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വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പ ോളിസന്റ തിരുന്നോൾ 
     ജീവകോരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച്  ോവസെട്ടവരിലൂസെ ദൈവസത്ത പേഹിക്കു 
കയും പെവിക്കുകയും സെയ്ത വി. വിൻസെന്റ് ഡി പ ോളിസന്റ തിരുന്നോൾ സെപ്തുംബർ 23, ഞോയറോഴ്ച 
സെന്റ് പേരീെ്  ള്ളിയിലും 30, ഞോയറോഴ്ച പെക്രഡ് ഹോർട്ടിലും  ആപ ോഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ 
കുർബോനയ്ക്കു മുമ്പോയി വിശുദ്ധസന്റ തിരുെവരൂ ും ആശീർവ്വൈിക്കുന്നതും ലൈീഞ്ഞു നെത്തുന്നതേോണ്്.  
 

     തിരുന്നോൾ പ്രസുപൈന്തിേോർ നമ്മുസെ ഇെവകകളിസല സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പ ോൾ െും െനോുംഗ 
ങ്ങളോണ്്. അന്നസത്ത പനർച്ച െേർെണ്ും അതോത് ഇെവകയിസല സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പ ോൾ 
െും െനയസെ ജീവകോരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നല്കുന്നതോണ്്. സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പ ോൾ 
െും െനയിപലയ്ക്കു പ്രോയപേൈേപനയ പുതിയ അുംഗങ്ങൾക്ക് പെരോവുന്നതോണ്്. 

WE HAVE SUCCESSFULLY PUBLISHED OUR PARISH BULLETIN EVERY 

SUNDAY FOR THE PAST SEVEN YEARS WITHOUT INTERRUPTION. 

THANK YOU FOR ALL YOUR SUPPORT. 
All past issues are available at our website as a historical document of our parishes. 

     Sacred Heart Knanaya Catholic Parish is celebrating 

its sixth anniversary on Sunday, September 23rd at 10:00 

A.M. 

PROGRAM 

- Inauguration by Lighting of the Lamp 

- Thanksgiving Holy Mass at 10:00 A.M. 

- March Past 

- Stage Show 

- Outdoor Games. 

Shrine of the Most Sa-

cred Heart of Jesus 

installed at the entrance 

of Sacred Heart Church 

and blessed by His 

Grace Mar Mathew 

Moolakkatt on Mon-

day, September 17th. 

http://www.knanayaregion.us/chicago
http://www.knanayaregion.us/chicago/bulletin.htm
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Religious Education Youth Teachers’ Training at St. 

Mary’s at 10:00 A.M. 

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

MONDAY, SEPTEMBER 24, 2012 

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

TUESDAY, SEPTEMBER 25, 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 26, 2012 

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

THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2012 

Feast Day of St. Vincent de Paul. 

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

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

Theology Class at St. Mary’s after Holy Mass. 
 

FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2012 

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

at 7:00 P.M. 

Theology Class at Sacred Heart after Holy Mass. 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2012 

Archangels Michael, Gabriel and Raphael 

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

10:00 A.M.  

Mandatory teachers’ training for Religious Education 

Teachers of Sacred Heart School at Sacred Heart Church 

after 10:00 A.M. Mass. 

 

 

FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012 

Feast Day of St. Mathew, Patron saint of Mar Moolakkatt 

Knanaya Region Priests’ Council at St. Mary’s Church at 

2:00 P.M. 

Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M. 

Knanaya Region Pastoral Council (priests and lay repre-

sentatives from parishes and missions) at St. Mary’s 

church from 6:30 P.M. to Saturday noon. 

Holy Mass and Novena of St. Michael and adoration of 

children at Sacred Heart at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, SEPTEMBER 22, 2012 

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

10:00 A.M.  

Syro-Malankara Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M. 
 

SUNDAY, SEPTEMBER 23, 2012 

Holy Mass with Feast of St. Vincent de Paul at St. Mary’s 

at 10:00 A.M. 

Sixth Anniversary Celebrations of Sacred Heart Parish 

with Holy Mass at 10:00 A.M. followed by March Past, 

Stage Show and outdoor activates.  

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

No Religious Education Class at Sacred Heart today. 

English Mass at St. Mary’s church at 11: 45 A.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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ദൈവരോജയസത്തപ്രതി 
ൈരിദ്രരോകുന്നവർ  
ദൈവരോജയും അവകോശേോക്കുും. 

