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     We will celebrate the feast of St. Thomas the Apostle on Sunday July 5th at 
10:00 A.M. at Sacred Heart Knanaya Catholic Church and at 5:30 P.M. at OLV 
Church for St. Mary’s Unit. Bishop of Miao Rt. Rev. Dr. George Palliparambil 
will be the main celebrant at both churches.  
Sponsors at Sacred Heart: Former Parishioners of Kallara St. Thomas Church 
coordinated by Sabu Madathilparambil. Sponsors at St. Mary’s Unit: Former 
Parishioners of St. Thomas Church Punnathura coordinated by Thomas Kadi-
yampally 
 
    മാ   േതാ ാ ീഹാ െട ദുക്  റാന തി ാ   ജൂൈല 5 ǌായറാ  രാവിെല 10:00നു 
േമ ഡ് പ ിയി ം ൈവകുേ രം 5:30ന് ഓ.എ  .വി. പ ിയി ം മിയാ  െമ ാ   മാ   േജാ  ജ് 

പ ി റ ിലിെ  ഖയ് കാ  ികത ി   നട താണ്. േമ ഡിെല േദ ിമാ   ക റ െസ ്   േതാമസ്   ഇടവകാം 
ഗ ം െസ ് േമരീസിെല േദ ിമാ   റ െസ ് േതാമസ് പ ിയിെല   ഇടവകാംഗ മാണ്. 
തി ക്ക ളി   പെ ടു ് ൈദവാനു ഹം ാപി വാ   ഏവെര ം ക്ഷണി . 

Fr. Abraham Mutholath signing the contract to purchase the property with 
building at Arlington Heights for St. Mary’s Knanaya Catholic Church. 

Mr. Philip Madathilparambil handing over the first pledge form for monthly 
contribution to Fr. Abraham Mutholath for the Arlington Heights Project. 
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SATURDAY, JULY 4, 2009 
Independence Day 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 5, 2009 
Feast Celebration of St. Thomas at Maywood at 10:00 
A.M. Main Celebrant: Bishop George Palliparambil. 
Installation of new Volunteers at Maywood after Mass. 
Feast Celebration of St. Thomas for St. Mary’s Unit at 
OLV Church at 5:30 P.M. Main Celebrant: Bishop George 
Palliparambil. 
Installation of new Volunteers for St. Mary’s after Mass. 
Submission of pledge forms for monthly donation in favor 
of Arlington Project to Bishop George Palliparambil. 
 

THURSDAY, JULY 9, 2009 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JULY 10, 2009 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, JULY 11, 2009 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 12, 2009 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

TUESDAY, JULY 14, 2009 
Feast Day of St. Kuriakose. 
 

THURSDAY, JULY 16, 2009 
Feast Day of Our Lady of Mount Carmel. 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JULY 17, 2009 
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00 
P.M. 
 

SATURDAY, JULY 18, 2009 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 19, 2009 
ൈക ാക്കലം ആരംഭി . 

Syro-Malankara Holy Mass at 8:30 A.M. 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
Baptism and Holy Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JULY 23, 2009 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JULY 24, 2009 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
St. James (St. Mary’s Unit) Koodarayogam at 8:30 P.M. at 
the house of Anil Edukkuthara. 
 

SATURDAY, JULY 25, 2009 
Feast Day of St. Jacob 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 26, 2009 
Feast Celebration of St. Jacob by Jacobs of the parish. Co-
ordinator: Jacob Pullappally. 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
Baptism and Holy Mass at OLV at 5:30 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 
Third 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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ആടുക െട േവഷ ി   വ  
വയ്ാജ വാചക ാെര 

ക്ഷി െകാ വി  . ഉ ി   
അവ   കടി  ചീ  െച ാ ളാണ്.  

(മ ായി 7:15). 

