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FEAST CELEBRATION OF SR. ST. ALPHONSA
On Sunday, July 31st at 10:00 A.M. at our both churches.

വിശുദ്ധ അല്േഫാല്സാമ്മയുെട
നമ്മുെട ഇടവകകളിെല തിരുന്നാള് ജൂൈല 31 ǌായറാ രാവിെല 10:00ന്.
പര്സുേദന്തിമാർ: േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്: സണ്ണി & േറാസമ്മ ആക്കാത്തറ
െസന്റ് േമരീസ്: േജാൺ & േമരിക്കുട്ടി ഇല ാട്ട്

നമ്മുെട െസന്റ് േമരീസ് പള്ളിയിെല
പര്ധാന തിരുന്നാള്
ആഗസ്റ്റ് 5, 6, 7 (െവള്ളി, ശനി, ǌായര്) ദിവസങ്ങളില്

ആഗസ്റ്റ് 5, െവള്ളി ൈവകുേന്നരം 6:30 മുതല്
പതാക ഉയര്ത്തല്, തിരുസവ്രൂപം െവഞ്ചരിക്കല്, ലദീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുർബാന, പര്സംഗം:

ബിഷപ്പ് മാര് േജക്കബ് അങ്ങാടിയാത്ത്

ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്, െസന്റ് േമരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് ഇടവകകളുെട
വിവിധ മിനിസ്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധയ്
ആഗസ്റ്റ് 6, ശനി ൈവകുേന്നരം 5:30 മുതല്
ലദീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുര്ബ്ബാന, പര്സംഗം, പര്സുേദന്തി വാ , െനാേവന, കേപല്ാന് വാ .
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത് & ഫാ. സജി പിണർകയിൽ
ഷിക്കാേഗാ േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്, െസന്റ് േമരീസ് ക്നാനായ കാത്തലിക് ഇടവകകളുെട

കൂടാരേയാഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധയ്
ആഗസ്റ്റ് 7, ǌായര് രാവിെല 10:00 മുതല്
ലദീഞ്ഞ് , തിരുന്നാള് കുര്ബ്ബാന, പര്സംഗം,
റവ. ഫാ. ആന്റണി തുണ്ടത്തിൽ (വികാരി ജനറാൾ)
ആേഘാഷമായ തിരുന്നാള് പര്ദക്ഷിണം, വാദയ് േമളങ്ങൾ, അടിമ സമർപ്പണം, േലലം.

THE FIRST MAIN FEAST OF OUR ST. MARY’S CHURCH IN MORTON GROVE
August 5th Friday at 6:30 P.M.
Flag Hoisting, Blessing of the statue, Ladinge, Holy Mass, Homily
by His Excellency Bishop Mar Jacob Angadiath
Entertainments by All Ministries of Sacred Heart and St. Mary’s Parishes.
August 6th Saturday at 5:30 P.M.
Traditional liturgy by Fr. Abraham Mutholath and Fr. Saji Pinarkayil
Entertainments by Koodara Yogams of Sacred Heart and St. Mary’s Churches.
August 7th Sunday at 10:00 A.M.
Holy Mass and Homily by Rev. Fr. Anthony Thundathil, Vicar General
Colorful Procession around the church.
SPONSORS OF THE FEAST
Stephen Kizhakkekuttu
Sabu Tharathattel
Binu Kaithakkathottiyil
Roy Nedumchira

Thampy Viruthikulangara
Thomas Appozhiparambil
Biju Thuruthiyil
Sunny Idiyalil

Joshua Pattapathiyil
Kujumon Kulangara
Jojo Analil
Mathew Manappallil
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STAFF
Pastor / vicar: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Associate Pastor: Fr. Saji Pinarkayil: 224-659-6586
sajipinarkayil@gmail.com
www.knanayaregion.us/chicago
FOR HALL BOOKINGS
Sacred Heart: Joy Vachachira 630-416-7248
St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274
FOR SACRISTIANS
Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil312-513-2361
St. Mary’s: Sr. Xavier S.V.M. 847-603-8881 (Convent)
For list of other volunteers / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at Sacred Heart and St. Mary’s.
5:30 P.M. at St. Mary’s.
MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. St. Mary’s.
FRIDAY 6:00 P.M. at St. Mary’s & 7:00 P.M. at Sacred Heart.
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SATURDAY 10:00 A.M. at both churches.
RELIGIOUS EDUCATION
From second Sunday of September
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M. at both churches.
ADORATION
First Fridays after Mass at both churches.
Every Saturday from 11:00 A.M. to 5:00 P.M. at St. Mary’s.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at St. Mary’s.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at Sacred Heart.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
ROSARY
Mon. - Thurs. 6:30 P.M. & Friday at 5:30 P.M. at St. Mary’s.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at Sacred Heart.
LEGION OF MARY
Every Saturdays after Mass at Sacred Heart.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s.

First Friday: (Adoration postponed to next Friday).

FRIDAY, JULY 29, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M. and Sacred Heat at
7:00 P.M.
SATURDAY, JULY 30, 2011
Feast day of St. Ignatius of Loyola
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 31, 2011 First Sunday of Kaitha
Feast Celebration of St. Alphonsa at Sacred Heart and St.
Mary’s churches at 10:00 A.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, AUGUST 1, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, AUGUST 2, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
WEDNESDAY, AUGUST 3, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.

SATURDAY, AUGUST 6, 2011
Transfiguration of Our Lord
Holy Mass and Novena at both churches at 10:00 A.M.
Second Day of the Main Feast of St. Mary’s Church at
5:30 P.M. Holy Mass, Prasudenti Vazcha, Kaplon Vazcha
and Entertainments by Koodara Yogams of Sacred Heart
and St. Mary’s Parishes.
SUNDAY, AUGUST 7, 2011
Third day of the Main Feast of St. Mary’s Church at 10:00
A.M. Procession after the Holy Mass.
Main Celebrant: Very Rev. Fr. Anthony Thundathil, Vicar
General.
Holy Mass at Sacred Heart church at 10:00 A.M.
Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M.
MONDAY, AUGUST 8, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, AUGUST 9, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.
WEDNESDAY, AUGUST 10, 2011
Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M.

THURSDAY, AUGUST 4, 2011
Confession, Holy Mass, and novena at St. Mary’s at 7:00
P.M.

