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Jose Pinarkayil 

 

SECRETARY & PRO 
George Thottappuram 

RELIGIOUS EDUCATION 
ON SUNDAYS 

11:15 A.M. at Sacred Heart 
3:45 P.M. at OLV Chicago 

NOVENAS 
Our Lady of Perpetual Help 

after Saturday Mass 
St. Jude Novena on Thursdays at 
7:00 P.M. at Community Center. 

St. Michael 2nd of the Month  
after Mass at Sacred Heart. 

MASS SCHEDULE 
S. H. Knanaya Catholic Church 
611 Maple St., Maywood, IL 60153 

Sunday Holy Mass @ 10:00 A.M.  
Friday Mass @ 7:00 P.M. 

Saturday Mass @ 10:00 A.M. 
 

Our Lady of Victory Church 
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL  
Sunday Holy Mass @ 5:30 P.M. 
Adoration on First Fridays after 

Holy Mass at Sacred Heart. 

 
 

 
 
 

SATURDAY, JANUARY 6, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
കു  ന േശഷം ലീജിയ   ഓഫ് േമരി മീ ി ് 
 

SUNDAY, JANUARY 7, 2007 
മാ   ചൂള റ ി   പിതാവിെ  ചരമ വാ ഷിക  ആചരണം: 
കു  ാന, ഒ ീസ്, മ ാ (01-08-1951) 
 

Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Religious Education Class from 11:15 A.M.  
to 12:30 P.M. at SH Church. 
 

Religious Education Class at OLV Church  
from 3:45 P.M. to 5:00 P.M. 
Holy Mass at OLV Church Upper level at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, JANUARY 8, 2007 
മാ   ചൂള റ ി   പിതാവിെ  ചരമ വാ ഷിക ദിനം 

(1951) 
 

THURSDAY, JANUARY 11, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at  
Community Center at 7:00 P.M.  
 

FRIDAY, JANUARY 12, 2007 
Mass and at 7:00 P.M. at SH Church 
കു  ാനെയ തുട  ് വി  മിഖാേയ   േറശ്  
മാലാഖ െട െനാേവന. 
 

SATURDAY, JANUARY 13, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
 

SUNDAY, JANUARY 14, 2007 
Holy Mass in English and Malayalam at 10:00 A.M. 

at SH Church. 
Religious Education Class from 11:15 A.M.  
to 12:30 P.M. at SH Church. 
 

Religious Education Class at OLV Church  
from 3:45 P.M. to 5:00 P.M. 
English and Malayalam Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 
THURSDAY, JANUARY 18, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at  
Community Center at 7:00 P.M.  
 

FRIDAY, JANUARY 19, 2007 
Mass at 7:00 P.M. at SH Church 
 

SATURDAY, JANUARY 20, 2007 
വി  െസബ യ്ാേനാസ് സഹദാ െട തി ാ   ദിവസം. 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
 
WOMEN MINISTRY SEMINAR AT SACRED HEART 
CHURCH HALL AFTER MASS TO 2:00 P.M. 
 

SUNDAY, JANUARY 21, 2007 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Religious Education Class from 11:15 A.M.  
to 12:30 P.M. at SH Church. 
 

Religious Education Class at OLV Church  
from 3:45 P.M. to 5:00 P.M. 
Holy Mass at OLV Church Upper level at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JANUARY 25, 2007 
Mass, Novena, and Benediction at  
Community Center at 7:00 P.M.  
 

FRIDAY, JANUARY 26, 2007 
Mass and at 7:00 P.M. at SH Church 
 

SATURDAY, JANUARY 27, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
 

SUNDAY, JANUARY 28, 2007 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church. 
Religious Education Class from 11:15 A.M.  
to 12:30 P.M. at SH Church. 
 

Religious Education Class at OLV Church  
from 3:45 P.M. to 5:00 P.M. 
Holy Mass at OLV Church Upper level at 5:30 P.M. 
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എ നാ   കി െമ ് ഉറ ി . താ ാലിക കര്മീകരണെമ  
നിലയിലാണ്  അത്  ലഭയ്മാക്കിയി ത് . അതിനാ   

ിരമായ സംവിധാനം ഓ.എ  .വി.യി   മാ ം വ  
ന െട സേഹാദര  ക്ക്  അതയ്ാവശയ്മാണ് .  
 