എെ  ിയ  സേഹാദര േള, 
     ഭാരത സ ാത യ് ദിനമായ ആഗ ് 15ന് നാം പരി  
മാതാവിെ  സ  ാേരാപണ തി ാ   ആേഘാഷി േ ാ   
അേമരിക്ക   സ ാത യ്ദിനമായ ജൂൈല 4െ  വാരാ യ് ി  , 
ന െട  ിക   വിേശഷ െവളി ം പക   മാ   
േതാ ാ ീഹാ െട ദുക്  റാന തി ാ   ആേഘാഷി . മാ   
േതാ ാ ീഹാ ഭാരത സഭയി   ഏഴര പ ിക   ാപി . 
അതായത് എ  ൈകര് വ കൂ ാ കളാണ് ഭാരതസഭയി   
ആവി  ഭവി ത്. ാേദശികമായ വിവിധ പ ിക   സഭെയ 
വിഭജി കയ , പരിേപാഷി ി കയാണു െച ത്. 

     അ േ ാല ാ ം അവ െട പി   ഗാമിക ംവഴി കേ ാലി 
ക്കാസഭയി  തെ  പാ ാതയ് ല ീ   സഭ കൂടാെത 21 വയ് 
ക്തിഗത പൗര യ് സഭക ് . ഈ 22 സഭക ം ഒ  ാവന 

ിെല വയ്തയ്  െ ടിക  േപാെല കേ ാലിക്കാ സഭെയ 
അല രി . േകരള കേ ാലിക്കാ സഭയി   േപാ ം  
റീ ക േ ാ. ഓേരാ റീ ിനും തനതായ ഭരണ സംവിധാ 
ന ം ധാരാളം പതക ം, ഓേരാ പതയി ം ാേദശികാടി 

ാന ി   ഇടവകക ം ാപിതമായിരി . ഇവ സഭ 
െയ പിള  കയ  വള  കയാണു െച ത്.  

     ഇടവക വ താകും േതാ ം ഇടവക പ ി  റേമ ആദയ്ം 
കുരി പ ി (േ ഷ  ) ാപി ് അജപാലന ഷ തുട 

ി, കര്േമണ ര  ഇടവകകളാകും. വിശ ാസിക െട സൗകരയ് 
ിനു മാ മ , കൂടുത   അജപാലന  ാേദശികാടി ാ 

ന ി   ലഭയ്മാ തിനും, അ ായ േനതൃത ം ഷാ 
സൗകരയ് ം വ  ി ി തിനും അതു സഹായി ം. 

       കാല ളി   ന െട നാ ി   കൂ കുടുംബ വയ്വ ിതി 
നിലനി ി . ഏ ം ായ  കാരണവ െട ഭരണ ി   
കീഴി   അനവധി മക്ക ം അവ െട ഭാരയ്മാ ം െകാ  മക്ക ം 
േപരക്കിടാ ം ഒ  േമ  ര  കീഴി   കഴി ി . കുടും 
ബ ിെ  ഐകയ് ം ശക്തി ം നിലനി  തിനായി  
അെത ി ം, കുടുംബാംഗ   ത ി   അസ ത ം കല 
ഹ ം അസമാധാന ം സ ാഭാവികമായി . ആ  ം ഒ ം 
സ െമ  േതാ ാതി തിനാ   കുടുംബ ത   വ  ി ി 

തിേനാ ചില  ചു തിേനാ ആ  ം ഉ ാഹമി ാ 
യി .  

     എ ാ   വിവാഹാന രം മക്കെള മാ ി പാ  ി  

 

സ ദായം പി ീടു നിലവി   വ . അേ ാ   ഓേരാ മക്ക ം 
അത ാഹേ ാെട അ ാനി വാനും ചില  ചു വാനും 
സ ാദി വനും തുട ി. അേതാെട കുടുംബ   വള വാനും 
സേഹാദര െട കുടുംബ   ത ി   കലഹിക്കാെത േ ഹ 
േ ാെട വ  ി വാനും തുട ി. ഇതാണ് ഷിക്കാേഗായിെല 
ഇടവകയി ം സംഭവിേക്ക ത്. 

