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ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ി   
വി  എ ാേനാസ് സഹദാ െട െചറിയ തി ാ   

ഡിസംബ   30 ǌായറാ  രാവിെല 10:00ന് 
െച േമളേ ാടുകൂടിയ തി ാ   ദക്ഷിണം. 

അടിമ വ തിനും ക ംതൂവാല എടു തിനും േന   കാ ക   
സമ  ി തിനും അവസര ായിരി ം 

 

േദ ിമാ  : ഉഴ   െഫാേറാനാംഗ   

LET US BE GRATEFUL TO GOD FOR 
OUR ACHIEVEMENTS IN 2007 

 
Starting of St. Mary’s Unit. 

DVD Production of Knanaya Kudiyetta Ballet. 
Construction of additional Kitchen and modifications in the church. 

Various Retreats by Shalom TV and other teams. 
Two Youth Retreats followed by more youth involvement in our parish. 

Sal Solo and Mark Nemo programs for children and youth. 
Beginning of English Syro-Malabar Mass for children and youth. 
Eucharistic adoration of Children and Youth on alternate Fridays. 

Beginning of Agape Store & Parish Library. 
Beginning of Youth Center Project with big hall. 
Starting of Koodara Yogam (Ward Meetings). 

Starting of Men’s Ministry. 
Purchase of Rectory. 

Establishment of the first Knanaya Cemetery outside Archdiocese of Kottayam. 
First Meeting of Knanaya Region priests and laypeople. 

Starting St. Vincent de Paul Society and Senior Citizen’s Ministry. 
Summer Programs to make the parish active during summer. 

Sponsoring Church construction in the Diocese of Miao. 
Reception to Cardinal Mar Varkey Vithayathil and Archbishop Mar Mathew Moolakkatt. 

Understanding to construct second church in Hoffman Estate. 
And many more … 
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SATURDAY, DECEMBER 29, 2007 
Mass & Novena at 10:00 A.M.  
 

SUNDAY, DECEMBER 30, 2007 
FEAST CELEBRATION OF ST. STEPHEN 
Malayalam Holy Mass for all at 10:00 A.M. 
No Religious Education Class or English Mass 
today at parish church or at St. Mary’s Unit. 
 

Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, DECEMBER 31, 2007 
Year-End Service, Mass, and Adoration at 7:00 
P.M. at parish church. 
Year-End Service at KCS Community Center at 
9:30 P.M. 
 

TUESDAY, JANUARY 1, 2008 
New Year Service and Mass at parish church at 
10:00 A.M. 
 

THURSDAY, JANUARY 3, 2007 
വാ െ  ചാവറ കുരയ്ാേക്കാസ് ഏലിയാസ െ  തി ാ   

Mass, Novena, and Benediction at Community Cen-
ter at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JANUARY 4, 2007 
Mass and Adoration at 7:00 P.M. 
Meeting of Volunteers after Holy Mass 

SATURDAY, JANUARY 5, 2008 
Mass & Novena at 10:00 A.M.  
Confession at S.H. Church 
 

SUNDAY, JANUARY 6, 2008 
ദനഹാ കാലം ആരംഭി . 

Religious Education classes and Malayalam Holy 
Mass at 10:00 A.M. 
മാ   ചൂള റ ി   പിതാവിെ  ചരമ വാ ഷിക  ആചരണം:  
കു  ബാന  േശഷം ഒ ീസ്, േഹാളി   മ ാ (01-08-1951). 

Follow up Seminar for Parents of Teenagers in 
the hall by Dr .Gregory Lewis, PsyD. (Cook County 
Hospital) and Ms. Megha Tailor on 'How to under-
stand and communicate effectively with your 
teenager.'   
English Mass at 11:30 A.M. 
 

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

TUESDAY, JANUARY 8, 2008 
മാ   ചൂള റ ി   പിതാവിെ  ചരമ വാ ഷിക ദിനം.  
 

