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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 

നനോമ്പുകോലം  നോലോം ഞോയർ / Fourth Sunday of  Lent  

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

1st Reading Gen  11: 1-9 Reena Naduveettil  

2nd Reading Rom 8:12-17  Annamma Thekkeparambil  

Gospel Mt 21:33-44   

  
 ഇന്ന് നലോകം മുഴുവൻ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന കകോനറോണ വവറസികന നമ്മൾ അതീവ ഗൗരവനതോകട 
കോണണം . അനത സമയം പരിഭ്രോന്തരോനകണ്ട . എന്നോൽ വളകരയധികം ജോഭ്ഗത പോലിനക്കണ്ടതുണ്ട് . ഈ വവറസ് 
ഫ്ളൂ വവറസ് നപോകല ആനരോഗയമുള്ളവർക്ക് ബോധിച്ചോൽ വലിയ ഭ്പശ്നങ്ങൾ ഇലലോകത കടന്ന് നപോകും . 
എന്നോൽ ഭ്പോയമോർക്കും , മറ്റ് അസുഖകങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിൽ കഴിക്കുന്നവർക്കും ബോധിച്ചോൽ കപട്ടന്ന് 
മോറുവോൻ ഭ്പയോസമോണ് കൂടുതൽ പുതിയ case . കൾ കപകട്ടന്ന് ഉണ്ടോയോൽ അവകരകയലലോം hopitalize കചയ്യോനനോ 
അവർക്ക് ആവശ്യമോയ ചികിത്സകൾ കകോടുക്കുവോനനോ ഉള്ള സോഹചരയം നമ്മുകട കമഡിക്കൽ fieldൽ ഇലല . 
അതിനു പുറനമ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള വകരയും ചികിത്സിക്കണം . അതുകകോണ്ടോണ് സർക്കോർ നേശ്ീയ 
അടിയന്തരോവസ്ഥ ഭ്പഖയോപിച്ചത്. എലലോ ഭ്പനേശ്ങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുക. വവറസിന്കറ വയോപനം 
കുറയ്ക്ക്കുന്നതിലൂകട, ആശ്ുപഭ്തി സംവിധോനതിന്കറ രോരം കുറയ്ക്ക്കോൻ ഇത് സഹോയിക്കും. അതുവഴി 
കമഡിക്കൽ നമഖലയിലുള്ള ജീവനക്കോകര നിലനിർതികക്കോണ്ട് നരോഗം മൂർച്ഛിച്ച നതോതിലുള്ളവറക്ക് 
അർഹമോയ ചികിത്സ കകോടുക്കോനും കഴിയും . ഇറ്റലിയിൽ ധോരോളം നകസുകൾ ഒനരസമയം 
സംരവിക്കുന്നതിനോൽ, ആശ്ുപഭ്തിയിൽ ഭ്പനവശ്ിക്കോൻ കഴിയോകത. നവണ്ട ചികിത്സ സമയത് കകോടുക്കുവോൻ 
പറ്റോകത വരുന്നതോണ് അവിടുകത േുരന്തതിന് കോരണം .  
 അതിനോൽ നമ്മൾ ഓനരോരുതരുകടയും ഉതരവോേിതവം ഇത് നമ്മുക്ക് വരോതിരിക്കുന്നത് 
നനോക്കുന്നതിനനോടോപ്പം എങ്ങകന ഇത് സമൂഹതിൽ വയോപിക്കുന്നതികന തടയുക എന്നതു മോഭ്തമോണ് : ഇവികട 
വവറസികന തടയുവോൻ നമുക്ക് കചയ്യോൻ പറ്റുന്ന കോരയങ്ങൾ സോമൂഹ കൂട്ടോയ്ക്മയിൽ അകലം പോലിക്കുക, 
മറ്റുള്ളവരുമോയുള്ള ശ്ോരീരിക സ്പർശ്നം(ആലിംഗനം ,ഹസ്തേോനം )മുതലോയവ ഒഴിവോക്കുക. ശ്ുചിതവം 
പോലിക്കുക. അങ്ങകന സമൂഹതിൽ പടർന്നുകയറിയ ഈ വവറസികന നമുക്ക് അകറ്റി നിർതുവോൻ 
സോധിക്കും.  
         നഡോ. എമിലി ചോനക്കോ പൂവതിങ്കൽ  



