
 

 

Pastor:  Rev. Fr. Thomas Mulavanal 

eMail:  mulavan@hotmail.com            Ph: 310 709 5111 
Associate Pastor:  Rev. Fr. Bins Chethalil  
        Ph: 281 818 6518 
Secretary:   Rev. Sr.Sylverius SVM    Ph: 224 432 3217 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                Parish Bulletin Prepared by  P.R.O  at St. Mary's Knanaya Catholic Parish, Morton Grove, IL                                                                      

 Trustees: 
                                   (Coordinator)  Tito Kandarappallil   Ph:  847 323 3109   

Polson Kulangara    Ph:  847 207 1274  
Joy Chemmachel    Ph:  312 560 1600  

Siby Kaithakkathottiyil   Ph:  773 620 1202 
Tony Kizhakkekuttu     ph:   847 736 5151 

Parish Bulletin - Dec 02 ,  2018 



 

 

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 

മംഗളവർത്തകാലം ഒന്ാം ഞായർ / First Sunday of  Annunciation 

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

1st Reading Gen 17: 15-22 Bini Thekkanat Angela Thattamattom 

2nd Reading Is 43: 01-07 Sindhu Pulickathottiyil Aby Naduveettil 

Gospel Lk 01: 05—25    

   WEDDING BANNS  
TINU BENNY VETTIKATTIL : Wedding of Tinu Benny s/o Benny Mathew and Sheela 
Benny  from Vettikattil family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, 
Chicago  with  Timy Thomas d/o Thomas and Mercy  from Thannichuvattil family of 
St.  George's Forane Parish,  Kaipuzha is scheduled on  January 14, 2019 

SACHIN MATHEW CHEMMAMTHARA : Wedding of Sachin s/o Mathew and An-
itha  from Chemmamthara family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton 
Grove, Chicago  with  Meenu d/o Abraham and Lali  from Kunnampadavil of St. Ste-
phen's Forane Parish,  Uzhavoor is scheduled on  January 7, 2019 

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

    സ്നേഹദൂത് സമാപേം  ആന ാഷപരിപാടികൾ  
  ഡിസംബർ 1 ന്. സസ. ജൂഡ് കൂടാരനയാഗം.  
      ഡിസംബർ 15. പീറ്റർ ആൻഡ് നപാൾ  

  ഡിസംബർ 15 .ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ  
  ഡിസംബർ 16.സസ. നജാസഫ്  
             ഡിസംബർ 16.സസ.സെനരസ  
 ഡിസംബർ 21.ലൂർദ് മാൊ  
  ഡിസംബർ 22.സസ.ജയിംസ്  
  ഡിസംബർ 22.സസ.നൊമസ്  

   ഡിസംബർ 23.സസ.ആൻറണി  

 നമാർട്ടൺന്ഗാവ്  സസ .നമരീസ് ക്ോോയ  കനത്താലിക്ക  ദദവാലയത്തിൽ  ഈ വർഷസത്ത ്കിസ്െുമസ്സ് 
കനരാൾ  ഒരുക്കങ്ങളുസട ്പാരംഭ ഭാഗമായ  ഉണ്ണിനയശുവിന്സറ െീരുസവരുപത്തിന്സറ  സവഞ്ചരിപ്പുകർമ്മം   ഇടവക അസി. 
വികാരി  റവ.ഫാ.  ബിൻസ് നേത്തലിൽ േിർവഹിച്ചു. േവംബർ 25 ഞായാറാഴ്േ രാവിസല േടന് വി.ബലിയർപ്പണത്തിന് 
നശഷം   സസ .നമരീസ് ഇടവകയിൽ േിലവിലുള്ള പത്ത്  കൂടാര നയാഗങ്ങളുസട  ്പെിേിധികൾക്കും , േിക്കാനഗാ ക്ോോയ 
കാത്തലിക് സസാദസറ്റിയുസട  കനരാൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും  ഉണ്ണിനയശുവിന്സറ െിരു സസാരുപം 
സവസഞ്ചരിച്ച്   വിെരണം സേയ്യെു . സ്നേഹദൂത് എന് നപരിൽ അറിയസപ്പടുന് ഈ വർഷസത്ത കനരാൾ ഗായകസം ം 
ഡിസംബർ ആദയവാരത്തിൽ െസന് എലലാ ഭവേങ്ങളും സന്ദർശിക്കുവാേുള്ള ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കും.  നദവാലയത്തിസല 
അൾത്താരയുസട മുൻഭാഗത്ത് സുരക്ഷിെ േിലവാരത്തിലുള്ള  പുേർ േിർമ്മാണത്തിോയി ഈവർഷം സമാഹരിക്കുന് 
കനരാൾ ഫണ്ട് വിേിനയാഗിക്കുസമന്് ഇടവകവികാരി  നമാൺസിനഞാർ നൊമസ് മുളവോൽ അറിയിച്ചു.   