       എസന്റ പ്രിയ  െപഹോൈരങ്ങപള, 
     കോലിസതോഴുത്തിൽ കോലികൾസക്കോെും  ിറന്നവൻ; കോല 
ത്തിസന്റ കുസത്തോഴുക്കിൽ കർത്തോവിസന േറന്നവസര കോണ്ോൻ, 
അവൻ പതെിസയത്തുന്നു. ദൈവേോയിരുന്നിട്ടും ആ െേോനത 
കോരയേോയി  രിഗണ്ിക്കോസത, േനുഷയരൂ സേടുത്ത്  ശൂനയത 
യസെ അന്തരോർത്ഥും േനുഷയന്  സവളിസെടുത്തോൻ, ഒന്നുേില്ലോ 
ത്തവരുും ഒന്നുേല്ലോത്തവരുേോയവർക്ക്  പ്രതയക്ഷസെടുന്നു. അവി 
ടുന്ന്  ആഗ്രഹിക്കുന്നത്  േനുഷയസനയോണ്് . േനുഷയനുള്ളതിസന 
യല്ല. േനുഷയനുള്ളത്  അവപന്റതല്ലപല്ലോ; അത്  അവന്  ദൈവും 
ൈോനേോയി സകോടുത്തതപല്ല. എന്നോൽ ൈോനേോയി കിട്ടിയതിസന 
അവകോശേോയി കരുതി, അതിന്  ഹൃൈയത്തിൽ ഇരിെെും 
സകോടുത്ത് , തന്നവസന പുറത്തോക്കുപമ്പോൾ, െവേോവികേോയിട്ടും 
േനുഷയസന്റ അഹങ്കോരപേോർത്ത്  െങ്കെസെെോൻ േോത്രപേ ദൈവ 
ത്തിനോവൂ. 
     എന്തുസകോണ്്  ദൈവിക ൈർശനങ്ങൾ ആട്ടിെയന്മോർക്കുും, 
വിറക്  പശഖരിക്കുന്നവർക്കുും, ആൈിവോെികൾക്കുും, അന്നേി 
ല്ലോത്തവർക്കുും, സതോഴിലോളിക്കുും, പതോലിസന്റ നിറും ഇരുണ് 
വർക്കുും, ദൈവും സകോടുക്കുന്നു? ഉത്തരും ഒന്നു േോത്രും: അവർക്ക്  
ദൈവസത്ത പവണ്ും; ദൈവത്തിന്  അവപരയും. കോരണ്ും 
ദൈവും പനോക്കുന്നത്  േനുഷയസന്റ പുറേല്ല അകേോണ്് : വസ്ത്രേല്ല 
േോപറണ്ത്  ഹൃൈയേോണ്്  േോപേണ്ത് . ഈ വെനും ആഴത്തിൽ 
 ഠിച്ചിരുന്നുസവങ്കിൽ. തങ്ങൾക്കു കിട്ടോത്തത്  േറ്റുള്ളവർക്കു 
ലേിക്കുപമ്പോൾ അതിസന  ണ്ും മുെക്കി  ിെിസച്ചടുക്കോൻ ശ്രേി 
ക്കുപമ്പോൾ; അസല്ലങ്കിൽ അനുേവും ലേിച്ചവസര അെിേകളോക്കി 
ആളോകോൻ ശ്രേിക്കുപമ്പോൾ അവരുസെ െുംരക്ഷണ്ും ദൈവും 
ഏസേടുക്കുും.  

     ഫോത്തിേോയിൽ ആട്ടിെയരോയ ലൂെിയോ, ജെീന്തോ, 
ഫ്രോൻെീെ്  എന്നീ കുട്ടികൾക്ക്  ദൈവിക ൈർശനമുണ്ോയ 
പെോൾ അവസര ഒന്നെങ്കും  ീഡിെിച്ചവരുസെ കൂട്ടത്തിൽ 
അവരുസെ അമ്മയും ഉണ്ോയിരുന്നു. എന്നോൽ ആസരോസക്ക 
നിസന്ന സവറുത്തോലും നിസന്ന വിസ്മരിക്കോൻ നിസന്റ ദൈവ 
ത്തിന്  കഴിയില്ല എന്ന്  ഉറെ്  നല്കി, ജനത്തിസന്റ  ിെി 
വോശിക്ക്  മുമ്പിൽ 74,000ത്തില്പരും വരുന്ന ജനത്തിന്  മൂന്നു 
തരത്തിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങളുസെ തോൻ സകോടുത്ത ദൈവിക ൈർശനും 
നുണ്യസല്ലന്ന്  സവളിസെടുത്തിയ ദൈവേോണു നമ്മുസെ കൂട്ടകോ 

 

