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-േജാ  ജ്  േതാ റം, PRO 
 

       ന െട ഇടവക ൈദവാലയം ിതിെച  േമ ഡി   കഴി  ഒ  വ  ഷമായി ത ളി   ഗണ മായ 
റ ാ തായി ചി ാേഗാ ിബ   പ ം റിേ ാ  ്  െച . (െമയ്  7, 2008, െമേ ാ െസ  , േപജ്  2). ഇ ിേനായി 

േപാലീസിെ ം േമ ഡ്  േപാലീസ്  ഡി ാ  െമ ിെ ം ആ കാലിക ിതിവിവര കണ കെള അടി ാനെ ിയാണ്  
ഈ വാ   സി െ ിയിരി ത് . 
 

       െകാല െട എ ം 2003 െല 20   നി ് 2007   അ ായി റ . ഈ വ  ഷം അത്  ഒ  മാ മാണ് . 
ജന െടേമ ായ െവടിെവ ്  2006െല 65   നി ് 2007   35 ആ ം 2008   12 ആ ം റ . എ ാ   വാളികെള 
അറ  െച ത്  ഗണ മായി ടിയി ് . െകാല ിന്  2006   ഏ േപെര അറ  െച േ ാ   2007   അ  10ആയി 
വ  ി . മ   ്  അറ  െച ത്  2006െല 23  നി ് 2007   41ആയി. 
 

       േതാമസ്  ഡ്  (37) എ  േപാലീ കാര   2006 ഒേ ാബ   23  േമ ഡി   െകാലെച െ തിെന ട  ് 2007 ഏ ി   
ത   േമ ഡി   േപാലീസ്  സ ാഹം വ  ി ി ക ം മ ്  മസമാധാന ഏജ  സിക െട േസവന ം ആ നിക സാേ തിക 

വിദ ക ം േയാജെ ക ം െച തിെ  ഫലമായി ാണ്  ഈ വ ത ാസം.  
 

       പ  റിേ ാ  ിന് : http://www.chicagotribune.com/news/local/chi-maywood-crime_07may07,0,4396890.story 

CRIMES DECLINE IN MAYWOOD
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േമാഷണം

ആ കമണം

േതാkുപേയാഗിc് 
ആ കമണം

െകാലപാതകം

ഇ ിേനായി േ ിെല ം േമ ഡ്  
േപാലീസിെ ം കണ സരി ്  
2008   േമ ഡിെല ത െട 

ിതിവിവരം. 
േമാഷണം  - 20 
ആ മണം  - 17 
േതാ പേയാഗി ്  ആ മണം  12 
െകാലപാതകം  - 1 
 

The crime rate in Maywood has 
been significantly reduced 
since April 2007 by the con-
scious effort of Maywood City 
and Police Department. Our 
Congratulations to the City 
Mayor Mr. Henderson 
Yardroygh Sr., and Police Chief 
Ms. Elvia Williams. 

ന െട ഇടവക പ ിയി   െമയ്  18 ǌായ   രാവിെല 10:00ന്  
വി. േജാ   െന ംസിയാേനാസിെ  തി ാ   

******************************************************** 

ന െട ഇടവകയിെല ധാന തി ാ   
െമയ്  23, 24, 25 (െവ ി, ശനി, ǌായ  ) ദിവസ ളി   

ഖ  കാ  ിക  : മാ   േജ ബ് അ ാടിയാ ് 
വിശദ വിവര   നാലാം േപജി   

േമ ഡി   ത   റ . 
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SATURDAY, MAY 17, 2008 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
Rehearsal of Band and Chenda (Drum) at 10:00 A.M. 
Volunteers meeting for Summer Program planning 
 

SUNDAY, MAY 18, 2008 
Feast Day of Most Holy Trinity 
രാവിെല 10:00 ന് വി. േജാ   െന ംസിയാേനാസിെ  
തി ാ  . (ലദീ ്, റാസ, ദ ിണം). 

