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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 ആറോം ഞോയർ / Sixth Sunday of  Lent 

Apr 07 PASSAGE 10:00 AM Mass 11.45 AM Mass 

1st Reading Gen 19: 15-26 Jossy Mannakulathil Steve Kannampilly 

2nd Reading Rom 14: 13-23 Annamma Thekkeparampil James Kunnassery  

Gospel Jn 10: 11-18    

HOLY WEEK SCHEDULE  

April 13 - Saturday  6 pm CCD Fest 

April 14 - Palm Sunday : Holy Mass @ 7.45 AM, 10:00 am  
  and 5.30 pm 

April 18 - Maundy Thursday : 7 PM Holy Mass & Washing 
  the feet 

April 19  - Good Friday : 5 PM Passion Service 

April 20- Great Saturday : Holy Mass 10 AM, 

                   7 PM Easter Vigil Holy Mass 

April 21- Easter Sunday: 10 AM Easter Holy Mass  
  (NO EVENING MASS) 

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെ് ഇടവകയുസട ദശ വർഷ ആഗ ാഷങ്ങൾക്കായി സേൻെ് & വിേൻെ് 
േിനിെ്രി ട ീം ഒരുങ്ങി  

 സെ.നേരീെ് ക് ോ ോയ കനതോലിക്കോ നേവോലയതിസല സേൻെ് & വിേൻെ് േി ിെ്്രിയുസര അരുത 
രണ്ടു വർഷനതക്കുള്ള ്രവർത  ഉേ്ഘോര ം െംയുക്തേോയി  രതസെട്ടു. േോർച്്ച 31 ഞോയറോഴ്ച രോവിസല 10 
േണിക്കസത വി. കുർബോ യ്ക്കുനേഷം ഇരവക അെി.വികോരി ഫോേർ ബിൻെ് നചതലിൽ 
തിരിസതളിയിച്ചുസകോണ്്ട ചരങ്ങിസെ ഉേ്ഘോര  കർമ്മം  ിർവഹിച്ചു.  
 േേവർഷതിനലക്്ക ്രനവേിക്കുന്ന ഇരവകസയ കൂരുതൽ ഉണർവ്വോക്കുക, െഭോരരേോയ 
്രവർത ങ്ങൾക്്ക കൂരുതൽ േക്തിരകരോ ുള്ള കർമ്മ രദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കക എന്നുള്ളതോണ് വരും 
കോലങ്ങളിസല ്രവർത  ലക്ഷ്യസേന്്ന അെിെ്റൻറ് വികോരി ഫോേർ ബിൻെ് നചതലിൽ അറിയിച്ചു. സേൻെ് 
േി ിെ്്രി നകോഡിന റർഹ െിബി കകതക്കസതോട്ടിയുസരയും , വിേൻെ് േി ിെ്്രി നകോഡിന റർ ബി ി 
സതക്ക ോട്ടിസെയും ന തൃതവതിൽ കർമ്മ രദ്ധതികളുസര േോർഗനരഖ ്രകോേ വും തേവെരതിൽ  രതസെട്ടു. 
ഇരവകയിസല എലല ോ കൂരോരനയോഗതിൽ  ിന്നുേോയി ഇരു േി ിെ്്രീകളിനലക്കുേുള്ള ്രതി ിധികളും ചരങ്ങിൽ 
രസെരുതു.തുരർന്്ന നചർന്ന േി ിെ്്രി ഭോരവോഹി നയോഗതിൽ േനേഴ്െ് നഡ, ഫോനേഴ്െ് നഡ, ്ഗോൻഡ് നരരെെ് 
നഡ, ്രഫഷണൽ േീറ്, അ്ഗികൾച്ചർ സഫെ്റ് , രിൽ്ഗിനേജ് തുരങ്ങി േി ങ്ങളിൽ അവലംബിനക്കണ്ട 
കർേരദ്ധതികസളക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും  രതി  



 

 

