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   The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, 
goodness, faithfulness, gentleness and  self-control .  
                   GAL   05 : 22 –23 



 

 

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 ഏഴാം ഞായർ / Seventh Sunday of  ELIJAH-CROSS-MOSES  

Oct 14 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 11: 26– 32 Bini Theccanat  Nicole Muzhyanmakkal 

2nd Reading Is 41 : 01-07 Bijil Kandarappallil Solomon Edat 

Gospel Lk 8 : 41B—56    

    WEDDING BANNS  
Philby Madayanakavil Philip 

 Wedding of Philby d/o Philip and Beena  from Madayanakavil family of St. 
Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Sony Joseph s/o Johny 
and Mercy from Illikattil family of Holy family  Knanaya catholic Parish,  Atlanta is 
scheduled on  November 24, 2018. 

 If there is any canonical impediments, kindly inform the pastor's office. 

വകാന്ത പത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം 
  
 ചിക്കാഡ ാ വസൻറ് ഡമരീസ് ബദവാലയത്തിൽ വകാന്ത പത്തിന് 
ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം. ഇരിങ്ങാലക്കുട ൈിഷപ് മാർ ഡപാളി കണ്ണൂക്കാടൻ, 
ഷിക്കാഡ ാ സീഡറാ മലൈാർ രൂപര സഹായ വമത്രാൻ മാർ ഡ ായി ആലപ്പാട്ട്, 
ഇടവക വികാരി ഡമാൺ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ,ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ, ഫാ. സ്റ്റീഫൻ 
നടക്കുയക്കൽ എന്നിവർ വകാന്ത പത്തിന്വറ സമാപനദിനമായ ഒകഡടാൈർ 10 
ൈുധനാഴ്ച ബവകിട്ട് 7 മണിക്ക് വസ.ഡമരിസിൽ വിശുദ്ധ ൈലിയർപ്പിച്ചു.  

പത്തു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഡറാസറി ചലഞ്ചിൽ 
സംൈന്ധിച്ച കുട്ടികൾ പിരാക്കന്മാരുവട ഒപ്പം  

വകാന്ത പത്തിന്വറ സമാപന ദിനത്തിൽ 
നടത്തിയ ഡനർച്ച വിരരണം.  



 

 

 
 
 വിശവാസപരിശീലനത്തിൽ മാരാപിരാക്കൾക്കുള്ള 
പങ്ക് “എന്ന വിഷയവത്ത ആസ്പദമാക്കി വളവര 
വിജ്ഞാനത്പദമായ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഞായറാഴ്ച 10 
മണിക്കുള്ള കുർൈാനയ്ക്ക്കുഡശഷം പള്ളിയുവട 
ഓ ിഡറാറിയത്തിൽ വച്ച് നടത്തവപ്പടുന്നു . മരഡൈാധന 
രം ത്ത് അ ാധ പാണ്ഡിരയം ഉള്ള ഫാ. ഡ ാർജ് ദാനഡവലിൽ 
ആണ് കളാസ്സുകൾ ബകകാരയം വചയ്യുന്നത് . എലലാ 
മാരാപിരാക്കളും ഇവരാരു അറിയിപ്പായി സവീകരിച്ചു 
ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ പവങ്കടുക്കുവാനുള്ള ത്കമീകരണം 
വചയ്യണവമന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു .  



 

 

  
 
