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FEAST OF NATIVITY OF OUR LADY 
 

 

At St. Mary’s Church On Sunday  

September 9th at 10:00 A.M. 
 

 

Sponsors: Legion of Mary, St. Mary’s Church. 

ആമുഖം 

     കേരളത്തിലെ ക്നാനായ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എ.ഡി. 345-ൽ 
ക്നായിലത്ാമ്മൻ എന്ന േച്ചവടപ്രമുഖലെ കനതൃത്വത്തിൽ ഏഴ് 
ഇല്ലം 72 കുടംബങ്ങളിലെ നാനൂക ാളം ആളുേളുമായി ലത്ലെ 
ലമസലെകടാമിയായിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയവരുലട 
സന്താന പരമ്പരേളാണകല്ലാ. യഹൂദ പാരമ്പരയത്തിലെ വക്താ 
െളും, വംശശുദ്ധി നിെനിർത്തുവാൻ മറ്റുസമുദായങ്ങളിൽ നിന്നു 
വിവാഹം േഴിൊത്തവരും, ആചാരങ്ങളിലം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലം 
ത്നിമ പുെർത്തുന്നവരുമായ "ലത്ക്കംഭാഗർ" എന്നുകൂടി അ ിയ 
ലെടന്ന ഇവർ കൊേലത്തവിലട വസിച്ചാലം അവരുലട സവത്വ 
പ്രോശനമായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങലള അത്ികനാടനുബന്ധി 
ച്ചുള്ള പാട്ടുേൾ പാടി സാംസ്കാരിേത്നിമ പ്രാോശിെിക്കവാൻ 
യത്നിക്കന്നു. 

ഗൃഹാതുരത്യുണർത്തുന്ന പാട്ടുേൾ 
    "മെയാളലത്ത സു ിയാനി ൈിസ്തയാനിേളുലട പുരാത്നൊട്ടു 
േൾ" എന്ന കപരിൽ കോടയം സവകദശിയായ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ 
ഉതുപ്പു ലൂകൊസ് അലല്ലങ്കിൽ പി.യു. ലൂകൊസ് ആണ് ൈിസ്തയാ 
നിേളുലട ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലള്ള നാടൻ പാട്ടുേൾ വടെള 
ത്തിൽ ബഹു. മത്തായി അച്ചലെ കപ്രാത്സാഹനത്തിൽ സമാഹ 
രിച്ച് 1910-ൽ ഒന്നാം പത്ിൊയി പു ത്തി െിയത്്. 2002 ആയ 
കൊൾ പത്തുപത്ിപ്പുേളുണ്ടായി.  

     പാട്ടുേലള പാടന്ന രീത്ിയ്ക്കനുസൃത്മായി ആൺപാട്ടുേൾ, 
ലപൺപാട്ടുേൾ എന്നു ത്രംത്ിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവടലവൊലത് ഇരു 
ന്നുലോകണ്ടാ നിന്നുകോകണ്ടാ പാടന്ന പാട്ടുേൾ ലപൺപാട്ടുേളും, 
ചുവടലവച്ചു ത്ാളം ലവച്ചു പാടന്ന പാട്ടുേൾ ആൺപാട്ടുേളുമാണ്. 
വിവാഹകത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള പാട്ടുേളാണ് ലപൺപാട്ടുേൾ. 
ആക ാഷപാട്ടുേൾ, േഥാഗാനങ്ങൾ, ക്രബബിൾ േഥാഗാന 

ങ്ങൾ, പള്ളിപാട്ടുേൾ, ജീവചരിത്ര 
ഗാനങ്ങൾ, പാണൻപാട്ടുേൾ എന്നി 
ങ്ങലന ഇത്ിലെ പാട്ടുേലള വർഗീേരി 
ൊൻ േഴിയും. 

