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ആഗമനകാലം 
 
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന് (ക്രിസ്മസ് മുന്നോടിയോയുള്ള ഒരുക്ക രോലമോണ് ആഗമനരോലം. പോശ്ചോതയ 
സഭയിൽ ഈ രോലഘട്ടം  ആഗമനരോലം എനും റപൌരസ്തയ സഭരളിൽ ഈ രോലഘട്ടം മംഗളവോർത്തക്കോലം 
എനുമോണ് അെിയറെടുനത്. ന്െോമൻ രന്ത്തോലിക്കോ, ആംഗ്ലിക്കൻ , ലൂഥെൻ, റക്പോട്ടസ്റ്റന്് സഭരൾ ഉൾറെടുന 
പോശ്ചോതയ സഭ ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് വരുന നോല് ആഴ്ചരളോണ് ആഗമനരോലമോയി ആചരിക്കുനത്. 
ക്പസ്തുത സഭയുറട ആരോധനക്രമ വർഷം(Liturgical Year) ആരംഭിക്കുനതും ആഗമനരോലത്തിറല ഒനോം 
ഞോയെോഴ്ചന്യോടു രൂടിയോണ്. നവംബർ 27നും ഡിസംബർ മൂനിനും മന്യയ വരുന ഞോയെോഴ്ചയോയിരിക്കും 
റപോതുവിൽ ആഗമനരോലം ഒനോം ഞോയർ. ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനോല് വവരുന്നരം ആഗമനരോലം 
അവസോനിക്കും. ന്രരളത്തിറല വക്രസ്തവർ ഈ രോലറത്ത 25 ന്നോയമ്പ് എനും റചെിയ ന്നോയമ്പ് എനും 
വിളിക്കുനു. 
 
പുതിയനിയമം ക്ഗീക്ക് വിവർത്തനത്തിൽ വിവിധ ഭോഗങ്ങളിലോയി ഉപന്യോഗിച്ചിട്ടുള്ള റപെൂസിയ (Παρουσία) 

എന ക്ഗീക്ക്  പദത്തിനർത്ഥം വരവ് (ആഗമനം), രണ്ോം വരവ് എനിവയോണ്. ഈ മുറനോരുക്ക രോലറത്ത 
വി.ക്ഗന്ഥ വോയന ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ോം വരവിറന അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ളതും ആദയവരവിറന 
രോത്തിരിക്കുനതും ആരയോൽ ഈ രോലയളവിറന റപെൂസിയ എന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അടിസ്ഥോനമോക്കി 
ലത്തീനിൽ ആറദെന്തൂസ് (Adventus) എനും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആറഡെന്് (Advent) എനും വിളിച്ചു. ലത്തീനിൽ നിനും 
ന്നരിട്ടുള്ള വിവർത്തനമോണ് മലയോളത്തിൽ ആഗമനരോലം. 
 
ആഗമനരോലം ഒനോം ഞോയർ മുതൽ ഡിസംബർ 24 വവരുന്നരം വറരയോണ് ന്നോയമ്പ് ആചരിന്ക്കണ്ത്. 
നോലോം നൂറ്റോണ്് മുതൽ ആഗമനരോലത്ത് ഉപവോസം നിർബന്ധമോയിരുനു. ആഹ്ലോദത്തിന്റെ ഞോയർ 
അറലെങ്കിൽ ന്െോസ് ഞോയർ എനെിയറെടുന ആഗമനരോലം മൂനോം ഞോയരോഴ്ച മോക്തമോണ് ഉപവോസത്തിന് 
ഇളവുണ്ോയിരുനത് .എനോൽ പിനീട് ആംഗ്ലിക്കൻ , ലൂഥെൻ , ന്െോമൻ രന്ത്തോലിക്കോ സഭരൾ ആഗമനരോല 
ഉപവോസത്തിന്റെ രോരയത്തിൽ പരിപൂർണ ഇളവു നൽരി. എങ്കിലും മോംസവർജ്ജനം, ആശയടക്കം തുടങ്ങിയ 
തയോഗ ക്പവർത്തിരൾ വിശെോസിരൾ അനുഷ്ഠിച്ചു ന്പോരുനു.  ന്നോയമ്പ് രോലത്ത് ക്രിസ്തീയ വിവോഹങ്ങൾ 
അനുവദിക്കോെിലെ.  ന്െോമൻ രന്ത്തോലിക്കർ ദിവയബലി മന്യയ ന്ഗ്ലോെിയ, അന്ലെലൂയ ന്ചർത്തുള്ള ക്പന്ഘോഷണ 
ഗീതിരൾ എനിവ ഒഴിവോക്കും. 
 
