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  If you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, 
‘Move from here to there,’ and it will move; and nothing will be impossible 
for you  
            Mathew 17  : 20  



H O L Y  M A S S  S C H E D U L E  

SUNDAY 

07:45am   Holy Mass in Malayalam 
10:00am   Holy Mass in Malayalam 
10:00am   Holy Mass in English 
05:30pm   Holy Mass in Malayalam 
MONDAY  —  THURSDAY 
07:00pm   Holy Mass in Malayalam 
 
TUESDAY 
After Mass    Novena to St. Anthony  
 
THURSDAY 
After Mass    Novena to St. Jude  
 
FRIDAY 
06:00pm   Holy Mass in Malayalam 
 
SATURDAY    
10:00am   Holy Mass in Malayalam 
followed by Novena to Our Lady of 
Perpetual Help 

                Õøá¢ ÈÞ{áµ{ßW                    

  

September 21   Feast of St. Mathew Sept.21, celebration on Sunday  24th  

September 24 Sunday: I. Parish day after CCD Mass  
II. Blood Drive - Donate your blood for life saving  

September 25th to Oct 5th  Holy Land Pilgrimage  

November 10-12  Ezra Meet, School of Evangelization residential retreat 
for spiritual leaders.  

Nov  23 –26 Krupabhisheka Convention by Rev. Fr. Dominic Valan-
manal, Marian Retreat Center, Anakkara 

Oct 1 I. Feast of St. Vincent De Paul and  St. Theresa of 
Child Jesus  

II. 10 days Rosary Starts  
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 ഏലിയ  ശ്ളീവ മൂശ കാലം രണ്ാം ഞായർ / Second Sunday of Elijah-Cross-Moses 

Sep 24 PASSAGE 10:00 AM Malayalam Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading IS 25: 1-8 Jessy THottichirayil Allen Kuziamparambil 

2nd Reading Phil  03: 1–11 Annamma Thekkeparambil  Bex Naduparambil 

Gospel Mt  17 : 14-21   

 Announcement  
Our next pre-marriage course: 
From Friday, October 20th  4 PM 
To Sunday October 22nd  1 PM at   
Sacred Heart Knanaya Catholic  
Forane Church,  Chicago. 
 

PARISH DAY CELEBRATIONS  
സെ.മേരീെിൽ പാരിഷ്മേ 
ആമ ാക്ഷിക്കുന്നു. സെ.മേരീെിൽ 
നാസെ (ഞായർ ) ഇംഗ്ലിഷ്(CCD )

കുർബ്ബാനയ്ക് മേഷം പാരീഷ്മേ 
ആമ ാക്ഷങ്ങെുസെ ഭാഗോയി 
വിവിത കൂൊരമയാഗങ്ങെുസെ 
മനതൃതവത്തിൽ ഔട്ടമോർ 
വിമനാദങ്ങൾ നെത്തുന്നു േലബാർ 
മകറ്ററീങ്ങ മ ാൺെർ സെയ്കത 
ഒരുക്കുന്ന ബാർബികയുവും 
ക്കേീകരിക്കുന്നുണ്ടട.അമന്ന ദിവെം 
എലലാ കൂൊരമയാഗാംഗങ്ങെുസെയും 
െജീവൊന്നിധ്യവും 
െഹകരണവും 

മമാർട്ടൺമ്രാവ് സെ.മമരീെിൽ സെഡ് ഡ്്ൈവ് 
െംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  
ചിക്കാമരാ: മമാർട്ടൺമ്രാവ് സെ.മമരീെ ക്നാനായ 
ഡ്ൈവാലയത്തിൽ സെപ്തംബർ 24 ന് ചിക്കാമര ഡ്ലഫ് മൊഴ്സ് 
ടീമിന്സെ മനതൃതവത്തിൽ സെഡ് ഡ്്ൈവ് നടത്ത സെടുന്നു. 
  
  
ഞായാൊഴ്സച രാവിസല 8.30 - ന് തുടങ്ങി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 വസരയായിരിക്കും 
രക്തൈാനക്ാംബ് ്െവർത്തിക്കുക. മുൻ കൂട്ടി മെര് രജിസ്റ്റർ സചയ്യുന്നതിന് 
 877 543 3768 എന്ന നമ്പെിൽ വിളിക്കുക. രക്തൈാനത്തിനായി ആ്രഹിക്കുന്നവർ 
തിരിച്ചെിയൽ കാർഡ് നീർബന്ധമായും കരുമതണ്താണ്. രക്തം നല്കൂ ജീവൻ 
രക്ഷിക്കു രക്തൈാനം മഹത്തായ മെവനം എന്ന കാര്ത്തിൽ െൂർണ്ണ െിന്തുണ 
നല്കി സകാണ്് നമുക്കും ഈ െംരഭത്തിൽ െങ്കാളികളാവാം കൂടംതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഡ്കകാരന്മാസരമയാ, െി.മജാവാസനമയാ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 ഏലിയ  ശ്ളീവ മൂശ കാലം മൂന്നാംം ഞായർ / Second Sunday of Elijah-Cross-Moses 

Oct 1 PASSAGE 10:00 AM Malayalam Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading IS 26: 1-19  Jino Poothara Hansen Kizhakethil 

2nd Reading Phil  04: 4-9 Molgeena Thattamattam Alina Anchakunnth 

Gospel Mt  15 : 21-28   



 ൊർക്കിംഗ് മലാട്ട് വികെന െദ്ധതിയുസട ്രൗണ്് സ്ബക്കിങ്ങ് ഉടൻ . 
വാഗ്ൈാന തുക െവീകരിക്കാൻ ്െമത്ക കൗണ്ർ തുെന്നു .  

