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പരി  ഗുഡ െ  മാതാവിെ  തി ാ    
ഇടവക പ ിയി    
 

ഡിസംബ   8 ശനി രാവിെല 10:00ന് 
ലദീ ്, പാ കു  ാന, സംഗം, ദക്ഷിണം 

ം എ ി   

 

 
 

ഡിസംബ   ഒ ാം തീയതി അ ് ലാ ായിെല ക്നാനായ കാ ലിക്  അേ ാസിേയഷെ  െപാതുേയാഗം സിഡ ്  
ീ. േജക്കബ്  അ ിമ ിലിെ  അ യ്ക്ഷതയി   കൂടി അവിെട ക്നാനായ കാ ലിക്  മിഷ   ആരംഭി തിന്  
പതാ യ്ക്ഷേനാട്  അേപക്ഷി വാ   തീ മാനി . ച  ക   േ ാടിയായി വികാരി ജനറാ ം ക്നാനായ 

റീജിയ   ഡയറക്ട മായ ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ം െക.സി.സി.എ  .ഏ. ജനറ   െസകര് റി സിറിയക്ക്  
 രയി ം ക്നാനായ മിഷനുക െട സക്തിെയ റി  സംസാരി . അ ് ലാ ായിെല ക്നാനായ 

സേഹാദര  ക്ക്  ഷിക്കാേഗാ ക്നാനായ തി ദയ ഇടവക െട ആശംസക  ! 

Retreat by Aravindaksha Menon from Divine Retreat Centre Murringoor, India, held at our parish church 
and at OLV church for St. Mary’s Unit. 
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SATURDAY, DECEMBER 8, 2007 
പരി. മാതാവിെ  പിറവി തി ാ   
ഗുഡ െ  മാതാവിെ  തി ാ   ആേഘാഷം 10:00ന് 

Mass & Novena at 10:00 A.M.  
 

SUNDAY, DECEMBER 9, 2007 
Religious Education classes and Malayalam Holy 
Mass at 10:00 A.M. 
Workshop for parents of teenagers (13 years and 
up) by Dr .Gregory Lewis, PsyD. at 11:30 A.M. 
English Mass and meetings from 11:30 A.M. 
 

Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

THURSDAY, DECEMBER 13, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, DECEMBER 14, 2007 
Mass and adoration for children at 7:00 P.M. 
  

SATURDAY, DECEMBER 15, 2007 
Mass & Novena at 10:00 A.M.  
Theology Class for parish volunteers. 
 

SUNDAY, DECEMBER 16, 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. 
 

THURSDAY, DECEMBER 20, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at Community Center 
at 7:00 P.M. 
Confession at Community Center for Christmas. 
 

FRIDAY, DECEMBER 21, 2007 
Mass and Novena of St. Michael at 7:00 P.M. 
  

SATURDAY, DECEMBER 22, 2007 
Mass & Novena at 10:00 A.M.  
Confession for Christmas from 10:00 A.M.. 
Prayer Seminar by Bro. Ani George & Dominic 
Dominic after Mass. 
Women Ministry Meeting after Prayer Seminar. 
 
SUNDAY, DECEMBER 23, 2007 
Malayalam Holy Mass at 10:00 A.M. 
No Religious Education Class or English Mass 
today at parish church or at St. Mary’s Unit. 
Decorations and preparations for Christmas after 
Holy Mass. 
 

Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, DECEMBER 24, 2007 
Christmas Service and Holy Mass at 6:30 P.M. at 
parish church followed by Nativity dance and 
Christmas gift sharing. 
Christmas Service and Holy Mass at 8:00 P.M. for 
St. Mary’s Unit at St. Emily Church. 

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

 

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

 

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

 

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

NOVENAS 
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass. 

St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at  
Community Center. 
St. Michael 3rd Fridays of the month after 7:00 P.M. 
Mass. 

 

PRAYER GROUP 
Sundays after 10:00 A.M. Mass & 4:00 P.M. at OLV. 
 

