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Parish Bulletin - Sep 02,  2018 

Feast of St. Augustine  



 

 

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 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    

വെ. ഡമരീസ് ക്നാനായ ബദവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ പത്താം 
പീയൂെിന്വറ രിരുനാൾ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ആചരിച്ചു   

 ഡമാർട്ടൺഡത്രാവ് 
വെ.ഡമരീസ് ബദവാലയത്തിൽ 
വച്ച് വെപ്റ്റംൈർ 26 
ഞായറാഴ്ച രാവിവല 10 
മണിക്ക് നടന്ന വിശുദ്ധ പത്താം 
പീയൂെിന്വറ രിരുനാൾ 
ൈലിയർപ്പണത്തിലും, 
രിരുഡശഷിപ്പു വണക്ക 
ആചരണകർമ്മങ്ങളിലും. 
ഇടവക വികാരി റവ. 
ഫാ.ഡരാമസ് മുളവനാൽ 
മുഖ്യകാർമികരവം വഹിച്ചു. 
അെിസ്റ്റൻറ് വികാരി റവ.ഫാ. 

ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ,റവ.ഫാ.സ്റ്റീഫൻ നടക്കുഴക്കൽ എന്നിവർ 
െഹകാർമികരായിരുന്നു. എല്ാം ത്കിസ്രുവിൽ നവീകരിക്കുക എന്നത് 
ആപ്റ്രവാകയമായി െവീകരിച്ച് രിരുെഭയിൽ അജപാലന രംരത്ത് വലിയ 
നവീകരണങ്ങൾ വകാണ്ുവന്ന മാർപാപ്പയാണ് വിശുദ്ധ പത്താം പിയൂസ്. 
1911 ഓരസ്റ്റ് 29ന് ഡകാട്ടയം വികാരിയത്ത് വരക്കുംഭാര െിഡറാമലൈാർ 
െമൂഹത്തിന് അനുവദിച്ചു രന്നത് വിശുദ്ധ പത്താം പീയൂൊണ്. വിശുദ്ധ 
കുർൈാനയുവട പാപ്പാ എന്നറിയവപ്പടുന്ന വി.പത്താം പിയൂസ് ഇന്ന് 
ഡകാട്ടയം അരിരൂപരയുവട രണ്ാമവത്ത െവർരീയ മാധ്യസ്ഥനാണ്.. മഹരവ 
ത്തിഡലക്കുള്ള വഴി എളിമയും ദാരിത്ദയാരൂപിയിലുള്ള ജീവിരവുമാവണന്ന് 
ഡലാകവത്ത പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധനാവണന്നും, വിശവാെപരിശീലനത്തിൻവറയും 
കൂദാശ ജീവിരത്തിൻവറയും ത്പാധ്ാനയം ആധ്ുനിക ഡലാകത്തിന് ഇണങ്ങിയ 
രീരിയിൽ വിശവാെ െമൂഹവത്ത പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗഡരഖ് 
നിശ്ചയിച്ചുരന്നരും വി.പത്താം പീയൂൊവണവയന്ന് രിരുനാൾ െഡേശത്തിൽ 
ഫാദർ മുളവനാൽ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധന്വറ രിരുഡശഷിപ്പ് 
വെ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ വപാരു വണക്കത്തിന് സ്ഥാപിക്കവപ്പടുന്നത് 
ഇരാദയമായിട്ടാണ്. അനുത്രഹ ത്പഭവചാരിഞ്ഞ രിരുഡശഷിപ്പു വണക്കത്തിൽ 
അഡനകർ പവെടുത്തു മടങ്ങി. 



 

 

