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PHOTOS FROM TOP: 1.  Purchase of the first ticket by Jomon and Zeena Ellankiyil. 2. Second ticket by Philip 
Chackacherry from Atlanta, 3. Some of the sponsors with Fr. Abraham Mutholath and program coordinators. 
Collection during the function is $47,500.00. 
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PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholath 

5212 W. Agatite Ave 
Chicago, IL 60630. 

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

www.knanayaregion.us/chicago 
 

PROGRAM COORDINATOR 
Mathachen Chemmachel 

(708) 557-1907 
 

TRUSTEES 
Alex Kannachamparambil 

Roy Kannothara 
Joy Nediyakalayil 
Jose Pinarkayil 

 

SECRETARY & PRO 
George Thottappuram 

HOLY MASS 
SUNDAY 8:00 A.M. and 10:00 A.M.  

at Sacred Heart Church 
5:30 P.M. for St. Mary’s at OLV 

THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 
FRIDAY 7:00 P.M. at S.H. Church 

SATURDAY 10:00 A.M. at S.H. Church 
 

RELIGIOUS EDUCATION 
ON SUNDAYS 

11:15 A.M. to 12:30 at Sacred Heart 
3:45 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit 

 

ADORATION 
First Fridays after Mass at S.H. Church 

 

RECONCILIATION / CONFESSION 
First Saturdays from 10:00 A.M. 

at S.H. Church. 
First Thursdays at Community Center. 

NOVENAS 
Our Lady of Perpetual Help 
after Saturday Mass at S.H. 

St. Jude Novena on Thursdays at 
7:00 P.M. at Community Center. 
St. Michael 2nd Fridays of the 

month after Mass at S.H. Church. 
 

LEGION OF MARY 
Saturdays after Mass 

And one Sunday per month 
 

PRAYER GROUP 
ADULT: Sundays after Mass at S.H. 
 

REL. EDU. TEACHERS: After  
   Religious Education Class at S.H. 
 

YOUTH: First Saturdays after mass             
at Sacred Heart Church. 

 
 

 
 
 

SATURDAY, FEBRUARY 3, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Confession during and after Holy Mass 
Youth Prayer Group 
Legion of Mary Meeting. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 4, 2007 
Holy Mass at 8:00 & 10:00 A.M. at SH Church. 
After 10:00 A.M. Mass: 
Adult Ministry Seminar by Fr. Abraham  
Orappankal from 11:20 A.M. to 4:00 P.M. 
Youth & Teens Ministry by Mark Nimo. 
Children Ministry by Jesus Youth Team. 
Rehearsal for Religious Education Festival from 
1:30 P.M.  
Lunch will be available for purchase.  
 

St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.  
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
 
TUESDAY, FEBRUARY 6, 2007 
Theology Class by Fr. Abraham Mutholath on 
Church Structure and lay ministries. 
 
THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007 
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M.  
 
FRIDAY, FEBRUARY 9, 2007 
Mass and Novena of St. Michael at 7:00 P.M. at SH 
Church. 
 

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

Legion of Mary Meeting 
 
SUNDAY, FEBRUARY 11, 2007 
Holy Mass at 8:00 A.M. at S.H. Church 
Holy Mass at 10:00 A.M. at SH Church in English 

(Hall) and Malayalam (Church). 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Prayer Group after Mass at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.  
Mass at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, FEBRUARY 15, 2007 
Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
സീേറാമലബാ   റീ നുസരി ് സകല മരി വ െട ം ഓ  . 
കു  ാന േശഷം ഒ ീസ്. 
 

FRIDAY, FEBRUARY 16, 2007 
Mass at 7:00 P.M. at SH Church. 
 

SATURDAY, FEBRUARY 17, 2007 
Mass and Novena at 10:00 A.M. at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
 
SUNDAY, FEBRUARY 18, 2007 
Holy Mass at 8:00 & 10:00 A.M. at SH Church. 
Sacred Heart Religious Education from 11:15 A.M. 
Prayer Group after Mass at S.H. Church. 
Legion of Mary Meeting 
 

St. Mary’s Religious Education from 3:30 P.M.  
Mass and Baptism at OLV for St. Mary’s unit at 5:30 
P.M. 
 
MONDAY, FEBRUARY 19, 2007 
Ash Monday (Syro-Malabar) Mass at Sacred Heart 
Church at 7:00 P.M.  
Day of fasting and abstinence. 
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ആേവശം കാണി . 
 
