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St. Anthony of Padua 
St. Anthony of Padua is one of the Catholic Church’s most popular saints. Saint Anthony of Padua, 
patron saint of lost and stolen articles, was a powerful Franciscan preacher and teacher. He’s typi-
cally portrayed holding the child Jesus—or a lily—or a book—or all three—in his arms.  Many peo-
ple give alms to St. Anthony Bread in thanksgiving to God for blessings received through the pray-
ers of St. Anthony.  



 

വിശുദ്ധ (പാദുവ) അന്താണീസിന്റെ ഓര്മ മത്തിരുി്നാാ    
ജനനം : 15 ആഗസറ ്  1195, Lisbon 
മരണം : 1231 ജൂണ  13, Padua 
വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് : 30 May 1232, Pope Gregory IX  
 
ന്പാര്മ ടുഗ ിന്റ   ിസ് ണ  പടണത്തിരുില  മാര്മ ടിന്-ന്േസയ ദമ്പതികളുന്റെ പുേനായിട് 1195 ആഗസറ ്  
15-ന് ജനിചു്ച. പ്രഭുകുെും ത്തിരുിന്റ  അംഗമായ പിതാവ് ന്റകാടാരത്തിരുിന്റ  ഉന്ദയാഗസഥനായി്നന്നു. 
ന്റെര്മ ണാന് ാ ്ാ ന്പരി ാണ് അന്താണി അയിയന്റ്ടി്നാത്. അമ നന്ാ ന്റുയു്ത്തിരുില തന്റാ 
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അന്താണിന്റയ സമര്മ ് ിച്ചി്നന്നു. ്ന്റതലി ും കാരയത്തിരുിന് ന്റെര്മ ണാന് ാ 
കരയുന്മ്പാ   മാതാവിന്റെ സവരൂപം കാണിച്ചാല  അവന് കരച്ചില  നിര്മ ു മായി്നന്നു. 
വിശ്വാസത്തിരുിന്റെ  ാ പാഠങ്ങ   ആ  ാ ന് ന്വഗം സവതമാക്കി. സ് കൂളില വച്്ച ുരിേവും 
ശ്ാസ്േവും കൂൊന്റത മതവിഷയങ്ങളും ന്റെര്മ ണാന് ാ പഠിചു്ച.  ുദ്ധിശ്ാ ിയായ അവന് ന   
ഓര്മ മശ്ിിയും ഉ ായി്നന്നു. അ  ത്തിരുാര ാ നായി ശുഷ ചെ ഷ ന്റുയ്തതിനാല  വിശ്വാസത്തിരുില  
കൂെുത ായി ആഴന്റ്ൊന് ന്റെര്മ ണാന് ായ്ക്്ക സാചിചു്ച.  
 
ദദവവിളിയുന്റെ ഭാഗമായി ന്റെര്മ ണാന് ാ അഗസറ ീനിയന് സനയാസസഭയില  ന്ുരാന് ആഗ്രഹിചു്ച. 1210-ല  ന്റസെ് വിന്ന്റസെ് 
ആഷ ചമത്തിരുില  ന്ുര്മ ന്നു. ന്ാന്സിസ് കന് സഭയുന്റെ  ളിതജീവിതവും സുവിന്ശ്ഷപ്രന് ാഷണതവരയും അന്താണിസിന്റന 
ആകര്മ ഷിചു്ച. കൂൊന്റത ന്റമാന്യാന്ക്കായില  വച്്ച രിസാക്ഷികളായ ന്ാന്സിസ് കന് സന്ഹാദരങ്ങന്റള്റ്റി ന്കടന്്ാ   
ന്റമാന്യാന്ക്കായില  ന്പായി കര്മ ത്തിരുാവിനായി രിസാക്ഷിതവം വഹിക്കാന് ആ ഹൃദയം തുെിചു്ച. ആ ആഗ്രഹന്ത്തിരുാെുകൂെി ഇന്േഹം 1220-
ല  ന്ാന്സിസ് കന് സമെ ഹത്തിരുില  ന്ുര്മ ന്നു. ്ലി ും ന്വദശ്ാസ്േപതിതന് ്ാ നി യില  ന്റ ാന്ളാഞ്ഞാ ന്മാ ് ന്റവ  ിയര്മ , 
പാദുവ ്ാീ വിദയാപീഠങ്ങളില  ഇന്േഹം ന്സവനം അനുഷഠ ിക്കുകയാണു ായത്. ആ നി യില  ഇറ്റ ിയില  ഇന്േഹം 
പ്രസിദ്ധനായിത്തിരുീര്മ ന്നു. വുനപ്രന് ാഷണത്തിരുില  വളന്റര സാമര്മ ് യമുളായ ആളായി്നന്നു അന്താണീസ്. വിശുദ്ധ ന്ാന്സിസ് 
അന്താണിന്റയ ഇതിനാല  അഭിനന്ദിച്ചിടു ്. വിവിചഭാഷകളില  അന്താണി പ്രസംഗങ്ങ   നെത്തിരുിയിടു ്.  
 
