
ക"ാനായ കാtലിക് റീജിയn് ദശാbി ആേഘാഷŋൾk് 
8പൌഢഗംഭീരമായ സമാപനം. 

ചിkാേഗാ െസn ്േമരീസ് ക"ാനായ കേtാലിk പllിയിൽ വc് 2016 
െസപ്Hംബർ 10- ശനിയാഴ്ച റീജയണൽ ദശാbി ആേഘാഷŋൾ 
പൌഢഗംഭീരമായി ആേഘാഷിcു. രാവിെല 8.30ന് െസn് േമരീസ് പllിയിൽ 
േകാNയം അതിരൂപതാdSkൻ മാർ മാതSു മൂലkാN് െമ8താേpാലീtായുെട 
കാർmികതYtിൽ അർpിc കൃതjതാ ബലിയിൽ റീജിയണിെല എlാ 
ൈവദികരും സഹകാർmികരായിരുnു. േനാർt് അേമരിkയിെല ക"ാനായ 
ഇടവകകളിൽ നിnും, മിഷനുകളിൽ നിnുമായി ൈവദികരും, സനSsരും, 
8പതിനിധികളുമായി 200 ഓളം േപർ സnിഹിതരായിരുnു. 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PICTURES FROM THE KNANAYA REGION 10TH ANNIVERSARY



Pastor 
Fr. Thomas Mulavanal 

Email: mulavan@hotmail.com 
Ph: 310-709-5111 

Associate Pastor 
Fr Boban Vattampurath 

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: 45 am         Holy Mass in Malayalam 
10:00am         Holy Mass in Malayalam 
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 
Perpetual Help 

Õøá¢ ÈÞ{áµ{ßW …                                      

Night Vigil on 16th Friday Night after 7 pm Holy Mass 
St. Mathews Feast day on Wednesday 21.  Celebration on Sept. 
25th. 
Eucharistic  Retreat by  Rev. Dr. Siby Pulickal Oct 7-9 (Friday to Sunday) 

Bible Reading 

Sept 18, 10 am 1st reading: Mannu Thirunelliparampil

                  2nd reading: Jisha  Poothurail 


         1145 am 1st reading: Briana  Kalapurayil

               2nd reading: Jenna  Viruthikulangara


Religious Education School will reopen on Sunday September 18th 
There will be two sessions of CCD cases as usual. Second grade and up will attend CCD classes at 10 Am whereas Pre-
school, K G  and 1st grade will attend classes at 11: 40 Am 
 All the students need to register by using the registration form 
Special thanks to:  Mr Thambi Viruthikulangara, Stephen Kizhakkekuttu, Biju Poothara and Biju Kizhakekuttu for 
bringing the CCD books from India.

Offerings for the week of 09/04 

$8367.00 

THANK YOU FOR YOUR 
GENEROUS SUPPORT 



 

ക"ാനായ കാtലിക് റീജിയn് ദശാbി ആേഘാഷŋൾk് 8പൌഢഗംഭീരമായ സമാപനം. 

േജാണിkു(ി പിllവീ(ിൽ 

ചിേkാേഗാ – ചിkാേഗാ െസn് േമരീസ് ക7ാനായ കേtാലിk പllിയിൽ വc് 2016 െസപ്=ംബർ 10- 
ശനിയാഴ്ച റീജയണൽ ദശാbി ആേഘാഷŋൾ പൌഢഗംഭീരമായി ആേഘാഷിcു. രാവിെല 8.30ന് 
െസn് േമരീസ് പllിയിൽ േകാ(യം അതിരൂപതാdRkൻ മാർ മാതRു മൂലkാ(് െമUതാേpാലീtായുെട 
കാർmികതYtിൽ അർpിc കൃതjതാ ബലിയിൽ റീജിയണിെല എlാ ൈവദികരും 
സഹകാർmികരായിരുnു. േനാർt് അേമരിkയിെല ക7ാനായ ഇടവകകളിൽ നിnും, മിഷനുകളിൽ 
നിnുമായി ൈവദികരും, സനRsരും, Uപതിനിധികളുമായി 200 ഓളം േപർ സnിഹിതരായിരുnു. 
തുടർn് 10 മണിk് ആരംഭിc ക7ാനായ റീജിയണൽ Uപതിനിധി സേmളനം അഭിവnR മാർ മാതRു 
മൂലkാ(് െമUതാേpാലീt ഉദ്ഘാടനം െചyു. ഹൂസ്=ണ് െഫേറാന പllി വികാരി ഫാ. സജി 
പിണർkയിൽ തിരുവചനം വായിc് ആtീയ വാഗkാനം നൽകി. റീജിയണൽ ഡയറkർ ഫാ. േതാമസ് 
മുളവനാൽ റീജിയnിെn ഇതുവെരയുll Uപവർtനŋൾ വിശകലനം െചയRുകയും, 
ഭാവിUപവർtനŋൾkുll Uകിയാtക നിർേdശŋൾ പŋുവy്കുകയും െചyു. റീജിയെn 
ചരിUതപരവും, അജപാലനപരവുമായ വളർcെയkുറിc് Uശീ. േജായി വാലാcിറ സംസാരിcു. അഭിവnR 
മാർ മാതRു മൂലkാ(് Uപതിനിധി സേmളനtിെn വിഷയാവതരണ Uപഭാഷണം നടtി. ക7ാനായ 
സമുദായtിെn േUപഷിതസYഭാവവും സഭാtക ബnŋളും, സവിേശഷ UപേതRകതകളും 
കാtുസൂkിേkrതിെn ആവശRകത െമUതാേപാലിt തെn സേnശtിൽ ഊnി 
പറയുകയുrായി. 

