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TIRELESS DISCIPLESHIP 
 

     The Gospel of Mark, unlike those of Matthew and Luke, has no infancy narrative, nor 
does it have a lengthy prologue to introduce it, as John’s Gospel does. In Mark’s account, 
one could say, Jesus hits the ground running. The stories we’ve been hearing these weeks 
come from the very first chapter of Mark, and they show us the public ministry of Jesus in 
its infancy. Today’s account shows some of the strain or adjustment of his new life of 
preaching the reign of God, healing the sick, and casting out demons. Notice that after 
sunset, when darkness ended the workday, people brought the sick and possessed to Jesus. 
The following day he rose before dawn to get away by himself to pray, but to no avail. 
Simon Peter and the others don’t just look for him, they pursue him, filled with the fervor 
that his ministry has incited. With the self-sacrificing example he gave until the end of his earthly life, he tells his fol-
lowers that this is his whole purpose. Through Mark, he is also telling the early church, and he is telling us, that this is 
our purpose, our vocation: to be tireless in our pursuit of proclaiming the Good News, and in bringing the healing, recon-
ciling touch of Christ to the world. 
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     "ആെ ടാ െതാ ിയ   വ ." പിെ  
ശാന കത. ഏതാ ്  68 വ  ഷ   
 പ്  ൈക ഴ പ ിയി   ഒ  ǌായറാ  

കു  ാന സമയ ്  കു ിക   േ ാേണാസിെ  
െതാ ടു ായി കു ി ം ച ം പട ം 
ഇരി കയായി . കു  ബാന  മിക്കവ ം 
േനരെ  പ ിയി   വ തിനാ   വി ത ാ 
രായ കു ികളി   ചില    പിലിരി  
സ  സ ഭാവിയായ ഏെത ി ം കു ി െട െചവി 
യി   േതാ ം. അേ ാ   േതാ  കി ിയവ   
പി ിരി  േനാ േ ാ   കു വാളി ഒ മറി 
യാ  ഭാവ ി   ഇരി ം. തെ  േതാ ിയവ 
െന  െത ി രി ്  െവ െതയി  മെ ാ  
കു ി െട തല ്  േതാ  കി ിയവ   ശക്തിേയാ 
െടാ  േതാ െകാടു ം. നിരപരാധിയായ 
അവ   അേ ാ   തെ  േതാ ിയവെന 
കൂടുത   ശക്തിേയാെട തിരി  േതാ ം. അേ ാ   വി ത ാ ം 
മ  കാണിക ം ചിരി ം. കു ി പിശാചിെ  േ രണയാ   ഇ  

െന  കളിക   അ ി ്  അരേ  
ായി .  

     ഈ അവസര ിലാണ്  ഇടവക പ ി 
യി   വി മ ജീവിത ിനായി എ ിയി 

 ബ . ത ി   െതാ ിയ   
കു  ാന െചാ വാനായി കയറി വ ത് . 
അേ ാ   ഏ ം പിറകി  കു ി അധികം 
ശ ാക്കാെത പറ ം: "ആെ ടാ െതാ 
ിയ   വ ." അേതാെട അവിെട  

ശാന കതയാ ം. അ   േനാ േ ാ   

ത ാറാക്കിയത്: 
ഓ.െജ. േജാ   
കല്ാക്കിയി   

കു ിക   എ ാവ ം ന  ഭയഭക്തിേയാടുകൂടി 
അട ിെയാതു ിയിരി . അ ന്  സേ ാ 
ഷം. അേ ഹം കു  ാന തുട കയായി. 

     നീ   തേ ്  മയ്ാലി   കുടുംബ ി   ഇ ി 
ിെ ം ൈന ി െട ം ര ാമെ  

മകനായി െതാ ി 1871 ഒേക്ടാബ   24നു ജാത 
നായി. ീ. ഇ ി ്  ത ി   കുടുംബ 

ി  നി ം തേ  മയ്ാലി   കുടുംബ ിേല ്  
താമസ ിനു വെ ി ം കുടുംബേപ  േപാ 
കാതിരി വാ   റിക്കാ  ഡുകളി   " ത ി  " 
എ തെ  കാണി ി . ൈന ി കിട   
കടുേതാടി   കുടുംബാംഗമായി . ഇവ  ക്ക്  
ആറ്  ആ   മക്ക ം ഒ  മക ം ഉ ായി . 
ആറാമെ  മക   പാ ി ം ൈവദികനായി. 