രൻ. 74,000ത്തിൽ; ഒരു കൂട്ടർക്ക്  സൂരയൻ െലിക്കുന്നതോയും, 
ആ കൂട്ടത്തിൽ ദൈവസത്ത അപനവഷിക്കുന്നവർക്ക്  സൂരയസന്റ 
നൃത്തേോയും,  ിഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക്  യൗപെപ്പു ിതോവിസന്റ 
ദകയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണീപശോയോയും ദൈവികൈർശനും സകോടു 
ത്തുസവങ്കിൽ ദൈവവെനും ഓർക്കോും: ദൈവസത്ത പേഹിക്കു 
ന്നവർക്കുും അവിടുസത്ത  ദ്ധതി അനുെരിച്ച്  വിളിക്കസെട്ട 
വർക്കുും അവൻ എന്നുും ഉറപ്പുള്ള പകോട്ടയും െുംരക്ഷകരുും 
കോവല്ക്ക്കോരനുേോയിരിക്കുും. ഹോ, എസന്തോരു കുളിരു പകോരുന്ന 
െപേശും! എസന്റ െുംരക്ഷകൻ എസന്റ ദൈവും േോത്രും!  
     കോലിസതോഴിത്തിൽ  ിറന്നവന്  െമ്പന്നസന്റ ൈോർഷ്ട്യ 
െസത്ത ഉൾസകോള്ളോൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തിനു ആവശയും 
അത് അവസന്റ ഇഷ്ട്ത്തിസനോത്ത്  ജീവിക്കുന്നവസരയോണ്് . പഹ 
േനുഷയോ, നീ ഇന്ന്  ആസരയോണ്്  കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ? 
നീ ഇന്ന്  ആശ്രയിക്കുന്നത്  നിനക്ക്  രക്ഷ വോങ്ങി തരുസേന്ന്  
ഉറപ്പുപണ്ോ? ഉറെില്ലോത്ത ഒന്നിസന എന്തിനോണ്് ആപവശ 
പത്തോസെ പുണ്രുന്നത് ? നിസന്ന ഏസേടുക്കോനുും, ഉയർത്തോനുും 
വളർത്തോനുും, ജീവസന്റ കിരീെും നിനക്കു െമ്മോനിക്കോനുും, 
നിസന്റ ദൈവും എപെോഴുും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹസത്ത 
നീ തിരിച്ചറിയണ്ും. 
     നീ ഒന്നു െിന്തിക്കണ്ും: നിസന്റ ഈ ജീവിതത്തിൽ സതേോ 
യ െിന്തകൾ മൂലും, അസല്ലങ്കിൽ തർക്കിക്കുന്ന േോനുഷിക 
ബുദ്ധിസകോണ്്  െിന്തിക്കുക മൂലും ഏസതങ്കിലും തരത്തിലള്ള 
ദൈവീകോനുഭൂതി നിനക്ക്  ഉണ്ോയിട്ടപണ്ോ? ഇസല്ലങ്കിൽ തിരി 
ച്ചറിയണ്ും. എതിർെിന്തകൾ ദൈവിക ഇെസ െലിന്  തെസ്സ 
േോണ്് . ആെിയലയന്ന കെലും, െോഞ്ചോടുന്ന േനസ്സും, ലക്ഷയ 
ത്തിസലത്തോൻ പേശിക്കുും. ദൈവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്  നിനക്കു 
ദൈവത്തിലള്ള വിശവോെേോണ്് . നീ വിശവോെും അർെിക്കു 
ന്നത നിന്നിലോസണ്ങ്കിൽ, നടുകയും കിളിർെിക്കുകയും ഫലും 
നല്കുകയും സെയ്യുന്ന ദൈവത്തിലസല്ലങ്കിൽ, നീതസന്ന നിനക്ക്  
നോശകോരണ്േോവുകയോണ്് . ദൈവസത്ത ആശ്രയിക്കോും. ബോ 
ക്കികോരയും ദൈവും പനോക്കിസക്കോള്ളും. കോരണ്ും നിസന്റ 
ദൈവും നിസന്ന അത്രയ്ക്കുും ഇഷ്ട്സെടുന്നു. 

ഒത്തിരി പേഹപത്തോസെ,  
ഫോ. െജി  ിണ്ർകയിൽ 

എന്തുസകോണ്്  േറിയും  ോവങ്ങൾക്ക്  പ്രതയക്ഷസെടുന്നു? 

PARISH CENSUS FORM 
 

     Please fill up our parish census form, if you have not 

done so recently, and submit to parish office.  Form is 

available at: 
 

http://www.knanayaregion.us/chicago/census_form.pdf 
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     (പെക്രഡ് ഹോർട്ട് ഇെവകയിൽനിന്നു സേക്സിപക്കോയിസല 
ഗുഡലൂസെയിപലയ്ക്കു നെത്തിയ േരിയൻ തീർത്ഥോനത്തിസന്റ 
യോത്രോവിവരണ്ും. തയ്യോറോക്കിയത്: പജോപജോ സ രുേണ്പത്തട്ട്, 
തങ്കമ്മ സനെിയകോലയിൽ, പതോേെ് സനടുവോമ്പുഴ, ലൂപക്കോെ് 
കുളത്തിൽകപരോട്ട്, ഷീബോ മുപത്തോലും). 