Appreciation Lunch for Religious Education Teachers 
of Sacred Heart School after Church services.. 
Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, MAY 22, 2008 
Feast of Body and Blood of Christ 
Holy Mass, Novena and Benediction at Community 
Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, MAY 23, 2008 
Solemn Feast Celebration of the Most Sacred 
Heart of Jesus at 6:30 P.M. 
Main Celebrant: Mar Jacob Angadiath 
പതാക ഉയ   , തി സ പം െവ രി  , ലദീ ്  
പാ  ാന, സംഗം 
     മരിയ ഗാനാ  ന 
നയി ത്: അല ് മാേ ട   
ധ ാന സേ ശം: റവ. ഫാ. സി. ി. വയലി   

SATURDAY, MAY 24, 2008 

No Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
ധാന തി ാ   ര ാം ദിവസം 5:30 P.M. 

ലദീ ് , പാ  ാന, സംഗം, നിത സഹായ മാതാവിെ  
െനാേവന, േദ ി വാ ം കേ ാ   വാ ം 
ഇടവക െട വിവിധ മിനി ിക   അവതരി ി  
കലാസ   
 
SUNDAY, MAY 25, 2008 
ധാന തി ാ   ാം ദിവസം 10:00 A.M. 

ലദീ ് , തി ാ    ാന, സംഗം, ദ ിണം. 
 

THURSDAY, MAY 29, 2008 
Holy Mass, Novena and Benediction at Community 
Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, MAY 30, 2008 
ഈേശാ െട തി ദയ  തി ാ   ദിവസം. 

Holy Mass at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, MAY 31, 2008 
മാതാവിെ  വിമല ദയ തി നാ   
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JUNE 1, 2008 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
ഇടവക പ ിയി   ാ ്  േപര ്സ്  േഡ ആേഘാഷം 

Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JUNE 5, 2008 
Holy Mass, Novena and Benediction at Community 
Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JUNE 6, 2008 
Holy Mass at 7:00 P.M. 
ഇടവക േവാള ിേയ ിെ ം മിനി ിക െട ം സേ ളനം. 

PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholath 
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630. 
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com 
www.knanayaregion.us/chicago 
 

For a list of all Voluntary Staff, please visit: 
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm 

 

HOLY MASS 
SUNDAY 10:00 A.M.  
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago 
ENGLISH MASS at 11:30 A.M.  
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 
FRIDAY 7:00 P.M. 
SATURDAY 10:00 A.M. 

 

RELIGIOUS EDUCATION 
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M. 
3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit 

 

ADORATION 
ALL: First Fridays after Mass. 
CHILDREN: Every 2nd and 4th Friday after Holy Mass.  

 

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

NOVENAS 
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass. 

St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at  
Community Center. 
St. Michael 3rd Fridays of the month after 7:00 P.M. 
Mass. 

 

PRAYER GROUP 
Sundays after 10:00 A.M. Mass & 4:00 P.M. at OLV. 
 

ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 
Sundays after 10:00 A.M. Mass  

 

LEGION OF MARY 
Saturdays after 10:00 A.M. Mass. 
 

MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES 
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass  
 

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING 
First Friday evenings after Holy Mass  
 

THEOLOGY COURSE 
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass  
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ഭയെ ടാെത എ ാം റ  
പറ ്  ശാ ി ം ര ം 
േനടാ   ഈേശാ ന  
ര ാ മാ  മാണ് 

സാരം. 

 

     എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

     ഒ വ   ഗൗരവമായ െത  െച ത്  േമലധികാരികെള 
രഹസ മായി അറിയി ാ   അതിെന ഒ ിെ ാ ക എ ാ  
നാം നാ ി   പറയാ ത് . അ  വലിയ അപരാധമായി ാ  
ചി ീകരി െ ടാ ത് . എ ാ   അേമരി യി   മറി ാ 
െണ  ന റിയാം. നി  ബ മാ ം റിേ ാ   െചേ  
ചില േക ക   ഇവിെട ് . ഉദാഹരണമായി ിക  , ി 
മാ വ  ,   എ ിവെര പേയാഗി കേയാ പീഡി 
ി കേയാ െച ക, ിക െട ൈലംഗിക ചി   ൈകവ 

ശം വ ക, ആ ഹത ാ വണത എ ിവ അവയി   െപ . 
എ ാ   ഈ നിയമ ിന്  ആെക ഇള ത്  സാര ി   
മാ മാണ് . സാരി  വ ിേയാട്  സ യം റിേ ാ   
െച വാേനാ സാര ി  െവളിയി   വ  െവളിെ വാ 
േനാ ഉപേദശി ാെമ ാെത സാര രഹസ ം െവളിെ  

വാ   പാടി . 