     േമ ഡിെല ക്നാനായ വിശ ാസിക െട േ ഹ കൂ ാ യി   
പ േച വാ   സാധിക്കാെത അജപാലന വികസനം ട ി 
കിട വെര ഓ  ് , േതയ്കി ്  അവ െട കു േള ം 
വതീ വാക്കേള ം ീജന േള ം ഓ  ് , ǌാ   

ആ ാ  മായി ാ  ി ് . അവ   ന െ ടു െത 
െ ് ഒ  പേക്ഷ അവ   അറി ി . തലമറ ് എ  
േത  രീതി എ ം േവഗം അവസാനിക്കണം. അേ ാ   
ചിക്കാേഗായിെല എ ാ ക്നാനായക്കാ  ം പറ വാ   കഴി ം 
"ചിക്കാേഗായി   താമസി വാനായത്  എെ  ഭാഗയ്ം" എ ്. 
 
     ഇ െ  ിതി  പരിഹാര ാകുവാ   ഒ കി   
വാശി ഉേപക്ഷി ്  എ ാവ ം സ ം ഇടവക പ ിേയാടു 
സഹകരി ക. അെ ി   ഇടവക െട ഉടമ തയി   
ര ാമെതാ  പ ി ാപി ്  േമ ഡുേപാെല മെ ാ  ഇടവക 
യായി വള ക. അ ാ പക്ഷം, േമ ഡിെല വിശ ാസിക െട 
ചു   വ ം അതിേവഗ ി   ലക്ഷയ് ിേല  കുതി  
പാ േ ാ   "ഓ.എ  .വി.ക്കാ െട" സഭാപരമായ വ ി 
"തി നക്കെര തെ " കിട ം .  

 
ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

 
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

 

 
 

 
 ത ി ം െപാ ി മായി ക തിയ  
ധൂ   നും മ േലനാ മറിയ ം 
തിരി ടി കി ിയേ ാഴാണ്  

േബാധ ിേല  വ ത് .  
നാം അ ം ൈവകേണാ?      

   

   

    

   
   

േമ ഡും േമ ഡും േമ ഡും 
ഓഓഓ...എ  എ  എ  ...വിവിവി... ം ം ം    

ഒ  താരതമയ് പഠനംഒ  താരതമയ് പഠനംഒ  താരതമയ് പഠനം 

 
എെ  ിയ  ക്നാനായ സേഹാദര േള, 
  
     ഒരിക്ക   േജായി െച ാേ   ന െട സേ  ിനി   
എ തി: "ചിക്കാേഗായി   ജീവിക്കാനായത്  എെ  ഭാഗയ്ം." 
ǌാ   ഇ ് അതിെനാ  തി   വ വാ   ആ ഹി  
കയാണ് . "േമ ഡിേനാടു സഹകരിക്കാനായത്  എെ  ഭാഗയ്ം." 
കാരണം, ഒ  ക്നാനായ കേ ാലിക്ക   ഇക്കാല  ചിക്കാ 
േഗായി   താമസി തുെകാ  മാ ം േജായി െച ാേ   
തെ  േലഖന ി   ചി ി  സൗഭാഗയ്െമ ാം അേ ഹ 

ിനും കുടുംബാംഗ  ം ലഭി കയി . മറി ് , ആദിമ 
ൈകര് വ സ ഹെ േ ാെല ഒേര ദയ ം ഒേര ആ ാ  
മായി വ  ി  േമ ഡിെല ക്നാനായ വിശ ാസിക െട 
കൂ ാ യി   ആ ാ  മായി സഹകരി തുെകാ ാണ്  
ആ സംതൃ ി ന  ലഭി ത് . 
 
     അടു  നാ കളി   ഓ.എ  .വി.യി ം േമ ഡി ം മാറി 
മാറി േപാകു  ചില   പറയാ ് , ചിക്കാേഗായിെല ക്നാനായ 
വിശ ാസികളി ം അവ െട വ തല റയി ം കു ികളി ം 
ര വിധം അജപാലന സം ാരം പെ വ െവ ്. 
ര ം ത ി  അ രം അനുദിനം വ  ി  വരിക ം 
െച . അതിന്  ഒ  കാരണേമ : ഓ.എ  .വി. സ ം 
പ ിയ ാ തിനാ   മിഷെ  രീതിയി   മിനിമം പരിപാടി 
യി ം, േമ ഡ്  സ ം പ ിയായതിനാ   പരമാവധി പരിപാ 
ടികളി ം നീ .  
 
