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Parish Bulletin - Mar 25, 2018 

”Hosanna to the Son of David! 

 Blessed is he who comes in the name of the Lord 

Hosanna in the highest heaven!” 



 

 

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 ഏഴോം ഞോയർ / Seventh Sunday of Season of LENT 

Mar 25 PASSAGE 10:00 AM Mass NO 11:45 AM English Mass 

1st Reading Gen : 49 : 08-12 Roy Chelamalayil  

2nd Reading Rom 11: 13– 24 Sini Nedumthuruthil  

3rd  Reading Zech 9:9-12 Christeena     Edakaraputhenpurayil   

Gospel Mt 21 : 1-17     

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. 



 

 



 

 

 പസന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ നേവോലയത്തിൽ വിശുദ്ധ യൗനസെിതോവിന്റപറ േരണ തിരുന്നോൾ ആചരിച്ചറ  
 
 നേോർട്ടൺന്രോവ് പസന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ നേവോലയത്തിൽ വിശുദ്ധ യൗനസെിതോവിന്റപറ േരണ തിരുന്നോൾ 
ആചരിച്ചറ.നേോർട്ടൺന്രോവ് പസന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ നേവോലയത്തിൽ േോർച്ച് 19 തിങ്കളോഴ്ച വവകിട്ട് ഏഴു േണിക്ക് 
വി.യൗനസെിതോവിന്റപറ തിരുന്നോൾ ആചരണത്തിൽ ഇടവക വികോരി നേോൺ. നതോേസ് േുളവ ോൽ 
വി.കുർബോ യിലും,തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും േുഖ്യകോർമ്മികതവം വഹിച്ചറ. സഹകോർേിക ോയിരുന്ന അസി. വികോരി 
റവ.ഫോ.അ്ബോഹം കളരിക്കൽ വി.കുർബോ േനധ്യ വച സനേശം  ൽകി .സ്ന ഹത്തിന്റപറയും,സഹ ത്തിന്റപറയും, 
കരുതലിന്റപറയും, െരിരണ യുപടയും െിതോവോയിരുന്നു വിശുദ്ധ യൗനസെിതോവ് എന്നും ഓനരോ കുടുംബ ോഥന്മോരും 
വിശുദ്ധയൗനസെിതോവിപ  നെോപല കുടുംബജീവിതത്തിൽ നറോൾനേോ ലോയി രിക്കണപേന്ന് അനേഹം ജ ങ്ങപള 
ഉദനബോധ്ിെിച്ചറ. വി.ബലിയർെണത്തി ു നശഷം ലേിഞ്ും തിരുസവരുെ വണക്ക ്െോർത്ഥ കളറം  ടത്തി. വിശുദ്ധ 
ബലിയിലും തുടർന്ന്  ടത്തിയ തിരുക്കർമ്മങ്ങളി  ിരവധ്ി വിശവോസികൾ െപങ്കടുത്തു. നജോസഫ്  ോേധ്ോരികപള ബഹു. 
നതോേസച്ചൻ ്െനതയകം ആശംസകൾ അർെിക്കുകയും അ ു്രഹിക്കുകയും പചയ്തു. ന ർച്ചകോഴ്ചകൾ സേർെിക്കുന്നതി ും 
കഴുന്ന് എടുക്കുന്നതി ും സൗകരയപേോരുക്കിയിരുന്നു. സേോെ ത്തിൽ ലഘു ഭക്ഷണവും ്കേീകരിച്ചിരുന്നു. െോരിഷ് 
എക്സികയൂട്ടീവും ബഹു.സിനസ്റ്റഴ്സും ചടങ്ങുകളറപട സുരേേോയ ്െവർത്ത ങ്ങൾക്ക് ന തൃതവം  ൽകി 

    പസന്റ് പജയിംസ് കൂടോരനയോരം  ടത്തപെട്ടറ 
 പസന്റ് പജയിംസ് കൂടോരനയോരം  ടത്തപെട്ടറ. നേോർട്ടൺ ന്രോവ് പസ.നേരീസ് ക്ലോ ോയ നേവോലയത്തിന്റപറ കീഴിലുള്ള 
പസന്റ് ജയിംസ് കൂടോരനയോരം േോർച്ച് 18 ഞോയറോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുേണിക്ക് െീറ്റർ കുളങ്ങളറപട വസതിയിൽ വച്ച് 
 ടത്തപെട്ടറ. ഇടവക വികോരി നേോൺസിനഞ്ോർ 
നതോേസ് േുളവ ോൽ, അസിസ്റ്റന്റ് വികോരി അ്ബോഹം 
കളരിക്കൽ, സിസ്റ്റർ സിൽനവരിയൂസ്, സിസ്റ്റർ സ ൂജ, 
സിസ്റ്റർ നജോവോൻ എന്നിവർ നയോരത്തിൽ െപങ്കടുത്തു. 
 കൂടോരനയോരനത്തോട ുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ്െോരംഭ 
്െോർത്ഥ കൾക്ക് നശഷം, ഭവ  ോഥൻ െീറ്റർ കുളങ്ങര  
നയോരത്തിൽ െപങ്കടുനത്തവപരയും ഹോർേേോയി 
സവോരതം പചയ്തു.ഇടവകയുേോയി ബന്ധപെട്ട   ടന്ന 
ഇതര വിഷയങ്ങപള കുറിച്ചറള്ള ചർച്ചകൾക്ക് 
നേോൺ.നതോേസ് േുളവ ോൽ ന തൃതവം  ൽകി. നജോനജോ 
ആ ോലിൽ ,േോതയു േോെിനളട്ട്, തങ്കച്ചൻ പവട്ടിക്കോട്ട് 
എന്നിവർ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സജീവേോക്കി.ഏലമ്മ 
കുളങ്ങര കണക്ക് അവതരിെിക്കുകയും സ്റ്റീഫൻ 
ഒറ്റയിൽ റിനെോർട്ട് വോയിക്കുകയും പചയ്തു. 
ഈേോസം ജന്മേി േോനഘോഷിക്കുന്ന കുട്ടികപളയും േുതിർന്നവപരയും ബഹുേോ പെട്ട വവേികർ ആശംസകൾ 
അർെിക്കുകയും ആശീർവേിക്കുകയും പചയ്തു. കൂടോരനയോര നകോ ിന റ്റർ സ്റ്റീഫൻ പചോള്ളംനബൽ നയോരത്തിൽ 
െപങ്കടുത്ത ഏവർക്കും  േി െറഞ്ു. സേോെ ം സ്ന ഹവിരുനന്നോപട ആയിരുന്നു. 