THURSDAY, AUGUST 11, 2011
Summer Camp begins for junior alter servers and Choir
members at St. Mary’s from 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Holy Mass, & novena at St. Mary’s at 7:00 P.M.

FRIDAY, AUGUST 5, 2011
First Day of the Main Feast of St. Mary’s Church at 6:30
P.M. Main Celebrant: Bishop Mar Jacob Angadiath.
Flag Hoisting, Ladinge, Holy Mass and Entertainments by
Ministries of Sacred Heart and St. Mary’s Parishes.
Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M.

FRIDAY, AUGUST 12, 2011
Mar Addai and Mari
2nd Day of Summer Camp from 10:00 A.M. to 4:00 P.M.
Holy Mass at Sacred Heat at 7:00 P.M.
Adoration at Sacred Heart by St. Augustine Koodara
yogam and at St. Mary’s by St. James Koodara Yogam.
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വളർച്ചയിൽ ബഹുദൂരം കുതിക്കുന്ന നമ്മുെട ഇടവകകൾ
സൗകരയ്മാണ് നാം ഇവിെട െചയയ്ുന്നത്. കൂടാെത െസന്റ്
േമരീസ് പള്ളിയുെട മേനാഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖവാര
ത്തിെന്റ പണി നാം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 80,000 േഡാളർ
െചലവു പര്തീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പദ്ധതി ് $1,000 േഡാളർ
വീതം സംഭാവന െചയയ്ുവാൻ സന്നദ്ധരായി ഒരു ദിവസംതെന്ന
52 േപർ മുൻേപാട്ടുവന്നത് ഏവെരയും അത്ഭുതെപ്പടുത്തി. സവ്ന്തം
പള്ളിേയാടുള്ള നമ്മുെട ഇടവകക്കാരുെട േസ്നഹവും അതു മേനാ
േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് പള്ളി അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഹരമാക്കണെമന്ന ആഗര്ഹവുമാണേലല്ാ അതു വയ്ക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിലാണ്. 2006 െസപ്തംബർ ഒന്നിനു
പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു താ രയ്െമടുക്കാത്തവരും
പള്ളി വാങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഈ ൈദവാലയത്തിെന്റ അത്ഭുതാ
അതിനു സംഭാവന ന ാത്തവരും പള്ളിപണിക്ക് ഉത്സാഹിക്കു
വഹമായ വളർച്ച കണ്ടവരാണ് നാെമലല്ാം. ഇടവകയിെല ജന
ന്നവർക്കും അതിനു േനതൃതവ്ം ന ന്നവർക്കുെമതിെര പണം
പങ്കാളിത്തവും ൈവവിദ്ധയ്മാർന്ന പര്വർത്തനങ്ങളും പുതിയ തല
മുടക്കിലല്ാത്ത ഈ-െമയിൽ വഴി കള്ളപര്ചരണങ്ങളും സവ്ഭാവ
മുറയുെട സജീവ സഹകരണവും നെമ്മ ആേവശഭരിതരാക്കി.
ഹതയ്യും നടത്തുേമ്പാഴും ആവക ദു ര്ചരണങ്ങൾക്ക് അർഹി
കഴിഞ്ഞ വർഷം െസന്റ് േമരീസ് ഇടവക സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ, ക്കുന്ന അവഗണന െകാടുത്ത് സവ്ന്തം കുടുംബത്തിെന്റ ആത്മീയ
സവ്ാഭാവികമായും േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് ഇടവകയിെല ജനപങ്കാ ഭാവിെയകരുതി ഇലല്ാ യിൽനിന്നു േപാലും പങ്കുെവച്ച് പള്ളിെയ
ളിത്തം അ ം കുറെഞ്ഞങ്കിൽ, അതിനു പകരം േസവന േമന്മ പുേരാഗതിയിേല നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുെട ഇടവ
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞു. കൂടാെത ഈ അഞ്ചാം വർഷ കകളിെല വിശവ്ാസ സമൂഹെത്ത എതര് പര്ശംസിച്ചാലും മതിയാ
ത്തിെന്റ അന്തയ്ത്തിൽ നാം മെറ്റാരു കാൽെവ കൂടി നടത്തുക വിലല്! പര്ാേദശിക തലത്തിൽമാതര്മലല്, േദശീയ തലത്തിലും
യാണ്. എൽെമസ്റ്റിൽ മൂന്നു ബഡ്റൂമുള്ള ഒരു വീടു വാടക െക്ക ക്നാനായ പള്ളികൾക്കു നിങ്ങൾ ന ന്ന േപര്ാത്സാഹനമാണ്
ടുത്ത് അവിെട േസകര്ഡ് ഹാർട്ട് ഇടവകയുെട ൈവദിക വസ വയ്ാജപര്വാചകർക്കുള്ള ചുട്ടമറുപടി.
തിയും പാരീഷ് ഓഫീസും ആഗസ്റ്റ് ആദയ്വാരം മുതൽ ആരംഭി
നലല് വൃക്ഷം നലല്ഫലവും ചീത്ത വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലവും
ക്കുകയാണ്. നമ്മുെട അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ബഹു. സജി പിണർക
ന ന്നു. വൃക്ഷെത്ത ഫലത്തിൽനിന്നാണു തിരിച്ചറിയുന്നത്.
യിൽ അച്ചൻ അവിെട താമസം ആരംഭിക്കും. േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്
ക്നാനായ ഇടവകകളാകുന്ന നലല് വൃക്ഷങ്ങെള പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്ന
ഇടവകയുെട അജപാലന വളർച്ചയിൽ കൂടുതൽ ശര്ദ്ധിക്കുവാൻ
തിൽ നമുക്കു തുടർന്നും ഉത്സുകരാകാം.
അച്ചന് അതുവഴി സാധിക്കും. അേതാെടാപ്പം െസന്റ് േമരീസ്
ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട,
പള്ളിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസവനം തുടരുകയും െചയയ്ും.
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
നമ്മുെട െസന്റ് േമരീസ് ഇടവക കഴിഞ്ഞ വർഷംതെന്ന
ബഹുദൂരം പുേരാഗമിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുെട പര്തീക്ഷകൾക്ക്
അപ്പുറമായി ഇവിടുെത്ത ജനപങ്കാളിത്തം. എലല്ാവരുെടയും സഹ
കരണ ഫലമായി പള്ളിയുെട മേനാഹാരിതയും സൗകരയ്വും വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, മേനാഹരമായ ആരാധനാ ചാപ്പൽ, മാതാവി
െന്റ േഗര്ാേട്ടാ എന്നിവ പണികഴിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കു കഴിഞ്ഞു.
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,
ആമേപാെല ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയിരുന്ന നമ്മുെട ക്നാനായ മിഷ
നുകൾ സവ്ന്തം പള്ളികൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുയലുേപാെല
കുതിച്ചു പായുകയാണ്. ഈ മുേന്നറ്റം എണ്ണത്തിലും ഗുണത്തിലും
നാം നമ്മുെട േസകര്ഡ് ഹാർട്ട്, െസന്റ് േമരീസ് ഇടവകയിൽ
ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.

