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THEATRICAL GROUP FROM ST. HYACINTH BASILICA PRESENTS 

THE PASSION OF CHRIST 
Screenplay & Direction: Cecylia Jablonska 

At St. Mary’s Church on Friday, March 9th at 7:00P.M. and  

at Sacred Heart 

Church, Maywood 

On Sunday, March 

11th at 11:30 A.M. 
 

All are invited to take 

part in this to prayer-

fully reflect on the pas-

sion of Jesus Christ. 

No entry pass. Dona-

tions Accepted for ex-

penses. 

വാര്ഷിാക ധ്യ ാനം 
നയിാക്കുന്നത്:്്റവ. ഫാ. ജ ാസഫ്്ഉപ്പാണിാ,്ചിാറ്റൂർ്യ ാനജക ധന്ദ്രം 

ജമാർട്ടൻ്ജരാവിാൽ്്മാർച്ച്്15്മുതൽ്്18 വരെയം് 
 ജമവുഡ്്പള്ളിായിാൽ്മാർച്ച്്22്മുതൽ്25്വരെയം. 
  വ ാഴം്7 P.M.—മുതൽ്9:30 P.M. 
   രവള്ളിാ്3 P.M.—മുതൽ്9 P.M. 
    ശനിാ്10 A.M. മുതൽ്8 P.M. 
     ഞായർ്10്A.M. മുതൽ്5:30 P.M.്വരെ. 
      കുമ്പസാെം്ശനിായാഴ്ച. 

Archbishop Mar Mathew Moolakkatt with priests serving in the Knanaya Region when they met in Los Angeles. 

http://www.knanayaregion.us/chicago
http://www.knanayaregion.us/chicago/bulletin.htm
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FRIDAY, MARCH 9, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s Church at 6:00 P.M. at Sacred 

Heart at 7:00 P.M. followed by Stations of the Cross. 

Passion Play at St. Mary’s Church at 7:30 P.M. followed 

by Night vigil ending at 12:30 A.M. 

Separate Night Vigil and confession for Religious Educa-

tion staff and students at St. Mary’s after the Passion Play. 
 

SATURDAY, MARCH 10, 2012 

Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M. 

Seminar for parents of First Communion students at Sa-

cred Heart from 11:00 A.M. by Fr. Abraham Mutholath. 

Special Class for First Communion students at Sacred 

Heart from 11:00 A.M. on how to prepare for confession. 

St. Xavier Koodara Yogam at 7:00 P.M. at the house of 

Thomas Puthethu, 9220 N. Ashland Ave., Niles. 847-663-

9828. 
 

SUNDAY, MARCH 11, 2012 

Daylight Saving Time Begins at 2:00 A.M. 

Stations of the Cross at St. Mary’s Church at 9:30 A.M. 

Holy Mass at both churches at 10:00 A.M. 

Religious Education Classes at St. Mary’s at 10:00 A.M. 

English Mass at St. Mary’s at 11:40 A.M. 

Agape Canned Drive by Religious Education Students at 

the beginning of English Mass at St. Mary’s. 

Passion Play at Sacred Heart Church at 11:50 A.M. 

Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M. 

Lent Meditation for adults and Confession for Children 

and youth at Sacred Heart at 1:00 P.M. 

Adoration at Sacred Heart from 3:00 P.M. to 4:00 P.M. 

St. Alphonsa Koodara Yogam at Sunny Mookkettu, 1930 

Flagstaff Ln., Geledale Heights. 847-401-2742. 
 

MONDAY, MARCH 12, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M. 
 

TUESDAY, MARCH 13, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M. 
 

WEDNESDAY, MARCH 14, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M. 
 

THURSDAY, MARCH 15, 2012 

Holy Mass and novena at St. Mary’s at 7:00 P.M. followed 

by Annual Retreat ending at 9:30 P.M. 
 

FRIDAY, MARCH 16, 2012 

Retreat continues at St. Mary’s from 3:00 P.M. ending at 

9:00 P.M. with Holy Mass at 6:00 P.M. 

Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M. followed by No-

vena of St. Michael and Stations of the Cross. 
 

SATURDAY, MARCH 17, 2012 

Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M. 

Retreat continues at St. Mary’s from 10:00 A.M. ending at 

8:00 P.M. 
 

SUNDAY, MARCH 18, 2012 

Stations of the Cross at St. Mary’s Church at 9:30 A.M. 

Holy Mass and retreat at St. Mary’s at 10:00 A.M.  

STAFF 

Pastor, St. Mary’s: Fr. Abraham Mutholathu Jacob 

5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630. 

(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com 

Pastor, Sacred Heart: Fr. Saji Pinarkayil 

589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126. 

224-659-6586 sajipinarkayil@gmail.com 

www.knanayaregion.us/chicago 

FOR HALL BOOKINGS 

Sacred Heart: Baby Karikkal 630-901-5499 

St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274 

FOR SACRISTANS 

Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil 312-513-2361 

St. Mary’s: Sr. Xavier S.V.M. 847-603-8881 (Convent) 

For list of other volunteers / upcoming events, visit: 

www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm 

www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm 

HOLY MASS 

SUNDAY 10:00 A.M. and 11:40 A.M. (English) at Sacred 

Heart and St. Mary’s Churches. 

5:30 P.M. at St. Mary’s Church. 

MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. St. Mary’s. 

FRIDAY 6:00 P.M. at St. Mary’s & 7:00 P.M. at Sacred Heart. 

SATURDAY 10:00 A.M. at both churches. 

RELIGIOUS EDUCATION 

ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:30 A.M. at both churches. 

ADORATION 

First Fridays after Mass at both churches. 

Every Saturday from 11:00 A.M. to 5:00 P.M. at St. Mary’s. 

Night Vigil at St. Mary’s on Second Fridays from 6:00 P.M. to 

1:00 A.M. with Holy mass at 6:00 P.M. and 11:30 P.M. 

4th Fridays at Sacred Heart for children & youth at 7:45 P.M. 

NOVENAS 

B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches. 

St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at St.  Mary’s. 

St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at 

Sacred Heart. 

PRAYER GROUP 

Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches. 

ROSARY 

Mon. - Thurs. 6:30 P.M. & Friday at 5:30 P.M. at St. Mary’s. 

ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 

Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches. 

LEGION OF MARY 

Every Saturdays after Mass at Sacred Heart. 

Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s. 



March 11, 2012  Knanaya Parish Bulletin Page  3 Vol. 7,  Issue 25 

 

 

 

Who will respect you  

if you don’t follow  

the chief of command? 

്്്്്്My dear Knanaya brothers and sisters, 

     As you already know, I had a discussion these days 

with our priests serving in the U.S. and KCCNA execu-

tive to give some clarifications regarding the existing 

Knanaya parishes, and their role in fostering the unity 

and individuality of the Knanaya community. I thought 

some explanations in this regard will be useful for all of 

us. 

     Strong adherence to strict endogamy practiced from 

the time of Prophets Ezra and Nehemia (OT) and fol-

lowed by the Jewish Christians has been strictly prac-

ticed by the forefathers of Knanaya migrants to Malabar 

coast in the 4th century. In 1896 when the Syro-Malabar 

Church has been officially entrusted to her own sons, 

Mar Makil was appointed the Vicar Apostolic of Chan-

ganacherry which included both Knanaya and non-

Knanaya faithful. There was a strong movement from 

the non-Knanaya faithful for non-cooperation with Mar 

Makil who was a Knanite. But the Holy See insisted that 

the bishop appointed by the Holy See is to be accepted 

by all the Catholics for whom that bishop was ap-

pointed. Though the resistance continued, the decision 

of the Holy See to excommunicate all those who per-

sisted in non-cooperation with the bishop appointed by 

the Holy See lead to the acceptance of the Knanaya 

bishop by the non –Knanites too. However, understand-

ing the feelings of his faithful, Mar Makil took initiative 

for erecting a separate vicariate for the Southists, which 

culminated in the erection of the vicariate of Kottayam 

for the Southists. Mar Makil became its first vicar apos-

tolic.  

     The Vicariate apostolic of Kottayam continued to be 

the ecclesial unit of the Knanaya Catholics and its juris-

diction was extended by the Holy See to the whole terri-

 

tory of the Syro-Malabar Church and the vicariate was 

made an eparchy. Till the early 1950s the diocese of 

Kottayam continued to be the sole ecclesial unit of the 

Knanaya Catholics. However, there arose an issue in 

which a Knanite wanted to be married to a non-Knanite. 

It was a difficult situation which was not foreseen by the 

request made to the Holy See by Mar Mathew Makil. 

However, the Diocese of Kottayam solved the issue by 

allowing the Knanaya person to join the non-Knanaya 

diocese. As more cases of this nature came up, the prac-

tice of allowing the Knanaya to join the non-Knanaya 

was accepted as a policy in this matter. The Knanaya 

person was asked to make a petition to the Diocese of 

Kottayam to relieve him/her from the Diocese of Kotta-

yam and allow him/her to join the non-Knanaya dio-

cese.  This was a pastoral and practical arrangement 

made in this matter to resolve the issues involved.   

     In the initial stages these exogamous marriages were 

chosen by the parties concerned for their own interest. 

Gradually there arose issues when the Knanaya Catho-

lics found it difficult to find out suitable partners from 

the Knanaya catholic community and unwillingly even, 

they had to accept non-Knanaya spouses. Then they be-

gan to question the necessity of getting themselves re-

moved from the Kottayam diocese since they claimed 

that as Knanites they had the right to continue as mem-

bers of the Kottayam diocese, even though the non-

Knanaya partner and children had no right to be en-

rolled in the Kottayam diocese. But the diocese of Kot-

tayam held that the practiced pastoral arrangement for 

the exogamous marriages was the only solution for such 

marriages and there was no question of including the 

exogamous persons in the Archdiocese of Kottayam. 

Some civil cases and ecclesiastical decisions questioned 

the logic of this stand and it resulted in the rescript re-

garding exogamous Knanites in the U.S. This difference 

of vision continued to exist. 

     When the St. Thomas Syro-Malabar Diocese of Chi-

cago was established, the Holy See insisted that the 

practice followed in Kottayam was not acceptable to the 

Holy See and that endogamy should not be a factor in 

creating a parish in North America. Therefore after long 

deliberations it was agreed between the Bishop Mar 

(Continued on page 4) 

KNANAYA ENDOGAMY AND EXOGAMOUS MARRIAGE 
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Jacob Angadiath and the Knanaya Catholic Diocese of 

Kottayam that the Knanaya missions or parishes in the 

U.S. could be erected as the Vicariate of Kottayam was 

established by Pope Pius X inn 1911. So Mar Angadiath 

created Knanaya parishes in North America. The issue of 

endogamy being a social practice was left to the commu-

nity and the ecclesiastical establishment acknowledged the 

identity of Knanaya community as an ecclesial entity. In 

the presence of late Cardinal Varkey Vithayathil, the then 

Major Archbishop of the Syro-Malabar Church, it was ac-

cepted that the Knanaya missions and parishes will contain 

all and only Knanaya Catholics. The spouse and children 

of an exogamous kna will not be considered as member of 

the Knanaya parish. Accordingly Knanaya Vicars were 

appointed clearly indicating that they were vicars only of 

Knanaya Catholics.  

     Although this understanding was clear, KCCNA hesi-

tated to accept this ecclesiastical set up and declared non-

cooperation with the Diocese of Chicago. In spite of this 

non-cooperation and sometimes conditional cooperation, 

Mar Jacob Angadiath and the Bishops of Kottayam contin-

ued to cooperate with the KCCNA and asked them con-

tinuously to accept the ecclesiastical arrangement which 

was not different from what has been granted by the Holy 

See in 1911. Now, although most of the units of KCCNA 

has decided to cooperate with the Diocese of Chicago and 

went ahead with the establishment of Knanaya parishes, 

since the official KCCNA has not withdrawn the official 

non-cooperation, Mar Angadiath informed the KCCNA 

that he cannot any more cooperate with KCCNA and its 

convention until KCCNA declared cooperation with him 

and his diocese. In such a situation the bishops of Kotta-

yam also will have difficulty to collaborate with KCCNA 

and its programs. So we had a meeting with the KCCNA 

executive and the Knanaya catholic priests working in the 

Syro-Malabar diocese of Chicago and are now trying to 

resolve this matter. 

