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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  രണ്ോം ഞോയർ / Second  Sunday of  Lent  

Mar 01 PASSAGE 10:00 AM Mass 11:45 AM Mass 

1st Reading Gen  05: 19-31 Alex Karukapparambil Michelle Karuthedam 

2nd Reading Rom 6:15-23  Jose Pullattukalayil Roweena Pathiyil 

Gospel Mt 7:21-27   

ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീെിൽ  കൂടോരനയോ തല ദശവത്സര െം േം 
 ടത്തസെട്ടു 

ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്ക ദദവോലയത്തിന്റസെ 
ദശവത്സരനത്തോട് അ ുബന്ധിച്ച് ഓനരോ േോെവും  ടത്തസെടുന്ന കൂടോരനയോ തല 
െം േത്തിന്റസെ ഭോ േോയി സെ.ജൂഡ് കൂടോരനയോ ത്തിന്റസെ െം േം  ടത്തസെട്ടു . 
കൂടോരനയോ   ഭോരവോഹികളോയ ഫ്രോൻെിസ് കിഴനക്കക്കുറ്റ്, നജോസ് പിണെക്കയിൽ, 
ഏലമ്മ സചോള്ളനബൽ എന്നിവരുസട ന തൃതവത്തിൽ ദദവോലയത്തിൽ കോഴ്ചസവെ് 
 ടത്തുകയും വി. കുർബോ യിലുള്ള െജീവേോയ പങ്കോളിത്തത്തി ു നവണ് ന തൃതവം 
 ൽകുകയും സചയ്തു. തുടർന്ന് കൂടോരനയോ ത്തിലുള്ള വിവിത വീടുകളിനലക്കുള്ള 
േോതോവിന്റസെ തിരുെവരൂപം ഇടവക അെി.വികോരി രോദർ ബിൻസ് നചത്തലയിൽ 
 ിന്ന് െവീകരിക്കുകയും ,കൂടോരനയോ ത്തിസല എലലോവസരയും ഉൾസെടുത്തി 
സ്േരണികയ്ക്കോയി ഫ് ൂെ് ചിഫ്തം എടുക്കുകയും സചയ്തു 

സെേീ ോർ െംഘടിെിച്ചു  
ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീസ് 
ക് ോ ോയ പള്ളിയിൽ ദഹസ്കൂൾ 
കുട്ടികളുസട േോതോപിതോക്കൾക്ക് 
നവണ്ി ഫ്പനതേക സെേി ോർ 
െംഘടിെിച്ചു . ന ോ: അജി നേോൾ 
പുത്തൻ പുരയിൽ ആയിരുന്ന 
സെേി ോർ  യിച്ചത് . നകോനളജ് 
ജീവിതം എങ്ങസ  കൃേികരിക്കണം 
അതി ോയി കുട്ടികസള എങ്ങസ  
ഒരുക്കണം എന്നതിസ  ക്കുെിച്ച് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
േോതോപിതോക്കൾക്ക് പെഞ്ഞ്  ൽകി . 
ഇരുന ോനെോളം േോതോപിതോക്കൾ 
സെേീ ോെിൽ പസങ്കടുത്തു. 



 

 

ബിഷെ് െോനരൽ തട്ടിൽ  യിക്കുന്ന ന ോമ്പുകോല ധ്േോ ം  
 
 ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്കോ 
ദദവോലയത്തിന്റസെ ദശവത്സരനത്തോട് അ ുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷസത്ത 
ന ോമ്പുകോല ധ്േോ ം ഷംഷോബോദ് രൂപതോദ്ധ്േക്ഷൻ േോർ െോനരൽ തട്ടിൽ 
 യിക്കും . േോർച്ച് 27, 28, 29 സവള്ളി ശ ി ഞോയർ ദിവെങ്ങളിലോണ് 
 ടത്തസെടുന്നത് . എലലോ ദിവെവും രോവിസല 9 േണിക്ക് 
വി.കുർബ്ബോ നയോടുകൂടി ആരംഭിച്ച് ദവകീട്ട് 5 േണിക്ക് ആരോധ് നയോസട 
െേോപിക്കും . ഫ്പശക്ത വോഗ്മിയും ധ്േോ  ചിന്തക ുേോയ ബിഷെ് 
െോനരൽ തട്ടിൽന്റസെ ധ്േോ ത്തി ോയി വിവിധ് കമ്മിറ്റികളോയി തിരിഞ്ഞ് 
വിപുലേോയ കൃേികരണങ്ങളോണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്  

ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീസ് ദദവോലയത്തിൽ വ ിതോദി ം ആനഘോഷിക്കുന്നു  
ചിക്കോന ോ സെന്റ് നേരീസ് ക് ോ ോയ കനത്തോലിക്കോ 
ദദവോലയത്തിൽ ദശവത്സരനത്തോട് അ ുബന്ധിച്ച് േോർച്ച് 8 
ഞോയെോഴ്ച ആന ോള വ ിതോദി ം പുതുേയോർന്ന ഫ്പനതേക 
പരുപോടികനളോസട ആനഘോഷിക്കുന്നു. വ ിത 
ശോക്തീകരണത്തിന്റസെ ഭോ േോയി  ോട്ടിസല 101 വ ിതകൾക്ക് 
െവയം സതോഴിലിന്റസെ ഭോ േോയി 101 തയ്യൽ 
സേഷീൻ  െമ്മോ േോയി  ൽകുന്നു . അതി ുള്ള ഫ്പനതേക 
പരിശീല  നകോഴ്െും ൌജ േേോയി  ൽകുന്നതോണ് . 
ദശവത്സരത്തിസല ഈ കോരുണേസ്പർശ ത്തിന്റ 
വ ിതകളുസട ഇടയിൽ  ിന്നും ആത്മോർത്ഥേോയ 
െഹകരേോണ് ലഭിക്കുന്നത് . അനതോസടോെം 
വ ിതകൾക്കോയി പുതുേയോർന്ന വിവിധ്യി ം 
േത്സരങ്ങളും ഇടവകയുസട വിേൻസ് േി ിസ്ടിയുസട 
ന തൃതവത്തിൽ  ടത്തസെടുന്നു  

െി ി ആർട്ടിസ്റ്റ് െു ിൽ െുഖദ രുഡ് സരസ്റ്റ്ഉദ്ഘോട ം സചയ്തു  
  
 ചിക്കോന ോ സെൻനേരിസ് ഇടവകയിൽ 
വിൻസെന്റ്  ി നപോൾ സെോദെറ്റിയുസട 
ആഭിേുഖേത്തിൽ രുഡ് സരസ്റ്റ് െംഘടിെിച്ചു. 
50 ന ോയമ്പിന്റ ഒരുക്കേോയി ‘തിരിഞ്ഞ് 
ന ോക്കലിന്റസെ’ െനേശവുേോയി ആചരിച്ച 
നഫ്പഫ്തത്തോ ദി നത്തോട് അ ുബന്ധിച്ചോയിരുന്നു 
രുഡ് സരസ്റ്റ് െംഘടിെിച്ചുത് . ഫ്പശസ്ത 
െി ിേോ തോരം െു ിൽ െുഖദ രുഡ് സരസ്് 
ഉദ്ഘോട ം സചയ്തു . ഇതു വഴി 
െേോഹരിക്കുന്ന തുക ന ോമ്പ് കോലത്ത് വിവിധ് 
ചോരിറ്റി ഫ്പവർത്ത ങ്ങൾക്കോയി 
ചിലവഴിക്കും എന്ന് െംഘോടകർ അെിയിച്ചു.  



 

 

ചിക്കോന ോ സെ. നേരീസ് ദദവോലയത്തിൽ വിഭൂതി തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഭക്തി ആദരനവോസട ആചരിച്ചു  


