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     ന െട ഇടവക െട ആഭി ഖയ് ി   നട  വി വാര ഷകളി    ഭക്തി  ം പെ ടു ് ആ  
നവീകരണ ി ം ഉയി  ിെ  ആന ി ം പ േച വാ   ഏവെര ം ക്ഷണി . ന െട ഈ വ  ഷെ  വി വാര 
ക    ഇ കാരമാണ് :  
     ഓശാന: (ഏ ി   5) രാവിെല 10:00ന് ഇടവക പ ിയി ം ൈവകുേ രം 5:30ന് ഓ.എ  .വി. പ ിയി ം  കു േ ാല 
െവ രി ്, ദക്ഷിണം, കു  ാന. 
     െപസഹാ വയ്ാഴം: (ഏ ി   9) ൈവകുേ രം 6:30ന് ഇടവക പ ിയി ം രാ ി 9:00 ന് ക ണി ി െസ റി ം കാ ക ക   

ഷ ം കു  ാന ം അ ം റിക്ക ം. ര ിട ം െപസഹാ അ ം പാ ം െകാ വ  സഹകരി മേ ാ. ഇ െ  
േന     പതി േപാെല ജീവകാ ണയ് വ  ന  താണ്. 
     ദുഃഖെവ ി: (ഏ ി   10) രാവിെല 10:00ന് ഇടവകപ ിയി   പീഢാനുഭവ ഷ. കാ  ിക  : ഫാ. ഏ ഹാം 
േ ാല ്, ഫാ. മാത  ഇളയട മഠം MSFS ( സംഗം), ഫാ. േ ാമി വ കുളം. തുട  ് വഴിയി െട പ ിചു ി കുരിശിെ  

വഴി ം, ക ിേന  ം. ീവാ പാത ് ക ി   പിടി വാ   എ ാവ ം കുരി ക   െകാ വ ത് ന ായിരി ം. 
ൈവകുേ രം 7:00 ന് ക ണി ി െസ റി   പീഢാനുഭവ ഷ ം കുരിശിെ  വഴി ം ക ിേന  ം. സംഗം: ഫാ. േ ാം 
േതാമസ് പ ല േ   MSFS.  ഇ െ  േന   വി നാടുക െട സംരക്ഷണ ിനു താണ്.  
     ദുഃഖശനി: (ഏ ി   11) ഇടവക പ ിയി   രാവിെല 10:00ന്  ദുഃഖശനി ആചരണം:   തീ,   െവ ം െവ രി ്. 
തിരിക ം വി  ജലം െകാ േപാകുവാ   െചറിയ പാ ം െകാ വരാം. േഹാളി വാ   േബാ ി ം െമ കുതിരി ം അഗാെ  
േ ാറി   നി  വാ ാ താണ് . ാന ാന ത നവീകരണം, കു  ാന. 
      ൈവകുേ രം 7:00ന് ഇടവക പ ിയി   ഈ   കു  ാന. കാ  ിക  : ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്, ഫാ. േ ാം േതാമസ് 
പ ല േ    MSFS ( സംഗം), ഫാ. േ ാമി വ കുളം. തുട   േ ഹവി ്. 
     െസ ് േമരീസ് ണി ിെ  ഈ   കു  ാന രാ ി 11:00ന് ൈന   സിെല 8307 േനാ  ് ഹാ  ലം അവന വി  െസ ് 
േജാ  സ് പ ിയി  . കാ  ിക  : ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്, ഫാ. മാത  ഇളയട മഠം ( സംഗം), ഫാ. േ ാമി വ കുളം.  
     ഉയി   ǌായ  : (ഏ ി   12) രാവിെല 10: 00 ന് ഇടവക പ ിയി   ദിവയ്ബലി. 

