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(ഇടവക പ ിയിെല മിനി ിക െട 
െസമിനാറി   െച  സംഗം.) 

     ജ ംെകാ  ക്നാനായക്കാരനെ ി ം ǌാ   
ക  ംെകാ  ക്നാനായക്കാരനാണ് . കു   
സ േദശീയായ എെ  ആദയ് കു  ാന സ ീകരണം 
ത   എ ാ കാരയ് ം േകാ യം അതി പത െട 

കു   പ ിയിലാണു നട ിയത് . ആ പ ി 
െട ളിലാണു ǌാ   പഠി ത് . എെ  േ ഹിത   

എ ാവ ം ക്നാനായക്കാരാണ് . ക്നാനായ േ ഹിത 
ാ െട കൂെട വള  തുെകാ ്  എെ  വിവാഹ ം 

കുെറെയാെക്ക ക്നാനായ രീതിയിലാണു നട ിയത് . 
കലയ്ാണ തേല ് ച ം ചാ  ്  ക്നാനായ രീതി 
യി   നട ി. അതിര ഴ പ ിയിലായി  
എെ  വിവാഹം നട ിയെത ി ം അത്  ആശീ  ദി ത്  
ബ മാനെ  ഊരാളി   പീ റ നായി . 

     1986   േജാ   േപാ   ര ാമ   മാ  പാ ാ േകാ യ  
വ േ ാ   ആ പരിപാടി െട വാ   കവ   െച ത്  ǌാനാ 
യി . അതിെ  ക  വീനറായി  ബ . ഊരാളിയില നു 
മായി എനി  വളെര വലിയ ബ ായി . അ ാേദ 
ശി   ǌാ   ധാരാളം േലഖന   ഏ തിയി ് . അതി   

Bishop Mar Jacob Angadiath, Vicar General and Region Director Rev. Fr. Abraham Mutholath, mission directors, and 
lay representatives from our parish and missions in the U.S. who participated in the Knanaya Catholic Region meeting of 
the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago held at Sacred Heart Knanaya Catholic Church in Chicago. 

എെ  ഇ  വ ക   സി െ ടു ിയി ് . 
അഭിവ യ് കു േ രി പിതാ മായി എനിക്ക്  അടു 

 ബ മാണു ത് . േകാ യം അതി പത െട 
പല പ ികളി   െസമിനാറിനും കല്ാസ്  എടു വാനു 
മായി എെ  ക്ഷണിക്കാ ് . 

     ഇ െന  േവദികളി   പല ം ക്നാനായ സ  
ദായ ിെ  ഭാവിെയ ി, അംഗ സംഖയ് കുറ  
തിെന ി സംസാരിക്കാ ് , വയ്ാകുലെ ടാ ് . 
അേ ാ   ǌാ   അവേരാടു പറ ം ഒ ം േപടി 
േക്ക . കാരണം അേമരിക്കയി   ക്നാനായ സ ദാ 
യം ഉ ിടേ ാളം കാലം അംഗസംഖയ് കുറ െമ  
കാരയ് ി   യാെതാ  ആശ ം അടി ാനമി .  

     ഇേ ാ   നാ ിെല കുടുംബ ളി   കു ിക   
ഒേ ാ രേ ാ ആയി ചു ി വ കയാണ് . കുറ  േപ   മ  സ  
ദായ ിേല ്  വിവാഹം കഴി  േപാകു ് . എ ാ   അ  
െന േപാകു വേരക്കാ   കൂടുതലായി അേമരിക്കയി   അംഗ 
സംഖയ് വ  ി ് . ഇവിെട മിക്കവാ ം വീ ി   അ ം 
ആ ം കു ിക ് . അതുെകാ ്  ക്നാനായ സ ദായ ിെ  ഭാവി 
ഇേ ാ   അേമരിക്കയിലാണ് . ഇ െന േപായാ   50 വ  ഷം 

(Continued on page 4) 