     സാര രഹസ ം ത െട െതളിെവ ിന്  േയാ 
ജനെ വാ   കഴി  2,000 വ  ഷ ിനകം പല രാജ  
ളി   പല സ  ാ ക   വിഫല മം നട ിയി ് .  
സാര രഹസ ം പാലി വാ   പീഢന ം മരണം വെര ം 
ൈകവരിേ ി വ  സംഭവ   സഭാ ചരി ി ് . 
അവയിെലാ ാണ്  ഈ ǌായറാ  നാം തി ാളാേഘാ 
ഷി  മരകം ഇടവക െട സ  ീയ മാ   ടിയായ 
വി  േജാ   െന ംസ ാേനാസിേ ത്. 

     പതിനാലാം ാ ി   െബാേഹമിയായി   ജീവി  
േജാ  , ബാല കാലാരി തകളി   നി  അ തകരമായി 
ര െപ ത്  അവെ  മാതാപിതാ െട തീ മായ ാ  ന 
െകാ ാണ് . ത െട മകെന അവ   ൈദവ ി  സമ  ി  
വള  ി. അവ   ൈവദിക ം വികാരി ജനറാ മായി. േ ഗി 
െല ഇടവക ഷ ിടയി   അേ ഹ ിെ  വചന േഘാഷ 
ണംവഴി അനവധി പാപിക   മാനസാ രെ . ജീവിത വി  
ി നിറ  അേ ഹെ  െവ  ാ സ്  നാലാമ   രാജാവ്  

തെ  െകാ ാര ിെല ചാെ നായി നിയമി .  

     രാജ െ  അനവധി വഴ ക   അേ ഹ ിെ  മ ത 
യി   ഒ  തീ  ാ ി. നി  ഭാഗ വശാ   രാജാ ം രാ ി 

ം ത ി   വഴ ായി. രാജാവിെ  പീഢനം സഹി  സമാധാ 
നം പാലി വാ   രാ ിെയ പരിശീലി ി വാന ാെത മ  
മാ  മി ായി . അതിനിെട രാ ി െട സാര 
രഹസ ം അറി വാ   രാജാവി  താ ര മായി. 

സാര ാരനായ േജാ   അ േനാട്  അ  
െവളിെ വാ   രാജാ  നി  ബ ി . 
 
     കേ ാലി ാ സഭ െട പാവനമായ നിയമം പാലി  
െകാ ്  േജാ   അ   അതി  വിസ തി തിനാ   അേ ഹ 
െ  ജയിലിലട . സാര രഹസ ം െവളിെ  പ ം 
സ ം ബ മതിക ം രാജാ  വാ ാനം െച . അെ ി   
െകാ കള െമ ം രാജാ  ഭീഷണിെ ി. മരിേ ിവ 

ാ ം സാര രഹസ ം െവളിെ കയിെ  നിലപാ 
ടി   േജാ   അ   ഉറ  നി തിനാ   അേ ഹെ  മ  ന 

ി  വിേധയനാ ി േനാ ി. എ ി ം ര യി ാെത വ തി 
നാ   രാജ ക ന കാരം അേ ഹെ  പാല ി  നി  
നദിയിേല ്  എറി  െകാ . അേ ഹം വീണ ഭാഗ ്  അസാ 
മാന  കാശം കാണെ . േജാണ ന്  53 വയ േ ാ   
1393ലാണ്  ഇ  സംഭവി ത് . മരണ ിെ  പിേ ദിവസം 
േജാ   അ െ  തശരീരം െവ ി  നി  ക കി ി. 
അത്  േ ഗിെല ക ീ ലി   കബറട ി. ഈ ര ത ം 
െച  രാജാവിെന പി ീ  ജന   സംഘടി  ാന 

നാ ി.  
 
