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വാ  ഷിക ധയ്ാനം 
മാ  ് 26 ത   29 വെര 

നയി ത്:  കുള വയ   ീം  
ഫാ. േജാസ് നരിതൂക്കിയി  , സി. െ ി  , സി. മാ  ഗര ് േമരി 

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

 Fr. Jose Narithookkil            Sr. Tessin                Sr. Margaret Mary 

ന െട ഇടവക പ ിയി   അഭിവ യ് 
ദിയേ ാേറാസ്  തി േമനി െട അനു രണാ 

ഷയി   സീേറാ മല ര സഭയിെല 
വടെക്ക അേമരിക്ക െട അ േ ാലിക്  
വിസി റായ അഭിവ യ് േജാസഫ്  മാ   

േതാമസ്  തി േമനി നട ിയ 
ഭാഷണ ി  നി ്.  

     േകരള ൈകര് വ സ ഹ ിനും പൗര യ് 
ൈകര് വ കൂ ാ ം നി ല േസവന ം 
തയ്ാേഗാജ ല േനതൃത ം ന ിയ ഒ  സ ഹ 

ിെ  ാെകയാണു ǌാ   നി െത  
വലിയ അനു രണ എെ  ദയ ി ് . േകരള സഭാ 
ചരി ം നാം പഠി േ ാ   നാലാം നൂ ാ ത   ഇ വ 
െര ം േകരളക്കരയിെല ഏ ം ശക്തമായ ൈകര് വ സ ഹ 

ിനു േനതൃത ം െകാടു  സഭാകൂ ാ യാണു ന േടത് . 
േതയ്കി ്  ക്നാനായ സ ദായം നാലാം നൂ ാ ത   ന െട 

പൗര യ് പാര രയ് ി  , വി  കു  ാന ം ആരാധന ം 
അഭംഗുരം കാ  ക്ഷി തി   തയ്ാേഗാജ ല േനതൃത ം 

നൈരകയ് ാന ിനുനൈരകയ് ാന ിനു  
ക്നാനായ സ ദാക്നാനായ സ ദാ  യം ന ിയ നി ല സംഭാവനക  യം ന ിയ നി ല സംഭാവനക    

വീേരാജ ല മാതൃക ം ന ിയി ് . അത്  
ആ  ം നിേഷധി വാ   സാധി കയി . 
മാ   ഈവാനിേയാസ്  തി േമനി ം മാ   
ദിേയാേ ാേറാസ്  തി േമനി ം മല ര 
കേ ാലിക്കാ സഭയി െട നൈരകയ്െ ടു 

തിനു തെ , 1921   ഭാഗയ് രണാ  ഹ 
നായ അഭിവ യ് ചൂള റ ി   തി േമനി െട 
േനതൃത ി   മല രറീ ി   ആരാധനാ 
കര്മം നട വാ   മാ  ാ ായി  നി ് അനു 
വാദം വാ ിയത്  ക്നാനായ സ ദായമാണ് .  

     അേ ാ   ഒ  വിശ സ സ ഹ ിെ  
തനിമ ം പാര രയ് ം അവ െട സം ാര ം വിശ ാസ ൈപതൃ 
ക ം അഭംഗുരം കാ ക്ഷിക്കണെമ ് ആ ാ  മായി 
വിശ സി ക ം അതിനുേവ ി തയ്ാഗം അനുഭവി ക ം 
െച  സ ഹ ി  നി ാണ്  അഭിവ യ് ദിയേ ാറസ്  
പിതാവ്  നൈരകയ് ാന ിേല  കട വ ത് . വളെര 

(Continued on page 4) 

ബിഷ ് േജാസഫ്  
മാ   േതാമസ് 
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SATURDAY, MARCH 21, 2009 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
St. Stephen Koodarayogam at the house of Raju Kan-
jirathumkal at 7:00 P.M. 
 

SUNDAY, MARCH 22, 2009 
Syro-Malankara Holy Mass at 8:30 A.M. 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Feast Celebration of St. Joseph in English for Children at 
11:30 A.M. sponsored by Children of St. Mary’s Prayers 
Group. Main Celebrant: Rev. Fr. Roy Kaduppil. 
Procession with Church Band and Indian Drum by Reli-
gious Education Students. 
Meeting of High School and up Graduating Students and 
their parents after the feast for planning graduation party. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M 
 

WEDNESDAY, MARCH 25, 2009 
Feast of Annunciation. 
 

