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Parish Bulletin - Sep 15 2019 

Jesus Begins to Preach 
Land of Zebulun and land of Naphtali, 
    the Way of the Sea, beyond the Jordan, 
    Galilee of the Gentiles, 
 the people living in darkness 
    have seen a great light; 
on those living in the land of the shadow of death 
    a light has dawned. 
From that time on Jesus began to preach, Repent, 
for the kingdom of heaven has come near. 
                       Mathew 04: 15-17  



 

 

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 

ഏലിയാ -സ്ലീവാ മ ാശ കാലം രണ്ാം ഞായർ / Second  Sunday of  Elijah Cross-Moses 

Sep 15 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading Dt 08:11-20 Jino Poothara Joel Alappattu 

2nd Reading Phil 02: 01-11 Twinkle Thottichirayil Isabel Pulikkathottiyil 

Gospel Mt 4: 12-17   

   Wedding Bann  

ANITA MARY CHACKO POOVATHUMKAL:  

 Wedding of Anita  Mary Chacko d/o  Cyril Chacko (Prasad) and Dr. Emily from 
Poovathumkal family of St.Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chica-
go with  Tony Joseph s/o  Simon and Elizabeth from Kottoor family of St. Stephen's 
Knanaya Catholic Mission, Las Vegas and Phoenix is scheduled on October 19, 2019. 

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

Dear Parents,  

The archdiocese of Chicago is hosting a one day retreat for all middle schoolers. The Holy 
Fire conference will take place on October 19th, Saturday. The registration cost for the 
retreat is $50. Transportation will be made available from St. Marys. The retreat is open 
for all middle schoolers (6-9)but it is MANDATORY that all 7th graders attend the retreat 
as part of their faith formation.  

NOTE:  Lunch will not be provided. Students should bring packed lunches. Br Akhith,       
Sr Joan and CCD teachers will accompany with children. 

If you're interested, please contact Sister Joan at 224 435 9720 

  ചിക്കാമ ാ സെന്റ് മ രീെിൽ  തമ ാധന സ്കൂളിന്റസെ പ്രമവശമനാത്സവം നടത്തി  
 മ ാർട്ടൻ മപ് ാവ് സെന്റ് 
മ രീസ് ക്നാനായ 
മേവാലയത്തിസല 
 തമ ാധന സ്കൂളിന്റസെ 
ആഭി ുഖ്യത്തിൽ രുതിയ 
അധയയന വർഷത്തിന്റ 
തുടക്കം കുെിച്ചുസകാണ്് 
പ്രമവശമനാത്സവം നടത്തി. 
ഇടവക വികാരി ഫാ . 
മതാ സ്  ുളവനാലിന്റസെ 
കാർ ികതവത്തിൽ 
കുട്ടികൾക്കുമവണ്ി നടന്ന 
വിശുദ്ധ 
കുർ ാനയ്ക്ക്കുമശഷം 
കുട്ടികസളയും 
അദ്ധയാരകസരയും 

ആശീർവേിച്ചു . സ്കൂളിൽ രുതിയതായി വിേയാരംഭം കുെിച്ച കുട്ടികൾക്കുമവണ്ി ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രമതയക മപ്രാപ് ാ ുകൾ 
നടത്തി. 550 ഓളം കുട്ടികളാണ് ഈ വർഷം വിശവാെ രരിശീലനത്തിനായി സരജിസ്റ്റർ സചയ്ക്തിരിക്കുന്നത് . മജായി 
സനടിയകാലായിൽ എലലാ കുട്ടികൾക്കും ആേയേിനം സ്നാക്ക്സ് സ്മരാൺെർ സചയ്ക്തിരുന്നു . അെിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാ. 
 ിൻസ് മചത്തലിന്റസെ മനതൃതവത്തിൽ ഇടവകയിസല യുവജനങ്ങൾ ആണ് പ്രമവശമനാത്സവത്തിന്റ പ്ക ീകരണങ്ങൾ 
സചയ്ക്തത് . ഇടവകയിസല എക്െികയൂട്ടീവ് അം ങ്ങളും അധയാരകരും ചടങ്ങുകളുസട െു   ായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
മവണ് പ്ക ീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി  

േശവത്സരത്തിലൂസട കടന്നു മരാകുന്ന നമ്മുസട 
മേവാലയത്തിസല എലലാ അധയാരകസരയും ഈ ഞായൊഴ്ച 
ആേരിക്കുന്നു . നാട്ടിലും അമ രിക്കയിലും വിവിധ 

രാജയങ്ങളിലും അധയാരകരായി സ്തുതയർഹ ായ മെവനം 
സചയ്ക്ത എലലാ െ ുലർ സ്കൂൾ അധയാരകരും  താധയാരകരും 
ഈ ഞായൊഴ്ച അധയാരകസര ആേരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ 

രസെടുക്കണസ ന്ന് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു . 