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 
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass  
 

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING 
First Friday evenings after Holy Mass  
 

THEOLOGY COURSE 
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass  
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തിസ ി ം ശാ ത ം 
താ ാലികമാണ് . 
അവെയ നിയ ി വാ   കഴി  
ൈദവ ി   നാം ആ യം വ ണം. 

      

     എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

 

     വടേക്ക അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ സ ദായം അ കാര ം 
അസ ത ം നിറ  രാ ി പി ി ് , കാശ ം തീ 
ക്ഷ ം പക    ഭാത ിേല  കട  വ കയാണ് . 
ഒ  ചല ി ം നി  ി വാ  മാ ം നാടകീയ    
നിറ  തിസ ിക   പി ി ്  അസ തയി  നി  
സ തയിേല  നാം കട  വ േ ാ   അതിനു വലിയ 
നിമി മായി ǌാ   കാണു ത്  ന െട ഇടവക പ ിയിെല 
അ ത വ  കയായ ഗുഡ െ  മാതാവിെനയാണ് . 
 

     കഴി  വാരാ യ് ി   അ ് ലാ ായിെല ക്നാനായ കാ  
ലിക്  അേ ാസിേയഷെ  െപാതുേയാഗ ി   െക.സി.സി. 
എ  .ഏ. െട തിനിധിയായി ജനറ   െസകര് റി ീ. സിറി 
യക്ക്  േക്കാസ്   രയി ം ക്നാനായ റീജിയ   ഡയറക്ട 
െറ  നിലയി   ǌാനും സംബ ി ക ായി. അവിെട 
ക്നാനായ മിഷ   ആരംഭിക്കണേമാ േവ േയാ എ തായി  
ച  ാവിഷയം. െക.സി.സി.എ  .ഏ. ം ക്നാനായ റീജിയണും 
ത ി   വ  ഷ   നീ  അഭി ായ ഭി തക   േശഷം 
ഇ വിഭാഗം തിനിഥിക ം തിയ മിഷ   തുട തിന്  ഒേര 
സ ര ി   േചാദനം ന ിയത്  അ തകര ം ആശ ാസകര 
മായ തികരണ ളാണുണ  ിയത് . 

 

     പാന   ഇലക്ഷെ ം കാസ് ിംഗ്  േവാ ിെ ം േശഷം 
സ ാഭാവികമാ ായ അഭി ായ ഭി തക െട ഇടയി ം 
ത   സ മായ ക്നാനായ മിഷനും മിഷ   ഡയറക്ട ം 
േവണെമ  െപാതുേയാഗം ച  െച  തീ മാനി േ ാ   
ഹ  ഷാരവേ ാെട ം നടവിളിേയാെട മാണ്  േയാഗാംഗ   
ത െട സേ ാഷം കടി ി ത് . സ ദായ ഐകയ് ിെ  
വലിയ മാ  മായി ക്നാനയ മിഷെന അവിെട പല ം സ ാഗതം 
െച . 
 

     മയാമിയി   ക്നാനായ മിഷ   ആരംഭി ്  ഏതാനും മാസം 
ഓേരാ കു  ാന മാ ം െചാ ിയേ ാ  േപാ ം അവിടുെ  
സ ദായംഗ   ി ാതി  സഹകരണ ം ഐകയ് ം 
അനുഭവി റി തായി അവിടുെ  തിനിഥിക   സാക്ഷയ് 
െ ടു ക ായി. അതിനാ   കൂടുത   സഭാ ക വള   
േവ ി സ ം പ ി ം അനുബ  ാപന ം ഉ ാ 
വാനു  മ ിലാണ്  അവ  . 

