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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 
08:30am   Holy Mass in English 
TUESDAY 
After Mass    Novena to St. Anthony  
 
THURSDAY 
After Mass    Novena to St. Jude  
FRIDAY 
06:00pm   Holy Mass in Malayalam 
08:30am   Holy Mass in English 
 
SATURDAY    
10:00am   Holy Mass in Malayalam 
followed by Novena to Our Lady of 
Perpetual Help 

ആഗമനകാലം അഞ്ാം ഞായർ / Fifth Sunday of  Annunciation  

Jan 05 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading Is 60:1-6  MaryKutty Chemmachel Abin Kakkattil 

2nd Reading Eph 3:2-3a  Jisha Poothufayil Merril Ksimulayil 

Gospel Mt 2:1-12    

സുകൃതജപ പുണ്യത്തിൽ ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഇടവക  
 സുകൃതജപപുണ്യത്തിൽ പിറവി തിരുനാളിന്റ ഒരുങ്ങി 
ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഇടവക . നൽകസെട്ട സുകൃതജപം 
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തീ നുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയ വർക്കാണ് 
സമ്മാനം ഒരുക്കിയത് . 5 - 10 വയസ്സ് പ്പായമായവരിൽ മരിയൻ 
ഗജാസ്കരികുളം [ 781 ], ജൂലിയ വാഗക്കൽ [ 650 ], സാപ്രാ കുന്നഗേരിൽ 
[ 543 ]എന്നീ വരും 11-15 വയസ്സിൽ അലീഷ വാഗക്കൽ [ 2027 ], ഗ ാണ്ി 
കുടിലിൽ [ 1002 ], ഗജാസ് ലിൻ ആലൊട്ട് [ 381 ] എന്നീ വരും 16-25 
വയസ്സിൽ ഗജാസ് ലിൻ കുടിലിൽ [ 1520 ] ,സെയ്മി പൂതൃക്കയിൽ [ 108 ]
ഗഷർലിൽ തറത്തഗട്ടൽ [ 101 ]എന്നീ വരും 26-40 വയസ്സിൽ റ്റീനവാഗക്കൽ 
[ 2025 ]ഭാവനകീഴവലലിയിൽ [ 1840 ]മിന്ററു മണ്ണൂക്കുഗന്നൽ [ 1234 ]എന്നീ 
വരും 41-60 വയസ്സിൽ ഷഷനി തറത്തഗട്ടൽ [ 2201 ] ലിൻസി 
പിണ്ർക്കയിൽ [ 2151 ] സാലി കിഴഗക്കക്കുറ്റ് [ 2020 ] എന്നീവരും , 61- 
വയസ്സിൽ  ീനാ കുമ്പുക്കൽ [ 2050 ] എത് സമ്മ വാലുമറ്റത്തിൽ [ 1210 ] 
ഗമരി വരിക്കമാം സതാട്ടിയിൽ [ 1002 ] എന്നീ വരും സമ്മാനർഹരായി . 89 
ഗപർ പസെടുത്ത മത്സരത്തിൽ 53299 പ്പാവിശ്യം സമാത്തം സൃകൃതജപം 
എഴുതുവാൻ സാധിച്ചു . സൃകൃതജപം എഴുത്ത് മത്സരത്തിൽ പസെടുത്ത 
ഏറ്റവും പ്പായം കൂടിയ വയക്തിയായി ഏലി കുരയൻ സപരിങ്ങലത്തിൽ 
93 വയസ്സ് തിരസെടുക്കസെട്ടു . വിജയികൾക്ക് ഗജാസ് പിണ്ർക്കയിൽ 
സമ്മാനങ്ങൾ സ്ഗപാൺസർ സചയ്തു   



 

 

 ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഇടവകയിൽ കുെിഷപതങ്ങളുസട തിരുനാൾ ആഗ ാഷിച്ചു  
 ഉണ്ണിസയശ്ുവിന്റ ഗവണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായ രണ്ട് വയസ്സിന്റ താസഴയുള്ള ആൺകുട്ടികളുസട അനുസ്മരിച്ച് 
പ്പാർത്ഥിക്കുന്ന കുെി ഷപതങ്ങളുസട തിരുനാൾ ഡിസം ർ 28 ശ്നിയാഴ്ച രാവിസല 10 മണ്ിക്ക് ശ്ിശ്ുദിനമായി 
ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഇടവകയിൽ ആഗ ാഷിച്ചു . വി.കുർബ്ബാനയ്ക്ക് ഗശ്ഷം കുട്ടികസള എലലാം 
പുൽകൂട്ടിസല ഉണ്ണിഗയശ്ുവിന്റ അടിമസവച്ച് പ്പാർഥിക്കുകയും എലലാം കുട്ടികൾക്കും മധുരപലഹാരം വിതരണ്ം 
സചയ്യുകയും സചയ്തു   



 

 

  പാഗരാഹിതയ സവീകരണ്ത്തിന്റസറ 14ാാാം വാർഷികം ആഗ ാഷിച്ചു  
ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ക്നാനായ ഷദവാലയത്തിൽ കഴിെ ഒന്നര വർഷമായി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിട്ട് 
സ്തുതയർഹമായി ഗസവനം സചയ്യുന്ന ൊ  ിൻസ് ഗചത്തലിൽ തന്റസറ പൗഗരാഹിതയ സവീകരണ്ത്തിന്റസറ 14ാാാം വാർഷികം 
ആഗ ാഷിച്ചു . അഗന്ന ദിവസം കൃതഞ്ജതാ ലി അർെിക്കുകയും മഗനാഹരവും പൃദയസ്പർശ്ിയുമായ സഗരശ്ം 
നൽകുകയും സചയ്തു. എലലാം ഇടവകജനങ്ങളുസടയും ഗപരിൽ വികാരി ൊ ഗതാമസ്സ് മുളവനാൽ അഭിനരിക്കുകയും 
ഷദവാനുപ്ഗഹം ഗനരുകയും സചയ്തു. തുടർന്ന് ഗകക്ക് മുറിച്ച് മധുരം പെുസവച്ചു  



 

 

ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഷദവാലയത്തിസല തീരുപിറവി ആഗ ാഷം ഭക്തിനിർഭരമായി.  
 ഇരുപത്തഞ്് ദിവസസത്ത ഒരുക്കത്തിന്റ ഗശ്ഷം ചിക്കാഗഗാ സസന്റ് ഗമരീസ് ഷദവാലയത്തിൽ നടന്ന തിരുപിറവി 
ആഗ ാഷങ്ങൾ ഭക്തിനിർഭരമായി. ഡിസം ർ 24 സചാവ്വാഴ്ച ഷവകിട്ട് 4 മണ്ിക്ക് യുവജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ 
ശ്ുപ്ശ്ൂഷയിലും 7 മണ്ിക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് നടത്തിയ തീരുകർമ്മത്തിലും ആയിരകണ്ക്കിന്റ വിശ്വാസികൾ പസെടുത്തു. 
യുവജനങ്ങളുസട ഗനതൃതവത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പുൽക്കൂട് ഏവരുസടയും പ്പശ്ംസ പിടിച്ച് പറ്റി . സകാച്ചു കുട്ടികൾ നടത്തിയ 
മഗനാഹരമായ നൃത്തവും കുട്ടികളുസട ശ്ൃൊരിഗമള പ്പകടനവും ഏവസരയും ആകർഷിച്ചു. തീരു കർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി ൊ 
ഗതാമസ്സ് മുളവനാൽ മുഖ്യകാർമ്മികനായി . ചർച്ച് എക്സികയൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ സാ ൂ നടുവീട്ടിൽ , ഗജാഗമാൻ 
സതഗക്കപറമ്പിൽ , സീനി സനടുംതുരുത്തിയിൽ , സണ്ണി ഗമഗലടം , പ്കിസ്സ് കട്ടെുറം എന്നിവർ ചടങ്ങുകളുസട സുഗമമായ 
പ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവണ്ട ഗനതൃതവം നൽകി  



 

 