  സസ. നമരീസിൽ ്കിസ്െുമസ്സ് കനരാൾ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് െുടക്കം കുറിച്ചു  



 

 



 

 

 ദദവകൃപയാൽ  നകാട്ടയം അെിരൂപെയുസട സമ്ൊനപ്പാലീത്ത  മാർ മാെയു മൂലക്കാട്ട്  
െന്സറ സഹശു്ശൂഷികളായ ദവദികർക്കും സമർപ്പിെർക്കും ദദവജേം മുഴുവേും േമ്മുസട 

കർത്താവീനശാമിശിഹായുസട കൃപയും സമാധാേവും ആശംസിക്കുന്ു. 
 
    

ഈനശാ മിശിഹായിൽ ്പിയ സനഹാദരീ സനഹാദരന്മാസര, 
 പുെിയ ഒരു ആരാധോ്കമ വത്സരത്തിേു െുടക്കം കുറിക്കുന് മംഗളവാർത്തക്കാലത്തിനലക്ക് ോം 
്പനവശിക്കുകയാണനലലാ. മംഗളവാർത്ത നകൾക്കാേും മംഗളവാർത്തകൾ അറിയിക്കാേും എലലാവർക്കും എനപ്പാഴും 
സനതാഷനമയുള്ളൂ. ോം ഇന്ാരംഭിക്കുന് ആരാധോവത്സര കാല ട്ടം േിരവധി മംഗളവാർത്തകളാൽ ധേയമാണ്. 
 