     തിയ ക്നാനായ മിഷ   ാപി വാ   മ  പല ല  
ളി ം ഇ ് ആ ക   താ രയ്െമടു ് . അതിന്  അനുകൂല  
സമീപനം െക.സി.സി.എ  .ഏ. െട ഭാഗ നി ് ഉ ാകു  
െവ ത്  ശംസനീയമാണ് . െക.സി.സി,എ  .ഏ. ം അതിെ  
ാേദശിക സംഘടനകേള ം മറികട ് മിഷനുക   ാപി 

േക്ക തി ല് എ  നയമായി  ക്നാനായ റീജിയ   സ ീക 
രി  േപാ ത് . െക.സി.സി.എ  .ഏ. െട നയം മാ ിനു 
കാരണം ന െട എ ാ ക്നാനായ മിഷനുക ം അേ ാസിേയ 
ഷെ  തീക്ഷക  െക്കാ ്  നാളിതുവെര നിലനി  േപാ തും 
അ കാരം നിലനി  വാ   മിഷ   ഡയറക്ട  മാ   തി ാ 
ബ രാെണ  േബാ യ് ം അതി പരി ക്നാനായ സ ദായ 
േ ാട്  പതാ യ്ക്ഷനായ മാ   േജക്കബ്  അ ാടിയാ  
പിതാ  കാണി  സഹകരണ മാണ് . 
 

     ǌാ   ആദയ്മായി 1987   അേമരിക്കയിേല  യാ  
െച േ ാ   എെ  മന ി   വ  ഒ  ആശ  അ ് ലാ ാ 
യിെല ക്നാനായ സേഹാദര മായി ǌാ   പ വ ക  

ായി. വംശ ി െട കാവ   ഭട ാരായി നാ ി   നിലനി  
േപാ ത്  ക്നാനായ േഗാ  തലവെന  നിലയി   േകാ യം 
അതി പതാ യ്ക്ഷനും ാേദശിക തലവ ാരായ ഇടവക 
വികാരിമാ മാണ് . ന െട െച ക്കാ   അനയ് സ ദായ  
ളി  നിേ ാ വിശ ാസ ി   നിേ ാ വിവാഹിതരാകുവാ   
തീ മാനി  ഇടവക വികാരിെയ സമീപി േ ാ   അേ ഹം 
അസ നാകു . അതി  നി  പി ിരി വാനു  വിഫല 

മ ിനുേശഷം ക്നാനായ സ ദായാംഗമ ാ  ജീവിത 
പ ാളിേയ ം ഭാവി സ ാന േള ം ഉ  െക്കാ ാനാവാ  
ക്നാനായ ഇടവകയി  നി  സ യം മാറി ക്നാനാേയതര സീേറാ-
മലബാ   ഇടവകയി   േച വാ   വിവാഹാ  ിേയാട്  
അേപക്ഷ സ ീകരി . വികാരി െട ശിപാ  ശക മായി 
േകാ യം അരമനയിെല ി അവിെട നി ് വിഫലമായ 
അടു  പി ിരി ിക്കലിനും േശഷമാണ്  തിയ ഇടവകയി 
േല ്  മാറി വിവാഹം കഴി വാ   വിവാഹാ  ിെയ അനു 
വദി ത് .  
 

     നാ ി   വംശ ി നിലനി  വാ   ഇ  ബലം പിടി 
േ  ǌാനു  െ െട  ൈവദിക   അേമരിക്കയിെല  
േ ാഴെ  ിതി എ ാകുെമ ായി  എെ  ആശ . 
കാരണം അേമരിക്കയിേല  വ വരിലധിക ം വിദയ്ാസ  

രായ െച ക്കാ ം േകരള ിനു െവളിയി   ജീവി വ ം 
പാ ാതയ് സം ാര ിെ  സ ാധീന വലയ ി   േപടു വ  
മാണ് . അവേരാട്  വംശ ി ം ഇതര ക്നാനായ പാര രയ് ം 
പാലിക്കണെമ  പറ േ ാ   ൈവദികെര െവ ം പി ിരി  
ാ ം വിവരേദാഷിക മായി ചി ീകരി െമ ായി  

എെ  ഭയം. എ ാ   ൈവദികേരക്കാ   തീക്ഷ്ണമതികളായ 
വംശ ി െട കാവ  ഭട ാരായി ന െട സ ദായംഗ   

(Continued on page 4) 

