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HIS HOLINESS POPE BENEDICT XVI WILL DECLARE SR. ALPHONSA AS SAINT ON OCTOBER 12, 2008. 
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SATURDAY, OCTOBER 11, 2008 
Holy Mass, 10 Day Rosary  and Novena at 10:00 A.M. 
Theology Class after 10:00 A.M. Mass 
 

SUNDAY, OCTOBER 12, 2008 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rosary  in the Church after the Mass. 
Rosary and English Mass at 11:30 A.M. in the hall. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, OCTOBER 13, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at 7:00 P.M. 
 

TUESDAY, OCTOBER 14, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at 7:00 P.M. 
 

WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at 7:00 P.M. 
 

THURSDAY, OCTOBER 16, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at 7:00 P.M. 
Holy Mass and Novena at Community Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, OCTOBER 17, 2008 
Holy Mass, Novena of St. Michael and 10 Day Rosary at 
7:00 P.M. 
 

SATURDAY, OCTOBER 18, 2008 
Holy Mass, 10 Day Rosary  and Novena at 10:00 A.M. 

 

SUNDAY, OCTOBER 19, 2008 
MISSION SUNDAY 
Holy Mass and Religious Education at 10:00 A.M. 
Rosary  in the Church after the Mass. 
Rosary and English Mass at 11:30 A.M. in the hall. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, OCTOBER 20, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at KCS Community Center 
7:00 P.M. 
 

TUESDAY, OCTOBER 21, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at KCS Community Center 
7:00 P.M. 
 

WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at KCS Community Center 
7:00 P.M. 
 

THURSDAY, OCTOBER 23, 2008 
Holy Mass,d Novena and 10 Day Rosary at Community 
Center at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, OCTOBER 24, 2008 
Holy Mass and 10 Day Rosary at Community Center at 
7:00 P.M. 
Holy Mass at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, OCTOBER 25, 2008 
Holy Mass  and Novena at 10:00 A.M. 
Theology Class after 10:00 A.M. Mass 
St. Stephen’s Koodarayogam at the house of Mr. Ku-
rian Nellamattam. 

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 Voluntary Staff / upcoming events, visit: 
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm 
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.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. during Religious Education 
School days. 
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center 
FRIDAY 7:00 P.M. 
SATURDAY 10:00 A.M. 

SYRO-MALANKARA MASS 
First Sundays of the month at 8:30 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. 

RECONCILIATION / CONFESSION 
First Sundays from 10:00 A.M. - 12:30 P.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. 
 

THEOLOGY CLASS 
Second and Fourth Saturdays after 10:00 A.M. Mass. 
 

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

 

LEGION OF MARY 
First and Third 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. 



October 12, 2008  Knanaya Parish Bulletin Page  3 Vol. 4,  Issue 3 

എെ  ിയ  സേഹാദര േള,  

       സ ം ഖേലാ പത ം ശ ി ം േനടു തിനു വയ് 
ത  േലാക ിനു കര്ി  മാ  ി െട തിെയാ  

പാഠം ന  ണയ്വതിയാണ്  ന െട നാ ി  തെ  ജനി  
വള   സി   അ  േഫാ  സാ. ഒേക്ടാബ   12ന്  അവെള 
വി യായി പരി  െബനഡിക്ട്  പതിനാറാമ   മാ  പാ ാ 
ഖയ്ാപി േ ാ  , അതു വലിയ ചരി  സംഭവമായി  മാ ക 

യാണ് . ഇ യ്യി   ജനി  വള   ര ാമെ  െസയി ്, ഭാര 
ത ി  നി  ണയ്വതിയായ ഥമ വനിത, സീേറാ മലബാ   
സഭ െട ം േകരള സഭ െട ം ഥമ െസയി ് എ ി െന 
അവ   ാധാനയ്മ  ഹി കയാണ് . "എളിയവെര ഉയ  " 
ൈദവ ിെ  വലിയ കൃപയാണ് നാമിവിെട ദ  ശി ക. 
ഇേ ാ   ക തയനുഭവി വ   ഭാഗയ്വാ ാ   എ  ഈേശാ 
െട തി വചനം അ  േഫാ  സാ യി   യാഥാ  യ്മാകുക 