THURSDAY, JANUARY 10, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at Community Cen-
ter at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JANUARY 11, 2007 
Mass and Adoration for children at 7:00 P.M. 
Parish Pilgrimage to the Diocese of Miao for the 
inauguration of Sacred Heart Church in Miao 
sponsored by our parish and SS. Peter and Paul 
Church in Miao sponsored by our vicar Fr. Abra-
ham Mutholath. 

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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ആേഘാഷ   ൈദവ ിനു ിയംകരമാണ് . 
എ ാ   അവ ൈദവ ി   
സേ ാഷി വയാകണം 

      
     എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

 

     അേമരിക്കയി   ǌാ   ആദയ്ം എ ിയത്  1987 ഡിസംബ 
റിലായി . ആ വ  ഷാവസാനം ന  ഈയ   പാ  ിയി   
പെ ടു വാ   േലാസാ ലസി  എെ  സേഹാദരെ  കുടും 
ബേ ാെടാ ം എേ ം അവ െട ഒ  ്  തെ  ഭവന 

ിേല  ക്ഷണി . അ െ  പ  ിയി   വാ  കയ് ിെല 
ിയ ഒ  അ നും അ ി ായി . അവ  ം എനി 
ം ന  ഈയ   പാ  ി ഒ  തുമയായി . 

 

     അ ാഴം കഴി ്  എ ാവ ംതെ  ഈര േപ   േച   
 നൃ ം ആരംഭി . ആ  പിറവി െട കൃതയ് സമയം അറിയാ 

നായി ി.വി. ഓ   െച  വ ി . ഷാെ യി   െപാ ി ാ   
അതിെ  കു ി ം േമശ റ  വ ി . േമ  റ  അ  
നും അ ി ം ǌാനുെമാഴിെക ബാക്കിെയ ാവ ം നൃ  
ിലാണ് . ǌ െള ം ആകൂെട നൃ ം െച വാ   പല ം 

നി  ബ ി ി . കുേറ കാ ി േശഷം അ   എെ  
േനാക്കി മ ഹാസേ ാെട പറ : "അ ാ ഇനി ന   മാ ം 
നൃ ം െച ാതി ി  കാരയ്മി ." ഇതു പറ ്  അ   
അ ി െട ൈകപിടി ്  മ വെര അനുകരി ്  നൃ മാരം 
ഭി . മടു േ ാ   അ   എെ  അടു  വ ി ി  പറ 

: "േചരതി വ െട നാ ി   െച േ ാ   േചര െട നടു 
റി തി ണമേ ാ!" 

 

     ആേഘാഷ  ക്ക്  അമിത ാധാനയ്ം ന  അേമരിക്ക   
സം ാര ിെല ിയ നാം േചര െട നടു റി മാ മ , വ   
തെ  തി ാ   ത ാറാകു . നാ ി   നവവ ാരാേഘാഷ 
േ ക്കാ   ാധാനയ്ം വ  ഷാവസാന- തുവ ര ാ  ന 
ക  ക്കാണ് . കഴി  വ  ഷെ  നിരവധി അനു ഹ   
ൈദവ ിനു ന ിയ  ി ്  പരി  കു  ാന െട തി സ ി 
ധിയി   ആരധനേയാെട ചിലവഴി ്  നാ ിേല  േവശി 
ി  ന ക്കിേ ാ   സായി ിേനേ ാെല മദയ് ലഹരിയി   

നൃ ം െച ്  നവവ ര ിേല  േവശി വാനാണു താ  
രയ്ം. ന െട തിയ തല റ ം സായി ിെ  സം ാര ി  ത 
െ  വള വാ   നാം വളം വ െകാടു ക ം െച .  
 

