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 St. James, son of Zebedee was one of the Twelve Apostles of Jesus, 
and traditionally considered the first apostle to be martyred  

 St. James Pray For Us  



 

 

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  മൂന്നാം ഞായർ / Third Sunday of Kaitha 

Jul 22 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 05: 06-16 Jyothi Alappat   

2nd Reading 2 Cor 07 :01– 11 Annamma  Thekkeparambil   

Gospel JN 09 : 01—12    

വെ.ഡമരീസ് പാരീഷ് ൈുള്ളറ്റിന്വറ 400 -മവത്ത ആഴ്ചപ്പരിപ്പ് ത്പകാശനം വചയ്രു  
 ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വെ. ഡമരീസ് ക്നാനായ ഇടവകയിൽ നിന്നും ആഴ്ചഡരാറും 
ത്പെിദ്ധീകരിക്കുന്ന പാരീഷ് ൈുള്ളറ്റിന്വറ 400-മവത്ത പരിപ്പിന്വറ ത്പകാശനകർമം 
ഡകരള മുഖ്യമത്രി ത്ശീ പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു. ജൂബല 13 വവള്ളിയാഴ്ച 
ബവകിട്ട് 8 മണിക്ക് ചിക്കാഡരായിവല ഇരര ൊമൂഹിക ൊംസ്കാരിക 
െംഘടനകളുവട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വെ.ഡമരീസ് പാരീഷ് ഹാളിൽ 
െംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലായിരുന്നു ത്പകാശന കർമ്മത്തിന് ഡവദിവയാരുക്കിയത്. 
വെ.ഡമരീസ് ഇടവക അെിസ്റ്റൻറ് വികാരി ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ ൈുള്ളറ്റിന്വറ 
400-മവത്ത പരിപ്പ് ൈഹു. മുഖ്യമത്രിക്ക് നൽകി ത്പകാശനം നിർവഹിച്ചു. 
രദവെരത്തിൽ പാരീഷ് ൈുള്ളറ്റിൻ എ ിറ്റർ സ്റ്റീഫൻ വചാള്ളഡേൽ,എക്െികയൂട്ടീവ് 
അംരങ്ങളായ ഡപാൾെൺ കുളങ്ങര, െിൈി ബകരക്ക വരാട്ടിയിൽ,ഡറ്റാണി 
കിഴഡക്കക്കുറ്റ്, ഇരര െംഘടനകവള ത്പരിനിധീകരിച്ച് ത്ഫാൻെിസ് കിഴഡക്കക്കുറ്റ് 
(പാരീഷ് കൗൺെിൽ അംരം), പീറ്റർ കുളങ്ങര എന്നിവഡരാവടാപ്പം വിവിധ 
ഡമഖ്ലകളിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ത്പമുഖ് വയക്തികളും ഡവദിയിൽ 
െന്നിഹിരരായിരുന്നു. വെ.ഡമരീസ് ക്നാനായ ഡദവാലയത്തിൽനിന്നും മുടങ്ങാവര 
ആഴ്ചഡരാറും ത്പെിദ്ധീകരിക്കുന്ന പാരീഷ്  ൈുള്ളറ്റിന്വറ പുരിയരായിയി 
 ിബെൻ വചയ്ര ഡലാഡരായുവട ത്പകാശനകർമ്മം ജൂബല 8 ന് ഞായറാഴ്ച നടന്ന 
ചടങ്ങിൽ വച്ച്  കടുത്തുരുത്തി എം.എൽ. എ. ഡമാൻസ് ഡജാെഫ് നിർവഹിച്ചു. 
നാനൂറാമവത്ത പരിപ്പിന്വറ ത്പകാശനം ഡകരള മുഖ്യമത്രി ത്ശീ പിണറായി വിജയൻവറ 
ൊന്നിധയത്തിൽ നടത്തുവാൻ ൊധിച്ചരിലുള്ള െഡരാഷത്തിലാണ് വെ.ഡമരിസ് 
ഇടവകാംരങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ പരിപാടികളിൽ പവെടുത്തു 