എേ  ഈ മാ ിനു കാരണംഎേ  ഈ മാ ിനു കാരണംഎേ  ഈ മാ ിനു കാരണം??? 
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വടേക്ക അേമരിക്കയി   മാറിയതി   ǌാ   അ തെ ടുക ം 
അഭിമാനം െകാ ക ം െച . ഈ അനുഭവം ǌാ   പ  
വ േ ാ   ഹ  ഷാരവേ ാെടയാണ്  അ ് ലാ ായി   ക്നാനായ 
സേഹാദര   അതിെന സ ീകരി ത് . 
 

     സീേറാ മലബാ   പത ഷിക്കാേഗായി   ാപിതമായ 
േ ാ   മാ  പാ ാ െട ക ന കാരം വടെക്ക അേമരിക്കയിെല 
ക്നാനായക്കാ  െ െട  എ ല്ാ സീേറാ-മലബാ   കേ ാ 
ലിക്ക ം ആ പത െട ഭാഗ ം മാ   അ ാടിയാ  പിതാ 
വിെ  േമ  േനാ ി മായി. എ  േഡാഗമി സംബ ി  
േറാമി  നി ് മാ   അ ാടിയാ പിതാവിനു ലഭി  നി  േ  
ശമാണ്  ന െട തിസ ി  കാരണം. േകാ യെ  െമ ാ 
ാ െട നി  േ ശ കാരം അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ മിഷ   

ഡയറക്ട  മാ   മാ   േജക്കബ്  അ ാടിയാ  പിതാവിേനാടു 
സഹകരി ്  മിഷനുക   ന:സംവിധാനം െച താണ്  െക. 
സി.സി.എ  .ഏ. ം അതിെ  ാേദശിക സംഘടനക  ം 
സംശയ ം അഭി ായഭി ത ളവാക്കിയത് . 
     എ ാ   മിഷനുക ം മിഷ   ഡയറക്ട  മാ ം എ  േഡാഗമി 
സംബ ി  സ ീകരി േപാ  നയപരമായ സമീപന ം 
ഷിക്കാേഗായിെല ഇടവക പ ി െട അ തകരമായ 
വള  ം, അതി െട വിശ ാസിക  ം   തല റ  

ാകു  മാ ം, േഹാ ാ   എേ ി   സംഘടന ം ഇടവ 
ക ം പര ര ധാരണയി   ഇടവക പ ി ം ക ണി ി 
െസ ം ാപി വാനു ായ ധാരണ ം ഇ  വടെക്ക 

(Continued from page 3) അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ ചരി ിെ  തിയ വഴി ിരി 
വായി മാറിയിരി . 
 

     ന െട ഇടവക പ ിയി  നി ് ഈേശാ െട തി ദ 
യ ം പരി  ഗുഡ െ  മാതാ ം നെ  അ തെ ടു ം 
വിധം നയി ക ം പരിപാലി ക ം െച െവ താണു 
സതയ്ം. അതിനു ന ിയ  ി െകാ ്  പരി  ഗുഡ െ  
മാതാവിെ  ഈ വ  ഷെ  തി ാ   ന ക്ക്  ആേഘാ 
ഷിക്കാം. 

ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  
 

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

േ ഹ രണ ് 
24 -Þ¢ ചരമ വാ  ഷികം 

12-12-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

മറിയാ  കേ ാ റ 

 
- സ  കുടുംബാംഗ   

WHILE WE ENJOY CHRISTMAS 
THERE ARE MANY 

WHO LACK BASIC NECESSITIES. 
 

SO THE RELIGIOUS EDUCATION 
SCHOOLS OF 

SACRED HEART PARISH 
ORGANIZES ONE DOLLAR DRIVE 
TO SUPPORT THE STUDENTS IN 

KERALA, INDIA 
 
 
 
 
 
 
ALL STUDENTS PLEASE BRING  

ONE DOLLAR OR MORE  
TO THE CHURCH ON DECEMBER 16 

AND OFFER IN THE  
SPECIAL COLLECTION BASKET  

DURING THE OFFERTARY  
AT THE HOLY MASS AT MAYWOOD  

AND OLV CHURCH. 