     ആയിരേ ാളം കുടുംബ   വ  ഷിക്കാേഗായിെല 
ക്നാനായക്കാ  ക്ക്  ഒ  പ ി േപാരാ. േകാ യം അതി പത 
യി  േപാ ം ഇ േയെറ കുടുംബ  ഇടവകയി . അതി 
നാ   നാ ിെല കടു ി, ഉഴ  , ചു ം, ൈക ഴ തുട ിയ 
ഇടവകക  , സമീപ േദശ ളി   തിയ പ ിക   ാപി 

ക ം, കര്േമണ ഇടവക തിരി ക ം െച തുേപാെല നാ ം 
െച ണം. അതുവഴി സ ദായം വിഭജിക്കെ ടുകയ , വള കയാ 
െണ  നാം മന ിലാക്കണം.  

     സഭ െട അഭ ദയകാംക്ഷികെള നിലയി   സ ം " വി 
േശഷ" മായി ജന െള വഴിെത ി വെര റി ്  വി  
പൗേലാസ്  ീഹാ പറ : "കര്ി വിെ  കൃപയി   നി െള 
വിളി വെന നി   ഇ  െപെ ്  ഉേപക്ഷി ക ം വയ്തയ് 

മായ ഒ  വിേശഷ ിേല ്  തിരി ക ം െച തി   
എനിക്ക്  ആ രയ്ം േതാ . വാ വ ി   മെ ാ  വിേശ 
ഷമി . എ ാ  , നി െള ഉപ വിക്കാനും കര്ി വിെ  വി 
േശഷെ  ദുഷി ിക്കാനും ആ ഹി  കുെറ ആ ക ് . 
ǌ   നി േളാടു സംഗി തി  നി  വയ്തയ് മായ ഒ  

വിേശഷം ǌ   തെ േയാ സ  ി  നി ്  ഒ  ദൂത   
തെ േയാ നി േളാടു സംഗി ാ   അവ   ശപിക്കെ വനാ 
കെ !" (ഗലാ ിയ   1: 6-8). ഇതു ന െട ആ ഹമെ ി ം 
ൈദവിക പ തി ് ഇട  വ ത് എ  െഗൗരവതരമാ 
െണ  െപൗേലാസ് അ േ ാലെ  േമ രി  വചന   
ന  റിയി  ന . അ േ ാല പി  ഗാമികളായി 
ൈദവം ന  നിേയാഗി  സഭാപിതാക്ക ാ മായി ആേലാ 
ചി ് , സഭാപരമായി എടു  തീ മാന ിെനതിെര ആ െട 
ഉപേദശ ം നി   െചവിെക്കാ െത ് ൈദവനാമ ി   
വിനീതമായി അഭയ്  ി . അ ിെന െച ാലാണ് ന െട 
സ ദായ ം ഇടവക ം ഭി മാകു ത്. വി. പൗേലാസ്  ീഹാ 
തുട   പറ തുേപാെല, നാം സാദി ിേക്ക ത് ൈദവ 
െ യ ാെത മനുഷയ്െരയാക ത്. (ഗലാ ിയ   1: 10). 

     പ ി ാപി തിന് ഒ  പ ം ആ   ക്കാ   ആദയ്ം 
േ ാ ിറ ിയാ ം അത് ഒ  വിഭാഗ ിെ  മാ ം പ ിയാ 

വി . നാ ി   േപാ ം പല പ ിക ം ഏെത ി ം വയ്ക്തി 
കേളാ കുടുംബക്കാേരാ താ രയ്െമടു ാണ് ാപി ത്. 
എ ാ   ആ പ തി സഭ ഏെ ടു േതാെട അതു സഭ േട 
താകും. അ  ലിംഗഡണിെല പ ി െസ ് േമരീസ് ണി ിെ  
ആഭി ഖയ് ി  ഷിക്കാേഗാ തി ദയ ഇടവക െട പ തി 
യാണ് . അതിന്  ഇതിനകം 200ലധികം കുടുംബ െട സാ  

ിക പി ണ ലഭി  കഴി . കൂടുത   േപ   സഹകരണം 

ര ാമെ  പ ി സ ദായെ  ഭി ി ി േമാര ാമെ  പ ി സ ദായെ  ഭി ി ി േമാര ാമെ  പ ി സ ദായെ  ഭി ി ി േമാ???   
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വാ ാനം െച ് . 