െസന്റ് േമരീസ് ഇടവകയിൽ രണ്ടു പുതിയ പദ്ധതികൾക്കു
കൂടി നാം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. പര്വാസി ക്നാനായക്കാരുെട
രണ്ടാമെത്ത െസമിേത്തരി പള്ളിയുെട ഒരു ൈമൽ ചുറ്റളവിൽ
ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ േനട്ടമാണ്. തലമുറകേളാളം
The proposed rectory and parish office for Sacred Heart
ക്നാനായക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ചു അന്തയ്വിശര്മം െകാള്ളുന്നതിനുള്ള Parish at 589 N. Willow Road., Elmhurst.

തിന്മയുെട വിളയാട്ടം
നന്മയുെട കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന്
ആേവശം പകരും.

Justin son of Mohan Makil and
Gracy from Makil family belonging to Knanaya Catholic Mission,
New York with Smitha d/o Thomas Kurian and Santy
from Pulimoottil family belonging to Knanaya Catholic
Parish, Chicago on August 6, 2011. (3/3).
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പള്ളിേയയും സംഘടനേയയും തമ്മിൽ തലല്ിച്ച് േചാരികുടിക്കുന്നതാര്?
ബിേജാ കാരക്കാട്ട്, സാൻ അേന്റാണിേയാ