The Sacred Heart Knanaya Catholic Parish of Chicago extends its prayerful greetings to Rev. Fr. 
Stany Edathiparambil and the Knanaya Catholic Community of Atlanta on the occasion of the bless-
ings of its new church and establishment of Holy Family Knanaya Catholic Mission as the Second 
Knanaya Catholic Parish in North America. We extend thanks to Bishop Mar Jacob Angadiath.  
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SATURDAY, APRIL 4, 2009 
Youth Retreat at Techny Towers, 2001 Waukegan Rd., 
Northbrook, IL 60062 from 7:00 A.M. to 9:00 P.M. by 
Mark Nimo and team. 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
Passion Play tour to Munster, 340 W. 45th Street, Munster, 
IL 46321. Show starts at 3:00 P.M. 
 

SUNDAY, APRIL 5, 2009 
ഓശാന ǌായ   

Palm Sunday service at Maywood at 10:00 A.M.  
Blessing, distribution of palm leaves, and procession. 
No Religious Education Class and English Mass at May-
wood today. 
Religious Education Class at OLV at 3:45 P.M. 
Palm Sunday service at OLV at 5:30 P.M.  
Blessing and distribution of palm leaves, procession, and 
Holy Mass. 
 

HOLY THURSDAY, APRIL 9, 2009 
െപസഹാ വയ്ാഴം 

Passover at Maywood with washing of feet at 6:30 P.M.  
കു  ാനെയ തുട  ് ഹാളി   അ ം റിക്ക  . 

Passover at Community Center with washing of feet at 
9:00 P.M.  
കു  ാനെയ തുട  ് അ ം റിക്ക  . 

GOOD FRIDAY, APRIL 10, 2009 
ദുഃഖ െവ ി 

ഇടവക പ ിയി   10:00ന് പീഢാനുഭവ ഷ ം 
വഴിയി െട ീവാപാത ം. 
സംഗം: ഫാ. മാത  ഇളയട മഠം MSFS 

ക ണി ി െസ റി   ൈവകുേ രം 7:00ന് പീഢാനുഭവ 
ഷ ം കുരിശിെ  വഴി ം. 

സംഗം: ഫാ. േ ാം േതാമസ് പ ല േ   MSFS.   
 

HOLY SATURDAY, APRIL 11, 2009 
ഇടവക പ ിയി   9:00ന്  ദുഃഖശനി ആചരണം:   തീ, 

  െവ ം െവ രി ് (തിരിക ം വി  ജലം െകാ  
േപാകുവാ   െചറിയ പാ ം െകാ വരാം) ാന ാന ത 
നവീകരണം, കു  ബാന. ഉയി   തി ാളിന് ഒ ക്കം. 
 

ഇടവക പ ിയി   7:00 P.M.ന്  ഉയി  ിെ  തി ക്ക   
 . സംഗം: ഫാ. േ ാം േതാമസ് പ ല േ   MSFS.   

തുട   േ ഹവി ്. 
 

െസ ് േമരീസ് ണി ിെ  ഈ   കു  ാന രാ ി 11:00ന് 
ൈന   സിെല 8307 േനാ  ് ഹാ  ലം അവന വി  െസ ് 
േജാ  സ് പ ിയി  . സംഗം: ഫാ. മാത  ഇളയട മഠം. 
 

EASTER, APRIL 12, 2009 
രാവിെല 10: 00 ന് ഇടവക പ ിയി   ദിവയ്ബലി. 
 

THURSDAY, APRIL 16, 2009 
Holy Mass, Novena, and Benediction at Community Cen-
ter at 7:00 P.M.. 
 

FRIDAY, APRIL 17, 2009 
Holy Mass and Novena of St. Michael at Maywood at 7:00 
P.M.  
 

SATURDAY, APRIL 18, 2009 
Holy Mass and Novena at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, APRIL 19, 2009 
Syro-Malankara Holy Mass at 8:30 A.M. 

 

PASTOR / VICAR 
Fr. Abraham Mutholathu Jacob 
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 
Third 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. 
 

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. 
 

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. 
 

PARISH VOLUNTEERS’ MEETING 
First Friday evenings after Holy Mass. 
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എെ  ിയ  സേഹാദര േള, 

     പഴയ നിയമ ിെല ഏ ം താപവാനായ ദാവീദു രാജാവ്  
ഒ  ദു  ബല നിമിഷ ി   െച  പാപം അനവധി െകാടും 
പാപ ളിേല  നയി . എ ി ം അേ ഹം നീതിമാനും നിരപ 
രാധി മായി ചമ  നട  സംഭവം മറകൂടാെത വി   

ി   േരഖെ ടു ിയി ് . (2സാ െവ   11:2 ത  ).  