യാണ് . ൈദവ പരിപാലനയി   മാ ം സാക്ഷാ രിക്കെ ടു  
ഈ ചരി  സംഭവ ിനു സാക്ഷയ്ം വഹി വാ   ന െട ഇടവ 
ക െട തിനിധികളായി നൂറിലധികം േപ   വ ിക്കാനി  

ാകുെമ ത്  ന െട വലിയ ഭാഗയ്മാണ് . ഇ പതു നൂ ാ  
ക   പി ി  ന െട   തല റക   ദ  ശിക്കാ   സാധിക്കാ 
തി  അ ലഭ അനു ഹമാണിത് . അതിനു ന  ൈദവ 
െ  തിക്കാം. 

     കേ ാലിക്കാ സഭയിെല വി െട ചരി ം പരിേശാധി 
ാ   ഒ  മിക്കവ ം സഭ െട സജീവ ചാരകേരാ, നവീകരണ 
വ  കേരാ, സഭാ ാപകേരാ, രക്ത സാക്ഷികേളാ ആയി 

. എ ാ   ഇെതാ മി ാെത സാധാരണക്കാരായ ന ം 
വി രാകാെമ ്  അ  േഫാ  സാ െട ജീവചരി ം നെ  
പഠി ി . എളിമ െട ം സഹന ിെ ം പരയ്ായമായി 

 അ ിെയ  േപരി   ജീവിതമാരംഭി  
അ  േഫാ  സാ . േകാ യ ിനടു  കുടമാ രി   1910   
ജനി  അ ി െട ജീവിതം തുടക്കം തേല ദുരിത  മാ 
യി . െച ിെല അ െയ ന െ  അവെള വള  ി 
യത്  മാതൃ സേഹാദരിയായി . ാം വയ ി   ഒ  
വ  ഷേ ാളം അവ   േരാഗാവ യിലായി . വീ ം പതി 

ാം വയ ി   ഉമിതീയി   വീണു കാ ക   െപാ േല ്  
ഏെറക്കാലം ക തയനുഭവി . സനയ്ാസിനി ം   അ യ്ാ 
പിക മായി  അവ   േരാഗം ലം േജാലി െച ാനാവാെത 

 
 

 

ഒഴിവാക്കാനാവാ  ജീവിത 
േകല്ശെ  തനി ം മ വ  ം 
ശാപമാക്കി മാ ാെത 
ൈദവ ി േല  
േഗാവണിയാക്കി മാ ണം. 

 

സഹന  മായ ാ  നയി   ൈദവ സ ിധിയി   
സമയം െചലവഴി . ഇട ്  വി  െകാ  േ സയ്ാ െട ം 
ചാവറ കുരയ്ാേക്കാസ്  ഏലിയാസ െ ം മാ യ് ം അവെള 
സൗഖയ് ിെല ി . എ ി ം വീ ം അവ   േരാഗിയായി. 
ന േമാണിയാ ബാധി ്  അവശതയിലായ അവ െട റിയി   
ക   കയറി. അത്  അവെള ഏെറ പരി ാ യാ ക ം 
അ ഖം വ  ി ി ക ം െച . ിയാറാമെ  
വയ ി   സഹന ജീവിത ിന്  അ തി വ ി ൈദവം 
അവെള സൗഭാഗയ്കരമായ സ   ഭാഗയ് ിേല ്  1946 ജൂ   
28ന്  വിളി . അവ െട ഭൗതിക ശരീരം ഭരണ ാന ് മഠ 

ിെ  ചാ ലി   അടക്കം െച . 