3. കേത്താലിക്കാ വിശവ്ാസം: വഴിയും സതയ്വും ജീവനും
ǌാനാകുന്നു എന്നു പഠിപ്പിച്ച കര്ിസ്തുവിൽ വിശവ്സിച്ചുെകാണ്ട്
കഥ ഇതുവെര: െകാഴുത്ത് ആഢയ്േത്താെട
അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച സഭേയാടു േചർന്നുള്ള പര്വർത്തനം.
നില്ക്കുന്ന, നലല് ഉശിരുള്ള മുട്ടനാടുകെള കണ്ട
സമുദായം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുെട വളർച്ച ം െകട്ടുറപ്പിനും
േപ്പാൾ കൗശലക്കാരനായ െചന്നാ ് വാ
യിൽ െവള്ളമൂറി: എങ്ങെനെയങ്കിലും ഇവന്മാ കാരണം, ഈ സമുദായെത്ത േസ്നഹിച്ച െമതര്ാന്മാരും ൈവദി
രുെട േചാര കുടിക്കണം. േനെര െചന്നാൽ ആ കരും കനയ്ാസ്ത്രികളും നെമ്മ നയിച്ചതും അവർക്ക് അല്മായരുെട
ടിെന്റ രക്തത്തിനു പകരം ഒന്നാന്തരം െതാഴി നിർേലാഭ പിന്തുണ ലഭിച്ചതുമാണ്. അതിനു നിമിത്തമായത്
കിട്ടും! െചന്നായ് തന്ത്രങ്ങൾ െന . െപടാപ്പാടുെപട്ട്, ആടുകെള ഒെന്നാന്നായുള്ള ക്നാനായ പള്ളികളുെട നിർമ്മാണവും അവേയാടു
െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അങ്കം കുറിപ്പിച്ചു. ആടുകൾ വീറും വാശിയുംേകറി േചർന്ന് സ്കൂളും േകാേളജും നിർമ്മിച്ച് വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിനു വഴിതുറ
തലകൂട്ടിയിടിച്ച് യുദ്ധംെച ് ചത്തുവീണു. െചന്നായ് സൂതര്ത്തിൽ ന്നതുമാണ്.
േചാരയും കുടിച്ച്, ഇറച്ചിയും തിന്ന്, കാരയ്ംകണ്ടു.
ക്നാനായക്കാർ െകാടുങ്ങലല്ൂരിേലക്ക് ക്നായിെതാമ്മെന്റ േനതൃതവ്
കഥ തുടരുന്നു: വയറു നിറഞ്ഞ് ആനന്ദനൃത്തമാടിനിന്ന ത്തിൽ കുടിേയറിയേപ്പാൾ അവേരാെടാപ്പം ഉറ്ഹാ മാർ യൗ
െചന്നായ്, സേന്താഷംെകാണ്ട് ഇരിക്കവയയ്ാതായേപ്പാൾ തനി േസപ്പ് െമതര്ാനും നാലു ൈവദികരും ഡീക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരു
സവ്ഭാവംകാട്ടി. അഹന്തേയാെട, അതയ്ുച്ചത്തിൽ, മതിമറന്ന് ഓരി െന്നന്ന് ചരിതര്ം സാക്ഷിക്കുന്നു. 72 കുടുംബങ്ങളിലായി 400ഓളം
യിട്ടു. െചന്നായ് ഓരിയിടുന്നതുേകട്ട് നാട്ടുകാരിളകി. കമ്പിയും േപർക്ക് സവ്ന്തം െമതര്ാനും, നാലു പുേരാഹിതരും, പിെന്ന ഡീക്ക
കലല്ും കമ്പുകളുംെകാണ്ട് കൗശലക്കാരൻ െചന്നാെയ തലല്ി ന്മാരും! അതായിരുന്നു നമ്മുെട പാരമ്പരയ്ം.
െക്കാന്നു.
ഒരു വിേദശ കുടിേയറ്റത്തിനു േപാകുേമ്പാൾ അതയ്ാവശയ്മിലല്ാ
കഥ കഴിഞ്ഞു; ഇനി കാരയ്വിചാരം: ക്നാനായ പള്ളിയും ക്നാ ത്തെതാന്നും നമുക്കു കൂെട െകാണ്ടുേപാകാനാകിലല്േലല്ാ. മക്ക
നായ അേസ്സാസിേയഷനുമാണ് െകാഴുത്തു െമതിച്ച രണ്ടു മുട്ടനാടു േളയും കുടുംബേത്തയും, അതയ്ാവശയ്ത്തിന് വസ്തുവകകേളയും
കൾ. സവ്രുമേയാെട ജീവിച്ച്, ഒന്ന് മറ്റതിന് തണലാേകണ്ട ഈ മാതര്ം കൂെടകൂട്ടിയ നമ്മുെട പൂർവവ്പിതാക്കൾ അവരുെട ഹൃദയ
മുട്ടനാടുകെള പര രം അങ്കംെവട്ടിക്കാൻ െചന്നാ ൾ തന്ത്രങ്ങൾ േത്താടു പതിപ്പിച്ചാണ് ഈ പുേരാഹിതെര െകാണ്ടുവന്നത്. ൈകര്
െമനയുന്നു. ആരാണ് െചന്നാ ൾ? അവെര തിരിച്ചറിയും മുേമ്പ സ്തവർ എന്ന നില ള്ള അവരുെട വിശവ്ാസ തീക്ഷ്ണതയാണ്
പര രമുള്ള യുദ്ധത്തിെന്റ കാരണവും അതിെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങളും ഇവിെട നമ്മൾ അനുഭവിേക്കണ്ടതും തിരിച്ചറിേയണ്ടതും.
വിചര ണ െക്കടുക്കാം.
"പള്ളികൾ േവണ്ട, ൈവദികർ േവേണ്ട േവണ്ട, െമതര്ാന്മാർ
ഇക്കാരയ്ം നന്നായി വിലയിരുത്തണെമങ്കിൽ സമുദായവും ഈ വഴിക്കു വേരണ്ട" എന്ന് അലമുറയിടുന്നവർ ഒേന്നാർക്കണം:
സഭയും തമ്മിലുള്ള വയ്തയ്ാസവും ബന്ധവുമാണ് ആദയ്ം ഉരുത്തി ഇക്കണ്ട പള്ളികളും സ്കൂളുകളും നമ്മുെട കാരണവന്മാർ ഉണ്ടാക്കാ
രിേയണ്ടത്. ക്നാനായക്കാർക്ക് സവ്ന്തമായുള്ളത് സമുദായം മാതര് തിരുെന്നങ്കിൽ ഈ സമുദായം ഇതര്യും നിലനി ക്കുമായിരു
മാണ്, സഭയലല്. അതായത്, വയ്തയ്സ്ഥ ചരിതര് പശ്ചാത്തലവും ന്നിലല്.
ആചാരങ്ങളുമുള്ള ൈകര്സ്തവ സമൂഹമാണ് നമ്മുേടത്. ഒന്നുകൂടി
പള്ളികൾ േവെണ്ടന്നു പറയുന്നവരും, െമതര്ാന്മാെരയും ൈവ
വിശദമാക്കിയാൽ ചില ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തലമുറ
ദികെരയും പുലഭയ്ം പറയുന്നവരും ഓർക്കുക, അവർ ഇന്നെത്ത
കളായി പാലിച്ചുവരുന്ന സീേറാമലബാർ സഭയിെല ഒരുവിഭാ
നിലയിൽ വളർന്നത് പള്ളിയും ൈവദികരും ദീർഘദർശികളായ
ഗമാണു നമ്മൾ. കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മൂന്നു കാരയ്ങ്ങൾ ഇവിെട
അല്മായരും േതാേളാടു േതാളുരുമ്മി െകട്ടിയുയർത്തിയ നാട്ടിെല
വയ്ക്തമാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
പള്ളികളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും വഴിയാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും
1. സമുദായം: ചരിതര്പരമായ െപാതു പശ്ചാത്തലവും ചില സംവിധാനങ്ങളുമാണ് "ക്നാനായിസം" വളർത്താനും പര്ചരിപ്പിക്കു
െപാതു ആചാരങ്ങളുമാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം. വംശീയ വിവാ വാനും, പിന്നീടതിെന ശീരസ്സിേലറ്റി നൃത്തം വ ാനും ഈ തല
ഹവും അേതാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകളുമാണ് പര്ധാനമായും മുറെയ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. ഒരിക്കൽ അപമാനത്തിെന്റ പരയ്ായമാ
ക്നാനായക്കാെര മറ്റു സീേറാമലബാർ ൈകര്സ്തവരിൽനിന്നു വയ്തയ് യിരുന്ന "ചാരം െകട്ടി" പിന്നീട് അഭിമാനത്തിെന്റ ദീപസ്തംഭ
മായി. യുവജനങ്ങൾക്കിടിയിൽ സമുദായ േബാധവല്ക്കരണ
സ്ഥമാക്കുന്നത്.
ത്തിെന്റ തിരി കത്തിച്ചതും അത് ആളിപടർത്തിയതും അഭിവന്ദയ്
2. സീേറാമലബാർ സഭ: കേത്താലിക്കാ സഭയിൽ റീത്തടി
മാർ കുരയ്ാേക്കാസ് കുന്നേശ്ശരി പിതാവും െക.സി.ൈവ.എൽ.ലൂെട
സ്ഥാനത്തിൽ സവ്യം ഭരണാവകാശേത്താെട പര്വർത്തിക്കുന്ന
ജസ്റ്റീസ് സിറിയക്ക് േജാസഫും െഷവലിയർ പി. എം. േജാൺ
വിവിധ രൂപതകളുെട കൂട്ടാ യാണിത്. സവ്ന്തമായ ആരാധനാ
പുലല്ാപ്പള്ളിയും േപാലുള്ള സമുദായ േസ്നഹികളാണ്. അവേരാ
കര്മവും ആത്മീയതയും സഭാനിയമവുമാണ് വയ്ക്തിഗത സഭകെള
െടാപ്പം ൈവദികരുെട പങ്കും നിർണ്ണായകമാണ്.
തമ്മിൽ വയ്തയ്സ്ഥമാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ. േകാട്ടയം അതിരൂ
സമുദായ േബാധവല്ക്കരണത്തിലൂെട ക്നാനായിസം വളർത്തു
പത, സീേറാമലബാർ ആരാധനാകര്മം പാലിക്കുന്ന രൂപതമാതര്
മാണ്; സഭയലല്. സഭയുെട െപാതുനിയമം വിട്ട്, സവ്ന്തം കാരയ്ം കയും ക്നാനായ സമുദായത്തിെന്റ ഉയർച്ച േവണ്ടി പര്യത്നിക്കുക
തീരുമാനിക്കുന്നതിേനാ, െമതര്ാെന നിയമിക്കുന്നതിേനാ നമ്മുെട യുമാണ് അത്മായ സംഘടനകളുെട കടമ; അലല്ാെത പള്ളിെക്ക
അതിരൂപത ് അധികാരമിലല്.
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രിക്കുന്നത്. "എന്നുവെര ഇതു നിലനില്ക്കും?" എന്ന േചാദയ്ത്തി
തിെര യുദ്ധം െചയയ്ുകയലല്. കാരണം, ഇവ രണ്ടും രണ്ടു തലങ്ങളി െന്റ ഉത്തരം ഇതാണ്: പാരമ്പരയ്ത്തിൽ അഭിമാനമുള്ള ക്നാനായ
ക്കാർ എതര്കാലം തങ്ങളുെട മക്കെള ഈ േബാദ്ധയ്ത്തിൽ
ലാണു പര്വർത്തിേക്കണ്ടത്.
വളർത്തുന്നുേവാ അതര്കാലം.
ക്നാനായിസത്തിെന്റ അടിത്തറ പാരമ്പരയ്ങ്ങളുെട മുകളിൽ
ഊതിവീർപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വികാരമാണ്. മടുപ്പ് േതാന്നുേമ്പാൾ
സാമുദായിക നിലനി ് േനടിെയടുേക്കണ്ടത് പുേരാഹിതെര
വികാരങ്ങൾ ശമിക്കും. എന്നാൽ, പള്ളിയുെട അടിസ്ഥാനം ചീത്തവിളിേച്ചാ, ഈ-െമയിലിലൂെട െതറ്റിദ്ധരിപ്പിേച്ചാ, പള്ളി
വിശവ്ാസമാണ്. കര്ിസ്തുവിലുള്ള വിശവ്ാസവും അതു വഴിയുള്ള കൾ സ്ഥാപിക്കാതിരുേന്നാ അലല്. സമുദായത്തിെല ആഭയ്ന്തര
േമാക്ഷപര്ാപ്തിയുമാണ് ലക്ഷയ്ം. അതുെകാണ്ടുതെന്ന രണ്ടിനും കലഹങ്ങളും ആശയ സംഘട്ടനങ്ങളും മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
രണ്ടു വഴികളാണ്.
അംഗങ്ങെള സമുദായത്തിൽനിന്നുതെന്ന അകറ്റും. പിെന്ന, ഭൂരിപ
ക്ഷം സമുദായെത്ത െവറുക്കും. അവേശഷിക്കുന്ന നയ്ൂനപക്ഷം
സംഘടനകളുെട പര്വർത്തന ൈശലി കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള
എന്നും പടർപ്പിൽ തലല്ിെക്കാണ്ടിരിക്കും! നിഷ്ഫലം.
േനതൃതവ്ത്തിെന്റ കഴിവും കാ പ്പാടും അനുസരിച്ച് അടിമുതൽ മുടി
ഇനി ഇത്തരം േനതൃതവ്േത്താട് ഒരു േചാദയ്ം: ഇതര ൈകര്
വെര മാറും. പേക്ഷ, സഭാ സംവിധാനം അങ്ങെനയലല്. അത്
സ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നും വിവാഹിതരാകുന്ന ക്നാനായക്കാെര
കര്ിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതവും അനശവ്രവുമാണ്.
ഉപേദശിച്ചും ക്നാനായ പള്ളിയിൽനിന്നും അംഗതവ്ം ഒഴിവാക്കു
പള്ളിയും ൈവദികരും േവെണ്ടന്ന് അലമുറയിടുന്നവേരാട്
വാൻ േപര്ാത്സാഹിപ്പിച്ചും ക്നാനായ പള്ളിയിൽവച്ചു വിവാഹം
ചില േചാദയ്ങ്ങൾ:
നടത്താതിരുന്നും ഇത്തരം കലല്യ്ാണങ്ങെള നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തു
(1) പാരമ്പരയ്െത്ത മുറുെകപിടിച്ചാണ് വാദം ഉന്നയിക്കുന്നെത വാൻ അന്നും ഇന്നും െമതര്ാന്മാരും ൈവദികരും തയയ്ാറായിരുന്നി
ങ്കിൽ 'സീേറാമലബാർ' റീത്താണ് നമ്മുെട പാരമ്പരയ്ം - ലാറ്റിൻ െലല്ങ്കിൽ ഈ സമുദായം ഇന്നു നിലനില്ക്കുമായിരുേന്നാ? പള്ളി
റീത്തലല്. പാരമ്പരയ്ങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കെമങ്കിൽ എന്തുെകാ േകന്ദ്രീകൃതമായെലല് സമുദായ േബാധവ ക്കരണം നടത്തി
ണ്ടാണ് സീേറാമലബാർ റീത്ത് േവെണ്ടന്നും ലാറ്റിൻ കുർബാന േപാന്നിരുന്നത്. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ആരാണ് സാമുദായിക
മതിെയന്നും നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത്?
വിവാഹെത്ത േപര്ാത്സാഹിപ്പിച്ചത്?
(Continued from page 4)