     Nobody is against endogamy or its practice. It is a so-

cial custom of the Knanaya community which we uphold 

from very ancient times. The Church is not against that 

practice. Only Knanites can break the practice of endog-

amy and do harm to the age old custom of the community. 

     As far as the church is concerned, by the fact that some-

body has violated a social practice, his membership in the 

parish cannot be terminated. Belonging to the Knanaya 

community is a right obtained by birth and cannot be taken 

away by any force. One can practice things that are con-

trary to the traditions and values of the community, but his 

membership in the Knanaya community can neither be 

taken away nor given to any non-Knanaya. So the commu-

nity can have its own sanctions against one who violates 

its norms and traditions, but the Church cannot insist that 

(Continued from page 3) he be removed from the parish because of the violation of 

a social practice that does not affect the Catholic faith.  

     Although the Church does not permit the exclusion of a 

Knanite from the Knanaya parish because of his exoga-

mous marriage, the Church cannot ask that the non-

Knanaya spouse and children should be included in the 

Knanaya parish. When an exogamous Knanite on his own 

insistence continues to maintain his membership in the 

Knanaya parish, actually it is he who keeps his family ec-

clesially divided. He has the freedom to join the non-

Knanaya parish and keep his family ecclesially united. For 

that he is advised in Kottayam as well as in the U.S. to 

choose his membership in the non-Knanaya parish which 

is done by all in Kottayam and almost all in the U.S. 

     Some people think that it is unchristian to keep the fam-

ily in two parishes. Here the notion of personal jurisdiction 

is to be clearly understood. The Archbishop of Kottayam 

has a personal jurisdiction only over the Knanaya Catho-

lics in the Syro-Malabar territory. All the other Syro-

Malabar Catholics will be under the jurisdiction of the lo-

cal Syro-Malabar bishop. Only the Knanaya Catholics 

(born of both Knanaya parents) will be exempted from the 

jurisdiction of the local Syro-Malabar Bishop and will be 

put under the jurisdiction of the Knanaya Bishop. The 

same is applicable also in the U.S. Only the Knanaya 

Catholics (born of both Knanaya parents) will be members 

of the Knanaya parish and all other Syro-Malabar Catho-

lics, to whomever they are married, will be under the juris-

diction of the Syro-Malabar priests in the place where they 

have domicile (where they live). Therefore there is no 

meaning in fearing that the non-Knanaya spouse or chil-

dren of the Knanaya person will become member of the 

Knanaya parish. As any other social organization, the par-

ish also will have its clear norms of membership which are 

accepted and approved by the Catholic Church too. Of 

course regarding pastoral care to those who approach the 

Catholic Church the norms are very clear and church is not 

discriminatory, rather follows the canon law of the Church. 

This is applicable also to the Knanaya parishes. Moreover, 

in the canon law of the Catholic Church there are provi-

sions for husband and wife belonging to different particu-

lar Churches to maintain their belongingness to those 

Churches even after their marriage.  

     Hence I want to clarify that the Knanaya parishes estab-

lished in North America are and will always remain 

Knanaya giving membership only to Knanaya Catholics 

born of both Knanaya parents and we will uphold this po-

sition always and everywhere. As we do in Kottayam, here 

also we will try to dissuade the Knanaya Catholics from 

entering into exogamous marriages, and even if one insists 

to have exogamous marriage we will advise and assist 

(Continued on page 5) 
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them to join the non-Knanaya parish always respecting his 

right to continue as a member of the Knanaya parish at the 

cost of keeping his family divided in the field of ecclesial 

belongingness. It is his/her decision to keep that family so 

and the Church has nothing to do in that regard as long as 

he/she continues to insist this double belongingness of the 

family.   

     Hence I have advised the KCCNA leadership to make 

necessary arrangements so that the bishop of all the Syro-

Malabar Catholics in North America can rightly participate 

in the National Convention of the Knanaya Catholics. That 

will enable us all to participate with joy in that great event 

which we hold every two year to foster the unity and 

strength of the Knanaya Catholics in North America and 

across the world.  

With Prayer and Love,  

Mar Mathew Moolakkatt  

(Continued from page 4) 

Mar Moolakkatt clarifying membership issue of Knanaya Parishes at St. 

Mary’s Church in Chicago on Thursday, March 1, 2012. 

Birthday Celebration of Mar Moolakkatt in Chicago 

Ten Years in 

Heaven 
March 7, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John 

Madathil 
Manakad 

Thodupuzha 
 

He gave unending hope to the poor. 

He was our strength during hard times. 

He was our peacekeeper when we were little. 

He was the one we feared when we did wrong. 

He showed love for his family, like no one else did. 

He was the one who rewarded us for all our accomplishments. 

He was the one who gave us  

precious memories to think back on. 

He was the one who told  

“There is no thrill in life without problems.” 

He was the one we loved so much.  

He was our Appachan, now in peace with our Lord. 

It has been ten years since you were born into heaven… 

We miss you so much. 

-Sorrowing Family 

Participants and organizers of Pre-marriage course held at 

St. Mary’s Church organized by the family commission of 

Knanaya Catholic Region. 
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്്്്്ക്നാനായ് സമുദായരെക്കുറിാച്ച്്് അടുെയിാരെയണ്ടാകുന്ന് ചർച്ചക ധൾക്കിാെയിാൽ് സത ങ്ങളം്
അർത്ഥസത ങ്ങളം് അസത ങ്ങളം് യാൊളം് പെക്കുന്നതിാനാൽ് സായാെണക്കാരുരെ്
സംശയങ്ങൾക്കു് പെിാഹാെമായിാ,് ക്നാനായ് റീ ിായൺ് ഡയറക്ടറം് വിാക ധാെിാ്  നറാളമായ് റവ.്
ഫാ.് ഏബ്രഹാം് മുജൊലത്തുമായിാ് ക്നാനായ് മീഡിായാ് റ്ീം് നെെിായ് അഭിാമുഖമാണ്്്
താരഴജചർക്കുന്നത്.്് പ്രവാസിാക ധളായ് ജനാർെ്്് അജമെിാക്കയിാരല് ക്നാനായക്കാരുരെ്
സഭാപെമായ് വളർച്ചയരെ് ചെിാത്രമാണ്്് ഈ് ഇന്റർവൂ് നമ്മുരെ് മുമ്പിാൽ് തുറന്നിാടുന്നത്.്് ഒരു്
വ ക്തിാജക്കാ് ആശയെിാജനാ് പ്രായാന ം് രക ധാടുക്കാരത,് രതളിാവുക ധളജെയം് ജെഖക ധളജെയം്
അെിാസ്ഥാനെിാൽ്മാത്രമാണ്്ഈ്റിാജപ്പാർട്ട്.്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്്് 

്്്്്-എഡിാറ്ർ 

തയ്യാറാക്കിായത്:്്ക്നാനായ്മീഡിായ്റ്ീം       1. അഭിാവന്ദ് ്മാർ്മാതു്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവ്്്തിാെക്കിാട്ട്്്അജമ്
െിാക്കയിാൽവന്ന്്് ക്നാനായക്കാരുരെ് ചിാല് പ്രശ്നങ്ങൾ് സമുദായ്
പ്രതിാനിായിാക ധളമായിാ് ചർച്ച് നെെിാരയന്ന്്് അറിായന്നു.് അത്്്
എന്തായിാരുന്നുരവന്ന്്്വിാശദമാക്കാജമാ? 

്്്്്അഭിാവന്ദ് ് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവിാരന്റ് ഇപ്രാവശ രെ് അജമെിാ്
ക്കൻ് സന്ദ്ർശനം് തിാെക്കിാട്ടു് നെന്നതല്ല.് പിാതാവിാരന്റ് സാന്നിാ്
ദ്ധ് െിാൽ് KCCNA് ഭാെവാഹിാക ധളം് ക്നാനായ് റീ ിായണിാരല്
ബഹുമാനരപ്പട്ട് വവദിാക ധരുമായിാ് ഒരു് ചർച്ച് ജവണരമന്ന്്്
KCCNAയരെ്ഇജപ്പാഴരെ്ഭെണ്സമിാതിാ്മാസങ്ങളായിാ്ആവ്
ശ രപ്പട്ടിാരുന്നു.് അതിാന്്് വവദിാക ധരും് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവും് സമ്മ്
തിാച്ചു.്അഭിാവന്ദ് ് മാർ് ജ ാർ ്്്ആലജേെിാ്പിാതാവിാരന്റ്ക ധർദ്ദിാ്
നാൾ് സ്ഥാനാജൊഹണെിാനു് ജറാമിാൽ് ജപായിാ് തിാെിാച്ച്്് വന്ന്
വഴിാ് മാർ് മാതു് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവ്്് ഇവിാരെ് വന്നു.് അതിാനാൽ്
ജലാസാേലസിാൽ്വച്ച്്്രഫബ്രുവെിാ്25ന്്്ഇപ്രക ധാെരമാരു്ചർച്ച്
നെന്നു. 

     2. രഫബ്രുവെിാ്24നു്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവിാരന്റ്സാന്നിാദ്ധ് െിാൽ്
ജലാസാേലസിാൽ് ചിാല് സജമ്മളനങ്ങൾ് നെന്നജല്ലാ.് അവ്
എന്തായിാരുന്നു?്എന്തിാനായിാരുന്നു? 

     ക്നാനായ് റീ ിായണിാരല് വവദിാക ധരുരെ് കൂട്ടായ്മയം,് വവദിാ്
ക ധരും് അല്മായ് പ്രതിാനിായിാക ധളം് ജചർന്നുള്ള് സജമ്മളനവും് ഇെ്
യ്ക്കിാരെ് നെൊറള്ളതാണ്.്് ഇപ്രാവശ ം് KCCNA്ആവശ രപ്പട്ട്
പ്രക ധാെം് വവദിാക ധർ് ജലാസാേലസിാൽ് വന്നതിാനാൽ് റീ ിാ്
യരന്റ് സജമ്മളനങ്ങളം് നെെിാരയന്നു് മാത്രം.് അതിാൽ് മുഖ ്
മായം് റീ ിായരന്റ് പ്രവർെനരെക്കുറിാച്ചും് നമ്മുരെ് അല്മായ്
സംഘെനയമായള്ള്ബന്ധരെക്കുറിാച്ചുമാണു്ചർച്ച്രചയ്തത്.് 

     3. KCCNA്പ്രതിാനിായിാക ധളമായിാ്വവദിാക ധരും്മാർ്മൂലക്കാട്ടു്
പിാതാവും് നെെിായ് ചർച്ചയിാൽ് ക്നാനായ് ഇെവക ധക ധളിാരലയം്
മിാഷനുക ധളിാരലയം് അംഗതവരെക്കുറിാച്ച്്് പുതിായ് യാെണ്
എരന്തങ്കിാലം്ഉണ്ടാജയാ? 

     പുതിായ് യാെണ് ഒന്നും് ഉണ്ടായിാല്ല.് അതിാനുജവണ്ടിാ് കൂെിായ്
സജമ്മളനമല്ലായിാരുന്നു് അത്.്് മാത്രമല്ല,് ഇെവക ധാംഗതവരെ്
ക്കുറിാച്ച്്് പുതിായ് നയം്എടുക്കുവാൻ്അയിാക ധാെമുള്ള്സമിാതിായല്ല്
അത്.്് KCCNA് ഭാെവാഹിാക ധളരെ് സംശയ് നിാവാെണെിാരന്റ്
ഭാഗമായിാ് നിാലവിാലള്ള് യാെണ് ഒന്നുകൂെിാ് മൂലക്കാട്ടു് ് പിാതാവ്്്
വ ക്തമാക്കുക ധയാണുണ്ടായത്.് 

     4. ക്നാനായ്ഇെവക ധാംഗതവരെ്സംബന്ധിാച്ച്യാെണ്എന്താ്
ണ്?്്അത്്്എന്ന്്്ഉണ്ടായതാണ്?് 

     ക്നാനായ് സമുദായെിാരന്റ് 345രല് ഉത്ഭവം് മുതൽതരന്ന്
ക്നാനായ്ഇെവക ധക ധൾ്ഉണ്ടായിാരുന്നു.്ഒരുക ധാലത്തു്ക്നാനായക്കാർ്
അേെ്പള്ളിാക്കാർ്എന്നും്അറിായരപ്പട്ടിാരുന്നു.്അതായത്്്അഞ്ചു്
പൂർണ്ണ്ക്നാനായ്ഇെവക ധക ധളം്ബാക്കിാ്സ്ഥലങ്ങളിാൽ്ക്നാനായക്കാ്
െല്ലാെ്സീജറാ-മലബാർ്ഇെവക ധക ധളമായിാ്സഹക ധെിാച്ചുള്ള്കൂട്ടാ്
യ്മയം.് ക്നാനായക്കാർക്കു് മാത്രം് അംഗതവമുള്ളതാണ്്് ക്നാനായ്
ഇെവക ധ.് ക്നാനായ് പാെമ്പെ മനുസെിാച്ച്്് ക്നാനായ് മാതാവിാൽ്
നിാന്നും്പിാതാവിാൽനിാന്നും് നിാച്ചവർ്മാത്രമാണ്്്ക്നാനായക്കാർ.്
വിാവാഹം്വഴിാജയാ,്ദരെടുക്കൽ്വഴിാജയാ്അതു്ലഭിാക്കുക ധയിാല്ല.് 

     5. ക്നാനായ് ഇെവക ധാംഗതവരെ് സംബന്ധിാച്ച്്് അജമെിാക്ക്
യിാൽ് വിാവാദമുണ്ടജല്ലാ.് ഇവിാടുരെ് സാഹചെ െിാൽ് നിാലപാ്
െിാൽ്മാറ്മുജണ്ടാ? 