പുരാത്ന പാട്ടുേളും സ്ത്രീേളും 

     ഒരു സ്ത്രീ വിദയാഭയാസം കനടിയാൽ 
ഒരു കുടംബം മുഴുവൻ സാസ്കാരിേ 
വളർച്ച കനടലമന്നത്് സത്യമാണ്. 
അവളിലൂലട ഭർത്താവം മെളും കുടം ബവം സമൂഹവം 
സാംസ്കാരിേ വളർച്ച കനടിലയടൊൻ സാദ്ധയത്ലയാരുക്കം. 
ക്രബബിൾ പുസ്തേരൂപത്തിലെത്തുന്ന ത്ിനു മുൻകപ ക്രബബിൾ 
േഥേൾ പാട്ടുേളായി പ്രചരിക്കേയും വായലമാഴിയായി 
സമൂഹത്തിലെ ത്തുേയും ലചയ്തിരുന്നു. അത്തരം പാട്ടുേൾ 
സ്ത്രീേളിലൂലട എത്തി ക്കവാൻ ക്നാനായ ജനത്യ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന 
ഉത്സാഹം ഇവിലട പ്രകത്യേം പ്രസ്താവയമാണ്.  

     മലറാരു പ്രകത്യേത്, സ്ത്രീ എവിലട ആദരിെലെടന്നുകവാ 
അവിലട കദവത്മാർ വിഹരിക്കന്നു എന്ന് പ യുന്നുണ്ടകല്ലാ. 
സ്ത്രീലയ സമൂഹത്തിലെ മുഖയധാരയിലെത്തിൊൻ ത്ാത്പരയമി 
ല്ലാത്ിരുന്ന ഒരു ോെ ടത്തിൊണ് ക്നാനായ സ്ത്രീേൾ സമൂഹ 
ത്തിൽ പാടേയും ക്രബബിൾ സകേശം എത്തിക്കവാൻ പാട്ടുേ 
ളിലൂലട ത്യ്യാ ാവേയും ലചയ്തത്്. ഇതു പരിഗണിക്കകമ്പാൾ 
സ്ത്രീശാക്തീേരണം എന്ന ആശയം പ്രാബെയത്തിലെത്തിക്കവാൻ 
ക്നാനായൊർ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്സീമമാണ് എന്നു മനസ്സിൊൊം.  
പുരുഷന്മാർ ത്ാളാന്മേമായി ചുവടലവച്ചു ആടകമ്പാൾ സ്ത്രീയും 
ത്ങ്ങളുകടത്ായ സംഭാവനേൾ സമൂഹത്തിനു നല്കുേയായിരുന്നു. 

(Continued on page 4) 

കഡാ. സി. ദീപ എസ്.ലജ.സി 

Night Vigil 

Change of Day 
Night Vigil of this month at St. 

Mary’s will be on Thursday, Sept. 

13th after 7:00 P.M. Holy Mass. 
 

ഈ മാസലത്ത ലസെ് കമരീസിലെ 
ക്രനറ് വിജിൽ ലസപ്തംബർ 13 വയാഴാഴ്ച 

ക്രവകുകന്നരം 7:00മണിക്കള്ള 
കുർബാനലയ തുടർന്നായിരിക്കം. 

http://www.knanayaregion.us/chicago
http://www.knanayaregion.us/chicago/bulletin.htm


September 9, 2012  Knanaya Parish Bulletin Page  2 Vol. 7,  Issue 51 

 

 

 

TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2012 

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

Novena of St. Anthony at Sacred Heart after Holy Mass. 
 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2012 

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

THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012 

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

Novena of St. Jude at St. Mary’s after Holy Mass. 

Night Vigil after Holy Mass at St. Mary’s. 
 

FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2012 

Feast day of Exaltation of the Cross 

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

at 7:00 P.M.  

Seminar for 5th graders and up at St. Mary’s after 7:00 

P.M. Holy Mass. 

No Night Vigil today at St. Mary’s. 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 15, 2012 

Holy Mass and Novena at Sacred Heart and St. Mary’s at 

10:00 A.M.  
 

SUNDAY, SEPTEMBER 16, 2012 

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

Rel. Education Classes at both parishes at 10:00 A.M. 

English Mass at both parishes at 11: 45 A.M. 

Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012 

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

 

FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2012 

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

at 7:00 P.M.  

First Friday adoration after Holy Mass at St. Mary’s by St. 

Jude and at Sacred Heart by St. Michael Koodara Yogams. 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 8, 2012 

Feast Day of the Nativity of Blessed Virgin Mary. 

Holy Mass and Novena at Sacred Heart and St. Mary’s at 

10:00 A.M.  
 

SUNDAY, SEPTEMBER 9, 2012 

Feast Celebration of Birth of Blessed Mother at St. Mary’s 

at 10:00 A.M. sponsored by Legion of Mary. 

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

Rel. Education Classes at both churches at 10:00 A.M. 

