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 I am the good shepherd; I know my sheep and my 
sheep know me , just as the Father knows me and I 
know the Father and I lay down my life for the sheep . 
 
            John 10:14-16 



 

 

SUNDAY 

07:45am   Holy Mass in Malayalam 
10:00am   Holy Mass in Malayalam 
11:45am   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                    

Mar 23 - 25  Lenten Retreat by Rev.Fr. Dr Siby Pulickal ( Friday 10 am to Sun-
day 5.30 pm)  

April 05- 14  Pilgrimage to Holy Land 
Israel, Palestine & Jordan  (Total cost : $ 2399.00) 

April 20th  CCD Festival 
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ന ോമ്പ്കോലം ആറോം ഞോയർ / Sixth Sunday of Season of LENT 

Mar 18 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Gen : 19 : 15-26 Selma Nellamattom Riyana Mattathilparambil 

2nd Reading Rom 14: 13– 23 Molgeena Thattamattathil Aaron Akasala 

Gospel Jn 10 : 11-18     

   Wedding Banns  
    Joe Joseph Nediyakalayil 

 Wedding of  Joe Joseph s/o  Joseph 
Mani and Ann Joseph from Nediyakalayil fami-
ly of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Mor-
ton Grove, Chicago with Nithiya Reji  daughter 
of  Reji and Shiney from Pullukattu family of Sa-
cred Heart Parish,    S. H Mount, Kottayam is 
scheduled on  April 19th, 2018. 

If there is any canonical impediments, kindly 
inform the pastor's office. 

March 25 - Palm Sunday,  9.30am Way of the Cross     

followed by Mass at 10:00 am also mass at 5.30 pm 

March 29  - 7 pm Maundy Thursday (പെസഹോ),   
Holy Mass & Washing the feet  
March 30 - 5 pm Good Friday (Passion Service) 

March 31- Great Saturday, Holy Mass 10 am , 7 pm 

Easter Vigil Holy Mass  

Apr 1 - 10 am Easter Holy Mass  
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നേോർട്ടൺന്രോവ് പസന്റ് നേരീസ് നേവോലയത്തിൽ 
േോർച്ച് 23 േുതൽ 25 വപര റവ ന ോ. സിബി  െുളിക്കൽ 
 യിക്കുന്ന ന ോമ്പുകോല ധ്യോ ം  ടത്തപെടുന്നു. 
 
 േോർച്ച് 23 പവള്ളിയോഴ്ച രോവിപല 10 േണിക്ക് ആരംഭിച്ച 
േോർച്ച് 25 ഞോയറോഴ്ച വവകിട്ട് അഞ്ചരേണിക്ക് വസോ ിെിക്ക 
തക്കവണ്ണേോണ് ധ്യോ ം ്കേീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ ിയോഴ്ചയും 
ഞോയറോഴ്ചയും    യുവജ ങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആയി 
നവറിട്ട്  ടത്തുന്ന ധ്യോ ം രോവിപല 9 േണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 
വവകിട്ട്  അഞ്ചരേണിനയോടുകൂടി അവസോ ിക്കും. 
  
 േുതിർന്നവർക്കോയി  ടത്തുന്ന ഈവർഷപത്ത ന ോമ്പുകോല 
ധ്യോ ത്തിന്റപറ ജ റൽ നകോർ ിന റ്റർ േത്തച്ചൻ പചമ്മോനച്ചലും, 
യുവജ ങ്ങൾക്കോയി  ടത്തുന്ന ധ്യോ ത്തിന്റപറ നകോർ ിന റ്റർസ് 
സിസ്റ്റർ  നജോവോ ും ,നടോണി കിഴനക്കക്കുറ്ററം േോണ്. വഹസ്കൂൾ 
തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ന തൃതവം  ൽകുന്നത് നജോണി 
നതപക്കെറമ്പിൽ,േി ിൽ സ്കൂൾ:  നരളി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര, 
വ്െേറി സ്കൂൾ:ബി ു ഇടകരയുേോണ്.കൂടോപത ചർച്ച് 
എക്സികയൂട്ടീവ് ന ോപടോെം ഫുഡ് ്കേീകരണത്തിന്റ ന തൃതവം 
 ൽകുന്നത് സ്റ്റീഫൻ പചോളളംനബൽ, കവയർ :പജസി നതോട്ടിച്ചിറ, 
കുമ്പസോര്കേീകരണം:നേരിക്കുട്ടി പചമ്മോനച്ചൽ  എന്നിവരും 
ധ്യോ ത്തിന്റപറ സുരേേോയ ്െവർത്ത ത്തിന്റ 
നവണ്ട  ഒരുക്കങ്ങൾ ്കേീകരിക്കും. 