     ശാരീരിക അസ ാ യ് ം മാനസിക പീഢന ം 
ന ി   പി പി ം, അനയ്േരാട്  വിേരാധ ം, ൈദവ 

ി  നി ് അക ം ജനി ി കയ  േവ െത ് 
അ  േഫാ  സാ െട ജീവിതം ന  സാക്ഷയ്ം ന . 
തെ  ജീവിതം തീചൂളയായി േ ാ ം അതി  നി  മ  
വ   ചൂടൂം കാശ ം പക വാ   അവ   കഴി . ിരി 
ഫല   സ യം െǌരി ് സഹന ി െട ചികരമായ 
വീ ം ക  ാവിെ  തി രക്ത മായി മ വ  ക്ക്  സമ  ി 

തിേനാടാണ്  അ  േഫാ  സാ  തെ  സഹനെ  താര 
തമയ്െ ടു ിയത് . അതുതെ യാണ്  േഗാത  മണിക  ം 
സംഭവി ത് . നാം മ വ  േവ ി സ യം തയ്ജി വാ   
ത ാറാകു ിെ ി   ൈദവ ി   ഒ ാകുവാ   ന ക്കാവി .  

     അ  േഫാ  സാ െട ിയ കൂ കാ     കു ികളായി 
. ന  പഠനം ഉ ാകുവാനും പരീക്ഷയി   ജയി വാനും 

അവ  , അ  േഫാ  സാ  ജീവി ി േ ാ ം മരണേശഷ ം 
അവ െട ാ  നാ സഹായം േതടി െച ി . അവരി   
ആെര ം അവ   നിരാശരാക്കിയി . സ  ി  നി  ൈദ 
വാനു ഹ ിെ  േറാസാ   വ  ഷി െമ ് ജീവിതാ 

യ് ിനു  പ്  വാ ാനം െച ക ം അതുേപാെല വ  ി 
ക ം െച , അ  േഫാ  സാ െട സ  ീയ മ യ്  

യായ വി  െകാ േ സയ്ാെയേ ാെല അവളി ് സ  ീയാ 
നു ിെ  ി നട . ന െട കു ികെള ം, പരീക്ഷ 
കളി   വിജയം വരി വാനു  ന െട യാസ േള ം 
ന ക്ക്  അവ െട പക്ക   സമ  ിക്കാം.  

     നിര രം േരാഗിയായി  അ  േഫാ  സാ േരാഗികേളാടു 
േതയ്കം കാ ണയ് വളാണ് . ഒ  കു ി െട കാലി ായി 

 ൈവകലയ്ം മാ ിയതാണേ ാ ശാ ീയമായി െതളിയിക്ക 
െ , അവെള വി യായി ഖയ്ാപി തിനു നിമി  
മായ അ തം. േരാഗിക  , േതയ്കി  കാലിന്  അ ഖ  
വ   അ  േഫാ  സാ െട സഹായം േതടു . എ ാ   േരാഗ 

ളി   നി    വിേമാചനം ലഭി വാന , അതി പരി 
അ  േഫാ  സാ െയേ ാെല ഒഴിവാക്കാനാവാ  സഹനെ  

(Continued on page 4) 

ഒ  സാദാ കനയ്ാ ി എ െന ണയ്വതിയായിഒ  സാദാ കനയ്ാ ി എ െന ണയ്വതിയായിഒ  സാദാ കനയ്ാ ി എ െന ണയ്വതിയായി???   
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തയ്ാശേയാെട ണയ്ാഭി ിക്കായി േയാജനെ ടു വാ   
േവ  കൃപ ാണ്  നാം അ  േഫാ  സാ െയ സമീപിേക്ക 

ത് . 