Confession at St. Mary’s for Religious Education students 

at 10:00 A.M. 

English Mass at St. Mary’s church at 11: 45 A.M. 

Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M. 

St. Alphonsa Koodara Yogam at 6:00 P.M. at the house of 

Sanju Thekkanattu, 11 N. Founders Pointe, Bloomingdale. 

630-980-4136. 
 

MONDAY, SEPTEMBER 10, 2012 

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

PRIESTS 

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 

Associate Pastor: Fr. Siju Mudakkodil 

(210) 630-2295 skmudakodil@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: Kurian Nellamattom 630-664-9405 

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. at both churches. 

5:30 P.M. at St. Mary’s Church. 

MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. at both churches. 

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. 

3rd Fridays at St. Mary’s for children & youth at 6:45 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. 

Novena of St. Anthony at Sacred Heart on Tuesdays after  7:00 

P.M. Holy Mass. 

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. 
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േൻ അ ിയിക്കന്ന പ്രകത്യേ നികയാഗം കൂടാലത്, ത്ങ്ങളുലട 
സവന്തം നികയാഗങ്ങളും ബെികവദിയിൽ മൗനമായി സമർെി 
ൊം. മലറാരാളുലട മരിച്ചവർക്കകവണ്ടിയുള്ള കുർബാനയി 
ൊണു ത്ാൻ പലങ്കടക്കന്നലത്ങ്കിലം, ത്ലെ പ്രിയലെടവർക്ക 
കവണ്ടികയാ, മറ്റുനികയാഗങ്ങൾക്കകവണ്ടികയാ ആബെിയിൽ 
നികയാഗംലവച്ചു പ്രാർത്ഥിൊം. ോരണം കുർബാനയുലട വിെ 
അമൂെയമാണ് . 

     സവന്തം നികയാഗത്തിൽ ഓകരാവയക്തിയും അനുദിനം 
ബെിയർെണത്തിൽ പങ്കുകചരുന്നതുകൂടാലത്, ോർമ്മിേനു 
കുർബാനെണംനല്കി ത്ലെ നികയാഗത്തിൽ ഓകദയാഗിേ 
മായി കുർബ്ബാന അർെിക്കവാൻ ആവശയലെടാം. അങ്ങലന 
നല്കുന്ന കുർബാനധർമ്മം ത്ലെ അദ്ധവാനവിഹിത്മായി ക്രദവ 
ത്തിനുസമർെിക്കന്നതും സഭാനിയമപ്രോരം ോർമ്മിേലെ 
ജീവിത്ലചെവേൾൊയി ഉപകയാഗിൊവന്നതുമാണ് . അൾ 
ത്താരയിൽ ശുശ്രൂഷലചയ്യുന്നവനും സുവികശഷപ്രവർത്തേനും 
വിശവാസസമൂഹമാണ്  ലചെവിനു നല്കേണ്ടത്്.  

     കുർബാന അർെിക്കന്ന ക്രവദിേനു നല്കേണ്ട കുർബാന 
െണം എത്രയായിരിെണലമന്ന് രൂപത്ാദ്ധയക്ഷൻ അ ിയ 
ൊറുണ്ട്. ഷിൊകഗാ സീക ാമെബാർ രൂപത്യിൽ കുർബാ 
നയ്ക്കു 10 കഡാളറും, കുടംബൊർ ആവശയലെട്ടൂള്ള വീടലവ 
ഞ്ചരിെ്, ഭവനത്തിലെത്തിയുള്ള മന്ത്രാ തുടങ്ങിയ ത്ിരുെർ 
മ്മങ്ങൾെ് 50 കഡാളറുമാണ്  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കന്നത്്. 
എന്നാൽ അത്ിൽ കൂടികയാ കു കച്ചാ നെ് കുന്നത്ിനു സവാത് 
ന്ത്രയമുണ്ട്. ഇങ്ങലനയുള്ളത്് ക്രവദിേനു വയക്തിപരമായി 
നല്കുന്ന സംഭാവനയായത്ിനാൽ അത്ിലെ േണെ് പള്ളിേ 
ണെിൽ കചർത്ത് വിശവാസിേലള അ ിയിക്കവാൻ ക്രവദി 
േൻ ബാദ്ധയസ്ഥനല്ല.  