അേത തുടർn് ക7ാനായ റീജിയണിെല 9 മിഷനുകളും 12 ഇടവകകളും അവരുെട അജപാലന 
വളർcെയkുറിcു നടtിയ പവർേപായിn് അവതരണം റീജിയെn അജപാലന രംഗെt 
അtുതാവഹമായ വളർcയും, സംഭാവനകളും Uപതിഫലിpിkുnവയായിരുnു. കാനഡയിെല 
െപൻേUബാk ്രൂപതാdRkൻ മാർ ൈമkിൾ മുൾഹൾ തദവസരtിൽ സnിഹിതനായിരുnു. 
തുടർn് ക7ാനായ റീജിയെn ഔേദRാഗിക ഇലേUkാണിക് കmRൂണിേkഷൻ േപാർ(ലിെn സYിc ്ഓണ് 
കർmം റീജിയണിെല എlാ പി. ആർ. ഒ മാരുേടയും സാnിധRtിൽ അഭിവnR മാർ മാതRു മൂലkാ(് 
നിർവYഹിcു. 

ഉcഭkണtിനുേശഷം Uപതിനിധികളുെട തുറn ചർcy്ക് േവദി ഒരുkെp(ു. റീജെn മുൻേപാ(ുll 
വളർcy്ക് ആനിവാരRമായ കർmപdതികൾ മിഷൻ, ഇടവക, റീജിയണ ്തലŋളിൽ 
ആവിw്കരിkാനുll വിവിധ നിർേdശŋളുrായി. കുടുംബ നവീകരണെt ലkRം വy്കുn 
കുടുംബ സംഗമം റീജിയണ ്തലtിൽ ഉrാകണെമn ആശയം Uപതിനിധികൾ ഏകകേyന 
മുേnാ(ു വcു. 



നmുെട യുവജനŋെള സഭേയാട് േചർtു നിർtാൻ റിജിയൽ തലtിൽ സംവിധാനം 
ഉrാകണെമn് Uപതിനിധികൾ ആവശRെp(ു. ൈദവവിളി േUപാtാഹനtിന് ഉതകുn കുടുംബ 
സംവിധാനവും ഉrാകണം. ദൃശRമാധRമŋളിലൂെട Uപചരിpിkെpടുn അസതRUപചരണŋെള 
അവഗണിc് സഭയുെട നl വശŋളിൽ Uശdയൂnിയുll Uപവർtനŋൾk് േനതൃതYം നൽകുവാനും 
അŋെന ക7ാനായ ൈUകsവ സാnിധRം േനാർt് അേമരിkയിൽ അനുUഗഹമാkണെമn 
െപാതുനിർനേdശമുrായി. 

ൈവകുേnരം 5 മണിk് Uപതിനിധികളുമായി ഇടപഴകുവാൻ അഭിവnR പിതാknാരുെട 
സാnിdRമുrായത് സഭാധികാരികളുമായി സൌഹൃദ ബnŋൾ sാപിkുവാൻ സഹായകമായി. 6 
മണിkാരംഭിc ക7ാനായ റീജിയെn ദശാbി സമാപന സേmളനം സീേറാ മലബാർ സഭയുെട പിതാവും, 
തലവനുമായ േമജർ ആർc് ബിഷp് അഭിവnR മാർ േജാർജ ്ആലേ}രി ഉദ്ഘാടനം െചyു. ചിkാേഗാ 
െസn് േതാമസ് സീേറാ മലബാർ രൂപതാdRkൻ മാർ േജkബ ്അടിയാt് Uപsുത േയാഗtിന് 
അdRkത വഹിcു. േകാ(യം അതിരൂപതാdRkൻ മാർ മാതRു മൂലkാ(് െമUതാേpാലീt 
മുഖRUപഭാഷണം നടtി. കാനഡായിെല െപൻേUബാകം രൂപതാdRkൻ മാർ ൈമkിൾ മുൾഹാൾ, 
ചിേkാേഗാ രൂപതാ സഹായ െമUതാൻ മാർ േജായി ആലpാട് എnിവർ ആശംസകൾ അർpിcു. 

റീജിയെn sാപനം വഴി ക7ാനായ സമൂഹtിന് ൈകവn അജപാലന മുേn=ŋെള സംബnിc ്
സമUഗമായ ഒരു വഷയാവതരണം ഫാ. എUബാഹം മുേtാലt് നടtി. Uശീ. സാബു മഠtിpറnിൽ 
Uപതിനിധി സേmളനtിെn സമUഗ റിേpാർ(് അവതരിpിcു. ക7ാനായ കാtലിക് റീജിയണ ്ഡയറkറും 
വികാരി ജനറാളുമായ ഫാ. േതാമസ് മുളവനാൽ ഏവർkും സYാഗതം ആശംസിkുകയും, കണവീനർ 
Uശീ. േജായി വcാcിറ സേmളനtിൽ സംബnിc ്ഏവർkും നnി Uപകാശിpിkുയും െചyു. 
ചിേkാേഗാ േമാർ(ൻേUഗസ് െസn് േമരീസ് േമലുവുഡ് േസUക(് ഹാർ(് എnീ ഇടവകകളിെല 
Uപതിനിധികളടŋിയ വിവിധ കm=ി അംഗŋളാണ് ദശാbി ആേഘാഷŋൾk് േനതൃതYം നൽകിയത്. 
േമജർ ആർc് ബിഷpിേനാടും മ=് വിശി� വRkികേളാടും കൂടിയുll േsഹവിരുേnാെട ദശാbി 
ആേഘാഷŋൾk് തിര�ീല വീണു.


