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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 

ന ോമ്പുകോലം  ഒന്ോം ഞോയർ / First Sunday of  Lent  

Feb 23 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading Ex 34: 27-35 Taju Kandarappallil Riyana Mattaiparambil 

2nd Reading Eph 4:17-24  Mintu Manookunnel Mat Maplet  

Gospel Mt 4:1-11    

 ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മോതോപിതോക്കൾക്കുനേണ്ടി ടെമി ോർ  
 ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മോതോപിതോക്കൾക്കുനേണ്ടി ഒരു ടെമി ോർ 
ടെബ്രുേരി 23 ഞോയറോഴ്ച പത്തുമണിക്കുള്ള കുർരോ യ്ക്ക്കുനേഷം സ്കൂളിൽ േച്ച് 
 െത്തടെെുന്തോണ് . കുട്ടികൾ േരിയോയ നകോഴ്െുകൾ ടതരടെെുക്കുന്ത് 
െംരന്ധിച്ചും നകോനളജിലും ഹൈസ്കൂളിലും കുട്ടികൾ ന രിനെണ്ടി േരുന് 
ടേലലുേിളികടള െലബ്പദമോയി ന രിെുന്ത് െംരന്ധിച്ചും ബ്പനയോജ ബ്പദമോയ 
ഒത്തിരിനയടറ കോരയങ്ങൾ ഈ ടെമി ോറിൽ ചർച്ച ടചയ്യുന്തോണ്. േളടര 
ബ്പധോ ടെട്ട ടെമി ോർ ആയതി ോൽ കഴിയുന്ബ്ത എലലോ മോതോപിതോക്കളും 
പടെെുക്കണടമന്് തോത്പരയടെെുന്ു . 
   േിഭൂതി തീരുകർമ്മങ്ങൾ  
50 ന ോയമ്പിനലക്ക് ബ്പനേേിക്കുന്തിന്ടറ മുനന്ോെിയോയുള്ള േിഭൂതിയുടെ 
തീരുകർമ്മങ്ങൾ ടെബ്രുേരി 24 തിെളോഴ്ച രോേിടല 9  ും ഹേകിട്ട് 7 മണിക്കും 
േിേുദ്ധ കുർരോ  ഉണ്ടോയിരിക്കും.  

ടെ.നമരീസ് യുേജ ങ്ങളുടെ 
ന തൃതവത്തിൽ കയോമ്പസ് മി ിസ്െി 

െംഘെിെിച്ചു  
 
   ചിക്കോന ോ യൂത്ത് മി ിസ്െിയുടെ 
ന തൃതവത്തിൽ uic യൂണിനേഴ്െിറ്റിയിൽ 
േി.കുർബ്ബോ യും കൂട്ടോയ്ക്മയും െംഘെിെിച്ചു. 
25 ഓളം കുട്ടികൾ െം മത്തിൽ പടെെുത്തു . െോ 
രിൻസ് നചത്തലിൽ േി. കുബ്ബോ യ്ക്ക്ക് 
ന തൃതവം  ൽകി . നകോർഡിന റ്റർ ബ്കിസ് 
കട്ടെുറം യുേജ ങ്ങൾക്കോയി  െത്തുന് കർമ്മ 
പദ്ധതികടള കുറിച്ച് േിേദീകരിച്ചു . തുെർന്് 
എലലോേർക്കും സ്ന ൈേിരുന്ും  ൽകി  

കോരുണയത്തിന്റ കരം  ീട്ടി ഷിക്കോന ോ 
ടെ.നമരീസ് െി.െി.ഡി േിദയോർത്ഥികൾ. 
 ടെന്് നമരീസ് ക് ോ ോയ 
കനത്തോലിക്ക ഹദേോലയത്തിടല െി.െി.ഡി 
േിദയോർത്ഥികൾ േിേവോെ 
പരിേീല നത്തോടെോെം കോരുണയത്തിന്ടറ 
കരം പിെിച്ച് ചോരിറ്റി േർക്കി ോയി ഒത്തു 
നചർന്ു . 10th ടബ് യിഡിൽ പഠിക്കുന് 
കുട്ടികൾ െോ. രിൻസ് നചത്തലിൽ , ടരന്ി 
കോെിരപോറയിൽ , ഷോർടമയിൻ കട്ടപുറം 
എന്ിേരുടെ ന തൃതവത്തിൽ “feed My Starving 

children”എന് സ്ഥോപ ത്തിൽ േിേിധ 
രോജയങ്ങളിനലക്കുള്ള പോേടെട്ട 
കുട്ടികൾക്കോയി അയക്കുന്  ഭക്ഷണം 
പോയ്ക്ക്ക് ടചയ്യുന്തിൽ െൈോയിച്ചു . 
യുേജ ങ്ങളിൽ ഒരു  േയഅ ുഭേം ഇതു 
േഴി െൃഷ്ടിക്കുേോൻ െോധിച്ചു.  



 

 

ചിക്കോന ോ ടെൻ് നമരീസ് നദേോലയത്തിടല മൂന്് ന ോമ്പോചരണം ഭക്തി ിർഭരമോയി  
ചിക്കോന ോ ടെന്് നമരീസ് ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്കോ ഹദേോലയത്തിൽ ടെബ്രുേരി 3,4,5 തീയതികളിൽ  െന് മൂന്് 
ന ോമ്പോചരണേും പുറത്ത്  മസ്കോരേും ഭക്തി ിർഭരമോയി . എലലോ ദിേെേും ഹേകിട്ട് 7 ന് േി.കുർബ്ബോ യും ബ്പനതയക 
ബ്പോർത്ഥ യും  െത്തടെട്ടു . അേെോ  ദിേെമോയ രുധ ോഴ്ച്ച ഹേകിട്ട് 7 ന് േി.കുർബ്ബോ യും തുെർന്് കെുത്തുരുത്തി 
ടെന്് നമരീസ് ക് ോ ോയ ഹദേോലോയത്തിടല കൽകുരിേിെൽ  െത്തടെെുന് ബ്പനതയക ബ്പോർത്ഥ യോയ പുറത്ത് 
 മസ്കോരേും  െത്തടെട്ടു .െോ. നരോരൻ േട്ടംപുറത്തിന്ടറ മുഖ്യകോർമികതവത്തിൽ  െത്തിയ പുറത്ത്  മസ്കോരത്തിൽ 
െോ. നതോമസ് മുളേ ോൽ, െോ. നജോ സ് ടചറു ിലത്ത് എന്ിേർ െൈകോർമ്മികരോയിരുന്ു. ഹദേോലയത്തിൽ ബ്പനതയകം 
തയ്യോറോക്കിയ കുരിശ്ലെിയിൽ ന ർച്ച എണ്ണ ഒഴിക്കുന്തി ും തിരി കത്തിക്കുന്തി ുമുള്ള അേെരമുണ്ടോയിരുന്ു .  ൂ് 



 

 



 

 



 

 



 

 