ദബബിളിസല മംഗളവാർത്തകൾ  
 നലാകം നകട്ടിട്ടുള്ളെിൽ വനച്ചറ്റവും മംഗളകരമായ ഒരു സനന്ദശമായിരുന്ു പരിശുദ്ധ കേയകാമറിയനത്താട് ഗ്ബിനയൽ 
ദദവദൂെൻ അറിയിച്ചത്. ”മറിയനമ േീ ഭയസപ്പനടണ്ട, ദദവസന്ിധിയിൽ േീ കൃപ കസണ്ടത്തിയിരിക്കുന്ു. േീ ഗർഭം ധരിച്ച് 
ഒരു പു്െസേ ്പസവിക്കും, േീ അവന് നയശു എന്് നപരിടണം”(ലൂക്ക1 :30-31). കർത്താവിന്സറ മുനന്ാടിയായ നയാഹന്ാന്സറ 
ജേേസത്തക്കുറിച്ചും ഒരു മംഗളസനന്ദശം ഉണ്ടായിരുന്ു. അബിയയുസട ഗണത്തിൽസപ്പട്ട സക്കറിയ എന് പുനരാഹിെന് െന്സറ 
വാർദ്ധകയത്തിൽ ഒരു പു്െൻ ജേിക്കാൻ നപാകുന്ുസവന് കാരയസത്തപ്പറ്റി ഗ്ബിനയൽ ദൂെൻ പറഞത് ഇങ്ങസേയാണനലലാ, 
”സനതാഷകരമായ ഈ വർത്ത േിസന് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ അയയ്ക്ക്കസപ്പട്ടിരിക്കുന്ു” (ലൂക്ക 1:19). ഈനശായുസട 
ജേോവസരത്തിൽ ദദവദൂെന്മാർ ആട്ടിടയനരാട് പറഞു, ”ഇൊ സകല ജേത്തിേും നവണ്ടിയുള്ള വലിയ സനതാഷത്തിന്സറ 
സദവാർത്ത ഞാൻ േിങ്ങസള അറിയിക്കുന്ു” (ലൂക്ക 2:10). വാഗ്ദാേം സേയ്യസപ്പട്ടിരുന് ദദവപു്െോയ മിശിഹായുസട 
ആഗമേസത്തക്കുറിച്ചുള്ള ്പവേേങ്ങളുസട പൂർത്തീകരണമാണനലലാ ഈ മംഗളവാർത്തകളിൽ ോം ്ശവിക്കുന്ത്. 
സുവിനശഷകോയ നയാഹന്ാൻ മിശിഹാസയക്കുറിച്ച് പറയുന്ത് ”അവേിൽ ജീവേുണ്ടായിരുന്ു, ആ ജീവൻ മേുഷയരുസട 
സവളിച്ചമായിരുന്ു. ആ സവളിച്ചം ഇരുളിൽ ്പകാശിക്കുന്ു, അെിസേ കീഴടക്കാൻ ഇരുളിന് കഴിഞിലല” (നയാഹ 1:12) 
എന്ാണനലലാ. െസന് സവീകരിച്ചവർസക്കലലാം െന്സറ ോമത്തിൽ വിശവസിക്കുന്വർസക്കലലാം ദദവമക്കളാകാൻ കഴിവ് 
േൽകിയ ദദവപു്െോയ മിശിഹാ മേുഷയരാശിക്ക് ്പദാേം സേയ്യുന് ഈ വലിയ കൃപയുസട വാഗ്ദാേം െീർച്ചയായും 
മഹത്തായ മംഗളവാർത്ത െസന്. ഈ മംഗളസംഭവത്തിന് വഴിസയാരുക്കുവാൻ ദദവം സെരസഞടുത്ത മഹത് 
വയക്തിെവങ്ങളായ പരിശുദ്ധ കേയകാമറിയവും േീെിമാോയ മാർ യൗനസപ്പിൊവും കർത്താവിേു വഴിസയാരുക്കുവാൻ 
അയക്കസപ്പട്ട സ്ോപകനയാഹന്ാേുസമലലാം ഈ മംഗളവാർത്തക്കാലത്തിസല െിരുവേേങ്ങളിലൂസട െിരുപ്പിറവിയുസട 
മഹാസനതാഷത്തിനലക്ക് േസമ്മ ദക പിടിച്ചാേയിക്കുന്ു. 
 
ഈനശായുസട ജേേം ദദവത്തിന്സറ മുഖം സവളിസപ്പടുത്തലായിരുന്ു 
 ദദവസത്തക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന് യഹൂദസങ്കല്പങ്ങസള ്കിസ്െുവിലൂസട ദദവം സപാളിസച്ചഴുെുകയാണ്. ദദവം 
ഇേിമുെൽ വലിയവേലല, അധികാരിയലല, ബലവാേും വിജയം േൽകുന്വേും മാ്െമലല. മംഗളവാർത്തക്കുനശഷം അവിടുന്് 
പരാജിെസര നേർത്ത് േിർത്തുന്വേും സേറിയവസര മാേിക്കുന്വേുമാണ്. ഇൊണ് മംഗളവാർത്ത േൽകുന് പുെിയ 
സങ്കല്പം. നയശുവിന്സറ മേുഷയാവൊരം എതിോയിരുന്ു എന്് മംഗളവാർത്തക്കാലത്ത് ോം ഗൗരവമായി േിതിക്കണം. 
അത് ദദവസത്തക്കറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ േി്െം നലാകത്തിന് സവളിസപ്പടുത്തി സകാടുക്കുന്െിന് നവണ്ടിയാണ്. 
്കിസ്െുവിന്സറ വാക്കും ്പവർത്തിയുസമലലാം ദദവത്തിന്സറ മുഖം സവളിസപ്പടുത്തലായിരുന്ു. സെറ്റായി 
വയാഖയാേിക്കസപ്പടുകയും േിർവ്വേിക്കസപ്പടുകയും സേയ്ക്െ ദദവസങ്കല്പങ്ങളുസട വീസണ്ടടുപ്പിന്സറ ആരംഭമാണ് 
േ്സത്തിസല മംഗളവാർത്തയിൽ ോം കാണുന്ത്. 
 
