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AGAPE GOOD SAMARITAN AWARDAGAPE GOOD SAMARITAN AWARD 
Inauguration on Sunday January 29, 2012 

by Mr. Oomman Chandy, Chief Minister of Kerala 

Chaithanya Pastoral Center, Thellakom, Kottayam 

Sponsored our both Knanaya Parishes via Agape Movement. 

First Samaritan Award Ceremony: Mar Mathew Moolakkatt will preside. Chief Minister Oommen Chandy will inaugu-

rate the Award and hand over the award. Minister K.M. Mani, Minister Thiruvanchoor Radhakrishnan and Bishop Mar 

George Palliparambil will hand over recognition prizes.  

മ ോർട്ടൻ മരോവ്  പള്ളിയിൽ  
മൂന്നു മനോമ്പ് ആചരണവും തിരുന്നോളും 

ജനുവരി 30 - ഫെബ്രു. 1 (തിങ്കൾ - ബുധൻ) ദിവസങ്ങളിൽ വവകുമന്നരും 7ന്. 
പുറത്തുന സ്കോരും ജനുവരി 31ന് 

സമപോൺമസഴ്സ്: കടുത്തുരുത്തി മെോമറോനോയിൽനിന്നുള്ളവർ. 

മൂന്നുമനോമ്പ് 
     1599-ൽ കടുത്തുരുത്തി സന്ദർശിച്ച ഫ മനസിസ് ഫ ത്രോമപോ 
ലീത്തോയുഫെ ഫസക്രട്ടറി ഗുഫവയോ നല്കുന്ന യോത്രോവിവരണത്തിൽ 
(1606) നിനിമവക്കോരുഫെ ഉപവോസഫ ന്നുും മൂന്നു മനോഫമ്പന്നുും മപ 
രുള്ള ഒരു ഉപവോസഫത്തപറ്റി പ്രതിപോദിക്കുന്നുണ്ട്. വളഫരയ 
ധികും ആളകൾ പോലിച്ചിരുന്ന ഈ മനോമ്പിഫെ അവസോന ദിവ 
സും വിപുല ോയ പന്തിമ ോജനവും മനർച്ചയുും ഉണ്ടോയിരുന്നു 
ഫവന്ന് അമേഹും സോക്ഷിക്കുന്നു. മകരളസ യിലും കൽദോയ സ  
യിലും ഫനമതോറിയൻ സ യിലും അമന്തയോകയൻ  ലങ്കര സ ക 
ളിലും അലക്സോണ്ട് റിയൻ സ യിലും വലിയ മനോമ്പിനു മുൻപ് 
ആചരിച്ചു വരുന്ന മൂന്നു ദിവസഫത്ത മനോമ്പോണ് ഇതിഫല പ്രതി 
പോദയും. 

മൂന്നു മനോമ്പും പുറത്തുന സ്ക്കോരവുംമൂന്നു മനോമ്പും പുറത്തുന സ്ക്കോരവും    
     മപത്തുർത്തോയ്ക്കു മുമ്പ് മൂന്നോ ഫത്ത ആഴ്ചയിഫല തിങ്കൾ, 
ഫചോവ്വോ, ബുധൻ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ മനോമ്പോചരിക്കുകയുും വയോ 
ഴോഴ്ച തിരുനോളോയി ആമഘോഷിക്കുകയുും ആണ് പതിവ്. ഈ നോ 
ല ദിവസങ്ങൾക്കുും നമ്മുഫെ റീത്തിൽ കുർബോനയ്ക്കുും ന സ്കോര 
ത്തിനുും പ്രമതയക പ്രോർത്ഥനകളണ്ട്. സുറിയോനിയിലള്ള കോമനോ 
നോ ന സ്കോരത്തിഫെ ചില  ോഗങ്ങളോണ് പുറത്തുന സ്കോരത്തിന് 
ഉപമയോഗിക്കുക. 

മൂന്നു മനോമ്പിഫെ ഉത്ഭവും 
     എ.ഡി. 570 നുും 581നുും ഇെക്ക് നിനമവ, മബസ് ഗർ യി, 
അത്തൂർ എന്നീ പ്രമദശങ്ങളിൽ കഠിന ോയ മേഗ് ബോധയുണ്ടോ 
വകയുും ജനങ്ങൾ മ ോചനത്തിനോയി വദവമത്തോെ് പ്രോർത്ഥിക്കു 

(Continued on page 4) 
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FRIDAY, JANUARY 27, 2012 

Feast Day of the Evangelists 

Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M. 

Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M. 

Adoration for children and youth at 7:00 P.M. at Sacred 

Heart Church. 

Adult Theology Class at Sacred Heart Church at 8:00 P.M. 
 

SATURDAY, JANUARY 28, 2012 

Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, JANUARY 29, 2012 
Holy Mass at both churches at 10:00 A.M. 

Religious Education Classes at both religious education 

schools at 10:00 A.M. 

English Mass at both churches at 11:40 A.M. 

Blood Drive at St. Mary’s Church at 11:40 A.M. 

Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M. 

St. Augustine Koodara Yogam at the house of Jomon El-

lankiyil, 564 N. Myrtle Ave., Elmhurst. 630-530-1864. 
 

MONDAY, JANUARY 30, 2012 

Three Day Fast: Ladinge and Holy Mass at St. Mary’s at 

7:00 P.M. 
 

TUESDAY, JANUARY 31, 2012 

Three Day Fast: Ladinge and Holy Mass at St. Mary’s at 

7:00 P.M. 

