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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 

കൈത്തൈാലം  ഒന്ാം ഞായർ / First Sunday of  Kaitha 

Jul 28 PASSAGE 10:00 AM Mass 

1st Reading 1 Kings 18:30-39 Anet Naduparambil 

2nd Reading 01 Cor 1: 09-16 Jude Chethalil 

Gospel Lk 14: 07-14  

ചിക്കാഗ ാ സെ. ഗേരീെിൽ രാരീരം -2019”  െമ്മർ ൈയാമ്പ് െോപിച്ചു  
ഗോർട്ടൻ ഗ് ാവ് സെന്റ് ഗേരീസ് ക്നാനായ ഗേവാലയത്തിസല ഈ വർഷസത്ത െമ്മർ ൈയാമ്പ് വിജയൈരോയി 

പൂർത്തിയായി . ജൂകല 24 
േുതൽ26 വസര നീണ്ട ൈയാമ്പിൽ 
കവവിധ്യോർന് പരിപാടിൈൾ 
നടത്തസെട്ടു. ഇടവൈ വിൈാരി 
ഫാ. ഗതാേസ് േുളവനാൽ  
ഉദ്ഘാടനം സചയ്ത ൈയാമ്പിൽ 
നൂഗ ാളം ൈുട്ടിൈൾ പസെടുത്തു. 
കേവസ്ഗനഹം , കൈൈിൾ , 
്പാർഥന , ക്നാനായചരി്തം 
എന്ിവ ൈയാമ്പിന്റസ  േുഖ്യ 
വിഷയങ്ങൾ ആയിരുന്ു. േൂന്ു 
േിവെം നീണ്ടു നിന് ൈയാമ്പിൽ 

കൈൈിൾ സ യിേുൈളും ഔട്ട് ഗ ാർ സ യിേുൈളും ഉൾസെടുത്തിയിരുന്ു. െിസ്റ്റർ സജാവാൻ , ഫാ. ഗതാേസ് േുളവനാൽ, ഫാ. 
ൈിൻസ് ഗചത്തലിൽ, വിപിൻ ചാലുെൽ , െി ിയക് പുത്തൻപുരയിൽ ,ഗടാണി പുലലാെള്ളി , അനീഷ സതക്കനാട്ട് , ലിൻെൺ 
കൈതേലയിൽ , ഫാ. ഗപാൾ ചാലിഗേരി , സഫലിക്സ് പൂത്തൃക്കയിൽ , ഗജാണി സതഗക്കപ മ്പിൽ എന്ിവർ വിവിധ് 
വിഷയങ്ങസള ആസ്പേോക്കി ക്ലാെുൈൾ കൈൈാരയം സചയ്തു . സ്റ്റീവ് ൈണ്ണമ്പള്ളി , ജൂഡ് ഗചത്തലിൽ, േയ വലിയേറ്റത്തിൽ 
എന്ിവർ സൈസ് ് ൈയാമ്പർോരായി സതരസെടുക്കസെട്ടു . ൈയാമ്പിന്റസ  െു േോയ ്ൈേീൈരണങ്ങൾക്ക് പാരിഷ് 
എക്െിൈയൂട്ടീവ് അം ങ്ങഗളാസടാെം ഫാ . ൈിൈി ത യിൽ , െിസ്റ്റർ  െനിജ എന്ിവർ ഗനതൃതവം നൽൈി. ലിെി 
സതഗക്കപ മ്പിൽ , ൈിനു ഇടൈര , െിജു സവള്ളാരംൈാല, സ്റ്റാൻലി പള്ളിവീട്ടിൽ, ലിെ ൈിഴഗക്കക്കുറ്റ്   , സഫയ്േി 
പൂത്തൃക്കയിൽ , ഗജാേി ഇടയാടിയിൽ , അലൻ പുതിയൈുഗന്ൽ തുടങ്ങി നിരവധ്ി ഗപർ ഗവാളന്റ ിഗയഴ്സ് ആയി ഗെവനം 
സചയ്തു  

സെ.ഗേരിസ് അച്ചാർ 
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിഗലക്ക് ൈടന് സെ.ഗേരിസ് അച്ചാ ുൈളുസട ഒരുക്കങ്ങൾ 

്േുത തിയിൽ പുഗരാ േിക്കുന്ു. അച്ചാർ നിർമ്മാണത്തിന്റസ  പുഗരാ േനത്തിന്റ 
നിരവധ്ിഗപർ ഗവാളണ്ടിഗയഴ്സ് ആയി െഹൈരിച്ചു. പാചൈം സചയ്സതടുക്കുന് 
വിവിധ് തരത്തിലുള്ള അച്ചാ ുൈൾ ജൂകല 28 ഞായ ാഴ്ച പത്തുേണിക്ക്സത്ത 

ൈുർൈാനയ്ക്കുഗേഷം പള്ളിയിൽ വച്ച് േിതോയ വിലയ്ക്ക് വിതരണം 
സചയ്യുന്തായിരിക്കും..  



 

 

ചിക്കാഗ ാ സെ.ഗേരിെിൽ വിേുദ്ധ യാഗക്കാബ് ശ്ലീഹായുസട തിരുനാൾ 
ആഗഘാഷവും, ഗജക്കബ് നാേധ്ാരിൈളുസട െം േവും െംഘടിെിച്ചു  



 

 

രാരീരം -2019”  െമ്മർ ൈയാമ്പ്  