ന െട ഇടവക ് ഈ വ  ഷെ  
വാ  ഷിക സംഭാവന ന ിേയാ? 

 

  ന െട ഇടവക െട േസവന ി െട  ന ം ന െട കു  
 ം ഏെറ ന ക   ലഭി േ ാ. െമ െ  േസവനം  

ലഭയ്മാ വാ   സ മായ സംവിധാന 
  ഏെറ സഹായി ്. ന െട 

ഇടവക െട വികസന വ  ന 
 േവ ി ഈ വ  ഷെ  വാ  ഷി 

ക വിഹിതമായ 240 േഡാള   ന ാ വ   
ഈ മാസം തെ  ന ി സഹകരിക്കണ 
െമ ് അഭയ്  ി . 
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     ചാ   പറ ത്  എെ  െബ  ്െഡ 
ആ  ഭാട രഹിതമായി നട ിയാ   മതിെയ 

ാണ് . എ ാവ ം ബ  േഡ ്  വില കൂടിയ 
േക ം കമനീയമായി അല രി ിരി  
ഹാ ം, കു ിക   എ ാവ ം ചു ം കൂടിനി ്  ഉ  

ി   "ഹാ ി െബ  ്േഡ " എ  പാ ം 
ഈണ ി   പാടു ത്  ǌാ   േക ി ് . 
അതിനു േശഷം േകക്ക്  റി ്  എ ാവ  ം 
െകാടു . പി ീട്  വിഭവ സ മായ സദയ്. 
ഇ െനെയാെക്ക ǌാനും ആ ഹി താണ് .  
 

     ചാ   ന േത െച ക . അതി   ǌാ   
അഭിമാനം െകാ . ഒ  നിക്ക ം ബനിയനും 
മാ ം ധരി  നട ാ   മതി എ ാണ്  ചാ   
പറ ത് . അത്  െചളി പിടി േ ാ   അ ി 
മാ   അലക്കി ം. തുണി ഉണ തു വെര 
ഉടുക്കാ നായി ്  ര ക ിരിക്കണം. അ  
ിമാ  ം എേ ാട്  വലിയ േ ഹമാണ് . എെ  അ ി 

മാ െട േപര്  േക  േക്കേ : സിഡ ് , ൈവസ് സിഡ ് , 
െസകര് റി, േജായി ് െസകര് റി, ഷറ  . ചാ െ  േപര്  

ിരിച   ഡയറക്ട  . നിെ  േപര്  എ ാെണ ് േചാദി ാ   
ǌാ   പറ ം "വി  സ ് ഡി േപാ   െസാൈസ ി." 
 

     എെ  ബ മി ാദിക   ഇവിെട വളെര േപ ് . എ ാ 
വ ം ǌായറാ കളി   ഇവിെട വരിക ം എെ  താേലാലി 

ക ം െച  സമയ ്  പടി വാതി   വ ിരി  
െഡാേണഷ   േബാക്സി   എനിക്കായി സ ാന തുക നിേക്ഷ 
പി ാണു േപാകാ ത് .  ആവശയ്ാനുസരണം മ വെര  
സഹായി വാ   െഡാേണഷ   െപ ിയി   േവ  പണം 
വീ ി േ ാ എ  ചാ   പറയാ ്. അേ ാ   ǌാ   
പറ ം: അ  പംകൂടി ക്ഷമി . ന ക്ക്  പി ീട്  കി ിെക്കാ ം.  

