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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 ഒൻപരാം ഞായർ / Ninth Sunday of  ELIJAH-CROSS-MOSES  

Oct 21 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM English Mass 

1st Reading Deut 13: 12– 18 Jino Poothara  Alex Chakkalakkal 

2nd Reading Is 41 : 08-16 Thankamma Mukalel Haleena Thattamattathil 

Gospel Mt 8 : 23—34    

    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. 

 വെ.ഡമരിസ് ക്നനായ ബദവാലയത്തിൽ.ഒക്ഡടാൈർ 18 
മുരൽ 25 വവര എട്ടുദിവെം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നവി.യൂദാശ്ലീഹായുവട 
വനാഡവന രിരുനാളിന് രുടക്കമായി. ഒക്ഡടാൈർ പരിവനട്ടാം 
രീയരി വയാഴാഴ്ച ബവകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വി. കുർൈാനയും 
രുടർന്ന് വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുവട വനാഡവനയും രിരുെവരൂപ 
വണക്കവും നടത്തവെട്ടു. വെ. ഡമരീസ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ. 
ഡരാമസ് മുളവനാലും അെി. വികാരി ഫാ.ൈിൻസ് ഡചത്തലിലും 
വിശുദ്ധ ൈലിയിലും രുടർ കർമ്മങ്ങളിലും കാർമികരവം 

വഹിച്ചു.  എട്ടുദിവെം രുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ഡനാഡവന ബവകിട്ട് 
വിശുദ്ധ കുർൈാനഡയാടുകൂടി ആരംഭിക്കും. നിരവധി വിശവാെികൾ 
വയാഴാഴ്ച ബവകിട്ട് നടന്ന രിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പവെടുക്കുകയും 
ഡനർച്ചകാഴ്ചകൾ െമർെിക്കുകയും വചയ്രു.  

      വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുവട വനാഡവന രിരുനാളിന് രുടക്കമായി  

മരാധയാപകർക്ക് വത്ടയിനിങ് ക്ലാസ് നടത്തി 
വെന്് ഡമരീസ് 
ക്നാനായ 
കഡത്താലിക് 
ഡദവാലയത്തിൽ 
ഒക്ഡടാൈർ 14 
ഞായറാഴ്ച 
മരാധയാപകർക്കുള്ള 
പരിശീലന ക്ലാസ് 
നടത്തവെട്ടു. 

ചിക്കാഡ ാ വെന്് ഡരാമസ് രൂപര മരഡൈാധന കമ്മീഷൻ 
 യറക്ടർ വറവ. ഡ ാ. ഡ ാർജ് ദാനഡവലിൽ വത്ടയിനിങ് 
ക്ലാസ്സിന് ഡനരൃരവം നൽകി . വിശവാെ പരിശീലന രം ത്ത് 
അനുവർത്തിഡക്കണ്ട വിവിധ അദ്ധയാപന രീരികവളെറ്റി 
വത്ടയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ െമത് മായ ചർച്ച നടന്നു. 
നാല്പഡരാളം അധയാപകർ വത്ടയിനിങ് ക്ലാസ്സിൽ പെു 
ഡചർന്നു. വെന്് ഡമരീസ് മരഡൈാധന സ്കൂൾ  യറക്ടർ 
െ ി പൂത്തൃക്കയിൽ െവാ രവും വെന്് ഡമരീസ് 
അെിസ്റ്റന്് വികാരി ഫാ. ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ നന്ദിയും 
പറഞ്ഞു .  

 മാരാപിരാക്കൾക്ക് വെമിനാർ നടത്തി 
വെന്  ്ഡമരീസ് ക്നാനായ 
കാഡത്താലിക് ഡദവാലയത്തിൽ 
ഒക്ഡടാൈർ 14 ഞായറാഴ്ച 
“ വിശവാെ പരിശീലനത്തിൽ 
മാരാപിരാക്കളുവട പെ ്“ എന്ന 
വിഷയവത്ത ആസ്പദമാക്കി 
വെമിനാർ നടത്തവെട്ട  ു. 
ചിക്കാഡ ാ വെന്  ്ഡരാമസ് 