കൂസട േിൽക്കുന് ദദവം  
 ഈനശായുസട മേുഷയാവൊരസത്തപ്പറ്റി, ”വേേം മാംസമായി േമ്മുസട ഇടയിൽ വസിച്ചു (നയാഹ 1,14), ദദവം 
േനമ്മാടു കൂസട എന്ർത്ഥമുള്ള ‘ഇമ്മാേുനവൽ’ എന്വൻ വിളിക്കസപ്പടും” (മത്താ 1:23) എന്ാണനലലാ മാലാഖ മറിയനത്താട് 
പറയുന്ത്. ഒറ്റസപ്പട്ടുനപായി എന് േിതയാണ് മേുഷയസര ഏറ്റവും കൂടുെൽ െളർത്തിക്കളയുന്ത്. സ്നേഹിച്ച് 
വളർത്തിയവർ െങ്ങസള ഒറ്റയ്ക്ക്കാക്കിയെിന്സറ ഓർമ്മകളാണ് മാൊപിൊക്കളുസട സങ്കടം. ആവശയമായ  ട്ടത്തിൽ 
കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ദകസയ്യാഴിഞു കളഞു എന്ൊണ് ഒറ്റസപ്പട്ടുനപായ സനഹാദരങ്ങളുസട പരാെി. ഒറ്റസപ്പട്ടു എന് േിത 
ഒരാസള െളർത്തിക്കളയുന്ു. ഒരടിനപാലും മുനന്ാട്ട് വയ്ക്ക്കാോകാസെ എന്ാൽ ആസരലലാം ഉനപക്ഷിച്ചാലും േസമ്മ 
ദകവിടാസെ കൂസട േിൽക്കുന് ദദവസത്തയാണ് മംഗളവാർത്ത േമ്മുസട മുൻപിൽ അവെരിപ്പിക്കുന്ത്. 
അടിമത്തത്തിൽ േിെറിക്കസപ്പട്ട ഒരു ജേെയായിരുന്ു ഇ്സാനയൽ. ദദവം അവർക്കായി ഒരു നദശം വാഗ്ദാേം സേയ്ക്െു. 
അവിസട എത്തിനച്ചരാൻ അവർ ോൽപത് വർഷസമടുത്തു. മേസ്സ് മടുക്കാസെ, െളർന്ുനപാകാസെ നെേും പാലും ഒഴുകുന് 
കാോൻ നദശനത്തക്ക് ്പനവശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞത് വാഗ്ദാേത്തിന്സറ നപടകം അവനരാസടാത്ത് 
ഉണ്ടായിരുന്െുസകാണ്ടാണ്. ആ നപടകം ദദവത്തിന്സറ സാന്ിദ്ധയമായിരുന്ു. ജീവിെയുദ്ധത്തിൽ പരാജയസപ്പട്ടു 
നപാകാെിരിക്കാൻ മേുഷയന് സഹായം ആവശയമാണ്. പനക്ഷ മേുഷയർ വച്ചു േീട്ടുന് സഹായങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. എന്ാൽ 
സ്നേഹിക്കുന്വർക്കു നവണ്ടി ജീവൻ േൽകുന് ഒരു ദദവസത്തയാണ് പുൽക്കൂട്ടിൽ ോം കസണ്ടത്തുക. 
 
േമ്മുസട യാ്െകസള െീർത്ഥയാ്െകളാക്കാൻ വന് ഈനശാ 
 േമ്മുസട ഒപ്പം േടന്് േമ്മുസട യാ്െകസള െീർത്ഥയാ്െകളാക്കാൻ വന്വോണ് ഈനശാ. ഈനശാസയ ദർശിച്ച ഇടയന്മാർ 
അവസേ സ്െുെിച്ചുസകാണ്ട് മടങ്ങി. അെവർസക്കാരു െീർത്ഥയാ്െയായിരുന്ു. വിജ്ഞാേികളുസട യാ്െ നയശുവിസേ 
കണ്ടെിേുനശഷം െീർത്ഥയാ്െയായി പരിണമിച്ചു. ഈ മംഗളവാർത്തക്കാലം ഈനശാനയാസടാപ്പം േടന്് േമ്മുസട ജീവിെവും 
ഒരു െീർത്ഥയാ്െയാക്കി മാറ്റുവാൻ േമുക്ക് പരി്ശമിക്കാം. 
 



