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 Jesus Heals the man on the Sabbath 

Is it lawful to heal on the Sabbath or not? But Pharisees remained silent.  
So taking hold of the man, he healed him and sent him on his way  



 

 

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                    

Aug  17 to 19 Youth Perunnal  2018 

Nov 23 to 26 റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന 
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ  
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ബകത്താക്കാലം  ഒന്നാം ഞായർ / First Sunday of Kaitha 

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

1st Reading 1 Kgs 18: 30– 39 Jessy Thottichirayil   

2nd Reading 1 Cor 1 :09 – 16 Josha Poothurayil    

Gospel Lk 14 : 07—14    

   Wedding Banns  
  Neenu Mathew Pallikunnel 
 Wedding of Neenu d/o Mathew Chacko and Reji Mathew from Pallikunnel 

family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with  Arun 

Baby s/o Baby and Valsamma from Palathinadiyil family of Holy Family Forane   

Parish, Rajapuram is scheduled on  August 9, 2018. 

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

 ഡഫാർത്ത് ഓഫ് ജൂലായ് ഡ ’ വെ.ഡമരിസ് ബദവാലയത്തിൽ ആചരിച്ചു 
  
 ൈുധനാഴ്ച രാവിവല 10 മണിക്ക് നടന്ന വിശുദ്ധ ൈലിയിലും, രിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കും 
ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ മുഖ്യകാർമ്മികരവം വഹിച്ചു. അഡന്നദിവെം ബവകീട്ട് 9 മണിക്ക് 
ദിവയകാരുണയ ത്രദീക്ഷണഡത്താവടരള്ളിക്കു ചുറ്ും ഏഴു ത്രാവശയം വലയം വവച്ചു വകാണ്ടുള്ള 
വജറിഡക്കാ  ത്രാർത്ഥനയും നടത്തവെട്ടു.  രഴയനിയമ ത്രന്ഥത്തിൽ ത്രരിരാദിക്കുന്നത് ഡരാവല 
രിന്മകൾ വകാണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിന്ന വജറിഡക്കാ രട്ടണത്തിൽ ഉയർന്ന നിന്ന  മരിലുകൾ രകരുന്നരിന് 
ബദവമായ കർത്താവു നൽകുന്ന നിർഡേശം അനുെരിച്ച് ത്രവാചകനായ ഡജാഷവായുവട 
ഡനരൃരവത്തിൽ വാഗ്ദാനഡരടകം വഹിച്ചുവകാണ്ട് ഡകാട്ടക്ക് ചുറ്ും ഏഴുത്രാവശയം ബദവഡത്താട് 
ത്രാർത്ഥിച്ചു വകാണ്ട് വലംവയ്ക്കുകയും  ഏഴാമവത്ത വലയം വയ്ക്കലിനുള്ളിൽ  ഡകാട്ടയുവട 
മരിലുകൾ രാവന രകർന്നുവീണു വവന്ന് വി. ത്രന്ഥത്തിൽ ഡരഖ്വെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.രിന്മയുവട 
ഡകാട്ടകൾ രകർക്കുവാൻ ബദവം നൽകുന്ന അരയാധുനിക ആത്മീയ ആയുധമാണ് വജറിഡക്കാ 
ത്രാർത്ഥന. വെ ഡമരിസ്  ബദവാലയത്തിൽ വച്ച് നടത്തവെട്ട വജറീഡക്കാ ത്രാർത്ഥനയിൽ  .റവ.ഫാ. 
ഡരാമസ് മുളവനാൽ,  റവ.ഫാ.ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ,  റവ.ഫാ.ഡരാൾ ചാലിഡേരി എന്നിവർ 
െംയുക്ത കാർമികരായിരുന്നു. നിരവധി ജനങ്ങൾ ത്രാർത്ഥനയിൽ രവെടുത്തു. 

 ഡകാട്ടയം അരിരൂരരയിവല െീനിയർ 
ബവദികനും ക്നാനായ മിഷന്വറ മുൻ 
 യറക്ടറുമായിരുന്ന നിരയാരനായ ൈഹു.ബെമൺ 
ഇടത്തിെറമ്പിലച്ചന്വറ നാല്രത്തിവയാന്നാം 
ചരമദിനം ആചരിച്ചു. ജൂബല 3 ന് ബവകിട്ട് 7 മണിക്ക് 
വിശുദ്ധ കുർൈാനയും രുടർന്ന് ഒെീെും,മത്രയായും 
നടത്തവെട്ടു. ഫാദർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ 
രിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികരവം വഹിച്ചു.  

ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വെന്് ഡമരീസ് െമ്മർ കയാമ്പ് കുട്ടികളുവട ൈട്ടർഫ്ബള ദർശനം 
കൗരുകമായി .                               
      ഡമാർട്ടൻ ഡത്രാവ് വെന്് ഡമരീസ് ക്നാനായ ഡദവാലയത്തിൽ ൈട്ടർഫ്ബള-2018 എന്ന 
ഡരരിൽ നടന്നുവരുന്ന െമ്മർ കയാമ്പിവല കുട്ടികൾ ൈട്ടർഫ്ബള എക്െിൈിഷൻ 
കാണുവാനായി നടത്തിയ ഫീൽഡ് ത്ടിെ് കൗരുകമുണർത്തി . ചിക്കാഡരാ വൈാട്ടാണിക്കൽ 
രാർ നിവല എക്െിൈിഷനിൽ വച്ചാണ് ൈട്ടർഫ്ബള കുട്ടികൾ ചിത്രശലഭങ്ങളുമായി 
െലലാരത്തിൽ ഏർവെട്ടത് . ഡരരുഡകട്ട വൈാട്ടാണിക്കൽ രാർ നിവല അരിവിശിഷ്ടമായ 
െെയലരാരികൾ കാണുവാനും രഠിക്കുവാനും വരാട്ടറിയുവാനും കുട്ടികൾക്ക് അവെരം 
ലഭിച്ചു . സ്കാവഞ്ചർ ഹണ്ടിലും കുട്ടികൾ രെുഡചർന്നു . രുടർന്ന് െമീരത്തുള്ള നിക്കൽ 
െിറ്ിയിഡലക്ക് നടത്തിയ യാത്രയും ഉലലാെത്രദമായി . നിക്കൽ െിറ്ിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് 
നിരവധി െമ്മാനങ്ങൾ ഡനടാനായി .വെന്് ഡമരീസ് െമ്മർ കയാമ്പിന്വറ മൂന്നാം ആഴ്ച 
നടത്തിയ മൂന്നാം ഫീൽഡ് ത്ടിെിന് െിസ്റ്റർ വജാവാൻ , രി വി ഡമരിക്കുട്ടി , ഡറായി 
ഡചലമലയിൽ, ത്ൈദർ അെിത് , വഫലിക്സ് രൂത്തൃക്കയിൽ , വറജിഡമാൾ വള്ളൂർ, െൽ മ 
വനലലാമറ്ം എന്നിവർ ഡനരൃരവം നൽകി . യൂത്ത് ഡവാളന്റിഡയഴ്െിന്വറ ഡെവനം ഏവറ 
െഹായമായി. 



 

 

  വെ.ഡമരിെിൽ വി.ഡരാമാശ്ലീഹായുവട ദുക്റാന രിരുനാൾ ആഡ ാഷിച്ചു  
 ഭാരരത്തിൻവറ അെസ്ഡരാലൻ വി.ഡരാമാശ്ലീഹായുവട ദുക്റാന രിരുനാൾ ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വെ.ഡമരീസ് ക്നാനായ 
ഡദവാലയത്തിൽ ആഡ ാഷിച്ചു. ജൂബല 1 ഞായറാഴ്ച രാവിവല രത്തു മണിക്ക് ആഡ ാഷമായി നടത്തിയ 
രിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും വിശുദ്ധ കുർൈാനയിലും റവ.ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ചു. 
അരിരുരാരനവും ചരിത്രത്രെിദ്ധവുമായ രുന്നത്തറ രഴയ രള്ളിയുവട മധയസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഡരാമാശ്ലീഹായുവട 
രിരുനാൾ ചിക്കാഡരായിൽ വെിക്കുന്ന രുന്നത്തറ ഇടവകങ്ങളുവട െഹകരണത്തിലും ഡനരൃരവത്തിലും മാണ് 
നടത്തവെട്ടത്. വി. കുർൈാനയ്ക്കുഡശഷം ഇടവക വികാരി ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാലിന്വറ നാമഡഹരുദിനം ഇടവകയിവല 
എക്െികയൂട്ടീവ് അംരങ്ങളും, രാരിഷ് കൗൺെിൽ വമഡമ്പഴ്െും,എലലാ ഡരാമസ് നാമധാരികളും ഒവത്താരുമിച്ച് 
ഡകക്കുമുറിച്ച് ആചരിച്ചു. രദവെരത്തിൽ എക്െികയൂട്ടീവ് യുവജന ത്രരിനിധി അംരം ഡടാണി കിഴഡക്കക്കുറ്് ഡരാമസ് 
അച്ഛന് നാമഡഹരു രിരുനാൾ ആശംെിച്ച് െംൊരിച്ചു . ഈവർഷം ആദയകുർൈാന െവീകരിച്ച കുട്ടികൾ ഒരുമാെഡത്താളം 
അനുദിനം മുടങ്ങാവര രള്ളിയിൽ വന്ന് വിശുദ്ധകുർൈാനയിൽ െജീവമായി െംൈന്ധിക്കുന്നരിന് ഏർവെടുത്തിയ 
മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും െമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് െമ്മാനങ്ങൾ വിരരണം വചയ്രു. രിരുനാൾ 
ആചരണ ചടങ്ങുകളുവട െുരമമായ നടത്തിെിന് ചർച്ച എക്െികയൂട്ടീവ് ഡവണ്ട ത്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. നൂറുകണക്കിന് 
ജനങ്ങൾ രവെടുത്ത രിരുനാൾ ആഡ ാഷങ്ങളുവട െമാരനത്തിൽ രുന്നത്തറ ഇടവകാരംങ്ങൾ സ്ഡരാൺെർ വചയ്ര 
സ്ഡനഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.  



 

 

 Summer Camp With Butterflies  

      ********************************************** 

 July 4th Celebrations…... 