     ഉണ്ട്.്് ക്നാനായ് ഇെവക ധക ധൾ് ക്നാനായക്കാർക്കുള്ളതാരണ്
ങ്കിാലം് അതിാൽ് ഒരു് ഇെവക ധാംഗം് സമുദായെിാനു് രവളിായിാൽ്
നിാന്നു്വിാവാഹം്രചയ്താൽ് ീവിാത്പങ്കാളിാ്ക്നാനായ്സമുദായാം്
ഗമല്ലാെതിാനാൽ്കുടുംബം്ഒന്നിാച്ച്്് ഒരു്ഇെവക ധയിാൽ്അംഗതവ്
രമടുക്കുന്നതിാനുജവണ്ടിാ് അവർ് സമീപത്തുള്ള് ക്നാനാജയതെ്
സീജറാ-മലബാർ്പള്ളിായിാൽ്ജചർന്നിാരുന്നു.്എന്നാൽ്അജമെിാക്ക്
യിാൽ് വന്നജപ്പാൾ് അവെിാൽ് ചുരുക്കം് ചിാലർ് ഷിാക്കാജഗായിാരല്
ക്നാനായ്മിാഷനിാൽ്അംഗതവം്ജവണരമന്നു്നിാർബന്ധം്പിാെിാച്ചു.്
അവരുരെ് നിാെന്തെ് പൊതിാ് ഷിാക്കാജഗാ് ലെീൻ് അതിാരൂപത്
വഴിാ്പെിാശുദ്ധ്്സിാംഹാസനെിാലരമെിാ.്1985്ഒജക്ടാബർ്9നും്
ഡിാസംബർ് 5നും് ഷിാക്കാജഗാ് ആതിാരൂപതയരെ് അദ്ധ് ക്ഷൻ്
ക ധർദ്ദിാനാൾ്രബനാർദിാൻ്ജറാമിാരല്പൗെസ്ത് ്തിാരുസംഘെിാന്
യച്ച് ക ധെിാൽ് ഈ് അതിാരൂപതയിാൽ് സ്ഥാപിാച്ച് ക്നാനായ്
മിാഷനിാൽ്സമുദായം് മാറിാ്വിാവാഹം് രചയ്തവരെ് ഉൾരപ്പടുത്തുന്ന്
തിാരന് ന ായീക ധെിാച്ച്്് സമ്മതം് ജചാദിാക്കുക ധയണ്ടായിാ.് അതിാനു്
മറപെിായായിാ്1986് നുവെിാ്30ന്്്പൗെസ്ത് ്തിാരുസംഘെിാരന്റ്
തലവൻ്ക ധർദ്ദിാനാൾ്ലൂർദ്ദ്്്സവാമിാ്അയച്ച്മറപെിായിാൽ്സമുദായം്
മാറിാ് വിാവാഹം് രചയ്തവർക്ക്്് ഷിാക്കാജഗായിാരല് ക്നാനായ് മിാഷ്
നിാൽ്തുെൊരമന്നും,്ക്നാനായ്മിാഷനുക ധളരെ്അ പാലന്ശുശ്രൂഷ്
ക്നാനായ് വവദിാക ധർക്കായിാെിാക്കണരമന്നും,് ജക ധാട്ടയം് രമത്രാന്്്
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ഇവിാരെ്അ പാലന്അയിാക ധാെം്ഇരല്ലന്നും്വ ക്തമാക്കിാ. 

     6. ഷിാക്കാജഗാ് ലെീൻ് അതിാരൂപതയ്ക്കു് നല്കിായ് ഈ് നിാർ്
ജദ്ദശം്ഷിാക്കാജഗാ്സീജറാ-മലബാർ്രൂപതയ്ക്കു്ബായക ധമാജണാ? 

     അല്ല.് പജക്ഷ് 2001് നവംബർ് 21ന്്് പൗെസ്ത് ് തിാരുസംഘ്
െിാൽനിാന്ന്്് സീജറാ-മലബാർ് രമത്രാൻ് എന്നനിാലയിാൽ് മാർ്
ജ ക്കബ്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാനു് നല്കിായ് നിാർജദ്ദശെിാൽ്
ക്നാനായക്കാർക്ക്്് ക്നാനായ്ഇെവക ധയം്ക്നാനായ്വവദിാക ധരെയം്
അനുവദിാക്കണരമന്നും,് എന്നാൽ് ഇെവക ധാംഗതവരെ് സംബ്
ന്ധിാച്ച് 1986രല് തീരുമാനംതരന്ന് നിാലനിാല്ക്കക്കുരമന്നും് ആവർ്
െിാച്ചു.് അതിാനാലാണ്്് മാർ് ജ ക്കബ്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാ്
വിാന്്് ഇക്കാെ െിാൽ് നമുക്ക്്് അനിാഷ്ടക ധെമായ് തീരുമാനം് എടു്
ജക്കണ്ടിാവന്നത്.് 

     7. ഷിാക്കാജഗാ് സീജറാ-മലബാർ് രൂപതരയക്കുറിാച്ച്്് മാർ്
കുെ ാജക്കാസ്്്കുന്നജേെിാ്പിാതാവിാരന്റ്നിാലപാെ്്്എന്താണ്?് 

     ഈ്രൂപത് ഉണ്ടാകുവാൻ്ആരഹിാക്കുക ധയം,്അതിാനുജവണ്ട്
പിാന്തുണ്നല്കുക ധയം,്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവിാരന്റ്രമത്രാഭിാജഷക ധ്
െിാൽ് സഹക ധാർമ്മിാക ധനാകുക ധയം് രചയ്ത് വ ക്തിായാണ്്് കുന്ന്
ജേെിാ്പിാതാവ്.്്2002ൽ്ഒർലാജണ്ടായിാൽ്വച്ചു്നെന്ന്KCCNA്
ക ധൺരവൻഷനിാൽ് കുന്നജേെിാ് പിാതാവു് നെെിായ് പ്രസംഗം്
ശ്രജദ്ധ്യമാണ്.്് അജദ്ദഹം് പറഞ്ഞു:് ജക ധാട്ടയം് രൂപത് സമാെം്
ഭിാച്ച് മിാഷനുക ധൾ് നിായമപെമായിാ് ഇജപ്പാൾ് ഷിാക്കാജഗാ് രസന്റ്്്
ജതാമസ്്്രൂപതയരെ്ക ധീഴിാലായിാെിാക്കും.്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാ്
വിാരന്റ്ആദ്ധ് ാത്മിാക ധായിാക ധാെെിാൻ്ക ധീഴിാലള്ളവൊണ്്്നിാങ്ങൾ.്
അജദ്ദഹമാണ്്്നിാങ്ങളരെ്സ്ഥലരെ്രമത്രാൻ.്പിാതാവിാരന്റ്ആ്
ത്മീയ് ശുശ്രൂഷ് അംഗീക ധെിാക്കുന്നതിാനും് പിാതാവിാരന് അനുസെിാ്
ക്കുന്നതിാനും് നിാങ്ങൾരക്കല്ലാവർക്കും് ക ധെമയം് ഉെെവാദിാതവവും്
ഉരണ്ടന്നുള്ള്ക ധാെ വും്ഞാൻ്നിാങ്ങരള്ഓർമ്മിാപ്പിാക്കുന്നു. 

     8. 2002ൽ്KCCNA്ജനതൃതവവും്ക്നാനായ്വവദിാക ധരും്ഒന്നു്
ജചർന്ന്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവുമായിാ് രതറ്ിാപ്പിാെിാഞ്ഞുരവന്നു്
പറയന്നു.്അതിാരന്റ്സാഹചെ ം്വ ക്തമാക്കാജമാ? 

     2002 ഒജക്ടാബർ് 29നായിാരുന്നു് ആ് സംഭവം.് ക്നാനായ്
മിാഷനുക ധളിാരല്വവദിാക ധരും് KCCNA് പ്രതിാനിായിാക ധളം് ജചർന്ന്്്
ഏരറ്ഒരുക്കം്നെെിായ്ജശഷം്ഷിാക്കാജഗായിാരല്ക ധെീഡ്രൽ്

(Continued from page 6) ഹാളിാൽരവച്ച്്്മാർ്ജ ക്കബ്്്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവും്കൂെിായാ്
അംഗങ്ങളമായിാ്ക്നാനായ്മിാഷനുക ധളിാരല്അംഗതവം്സംബന്ധിാച്ച്്്
ചർച്ച്നെെിാ.് ജറാമിാൽനിാന്നുള്ള്നിാർജദ്ദശമനുസെിാജച്ച്ക്നാനായ്
മിാഷനുക ധളിാരല്അംഗതവം്തനിാക്കു്നിാർവ്വചിാക്കാനാവൂ്എന്ന്്്അ്
ങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവ്്്വ ക്തമാക്കിാ.്അതിാൽ്മാറ്ം്വരുത്തുവാൻ്
പിാതാവ്്് ജവണ്ടതു് രചയ്യണരമന്നും,് ക്നാനായ് സമുദായെിാന്്്
അനുകൂല്തീരുമാനമായിാ്ക ധഴിായജമ്പാൾ്തങ്ങരള്വിാളിാച്ചാൽ്മതിാ്
രയന്നും്അന്നരെ് KCCNA്പ്രസിാഡന്റ്്്സിാറിായക്ക്്് രവട്ടുപാറ്
പ്പുറം് പ്രസ്ഥാവിാച്ചു.് അജതാടുകൂെിാ് രൂപതയമായണ്ടായിാരുന്നു് ക്നാ്
നായക്കാരുരെ് ബന്ധം് വഷളാവുക ധയം് നമ്മുരെ് മിാഷനുക ധളരെ്
വളർച്ച്മുെെിാക്കുക ധയം്രചയ്തു. 

     9. രൂപതയമായള്ള് ബന്ധം് വഷളായത്്് എങ്ങരനരയന്ന്്്
വിാശദമാക്കാജമാ? 