േജാണി േക്കാസ്  
(മലയാള മേനാരമ 
ന സ്  എഡി  ) 
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SATURDAY, DECEMBER 6, 2008 
Holy Mass  and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, DECEMBER 7, 2008 
No Syro-Malankara Mass today. 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 11:50 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

MONDAY, DECEMBER 8, 2008 
മാതാവിെ  അമേലാ വ തി ാ   ദിനം 

THURSDAY, DECEMBER 11, 2008 
Holy Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
Fund Raising Committee Meeting for St. Mary’s Church at 
Community Center at 8:00 P.M. 
 

FRIDAY, DECEMBER 12, 2008 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
ഗുഡ െ  മാതാവിെ  തി ാ   ദിനം 
 

SATURDAY, DECEMBER 13, 2008 
ഗുഡ െ  മാതാവിെ  തി ാ   ആേഘാഷം രാവിെല 
10:00ന് 

Bible Study Group after the Mass. 
 

SUNDAY, DECEMBER 14, 2008 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 

Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 11:50 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
Fund Raising Kick Off for St. Mary’s Church at OLV after 
Holy Mass. 
 

THURSDAY, DECEMBER 18, 2008 
Holy Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
Confession at Community Center from 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, DECEMBER 19, 2008 
Holy Mass Novena of St. Michael at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, DECEMBER 20, 2008 
Breakfast with Santa at Maywood by Children Minis-
try from 9:00 A.M. 
Holy Mass  and Novena at 10:00 A.M. 
Confession at Maywood from 9:30 A.M. 
 

SUNDAY, DECEMBER 21, 2008 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 11:50 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008 
Christmas Carol and Christmas Service with Holy 
Mass at Maywood from 6:00 P.M. 
Nativity Show, Christmas Gift Sharing and Dinner af-
ter the service. 
8:00 P.M. Christmas Mass at St. Emily Church, 1400 
E. Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056. 

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 Voluntary Staff / upcoming events, visit: 
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm 
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.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. during Religious Education 
School days. 
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 
FRIDAY 7:00 P.M. 
SATURDAY 10:00 A.M. 

SYRO-MALANKARA MASS 
First Sundays of the month at 8:30 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. 

RECONCILIATION / CONFESSION 
First Sundays from 10:00 A.M. - 12:30 P.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. 
 

THEOLOGY CLASS 
Second and Fourth Saturdays after 10:00 A.M. Mass. 
 

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

 

LEGION OF MARY 
First and Third 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. 
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എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

     േകാ യ നി ് ന െട അഭിവ യ് പിതാക്ക ാരായ മാ   
മാത  ലക്കാ  പിതാ ം മാ   േജാസ്  പ ാരേ രി   പിതാ ം 
ഷിക്കാേഗായി   വ േ ാ   മേനാവിഷമേ ാെട പ വ  
കാരയ്ം നാ ി   ക്നാനായ സ ദായം ചു െവ ാണ് . അതി 
നു കാരണ   പലതാണ് . കുടുംബ ളി   കു ിക െട എ ം 
കുറ . ഉപരിപഠന ിനും േജാലിേതടി ം കുടിേയ  അവസ 
ര   േയാജനെ ടു ി ം അനവധി സ ദായാംഗ   
േകരളം വി  േപാകു . നാ ി   തുട  ബാക്കി വരി   
ചില   ക്നാനായ സ ദായ ി  നി  തെ  ജീവിത പ ാളിെയ 
കി വാ   വിഷമി . അതിനാ   അവ   അനയ് സ ദായ 

ി  നി  വിവാഹിതരായി ഇടവക ം സ ദായ കൂ ാ ം 
വി േപാകു . പല ഇടവകകളി ം നയ്മായ ക്നാനായ ഭവന 

േളാ, വാ  കയ് ിെല ിയവേരാ, അനയ് ഇടവക േച  വ 
െട മാതാപിതാക്കേളാ മാ േമ ക്നാനായ ഇടവക െട ഭാഗമാ 

. ഭാവി േകരള ി   ക്നാനായക്കാ   അ ി ്  അ   
മായി കാണെ ടു  അവ ാകാെമ ് ന െട പ ി 
യി   ഭാഷണം നട ിയ മലയാള മേനാരമ ന സ്  എഡി   
േജാണി േക്കാ ം ാവി ക ായേ ാ. 