ഉത്തരം ഇതാകാം: വർഷങ്ങളായി ǌങ്ങളും കുട്ടികളും ലാ
റ്റിൻ കുർബാനയാണ് ശീലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് അതു
മതി. െചലല്ുന്നിടെത്ത േചലുള്ള അച്ചിെയ സംബന്ധം െചയയ്ുകയലല്
ക്നാനായ പാരമ്പരയ്ം. ക്നാനായക്കരനേലല്? ഈ പാട്ട് ഒന്നുകൂട്
മൂളിേനാക്കൂ; എന്നിട്ട് ഇതു പര്ാവർത്തികമാക്കുവാൻ ശര്മിക്കൂ!
"മക്കെള കാണുേമാ ഹിന്ദുവിൽ േപായാലും
ബന്ധങ്ങൾ േവർപിടാേതാർക്കണ െമേപ്പാഴും.
പത്തുെമാേരഴുമെങ്ങേപ്പാഴും ചിന്തിപ്പിൻ."
പാരമ്പരയ്ങ്ങളിൽ ചിലെതാെക്ക േവണെമന്നും മറ്റു ചിലത്
േവെണ്ടന്നും പറയുന്നത് േതാന്നയ്വാസമാണ്. "ലാറ്റിൻ കുർബാന
യിൽ പെങ്കടുത്താൽ എന്താണു കുഴപ്പം?" എന്നാണ് മറുേചാദയ്ം.
ആദയ് ഉത്തരം അത് പാരമ്പരയ്ത്തിന് എതിരാെണന്നതാണ്.
രണ്ടാമേത്തത്, സഭാനിയമപര്കാരം നാം പാലിേക്കണ്ടത് നമ്മുെട
സവ്ന്തമായ സീേറാമലബാർ ആരാധനാകര്മമാണ്. പൗരസ്തയ്
സഭകളിൽ അംഗങ്ങാളായിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുെട റീത്തു പാലി
ക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടവരാെണന്ന് സഭ അനുശാസിക്കുന്നു. അതു
െകാണ്ടു തെന്ന കേത്താലിക്കാ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കു
ന്നിടേത്താളം അതു പാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് ബാദ്ധയ്തയുണ്ട്.