THURSDAY, MARCH 26, 2009 
Annual Retreat by Kulathuvayal Team at  Community 
Center from 6:30 P.M. to 9:30 P.M. with Holy Mass and 
Novena. 
 

FRIDAY, MARCH 27, 2009 
Annual Retreat by Kulathuvayal Team at Maywood from 
10:00 A.M. to 9:00 P.M. with Holy Mass at 7:00 P.M.  

SATURDAY, MARCH 28, 2009 
Annual Retreat by Kulathuvayal Team at Maywood from 
10:00 A.M. to 9:00 P.M. with Holy Mass at 10:00 A.M.  
Confession in the afternoon at Maywood. 
 

SUNDAY, MARCH 29, 2009 
Annual Retreat at Maywood from 10:00 A.M. to 9:00 P.M. 
with Holy Mass and Religious Edu. Classes at 10:00 A.M.  
English Mass at 11:30 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Annual Retreat by Kulathuvayal Team at OLV Church for 
St. Mary’s Unit from 4:00 P.M. to 8:00 P.M. with Holy 
Mass at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, APRIL 2, 2009 
Confession at Community Center from 7:00 P.M. 
Holy Mass, Stations of the Cross, and Novena at Commu-
nity Center from 7:00 P.M.. 
 

FRIDAY, APRIL 3, 2009 
Holy Mass, Way of the Cross, and Benediction at May-
wood at 7:00 P.M.  
Volunteers meeting after Church Service. 
 

SATURDAY, APRIL 4, 2009 
Youth Retreat at Techny Towers, 2001 Waukegan Rd., 
Northbrook, IL 60062 from 7:00 P.M. to 9:00 P.M. by 
Mark Nimo and team. 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
Passion Play tour to Munster, 340 W. 45th Street, Munster, 
IL 46321. Show starts at 3:00 P.M. 
 

SUNDAY, APRIL 5, 2009 
Palm Sunday service at Maywood at 10:00 A.M. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 

 

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, 

     വജന  േവ ി നാ ി   നട  ഒ  െസമിനാറി   
ൈബബിളിെല ഒ  സംഭവേമാ ഉപമേയാ വിഷയമാെയടു ്  
ആധുനിക കാ ാടി   ഓേരാ നാടകം അവതരി ി വാ   
വിവിധ ക  ക്ക്  സംഘാടക   ന ി. അവയി   ഒ  ്  
അവതരി ി ത്  പാപിനിയായ ീെയ കെ റി വാ   ഈേശാ 
െട പക്ക   െകാ വ  സംഭവമാണ് . 

     ആധുനിക രീതിയി   ആ സംഭവം വജന   അവതരി 
ി േ ാ   അവ   ഈേശാ  പകരം േളാവയി  ഒ  ൈവദി 

കെന അവതരി ി . അേ ഹം ൈവദികവസതിയി   ാ  ി 
െകാ ിരി േ ാ   നാ ിെല ഒ പ ം േനതാക്ക   േരാഗി ം 

ബലഹീന മായ ഒ  െച ക്കാരിെയ ഓടി ി  ത കയായി 
.  അവ   ാണരക്ഷാ  ം ഓടിയത്  പ ിയിേല ായി 
. േനതാക്ക െട പക്ക   ക ം തടിക്കഷണ ് . ചില   

അവെള ത ിക്കഴി . കര െകാ ്  അവ   അ െ  
കാ  ക്ക   വീണ്  ക്ഷമ ം രക്ഷ ം യാചി . അവ െട ദയനീ 
യാവ ം മാണിമാ െട അകര്മ വാസന ം ക  അ   
അവേരാടു ഖയ്ാപി : "പ ്  കര്ി നാഥ   പറ തുേപാെല 
ǌാനും നി േളാടു പറ , നി ളി   പാപമി ാ വ   
ഇവെള ആദയ്ം കെ റിയെ ." 

     ഇതു േക ്  അവ   പര രം പറ : "ഈ അ   എ  
ക തി? ന   പാപികളാെണേ ാ? ഒരിക്ക മ . ഇേ  
െര ാ നെ  പരിഹസി കയാേണാ? അവരി   ഒ  മാണി 
ആഹ ാനം െച : "േനാക്കിനി ാെത അടി  െകാ ടാ അവേള!" 
ഉടെന എ ാവ ം കൂടി അവെള അടി ം കെ റി ം െകാ . 
അ െന ആ പാവം ീെയ രക്ഷെപടു ാനു  അ െ  മം 
വിഫലമായി. അവ   മരിെ റി േ ാ   അവെള െകാ  
വ   ക ം വടിക ം ഉേപക്ഷി ്  ഓടിേ ാകുവാ   പി ിരി . 