     െതാ ിയ   െച ം തേല ഭയഭക്തി 
േയാടുകൂടി ജീവി ി . നാ ിെല ആശാ ാരി   നി  പഠനം 
ആരംഭി  േശഷം േകാ യം സി.എം.എസ് . ളി   വിദയ്ാ 
ഭയ്ാസം  ിയാക്കി. ൈവദികനാകണെമ  ആ ഹം ഉ ാ 
യതിനാ   19 വയ േ ാ   മ ാസി   തൃ ാ ി െസമിനാ 
രിയി   ൈവദിക വിദയ്ാഭയ്ാസം ആരംഭി . 1897 ഡിസംബ   
28ന്  േകാ യം അരമന പ ിയി  വ ്  അഭിവ യ് മാക്കീ   
പിതാവിെ  ൈകെവ  ഷവഴി ൈവദികനായി. പി ീട്  

 വ  ഷം െസമിനാരിയി   െ ാഫസറായി േസവനമനു ി . 
അവിെട നി  കുമരകം, ഉഴ  , കിട  , മാ  , നീ  , 
കു   എ ീ പ ികളി   വികാരിയായി േസവനമനു ി .  

     വി മ ജീവിത കാല ാണ്  "അൈസലം" ാപി ത് . 

(Continued on page 4) 

ൈദവ ദാസ   
ത ി   െതാ ിയ   



February 8, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  2 Vol. 4,  Issue 20 

 

 

 
 

 

 

 

SATURDAY, FEBRUARY 7, 2009 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 8, 2009 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 12:00 Noon. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

THURSDAY, FEBRUARY 12, 2009 
Holy Mass & Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, FEBRUARY 14, 2009 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 15, 2009 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 12:00 Noon. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

THURSDAY, FEBRUARY 19, 2009 
Holy Mass & Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009 
All souls Day according to Syro-Malabar Rite. 
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00 
P.M. Common Office after Holy Mass. 
Little Flower Koodarayogam at Jomon Thekkepparabil’s 
house. 
 

SATURDAY, FEBRUARY 21, 2009 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 22, 2009 
9:30 A.M. Morning Prayers followed by Holy Mass at 
10:00 A.M. in Malankara Rite by Bishop Joseph Mar 
Thomas at Maywood in remembrance of Late Knanaya 
Bishop Thomas Mar Dioscoros. Parishioners of Syro-
Malankara Church of Chicago will also participate in this 
Mass. 
Rel. Edu. Festival Rehearsal at 11:00 A.M. 
English Mass at 12:00 Noon in the parish hall. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
Glenview Koodara Yogam at Johny Thekkepparambil’s 
House. 

 

MONDAY, FEBRUARY 23, 2009 
വി തി / കുരി വര തി ാ    സീേറാ മലബാ   
േമ ഡി   ൈവകുേ രം 7:00 ന് കു  ബാന ം ഷ ം. 
ഉപവാസ ം മാംസ വ  ന ം. 
 

WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2009 
വി തി / കുരി വര തി ാ    ല ീ   സഭ 
ക ണി ി െസ റി   ൈവകുേ രം 7:00ന് കു  ബാന ം 
െനാേവന ം േതയ്ക ഷ ം. 
ഉപവാസ ം മാംസ വ  ന ം. 

 

PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholathu Jacob 
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. 
 

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. 
 

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. 
 

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING 
First Friday evenings after Holy Mass. 
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എെ  ിയ  സേഹാദര േള, 

     നാ ി   ന െട കാരണവ ാ   െത ം മാ ം ാ ം തുട ി 
ദീ  ഘകാല ഫലം ന  ക്ഷ   കൃഷി െച ി . അവ 
െട ഫലം അനുഭവി  തുട ണെമ ി   അനവധി വ  ഷം 

കാ ിരിക്കണമായി . അേ ാേഴ ം വി  പാകി 
കിളി  ി ്  കളകളി  നി ം ക കാലികളി  നി ം അവെയ 
സംരക്ഷി ്  വളം ന ി വള  ിയവ   ഒ  പേക്ഷ കാലയവനി 
ക ി   മ റ ിരി ം. എ ി ം അവ   അതു െച  
േ ാ   പറ ി : ഇത്  എനി  േവ ിയ , എെ  
മക്ക  ം െകാ  മക്ക  ം േവ ിയാെണ ്. വലയ് ാ   
ത  േവ ി െച  അ രം സ  കൃതയ് െള ന ിേയാെട 
അനു രി ാണ്  അവ   അതു പി  തല റ േവ ി െച ി  

ത് .  