Three Day Fast Special Prayers (പുറത്തു ന സ്കോരും) 
 

WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2012 

Three Day Fast final day with feast at 7:00 P.M. at St. 

Mary’s Church. 
 

THURSDAY, FEBRUARY 2, 2012 

Feast day of Presentation of Our Lord in the Temple 

(Purification of Our Lady) 

Holy Mass and novena at St. Mary’s at 7:00 P.M. 
 

FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012 

First Friday of the Month 

Feast Day of St. Stephen 

Holy Mass at St. Mary’s at 6:00 P.M. followed by Adora-

tion by Lourde Matha Koodara Yogam 

Holy Mass at Sacred Heart at 7:00 P.M. followed by Ado-

ration by St. Sebastian’s Koodara Yogam. 
 

SATURDAY, FEBRUARY 4, 2012 

Holy Mass and novena at both churches at 10:00 A.M. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 5, 2012 
Holy Mass at both churches at 10:00 A.M. 

Religious Education Classes at both religious education 

schools at 10:00 A.M. 

English Mass at both churches at 11:40 A.M. 

Holy Mass at St. Mary’s at 5:30 P.M. 
 

MONDAY, FEBRUARY 6, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M. 
 

TUESDAY, FEBRUARY 7, 2012 

Holy Mass at St. Mary’s at 7:00 P.M. 

STAFF 

Pastor, St. Mary’s: Fr. Abraham Mutholathu Jacob 

5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630. 

(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com 

Pastor, Sacred Heart: Fr. Saji Pinarkayil 

589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126. 

224-659-6586 sajipinarkayil@gmail.com 

www.knanayaregion.us/chicago 

FOR HALL BOOKINGS 

Sacred Heart: Baby Karikkal 630-901-5499 

St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274 

FOR SACRISTANS 

Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil 312-513-2361 

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. and 11:40 A.M. (English) at Sacred 

Heart and St. Mary’s Churches. 

5:30 P.M. at St. Mary’s Church. 

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. 

SATURDAY 10:00 A.M. at both churches. 

RELIGIOUS EDUCATION 

ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:30 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. 

Night Vigil at St. Mary’s on Second Fridays from 6:00 P.M. to 

1:00 A.M. with Holy mass at 6:00 P.M. and 11:30 P.M. 

4th Fridays at Sacred Heart for children & youth at 7:45 P.M. 

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 both churches. 

LEGION OF MARY 

Every Saturdays after Mass at Sacred Heart. 

Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s. 
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വദവഫത്ത വിസ്മരിച്ചുള്ള 
ജീവിതും ധൂർത്തപുത്രനു സ ോനും. 
പന്നിക്കൂട്ടിഫലത്തുമമ്പോഫഴ 
തിരിച്ചറിവണ്ടോകൂ. 

      എഫെ പ്രിയ  സമഹോദരങ്ങമള, 

     ചരിത്ര പ്രസിദ്ധ ോയ കടുത്തുരുത്തി മുത്തിയമ്മയുഫെ വദ 
വോലയ അങ്കണത്തിൽ സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ്റോണ്ടുകൾ പഴ 
ക്കമുള്ള കൽകുരിശിങ്കൽ നെത്തഫപടുന്ന  ക്തിസോന്ദ്ര ോയ 
പ്രോർത്ഥനോ ശുശ്രൂഷയോണു പുറത്തു ന സ്ക്കോരും. കുരിശിഫന 
വണങ്ങി, കുരിശിൻ കിരണങ്ങൾ നരനുവിമ ോചനമ കി എന്നു 
ആർത്തു പോെി ആരും ിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ, കുരിശിഫെ  ഹതവും 
വിളിമച്ചോതി, സ മയയുും ഇെവകമയയുും കുടുുംബങ്ങമളയുും 
സ ോദ്ധയക്ഷന്മോമരയുും, കുടുുംബോുംഗങ്ങമളയുും സ ർപിച്ച് , മുട്ടിനു 
മ ൽ നിന്ന്  ചുങ്കക്കോരഫനയുും അന്ധനോയ  നുഷയഫനയുും രക്ത 
സ്രോവക്കോരി സ്ത്രീഫയയുുംമപോഫല നിലവിളിച്ച്  പ്രോർത്ഥിക്കുന്ന 
സവർഗ്ഗീയോനുഭൂതി ല ിക്കുന്ന നി ിഷങ്ങളോണ് . 

     എന്തോണ്  പുറത്തു ന സ്ക്കോരത്തിഫെയുും മൂന്നു മനോമ്പി 
ഫെയുും പശ്ചോത്തലും? നിനിമവ നിവോസികളഫെ  ോനസോന്തര 
 ോണ്  മൂന്നു മനോമ്പിഫെ ഉള്ളെക്കും. വദവനിമവശിത സ്ഥല 
 ോയ നിനിഫവ ഒരു നോൾ,  നുഷയഫെ ദുഷ് പ്രവർത്തികൾ മൂലും 
വപശോചികോധിപതയത്തിഫെ സ്ഥല ോയി തീർന്നു.  നുഷയൻ 
വദവഫത്ത വിസ്മരിച്ച്, തിന്നുും കുെിച്ചുും അവിഹിത മവഴ്ചക 
ളിൽ ഏർഫപട്ടും  ലീ സ ോയമപോൾ ആ സമൂഹഫത്ത തകർ 
ക്കോൻ വദവും ആമലോചിച്ചു. എങ്കിലും പോപികളോയ അവഫര 
തള്ളിക്കളയോൻ  നസ്സു വരോത്ത വദവും ധൂർത്തപുത്രഫന 
മപോഫല  െങ്ങി വരുന്ന ജനത്തിനോയി കോത്തിരുന്നു.  

