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ഷിക്കാഗ ാ: ദശവത്സര 
ആഗ ാഷങ്ങൾക്കായി 
ഒരുങ്ങിക ാണ്ടിരിക്കുന്ന   
ഗ ാർട്ടൻ ഗ് ാവ് കെന്്റ 
ഗ രീെ്  ്നാനായ 
 ഗതാലിക്കാ 
ഗദവാലയതിൽ പതികന്റ 
നിറവിൽ യുവജനങ്ങൾ 
ഒതുഗേർന്നു . ആഗ ാള 
യുവജന ദിന ായി 
ആഗ ാഷിച്ച ജൂലല ഏഴാാം 
തീയതിയാണ് കെന്്റ 
ഗ രീെികല യുവജനങ്ങൾ 
ഒതുഗേർന്നത് . രാവികല 
പതു ണിക്്ക 
യുവജനങ്ങളുകെ  ാഴ്േ 
െ ർപ്പണഗതാകെ 
ആരാംഭിച്ച ദിവയബലിയിൽ 
ക ാഹി  രൂ പത ബിഷപ്്പ 
 ാർ കജയിാംെ് ഗതാപ്പിൽ 
 ുഖ്യ  ാർമ്മി ൻ 
ആയിരുന്നു . ഇെവ  
വി ാരി ഫാ . ഗതാ െ് 
 ുളവനാൽ , ഫാ. ബിബി 
തറയിൽ എന്നിവർ 
െഹ ാർ ി ർ ആയി . 
വിശുദ്ധ 
 ുർബാനയ്ക്കുഗശഷാം 
്ബദർ ൊബു 
അറുകതാട്ടിയിൽ യുവജന 
െഗേശാം നൽ ി . 
യുവജനങ്ങളുകെ 
ഗനതൃതവതിൽ നെതിയ 
 ാർ വാഷുാം 
െ്ഗനഹ ൂട്ടായ് യുാം ഡികജ 
യുാം െ് ഗനഹവിരുന്നുാം 
യുവജനാഗ ാഷങ്ങൾക്്ക 
ോരുത പ ർന്നു . യൂത് 
 ിനിെ്്െിയുാം ക  െി ലവ 
എല്ുാം യുവജനഗവദിയുാം 
ൊംയുക്ത ായാണ് 
യുവജനാഗ ാഷങ്ങൾ 
ൊം െിപ്പിച്ചത് . 

േിക്കാഗ ാ കെകന്റ 
ഗ രീെിൽ ദശവത്സര 
ആഗ ാഷങ്ങളുകെ 
ഭാ  ായി  ൂൊരഗയാ  
തലതിലുള്ള ഉത് ാെനാം 
അഭി.  ാർ കജയിാംെ് 
ഗതാപ്പിൽ പിതാവ് 
നിർവഹിച്ചു. 



 

 

കെന്്റ ഗ രീെിൽ  ലയാളാം  ്ാെസ ു ൾക്്ക ആരാംഭാം  ുറിച്ചു. േിക്കാഗ ാ : 
ഗ ാർട്ടൻ ഗ് ാവ് കെന്്റ ഗ രീെ്  ്നാനായ ഗദവാലയതിൽ  ലയാളാം 
 ്ാെസ ു ൾക്്ക ആരാംഭാം  ുറിച്ചു. ഗവദപാഠ െ് ൂളികന്റ ആഭി ുഖ്യതിൽ 
െമ്മർ ഗ്പാ ാാം ആയാണ്  ലയാളാം  ്ാെു ൾ ആരാംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് . 
തിങ്കൾ , കോവ്വ ദിവെങ്ങളിൽ ആണ്  ്ാെു ൾ നെതകപ്പെുന്നത് . 
 ലയാള ഭാഷ എഴുതുവാനുാം വായിക്കുവാനുാം  ലയാളതിൽ 
ൊംൊരിക്കുവാനുാം  ുട്ടി കള  ്ാെസ ിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് .  ൂൊകത 
 ലയാളാം പാട്ടു ളുാം ക യി ു ളുാം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇെവ  
വി ാരി ഫാ . ഗതാ െ്  ുളവനാൽ  ലയാളാം  ്ാെ് തിരികതളിച്ചു 
ആരാംഭാം ുറിച്ചു .്െെ്റീ ഗ ാർഡിഗനറർ ൊബു നെുവീട്ടിൽ,അധ്യാപ രായ 
െിെ്റർ െിൽഗവറിയൂെ്, െജി പൂതൃക്കയിൽ , ബിനു ഇെ രയിൽ 
എന്നിവർ ഉത്  ാെന ഗവളയിൽ പങ്കുഗേർന്നു . 



