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Feast Celebration of St. Anthony at our church:  
Fr. John Chennakuzhy, Fr. Anthony Thundathil, Fr. Jacob Valel, and Fr. Sabu Malithuruthel.  

Photo Below: After the Graduation Mass at our church.  
Graduating students with Fr. Abraham Orappankal and Fr. Abraham Mutholath. 
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SATURDAY, JUNE 20, 2009 
Feast Day of Immaculate Heart of Mary. 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
St. Mary’s Koodara Yogam at the house of Roy Nedum-
chira at 7:00 P.M. 
 

SUNDAY, JUNE 21, 2009 
Fathers Day. 
Syro-Malankara Mass at 8:30 A.M. by Fr. Saji Mukkoott. 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
Fathers Day Celebration by Women Ministry after Mass. 
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M. 
 

THURSDAY, JUNE 25, 2009 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JUNE 26, 2009 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, JUNE 27, 2009 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JUNE 28, 2009 
Holy Mass at 10:00 A.M. 
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M. 
Little Flower Koodara Yogam of Morton Grove at the 
house of Jino Madathil. 
 

MONDAY, JUNE 29, 2009 
Feast of St. Peter & Paul. 

WEDNESDAY, JULY 1, 2009 
New Volunteers take today at Sacred Heart Church and St. 
Mary’s Parish Unit. 
 

THURSDAY, JULY 2, 2009 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JULY 3, 2009 
St. Thomas Day. ദുക്  റാന തി ാ  , കട  ദിവസം. 
Holy Mass and Adoration at Maywood at 7:00 P.M. 
Volunteers Meeting after Holy Mass. 
 

SATURDAY, JULY 4, 2009 
Independence Day 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 5, 2009 
Feast Celebration of St. Thomas at Maywood at 10:00 
A.M. Main Celebrant: Bishop George Palliparambil. 
Installation of new Volunteers at Maywood after Mass. 
Holy Mass at OLV at 5:30 P.M. by Bishop George Pal-
liparambil. 
Installation of new Volunteers for St. Mary’s after Mass. 
 

THURSDAY, JULY 9, 2009 
Holy Mass, Novena & Benediction at  Community Center 
at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, JULY 10, 2009 
Holy Mass at Maywood at 7:00 P.M. 
 

SATURDAY, JULY 11, 2009 
Holy Mass and Novena at Maywood at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JULY 12, 2009 
Holy Mass at 10:00 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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അേ ാസിേയഷെ ം ര  
പ ിക െട ം പ തിക  ക്ക് എ ാ 
ക്നാനായക്കാ ം സഹകരി േ ാ   
ന ക്ക് ഐകയ് ം വള  ാകും. 

എെ  ിയ  സേഹാദര േള, 
     സ ഹെ ം േനതൃത െ ം കുറി  ശാ ീയമായി പഠി 

വാ   എെ  ജീവിത ിെല നെ ാ ഭാഗം സമയം ǌാ   
ചിലവഴി ി ് . ǌാ    രചി  നാ  ക   ഈ 
വിഷയ മായി ബ െ വയാണ് . അവയി   ആദയ്േ തായ 
"നി  ം േനതാവാകാം" എ  ക ിെ  ാം പതി 
ിെ  സാധക   േകരള ിെല ഖ ാപനമായ കറ ്  
ക്സ്  ആണ് . ആ ിെല ഒ  അ യ്ായം, "മ രേമാ 

സഹകരണേമാ ഏതാണ്  അഭികാമയ്ം?" എ താണ് .  