     രൂപതയരെ് ഭാഗത്തുനിാന്നുണ്ടായ് സമീപനം് നിാൊശരപ്പടു്
ത്തുന്നതും് പ്രതീക്ഷാെഹിാതവുമായിാരുന്നുരവന്ന് ചിാന്താഗതിാ് അ്
ക്കാലെ്്് അല്മായജൊരൊപ്പം് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളിാരല് വവദിാ്
ക ധർക്കും്ഉണ്ടായിാരുന്നു.്എങ്കിാലം്രൂപതുമായണ്ടായിാരുന്ന്ബന്ധം്
വിാജേദിാക്കാരത്മിാനിാമം്ശുശ്രൂഷ്മാത്രമായിാ്തുെർന്നിാരുന്നു. 
     KCCNA്യരെ് ഭാഗത്തുനിാന്ന്്്വലിായ്പ്രതിാക ധെണമാണുണ്ടാ്
യത്.്് മിാഷനുക ധളിാരല് വവദിാക ധരുരെ് സഹക ധെണജൊരെ് രൂപ്
താദ്ധ് ക്ഷരന്ക ധണ്ടിാറങ്ങിായ്അന്നുതരന്ന്പൗെസ്ത് ്തിാരുസംഘ്
െിാന്്്സമുദായ്പാെമ്പെ െിാരനതിാൊയ്തീരുമാനം്പുനഃപെിാ്
ജശായിാക്കണരമന്നു്പൊതിാ്നല്കിാ.്2002്ഡിാസംബർ്28നു്നെന്ന്
KCCNA് നാഷണൽ് ക ധൗൺസിാലിാൽ് ഏതാനും് പ്രജമയങ്ങൾ്
പാസാക്കിാ.്ക്നാനായ്സമുദായെിാരന്റ്ഔജദ ാഗിാക ധ്ശബ്ദം്KCC 
NA്ആയിാെിാക്കുരമന്നും,്ഷിാക്കാജഗാ്സീജറാ-മലബാർ്രൂപതരയ്
ഉജപക്ഷിാക്കുന്നു് (rejects)രവന്നും,് ക ധജൊലിാക്കാ്സഭ,് ക്നാനായ്
സമുദായരെ് ഒരു് സവയംഭെണ് സഭയായിാ് (sui juris church) 
അംഗീക ധെിാക്കണരമന്നും,് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളിാൽ് പള്ളിാജയാഗ്
നെപെിാക്രമം്നെപ്പിാലാക്കരുരതന്നുമായിാരുന്നു്ആ്തീരുമാനങ്ങൾ. 
     10. പള്ളിാജയാഗ് നെപെിാക്രമം് നെപ്പിാലാക്കാതിാെിാക്കുജമ്പാൾ്
എന്താണു്സംഭവിാക്കുക ധ? 

     സംഘെനയരെ്നിായമാവലിാജപാരലയാണ്്്മിാഷരന്റയം്ഇെവ്
ക ധയരെയം്പള്ളിാജയാഗ്നെപെിാക്രമം.്സമുദായം് മാറിാ്വിാവാഹിാ്
തൊയവരെ് ഒഴിാവാക്കാനാണ്്് KCCNA് ഉജദ്ദശിാക്കുന്നരതങ്കിാലം്
അതു് സഭയരെ് നെെിാപ്പിാജേലള്ള് അനയിാകൃത് ഇെരപെലാ്
യാണ്്്സഭ്ക ധാണുന്നത്.്്ക ധജൊലിാക്കാ്സംഘെന്സഭരയ്ഭെിാ്
ക്കാനുള്ളതല്ല,്സഭയരെ്ഭാഗമായിാ്സഭജയാരൊത്തും്സഭാനിായമ്
ങ്ങൾക്ക്്്വിാജയയമായം്പ്രവർെിാക്കാനുള്ളതാണ്.്്മാത്രമല്ല,്ഈ്
തീരുമാനം്നിാലനിാൽജക്ക്മിാഷനുക ധളരെ്രപാതുജയാഗം്കൂെിായത്്്
ജവണ്ടത്ര്മുന്നറിായിാപ്പിാല്ലാരതയാരണജന്നാ,്രപാതുജയാഗം്വീണ്ടം്
കൂെണരമജന്നാ് ചിാല് സ്ഥലങ്ങളിാൽ് സംഘെനതരന്ന് ആവശ ്
രപ്പട്ടത്്്വവരുദ്ധ് മായിാ്മാറക ധയം്രചയ്തു. 

(Continued on page 8) 

Photos above & below: KCCNA and priests’ dialogue with 

Bishop Angadiath in Chicago on 2002 October 29th. 
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     11. നിാസ്സഹക ധെണ് നയജൊടു് വവദിാക ധർ് ജയാ ിാച്ചിാരു്
ജന്നാ?്അതിാൽ്മാറ്മുണ്ടാക ധാൻ്ക ധാെണരമന്ത്?് 

     സീജറാ-മലബാർ്രൂപതയമായിാ്അഭിാപ്രായ് ഭിാന്നത്നിാലനിാ്
ന്നിാരുന്നതിാനാൽ്നമ്മുരെ്മിാഷനിാരല്വവദിാക ധർ്നാമമാത്രമാജയ്
സഹക ധെിാച്ചിാരുന്നുള്ളു.്മിാഷനുക ധളിാൽ്മിാനിാമം്ശുശ്രൂഷ്മാത്രം്നെ്
ന്നിാരുന്നതിാനാൽ് സഭാപെമായിാ് നമുക്കു് വളൊൻ് സായിാക്കാ്
തായിാ.്ഇതിാൽ്മാറ്ം്വരുത്തുവാൻ്യീെമായ്ജനതൃതവരമടുെത്്്
മാർ് മാതു് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവാണ്.്് ജക ധാട്ടയം് രൂപത് സഹായ്
രമത്രാനായിാരുന്ന് അജദ്ദഹം് 2003് ജൂവല് 21ന്്് ഷിാക്കാജഗാ്
KCS ക ധമ്മൂണിാറ്ിാ് രസന്ററിാൽവച്ച്്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളിാരല്
വവദിാക ധരെയം് KCCNA,് KCS ഭാെവാഹിാക ധരളയം് വിാളിാച്ച്്്
പ്രശ്നം് പെിാഹെിാക്കുവാൻ് അഭിാപ്രായം് ആൊഞ്ഞു.് മിാഷനുക ധളം്
സംഘെനക ധളം് പ്രാജദശിാക ധ് രൂപതജയാടു് വിാഘെിാച്ചു് നിാൽക്കരു്
രതന്നും,്അനുെജ്ഞന്ചർച്ച് പുനഃൊെംഭിാക്കണരമന്നും്പിാതാവു്
നിാർജദ്ദശിാച്ചു.് സഭയരെ് നിാലപാെിാൽ് മാറ്മുണ്ടാകുവാൻ് പിാതാക്ക്
ോർ് ശ്രമിാക്കുന്നുരണ്ടന്നും,് അതു് ഫലമണിായം് വരെ് സമുദായം്
മാറിാ് വിാവാഹം് രചയ്ത് ഏതാനും് ജപരുരെ് പിാെിാവാശിാക്കുജവണ്ടിാ്
നമ്മുരെ് സഭാപുജൊഗതിാ് തെസ്സരപ്പടുെരുരതന്നും,് സമുദായ്
െിാരന്റ്അന്തഃസെയ്ക്കു്ജക ധാട്ടം്വൊെ്വിാട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു്നാം്തായ്യാ്
റാക ധണരമന്നും്അജദ്ദഹം്ഉപജദശിാച്ചു.്സമുദായം്മാറിാ്വിാവാഹം്
രചയ്തവർക്കു്നിാർബന്ധമാരണങ്കിാൽ്അവരെ്ക്നാനായ്മിാഷനിാൽ്
ഉൾരക്കാള്ളണരമന്നും,് ക്നാനായ് മാതാപിാതാക്കളിാൽനിാന്നു്  നിാ്
ക്കാെ്അവരുരെ് ീവിാത്പങ്കാളിായം്മക്കളം്ക്നാനായക്കാെല്ലാ്
െതിാനാൽ് ക്നാനായ് മിാഷരന്റയം് വവദിാക ധരുരെയം് അ പാല്
നായിാക ധാെെിാൽ്വെിാക ധയിാരല്ലന്നും്അതിാനാൽ്അവർ്ക്നാനായ്
മിാഷനിാൽ് അംഗങ്ങളരല്ലന്നും് അജദ്ദഹം് വ ക്തമാക്കിാ.് എന്നിാരു്
ന്നാലം്രൂപതാദ്ധ് ക്ഷരന്റ്അനുവാദജൊരെ്അവരുരെ്അ പാ്
ലന് ശുശ്രൂഷ് നമ്മുരെ് ഇെവക ധക ധളിാൽ് നെെിാരക്കാടുക്കാരമന്നും്
അജദ്ദഹം് പറഞ്ഞു.് അന്നു് കൂെിായവർ് അരതാരു് അനുെജ്ഞന്
ജഫാർമുലയായിാ് അംഗീക ധെിാച്ചു.് എന്നാൽ് KCCNA് ഭാെവാഹിാ്
ക ധൾക്ക്്് നാഷണൽ് ക ധൗൺസിാൽ് പാസ്സാക്കിായ് മുൻതീരുമാനം്
നിാലനിാല്ക്കജക്ക്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവുമായിാ്ഈ്പുതിായ്നയം്
ചർച്ചരചയ്യുവാൻ്സായിാക്കിാരല്ലന്ന്്്അറിായിാച്ചു. 

     12 അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവുമായിാ് ചർച്ച് നെജന്നാ?് അത്്്
എപ്രക ധാെമായിാരുന്നു? 

     2003 ജൂവല് 22ന്്് ക്നാനായ് മിാഷനിാരല് വവദിാക ധരും് മൂല്

(Continued from page 7) ക്കാട്ടു് പിാതാവും് കൂെിാ് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാരനയം് കൂെിായാ്
അംഗങ്ങരളയം് സന്ദ്ർശിാച്ച്്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധൾ് രൂപതയരെ്
ഭാഗമായിാ്പുനഃസ്ഥാപിാക്കണരമന്നും്അതിാനു്തങ്ങൾ്നിാർജദ്ദശിാ്
ക്കുന്ന്നയം് ജമൽപറഞ്ഞവിായമായിാെിാക്കുരമന്നും്അറിായിാച്ചു.്ആ്
ജലാചിാച്ചു്തരന്റ്തീരുമാനും്അറിായിാക്കാരമന്നുമായിാരുന്നു്അങ്ങാ്
െിായാത്തു്പിാതാവിാരന്റ്മറപെിാ. 

     13 പിാന്നീടുള്ള്നെപെിാ്എന്തായിാരുന്നു? 

     മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവിാരന്റ് നിാർജദ്ദശപ്രക ധാെം് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധ്
ളിാരല് വവദിാക ധർ് 2003് രസപ്തംബർ് 16ന്്് അങ്ങാെിായാത്തു്
പിാതാവുമായിാ് ഒരു് കൂെിാക്കാഴ്ച് നെെിാ.് അതിാനു് മുജന്നാെിായായിാ,്
അന്നു്ജക ധാട്ടയം്രൂപതാദ്ധ്ക്ഷനായിാരുന്ന്അഭിാവന്ദ് ് മാർ്കുെ ാ്
ജക്കാസ്്് കുന്നജേെിാ് പിാതാവിാരന്റ് അനുവാദം് ഞാൻ് രെലിാജഫാ്
ണിാലൂരെ്ആൊഞ്ഞു.്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവും്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവു്
മായിാ് ആജലാചിാച്ചജശഷം,് കുന്നജേെിാ് പിാതാവ്്് എരന്ന് രെലിാ്
ജഫാണിാൽ് വിാളിാച്ച്്് അറിായിാച്ചത്:്് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവു് പറഞ്ഞതു്
ജപാരല് രചയ്യുന്നതിാനു് തനിാക്കു് സമ്മതമാരണന്നും,് അക്കാെ ്
രെക്കുറിാച്ച്്്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവുമായിാ് ജഫാണിാൽ്സംസാ്
െിാച്ചു്പെസ്പെം്യാെണയാരയന്നും,്ഞങ്ങൾ്വവദിാക ധർ്അക്കാെ ്
രെക്കുറിാച്ച് കൂടുതൽ് സംസാെിാജക്കണ്ടതിാരല്ലന്നുമാണ്.്് പക ധെം്
ക്നാനായ്മിാഷനുക ധൾ്സീജറാ-മലബാർ്രൂപതയരെ്ക ധീഴിാൽ്പുനഃ്
സ്ഥാപിാക്കുന്നതിാന്്്ആവശ രപ്പടുക ധയം്അതിാൽ്ജസവനം്രചയ്യു്
വാൻ് സന്നദ്ധ്ത് അറിായിാക്കുക ധയം് രചയ്താൽ് മതിാരയന്ന്്് കുന്ന്
ജേെിാ്പിാതാവു്പറഞ്ഞു. 

     14. ഷിാക്കാജഗാ് സീജറാ-മലബാർ് രൂപതയരെ് ക ധീഴിാൽ്
ക്നാനായ് ഇെവക ധക ധൾ് പുനഃസ്ഥാപിാജക്കണ്ട് ആവശ ം് എന്തായിാ്
രുന്നു? 