     ഇ െ  തല റ നാ ി  േപാ ം ഇ രം ദീ  ഘകാല പ  
തി  ത ാറ . എ ാവ  ം േവ ത്  നാ ിെല വിവാഹം 
േപാെലയാണ് . ഇ  െപ  ക ാ  , നാെള ഉറ ിക്കണം, മ  

ാ   ഒ  കലയ്ാണം, പിേ ് വിവാഹം നട ി ഹണീ   
ആരംഭിക്കണം. മര   െവ തിനു പകരം ഒ മാ ം 
ഒ പ് ളാ ം േവഗം കാ  െത ം ത ം കാ  ഷിക േനഷ്സ 
റിയി   നി  വാ ി രാസ വള ം കാ  ഷിക േഹാ  േമാ 

 ം േച  ് കഴി െമ ി   പിേ  തെ  ഫലം പറി ് 
അനുഭവിക്കാനാണ്  ആധുനിക തല റ  താ രയ്ം. ഈ ക്ഷമാ 
രാഹിതയ്ം ഇ  ജീവിത ി ടനീളം നെ  സ ാധീനി  തുട 

ിയിരി . പ ിക്കാരയ് ം ഇേതരിതിയിലാണ്  പല  ം. 

     േഹാ ാനി   െക.സി.എസ് . വാ ിയ ഏഴ്  ഏക്കറിേനാടു 
േച  ് പ ി 2.46 ഏക്ക   വാ ക ം െക.സി.എസി   നി ് 
വാ ാനം െച  ഭാഗം ലഭി ക ം െച ാ ം അതു വീ ം 
വിജന ല ം ഒ  വീടുമേ  ആകു  എ ാണ്  ചില െട 
േചാദയ്ം. ന  േവ ത് , "ഇടു കുടുേക്ക േചാ ം കറി ം" എ  
പറ േ ാ   സദയ്യാകണം. േഹാ ാനി   പതി  കു  ാന ം 
േവദപാഠ ം തുട ാ   ഇനി എ വ  ഷം കാ ിരിക്കണം? ആ 
കാലം െകാ ്  ന െട ഇേ ാഴെ  മിക്ക കു ിക ം അതിെ  
ഫലം അനുഭവിക്കാനാകാെത േകാേളജിെല ിേ  എ താണ്  
ആശ .  

 

 

ദാഹജല ിനുേവ ി 
പ േനാക്കി 
നീ ാെത മരീചിക ക ്   
ഓടിയാ   തള   വീഴിേ ?      

 

     ഇതിന്  പരിഹാരെമ  നിലയിലാണ്  െക.സി.എസ് . ഭാരവാ 
ഹിക മായി ആേലാചി ്  ധൃതഗതിയി   ഫലം റെ ടുവി  
വാനുതകു  ഒ  ആക  ഷക പ തി പരിഗണി ത് . െക. 
സി. എസിെ  വാ  മി പ ി  ലഭി േ ാ   പ ി ്  
ൈവദിക വസതി ം താ ാലിക മതേബാധന മാകും. ഒ  
താ ാലിക പ ികൂടി തീ  െകാ ്  അടു  െസ ംബറിെല 
ി ം അവിെട വാരാ യ് ി   പതി  കു  ാന ം മത 

േബാധന ം ആരംഭിക്കാ   സാധി േമാ എ ാണ്  പഠി  
വ ത് .  

     േഹാ ാനി   നാം പ ി പണി േ ാ   അത്  അടു  50 
ത   100 വ  ഷം വെര  പി   ക െകാ ാകണമേ ാ. 