     ഒ  ദിവസം ഉ മയക്ക ിനുേശഷം െകാ ാര ിെ  മ  
ാവി   ഉലാ ിെക്കാ ി  രാജാവ്  കുളിക്കടവി   അ   

ന യായി കുളി െകാ ി  വ രിെയ ക ്  അവളി   
ആകൃ നായി. അവെള ആളയ ്  െകാ ാര ിേല  വ ിയ 
അേ ഹം, അവ   തെ  ൈസനയ് ിെല പ ാളക്കാര   ഊറി 
യാ െട ഭാരയ് ബത്ഷീബയാെണ റി ി ം അവെള ൈലം 
ഗിക പാപ ിനു േ രി ി . അതുവഴി അവ   ഗ  ഭിണിയാ 
െണ റി േ ാ   തെ  ത  മറ  െവ ്  അവ െട ഗ  ഭ ി 
നു രവാദി ഊറിയായാെണ  ാപി വാ   രാജാ  ചില 

മ   നട ി. അേ ഹം ഊറിയാെയ രംഗ നി ് 
ആളയ  വ ി. അയാ   ബത്ഷീബ മായി ദാ തയ്ബ  

ിേല  െ ട ക്ക സാഹചരയ്ം രാജാവ്  ഒ ക്കി. വാ  
േപടക മായി തെ  ൈസനയ്ം ം െച േ ാ   താ   
ഭാരയ് മായി ൈലംഗികബ ിേല  െ ടു തു ശരിയ  എ  
അക്കാലെ  വിശ ാസമനുസരി ്  നി ള നായ ഊറിയാ 
അതി  നി  വി നി .                        

     നി ിയി ാതായ രാജാവ്  അടു  െകണിെയാ ക്കി. 
ശ ൈസനയ് ിെ  വാളിനിരയാക ക്കവിധം ഊറിയാെയ 
അപകടം നിറ    നിരയി   നി  ി വധിക്കെ ടുവാനു  
നി  േ ശം ൈസനയ്ാധിപന്  രാജാവ്  ഊറിയാ െട ൈകവശം 
തെ  അയാളറിയാ വിധം രഹസയ്മാക്കി െകാടു യ . 
അ െന ഊറിയാെയ ം മ  ചില സഹ ൈസനികെര ം ശ  
ൈസനയ്ം വധി . ആ വിവരം അറി  രാജാവ്  ഒ  വിധവ  
ന  ജീവിതം ന ാെന  വയ്ാേജന ബത്ഷീബെയ രാജ പ ി 

യായി സ ീകരി .  

     അ െന പാപ ിനുേമ   പാപം െച ി ം ന വനായി ചമ 
 ദാവീദു രാജാവിെ  മന:സാക്ഷി ഉണ  വാ   ൈദവം 

നാഥാ   വാചകെന രാജസ ിധിയിേലക്ക്  അയ . വാച 
ക   െക ി മ  ഒ  േകസ്  രാജ സമക്ഷം ഉണ  ി : "അ  
േയാ മഹാരാജ  , അ െട സാ ാജയ് ്  വലിെയാ  അനീ                                           
തി നട ിരി . ഒ  ധനിക   തെ  ഭവന ിെല ിയ 

അേനകായിര െട ഖം 
േനാക്കി കു മാേരാപി  നാം 
ന െട മാ ം ഖം കാണാറി . 
അതിനാ   അതിെ  ൈവകൃതയ്ം ന ക്കറിവി . 

 

അതിഥിെയ സ  ക്കരി വാ   തെ  100 ആടുകളി   ഒ ിെന 
െകാ തിനു പകരം തെ  അയ   പക്കെ  ഒ  പാവെ  
വ   തെ  മക്കെളേ ാെല താേലാലി  വള  ിയ ഏക 
ആ ി കു ിെയ ബലമായി പിടി ്  െകാ ." 