     െമക്സിേക്കായി   നി  ഷിക്കാേഗായി   കുടിേയറിയവ െട 
തീ  ഥാടന േക മായി  ന െട േമ ഡ്  പ ി. അവിെട 

ായി  ഗുഡ െ  മാതാവിെ  അ ലയ്മായ അ ത 
പം മാ മാണ്  ഇടവക വി ിറ േ ാ   ാനി കാരായ 
   ഇടവകക്കാ   നേ ാട്  ആവശയ്െ ത് . അവ െട വികാരം 

മാനി ് നാം അതിനു സ തി . അതിനു പകരമായാണ്  
ന െട ഇടവകയി  നി ് 50 േപ   െമക്സിേക്കായിെല ഗുഡ െ  
മാതാ  തയ്ക്ഷെ  ല  െച  ാ  ി ്  അവിടുെ  
ബസലിക്കയി  നി ് മാതാവിെ  തി സ പ മായി വ ത് . 
തേ ാടു  ന െട േ ഹതീക്ഷ്ണതയി   സം ീതയായ പരി 

 അ  അ  ന െട പ ിക്ക്  ഏെറ തി സ പ ം 
തി  വ ക്ക ം സ ാനമായി ത യ . അവയാണു ന െട 
പ ിെയ ഐശ രയ് താക്കിയത് . തുട  ് അവ   ഗുഡ െ  

(Continued from page 3) യി   െച തു േപാ  അനു ഹ വ  ഷം ന െട ഇടവ 
ക ം ഇടവക പ ിയിെല അവ െട തി സ പ ി   വ  
ാ  ി വ  ം നിര രം ന ിെക്കാ ിരി . അ 

തിനു വലിയ െതളിവാണ്  അനവധിേപ   ന െട ഈ ന സ്  
െല റി   സി െ ടു  ഉപകാര രണക   വഴി  
സാക്ഷയ്ം. 

     ര  വ  ഷം  പ്  50േപ   ഗുഡ െ  തീ  ഥാടനം നട 
ിെയ ി   ഇ ് 100 േപരാണ്  വി  നാടുക   വഴി വ ി 

ക്കാനിെല ി അ  േഫാ  സാ െയ വി യായി ഖയ്ാപി 
 ാജു േവഷനി   പ േച  ് അവെള അനുേമാദി  

ത് . അതി  അവ െട സേ ാഷം അതി   പെ ടു  
വ  ം, ന െട ഇടവക ം ഇടവകക്കാ  ം ലഭി െമ തി   
സംശയമി . ഈേശാ െട തി ദയ ം േമ ഡ്  മാതാ ം 
കഴി ാ  , അ  േഫാ  സാ  ന െട ാമെ  മ യ്  
യായി അ ത  െകാ  നെ  അ തെ ടു ം. 

     ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  
ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

1. Funeral Group Photo with sisters and father. 2. Chapel where 
she is buried. 3. St. Mary’s Forane Church, Bharananganam. 

1. In the coffin. 2. Tomb.  
3. Her room. 

1.Her father.  
2. Painting of Annakkutty. 
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1. കഠിനേവദനകളി ം വലിയ പരീക്ഷണ ളി ം മണവാളേനാ 
ടു  േ ഹബ ി   എെ  ഉറ ി   നി  ിയത്  കുരിശി   
ചുവ ിെല ീയാണ് . 
2. മന റിേവാെട ഒ  നി ാരപാപം േപാ ം െചയ് ത്  ന   
ൈദവെ  ഉപ വി തിേനക്കാ   മരി താണ്  എനി 
ക്കി ം. 
3. എനിക്ക്  ഏ ം ിയ രമായ േഭാജനം വി  കു  ബാന 
യാണ് . ǌാനാണ്  ജീവെ  അ ം എ  ളിയ ദിവയ്നാഥ   
എെ  ഉ ി   ആഗതനാകുേ ാെഴ ാം അവാചയ്മായ ആന ം 
ǌാ   അനുഭവി . 
4. എെ  വനും ǌാ   ക  ാവിന്  വി െകാടു ിരി ക 
യാണ് , അവിടു ്  ഇ ം േപാെല െചയ് തുെകാ െ . 
5. ിരി ഒ  തിരിെവ മാണ് , സ ടെ ടു വ െട ഖ 
േ ്  േനാക്കി ക ണേയാെട ǌാ   ിരി ം. 
6. എളിമയാണ്  കൃത െട രാ ി; എളിമെ ടാ   ലഭി 

