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Jean-Baptiste-Marie Vianney (St. John Vianney)  -       
(8 May 1786 – 4 August 1859),was a French 
paish priest who is venerated in the Catholic Church as 
a saint and as the patron saint of parish priests. He is 
often referred to as the "Parish Priest of Ars”, interna-
tionally known for his priestly and pastoral work in his 
parish in Ars, France,because of the radical spiritual 
transformation of the community and its surroundings. 
Catholics attribute this to his saintly life, mortification, 
his persevering ministry in the sacrament 
of confession, and his ardent devotion to the Blessed 
Virgin Mary. His feast day is 4 August.  

St. John Vianney pray for us 

https://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood_(Catholic_Church)
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint
https://en.wikipedia.org/wiki/Patron_saint
https://en.wikipedia.org/wiki/Ars-sur-Formans
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortification_in_Roman_Catholic_teaching
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrament_of_Penance_(Catholic_Church)


 

 

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  അഞ്ാം ഞായർ / Fifth Sunday of Kaitha 

Aug 05 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Lev  23:33-44 Marykkutty Chemmachel   

2nd Reading 2 Cor 12 : 14-21 Steve Kannampally   

Gospel Lk 16 : 19—31    

    
   Wedding Banns   

 
Tomy Philip Nedumchira 
 Wedding of  Tomy Philip s/o  Raju (Philip Thomas) and Jancy  Philip from  Nedumchira 
family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Anita Thomas d/o 
Lukose Thomas and Elsamma Thomas from Klakeel family of St. Mary’s Knanaya Catholic 
Church, Morton Grove, Chicago  is scheduled on  September 8, 2018. 

 
Geena Joys Joseph Puthenparambil 
 Wedding of Geena d/o Joys Joseph and Ruby Joys from Puthenparambil family of St. 
Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Abilash Mathew s/o Lukose 
Mathew and Shirly Mathew from Keezhangattu family of St. Mary's  Knanaya catholic Par-
ish, Rockland, New York is scheduled on  September 15, 2018. 
 

Toby Thomas Mattathiparampil 
 Wedding of  Toby  s/o  George Thomas and Ancy Thomas from  Mattathiparampil fami-
ly of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Sherin Korah d/o Korah 
Kuriakose and Betty Korah  from Vadavuparampil family of Christ the King Knanaya Catholic 
Parish, Dallas is scheduled on  September 8, 2018. 
         
 If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office. 

ചിക്കാഡ ാ വെ.ഡമരീെിൽ ചാരിറ്റി ഫണ്ട് ബകമാറി  
 ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വെ.ഡമരിസ് ഇടവകയിൽ 
കഴിഞ്ഞ ഡനാമ്പു കാലയളവിൽ െമാഹരിച്ച ചാരിറ്റി 
ഫണ്ട് വെ. ഡജാെഫ് ഡകാൺത് ിഡ ഷൻ മദർ ജനറാൽ 
െിസ്റ്റർ ൌമയക്ക് ബകമാറി. അം ബവകലയ പരിരക്ഷാ 
ഡകത്രം, വഡയാജന മരിരം, ൈുദ്ധിമാരയ പരിരക്ഷാ ഡകത്രം 
രുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുവട ചുമരല വഹിക്കുന്ന െിസ്റ്റർ 
ൌമയ അഡമരിക്കൻ െരർശനാർത്ഥം ഷിക്കാഡ ായിൽ 
എത്തിയ ഡവളയിലാണ് ഫണ്ട് ബകമാറൽ ചടങ്ങിന് 
ഡവദിവയാരുക്കിയത്. ജൂബല 29 ഞായറാഴ്ച രാവിവല 10 