പാദുവാ നഗരത്തിരുിന്റെ നാമന്ത്തിരുാെ് ന്ുര്മ ാാണ് അന്താണീസ് അയിയന്റ്െുാത്. 1230 കാ ത്തിരുാണ് അന്താണി 
പാദുവായിന്റ ുാത്. പാവങ്ങളുന്റെ പെയാളി ്ാാണ് അന്േഹം അവിന്റെ അയിയന്റ്െുാത്. കാരണം ദരിദ്രന്റര െു ഷണം 
ന്റുയു്യാവന്റര അന്േഹം കുറ്റന്റ്െുുകയും സാമ്പത്തിരുികമായ അനീതി നെുാവന്റര വിമര്മ ശ്ിക്കുകയും ന്റുയ്തി്നന്നു. മാേവുമ   
ഒത്തിരുിരി അത്ഭുതങ്ങ   അവിന്റെ പ്രവര്മ ത്തിരുിക്കുകയും ന്റുയ്തു. ന്ാന്സിസ് കന് സമെ ഹത്തിരുിന്റെ ന്മചാവിയായി്നാ ഏ ിയാസ് 
അക്കാ ത്്തിരു ആവിഷ് ക്കരിച്ച, വ്രതകാഠിനയം കുയയ്ക്കുാ പരിഷ് ക്കാരങ്ങ  ന്റക്കതിന്റര ശ്ിമായി ഇന്േഹം നി ന്റകാ ു. 1231 ജൂണ  
13-ന് പാദുവായ്ക്കെുുളായ അയന്റസ  ാ ്ാ സനയാസിമഠത്തിരുില വച്്ച ഇന്േഹം നിരയാതനായി. അതിന്റന തുെര്മ ാ് പാദുവായിന്റ  
വിശുദ്ധ അന്താണീന്യാസ് ്ാിന്േഹം അയിയന്റ്ടു. അെുത്തിരു വര്മ ഷം ഗ്രിഗയി കത മാര്മ പാ്ാ ഇന്േഹന്റത്തിരു പുണയവാളനായി 
അംഗീകരിചു്ച. കന്ത്തിരുാ ിക്കാ സഭയുന്റെ ുരിേത്തിരുില  ഏറ്റവും ന്വഗത്തിരുില  പെ ര്മ ത്തിരുിയാക്കന്റ്ട ര ാമന്റത്തിരു വിശുദ്ധീകരണപ്രയിയ 
ആയി്നന്നു വിശുദ്ധന്െത്.   
 
ജൂണ  13 ഇന്േഹത്തിരുിന്റെ ന്റപ്നാാളായി ആുരിചു്ച വ്നന്നു. ഇന്േഹത്തിരുിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിന്റ  ആത്മീയമെ  യങ്ങ   പരഗണിചു്ച 1946 
ജനുവരി 16-ന് ഢകക-ാാാം പിയെ സ് മാര്മ പാ് അന്താണിന്യാസിന്റന ന് ാക്െര്മ  ഓെ് ദി ുര്മ ച്്ച ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രരതി്നസഭാ 
പതിതന്രര ്ാ് വിന്ശ്ഷി്ിക്കുകയും ന്റുയ്തു. വിശുദ്ധന്റെ മാചയസഥം വഴി കര്മ ത്തിരുാവ് പ്രവര്മ ത്തിരുിച്ച അത്ഭുതങ്ങ   ന് ാകന്റമമ്പാെും 
വിശുദ്ധന്റന വണങ്ങാന് ഇെയാക്കി. നഷ്െന്റ്ട വസ്തുക്കന്റളയും മനുഷയന്റരയും വീന്റ െുക്കാന് നമ   അന്താണീസിന്റെ പ്രന്തയക 
മാചയസഥം ന്തെുന്നു.  
 