 ഏെതാരവസര ം വലിയ ഭാഗയ്മായി ǌാ   ക തു . 
7. െത ി   ഉ  െ ടു  ഓേരാ ാവശയ് ം െത ്  എ  ലഘുവാ 
യി ാ  േ ാ ം, എെ ി ം ായ ി ം ǌാ   സ േമ 
ധയാ െച ം. ഇതാണ്  െത ി  നി ്  പി ിരിയാനു  എ  
വഴി. 
8. എ ാ  േവദനക ം ഈേശാ െട തി ദയ ി   സമ  ി 

േ ാ   ൈകവ  സേ ാഷം എ േയാ വ താണ് . 
9. ൈദവേ ഹ െ ി   പരേ ഹ ്  ം െ ാടി െമ 

േപാെല. 
10.   പണം െചലവാ തിെനക്കാ   ക്ഷ്മതേയാെട 
ആയിരിക്കണം നാം വാ ക   ഉപേയാഗി ക. 
11. െകാടു തിലാണ്  എനിക്ക്  സേ ാഷം, ലഭി തില 

 . ഖ തി പറ വരി  നി ്  ǌാ   ഓടിയക ം. 
12. എെ  വനും േ ഹ ിെ ം പരിഹാര ിെ ം ഒ  
ബലിവ വായി ഈേശാ ്  ǌാ   സമ  ി . 
13. ഈേശാ എ  തി നാമം ഉ രി ത്  എെ  നാവിന്  
ഏെറ മധുരമാണ് . 
14. ക  ാവിേനാട്  എേ ാ ം വിശ സ് തയായിരിക്കാ   ǌാ   
ആ ഹി  ; അതിനായി മി . വാ മാ തിെനക്കാ   മരി 

താണ്  എനിക്ക്  ഇ ം. 
15. ആ ഹ ിനു വി മായി വ െത ാം ന ായി 
സഹി ് ക  ാവിന്  കാ  െകാടുക്കണം. 
16. േ ഹെ  തി ദുരിത   സഹി ക, അതി   സേ ാ 
ഷി ക ം െച  ക. ഇതുമാ േമ ഇഹ ി   ǌാ   ആ ഹി 

; േലാകസേ ാഷ െളാ ം എനിക്കായി ത ാ 
 െയ ്  എനിക്ക്   ണേബാധയ് ് . 
17. ഒ ം ഓ  ്  ന   ദുഃഖി േക്ക തി . ക  ാവ്  
എേ ാ ം നേ ാടുകൂെട ് .  
18. എനിക്ക്  എെ  ഈേശാെയ മാ ം മതി; മെ ാ ം എനി  
േവ . പറ റിയിക്കാ   വ ാ  മാധുരയ്മായ എെ  ഈ 
േശാേയ, േലാക സേ ാഷ െള ാം എനിക്ക്  ക ായി 
പക  ണേമ എ താണ്  എെ  നിര രമായ ാ  ഥന. 
19. മാേ ാദീസായി   ലഭി  വര സാദം ഇതുവെര ം ന െ  
ടു ാെത കാ ക്ഷിക്കാനു  അനു ഹം ൈദവം എനി  