ചിക്കാഡരാ വെന്റ് ഡമരീസ് മരഡൈാധ്ന സ്കൂളിൽ വിദയാരംഭം കുറിച്ചു  
 ഡമാർട്ടൻ ഡത്രാവ് വെന്റ് ഡമരീസ് മരഡൈാധ്ന സ്കൂളിൽ വിദയാരംഭത്തിന്വറ ഭാരമായി 
ത്പഡവശഡനാത്സവം നടത്തി . വിശവാെ പരിശീലനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ വചയ്രിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും 
അധ്യാപകർക്കും ഡവണ്ി വികാരി ഫാ . ഡരാമസ് മുളവനാൽ ത്പഡരയക ത്പാർത്ഥന വചാല്ി ആശീർവദിച്ചു . 
രുടർന്ന് വിശവാെ പരിശീലനത്തിന്വറ ത്പാധ്ാനയവത്തക്കുറിച്ചും മരഡൈാധ്ന സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പാലിഡക്കണ് 
നിയമങ്ങവളപ്പറിയും െിസ്റ്റർ വജാവാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു . ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ നിലവിളക്കു വകാളുത്തി 
സ്കൂൾ വർഷത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. ത്പഡവശഡനാത്സവത്തിന്വറ ത്കമീകരണങ്ങൾക്ക് അെിസ്റ്റന്റ് വികാരി 
ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ ഡനരൃരവം നൽകി . സ്കൂൾ  യറക്ടർ െജി പൂത്തൃക്കയിൽ ഏവർക്കും െവാരരവും 
അെിസ്റ്റന്റ്  യറക്ടർ മനീഷ് ബകമൂലയിൽ നേിയും അറിയിച്ചു . സ്കൂൾ വരജിസ്ഡത്ടഷന് പള്ളി 
എക്െികയൂട്ടീവ് അംരങ്ങളും അധ്യാപകരും ഡനരൃരവം നൽകി.  



 

 

അറിയിപ്പുകൾ അടുത്തയാഴ്ച 
 വെ.ഡമരിസ് ഇടവകയിൽ ത്പവർത്തിക്കുന്ന വിമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ത്പവർത്തന വാർഷിക ഉദ്ഘാടനം 
വെപ്റ്രംൈർ 9 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിവല വിശുദ്ധ കുർൈാനക്കുഡശഷം നടത്തവപ്പടും. ഇടവകയിവല എല്ാ 
വനിരകളും ഈ ചടങ്ങിൽ െംൈന്ധിക്കണവമന്ന് അറീയിക്കുന്നു.  

 
 ഫാദർ ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ വെ.ഡമരിസ് ബദവാലയത്തിൽഎത്തുന്നു. ദീർഘനാൾ വയമനിൽ രീത്വവാദികളുവട 
രടെലിൽ കഴിഡയണ്ിവന്ന ജെയൂട്ട് െഭ ബവദികനായ ഫാ. ഡടാം ഉഴുന്നാലിൽ ആദയമായി അഡമരിക്കയിൽ 
എത്തുന്ന ഡവളയിൽ വെപ്റ്രംൈർ 9 ന് ഞായറാഴ്ച രാവിവല 10 മണിക്ക് വെ.ഡമരിസ് ബദവാലയത്തിൽ 
വിശുദ്ധ ൈലിയർപ്പിച്ച് രന്വറ അനുഭവൊക്ഷ്യങ്ങൾ പെുവയ്ക്കുന്നു.  

 
 ത്പളയവക്കടുരിയിൽ അകവപ്പട്ടവർക്ക് ഡവണ്ി ഒരുക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധരിയിൽ സ്ഡപാൺെർ 
വചയ്യാൻ അവെരം. ഡകരളത്തിവല മഹാത്പളയത്തിൽ വീടുകൾ പൂർണമായും നഷ്ടവപ്പട്ടവവര 
െഹായിക്കുന്നരിന്വറ ഭാരമായി ഡകാട്ടയം അരിരൂപര ഡൊഷയൽ െർവീസ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന 
നിർമ്മാണ പദ്ധരിയിഡലക്ക് െഹായിക്കുവാൻ രാൽപരയമുള്ളവർ 5000 ഡ ാളർ സ്ഡപാൺെർ വചയ്ത് 
അംരമാകുവാനവെരമുണ്്. രാല്പരയമുള്ള െുമനസ്സുകൾ വികാരിയച്ചനുമായി ൈന്ധവപ്പട്ടുവകാണ്് ഈ 
െംരംഭത്തിൽ പൊളികളാവുക.  



 

 

വെ.ഡമരിെിൽ നടത്തിയ പരിശുദ്ധ കനയക മാരാവിന്വറ 
െവർഗ്ഗാഡരാപണത്തിരുനാൾ ആഡഘാഷങ്ങളുവട ചിത്ര ദൃശയങ്ങൾ.  