 

 

  
പുെുമയാർന് ്കിസ്മസ് സമ്മാേങ്ങൾ ഒരുക്കി സസ.നമരിസ് C.C.D. കുട്ടികൾ മാെൃകയാകുന്ു  
  
 നമാർട്ടൺന്ഗാവ് സസ.നമരിസ് ഇടവകയിസല 
മെനബാധേ സ്കൂളിൽ വിശവാസ പരിശീലേത്തിൽ 
ഏർസപ്പട്ടിരിക്കുന് കുട്ടികൾ സ്നേഹത്തിന്സറയും 
േന്മയുസടയും സനന്ദശം അറിയിച്ചുസകാണ്ടു ഒരുക്കുന് 
്കിസ്െുമസ് സമ്മാേങ്ങൾ ്ശനദ്ധയമാവുകയാണ്. ഈ 
വർഷസത്ത ്കിസ്മസിന് ഒരുക്കമായി ആരംഭിയ്ക്ക്കുന് 25 
നോയമ്പ് ദിേങ്ങളിൽ െങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന് സേറിയ 
സമ്പാദയങ്ങൾ സവരൂപിച്ചുസകാണ്ട് സി.സി.ഡി. ക്ലാസ് 
അടിസ്ഥാേത്തിൽ ഓനരാ കുട്ടികളും സമ്പാദിക്കുന് െുക 
നകരളത്തിൽ കഴിഞ ോളുകളിൽ ഉണ്ടായ ്പളയ ബാധിെ ്പനദശളിസലാന്ായ  ദഹനറഞ്ചിസല 
ഏൊേും  കുടുംബത്തിേു ഓനരാ ആട്ടിൻകുട്ടിസയ േൽകിസകാണ്ട് “ഈനശായ്ക്ക്ക് ഒരു കുഞാട്” എന് 
പദ്ധെിയുസട ആവിഷ്കാരത്തിോയി  ഒരുങ്ങുന്ു. സസ.നമരിസ് മെനബാധേ സ്കൂൾ ഡി.ആർ.ഇ. സജി 
പൂെൃക്കസയാസടാസപ്പാം മറ്റും അധയാപകരും കുട്ടികളും നേർന്ാണ് ഈ പദ്ധെികൾക്ക് നവണ്ട ്കമീകരണങ്ങൾ 
ഒരുക്കുന്ത്. കുരുന്ുകളുസട കുഞുമേസ്സിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഈ ആശയം ്പാവർത്തികമാക്കുന്ത് ്കിസ്മസ് 
ആന ാഷങ്ങൾനക്കസറ പകിനട്ടകുസമന്് ഇടവകവികാരി നമാൺസിനഞാർ നൊമസ് മുളവോൽ 
അഭി്പായസപ്പട്ടു. േവംബർ 18ന് ഞായറാഴ്േ േടന് പൗനരാഹിെയ സുവർണജൂബിലി ആന ാഷ നവളയിൽ റവ. 
ഫാ. ഫിലിപ്പ് സൊടുകയിൽ ആദയ ആട്ടിൻകുട്ടിസയ വാങ്ങുവാേുള്ള െുക േൽകി സകാണ്ട് ഈ പദ്ധെിയുസട 
ഔനദയാഗിക ഉദ് ാടേം േിർവഹിച്ചു.  