ന െട വ ം തല റ െട മാേ ാദീസ ം വിവാഹ ം ഉ  െ  
െട എ ാ തി ക്ക  ം അവിെട നടക്ക ക്കവിധം ന െട 
കു ിക  ക്ക്  ആക  ഷക ം നിലവാരം ല  തും ആവശയ് 

ിനു വി ത മായിരിക്കണം ൈദവാലയം. അ രെമാ  
പ ി പണി വാ   മിലയ്നുക   നാം ടക്കണം. അ മാ ം 
ധന സമാഹരണ ിനു  സാഹചരയ്ം ന ക്കിേ ാ   ഇ . 
മാ മ , േഹാ ാ   വിജയ ദമാകുെമ  േബാധയ്ം വരാ  
സംശയാ ക്ക ് . േഹാ ാനി   പ ി മാ ം േപാര അേ ാ 
സിേയഷെ  ക ണി ി െസ ം പണിയണെമ ് തീക്ഷ്ണ 
മായി ആ ഹി വ ് . അതുകൂടി സഫലീകൃതമാകണ 
െമ ി   വീ ം കുേറ മിലയ്  കൂടി ടക്കണം. 

     ഈ സാഹചരയ് ി   എ ാവെര ം തൃ ിെ ടു വാനു  
പ തിയാണ്  ആേലാചി ത് . പ ി ്  ലം േഹാ ാ 
നി   ലഭയ്മായാ ട  , അേ ാസിേയഷെ  ല ് ക  
ണി ി െസ റിെ  ഒ ാം ഘ െമ  നിലയി   അരമിലയ് 
േണാളം ടക്കി ഒ  ജിംേനഷയ് ിനു  െക ിടം 
നി  ി വാനാണ്  ഉേ ശി ത് . അതു തീ േ ാ   അത്  

വനാേയാ ഭാഗികമാേയാ താ ാലിക പ ിയായി മാ വാ   
ഉേ ശി . ആവശയ്മായ പാ  ക്കിംഗ്  പ ി െട ല ്  
പ ി െട ചിലവി   അേത സമയം നി  ിക്കണം. ജിേ ഷയ് 

ിെ  െക ിടം പ ിയായി നാമമാ  വാടക ്  അേ ാസി 
േയഷ   െസ ്  േമരീസ്  ണി ിന്  വി െകാടൂ  കഴി േ ാ   
അവിെട വാരാ യ് ി   കു  ാന ം മതേബാധന ം 
നട വാ   കഴി ം. അതിനുേവ  അനുവാദം പതാ യ് 
ക്ഷ   ന െമ  തീക്ഷി . 

     അടു  ഘ മായി ന െട ആവശയ് ിനിണ  രീതി 
യി   പ ി േവ ി  പ തി ത ാറാക്കി പണി ആരംഭി 
ക്കണം. പ ി കൂദാശ െച േ ാ   ന െട ഷിക്കാേഗാ ഇടവക 
ര ായി തിരി  െസ ്  േമരീസ്    ഇടവകയാകും. 
അേതാെടാ ം െക.സി.എസി.െ  ജിേ ഷയ്ം അേ ാസിേയ 
ഷന്  വി െകാടുക്കണം. തുട  ് അേ ാസിേയഷെ  ക  
ണി ി െസ റിെ  ര ാം ഘ മായ ബാ ് േഹാ ം 

(Continued on page 4) 

േഹാ ാനിെല ന െട പ ി എ ാകുംേഹാ ാനിെല ന െട പ ി എ ാകുംേഹാ ാനിെല ന െട പ ി എ ാകും???   



February 8, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  4 Vol. 4,  Issue 20 

അതിനു ായ സാഹചരയ്ം ഇ കാരമാണ് : െതാ ിയ   ൈക 
ഴ പ ിേമടയി   ഇ  വായി  സമയ ്  ആേരാ 

കര തു േക ്  ജനലി  ടി താേഴ  േനാക്കി. അേ ാ   ഒ  
ീ ം അവ െട ട  മക ം കര െകാ ്  വിസിേ ഷ   

േകാ  െവ ി  നി  േപാകു തു ക . െതാ ിയ   അവെര 
അേ ാ  വിളി ി ്  കര ിലിനു  കാരണം ആരാ . തെ  
മക   ച തുെകാ ്  അവെള മഠ ി   േച  ക്കിെ  
മദ   പറ .  