തീർന്നിലല്; ഒരു േചാദയ്ംകൂടി. സമുദായം മാറി വിവാഹിത
രാകുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുെടേയാ സുഹൃത്തുക്കളുെടേയാ വിവാഹ
ത്തിൽ നിങ്ങൾ പെങ്കടുക്കാതിരുേന്നാ? അതും േപാരാഞ്ഞ്,
അത്തരം കലല്യ്ാണങ്ങളിൽ ചന്തം ചാർത്തിയും, ൈമലാഞ്ചി
ഇടീച്ചും, നടവിളിച്ചും, വഴിപ്പുകയില െകാടുത്തും, സവ്ന്തം സമുദാ
യെത്ത നിങ്ങൾ എതര്േയാ പര്ാവശയ്ം ഒറ്റിെക്കാടുത്തു!
എൻേഡാഗമി വാദികളായ എതര്േപർക്ക് െനഞ്ചിൽ ൈകവച്ചു
പറയാൻകഴിയും താൻ ഇെതാന്നും െച ിട്ടിെലന്ന്?

ഇേതസമയം മെറ്റാരു വിഭാഗം ക്നാനായക്കാർ മാറിെകട്ടുന്ന
വർക്ക് കുറിെകാടുക്കാത്തതിനും ഇടവക പള്ളിയിൽ െവച്ച്
കലല്യ്ാണം നടത്താത്തതിനും ൈവദികെരയും െമതര്ാന്മാെരയും,
കേത്താലിക്കാ വിശവ്ാസവും നിയമങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് പുലഭയ്ം
പറയുെന്നന്നും നാം ഓർക്കണം! െചകുത്താനും കടലിനുമിടയിൽ
നില്ക്കുന്ന ഈ പാവം പുേരാഹിതർ എന്തു െചയയ്ണം!
ഇടവക പള്ളിയിൽ വിവാഹം നടത്തി, ക്നാനായിസം ഇലല്ാ
താക്കി, ക്നാനായ പാരമ്പരയ്വാദികളുെട വിേരാധികളാകണേമാ?
അേതാ, ഇടവക പള്ളിയിൽ കലല്യ്ാണം നടത്താെത, ക്നാനായ
പാരമ്പരയ്ങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മാറിെകട്ടിയവരുെട ശതൃക്ക
(2) ആരാണ് എൻേഡാഗമി പാലിക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടവർ? ളാകണേമാ? എന്തായാലും ശതൃതയും െതറിയഭിേഷകവും ഉറപ്പ്!
സവ്വംശ വിവാഹം േപാലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ ഇതാണ് അേമരിക്കയിെല ക്നാനായ ൈവദികരുെട ദുരവസ്ഥ!
പര്ാവർത്തികമാക്കിവരുന്നതിെന്റ ഉത്തരവാദിതവ്ം അവിവാഹിത
എന്താണ് േപാംവഴി? ക്നാനായ സംഘടനയും ക്നാനായ
രായ, മക്കളിലല്ാത്ത െമതര്ാന്മാരുെടേയാ ൈവദികരുെടേയാ പള്ളിയും രണ്ടാെണന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ക്നാനായ ആചാരങ്ങളും
ചുമതലയലല്. െതറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട: ആരും യുദ്ധം െച ത് നിലനിർ ക്നാനായിസവും വളർത്തുകയാകണം അേസ്സാസിേയഷനുകളുെട
ത്തിയേതാ നിലനിർത്തുന്നേതാ അലല് ഈ പാരമ്പരയ്ം. തങ്ങൾ കർമ്മ പദ്ധതി. അതിന് പള്ളിേയാടു സഹകരിച്ച് പള്ളിവക
യുദ്ധം െചയയ്ുന്നതുെകാണ്ടാണ് ഇത് നിലനി ക്കുന്നെതന്ന് ചിന്തി സംവിധാനങ്ങൾ പര്േയാജനെപ്പടുത്തണം. വിശവ്ാസ പരിശീ
ക്കുന്നത് "കുളത്തിെല തവള" വീക്ഷണമാണ്.
ലനം ന ി, സവ്ർേഗാന്മുഖമായി സമുദായാംഗങ്ങെള വിശിഷയ്ാ
വിവാഹിതരായി കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഓേരാ വരും തലമുറെയ നയിക്കുവാൻ ൈവദികേരയും െമതര്ാന്മാെരയും
ക്നാനായ കുംടുംബങ്ങളുമാണ് ഇതു പര്ാവർത്തികമാക്കിെക്കാണ്ടി