     പി  ജ ം ന േ ാ   ത  ക്ഷീണ ാകുെമ  
ഭയെ േട . കര്േമണ ത െട സവകാല ക്ഷീണ ം പി  
െട ബാലാരി തക ം മാറി ഇ വ ം ആേരാഗയ് ം സൗ രയ് 

വരാകും. 

     േമ ഡ്  പ ിക്കാെര ം വികാരിേയ ം േവദനി ി വെര 
എ ിനു വള   എ  േചാദി വ ് . അവ െട ന  
മാ േമ ൈകര് വെര  നിലയി   േമ ഡ്  പ ിയി   സഹക 
രി വ   ആ ഹിക്കാ . അെ ി   അതു വലിയ പാപ 
മാണ്. ന െട സ ദായ ിതി ്  എ ാവ  ം പ ി  

ായി സഭാപരമായി വള  ് നിതയ് രക്ഷ ാപി വാനാണ്  

(Continued from page 3) നാം ാ  ി തും പരി മി തും. വ  ഷ ളായി 
ര ാമെ  പ ി േവ ി നാം ാ  ി  വരികയായി  

േ ാ. അതിനാ   വയ്ക്തിൈവരാഗയ്േമാ, കുടുംബ കലഹ 
േളാ, സാ ദായിക രാ ീയേമാ ന െട അജപാലന വള   

െയ തള  ം വിധം വിഷം കു ിവ വാ   നാം അനുവദിക്ക 
ത് . അ രം സ ാധീന വ   ന െട നി ള തേയ ം 

പാവനമായ ൈദവാലയാ രീക്ഷെ ം മലീമസമാക്കാെത 
കാ ക ം അവ െട മാനസാ ര ിനായി ാ  ി ക ം 
േവണം. ഇടവക െട ഐകയ് ം ഇടവകക   ത ി  ഐകയ് 
ം വഴി ഷിക്കാേഗായിെല സ ദായം ഒ മേയാെട നിലനി െമ 
തി   സംശയം േവ ാ. 

               ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

     ഷിക്കാേഗായിെല ര ാമെ  ൈദവാലയ ി 
നായി അ  ലിംഗ്ഡ   ൈഹ ്സി   േനാ  േ ാ 
ഫി ് േസാണിേ ാടുകൂടിയ മേനാഹരമായ ബി   
ഡിങ് വാ വാനു  നടപടിക   േരാഗമി  
വ . ഷിക്കാേഗാ െട േനാ  ്  ൈസഡി   വില 
പിടി  സി ികളി   ഒ ായ ആ  ലിംഗ്ഡ   
ൈഹ ് സി  , എക്സ് സ്  േവയി  നി ം ര  
മിനി ്  ദൂെര മാറിയാണ്  നി  ി  ബി  ഡിംഗി   

ിതിെച ത് .  

     െചറിയ േമാഡിഫിേക്കഷനി െട ഏതു രീതി 
യി ം മാ ിെയടുക്കാ  21,000ലധികം ചതുര  
അടിയി  ഒ ാം നില ം 5,500 ചതുര  അടി 
യി  േബസ് മ ം അട ിയതാണ്  ഈ െക ിടം. ഒ ാം 
നിലയി   മേനാഹരമായ ഒ  ൈദവാലയ ം ഒ  േഹാ ം 
േവ  തിരിെ ടു വാ   സാധി ം. ഫിനിഷ്  െച , കല്ാസ്  
റിയായി ഉപേയാഗിക്കാ  14 ഓഫീസ്  റിക   ഈ 

െക ിട ിെ  ഇ  വശ ളി ് . നിലവി   ഷ നട  
െകാ ിരി , 100 േപ  ക്കിരിക്കാ , േമാഡിഫിേക്കഷ   
ആവശയ്മി ാ  ചാ ം, എ ാവിധ സൗകരയ്  കി  
ണും, കാഫ ീരിയാ ം ഈ െക ിട ിെ  േതയ്കതയാണ് . 
ഭാവിയി   ഉയ  ി പണിയാ  നടു ം ഈ െക ിട 

ിെ  മേനാഹാരിത വ  ി ി . 