     2001ൽ് ഷിാക്കാജഗാ് സീജറാ-മലബാർ് രൂപത് നിാലവിാൽ്
വന്നജപ്പാൾ,് ജ ാൺ് ജപാൾ് െണ്ടാമൻ് മാർപാപ്പായരെ് ക ധല്പന്
പ്രക ധാെം,് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധൾ് ഉൾരപ്പരെയള്ള് എല്ലാ് സീജറാ-
മലബാർ് മിാഷനുക ധളം് ഔജദ ാഗിാക ധമായിാ് ഈ് രൂപതയിാലായിാ.്
എന്നാൽ് ബാങ്ക്്് അക്കൗണ്ടക ധൾ,് വവദിാക ധ് നിായമനം,് നിാകുതിാ്

(Continued on page 9) 

Bishop Moolakkatt meeting with KCCNA and priests in 

Chicago on July 21, 2003 to discuss compromise formula 

with Bishop Mar Jacob Angadiath. 

Priests of the Knanaya Community in the U.S. met Bishop 

Angadiath to work out the details of Knanaya Missions at 

Syro-Malabar Chancery office on September 16, 2003. 

Chancellor Fr. Zechariahs Thottuvelil, Fr. Thomas Kot-

toor, Fr. Abraham Kalarickal, Fr. Michael Nedumthuruthil, 

Fr. Philip Thodukayil, Fr. Dominic Madathilkalathil, Vicar 

General Fr. George Madathiparambil, Bishop Mar Jacob 

Angadiath, and Vicar General Fr. Abraham Mutholath. 
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സംബന്ധമായ്ഇെപാടുക ധൾ,് പള്ളിാ് വാങ്ങൽ്തുെങ്ങിായവയ്ക്രക്ക്
ല്ലാം് ക ധജൊലിാക്കാ് പ്രസ്ഥാനരമന്ന് നിാലയിാൽ് രൂപതാദ്ധ് ക്ഷ്
രന്റ്ഔജദ ാഗിാക ധ്ജെഖക ധൾ്ആവശ മായിാരുന്നു. 

     15. ഷിാക്കാജഗാ് രൂപതയരെ് ക ധീഴിാൽ് എന്നാണു് ക്നാനായ്
മിാഷനുക ധൾ് പുനഃസ്ഥാപിാച്ചത്?്് അതുരക ധാണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ്
പ്രജയാ നരമന്ത്?് 

     2003 ഒജക്ടാബർ് 29നാണ്്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധൾ് സീജറാ-
മലബാർ് രൂപത് പുനഃസ്ഥാപിാച്ചതും് ക്നാനായ് വവദിാക ധരെ് ഈ്
രൂപതയരെ് ഭാഗമായിാ് വീണ്ടം് നിായമിാച്ചതും.് അത്്് ലെീൻ്
രൂപതക ധളരെ് നിായമനങ്ങളിാൽനിാന്നു് വ ത സ്ഥമായിാരുന്നു.്
ക ധാെണം്ലെീൻ്രൂപതക ധൾ്സ്ഥാപിാച്ച്മിാഷനുക ധളിാൽ്അതാതു്
രൂപതാതിാർെിാക്കുള്ളിാൽ് മാത്രമുള്ള് ക്നാനായ് ക ധജൊലിാക്കരെ്
മാത്രമാണ്്് ഉൾരപ്പടുെിായിാരുന്നത്.്് എന്നാൽ് സീജറാ-മലബാർ്
രൂപതയ്ക്ക്്് അജമെിാക്ക് മുഴുവൻ് അ പാലനായിാക ധാെം് ഉള്ളതിാ്
നാൽ,് മാർ് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവു് സ്ഥാപിാച്ച് മിാഷനുക ധൾ്
ഒജന്നാ് അതിാലയിാക ധജമാ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ് ഉൾരക്കാള്ളുന്നവ്
യായിാ.്ഉദാഹെണമായിാ,്ഷിാക്കാജഗാ്മിാഷൻ്ഷിാക്കാജഗാ്അതിാ്
രൂപതയരെ് അതിാർെിാക്കുള്ളിാൽ് മാത്രമായിാരുന്നത്്് ഇല്ലിാ്
ജനായിാ,് ഇൻഡ ാനാ,് വിാജകാൺസിാൽ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ്
ഉൾരപ്പടുന്നതായിാ. 

     2001നു്മുൻപ്്്നാം്പല്ലെീൻ്രൂപതക ധളരെ്ഭാഗമായിാരു്
ന്നതിാനാൽ് ഓജൊ് രമത്രാരനയം് ക്നാനായ് തനിാമ് പറഞ്ഞു് മന്
സ്സിാലാക്കുക ധ് പ്രയാസമായിാരുന്നു.് പുതിായ് സംവിായാനമുണ്ടായ്
ജപ്പാൾ് നാം് ഒരു് രമത്രാരന്റ് ക ധീഴിാലായതിാനാലം,് നമ്മുരെ്
പ്രജത ക ധത് മനസ്സിാലാക്കുവാൻ് സായിാക്കുന്ന് സീജറാ-മലബാർ്
രമത്രാനായതിാനാലം്ക ധാെ ങ്ങൾ്ഏരറ്എളപ്പമായിാ. 

     16. ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളിാരല് പുതിായ് അംഗതവ് നിാലപാെിാന്്്
മൂലക്കാട്ടു്ജഫാർമുലാ്എന്നു്ജപരുവന്നത്്്എങ്ങരനയാണ്?് 

     2004 രഫബ്രുവെിാ്23ന്്്മാർ്മാതു്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവും്അന്നു്
ഷിാക്കാജഗാ് മിാഷൻ് ഡയറക്ടറായിാരുന്ന് ഫാ.് ഫിാലിാപ്പ്്് രതാടുക ധ്
യിാലം് ഞാനും് ജചർന്ന്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാരന് സന്ദ്ർശിാ്
ക്കുക ധയണ്ടായിാ.്അജപ്പാൾ്ജമ ർ്ആർച്ചു്ബിാഷപ്പായിാരുന്ന്ക ധർദ്ദിാ്

(Continued from page 8) നാൾ് മാർ് വർക്കിാ് വിാതയെിാലം് ഷിാക്കാജഗാ് അെമനയിാൽ്
ഉണ്ടായിാരുന്നു.് അവിാരെ് വച്ച്്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളരെ് അംഗതവ്
രെ് സംബന്ധിാച്ച്്് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവു് നിാർജദ്ദശിാച്ച് ജഫാർമുല്
ചർച്ച്രചയ്തജപ്പാൾ്അഭിാവന്ദ് ്വർക്കിാപിാതാവ്്്അത്്്അംഗീക ധെിാ്
ച്ചുരക ധാണ്ട്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാജനാെ്്് ശിാപാർശ് രചയ്യുക ധ്
യണ്ടായിാ.് അജപ്പാൾ് മുതൽ് വർക്കിാ് പിാതാവ്്് അനൗജദ ാഗിാ്
ക ധമായിാ്പറഞ്ഞിാരുന്ന്ജപൊണ്്്മൂലക്കാട്ട്്്ജഫാർമുലരയന്നത്.് 

     17. മൂലക്കാട്ടു് ജഫാർമുല് നമ്മുരെ്  നങ്ങളിാൽനിാന്നു് മറച്ചുരവ്
ച്ചിാരുജന്നാ? 

     ഇല്ല.് 2003് നവംബറിാലം് ഡിാസംബറിാലം് ക്നാനായ് മിാഷൻ്
എന്ന്ജപെിാൽ്ഒരു്മാസിാക ധ്അച്ചെിാച്ച്്്തപാൽമാർഗം്അജമെിാക്ക്
യിാരല്ക്നാനായ്ഭവനങ്ങളിാൽ്എെിാക്കുക ധയം,്PDF്ഫയലായിാ്
ഇന്റർരനറ്റുവഴിാ് ലഭ മാക്കുക ധയം് രചയ്തിാരുന്നു.് അതിാൽ് ക്നാനായ്
മിാഷനുക ധൾ് സ്ഥാപിാക്കുന്നത്്് ഏതു് മാനദണ്ഡെിാലാരണന്നു്
വ ക്തമാക്കിായിാരുന്നു.് പള്ളിായിാരല് പല് സജമ്മളനങ്ങളിാലം,്
അജമെിാക്കയിാരല് വിാവിായ് ക്നാനായ് ജക ധന്ദ്രങ്ങളിാലം്ഈ് വിാഷയ്
ങ്ങൾ് ഞാൻ് പവ്വർ് ജപായന്റ്്് പ്രസജന്റഷൻ് വഴിാ് വിാശദമായിാ്
അവതെിാപ്പിാക്കുക ധയം് സംശയനിാവാെണം് നെത്തുക ധയം് രചയ്തിാ്
ട്ടുണ്ട്.് 

18. അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവ്്് സാൻരഹാജസയിാരല് ഒൊൾക്ക്്്
2003ൽ്അയച്ച്ഒരു്ക ധെ്്്മൂലക്കാട്ടു്ജഫാർമുലായ്ക്കു്വിാരുദ്ധ്മായിാ്
രുന്നുരവന്നു്പറയന്നുണ്ടജല്ലാ.്അതു്ശെിായാജണാ? 
     സാൻജഹാജസ് രൂപതാദ്ധ് ക്ഷരന്റ് ആവർെിാച്ചുള്ള് ക ധത്തു്
ക ധൾക്കു് മറപെിായായിാ് 2003് ഡിാസംബർ് 19ന്്് അഭിാവന്ദ് ്
അങ്ങാെിായാത്തുപിാതാവ്്് അയച്ച് ക ധെിാൽ് പറയന്നത്്് ഇപ്രക ധാ്
െമാണ്:്്"Knanaya Catholic Missions are recognized as mis-

sions of this St. Thomas Syro-Malabar Diocese of Chicago 

based on the "Instructions" I have received from the Con-

gregation for Oriental Churches in Rome. Knanaya Mis-

sions are for all Knanaya Catholics. But no Knanaya Mis-

sion in this diocese is strictly endogamous. Knanaya 

Catholics who get married to non-Knanaya spouses will 

continue in their Knanaya Missions along with their 

spouses and children." 

     ഇതു് മൂലക്കാട്ടു് ജഫാർമുലായ്ക്ക്്് എതിാെല്ല.് ക ധാെണം് സമുദായം്
മാറിാ്വിാഹാതിാനാകുന്ന്ആൾ്ക്നാനായ്ഇെവക ധയിാൽ്തുെരുക ധയാ്
രണങ്കിാൽ് അയാളരെ് ക്നാനായക്കാെല്ലാെ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്്്
അംഗതവമിാല്ലാരത് ആ് ഇെവക ധയിാരല് ശുശ്രൂഷ് സവീക ധെിാക്കാം.്
ഇെവക ധാംഗതവം് ഈ് ക ധെിാൽ് വ ക്തമാക്കിായിാട്ടിാല്ല.് ഓജൊരു്
െനും് താൻ് ആരഹിാക്കുന്നവിായം് വ ാഖ ാനിാക്കുന്നുരവന്നു്
മാത്രം. 

     19. ജലാസ്്്ആേലസിാൽ്മൂലക്കാട്ടുപിാതാവ്്്ക്നാനായ്ഇെവ്
ക ധയിാരല്അംഗതവരെക്കുറിാച്ചു്നൽക ധിായ്വിാശദീക ധെണം്പുതിായ്
അറിായിാപ്പാരണന്നു്ചിാലർ്പറയന്നതു്ശെിായാജണാ? 

     അല്ല.്2004് നുവെിാ്11ന്്്അന്നരെ്KCCNA്പ്രസിാഡന്റ്്്
ജ ാണിാ്പുെൻപറമ്പിാൽ്KCCNA് രലറ്ർപാഡിാൽ്കുന്നജേെിാ്
പിാതാവിാനും് മൂലക്കാട്ടു് പിാതാവിാനും് അയച്ച് ക ധെിാരന്റ് ജക ധാപ്പിാ്
എരന്റ്വക ധവശമുണ്ട്.്്അതിാൽ് മൂലക്കാട്ടു് ജഫാർമുല്വ ക്തമായിാ്

(Continued on page 10) 

  Mar Mathew Moolakkatt, Vicar General Fr. Abraham 

Mutholath, and mission director Fr. Philip Thodukayil 

meeting with Cardinal Mar Varkey Vithayathil and Mar 

Jacob Angadiath at the chancery of the Syro-Malabar Dio-

cese in Chicago on February 23, 2004 to discuss on estab-

lishing Knanaya Missions. 
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ഉദ്ധ്െിാച്ചിാട്ട്്്അതിാജനാടു്വിാജയാ ിാപ്പു്പ്രക ധെിാപ്പിാച്ചിാട്ടുണ്ട്.്്അജപ്പാൾ്
പിാരന്ന്അരതങ്ങിാരനയാണ്്്ഇജപ്പാൾ്പുതിായ്അറിാവാകുക ധ? 