     അേ ാ   ആ ൈവദിക   ക്ഷമായി ആ ാപി : "നി  
വിെട! ആ ം അന ിേ ാക ത് !" എ ാവ ം രായി 
നി . അ   ഓേരാ വയ്ക്തി െട ം ക കളിേല  തുറി  
േനാക്കി. ആ പക  മാനയ് ാെര വയ്ക്തിപരമായി അറിയാ  
അേ ഹം അവ െട ഖ  േനാക്കി പറ : "ഈ ീ െട 
ഭ  ാവ്  അകാലമരണമട േ ാ   അവ െട േചാര  

ിെന േപാ വാ   അ ് അവ   നി െട പടിവാതി   

ബലിേയക്കാ പരി ൈദവം 
തീക്ഷി  ക ണ 

കാണിക്കാ   ന ക്കാ േ ാ? 

 

സഹായം േതടിവ ിേ ? അേ ാ   നി   എ  െച ? 
ഓേരാ നയ്ായ   പറ ് നി   അവെള െവ ംകേ ാെട 
പറ യ . പകരം രാ ിയി   അവ െട ദു  ബലമായ െച  

ടി   െപാളി ് അക  കട  നി   അവെള ബലാ 
ംഗം െച . അവ െട ഇ ാ  അവിഹിത ബ െട 

െക കഥക   ചരി ി ് അവെള നി   സ ഹ മ യ് ി   
അപമാനിതയാക്കി. അവസാനം അവെള നി   എ ാം 
േച  ് േവശയ്യാക്കി. നി ളി   ആേരാ പ വ  എയിഡ്സ് 
ബാധി  അവ   ഇ  നി   േവ ാ വളായി. ജീവി 
ക്കാ   നിവ  ിയി ാതായേ ാ   അവ   െചറിെയാ  േമാഷ 
ണം നട ിയതിന് പക  മാനയ് ാരായ നി   മനഃസാക്ഷി 
യി ാെത അവെള ത ിെക്കാ . എ ി ം നി   പാപമി 
ാ  ണയ്ാ ാക്കളായി ചമ വേ ?   

     ഇതു േക  േകാപാകുലരായ ആ മാണിമാ   അ െന 
കേ ം െച . നില വീണ് അ  ാണനായി കിട  
അേ ഹെ  ഉേപക്ഷി ് അവ   േപായി മറ . ഇേതാെട 
നാടക ിനു തിര ീല വീ . 

     പാപേബാധം ന െ  ആധുനിക തല റ െട തീകാ 
ക ചി ീകരണമായി  ആ വജന   അവതരി ി 
ത്.  നിെ  ക ി   തടിയിരിെക്ക, അനയ്െ  ക ിെല 

കരെടടു  കള വാ   നി  െക്ക െന കഴി ം? എ  
കര്ി നാഥെ  ദിവയ് വച ക   ഇ  ന ം അന  മേ ? 
താെനാഴിെക ബാക്കിെയ ാവ െട ം ഇ ാ  കു ം 
ബലഹീനതക ം പ  തീകരി ് സ ഹ മ യ് ി   മാനയ്ത 
ചമ  വണതയേ  ന ത്?  

     സ ം െത ക   അംഗീകരി വാനും ഏ പറ വാനും ൈദ 
വ ം സഹജീവിക മായി രമയ്െ ടുവാനു  വ  ാവസ 
രമാണ് ഈ േനാ കാലെ  ന െട വാ  ഷിക ധയ്ാന ി െട 
സംജാതമാകു ത്. ആടി ഉല  ദാ തയ് ബ ം വഴി 
െത ി വഴക്കടി  മക്ക ം അവിശ  ക വട ബ ം 
േചരിതിരി  സഭാ-സാ ദായിക ഭി തക ം പരിഹരി 
േക്ക  സമയമാണിത്. 

