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Parish Bulletin - Aug 26,  2018 

Feast of  Pope Saint Pius X  



 

 

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                    

Nov 23 to 26 റവ.ഫാ.ഡ ാമിനിക്ക് വാള്മനാൽ നയിക്കുന്ന ത്രിദിന 
ബൈൈിൾ കൺവവൻഷൻ  

എലിയാ സ്ളീവ മൂശാക്കാലം ഒന്നാം  ഞായർ / First Sunday of  ELIJAH-CROSS-MOSES  

Aug 26 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 06: 20 – 25 Maya Palliveettil   

2nd Reading Is 31 : 04-09 Angelina Kannachanparambil   

Gospel Lk 18 : 35—43    

 ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് വെ.ഡമരിെിൽ െവഗ്ഗാഡരാപണ രിരുന്നാൾ  
                         ഭക്തിനിർഭരമായി ആചരിച്ചു  
 വെ.ഡമരിസ് ക്നാനായ ഇടവക ബദവാലയത്തിൽ പരി.കനയാക 
മാരാവിന്വറ െവർഗ്ഗാഡരാപണ രിരുന്നാൾ യുവജനങ്ങളുവട ഡനരൃരവത്തിൽ ഓരസ്റ്റ് 
12 മുരൽ 19 വവര രിയരികളിൽ ഭക്തിയാദരഡവാവട നടത്തവെട്ടു. ഈ വർഷവത്ത 
ത്പധാന രിരുന്നാൾ ആഡ ാക്ഷങ്ങളുവട ത്പാരംഭദിനമായ ആരസ്റ്റ് പത്രണ്ാം രിയരി 
രാവിവല പത്തു മണിക്ക് വികാരി ജനറാൾ ഡമാൺ.ഡരാമസ് മുളവനാലിന്വറ 
മുഖ്യകാർമ്മികരവത്തിലർെിച്ച വി.കുർബ്ബാനക്ക് ഡശഷം പരാക ഉയർത്തൽ കർമ്മം 
നിർവഹിച്ചു. അെി.വികാരി ഫാ .ൈിൻസ് ഡചത്തലയിൽ െഹകാർമികനായിരുന്നു. 
ആരസ്റ്റ് 13-രിങ്കളാഴ്ച ബവകിട്ട് 6.30 ന് മലങ്കര റീത്തിൽ അർെിക്കവെട്ട വിശുദ്ധ 
കുർൈാനയ്ക്ക്ക് രിരുവലല ആർച്ച്ൈിഷെ് അഭിവന്ദ്യ ഡരാമസ് മാർ കൂറിഡലാസ് 
മൂഖ്ൃകാർമികരവം വഹിച്ചു. രുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ നടന്ന രിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ. 
ഡടാമി വട്ടുകുളം, ഫാ.ഡജാണിക്കുട്ടി പുലിഡേരി, ഫാ.റ്റിമം അനസ്ഡരാസ്,ഫാ.ൈിർഡറ്റാ 
വൈർച്ച്മൻസ്, വറവ.ഡ ാ. ലിയാൻെിഡയാ ൊൻ ിയാഡരാ, ൈാലഡൊർ രൂപര 
വമത്രാൻ വറവ.ഡ ാ. ബെമൺ കായിെുറം എന്നിവർ കാർമികരവം വഹിച്ചു. 
 ആരസ്റ്റ് 18 ശനിയാഴ്ച ബവകിട്ട് 4 മണിക്ക് നടന്ന ലദീഞ്ഞ്, ഡനാഡവന,കഡലാൻ 
വാഴ്ച രുടങ്ങിയ രിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഡെത്കഡ് ഹാർട്ട് വഫാഡറാന വികാരി 
വറവ.ഫാ.എത്ൈഹാം മുഡത്താലത്ത്  , വികാരി ജനറാൾ ഡമാൺ. ഡരാമസ്മുളവനാൽ, 
ൈഹുമാനവെട്ട ഫാ .വകവിൻ മുണ്ക്കൽ, ഫാ .  ൈിൻസ് ഡചത്തലയിൽ,ഫാ.സ്റ്റീഫൻ 