     20 മൂലക്കാട്ടു്ജഫാർമുല്പ്രക ധാെം്ക്നാനായ്മിാഷനുക ധളം്ഇെവ്
ക ധക ധളം് നെൊരമന്ന്്് നമുക്ക്്് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാൽ്
നിാജന്നാ് പൗെസ്ത് ് തിാരുസംഘെിാൽനിാജന്നാ് എഴുതിാ് ക ധിാട്ടിായിാട്ടു്
ജണ്ടാ? 

     ജറാമിാൽനിാന്ന്്് 1986ൽ്ക ധിാട്ടിായ്നിാർജദ്ദശെിാലം്തുെർന്നുള്ള്
ക ധത്തുക ധളിാലം്സമുദായം്മാറിാ്വിാവാഹം്രചയ്യുന്നതിാരന്റ്ജപെിാൽ്
ക്നാനായക്കാെരന് ഇെവക ധമാറാൻ് പിാന്തിാെിാപ്പിാക്കരുരതജന്ന് പറ്
ഞ്ഞിാട്ടുള്ളു.് ജറാമിാൽനിാന്നുള്ള് നിാർജദ്ദശെിാരന്റ് ന ായമായ് വ ാ്
ഖ ാനമാണ്്്മൂലക്കാട്ടു്ജഫാർമുല.്ക്നാനായാംഗതവരെ്നിാർവ്വചിാ്
ക്കാൻ് ക്നാനായ് പാെമ്പെ െിാനല്ലാരത് ആർക്കാണവക ധാശം?്
ആ്നിാർവ്വചനം്സവാഭാവിാക ധമായം്ക്നാനായ്ഇെവക ധക ധൾക്കും്ബാ്
യക ധമാണ്.്് ക്നാനായ് പാെമ്പെ മാകുന്ന് അലിാഖിാത് നിായമപ്ര്
ക ധാെം,് ക്നാനായക്കാെല്ലാെവർക്ക്്് വിാവാഹം് വഴിാജയാ,് ഒരു്
ക്നാനായ്ജപെന്റിാൽനിാന്നു് നിാച്ചതിാരന്റ്ജപെിാജലാ്ക്നാനായക്കാെ്
നാവാൻ്പറ്ിാല്ല.്അങ്ങരനയള്ളവരെ്ക്നാനായക്കാൊക്കണരമന്ന്്്
സഭായിാക ധാെിാക ധൾക്ക്്് പറയാൻ് പറ്ിാല്ല.് അതിാനാൽ് ക്നാനായ്
മിാഷനിാൽ്അവരെ് ജചർക്കണരമന്നും്സഭായിാക ധാെിാക ധളിാൽനിാന്ന്്്
ആർക്കും്എഴുതിാരക ധാടുെിാട്ടിാല്ല.് Once a Kna, always a Kna്
എന്നു്പറയന്നവർ്ഉരുവിാജെണ്ട്മരറ്ാന്നുകൂെിായണ്ട്:്്Once a non-
Kna, always a non-Kna.— 

     21. KCCNAയരെ് നിാസ്സഹക ധെണം് എത്രമാത്രം് ഫലപ്രദമാ്
യിാരുന്നു? 

     നിാസ്സഹക ധെണം് നമുക്ക്്് ജദാഷമല്ലാരത് ഗുണരമാന്നും് രചയ്തിാ്
ട്ടിാല്ല.്ഈ്ക ധാെ ം്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവ്്്പലപ്രാവശ ം്ആവർെിാച്ചിാ്
ട്ടുണ്ട്.്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധൾ് സ്ഥാപിാക്കുന്നതിാനും,് പള്ളിാക ധൾ്
വാങ്ങുന്നതിാനും,് മിാഷനുക ധളരെ് സുഗമമായ് നെെിാപ്പിാനും് ചിാല്
സ്ഥലങ്ങളിാൽ്ഏരറ്പ്രതിാബന്ധം്ഉണ്ടായിാ.്അപശ്രുതിാക ധൾ്വഴിാ്
നമ്മുരെ് അഭിാവന്ദ് ് പിാതാക്കോരും് വവദിാക ധരും് രതറ്ിാദ്ധ്െിാക്ക്
രപ്പടുക ധയം്പീഢിാപ്പിാക്കരപ്പടുക ധയം്രചയ്തു.്എങ്കിാലം്അവരയല്ലാം്
സഹിാച്ച്അവർ് തങ്ങളരെ്പ്രിായ്അ ഗണെിാനുജവണ്ടിാ് ത ാഗ്
പൂർവ്വം് ശുശ്രൂഷ് രചയ്യുക ധയം് ക്നാനായ് റീ ിായരണയം് മിാഷനുക ധ്
രളയം്തങ്ങളാലാവും്വിായം്വളർത്തുക ധയം്രചയ്തു. 

     KCCNAയരെയം്അതിാരന്റ്പ്രാജദശിാക ധ്സംഘെനക ധളരെയം്
കുരറ്ജനതാക്കൾ്ഈ്നിാസ്സഹക ധെണം്നിാലനിാല്ക്കജക്ക,്അങ്ങാെിാ്
യാത്തു്പിാതാവിാജനാടും,്അജദ്ദഹം്പുനഃസ്ഥാപിാച്ച്ക്നാനായ്മിാഷ്
നുക ധജളാടും,്അവയിാരല്വവദിാക ധജൊടും്സഹക ധെിാച്ചാണു് ജപാകു്
ന്നത്.്് നമ്മുരെ്പള്ളിാക ധളിാൽ്വൊെ്ചുരുക്കം്ചിാലൊണ്്് നിാസ്സ്
ഹക ധെണരമന്നു്പറഞ്ഞു്സവയം്സഭാവിാജൊയിാക ധളാകുന്നത്.് 

     22 ക്നാനായ്പള്ളിാക ധൾ്രവജവ്വരറ്ക്നാനായ്ജക ധാർപ്പജറഷനുക ധ്
ളരെ് ഉെമസ്ഥതയിാലാണു് വാങ്ങിായരതന്നു് പറയന്നു.് ഇതിാന്്്
അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവിാരന്റ്അനുവാദമുജണ്ടാ? 

     ഉണ്ട്.്്എല്ലാ്പള്ളിാക ധളം്അജമെിാക്കൻ്നിായമമനുസെിാച്ച്്് EIN്
നമ്പർ് എടുക്കുക ധയം് ജേറ്ിാൽ് ഇൻജക ധാർപ്പജററ്റു് രചയ്യുക ധയം്
ജവണം.് എങ്കിാജല് ബാങ്ക്്് അക്കൗണ്ട്്് രൂപതാ് അക്കൗണ്ടിാൽ്
നിാന്നു് വ ത സ്ഥമായിാ് തുെങ്ങാൻ് ക ധഴിായൂ.് ഇെവക ധയരെ് സ്ഥല്
ങ്ങളം് രക ധട്ടിാെങ്ങളം്ഔജദ ാഗിാക ധമായിാ്ക ധജൊലിാക്കാ്സഭയജെ്

(Continued from page 9) താണ്.്് സഭയ്ക്കുജവണ്ടിാ് അത്്് ഒരു് ജുറിാഡിാക ധ്്് ജപഴ്സണ്്് വാങ്ങാം.്
അതു് രൂപതജയാ് ഇെവക ധജയാ് ആക ധാം.് നമ്മുരെ് സാഹചെ ്
െിാൽ് ആദ ് വദവാലയമായ് ഷിാക്കാജഗായിാരല് ജസക്രഡ്്്
ഹാർട്ട്്് പള്ളിാ് വാങ്ങിായ് ക ധാലം് മുതൽ് ഇെവക ധയരെ് ജക ധാർപ്പ്
ജറഷരന്റ് ജപെിാൽ് വാങ്ങുവാൻ് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവ്്് അനു്
വാദം് നല്കിായിാട്ടുണ്ട്.്് ആരുരെ് ജപെിാൽ് വാങ്ങിായാലം് പള്ളിായ്ക്കു്
ജവണ്ടിാ്വാങ്ങുന്ന്മുതൽ,് രമത്രാജനാ്രൂപതയ്ക്ജക്കാ്വക ധക്കലാ്
ക്കുവാൻ്സഭാനിായമവും്സിാവിാൽ്നിായമവും്അനുവദിാക്കുന്നിാല്ല. 

     23. 2008ൽ് ഡാലസിാൽ് നെെിായ് KCCNA് നാഷണൽ്
ക ധൗൺസിാൽ് ഷിാക്കാജഗാ് സീജറാ-മലബാർ് രൂപതജയാടുള്ള്
നിാസ്സഹക ധെണെിാൽ്അയവു്വരുെിായിാരുന്നിാജല്ല? 

     ശെിായാണ്.്പജക്ഷ,്സഹക ധെിാക്കാവുന്ന്ജമഖലക ധളിാജല്സഹ്
ക ധെിാക്കുക ധയള്ളുരവന്നും,് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധളിാൽ് ഇെവക ധമാറിാ്
വിാവാഹം്രചയ്തവരെ്ജചർക്കാൻ്പാെിാരല്ലന്നും,്അക്കാെ ം്പള്ളിാ്
യരെ് ആർട്ടിാക്കിാൾസ്്് ഓഫ്്് ഇൻജക ധാർപ്പജറഷനിാൽ് ജെഖരപ്പടു്
െണരമന്നും് ആവശ രപ്പട്ടിാരുന്നു.് അത്്് ഷിാക്കാജഗാ് സീജറാ്
മലബാർ്രൂപതയ്ക്ക്്്സവീക ധാെ മല്ല. 

     24. KCCNAയരെ്നിാസ്സഹക ധെണം്നിാരുപായിാക ധം് മാറ്ാരത്
മാർ് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവ്്് KCCNA് ക ധൺരവൻഷനിാൽ്
പരങ്കടുക്കിാരല്ലന്നും,് അങ്ങരന് വന്നാൽ് നമ്മുരെ് മറ്റു് രമത്രാ്
ോർക്കും് വവദിാക ധർക്കും് അതിാൽ് പരങ്കടുക്കാൻ് സായിാക്കിാരല്ല്
ന്നും്ജക ധൾക്കുന്നതു്ശെിായാജണാ? 

     ശെിായാണ്.്് KCCNA് അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാരന് ക ധൺ്
രവൻഷനു്ക്ഷണിാച്ചതിാനു്മറപെിായായിാ് 2012് രഫബ്രുവെിാ് 16ന്്്
KCCNA് പ്രസിാഡണ്ടിാനയച്ച് ക ധെിാൽ് നിാസ്സഹക ധെണം് മാറ്ിാ,്
രൂപതജയാടു്ജചർന്ന്്്ക ധജൊലിാക്കാ്സംഘെനരയന്ന്നിാലയിാൽ്
പ്രവർെിാക്കണരമന്നും,് രൂപതയ്ക്കും് രൂപതാദ്ധ് ക്ഷനും് അജദ്ദഹം്
സ്ഥാപിാച്ച്ക്നാനായ്ഇെവക ധക ധൾക്കും്മിാഷനുക ധൾക്കും,്അവയിാൽ്
ശുശ്രൂഷരചയ്യുന്ന് വവദിാക ധർക്കും് എതിാരു് നിാൽക്കരുരതന്നും്
അങ്ങാെിാത്തു്പിാതാവ്്്ആവശ രപ്പട്ടിാട്ടുണ്ട്.്്പ്രാജദശിാക ധ്രമത്രാരന്റ്
അംഗീക ധാെം് ഏരതാരു് സംഘെനയ്ക്കും് ക ധജൊലിാക്ക് സംഘെന്
രയന്ന്നിാലയിാൽ്പ്രവർെിാക്കുന്നതിാന്്്ആവശ മാണ്.് 

     25. സീജറാ-മലബാർ് രൂപതജയാെ്്് ഐക ധ ദാർഡ ം് പ്രക ധെിാ്
പ്പിാച്ചാൽ്ക്നാനായ്മിാഷനിാരല്അംഗതവ്മാനദണ്ഡം്സംഘെനയ്ക്കും്
ബായക ധമാകുജമാ? 