     േമ ഡിെല കു ിക ം വതീ വാക്ക ം ത െട സ ം 
പ ിയി   അഭിമാനി . അവിെട എ ാ ായക്കാ ം 
വാരാ യ് ളി   രാ ം പക ം നി  ഭയം അനവധി മണി  
ക   ആ ീയ ം ഭൗതിക മായി ആ ാദി  തിമി  . പര 
േ രണ കൂടാെത സേ ാഷാധികയ് ാ   പ ി  വാരിേക്കാരി 
െകാടു വാ   അവ   മടിയി . പ ിയി   സ  േസവനം 
െച വാ   അവ   മ രി  േ ാ  വ . ഇനി ം സംഭാവന 
ന ി കൂടുത   വികസന വ  നം നട വാ   അവ   

10th Anniversary 
02-03-2007 

In loving memory of 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacob (Kunjachan) Accathara 

 

Ten years have passed since our hearts were broken. 
But you will be always in our hearts. 

 

- Your family 
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     വിശ ാസിക െട പിതാവായ അ ാഹം ൈദവെ  മഹത  
െ ടു കവഴി അേ ഹ ിെ  സ ാന പര രകെള ൈദവം 
സ മായി അനു ഹി . ഈജി ി   താമസമാക്കിയ യാേക്കാ 
ബിെ  സ തിക   ഫറേവാെ  അധീനതയി   വളെര ക ത 
ക   അനുഭവി . േവദനെകാ ം നിരാശെകാ ം വീ  ിയ 
േ ാ   അവ   കര െകാ ്  ൈദവെ  വിളി . ൈദവം 
അവ െട രക്ഷ ായി േമാശേയ ം അഹേറാെന ം അയ . 
ഇ ാേയ   ജനതെയ വി െകാടു വാ   വിസ തി  ഈജി 
ിെ േമ   ൈദവം പീഡന ം മഹാമാരിക ം അയ . 

ഈജി ി  നി  വിേമാചിതരായ ഇ ാേയ   ജനതെയ േമാശ 
െട േനതൃത ി   വാ മിയിേല  നയി . ൈദവ 
ി   ശരണം ാപി  അവ  ക്ക്  അ ാനിക്കാെതതെ  

മി ം പണിയാെത െക ിട ം പ ണ ം, ന വള  ാെത 
ഒലി ം ിരിേ ാ ം ൈദവം വാ ാനം െച . യാ ാ 
സമയ ്  ആഹാര ിന്  ഒ  ി ം അറിയാെത 
ആകാശ നി ് ഭക്ഷണം വ  ഷി ്  അവെര 
തീ ിേ ാ ി. 
 
     വാ  മിയായ കാനാ   േദശേ ാടടു  
േ ാ   േദശം ഒ േനാ വാ   ഓേരാ േഗാ ി 

 നി ം ഓേരാ െര അയ വാ   ൈദവം േമാശ 
േയാട്  അ ളിെ . അതനുസരി ്  േദശം സ  ശി 

വാ   ഓേരാ േഗാ ി  നി ം ഓേരാ േനതാക്ക 
ാരട  പ േപെര േമാശ ചുമതലെ ടു ി. 

അവ   േപായി സി  മ മി ത   ഹമാ ിെ  കവാ 
ട ിനടു  റേഹാ വെര  േദശം രഹസയ് 
മായി നിരീക്ഷി . നാല് പതു ദിവസെ  രഹസയ് 
നിരീ ക്ഷണ ിനുേശഷം അവ   മട ിെയ ി 
േമാശ േയ ം അഹേറാെന ം ഇ ാേയ   ജനം 

വെന ം വിവ ം അറിയി . 

     പാ ം േതനും ഒ കു  ആ േദശം ഉടെന േപായി ന  
ൈകവശെ ടു ാം. അത്  കീഴടക്കാനു  ശക്തി ന ്  
എ ് േനതാക്ക ാരിെലാരാളായ കാെലബ്  പറ  (സംഖയ് 
13:30). "എ ാ  , അവിടുെ  ജന െള കീഴ് െ ടു ാ   ന  