  വസ.ഡമരീസ് കനാനായ കഡത്താലിക്കാ ഡദവാലയത്തിൽ ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങളായ വിശുദ്ധ  ർവ്വാസീസന്വറയും വി. 
ഡത്പാത്താസീസന്വറയും രിരുനാളും ഇരട്ട സം മവും സംയുക്തമായി ആഡ ാഷിച്ചു. ഒകഡടാൈർ ഏഴാം രീയരി 
ഞായറാഴ്ച രാവിവല 10 മണിക്ക് നടന്ന വിശുദ്ധ ൈലിഡയാവടയാണ് രിരുനാൾ ആഡ ാഷവും അരിഡനാടനുൈന്ധിച്ച് ഇരട്ട 
സം മവും സം ടിപ്പിച്ചത്. ഇടവക വികാരി റവ.ഫാ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ വിശുദ്ധ ൈലിയിലും രുടർന്ന് നടന്ന 
രിരുകർമ്മങ്ങളിലും മുഖ്യകാർമികനായിരുന്നു. ഇടവക ഡദവാലയത്തിവല ഇരുപത്തിവയാന്ന് ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങൾ 
സം മത്തിൽ പവങ്കടുത്തു . രാവിവല 9.45ന് ആരംഭിച്ച വത്പാസഷനിൽ വർണപ്പകിട്ടാർന്ന ഒവര ഡ ാ ി വസ്ത്രങ്ങൾ 
അണിഞ്ഞ് ഇരുനിരയായി അണിനിരന്ന ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങൾ കാഴ്ച വസ്രുക്കൾ അടങ്ങിയ രാലവുഡമന്തി 
ൈലിപീഠത്തിനരിവകവയത്തി കാഴ്ചവസ്രുക്കൾ സമർപ്പിച്ചു. പുരുമയാർന്ന ഒരുക്കഡത്താവട ആദയമായി വസ.ഡമരീസ് 
ഡദവാലയത്തിൽ നടത്തിയ ഇരട്ടസം മം ഇടവക  നങ്ങൾക്കിവരാരു നവയാനുഭവമായിരുന്നു. സം മത്തിൽ പവങ്കടുത്ത 
എലലാ ഇരട്ട സഡഹാദരങ്ങൾക്കും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ഇടവക ഇവവര ആദരിച്ചു.  

വിശുദ്ധ കന്തീശങ്ങളുവട രിരുനാളും ഇരട്ട സം മവും സംയുക്തമായി ആഡ ാഷിച്ചു. 



 

 

വിസ്ഡകാ ദർശൻ’ വിഡനാദയാത്ര ഉലലാസത്പദമായി  
 ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വസ.ഡമരിസ് ഇടവകയിവല വമൻസ് മിനിസ്ത്ടിയുവട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ‘വിസ്ഡകാ ദർശൻ’ 
വിഡനാദയാത്ര ഉലലാസത്പദമായി.വിസ്ഡകാൺസിൻ ഡസ്റ്ററിവല വ വിൾസ് ഡലയ്ക്ക്കിഡലക്കായിരുന്നു യാത്ര സം ടിപ്പിച്ചത്. 
ഒകഡടാൈർ 6 ശനിയാഴ്ച രാവിവല 7.30 ന് ഇടവക വികാരി ഡമാൺ. ഡരാമസ് മുളവനാലിന്വറ കാർമികരവത്തിൽ നടത്തിയ 
വിശുദ്ധ കുർൈാനയ്ക്ക്കുഡശഷം പുറവപ്പട്ട യാത്രയിൽ 43 ഡപർ പവങ്കടുത്തു. ആ ംൈര വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ 
വിഡനാദയാത്ര കളിചിരി രമാശകൾ വകാണ്ട് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദത്പദവുമാക്കി. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി യാത്രാസം ം 
ത്പശസ്രമായ വ വിൾസ് നദീരടകരീരത്ത് ഒരുമിക്കുകയും  ൃഹാരുരസ്മരണകൾ വിളിഡച്ചാരുന്നവിധത്തിൽ 
വപാരിഡച്ചാറ് ത്കമീകരിച്ചത് ആസവദിക്കുകയും വചയ്യരു. രുടർന്നു ത്പകൃരിരമണീയമായ വഴിഡയാരക്കാഴ്ചകൾ 
കണ്ടുവകാണ്ടുള്ള നദീരീര നടയാത്ര, കലലിടുക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഉയർന്ന മലമുകളിഡലക്കുള്ള സാഹസികയാത്ര രുടങ്ങിയ 
വിഡനാദങ്ങളിൽ പവങ്കടുത്തുവകാണ്ട് സമയം ചിലവഴിച്ചു. 
 ഭാവിയിൽ ഉചിരമായ അവസരങ്ങളിൽ ഇനിയും ഉലലാസയാത്രകൾ സം ടിപ്പിക്കണവമന്ന് യാത്രയിൽ 
പവങ്കടുത്തവർ സം ാടകഡരാട് ആവശയവപ്പടുകയും അരനുസരിച്ച് ത്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുവമന്നവർ ഉറപ്പുനൽകുകയും 
വചയ്ക്രു. ടിഡറാ കണ്ടാരപ്പള്ളിൽ, ഡപാൾസൺ കുളങ്ങര, സിൈി ബകരക്ക വരാട്ടിയിൽ, ഡ ാൺ പാട്ടവപാരിയിൽ, സാൈു 
നടുവീട്ടിൽ എന്നിവർ 'വിസ്ഡകാദർശൻ'വിഡനാദ യാത്രയ്ക്ക്ക് ഡവണ്ട ത്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. 