     ആ അംഗൈവകലയ്  കു ി െട ം മാതാവിെ ം േവദന 
അ െന ം ദുഃഖ ിലാ ി. സ ഹ ി   അംഗൈവകലയ്ം ലം 
അശരണരാകു വെര സ ീകരി  സംരക്ഷി വാ   തനിെക്ക  
െച വാനാകുെമ ് അേ ഹം ചി ി  ാ  ി . ത  ഫല 
മായി അഭിവ യ് ചൂള റ ി   പിതാവിെ  അനുവാദേ ാെട 
അേ ഹം 1925 െമയ്  ിന്  ആരംഭി താണ്  െസേ ാമസ്  
അൈസലം.  

     ചൂള റ ി   പിതാവ്  െതാ ിയ േനാടു േചാദി : "അ   
ഇവ  െക്ക ിെന ഭക്ഷണം െകാടു ം?" അ   പറ : "എനി 

 കുെറ സ ് . അതു െകാടു ിെ ി ം ǌാ   ഇവെര 
തീ ി േപാ ിെക്കാ ാം." ന െട സ ദായ ിെല നാ  േപെര 
ആദയ്ം അൈസല ിെലടു . പി ീട്  അംഗ സംഖയ് വ  ി  
െകാ ി . 

     അൈസല ിെല അംഗസംഖയ് ഏറിയേ ാ   അ   ഒ  
േവലക്കാരെന ം കൂ ി െമ െ  മിക്ക ഭവന ളി ം െകാ  
െമതിക്കള ളി ം െച ് ക , െന ്, േത ാ, തുട ിയ 
കാ  ഷിേകാ   േശഖരി ്  അൈസല ി   െകാടു . 
െകാ  െമതിക്കാല ്  കൂടുത   െന  വിള  െപ ാകരി, 
വി ലി ക ം, െചറിയകരി, േപാ ാം പടവ് , തുട ിയ പാട 
േശഖര ളി ം കായ   േദശ ളി ം െന  പിരിവിനു 
േപായി . അതിന്  തേ  മയ്ാലി   കുടുബ ിനടു  
േതാ ി   ഒ  വലിയ വ ം ഊ ക്കാെര ം സംഘടി ി ി 

. പിരി  കി ിയ െന ് വീടിനടു  ഒ  റിയി   
ക്ഷി  വ ക ം അവിെടനി ് കാളവ ിയി   െന ് 

അൈസല ി   എ ി ക ം െച ി . 

     അഗതിക െട സംഖയ് വ  ി േതാടുകൂടി അവ െട 
േമ  േനാ ം വഹി തിന്  ഒ  സനയ്ാസ സ ഹം ാപി ്  
കനയ്ാ ികെള ചുമതല ഏല് ി തിനു തീ മാനി . ചൂള 

(Continued from page 1) റ ി   പിതാവ്  അതിന്  ആദയ്ം വിസ തിെ ി ം പി ീട്  
െതാ ിയ െ  ആ ഹ ിന്  വശംവദനായി. 1928 ജൂൈല 

ിന്  െസ ്  േജാസഫ് സ് കനയ്കാ മഠം ാപിതമായി. 

     െതാ ിയ െ  വയ്ക്തി മാഹാ യ്ം എടു  പറേയ തു 
തെ . ഉേ ശം ആറടി െപാക്ക ം അതിനടു  വ ം െവ  

 നിറ ം അേ ഹ ിനു ായി . ക്നാനായക്കാരി   
സാധാരണയായി നിഴലി  കാണു  ര ്  ഒടി ക   അേ ഹ 

ിെ  ഖ ് ഉ ായി . നാസികാ ദ ാര െട െതാ  
താെഴ ഇ വശ ളി  നി ം ആരംഭി ്  താടിെയ ിെ  
അടു  തീ  ര  വയ്ക്തമായ ചുളി ക   അ   ച ാകൃതി 
യി  വിേശഷെ  അടയാളമാണ് . താടി മീശ ം, ൈചതനയ് 

 ക ക ം ഘനഗാംഭീരയ്  സംഗ ം ഇടവകാംഗ െള 
ആക  ഷി ി . 

     തെ  72 വ  ഷെ  ജീവിത ി   സ ദായ ിനും, അശര 
ണ   േതയ്കി ം ന  േസവനം കാ െവ ്  1943 ഡിസംബ   
നാലിന്  ൈദവസ ിധിയിേല ്  അേ ഹം യാ യായി. ൈക 
ഴ പ ി െട െചറിയ പ ിയി   ൈവദികെര അടക്കം െച  
 ാന ്  ബിഷ ിെ ം ൈവദിക െട ം അേനകം മ  

ജന െട ം സാ ി യ് ി   ശവസം ാര ഷ നട . 