     അേ ഹ ിെ  കബറിടം 1719   റ േ ാ   േജാണ 
െ  നാവ്  അ കാ തായി കാണെ . സാര രഹസ ം 

പാലി തി  ൈദവം ന ിയ സ ാനമായി  അത് . മാ  പാ 
ാ അേ ഹെ  1729   വി നായി നാമകരണം െച . 

െമയ്  16നാണ്  അേ ഹ ിെ  തി ാ  .  

    േളാ േരാഗികേളാ െവ ി   വീ  മരി ക, 
െവ െ ാ ാ ക, മ ബ ന ിെല അപകട  , 
വ േമാ േബാേ ാ ി മരി ക, പാല ി   നി  വീ ക 
ട ിയവെ ാം വി  േജാ   െന ംസ ാേനാസിെ  

അ ത വര   ലഭി തിനാലാകാം േവ നാ കായലി 
േനാട  മരകം വ ാറ   പ ി ം മ  ചില 
പ ിക ം ഈ വി െന മ നായി സ ീകരി ത് . ന ്  
അ രം സാഹചര ം ഇവിെട ഇെ ി ം അഭി ായ ഭി ത 
ക ം വഴ ക ം പറ തീ  ി  വി െ  തി ാ   
ആേഘാഷി െകാ ്  ന െട ംബ ളിെല ം െതാഴി   
ക വട രംഗ ളിെല ം സ ദായ ിെല ം ഭി തക ം ി 
സ ം തീ  വാ   വി െ  മാ ം യാചി ാം. 

 

ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

സാര രഹസ ിെ  പവി ത േവ ി ഒ  ജീവത ാഗംസാര രഹസ ിെ  പവി ത േവ ി ഒ  ജീവത ാഗംസാര രഹസ ിെ  പവി ത േവ ി ഒ  ജീവത ാഗം   
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ഷി ാേഗാ ഷി ാേഗാ േസേസ ഡ് ഡ്  ഹാ  ്  ഹാ  ്  ാനായ കാ ലിക്  ാനായ കാ ലിക്  ൈദവാലയ ി   ൈദവാലയ ി   
ഈേശാ െട തി ദയ ദ  ശഈേശാ െട തി ദയ ദ  ശന തി ാ  ന തി ാ   മേഹാ വം മേഹാ വം 

2008 െമയ്  23, 24, 25 (െവ ി, ശനി, ǌായ  ) തീയതികളി   

+ പതാ   മാ   േജ ബ്  
അ ാടിയാ ്  ഖ  കാ  ിക  . 

+ മരിയ ഗാനാ  ന 

+ േതാളം ടക ം 
റിേലെറ െകാടിക ം 

സംവഹി െകാ  
വ  കി ാ  തി ാ   
ദ ിണം.  

+ വിവിധ ക െട െച േമള   

+ ാനായ ച  ് ബാ ിെ  
വാദ േമളം 

+ ൈവവിധ മാ   
കലാപരിപാടിക   ഉ  െ ാ  
കലാസ . 

ിയെ വേര, 
  വ  ഷ ളി   ചി ാേഗാ തി ദയ ഇടവക 
നട ിയ തി ാ ക   നി   ന ിയ 

സഹകരണം ന ിേയാെട രി . ഇടവക െട 
ഈ വ  ഷെ  ധാന ദ  ശന തി ാ   ഇടവക 

മ നായ ഈേശാ െട തി ദയ ിെ  
തി ായി ആേഘാഷ  വം െകാ ാ കയാണ് . 
തി  ളി   പെ ്  ൈദവാ ഹം 

ാപി വാ   ഏവെര ം ണി .  
-ടി പ ി ാര ി   നി ്  

േദ ിമാ  : ര   െന ാമ ം (ജനറ   
ക  വീന  ), േജാസ്  എ യി  , സ ി 

ഇ ി ഴി, സാ  ക റം, സാ  േ ാലം, 
സ ി േ ാലം, േജായി െനടിയകാലായി  , 
സ ി െതേ റ ി  , േജാ  ജ്  േതാ റം, 