    വദവത്തിഫെ ഇഷ്ടും  നുഷയഫെ നോശ ല്ലമല്ലോ?  െങ്ങി 
വരലമല്ല? തോൻ നിർമ്മിച്ചതിഫന നശിപിക്കോൻ ആർക്കോണു 
 നസ്സു വരുക? പഴയനിയ ത്തിഫല മ ോശഫയ ഇസ്രോമയൽ 
ജനത്തിഫെ വിമ ോചനത്തിനോയി ഫതരഫെടുത്തതുമപോഫല 
നിനിമവയുഫെ  ോനസോന്തരത്തിനോയി മയോനോഫയ വദവും 
ഫതരഫെടുത്തു. എന്നോൽ വദമവഷ്ടും നിറമവറ്റോഫത, നിനി 
മവയ്ക്കു പകരും തോർസ്സിമലയ്ക്്  മയോനോ കപൽ കയറി. വദവ 
ത്തിഫെ വഴി നിനിമവ, മയോനോയുഫെ വഴി തോർസ്സിസ്. വഴി 
വിട്ട മപോകുന്നവഫന തിരിഫക ഫകോണ്ടുവരുവോൻ വദവും പല 
 ോർഗ്ഗങ്ങളും ഉപമയോഗിക്കുും. വദവത്തിഫെ പദ്ധതികൾ 
 നുഷയമെതു മപോഫലയല്ലമല്ലോ.  

 

     കെലിൽ വലിയ ഫകോടുങ്കോറ്റുണ്ടോയി. കപൽ ആെിയുലഞ്ഞു. 
വിജോതിയനോയ കപിത്തോന് വദവും ചിന്ത ഫകോടുത്തു. 
ആമരോ ഓരോൾ ഫതറ്റു ഫചയ്തിരിക്കുന്നു. ഫതറ്റു ഫചയ്തവഫന കണ്ടു 
പിെിക്കുന്നതിന് നറുക്കിെോൻ അവർ തീരു ോനിച്ചു. നറുക്കിട്ട 
കിട്ടന്നവഫന ഫവള്ളത്തിൽ എറിയുക. മയോനോയ്ക്കു കുറി വീണു. 
ഫവള്ളത്തിമലയ്ക്്  മയോനോഫയ ജനും എറിഞ്ഞു. കെൽ ശോന്ത 
 ോയി. അവിഫെ മയോനോഫയ വിഴുങ്ങോൻ വദവും ഒരു തി ിുംഗ 
ലഫത്ത ഒരുക്കി നിറുത്തി. തി ിുംഗലും മയോനോഫയ നിനിമവ 
യിൽ ഫകോണ്ടു മപോയി ഛർേിച്ചിട്ട. വദവും ഒരോഫള വിളിച്ചോൽ, 
പിെിച്ചോൽ പിഫന്ന ഉമേശയും നെത്തിയതിനു മശഷമ  അെങ്ങി 
യിരിക്കൂ. കോലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമമ്പോൾ അപ്രതിക്ഷിത 
 ോയി നെക്കുന്നഫതോഫക്ക വദവിക പദ്ധതിയുഫെ ഫവളിഫപടു 
ത്തലിനുള്ള അവസര ോയി നോും കോണണും. 

     നിനിമവയിൽ പ്രമവശിച്ച മയോനോ  ോനസോന്തരത്തിന്  ആ 
ഹവോനും ഫചയ്തു. മയോനോയുഫെ പ്രസുംഗും മകട്ട നിനിമവ നിവോ 
സികൾ രോജോവും പ്രജകളും കന്നുകോലികളും ആടു ോടുകളും 
കുമബരനുും കുമചലനുമുൾഫപഫെ ഫകോച്ചു പിച്ചെക്കും ചോക്കുടുത്ത്  
ചോരും പൂശി ഫവണ്ണിറിലിരുന്ന്  അനുതപിച്ചു. െലമ ോ? നിശ്ച 
യിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്നുും നിനിമവഫയ വദവും രക്ഷിച്ചു. 
മയോഹ 3: 17ൽ നോും വോയിക്കുന്നു. വദവും തഫെ പുത്രഫന 
മലോകത്തിമലയ്ക്യച്ചത് മലോകഫത്ത ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കോനല്ല 
പ്രതുത അവൻ മൂലും എല്ലോവരുും രക്ഷ പ്രോപിക്കോനോണ് . 
രക്ഷയുും ശിക്ഷയുും അത്  ഫതരഫെടുക്കോനുും, നെപിൽ വരു 
ത്തോനുും നമുക്കവകോശമുണ്ട് . വദവും ആരഹിക്കുന്നത്  നമ്മു 
ഫെ രക്ഷയോണ് . എന്നോൽ സവയും പ്രവർത്തിയിലൂഫെ ശിക്ഷ 
ഫയ നോും സവയും വിളിച്ചു വരുത്തുകയോമണോ? 