     ഇതു േക  ധാ  ിക േബാധ ാ   േകാപാകുലനായ 
രാജാവ്  അ ാപി : "ൈദവം ജീവി ിരി െ ി   തീ   
യാ ം ആ ധനിക   മരണ ശിക്ഷ ്  അ  ഹനാണ് ." അേ ാ   
നാഥാ   വാചക   പറ : "ആ ധനികനായ പാപി അ  
തെ യാണ് . അേ ാഴാണ്  ദാവീദു രാജാവിനു ബത്ഷീബെയ 
സ മാ വാ   താ   െച കൂ ിയ പാപ ച ലക െട എ  
ം കാഠിനയ് ം േബാ യ്മായത് . അതി   അേ ഹം പ ാ  

പി ക ം െച . 

     ദാവീദിെ  ൈദവെ ം നീതിെയ ം മറ  ഈ വിധ 
വ  ന ിെ  തനിയാവ  ന ളാണ്  ന ി   മിക്ക 

വ ം ഇ  െച ത് . സ ാ  ത ം ഖേലാ പത ം 
േവ ി ചൂഷണ ം അധാ  ിക വ  ന ം ഒ ിനു റ 
െക മെ ാ ായി െച കൂ ിയി ്  മാനയ്ത ചമ വാനു  വണത 
ന ി ് . താ   നീതിമാനും ബാക്കി വെര ാം അധാ  ി 
ക മാെണ  േബാ യ് ി   കഴി  അവ  ഇ  മാ മ , 
കര്ി വിെ  പരസയ്ജീവിതകാല ായി . പാപരഹിത 
നായി  കര്ി നാഥെന േലാക ിെല ഏ ം വലിയ െകാടും 
പാപിയായി കു ി ഹീനമായി ശിക്ഷി വാ   സ യം നീതി 
മാ ാരായി ചമ ി  അ െ  മാണിമാ   കഴി . 

     േരാഗികേളാടും മരണാസ േരാടും നിരാശയി   കഴി വ 
േരാടും പാപികേളാടും ക ണ കാണി  കി നാഥെ  വിേമാ 
ചന െമാഴികളി   ആകൃ രായ ജനം, െജ സെലം ൈദവാലയ 

ി   െപസഹാ ആചരി വാെന ിയ ഈേശാെയ ആേവശ 
േ ാെട ം വിജയാരവെ ാെട മാണു സ ീകരി ത് . ം 
ജയി ് , വിജയ താപവാനാ ം സമാധാന ദൂതനാ ം ക ത റ 
െ ിയ ഈേശാെയ അവ   േമ   വിരി ം മര ി  
ക   വീശി ം "ǌ െള രക്ഷി ക" എ  ം വ  
ഓശാന പാടി സ ീകരി േ ാ   അത്  വിലമതി തിനു 
പകരം അവ  ം ഈേശാ െമതിെര പി പി  യ ദ 
മാണിമാെരയാണു നാം കാണുക. വാ വ ി   ഏ ം 

വലിയ പാപികളായ അവ   നീതിമാ ാരായി ചമ ാണു 
െപ മാറിയത് . ദാവീദു രാജാവ്  നാഥാ   വാചകെ  കഥേക ്  
അനയ്െ  പാപ ിനു മരണശിക്ഷ വിധി തുേപാേല, െകാടും 
പാപികളായ അവ   നിരപരാധിയായ ഈേശാെയ അതി 
ദാ ണ ം ഏ ം അപലപനീയ മായ കുരി മരണ ിനു വഴി 
െയാ ക്കി. 

    അ തു േനായ ിെ  അവസാന വാരം ഓശാന തി ാ   
ആേഘാഷി െകാ ്  വി  വാര ിനു നാം തുടക്കം കുറി  
േ ാ  , പാപികളായ നാം ദാവീദു രാജാവിെനേപാെല നീതിമാ 

(Continued on page 4) 

"""ആ പാപി നീ തെആ പാപി നീ തെആ പാപി നീ തെ !"!"!"   
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കു േ ാല കുരിശാകൃതിയി   (2 ഇ  നീളം) 
അ ിേ   (കുടുംബനാഥ) വ . അ െ ി   
ആവി വ ്  േവവി ക. (ഈ  ക്കി  െകാ ്  കു ി 
േനാക്കി അരിെ ാടി അതി   പിടി ിെ ി   
െവെ ്  അറിയാം). 
 