 

 

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 

ശ്ീഹാക്കാലാം ആറാാം ഞായർ / Sisth Sunday of  Apostles 

Jul 14 PASSAGE 10:00 AM Mass 

1st Reading Deut  04:1-8  Sabu Naduvettil  

2nd Reading 01 Cor 10: 23-31  Tenfny Meledam 

Gospel Lk 12: 57-13:5  

     Wedding Banns 

LJibin Jacob Kuzhivelil  : Wedding of Jibin Jacob s/o Jacob and Lissie 
from Kuzhivelil family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chica-
go  with Aswathy Lukose d/o  Lukose and Beena from Makkil family of St. Teresa's 
Church, Makudalayam Parish is scheduled on  August 10, 2019 
Ajomon Joy Pootharayil : Wedding of Ajomon s/o Joy Cheriyan and Elsamma Joy 
from Pootharayil family  of  this parish with Cimona Mariya d/o Simon and Mol-
ly  from Kottamkompil family  of the same parish is scheduled on August 12, 2019 

Nikhil Thekkilakattil :  Wedding of Nikhil s/o Cyriac and Jessy from Thekkilakattil fami-
ly of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with Sharon Mary 
d/o Alex and Annamma from Pankeemattathil family of St. Mary's Knanaya Catholic 
Forane Parish, Houston is scheduled on  August 4,  2019 

Merlyn Mathew Thirunelliparambil : Wedding of Merlyn Mathew d/o Dr. Mathew 
and Mercy from Thirunelliparambil family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, 
Morton Grove, Chicago  with  Jesus Lukose s/o  Late Lukose and  Mercy  from Thare-
parambil family of Sacred Heart Knanaya Catholic Parish, S. H. Mount, Kottayam  is 
scheduled on August 3rd, 2019. 

Majesh Viruthikulangara :Wedding of Majesh s/o Mathew and Alice from Viruthiku-
langara family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with 
Lincy d/o Shaju and Lilly from Chakkumkal family of St. Mary's Knanaya Catholic Fo-
rane Parish, Houston is  scheduled on  August 17,  2019 

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

ജൂലല 4,5,6 തീയതി ളിൽ േിക്കാഗ ായിൽ വച്്ച ്ബദർ ൊബു ആറുകതാട്ടി 
നെതകപ്പട്ട ഗരാ ൌഖ്യ ധ്യാനാം െ ാപിച്ചു. 

 
  ്നാനായ  ാതലി ് റീജിയകന്റ 
ആഭി ുഖ്യതിൽ ൊം െിപ്പിച്ച ഈ ്തിദിന 
കറെിഡൻഷയൽ ധ്യാനാം േിക്കാഗ ാ ൌത് 
െഗബർബികല കെകന്റ ോൾെിലുള്ള 
കഫയ്െന്്ററൺ റിഗൊർട്ടിലാണ് 
്  ീ രിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
 ഴിഞ്ഞ 26 വർഷങ്ങളായി െുവിഗശഷ 
്പഗ ാഷണ രാം കത അറിയകപ്പെുന്ന 
ലബബിൾ ്പഭാഷ നായ ്ബദർ ൊബു 
ആറുകതാട്ടി െർവ്വശക്തനായ ലദവതികന്റ 

്പഗതയ  വരദാന ായ ഗരാ ൌഖ്യ ശക്തിയുകെ അനു് ഹ ്പഭഗയാകെ ഗലാ ക മ്പാെു ായി ധ്യാന 
ശു്ശൂഷ കേയ്തുക ാണ്ടിരിക്കുന്നു. “ഗയശു ആരിലുാം വലിയവൻ അവനിൽ വിശവെിക്കുന്നവൻ 
ൌഖ്യാം ്പാപിക്കുാം” എന്നാ തിരുവേനതിലുള്ള അെിയുറച്ച വിശവാെതിലുകെ നിരവധ്ിഗപർ 
അഗേഹതികന്റ ഈ ധ്യാന 
ശു്ശൂഷയിൽ പകങ്കെുക്കു യുാം 
ഗരാ ൌഖ്യവുാം, വിെുതലുാം 
്പാപിക്കു യുാം കേയ്യതു. 

െമ്മർ  യാമ്്പ രജിെ്ഗ്െഷൻ 
ആരാംഭിച്ചു. ജൂലല 24  ുതൽ 26 വകര. 
കെ.ഗ രിെ് ഇെവ യികല  ൂന്നാാം 
 ്ാെ്  ുതൽ എട്ടാാം  ്ാെ് വകര 
പഠിക്കുന്ന  ുട്ടി ൾക്കായി െമ്മർ 
 യാമ്്പ രജിെ്ഗ്െഷൻ ആരാംഭിച്ചു. 
പകങ്കെുക്കുവാൻ ആ് ഹിക്കുന്ന 
 ുട്ടി ളുകെ ഗപരുവിവരാം പരീഷ് 
ഓഫീെിൽ  രജിെ്റർ കേയ്യണക ന്്ന 
അറിയിക്കുന്നു. 