     ഇതോ ഒരവസരും. മൂന്നു മനോമ്പ്  തിരിച്ചറിവിഫെ നി ിഷ 
ങ്ങളോവണും. ഞോൻ ആരോണ്? വദവവപതമലോ, അമതോ 
ദുഷ് പ്രവർത്തിയിലൂഫെ പിശോചിഫെ കുട്ടിമയോ? ചോക്കുടുത്ത്  
ചോരും പൂശി അനുതപിച്ച്  ശിക്ഷയിൽ നിന്നുും രക്ഷയിമലയ്ക്്  
വരോും. വദവത്തിഫെ വഴിഫക്കതിഫര തോർസിസിമലയ്ക്് , 
ശിക്ഷയിമലയ്ക്്  നെന്നു നീങ്ങിഫയങ്കിൽ, നിഫന്ന തിരിഫക 

(Continued on page 4) 

BULLETIN TYPO ERROR JOKES 
 

     The church will host an evening of fine dining, super 

entertainment and gracious hostility.   
 

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

     Potluck supper Sunday at 5:00 PM - prayer and medi-

cation to follow.   

മൂന്നു മനോമ്പും പുറത്തു ന സ്കോരവും 
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ഫകോണ്ടുവരോൻ, ഫകോടുങ്കോമറ്റോ, മപ ോരിമയോ, മരോഗമ ോ, ദുരിത 
മ ോ, അപകെമ ോ വദവും തമന്നക്കോും. അത്  ശിക്ഷയ്ക്ല്ല രക്ഷ 
യ്ക്ോണ്. അവിഫെ നിഫന്ന തോങ്ങോൻ തി ിുംഗലഫത്ത,  ോലോഖ 
 ോഫര വദവും ഒരുക്കി നിർത്തുും നീ ഉറക്കമുണർന്ന്  പ്രവർ 
ത്തിച്ചോൽ  തി. 

     നമുക്കുള്ളത്  ക്ഷണിക ോണ് . അനശവര ോയതിഫന മുറുഫക 
പിെിക്കണും. മഡോളറിഫന മുറുഫക പിെിക്കോഫത മഡോളർ തരുന്ന 
വഫന സവന്ത ോക്കോൻ ശ്ര ിക്കണും.  ഹോ ോരത കഥയിഫല 
പോണ്ഡവരുും കൗരവരുും കൃഷ്ണഫെ അടുക്കൽ സഹോയത്തിനു  
ഫചന്നു. ഒരു കൂട്ടർക്ക്  കൃഷ്ണഫെ ആയുധും മവണും. രണ്ടോ ഫത്ത 
കൂട്ടർക്ക്  കൃഷ്ണഫന മവണും. ചരിത്രും നമുക്കറിയോും. കൃഷ്ണഫന 
മതരോളിയോയി നിറുത്തി അർജുനനുും കൂട്ടരുും വിജയും ഫകോയ്തു. 
വദവും ദോന ോയി തരുന്നതിഫന ഫകട്ടി പിെിച്ചു നിൽക്കോഫത 
വദവഫത്ത സവന്ത ോക്കോൻ പ്രയത്നിക്കോും. മൂന്നുമനോമ്പ്  ദിനങ്ങൾ 
ഒരു തിരിച്ചറിവിഫെ ദിന ോകഫട്ട. പ്രോർത്ഥന ശുശ്രൂഷ (പുറത്തു 
ന സ്ക്കോരും) സവർഗ്ഗിയോനു ഭൂതിയിൽ ലയിക്കുന്ന നി ിഷ ോവഫട്ട. 
ഒരു ിച്ച്  പ്രോർത്ഥിക്കോും. കുരിശിഫെ ചുവട്ടിൽ അണിമചരോും. 
പരിശുദ്ധ അമ്മ കൂഫെയുണ്ടോവും. പ്രോർത്ഥിക്കോും.  ോനസോന്തര 
ഫപെോും. 

ഒത്തിരി മേഹമത്തോഫെ,  
െോ. സജി പിണർകയിൽ  

(Continued from page 3) 

കയുും ഫചയ്തു. ഒരു തിങ്കളോഴ്ച മുതൽ വയോഴോഴ്ച വഫര കഠിന ോയി ഉപ 
വസിക്കുകയുും ഫചയ്തു. മേഗിൽ നിന്നുും വിമ ോചിത ോയതിഫെ 
നന്ദിയോയി എല്ലോ വർഷവും ഈ ആചരണും തുെരണഫ ന്ന് 
അവർ തീരു ോനിച്ചു. ഇത് പോത്രിയോർക്കീസ് ഏലിയോമയോ,  ോർ 
എമ്മോമയോ തുെങ്ങിയതോഫണന്ന് പറയഫപടുന്നു. ഇതിനുമശഷ 
 ോണ് നിനിമവക്കോരുഫെ ഉപവോസവ ോയി ഇതിഫന ബന്ധിപിച്ച 
ഫതന്ന് പറയോറുഫണ്ടങ്കിലും  ോർ അമപ്രും നർമസ, (അഞ്ോും 
നൂറ്റോണ്ട്) അമന്തയോകയയിഫല ഐസക് (ഏഴോും നൂറ്റോണ്ട്) എന്നി 
വർ നിനിമവക്കോരുഫെ ഉപവോസഫത്തപറ്റി പ്രതിപോദിച്ചിട്ടണ്ട് 
എന്നത് ശ്രദ്ധോർഹ ോണ്. ഏതോയോലും ഒരു ജനും വദവകോരു 
ണയത്തിനു മവണ്ടി നെത്തുന്ന മരോദനവും യോചനയു ോണ് മൂന്നു 
മനോമ്പിഫെ അന്തഃസത്ത. ധയോനത്തിനുും ജീവിത നവീകര 
ണത്തിനുും ഉമേശിച്ചുള്ള അവസര ോയിട്ടോണ് പിതോക്കന്മോർ മൂന്നു 
മനോമ്പിഫന ദർശിക്കുന്നത്. 