     ബലിയ  ി വാനായി നീ ബലിേവദിയി   വ േ ാ   
നിെ  സേഹാദരനു നിേ ാടു വിേരാധ െ  േതാ  
പക്ഷം, നിെ  ബലിവ  അവിെട വ ി ് ആദയ്ം േപായി 
സേഹാദരനുമായി രമയ്െ ടുക, അതിനു േശഷം വ  ബലി 
യ  ി ക എ  കര്ി വചനമനുസരി ് അനുര ന ിനു 
ത ാറായ േശഷം ന ക്ക് ഈ റാേഘാഷ ിെനാ ാം. 
അതിനു് ഈ വ  ഷെ  വാ  ഷിക ധയ്ാനം നെ  ാ രാ 
ക്കെ . 

         ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

കു േബാധം ന െ  ആധുനിക തല റകു േബാധം ന െ  ആധുനിക തല റകു േബാധം ന െ  ആധുനിക തല റ   
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ONE DAY YOUTH RETREAT 
On Saturday April 4, 2009 At Techny Towers  

2001 Waukegan Road, Northbrook, IL 60062. 

7:00 A.M. to  9:00 P.M.  
 

Mark Nimo and team. 
 

All youth from 7th grade and up  
are welcome from both Sacred Heart  

and St. Mary’s Unit. 
Please register early with  

youth coordinators or DREs 
to confirm your seat. 

Registration fee is $50 to meet the expense. 
 

Mandatory for all Religious Education Youth 
Teachers. For details, please call Sabu 

Mutholam at (708) 307-1795. Mark Nemo  

ആഴ ി   നാം പരിേശാധി  േനാ  
േ ാ   േകരള സ ഹ ിെല, േതയ് 
കി ്  റിയാനി സ ഹ ിെല ര  
റീ ക  ം തുലയ് ാധാനയ്ം െകാടു ്  
അവെയ പരിേപാഷി ി ത്  ക്നാനായ 
സ ദായമാണ് . ഇ ം അ െന തെ  
യാണ് . ഒ  പേക്ഷ അ ് ക്നാനായ സ ദാ 
യ ിെല പിതാക്ക ാ   പറയാമായി 

 അേ യ്ാകയ്ാ റീ ി  നി ് കട 
വ ി  ൈവദിക ം വിശ ാസിക ം 

അ  നിലവിലി  ആരാധനാകര്മം 
പാലിക്കണെമ ്. അതു പറയാെത നി  
െട പാര രയ് ം വിശ ാസ ം സാം ാ 

രിക തനിമ ം കാ  ക്ഷി െകാ ്  
ǌ െട കൂെട വ െകാ കെയ ാണു 
പറ ത്  ക്നാനായ സ ദായ ിെല 
ഭാഗയ് രണാ  ഹരായ പിതാക്ക ാരാണ് . 

     അ െന ആ സ ദായ ി  നി  

(Continued from page 1) െമ ാേ ാലീ യായി  ദിേയാേ ാ 
േറാസ്  തി േമനി മല ര കേ ാലിക്കാ 
സഭ െട തി വ  അതി പത െട 
വലിയ െമ ാേ ാലീ യായി കട വ 

േ ാ   മല രസഭാ നൈരകയ് 
ാനം കൂടുത   േ ാ ലമാകുക ം 

ശക്തമാകുക ം െച . ഈ അവസര 
ി   ആ വലിയ രണ ക്ഷി െകാ 
ാണ്   ഈ വി  ബലി അ  ി  
ത് . അേ ാ   ക്നാനായ സ ദായ ം 

ഒ ൈതക്ക   കുടുംബ ം ദിേയാേ ാ 
േറാസ്  തി േമനി ം നൈരകയ് 

ാന ിെ  ആദയ്കാല ളി   
വലിയ തയ്ാഗം മല രറീ ്  വള  ിെയ 
ടു വാ   അനു ി ി വരാണ് . അതു 
െകാ തെ  ഈ അഭിവ യ് പിതാവി 
െന ം കുടുംബാഗ േള ം സ ഹെ ം 
ാ  നകളി   ഓ  വാ   ന െക്ക ാ 

വ  ം വലിയ കട ാടു ് . 