 കഴിവി . അവ   നെ ക്കാ   ശക്ത ാരാണ്  എ ് അവ 
േനാടുകൂടി േപായി വ   അഭി ായെ . അ െന ത   
ക  ലെ റി ്  ജന ിനു െത ായ ധാരണ ന ി 
െക്കാ ്  അവ   പറ : ǌ   ഒ േനാക്കിയ േദശം അവിെട 
വസിക്കാ   െച വെര വി ിക്കള താണ് . അവിെട 
ǌ   ക  മനുഷയ്േരാ അതികായ ാ  !" (സംഖയ് 13:31-32). 
ജനം ഇതുേക ്  ഉറെക്കനിലവിളി ്  േമാശ ം അഹേറാനും എതി 
രായി പി പി . അവ   പറ : "വാളിന്  ഇരയാകുവാ   
ക  ാ  ǌ െള ഈ േദശെ  െകാ വ െത ിന് ? 
ǌ െട ഭാരയ്മാ ം കു ം ശ ക്ക  ക്ക്  ഇരയായി ീ 
മേ ാ. ഈജി ിേല  തിരിെക േപാകു തേ  ന ത് ? 

ന ക്ക്  ഒ  തലവെന െതരെ ടു ്  ഈജി ിേല  തിരിെക 
േപാകാം." (സംഖയ് 14:2-4).  

     അേ ാ   േദശം സ  ശിക്കാ   േപായവരി  െ  നൂനിെ  
മക   േജാഷ ം യ െട മക   കാെല ം ഇ ാേയ   
സ ഹേ ാടു പറ : "ǌ   ഒ േനാക്കാ   േപായ േദശം 
അതി വിശി മാണ് . ക  ാ  ന ി   സം ീതനാെണ ി   
അവിടു  നെ  അേ ാ  നയി ം. പാ ം േതനും ഒ കു  
ആ േദശം ന  ത ക ം െച ം. നി   ക  ാവിേനാടു 
മ തലിക്ക ത് . നി   ആ േദശെ  ജന െള ഭയെ ടുക  
മ ത് ." (സംഖയ് 14:7-9). എ ാ   േജാഷ െയ ം കാെലബി 
െന ം കെ റിയണെമ  സ ഹം ഒ സ ര ി   പറ . 
അേ ാ   സമാഗമ കൂടാര ി   ക  ാവിെ  മഹത ം 
ഇ ാേയലിനു തയ്ക്ഷമായി. (സംഖയ് 14:10). 

     ക  ചരണ ി െട ൈദവേ ാടും ഇ ാ 
േയ   ജനേ ാടും അനീതി വ  ി വ െടേമ   
ൈദവ ിെ  േകാപം വ  ഭവി . "ക  ാ  േമാശ 
േയാടും അഹേറാേനാടും അ ളിെ : വഴിപിഴ  ഈ 
സ ഹം എ നാ   എനിെക്കതിെര പി പി ം. 
നി ളി   ഇ പതും അതിേലെറ ം വയ വരി  , 
എനിെക്കതിരായി പി പി  ഒരാ   േപാ ം 
നി െള പാ  ിക്കാെമ  ǌാ   വാ ാനം െച  
േദശ  േവശി കയി . എ ാ   ശ ക്ക  ക്ക്  
ഇരയാകുെമ ് നി   ഭയെ ി  നി െട 
മക്കെള ǌാ   അവിെട േവശി ി ം. നി   
തിര രി  ആ േദശം അവ   അനുഭവി ം. നി  
െട ശവ   ഈ മ മിയി   വീ ം. നി ളി   

അവസാനെ  ആ   ഈ മ മിയി   വീ തു വെര 
നി െട അവിശ ത  ായ ി ം െച െകാ ്  
നി െട മക്ക   നാ തു വ  ഷം ഈ മ മിയി   നേടാടിക 
ളായി അല  തിരി ം." (സംഖയ് 14:26-33). 

     േലാകാരംഭം തേല മനുഷയ്   ൈദവ മായി മ രി ി  
െവ ം അവ  ക്ക്  അതിെ  ശിക്ഷ കി ിയി െവ ം ൈബ 
ബി   വി ാ   ന  മന ിലാ വാ   സാധി ം. ൈദവ 

ി  നി ം അക ് പാപ ിെ  നീ  ഴിയി   ി ാ  
േ ാ   രക്ഷകനായ ൈദവെ  വിളി ാ   ക ണ െട കര 

  നീ ി അവിടു  നെ  രക്ഷി ം. െത ക   മന ിലാക്കി 
പ ാ പി വ  േക്ക ൈദവകൃപ ലഭി ക . 