രൂപര മരഡൈാധന കമ്മീഷൻ  യറക്ടർ വറവ.ഡ ാ. ഡ ാർജ് 
ദാനഡവലിൽ വെമിനാറിന് ഡനരൃരവം നൽകി . ക ടു്ടികളുവട 
വിശവാെപരിശീലനത്തിലും െവഭാവ രൂപവത്കരണത്തിലും 
മരഡൈാധന സ്കൂളിഡനക്കാളും അധയാപകഡരക്കാളും ഉപരിയായി 
മാരാപിരാക്കൾക്കും ക ടുുംൈത്തിനും ഉള്ള പെ ്വലുരാവണന്ന ്
ഡ ാർജ് അച്ഛൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ .ുവെമിനാർ ഏവറ ത്പഡയാ നത്പദം 
ആയിരുന്ന  ുഎന്ന ്മാരാപിരാക്കൾ ഒന്നടെം അഭിത്പയവെട്ട  ു. 
അെിസ്റ്റന്  ്വികാരി ഫാ . ൈിൻസ് ഡചത്തലിൽ , സ്കൂൾ  യറക്ടർ 
െ ി പൂത്തൃക്കയിൽ, ബകക്കാരന്മാർ , അധയാപകർ എന്നിവർ 
വെമിനാറിന് ആവശയമായ ത്കമീകരണങ്ങൾ വചയ്ര  ു.വികാരി ഫാ . 
ഡരാമസ് മുളവനാൽ വെമിനാറിന് ആശംെകൾ അറിയിച്ച  ു



 

 

 ഒന്റാരിഡയാ: കാന യിവല ലണ്ടനിൽ 
പുരിയ ക്നാനായ മിഷന്വറ ഉദ്ഘാടനം 
നടത്തവെട്ടു.ഒക്ഡടാൈർ 14ന് ഞായറാഴ്ച 
ബവകീട്ട് 5 മണിക്ക് കഡന ിയൻ െീഡറാമലൈാർ 
എക്ൊർഡക്കറ്റിവല അഭിവന്ദയ മാർ ഡ ാസ് 
കലലുഡവലി പിരാവാണ് പുരിയ മിഷന്വറ 
ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.   ചിക്കാഡ ാ 
ക്നാനായ റീ ിയൻ വികാരി  നറാൽ 
ഡമാൺെിഡഞ്ഞാർ ഡരാമസ് മുളവനാൽ പുരിയ 
മിഷന്വറ ഔഡദയാ ിക ത്പഖ്യാപനവും , 
ത്പസ്രുര മിഷന്വറ ത്പഥമ  യറക്ടറായി വടാറാൻഡ ാ വെ. ഡമരീസ്ക്നാനായ ഇടവകയുവട 
വികാരികൂടിയായ ഫാ. പഡത്രാസ് ചമ്പക്കരയുവട നിയമന ഉത്തരവും വിശുദ്ധ കുർൈാന മഡധയ വായിച്ചു. 
ഡമാൺ. ഡരാമസ് മുളവനാൽ, ഫാ.പഡത്രാസ് ചമ്പക്കര, ഫാ. ഡ ാർജ് പാറയിൽ, ഫാ. വ മി പുരുഡേരി, ഫാ. 
ഡറ്റാൈി പുളിക്കഡേരി, ഫാ. മാരയു ഇളമ്പളക്കാട്ട് രുടങ്ങിയവ വിശുദ്ധ ൈലിയിൽ െഹകാർമികരായിരുന്നു. 
അഭിവന്ദയ ഡ ാസ് കലലുഡവലി പിരാവ്  വപാരുെഡമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം വചയ്രു. ചടങ്ങുകളുവട െമാപനത്തിൽ 
സ്ഡനഹവിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു.  

ലണ്ടനിൽ(കാന )ഡെത്കഡ് ഹാർട്ട് ക്നാനായ മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം വചയ്രു.  

വെ.ഡമരിസ് ഇടവകയിൽ െർവ്വ കൂടാരഡയാ  
ത്പരിനിധിഡയാ ം ഒക്ഡടാൈർ 23ന് 

ഡമാർട്ടൺഡത് ാവ് വെ.ഡമരീസ് ക്നാനായ 
ഇടവകയിൽ ഒക്ഡടാൈർ 23 വചാവ്വാഴ്ച ബവകിട്ട് 
ഏഴു മണിക്ക് നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ 
കുർൈാനക്കുഡശഷം എലലാ കൂടാരഡയാ  
എക്െികയൂട്ടീവ് ഭാരവാഹികൾക്കു ഡവണ്ടിയുള്ള 
മീറ്റിംഗ് പരീഷ് ഹാളിൽ വച്ച് നടത്തവെടും. 
ഓഡരാ കൂടാരഡയാ ത്തിൽ നിന്നുള്ള എലലാ 
എക്െികയൂട്ടീവ് അം ങ്ങളും ഈ മീറ്റിം ിൽ 
പവെടുക്കണവമന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 

ഹയൂസ്റ്റൻ ബത്കസ്റ്റ് 
ദി കിംഗ് 
ക്നാനായ 
വഫാഡറാനായിവല 
ബൈൈിൾ 
കഡലാത്സവത്തിന് 
ഡകാട്ടയം 
അരിരൂപര 
ആർച്ച് ൈിഷെ് 
അഭിവന്ദയ മാർ 
മാരയു മൂലക്കാട്ട് 
രിരിവരളിയിച്ചു.  