     വജന  ം കു ിക  ം  മായി വി െകാടു ്  
്  െസ റാക്കി മാ ാ   പ  വലിയ േബസ് മ ാണ്  ഈ 

െക ിട ിനു ത് . സായാ ളി   ഉണ  ിനും ഉേ ഷ 
ിനും സഹായി  ബാ ്  േബാ  , െട ീസ്  തലായവ 

സ ീകരി വാ   പ ിയ ഉയര ം വലി ം േബസ് മ ിനു ്. 
ഈ െക ിട ിന്  സ മായ 88 പാ  ക്കിംഗ്  കൂടാെത അടു 

 വഴിയ കുകളി   ധാരാളം പാ  ക്കിംഗ്  ഉ ് . 

     സ മായി പ ിക   ാപി ്  കു ികെള ആ യ്ാ ിക 
മാ ം ഭൗതികമാ ം വള  ിെയടു വാ   ഇനി ഒ ം ൈവകി 

ടാ എ  തിരി റിവാണ്  പല മാതാപിതാക്കെള ം ഈ പ  
തി മായി സഹകരി വാ   നി  ബ ിതരാ ത് . അതു 

െകാ  തെ  ഈ േ ാജക്ടി   ഏതാനും ഗുണ 
  പല ം ദ  ശി : ഈ   വ  ഷ ി   

തെ  തിയ പ ി സ മാകുവാനു  സാധയ്ത, 
രിഭാഗം ക്നാനായക്കാ ം അധിവസി തിനു 

മ യ് ിലായി ൈദവാലയം, റി യ  മ ്  ആരംഭി  
വ  ം മ വ  ം േയാജനെ ടു  അനുദിന 
ദിവയ്ബലി, നാ ിെല ചു ക്കം ചില പ ികളി   
ഉ തുേപാെല അനുദിനം ൈവകുേ ര  ളി   ഒ  
േച വാനു  സാധയ്ത, ഒേര സമയം ഇം ീഷി ം 
മലയാള ി ം കു  ാന അ  ി  വാ   േവ  
സൗകരയ്ം എ ിവ ഈ പ തി െട സവിേശഷത 
യാണ് . 

     കഴി   വ  ഷക്കാലെ  ആ ഹ ി 
െ ം ാ  ന െട ം പരി മ ിെ ം  ഫലമാണ്, പരി 
ഹരിക്കാ  പരിമിതിക   ഉെ ി ം, മെ ാ െസൗകരയ് 

ം ഒ ിണ ിയ ഈ പ തി. ാ  നയി െട ം പരി 
തയ്ാഗ ി െട ം, സാ ിക സഹായ ി െട ം  ഈ 
പ തിെയ വള  ിെയടു ് ഷിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ 
ക്കാ െട ര ാമെ  ൈദവാലയമായി മാ ിെയടു വാ   ഏവ 
ം ഒ മേയാെട വ  ിക്കണെമ ് വിനീതമായി അേപക്ഷി 

. 

േജാസ്  
ഐക്കര റ ി   

(െസ ് േമരീസ് ി) 

      
 
 
     Alan P. James son of James and Pennamma from Kot-
tamkombel family with Soumya George daughter of 
George and Marykutty from Kulathilkarottu, both from 
this parish. Wedding on July 4, 2009.                             3/3 
 