 

     ചാ   പറ ത്  ഇതുവെര എനി  കി ിയ 
കാശ്  ്  കര  ശ  ഒ  ല 
െ  െമ ാന ന്  െകാടുക്കണെമ ാണ് . ǌാ   
േചാദി  അെത ാ? ചാ   പറ : േമാെന 
അവ   ഒ ിരി ദാരി യ് ിലാണ്  കഴി ത് . 
ന െട നാ ി  ദരി േരക്കാ   കൂടുത   അവ 
ശത അനുഭവി വരാണവ  . ǌാ   ഓ   
േനാക്കിയേ ാ   അത്  ശരിയാണ ്  േതാ ി. 
ǌാ   പറ  എ ാ   എനിക്ക്  ഇേ ാ   ഒ  
േജാഡി  മാ ം മതി. എെ  ര ാം പിറ 

ാളിന്  മെ ാ  േജാഡി ഉടു ം നിക്ക ം വാ ി 
ത ാ   മതിയാകും.  
 

     ചാ   പറ ; മകേന, ആ ാവി   ദരി   
ഭാഗയ്വാ ാ  ; എെ ാ   സ  രാജയ്ം അവ  
േടതാകു . ദുഖി ത   ഭാഗയ്വാ ാ  ; എെ ാ   

അവ   ആശ സി ിക്കെ ടും. താ വ   ഭാഗയ്വാ ാ  ; 
എെ ാ   അവ   മി അവകാശമായി അനുഭവി ം. 
നീതിെയ റി ്  വിശ ം ദാഹ ം സഹി വ   ഭാഗയ്വാ 
ാ  ; അവ   തൃ രാകും. ക ണ വ   ഭാഗയ്വാ ാ  ; എെ  
ാ   അവ െട േമ   ക ണ ാകും.  

 

     േമ ഡി  േസകര്ഡ്  ഹാ  ്  ക്നാനായ കേ ാലിക്കാ 
േദവാലയ ിെല െസ ് വി  െസ ് ഡി േപാ   െസാൈസ ി 
െട ധനേശഖരണാ ം ത ാറാക്കിയ ഒ  െച  േലഖന 

മാണിത്. എ ാവ ം കഴി  സഹായിക്കണെമ. െഡാേണ 
ഷ   േബാക്സ്  ന െട തി ദയ പ ിെ  സമീപ ായി 
ഉറ ി ി ് .  
 
     (ഇതി   പറ  കഥാ പാ   സ  ികളാണ് ) 

ഓ. െജ.േജാ   
കല്ാക്കിയി   

Photo above: Children and Teens ministry program of St. Mary’s Unit held at OLV church. 
Photo below: Retreat by Aravindaksha Menon held at Community Center. 
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READERS / LECTORS മംഗള വാ   കാലം  

Dec. 9 PASSAGE MALAYALAM MASS ENGLISH MASS 

1st Reading Isaiah 11:1-10  Mercy Elavumkal  Joel Pottoore  

2nd Reading Romans 15:4-9  Philo Chitalakkattu  Jency Naduveetil  

Dec. 16    

1st Reading Isaiah 35:1-6a, 10  Anitha Kooplikattu  Merlyn Erapuram  

2nd Reading James 5:7-10   Peter Thazhathuvettath  

ST. MARY’S at OLV 

Jeffry Thirunelliparampil  

Jeremy Thirunelliparampil 

 

Sarika Chakkalapadavil 

Shama Chakkalapadavil 

December 9 December 16 

MALAYALAM MASS 
Abeena Karikkal 
Nirmal Maniparambil 
Soumya Kulathilkarottu 
Kichu Maliackalthara  
 

ENGLISH MASS 
Jeffin Chakkalakal 
Jogin Kadamuriyil  

MALAYALAM MASS 
Sherry Kulathilkarottu 
Vinitha Padinjath 
Kichu Maliackalthara 
Tinu Parangattu  
 

ENGLISH MASS 
Jerry Poothakary 
Jamie Mutholam  

YOUTH 
CENTER 

PROJECT 
 

 

     Please contribute 
generously for our 
Youth Center Pro-
ject. Please bring 
your donation to the 
church so we can 
finish the project on 
time. Minimum ex-
pected contribution 
including the church 
fund is $5,000. Ex-
pected blessing is 
on August 3, 2008. 