     ഇത്  ആ  പിറവി െട കാരയ് ി   മാ മ , കര്ി മ 
സിനും ഈ റിനും ബാധകമാണ് . 25 േനായ ിേനക്കാ   അേമ 

രിക്കക്കാ  ം ന ം ിയം കര്ി മസാണേ ാ. അതുെകാ 
ാണ്  േനാ കാലം വ   നാം കര്ി മസ്  ആേഘാഷി  
ത് . െപസഹാ ആചരണ ം ദുഃഖെവ ിേയ ംകാ   അേമരി 

ക്കക്കാ  ം ന ം ിയം ഈ റാേഘാഷമായിരി .  
 

     ന ക   െച വാ   ൈദവം അവസരേമകിയ 2007 എേ  
മായി നെ  പിരി കയാണ് . കുെറെയാെക്ക ന ക ം തി ക ം 
ഈ വ  ഷം നാം െച . ഏെറ ൈദവാനു ഹ ം കുെറ ദുഃഖ ം 
ന ായി. വിശകലനം െച ാ   ജീവിതെ  െമ െ ടു  
വാനു  ഗുണപാഠ അനുഭവ ം ന ായി. അവ െട 
പ ാ ല ി     തീക്ഷകേളാെട 2008േല  ൈദവ 

ിലാ യി  ന  ചുവടുക   വ ാം. 
 

     ന െട ഇടവക െട പ ാ ല ി   വിലയി േ ാ   
ഏെറ ൈദവകൃപ െട വ രമായി  2007. െസ ്  േമരീസ്  
ണി ിെ  ആരംഭം, ഇടവക െട െറക്ടറി വില  വാ ിയത് ,  
വാസി ക്നാനായക്കാ െട ഥമ െസമിേ രി െട ാപനം, 

്  െസ   പ തി െട തുടക്കം, കാ ലിക്  ചാരി ീസ്  
ന െട പ ിയി  നി  മാറിത തിനാ ായ സൗകരയ് 

 , േഹാ ാ   എേ ി   ര ാമെ  പ ി ാപി വാ 
നു ായ ധാരണ, അതിെന തുട  ായ ശാ ത, എ ി 
വ ം, പരി  ഗുഡ െ  മാതാ  വഴി ലഭി  അനവധി 
കൃപക  , ന െട ഇടവകയിെല കു ിക  ം വജന   

 െ െട എ ാവ  ം ഉ ാകു  അ ീയ ഉണ  ്  എ ി 
വ ം എടു  പറയ ക്കവയാണ് . 
 

     ഇ ാേയ   വംശ ിെ  ഏക ആരാധനാലായമായി  
ജ സേലം ൈദവാലയംേപാെല വാസി ക്നാനായക്കാ െട 
ഏക ഇടവക പ ിയായ ന െട തി ദയ ൈദവാലയം ഇ  
മലേമ യ  െ  ദീപം േപാെല വാസി ക്നാനായ 
ക്കാ  െക്ക ാം മാതൃക ം ആേവശ മായി മാറിയിരി .  
 

     അശാ ിയി  നി  ശാ ിയിേല ം അൈനകയ് 
ി  നി ് ഐകയ് ിേല ം നീ  നാം 2008   അവ െട 
 തയിെല വാ   പരി മി ക ം ാ  ി ക ം 

േവണം. സഭാ-സാ ദായിക സംവിധാന   പര രം ൈക 
േകാ  ്  ഉ തിയിേല  കുതി യ തിന്  ഉദാ  മാതൃക 
യായി ചിക്കാേഗാ ക്നാനായ സ ഹം മാ വാ   ന ക്ക്  2008   
ഇടയാകെ . നവവ രാശംസക   േന   െകാ ്  

 

 ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  
 

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

അരാധനയി ാ  ആേഘാഷ  അരാധനയി ാ  ആേഘാഷ  അരാധനയി ാ  ആേഘാഷ   

SPECIAL THANKS 
 

     Thanks to all our volunteers and sponsors at 
Sacred Heart Church and St. Mary’s Unit for mak-
ing our Christmas Celebration a great success. 
May God bless you for your support. 
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െര സ ദായേ ാട്  േച  നി  വാനും, ക്നാനായ 
പ ികളി   നി ം മതേബാധന പരിശീലനം ലഭി 