 

 

   നേോർട്ടൺന്രോവ് പസന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ വേവോലയത്തിൽ േോർച്ച് 11 ഞോയറോഴ്ച രോവിപല െതിപ ോന്നു 
േണിക്ക്, ഇലലിന ോയിസ് ഇന്ത്യൻ ന ഴ്സസ് അനസോസിനയഷന്റപറ ആഭിേുഖ്യത്തിൽ അനേരിക്കൻ ഹോർട്ട് 
അനസോസിനയഷന്റപറ 'സി െി ആർ നഫോർ ഫോേിലി ആൻഡ് ്ഫണ്ട് 'എന്ന വിഷയപത്തക്കുറിച്ചറ 
ക്ലോപസടുക്കുകയും , സി െി ആർ െരിശീല ം േുറ അഭയസിെിക്കുകയും പചയ്തു.  ോം ഭവ ങ്ങളിപല 
സേൂഹത്തിനലോ ആയിരിക്കുനമ്പോഴും സംഭവിക്കോൻ സോധ്യതയുള്ള കോർ ിയോക് അറസ്റ്റ് ,നചോക്കിംഗ് േുതലോയ 
ജീവൻ അെോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫല്െേേോയി െരിചരിക്കോൻ സോധ്ോരണക്കോർ അറിഞ്ഞിരിനക്കണ്ട 
കോരയങ്ങൾ വിശേേോയ വിവരിക്കുകയും െരിശീലിെിക്കുകയും പചയ്തു.അനേരിക്കൻ ഹോർട്ട് 
അനസോസിനയഷൻ സോധ്ോരണക്കോർക്ക് നവണ്ടി െുതുതോയി ്െചരിെിക്കുന്ന 'ഹോൻഡ്സ ഒൺലി സിെിആർ' 
എലലോവരും െഠിക്കുകയും ്െചരിെിക്കുകയും പചയ്യണപേന്ന് ന ഴ്സ് ്െോക്ടീഷണറും സിെിആർ 
ഇൻസ്്ടക്ടറും ആയ ലിസി ഇണ്ടിക്കുഴി ക്ലോസിപ  അഭിസംനബോധ്  പചയ്ത നവളയിൽ അറിയിച്ചറ 

 പസന്റ് നതോേസ്സ് രൂെതയുപട കീഴിലുള്ള ക് ോ ോയ റീജിയണിന്റപറ ആഭിേുഖ്യത്തിൽ നേോർട്ടൺന്രോവ് 
പസന്റ് നേരീസ് വേവോലയത്തിൽ വച്ച് േോർച്ച് രണ്ടു േുതൽ  ോലു വപര ്തിേി  ്െീ േോനരയജ് നകോഴ്സ് 
 ടത്തപെട്ടറ. വിവോഹത്തി ോയി ഒരുങ്ങുന്ന യുവജ ങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിനക്കണ്ട വിവിധ് വിഷയങ്ങപള 
ആസ്െേേോക്കിയോണ് നകോഴ്സ് സംഘടിെിച്ചത്. വടനക്ക അനേരിക്കയിപല വിവിധ് സംസ്ഥോ ങ്ങളിൽ ിന്നോയി 
40ലധ്ികം യുവജ ങ്ങൾ െപെടുത്ത ഈ ന്െോ്രോേിന്റ ക് ോ ോയ റീജിയണി പല ഫോേിലി കമ്മീഷ ോണ് 
ന തൃതവം  ൽകിയത്.ക് ോ ോയ റീജിയൺ  യറക്ടർ നേോൺ.നതോേസ് േുളവ ോൽ , റവ.ഫോേർ എ്ബഹോം 
േുനത്തോലത്ത്, റവ.ഫോേർ നെോൾ ചോലിനേരി,പബന്നി കോഞ്ഞിരെോറ, നടോം േൂലയിൽ ,ന ോക്ടർ അജിനേോൾ 
െുത്തൻെുരയിൽ ,നജോണി പതനക്കെറമ്പിൽ ,ആൻസി നചലയ്ക്കൽ, നജോസഫ് &വഷ ി വിരുത്തിക്കുളങ്ങര, 
ജിൻസ് & ഷീ  െുത്തൻെുരയിൽ, ജയ കുളങ്ങര, നടോണി െുലലോെള്ളി എന്നിവർ വിവിധ് വിഷയങ്ങൾക്ക് 
ന തൃതവം  ൽകി.അനേരിക്കയിനലോ ഇന്ത്യയിനലോ വിവോഹിതരോകുവോൻ ഉനേശിക്കുന്ന േുഴുവവൻ 
ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്കരോയ യുവജ ങ്ങളറം നകോഴ്സിൽ െപെടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്ററകൾ കരസ്ഥേോക്കണപേന്ന് 
നേോൺ.നതോേസ് േുളവ ോൽ അറിയിച്ചറ. ക് ോ ോയ റീജിയണിപല അടുത്ത് ്െീ േോനരയജ് നകോഴ്സ് ജൂൺ 15 
േുതൽ 17 വപര ഹൂസ്റ്റൺ പസ.നേരീസ് വേവോലയത്തിൽ വച്ചറം ഒക്നടോബർ 19 േുതൽ 21 വപര ചിക്കോനരോ 
നസ്കട്ട് ഹോർട്ട് നേവോലയത്തിൽ വച്ചറം  ടത്തപെടുന്നതോണ്. ്െീ േോനരയജ് നകോഴ്സ് െപെടുക്കുവോൻ 
ആ്രഹിക്കുന്നവർ 630 205 5078 എന്ന  മ്പരിൽ ഫോേിലി കമ്മീഷൻ പചയർേോൻ ്ശീ നടോണി െുലലോെള്ളി 
യുേോയി ബന്ധപെനടണ്ടതോണ്. 



 

 