For Favors Received 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Shelly Kattapuram  

For Favors Received 
 

- ഒ  വിശ ാസി 

For Favors Received 
 

- സാലി ഐക്കര റ ി   

For Favors Received 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jojo Parumanathettu 
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For Favors Received 
 

- സ ി െതേക്ക റ ി   

For Favors Received 
 

- ഒ  വിശ ാസി 

 

ഒ  പതാം ചരമ വാ  ഷികം 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ഏലിയാ  ചാേക്കാ 
ചകിരിയാംതട ി  , ഏ മാനൂ   

Born: 01/01/1935 
Death: 03/18/2000 

 
 
 
ഓശാന (ഏ ി   5) രാവിെല 10:00ന് ഇടവക പ ിയി ം ൈവകുേ രം 5:30ന് ഓ.എ  .വി. പ ിയി ം  കു േ ാല 
െവ രി ്, ദക്ഷിണം, കു  ാന. 
 

െപസഹാ വയ്ാഴം (ഏ ി   9) ൈവകുേ രം 6:30ന് ഇടവകപ ിയി ം രാ ി 9:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം കാ ക ക   
ഷ ം കു  ാന ം അ ം റിക്ക ം. (ര ിട ം െപസഹാ അ ം പാ ം െകാ വ  സഹകരി മേ ാ).  

 

ദുഃഖെവ ി (ഏ ി   10) രാവിെല 10:00ന് ഇടവകപ ിയി ം ൈവകുേ രം 7:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം പീഢാനുഭവ 
ഷ ം ആേഘാഷമായ കുരിശിെ  വഴി ം ക ിേന  ം. (ഇടവക പ ിയിെല ീവാ പാത ് ക ി   പിടി വാ   

എ ാവ ം കുരി ക   െകാ വ  ത് ന ായിരി ം). 
 

ദുഃഖശനി: (ഏ ി   11) ഇടവക പ ിയി   രാവിെല 10:00ന്  ദുഃഖശനി ആചരണം:   തീ,   െവ ം െവ രി ് 
(തിരിക ം വി  ജലം െകാ േപാകുവാ   െചറിയ പാ ം െകാ വരാം) ാന ാന ത നവീകരണം, കു  ാന. 
 

ൈവകുേ രം 7:00ന് ഇടവക പ ിയി   ഈ   കു  ാന ം േ ഹവി ം. െസ ് േമരീസ് ണി ിെ  ഈ   കു  ാന 
രാ ി 11:00ന് ൈന   സിെല 8307 േനാ  ് ഹാ  ലം അവന വി  െസ ് േജാ  സ് പ ിയി  . 
 

ഉയി   ǌായ   (ഏ ി   12) രാവിെല 10: 00 ന് ഇടവക പ ിയി   ദിവയ്ബലി. 

FEAST OF ST. JOSEPH 
     Sacred Heart School of Religious 
Education will be celebrating the 
Feast of St. Joseph on March 22nd 
at 11:30 A.M. Rev. Fr. Roy Kadup-
pil, Chancellor of St. Thomas Syro-
Malabar Diocese of Chicago will be 
the main celebrant. Program in-
cludes veneration of the statue, Holy 
Mass in English, Procession with 
Church band and Indian drums by 
the students of the school. Sponsors: 

Children of St. Mary’s Prayer Group. 



March 22, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  6 Vol. 4,  Issue 26 

     READERS / LECTORS                                  േനാ കാലം 

March 22 PASSAGE MALAYALAM  ST. MARY’S UNIT  

1st Reading 2 Chronicles 36:14-23)  Alex Pandijarel  Patrick Nedumakil Shawn Kadalimattom  

2nd Reading Ephesians 2:4-10  Renju Melandacheril  Neethu Ellankil Jeffin Chollampel  

Gospel John 3:14-21  The Son was sent by God so that the world might be saved through him. 

March 29     

1st Reading Jeremiah 31:31-34  John Klackil  Justin Muthukattil  Jex Nediyakalayil  

2nd Reading Hebrews 5:7-9  Jomon Padinjarel  Vanessa Indikuzhy  Jenny Pillaveetil  

Gospel John 12:20-33  If a grain of wheat falls to the ground and dies, it produces much fruit. 

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. For Registration please contact 1-219-
922-6500 Extension 580 or visit  
http://www.jesusofnazareth.org  
You may arrange your own transportation. 

 

Coordinators from the parish: Reethamma Accathara, 
Thankamma Nediyakalayil, Regy Idiyalil, Gracy Vacha-
chira, Sunil Vettathukandathil, and Saly Kizhakkekuttu.  