ഇ റി അ ിെ  പാ   ത ാറാേക്ക  വിധം 
േച വക   
ശ  ക്കര: 1കിേലാ ാം 
േത ാ: 4 എ ം 
ജീരകം: 15 ാം 
എ ്  : 25 ാം. ഓ ി   വ െ ടു ക. 
ഏല ാ: 4 എ ം 

ചുക്ക് : 1 െചറിയ കക്ഷണം (5 ാം) 
ഉ ്  ആവശയ് ിന്  
പാകം െച  വിധം 
 

     സാധാരണയായി പാ   കാ ത് അ ാഴം കഴി ാണ്. 
തിയ കല ം തവി ം ഇതിന് ഉപേയാഗി ി .  

     ശ  ക്കര ഒ  ാസ്  െവ െമാഴി ്  ഉ ക്കി അരിെ  ടു ക. 
േത ാ ചിര ിെയടു ്  3 ാവശയ്ം പിഴി െ ടു  പാലി   
(ഏകേദശം 2 ലി  ) അരിെ ടു  ശ  ക്കര േച  ്  അടു  
വ ്  ഇളക്കിെക്കാ ിരി ക്കണം. തിക  േപാകാെത 

ിക്കണം. കു  േ ാല കുരിശ്  ആകൃതിയി   പാലി  ) 2 
ഇ ്  റി ് ) ഇടണം. തിക  കഴി േ ാ   3   വ  
അരി െ ാടി അ  പം േത ാ ാലി   കലക്കി അതി   ഒഴി 

ക. പാ ിെ  ി   പിടിക്കാെത ഇളക്കിെക്കാ 
ിരിക്കണം. തിക  കഴി േ ാ   വ  വ ിരി  

ജീരകം, എ ് , ഏല ാ, ചുക്ക്  ഇവെപാടി ്  ഉ ം തൂളി ഇറക്കി 
വ ക. 

 

അ ം റി   
     െപസഹാ വയ്ാഴാ  അ ാഴ ിനു േശഷമാണ്  അ ം റി 

ക. എ ാവ ം കൂടി ഭയഭക്തിേയാെട എ േ  നി ്  ഗൃഹ 
നാഥെ  േനതൃത ി   ാ  ന െചാ . 
     ഗൃഹനാഥ   എ േ നി ്  കുരിശ ിേ  കു  
േ ാല എടു മാ ി ക ിെകാ ്  കുരിശാകൃതിയി   അ ം 
റി . തുട  ്  ആവശയ്ാനുസരണം െചറിയ കഷണ  

ളാക്കി റി . 
     വ   ത   ഇ ൈകക ം നീ ി ഭക്തിേയാെട ഗൃഹനാ 
ഥെ  ൈക ി   നി ം അ ം വാ . വലതുൈക ി   
അ ം എടു ്  ഇടതുൈക ്  വലതുൈക െട ിനു താെഴ 
(ആദര  കാണിക്കാ  ) പിടി ാണ്  നേ ത് . 
പാ   ക കളി   എടു ്  അതി   അ ം ക്കിയാണ്  കഴി ക. 
     വിശ ാസികള ാ വ  ക്ക്  കുരിശ ം െകാടുക്കാറി . അതി 
നുപകരം കുരി വ ാെത ഇലയി   മടക്കിവ ്  അ ം ഉ ാക്കാ 

് . അ ം റി ലിനു ്  കു ിക   െകാടു  അ ം 
കുരി  വര ാ താണ് . 
     അ േമാ പാേലാ താെഴ വീഴാെത ിക്കണം. പാെലടു  
ക ക   ക കിയ െവ ം ആ ക   ചവി ാ  ല ാണ് 
ഒഴി  കളേയ ത്.     

