center project.   

 
For more information, please contact:  
Tony Kanjirathumkal 630-803-7800 or 

Sabu Mutholam 708-307-1795 
 

They lead us in spiritual experience: Benny Punnathura, Rev. Fr. Roy Palatti C.M.I., Fr. Paul Poovathumkal 
(Paadunna Achan), George Patteri, Music by Sebastian. 
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മിയാ  പതയിേല ് തീ  ാമിയാ  പതയിേല ് തീ  ാടനംടനം  
ന   േ ാ  സ  െച  മിയാ  പതയി 
െല പ ിക െട കൂദാശകളി   പെ ടു വാ 
നും, ക  ക്ക യി   വാ െ  മദ   െതേരസ 
െട ശവകുടീരം സ  ശി  ാ  ി വാ 

നും, കൃതി രമണീയ ം ചരി ധാന മാ 
യ ദൃശയ്   ആസ ദി വാനും 2008 ജനുവരി 
യി   ന െട ഇടവക െട പി  ിേമജ് ക  
ി െട ആഭി ഖയ് ി   വടേക്ക ഇ യ്യി 

േല ് തീ  യാ  ഒ . പെ ടു വാ 
നാ ഹി വ   മ   െച ാേ മായി 
ബ െ ടുക. 1-708-557-1907. കുറ  ചില 
വി   ിക്ക ് വാ വാനും സീ ് ഉറ ാ  
വാനും എ ം േവഗം ബ െ േട താണ്. 

 

SCHEDULE OF PROPOSED GUIDED TOUR: 
January 11-13, 2008 From Chicago to New Delhi. 13th Delhi to 
Guwahati. Visits include site-seeing trip to Shillong, Guawahati, 
Nagaland, Assam and Arunachal. Blessing of churches will be 
on 18th and 20th. We will go to Culcutta on 21st. Visit to the 
tomb of BLESSED MOTHER THERESA and other places will 
be on 22nd. Return from Culcutta to Cochin or Chicago via 
Delhi on 23rd.  
 

Knanaya Missionaries in these areas under the leadership of 
Bishop George Pallipparambil are making arrangements and 
will escort us for an enjoyable trip in North India. Reservation of 
participants is based on first come first serve basis. Seats are 
limited for maximum enjoyment of the participants. Flight ticket 
rates may increase or become unavailable for late comers. 

READERS / LECTORS ഏലിയാ- ിവാ  - ശാ കാലം 

September 30 PASSAGE MALAYALAM MASS ENGLISH MASS 

1st Reading Amos 6:1a, 4-7  Alamma Nellamattom  Greesham Simon  

2nd Reading 1 Timothy 6:11-16  Sabu Naduveetil  Aliza Joseph  

October 7     

1st Reading Habakkuk 1:2-3; 2:2-4  Sabu Madathiparambil  No English Mass today 

2nd Reading 2 Timothy 1:6-8, 13-14  Rosama Akathara  No English Mass today 

ST. MARY’S at OLV 

Stacey Pillaveetil  

Elizabeth Tharappel  

 

Jubia Pallikizhakkethil 

Nimisha Idukkuthara  

September 30 October 7 

JoAnn Puthenpurayil 
Jerry Thekkeparambil 
Seejo Valacheril  
Stephany Vanchipurackal 
Savio Vanchipurackal 

Jithin Kaduthodil 
Abeena Karikkal 
Soumya Kulathilkarottu 
Kichu Maliackalthara 
Jamie Mutholam 
Vinitha Padinjath 
Savio Vanchipurackal 
Stephanie Vanchipurackal 

 

 
ഒേക്ടാബ   1 ത   10 വെര  
ഇടവക പ ിയി    

തി   ത   െവ ിവെര ൈവകുേ രം 7:00നും  
ശനി ം ǌായ ം രാവിെല 10:00 നും 
 

ക ണി ി െസ റി   ഒേക്ടാബ   15 ത   19 വെര ം 
ഒേക്ടാബ   22 ത   26 വെര ം ൈവകുേ രം 7:00ന് 

 
8TH BIRTHDAY IN HEAVEN 

10-02-2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEREENA BABY KARIKKAL 
(CHINNU - 12) 

 
“You are not forgotten Loved one, nor will you ever be. As 
long as life and memory last, we will remember thee. Your 
loving smile, your gentle face - No one can fill your vacant 

place.” 
 

Pappa, Mummy, Minnu & Georgy 
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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 

Please support 
our advertisers 
to support us. 

 

Best compliments from                        The Mutholath Family 

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.  

Gaanam 
Videos & Photos 
Edukkutharayil 

Professional  
Touch 

with  
Latest Tech-
nology. 
 
ANIL 
Cell: 630-202
-5969 
Res: 847-827-7827 

September 23 
Mass at OLV - St. Mary’s Unit  300.00 

Mass Offering Adult 2,198, Teens 362 2,560.00 

Offerings Box 355.00 

Food Committee during retreat 5,081.00 

Building Fund: Youth Center 6,550.00 

Koodara Yoga Camping Net Profit 241.00 

Agape Lemonade (for charity) 41.00 

Retreat Collection received and given 6,653.00 

TOTAL RECEIPTS AT S.H. CHURCH 21,481.00 

ഉപകാര രണ 
 

 
 
 
 
 
 
 

പരി ാ ാവിെ  
അനു ഹ ാ   ലഭി  
കാ ണയ് ിനു ന ി. 

 

- ഒ  വിശ ാസി 

ഉപകാര രണ 

വി  ദാ ീഹാ െട 
മ യ് ം വഴി ലഭി  
അനു ഹ ിനു ന ി. 

 

- ഒ  വിശ ാസി 



Greetings toGreetings to  
KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
ParishParish  

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 