     മകരളത്തിഫല സുറിയോനി ക്രിതയോനികൾ മൂന്നു മനോമ്പോച 
രണും കഴിെ് വയോഴോഴ്ച  ക്തിനിർ ര ോയുും ആമഘോഷ ോയുും 
വദവോലയത്തിൽ കയറി വി. കുരിശിഫന വണങ്ങിയിരുന്നതോയി 
മരഖയുണ്ട്.  

     മകരളത്തിൽ പലയിെത്തുും മൂന്നുമനോമ്പ് ആചരിച്ചിരുന്നു. 
സ ീപസ്ഥ വദവോലയങ്ങളോയ കടുത്തുരുത്തിയിലും, കുറവില 
ങ്ങോട്ടും മൂന്നുമനോമ്പ് വളഫര ആമഘോഷ ോയി നെത്തിയിരുന്നതി 
നോലും ഇരു മദശങ്ങളിമലയുും ആളകൾ രണ്ടു വദവോലയങ്ങളി 
മലയുും മൂന്നു മനോമ്പിൽ പഫങ്കടുക്കുകയുും പതിവോയിരുന്നതി 
നോലോയിരിക്കണും കുറവിലങ്ങോട്ട് തിങ്കൾ, ഫചോവ്വ ദിവസങ്ങ 
ളിലും, കടുത്തുരുത്തിയിൽ ഫചോവ്വോ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലും മൂന്നു 
മനോമ്പ് തിരുനോളിഫെ ആമഘോഷങ്ങൾ നെത്തിവരുന്നത്. 

(Continued from page 1) 

 കടുത്തുരുത്തി വലിയപള്ളിയിഫല പുറത്തുന സ്ക്കോരും 

 കടുത്തുരുത്തി വലിയപള്ളിയിൽ അതിപുരോതനകോലും 
മുതൽ മൂന്നുമനോമ്പിഫെ രണ്ടോും ദിവസ ോയ ഫചോവ്വോഴ്ച വവകു 
മന്നരും ചരിത്രപ്രസിദ്ധ ോയ കരിങ്കൽ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ വച്ച് 
പരമ്പരോഗത ോയി നെത്തിവരുന്ന ഒരു സമൂഹപ്രോർത്ഥനയോണ് 
പുറത്തുന സ്കോരും. സീമറോ ലബോർ സ യിൽ സുറിയോനി ആരോ 
ധനക്ര ും നിലനിന്നിരുന്നമപോൾ പുറത്തുന സ്കോരവും സുറിയോനി 
യിൽ തഫന്നയോയിരുന്നു. ഇമപോൾ  ലയോളത്തിമലക്ക് തർജജി  
ഫചയ്ത് ഉപമയോഗിച്ചുവരുന്നു.  ക്തിനിർ രവും  പ്രോർത്ഥനോ സമ്പ 
ഷ്ടവും അർത്ഥപൂർണ്ണവും അനയോദൃശയവ ോയ ഈ  ക്തോനുഷ്ടോന 
ത്തിൽ സുംബന്ധിക്കുവോൻ മകരളത്തിഫെ വിവിധ  ോഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുും ധോരോളും ആളകൾ വഫന്നത്തോറുണ്ട്. 

BIBLE QUIZ WINNERS AT SACRED HEART 

Please Donate toward purchase of church in New York 
     Brooklyn Queens Long Island (BQLI) Knanaya Catholic Mis-

sion Inc is a non-profit Corporation constituted for the Spiritual 

Care of the Knanaya Catholic families living in Brooklyn, 

Queens and Long Island in the state of New York. The commu-

nity is in the process of purchasing a church for a more effective 

pastoral care. We request your generous financial support and 

prayers towards this project.   

Please click on the link below to contribute: 

www.bqliknanayamission.org 

For BQLI Knanaya Catholic Mission, Inc. New York 

Fr. Jose Tharackal 

http://www.bqliknanayamission.org/
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Neil Edat 

     In any instance of human history, the 

value of the individual has always been 

given the most recognition. In some cases, 

what many failed to do was achieved by 

the strength, knowledge, and will of just 

one person. As the great American presi-

dent John F. Kennedy once put it “one person can make a 

difference and every person should try”. In any community, 

the individual has the potential to, and should continually 

attempt to, stand out and become a role model to his or her 

peers. This concept has always impelled me to take action, 

inside and outside our Knanaya Parish, and strive to be a 

role model to my fellow parishioners.  

