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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 

ന ോമ്പുകോലം മൂന്ോം ഞോയർ / Third Sunday of  Lent 

Mar 17 PASSAGE 10:00 AM Mass 11 PM Mass 

1st Reading Gen 07: 06-24 Stephen Chollampel Philip Chengalavan 

2nd Reading Rom 07 : 14-25 Sindhu Pulikathottiyil Joseph Kumbukal 

Gospel Mt 20: 17-28    

                Wedding Banns 

Emil Alexander Kollappallil 

 Wedding of  Emil s/o  Alex and Beena from  Kollappallil family 
of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Sheethel d/o Abra-
ham Mathew and Annamma from Konamala family of St. Mary’s Knanaya Jacobite 
Church, Chicago  is scheduled on  April 27, 2019. 

Shobin Mathew Nediyakalayil 

 Wedding of Shobin Mathew s/o Raju and Kunjamma from Nediyakalayil family 
of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Maya Thomas d/o 
Thomas and Jessy from Vettuparapurath family of Sacred Heart Knanaya Forane Par-
ish,  Tampa is scheduled on  May 11, 2019 

Royce Jose Njaravelil 

 Wedding of Royce Jose s/o Jose and Tessy fom Njaravelil family of St. Mary’s 
Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with  Michelle d/o Cyriac Mathew 
and Philomina Cyriac from Chettiath family of St. Pius X Knanaya Catholic Parish, Los 
Angeles is scheduled on  June 8, 2019 
 

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

 
1) ഈ ഞോയറോഴ്ച മുതൽ 
സി.സി.ഡി ഫെസ്റ്റിവൽ 
കഴിയുന്തുവഫെ െണ്ട്, മൂന് ്
നവദപോഠ ക് ളോസ്സുകൾ പത്തു 
മണിക്കുള്ള മലയോളം 
കുർബോ ക്ക് നേഷം 
ആയിെിക്കും . കുട്ടികൾ 
പത്തുമണിക്കുള്ള കുർബോ ക്ക് 
മോതോപിതോക്കനളോഫ ോപ്പം 
പഫെ ുത്തനേഷം ക് ളോസ്സുകളിൽ 
എത്തിനേെുക . ക്ലോസ് 
ഒെുമണിവഫെ ആയിെിക്കും.  
 
2) പോെിഷ് കൗൺസിൽ 
മീറ്ിംഗ്. ഫസ.നമെിസ് ക്നോ ോയ 
കനത്തോലിക്കോ നദവോലയത്തിഫല 
പോെീഷ് കൗൺസിൽ 
അംഗങ്ങളുഫ  മീറ്ിംഗ് മോർേ് 
പതിഫ ട്ടോം തീയതി തിെളോഴ്ച 
വവകിട്ട് 7 മണിക്കഫത്ത വിേുദ്ധ 
കുർബോ യ്ക്കുനേഷം 
  ത്തുന്തോയിെിക്കും. 
 

3)  അ ുത്ത ഞോയറോഴ്ച (മോർേ് 24) 10 
മണിക്കഫത്ത വിേുദ്ധ 
കുർബോ യ്ക്കുനേഷം ഫമൻസ് 
ആൻഡ് വിമൻസ് മി ിസ്് ി 
എക്സികയൂട്ടീവി ്ഫറ സംയുക്ത 
മീറ്ിംഗ് ഉണ്ടോയിെിക്കും. 

കു ിഫവള്ള പദ്ധതിക്കോയി   സി.സി.ഡി. കുട്ടികൾ വകനകോർക്കുന്ു 
  
 ്കിസ്തു മസ ്കോലത്തു ചിക്കോനഗോ ഫസ.നമെിസ് നവദപോഠ സ്കൂ ൾ കുട്ടികൾ 
  പ്പിലോക്കിയ ആ ് വിതെണ പദ്ധതിയുഫ  വിജയകെമോയ 
പൂർത്തീകെണത്തി ുനേഷം ന ോയമ്പ ്കോലത്തു മഫറ്ോെു പദ്ധതിക്കോയി 
വഴിഫയോെുക്കുന്ു. “വോട്ടർ ചലഞ്്ച” എന്് നപെിട്ടിെിക്കുന് ഈ പദ്ധതിയിലൂഫ  
പോവഫപ്പട്ടവർക്ക് കു ിഫവള്ള വിതെണം ആണ് ലക്ഷ്യമി ുന്ത് .  