     സേക്സിപക്കോ െിേിയിൽ വിേോനും ഇറങ്ങുപമ്പോൾ ഇന്തയയിസല 
ഒരു നഗരത്തിൽ എത്തിയ പ്രതീതി അനുേവസെട്ട. എയർ 
പ ോർട്ടിൽ ഞങ്ങസള െവീകരിക്കുവോൻ ഷോപലോും യ. എെ്. ഏ. 
യിസല അുംഗങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. എയർപ ോർട്ടിൽ നിന്നുും 
പനസര പഹോട്ടലിപലയ്ക്ക് യോത്രയോയി. ഇെവഴികളിലൂസെ വണ്ി 
നീങ്ങുപമ്പോൾ പകോട്ടയത്തുകൂെിയള്ള യോത്ര ഓർമ്മവന്നു. പഹോട്ട 
ലിൽഎത്തി േക്ഷണ്ും കഴിച്ചപശഷും ആറു േണ്ിയ്ക്ക് എല്ലോവരുും 
 രിശുദ്ധ അമ്മയസെ ബെിലിക്കോയിപലയ്ക്ക് നീങ്ങി.  

     ദക്രസ്തവ ജീവിതും െവർപഗോന്മുകേോയി നോും നെത്തുന്ന തീർ 
ത്ഥോെനേോണ്പല്ലോ. വിശുദ്ധിയസെ വഴികളിലൂസെ ജീവിതസത്ത 
ക്രേസെടുത്തി, വിശുദ്ധരുസെ െന്മോതൃകകസള െവീകരിക്കോനോണ്് 
വിശുദ്ധരുസെ െോന്നിദ്ധയും ഉൾസക്കോള്ളന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നോും 
പ ോകുന്നത്.  രിശുദ്ധ അമ്മ പ്രതയക്ഷസെട്ട ഗുഡലൂപെ െേർശി 
ക്കോനോയത് ഞങ്ങളുസെ ജീവിതത്തിസല നിർവൃതിൈോയകേോയ 
നിേിഷങ്ങളോയിരുന്നു.  

     പഹോട്ടലിൽ നിന്നു  ള്ളിയിപലയ്ക്ക് അഞ്ചു േിനിപേ നെക്കോനു 
ണ്ോയിരുന്നുള്ള. വഴികളിൽ ധോരോളും ആളുകൾ പൂക്കളുും ജ േോ 
ലയും േക്തവസ്തുക്കളുും വില്ക്ക്കുന്നു. ബെിലിക്കോയസെ മുൻ ിൽ 
െജിയച്ചൻ പ്രോർത്ഥനപയോസെ തീർത്ഥയോത്രയ്ക്കു തെക്കും കുറിച്ചു. 
തെർന്ന് ഷോപലോേിൽനിന്നുള്ള പജോപജോ പതോേസ്സ് ബെിലി 
ക്കസയക്കുറിച്ച് നല്ല വിവരണ്ും നല്കി. അതിനുപശഷും ഞങ്ങൾ 
പ്രധോന  ള്ളിയിൽ പ്രപവശിച്ചു.  ള്ളി പുതിയ പൂക്കളോൽ 
അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ബെിലിക്കയിൽ തെർച്ചയോയി  രിശുദ്ധ 
കുർബോന നെന്നുസകോണ്ിരുന്നു. ദൈവോലയത്തിൽ പ്രപവശിച്ചതി 
നുപശഷും  രിശുദ്ധ അമ്മയസെ അത്ഭുതെിത്രമുള്ള െിൽേ കോണു 
വോനോയി വിശുദ്ധ ബലി ീഠത്തിസന്റ പുറകിലള്ള ഇെനോഴി 
യിപലയ്ക്ക് പ ോയി. എല്ലോവർക്കുും അപെോൾ മുല്ലപ്പൂവിസന്റ സുഗന്ധും 
അനുേവസെട്ട.  രിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മപളോടുള്ള പേഹും ആണ്് 
ആ മുല്ലപ്പൂവിസന്റ സുഗന്ധത്തിലൂസെ വന്നസതന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 
േനസ്സിലോയി.  

     അവിസെനിന്നു ഞങ്ങൾ ബെിലിക്കോയസെ അകത്ത് എത്തി. 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പബോുംബുവീണ്് വളഞ്ഞ കുരിശുും അതിസന്റ 
െരിത്രവുും ഷോപലോും െീും വിശൈേോയി  റഞ്ഞുതന്നു.  രിശുദ്ധ 
ഗുഡലൂപെ േോതോവിസന്റ െരിത്രത്തിലള്ള ഓപരോ അെയോളങ്ങളുും 
ഷോപലോും െീും വിശൈേോയി  റഞ്ഞുതന്നു.  ള്ളിക്ക് പുറത്ത് 
എത്തിയപെോൾ വോഴ്ത്തസെട്ട പജോൺപ ോൾ രണ്ോേൻ േോർ ോെ 
യസെ വലിയപ്രതിേ ൈർശിച്ചു. േോർ ോെ അഞ്ചു തവണ് ഗുഡലൂപെ 
െേർശിച്ചതോയി അവിസെനിന്ന് േനസ്സിലോയി.  