     Despite being born in America, one thing I have con-

tinually done, in order to become a role model in our com-

munity, is speak our mother-tongue, Malayalam, to all 

elder members of our parish, parishioners who prefer 

speaking Malayalam, and visiting Malayalee priests. In 

America and more specifically Chicago, an overwhelming 

majority of young, American-born, Knanaya youth parish-

ioners either do not know how to speak or are hesitant to 

speak Malayalam. While many parents, elders, and pastors 

of Knanaya churches have no problem understanding the 

English of American-born youth members, we have to un-

derstand that a substantial amount cannot with ease. This 

situation acts as an obstacle towards a good relationship 

between the different generations when American-born 

children or teenagers of the church are unable to comforta-

bly delineate a predicament or an issue to older parishion-

ers and the clergy. Talking to many ammachis and ap-

pachans at church in Malayalam has enabled me to see pure 

happiness and excitement in their faces and understand the 

true value of our mother tongue. In addition, many Indian-

born youth members of our parish are more comfortable 

speaking in Malayalam even though they have learned suf-

ficient English. With these members occupying a very 

large part of the overall Knanaya Youth in Chicago, it is 

essential that we close up this language barrier. For my 

whole life, I have been able to bridge this gap between 

these two groups within our Youth, and thereby prevent 

many misunderstandings and conflicts between them. I 

strongly believe that if we want our American-born youth 

to be more open and responsive to the good majority of our 

community, we need to take the vital step of advocating the 

comfort and flexibility that Malayalam offers in terms of 

communication. By having their peers, like me, advocate 

the use of Malayalam, the Youth of our church will try to 

embrace it much more openly than if parents or elders do 

so. And so, for the past few years, I have been sincerely 

trying to eliminate the differences between our American-

born and Indian-born youth groups, help them to see the 

benefits of unity, and pave the way towards a more ho-

mogenous Knanaya second-generation. 

(Two topics from this essay is left out for other later use). 

     By displaying the warm, open, and diligent nature of my 

character, and by abiding by the stands I have taken in this 

paper, I am very confident that I can be a role model to my 

fellow Knanaya parishioners. All members, young and old, 

of our parish should strive, like myself, to be role models to 

those around them and our Knanaya community as a 

whole. Since no one person can embody all the qualities of 

a good Knanaya Catholic, I urge the members of our 

Church  to seek out each and every good trait of their fel-

low parishioners, and try to follow and implement theses 

qualities in their own lives.   

SECOND FRIDAY NIGHT VIGILSECOND FRIDAY NIGHT VIGILSECOND FRIDAY NIGHT VIGIL   
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വരി വരി വരി 101010, , , ഫവള്ളിയോഴ്ച വവകുമന്നരും ഫവള്ളിയോഴ്ച വവകുമന്നരും ഫവള്ളിയോഴ്ച വവകുമന്നരും 777:::00 00 00 മുതൽ മുതൽ മുതൽ 121212:::30 30 30 വഫര വഫര വഫര 
െോെോെോ. . . സജി പിണർകയിലിഫെ മനതൃതവത്തിൽ നെത്തഫപടുന്നുസജി പിണർകയിലിഫെ മനതൃതവത്തിൽ നെത്തഫപടുന്നുസജി പിണർകയിലിഫെ മനതൃതവത്തിൽ നെത്തഫപടുന്നു. . . 
അമത സ യും നമ്മുഫെ രണ്ടു പള്ളികളിഫലയുും യൂത്ത് അമത സ യും നമ്മുഫെ രണ്ടു പള്ളികളിഫലയുും യൂത്ത് അമത സ യും നമ്മുഫെ രണ്ടു പള്ളികളിഫലയുും യൂത്ത്     ിനിസ്ട്രി  ിനിസ്ട്രി  ിനിസ്ട്രി 
കളഫെ ആ ിമുഖയത്തിൽ  ോർക്ക് നീമ ോയുഫെ മനതൃതവത്തിൽ കളഫെ ആ ിമുഖയത്തിൽ  ോർക്ക് നീമ ോയുഫെ മനതൃതവത്തിൽ കളഫെ ആ ിമുഖയത്തിൽ  ോർക്ക് നീമ ോയുഫെ മനതൃതവത്തിൽ 
യുവജനങ്ങൾക്കുും റ്റീമനമജഷ്സിനു ോയി വനറ്റ് യുവജനങ്ങൾക്കുും റ്റീമനമജഷ്സിനു ോയി വനറ്റ് യുവജനങ്ങൾക്കുും റ്റീമനമജഷ്സിനു ോയി വനറ്റ് വിജിൽ നെത്ത വിജിൽ നെത്ത വിജിൽ നെത്ത 
ഫപടുന്നതോണ് ഫപടുന്നതോണ് ഫപടുന്നതോണ് . . . ഏവർക്കുും സവോഗതുംഏവർക്കുും സവോഗതുംഏവർക്കുും സവോഗതും. . .    

SPECIAL NIGHT VIGIL SPECIAL NIGHT VIGIL SPECIAL NIGHT VIGIL 

FOR YOUTHFOR YOUTHFOR YOUTH   
               As follow up of our youth retreat As follow up of our youth retreat As follow up of our youth retreat 
held in Rockford, the Youth Ministry held in Rockford, the Youth Ministry held in Rockford, the Youth Ministry 
of Sacred Heart and St. Mary’s of Sacred Heart and St. Mary’s of Sacred Heart and St. Mary’s 

Knanaya Catholic Churches in Chicago is arranging a Knanaya Catholic Churches in Chicago is arranging a Knanaya Catholic Churches in Chicago is arranging a 
Youth Night Vigil on Friday, February 10th after 6:00 Youth Night Vigil on Friday, February 10th after 6:00 Youth Night Vigil on Friday, February 10th after 6:00 
P.M. Holy Mass at St. Mary’s Church. Mark Nemo will P.M. Holy Mass at St. Mary’s Church. Mark Nemo will P.M. Holy Mass at St. Mary’s Church. Mark Nemo will 
lead the session. All youth are welcome.lead the session. All youth are welcome.lead the session. All youth are welcome.   

ST. MARY’S RELIGIOUS EDU. SCHOOL 
     Seminar & Meeting for parents of First Communion 

students of St. Mary’s School will be held on Saturday, 

February 4th from 11:00 A.M. to 1:00 P.M. 
 