    മാേ ാദീസാ, ഥമ ദിവയ്കാ ണയ് സ ീകരണം, വിവാഹം, 
ജൂബിലി, മരി ടക്ക് , മരണ വാ  ഷികം തുട ിയവ സാധാരണ 
നടേ ത്  സ ം ഇടവക ൈദവാലയ ിലാണ് . 
േമ ഡിെല ന െട ൈദവാലയ ി   വ വാ   മടി  
വ  ക്ക്  ഇ രം അവസരം ന മാകു . കൂടാെത മ പ ികളി   
ന  പരിമിതിക   ലം േമ ഡി   വ വ   മാ ം 
ലഭി  അനവധി അജപാലന േന   അവിെട വ വാ   
മടി വ  ം അവ െട കു  ം ന െ ടു ്. 
ഇതിനു  പരിഹാരം കൂടിയാണ്  ര ാമെ  ൈദവാലയം. 
 
     ചിക്കാേഗാ ക്നാനായ ഇടവക െട വലിയ അംഗസംഖയ് ം 
ജന   താമസി  അകല ം പതിവായി വ  ി വ  
തിയ കുടിേയ ം ഇവിെട ഒ ിേലെറ പ ിക െട 
സക്തി വ  ി ി . ഇ േയെറ ആ ക െട അജപാലന 

ഷ േമ ഡി   മാ ം നട വാ   സാധി കയി . 
േമ ഡിെല സൗകരയ്   വ  ി ി േതാെടാ ം മ  ല 

ളി ം പ ിക ായാ   കൂടുത   ആ ക   അനുദിന 
ദിവയ്ബലിയി   പെ ടു വാനും അ ായ േനതൃത ിേല  
വ വാനും പ ിേയാടു കൂടുത   സഹകരി വാനും സാധി ം.  
 
     സ ം പ ി ഉ ായേ ാ   ത െട പ ി ്  ഉദാരമായി 
സംഭാവന െച വാനും സ  േസവനം െച വാനും 
സജീവമായി സഹകരി വാനും വിവിധ ായക്കാ   
കാണി  ഉ ാഹം അ താവഹമാണ് . കുറ േപ െട 
സഹകരണം െകാ ്  േമ ഡി   ന  നെ ാ  പ ി 
ഉ ാെയ ി   കൂടുത   േപ   സഹകരി ാ   മെ ാ  പ ികൂടി 
ചിക്കാേഗായി   ാപി വാ   ന  ി ാവി .  
 
     പ ിക ാകുേ ാ   അേ ാസിേയഷെ ം ക ണി ി 
െസ ക െട ം സക്തി എ ാകുെമ  േചാദിേ ക്കാം. 
നാ ി   ന െട പ ികേളാടനുബ ി ്  പാരീഷ്  േഹാ ം മ  
സംവിധാന ം ഉ തുേപാെല ഇവിെട പ ികേളാടനു 
ബ ി ്  ആഡിേ ാറിയം, ബാ ്  ഹാ  , ജിംേനഷയ്ം 
ക  റ   െസ  , സീനിയ   െസ  , റി യ  െമ ് േഹാം 
തുട ിയ സൗകരയ്  ക ണി ി െസ ക   പ ിക്ക 
ടു ്  അേ ാസിേയഷെ  ഉടമ തയി   ാപിക്കാം. 
സമീപ ്  ാപിക്കെ ടു  ഇടവക പ ി ം ക ണി ി 
െസ ം പര ര വള  ്  സഹായകമാകും. 
 
     പരി  കനയ്കാ മാതാവിെ  നാമ ി േ ശി  
ന െട ര ാമെ  ൈദവാലയം ാപിതമാകുവാ   ന ക്ക്  
അഭി ായ ഭി തക   മറ ് ഒ ി ്  ാ  ി ക ം 
പരി മി ക ം െച ാം. 
 

           
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

 

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

 

 
 

 
 

 ആദയ്കു ിെ  ലകുടി തീ ം   േപ 
മെ ാ ായാ   വിഷമിേക്ക . 
ഇര കെളേ ാ ം ജനി ി   ൈദവം   
അവെര വള  ാ    േവ  ക ് ന  ന ം. 

   

   

    

   
   
   

ഇനി ം ഉടെന ഇനി ം ഉടെന ഇനി ം ഉടെന    
ഒ  പ ികൂടിേയാഒ  പ ികൂടിേയാഒ  പ ികൂടിേയാ??? 