 കു ികളി െട അനുഭവ സ  തിയ ഒ  
തല റെയ വാ  െ ടു വാനും, സഭ ം സ ദായ ം 
ഒ െക്ക ായി ഒേരദിശയി   ചി ിേക്ക ത്  കാല 
ഘ ിെ  ആവശയ്മാണ് . അതിനു  സാഹചരയ് 

  എ ാം ഒ ിണ ി വ െകാ ിരി  
ഈ കര്ി മ ് - തുവ ര േവളകളി   േ ഹ ച  
ലകളി   ൈകേകാ  വാ   ന േക്കവ  ം േ ാ 
ിറ ാം. സഹജീവികളി   കര്ി  നാഥെന ദ  ശി  
െകാ ്  അവിടു  പഠി ി  തയ്ാഗ ിെ ം 
േ ഹ ിെ ം േസവന ിെ ം സഹന ി 
െ ം മാ  ളി   ചരി വാ   കര്ി മസ്  നെ  

ഉദ്േബാധി ി . 
 

     ചിക്കാേഗാ ക്നാനായ മിഷനും ചിക്കാേഗാ ക്നാനായ െസാ 
ൈസ ി ം പീകൃതമായി ്  നീ  24വ  ഷ    ി 
യാക്കി ജുബിലി വ  ഷ ിേല ്  േവശി ിരി കയാണ് . 
ഇക്കാലമ ം ക ിെല കൃ മണിേപാെല ചിക്കാേഗായിെല 
ക്നാനായ സ ഹെ  കാ സംരക്ഷി ്  വള  ി വ താക്കിയ 
ൈവദികേ േര ം ൈവദികേര ം  സ ദായ േ ഹികേള ം 
ന ിേയാെട രിക്കാം. കഴി കാല ളി   ചിക്കാേഗായിെല 

  തല റക്കാ   െച  തയ്ാേഗാജ ല േസവന  ം 
വ  ന  ം ി   പി   തല റക്കാ   ശിര ്  നമി 

.  
 

     ആേരാപണ തയ്ാേരാപണ  ക്കായി സമയ ം പണ ം 
കായികേശഷി ം ന െ ടു ാെത ഐകയ് ിെ  പാതയി   
ചരി െകാ ്  നാമാരംഭി  തിയ ാന  ം സംര 
ഭ  മായി ന െട പണ ം സമയ ം കായികേശഷി ം 
വിനിേയാഗിക്കാം. അനുവദി കി ിയിരി  സഭാസംവിധാന 

ളി   ചവി ിനി െകാ ്  വള ക ം ഇനി ം അനുവദി  
കി ാനു  സഭാസംവിധാന  ക്കായി ഒ മേയാെട പരി മി 

ക ം െച ാം. ന ക   നിറ  അനുര ന ിെ  2008 

     വിേദശ ക്നാനായക്കാ െട തറവാടായാണ്  ചിക്കാ 
േഗാെയ വിേശഷി ിക്കാ ത് . വിേദശ ്  ആദയ് 
മായി ക്നാനായ മിഷ   ാപിതമായതും, നാ ി  നി 

ം വ  ൈവദിക െട േനതൃത ി   ആദയ്മായി 
അജപാലന വ  നം ആരംഭി തും, അേമരിക്ക 
യി   ആദയ്മായി കമ ണി ിെസ   എ  ആശയം  
നട ിലാക്കിയതും, വിേദശ ്  ആദയ്മായി ക്നാനായ 
ഇടവക ഉ ായതും ചിക്കാേഗായിലാണ് . ചിക്കാേഗാ 
യിെല ക്നാനായ സ ദായ ി ാകു  െചറിയ 

ന   േപാ ം ഇതര സം ാന ളി ം സ  
ഹ ളി ം വലിയ ചലന  ക്ക്  വഴി െതളിക്കാ 

് .  
 