Protecting God’s Children Seminar  
     It is mandatory that anyone working with or around 

children in our parish should attend a “Protecting God’s 

Children for Adult“ class. Please register for a session that 

is appropriate for your schedule: 
Saturday, February 11, 2012 (11:00 AM – 2:00 PM) 

Saturday, February 18, 2012 (11:00 AM – 2:00 PM) 

     Visit www.virtus.org and follow registration process. 

Find session listed under “Archdiocese of Chicago” and 

“Mar Thoma Shleeha Cathedral, Bellwood.” If you have 

any question, please contact our DRE Saji Poothrukayil. 

http://www.virtus.org/
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READINGS & READERS             ദനഹോക്കോലും (Fifth Sunday of Epiphany) 

FEB. 5 READINGS S. H. 10:00 A.M. S. H. 11:40 A.M. ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Is 48:12-20 Shibu Mulayanikunnel Anjali Mutholam Jijo Poothurayil Liz Ealoor 

2ND Heb. 6:9-15 Annamma Thekkeparambil Thomas Chemmalakuzhy Adersh Kizhakkevalayil Rino Muringoth 

GOSPEL Jn 3:14-21 Those who do what is true come to the light. 

 

Q44.  Who created the world? 

A44.  God alone, who is beyond time and space, created 

the world out of nothing and called all things into be-

ing. Everything that exists depends on God and contin-

ues in being only because God wills it to be. 

     The creation of the world is, so to speak, a “community 

project” of the Trinitarian God. The Father is the Creator, 

the Almighty. The Son is the meaning and heart of the 

world: “All things were created through him and for him.” 

We find out what the world is good for only when we come 

to know Christ and understand that the world is heading 

for a destination: the truth, goodness, and beauty of the 

Lord. The Holy Spirit holds everything together; he is the 

one “that gives life”. 

Q45.  Do natural laws and natural systems come from 

God also? 

A45.  Yes. The laws of nature and natural systems are 

also part of God’s creation. 

     Man is not a blank slate. He is shaped by the order and 

the natural laws that God has inscribed in his creation. A 

Christian does not simply do “whatever he wants”. He 

knows that he harms himself and damages his environment 

when he denies natural laws, use things in ways contrary 

to their intrinsic order, and tries to design himself from 

start to finish. 

Q46.  Why does the Book of Genesis depict creation as 

―the work of six days‖? 

A46.  The symbol of the work week, which is crowned 

by a day of rest (Genesis 1:1-2:3), is an expression of 

how good, beautiful, and wisely ordered creation is. 

     From the symbolism of “the work of six days” we can 

derive important principles: (1) Nothing exists that was 

Youth Catechism of the Catholic ChurchYouth Catechism of the Catholic ChurchYouth Catechism of the Catholic Church   

READINGS & READERS             ദനഹോക്കോലും (Fourth Sunday of Epiphany) 

JAN. 29 READINGS S. H. 10:00 A.M. S. H. 11:40 A.M. ST. MARY’S 10:00 ST. MARY’S 11:40 

1ST Num 11:23-35 Mathew Idiyalil Anjana Nanthikattu Salom Pillaveettil Jessica Korattiyil 

2ND Heb 7:23-28 Mercy Chemmalakuzhy Justin Ethithara Dibin Vilangukallel Justin Kannalayil 

GOSPEL John 2:1-11 Jesus’ glory is revealed at Cana 

not called into being by the Creator. (2) Everything that 

exists is good in its own way. (3)Something that has be-

come bad still has a good core. (4) Created beings and 

things are interrelated and interdependent. (5) Creation in 

its order and harmony reflects the surpassing goodness 

and beauty of God. (6) In creation there is an order of 

complexity: man is superior to an animal, an animal is 

superior to plant, a plant is superior to inanimate matter. 

(7) Creation is heading for the great celebration when 

Christ will bring the world home and God will be every-

thing to everyone. 

Q47.  Why did God rest on the seventh day? 

A47.  God’s rest from his work points toward the com-

pletion of creation, which is beyond all human efforts. 

     Although man in his work is the junior partner of his 

Creator, he can by no means redeem the world by his toil. 

The goal of creation is “new heavens and anew earth” 

through a redemption that is given to us as a gift. Thus the 

Sunday rest, which is a foretaste of heavenly rest, is supe-

rior to the work that prepares us for it.  

Knanaya Media E-Newsletter & Blog 
     E-newsletter of Knanaya Catholic Region is available at  

www.knanayaregion/knanayamedia.htm  
 

     A blog to share news and views is also available:  

http://knanayamedia.blogspot.com 

BLOOD DRIVE AT ST. MARY’S 
 

Please donate blood on Sunday January 29th @ 11:40 A.M. 

Did you know: When you donate blood you help save three 

lives. Five days after you donate, your blood is already on 

its way to helping a cancer patient. 

You find out your blood type for free and receive a free 

mini-physical. You receive a free cholesterol test. 

Please eat well and drink plenty of water before donating 

Bring a photo ID And bring a friend  

If you visited India, you are ineligible to donate for a year.  

http://www.knanayaregion.us/knanayamedia.htm
http://knanayamedia.blogspot.com
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January 31 is last day for Discount Rate 
Sacred Heart and St. Mary’s Churches are offering pilgrimage to the 

famous Marian Centers in Spain, France, and Portugal: Madrid, Burgos, 

Barcelona, Lourdes, Salamanca, and Fatima. 

Duration 10 days starting June 29th and ending on July 8, 2012. 

Our priests will provide spiritual guidance and lead the liturgy.  