ാരായി ചമ കയാേണാ എ  ആ േശാധന െച ണം. ഈ 
േശാെയ ഓശാന പാടി സാധാരണ വിശ ാസിക   എതിേര  
േ ാ   ജന മാണിമാ   പി പി തുേപാെല മ വ  െക്ക 
തിെര പി പി  വണത ന ക്കി ല്ാതാക്കാം. ഈേശാെയ 
ഓശാനപാടി ദയ്മായി എതിേര  വിനയാന ിതരായ വിശ ാ 
സികേളാടു േച  ് "ǌ െള രക്ഷിേക്കണേമ!" എ ് ന ം 
ഈേശാേയാടു േകണേപക്ഷിക്കാം. ജ സെലം ൈദവാലയെ  

ീകരി  ക  ാവ് , ഉയി   തി ാളിെനാ  
ന െട ദയ െള വി മാക്കാ   കൃപന െ . 

         ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

(Continued from page 3) 

     ന െട പാര രയ് ി   ഢ ലമായ ചട ാണ് 
അ ം റി  . യ ദ െപസഹാേയാട് സാധ  യ് 

 ഈ ചട ് ഒ  കുടുംബ വി ാണ്. കുടുംബ 
നാഥന് അനനയ്സാധാരണ ാന ം കുടുംബ  
ഷ ് ആദരണീയത ം ന താണിത്. മക്ക   ത ി 
േലാ മാതാപിതാക്ക മാേയാ എെ ി ം സ രേ   
യി ാ  ഉെ ി   അതു പരിഹരിക്കെ ടു  േവള 
യാണിത്. േവെറ മാറി താമസി  മക്ക   തറവാ 
ി   വ ം, കാരണവ ാെര മക്ക െട വീ ി   െകാ  
േപാ ം അ ം റി ി ് കുടുംബ ബ   ഊ ി റ 
ി . പര രം ക്ഷമി വാനു  അെലൗകിക 

മായ അ രീക്ഷമാന് ഈ ചട ിനു ത്. അതു പരിര 
ക്ഷിേക്ക താണ്.     
 

ഇ റിയ ം ( ളി ി ാ  െപസഹാ അ ം)
ത ാറാേക്ക  വിധം 

േച വക   
പ രി: 1കിേലാ ാം 
ഉ  പരി ് : 150 ാം 
േത ാ: 2എ ം 
ജീരകം: 30 ാം 
ചുവ ി: 100 ാം 
െവ ി: 20 ം 
ഉ ് : ആവശയ് ിന്  
കു േ ാലക്കഷണം: 2 എ ം 
 

പാകം െച  വിധം 
     പ രി ക കി െപാടി ്  (തരി മീഡിയം) വ െ ടു ക. 
ഉ ്  ഓ ി   (എ  േച  ക്കാെത) ചൂടാക്കി ഇളം ചുവ ാകു 
േ ാ   വാ ക. ഉ ്  െവ ിലി ്  കുതി   കഴി േ ാ   
എടു ്  അര ക. ജീരക ം െവ ി ം ചുവ ി ം 
ന ായി അരെ ടു ക. േത ാ തരി വര ക്കവിധം മാ ം 
അര ക. അരിെ ാടിയി   ഉ ം െവ ം േച   കുഴ ക. 
അതിനുേശഷം ഉ ം മ ം അര ത്  കൂ ിേയാജി ിക. ൈക 
െകാ  േകാരിെയടുക്കാ  വിധം മാ ം െവ ം േച  ാ   
മതി. ാകൃതിയി  പാ ളിെലാഴി ്  ഓശാന  കി  

Msgr. Dr.  
Jacob Vellian,  
Vicar General,  
Archeparchy of 

Kottayam 
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Cruise to Bahamas & AlaskaCruise to Bahamas & Alaska  
 

     Considering the popular request, the cruise to Bahamas for the Thanksgiving Day Weekend. The new dates are No-
vember 27 - 30, 2009. The boarding of the cruise will start in Miami, Florida at 4:00 P.M. on November 27th and will 
end there on March 30th at 8:00 A.M. For rates, please contact the coordinators: 
Initial deposit of $25.00p/p is due before April 27, 2009 
 

     For reservation, please contact our coordinators Joy Nediyakalayil at 847-910-1068, Joy Chemmachel, Mary Pi-
narkayil Or travel agency Mathews Pilgrimage at 847-759-0899. 
 