     െസേ ാമസ് സീേറാ-മലബാ   പത െട ാ പന ിന്  
ചിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ സ ഹം ന ിയ പി  ണ ം 
േ ാ ാഹന ം ആ  ം വി രിക്കാനാവി . എ ാ   
കഴി  കാല ളി   ന ി   അറിേ ാ അറിയാെതേയാ 
പല അവസര ളി ം ഉ ായി  വിഭാഗീയത ന െട ം 
അതി െട അേമരിക്ക വനിേല ം ക്നാനായക്കാ െട സഭാപ 
ര ം സാ ദായിക മായ വള  െയ പിേ ാ ്  നയി ിേ  എ ്  
വിലയി േ ിയിരി .  
 

     ന െട വള   േതയ്ക ഘ ിെല ി രടി  നി  
േ ാ   നെ  നാമറിയാെത തലാക്കി ന െട േതാളി   ച ി 
കയറിയ നിരവധി സ ഹ   അേമരിക്കയി   ഉടനീളം ഉ ് . 
ആേരാടും പരാതി ം പരിഭവ ം പറയാെത സ യം വിചി ന 

ിനും ആ പരിേശാധന ം ത ാറായി േ ഹചരടി   
േകാ  െ ടു  മാലേപാെല ഒ ായാ   ഏതുനിമിഷ ം ന  
െ െതാെക്ക തിരിെ ടു വാ   ന ക്ക്  സാധി ം. 
ന െ ത്  േനടിെയടു  അനുര ന ിെ ം ദയ 
പരിവ  ന ിെ ം വ  ഷമായി 2008െന നാം സ ീകരി 
ക്കണം.  
 

     ന െട സഭാപര ം ആ യ്ാ ിക മായ വള  ക്ക്  പ ി 
ം േവദപാഠ ക ം അതയ് ാേപക്ഷിതമാെണ ്  നാം ക  

കഴി . അതുേപാെല ന െട സാ ദായിക ം സാം ാരിക ം 
സാ ഹയ്ക മായ വള  ക്ക്  സംഘടന ആവശയ്ഘടകമാെണ ്  
അനുഭവ   നെ  പഠി ി . അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ 
ക്കാ െട ഉ തി േവ ി പീകൃതമായിരി  ക്നാനായ 
റീജിയണും വിവിധ സം ാന ളിെല സംഘടനക െട േക  
സംഘടനയായ െക.സി.സി.എ  .ഏ. ം ൈകേകാ   പിടി 
ാ   പല േന ം െകാെ ടു വാ   സാധി ം. ന ക്ക്  ലഭി 

േക്ക  അവകാശ  േവ ി േറാമി ം െസ ് േതാമസ്  
പതാ േക ി ം സ  ം െച വാനും അേമരിക്കയി  

ടനീളം തിയ ക്നാനായ മിഷനുക   ഉ ാ വാനും അതുവഴി 
നിരവധി ഇടവകക ം സമീപഭാവിയി   പത ം ഉ ാകു 
വാനും അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ സംഘടനക ം ക്നാനായ 
റീജയണും ഒ മി ്  വ  ിേ  മതിയാകൂ.  
 

     സ ദായ ിെ  ഖയ്ധാരയി   നി ം അക  നി വ 

സജി സജി 
തൃക്കയി  തൃക്കയി    

േ ഹ ച ല തീ  ് 2008   േ റാം 

Follow up Seminar for  
Parents of Teenagers 

 

By Dr .Gregory Lewis, PsyD. (Cook County Hospital) 
and Ms. Megha Tailor at our Parish on Sunday Janu-
ary 6, 2008 after 
10:00 A.M. Mass.  
 
Topic: 'How to un-
derstand and com-
municate effec-
tively with your 
teenager.'   
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YOUTH CENTER PROJECT 
 
     Please contribute generously for our Youth 
Center Project. Please bring your donation to the 
church so we can finish the project on time. Mini-
mum expected contribution including the church 
fund is $5,000. Expected blessing is on August 3, 
2008. 