     സ ഹ ി   നടക്കാ  സഹകരണ ം മ ര ം സാ  
ഹയ്ശാ ാ   പഠന വിഷയമാക്കിയി ് . ജനാധിപതയ് 
രാജയ് ളി   ഇവര ം േയാജനെ ടു ാ േ ാ. സഹകര 
ണമാണ്  സ ഹ ിനു ന െത ി ം അത്  എേ ാ ം എ ാ 
സ ഹ ി ം സാധയ്മ . ഭി ി ം അനാേരാഗയ് മ ര ം സ  
ഹ ിെ  വള   വിഘാതമാണ് . ഒേര വ ിയി   െക ിയ 
കുതിരക   വിവിധ ദിശകളിേല  വലി ാ   കുതിരവ ി 
ലക്ഷയ് ിെല ിെ  മാ മ , വ ി തക  െ ിരി ം. 
എ ാ   കുതിരകെള ഒേര ദിശയിേല  വലി ി  െകാ ്  അവ 
െയ ത ി   ആേരാഗയ്കരമാ ം നിയ ണ വിേധയമാ ം മ  
രി ി ാ   ധൃതഗതിയി   ലക്ഷയ് ി   എ വാ   കഴി ം.  

     അേമരിക്കയി   ന  പ ിേയ േവെ  വാദി ി  
വ ം, പ ിെ തിെര മ രി ി വ ം, ഇ െപെ  പ ി 
േവ ി മ രി തു ൈദവിക പരിപാലനയി ായ 

അ തമാണ് . പ ി സംബ മായ തീ മാനെമടു ത്  
പ ി സംവിധാന ിലാണ് . ആ തീ മാനം ആയ ിതി ്  
ഇനി മ ര ിെ  ഘ ി   നി ് ടീം വ  ക്കിേല  നാം 
നീ ണം.  

     ഷിക്കാേഗായിെല ക്നാനായക്കാരി   എക്കാല ം സഹകര 
ണ ം അേത സമയം ഓേരാ കാരണ ാ   കിടമ ര ം അര 
േ റിയി ് . അതുെകാ  ന  തക  ം വള  ം 
ഉ ായി ് . നാം വള ക ം പിള ക ം തക ക ം ഉയ  
ക ം െച വ . 

     അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ കേ ാലിക്ക െട മാ മ , 
സീേറാമലബാ   വിശ ാസിക െട വ   ചരി ിെല 
നി  ായക വഴി ിരിവായി  2001 ജൂൈല ഒ ിനു 

ാപിതമായ ഷിക്കാേഗായിെല െസേ ാമസ്  സീേറാ 

 

മലബാ   പത. അതു നിലവി   വ േതാെട ക്നാനായക്കാ   
ഉ  െ െട എ ാ സീേറാമലബാ   വിശ ാസിക െട ം അജപാ 
ലന ദൗതയ്ം ഈ പതാ സംവിധാന ി   നിക്ഷി മായി. 
അേ ാഴാണ്  അതുവെര നാമമാ മായി അജപാലന വ   
ന   കടി ാ   പിടി ി  അ ായ സംഘടനക  ക്ക്  
ഐഡ ി ി ൈകര്സിസ്  ആരംഭി ത് . അ ായ സംഘടനക   
ത െട യഥാ   േറാ ക   തിരി റി ് , അവയി   

ി ാ   അവ ്  ഊ  സ ലതേയാെട നിലനി ാനാ ം. 
അതിനാ   സഭെയ പീഢി ിക്കാെത സഭേയാടു സഹകരി ക 
യാണു േവ ത് . അേ ാ   സംഘടനക   സഭാസംവിധാന 

ി   വള   പ ലി ം. 

     കട  ദിവസം കു  ാന വ ്  വിശ ാസികെള വ ി 
അവ  ക്ക്  ആഹാരം ന ി സംഘടനാ വ  ന ളി   ഭാഗ 
ഭാ കളാക്കാം എ തായി  സംഘടന െട  കാല 
വിജയ രഹസയ്ം. ഇ  അജപാലന ദൗതയ്ം സഭ ഏെ ടുെ  
ി ം പ ിയി   സംഘടനാ വ  ന   േവദിെയാ  
വാ   സഭ സ യാണ് . സംഘടനാ വ  ന െള ം 

അ ായ േനതൃത െ ം, അതുവഴി  സ ദായ േസവന 
െ ം േ ാ ാഹി ി തി   സഭ  സേ ാഷേമ . 
എ ാ   സംഘടനാ രാ ീയം പ ിയി   െകാ വ ് ഇടവക 
വ  നെ  മലീമസമാ കേയാ നിയ ി കേയാ െച ാ 

തി ാ   മതി. 

