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Jesus Begins to Preach 



 

 

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 നാലാം ഞായർ / Fourth Sunday of  ELIJAH-CROSS-MOSES  

Sep 16 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 08: 11– 20 Jossy Mannakulathil  Megha Palliveettil 

2nd Reading Is 33 : 13-24 Siji Muttathil Regina Chelamalayil 

Gospel Mt 04 : 12—17    

 
ഫാദർ ഡ ാം ഉഴുന്നാലിൽ വെ.ഡമരിെിൽ വിശുദ്ധ ൈലിയർപ്പിച്ചു.  

  
 ദീർഘനാൾ വയമനിൽ രീത്വവാദികളുവ  ര ങ്കലിൽ കഴിഡയണ്ടി വന്ന 
െഡലഷയൻ െഭാംഗമായ (ഡ ാൺ ഡൈാസ്ഡകാ) ൈഹുമാനവപ്പട്ട ഫാദർ ഡ ാം 
ഉഴുന്നാലിൽ ആദയമായി ഡമാർട്ടൺഡത്ഗാവ് വെ.ഡമരിസ് ക്നനായ 
ബദവാലയത്തിൽ എത്തി വി.ൈലിയർപ്പിച്ചു. വെപ്റ്റംൈർ 9 ഞായറാഴ്ച 
രാവിവല 10 മണിക്ക് ൈഹു. ഡ ാം അച്ഛഡനാവ ാപ്പം നിരവധി ബവദികരുവ  
ൊന്നിധയത്തിൽ ന ത്തിയ െമൂഹൈലിയിൽ റവ.ഫാ.ലലലു ബകരാരം 
മുഖ്യകാർമികനായിരുന്നു . ഇ വക വികാരി ഡമാൺെിഡഞാർ ഡരാമസ് 
മുളവനാൽ, അെി.വികാരി ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ, ഫാ. ഡൈാൈൻ വട്ടം 
പുറത്ത്, ഫാ. ഡരാമസ് രാഴപ്പള്ളി, ഫാ. ൊൽൈിൻ ഡപാൾ. ഫാ. ഡ ാസ് 
ഡകായിക്കൽ. ഫാ. വ ാമിനിക് ഡകാട്ടിയാനി, എന്നിവർ 
െഹകാർമികരായിരുന്നു. ഡ ാം അച്ചന്വറ അനുഭവൊക്ഷ്യത്തിനായി 
കാഡരാർത്തു ക ന്നുവന്ന ആയിരങ്ങൾ അന്ന് ന ന്ന രിരുകർമ്മങ്ങളിൽ 
െ ീവമായി പവങ്ക ുത്തു.  

    രീർത്ഥാ നം  
  
 വെ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ നിന്നും ഡമരി  ൗണിഡലക്ക് ഏകദിന രീർത്ഥാ നം 
ത്കമീകരിക്കുന്നു. ലീ ിയൻ ഓഫ് ഡമരിയുവ യും വിൻെന്വറ  ി ഡപാൾളിന്വറയും 
ഡനരൃരവത്തിൽ ഡമരി  ൗണിഡലക്ക് വെപ്റ്റംൈർ 17 രിങ്കളാഴ്ച മരിയൻ രീർത്ഥാ നം 
ന ത്തവപ്പ ുന്നു. രാവിവല ഏഴ് മുരൽ ബവകിട്ട് അഞ്ചുമണി വവര െമയം 
ത്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീർത്ഥാ നത്തിഡലക്ക് ഏവവരയും െവാഗരം വചയ്യുന്നു. 

രീർത്ഥാ നത്തിൽ പവങ്ക ുക്കുവാൻ ആത്ഗഹിക്കുന്നവർ അെി. വികാരി ഫാദർ ൈിൻസ് ഡചത്തലിലുംമായി 
(281)8186518 ) ൈന്ധവപ്പഡ ണ്ടരാണ്.  



 

 

  വെ.ഡമരിെിൽ രിരുെവരൂപം അലങ്കരിക്കൽ മത്സരം ന ത്തവപ്പട്ടു. 
 ഡമാർട്ടൺഡത്ഗാവ് വെ.ഡമരിസ് ഇ വകയിൽ 52 ഓളം കു ുംൈങ്ങൾ പവങ്ക ുത്തു ഭവനരലത്തിൽ ന ത്തിയ 
പരി. കനൃക മറിയത്തിന്വറ രിരുെവരൂപം അലങ്കരിക്കൽ മത്സരം ന ത്തവപ്പട്ടു. വെപ്റ്രംൈർ 7 വവള്ളിയാഴ്ച 
മാരാവിൻവറ  നനത്തിരുനാളിഡനാവ നുൈന്ധിച്ച് ഭവല രലത്തിൽ ന ത്തിയ ഈ മത്സരത്തിവല വി യികവള 
ത്പഖ്യാപിച്ചു.  
 ഒന്നാം െമ്മാനം: അരുൺ &  വിങ്കിൾ ഡരാട്ടി ചിറയിൽ;രണ്ടാം െമ്മാനം. ൊൈു & ബഷനി രറരഡട്ടൽ; 
മൂന്നാം െമ്മാനം : ഡപാൾെൺ&  യ കുളങ്ങര. ൈഹുമാനവപ്പട്ട ഡ ാം ഉഴുന്നാലിൽ അച്ചന്വറ പക്കൽ നിന്ന് 
െമ്മാനം ഏറുവാങ്ങുന്നു.  