“SINCE THEY WERE NO MORE” 
 

     It is hard for us to imagine the ruthlessness of King 
Herod. Herod orders the massacre of all boys under 
two years of age in the vicinity of Bethlehem. Out of 
jealousy that a rival king had been born, Herod re-
sorts to the worst kind of violence imaginable. That 
particular Gospel passage quotes Jeremiah the 
prophet: “A voice was heard in Ramah, sobbing and 
loud lamentation; Rachel weeping for her children, 
and she would not be consoled, since they were no 
more” (Matthew 2:18). 
 
     Each day across our planet children die of starva-
tion, disease, and the violence of war. The very fact 
that God became flesh and dwelt among us in the 
form of a tiny helpless child should give us pause to 
consider how well our world treats children. 
 

DEDICATION TO THE CHILDREN 
 

     For many of us, the Christmas season is a time 
focused on bringing happiness to our children. The 

delight in their eyes as they sing the carols, open their 
gifts, and share in the food and festivity makes all our 
hard work seem to be really worth it. We should re-
joice that our efforts to bring them the joy of the sea-
son result in such happiness. However, the sad real-
ity is that there are many children who struggle with-
out the basic necessities of life. Why not take the time 
during this Christmas season to find out what you can 
do to help the poorest of the poor?  
 
Today’s Readings: Sirach 3:2–7, 12–14;  
Colossians 3:12–21; Matthew 2:13–15, 19–23 

The Holy Family of Jesus, Mary, and JosephThe Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph  



December 30, 2007  Knanaya Parish Bulletin Page  6 Vol. 3,  Issue 14 

READERS / LECTORS പിറവി ി നാ   

December 30 PASSAGE MALAYALAM MASS ENGLISH MASS ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Sirach 3:2-7, 12-14  Lissy Naduveetil  No English Mass Malu Muriparampil 

2nd Reading Colossians 3:12-21  Tessy Thattarettu   Jeena Poozhikunnel  

January 6     

1st Reading Isaiah 60:1-6  Anne Variyakala  Roshan Muringothu  Jacquelene Mundaplackil  

2nd Reading Ephesians 3:2-3a, 5-6  Sujamol Kollalappara  Lucas Chemmachel  Michelle Kulangara  

     From my observation for the past one 
year, I understand that Maywood Knanaya 
Church is in sync with the practices of Kot-
tayam Diocese for all practical purposes.  I 
am very happy to note the new avenue of 
cooperation on the part of Knanaya Parish 
with Knanaya Catholic Society. We are 
blessed to have great leaders in our com-
munity, Rev Fr Abraham Mutholath Vicar 
General, vigorously running the affairs of 
Knanaya parish, keeping our tradition and 
culture intact in the parish and Mr. Shaji 
Edat  KCS President and his team con-
ducting the business of KCS with dedica-
tion and determination, during this jubilee 
year. 
     Jesus said, “Peace I leave with you; my peace I 
give to you.” (John 14:27). I believe that Jesus had 
heard the prayers of our community. Our people are 
fed up with the politics in our community and are ex-
cited about the changes happening. KCCNA is also 
very glad to see the recent development that is taking 
place in Chicago. Chicago is considered as our 
Knanaya Tharavadu in North America.  Let us be a 
shining example to our fellow Knanaites in North 
America. 
     Psalm 133:1 says: “Behold, how good and pleas-
ant it is when brothers dwell in unity.”  Yes, let us join 
hands and see what wonders our love and unity can 
do. Let us be renewed with infant Jesus during this 
Holy Season and greet and treat one another with 
love and respect. Remember heaven and hell begins 
here on earth. We can experience the glimpse of 
heaven in our own families and in our community by 
living in peace and harmony with one another. Re-
member that our Knanaya Community in Chicago is a 
unique community. In spite of all our differences there 
is much love, understanding and concern for one an-
other. The distinguishing characteristics our 
Knanaites is our unity, love and helping nature. Let us 