     നാ തു വ  ഷ   േശഷം െതാ ിയ െ  ഭൗതികാവ 
ശി ം റെ ടു ്  അൈസല ി  െസ ്  േജാസഫ് സ് 
സനയ്ാസിനി സ ഹ ിെ  കേ ളയി   ത ാറാക്കിയ ക റ 
യി   ക്ഷി ിരി . 

     െതാ ിയ െ ം അഭിവ യ് മാക്കീ   പിതാവിെ ം 
ണയ് ജീവിത ഫലമായി പരി  സിംഹാസനം അവെര 2009 

ജനുവരി 26ന്  ൈദവദാസരായി ഖയ്ാപി . കേ ാലിക്കാ 
സഭ ം, ക്നാനായ സ ദായ ിനു േതയ്കി ം, ഇെതാ  അവി 

രണിയ ദിനമാണ് . 

നി  ിക്കാം.  

     ന െട സ ം െക ിട ി   തി ക്ക  ം മതേബാ 
ധന ം േസാഷയ്ൈലേസഷനും നട േ ാ ാകു തിെ  
അ തകരമായ േന ം േമ ഡിെല അനുഭവ ി െട ന ക്ക്  
വയ്ക്തമായി കഴി . അത്  െസ ്  േമരീസ്  ണി ിന്  ഇനി ം 
ൈവകി ടാ. അതിനാ   ഘ ം ഘ മാ  ഈ പ തിയി   
െസ ്  േമരീസ്  ണി ം െക.സി.എ മായി ഏവ ം 
ആ ാ  മായി സഹകരിക്കണെമ ് അഭയ്  ി . 

ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

(Continued from page 3) 

     േതാമസ് േമാ   ദീേയാേ ാറസ് തി േമനി െട 
അനു രണ ായി ഷിക്കാേഗാ മല ര ഇടവക മായി 
സഹകരി ്  െഫ വരി 22 ǌായറാ  രാവിെല 9:30 ന്  
ന െട പ ിയി   സീേറാ മല ര റീ ി    ബിഷ ് 

േജാസഫ് മാ   േതാമസ് തി േമനി െട കാ  ികത ി   
ഭാത ാ  ന ം തുട   ദിവയ്ബലി ം ഉ ായിരി ം. 

മതേബാധന കല്ാസ് 10:00 ന് ആരംഭി ം. 

Bishop Joseph Mar Thomas 

ആേഘാഷമാ യ മല ര കു  ാന 



February 8, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  5 Vol. 4,  Issue 20 

FEBRUARY 2009 
22 Sunday: Syro-Malankara Mass by Bishop Jose Mar 
Thomas at 9:30 A.M. 
23 Ash Monday service at 7:00 P.M. at Maywood. 
25 Ash Wednesday Service and Novena at Community 
Center at 7:00 P.M. 
28 Saturday 6:30 P.M. Religious Education Festival at 
Glenbard East High School. Inauguration by Bishop 
Mar Jacob Angadiath.   
 
MARCH 2009 
26 Thursday to 29 Sunday Annual Retreat by Kulathu-
vayal Nirmala Retreat Center Team: Rev. Fr. Jose Na-
rithookkil (Former Chairman of K.S.T.), Sr. Tessin & Sr. 
Margaret. 
26th Thursday 6:30 P.M. - 9:30 P.M. Holy Mass and no-
vena followed by preaching at Community Center 
27th Friday 10:00 A.M. Mass followed by preaching. End 
at 9:00 P.M. Mass also at 7:00 P.M. as usual. 
28th Saturday 10:00 A.M. Mass followed by preaching. 
End at 9:00 P.M. Confession from 1:30 P.M. 
29th Sunday 10:00 A.M. Mass followed by preaching. End 
at 8:00 P.M. 
OLV Church: First talk at 4:30 P.M., Mass at 5:30 P.M., 
2nd talk at 7:00 P.M. End at 8:00 P.M. 
 