     േഹാ ാ   എേ ി   സംഘടന െട ഏേഴക്ക   ല 
ി   പകുതി പ ി  സൗജനയ്മായി െകാടു േപാ ം അവി 

െട പ ി പണിയണെമ  നി  ബ ി വാ   കാരണം, 
പ ിയി ല്ാെത സംഘടന  പിടി  നി വാ   സാധയ്മ ാ  
തിനാലാണ് . പേക്ഷ വിശ ാസിക െട യാ ാ സൗകരയ് ം 
െറഡിെമയ്ഡ്  പ ി േവണെമ  െപാതു താ രയ് ം, സാ  

ിക സഹകരണ ം േനാക്കാെത പ ി ാപിക്കാനാവി . 
സംഘടന  ലന ാക്കാെത േഹാ ാ   എേ ി   
പ ിതെ  ര ര ഏക്ക   ലം വാ വാ   സഹകരണാടി 

ാന ി   തീക്ഷ്ണമായി മി ി േപാ ം െറഡിെമയ്ഡു 
പ ി ത െട സമീപ തെ  േവണെമ  നി  ബ ി   
മിക്കവ ം കാരയ്മായി സഹകരി ി . അ െന പരാജയെ  
പ തിെയ അതി ം േമാശമായ കു ായമണിയി ്  െപാതുജന 
മ യ് ി   അവതരി ി ാ   പരാജയം നി ിതമാണ് . 
അതിനാലാണ് , പരിഹരിക്കാ  കുറ ക െ ി ം മ ന 
വധി അനുകൂല സാഹചരയ്  അ  ലിംഗ്ഡ   ൈഹ ്സ്  
പ തി മായി നാം േ ാ  നീ ത്. 

     അ  ലിംഗ്ഡ   ൈഹ ്സിെല നി  ി  പ ി, േസകര്ഡ്  
ഹാ  ് ഇടവക െട, സഭാപിതാക്ക ാ   അംഗീകരി , പ തി 
യാണ് . അതിേനാട്  ഇടവകക്കാരായ എ ാവ ം, േതയ്കി ്  
െസ ്  േമരീസ്  ണി ി വ  , സാ ികമായി സഹകരി 
ക്കണം. േമ ഡ്  പ ിേയാടു സഹകരിക്കാ  പല ം ന െട 
ഇടവക പ ി  ്  സാ ിക സഹായം െച വരാണ് . 

വള ംേതാ ം പിള ക ം പിള ംേതാ ം വള ക ം െച  ന  വള ംേതാ ം പിള ക ം പിള ംേതാ ം വള ക ം െച  ന  വള ംേതാ ം പിള ക ം പിള ംേതാ ം വള ക ം െച  ന  !!!   



June 21, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  4 Vol. 4,  Issue 39 

േമ ഡ് , െസ ്  േമരീസ്  എ  േവ  തിരി  കൂടാെത എ ല്ാവ ം 
സൗകരയ്ം േപാെല ഇ  പ ികളി ം ഷയി   പെ ടു ്  
വിഭാഗീയത അലി ്  ഇ ാതാക്കണം. ന െട വള  
തല റ ്  മാതൃകയാക ക്കവിധം സാ ദായിക ഐകയ്ം വളര 
ണം. ഒ  പ ി  കാരയ്മായി ന ിെയ ി   അ ാ  പ ി ം 
ത ാലാകു  സംഭാവന ന ണം. പര ര േ ഹ ം പ ാളി 

ം ഉ ാകുേ ാ   നാം ഒ  സ ഹ ം ന ക്ക് ര  
പ ി മാകും. എ ി ം സാ ദായിക ഐകയ്ം നിലനി   
െപാതു പരിപാടിക   ര  പ ിക െട ം െക.സി.എസ് . 
െ ം േനതൃത ി   നട ണം. 