 
     എെ  ിയ  ക്നാനായ സേഹാദര േള, 

   
     ചിക്കാേഗായി   ഒ  ക്നാനായ ഇടവക ജ െമടു ി ്   
മാസം തിക ം  േപ മെ ാ ിനായി ാ  ി  തുട  
െവ  േക  േ ാ   പല  ം അതിശയം േതാ ാം. ഇ  
െപെ ് മെ ാ  ൈദവാലയ ിെ  സക്തി എ െന 
നയ്ായീകരി െമ ് വയ്ക്തമാ വാ   ആ ഹി കയാണ് .  
 
     കര്ി മസ്  തി ക്ക    ഇ ാവശയ്ം േമ ഡിെല 
ന െട തി ദയ ൈദവാലയ ി   വ ായി തിനാ   

രക്ഷാ കാരണ ളാ   അതി   പെ ടു വാ   ന െട 
ഒ വിഭാഗം ആ ക   വിസ തം കടി ി താണ്  
െപെ ായ കാരണം. അവ െട നി  ബ ം ലം 
ഓ.എ  .വി. പ ിയി   കര്ി മ ിേനാടനുബ ി ്  കു  ാന 
നട വാ   പതാ യ്ക്ഷ   പി ീട് അനുവദി െവ ി ം 
ന  സൗകരയ് ദമായ സമയ ്  ആ പ ി ലഭിക്കാെത 
വ . എ ാ പ ികളി ം തിര  സമയ ്  അവെര 

ി ിക്കാെത ന െട സൗകരയ്ാ  ം തി ക്ക    
നട വാ   ന  സ ം ൈദവാലയം ഉ ാകണം. 
 
     ഓേരാ ഇടവകയി ം കര്ി മസ് , വി  വാരം തുട ിയ 
തി ക്ക    ഇടവകാംഗ   ഒ  േച  ് ഇടവക 
പ ിയിലാണു നട ാ െത ി ം രക്ഷാ കാരണ ളാ   
ഇടവക പ ിയി   വ വാ   ൈവമനസയ്ം കാണി വെര 
നി  ബ ിേക്ക തിെ ം അവ  േവ ി േവെറ തി  
ക്ക    കര്മീകരിക്കാെമ ം പതാ യ്ക്ഷ   പരാതിക 
െട െവളി ി   അനുവദി താണ്  മെ ാ  കാരണം. ന  

സൗകരയ് ദമായ സമയ ്  ഇ കാരം ര  തി ക്ക    
നടക്കണെമ ി   ന ക്ക്  ര ്  ഇടവക ം ര ാമെ  
ഇടവക  പ ി ം അനുബ  െക ിട ം ഉ ാകണം. 
 
    കര്ി മ ം വി  വാര ം കൂടാെത വാ  ഷിക ധയ്ാനം, 
തി ാ ക  , െപാതു കു സാരം, ആ ീയ െസമിനാ ക   
തുട ിയവെ ാം സ ം ൈദവാലയം കൂടിേയ തീ . 
ഇേ ാ   ഓ.എ  .വി. പ ി ന ക്ക്  ǌായറാ കളിെല 
കു  ാന ം േവദപാഠ ിനും മാ േമ അനുവദി ി . അതും 
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I was very excited to go to my first ever 
Christmas Eve mass at our own church.  To begin 
with, everyone was ready to welcome baby Jesus.  
The church was filled with people from all over Chi-
cago and even other places far from 
there.  The first part of the mass was in 
the parish hall, and there was an action 
dance with Holy Mary, Joseph the angel, 
and Shepards. When baby Jesus came 
into our church, I was lucky enough to be 
one of the girls holding candles.  The 
lights were turned off and the candles 
showed that Jesus is the light of the 
world. 

 
Succeeding the mass was carol-

ing by the students of Sacred Heart 
Knanaya Religious Education school.  
Our teachers had instructed us in the 
weeks before on how to sing the songs. We sang 
Christmas songs to rejoice in the birth of Jesus and 
share in the Christmas spirit. 

 
After caroling was a chance for gift sharing.  

You were able to buy a ticket for five dollars, and 
get a gift for yourself or someone else worth from 
five to 25 dollars.  I thought that this was a brilliant 
idea, and think it may become a tradition at our par-

My First Christmas Eve at My First Christmas Eve at   
Sacred Heart Knanaya Catholic ChurchSacred Heart Knanaya Catholic Church  

ish.  There were gifts for girls, boys and adults.  
Chicken byriani was served and gave me taste of 
India, instead of always having American food.  The 
byriani was served to around 1200 people thanks to 

generous volunteers who took time to 
make it, and those who donated money 
for catering from the Viceroy of India.  
There were many mothers who volun-
teered to bake delicious Christmas cakes 
for all of us. 
 