     എ ാ   ഇവിെട വ  ക്നാനായ േഗാ  തലവ ാരായ ന  
െട ര  പിതാക്ക ാ ം, ക്നാനായക്കാരനെ ി ം സ ദായ 

ിെ  അഭ ദയ കാംക്ഷിയായ േജാണി േക്കാ ം ഷിക്കാ 
േഗായിെല ന െട പ ിയി   വ േ ാ   പറ  ക്നാനായ 
സ ദായക്കാ   ഭാവിയി   ലഭമായി കാണെ ടുവാ   േപാകു 

ത്  വാസി ക്നാനായക്കാ   വസി ിട ളിലാെണ ്. 
അത്  കൂടുത   ഫല ദമാ വാ   അവ   പറ  ചില നി  േ ശ 

  സവിേശഷ  അ  ഹി . 

     ന ി   മിക്കവ ം സാ ിക പരാധീനത അതിജീവി വ 
രാണ്. ഓേരാ ക്നാനായ കുടുംബ ി ം കഴി  സ ാന 

  ഉ ാേക ത്  സഭ െട ം സ ദായ ിെ ം നിലനി 
ിന്  ആവശയ്മായ ഥമ ഘടകമാണ് . കൂടുത   കു   

ജ ം ന ി അവെര ക്നാനായ ഇടവകേയാടും അതുവഴി സ ദായ 
േ ാടും കൂ വരായി വള   ക്നാനായ മാതാപിതാക്കെള 

 
 

 
മാതാപിതാക്ക   മക്കെള 
സ ം വീ ി   മാ മ  
സ ം പ ിയി ം 
വള  ണം.  

 

ന െട ഇടവക കഴി  േ ാ ാഹി ിക്കണം. ഇ െ  
നിലയി   ിലധികം കു ിക  ദ തികെള നാം േതയ്കം 
ആദരിക്കണം. അതിനു ന െട െമ  സ്  മിനി ി ം വിമ  സ്  
മിനി ി ം കൂടാര േയാഗ ം താ രയ്െമടുക്കണം. 

     കൂടുത   കു ിക ാകു ത്  അഭിമാനകരമാകു േതാെടാ ം 
എ ാ കു ികെള ം സഭാ സാ ദായിക അ രീക്ഷ ി   
വള  േ തും ആവശയ്മാണ് . ന െട കു ിക   സഭയി   
അ ീയമായി ജനി ത്  സ ം കനാനായ ഇടവക പ ി 
യിലായിരിക്കണം. സ ം പ ിയി   പിറ വാ   ഭാഗയ്  
ന െട കു െള വാടക പ ിയി   പിറേക്ക  ഗതി 
േകടി   മാതാപിതാക്ക   എ ിക്ക ത് . സ മായ ക്നാനായ 
പ ിക   ഇ ാ  ല ളി   എ ം േവഗം സ ം 
പ ിക   നാം ാപിക്കണം. ന െട കാരണവ ാ   പ ിണി 
കിട ം കൂ ണി മദാനമായി െച ം ന േവ ി പ ി 
ക   തീ  െ ി   നാം ന െട കു ിക  ക്ക്  അതു നിേഷധി  
കൂടാ.  

