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Parish Bulletin - Feb 23,  2019 

You are my Son, whom I love with you I am well pleased 
             



 

 

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 

ദനഹാ എട്ാാം ഞായർ / Eight Sunday of  Eppiphany 

Feb 24 PASSAGE 10:00 AM Mass 11 PM Mass 

1st Reading EX 15: 22-26 Manu Thirunelliparambil Soniya Ottayil 

2nd Reading Eph 01 : 15-23 Marykutty Chemmachel Jessica Vazhiyampalathil  

Gospel Mk 01: 07-11    

വര ാം നാളുകളിൽ  

CCD Fest 2019 April 13th Saturday  

First Holy Communion 2019 May 26th Sunday  

Pre-Marriage Course March 1 to 3 @ St.Marys Knanaya 
Catholic Church, Morton Grove  

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെിൽ  വാലന്റൈൻസ് ഗേ ആഗ ാഷിച്ചു. 
ചിക്കാഗ ാ സെ. ഗേരീസ് ക്നാനായ കഗതാലിക്കാ ഗദവാലയതിൽ സെബ്ര വരി 17 
ഞായൈാഴ്ച രാവിസലസത വിശ ദ്ധ ക ർബ്ബാനയ്ക്ക്ക ഗശഷാം  വാലന്റൈൻസ് ഗേ 
ആഗ ാഷിച്ചു. ഗലാകസേമ്പാട േ ള്ള  ബ്രണയഗ ാേികളുസട ഹൃദയ സ്ഗനഹതിന് 
ബ്രതീകോയി സെബ്ര വരി രതിനാലിന് ആചരിക്ക ന്ന  വാലന്റൈൻസ് ഗേ 
ആഗ ാഷങ്ങളുസട െോരനാം കൂടിയായിര ന്ന  അത്. ബ്കിസ്ത  െവന്താം  ീവൻ 
നേ ക്ക ഗവണ്ടി രരിതയ ിച്ചു എന്നതിൽനിന്ന  സ്ഗനഹാം എസന്തന്ന  നാേൈിയ ന്ന . 
നമ്മളുാം െഗഹാദരർക്ക ഗവണ്ടി  ീവൻ രരിതയ ിക്കാൻ കടസെട്ിരിക്ക ന്ന . യഥാർത്ഥ 
ഹൃദയ സ്ഗനഹതിന്സൈ റചതനയോണിത . അഗന്നദിവൊം ഭാരയ ഭബ്ത  
െഗേതാം  ഗദവാലയതിൽ എതിയവരിൽ നിന്ന ാം നൈ ക്കിസട്ട ത  സതരസെട ത 
സരരികലതിൽ രാര  &  സ സ്സി ദമ്പതികൾ സരസ്റ്റ് വാലന്സൈൈീയനായി. 
ഗദവാലയതിന്സൈ നട  ഭാ ഗതക്ക് ക്ഷണിക്കസെട് എലലാ ദമ്പതിോർക്ക ാം  

ബ്രഗതയക ആശീർവാദ ബ്രാർത്ഥനഗയാസടാൊം  വാലന്റൈൻസ് ദിന ആശാംെകളുാം ഗനർന്ന . ഇടവക വികാരി ൊ.ഗതാേസ് 
േ ളവനാലിന്സൈ കാർമ്മികതില ാം അെി.വികാരി ൊ രിൻസ് ഗചതലിന്സൈ ഗനതൃതവതില ാം ചടങ്ങ കൾക്ക് ഗവണ്ട 
ബ്കേീകരണങ്ങൾ ഒര ക്കി.  



 

 

ര ണയാം ലക്ഷയാം കണ്ട െഗന്താഷതിൽ 
ചിക്കാഗ ാ സെന്് ഗേരീെിസല ക ട്ികൾ  

സെന്് ഗേരീസ് ക്നാനായ ഗദവാലയതിസല േതഗരാധന 
സ്കൂളിസല ക ട്ികൾ നടെിലാക്കിയ ‘ ഉണ്ണീഗശാസക്കാര  

ക ൊട് ‘ രദ്ധതി ലക്ഷയബ്രാപ്തിയിസലതി . 
ഗകരളതില ണ്ടായ േഹാബ്രളയതിൽ ദ രിതാം അന ഭവിച്ച 

ക ട ാംരങ്ങൾക്ക്  ീവിതാം തിരിച്ചുരിടിക്ക ന്നതിനായി 
ആട കസള വിതരണാം സചയ്യുന്നതിനാണ് സെന്് ഗേരീെിസല 
ക ട്ികൾ ഇക്കഴിെ ബ്കിസ്ത േെിന് രണാം െവരൂരിച്ചത് . 
ക ട്ികൾ കൂട്ിവച്ച സചൈിയ സചൈിയ ത കകൾ ഒര േിച്ചു 

ഗചർന്നഗൊൾ 26 ക ട ാംരങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ 
റകതാങ്ങായി . റഹഗൈഞ്ച്  ബ് ീൻവാലി സേവലപ്സേന്് 
സൊറെറ്റി യ സട ആഭിേ ഖ്യതിൽ റഹഗൈഞ്ച് സല വിവിധ 
ഇടവകകളിസല 26 ക ട ാംരങ്ങൾക്ക് കൃതയോയി ആട കസള 

വിതരണാം സചയ്ക്തഗൊൾ ഗവദരാഠ ക്ളാസ്സുകളിസല 
ക ട്ികൾക്ക് അത് ആത്മനിർവൃതിയ സട നിേിഷങ്ങളായി ോൈി . 

രദ്ധതി വി യിെിക്ക വാൻ െഹകരിച്ച എലലാ 
ോതാരിതാക്കൾക്ക ാം അധയാരകർക്ക ാം നന്ദിയ സട 

നൈ േലര കൾ . 