െബ ി വാ ാ ിറ. 
ൈക ാര ാ   

റവ. ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  (വികാരി) 
ഷി ാേഗാ 05/12/2008 

 
െമയ്  23, െവ ി ൈവ േ രം 6:30 ത   
 

പതാക ഉയ    
തി സ പം െവ രി   
ലദീ ്  
പാ  ാന 
സംഗം 

 
ഖ  കാ  ിക  :  
മാ   േജ ബ് അ ാടിയാ ് 
 

അല ് മാേ ട   നയി   

മരിയ ഗാനാ  ന 
ധ ാന സേ ശം: റവ. ഫാ. സി. ി. വയലി   
 
െമയ്  24, ശനി ൈവ േ രം 5:30 ത   
 

ലദീ ്  
പാ  ാന 
സംഗം 

നിത സഹായ മാതാവിെ  െനാേവന 

േദ ി വാ ം കേ ാ   വാ ം 
 

ഇടവക െട വിവിധ മിനി ിക   
അവതരി ി   

കലാസ  
   

െമയ്  25, ǌായ   രാവിെല 10:00 ത   
 

ലദീ ് 
തി ാ    ാന 

സംഗം 
 

ആേഘാഷമായ തി ാ   ദ ിണം 
െച േമളം: ഷി ാേഗാ ത   ംസ്  

& ാനായ ച  ് ംസ് 
 

ബാ ് േമളം: ാനായ ച  ് ബാ ് 
 

അടിമ വ  ,  
േലലം 

േ ാ ാംേ ാ ാം  

ഈേശാ െട തി ദയെമ 
ǌ െള അ ഹി ണേമ. 
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MOTHER’S DAY CELEBRATIONS PHOTO FEATUREMOTHER’S DAY CELEBRATIONS PHOTO FEATURE  

Photos from top: Mother’s day blessings at OLV and 
Sacred Heart. Photos on the left: Barbeque by Men’s 
Ministry, Games, Seminar by Fr. Abraham Mutholath, 
Beginning of Best Mother Competition. Honoring the 
winner Rosilyn Kannachanparambil. 

MAY OUR 
BLESSED 
MOTHER BE 
OUR GUIDE 
AND  
PROTECTOR 
THROUGH-
OUT  
OUR LIFE. 
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READERS / LECTORS ീഹാ ാലം 

May 18 PASSAGE SACRED HEART CHURCH ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Exodus 34:4b-6, 8-9  Sudha Vachachira  Jincy Aikkaraparampil  

2nd Reading 2 Corinthians. 13:11-13  Mini Vennalasseril  Arathy Kizhakkekuttu  

May 25    

1st Reading Deuteronomy. 8:2-3, 14b-16a  Jiji Kattapuram  Marshall Vettathukandathil 

2nd Reading 1 Corinthians 10:16-17  Beena Indikuzhy  Tobin Meledam 

May 18 May 25 

Sherry  
     Kulathilkarottu 
Vinitha Padinjath 
Kichu  
     Maliackalthara 
Stephanie  
     Vanchipurackal 
Jamie Mutholam 

Sherry Kulathilkarottu 
Vinitha Padinjath 
Aniena Mukalel 
Sindu Mukalel 
Geo Chemmachel 
Vimal Thottapurath 

May 24 

George Karikkal 
Abeena Karikkal 
Jamie Mutholam 
Tobin Poothakkary 
Savio  
     Vanchipurackal 
Stephanie  
     Vanchipurackal 