     കു ിക   വള േ ാ   ത   േവശക കൂദാശക   സ ീക 
രി  പ ിേയാടാണ്  ആഭി ഖയ് ാകുക. അതുേപാെല ന െട 
കു ിക  ക്ക്  ന െട തെ  പ ികളി   മതേബാധനന പരിശീ 
ലനം ന ണം. അവ   ന െട പ ിയിെല പതി  സ  ശക 
രായി മാ േ ാ   ന െട പ ി അവ െട ര ാം ഭവനമായി 
അവ  ക്ക്  അനുഭവെ ടും. െകാ ാര സദൃശമായ മ  ഭവന ളി   
െച ാ ം കു ിക  ക്ക്  അതു സ ം ഭവനമായി േതാ ാ തു 
േപാെല മ  പ ിക   അവ  ക്ക്  സ ം പ ിയായി അേ ാ   
േതാ ി . ഈ പ ാ ലം ഒ തി   നാം അടു കാലം 
വെര വീ  വ ിയതിനാലാണ്  വിവാഹ സമയമാകുേ ാ   
ന െട വേജാടിക   ത െട വിവാഹ ിനു സ ം പ ി 
ഉ ായിരിെക്ക, േമാടിേയറിയ പ ിേതടി അല ത് . ഇനി 
െയ ി ം ന െട വതീ വാക്ക െട വിവാഹ   സ ം 
പ ിയി   അഭിമാനേ ാെട നട  സാഹചരയ്ം നാം ഒ  
ക്കണം. 

     േമ ഡ്  പ ിയി   ഇേ ാ   പതിവായി വ  കു ീക   
ആ പ ിയി   അഭിമാനം െകാ . അവ   വിവാഹിതരാകു 
േ ാ   ന െട പ ിതെ  ഉപേയാഗി ം. അവ  ാകു  
കു ിക െട മാേ ാദീസാ ത  കാരയ് െള ാം ന െട 
പ ിയി  തെ  നട േ ാ   ന െട തുതായി തളിരിടു  
ക്നാനായ ശിഖര   ഈ സ ദായ ിെ  തായ് തടിേയാടു 
േച   ക േ ാെട തഴ  വള ം. അ െനയാണ്  ഈ വാ 
സി നാ ി   ബ വിധ സം ാര ളി   േചേക്കറാെത ന െട 
വ ം തല റ ഈ സ ദായ ി   നിലനി ക.  

ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

ക്നാനായ സ ദായ ിെ  ഭാവി വാസികളായ ന ി  ക്നാനായ സ ദായ ിെ  ഭാവി വാസികളായ ന ി  ക്നാനായ സ ദായ ിെ  ഭാവി വാസികളായ ന ി     
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കഴി േ ാ   ക്നാനായ സ ദായ ിെ  ചരി ം എ തു ത്  
ഇ െനയായിരി ം: "അേമരിക്കയിെല ഷിക്കാേഗാ,  , 
ന േയാ  ക്ക്  തുട ിയ ല ളി   ലഭമായി കാണെ ടു 

തും, എ ാ   േകരള ിെല ഉഴ  , കടു ി, നീ  , 
ക റ തുട ിയ ല ളി   അ ി ായി മാ ം കാണെ ടു 

തും." അതുെകാ ്  ക്നാനയ സ ദായ ിെ  ഭാവിെയ റി 
 ആശ  എനിക്ക്  അേമരിക്കയി   വ തിനുേശഷം മാറി 

ക്കി ിെയ  പറ െകാ െ . 

     ǌാ   ചിലേ ാ   ചി ിക്കാ ് , ൈദവം വിചാരി ാ   
േപാ ം നടക്കാ  കാരയ് േ ാെയ ്. അനവശയ് കാരയ് 

  ആേലാചി കെയ താണേ ാ പ ക്കാ െട പണി. 
അ െന ൈദവം വിചാരി ാ   േപാ ം നടക്കാ  ഒ ാണ്  
ക്നാനായക്കാരന ാ  ഒ വ   ആ സ ദായ ി   േച കെയ 