നടക്കുഴക്കൽ എന്നിവർ കാർമികരായിരുന്നു.  
 രുടർന്ന് യുവജനെന്ധ്യക്ക് രിരിവരളിയിച്ചു. 300- ൽ പരം യുവജനങ്ങവള പവങ്കടുെിച്ചു വകാണ്് നടത്തിയ യൂത്ത് 
ബനറ്റ് അവിസ്മരണീയമായി.ആരസ്റ്റ് 19 ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് നടന്ന ആഡ ാക്ഷമായ രിരുന്നാൾ 
റാെയിലും , ലദിഞ്ഞിലും അറ്റ്ലാന്റാ ഡഹാളിഫാമിലി ഇടവക വികാരി.വറവ.ഫാ.ഡൈാൈൻ വട്ടംപുറത്ത് 
മൂഖ്ൃകാർമികരവം വഹിച്ചു. ഡമാൺ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ, ഫാ.എത്ൈഹാം മുഡത്താലത്ത് , ഫാ .ൈിൻസ് ഡചത്തലയിൽ, ഫാ 
ഡടാമി വചള്ളക്കണ്ത്തിൽ,ഫാ.സ്റ്റീഫൻ നടക്കുഴക്കൽ എന്നിവർ െഹകാർമ്മികരായിരുന്നു. അഭിവന്ദ്യ മാർ ബെമൺ 
കായിെുറം വി.കുർൈാനമഡധയ വചന െഡന്ദ്ശം നല്കി .വി.ൈലിയർെണ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഡശഷം ആഡ ാക്ഷമായ 
രിരുന്നാൾ ത്പദിക്ഷണവും ജനകിയ ഡലലവും നടത്തവെട്ടു. ആദയമായിട്ടാണ് ഇടവകയിവല ത്പധാന രിരുനാൾ 
യുവജനങ്ങളുവട ഡനരൃരവത്തിൽ ഏവറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നത്. ആഡ ാഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങാവര വിവിധ കാരുണയ 
ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർവെടുന്നരിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ വർഷവത്ത രിരുനാൾ നടത്തിെിനായി 
രയ്യാവറടുത്തത്. രിരുനാളിനായി െമാഹരിച്ച രുകയിൽ. നിന്നും ചിലവുകൾ പരമാവധി കുറച്ച് കൂടുരൽ പണം 
മഹത്പളയത്തിൽ അകവെട്ട ജന്മനാടിന്വറ ഹൃദയം വനാമ്പരങ്ങളിൽ ഒരു ബകത്താങ്ങായി മാറുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണവർ . 
 ഒരാഴ്ചഡയാളം രുടർന്ന രിരുന്നാൾ ആഡ ാക്ഷങ്ങളുവട െുരമമായ ത്പവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒരുക്കങ്ങൾക്കും 
രിരുനാൾ നടത്തിെിനായി വരരവഞ്ഞടുക്കവെട്ട യുവജന ത്പരിനിധി അംരങ്ങളായ ഡടാണി കിഴഡക്കകുറ്റ് (യൂത്ത് ത്ടസ്റ്റി), 
ഡറാൈിൻ കണ്ാരെള്ളി,െിസ്റ്റർ ഡജാവാൻ (S.V.M) ആൽൈിൻ പുലിക്കുഡന്നൽ, ത്കിസ് കട്ടെുറം, ത്ൈദർ.അങ്കിത്ത്, അഡജാഡമാൻ 
പൂത്തറയിൽ, വജൻെി നടുവീട്ടിൽ,ഡജാസ് ഡമാൻ വചമ്മാഡച്ചൽ, ഡഷാൺ വരഡക്കെറമ്പിൽ, ഡഷാൺ മുലലെള്ളി, ഡഷാൺ 
കഥളിമറ്റം, ആദർശ് കിഴഡക്ക വാലയിൽ, വഷറിൻ പഴയംമ്പള്ളി, മാത്തുക്കുട്ടി പൂത്തറയിൽ, ധനയ വലിയമറ്റം,അച്ചു 
ചക്കാലയ്ക്ക്കൽ, ടിഡജാ ബകരക്കവരാട്ടിയിൽ,വജറി പൂരക്കരി,പയസ് കണ്ാരെള്ളിൽ, വഷറിൽ രറത്തഡട്ടൽ, ലിെ 
കിഴഡക്കകുറ്റ് എന്നിവരും ചർച്ച്എക്െികയൂട്ടീവ് അംരങ്ങളായ ടിഡറ്റാ കണ്ാരെള്ളി, ഡപാൾെൺ കുളങ്ങര, െിൈി 
ബകരക്ക വരാട്ടിയിൽ, ഡജായി വചമ്മാഡച്ചൽ, സ്റ്റീഫൻ വചാള്ളഡമ്പൽ, വജയിംസ് മന്നാകുളം എന്നിവഡരാവടാെം ൊൈു 
നടുവീട്ടിൽ(അ ൽറ്റ് ഡകാ ിഡനറ്റർ) ,മത്തച്ചൻ വചമ്മാഡച്ചൽ(ദീപാലങ്കാരം),ഡജാസ് പിണർക്കയിൽ (കഴുന്ന്&വമയിൻറനൻസ്), 
ചർച്ച് കവയർ: അനിൽ മറ്റത്തിൽ കുഡന്നൽ ആൻഡ് ടീം, ദർശന െമൂഹം : ഡജാസ് ഐക്കര പറമ്പിൽ ആൻഡ് ടീം , 
വ ക്കഡറഷൻ: െിസ്റ്റർ െിൽഡവരിയൂസ്, െി.ജെീന,െി. ഡജാവാൻ, ഡടാമി വനടിയകാല രുടങ്ങിയവർ ഡവണ് ഡനരൃരവം 
വകാടുത്തു. അടുത്ത വർഷവത്ത രിരുനാൾ ത്പെുഡദരിയായി ഡജാസ് പുലലാട്ട് കാലായിൽ& ഫാമിലി ഏവറ്റടുത്തു. 

എലിയാ സ്ളീവ മൂശാക്കാലം രണ്ാം ഞായർ / Second Sunday of  ELIJAH-CROSS-MOSES  

Sep 02 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 07: 07– 11 Mary Alumkal   

2nd Reading Thess 02 : 14-03:03 Elizabeth Perikalathil  

Gospel Mt 13 : 01—09    



 

 

 
വെന്് ഡമരീസ് മരഡൈാധന സ്കൂളിവല ക്ലാെുകൾ ഡവനൽ അവധിക്കുഡശഷം ഈ ഞായറാഴ്ച 
പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ത്പീസ്കൂൾ മുരൽ പരിവനാന്നാം ക്ലാസ് വവരയുള്ള എലലാ കുട്ടികളും ക്ലാെിനു രജിസ്റ്റർ 
വചഡയ്യണ്രാണ്. പത്രണ്ാം ക്ലാസ്സിനും മുകളിലുമുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക്  Teachers Assistants ആകുവാൻ അവെരം 
ഉണ്ായിരിക്കും. Registration ഡഫാം പൂരിെിച്ചു നിശ്ചിര ഫീസ് െഹിരം ഈ ഞായറാഴ്ച വകാണ്ുവരുക  



 

 

   St. Mary's Main Feast Week 2018  