പോശ്ചോതയ സഭ ഈ രോലയളവിറല തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കോയി നിഷ്രർഷിച്ചിരിക്കുന നിെം  നീലന്യോ വയലന്റ്റോ 
ആണ്. അൾത്തോര അലങ്കരിക്കുന വിരിരൾ, വോതിൽ വിരിരൾ, സക്രോരി വിരി, രോർമ്മിരൻ ധരിക്കുന ന്മൽ 
വസ്ക്തങ്ങൾ എനിവയുറട നിെം നീലന്യോ വയലന്റ്റോ ആയിരിക്കണം.  ആഗമനരോലം മൂനോമറത്ത 
ഞോയെോഴ്ച ആഹ്ലോദത്തിന്റെ ഞോയർ ആയി ആന്ഘോഷിക്കുനതിനോൽ ആ ദിവസം ന്െോസ് നിെത്തിലുള്ള 
വിരിരളും ന്മൽവസ്ക്തങ്ങളും ഉപന്യോഗിക്കോവുനതോണ്. 
 
പോശ്ചോതയ സഭയിൽ ഉൾറെടുന ന്ദവോലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും റതളിക്കുന അഞ്ചു തിരിരൾ അടങ്ങിയ 
െീത്തോണ് ആഗമനരോല െീത്ത് (Advent Wreath). െീത്ത് അലങ്കരിക്കോൻ ഉപന്യോഗിക്കുന 
നിതയഹരിതവൃക്ഷശിഖരങ്ങൾ നിതയതറയ സൂചിെിക്കുനു. മൂന് വയലറ്റ് അറലെങ്കിൽ നീല തിരിരളും ഒരു 
പിങ്ക് തിരയും െീത്തിന് ചുറ്റുമോയും ഒരു റവള്ള തിരി നടുവിലുമോയിട്ടോണ് റവക്കുനത്. ആഗമനരോലം ഒനോം 
ഞോയെോഴ്ച റതളിക്കുന തിരിറയ "ക്പവോചര തിരി" എനോണ് വിളിക്കുനത്.   ന്യശുവിന്റെ ജനനം 
ആദയമോയി ക്പവചിച്ച ഏശയ്യ ക്പവോചരറന അനുസ്മരിെിക്കുന ഈ തിരി മിശിഹോയ്ക്ക്ക് ന്വണ്ിയുള്ള 
രോത്തിരിെിന്റെ ക്പതീരമോണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുൽക്കൂടിറന ക്പതിനിധീരരിക്കുന രണ്ോമറത്ത തിരി 'റബത് 
ന്ലഹം തിരി' എനോണ് അെിയറപടുനത്. മൂനോമറത്ത ഞോയെോഴ്ച പിങ്ക് തിരിയോണ് റതളിന്ക്കണ്ത്. 
'ഇടയന്മോരുറട തിരി' എന് വിളിക്കുന ഈ തിരി സന്ന്തോഷത്തിന്റെ ക്പതീരമോണ്. നോലോമറത്ത ഞോയെോഴ്ച 
'മോലോഖമോരുറട തിരി' സമോധോനത്തിന്റെ ക്പതീരമോയി റതളിക്കുനു. നടുവിൽ റവക്കുന റവളുത്ത തിരിറയ 
'ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരി' എനോണ് വിളിക്കുനത്. വിശുയിറയ സൂചിെിക്കുന ഈ തിരി ഡിസംബർ 24 
വവരീട്ടോണ് റതളിക്കുനത്. 