്്്്്ഇല്ല.് സംഘെനയ്ക്ക്്് തനതായ് നിായമാവലിാ് ഉണ്ട്.്് അതനുസ്
െിാച്ച്്് എൻജഡാഗമിാപ്രക ധാെം് അംഗതവം് നിാലനിാർൊരമന്ന്്്
ഇജപ്പാഴരെ് ജമ ർ് ആർച്ചുബിാഷപ്പ്്് മാർ് ജ ാർ ്്് ആലജേെിാ്
പിാതാവ്്്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവിാരന്റ്സാന്നിാദ്ധ് െിാൽ്തരന്ന്
ഷിാക്കാജഗായിാൽവച്ച്്് ക ധൺരവൻഷനു് ക്ഷണിാക്കാരനെിായ്
KCCNA്പ്രതിാനിായിാക ധജളാടു്പറഞ്ഞിാട്ടുണ്ട്.്്മാത്രമല്ല,്ജറാമിാൽനിാ്
ന്നുള്ള് നിാർജദ്ദശം് അജമെിാക്കയിാരല് മിാഷനുക ധൾക്കും് പള്ളിാ്
ക ധൾക്കും്മാത്രമുള്ളതാണ്.് 

     26 KCCNA് യരെ് ഭാഗത്തുനിാന്ന്്് ഇനിാ് എന്താണു് രചജയ്യ്
ണ്ടത്?് 

്്്്്(a).്സീജറാ-മലബാർ്രൂപതയ്ക്രക്കതിാരെ്ഉണ്ടാക്കിായ്എല്ലാ്
തീരുമാനങ്ങളം്പ്രജമയങ്ങളം് റദ്ദാക്കിാ്ആ്വിാവെം്അങ്ങാെിായാ്
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ത്തു്പിാതാവിാരന്ഔജദ ാഗിാക ധമായിാ്അറിായിാക്കുക ധ.് 

്്്്്(b്).്KCCNAയരെ്നിായമാവലിാ് ജക ധാട്ടയം്അതിാരൂപതാദ്ധ് ്
ക്ഷരനരക്കാണ്ട്്് അംഗീക ധെിാപ്പിാച്ച്്് സാമുദായിാക ധതല് അംഗീക ധാ്
െവും്അങ്ങാെിായാത്തു്പിാതാവിാനു്സമർപ്പിാച്ച്്്സഭാതല്അംഗീക ധാ്
െവും്വാങ്ങുക ധ.് 

     (c).് ഭാവിായിാൽ് ഭെണഘെനയിാജലാ് പ്രയാന് ജപാളിാസിാക ധ്
ളിാജലാ് മാറ്മുണ്ടാകുജമ്പാൾ് രമത്രാോരുരെ് അംഗീക ധാെംകൂെിാ്
വാങ്ങുക ധ. 

്്്്്ഇത്രയം്രചയ്താജല്KCCNA്ഒരു്ക ധജൊലിാക്കാ്സംഘെന്
രയന്ന്നിാലയിാൽ്പൂർണ്ണത്വക ധവെിാക്കൂ. 

     മരറ്ാന്ന്,്് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധജളാടും് ഇെവക ധക ധജളാടും് സഹക ധ്
െിാക്കുക ധയല്ലാരത,് അവയരെ് അംഗതവം് നിാശ്ചയിാക്കുവാജനാ,്
പള്ളിാജയാഗ് നെപെിാക്രമെിാരനതിാരെ് നിാർജദ്ദശം് നല്കാജനാ,്
ക്നാനായ്വവദിാക ധരെ്നിായന്ത്രിാക്കുവാജനാ്സംഘെന്മുതിാെരുത്.്്
അത്്്സംഘെനയരെ്അയിാക ധാെ്പെിായിായിാൽ്വരുന്നതല്ല.്അെ്
െം് ക ധാെ ങ്ങൾ് രമത്രാോരുരെ് യർമ്മമാരണന്നു് തിാെിാച്ചറിായക ധ.്
ക്നാനായ് രമത്രാോരും് ജക ധാട്ടയത്തുനിാന്നു് വന്ന് വവദിാക ധരും്
ക്നാനായ്പാെമ്പെ ങ്ങൾ്പാലിാക്കുന്നതിാൽ്സംഘെനക്കാരെജപ്പാ്
രലതരന്ന്ശുഷ്കാന്തിായള്ളവൊണ്.്് 

     ക്നാനായക്കാരുരെ് മതപെമായ് ക ധാെ ങ്ങൾക്കുജവണ്ടിാക്കൂെിായാ്
യിാരുന്നു്പല്പ്രാജദശിാക ധ്ക്നാനായ്സംഘെനക ധളം്സ്ഥാപിാച്ചത്.്്
ഇന്ന്്്അവ്നെത്തുവാൻ്ക്നാനായ്പള്ളിാക ധളം്വവദിാക ധരും്ആവ്
ശ െിാനുണ്ട്.്് അതിാനാൽ,് സംഘെന് മതപെമായ് ക ധാെ ങ്ങൾ്
വിാട്ടിാട്ട്്് സമുദായെിാരന്റയം് വളരുന്ന് തലമുറയരെയ് മജതതെ്
വിാഷയങ്ങളിാൽ്ശ്രദ്ധ്ിാക്കുക ധ.്അെെം്ഏരറ്ക ധാെ ങ്ങൾ്സംഘെ്
നയ്ക്ക്്്രചയ്യാൻ്ക ധഴിായം.് 

     27 മൂലക്കാട്ടു്ജഫാർമുലയിാൽ്അച്ചൻ്സംതൃപ്തനാജണാ? 

്്്്്അല്ലായിാരുന്നു.് നമ്മുരെ് ഇെവക ധ് സംവിായാനെിാനു് നാട്ടിാൽ്
ഇന്നു്തുെരുന്നതിാൽ്നിാന്ന്്്മാറ്ം്വരുൊൻ്്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവുൾ്
രപ്പരെ്ക്നാനായ്രമത്രാോരും്വവദിാക ധരും്അത്മായരും്പൂർണ്ണ്
തൃപ്തെല്ലായിാരുന്നു.് ് ്നാട്ടിാൽ്ശീലിാച്ചതു്രചയ്യാനായിാരുന്നു്എനിാ്
ക്കു് താല്പെ ം.് എന്നാൽ് ക ധജൊലിാക്കർ് എന്ന് നിാലയിാൽ് സഭ്
യരെ് പ്രജബായനങ്ങൾക്കും് നിാർജദ്ദശങ്ങൾക്കും് നമ്മൾ് വിാജയയ്
രപ്പെണം.് സഭയരെ് അനുകൂലമായ് തീരുമാനവും് നിാലപാടുക ധള്
മാണ്്് നമുക്ക്്് ജവണ്ടത്.്്സഭാ്സംവിായാനം്നമുക്ക്്്അനുകൂലമാ്
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ക്കാൻ്സഭാ്സിാനഡ്,്്ഓറിാരയന്റൽ് ജക ധാൺരിാജഗഷൻ,് ജമ ർ്
ആർച്ച്്് ബിാഷപ്,്് ചിാക്കാജഗാ് രൂപതാ് ബിാഷപ്്് എന്നീ് തലങ്ങ്
ളിാൽ്നമുക്കുജവണ്ടിാ്്്സമ്മർദ്ദം്രചലത്തുന്ന്മൂലക്കാട്ടു്പിാതാവിാന്്്
രതക്കുംഭാഗ് സമുദായ് പാെമ്പെ ങ്ങൾക്ക്്് ജക ധാട്ടം് തട്ടാരത് സമു്
ദായരെ് നിാലനിാർൊൻ് ഈ് ജഫാർമുലയിാൽ് എൊരത്
ജവരറ് മാർഗങ്ങളിാല്ലായിാരുന്നു.് ് സമുദായ് തലവനും് ജക ധാട്ടയം്
അതിാരൂപതയരെ് പിാതാവുരമന്നനിാലയിാൽ് അജദ്ദഹം് നിാർജദ്ദശിാ്
ക്കുന്നത്്്അനുസെിാക്കുവാൻ്ഞാനും്നിാങ്ങളം്ബാദ്ധ് സ്ഥൊണ്.്്
നമ്മുരെ്സമുദായെിാരന്റ്ഐക ധ െിാനും്അത്്്അത ന്താജപക്ഷിാ്
തമാണ്.് 

28. ക്നാനായ് സമുദായം് അജമെിാക്കയിാൽ് നിാലനിാൽക്കുരമന്ന്്്
അച്ചൻ്വിാശവസിാക്കുന്നുജണ്ടാ? 

     തീർച്ചയായം.്പജക്ഷ്അതിാന്്്്നാം്മനഃപൂർവ്വം്ശ്രമിാക്കണം.്്
സംഘെനയം് സഭയം് തമ്മിാൽ് വഴക്കെിാക്കാരത,് ഇെവക ധക ധൾ്
അ പാലന്്ശുശ്രൂഷയിാൽ്ശ്രദ്ധ്്ജക ധന്ദ്രീക ധെിാച്ചും,്സംഘെനക ധൾ്
സമുദായെിാരന്റ് മറ്്്് അനവയിാ് പ്രവർെനങ്ങളിാൽ് ജക ധന്ദ്രീക ധ്
െിാച്ചും്സമുദായരെ്പെിാജപാഷിാപ്പിാക്കുക ധ.്അവർ്പെസ്പെ്പൂെക ധ്
ങ്ങളായം് പിാൻബലം് നല്കിായം് പ്രവർെിാക്കുക ധ,് ഇരുകൂട്ടരും്
വളരുന്ന്തലമുറയ്ക്കു്ജബായവല്ക്കക്കെണം്നല്കണം.്നമുക്ക്്്ഇെവക ധ്
പള്ളിാക ധൾ്സ്ഥാപിാതമായ്സ്ഥലങ്ങളിാൽ്ഈ്ചുരുങ്ങിായ്ക ധാലം്
രക ധാണ്ടണ്ടായ് ജനട്ടം് ഏരറയാണ്.്് അതിാനാൽ് ക്നാനായ്
പള്ളിാക ധൾ്ഒഴിാവാക്കിാ് മറ്റുപള്ളിാക ധളിാൽ്മിാനിാമം്ശുശ്രൂഷ്ജതെണ്
രമന്നുപറയന്നവർ്സമുദായെിാരന്റ്വളർച്ചയ്ക്കാവും്തുെങ്കം്വയ്ക്കുക ധ. 

     29 .  ക്നാനായ് റീ ിായരന്റ് ജനതൃതവെിാൽ് അല്മായ്
സംഘെനയം് ക ധൺരവൻഷനും് ഉണ്ടാകുരമന്നു് ജക ധൾക്കുന്നു.്
ശെിായാജണാ? 

     അങ്ങരന് പറയന്നവരുണ്ടാക ധാം.് പജക്ഷ,് അതു് ശെിായല്ല.്
KCCNA് ക ധജൊലിാക്കാ് സംഘെനയായിാ് നിാലനിാൽക്കുന്നിാെ്
ജൊളം് ക ധാലം് ഒരു് പാെലൽ് അല്മായ് സംഘെനയ്ക്കു് പ്രസക്തിാ്
യിാല്ല.്ക്നാനായ്റീ ിായൻ്ഈ്വിാഷയംചർച്ച്രചയ്തിാട്ടിാല്ല. 

30 അങ്ങാെിായാത്തു് പിാതാവിാനു് ക്നാനായ് സമുദായജൊടുള്ള്
സമീപനം്തൃപ്തിാക ധെമാജണാ? 

     തീർച്ചയായം.് ഒരു് ക്നാനായക്കാെൻ് ഇവിാരെ് നമ്മുരെ് രമത്രാ്
നായാൽ്നമുക്കുജവണ്ടിാ്എന്തുമാത്രം്രചയ്യുജമാ്അത്ര്ആത്മാർത്ഥ്
മായിാ് നരമ്മ് ജേഹിാക്കുക ധയം് നമ്മുരെ് സമുദായെിാനു് നേ്
രചയ്യുക ധയം് രചയ്യുന്ന് പിാതാവാണ്്് അജദ്ദഹം.് പിാതാവിാരന്
അടുെറിായാവുന്നവരെല്ലാം്അതു്പറയം.് നമ്മുരെ്സമുദായരെ്
സംബന്ധിാച്ചു്ജറാമിാൽനിാന്നുവന്ന്നിാർജദ്ദശം്മാറിാക ധിാട്ടുവാൻ്അജദ്ദ്
ഹവും് പലപ്രാവശ ം് ശ്രമിാച്ചതാണ്.്് അനുകൂല് മറപെിാക ധിാട്ടാരത്
അജദ്ദഹം് എന്തു് രചയ്യും?് ക്നാനായ് വിാക ധാെിാ്  നറാൾ,് ക്നാനായ്
റീ ിായൺ,് ക്നാനായ് മിാഷനുക ധൾ,് ക്നാനായ് പള്ളിാക ധൾ് എന്നിാ്
ങ്ങരന്നാം്ആവശ രപ്പട്ടരതല്ലാം്അജദ്ദഹം്തന്നിാട്ടുണ്ട്.് 

  KCCNA representatives inviting Major Archbishop for 

Convention when Mar George Alancherry came at St. 