     കര്ി െവ  ലക്ക ി   അ േ ാല ാരാ ം വിശ ാസിക 
ളാ ം പണിതുയ  ിയ കര്ി ീയ സഭ സതയ് ിനും നീതി ം 
ാധാനയ്ം െകാടു തുെകാ ാണ്  കാലം ഉയ   ഒ  

(Continued on page 5) 

േജായി 
ഇ ി ഴി 
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January 28 

Collection at St. Mary’s (OLV) 301.05 

Collection at S.H. Church + 270 Building 2,025.00 

Sacred Heart Food Committee  465.00 

Separate Accounts are kept for S.H. & St. Mary’s 

അവിശ ാസ െപ മഴയി ം ഒലി േപാകാെത നിലെകാ  
ത് . മാനവരാശി െട നിതയ് രക്ഷയിേല  ഒ ക്കം സഭ 

യി െടയാണ്  േനടിെയടു ത് .  ിക ാ   േഖന ൈകമാ 
റിയതും അ േ ാല ാ   വഴി പഠി ി തുമായ സതയ്   
വിശ ാസികളിേല  പക  തി   സഭ െട പ  വളെര 
യാണ് . മാേ ാദീസാ സ ീകരി ്  സഭ െട അംഗ ളായവ   
ൈദവ േബാധന ളട ിയ ൈബബി   വായി ക ം 
േബാധന   അനുസരി  ജീവി ക ം െച ണം. 

ൈബബിളിെല ജീവനു  വചന   മനുഷയ്നു ശാ ി ം 
സമാധാന ം സേഹാദര േ ഹ ം ദാനം െച  വലിയ 
ഔഷധമാണ് . ന െട ഉറവിടമായ കര്ി വിേല ്  അടു ക 
വഴി ശരീര ിനും ആ ാവിനും ഒ  തുജീവ   ഉടെലടു ം. 
എ ാവിധ ന ക  ക്കായി ന  സ  േ ശ രേനാടു 
ാ  ിക്കാം. 

(Continued from page 4) 

February 4, 2007 February 11, 2007 

Royce Njaravelil 
Jerry Thekkeparambil 

Seejo Valacheril 
Stephanie Vanchipurackal 

Josh Vanchipurackal 

Neethu Kaniyaly 
Kevin Kunnasseril 
Anto Pallikunnel 
Kevin Thottichira 
Alita Varakalayil  

 
 
 

 

മാതാപിതാക്ക  േവ ി 
ീേനജ് േള റി ് 

ഫാ. ഏ ഹാം ഒര ാ   
നയി  െസമിനാ    

െഫ വരി 4 ǌായ   11:00 A.M. ത   
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FEB 4 PASSAGE SACRED HEART ST. MARY’S 

1st Reading Isaiah 6:1-2a, 3-8  Ann Marie Mutholam  Paul Edat 

2nd Read- 1 Corinth. 15:1-11  Justin Thomas  Neil Edat 

FEB 11    

1st Reading Jeremiah 17:5-8  Annie Vachachara Alvin Nellamattom 

2nd Read- 1 Corinth. 15:12, 16-20  Phillip Maniparambil  Jomin Aikkaraparampil  

ENGLISH MASS AT S.H. 

N.A. 

N.A. 

 

Kevin Thottichara  

Gipty Chackalathottiyil  

READERS / LECTORS ദനഹാക്കാലംദനഹാക്കാലം  

BLESSING OF NEW KITCHEN 

തിയ അടുക്കളയിെല പാ  കാ   

COOKING IN PROGRESS 
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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 

െഫ വരി ഒ ാം ǌായ   
ത    

രാവിെല 8:00 നും കു  ാന 
 

ന െട ഇടവക ൈദവാലയ ി   
െഫ വരി ആദയ് ǌായ   ത   

എ ാ ǌായറാ ം 
രാവിെല 8:00ന് ദിവയ്ബലി ഉ ായിരി ം. 

CHILDREN AND TEENS MINISTRY 
ON SUNDAY 
FEBRUARY 4, 2007  
AT SACRED HEART CHURCH 
AFTER HOLY MASS 
 
Mark Nimo, who inspired our youth 
during their retreat,  
will lead the Youth  
and Teens Ministry. 
 
Jesus Youth team will lead  
the Children Ministry. 

മാക്കീ   പിതാവിെ  അനു രണ ായി പാരീഷ് ഹാളി   മ ാ നട ിയേ ാ  . 



 

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 