ത് . റേ  േപാകാെമ ാെത, ൈദവം വിചാരി ാ   
േപാ ം ക്നാനായ സ ദായ ിേല  കടക്കാ   പ ി . 
അേ ാ   ǌ   പറ ം ഇതു േറഡിേയാ േപാെലയാണ് . 
േറഡിേയാ പറ തു ന  േക  ക്കാെമ ാെത അതിേനാട്  
അേ ാെ ാ ം പറ വാ   പ ി , അഥവാ അത്  ഒ ം 
േക  ക്ക ി . അതുേപാെല ഈ സ ദായ ി  നി  റ 
േ  േപാകുവാേന പ ; അകേ  േവശനമി . ഇ െന 
റേ  ചില ആ ക   േപാകുേ ാ   അകേ ്  ഒ  

േകറാെമ  വിചാരം ഇവിെട വ േ ാ   ഇ ാതായിരി 
കയാണ് . 

(Continued from page 1)      നാ ിെല അ ാ െട പണി ഖയ്മാ ം െക ിട നി  ാണ 
മാണ് . അതുെകാ  കുെറ നാ കളായി ന െട നാ ി   കുെറ 
ന  പ ിക   പണിതി ് . പേക്ഷ, ന െട കുേറ ആ ക   
െപ െക്കാ ിേല ം മ ം േപായി തുട ിയിരി . അതിെ  
ധാന കാരണം അ ീയ ം അജപാലനപര മായ ആവശയ് 

  അവഗണിക്കെ ടു താണ്.  

     ഇേ ാ   ഭക്തി കൂടുത ത്  അേമരിക്കയിലാണ് . നാ ി   
െക ിടം പണി ലം ഭക്തികാരയ് ളി    കുറ വരിക 
യാണ് . ǌാ   അ  ജ ീനായി   െച േ ാ   അവിെട 95% 
ശതമാനം കേ ാലിക്കരാണ് . പേക്ഷ ആ ം പ ിയി   േപാകു 

ി . നാ ി   ന െട ആ  ക്കാ  ക്ക്  ആ ീയ കാരയ്   
ന വാ   കഴിയാെത േപാകു . അവിെട ധാരാളം ാപന 

  വ െ ി ം ഇവിടുേ തുേപാ  അ ായ 
മിനിസ് ിക   വിശ ാസിക െട ആ ീയ ം അജപാലനപര  
മായ വള  ്  ആവശയ്മാണ് . ഷിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ ഇടവ 
കയിെല എ ാവ  ം ന ക   േന  െകാ ്  നി  . 

 

പാവന രണ ്  

Thomas  
 

Left to God on 
12-13-1992 

16th Anniversary 

Aley  
 

Left to God on 
12-07-2005 

3rd Anniversary 

Nellamattam, Areekara 

േ ഹ രണ ് 
25th Death Anniversary 

12-12-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

മറിയാ  കേ ാ റ 

 
- സ  കുടുംബാംഗ   

ST. MARY’S CHURCH PROJECT 
FUND RAISING KICK OFF 

Sunday, December 14th after 5:30 P.M. Mass at OLV 
Church. 
Wednesday, December 24th after 8:00 P.M. Christmas 
Mass for St. Mary’s at St. Emily Church in Mt. Prospect.  

Please contribute generously for our second church at 
Hoffman Estate near our proposed Community Center. 
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Photo Above: Participants of the first Eparchial Assembly of the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago 
held from November 17th to 20th. 
Photo Below: Knanaya Catholic Region of the St. Thomas Syro Malabar Diocese of Chicago meeting at Sacred Heart 
Church on November 20th presided by Bishop Mar Jacob Angadiath. 

Meeting at Sacred Heart Parish Hall for 
Justice on Abhaya Case in Kerala.  
 
Photo Above: Audience. 
 