     േമ ഡ്  പ ിെയ എതി  േ ാ   പ ി വ താകുക ം 
സംഘടന െച താകുക ം െച . അ  ലീംഗഡെണ എതി  ്  
സംഘടന ഇനി ം ചു ത്. സംഘടന ഷിക്കാേഗായിെല 
എ ാ ക്നാനായക്കാ േടതുമാണ് . അതു ര  പ ികേളാടും സഹ 
കരി ്   വാ ധികം വളരണം. മ  ചില ക്നാനായ േക ളിെല 

(Continued from page 3) േപാെല സംഘടനാ വ  ന   വിശ ാസിക െട സൗക 
രയ്ം മാനി ്  പ ികേളാടനുബ ി  തി ക്ക    
േശഷം നട ണം. പ ികളി   വ വെര ാം സംഘടന 
േയാടു സഹകരി ക ം േവണം. 

     േഹാ ാനിെല ലം ന മായി െത ി രിക്ക ത് . അതി 
െ ം െക.സി.എസ് .െ ം വള   ന െട സ ദായ ിെ  
വികസന ിന്  ഉപകരി ം. ഭാവിയി   േഹാ ാനി   ബാ ്  
േഹാ ം ജിേ ഷയ് ം സംഘടന െട േദശീയ ം ാേദശിക  
മായ ആ ാനമാക്കി മാ ണം. കൂടുത   ലം വാ ി അവിെട 
ക്നാനായ റീജിയെ  ആ ാന ം ന െട ാമെ  പ ി ം 
റി യ  െമ ് ക ണി ി ം ാപിക്കാം. വള ം േതാ ം പിള 

 ന   പിള ം േതാ ം വള  ് േയാജി ി െല ി, പല 
ശിഖര  ഏക ക്ഷമായി ഫലം റെ ടുവിക്കണം. 

               ഒ ിരി േ ഹേ ാെട,  

ഫാ. ഏ ഹാം േ ാല ്  

The graduated students of the parish with their family members after thanksgiving Mass at our church. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The fundraising committee for our proposed St. Mary’s Church at Arlington Heights will be contacting you for your 
generous contribution. Please support this project with your donation for down payment and monthly contribution. 
Checks shall be written in favor of St. Mary’s Knanaya Catholic Parish Unit. Your donation is tax deductible. 
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EUCHARISTIC RETREAT AND HEALING SERVICE FOR YOUTH 
 

We will have a Youth Retreat at our Parish Church in Maywood. 
Time: August 6th and 7th, 2009 (Thursday and Friday) from 9:00 A.M. to 7:00 P.M. and 8th 
Saturday 9:00 A.M. to 1:00 P.M. 
Expected Participants: All our young people who are of age  13 and above.  
 
The Resource Persons: THY KINGDOM COME (MATHEW 6:10) TEAM. 
Fr. Roison Menickal OFM Cap., Bro. Jose Zacharia, Leelu Jose, Bro. Sajan Joachim, Biju 
Malayattoor, Roni & Rani Isaac. 
 
Parish Coordinators: Lizy Alex Mullappally, Sherly Mathew Thottumkal, Johny Thek-
keparambil, Beena Indikuzhy, Femia Puthenpurayil, Sabu Madathiparambil, Saji Poothru-

 
Thampy Viruthakulangara,  
General Convener,  
Fund Raising Committee for  
St. Mary’s Unit  
 
     Many of us have been waiting pa-
tiently to have a second church in Chi-

cago.  We looked at many projects and possibilities and 
finally our prayers are about to become reality within a few 
months.  The religious zoned building in Arlington Heights 
will serve as a second church for our community. This 
building has many merits including convenient location, 
easy access to highways, immediate occupancy, plenty of 
rooms available for religious education, and enough park-
ing in and around the building. This is a great opportunity 
for us to own a church at a great location for a good price.  