 
യുവജേനക്ന്ദീകൃെമായ സഭ (KCYL Golden Jubilee) 

 യുവജേ നക്ന്ദീകൃെമായി നറാമിൽ േടന് സമ്ൊന്മാരുസട സിേഡിൽ  സീനറാ മലബാർ സഭസയ 
്പെിേിധീകരിച്ചിസകാണ്ട് േമ്മുസട സഹായസമ്ൊൻ മാർ നജാസഫ് പണ്ടാരനേരിൽ പിൊവ് പസങ്കടുത്തു എന്ത് 
േമുസക്കലലാം അഭിമാേിക്കാവുന് വസ്െുെയാണനലലാ. യുവജേനക്ന്ദീകൃെമായ സഭാശു്ശൂഷകളിലൂസട േമ്മുസട 
യുവജേങ്ങസള സഭയുസട മുഖയധാരയിനലക്ക് സകാണ്ടുവരണസമന്ും സഭ യുവജേങ്ങനളാസടാത്ത് 
േരിക്കണസമന്ും പരിശുദ്ധ പിൊവ് ്ഫാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ േനമ്മാട് ആഹവാേം സേയ്യുന്ു. സിേഡ് 
േനമ്മാടാവശയസപ്പടുന്ത് സഭ യുവജേങ്ങസള അേുധാവേം സേയ്യണസമന്ാണ്. നകരളകനത്താലിക്കാ സഭയുസട 
യുവജേവർഷ സമാപേത്തിൽ നകാട്ടയം അെിരൂപെയിസല യുവജേസം ടേയായ സക.സി.ദവ.എൽ അെിന്സറ 
സുവർണ്ണ ജൂബിലി വർഷത്തിനലക്ക് ്പനവശിച്ചിരിക്കയാണനലലാ. കഴിഞ അര േൂറ്റാണ്ടുകാലം ക്ോോയ 
യുവജേങ്ങൾക്ക് ഈ സം ടേയിലൂസട ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േിവധിയായ േന്മകൾക്ക് േമുക്ക് ദദവത്തിന് േന്ദി പറയാം. 
േമ്മുസട യുവജേങ്ങളിൽ ക്ോോയ സമുദായ അവനബാധവും സഭാവിശവാസവും വളർത്തിസയടുക്കുവാേും 
നേെൃെവ േിരയിനലക്ക് അവസര ദകപിടിച്ച് ആേയിക്കാേുസമാസക്ക ഈ സം ടേയ്ക്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 
അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ മഹാ ്പളയത്തിന്സറ അവസരത്തിൽ േമ്മുസട യുവജേങ്ങൾ കാട്ടിയ ഒത്തിണക്കവും 
െയാഗസന്ദ്ധെയും ശു്ശൂഷാ മനോഭാവവും അെിരുകനളാ വിനവേേങ്ങനളാ ഇലലാത്ത സാനഹാദരയവും ഏസറ 
്പശംസേീയമായിരുന്ു. സിേഡിന്സറ ആഹവാേങ്ങൾ ഉൾസക്കാണ്ടുസകാണ്ട് വിവിധങ്ങളായ 
കർമ്മപരിപാടികളിലൂസട േമ്മുസട അെിരൂപെസയയും ക്ോോയ സമുദായസത്തയും ദദവരാജയത്തിന്സറ 
സജീവസാക്ഷയമാക്കുവാൻ പരി്ശമിക്കുന് യുവജേങ്ങസള ്ശവിക്കുവാേും അവനരാസടാത്ത് േരിക്കുവാേും 
അവരിലൂസട കൂടുെൽ യൗവ്വേയുക്തമായ സഭാശരീരസത്ത പടുത്തുയർത്തുവാേും പുെിയ 
ആരാധോ്കമവത്സരം േമുക്ക് ്പനയാജേസപ്പടുത്താം. 
 
സംക്ഷിപ്െമായി 
 േനമ്മാടുകൂസട ആയിരിക്കുവാൻ ശരീരസമടുക്കുകയും േമ്മുസട ആത്മീയനഭാജേമായി െന്സറ 
ശരീരരക്തങ്ങൾ േമുക്ക് ഭക്ഷണ പാേീയങ്ങളായി േൽകുകയും സേയ്ക്െ മാംസം ധരിച്ച വേേം േമ്മുസട 
കൂസടയായിരുന്ുസകാണ്ട് ജീവിെത്തിസല സേറുെുകസള സ്നേഹിക്കുവാേും േിസ്സാരെകസള ധയാേിക്കുവാേും 
അെുവഴി ദദവപു്െന്സറ മേുഷയാവൊരത്തിന്സറ അർത്ഥെലങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ്ഗഹിക്കുവാേും േമുക്ക് ശക്തി 
േൽകസട്ട എന്് ്പാർത്ഥിക്കുന്ു. അേു്ഗഹീെമായ െിരുപ്പിറവിയുസടയും പുെുവത്സത്തിന്സറയും മംഗളങ്ങൾ 
േിങ്ങൾനക്കവർക്കും ആശംസിച്ചുസകാണ്ട്, 
 