 
 നകെളത്തിൽ ഏ്പിൽ , ഫമയ് , ജൂൺ മോസങ്ങളിൽ ഉണ്ടോകുന് ക ുത്ത 
വെൾേ മൂലം കു ിഫവള്ളം ലഭിക്കോത്ത ്പനദേങ്ങളിൽ കു ിഫവള്ളം 
എത്തിക്കുവോ ുള്ള പദ്ധതിയോണ് വിഭോവ ം ഫചയ്യുന്ത്. ഒെു വലിയ  ോെ് / 
നലോഡ് കു ിഫവള്ളം അർഹമോയ ്പനദേങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്തി  ്ഏകനദേം 
ആയിെം െൂപയോണ് ( 15 നഡോളർ ) ഫചലവ ്്പതീക്ഷ്ിക്കുന്ത്. ഒെു  ോെ ്
കു ിഫവള്ളം അർഹതഫപ്പട്ട ്ഗോമങ്ങളിൽ എത്തിേോൽ  ിെവധി 
കു ുംബങ്ങൾക്കോണ് ്പനയോജ ം ലഭിക്കുക . ഈ ന ോയമ്പുകോലത്തു  മ്മുഫ  
കുട്ടികൾ തയോഗപൂർവം ഒഴിവോക്കുന് നചോനക്ലറ്് , ഐസ് ്കീം, വിലപി ിപ്പുള്ള 
കളിപ്പോട്ടങ്ങൾ എന്ിവയിൽ  ിന്ും പണം സവെൂപിേു കു ിഫവള്ള 
പദ്ധതിക്കോയി വകനകോർക്കുന്ു . ഒെു കുട്ടി ചുെുങ്ങിയത് ഒെു നലോഡ ്ഫവള്ളം 
എെിലും സ്നപോൺസർ ഫചയ്യുവോ ോണ് ്േമിക്കുന്ത ്. മോതോപിതോക്കളുഫ  
ന്പോത്സോഹ നത്തോഫ  ഭവ ങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഫചറിയ പിഗി ബോെിനലോ, 
 ിന്ുകളിനലോ സൂക്ഷ്ിക്കുന് വപസ അ ുത്തുവെുന് പുതു ഞോയറോഴ്ച 
പള്ളിയിൽ സമോഹെിേുഫകോണ്ടോണ് പുതിയ സംെംഭത്തി  ്
വഴിഫയോെുക്കുന്ത്. വളഫെ കൃതയതനയോ ുകൂ ി വഹനറഞ്്ച ്ഗീൻവോലി 
ഫഡവലപ്ഫമൻറ ്ഫസോവസറ്ി മുനേ യോയിെിക്കും അർഹമോയ ്പനദേങ്ങളിൽ 
കു ിഫവള്ളം എത്തിക്കുന്ത് . ഈ പദ്ധതിയിലൂഫ  പോവഫപ്പട്ടവർക്ക് സഹോയം 
ലഭിക്കുകയും ഒപ്പം ജീവകോെുണയ ്പവർത്ത ങ്ങളിൽ പെോളികളോകുവോൻ 
കുട്ടികൾക്ക ്അവസെം ലഭിക്കുകയും ഫചയ്യുന്ു.   



 

 

ചിക്കോനഗോ ഫസ.നമെിസിൽ വ ിതോദി ം ആന ോഷിേു.  
 
 നലോകവ ിതോ ദി ോന ോഷങ്ങളുഫ  ഭോഗമോയി മോർേ് ഒമ്പതോം തീയതി േ ിയോഴ്ച  ചിക്കോനഗോ ഫസ. നമെീസ് 
ക്നോ ോയ കനത്തോലിക്കോ നദവോലയത്തിൽ വ ിതോദി ം ആന ോഷിേു.  
 െോവിഫല 10 മണിക്കഫത്ത വിേുദ്ധ കുർബോ യ്ക്കുനേഷം ഇ വക അസി. വികോെി െോദർ ബിൻസ് 
നചത്തലിൽ സ്്തീേോക്തീകെണം കു ുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും എന് വിഷയഫത്ത കുറിേ് ക്ലോഫസ്സ ുത്തു. 
ഇ വകയിഫല മുതിർന് മോതോക്കഫള ആദെിേുഫകോണ്ട ്ആയിെുന്ു ആന ോങ്ങളുഫ  ആെംഭം. സീ ിയർ 
സിറ്ിസൺ എലി നജോസെ് കുന്ത്ത് കിഴനക്കതിൽ സംഗമം ഉദ് ോ  ം ഫചയ്തു. വ ിതോ ്പതി ിധി ബി ി 
ഫതക്ക ോട്ട് ച ങ്ങിൽ സവോഗതം ആേംസിേു. തു ർന് ്ഇ വകയിഫല വുമൻസ് മി ിസ്് ിയുഫ  ആമുേത്തിൽ 
വവവിധയമോർന് കലോ മത്സെങ്ങൾക്ക ്നവദിഫയോെുക്കി. വയതയസ്തമോയ തോെോട്ടു പോട്ടി ്ഫറ ദൃേയോവിഷ്കോെ മത്സെം 
ഏഫറ ആ ന്ദകെമോയി. ഈ മത്സെത്തിഫല പുെുഷ പെോളിത്തം ഏവെിലും കൗതുകം ജ ിപ്പിേു. കൂ ോഫത മറ്െു 
ഇ മോയിെുന് ചിക്കൻ െീഡ് & കയോേ ്മത്സെവും ഏവഫെയും  ആഹ്ലോദോെവത്തോൽ ആനവേഭെിതെോക്കി. 
 ൂറുകണക്കി  ്ജ ങ്ങൾ പഫെ ുത്ത വ ിതോ ദി ോന ോഷങ്ങളുഫ  സുഗമമോയ ്പവർത്ത ങ്ങൾക്ക് വുമൻസ ്
മി ിസ്് ി ഭോെവോഹികളും, ചർേ ്എക്സികയൂട്ടീവും നവണ്ട ്കമീകെണങ്ങൾ ഒെുക്കി.  