     Shijimon Jacob son of Jacob and Annamma from In-
chanattu family (Muttom) living in Houston with Nisha 
Elizabeth Baby daughter of Late Baby Padinjath and Little 
Flower from Vachachira family living in Chicago. Wed-
ding will be on August 2, 2009.                                       1/3 
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     On February 7th, the High School students from SA-
CRED HEART KNANAYA CATHOLIC CHURCH, 
MAYWOOD joined together at Mercy Home, a Catholic 
organization for boys in Chicago since 1887.  The week 
before Christmas, Mrs. Beena Indikuzhy, one of our lead 
Catechists, brought up the idea of donating and visiting the 
unfortunate children. We as the High School students were 
encouraged to participate in providing basic necessities. 
Within a short notice, all students managed to contribute 
toys, candies, books, socks, shoes, and other needs such as 
toothpastes and shampoos.  Originally, the plan was to go 
on Christmas Eve, but they were closed for publics, so we 
had to reschedule to Saturday, February 7th. 

     The Mercy Home can hold approximately 143 children 
and currently has 134 children. The children come from 
various ethnic backgrounds and from all types of families. 
They range from ages eleven to twenty-one. Some children 
come to the home because they do not receive enough at-
tention due to their large families. Other children are ad-
mitted into the home because their parents cannot support 
them. Also, if the parents are in jail or are doing drugs, 
their children may come to the home. The kids come from 
homes without formal structure and discipline, so the home 
tries to provide that for them. The host explained that when 
the children make the wrong choices, they are punished by 
loosing their favorite privileges such as participating in the 
basketball games on Saturdays. To be accepted into this 
home, the children must withdraw from the gangs in which 
they belong and must be clean of all drugs and alcohol. 
The home provides therapy to children if it is needed. 
Many children are usually two to five grade levels behind 
in education, so the home provides tutors to help advance 
them to the level they should be in.  Children are always 
welcome to the home, but they also have the decision to 

walk out any time they want if they don’t want to follow 
the rules and regulations of the Home. 

     First, we, the high school students, met at Maywood 
church. Then, Mrs. Beena Indikuzhy one of our Catechist, 
Mr. Tomy Kunnasseril our DRE and Mr. Binoy Machan-
ickal our assistant DRE took us to the Mercy Home and 
chaperoned. We brought our gifts with us, put them in the 
office, and met in a big room where the host gave us the 
background information about the home and helped us gain 
a better understanding of what it is like to be a part of 
Mercy Home. Afterwards, we were given a tour of the 
home. We saw the common area, dinner table, and kitchen. 
However, we weren’t able to see the bedrooms because 
some children were still sleeping. Each common area can 
accommodate ten to twelve children. Next, we visited a 
small chapel right outside of the home where the children 
can reflect.  We quickly stopped by at the basketball tour-
nament where all the children were.  As the trip came to an 
end, the students were resistant to leave. 

     “Now it’s my turn to help somebody,” said a former 
orphan from Mercy Home who is now a successful chef. 
Our Sacred Heart church should do the same.  After this 
successful trip, the High School students decided to return 
to Mercy Home and participate in more future charity 
works.  From this the High School students came to realize 
how fortunate we all were.  We should all be thankful for 
what we have and help those that need our help.  We think 
it’s each and every one of our duties as Knanayas to create 
a good reputation and be a good model to the community 
representing ourselves instead of fighting each other for 
positions and popularity. 

     We should at least feed those who are in need of food 
and we should cloth those who are naked. 

By Sheryl Pulimalayil & Simmy Chemmachel 

Father’s Day Blessing at Maywood 
by Fr. Tomy Vattukulam. 
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     READERS / LECTORS                                  ീഹാക്കാലം  
July 5 PASSAGE SACRED HEART CHURCH ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Wisdom 4:10-18 Sabu Madathilparambil  Stanley Palliveettil  
2nd Reading Ephesians 2:19-22 Thomman Philip Puthenpurayil  Melvin Vettathukandathil  

Gospel John 20:24-29 “Your are my Lord and my God.” 

July 12 PASSAGE SACRED HEART CHURCH ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Amos 7:12-15  Annamma Pulimalayil  Cheryl Tharathattel  

2nd Reading Ephesians 1:3-14  Akhil Kunnathkizhakkethil  
Gospel Mark 6:7-13  Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two. 

