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Parish Bulletin - Apr 08, 2018 

Jesus said to Thomas, “Put your finger here; see my hands. Reach out your hand 

and put it into my side. Stop doubting and believe.”          John 20:27 



 

 

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 
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April 13 Night Vigil , Lead by Dr. Mario Joseph (Former imam)  

April 20th  CCD Festival 
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Dr. Mario Joseph (Former imam) leads Night Vigil on April 13, 2018 at  
St. Mary's Morton Grove: 

1843 Sep 11, 2014 / 05:03 pm- A former Muslim imam who converted to Christianity believes that God 
protected him from death threats and torture at the hands of his family members. 
 “The holy Quran converted me to Christianity,” said Mario Joseph, a former imam who shared the story of 
his conversion and subsequent persecution with the HM Television program “Changing Tracks,” broadcast by the 
EUK Mamie Foundation run by the Home of the Mother religious community. 
The English-language interview, first posted in April 2014, now has more than 250,000 views on YouTube. 
 Mario Joseph grew up in India in a Muslim family. Mario Joseph is now staying at a Catholic retreat center 
in India, where he gives talks in various languages. He took the name “Mario,” a male version of Mary in Italian. 
He also took the name Joseph for Mary’s spouse. 
 “I ask (for) the intercession of Mary and I know she is protecting me wherever I am,” he said. 
In addition, the Catholic convert stressed the importance of Church teaching, especially the Eucharist. 
 “Jesus clearly said: If you eat my body, if you drink my blood, you shall never die. And even if you die, I 
will raise you’,” he commented, paraphrasing the sixth chapter of the Gospel of John. 
 Mario Joseph said he did not expect that he would still be alive 18 years after his conversion. He said peo-
ple are still trying to kill him, and his parents held a mock funeral ceremony for him to signify that he was an out-
cast. On the mock grave, they marked as his death date the date of his baptism. 
 Although he has had no contact with his family members, he prays for them and believes that “God can 
touch them within a moment.” Even if they never accept Christianity, he explained, “I’m always saying ‘Jesus, 
please take them to heaven’.” 

ഉയർപ്പുകാലം രണ്ാം ഞായർ / Second Sunday of Resurrection  

Apr 08 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Is 55 : 04-13  Anila Neduveettil  Kayla Viruthikulangara 

2nd Reading Col 1: 12– 20  Shalom Oliyil  Tiffany Choottuvelil  

Gospel Jn 20: 19-29     

   NIGHT VIGIL  
    
 മോർട്ടൺ മ്രാവ് സെ.മേരീസ് ദൈവാലയത്തിൽ ഏ്രിൽ 13 
സവള്ളിയാഴ്ച ദവകിട്ട് ആറു േണിക്കസത്ത വി.കുർബാനയ്ക്ക്കുമേഷം 
മ ാക്ടർ ോരിമയാ മ ാെഫ് 
നയിക്കുന്ന  ാരരണ ്രാർത്ഥനാ 
(ദനറ്റ് വി ിൽ) 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതാണ്. േുൻ 
േുസ്ിം േതവിേവാെി യായിരുന്ന 
മ ാ.ോരിമയാ മ ാെഫ് 
"മ ാളി ഖുർആനിലുള്ള " 
അരാധോയ രാണ്ഡിതയം 
അമേ സത്ത ഒരു ്കിസ്തയാനി 
ആക്കി ോറ്റി എന്ന് 
ൊക്ഷ്യസപ്പടുത്തുന്നു. 

  
    സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ ദൈവാലയത്തിൽ വി.മതാേ ശ്ലീ ായുസട രുതുഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ഏ്രിൽ 8 ന്റ  
 മോർട്ടൺമ്രാവ് സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ ഇടവകയിൽ വി. മതാോശ്ലീ ായുസട രുതുഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ആമ ാഷിക്കുന്നു.  
ഏ്രിൽ 8 ഞായറാഴ്ച രാവിസല രത്തുേണിക്കുള്ള കുർബ്ബാനമയാട് മചർന്നാണ് രുതുഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ ആമ ാഷിക്കുന്നത്. 
വർഷങ്ങളായി കലലറ രഴയരള്ളി ഇടവകയിൽ നിന്നും ചിക്കാമരായിമലക്ക് കുടിമയറിയവരാണ് രുതുഞായറാഴ്ച തിരുനാൾ തങ്ങളുസട 
ോതൃ ഇടവകയായ കലലറ രഴയരള്ളിയിൽ ആമ ാഷിക്കുന്ന അമതൈിവെം തസന്ന ചിക്കാമരായിലും ആമ ാഷിക്കുന്നത്.  തിരുനാൾ 
കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചിക്കാമരാ സെന്റ് മേരീസ് േുൻ വികാരിയും ചിക്കാമരാ മെ്കട്ട്  ാർട്ട് സഫാമറാനാ വികാരിയുോയ സവരി റവ. ഫാ. 
എ്ബ ാം േുമത്താലത്ത് േുഖയ കാർേികതവം വ ിക്കും. ദകക്കാരന്മാരായ ടിമറ്റാ കണ്ാരപ്പള്ളി, മരാൾെൺ കുളങ്ങര, െിബി 
ദകതക്കസത്താട്ടിയിൽ, മ ായിചൻ സചമ്മാമചൽ, മടാണി കിഴമക്കക്കുറ്റ് എന്നിവമരാസടാപ്പം ൊബു േഠത്തിപ്പറമ്പിലിന്റസറ മനതൃതവത്തിൽ 
കലലറ രഴയരള്ളി ഇടവകാംരങ്ങളും തിരുനാളിന്റ മനതൃതവം നൽകും. തിരുനാളിന്റസറ ഭാരോയി വിഭവ െേൃദ്ധോയ ഉചഭക്ഷ്ണവും 
ഉണ്ായിരിക്കും.  



 

 