     മാകമ്മാദീസാ, വിവാഹം, ത്ിരുന്നാൾ, മരിച്ചടെ്, തുട 
ങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ കുർബാന നികയാഗത്തിനുള്ള സംഭാ 
വന സവീേരിക്കലമന്നല്ലാലത് മറ് ഫീലസാന്നും ക്രവദിേർ 
പ്രത്ീക്ഷിക്കന്നില്ല. മരിച്ചവരുലട കുർബാനയുലടകൂലട നാം 
ഒെിസും ലചാല്ലുന്നുണ്ട്. അത്ിനു കൂടത്ൽ സംഭാവന ആവശയ 
മില്ല. മന്ത്രായ്ക്കു െഭിക്കന്ന കനർച്ച പകരത്ലെ കപരിൽ ജീവ 
ോരുണയപ്രവർത്തനങ്ങൾൊണ്  ഉപകയാഗിക്കന്നത്്. അത്് 
ോർമ്മിേകനാ പള്ളികയാ എടക്കന്നില്ല. എന്നാൽ അത്ിലെ 
േണെ് പള്ളിയിൽ അ ിയിക്കന്നുണ്ട്. ക്രവദിേർെ് സഭ 
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കന്ന സംഭാവന ലോടക്കന്നവർ സന്മന 
കസ്സാലട ലോടക്കേ. ലോടൊത്ിരുന്നാലം, തുേ കു ച്ചു 
നല്കിയാലം ക്രവദിേരുലട കസവനം ത്ീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക 
െഭയമായിരിക്കം.  നാടിൽനിന്ന് സമീപോെത്തുവന്നവരും 

(Continued on page 4) 

 

സുവികശഷേൻ വിത്ച്ച 
നല്ലവിത്തുേൾെിടയിൽ ദുഷ്ടർ 
നിശയുലട മ വിൽ ത്ിന്മയുലട 
വിത്തുവിത്യ്ക്കുന്നു. 

      എലെ പ്രിയ  സകഹാദരങ്ങകള, 

     മനുഷയൻ ആദിമുത്കെ ത്ലെ സൃഷ്ടാവം പരിപാെേനുമായ 
ക്രദവത്തിനു ബെിയർെിച്ചിരുന്നു. ആകബലം ോകയനും, ഒരു 
പകക്ഷ ആദാമും, മുത്ൽ ഇന്നുവലര ക്രദവത്തിനുള്ള ബെിയർ 
െണം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലം തുടരുന്നു. പഴയനിയമ 
ത്തിലെ ബെിേളുലട പുനരവത്രണമാണ്  ൈിസ്തുനാഥലെ 
ോൽവരിയിലെ ബെിയും തുടർന്ന് അനുദിനം നകമ്മാലടാ 
ത്തുള്ള അൾത്താരബെിേളും.  

     അനാദിമുത്ൽ പെ നികയാഗങ്ങൾക്കകവണ്ടിയാണ്  മനു 
ഷയൻ ബെിയർെിച്ചിരുന്നത്്. (1) ആരാധനാബെി: ത്ലന്ന 
സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാെിക്കന്ന സർവ്വശക്തലന സവർഗ്ഗവാസിേ 
കളാടംകചർന്ന് മഹത്വലെടത്തുന്നത്ിനാണിത്്. (2) കൃത്ജ്ഞ 
ത്ാബെി: ക്രദവത്തിൽനിന്നു െഭിച്ച പ്രകത്യേ കൃപേൾക്കള്ള 
നേിസമർെണമാണിത്്. (3) പാപപരിഹാരബെി: ത്ാകനാ, 
ത്ലെ പ്രിയലെടവകരാ ലചയ്ത അപരാധങ്ങൾെ് മാെകപക്ഷി 
ക്കവാനാണിത്്. (4) ഉദ്ദിഷ്ട ോരയസാധയത്തിനുള്ള ബെി: 
വിദയാഭയാസം, ലത്ാഴിൽ, േച്ചവടം, കരാഗശാന്തി മുത്ൊയവ 
ലമച്ചലെടന്നത്ിനാണിത്്. (5) കനർച്ചകുർബാന: ഏലത്ങ്കിലം 
വിശുദ്ധലെ ബഹുമാനാർത്ഥം അകദ്ദഹത്തിലെ മാദ്ധയസ്ഥം 
കത്ടിലൊണ്ടുള്ള ബെിസമർെണം. (6) മരിച്ചവരുലട അനു 
സ്മരണാബെി: പകരത്രുലട സവർഗപ്രാപ്തി ത്വരിത്ലെടത്തുന്ന 
ത്ികനാ, അവരുലട സ്മരണയാചരിച്ച് അവലര ആദരിക്കന്നത്ി 
കനാഉള്ള ബെി.  