     പഹോട്ടലിൽ േെങ്ങിസയത്തിയ ഞങ്ങൾ രോത്രി ഒൻ ത 
േണ്ിക്ക് പഹോട്ടലിസല പ്രോർത്ഥനോമുറിയിൽ ഒരുേിച്ചുകൂെി ജ േോല 
സെോല്ലുകയും എല്ലോ ഇെവകോഗുംങ്ങൾക്കുും പ്രോർത്ഥനോ െഹോയും 
ആവശയസെട്ടവർക്കുേോയി െജിയച്ചസന്റ പനതൃതവത്തിൽ പ്രോർ 

ത്ഥിച്ചു.  ിപേ ൈിവെും രോവിസല ഏഴുേണ്ിക്ക് പ്രോർത്ഥനോമുറി 
യിൽ ഒന്നിച്ചുകൂെി പ്രോർത്ഥിക്കുവോൻ തിരുേോനിക്കുകയും, വരുും 
ൈിവെങ്ങളിസല െേർശന രി ോെികൾ അപലോെിച്ചു തിരുേോനി 
ക്കുകയും സെയ്തു. അങ്ങസന ആൈയൈിവെസത്ത തീർത്ഥോെനും േുംഗി 
യോയി പൂർത്തിയോക്കി.  

     രണ്ോും ൈിവെും എല്ലോവരുും ഏഴു േണ്ിക്കുതസന്ന പ്രോർത്ഥനോ 
മുറിയിൽ ഒത്തുപെരുകയും ജ േോല സെോല്ലുകയും സെയ്തു. പഹോട്ട 
ലിൽ ഏർെോടുസെയ്തിരുന്ന പ്രേോതേക്ഷണ്ത്തിനു പശഷും എല്ലോ 
വരുും  ള്ളിയിപലയ്ക്ക് യോത്രയോയി. ഹുവോൻ ഡിയോപഗോ യോത്ര 
സെയ്ത േലയിലൂസെയള്ള യോത്രയോയിരുന്നു അന്നസത്ത ആൈയ 
 രി ോെി. കുരിശിസന്റവഴിസെോല്ലി എല്ലോവരുും അതയധികും 
േക്തിപൂർവ്വും േല കയറി.  രിശുദ്ധ അമ്മയസെ നിർപേശപ്രകോരും 
നിർമ്മിച്ച േലകളിലള്ള  ള്ളി െേർശിക്കുകയും എല്ലോവർക്കുും 
പവണ്ി പ്രോർത്ഥിക്കുകയും സെയ്തു.  ള്ളിയിൽ  രിശുദ്ധ അമ്മ 
വളസരയധികും കുഞ്ഞുങ്ങസള തോങ്ങി  ിെിച്ചിരുന്ന െിത്രും എല്ലോ 
വസരയും ആകർഷിച്ചു. ഈ ദൈവോലയത്തിൽ ആയിരുന്നു 
വർഷങ്ങപളോളും െിൽേ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.  ള്ളിക്ക് പുറത്ത് 
തിരുഹൃൈയും  തിെിച്ച കൽകുരിശ് അതിേപനോഹരേോയിരുന്നു.   

     േല ഇറങ്ങി എല്ലോവരുും  രിശുദ്ധ അമ്മ പ്രതയക്ഷസെട്ട അരു 
വിയസെ അടുത്ത് എത്തി. അരുവി ഇപെോൾ കിണ്ർപ ോസല 
സകട്ടി അവിസെ ദൈവോലയും  ണ്ിതിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവോല 
യത്തിലോണ്് െജിയച്ചൻ ഞങ്ങപളോസെോെും വിശുദ്ധ കുർബോന 
അർെിച്ചത്. അതിനു പശഷും  രിശുദ്ധ അമ്മ പ്രതയക്ഷസെട്ട 
സ്ഥലങ്ങൾ ജ േോല സെോല്ലിസക്കോണ്് െേർശിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
അെക്കും എല്ലോവരുും ഈ ജ േോല പ്രൈക്ഷിണ്ത്തിൽ  സങ്കടുത്തു. 
അതിനുപശഷും ഹുവോൻഡിയോപഗോയസെ കബറിെവുും തോേെിച്ച 
മുറിയും ദൈവോലയവുും െേർശിച്ചു. അതിനുപശഷും ആരോധനോ 

(Continued on page 5) 

     ഗുഡോലൂസെയിസല ബെലിക്കയിൽ പ്രൈർശിെിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഒറിജിനൽ െില്മ (ഹുവോൻ ഡിയോപഗോയസെ പേലങ്കി). 