     St. Mary’s Knanaya Catholic Church in this location 
will help to develop and expand the services currently of-
fered at OLV Church. Many of us have experienced the 
positive impact the church’s activities have on our chil-
dren.  From a personal perspective, I can clearly see the 
benefits on my three young children who have been ac-
tively participating in the religious education classes and 
Holy Mass.  They are eager to go to their Sunday classes 
and have developed close friendships there.  Most impor-
tantly, these friendships are with children from our com-
munity.  They seem to enjoy attending the Mass with their 
friends by their side.  Through this, the Knanaya spirit and 
community awareness is clearly being developed in the 
minds of our children.  

     We, as parents, definitely enjoy going to church with 
our children as well. Most importantly, our children are 
seeing, developing, and experiencing the Christian faith 
which I believe is critical for their well being as a whole. 
Faith can unleash unlimited power, it can move mountains, 

and it is at the core of every human being’s soul.  Instilling 
proper faith is an essential element in the development of 
our children. 

     Some people ask why we need two churches in Chi-
cago.  This question takes me back to my home parish in 
India called Kallara Puthen Pally, where I grew up as a 
young boy. We had two other Knanaya Catholic Parishes 
in the area, Kaduthuruthy Pally and Kallara Pazhaya Pally, 
which are about 15 miles apart.  The people in the northern 
part of Kallara region were going to Kaduthuruthy Pally.As 
the community grew in the northern part of Kallara, Puthen 
Pally was built to serve the people in that area which is in 
between Kaduthuruthy and Kallara Pazhaya Pally.  Chi-
cago is no different.  We are a very large community with 
members more than any parish in the Archeparchy of Kot-
tayam. So we need two churches to serve the people who 
live in different areas of Chicago. 

     I know we have differences of opinion in terms of 
where the church should be built. Most of us agree that 
having a church is essential for our survival as a commu-
nity in the coming years. We need immediate access to a 
church that can support our spiritual needs.  We need to do 
Masses in English as well as in Malayalam. We need to 
have Masses in the morning and evening to serve people 
who work different shifts. We need a church that is close 
enough for people who wish to attend daily and weekend 
Holy Masses.  We need a building that we have full access 
and control over to conduct meetings and other religious 
activities.  Arlington Heights facility offers all these and 
we can start using the facility within a few months.   

     I urge everyone in the community to support this project 
by putting aside our differences for the benefit of our chil-
dren and grand children. We know our community has sur-
vived many centuries and will continue to survive for many 
centuries to come, as long as we focus our time and energy 
on our children, our future. 



June 21, 2009  Knanaya Parish Bulletin Page  6 Vol. 4,  Issue 39 

     READERS / LECTORS                                  ീഹാക്കാലം  
June 21 PASSAGE SACRED HEART CHURCH ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Job 38:1, 8-11  Surej Kolladi  Jincy Aikkaraparampil 

2nd Reading 2 Corinthians 5:14-17  Manju Chakaryamthadathil  Neil Edat 

Gospel Mark 4:35-41  Who is this whom even wind and sea obey?  
June 28 PASSAGE SACRED HEART CHURCH ST. MARY’S UNIT  

1st Reading Wisdom 1:13-15; 2:23-24  Thomas Virthikulangara  Steve Tharathattel  

2nd Reading 2 Corinth. 8:7, 9, 13-15  Tobin Meledom 

Gospel Mark 5:21-43  Your faith has saved you. 
Jasmine Kunnampadavil  

For Favors Received  
 

-   Jeni Thannikkai 

For Favors Received  
 

-   ഒ  വിശ ാസി 

For Favors Received  
 

-   ഒ  വിശ ാസി 

     Alan P. James son of 
James and Pennamma from 
Kottamkombel family with 
Soumya George daughter of 
George and Marykutty from 
Kulathilkarottu, both from 
this parish will be held on 
July 4, 2009.  
 