APRIL 2009 
02 Thursday: Confession at Community Center at 7:00. 
04 Saturday: Passion Play Trip to Munster, Indiana. 
Program starts at 3:00 P.M.  
Youth One Day Retreat at Techny Towers, at 
Northbrook by Mark Nemo and team from 7:00 A.M.  
05 Palm Sunday services at 10:00 A.M and 5:30 P.M. 
09 Holy Thursday Service 6:30 P.M. at Maywood and 
9:30 P.M. at Community Center. 
10 Good Friday Service 10:00 A.M. at Maywood and 
7:00 P.M. at Community Center. 
11 Holy Saturday Service at 10:00 A.M. at Maywood. 
11 Easter Service at Maywood at 6:30 P.M. and at 
11:00 P.M. for St. Mary's Unit. 
24 - 26 Marriage Preparation Course. 

  

MAY 2009 
02 Sat. 3:00 P.M. First Holy Communion - Maywood. 
03 Sun. 3:30 P.M. First Holy Communion - St. Mary’s. 
10 Sunday: Mothers Day Celebration 
22 - 24 Main Feast of Sacred Heart of Jesus by St. 
Stephen Koodara Yogam. Bishop Mar Jacob Angadiath 
will be the main celebrant on Friday. 

 

 JUNE 2009 
13 Saturday: Fundraising Program for Youth Center. 
21 Sunday: Father's Day Celebration. 

Christmas and New Year Celebration of Men’s and Women’s Ministry at Alhambra Palace Restaurant in Chicago 

RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL 
On Saturday February 28th at 6:00 P.M. 
Glenbard East High School,  
1014 South Main St., Lombard, IL 60148. 
Inauguration: Bishop Mar Jacob Angadiath. 

 
 
Theme: “To God Through Saints” 

 
 

Preparations are in progress. 
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     READERS / LECTORS                                  ദനഹാക്കാലം 

February 8 PASSAGE MALAYALAM  ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Job 7:1-4, 6-7  Tomy Pathiyil  Anu Moolakkattu  Paul Edat  

2nd Reading 1 Corin. 9:16-19, 22-23  Gracy Vachachira  Lenin Kannothara  Joel Jose  

Gospel Mark 1:29-39  Jesus cured many who were sick with various diseases. 
February 15     

1st Reading Leviticus 13:1-2, 44-46  Philip Kannothara  Albin Mutholam  Tobin Kulangara  

2nd Reading 1 Corinth. 10:31 — 11:1  Shirley Vanchipurackal  Jensine Pottore  James Mundaplackil  

Gospel Mark 1:40-45  The leprosy left him immediately, and he was made clean. 

ENGLISH 

PASSION PLAY TOUR TO MUNSTER, INDIANA 
340 W. 45th Street, Munster, IN 46321. 

     Various ministries of our Parish are organizing a tour 
to attend JESUS OF NAZARETH, a live passion play at 
Munster, Indiana directed by Steve Munsey. The program 
we attend will be on Saturday April 4th at 3:00 P.M. That 
is the eve of Palm Sunday to prepare ourselves for the 
Holy Week. Early registration is needed for discount rate 
and assure seat availability.  
 

      “Steve Munsey is an international author, speaker, 
and personality well known for his cutting-edge skills in 
the performing arts. His heartbeat is soul winning, and his 
stage productions are being used as Kingdom tools both 
locally and around the world. Steve Munsey wrote the 
Passion play, Jesus of Nazareth, when he was nineteen 
years old. Jesus of Nazareth is featured on a beautiful, 
nearly 100ft wide permanent set of old Jerusalem. Steve 
directs over 2,000 cast and crew bringing to life the story 
of Jesus Christ. Viewers experience a variety of unique 
highlights such as live camels and horses, waterfalls, fire-
works, explosions, and electrifying aerial stunts.” 
 

Please make this a family event  
to prepare us spiritually for the Holy Week. 

 

Please register with the coordinators: Reethamma Acca-
thara, Thankamma Nediyakalayil, Regy Idiyalil, Gracy 
Vachachira, Sunil Vettathukandathil, or Saly Kizhakke-
kuttu. Registration Fees is to be paid in advance. You may 
arrange your own transportation. 

BALLROOM 
DANCE LESSONS  

 

Women Ministry of the Sacred 
Heart Knanaya Catholic Parish 
is offering Ballroom Dance Les-
sons for couples. This training 

is need for wedding parties, especially for Father-daughter and 
Mother-son dances. The first batch of this class will start on 
Sunday, February 8th, from 1:00 P.M. - 2:00 P.M. and will 
continue for eight weeks.  Second batch will follow after eight 
weeks. Those who are interested in participating in this train-
ing, should contact the coordinators: Beena Indikuzy, Mo-
lamma Nediyakala, Gracy Vachachira, and Annie Vachachira.  