Youth Ministry Presents: 
Silver Jubilee 

Seminar Series 
 

Workshop for parents of teen-
agers (13 years and up) on 
December 9, 2007 after Mala-

yalam Mass by Dr .Gregory Lewis, PsyD. (John H. 
Stroger Jr. Hospital of Cook County.) and Ms. Megha 
Tailor .       

Topic:  
HOW TO BETTER UNDERSTAND  

AND COMMUNICATE WITH YOUR TEENAGER. 

കര്ി മസ്  കേരാ   
 
   ന െട പ ി െട വികസന വ  ന   
േവ ി ഭവന   സ  ശി ്  ഈ വ  ഷ ം 
കര്ി മസ്  കേരാ   നട കയാണ്. ന െട പ ി ്  
ഏെറ സഹായം ആവശയ്മായ ഈ അവസര ി   
ഏവ െട ം സഹകരണ ിനു ന ി പറ . 
  

േകാ  ഡിേനേ ്:  
അലക്സ് പടി ാേറ   & ബിനു റയി   

CHRISTMAS SCHEDULE 
Monday, December 24 
06:30 P.M. Christmas Mass 
08:15 P.M. Nativity Dance in the parish hall. 
08:30 P.M. Cake Cutting and Dinner 
09:00 P.M. Gift Sharing from Christmas Tree. 
(Volunteers are welcome to donate 5 or more gift 
packets. Gifts can be received by contributing $5 to 
the Youth Center Project.   

ST. MARY’S UNIT 
8:00 P.M. Christmas Mass at St. Emily Church, 1400 
E. Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056. 
 

Tuesday, December 25 
10:00 A.M. Mass at Sacred Heart Church. 
 

Monday, December 31 
07:00 P.M. Year End Service, Holy Mass, and Adora-

tion at Sacred Heart Church. 
Tuesday, January 1 
10:00 A.M. New Year Service and Holy Mass. 
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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) 

 

 

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,  
CHERIAN VENKADATHU 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

 

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. 
6400 College Dr. Suite 100, Palos Heights, IL 60463 

(708) 489-0123, www.choicecarehh.com 

Medicare Certified, most insurance accepted.  

Gaanam 
Videos & Photos 
Edukkutharayil 

Professional Touch 
with  
Latest Technology. 

 
 
 
 

ANIL 
Cell: 630-202-5969 
Res: 847-827-7827 

For your Individual Income tax preparation 

Cell :( 847) 436-4330 

Dec. 2                          
Mass OLV - St. Mary’s Unit  830.00 
Offering for Malayalam Mass 1,347.00 

Offering for English Mass 90.00 

Food (Chicago Women Min.) 401.00 

Building Fund: Youth Center 250.00 

Agape Store (for charity) 43.00 

Piggy Bank by children 750.00 

TOTAL AT SACRED HEART 2,881.00 
Retreat Com. Ctr 238 & OLV 927.00 
Retreat at Maywood (3 days) 1,814.00 

There will be Christmas Tree Program like last 
year at our Sacred Heart Church on December 

24th after Christmas Mass. 
You may purchase a coupon by donating five 

dollars to the Youth Center Project. Santa will 
give you a gift worth $5 - $10. 

Thanks to the sponsors of these gifts. More 
sponsors are welcome. 

General Coordinator: Cyriac Keezhangattu 

ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ി   
 

വി  എ ാേനാസ് 
സഹദാ െട െചറിയ തി ാ   

 

ഡിസംബ   30 ǌായറാ  
രാവിെല 10:00ന് 

 

േദ ിമാ  : 
ഉഴ   െഫാേറാനാംഗ   



 

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 approvals 

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 

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 * Cyril Kattapuram 224-717-0376 

Royal Maids L.L.C. 
We make it sparkling clean 

 

Malayalee Family Owned and Operated 
 

Free Estimate: 847-676-2300 
 

4901 Oakton St.,                Fax: 847-676-2303 
Skokie, IL 60076                 Cell: 847-687-2151 
 

E-mail: sparklinghomes@comcast.net 