     വിവാഹം ത്ിരുെടം, വിവാഹജൂബിെി, ജന്മദിനം, മാകമ്മാ 
ദീസാ തുടങ്ങിയ ഏത്് അവസരത്തിലം ക്രദവലത്ത മഹത്വ 
ലെടത്തിലൊണ്ട് കൃത്ജ്ഞത്ാബെി അർെിക്കന്നത്് പ്രസക്ത 
മാണ് . അങ്ങലനയുള്ള അവസരങ്ങളിലം കുർബാനയ്ക്കുമുമ്പ് 
ോർമ്മിേന്  കുർബാനനികയാഗം അ ിയിക്കേയും, ഉചിത്ലമ 
ങ്കിൽ അനുകമാദനം അ ിയിക്കേയുംലചയ്യാം. ത്ിരുെർമ്മ 
ങ്ങൾക്കകശഷം ക്രദവാെയ പരിസരത്തുവച്ച് കേക്കമു ിക്ക 
േകയാ മധുരപെഹാരം നല്കുേകയാലചയ്യുന്നത്ിലം അനൗചത്യ 
മില്ല. ഇത്ിലനാലെയകല്ല നാം പള്ളിയും അനുബന്ധ ലേടിട 
ങ്ങളും സവന്തമാെിയത്്? 

     ബെിയർെണത്തിൽ പങ്കുോരാകുന്ന ഏവർക്കം ോർമ്മി 

മരിച്ചവരുലടയും ഉയിരവരുലടയും കുർബാനേൾ 
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സാമ്പത്തിേബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും രൂപത്നിശ്ചയിച്ച തുേയിൽ കു ച്ചു 
നല്കിയാലം മത്ിയാകും. 

     പള്ളിയിലെ പത്ിവകുർബാനയുലട സമയത്ത്, മരിച്ചവർക്ക 
കവണ്ടിയർെിക്കന്ന കുർബാനകപാലെ ജീവിച്ചിരിക്കന്നവർക്ക 
കവണ്ടിയും കുർബാനയർെിൊം. എന്നാൽ, കനർച്ചകുർബാന, 
ജൂബിെി, ജന്മദിനം, സവർഗീയ മദ്ധയസ്ഥലെ ത്ിരുന്നാൾ, കൃത് 
ജ്ഞത്ാബെി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിോരിയുമായി മുൻകൂർ ആകൊചി 
ച്ചകശഷംകവണം മലറലന്തങ്കിലം ൈമീേരണമുലണ്ടങ്കിൽ ലചയ്യു 
വാൻ. ോരണം അകത്ദിവസം പള്ളിയിലെ ലപാതുകുർബാ 
നകയാ, മറ്റുള്ളവർ ഏല്പിച്ച കുർബാനകയാ, മരിച്ചവരുലട കുർബ്ബാ 
നകയാ ഉണ്ടാോത്ിരിക്കവാൻ അത്് ആവശയമാണ് .  

     മരിച്ചവരുലട കുർബാനയ്ക്ക് ചിെകൊൾ ഒന്നിെധിേം കപരുലട 
നികയാഗം ഏല്കെണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. അങ്ങലന വരുകമ്പാൾ ആ 

(Continued from page 3) കുർബാന അർെിക്കന്ന ക്രവദിേൻ ഓകരാ നികയാഗത്തിനും 
കവണ്ടി പിന്നീട് കുർബാന ലചാല്ലുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുർബാന 
നികയാഗം ഏെ് പിക്കന്നവർെ് അവരവരുലട നികയാഗത്തിൽ 
പ്രാർത്ഥിൊവന്നത്ാണ് . 