   Wedding Banns  
Shobin Joseph  Idiyalil :  
 Wedding of  Shobin  s/o  Sunny and Mercy  from Idiyalil family of St. Mary’s 
Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Becky d/o George and 
Lali  from Manappuram  family of Christ the King Knanaya Catholic Mission, New Jersey 
is scheduled on  August 11, 2018. 
Ashly Cyriac Kocheril : 
 Wedding of Ashly (Mary)  d/o Cyriac and  Annies from Kocheril family of St. 
Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago with  Emil Mathew s/o 
Mathew and Ancy from Karissericckal  family of St. Mary's  Knanaya catholic Parish, 
Eravimangalam is scheduled on  August 11, 2018. 
       If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office. 



 

 

   
  വെ. ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൻവ റ എട്ടാം ജന്മദിനം ആഡഘാഷിച്ചു 
 ജൂബല 18 ൈുധനാഴ്ച ബവകിട്ട് നടന്ന വിശുദ്ധ 
ൈലിയിൽ ഡകാഹിമ രൂപരയുവട ൈിഷപ്പ് മാർ ജയിംസ് 
ഡരാപ്പിൽ മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ചു.ഫാദർ ൈിൻസ് 
ഡചത്തലിൽ െഹകാർമികനായിരുന്നു. 
ൈലിയർപ്പണത്തിനു ഡശഷം ബവദികരും, 
ബകക്കാരന്മാരുംെംയുക്തമായി ഡകക്കുമുറിച്ച് മധുരം 
പെുവച്ചു. എട്ടാം ജന്മദിനമാഡഘാഷിക്കുന്ന ഇടവക 
ബദവാലയഡത്താടുള്ള െഡരാഷെൂചകമായി പള്ളി 
ബമരാനത്ത് രടിച്ചുകൂടിയ ഇടവകാംരങ്ങൾ ഹീലിയം 
നിറച്ച 8 ൈലൂണുകൾ ആകാശഡത്തക്ക് ഉയർത്തിവക്കാണ്ട് 
ഏവരും െഡരാഷം പെുവവച്ചു.നിരവധി 
ഇടവകാംരങ്ങൾ ജന്മദിന ആഡഘാഷങ്ങളിൽ പവെടുത്തു. 

   വെ.വജയിംസ് കൂടാരഡയാരം ഇടവക ഡദവാലയത്തിന്വറ 8th ൈർത്ത്ഡ  ആഡഘാഷിച്ചു 
 വെ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിവല വെ.വജയിംസ് കൂടാരഡയാരം ജൂബല 15 ഞായറാഴ്ച ബവകിട്ട് ഏഴ് 
മണിക്ക് മാരയു രട്ടാമറ്റത്തിലിൻവറ ഭവനത്തിൽ കൂടിയ ഡയാരത്തിൽ വച്ച്  ഇടവക ഡദവാലയമായ വെ. ഡമരീസ് 
പള്ളിയുവട എട്ടാമവത്ത ൈർത്ത്ഡ  ആഡഘാഷിച്ചു.ഈശവര ത്പാർത്ഥന വയ രുടർന്ന് ഇടവക വികാരി ൈഹു. 
ഡരാമസ് മുളവനാൽ അച്ചന്വറ അദ്ധയക്ഷരയിൽ കൂടിയ ഡയാരത്തിൽ കുടുംൈനാഥൻ മാരയു ഏവവരയും 
െവാരരം വചയ്രു.രുടർന്ന് വെത്കട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ഒറ്റയിൽ റിഡപ്പാർട്ട് അവരരിപ്പിച്ചു പാൊക്കി.അെി. വികാരി 
ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലയിൽ ആശംൊത്പെംരം നടത്തി.കുട്ടികൾക്കായി ഡവറിട്ടു നടത്തിയ ത്പാർത്ഥനാ 
പരിശീലന ക്ലാെിന് ത്ൈദർ അെിത്ത്, െിസ്റ്റർ ഡജാവാൻ എന്നിവർ ഡനരൃരവം നൽകി. ഡയാരാവൊനം 
കൂടാരഡയാരം ഡകാ ിഡനറ്റർ സ്റ്റീഫൻ വചാള്ളഡേൽ ഏവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. രുടർന്ന് ബവദികഡരാവടാപ്പം 
ഭാരവാഹികഡളവരും ഒവത്താരുമിച്ച് ഇടവക ഡദവാലയത്തിന്വറ എട്ടാമവത്ത ജന്മദിനവാർഷികം 
െഡരാഷപൂർവ്വം മധുരം പെിട്ട് ആഡഘാഷിച്ചു.െമാപനത്തിൽ സ്ഡനഹവിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു. 