foster these qualities and rejoice in the 
growth of one another and help each other 
to grow. I had a chance to visit other 18 
units and I see that there is something spe-
cial here in Chicago. It is we who make 
that difference by our nature of helping one 
another and our love and care for each 
other, like early Christians. That is also the 
secret of our growth both materially and 
spiritually. 
     So let us continue to do all the good we 
can, to all the people we can, in all the 
ways we can, at all times we can, and for 
as long as we can. Salkarmagal cheyuga 
nee alsatha koodathe. Our entry to heaven 
is not measured by our riches, popularity, 

or power; but by our good works to our fellow human 
being. Let us recollect the golden saying in the bible: 
“whatsoever you do to the least of my brothers you do 
unto me.” If we say we love God and not love our 
brothers we are liars. Let us make our New Year 
resolution to live in peace and harmony with one an-
other and then God will shower his abundant bless-
ings on family and community. 
     Let us make our Jubilee Year a year to be cher-
ished in the history of KCS. I am sure that KCS in co-
operation with our Knanaya Parish can do wonders 
including executing our dream project of building 
Church and Community Center in Hoffman Estate. 
Yes we can do it. Let us leave a legacy to our chil-
dren what true Knanaya spirit means.  

Cyriac Lukose 
Puthepurayil 

KCCNA  
Gen. Secretary 

വ  ഷാവസാന വ  ഷാരംഭ ഷക   
     സീേറാ മലബാ   ആരാധനാകര്മമനുസരി  വ  ഷാ 
വസാന ഷ ഡിസംബ   31ന് ൈവകുേ രം 7:00ന് 
ഇടവക പ ിയി ം ൈവകുേ രം 9:30ന് ക ണി ി 
െസ റി ം ഉ ായിരി ം. വ  ഷാരംഭ ാ  ന   
ജനുവരി 1ന് രാവിെല 10:00നായിരി ം 
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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 

 

 

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 

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന് 
ഉപകാര രണ 

 

- ഒ  വിശ ാസി 

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന് 
ഉപകാര രണ 

 

- ഒ  വിശ ാസി 

December 30 January 6 

10:00 A.M. MASS 
 

Sherry Kulathilkarottu 
Vinitha Padinjath 
Kichu Maliackalthara 
Tinu Parangattu  
Geo Chemmachel 
Vimal Thottupurathu  

10:00 A.M. MASS 
Tinu Paranjattu 
Arun Nellamattam 
Amal Vellapally 
Jithin Kaduthodil 
 

11:30 A.M. English Mass 
Aleta Varakalayil 
Kevin Thottichira  

വാ  ഷിക സംഭാവന ന ിേയാ? 
 

  ന െട ഇടവക െട വികസന വ  ന  േവ ി 
ഈ വ  ഷെ  വാ  ഷിക വിഹിതമായ 240 േഡാള   
ന ാ വ   ഈ മാസം തെ  ന ി സഹകരിക്കണെമ ് 
അഭയ്  ി . 

December 16                          

Mass OLV - St. Mary’s Unit  313.00 

Offering for Malayalam Mass 2,562.00 

Food (Women Min. Morton Grove) 350.00 

Building Fund: Youth Center 1,500.00 

Agape Store (for charity) 42.00 

Piggy Bank by children 183.94 

TOTAL AT SACRED HEART 4,637.94 

One Dollar Collection - St. Mary’s 116.25 

One Dollar Collection - S.H. Church 86.00 

Please write family name on the envelope / check  

YEAR-END & NEW YEAR SCHEDULE 
 
Monday, December 31 
07:00 P.M. Year End Service, Holy Mass, and Ado-

ration at Sacred Heart Church. 
 
9:30 P.M. Year End Service at Community Center. 
 
Tuesday, January 1 
10:00 A.M. New Year Service and Holy Mass. 



 

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) 

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 * 

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 

For your Individual Income tax preparation 

Cell :( 847) 436-4330 

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        

 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) 