     ത്ിരുെർമ്മങ്ങൾെ് ത്ിരുസഭനല്കുന്ന പ്രകബാധനങ്ങൾെനു 
സരിച്ചാണ്  നാം ലചയ്തുകപാരുന്നത്്. കുർബാനയ്ക്കും മറ്റുത്ിരുെർമ്മ 
ങ്ങൾക്കം ോർമ്മിേനു നല്കേണ്ട സംഭാവനലയ സംബന്ധിച്ചു 
രൂപത്യുലട നിർകദ്ദശം ഞാൻ പെകൊഴും പള്ളിയിൽ വയക്ത 
മാെിയിട്ടുള്ളതുമാണ് . ഇനിയും കൂടത്ൽ വയക്തത് ഏത്ിലനങ്കിലം 
ആവശയലമങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുലട ക്രവദിേരിൽ ആകരാലട 
ങ്കിലം സൗഹൃദസംഭാഷണത്തിലൂലട കചാദിച്ചു മനസ്സിൊക്കവാൻ 
സന്മനസ്സു ോണിെണലമന്ന്  അഭയർത്ഥിക്കന്നു. 

     ഒത്തിരി കേഹകത്താലട,  
ഫാ. ഏബ്രഹാം മുകത്താെത്ത്                 

     പുരാത്നൊട്ടുേളിലെ വാഴുപാട്, മാർകത്താമ്മൻ, ക്രമൊഞ്ചി 
പാട് എന്നിവ പഠനവികധയമാക്കകമ്പാൾ സ്ത്രീലയ ആദരിക്ക 
േയും പരസയമായി കേഹം പ്രോശിെിക്കവാൻ അവസരലമാ 
രുക്കേയും ലചയ്യുന്ന ആചാരങ്ങൾ സ്ത്രീേൾക്ക നല്കിയിരുന്നു 
എന്നു നാം ത്ിരിച്ച ിയുന്നു. ഒരമ്മയുലട ഹൃദയത്തുടിപ്പുേൾ ഈ 
പാടിൽ നി ഞ്ഞുനില്ക്കന്നു. ോളിദാസൻ ശാകുന്തളത്തിൽ 
േനയേ പണയവസ്തുവാണ്; അതു ഉടമസ്ഥനു ത്ിരിച്ചുലോടക്കം 
വലര അസവസ്ഥമാണ് എന്നു പ്രദിപാത്ിച്ചിരിക്കന്നു. പാെിലെ 
ലവണ്ണകപാലെ വളർത്തി അനുരൂപനായ വരന് അവലള ഭരകമല്പി 
ക്കംവലര അസവസ്ഥമായ അമ്മമനസ്സിലന പാടിലൂലട നാം ത്ിരി 
ച്ച ിയുന്നു. സ്ത്രീയുലട ഹൃദയഭാവങ്ങലളയും സ്ത്രീയ്ക്കു നല്കിയിരിക്കന്ന 
സ്ഥാനലത്തയും "ലപൺപാട്ടുേൾ" വഴി നാം ത്ിരിച്ച ിയുന്നു. 

ചരിത്ര ഗാനങ്ങളിലെ ആത്മീയഭാവം 

     ക്നാനായ ജനത്യുലട ലത്ലെലമസലെകടാമിയയിൽനിന്നുള്ള 
വരവ്, മിഷണ ി ദൗത്യം, ആത്മീയ കനതൃത്വം, അവർക്ക െഭിച്ച 
പദവിേൾ എന്നിവ ഗൃഹാതുരത്കയാലട പാടി ആടകമ്പാൾ 
അവരിലെ ക്രവോരിേ ഐേയം ഊടി ഉ െിെലെടേയാണ്. 
കേരളത്തിലെ ൈിസ്തയാനിേളുലട ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം സവപ്നത്തി 
ലൂലട മനസ്സിൊെി, ക്നായിലത്ാമ്മൻ എന്ന േച്ചവടപ്രമുഖലെ 
കനതൃത്വത്തിൽ ലമത്രാനും ക്രവദിേരും ലശമ്മാശന്മാരും ഉൾ 
ലൊള്ളുന്ന ഒരു സം ം കേരളത്തിലെത്തുന്ന ചരിത്രം ആണ് 
ചരിത്രഗാനങ്ങളായ നലല്ലാകരാക ാശ്ലം, മുന്നം മെങ്കര, ഇന്നു നീ 
ഞങ്ങലള തുടങ്ങിയ പാട്ടുേളിൽ നി ഞ്ഞു നില്ക്കന്നത്്. 
അകത്ാലടാെം അവർെ് െഭിച്ച പദവിേളും പാടിൽ പ്രത്ിപാദി 
ക്കന്നു.  