   ക്പിയ ഇെവകാഗംങ്ങസെ, 
 സെ മേരീസ് ക്ലാനായ ദദവാലത്തിൻസറ പാർക്കിംഗ് മലാട്ട വികെന പദ്ധതിയുസെ നിർമ്മാണ 
ക്പവർത്തനത്തിന് മവണ്ടുന്ന എലലാ അനുേതികെും ബന്ധസെട് മേഖലയിൽ നിന്നും (ComED, village of morton 

grove, MWRD) ലഭിച്ച ൊഹെരയത്തിൽ പാർക്കിംഗ് മലാട്ട നിർമ്മാണം ആെന്ന ോയിരിക്കുന്ന ദേതൃ 
കാലസത്ത േഞ്ഞു വീഴ്െക്കട േുന്മപ തസന്ന തുെമങ്ങണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സെപ്തംബർ 
അവൊനവാരമത്താെു കൂെി നിർമ്മാണ ക്പവർത്തനങ്ങൾ തുെങ്ങിയാൽ , ഒരു ോെസത്ത 
കാലയെവിനുള്ളിൽ നിർേോണം പൂർത്തികരിക്കാൻ ൊധ്ിക്കും. ഏകമദേം േൂന്നരലക്ഷം 
മോെറിന്സറ നിർമ്മാണ െിലവ് ക്പതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ മക്പാജ്റ്റിന് ഒമന്നകാൽ ലക്ഷം മോെറിന്സറ 
ഓ റുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടായിരത്തിലധ്ികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കട വിമേഷ ദിനങ്ങെിലും 
അലലാസതയും പാർക്കിംഗ് ൌകരയം ആവേയോയി വന്നിരിക്കുന്ന ഈയവെരത്തിൽ ദദവാലയത്തിന് 
വിോലോസയാരു പാർക്കിംഗ് ൌകരയം വെസര അതയന്താമപക്ഷിതോണ്. ഈ വരുന്ന ഞായാറാഴ്െ 
സെ.മേരീെിൽ വാഗ് ദാനതുക െവീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട േുഴവൻ െേയവും തുറന്നു ക്പവർത്തിക്കുന്ന 
കൗണ്ടർ ക്കേീകരിക്കുന്നുണ്ടട. പാർക്കിംഗ് മലാട്ട വികെനപദ്ധതിയുസെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് 
ഇെവകയിസല േുഴുവൻ ജനങ്ങെും തങ്ങുെുസെ വാഗ് ദാന തുക ദകക്കാരന്മാസരമയാ,  ണ്ടട 
സറയിെിഗ് കമ്മറ്റിസയമയാ ഏൽെിക്കണസേന്നട താല്പ്െരയസപെുന്നു .ഇതിമനാെകം  ണ്ടട ബന്ധസെട്വസര 
ഏല്പ്പിച്ചവർക്കട ക്പമതയക നന്ദി ഈയവത്സരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു  
 
 
Dear community members, 
 The St. Mary's knanaya catholic church parking lot expansion project is going very well. We have gotten the 
approvals from Com Ed, Morton Grove village and MWRD ( Metropolitan Water Reclamation District) already. We 
plan to start the construction of the parking lot by the end of September. The construction is expected to be 4 to 5 
weeks so we should be able to complete the project by the middle of November; before this winter. 
The cost of the construction is estimated to be $350,000. Last week, we received overwhelming support from you 
with a commitment of over $145,000. Thank you so much for your support. The fundraising committee will be ap-
proaching you in the coming weeks and please support them with your generous donations of $500 , $1000, $1500,  
$ 2500 etc. Every one of the St. Mary's family will benefit from this parking lot expansion. The designated amount 
for each St. Mary's family is $5000 towards the building fund. We encourage each family to do the best they can. 
Please bring the money to the church this Sunday if possible. If not, please bring it within the1 to 2 weeks so that 
we can complete the construction of parking lot timely.  
 
.   ൊർക്കിംഗ് മലാട്ട്  ഫണ്് ഡ്െെിംഗ് ഔമൈാരിക ഉദ്ഘാടനം 



The importance of parking lot expansion at St. Mary’s Knanaya Catholic Church 
  
 St. Mary’s Knanaya Catholic Church really needs to expand it parking lot. Currently, it 
only has about 150 parking spots and there not enough parking for regular 10am Sunday 
mass.  As you can see from the pictures below, people are parking on the grass on the left 
and right side of the current parking lot and also in front side of the church.  During the 
winter months, many people get stuck in the snow and had to be pushed/pulled out. No 
one wants to get stuck in the snow with family.  During special holidays like Christmas and 
Easter, finding parking spot is very difficult. Same is true for wake and funeral events.  
Thus, the expansion of parking lot is need and it will benefit each and every member of our 
church. It is the desperately needed necessity.  
 
 

Parking during regular 10am Sunday mass 

T 

  
 
 The parking lot expansion project will add an additional 103 parking spots and thus 
alleviating many of the parking challenges we face now. The cost of the construction is 
about $350,000. All the necessary approval to start the project has been obtained.  The 
construction can begin on 1st week of October and complete by middle of November.  But, 
we need to raise the funds.  There are many people who already made the commitments 
and we need more.  Every family needs to support this project with $500, $1000 , $1500 or 
whatever capacity they can.  Contributions over $500 will count towards building fund. 
Anyone who contributed $2500 or its multiples toward the building fund will have their 
names engraved on the DONORS OF THE CHURCH with stars corresponding to their contri-
bution. Example, people who donated $4300 might want to consider donating $700 so that 
their total contribution is $5000.  
 
In order to sign the contract, we need to have enough money to support the project.   

So Please bring the money to the church this Sunday     
         Thank you for your support! 
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