മണിക്ക് ഡകാട്ടയം അരിരൂപരാ വമത്രാഡപാലീത്ത അഭിവരയ മാർ മാരയു 
മൂലക്കാട്ട് പിരാവിൻവറ മുഖ്യകാർമികരവത്തിൽ അർപിച്ച വി.ൈലിക്ക് ഡശഷം കൂടിയ ഡയാ ത്തിൽ വച്ച് ഇടവക വികാരി 
വവരി. റവ.ഫാ.ഡരാമസ് മുളവനാൽ വചക്ക് െിസ്റ്ററിന് ബകമാറി. അകമഴിഞ്ഞ െംഭാവനകളുമായി ഇടവകാം ങ്ങൾ, 
വിൻെൻറ്  ിഡപാൾ വൊബെറ്റി, യുവജന ത് ൂപ് അം ങ്ങൾ, ഈ വർഷവത്ത ആദയ കുർൈാന െവീകരണ ത് ൂപിവല 
കുട്ടികൾ, രുടങ്ങി നിരവധി ഡപരുവട െഹകരണം ഈ ചാരിറ്റി ഫണ്ട് െമാഹരണത്തിന് ഏവറ െഹായകമായി. ചടങ്ങിന്വറ 
െമാപനത്തിൽ െിസ്റ്റർ ൌമയ നടത്തിയ മറുപടിത്പെം ത്തിൽ രവന്ന ഏൽപിച്ച രുക മുഴുവനും ഡകാട്ടയം  ാന്ധിന റിൽ 
സ്ഥിരിവചയ്യുന്ന കാൻെർ ൈാധിരവരയും എയ്ഡ്സസ് ഡരാ ികവളയും ശുത്ശൂഷിക്കുന്ന വെൻറ് ഡജാെഫ് ഡഹാസ്പീസ് 
സ്ഥാപനത്തിഡലക്കും, ബകപുഴ, കിടങ്ങൂർ വചറ്റപാലം രുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുളള അം ബവകലയ പരിരക്ഷ 
ഡകത്രത്തിഡലക്കും; നീഴൂർ,ഏറ്റുമാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ൈുദ്ധിമാരയപരിരക്ഷ ഡകത്രങ്ങളിഡലക്കും,ഫണ്ട് ബകമാറുവമന്ന് 
അറിയിച്ചു. ഇടവക ജനങ്ങളുവട ഔദാരയ മനസ്സിനും സ്ഡനഹപൂർവമായ െവീകരണത്തിനും െിസ്റ്റർ നരി പറഞ്ഞു. ചർച്ച് 
എക്െികയൂട്ടീവ് അം ങ്ങൾ അന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിനു ഡവണ്ട ത്കമീകരണവും ഡനരൃരവവും നൽകി  

വെ.ഡമരീസ് ഇടവക 
അെിസ്റ്റൻറ് വികാരിയായി 
ഡെവനം വചയ്യുന്ന 
ൈഹുമാനവപട്ട ൈിൻസ് 
ഡചത്തലിൽ അച്ഛന് 
സ്ഡനഹാദരഡവാവട 
വെ.ഡമരീസ് 
ഇടവകാം ങ്ങളുവട എലലാവിധ 
ജന്മദിനാശംെകളും 
ത്പാർത്ഥനയും ഡനരുന്നു.  



 

 

   
   വെ.ഡമരിെിൽ കുട്ടികളുവട െമ്മർ കയാമ്പിന് ഉജ്ജ്വല െമാപനം  
 ഡമാർട്ടൻ ഡത് ാവ് വെന്റ് ഡമരീസ് ക്നാനായ ഡദവാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരമാെമായി ൈട്ടർബൈ-18 എന്ന ഡപരിൽ 
വകാച്ചു കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയിരുന്ന െമ്മർ കയാമ്പ് െമാപിച്ചു. കയാമ്പിന്വറ െമാപന ദിനമായ ജൂബല 27 രീയരി 
ശനിയാഴ്ച അഭിവരയ മാർ മാരയു മൂലക്കാട്ട് വമത്രാഡപാലീത്ത പവെടുക്കുകയും. അഡന്ന ദിവെം നടത്തവപട്ട വിശുദ്ധ 
ൈലിയിൽ പിരാവ് മുഖ്യകാർമികരവം വഹിക്കുകയും വചയ്ഡ്രു. വികാരി ജനറാൾ ഫാ . ഡരാമസ് മുളവനാൽ 
െഹകാർമികനായിരുന്നു. രദവെരത്തിൽ കയാമ്പിൽ െജീവമായി പവെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് അഭിവരയ പിരാവ് 
െർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിരരണം വചയ്ഡ്രു. കുട്ടികളുവട അദ്ധയാൽമികവും ഭൗരികവും ആയ വളർച്ചവയ ലക്ഷയമാക്കി 
ആവിഷ്കരിച്ച െമ്മർ കയാമ്പിന് ത്കിസ്റ്റീൻ ടീം അം ങ്ങളായ ത്ൈദർ െഡതാഷ് , പി.വി . ഡമരിക്കുട്ടി ടീച്ചർ എന്നിവർ ഡനരൃരവം 
നൽകി. ആറാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന ഈ കയാമ്പിൽ െിഡസ്റ്റഴ്െിന്വറയും കയാമ്പ് ഡവാളന്റിഡയഴ്സ് ന്വറയും മരഡൈാധന സ്കൂൾ 
അധയാപകരുവടയും ൊന്നിധയഡത്താവടയും െഹായഡത്താവടയും വിജ്ഞാന ത്പദമായ ക്ലാെുകൾ , വ യിമുകൾ , ഫീൽസ 
ത്ടിപുകൾ , മലയാളം ക്ലാെുകൾ, െമുദായ ഡൈാധവത്കരണം, ദിവഡെന വി.കുർൈാന , ആരാധന, ഡയാ  ക്ലാെുകൾ രുടങ്ങി 
കുട്ടികളുവട വയക്തിരവ വികെനത്തിന് ഉപകാരത്പദമായ ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ത്കമീകരിച്ചിരുന്നു.  പള്ളി 
എക്െികയൂട്ടീവിന്വറയും യൂത്ത് ഡവാളന്റിഡയെിന്വറയും െഹകരണഡത്താവട ൈിൈി വരക്കനാട്ട് , ഫാ. ൈിൻസ് 
ഡചത്തലിൽ , ത്ൈദർ അെിത് , വൈഞ്മിൻ എന്നിവരും കയാമ്പിന്വറ വിജയത്തിനായുള്ള ത്കമീകരണങ്ങൾക്ക് ഡനരൃരവം നൽകി.  