Mary’s for blessing front elevation on October 25, 2011. 

Knanaya Region E-Newsletter & Blog 
Knanaya Region is publishing weekly newsletter with 

news from all Knanaya Parishes and missions.  

Please visit the following to view all issues. 

www.knanayaregion/knanayamedia.htm  

http://knanayamedia.blogspot.com 

http://www.knanayaregion.us/knanayamedia.htm
http://knanayamedia.blogspot.com
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     Any parishioner of our Knanaya Church knows 

that the future of our Knanaya community and our 

Knanaya parish lies in the hands of our youth mem-

bers and this fact is publicized very well. But, un-

fortunately, the involvement from the young adults 

of our community seems to be what our parish lacks 

the most. Many who were active youth members of 

our parish in the past, rarely come back to work in 

the church after earning a job or marriage. What a  

majority of our young, Knanaya adults struggle to see is 

incentive to come back to our parish, while most of their 

friends go to Latin churches.  

     I am sure  that our church is trying its level best to bring 

back our youth, but now it is the youth's turn to uphold 

their side of the bargain, and become an insuperable force 

in our parish. Even if only a handful of the youth and I are 

there with our parish, in the near future, so be it, but I am 

confident that we, as a minority, will be role models to our 

peers and family members and draw in many more youth 

leaders to our parish.  

     I, as an individual, have made a personal promise to 

never forget my past, and help the generation 

younger to me to live the happy, joyful, and pious 

life I have enjoyed as a Knanaya Catholic. I have 

always aimed to impart into my peers, especially 

my younger family members, that parish and com-

munity service is not just a vital point of your col-

lege application, but of your whole life. I have con-

tinually gone out of my way to have conversations 

with parishioners younger to me, and been open to 

their ideas and desires. These younger teens and children 

have developed a personalized relationship with myself, 

and often come to me for guidance or assistance.  

     In my opinion, we can only expect our leaders of the 

future to look to those younger to them, if we as role mod-

els today can inspire them to do so. In order to further in-

spire and motivate my peers, both young and old, I have 

always taken on responsibilities like alter service, teaching 

CCD classes, and leadership roles in Youth Ministry and 

KCYL. As a Youth leader I intend to jump-start programs 

that will develop a stronger bond between today's Youth 

and the traditions of our community.   

Neil Edat 

Seminar for parents of First Communion students at Sacred Heart by Siju CherumanathSeminar for parents of First Communion students at Sacred Heart by Siju Cherumanath  

Fr. Saji Pinarkayil blessing of new 

office rooms at Sacred Heart Church  

വിാ.്യൗജസപ്പു്
പിാതാവിാരന്റ്

മെണെിാരുന്നാൾ 
ജമാർട്ടൻ്ജരാവ്്

പള്ളിായിാൽ് 
മാർച്ച്്25്ഞായർ്
ൊവിാരല്10:00ന് 

പ്രസുജദന്തിാ:് 
കുെ ൻ്ക ധാൊപ്പള്ളിാൽ 
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READINGS & READERS             ജനാമ്പുക ധാലം്(Third Sunday of Lent) 

MAR. 11 READINGS S. H. 10:00 A.M.  ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Gen 11:1-9 Mercy Sabu Elavunkal   Bincy Poothurayil  Jeffin Chollampel 

2ND Rom 8:12-17 Sunny Cherian Mehul Ealoor  Regina Madayanakavil  

GOSPEL Mt 21:33-44 The wicked tenants who killed the son who was sent. 

 

Q. 64. Why did God create man male and female? 

A. 64. God, who is love and the archetype of commu-

nity, created man male and female so that together they 

might be an image of his nature. 

     God made man in such a way that he is male or female 

and longs for fulfillment and completion in an encounter 

with the opposite sex. Men and women have absolutely the 

same dignity, but in the creative development of their mas-

culinity and femininity hey give expression to different as-

pects of God’s perfection. God is not male or female, but 

he has shown himself to be both fatherly and motherly. In 

the love of man and woman, especially in the community of 

marriage, in which man and woman become “one flesh”, 

people are privileged to sense something of the happiness 

of the union with God in which every man finds his ulti-

mate wholeness. Just as God’s love is faithful, so also their 

love seeks to be faithful; and it is creative, as God is, be-

cause from marriage new life comes forth. 

Q. 65. What about people who feel they are homosex-

ual? 

A. 65 The Church believes that, in the order of crea-

tion, man and woman are designed to need each other’s 

complimentary traits and to enter into a mutual rela-

tionship so as to give life to children. That is why homo-

sexual practices cannot be approved by the Church. 

Christians of all persons respect and love, however, 

regardless of their sexual orientation, because all peo-

ple are respected and loved by God. 

     There is no man on earth who is not descended from a 

union of a mother and a father. Therefore it is a painful 

experience for many homosexually oriented people that 

they do not feel erotically attracted to the opposite sex and 

necessarily miss out on the physical fruitfulness of the un-

Youth Catechism of the Catholic ChurchYouth Catechism of the Catholic ChurchYouth Catechism of the Catholic Church   

ion between man and woman according to human nature 

and the divine order of creation. Nevertheless, God often 

leads souls to himself along unusual paths: a lack, a loss, 

or a wound-if accepted and affirmed-can become a spring 

board for throwing oneself into the arms of God: the God 

who brings good out of everything and whose greatness 

can be discovered in redemption even more than in crea-

tion. 

Q. 66. Was it part of God’s plan for men to suffer and 

die? 

A. 66. God does not want men to suffer and die. God’s 

original idea for man was paradise: life forever and 

peace between God and man and their environment, 

between man and woman.  

Often we sense how life ought to be, who we ought to be, 

but in fact we do not live in peace with ourselves, act out 

of fear and uncontrolled emotion, and have lost the origi-

nal harmony that man had with the world and ultimately 

with God. In Sacred Scripture the experience of this alien-

ation is expressed in the story of the Fall. Because sin 

crept in, Adam and Eve had to leave paradise, in which 

they were in harmony with each other and with God. The 

toil of work, suffering, mortality, and the temptation to sin 

are signs of this loss of paradise.          

READINGS & READERS             ജനാമ്പുക ധാലം്(Fourth Sunday of Lent) 

MAR. 18 READINGS S. H. 10:00 A.M. S. H. 11:40 A.M. ST. MARY’S 10:00  

1ST Gen 16:5-16 Sunny Chemmachel Thomas Chemmalakuzhy Philip Edat 

2ND Rom 12:1-11 Lince Thannichuvattil Neethu Ellankiyil Shan Kadalimattam 

GOSPEL Jn 7:37-39, 8:12-20 Jesus, the living water and light of the world. 

Lent Meditation and Adoration at Sacred Heart  
On Sunday March 11th 2012  
from 10 AM – 4 PM 

10:00 AM - Holy Qurbana  
11:30 AM - Passion Play 

1:00 PM - Lenten Thoughts 

3:00 PM to 4:00 PM- Adoration 

1.00 PM - 4:00 PM - Confession for Reli-
gious Education staff and students 

Adults: Fr. Saji Pinarkayil 
Youth (11 years and up): Fr. Charlie Becker 
Children: Sony & Alphie Thevalakara – kids 5 to 10 yrs 

Fr. Charlie 
Becker 
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MARRIAGE BUREAU 
# 118 

Parents seeking marriage proposal for their son (26 years, 5’7”), who 

has graduated High School Juniors and Seniors in the U.S., further 

graduated in Radiol-

ogy and worked in a 

reputed hospital and 

currently working as a 

“Supply Chain Spe-

cialist” in a leading oil 

company.  
     Parents of girls who 

are interested, please 

submit your details in a 

sealed envelope with box 

number written on the 

envelope to Agape Store 

or to the Marriage Bu-

reau, 2218 Westview Dr. 

Des Plaines,IL 60018. 

To publish your matri-

monial, please contact 

the Agape Store or the 

coordinator at 847-894-

0550. 

 OFFERINGS Mar. 4 

ST. MARY’S, MORTON GROVE  

St. Jude Novena  313.00 

Sunday 10:00 A.M. Mass 1,836.00 

Children Mass at 11:40 A.M. 38.00 

Sunday Evening Mass 259.00 

Fund Raising 1,000.00 

TOTAL ST. MARY’S 3,446.00 

SACRED HEART, MAYWOOD 

10:00 A.M. Holy Mass 1.401.00 

Children Mass 88.00 

Fundraising 150.00 

Guadalupe Offering 121.00 

Bulletin Advertisement 240.00 

Classroom Division Sponsor 500.00 

Facility Usage 100.00 

TOTAL SACRED HEART 2,600.00 

AGAPE MOVEMENT 

Sacred Heart Agape Store 31.00 

St. Mary’s Agape Store  114.00 

Manthra Collection 68.00 

Donation Box 95.00 

Sponsor A Seminarian 750.00 

TOTAL AGAPE 1,058.00 

AGAPE CANNED FOOD DRIVE  
 

     Agape Movement in association with St. Mary's Religious Educa-

tion School in Chicago is organizing a Canned Food Drive on Sunday 

March 11, 2012. The purpose it to deliver God's Message to our com-

munity through our children during this period of Lent. Our children 

need to get fueled with God’s love. The unconditional love of God is 

what’s to get reflected through our young generation. Living as love, is 

a way of life that brings heaven on earth. 

 

     We request all Religious Education Stu-

dents to bring one canned food item each. 

Children will be placing their offering in 

front of the Alter at the beginning of the 

Holy Mass at 11:45 A.M. The canned food 

items will be delivered to the most deserv-

ing people through a charitable institution. 

We request the cooperation of parents for 

the success of this project that will benefit 

our children and the deserving people. 

RELIGIOUS EDUCATION FESTIVAL 

On Saturday March 31 at 6:00 P.M. 

Maine East High School,  

2601 Dempster St.,  
Park Ridge, IL 60068. 

 

Chief Guest: Mar Jacob Angadiath. 

Theme: “Evangelization” 
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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) 

 

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625 

TEL: (773) 509-9600, CELL: (773) 456-4564 

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN  
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA  

AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR* ETIHAD ETC., 
 

CONTACT: JOSE KORATTIYIL & JAY KALAYIL. 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

Family  
Focus’s  

Confidential  
Helpline: 

1-888-417-8222 
Or 

 Familyfocus10 
@gmail.com 

 Gasoline distribution 
throughout Midwest 

 Your KNANAYA 

Gasoline Jobber 

Gas Depot Oil Co. 
IL 60053 

847-581-0303 (Off) 
847-581-0309 (Fax) 

www.gasdepot.com 

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 

& 

 

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 * 

847-436-4330 (Cell) 

For All Your Tax Services  

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 

buaphilip@hotmail.com 

KNA TAX SERVICES INC. 
(INCOME TAXES &  

ACCOUNTING SERVICES) 
PERSONAL & BUSINESS TAXES, 
FREE E FILING & FAST REFUND 

JAMES MATHEW E.A.      MATHEW MAPLATE M.Com; LLB  
(Enrolled to Practice before IRS)                 (Former Bank Manager)                  
(C) 847-409-3744                                                        (C ) 847-208-8508  
OFFICE.   2644 E DEMPSTER ST, SUITE 100, PARK RIDGE, IL – 60068.  

OFF (847) 720-4220. FAX (847) 824-1951 
E Mail: KNATAX@YAHOO.COM Visit WWW.KNAHOMES.COM 

(OPP MAIN EAST SCHOOL; BEHIND CVS PHARMACY) 

Your  

Advertisements  

are welcome  

to improve  

your business  

and  

to support  

our bulletin. 

mailto:KNATAX@YAHOO.COM