ദാനം െചയ് തു. 
20. കുരി  ത ാണ്  ഈേശാ േ ഹി ത്  േ ഹി  
വ  ക്കാണ്  കൂടുത   കുരി ക ം സ ട ം അവിടു  ന ക. 
സഹി ത്  എനി  സേ ാഷമാണ് ; സഹിക്കാ   ലഭി 
ക്കാ  ദിവസം നയ്മായി ാണ്  എനി  േതാ ത് . 
21. എെ  ക  ാവ്  അറിയാെത എനിക്ക്  ഒ ം സംഭവി  
കയി  എ ്  എനിക്ക്  ഉറ  വിശ ാസ ് . 
22. എെ ാം ക ാടുക ായാ ം ǌാ   ഒരിക്ക ം ആവ 
ലാതി പറ കയി . 
23. എെ  ആ നാഥ   കുരിശിലേ    മരി  ത് ? എനി ം സഹ 
ന െട കുരിശി   മരിക്കണം. 
24. കുരിശി   ചുവ ി  നി വ  േപാ ം ക ണയി ാ െത ഈ 
േശാെയ നി ി കയേ    െചയ് തത് ? എനിക്കാകെ  ആശ സി 
ിക്കാനും ഷിക്കാനും സഹതപിക്കാനും എ േയാ േപ   

അടു ് ! ǌാ   ഈേശാ െട മണവാ ിയേ   ? മണവാളെ  
േവദനക   ഓ  േ ാ   എേ ത്  എ  നി ാരം! 
25. സ  ഗ ി   എനി  േ ഹ  ഒര ് ; ആ ആ  
െയ റി   പറ േ ാ   സേ ാഷംെകാ ്  എെ  ക നി 
റ ം. 
26. കഷായം ത  ക  ാ തെ  പ സാര ം ത ം. പാര 
വശയ് ിനുേശഷം ഉ ാകു  ആന േമാ  േ ാ   പാര 
വശയ്ം നീ ി തിനായി ാ  ഥി വാ   േതാ കയി . 
27. ിരി ഴ   ചക്കിലി  െǌരി   കി  ചാറ്  സംഭരി  
വ   ീകരി േ ാ   വീരയ്  വീ  കി . അതു 
േപാെല േവദനക  െകാ  ീകരിക്കെ ടുേ ാ   നാം 
ആ വീരയ് വരാകു . 
28. ആ ം അറിയാെത േനാ  േനാ ക, അതു മന ിനു ശക്തി 
പക ം 
29. ǌാ   ഏതു കാരയ്ം അേപക്ഷി ാ ം എെ  ന  ൈദവം 
ഒരിക്ക  േപാ ം എെ  അേപക്ഷ സാധി   തരാതി ി ി . 
30. അധികാരിക   എ  തീ മാനി േവാ, അത്  എെ  
സംബ ി   ൈദവതി മന ായി ǌാ   കണക്കാ . 
31. ǌാ   സഹന ിെ  ിയാണ് ; സഹന ം തയ്ാഗ മാ 
കു  ക  ക  െക്കാ ാണ്  സ  ഗ ി   ന ക്കായി മാളികക   
പണി ത് . 
32. എനി  ഒ  േ ഹ കൃതമാണ് ; എെ  ദയം വനും 
േ ഹമാണ് . ആെര ം െവ ക്കാ   എനി  കഴി കയി . 
33. ക  ാവിെ  കുരിശിെ  ഓഹരി എനി ് ; ǌാ   
അവിടുേ ാടുകൂെട കുരിശിലാണ് . ഈ ഭാഗയ്ം എ ാ വ  ം 
ഉ താേണാ? അതുെകാ ്  ǌാ   മിടുക്കിയാണ് . 
34. ǌാ   അേപക്ഷി ാ   കുരി ക   മാ േമ ലഭി ക ; 
അവ സഹിക്കാ   സ ത െ ി   മാ ം നി   എെ  
ാ  ഥന േതടിയാ   മതി. 

35. കൃത െട പരിമള െ ്  ന ക്ക്  അട   ക്ഷിക്കാം; 
എ ാം ഈേശാ മാ ം അറി ാ   മതി. 
36. ഭാര റ  പക്ഷിക  ക്ക്  വളെര േവഗ ി   പറ യ 
രാ   സാധി മേ ാ . ചില പക്ഷിക   പറ ാ   ചിറകടി  
ശ ംേപാ ം േക  കയി  . ǌാനും അതുേപാെല പറ  
േപായി എെ  മണവാളെ  മടിയി   അഭയം ാപി ം. 