September 23, 2012  Knanaya Parish Bulletin Page  5 Vol. 8,  Issue 1 

 

 

ദൈവോലയവുും െേർശിച്ചു.  ിന്നീെ് േൂെിയും െേർശിച്ചപശഷും 
എല്ലോവരുും പഷോെിുംഗിനോയി പ ോയി. ഗുഡലൂെയിസല പഷോ 
െിുംഗ് പ്രപതയക അനുേവേോയിരുന്നു. സ്പോനിഷിൽ വിലപ ശി 
െോധനങ്ങൾ പേെിച്ചത് എല്ലോവസരയും െപന്തോഷത്തിലോക്കി. 
പഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഡിന്നർ കഴിച്ചപശഷും പ്രോർത്ഥനോമുറിയിൽ 
ഒത്തുപെർന്ന് ജ േോല എത്തിച്ചു. 

     മൂന്നോും ൈിവെും രോവിസല ഏഴു േണ്ിക്ക് െജിയച്ചസന്റ 
പനതൃതവത്തിൽ ആരോധനോ ദൈവോലയത്തിൽ പ ോകുകയും ഒൻ 
 ത േണ്ിവസര ജ േോല സെോല്ലുകയും ആരോധന നെത്തുകയും 
സെയ്തു. തെർന്ന് വിശുദ്ധ ഹുവോൻഡിയോപഗോയസെ ദൈവോലയ 
ത്തിൽ ൈിവയബലി അർെിച്ച് പ്രോർത്ഥിച്ചു. തെർന്ന്, എല്ലോവരുും 
കൂെി  ിരേിഡ് കോണുവോൻ യോത്രയോയി. യോത്രയസെ േപദ്ധയ 
ഹുവോൻഡിയോപഗോ തോേെിച്ചിരുന്ന വീടു കോണുകയും സെയ്തു. 
കുട്ടികളെക്കും േിക്കആളുകളുും ഉത്സോഹപൂർവ്വും  ിരേിഡിസന്റ 
മുകളിൽ കയറി. പ്രകൃതിദൈവങ്ങസള പ്രീതിസെടുത്തുവോൻ േനു 
ഷയക്കുരുതി നെന്നിരുന്ന സ്ഥലേോയിരുന്നു ആ  ിരേിഡ്. 
 ിരേിഡുകൾ െേർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധനപ്രോർത്ഥന 
സെോല്ലി െജി അച്ചൻ എല്ലോവസരയും ആശീർവ്വൈിച്ചു.  ിരേിഡ് 
െേർശനത്തിനുപശഷും  ഴയ ഒരു സകോട്ടോരവുും െേർശിച്ചു. 
അന്നസത്ത ഉച്ചേക്ഷണ്ും  രമ്പരോഗത സേക്സിക്കൻ ദശലിയി 
ലള്ള ഒരു പഹോട്ടലിൽ നിന്നോയിരുന്നു. ബെ് യോത്രയിൽ  ലരുും 
തങ്ങളുസെ അനുേവും  ങ്കുവയ്ക്കുകയും നല്ല ൌകരയങ്ങൾ ഏർസെ 
ടുത്തിതന്ന ഷോപലോേിപനോെ് നേി അറിയിക്കുകയും സെയ്തു. ആറു 
േണ്ിയ്ക്ക് ബെിലിക്കോയിൽ എത്തിയ ഞങ്ങൾ േൈർ സതപരെോ 
യസെ ആശ്രേും െേർശിക്കുകയും േുംഗലോപുരുംകോരനോയ അവി 

(Continued from page 4) ടുസത്ത അച്ചൻ ഗുഡലൂപെ േോതോവിസനെേി ഞങ്ങപളോെ് 
വിശൈീകരിക്കുകയും സെയ്തു. വീണ്ടും ബെിലിക്കോ െേർശിച്ച 
പശഷും രൂ ങ്ങളുും അരുളിക്കോയും വോങ്ങുവോനോയി കെകളിൽ 
പ ോയി. ഡിന്നറിനു പശഷും ജ േോലസെോല്ലി മൂന്നോും ൈിവെും 
പൂർത്തിയോക്കി. 