(Continued on page 6)
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േജാേജാ പരുമനേത്തട്ട്
േകാരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത കഥകളി
ലല്ാെത, നിറപ്പകിട്ടാർന്ന സംഭവ പരമ്പരയി
ലല്ാെത, െകാട്ടിേഘാഷിക്കുന്ന ഭൗതിക േനട്ട
ങ്ങളിലല്ാെത, വിശവ്വന്ദയ്യായി മാറിയ േകരള
പുതര്ിയാണ് നമ്മുെട വിശുദ്ധ അൽേഫാൻ
സാമ്മ. വര്തബന്ധമായ സനയ്ാസജീവിതെത്ത അതിെന്റ സംശു
ദ്ധിയിലും സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലും യാഥാർത്ഥയ്മാക്കിയ
മാതൃകാ േയാഗിനിയാണ് നമ്മുെട അൽേഫാൻസാമ്മ. ഹൃദയം
നിറെയ േസ്നഹവും, ശരീരം നിറെയ േവദനയും, ആത്മാവു
നിറെയ പര്സന്നതയുമായി ജീവിതെത്ത വിശുദ്ധിയുള്ളതാക്കിയ
ധീര കനയ്ക. സഹനത്തിെന്റ ശരശയയ്യിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ
ഒരു പാവം കല്ാരകനയ്കയുെട ജീവിതം വിശുദ്ധിയുെട പരിപൂർണ്ണ
തയിൽ എത്തിനി ക്കുന്നുെവന്ന തിരിച്ചറിവിൽ േലാകം മുഴുവനും
ആനന്ദിക്കുന്നു.
ഹര്സവ്മായിരുന്നു അൽേഫാൻസാമ്മയുെട സനയ്ാസജീവിതം.
കൂടാെത, ആരംഭം മുതൽ േവദനകൾ നിറഞ്ഞതും. ധീരമായ ആ
ആത്മസമർപ്പണത്തിന് അൽേഫാൻസാമ്മെയ സജ്ജമാക്കിയത്
സുവിേശഷത്തിെല അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ചില തിരുവചനങ്ങ
ളായിരുന്നു. "േഗാതമ്പുമണി ഉതിർന്ന് വീണ് അഴുകി ദര്വിക്കുന്നി
െലല്ങ്കിൽ, അത് നിഷ്ഫലമായി അങ്ങെന തെന്ന നി ക്കുകേയ
ഉള്ളൂ. േനേരമറിച്ച്, അത് ഉതിർന്ന് വീണ് അഴുകി നശിച്ചാൽ
അത് പുതിയ നാമ്പുകളും കതിർമണികളും പുതിയജീവനും
ജനിപ്പിക്കും" എന്ന ദിവയ്നാഥെന്റ വചനങ്ങെള അൽേഫാൻ
സാമ്മ വയ്ക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
പാലിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയും െച ിരുന്നു. സവ്യം പരിതയ്ജിച്ച്,
സവ്ന്തം കുരിശും എടുത്തുെകാണ്ട് കര്ൂശിതനായ ഈേശാെയ
പിൻ തുടരാത്തവർക്ക് നിതയ്സമ്മാനത്തിനും നിതയ്ജീവനും
അവകാശമിലല്ല്ാെയന്ന് മെറ്റലല്ാവെരയുംകാൾ തീക്ഷണതേയാടും
ആത്മാർത്ഥതേയാടും കൂടി വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസാമ്മ വിശവ്
സിച്ചു. അൽേഫാൻസാമ്മയുെട ജീവിതം നില ാത്ത സഹന
ത്തിെന്റ ജീവിതമായിരുന്നു. നിരവധി േരാഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ
സഹനമായിരുന്നു പര്ധാനം.
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നത്തിനുേവണ്ടി രഹസയ്മാ
യി അവൾ പര്ാർത്ഥിക്കുമായി
രുന്നു.
അൽേഫാൻസാമ്മ
യുെട ജീവിതം ന ന്ന ഏറ്റ
വും വിശിഷ്ടമായ പാഠം
ഇതാണ്. വിശവ്ാസേത്താടും
സഹനേത്താടും കൂടി സവ്ീക
രിക്കുന്ന സഹനമാണ് വിശു
ദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും
വലിയ മാർഗ്ഗം. അൽേഫാൻ
സാമ്മയുെട ശക്തി േസ്നഹമാ
യിരുന്നു. അവളുെട ജീവിത
െത്ത മധുരവും സൗമയ്വും
ദീപ്തിയുമാക്കിയത് ഈ േസ്ന
ഹമായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ്
അമ്മെയ
എന്നതുേപാെല
SISTER SAINT ALPHONSA
അൽേഫാൻസാമ്മ ൈദവ
െത്ത േസ്നഹിച്ചു. സഹനം േസ്നഹത്തിെന്റ അടയാളമാണ്.
അൽേഫാൻസാമ്മ സഹനത്തിലൂെട ൈദവേത്താടുള്ള തെന്റ
അളവറ്റ േസ്നഹം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു.

േലാകെത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ ഈേശാ സവ്യം സവ്ീകരിച്ച
മാർഗം സഹനമായിരുന്നേലല്ാ. കര്ൂശിേലറ്റിയവേരാട് നിരുപാ
ധികം ക്ഷമിച്ച് മരക്കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു
മരിച്ചുെകാണ്ട്, മൂന്നാംദിവസം വിജയശര്ീലാളിതനായി ഉയർ
െത്തഴുേന്നറ്റ മനുഷയ്പുതര്ൻ മഹത്തവ്ത്തിേല ം രക്ഷയിേല മുള്ള
മാർഗ്ഗം സഹനമാെണന്ന് േലാകേത്താട് പര്ഖയ്ാപിക്കുകയായി
രുന്നു. ശാസ്ത്ര സാേങ്കതിക തലങ്ങളിൽ മഹാവിസ്മയങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാർക്ക് ഇനിയും പിടികിട്ടാത്ത ഈ
വലിയ രഹസയ്ത്തിെന്റ മുമ്പിൽ പതറാെത നിലെകാണ്ട്
അത്ഭുതങ്ങൾ രചിച്ചവളാണ് നമ്മുെട സവ്ന്തം അൽേഫാൻസാമ്മ.
ഭാരതത്തിെന്റ മണ്ണിൽ ആദ്ധയ്ാത്മികതയുെട പുളകമുണർത്തിയ,
േകരളത്തിെല ൈകര്സ്തവ പാരമ്പരയ്ത്തിന് വിശുദ്ധിയുെട
ദീപശിഖ ഉയർത്തിയ വി. അൽേഫാൻസാ നമുക്ക് അമ്മയാണ്.
ഈ അമ്മയുെട േസ്നഹജീവിതവും മാതൃകയും നമുക്കും നമ്മുെട
മക്കൾക്കും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കും ഉേത്തജ
വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപര്ദമായ മാർഗ്ഗമാ നവും ശക്തിയുമാകെട്ട. വി. അൽേഫാൻസാമ്മയുെട സവ്ർഗ്ഗീയ
യാണ് അൽേഫാൻസാമ്മ സഹനെത്ത കണ്ടത്. കൂടുതൽ സഹ മദ്ധയ്സ്ഥം നമുെക്കന്നും നന്മവരുത്തുവാനായി ഒത്തുേചർന്ന്
പര്ാർത്ഥിക്കാം.
(Continued from page 5)