ക്നാനായൊരുലട ദൗത്യം 

     ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കന്ന ജനത്യ്ക്ക് ആത്മീയ 
വളർച്ച നല്കുവാനുള്ള  ദൗത്യമാണ് ക്നാനായൊരുകടത്്. കൂദാശ 
േൾ പരിേർമ്മം ലചയ്യുവാനും, മത്വിശവാസത്തിൽ വളർച്ച 
സാധയമാക്കവാനുമായി അവർലൊെം ലമത്രാനും ക്രവദിേരുമു 
ണ്ടായിരുന്നു. ഭൗത്ിേ സമൃദ്ധി ക്രേവരിച്ച ക്നാനായ ജനത്, 
ആത്മീയത്യുലട ത്െം മ ന്നു പ്രവർത്തിക്കകമ്പാൾ അവർെി 

(Continued from page 1) 
ടയിൽ മാത്സരയബുദ്ധിയും കചരിത്ിരിവം ഉടലെടക്കം. ആത്മീയ 
നിയന്താെൾക്ക പ്രസക്തി നല്കാലത് നീങ്ങുന്നത്് ദൗത്യനിർവ്വണ 
ത്തിലെ അർത്ഥം മ ക്കകമ്പാഴാണ്. േഥയ ിയാലത് ആടം 
ആടേയാകണാ ക്നാനായൊർ എന്ന് ഇന്നു പെരും ചിന്തിച്ചുതുട 
ങ്ങിയിരിക്കന്നു. അതുലോണ്ടുത്ലന്ന വിവാഹാവസരങ്ങളിൽ 
ലനകഞ്ചറി ൊളിക്കന്ന ക്നാനായ ജനത്യുലട പാട്ടുേളും അവയ്ക്കുള്ള 
അർത്ഥവം പഠിക്കവാനുള്ള അഭിവാജ്ഞ ഓകരാ ക്നാനായൊ 
രനും ഗൗരവമായി എടെണം.  

     ഒരു നല്ല ൈിസ്തയാനിയാവേ എന്നത്ാണ് ഒരു നല്ല 
ക്നാനായ ൊരനാവേ എന്നത്ിലെ ലപാരുൾ. ക്രൈസ്തവ 
ധർമ്മത്തിലെ പ്രാധാ നയം മ ന്ന് ക്നാനായത്വത്തിനു മാത്രം 
പ്രാധാ നയം ലോടക്കകമ്പാഴാണ് ക്നാനായ ക്രചത് നയം 
കചാർന്നുകപാകുന്നലത്ന്ന സത്യം ഓകരാ ക്നാനായൊരനും 
ത്ിരിച്ച ിയലട. 
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1st- Alisa Kannachanparambil 

2nd- Austin Kulangara 

3rd- Phinu Thoompanal 
 

SPECIAL AWARDS 

Class Participation: 

Anjaly Nedumthuruthil 

Elizabeth Naduveettil 

Alan Vellaramkalayil 
 

Bible Quiz winners and Class Participation: 

Sheryl Tharathattel 

Anjana Nannikattu 
 

Group Leading: 

Joshua Pattapathiyil 
 

Outside Activities: 

Jude Thekkeparambil 

Benjamin Edakarayil  

Church cleaning by parish volunteers at Sacred Heart Church after Holy Mass on last Sunday. 
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THE SACRAMENT OF PENANCE (Cann. 959 - 997) 

Can. 959 In the sacrament of penance the faithful who 

confess their sins to a legitimate minister, are sorry for 

them, and intend to reform themselves obtain from God 

through the absolution imparted by the same minister for-

giveness for the sins they have committed after baptism 

and, at the same, time are reconciled with the Church 

which they have wounded by sinning. 

THE CELEBRATION OF THE SACRAMENT 

Can. 960 Individual and integral confession and absolution 

constitute the only ordinary means by which a member of 

the faithful conscious of grave sin is reconciled with God 

and the Church. Only physical or moral impossibility ex-

cuses from confession of this type; in such a case recon-

ciliation can be obtained by other means. 

MINISTER OF THE SACRAMENT OF PENANCE 

Can. 965 A priest alone is the minister of the sacrament of 

penance. 

Can. 983 §1. The sacramental seal is inviolable; therefore it 

is absolutely forbidden for a confessor to betray in any way 

a penitent in words or in any manner and for any reason. 