പിൊവിന്സറയും +പു്െന്സറയും+പരിശുദ്ധാത്മാവിന്സറയും ോമത്തിൽ ഇടയേടുത്ത ആശീർവാദം േൽകുന്ു. 
എന്് നകാട്ടയം അെിരൂപൊനക്ന്ദത്തിൽ േിന്ും 2018 േവംബർ മാസം 16-ാാാം െീയെി, 
  
          മാർ മാെയു മൂലക്കാട്ട് 



 

 

ആത്മീയ ദേെേയ േിറവിൽ  ആയിരങ്ങൾ പസങ്കടുത്ത കൃപാഭിനഷകധയാേം അേു്ഗഹ സമ്പൂർണമായി 
  
 നമാർട്ടൺന്ഗാവ് സസ.നമരീസ് ക്ോോയ കനത്താലിക്കാ   നദവാലയത്തിന്സറ നേെൃെവത്തിൽ അണക്കര മരീയൻ 
റി്ടീറ്റ്  സസൻറ്റർ  രക്ഷാധികാരി  റവ .ഫാ.നഡാമിേിക് വാള് മോൽ  േയിച്ച കൃപാഭിനഷക ധയാേത്തിലും വിടുെൽ 
്ശു്ശുഷയിലും  ആയിരക്കണക്കിന്  ജേങ്ങൾ പസങ്കടുത്തു . േിക്കാനഗാ നോർത്ത് സബർബേിലുളള സവസ്റ്റിൻ നഹാട്ടലിൽ വച്ച് 
ോല് ദിവസങ്ങളിലായി േടത്തിയ റസിഡൻഷയൽ ദബബിൾ കൺസവൻഷൻ ധയാേത്തിന്സറ ്പാരംഭ ദിേമായ േവംബർ 23 
െിങ്കളാഴ്േയിൽ േടന് വി. ബലിയിൽ മുഖയകാർമികെവം വഹിച്ച േിക്കാനഗാ രൂപൊധയക്ഷൻ മാർ നജക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത് 
വേേസനന്ദശം േൽകി കൃപാഭിനഷകം ഉദ് ാടേം സേയ്ക്െു . അന്ു േടന് വി.ബലിയിൽ  ഇടവക വികാരി ഫാ. നൊമസ് 
മുളവോൽ, ഫാ. സഡാമിേിക് വളന്മോൽ , ഫാ.ബിൻസ് നേത്തലിൽ, ഫാ.നപാൾ ോലിനേരി, ഫാ. നജാർജ് മാളിനയക്കൽ, ഫാ. 
നജാേസ് സേറുേിലത്ത് എന്ിവർ സഹ കാർമ്മികരായിരുന്ു. സവള്ളി, ശേി, ഞായർ, െിങ്കൾ ദിേങ്ങളിൽ രാവിസല 7 
മണിക്കാരംഭിച്ച് ദവകിട്ട് 8 മണിവസര ധയാേം െുടർന്ു. നോർത്ത് അനമരിക്കയിസല  വിവിധ നദശങ്ങളിൽ േിന്ും 
കാേഡായിൽ േിന്ും  േിരവധി ജേങ്ങൾ   വാളംമ്ോൽ  അച്ചന്സറ കൃപാഭിനഷക ധയാേത്തിൽ പസങ്കടുക്കുവാോയി 
എത്തിയിരുന്ു.  ഏസറോളസത്ത ്പാർത്ഥേ ഒരുക്കനത്താസട  അടുക്കും, േിട്ടനയാസട േടത്തസപ്പട്ട  ധയാേത്തിന് േർച്ച് ്പയർ 
്ഗൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ നവണ്ട ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. േവംബർ 26    െിങ്കളാഴ്േ ഉച്ചകഴിഞ് രണ്ടുമണിനയാടു കൂടി ധയാേം 
സമാപിച്ചു.    