അനുവദിക്കുക. അല്മായ േനതൃതവ്െത്ത േനരാംവണ്ണം പരിശീലി
പ്പിച്ചും പരിേപാഷിപ്പിച്ചും ശരിയായ ക്നാനായ മൂലയ്ങ്ങൾ അഭം
ഗുരം നിലനിർത്തുവാൻ പര്യത്നിക്കുക. സഭയും സാമുദായിക
സംഘടനകളും പര രം സഹകരിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ ക്നാനായ
സമുദായം വളരും.
േചാദയ്ം വിണ്ടും: ആരാണ് െചന്നാ
വായനക്കാരാ, ആരുെടെയങ്കിലും മുഖം
െതളിയുന്നുേണ്ടാ? വയ്ക്തിയുെടേയാ,
ഉെണ്ടങ്കിൽ തീർച്ചായായി; െചന്നായ്
ജാഗര്ത!

For Favors Received

For Favors Received

- Siju George Cherumanath

- Siju George Cherumanath

ൾ? ക്നാനായക്കാരായ
നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ
പര്സ്ഥാനങ്ങളുെടേയാ?
വരുന്നു! ഉത്തിഷ്ഠിത!
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ൈകത്താക്കാലം (First Sunday of Kaitha)

JULY 31

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

1ST

Act. 5:12-32

Marcy Sabu Elavumkal

Ryan Kattapuram

2ND

1 Cor. 1:9-16

Dennis Changumoolayil

Lissy Thottappuram

GOSPEL

Luke 14:1-14

Jesus’ disciples are humble and sincere.

READINGS & READERS

Feast of St. Mary’s Church, Morton Grove

READINGS

AUGUST 5

S. M. 6:30 A.M.

AUGUST 6

ST. MARY’S 10:00 A.M. FEAST

1ST

Act. 1:12-14

Shiney Viruthikulangara

Gen. 3:1-19

Cimi Kizhakkekuttu

2ND

Rom. 16:1-16

Thomas Appozhiparambil Rom. 8:26-30

Biju Thuruthiyil

GOSPEL

Luke 1:39-45

Mary Visit’s Elizabeth

Mary’s Song of Praise

READINGS & READERS

Luke 1:46-56

ൈകത്താക്കാലം (Second Sunday of Kaitha) / Feast of St. Mary’s

AUGUST 7

READINGS

S. H. 10:00 A.M.

READINGS

ST. MARY’S 10:00 A.M. FEAST

1ST

Is. 3:16-4:6

Siji Panayaparambil

Ex. 15:11-18

Tomsy Kaithakkathottiyil

2ND

2 Cor. 3:4-18

Steven Idiyalil

Act. 1:1-8

Jojo Analil

GOSPEL

Lk. 15:11-32

Prodigal Son

John 2:1-12

Miracle during the wedding at Cana

ARCHEPARCHY O F KOTTAYAM

CENTENARY CELEBRATION PROGRAMS
IN AUGUST, 2011
16th Tuesday: Caritas Nursing Students’ Alumni Association at
Caritas Campus, Thellakom.
21st Sunday: at 9:00 A.M. KSSS Samaritan Resource Centre Inauguration & Samaritan Samgamam at Cherpunkal.
21st Sunday: Missionary Day at Kaduthuruthy.
23rd Tuesday: 6:00 P.M. Knanaya Fest & Banquet at Chaithanya
Pastoral Centre, Thellakom.
26th Friday: Pravasi Day.
28th Sunday: Rally and Public Meeting at Kottayam
29th Monday: Thanksgiving Holy Mass at Cathedral, Kottayam
30th Tuesday: Concluding Meeting at B.C.M. College Auditorium,
Kottayam.
SUMMER CAMP AT ST. MARY'S
For junior alter servers and choir members from Thursday - Saturday, August
11, 12, & 13 from 10:00 A.M. 4:00
P.M. to develop the faith and improve
religious devotion. For Registration,
please contact Saji Poothruckayil, Jose
Ikaraparambil, or Anil Mattathikunnel

OFFERINGS
July 24
ST. MARY’S, MORTON GROVE
St. Jude Novena
93.00
Sunday Offerings 10:00 A.M.
841.00
Evening Mass at 5:30 P.M.
248.00
Facility Usage: Hall
1,150.00
Building Fund
1,000.00
Fund Raising
1,000.00
Sponsors: Front Elevation
6,100.00
TOTAL ST. MARY’S
10,432.00
SACRED HEART, MAYWOOD
Sunday 10:00 A.M. Mass
747.00
Guadalupe Shrine
169.00
Facility Usage
1,000.00
Bulletin Advertisement
200.00
St. James Feast Nercha
121.00
TOTAL MAYWOOD
2,237.00
AGAPE MOVEMENT
St. Mary’s Store
31.00
Sacred Heart Store
50.00
Bulletin Donation
150.00
Donation Box
25.00
TOTAL AGAPE
256.00
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SPACE AVAILALBLE FOR

YOUR ADVERTISEMENT HERE

ROYAL TRAVEL SERVICE
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.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL, CHERIAN
VENKADATHU

Your Rehab Specialists
Pro-Rehab Services, P.C.
&
Choicecare Home Health, Inc.
Palos Heights and Tinley Park
(708) 489 6PRS or (708) 489-0123
www.pro-rehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber
Gas Depot Oil Co.
IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

509 N. Zenith Dr.
Glenview, IL 60025
Phone: (847) 375-0707
FAX: (847) 375-0808
www.precioushearts.org
emanjooran@gmail.com
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

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 *

www.gasdepot.com

Math Tutoring

TOMY
NELLAMATTAM
619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

(5th Grade - 12th Grade students)
Classes will be given by Shillymol Sabu
having Illinois Teaching License with 7
years experience in teaching Math in
Illinois.

Shillymol Sabu
847-918-0242 or 847-769-3176
1600 Dempster St, Suite-205, Park Ridge, IL-60068
(Opposite to Lutheran Hospital).