Suja Tharathattel  

 
 
 
 
The fundraising committee for our proposed St. 
Mary’s Church at Arlington Heights will be con-
tacting you for your generous contribution. Please 
support this project with your donation for down 
payment and monthly contribution. Checks shall 
be written in favor of St. Mary’s Knanaya Catho-
lic Parish Unit. Your donation is tax deductible. 

EUCHARISTIC RETREAT AND HEALING SERVICE FOR YOUTH 
 

We will have a Youth Retreat at our Parish Church in Maywood. 
Time: August 6th and 7th, 2009 (Thursday and Friday) from 9:00 A.M. to 7:00 P.M. and 8th 
Saturday 9:00 A.M. to 1:00 P.M. 
Expected Participants: All our young people who are of age  13 and above.  
 

The Resource Persons: THY KINGDOM COME (MATHEW 6:10) TEAM. 
Fr. Roison Menickal OFM Cap., Bro. Jose Zacharia, Leelu Jose, Bro. Sajan Joachim, Biju 
Malayattoor, Roni & Rani Isaac. 
 

Parish Coordinators: Lizy Alex Mullappally, Sherly Mathew Thottumkal, Johny Thek-
keparambil, Beena Indikuzhy, Femia Puthenpurayil, Sabu Madathiparambil, Saji Poothru-
kayil, Saly Kizhakkekuttu. 

Group Photo after Father’s Day blessing at O.L.V. Church 
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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 
Professional Mortgage Solutions Inc. 
sabuaphilip@hotmail.com 
Home: 847-918-0242 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

Equal Housing Lender 

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 

& 

 

PLEDGE FOR WEEKLY DONATION 
Please sign up for weekly contribution of your family 
for our youth center. This is inclu-
sive of your annual contribution 
and building fund donation. 
 

 $10/ $15 / $20 / or any $$. 
Please use envelope with your 
name and family name for our 
records.  
Your donation is tax deductible. 

കൂടാരേയാഗ വാ  ഷിക കയ്ാ ിംഗ് 
ആഗ ് 21, 22, 23, 2009 

Location: Sunset Lakes Resort, 2700-290th Street N, 
Hillsdale , IL 61257    

For registration contact:  Mr. Sunny Indikuzhi or Manoj 
Illimoottil with $100 advance.    

Cost:- $50 per Person and $250 max per family. This 
include Tent cost & the food during these 3 days.    

Only limited tents are allowed.    

Amenities include Tennis, Volleyball, Mini Golf, Basket-
ball, Fishing, Paddle Boats, Canoes, Playground, Outdoor 
Pool with Lifeguard, Workout Room., and Rock River Ac-
cess w/boat ramp. 

PLEDGE DRIVE FOR  
ARLINGTON HEIGHTS PROJECT 

 

     All are invited to join the monthly donation pledge 
drive for the proposed St. Mary’s Knanaya Catholic 
Church at Arlington Heights. It will take place at OLV 
Church after the feast celebration of St. Thomas, the Apos-

tle. Bishop of Miao His Ex-
cellency Rt. Rev. Dr. 
George Pallipparambil will 
accept the pledge forms and 
bless on the donors. Please 
support this good project. 



 

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 

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. 

Elizabeth D.  
Manjooran, M.D. 
509 N. Zenith Dr. 

Glenview, IL 60025 
Phone: (847) 375-0707 
FAX: (847) 375-0808 
www.precioushearts.org 
emanjooran@gmail.com 

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 

 
 
 

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 

Greetings Greetings 
toto  

KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
ParishParish  

ChicagoChicago  

WALDEN CAR CARE CENTER 
*Auto Repair With Personal Care* 
ALEX THECCANAT 
Mon-Fri 8AM SAT 8AM to 3PM 

1601 East Algonquin Road 
Schaumburg, (847) 397-2244 

Cell: (847) 962-4153 
Brakes, Tune up, Fuel Injection, 

Engine Performance, Tires- 
Balance, Computer Service, 

Transmissions & All Auto Works. 