A good opportunity to introduce your Youth and Teenagers to Marian 

Centers and to help develop their Catholic Spirituality. 

Reservation is first come first serve basis and grunted by first payment. 

Itinerary : 

Day 01. June 29. Depart from Chicago O'Hare to Madrid (Spain). 

Day 02. June 30. Morning arrival in Madrid Sightseeing Royal Pal-

ace, Cervantes Memorial and  Prado Museum. 

Day 03. July 1 Madrid - Barcelona via Zaragoza ( Spain ) 

Basilica  of  El Pilar where Mary appeared to St. James the Apostle 

and huge Gothic Cathedral.  

Day 04/5 July 2/3. Barcelona - Lourdes  (France) via Toulouse 

Sightseeing tour. The vineyards of Sauternes and Graves via Aire- 

I’Adour.  

In Lourdes we see the Basilica on top of St. Bernadette’s grotto.  

Join the torchlight procession to the basilica. 

Day 06. July 4. Lourdes—Burgos via San Sebastian 

Playa de la Concha, City of El Cid, Cathedral, Shopping 

Day 07 July 5. Burgos – Salamanca. (Spain) via Valladolid 

The Old Cathedral Spanish: Sightseeing 

Day 08/9. July 6/7. Salamanca - Fatima. (Portugal) via Guarda 

―Shrine of Fatima‖ where Mary appeared 6 times to 3 children. 

Day 10. July 08. Fatima – Lisbon/Madrid airport for return to 

USA.   

   For reservation and details, please contact our coordinators: 

Fr. Abraham Mutholath, Fr. Saji Pinakayil, Raju Nediyakalayil, 

Thampy Chemmachel, Sunny Indikuzhy, or Mercy Idiyalil. 

 OFFERINGS Jan. 22 

ST. MARY’S, MORTON GROVE  

St. Jude Novena  113.00 

Sunday 10:00 A.M. Mass 1,611.00 

Children Mass at 11:40 A.M. 75.00 

Sunday Evening Mass 743.00 

Facility Usage 1,150.00 

Sponsors: Vestments 280.00 

Building Fund 25.00 

St. Sebastian feast offerings 535.00 

Fund Raising 150.00 

TOTAL ST. MARY’S 4,682.00 

SACRED HEART, MAYWOOD 

10:00 A.M. Holy Mass 1,454.00 

Children Mass at 10:40 A.M. 69.00 

Guadalupe Offering 23.00 

St. Sebastian Feast offering 503.00 

Bulletin Advertisement 1,040.00 

Christmas Carol 1,900.00 

TOTAL SACRED HEART 4.989.00 

AGAPE MOVEMENT 

Sacred Heart Agape Store 31.00 

St. Mary’s Agape Store  133.00 

Bulletin Donation 75.00 

Manthra / Death Anniversary 60.00 

Sponsor a Seminarian 2,250.00 

Donation Box 503.00 

TOTAL AGAPE 3,052.00 

PREMARRIAGE 

COURSE 
     The next pre-

marriage course by 

the Family Commis-

sion of the Knanaya 

Catholic Region shall 

be held at ST. Mary’s 

Knanaya Catholic 

Church, Chicago 

from Friday March 

2nd evening to Sun-

day 4th evening. For 

reservation, please 

contact Tonny Pullap-

pally at at 630-205-

5078 or e-mail: ton-

nyjohn@hotmail.com 



Page 8  

 

 

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) 

 

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625 

TEL: (773) 509-9600, CELL: (773) 456-4564 

*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN  
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA  

AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR* ETIHAD ETC., 
 

CONTACT: JOSE KORATTIYIL & JAY KALAYIL. 

ROYAL TRAVEL SERVICE 

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY 

Family  
Focus’s  

Confidential  
Helpline: 

1-888-417-8222 
Or 

 Familyfocus10 
@gmail.com 

 Gasoline distribution 
throughout Midwest 

 Your KNANAYA 

Gasoline Jobber 

Gas Depot Oil Co. 
IL 60053 

847-581-0303 (Off) 
847-581-0309 (Fax) 

www.gasdepot.com 

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 

& 

 

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 * 

847-436-4330 (Cell) 

For All Your Tax Services  

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 

buaphilip@hotmail.com 

KNA TAX SERVICES INC. 
(INCOME TAXES &  

ACCOUNTING SERVICES) 
PERSONAL & BUSINESS TAXES, 
FREE E FILING & FAST REFUND 

JAMES MATHEW E.A.      MATHEW MAPLATE M.Com; LLB  
(Enrolled to Practice before IRS)                 (Former Bank Manager)                  
(C) 847-409-3744                                                        (C ) 847-208-8508  
OFFICE.   2644 E DEMPSTER ST, SUITE 100, PARK RIDGE, IL – 60068.  

OFF (847) 720-4220. FAX (847) 824-1951 
E Mail: KNATAX@YAHOO.COM Visit WWW.KNAHOMES.COM 

(OPP MAIN EAST SCHOOL; BEHIND CVS PHARMACY) 

വോര്ഷിക 
സും ോവന  

 
നമ്മുഫെ ഇെവകകളഫെ 
വികസന പ്രവര്ത്തന 
ങ്ങള്ക്കക്കുമവണ്ടി 
2011ഫല വോര്ഷിക 
സും ോവന 240 മഡോ 
ളര് നല്കോത്തവര് ഈ 
 ോസും തഫന്ന നല്കി 
സഹകരിക്കു മല്ലോ. 

mailto:KNATAX@YAHOO.COM