Cruise to Bahamas / AlaskaCruise to Bahamas / Alaska  
  
The pilgrimage committee of our parish is organizing two cruises: 
Three Nights cruise to Bahamas from October 9 to 12, 2009. 
Seven Nights cruise to Alaska from August 12 to 19, 2009. 
 

Please register with first payment $350 for Alaska and $100 
for Bahamas before March 26, 2009. 
 

For rate and details,  
please contact our coordinators Joy Nediyakalayil at 847-910-
1068, Joy Chemmachel, Mary Pinarkayil 
Or travel agency Mathews Pilgrimage at 847-759-0899. 

HOLY WEEK 
SCHEDULE 

Palm Sunday (April 5) 
Blessing of palm leaves, pro-
cession and Holy Mass at 
Maywood at 10:00 A.M. and 
at OLV at 5:30 P.M. 
Holy Thursday (April 9) 
Washing of feet, Holy Mass 
and Passover meal sharing at 
6:30 P.M. at Maywood and 
9:00 P.M. at Community 
Center. 
Good Friday (April 10) Pas-
sion Narrative, Way of the 
Cross and snack at Maywood at 10:00 A.M. and at Com-
munity Center at 7:00 P.M. 
Holy Saturday (April 11) Blessing of new light and wa-
ter, Renewal of Baptismal promises and Holy Mass at 
Maywood at 10:00 A.M. 
Easter Mass (April 11) Easter Mass at Maywood at 7:00 
P.M. and at St. John Brebeuf Church, 8307 North Harlem 
Ave., Niles, IL 60714 at 11:00 P.M. for St. Mary’s Unit. 
Easter Day (April 12) Holy Mass at 10:00 A.M. at May-
wood for those who cannot attend on 11th. 
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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 

SUNDAY OFFERINGS March 15 

St. Mary’s Unit at OLV 218.00 

Sacred Heart Church Mal. Mass 1,581.00 

St. Joseph Feast on March 14th 266.00 

English Mass 71.00 

Sponsorship for lights 300.00 

Food Service (Naperville) 400.00 

Guadalupe Offering 82.00 

Agape Stall for Charity 128.00 

TOTAL AT MAYWOOD 4,358.00 

Bulletin Advertisement Receipts 1,530.00 

   Nidhin son of Cyriac and Kunjamma Padinjath 
from S.H. Mount Parish with Bency daughter of Ku-
rian and Alemma Nellamattom from (Areekara) 
S.H.K.C. Parish, Chicago to be held on April 18, 
2009.             (3/3). 
 

   Cijo son of Simon and Annamma Mundaplackil 
from (Koodalloor) S.H.K.C. Parish with Maryann 
daughter of Jose and Lucy Mattam from Kidangoor 
parish (living at Quebec, Canada) to be held on May 
24, 2009.            (3/3) 
 

   Ajit son of Cyriac and Alice Poovathumkal from 
Knanaya Catholic Mission of Los Angeles with Alma 
daughter of Abraham and Aley Kunnathukizhakkethil 
from S.H.K.C. Parish, Chicago to be held on June 21, 
2009.             (3/3). 
 
   Jerry son of Stephen and Lucy Makkil from 
(Kuruppanthara) S.H.K.C. Parish Chicago with Maxcy 
daughter of Mathachan and Marykutty Chemmachel 
from (Neendoor) S.H.K.C. Parish to be held on Sep-
tember 5, 2009.             (3/3). 

Gaanam Videos & Photos 
Edukkutharayil 

 

 
Professional Touch with  
Latest Technology. 

 

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

Please support our 
advertisers who 

make this bulletin 
possible. 

Palos Heights and Tinley Park 
(708) 489 6PRS or (708) 489-0123 

www.pro-rehabservices.com 
www.choicecarehh.com 

Pro-Rehab Services, P.C. 

Choicecare Home Health, Inc. 

Best Compliments from the Mutholath Family 

Your Rehab Specialists 

& 

 

MARRIAGE  
PREPARATION COURSE 

     Family Commission of Sacred Heart 
Knanaya Catholic Parish is offering 
Marriage Preparation Course that is 
mandatory for Catholic Marriage. The 
course will be held at our Church from Friday, April 
24 to Sunday 26th. Early registration is required. 
Please contact Tonny Pullappally at 630-205-5078. 



 

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        

 

KAIRALI CATERINGS 

777 North Milwaukee Ave., Glenview, IL 60025. 
Contact Mathew @ 847-652-7273 

 

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. 

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 