 

 

  സക െി വവ എൽ  ുൻകാല പ്രവർത്തകർ ചിക്കാമ ായിൽ  ഒസത്താരു ിക്കുന്നു.  
   ക്നാനായ കമത്താലിക്കാ െ ുോയാത്തിസല 
ആേയകാല യുവജന പ്രസ്ഥാന ായ സക െി വവ എൽ 
രൂരീകരിച്ചിട്ട് 50 വർഷം രിന്നിടുന്ന ഈ 
അവെരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളിതുവസര 
വിവിധതലങ്ങളിൽ െംഘടനയ്ക്ക്ക് മനതൃതവം 
നൽകിയ ക്നാനായ െ ൂഹത്തിസല ധീരന്മാരായ 
െ ുോയ സ്മനഹികളും മനതാക്കന്മാരും 
ചിക്കാമ ായിൽ  ഒസത്താരു ിക്കുന്നു. നവം ർ 1,2,3 
തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ‘തല ുെകളുസട െം  ം’ 
എന്ന പ്തിേിന കൂട്ടായ്ക് യിൽ രസെടുക്കുവാനാണ് 
ചിക്കാമ ായിൽ എത്തുന്നത്. മനാർത്ത് അമ രിക്കൻ 
ക്നാനായ  ക്കളുസട തെവാട് എന്ന് 
വിമശഷിപ്പിക്കുന്ന ചിക്കാമ ായിസല സെന്റസെ 
മ രീസ് ക്നാനായ കമത്താലിക്കാ മേവാലയ ാണ്  
തല ുെകളുസട ഈ െം  ത്തിന്റ 
മവേിസയാരുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 
രസെടുക്കുവാസനത്തുന്ന അതിധികസള 

അഭി ാനമത്താസടയും അതിമലസെ ആഹ്ലാേമത്താസടയും വരമവൽക്കാനായി ചിക്കാമ ായിസല യുവജനങ്ങൾ ഏസെ 
ഒരുക്കത്തിലാസണന്നും , െം  ത്തിന്റസെ രൂർണ വിജയത്തിനായി വിവിധ കമ്മിറ്റികസളസടാപ്പം  ുഴുവൻ യുവജനങ്ങസളയും 
രസെടുപ്പിക്കുസ ന്ന് ചിക്കാമ ാ സെ.മ രിസ് പ്ടസ്റ്റി മ ാർഡ് യൂത്ത് പ്രതിനിധി; പ്കിസ്സ് കട്ടപ്പുെം , സക െി വവ എൽ 
പ്രെിഡൻ്;  ആൽ ിൻ രിണർക്കയിൽ, യുവജനമവേി പ്രെിഡൻ്; ആൽ ിൻ രുലിക്കുമന്നൽ എന്നിവർ അെിയിച്ചു. 

   േശവത്സര നിെവിൽ ചിക്കാമ ാ സെ.മ രീസ്സിൽ അധയാരക ആേരണവും, സ്റ്റഡി ക്ലാെും െംഘടിപ്പിക്കുന്നു 
സെപ്തം ർ 15 ഞായൊഴ്ച രാവിസല 11.30 തിന്റ ചിക്കാമ ാ സെ. മ രീസ് ക്നാനായ കമത്താലിക്കാ 
മേവാലയത്തിൽ വച്ച്  മലാകത്തിൻസെ വിവിധ ഭാ ങ്ങളിൽ അധയാരകരായി മെവനം 
സചയ്ക്തിട്ടുള്ളവസരയും അതുമരാസല ഇടവകയിൽ മെവനം സചയ്യുന്ന എലലാ 
 താഅധയാരകമരയും ാണ് ചടങ്ങിൽ ആേരിക്കസപ്പടുന്നത്.  തുടർന്ന് സ ൻസ് ആൻഡ് വി ൻസ് 
 ിനിസ്പ്ടിയുസട ആഭി ുഖ്യത്തിൽ  ുരുശിഷയ  ന്ധങ്ങളുസട  ാഹാത്മ്യസത്തക്കുെിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡി 
ക്ലാെും പ്ക ീകരിക്കും.പ്രെിദ്ധ ൊ ൂഹിക പ്രവർത്തകയും ഭാരതെർക്കാരിന്റസെ നാരീശ ി 
അവാർഡ് മജതാവു ായ മഡാ. എം. എസ്. െുനിലാണ്  ുരുശിഷയ  ന്ധം പ്കിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ 
എന്ന വിഷയസത്ത ആസ്രേ ാക്കി ക്ലാസ്സ് എടുക്കുന്നത്.  കൂടാസത വിജ്ഞാനപ്രേ ായ വിവിധ 
വിഷയങ്ങസളക്കുെിച്ചും ക്ലാെിൽ ചർച്ച സചയ്യസപ്പടും. മഡാ . െുനിൽ മകരളത്തിൽ നിർധനരായ 
അമനകർക്ക്  ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു ന കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  മനതൃതവം 
നൽകിവരുന്നു. ഇടവക അം ങ്ങളായ ഏവസരയും  ഈ ചടങ്ങിമലക്ക്  െവാ തം സചയ്യുന്നു  