നാ െ ാ ാം ചരമദിനം 
02-07-2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E.S. Uthuppan 
Naduveettil, Uzhavoor 
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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 

For All Your Tax Services Loan Consultant 

Free Electronic Filing & Fast Refund 
Sabu Madathiparambil 
Cell: 847-276-7354 
Off: 847-655-7472 
1600 W. Dempster St., Suite 205 
(Opp. to Lutheran General Hospital) 
Park Ridge, IL 60068 
sabuaphilip@hotmail.com 

 
Cell: 847-276-7354 

Sabu Madathiparambil 
Citywide Mortgage of America Corp. 
sabuaphilip@hotmail.com 
Home: 847-918-0242 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

Equal Housing Lender 

Jacob’s Food & Groceries 
 
 

579-581 n. York Road, Elmhurst, IL 60126 
 

Call Biju James Poothura @ 630-833-8072 
FRESH & FROZEN MEAT, FISH, VEGETABLE, 

SPICES & SNACKS.  
കൂടാെത എ ാവിധ േകരളീയ ഭക്ഷണ സാധന ം 

ലഭി താണ് . എ ാ ദിവസ ം രാവിെല 10 ത   രാ ി 8 
വെര തുറ  വ  ി താണ് .  

Tamil, Hindi & Malayalam Movies Available Here 

PLEASE  
SUPPORT OUR 
ADVERTISERS 
WHO HELP US 
TO PUBLISH 

THIS BULLETIN. 

SUNDAY OFFERINGS Feb. 1 

St. Mary’s Unit at OLV 140.00 

Sacred Heart Church Mal. Mass 2,068.00 

English Mass 60.00 

Building Fund  275.00 

Food (Desplaines) 455.00 

Guadalupe Offering 47.00 

Agape Stall for Charity 52.00 

TOTAL AT MAYWOOD 2,957.00 

േഹാ ാനി   ര ാമെ  പ ി 
 

  ന െട െസ ് േമരീസ് ൈദവാലയ ിനുേവ ി  
േഹാ ാ   എേ ്സി    

െക.സി.എസിെ  ലേ ാടു േച    
നാം തുതായി വാ  ല ിെ  

േകല്ാസിംഗ് െഫ വരിയി   നടേ തിനാ   
എ ാവ ം എ ം േവഗം ഉദാരമായി 
സഹകരിക്കണെമ ് അഭയ്  ി . 

വാ  ഷിക ധയ്ാനം 
നയി ത്: 

 കുള വയ   ീം  
ഫാ. േജാസ് നരിതൂക്കിയി   

സി. െ ി   
സി. മാ  ഗര ് 

എ ാദിവസ ം േരാഗശാ ി 
ഷ ം ആരാധന ം. 

 

മാ  ്  26 വയ്ാഴാ  ക ണി ി െസ റി   ൈവകുേ രം 
6:30നു കു  ാന ം െനാേവന ം തുട   ധയ്ാന സംഗം 
9:30 വെര. 
 

മാ  ് 27 െവ ിയാ  േമ ഡി   രാവിെല 10:00ന് കു  ാ ന. 
തുട   രാ ി 9:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.  
ൈവകുേ രം 7:00ന് കു  ബാന. 
 

മാ  ് 28 ശനിയാ  േമ ഡി   രാവിെല 10:00ന് കു  ാ ന. 
തുട   രാ ി 9:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.  
ഉ കഴി ് കു സാരം. 
 

മാ  ് 29 ǌായറാ  േമ ഡി   രാവിെല 10:00ന് കു  ാ ന. 
തുട   രാ ി 8:00 വെര ധയ്ാന സംഗം.  
 

മാ  ് 29 ǌായറാ  ൈവകുേ രം 4:30 ത   8:00 വെര 
ഓ.എ  .വി.യി   ധയ്ാന സംഗം. 5:30നു കു  ാന. 
മതേബാധന കല്ാ ക   പതി  സമയ ് ഉ ായിരി ം. 



 

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 

847-436-4330 (Cell) 

 
 
 

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, Cell: 773-983-0497 
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE 

We offer fast approvals. 