ഒന്നാം െമ്മാനം: അരുൺ &  വിങ്കിൾ ഡരാട്ടിചിറയിൽ  

രണ്ടാം െമ്മാനം. ൊൈു & ബഷനി രറരഡട്ടൽ  മൂന്നാം െമ്മാനം : ഡപാൾെൺ&  യ കുളങ്ങര  

  ഒന്നാം െമ്മാനം 

 വെ.ഡമരിെിൽ ഭവന രലത്തിൽ ന ന്ന അമ്മയ്ക്ക്കരികിൽ എന്ന മത്സരത്തിൽ വരരവഞ ുക്കവപ്പട്ട ചിത്രങ്ങൾ 



 

 

ക്നാനായ റീ ിയൻ എത്െമീറ് 
ചിക്കാഡഗാ വെ.ഡമരിെിൽ.  
 
  അഡമരിക്കയിവല ക്നാനായ റീ ിയന്വറ 
ഡനരൃരവത്തിൽ ന ക്കുന്ന ത്പാർത്ഥന പഠന 
പരിശീലന ധയാനം വെപ്റ്രംൈർ 21 മുരൽ 23 
വവര ചിക്കാഡഗാ ഡമാർട്ടൺഡത്ഗാവ് വെ. ഡമരീസ് 
ക്നാനായ ഡദവാലയത്തിൽ വവച്ച് 
ന ത്തവപ്പ ുന്നു. ക്നാനായ റീ ിയണിവല 14 
ഇ വകയുവ  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ െംയുക്തമായി 
ന ത്തവപ്പ ുന്ന ഈ എത്െമീറിൽ റീ ിയണിവല 
ഇരര ആത്മീയ കൂട്ടായ്ക്മകൾക്ക് ഡനരൃരവം 
വകാ ുക്കുന്നവർ പവങ്ക ുക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ 
ഇത്തരം കൂട്ടായ്ക്മകളിൽ ത്പവർത്തിക്കുവാൻ 
ആത്ഗഹിക്കുന്നവർക്കും ഇരിൽ 
പവങ്ക ുക്കുവാൻ അവെരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. 
വിവിധ ത്പായപരിധിയിലുള്ളവരുവ  ആത്മീയ 
ഉന്നമനത്തിനുഡവണ്ടി ത്പവർത്തിക്കുവാൻ 
രാൽപരയമുള്ളവവര കവണ്ടത്തി ഇത്തരം 
ത്പവർത്തനങ്ങളുമായി മുഡന്നാട്ട് നയിക്കുവാൻ 
ഡവണ്ട ഡത്പാത്സാഹനം നൽകുകയും 
വചയ്യുവമന്ന് ക്നാനായ റീ ിയൻ  യറക് റും 
വെ. ഡമരീസ് ഇ വക വികാരിയുമായ 
ഡമാൺെിഡഞാർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ 
അറിയിച്ചു.  

  
 വിശുദ്ധ കുരിശിൻവറ വണക്ക രിരുനാൾ ആചരിച്ചു.  
 വി. കുരിശിൻവറ വണക്ക രിരുനാൾ ദിനമായ ഒക്ഡ ാൈർ 14-ന് 
വവള്ളിയാഴ്ച വെ.ഡമരീസ് ഡദവാലയത്തിൽ വവച്ച് വിശുദ്ധ കുരിശിൻവറ 
പുകഴ്ച രിരുനാൾ ആചരിച്ചു. വി.ൈലിയിലും ത്പഡരയക ത്പാർത്ഥനയിലും 
റവ.ഫാദർ ലലലു ബകരാരം മുഖ്യകാർമികനായിരുന്നു. െഹകാർമികരായിരുന്ന 
ഫാ. സ്റ്റീഫൻ ന കുയക്കൽ വചന െഡേശം നൽകുകയും, ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ 
സ്ലീവ വേനം ന ത്തുകയും വചയ്ക്രു. ധാരാളം വിശവാെികൾ അന്ന് ന ന്ന 
കർമ്മങ്ങളിൽ പവങ്ക ുത്തു.  

On behalf of St. Mary's Knanaya Catholic 
parish community, we would like to express 
our heartfelt condolences and prayers to 
Madathilparambil and pralel families.  

 ആദരാഞ് ലികൾ  

ഫ്ലൂ ഷാട്ട് എ ുക്കുവാൻ ആത്ഗഹിക്കുന്നവർ 
ഇൻഷുറൻെിന്വറ ( ഐ ി) രിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് 
വകാണ്ടുവരണവമന്നറിയിക്കുന്നു.  