     നോലോും ൈിവെും രോവിസല ഏഴു േണ്ിക്ക് ആരോധനോ ദൈവോല 
യത്തിസലത്തി ജ േോല സെോല്ലി. അതിനുപശഷും എട്ട േണ്ിക്ക് 
 രിശുദ്ധ അമ്മയസെ േോതോ ിതോക്കളോയ വിശുദ്ധ പജോവോക്കി 
േിസന്റയും അന്നോഉമ്മയസെയും ദൈവോലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർ 
ബോന അർെിച്ചു. തെർന്ന് എല്ലോവസരയും ഗുഡലൂസെ േോതോവിന് 
അെിേവച്ചു പ്രോർത്ഥിച്ചു. തീർത്ഥോെനത്തിസന്റ അവെോന നിേിഷ 
ങ്ങൾ ആയിരുന്നു അത്.  ിന്നീെ് ബെിലിക്കയിൽ പ ോയി 
േോതോവിസന്റ  െിൽേക്കരികിൽ പ്രോർത്ഥിച്ചപശഷും എല്ലോവരുും 
പഹോട്ടലിപലക്ക് േെങ്ങി. പ്രേോത േക്ഷണ്ത്തിനുപശഷും 11 
േണ്ിയ്ക്ക് വിേോനത്തോവളത്തിപലക്ക് യോത്രയോയി.  

     നോലൈിവെസത്ത േരിയൻ തീർത്ഥയോത്രയും  രിശുദ്ധ അമ്മ 
യസെ െോന്നിദ്ധയവുും എല്ലോവരിലും ആത്മീയോനുഭൂതി ഉളവോക്കി. 
കുട്ടികൾ അെക്കും 35പ ർ ഈ തീർത്ഥോെനത്തിൽ  സങ്കടുത്തു. 
ഓഗസ്റ്റ് 21നു രോത്രി എല്ലോവരുും സുരക്ഷിതരോയി െിക്കോപഗോ 
യിൽ തിരിസച്ചത്തി. തീർത്ഥോെനും ഏസറ സുഗേേോയി നെത്തോൻ 
ഷോപലോും െീും നല്കിയ പനതൃതവും വളസര വലതോണ്്. സെന്നിറ 
ങ്ങിയപെോൾ മുതൽ തീർത്ഥോെനും അവെോനിക്കുുംവസര ഞങ്ങ 
പളോസെോെും ആത്മീയ നിറവുും തികവുും നല്കി ഷോപലോും െീും 
ഉണ്ോയിരുന്നു. ഷോപലോും െീേിന് നേി റഞ്ഞ് േോതോവിസന്റ 
േോദ്ധയസ്ഥത്തിൽ ശരണ്സെട്ടസകോണ്് എല്ലോവരുും െവേനങ്ങളി 
പലയ്ക്കു േെങ്ങി. 

For Favors Received  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Firm Believer 

For Favors Received  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Firm Believer 

Seminar held at St. Mary’s on Heart Disease, Diabetes, and Public Benefits for sponsors. 

ഫോ. പജോർജ്  നയ്ക്കൽ നയിക്കുന്ന 
ദനേ് വിജിലും ഏകൈിന ധയോനവുും  

സെന്റ് പേരീെിൽ 
     ഡിദവൻ ധയോനപകന്ദ്രത്തിസല സുപ്രെിദ്ധ ധയോന ഗുരു റവ. 
ഫോ. പജോർജ്  നയ്ക്കൽ വി.െി., നമ്മുസെ സെന്റ് പേരീെ്  ള്ളി 

യിൽ ഒപടോബർ 12 സവള്ളിയോഴ്ചയിസല 
ദനേ് വിജിൽ നയിക്കുന്നതോണ്് . ദവകു 
പന്നരും 6:00ന്  ആരുംേിക്കുന്ന ദനേ് 
വിജിൽ രോത്രി 12:30 വസര ആയിരിക്കുും. 
 ിപേന്ന് ശനിയോഴ്ച രോവിസല 10:00സന്റ 
ൈിവയബലിസയത്തുെർന്ന് രോത്രി 9:00 വസര 
അപേഹും ഏകൈിന ധയോനവുും നയിക്കുന്ന 
തോണ്് . ഏവർക്കുും െവോഗതും. 
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Pre-Marriage Course 
By Knanaya Catholic Region From November 2 - 4 

(Friday - Sunday) 

At St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove. 

For reservation:  

Tonny Pullappally, 630-205-5078,  

tonnyjohn@hotmail.com 

 

 

     സകോന്തേോെേോയ ഒപടോബറിൽ നമ്മുസെ രണ്ട  ള്ളികളിലും 
ആപ ോഷേോയ സകോന്ത നേസ്കോരും ഉണ്ോയിരിക്കുും. പെക്രഡ്  
ഹോർട്ട്   ള്ളിയിൽ ഒപടോബർ 1 മുതൽ 10 വസരയും, സെന്റ് 
പേരീെിൽ 2 മുതൽ 11 വസരയേോയിരിക്കുും സകോന്ത ത്ത് 
ആെരിക്കുക. ഈ ൈിവെങ്ങളിൽ കുർബോനപയോെനുബന്ധിച്ചോയി 
രിക്കുും ഇവ നെത്തുക. 
രണ്ട സ്കൂളിസലയും കുട്ടികളുസെ സകോന്ത ഇുംഗ്ലീഷില് പവൈ ോഠേോ 

സ്സിൽ േതോദ്ധയോ കരുസെ പനതൃതവത്തിലോയിരിക്കുും. ഏഴോും 
തീയതിയോണ്് ജ േോലരോജ്ഞിയസെ തിരുന്നോൾ ൈിവെും. 