Photos from left: Vicar Fr. Abraham 
Mutholath, Joy Vachachira, Jessin Kat-
tapuram, PRO George Thottapuram. 
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കര്ി മസ്  കേരാ   
   ന െട ഇടവക െട വികസന 
വ  ന   േവ ി 

കൂടാരേയാഗ െട ം വിവിധ 
മിനി ിക െട ം ആഭി ഖയ് ി   
ഭവന   സ  ശി ്  ഈ വ  ഷ 
ം കര്ി മസ്  കേരാ   നട  

താണ്. ന െട പ ി ്  ഏെറ 
സഹായം ആവശയ്മായ ഈ അവസര ി   ഏവ െട ം 
സഹകരണം അഭയ്  ി . 

ജനറ   േകാ  ഡിേനേ ്:  
മതയ്ാസ് ാ ി & ത ി െച ാേ   

RETREAT FOR COUPLES AND YOUTH 
 

Residential Couples Retreat, Youth Retreat 
in Malayalam, Teens Retreat in English for 
7th to 10th Graders, and Youth Retreat in 
English for 11th graders and up for St. Mary’s 
Unit and Maywood Church. Expert Team will 
guide all the retreat groups. 
WHEN: December 26th evening to 29th evening. 
WHERE: Bishop Lane Retreat Center, Rockford. 
Common Transportation will be arranged. Registration fee 
per person to meet the expense including food, accommo-
dation, resource team, and transportation is $250. Please 
register with payment to Retreat coordinators, youth direc-
tors or DREs. 
Youth Coordinators: Sabu Mutholam, Deepu Kandarap-
pallil, Dr. Jose Thoombanal, & Saju Kannampally. 
Adult Coordinators: Sabu Madathilparambil, Claramma 
Chathampadam, John Pattapathy, Mercy Idiyalil. 

     READERS / LECTORS                                  മംഗള വാ   കാലം  

December 7 PASSAGE MAYWOOD MALAYALAM & ENGLISH ST. MARY’S UNIT  
1st Reading Isaiah 40:1-5, 9-11  Simon Kattapuram  Angela Appozhiparambil Ashley Joseph  
2nd Reading 2 Peter 3:8-14  Pennamma Chakkalathotiyil Justin  Korattiyil  Jincy Aikkaraparampil 
Gospel Mark 1:1-8  I have baptized you with water; he will baptize you with the Holy Spirit. 
December     
1st Reading Isaiah 61:1-2a, 10-11  Marykutty Elakkatt Joel Thottapuram  Jesvin Mathew  
2nd Reading 1 Thessalonians 5:16-24  Sally Murparambil  Annu Kussakuzhiyil  Rahul Thomas  
Gospel John 1:6-8, 19-28  I am the voice of one crying out in the desert, make straight the way of the Lord. 

പരി  ഗുഡ െ  മാതാവിെ   
തി ാ   ആഘാഷം 

ഡിസംബ   13 ശനി രാവിെല 10:00ന് 
ലദീ ്, പാ കു  ാന, സംഗം, ം എ ി   

 

േദ ി: സ ി & വ  െതേക്ക റ ി   

AID TO ORISSA MISSION 
Children Ministry     431.00 
OLV Auction       942.00 
OLV Second Collection               1,142.00 
Maywood Auction      328.00 
Maywood Second Collection              5,334.00 
TOTAL amount given               8,177.00 
Rev. Fr. Chacko has extended his gratitude for our mag-
nanimous support for his mission appeal. 

CHRISTMAS & NEW YEAR SCHEDULE 
 

Wednesday, December 24 at Maywood 
06:00 P.M. Christmas Carol Songs & Christmas Mass. 
08:00 P.M. Nativity Dance, Cake Cutting and Dinner 
(Christmas Gifts will be available for purchase at Agape 
Store for sharing gifts. Donation $2/$5/$10). 
 

Wednesday, December 24 ST. MARY’S UNIT 
8:00 P.M. Christmas Mass at St. Emily Church, 1400 E. 
Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056 followed by Fund 
Raising Kickoff for St. Mary’s Church. 
 