1/3 

പാവന രണ ് 
43_Þ¢ ചരമ വാ  ഷികം (6-20-2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
സി. എം. േതാമസ് (െതാ   കു ്) 
ചക്കാലെ ാ ിയി  , നീറിക്കാട് 

 

- സ  കുടുംബാംഗ   

കൂടാരേയാഗ വാ  ഷിക കയ്ാ ിംഗ് 
ആഗ ് 21, 22, 23, 2009 

Location: Sunset Lakes Resort, 2700-290th Street N, 
Hillsdale , IL 61257    

For registration contact  Mr. Sunny Indikuzhi or Manoj 
Illimoottil with $100 advance.    

Cost:- $50 per Person and $250 max per family. This 
include Tent cost & the food during these 3 days.    

Only limited tents are allowed.    

Amenities include Tennis, Volleyball, Mini Golf, Basket-
ball, Fishing, Paddle Boats, Canoes, Playground, Outdoor 
Pool with Lifeguard, Workout Room., and Rock River Ac-
cess w/boat ramp. 
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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 
Professional Mortgage Solutions Inc. 
sabuaphilip@hotmail.com 
Home: 847-918-0242 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

Equal Housing Lender 

OFFERINGS June 14 

St. Mary’s Unit  310.00 

Maywood Church 1,537.00 

St. Anthony Feast Offering 229.00 

St. Anthony Feast Kazhunnu 312.00 

Sponsored Items 1,250.00 

Building Fund  525.00 

Donation Box (Guadalupe Shrine) 155.00 

Agape Store for charity 60.00 

TOTAL AT MAYWOOD 4,068.00 

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 

& 

 

PLEDGE FOR WEEKLY DONATION 
 

Please sign up for weekly contri-
bution of your family for our 
youth center. 
 

 $5 / $10/ $15 / $20 / or any $$. 
Please use envelope with your 
name and family name for our 
records.  
Your donation is tax deductible. 

SYRO-MALANKARA MASS 
 

    Our Regular Syro-Malankara Holy Mass of this month 
will be held at Sacred Heart Knanaya Catholic Church at 
8:30 A.M. Rev. Fr. Saji Mukkoott will be the celebrant. 

 

     We will celebrate of feast of St. Thomas 
the Apostle on Sunday July 5th at 10:00 
A.M. at Sacred Heart Knanaya Catholic 
Church. Bishop of Miao Rt. Rev. Dr. 
George Palliparambil will be the main cele-
brant. Sponsors: Former Parishiners of Kal-
lara St. Thomas Church. Coordinator: Sabu 
Madathilparambil. 

 
    മാ   േതാ ാ ീഹാ െട 
ദുക്  റാന തി ാ   ജൂൈല 5 ǌായറാ  
രാവിെല 10:00 മിയാ  െമ ാ   മാ   
േജാ  ജ് പ ി റ ിലിെ  ഖയ് കാ  ിക 
ത ി   നട താണ്. ക റ െസ ്   
േതാമസ്   ഇടവകാംഗ ളാ  ്  
േദ ിമാ  . തി ക്ക ളി   പെ ടു ് 
ൈദവാനു ഹം ാപി വാ   ഏവെര ം 

ക്ഷണി . 



 

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 

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. 

Elizabeth D.  
Manjooran, M.D. 
509 N. Zenith Dr. 

Glenview, IL 60025 
Phone: (847) 375-0707 
FAX: (847) 375-0808 
www.precioushearts.org 
emanjooran@gmail.com 

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 

 
 
 

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  

WALDEN CAR CARE CENTER 
*Auto Repair With Personal Care* 
ALEX THECCANAT 
Mon-Fri 8AM SAT 8AM to 3PM 

1601 East Algonquin Road 
Schaumburg, (847) 397-2244 

Cell: (847) 962-4153 
Brakes, Tune up, Fuel Injection, 

Engine Performance, Tires- 
Balance, Computer Service, 

Transmissions & All Auto Works. 