 

 

ക്രിസ്തുമസ് രന്രോൾ 
 
“അത്യുന്നത്ങ്ങളില് ദൈവത്തിനു മഹത്വം; ഭൂമിയില് ദൈവപ്രസാൈമുള്ള മനുഷ്യര്ക്കു സമാ"ാനം  
 
നിലോവിന്െയും െോന്തൽ വിളക്കുരളുറടയും   ക്പരോശത്തിൽ നക്ഷക്തവിളക്കുരളും പോട്ടുരളുമോയി 
ഉണ്ണിന്യശുവിന്റെ  ജനനം വിളിച്ചെിയിച്ചു റരോണ്് നമ്മുറട ഇടവരയിറല ഈ വർഷറത്ത രന്രോൾ 
2016 ഡിസംബർ മോസം 4 - 22  തീയതിരളിൽ നടക്കുനതോണ്. റസന്് ന്മരീസ് ക്നോനോയ   
പള്ളിയുറട ആഭിമുഖയത്തിൽ  ഈ വര്ഷം 2016 ഡിസംബർ മോസം apXÂ  നടത്തറെടുനതോണ്. 
സന്ന്തോഷപൂർണ്ണമോയ ക്രിസ്തുമസിന്റെ എലെോവിധമോയ ആശംസരളും ന്നരുനു..ഞങ്ങൾ 
എലെോവരുറടയും സഹരരണം dÉÇßfßµâKâ 

Õøá¢ ÈÞ{áµ{ßW …                                      
Dec 4th —  Youth Mass at 10:00 AM & Fr Thomas Poothathil (Servant of God) celebration 

Dec 8th — Feast of the Immaculate Conception 

Dev 11th — Feast Celebration of Guadalupe and St Juan Diego 

Dec 14th — Baptism Class for the Parents and Godparents of the child after the 7PM Mass 

 

ചികാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസില് ഇടവക ൈിനം ആഗ ാഷ്ിച്ചു 
ചിക്കോന്ഗോ റസന്് ന്മരീസ് ക്നോനോയ രന്ത്തോലിക്കോ വദവോലയം സ്ഥോപിതമോയതിന്റെ 6ാോാം 
വോർഷിരം ആന്ഘോഷപൂർവ്വം റരോണ്ോടി. നവംബർ 27-ാോാം തിയ്യതി ഞോയെോഴ്ച രോവിറല 10 
മണിക്ക് നടന രൃതജ്ഞത ബലിയിൽ വിരോർ ജനെോൾ ഫോ. ന്തോമസ് മുളവനോൽ മുഖയ 
രോർമ്മിരനും െവ. ഫോ. ന്ബോബൻ വട്ടംപുെത്ത് സഹരോർമിരനുമോയിരുനു. രഴിഞ 6 6 
വർഷക്കോലം റരോണ്് ക്നോനോയ സമുദോയ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വദവിര വചതനയം ഏറെ 
പടുത്തുയർത്തുനതിനും, അതു വഴി ആക ചീര വചതനയം രുടുംബങ്ങളിൽ രൂടുതൽ 
വളരുനതിനും, മോതോവിന്റെ മോധൃസ്ഥം വഴി രൂടുതൽ അനുക്ഗഹങ്ങൾ ക്പോപിക്കുനതിനും 
ന്ദവോലയം വഴി സോധയമോയി എന് പെഞ 6ു റരോണ്ോണ് മുളവനോലച്ചൻ വിശുയ രുർബോനക്ക് 
തുടക്കം രുെിച്ചത്. ഈ വദവോലയം യോഥോർതൃമോക്കോൻ ഇതിന്റെ പിനിൽ ക്പവർത്തിച്ച 
എലെോവറരയും മുളവനോലച്ചൻ നന്ദിന്യോറട സ്മരിച്ചു. വിശുയ രുർബോനക്ക് ന്ശഷം ഈ 
വർഷറത്ത ക്രിസ്തുമസ് രന്രോളിനുള്ള ഉണ്ണീന്ശോയുറട തിരുസെരൂപങ്ങൾ റവഞ്ചരിച്ച് 
രൂടോശന്യോഗ ക്പതിനിധിരൾക്ക് ,ചിക്കോന്ഗോ റര. സി. എസ് ക്പതിനിധിരൾക്കും 
നൽരുരയുണ്ോയി. തുടർന് പോരീഷ് ഹോളിൽ വച്ച് ഇടവരയുറട അജപോലന വളർച്ച് 
സംബധിച്ച് ഒരു പവർ ന്പോയിന്്ാ് ക്പസന്ന്െഷൻ മുളവനോലച്ചൻ നടത്തുരയുണ്ോയി. അത് 
ഇടവരയുറട ചരിക്തവും വളർച്ചയും പുതിയ തലമുെക്ക് ക്പന്ചോദനം പരരുനവയോയിരുനു. 
തുടർന് രൂടോശന്യോഗങ്ങളുറട അടിസ്ഥോനത്തിൽ നടന മത്സരങ്ങലിൽ, ഒനോം സമ്മോനമോയ 
സ്റ്റീഫൻ രിഴന്ക്കക്കറ്റു സ്ന്പോണ്സർ റചയ്ക്ത ചോന്ക്കോ രിഴന്ക്കക്കറ്റു റമന്മ്മോെിയൽ ന്ക്ടോഫിയും, 
രോഷ് അവോർഡും റസന്് ആന്െണി രൂടോശന്യോഗം രരസ്ഥമോക്കി. ഷോജി എടോട്ട് സ്ന്പോണ്സർ 
റചയ്ക്ത രണ്ോം സമ്മോനമോയ ഫിലിെ് എടോട്ട് റമന്മ്മോെിയൽ ന്ക്ടോഫിയും, രോഷ് അവോർഡും 
റസന്് ന്ജോസഫ് രൂടോശന്യോഗം രരസ്ഥമോക്കി. മത്സരങ്ങൾക്ക് െവ. ഫോ. ന്ബോബൻ 
വട്ടംപുെത്ത്, മോന്നോജ് വഞ്ചിയിൽ, ന്ജോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ, റ്റിറ്റ രണ്ോരെള്ളിയിൽ, സ്റ്റീഫൻ 
റചോള്ളോംന്ബൽ, സിന്സ്റ്റഴ്സ് എനിവർ ന്നതൃതെം നൽരി. തുടർന് നടന സ്ന്നഹ വിരുനിൽ 
എലെോവരും പറങ്കടുത്തു. 