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

Wednesday, December 31 
07:00 P.M. Year-End Service at Maywood. 
10:00 P.M. Year-End Service at Community Center. 
 

Thursday, January 1 at Maywood 
10:00 A.M. New Year Service and Holy Mass. 

 
ത ി   െതാ ിയ   വഴി 

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന്  
ഉപകാര രണ 
 
 
Inserted by 
Elsamma Woodridge 
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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.  

Please 
Support 

Our 
Advertisers. 

December 7 December 14 

Christy Babu 
Soumya George 
Sindhu Jimmy 
Sijo George 
English Mass 
Reethika Kanjirathumkal 
Jeniffer Elavumkal 

George Karikkal 
Jaison Chacko 
Abin Kulathilkarottu 
Sunil Vanchiparikal 
English Mass 
Thomman Puthenpurayil 
Jaime Vennalasseril 

 
 
 

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 

AGAPE STORE OF OUR PARISH OFFERS 
 

On Weekends from November 30th 
For donations for charity $2 / &5 / $10 

Sponsors are welcome and honored. 
Coordinator: Valsa Thekkeparambil. 

REHERSAL AT MAYWOOD  
FOR RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL 

 

Religious Education Festival Committee and staff seek the 
support of students and parents for rehearsal starting De-
cember first Sunday until the festival on February 8th. 
Regular rehearsal time will be from 11:00 A.M. to 11:45 
A.M. English Mass will be at 11:50 A.M. Please under-
stand that the Holy Mass,  festival and its preparations are 
part of our Religious Education formation. 

SUNDAY OFFERINGS Nov. 30 

St. Mary’s Unit at OLV 507 

Second Collection for Orissa  

S. H. Church Malayalam Mass 1,458 

English Mass / Agape to Church 5,000 

Manikilukam/Sponsors/Building  25 

Second Collection for Orissa  

Food Skokie&Lincolnwood / Elmhurst 220 

Other Donations 370 

Guadalupe Offering 30 

TOTAL AT MAYWOOD 7,178 

Agape Stall for Charity 75 

Nov. 23 

323 

1,142 

1,770 

81 

5,100 

5,334 

310 

 

194 

54 

12,789 

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  ഷിക സംഭാ 

വന 240 േഡാള   ന ാ വ   ഈ മാസം തെ  ന ി സഹക 
രിക്കണെമ ്  അഭയ്  ി . 
     െസ ് േമരീസ് ണി കാ   െസ ് േമരീസ് പാരീഷ് ണി 
ിെ  േപരി ം മ വ   േസകര്ഡ് ഹാ  ് പാരീഷിെ  േപരി 
ം െചക്ക് എ താ താണ്. ഇടവക െട അനുദിന െചല 
ക   കഴി  ബാക്കി തുക ഇടവക പ ിയി   ് 

െസ റിനും െസ ് േമരീസി   േഹാ ാനിെല ലം വാ  
തിനുമായിരി ം േയാജനെ ടു ക. 

THANKS TO HOLY LAND / ROME PILGIRMS 
     The Holy Land and Rome Pilgrimage Group have con-
tributed $1,226.00, the balance amount from their common 
expense fund after the pilgrimage to our church fund. 



 

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 

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. 

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 * 

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        

 

United ATM & CARD 
Your Source For Revenue 

619 N. Milwaukee Ave. Suite # 17 
Glenview, IL 60025 

FREE ATM Machine 
FREE Credit Card Machine 

Call Thampychen Chemmachel 
Toll Free 866 595 8192 Office 847 510 5725 

Cell 630 788 6486 Jlukose@ uaacc.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 

Professional with 11 years experience 
in catering. 

Call WILLIAM GEORGE 
911 Greenwood Road,  
Glenview, IL 60025 
Tel: 847-998-5635 
Cell 773-842-5179 

E-mail:  
malabarcat@yahoo.com 

847-436-4330 (Cell) 