(അ  േഫാ  സാ െട സ യംേ രിത ാ  ഥനകളി  നി ് ) 
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YOUTH AND COUPLES RETREAT 
Residential Couples Retreat, Youth Retreat in Malayalam, Teens Retreat in English 
for 7th to 10th Graders, and Youth Retreat in English for 11th graders and up for St. 
Mary’s Unit and Maywood Church. Expert Team will guide all the retreat groups. 
 

WHEN: December 26th evening to 29th evening. 
WHERE: Bishop Lane Retreat Center, Rockford. 
Common Transportation will be arranged. Early Registration is required to assure your 
seat. Registration fee per person to meet the expense including food, accommodation, re-
source team, and transportation is $250. Compulsory for Religious Education Staff and 
students from 7th grade. Please don’t miss this great opportunity for spiritual experience. 
Please register with payment to Retreat coordinators, youth directors or DREs. 

MARRIAGE PREPARATION COURSE 
     Family Commission of Sacred Heart Knanaya Catholic Parish is offering Marriage Prepara-
tion Course that is mandatory for Catholic Marriage. The course will be held at our Church 
from Friday, November 28 to Sunday 30th. Early registration is required. Please contact Tonny 
Pullappally at 630-205-5078. 

 
 

ഇടവക പ ിയി   ഈ വ  ഷ 
െ  െകാ പ ്  ഒേക്ടാബ   10 െവ ി ത   19 ǌായ   
വെരയായിരി ം. തി   ത   െവ ിവെര ദിവസ ളി   
ൈവകുേ രം 7:00നും ശനിയാ  കളി ം ǌായറാ കളി ം 
രാവിെല 10:00നും കു  ാന  േശഷമായിരി ം െകാ  
െചാ ത് . ǌായറാ കളി   കു ിക െട െകാ  ഇം ീഷി   
േവദപാഠ ിനുേശഷം പാരീഷ്  േഹാളിലായിരി ം. തുട  ് 
അവ  ക്ക്  കു  ാന ം േഹാളിലായിരി ം. 
ക ണി ി െസ റിെല െകാ  നമ ാരം ഒേക്ടാബ   20 ത   
24 വെര ം 27 ത   31 വെര ം (തി   ത   െവ ി വെര) 
ൈവകുേ രം 7:00 മണി ്  കു  ാനെയ തുട  ാ യിരി ം. 
ഓ.എ  .വി.യിെല കു ിക െട  െകാ  നമ ാരം ഒേക്ടാബ   
19, 26 തീയതികളി   ൈവകുേ രം 5:15 നായിരി ം. 

 
 
 

- October 19th Sunday is the Mission Sunday. 
- We have to pray for all missionaries in this period of 
Christian persecution in India. 
- Let us contribute for mission 
work through second collection, 
and auction at Maywood and OLV. 
- We are also missionaries of 
Christ and so we need to rededicate 
our life for Christ’s Mission 
through the service of our church 
and service of all humanity. 

Sister Alphonsa Muttathupadathu, born as Anna Muttathupadathu to Joseph and Mary 
Muttathupadathu on August 19, 1910 near Kottayam, was popular with children. Nick-
named "Annakutty," she lost her mother early, and was raised by a maternal aunt. 
Alphonsa joined the Poor Clares in 1927 and received her postulant's veil in 1928. She also 
taught at a school in Vakakkad. Throughout her life, Sister Alphonsa suffered from severe 
illness, but recovered every time. She died on July 28, 1946 after a painful illness. She is 
buried at Bharananganam, South India in the Diocese of Palai. Her tomb has turned into a 
center of pilgrimage and many miracles have reportedly occurred there since then. Blessed 
Alphonsa would become Saint Alphonsa on October 12, 2008 and Sister Alphonsa would 
be India's second Catholic saint and first saint of the Syro-Malabar Church.  
 