I am aware that without the help of volun-
teers, this Christmas Eve would not have 
been nearly as special.  Another person 
who deserves recognition is our parish 
pastor, Father Abraham Mutholath.  His 
skills and unconditional love for our com-
munity not only as a priest, but also as a 
person helped make this Christmas Eve 

outstanding. It was not only outstanding to me, but 
to all the people who celebrated Christmas Eve at 
Sacred Heart Knanaya Catholic Church.  After go-
ing to Religious Education class there, I was more 
prepared for Christmas.  I understood more about 
Christmas this year than I ever have all the years 
preceding it.  It was great to share the joy of Jesus’ 
birth with so many people.  Thank you to all who 
made this Christmas Eve so amazing! 

SherylSheryl  
ThekkeparambilThekkeparambil  

age 11age 11  
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േമ ഡ് േമ ഡ്  തി ദയ പ ി തി ദയ പ ി  
ഒ  ഒ  പാ  ിപാ  ിസിേ റി ചസിേ റി ച  ് ്  

കാണുവാ   കഴി . ഇടവക ൈവദിക   മ ാെര ംേപാെല 
ഇതിെല ഒ  ീം ലീഡ   എ  നിലയി   വ  ി . 
ഒരിക്ക ം അധികാരി േടേയാ ഭരണക്കാരെ േയാ ഭാവം അേ  

ഹം കടി ി ി . അേ ഹ ിെ  തീ മാന 
  പെ ടു തി   എ ാവ െട ം മന  

ക   സജീവമായി വ  ി ക ം കു െ ടു  
ക    മായി െ  ഒഴിവാ ക ം െച .  
 
     െകാ കു ിക  േപാ ം നി ള മായ ഉ ാഹ 
േ ാെട വ  ന ളി   പെ ടു െവ തും 

േ യമാണ് . ത ലം േനതാ  ചൂ ിക്കാ  
ലക്ഷയ്   സഫലീകരി തിനായി ഓേരാ അംഗ 
ം ആ ാ  മായി തയ്ാഗ  ം പരി മി . 

ത ലം ഇടവക ൈവദികെ  ഭാരം വളെര ലഘൂകരി 
ക്കെ ടുക ം വിജയ ിെ  സേ ാഷം പ വ  
ലി െട വ  ി ക ം െച . 
 
     ഈ ൈശലി തുട  ം നിലനില് ക്കാ   ഇടയാ 
യാ  , സഭാ േനതൃത ി ം മ ം ഒ പേക്ഷ 
ഉ ാകാനിട  ബലഹീനതകെളേ ാ ം 

വിജയകരമായി തരണം െച ്  േ റാ   സഭ ം സ ദായ 
ിനും കഴി ം. ആേഗാള ക്നാനായ സ ഹ ിനുതെ  

വഴികാ ിയായി ഭവി  ഒ ായി ഈ തി ദയ പ ി ം 
അതിെ  ഈ ാവ  നാനുഭവ ം കാരണമായി ഭവിക്കെ  
െയ  തയ്ാശി ക ം ാ  ി ക ം െച . 

     ആദിമ ൈകര് വെര, അവ െട സവിേശഷ േ ഹ ം ആ 
ൈചതനയ് ിനിണ  വ  ന ം െപ മാ രീതിക ം 
െകാ ്  തിരി റി ി െവ ് ൈബബിളി   വായി  

് . ചിക്കാേഗായിെല തി ദയ ക്നാനായ പ ി 
യിെല ഇടവകക്കാ െട കര്ി മസ്  ആേഘാഷ 

ിെ  വ  ന   േനരി   ക േ ാ   
ആദിമ ൈകര് വ െട സം ാര ിെ  തിഫലന 
മാണേ ാ ഇവിടു െത ് േതാ ി. 
 