Can. 984 §1. A confessor is prohibited completely from 

using knowledge acquired from confession to the detriment 

of the penitent even when any danger of revelation is ex-

(Continued on page 7) 
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 OFFERINGS Sept. 2 

ST. MARY’S, MORTON GROVE  

St. Jude Novena on Thursday 371.00 

Sunday 10:00 A.M. Mass 1,379.00 

Sunday 5:30 P.M. Mass 349.00 

Facility Usage 1,150.00 

Sponsor: Front Elevation 1,000.00 

Auction due 500.00 

TOTAL ST. MARY’S 4,749.00 

SACRED HEART, MAYWOOD 

Sunday 10:00 A.M. Mass 885.00 

Guadalupe Offering 101.00 

St. Anthony Novena 68.00 

Auction 27.00 

Feast Sponsorship 100.00 

Annual Contribution 780.00 

St. Mary’s statue 87.00 

S.H. Statue Installation Sponsor 250.00 

Other sponsors 1,750.00 

Rel. Education Registration 12,700.00 

TOTAL SACRED HEART 16,748.00 

AGAPE MOVEMENT 

Sacred Heart Agape Store 31.00 

St. Mary’s Agape Store 51.00 

Donation Box 134.00 

Birthday donation 50.00 

Manthra / Death anniversary 111.00 

Seminarians Sponsorship 250.00 

TOTAL AGAPE 627.00 

READINGS & READERS             ഏെിയാൊെം (Second Sunday of Elijah) 

SEPT. 9 READINGS S. H. 10:00 A.M.  ST. MARY’S 10:00 A.M. ST. MARY’S 11:40 A.M. 

1ST Deut 7:7-11 Jessy Muthukattil  Jijo Poothura Sneha Thekkumkattil 

2ND 2 Thes 2:15-3:18 James Mannakulathil Tasha Thuruthuvelil Teena Neduvampuzha  

GOSPEL Mt 13:1-9,18-23 Hear the word and produce fruits 

Pre-Marriage Course 
 

By Knanaya Catholic Region 

From November 2 - 4 (Friday - Sunday) 

At St. Mary’s Church, Morton Grove. 
 

For reservation:  

Tonny Pullappally, 630-205-5078 

tonnyjohn@hotmail.com 

cluded. 

§2. A person who has been placed in authority cannot use in any man-

ner for external governance the knowledge about sins which he has re-

ceived in confession at any time. 

THE PENITENT 

Can. 987 To receive the salvific remedy of the sacrament of penance, a 

member of the Christian faithful must be disposed in such a way that, 

rejecting sins committed and having a purpose of amendment, the per-

son is turned back to God. 

Can. 988 §1. A member of the Christian faithful is obliged to con-

fess in kind and number all grave sins committed after baptism and 

not yet remitted directly through the keys of the Church nor ac-

knowledged in individual confession, of which the person has 

knowledge after diligent examination of conscience. 

§2. It is recommended to the Christian faithful that they also confess 

venial sins. 

Can. 989 After having reached the age of discretion, each member 

of the faithful is ob-liged to confess faithfully his or her grave sins 

at least once a year. 

Can. 990 No one is prohibited from confessing through an interpreter as 

long as abuses and scandals are avoided and without prejudice to the 

prescript of ⇒ can. 983, §2. 

Can. 991 Every member of the Christian faithful is free to confess sins 

to a legitimately approved confessor of his or her choice, even to one of 

another rite. 

(Continued from page 6) 

READINGS & READERS             സ്ളീവാൊെം (First Sunday of the Cross) 

SEPT. 16 READINGS S. H. 10:00 A.M. S. H. 11:40 A.M. ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Deut 8:11-20 Santha Valacheril Venesa Indikuzhy Siby Kaidyampally Jaic Tharappel 

2ND Phil 2:1-11 Jimmy Kaiyaly Anjana Nanthikattu Johnykutty Pillaveettil Tisha Kaithakkathottiyil 

GOSPEL Mat 4:12-17 Repent, for the Kingdom of heaven has come near. 

http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_P3G.HTM#4.1.0.4.2.0.983
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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 

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 * 

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 

sabuaphilip@hotmail.com 

Knanaya  

Region  

Blog 

 
 http://knanayamedia. 

blogspot.com 

14.99 

 

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 

 

Please support our advertisers. 

 

Space is available for  

 

your business promotion. 

http://knanayamedia.blogspot.com
http://knanayamedia.blogspot.com