  വെ.ഡമരിെിൽ വിശുദ്ധ അൽഡഫാൻൊമ്മയുവട രിരുനാൾ ആചരിച്ചു  

 വെ.ഡമരീെിൽ മാരാവിന്വറ െവർഗ്ഗാഡരാപണ രിരുനാൾ ഒരുക്കങ്ങൾ പുഡരാ മിക്കുന്നു. 
  
ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വെ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ യുവജനങ്ങളുവട ഡനരൃരവത്തിൽ ഓ സ്റ്റ് 12 മുരൽ 19 വവര നടത്തുവാൻ 
ഇരിക്കുന്ന മാരാവിൻവറ െവർഗ്ഗാഡരാപണ രിരുനാളിന്വറ ഒരുക്കങ്ങൾ ത്ദുര രിയിൽ പുഡരാ മിക്കുന്നു. ആദയമായിട്ടാണ് 
ഇടവകയിവല ത്പധാന രിരുനാൾ യുവജനങ്ങളുവട ഡനരൃരവത്തിൽ ഏവറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നത്. മാത്രമലല രിരുന്നാൾ എവറ്റടുത്തു 
നടത്തുന്നരിഡനാവടാപം കാരുണയ ത്പവർത്തനങ്ങളും ഡകാർത്തിണക്കി അവർ വയരയസ്രരാകുകയാണ്. രിരുനാളിനായി 
വിവിധ െുമനസ്സുകളിൽ നിന്നും െമാഹരിച്ച രുകയിൽ നിന്നും രിരുനാൾ ചിലവുകൾ കുറച്ച് കൂടുരൽ പണം 
ഡകരളത്തിവല വിവിധ കാരുണയ ത്പവർത്തന ഡകത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയാണ് അവർ കാരുണയത്പവർത്തനത്തിൽ പൊളികൾ 
ആകുന്നത്. ആഡ ാഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങരുത് നമ്മുവട രിരുനാൾ അരിഡനാവടാപം വിവിധ കാരുണയത്പവർത്തനങ്ങൾ 
കൂടി വചയ്യണം എന്ന ചിതയിലാണ് ഇങ്ങവനവയാരു കർമ്മപദ്ധരിയുമായി യുവജനങ്ങൾ മുഡന്നാട്ട് വന്നവരന്ന് ഇടവക 
വികാരി ഡമാൺ ഡരാമസ് മുളവനാൽ അറിയിച്ചു. െമകാലീന െംഭവങ്ങവള ആസ്പദമാക്കി യുവജനങ്ങളുവട 
ഡനരൃരവത്തിൽ മുരിർന്നവവരയും ഉൾവപടുത്തി അണിയിവച്ചാരുക്കുന്ന ഡകാമ ി സ്കിറ്റ് ഈ വർഷവത്ത 
രിരുനാളിഡനാടനുൈന്ധിച്ചുള്ള കൾച്ചറൽ ഡത്പാത് ാമിവല മുഖ്യആകർഷണമായിരിക്കും. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 
രിരുനാൾ ആഡ ാഷങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ആരാധന കർമ്മങ്ങളുവട രീയരിയും, െമയംവിവരങ്ങളും വിവരിച്ചുവകാണ്ടുള്ള 
വാർത്താപത്രിക ഇരിഡനാടകം ത്പെിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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