 

   Obituary  
 
 സെ.മേരീസ് ഇടവക ട്ടസ്റ്റി മബോർഡ് അംഗം ട്രീ.െിബി 
കകതക്കസതോട്ടിയുസട േോതോവ് അന്നമ്മ മ ോെഫിന്സെ(89) 
നിരയോണതിലുള്ള ദു:ഖതിൽ പങ്കു മേരുകയും സെ.മേരീസ്  
ഇടവകയുസട മപരിലുള്ള അനുമരോേനവും ട്പോർത്ഥനയും അെിയിക്കുന്നു.  



 

 

 
 
 

 ജൂബല 26 വയാഴാഴ്ച ബവകിട്ട് 7 മണിക്ക് വെ. ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ വച്ച് 
അഭിവന്ദയ മാർ മാരയു മൂലക്കാട്ട് വമത്രാഡപ്പാലീത്തായുവട ബകവയ്പ്പ് വഴി 
കഡറായപട്ടം െവീകരിക്കുന്ന ത്ൈദർ ഡജാെ ഫിന് (അംെിത്ത്) വെ.ഡമരീസ് 
ഇടവകാംരങ്ങളുവടത്പാർത്ഥനാ മംരളാശംെകൾ.  

  സെ.മേരിെിൽ സകോച്ചുകുട്ടികൾക്കോയി കൺസവൻഷൻ നടതുന്നു.  
 സെ.മേരിസ് ഇടവകയിസല േൂന്നു േുതൽ ഏഴോം ക്ലോെുവസര പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോയി 
കൺസവൻഷൻ നടതസെടുന്നു.  ൂകല 25,26,27 തീയതികളിൽ നടതുന്ന കൺസവൻഷനിൽ കവകിട്ട് 
നോലര േുതൽ അഞ്ചര േണി വസരയുള്ള െേയങ്ങളിൽ മകോട്ടയം അതിരൂപതയുസട സേട്തോമെോലീത േോർ 
േോതയു േൂലക്കോട്ട് െന്ദർരിക്കുകയുംകുട്ടികളുസട േോതോപിതോക്കളുേോയി കൂടിക്കോഴ്േ നടതുകയും 
സേയ്ും.എലലോ കുട്ടികസളയും ഈ കൺസവൻഷനിൽ പസങ്കടുെിക്കുവോൻ േോതോപിതോക്കൾ ട്പമതയകം 
ട്രദ്ധിക്കണസേന്ന് തോല്പരയസെടുന്നു  

  SMALL THINGS DO BIG JOBS 
It was a hot summer day. Sun was shining bright up in the sky. A lion was sitting under the shade of 
a big tree and in some time got asleep. Nearby that tree, there was a hole, in which there lived a 
mouse. When the lion was sleeping, the mouse came out of its hole and saw him asleep. 

Unaware of the lion's strength, it got tickled by an idea. It thought of waking up the lion by running 
over his body just for fun. 

Unfortunately, the lion seized it in his strong paw. He was going to kill it when it begged, "Spare me, 
sir; some day I may repay your mercy." 

The lion was amused hearing it's words and let it go with a smile thinking that how can such a small mouse be of any help to me. 

But a day came, when the lion got into trouble. He got caught in a hunter's net under that very tree. As a result, he started roaring 
loudly. On hearing his roar, the mouse came out of its hole. This was the time to pay back the lion's mercy. So, immediately it nib-
bled the cords of the net and set the lion free. 

    Remember, mercy never goes unrewarded. 


