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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 

പിറവിക്കാലം ഒന്ാംഞായർ / First Sunday of  Nativity 

Dec 30 PASSAGE 10:00 AM Mass Dec 31; 10 PM Mass 

1st Reading Gen 21:09-21 Jino Poothara Arathi Kizhakkekkattu 

2nd Reading Gal 4:21—5:1 Lisy Mullapallil  

Gospel Mt  02: 01-12    

സെന്റ് മേരീസ് “ജിംഗിൽ സെൽസ്” വർണ്ണാഭോയി  
 മോർട്ടൻ മ്ഗാവ് സെന്റ് മേരീസ് േതമൊധന സ്കൂളിന്റസറ ആഭിേുഖ്യത്തിൽ 
നടത്തിയ “ജിംഗിൽ സെൽസ് “- 2018 വർണ്ണാഭോയി. രാവിസല പത്തുേണിക്കുള്ള 
കുർൊനസയ തുടർന്് ക്ലാസ് റൂേുകളിൽ കുട്ടികള ം അധയാപകരും ്കിസ്തുേസ് 
േധുരം പങ്കുവച്ച  . തുടർന്് കുട്ടികൾ ഒന്ടങ്കം ചാരിറ്റി ധനെോഹരണത്തിൽ പങ്കു 
മചർന്ു. ഹഹമറഞ്ച്  മേഖ്ലയിസല ്പളയസക്കടുതി േൂലം ദുരിതം അനുഭവിച്ച 
കുടുംെങ്ങൾക്ക് ജീവിതം സകട്ടിപ്പടുക്കുന്തിനായി ആട്ടിൻ കുട്ടികസള 
നൽകുന്തിനായി ‘ഉണ്ണീമ ാസക്കാരു കുഞ്ഞാട് ‘ പദ്ധതിയിൽ ആണ് കുട്ടികൾ 
പങ്കുമചർന്ത്. ഓമരാ ക്ളാസ് റൂേുകളിൽ നിന്ും ഓമരാ ആട്ടിൻകുട്ടിക്കുള്ള പണം 
െോഹരിച്ച  . ഇമതെേയം ചർച് എക്െികയൂട്ടീവ് ന്റസറ മനതൃതവത്തിൽ കമരാൾ 
െംഘം പാപ്പാോരുസട അകമ്പടിമയാസട ക്ളാസ്സ കളിൽ കുട്ടികസള െന്ദർ ിച്ച  
ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച  . കമരാളിൻ ഉടനീളം ്രം സകാട്ടി േൂന്ാം ക്ലാസ് വിദയാർഥി 
ഐെക് വാമക്കൽ ഏവരുസടയും ് ദ്ധ പിടിച്ച പറ്റി. തുടർന്് മദവാലയത്തിമലക്ക് 
നടത്തിയ ജിംഗിൽ സെൽസ് പമരഡ് ഏസറ ആകർഷകോയിരുന്ു.്കിസ്േസ് കളർ 
്രസ്സ് അണിഞ്ഞു സതാപ്പികൾ വച്ച് കുട്ടികൾ പമരരിൽ പങ്കുമചർന്ു . തുടർന്് 
മദവാലയത്തിൽ കുട്ടികൾ ഒന്ുമചർന്് ്കിസ്തുേസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച  
ഏവർക്കും േംഗളങ്ങൾ മനർന്ു . വികാരിോരായ ഫാ . മതാേസ് േുളവനാൽ , ഫാ. 
െിൻസ് മചത്തലിൽ , ചർച് എക്െികയൂട്ടീവ്, സ്കൂൾ രയറക്ടർോർ , അധയാപകർ, 
െിമേഴ്സസ് എന്ിവർ പരിപാടികൾക്ക് മനതൃതവം നൽകി. 

ചിക്കാമഗാ സെ.മേരിെിൽ ഉണ്ണി ഹപതങ്ങള സട ആദയസത്ത ്കിസ്േസ് ്പൗഢഗംഭീരം. 

