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 Jesus Heals a Demon-Possessed Boy 



 

 

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 മമാശ കാലം മൂന്ാം ഞായർ / Third Sunday of  Elijah Cross-Moses 

Sep 22 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading Dt 09:01-06 Kusumam Oliyil Tara Kandarappallil 

2nd Reading Phil 03: 01-11 Philip Elakkat Jacob Mannakulathil 

Gospel Mt 17: 14-21   

   Wedding Banns 

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, Chicago with  Tony Joseph s/o  Simon and Eliza-
beth from Kottoor family of St. Stephen's Knanaya Catholic Mission, Las Vegas and 
Phoenix is scheduled on October 19, 2019. 

AJITH JOHN ALAPATTU:  Wedding of Ajith John s/o John and Alice from Alapattu    
family of St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Morton Grove, Chicago  with Pri-
yanka  James d/o James and Kochumol James from Mannoothara family of St. Ste-
phen's Knanaya Catholic Parish, Kattappana is scheduled on October 28, 2019. 

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

  ദശവത്സര നിറവിൽ ചിക്കാമ ാ സെ.മമരീസ്സിൽ സെമിനാർ െഘടിപ്പിച്ചു  
 സെപ്തംബർ 15 ഞായറാഴ്ച സെ. മമരീസ് ക്നാനായ കമതാലിക്കാ മദവാലയതിൽ വച്ച് മതമബാധന 
അധയാപകസര ആദരിക്കുകയും തുടർന്്  ുരുശിഷ്യ ബന്ധങ്ങളുസട മഹാത്മ്യസത ആസ്പദമാക്കി സെമിനാർ 
നടതസപ്പടുകയും സചയ്യുതു. സമൻസ് ആൻഡ് വിമൻസ് മിനിസ്്ടിയുസട ആഭിമുഖ്യതിൽ ്കമീകരിച്ച സെമിനാറിന് ്പെിദ്ധ 
ൊമൂഹിക ്പവർതകയും ഭാരതെർക്കാരിന്സറ നാരീശ ി അവാർഡ് മേതാവുമായ മ ാ. എം. എസ്. െുനിൽ മനതൃതവം 
നൽകി. വിഞാനാന്പദമായ വിവിധ വിഷ്യങ്ങസളക്കുറിച്ചും തദവെരതിൽ ചർച്ച സചയ്യതു. നിരവധി മപർ പസുടുത 
ചടങ്ങിന്സറ െു മമായ ്പവർതനങ്ങൾക്ക് സമൻസ് ആൻഡ് വിമൻസ് മിനിസ്്ടി ഭാരവാഹികൾ മവണ്ട ്കമീകരണങ്ങൾ 
ഏർസപ്പടുതി  

 സെപ്തംബർ 27 സവള്ളിയാഴ്ച വവകിട്ട് 
7.30ന് സെ. സേയിംസ് കൂടാരമയാ ം; 
സ്റ്റീഫൻ മചാളളംമേലിന്സറ ഭവനതിൽ. 

 

 സെപ്തംബർ 28 ശനിയാഴ്ച 
സെ. പീറ്റർ ആൻഡ് മപാൾ കൂടാരമയാ ം; 
വബേു കുമന്ലിന്സറ ഭവനതിൽ.  

ചിക്കാമ ാ സെ.മമരീസ് ദശവത്സര നിറവിൽ അമ്മമയാസടാപ്പം കൂടാരമയാ  െം മം.  

 ഭശവൽെരമതാടനുബന്ധിച്ച് ചിക്കാമ ാ സെൻ മമരീസ് ക്നാനായ കാതലിക് പള്ളിയിൽ നിന്ും 
്ബെീൽ, അർേൻറീന, പനാമ വിമനാദ യാ്ത െംഘടിപ്പിക്കുന്ു നവംബർ 17 ഞായറാഴ്ച മുതൽ 24 
ഞായറാഴ്ച വസര . താത്പരയമുള്ളവർ പള്ളി ഓഫിെിമലാ ,െിബി വകതക്കസതാട്ടി യി ൽ, ൊേു ക ണ്ണംപളളി 
എന്ിവരുസട പക്കൽ മപര് നൽകാവുന്താണ് .  

 (773) 620-1202        &     (847)791-1824  



 

 

ഒക്മടാബർ മാെതിൽ നടതുന് സകാന്തപ്പതിന് മനതൃതവം നൽമകണ്ട  കൂടാര 
മയാ ങ്ങളുസട  മപരും തീയതിയും ചുവസട മചർക്കുന്ു. 