ഏസതങ്കിലും ൈിവെും 
സപ ോൺെർ സെയ്യോൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതോത 
 ള്ളിയസെ ദകക്കോരന്മോസര 
ൈയവോയി വിവരും അറിയി 
ക്കുക. 

വി. യൂൈോശ്ലീഹോയസെ തിരുനോൾ 
     വിശുദ്ധ യൂൈോെ് ശ്ലീഹോയസെ തിരു 
ന്നോൾ പേോർട്ടൻ പഗ്രോവിസല നമ്മുസെ 
സെന്റ് പേരീെ്  ള്ളിയിൽ ഈ വർഷും 
ഒപടോബർ 25 വയോഴോഴ്ച ദവകുപന്നരും 
7:00ന്  സെറിയ തിരുന്നോളോയി ആപ ോ 
ഷിക്കുന്നതോണ്് . തിരുന്നോളിന്  ഒരുക്ക 
േോയി ഒപടോബർ 17 മുതൽ 25 വസര 
തെർച്ചയോയി വിശുദ്ധ കുർബോനസയ 
തെർന്ന് ലൈീഞ്ഞുും സനോപവനയമുണ്ോയി 
രിക്കുും. ഓപരോ ൈിവെസത്തയും സനോപവന 
തോല്പ രയമുള്ളവർക്ക് െ് പ ോൺെർ 
സെയ്യോവുന്നതോണ്് . 

ALTER SERVERS’ TRAINING 
     Next alter servers’ training will be held at St. Mary’s 

Church on Saturday, October 6th at 10:45 A.M. Those 

who would like to join this service are also welcome. 

Monthly Auction at St. Mary’s 
 

     According to the decision made at the Men & Women 

Ministry meeting, we will have a special monthly auction 

for building fund on Sunday, September 23rd. 
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 OFFERINGS Sept. 16 

ST. MARY’S, MORTON GROVE  

St. Jude Novena on Thursday 223.00 

Sunday 10:00 A.M. Mass 1,420.00 

Sunday English Mass 35.00 

Sunday 5:30 P.M. Mass 181.00 

Monthly Pledge 8,125.00 

Rel. Education Registration 12,735.00 

Feast Sponsor 250.00 

Music Class 75.00 

TOTAL ST. MARY’S 23,044.00 

SACRED HEART, MAYWOOD 

Sunday 10:00 A.M. Mass 1,358.00 

English Mass 75.00 

Guadalupe Shrine 45.00 

St. Anthony Novena 81.00 

S.H. Statue Sponsorship 300.00 

Auction 13.00 

Annual Contribution 230.00 

Rel. Edu. Registration 1,700.00 

TOTAL SACRED HEART 3,802.00 

AGAPE MOVEMENT 

Sacred Heart Agape Store 59.00 

St. Mary’s Agape Store 50.00 

Bulletin Donation 50.00 

Donation Box 190.64 

Birthday Donation 50.00 

Sponsor A Seminarian 500.00 

TOTAL AGAPE 899.64 

READINGS & READERS             സളീവോക്കോലും (Second Sunday of the Cross) 

SEPT. 23 READINGS S. H. 10:00 A.M.  ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Deut. 9:1-8 Sherly Vanchipurackal  Anishka Alappatt Aliya Mattathikunnel 

2ND Philip 3:7-14 Maya Vanchiyil Jerrin Kizhakkekuttu Neethu Ellankiyil  

GOSPEL Mt 17:14-23 If you have faith nothing will be impossible for you. 

READINGS & READERS             സളീവോക്കോലും (Third Sunday of the Cross) 

SEPT. 30 READINGS S. H. 10:00 A.M. S. H. 11:40 AM ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Isaiah 26:1-11 George Chakkalathottiyil Justin Ethithara Valsa Anchakunnath Dhanya Valiyamattathil 

2ND Philip 4:4-19 Jacob Pullappally Anjali Mutholam Raju Naduveettil Jesbin Makil 

GOSPEL Mat 15:21-28 The faith of the Canaanite woman. 

Blessing on at St. Mary’s for those who have birthday in September. 

St. Michael’s Koodara yogam. 

Holy Mass at St. Mary’s Church By Mar Mathew Moolakkatt. 



 

 

 

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 

Space available for 
you advt. here 

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. 

 
Family Focus’s Confidential  

Helpline:  
 

1-888-417-8222 
 

Or 
 

 Familyfocus10@gmail.com 

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