കുഞ്ഞിഹപതങ്ങള സട തിരുനാൾ ആചരണ മവളയിൽ രണ്ടുവയസ്സിൽ 
താസെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങസള ആ ീർവദിക്കുന്ു.  

 

ജനുവരി േൂന്ിന്റ പൗമരാഹിതയ 
െവീകരണത്തിന്റസറ 

വാർഷികോമഘാഷിക്കുന് 
െഹുോനസപ്പട്ട മതാേസ് േുളവനാൽ 

അച്ചന്റ സെ. മേരീസ്  ഇടവകാംഗങ്ങള സട 
മപരിലുള്ള എലലാവിധ ്പാർത്ഥനാ 

േംഗളാ ംെകൾ. 



 

 

സെ.മേരിെിൽ നവംെർ 22ന്റ േുളവനാൽ മതാേസ് 
അച്ഛന്റസറ ജന്മദിനം ആമഘാഷിച്ച   

ചിക്കാമഗാ സെ.മേരിെിൽ െമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി സെ.സജയിംസ് /സെ. ആന്റസറണി കൂടാരമയാഗങ്ങൾ 

അെിേൻ് വികാരി മചത്തലിൽ െിൻസ് അച്ചന്റസറ 
പൗമരാഹിതയ വാർഷികോമഘാഷിച്ച   

ചിക്കാമഗാ സെ.മേരിെിൽ ്കിസ്േസ് ആമഘാഷം ്പൗഢഗംഭീരോയി 

  മോർട്ടൺമ്ഗാവ് സെ. മേരീസ് ക്നാനായ കമത്താലിക്കാ 
മദവാലയത്തിൽ രിെംെറ 24 ന്റ നടന് ്കിസ്േസ് 
ആമഘാഷങ്ങൾ ഗംഭീരോയി.  നിയാഴ്സച ഹവകിട്ട് 7 േണിക്ക് 
ഫാദർ മതാേസ് േുളവനാലിന്റസറ േുഖ്യകാർേികതവത്തിൽ 
അർപ്പിച്ച വി ുദ്ധ െലിയിൽ ഫാ.െിൻസ് മചത്തലിൽ , 
ഫാ.മജാനാസ് എന്ിവർ െഹകാർേികരായിരുന്ു. 
വി.കുർൊനേമധയ മനറ്റിവിറ്റി ദൃ യാവതരണവും തീയൂഴ്സച 
്പദക്ഷിണവും നടത്തസപ്പട്ട .തുടർന്് ൊലികോരുസട 
മനതൃത്തിൽ നൃത്തച്ച വടുകളാൽ അവതരിപ്പിച്ച 
തിരുപ്പിറവിയുസട െമന്ദ ം ഏവരിലും ഏസറ 
കൗതുകേുണർത്തി. േമനാഹരോയ പുൽകൂട് നിർോണത്തിനും 
്കിസ്േസ് ്ടീ ദീപാലങ്കാരത്തിനും ് ീ മജാണി 

സതമക്കപ്പറമ്പിലിന്റസറയും, െിേർ മജാവാന്റസറയും മനതൃതവത്തിലുള്ള ടീേംഗങ്ങൾ മവണ്ട ്കേീകരണങ്ങൾ 
സചയ്തു. ആയിരക്കണക്കിന്റ ജനങ്ങൾ അന്് നടന് തിരുകർമ്മങ്ങളിൽ പസങ്കടുക്കുകയും ഉണ്ണിമയ ുവിന്റസറ 
തിരുെവരൂപം വണങ്ങി മനർച്ചകാഴ്സചകൾ െേർപ്പിക്കുകയും സചയ്തു. െോപനത്തിൽ കൂടാരമയാഗതലത്തിൽ 
നടന് വിവിധ േത്സരങ്ങൾക്കുള്ള െമ്മാനദാനവും തദവെരത്തിൽ നടത്തസപ്പട്ട .  



 

 