ചിക്കാമ ാ സെ.മമരീസ് ഇടവകയിൽ ഒക്മടാബർ ഒന്് സചാവ്വാഴ്ച മുതൽ ഒക്മടാബർ പത് 
വയാഴാഴ്ച വസര സകാന്ത പതു നമസ്കാരം നടതസപ്പടുന്ു. ഓമരാ ദിവെവും ഓമരാ 
കൂടാരമയാ തിന്സറ മനതൃതവതിലായിരിക്കും നമസ്കാരം നടതസപ്പടുക.  

  10-1-18  സചാവ്വ:  സെൻറ് സേയിംസ് കൂടാരമയാ ം -8PM 

  10-2-18 ബുധൻ:  സെൻറ് േൂഡ്  കൂടാരമയാ ം -8PM 

  10-3-18  വയാഴം:  സെൻറ്  ആൻറണി കൂടാരമയാ ം -8PM 

  10-4-18  സവള്ളി:  സെൻറ് .പീറ്റർ & മപാൾ  കൂടാരമയാ ം 8PM 

  10-5-18 ശനി:    സെൻറ്  ലൂർദ് മാതാ കൂടാരമയാ ം –11 A M 

  10-6-18  ഞായർ:  സെൻറ്  സതമരെ കൂടാരമയാ ം  –9.30AM 

  10-7-18  തിുൾ:   സെൻറ്  മോെഫ് കൂടാര യാ ം –8PM 

  10-8-18  സചാവ്വ:  ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കൂടാരമയാ ം –8PM 

  10-9-18  ബുധൻ:  സെൻറ്  മതാമസ് കൂടാരമയാ ം– 8PM 

  10-10-18  വയാഴം: സെൻറ് മെവയർ കൂടാര യാ ം –8PM 

സെന്റ് മമരീസ്  ഇടവകയിൽ വിശ്ശ്വാെ പരിശീലനതിൽ  ഏർസപ്പട്ടിരിക്കുന് കുട്ടികൾ 
ഒക്മടാബർ  മാെതിൽ സകാന്ത നമസ്ക്കാരം നടതി ഇടവകയുസട ശബ്ദിയിൽ  പുാളികളാകുന്ു. 
കുട്ടികളുസട ഈ മറാെറി ചലഞ്ചു പരിപാടിയിമലക്ക് മാതാപിതാക്കൾ അവസര മ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു 
സകാണ്ടുവരണം എന്് അറിയിക്കുന്ു. 

സകാന്ത പതു  ആചരണതിൽ മുടങ്ങാസത പസുടുക്കുന് കുട്ടികൾകും, ക്ലാെിനും െമ്മാനം 
നല്കുന്താണ്. 

വി. വിൻസെൻറ്  ി മപാൾ തിരുനാൾ  
 സെ.മമരീസ് പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ വിൻസെൻറ്  ി മപാളിന്സറ തിരുനാൾ സെപ്തംബർ 29 തിന് 
ഞായറാഴ്ച ആമഘാഷ്ിക്കുന്ു. ൊമൂഹയ ്പവർതന മമഖ്ലകളിൽ ഏസറ ്ശദ്ധ സചലുതുന് ഇടവകയിസല 
ഭ െംഘടനയായ വിൻെന്സറ  ി മപാൾ സൊവെറ്റിയുസട മനതൃതവതിലാണ് തിരുനാൾ ആമഘാഷ്ിക്കുന്ത്. 
വർഷ്ംമതാറും ചാരിറ്റി ്പവർതനങ്ങളിലുസട അമനകർക്ക് െഹായ. ഹസ്തമാകുന് ഈ മിനിസ്്ടിയുസട 
മെവനങ്ങസള പിന്തുണയ്ക്ക്കുന്തിന്സറ ഭാ മായി ഏവർക്കും ഭവന പരിെരങ്ങളിൽ വിളയുന് പച്ചക്കറികൾ 
സചറിയ പായ്ക്ക്കറ്റുകളിലാക്കി രണ്ട് രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം സചയ്യാൻ തക്കവണ്ണം സകാണ്ടു വന്് 
ഏൽപ്പിക്കുന്ത് ഈ െംഘടനയ്ക്ക്ക് ഏസറ െഹായകരമാവും. 

a AM 