സെന്റ് ഗേര െ് േതഗ ാധന സ്കൂൾ കഗ ാത്സവീം ഏപ്രിൽ13 ന്   
 മേോർട്ടൻ മരോവ് സെന്റ് മേരീെ് ക്നോനോയ കോമതോലിക് 
മേവോലയതിസല േതമ ോധന െ്ൂളിസന്റ ഈ വർഷസത 
വോർഷികവും കമലോത്സവും െുംയുക്തേോയി ഏപ്രിൽ 13 ന് വവകിട്ട് 
6 േണിമുതൽ പോരിഷ് ഹോളിൽ വച്ച്  നടതസെടുന്നു . ചിക്കോമ ോ 
ക്നോനോയ െമൂഹതിസല വിശ്വോെപരിശ്ീലനതിന് നമവോമേഷും 
പകർന്ന െി െി ഡി സെസ്റ്റിവൽ തുടർച്ചയോയ പതിനോലോേസത 
വർഷേോണ് നടതസെടുന്നത് .പോഠ്യ വിഷയങ്ങൾസക്കോെും 
പമഠ്യതര വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് അറിവും ജ്ഞോനവും 
ലഭിക്കുന്നതിനുമവണ്ടിയോണ് ഡോൻസുകളുസടയുും െ്കിറ്റുകളുസടയുും 
രൂപതിൽ സെസ്റ്റിവൽ നടതസെടുന്നത്. േതമ ോധന െ്ൂളിസല 
അഞ്ഞൂറിലധികും കുട്ടികളുും അധയോപകരും സെസ്റ്റിവലിൽ 
പങ്കോളികളോകുും . ഇടവക വികോരിയുും ക്നോനോയ റീജിയൻ 
ഡയറക്ടറുേോയ െോ . മതോേെ് മുളവനോൽ ഉേ് ഘോടനും സചയ്യുന്ന 
സെസ്റ്റിവലിന് സെോറോന വികോരി െോ. എബ്രഹോും മുമതോലത്തു 
ആശ്ുംെകൾ അർെിക്കുും . അെിസ്റ്റന്റ് വികോരി െോ.  ിൻെ് 
മചതലിൽ, െ്ൂൾ ഡയറക്ടർേോരോയ െജി പൂത്തൃക്കയിൽ , േനീഷ് വകമൂലയിൽ , മകോർഡിമനറ്റർ േോരോയ മജയോതി 
ആലെോട്, ടവിങ്കിൾ സതോട്ടിച്ചിറയിൽ, സെക്രട്ടറി  ിനു ഇടകര, ചർച് എക്സികൂട്ടീവ് , ടീമച്ചർെ്, 
െിമസ്റ്റഴ്െ്  എന്നിവരസട മനതൃതവതിൽ സെസ്റ്റിവൽ ഒരക്കങ്ങൾ പുമരോ േിക്കുന്നു . 

 
Dear Parents, 

These are the costumes for the CCD festival. 
 

Pre3 
Boys- Black Pants and white shirts 

Girls- White dress and blue accessories 
 

Pre4 
Boys- White shirt and black pants 

Girls- White dress and red accessories 
 

Kindergarten 
Boys- Brown pants, white shirts and black shoes. 

Girls- red dress and black shoes. 
 

1st Grade 
Girls- Off white/gold churidar/skirt and top/ frock 

Boys- For marthoman Kerala mundu with any color jubba or silk shirt 
For dance-Black pants and off white shirt  

 
2nd Grade 

Boys: Black pants and red shirt 
Girls: Red dress or red churidhar 

 
3rd Grade 

Boys-Any color Pajama kurta 
Girls- Any color long skirt and blouse(pattu pavada) 

 
 

4th Grade 
Boys dance: Black pants,light blue shirt and black shoes 

Girls dance: white churidhar with light blue bottom and light blue 
shawl, single nettichutti 

skit -individual costumes- for questions please contact the teacher, 
Juliet Puthusseril 8478520968 

 
5th Grade 

Boys dance: Khaki pants and red shirt 
Girls: Red churidar 

skit- individual costumes 
 

6th Grade  
Girls: Black pant and white dress top or shirt.(Not churidar) 

Boys (guests) dress pant and dress shirt. 

Boys(children) Shots and T shirt 
costumes for those who are doing specific roles will be discussed in 

class for questions please contact the teacher 
Rajesh Kizhakethil- Ph 8473453552 

 
7th Grade 

Girls Dance- Black pants ( if possible chudi bottom) black full sleve top 
and yellow shawl 

Boys- Margamkali- Margamkali costume 
Girls skit- Any churidar 
Boys; Any casual dress 

 
8th Grade 

Boys and Girls doing skit portraying 7 sorrows of Mary, costumes indi-
vidual to character for questions please contact the teacher  

Shini Virithakulangara 8475711180 
 

9th and 10th individual costumes 
 

11th grade Margamkali costumes 
 

 If any questions please contact CCD festival coordina-

tor  Jyothi Alappat 8476369160  



 

 

സെസെ നേരീെ് നേവോലയതിൽ കുട്ടികൾക്കും േുതിർന്നവർക്കുേോയി  രതുന്ന ്തിേി  
ന ോമ്പുകോല ധയോ ം ഇന്്ന (ഞോയർ) െേോരിക്കും  