May 11  
St. Mary’s Unit at OLV 525.00 

S.H. Church Regular Sunday Offering 1,296.00 

English Mass 63.00 

Building Fund + Manikilikkam 17,680.00 

Agape Store (For Charity) 66.00 

TOTAL AT SACRED HEART 19,356.00 

Piggy Bank (Building Fund) 251.00 

ഉ ി കാര ം സാധി തിന് 
ഉപകാര രണ 

 
- ഒ  വിശ ാസി 

ഉ ി കാര ം സാധി തിന് 
ഉപകാര രണ 

 
- സി വയലി   

SACRED HEART CHURCH BAND 
 

     Our parish is forming a Church band under the 
leadership of Mrs. Betty Sturm, a retired Band Direc-
tor of Chicago Public School and holder of masters 
degree in music from De Paul University, Chicago.  
 

     Those who are trained and those who like to be 
trained are welcome. For details please contact: 
Beena Indikuzhy 630-359-3197, Molamma Nediya-
kala 847-845-1068, Mary Alumkal 847-668-6933. 

SACRED HEART INDIAN DRUM 
 

Sacred Heart Knanaya Catholic is forming a Chenda 
Troup for Juniors under the leadership of Mr. Nade-
san. First training on May 17th at 11:00 A.M. at Par-
ish Hall. Those who are trained and those who like to 
be trained are welcome. For details please contact: 
Mr. Sabu Elavumkal 847-208-8894, Vimal Thottapu-
ram 224-217-0388. 

SHE GAVE ALL SHE GOT 
AND EVEN MORE 

     Anjana Maria, daughter of 
Jaimon & Shiny Nanthikattu 
received $ 747 as gift for her 
First Holy Communion. With 
an additional gift of $ 253 from 
her parents, she gave back to 
Jesus $1,000 as donation for 
our Youth Center.  We extend our thanks and 
congratulations to her.  
 

     Let us consider Jesus as our greatest gift and 
share with Jesus what we get for others. 
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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 

 

 

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,  
CHERIAN VENKADATHU 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

 

Best compliments from                        The Mutholath Family 

Outpatient Rehab. Specialists. 
Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports  
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.  

6400 College Dr. Suite 800  9518 W. 179th Street 
Palos Heights, IL 60463 Tinley Park, IL 60487 
(708) 489 6PRS  www.pro-rehabservices.com 

Pro-Rehab Services, P.C. Choicecare Home Health, Inc. 

Skilled Home Health Agency of Choice 
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language 

Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide. 
6400 College Dr. Suite 100, Palos Heights, IL 60463 

(708) 489-0123, www.choicecarehh.com 

Medicare Certified, most insurance accepted.  

Gaanam 
Videos & Photos 
Edukkutharayil 

Professional Touch 
with  
Latest Technology. 

 
 
CALL 
MATHEW 
/ ANIL 
 

Cell: 630-202-5969 
Res: 847-827-7827 

COMPUTER SERVICE 
& SUPPORT 

Home/Office service  
& Network 

   CALL FOR DETAILS 
Saju Chemmalakuzhy 

Cell.224-392-0687 
 Sajuchemmala-

kuzhy@gmail.com 
 

MS Certified since 1997  

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) 

 

Perfect attendance award winners of Sacred Heart and St. Mary’s Religious Education Schools. 



 

Greetings toGreetings to  
KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
ParishParish  

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) 

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 approvals 

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. 

SPACE AVAILABLE  
FOR YOUR  

ADVERTISEMENT 

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 * 

Royal Maids L.L.C. 
We make it sparkling clean 

 

Malayalee Family Owned and Operated 
 

Free Estimate: 847-676-2300 
 

4901 Oakton St.,                Fax: 847-676-2303 
Skokie, IL 60076                Cell: 847-687-2151 
 

E-mail: sparklinghomes@comcast.net 

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

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

 

United ATM & CARD 
Your Source For Revenue 

619 N. Milwaukee Ave. Suite # 17 
Glenview, IL 60025 

FREE ATM Machine 
FREE Credit Card Machine 

Call Thampychen Chemmachel 
Toll Free 866 595 8192 Office 847 510 5725 

Cell 630 788 6486 Jlukose@ uaacc.com 