     Those who would prefer cruise to Alaska can join the Knanaya Catholic Group from Los Angeles at Seattle. This 
seven day cruise in Star Princess will start from Seattle on Sunday, August 30th afternoon and will be back in Seattle 
next Sunday morning. Stops are Ketchikan, Tracy 
Arm Fjord, Juneau, Skagway, and Victoria (B.C., 
Canada).  
 

     The cost will be $826 p/p or above depending on 
your preference. Initial deposit of $200 is due before 
April 20th.  
 

     For reservation, please contact coordinators Jacob 
Mutholath @ 818-486-5006, James Chettiath @ 818-
679-6375 or Travel Agent Cheryl Newman at 818-
886-2000. 
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HOLY WEEK SCHEDULE 
Palm Sunday (April 5) Blessing of palm leaves, procession, 
and Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M. and at OLV at 5:30 
P.M. 
Holy Thursday (April 9) Washing of feet, Holy Mass and Pass-
over meal sharing at 6:30 P.M. at Maywood and 9:00 P.M. at 
Community Center. 
Good Friday (April 10) Passion Narrative, Way of the Cross, 
and snack at Maywood at 10:00 A.M. and at Community Center 
at 7:00 P.M.  
Holy Saturday (April 11) Blessing of new light & water, Re-
newal of Baptismal promises and Mass at Maywood at 10:00 
A.M. 
Easter Mass (April 11) Easter Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
and at St. John Brebeuf Church, 8307 North Harlem Ave., Niles, 
IL 60714 at 11:00 P.M. for St. Mary’s Unit. 
Easter Day (April 12) Holy Mass at 10:00 A.M. at Maywood 
for those who cannot attend on 11th. 
 

OTHER IMPORTANT ANNOUNCEMENTS 
Marriage Preparation Course of our church from April 24th 
evening to 26th evening. 
First Holy Communion & Chrismation at Maywood on May 
2nd Saturday at 3:00 P.M. and at OLV for St. Mary’s School on 
May 3rd at 4:00 P.M. All are invited for banquet. 
Main Parish Feast of the Most Sacred Heart of Jesus from May 
22 to 24th. 

     READERS / LECTORS                                  വി  വാരം 
April 5 PASSAGE MAWOOD  ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Genesis 49:1-2, 8-12 Mercy Ellavumkal  Prathibha Thachettu  

2nd Reading Zachariah 9:9-10 Santha Vallachery  Mathukutty Poozhikunnel  

April 9 HOLY THURSDAY  

1st Reading Exodus 12:1-14 Leelamma Puthenpurayil  Shiney Tharathattel  

2nd Reading Malachi 1: 8 - 12 Jessin Naduveetil  Peena Manappally  

April 10 GOOD FRIDAY  

1st Reading Genesis 22: 1-13 Vimal Thottapuram  Salom Pillaveettil 

2nd Reading Isiah 53:1-12 Josy Mannakulam  Shally Thoompanal 

April 11 EASTER MASS 

1st Reading Acts 10:34a, 37-43  Shiju Cheriyathil  Thampy Viruthikulangara 

2nd Reading 1 Corinthians 5:6b-8  Jojo Alappattu  Saira Kannampally 

 

PASSION PLAY TOUR TO MUNSTER, INDIANA 
340 W. 45th Street, Munster, IN 46321. 

     Various ministries 
of our Parish are orga-
nizing a tour to attend 
JESUS OF NAZ-
ARETH, a live passion 
play at Munster, Indi-
ana directed by Steve 
Munsey. The program 
we attend will be on Saturday April 4th at 3:00 P.M. 
That is the eve of Palm Sunday to prepare ourselves for 
the Holy Week. For Registration please contact 1-219-
922-6500 Extension 580 or visit  
http://www.jesusofnazareth.org  
You may arrange your own transportation. 