ന്ജോണിക്കുട്ടി പിള്ളവീട്ടിൽ 



 

ചികാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസില് ഇടവക ൈിന  ചിപ്ത്ങ്ങൾ 



 

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

Associate Pastor 
Fr Boban Vattampurathu                                             773-934-1644 
Email: bobanvt@yahoo.com 
 

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

Secretary 
Rev. Sr. Silverious                                                         847-834-1073 
 

 
 
 

Weekly Schedule 
SUNDAY 

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 Perpetual Help 

Second Sunday of Annunciation 

Dec 04 READING 10:00 AM 11:40 AM 

1st Reading IS 43:25-44:5 Youth Angela Kizhkevalayil 

2nd Reading Col 4: 2-6 Youth Ann Pattapthyil 

Gospel Lk 1:26-38  

Third Sunday of Annunciation 

Dec 11 READING 10:00 AM 11:40 AM 

1st Reading Gen 18: 1-10 Jainamma Kottoor Ansa Vazhiyampalathinkal 

2nd Reading Eph 3: 1-13 MIshal Edukkutharayil Mekha Vanchiyil 

Gospel Lk 1: 57-66  

Date Collection Amount Description  Comment 

11/15/2016 $88.00 REGULAR MASS COLLECTION ST  ANTONY 

11/17/2016 $285.00 REGULAR MASS COLLECTION ST JUDE & ANNUAL 

11/19/2016 $665.00 SPECIAL COLLECTION SAVE A FAMILY 

11/19/2016 $75.00 RELIGIOUS EDUCATION FEE 

11/19/2016 $1,500.00 SPONSOR CALENDAR 

11/19/2016 $857.52 REFUND AMOUNT GEICO DOUBLE PAYMENT 

11/19/2016 $385.00 STATUE COLLECTION ST MARY'S STATUE 

11/20/2016 $903.00 SUNDAY REGULAR COLLECTION 10 AM MASS 

11/20/2016 $67.00 SUNDAY REGULAR COLLECTION ENGLISH MASS 

11/20/2016 $1,021.00 SUNDAY REGULAR COLLECTION EVENING MASS 

11/20/2016 $100.00 PERUNNAL 
MAIN FEAST - AUCTION BALANCE - BENNY 
CHATHAMPADAM 

11/20/2016 $980.00 PERUNNAL 
MAIN FEAST - AUCTION BALANCE - KOOVA-
KATTIL CYRIAC 

11/20/2016 $5,885.00 PERUNNAL MAIN FEAST - SPONSOR 

  $12,811.52     