     സ യം പരയ്ാ തയി ം  തയി െമ ിയ 
പ ികളി   ഇ രം ആേഘാഷ   സംഘടി ി 

േ ാ   ഇടവക ൈവദിക ം ചുമതലെ  ഏതാ 
നും േപ ം അതാതു രംഗ ്  ാവീണയ് വ െട 
സഹകരണേ ാടുംകൂടി കാരയ്   ചി യാ ം 
കാരയ്ക്ഷമമാ ം നി  ഹി  ക ി ് . എ ാ   
ബാലാരി തക   പി ിടാ  ഈ തി ദയ 
പ ിയിെല ഓേരാ ഇടവകാംഗ ം മഹ ായ 
സവ ിെനാ  അ െട സവേവദന 

അനുഭവി  രീതിയി  തെ  തിക  
ഭാഗഭാഗിത ം ല  ിെക്കാ ്  ഒ ിണക്ക  
ഒ  ീമായി ഉ ാഹ  ം വ  ി തു കാണുവാ   
കഴി . 
 
     ര ാം വ ിക്കാ   നഹേദാസിെ  ൈചതനയ് 

 െക്കാ ്  അ ായ പ ാളിത ി   വ  ി  
സഭെയ  ഏ ം ഉദാ മായ ആശയ ിെ  ചി മിവിെട 

Abraham Thadathil 
Retired Joint  
Director of  
Agriculture  
Kerala State 

Christmas Tree: People waiting to get a chance to try their luck during the gift sharing. 
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ന െട ഇടവക ് ഇ ാവശയ്െ  
വാ  ഷിക സംഭാവന ന ിേയാ? 

 
  ന െട ഇടവക െട േസവന ി െട  ന ം ന െട കു  

 ം ഏെറ ന ക   ലഭി േ ാ. െമ െ  
േസവനം  ലഭയ്മാ വാ   സ മായ സംവിധാന   ഏെറ 
സഹായി ്. ന െട ഇടവക െട വികസന 
വ  ന  േവ ി 2006െല വാ  ഷിക വിഹിതമായ 

240 േഡാള   ന ാ വ   ഈ മാസം തെ  ന ി സഹകരി 
ക്കണെമ ് അഭയ്  ി . 

JAN 7 PASSAGE MAYWOOD OLV CHURCH 

1st Reading Isaiah 60:1-6  Shawn Thekkeparambil  Justina Edakkara 

2nd Reading Ephesians 3:2-3a, 5-6  Jasmine Lukose  Liza Kizhakkekuttu 

JAN 14    

1st Reading Isaiah 62:1-5  Josna Jimmy  Anshil Annie Thottam 

2nd Reading 1 Corinthians 12:4-11  Lizy Stephen  Chris Nediyakala 

READERS / LECTORS ദനഹാക്കാലംദനഹാക്കാലം  

January 7, 2007 January 14, 2007 

Abeena Karikkal 
Jamie Mutholam 

Tobin Poothakkary 
JoAnn Puthenpurayil 
Savio Vanchipurackal 

Royce Njaravelil 
Jerry Thekkeparambil 

Seejo Valacheril 
Stephanie Vanchipurackal 

Josh Vanchipurackal 

 
 
 

 

December 25 

Christmas Eve at Sacred Heart Church 5,320.00 

Christmas Tree Gifts Collection 2,155.00 

Christmas Day Mass at Sacred Heart 298.00 

Please write checks in favor of SHKC Parish 

$1 Charity by Rel Edu (923.25 + 377) 1,300.25 

ANNUAL RETREAT BY FR. MICHAEL JOSEPH 
 
Fr. Michael Joseph Vettikkattu 
from the Archdiocese of Kottayam, 
India will be preaching the annual 
retreat this year for our parish 
from March 22 - 25, 2007. 
 
He is the Archdiocesan Director of 
Social Work, famous preacher, and 
winner of P.M. John Pullappally 
Award this year. 

FR. MICHAEL 
JOSEPH 

ന െട ഇടവക പ ിയി   
വിമ   മിനി ി െസമിനാ   
ജനുവരി 20 ശനി 10:45 A.M. - 2:00 P.M. 
എ ാ ക്നാനായ വനിതക  ം സ ാഗതം 

 
 
 

മാതാപിതാക്ക  േവ ി 
ീേനജ് േള റി ് 

ഫാ. ഏ ഹാം ഒര ാ   
നയി  െസമിനാ    

െഫ വരി 4 ǌായ   11:00 A.M. ത   

Bishop Mar  Alexander Choolaparambil  

who served the Diocese of  
Kottayam and the Knanaya  

Community went to heaven on January 08, 1951 
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Professional with 
11 years experience 

in catering. 