Prayer to Blessed Alphonsa  
Oh, Blessed Alphonsa, you have been graciously chosen from our midst to be united with Jesus Christ, our 
savior, in the misery of his passion, death and resurrection. You have grown to the heights of holiness and 
have been crowned with heavenly glory.  
Help us in our trials and tribulations. Oh! Daughter of sufferings, obtain for us the grace to lead a holy life, 
following your example, in total submission to the will of God. Be with us, transforming all our sorrows into a 
holy sacrifice in union with Christ Crucified, in reparation to our sins, for the sanctification and salvation of 
the whole world. Amen  
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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.  

October 12 October 19 

George Karikkal 
Jaison Chacko 
Abin Kulathilkarottu 
Sunil Vanchiparikal 
English Mass 
Neethu Ellankiyil 
Greesham Kattapuram 

Kichu Maliackalthera 
Jintu Muriparambil 
Sherry Kulathilkarottu 
Malu Muriparambil 
English Mass 
Justin Korattiyil 
Anupama Puthenpurayil 

തിേയാളജി േകാ ് 
     മാസ ിെ  എ ാ ര ം നാ ം ശനിയാ കളി   10:00 മണി െട തി ക്ക    േശഷം 
തിേയാളജി േകാ ് നട ്. ൈബബി  , ആരാധനാകര്മം, സഭാ ശാ ം, തുട ിയ വിഷയ 

  പഠി വാനും ധയ്ാനി വാനും ാ  ി വാനും ആ ഹി വ   ഇതിെ  േകാ  ഡി 
േന റായ േറായി കേ ാ റ െട പക്ക   േപ  ന ി രജി   െച ക. േഫാ   ന  : 630-290-
8756. 

     READERS / LECTORS                                  ഏലിയാ ീവാ േമാശ കാല    

October 12 PASSAGE MAYWOOD MALAYALAM & ENGLISH ST. MARY’S UNIT  
1st Reading Isaiah 25:6-10a  Annama Thekaparambil  Greesham Kattapuram  Justin Mathew  
2nd Reading Philip 4:12-14, 19-20  Jose Thazhaththuvettathu  Lidiya Jacob  Naibo Thaiparampil  
Gospel Matthew 22:1-14  I have prepared my banquet, and everything is ready. Come to the feast!  
October 19     
1st Reading Isaiah 45:1, 4-6  Mary Mannathumakil  Jaimie Vayalil  Tebin Kalapurackal  
2nd Reading 1 Thessalo. 1:1-5b  Simon Kattapuram  Danny Kaniyaly  Terrin Kulangara  
Gospel Matthew 22:15-21  Give to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s  

SEMINAR OF LAY MINISTRIES 
At our parish hall 
On Sunday November 2nd at 11:30 A.M. 
Inauguration: Mons Joseph MLA 

(Minister of Public Works, Kerala) 
Felicitation: Prof. Babu Thomas Pooz-
hikunnel, Principal, Uzhavoor College. 
Mr. Johny Lukose (Malayala Manorama 
News Editor) 
     All parishioners are invited to attend 
this seminar sponsored by Men’s Ministry and Women’s 
Ministry of our parish. 

BLESSING AND INAUGURATION OF OUR NEW SANCTUARY 
 

His Grace Mar Mathew Moolakkatt and  
His Excellency Mar Jacob Angadiath  
will bless and inaugurate  
the sanctuary of our church  
remodeled according to our tradition  
on Sunday October 26th at 10:00 A.M. 

Please 
Support 

Our 
Advertisers. 
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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 * 

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 

 

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 

Professional with 11 years experience 
in catering. 

Call WILLIAM GEORGE 
911 Greenwood Road,  
Glenview, IL 60025 
Tel: 847-998-5635 
Cell 773-842-5179 

E-mail:  
malabarcat@yahoo.com 

 
Your  

 
Advertisement Here 