 

Coordinators from the parish: Reethamma Accathara, 
Thankamma Nediyakalayil, Regy Idiyalil, Gracy Vacha-
chira, Sunil Vettathukandathil, and Saly Kizhakkekuttu.  

For Favors Received 

 

- Marykutty 

USHERS 
AT MAYWOOD 

 

April 5 
Ajomon Poothurail,   
Abin Kulathilkarottu, 

Stephen Kandarappallil, 
Nirmal Maniparampil.  

 

April 11 
Malu Muriparambil,  
Jintu Muriparambil,  

Sindu Mulel,  
Christy Babu. 

ONE DAY YOUTH RETREAT 
On Saturday April 4, 2009 At Techny Towers  
2001 Waukegan Road, Northbrook, IL 60062. 

7:00 A.M. to  9:00 P.M.  
Mark Nimo and Team. 

 
All youth from 7th grade and up  
are welcome from both Sacred Heart  
and St. Mary’s Unit. 
Registration fee is $50 to meet the ex-
pense. 

Mandatory for all Religious Education 
Youth Teachers.  

For details, please call Sabu Mutholam at 
(708) 307-1795. Mark Nimo  

REGION 
BULLETIN 

 
     Easter 
issue of our 
newsletter will be the sec-
ond issue of the Knanaya 
Catholic Region. Some of 
our features won’t be 
available in that issue. 
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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 

For All Your Tax Services Loan Consultant 

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 

 
Cell: 847-276-7354 

Sabu Madathiparambil 
Citywide Mortgage of America Corp. 
sabuaphilip@hotmail.com 
Home: 847-918-0242 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

Equal Housing Lender 

SUNDAY OFFERINGS March 29 

Retreat at Community Center to team 471.00 

Sacred Heart Church Mal. Mass 2,145.00 

English Mass 50.00 

Building Fund 25.00 

Food Service (Sunday Retreat) 1,643.00 

Guadalupe Offering Box 201.00 

Agape Store for charity 212.00 

Retreat Net Income given to Retreat Team 10,202.00 

TOTAL AT MAYWOOD 14,478.00 

St. Mary’s Unit at OLV 511.00 

Gaanam Videos & Photos 
Edukkutharayil 

 

 
Professional Touch with  
Latest Technology. 

 

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

Please support our 
advertisers who 

make this bulletin 
possible. 

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 

& 

 

MARRIAGE  
PREPARATION COURSE 

     Family Commission of Sacred Heart 
Knanaya Catholic Parish is offering 
Marriage Preparation Course that is 
mandatory for Catholic Marriage. The 
course will be held at our Church from Friday, April 
24 to Sunday 26th. Early registration is required. 
Please contact Tonny Pullappally at 630-205-5078. 

For Favors Received 

 

- Mercy Mathew  

For Favors Received 
 

- Valsa Thekkeparambil 

Participants of Pastoral and Finance Council meeting of the 
Syro-Malabar Diocese of Chicago held on March 28th. 



 

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 

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        

 

KAIRALI CATERINGS 

777 North Milwaukee Ave., Glenview, IL 60025. 
Contact Mathew @ 847-652-7273 

 

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 

847-436-4330 (Cell) 

 
 
 

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, Cell: 773-983-0497 
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE 

We offer fast approvals. 

Jacob’s Food & Groceries 
 
 

579-581 n. York Road, Elmhurst, IL 60126 
 

Call Biju James Poothura @ 630-833-8072 
FRESH & FROZEN MEAT, FISH, VEGETABLE, 

SPICES & SNACKS.  
കൂടാെത എ ാവിധ േകരളീയ ഭക്ഷണ സാധന ം 

ലഭി താണ് . എ ാ ദിവസ ം രാവിെല 10 ത   രാ ി 8 
വെര തുറ  വ  ി താണ് .  

Tamil, Hindi & Malayalam Movies Available Here 

Greetings Greetings 
toto  

KnanayaKnanaya  
Catholic Catholic   
ParishParish  

ChicagoChicago  