Call 
WILLIAM GEORGE 
3519 W. Montrose Ave, 

Chicago, IL 60618 
Tel: 773-588-0304 
Cell 773-842-5179 

E-mail:  
malabarcat@yahoo.com 

 MARTIN & MARBRY 
REALTOR 

For All Your Real Estate Needs 
Buying, Selling, Re-locating & Investing 

Call: Zachariah Chacko (Zach) 
(A Friendly Realtor) 

 

Find out how much your dream home 
is worth today? 

4632 W. Church St., Skokie, IL 60076 
(847) 677-1200 (Business) 
(847) 551-7386 (Pager) 
(847) 374-5031 (Voice Mail) 

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 * 

Please support our advertisers 
who make this bulletin available for us. 

ST. MICHAEL’S TOWING 
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE 1-866-JOE-4-TOW 

 

POWER WASH 847-568-1500 
JOY CHEMMACHEL            4002 W. Chicago, Chicago, IL 
312-560-1600       7736 W. Dempster, Morton Grove, IL 

 

 

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625 
TEL: (773) 509-9600, FAX: (773) 509-1196 

 

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN  
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA  
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR, ETC., 

 

CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL, CHE-
RIAN VENKADATHU 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന്  
ഉപകാര രണ 

 

ഗുഡ െ  മാതാവിെ  
മധയ് തയാ   ലഭി  േതയ്ക 

അനു ഹ ിനു ന ി. 
- ശാ  വാളാേ രീ    

SYRO-MALABAR ENGLISH 
MASS AT MAYWOOD AND 

OLV CHURCH 
 
     Along with Malayalam Mass 
for the adults, we will have 
English Mass once a month for 
children and youth in a sepa-
rate area starting from January 
14, 2007. 

SCENES FROM 
OUR CHRISTMAS 
CELEBRATION  
AT SACRED 
HEART KNANAYA 
CATHOLIC 
CHURCH IN  
MAYWOOD. 



 

Greetings toGreetings to  
KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
MissionMission  
ChicagoChicago  

FOR ALL YOUR  
PERSONAL AND  
BUSINESS TAX  

SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMY  
NELLAMATTAM 

619 N. Milwaukee Ave., Suite 25 
Glenview, IL 60025. 
847-486-4112 (Off) 
847-302-8556 (Cell) 
847-724-3247 (Fax) 

J & J REMODELINGJ & J REMODELING  
“Where work is a piece of art.” 
Call Us For Remodeling Your 

∗ Kitchen 
∗ Bathroom 
∗ Basement 
∗ Bedroom 

 

Jose Korattiyil 
Res: (847) 933-9509 
Cell: (847) 293-6211 

 4305 W. Irving Park, Chicago, IL 60641 
Tel: 773.286.6200   

Specializing in: 
∗Existing Residential  
∗ New Construction 
∗ Commercial / Investment 

For a Buyer / Seller Consultation 
For a Free Market Analysis 
For a Free Pre-Qualification 

JAMES JAMES   
KATTAPURAMKATTAPURAM  
Cell: 630-202-1002 
Res: 630-307-1518 
100% Customer Service 

 

Gasoline distribution 
throughout the Midwest 

  
Your KNANAYA 
Gasoline Jobber 
Gas Depot Oil Co. 

IL 60053 
847-581-0303 (Off) 
847-581-0309 (Fax)

www.gasdepot.com 

 

 YOUR COMMUNITY BANK!  
WE ARE HERE FOR ALL YOUR NEEDS! 
      Commercial * Residential * Investments                                                         ANNA G. LES 

ASSISTANT VICE PRESIDENT 
Main:  773.763.6200 

Email:  annales@cbtoc.com 

 
 
 

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076 
Phone: 847-674-1600 
Fax: 847-674-1608 
For all your Mortgage Services 
Please contact: Benny Kuriakose (Kanjiraparayil) 
Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301. 
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE 
We offer fast approv ls 

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641 
 

ALEX  MULLAPPALLIL  
REALTOR CONSULTANT 
 

Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657 
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516 

 

Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential. 

RN Review 

  
Comprehensive Review 

Free make-up classes 
Individualized Coaching 

Full Length Practice Tests 
Convenient location 

ExcelRn 
1460 Renaissance  

Ste # 208 
Park Ridge IL 60068 

Call : (630) 742 7202 

www.excelrn.com 

SPACE AVAILABLE  
FOR YOUR  

ADVERTISEMENT 