 

 

വിേുദ്ധ യൗനസപ്പിതോവി ്ഫറ മെണത്തിെു ോളും 
നജോസെ്  ോമധോെി സംഗമവും ഫചോവ്വോഴ്ച  വവകിട്ട് 
ഏഴുമണിക്ക്.   

 
  ഫസ.നമെിസിൽ എട്ടു 
ദിവസമോയി   ക്കുന് 
വിേുദ്ധ 
യൗനസപ്പിതോവി ്ഫറ 
ന ോനവ  തിെു ോളി ് 
മോർേ് 19 ഫചോവ്വോഴ്ച 
സമോപ ം കുറിക്കും. 
അനന്ദിവസം വവകിട്ട് 7 
മണിക്ക് ആെംഭിക്കുന് 
വിേുദ്ധ ബലിഫയ തു ർന്് 
ഫ ോനവ യും എല്ലോ 
നജോസെ്  ോമധോെികളുഫ  
സംഗമവും ഊട്ടു 
ന ർേയും ഉണ്ടോയിെിക്കും. 

്പേസ്ത സുവിനേഷ 
്പന ോഷകൻ ്ബദർ 
സോബു ആറുഫതോട്ടി 
 യിക്കുന് നെോഗസൗേയ 
ധയോ ം ജൂവല 4,5,6 
തീയതികളിൽ 
  ത്തഫപ്പ ുന്ു. 
ക്നോ ോയ കോത്തലിക് 
റീജിയ ്ഫറ 
ആഭിമുേയത്തിൽ 
ഫസയിം ്റ് ചോൻസിൽ 
ഉള്ള ഫെയ്സ ്റ് റൺ 
റിനസോർട്ടിൽ 
വേോയിെിക്കും ഈ 

്തിദി  ഫറസിഡൻഷയൽ ധയോ ം 
്കമീകെിേിെിക്കുന്ത്. ധയോ ത്തിൽ 
പഫെ ുക്കോൻ ആ്ഗഹിക്കുന്വർക്ക് 
ഓൺവലൻ വഴി െജിസ്റ്റർ ഫചയ്യോ ുള്ള 

സൗകെയം ഉണ്ടോയിെിക്കും.  Knanayaregion.org/retreat   

  Online Registration :   www.Knanayaregion.org/retreat   



 

 

ഫസ ്റ് നമെീസ് യൂത്തി ്ഫറ കയോമ്പസ് മി ിസ്് ി മോർേ് 14 വയോഴോഴ്ച ആെംഭിേു .  
 

 ഇ വക കു ുംബത്തി ്ഫറ സ്ന ഹ വിനേഷങ്ങളുമോയി ചിക്കോനഗോ ഫസ ്റ് നമെീസ് ഇ വകയിഫല 
യൂത്ത് മി ിസ്് ി തങ്ങളുഫ  പുതിയ ദൗതയമോയ കയോമ്പസ് മി ിസ്റ്റ് ിക്ക്  തു ക്കകുറിേു. വയോഴോഴ്ച 
വവകുനന്െം 6.30  ് ഡി നപോൾ യൂണിനവഴ്സിറ്ിയിഫല യൂവജ ങ്ങൾക്ക് വിേുദ്ധ കുർബോ  അർപ്പിക്കുകയും 
തു ർന്് സ്ന ഹവിെുഫന്ോെുക്കി അവനെോഫ ോപ്പം ഇ വക വിനേഷങ്ങൾ പെുഫവേു  . ഇ വകയുഫ  ഭോവി 
സുെക്ഷ്ിതമോനക്കണ്ട യുവജ ങ്ങഫള വദവകോെനത്തോ ു നചർത്തു ഫവേു േക്തിഫപ്പ ുത്തുകയോണ് ലക്ഷ്യം.  