പാവന്റ്ടവ്നന്റെ പുണയവാളനായും ഇന്േഹം അയിയന്റ്െുന്നു. ്ാാല , അന്താണിസിന്റെമാദ്ധയസഥം വഴി നമുന്റെ ആവശ്യങ്ങ   
ദദവസാിചിയില നിാ് ന്നെിന്റയെുത്്തിരു മെങു്ങന്മ്പാ   നാം മയക്കുാത് വിശുദ്ധന്റെ മാതൃകയാന്ക്ക  ജീവിതന്റത്തിരുയാണ്. 
സുഖ്ന് ാ ുപതയില  മുഴുകി ജീവിതകാ ം തീര്മ ക്കാമായി്നന്നു അന്താണിസിന്. പന്റക്ഷ, തിരന്റഞ്ഞെുത്തിരുന്താ ന്യശുവിന്റെ 
സഹനത്തിരുിന്റെ പാത. രിസാക്ഷിയാകാന് ന്റകാതിചു്ച. ്ലി ും അന്താണീസില  ദദവപദ്ധതി മന്ററ്റാാായി്നന്നു. വിശുദ്ധന്റെ 
മാചയസഥം ന്തെുാതിന്റനാ്ം അന്താണീസിന്റെ ജീവിതത്തിരുിന്റ  ഒരംശ്ം നമുന്റെ ജീവിതത്തിരുിന് ക്കും ഇനി മുതല  പകര്മ ത്തിരുാം.  
 
വിശുദ്ധ അന്താനീന്ാസ, ഞങ്ങ  ക്കുന്വ ി അന്പക്ഷിക്കണന്റമ  



 

Fifth Sunday of Apostles 

Jun 12 READING 10:00 AM 11:30 AM 

1st Reading Deut 1: 33-46 Kunjamma Nediakalayil  

2nd Reading 1 Cor 14:1-12 Alisa Kannachanparambil  

Gospel Lk 12:22-34  

Sixth Sunday of Apostles 

Jun 19 READING 10:00 AM  

1st Reading Deut 4: 1-8 Arun Thottichirayil  

2nd Reading 1 Cor 10: 23-31 Dennis Valloor  

Gospel Lk 12: 57-13:5  

വ്നം ദിവസങ്ങളില 
Jun 10 — Night Vigil for youth in English after the Holy Mass. 

Aug 19-21 — Kairos Youth Retreat at Rockford, IL.  (8th Grade and above)                      

 

 

Pre-Marriage Course is scheduled from Jun 10— Jun 12 at St Mary’s Knanaya Catholic Church Morton Grove. 

Please contact Tony Pullapally at 630-205-5078 for registration. 

There will be a meeting of the thirunal (feast) sub committees on Thursday June 9th after 7PM Mass. 

 
St Antony’s Koodarayogam will be on Sunday June 12th at Linson Kaithamalayil’s house at 6PM. 

European Pilgrimage (Fatima, Lourdes, Medjugorje, Vatican, Rome, Assisi etc) from Oct 23rd to 
Nov 5th. Those interested please call parish office. 



 

Pastor 
Fr. Thomas Mulavanal 
Email: mulavan@hotmail.com 
Ph: 310-709-5111 
 

Associate Pastor 
Fr Jose Chirappurathu   
Email: frchirappurathu@gmail.com 
Ph: 872-305-1345 
 

Trustees: 
Tito Kandarapallil              847-323-3109 
Stephen Chollampel         847-772-4272 
Binoy Pootharayil              847-409-0344 
Manoj Vanchiyil                 847-999-8070 
 

Secretary 
Rev. Sr. Xavier SVM           847-834-1073 
 

Weekly Schedule 
SUNDAY 

7:45am          Holy Mass in Malayalam 
10:00am         Holy Mass in Malayalam 
11:40pm         Holy Mass in English 
05:30pm         Holy Mass in Malayalam 

MONDAY  —  FRIDAY 

07:00pm         Holy Mass in Malayalam 

TUESDAY 

After Mass      Novena to St. Anthony  

THURSDAY 

After Mass      Novena to St. Jude  

SATURDAY 

10:00am          Holy Mass in Malayalam 
followed by Novena to Our Lady of Perpet-
ual Help 