 

 

വനിതോേിനതിൽ മുതിർന്ന വനിതകകള ആേരിച്ചു  
അഖില നലോക വനിതോ േിനമോയ മോർച്ച് 8 
ഞോയറോഴ്ച ചിക്കോനഗോ കസന്് നമരീസ് 
ക്നോനോയ കനതോലിക്കോ വേവോലയതിന്കറ 
േശ്വത്സരതനലോഷനതോട് അനുബന്ധിച്ച് 
നടതകപ്പട്ട വനിതോേിനോനലോഷതിൽ 
ഇടവകയികല ഏറ്റവും മുതിർന്ന വനിതകകള 
അലങ്കോര തലപ്പോവ് അണിയിച്ച് ആേരിച്ചു. 
ചടങ്ങിൽ പകങ്കടുത എലലോ വനിതകൾക്കും 
ഭ്പനതയക സമ്മോനങ്ങളും വിതരണം കചയ്ക്തു. 
പോരീഷ് എക്സികയൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ 
പരിപോടിയുകട സുഗമമോയ 
ഭ്പവർതനങ്ങൾക്ക് നവണ്ട ഭ്കമീകരണങ്ങൾ 
ഒരുക്കി.  

Dear St. Mary’s Religious Education Families, 

We understand that you are very concerned about the health and welfare of your children and your families; we are too! 
 As per the decision of the last parish council meeting, Religious Education classes will be cancelled until further notice. 
Please take this time to strengthen your faith formation at home. We encourage you to review and study prayers with your chil-
dren at home, read bible passages, write reflections on bible passages, and/or to review previously taught chapters in your Reli-
gious Education books. If there are any questions, you can contact the CCD teachers at anytime. The teachers will be available to 
answer any of your questions. Also, if you would like to receive any spiritual resources such as books and/or guidance, please con-
tact church executives and/or priests/sisters. 
During this time, please encourage students to do the home-based activities for the church’s 10th year anniversary souvenir, such 
as, the cover page contest, essay completions, and/or title contest. For more information regarding these contests, please contact 
souvenir committee. 
 
 Please pray for those affected by this virus. We will continue to monitor the situation to take further precautions, if neces-
sary. Stay safe and health.   

“ഉണ്ണികക്കോരു ഊണ് “  സഹോയനിധി വിതരണം കചയ്ക്തു  
 നമോർട്ടൻ നഭ്ഗോവ് കസന്് നമരീസ് ക്നോനോയ 
നേവോലയതികല മതനബോധന സ്കൂളിന്കറ 
ആരിമുഖയതിൽ “ഉണ്ണികക്കോരു ഊണ് “ 
പദ്ധതിക്കുനവണ്ടി കുട്ടികൾ സവരൂപിച്ച ഒന്നരലക്ഷം രൂപ 
നകരളതികല സഹോയം അർഹിക്കുന്ന വിവിധ 
അഗതിമന്ദിരങ്ങളികല സനഹോേരങ്ങൾക്ക് വിതരണം 
കചയ്ക്തു . ഭ്പളയ േുരിതം അനുരവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
ആട് വിതരണം , വരൾച്ച നനരിട്ട ഭ്പനേശ്ങ്ങളിൽ 
കുടികവള്ള വിതരണം എന്നീ വിജയകരമോയ 
പദ്ധതികൾക്ക് നശ്ഷമോണ് ഭ്കിസ്തുമസ് കോലതു 
അഗതിമന്ദിരങ്ങളിൽ സനഹോേരങ്ങൾക്ക് രക്ഷണം 
നല്കുന്നതിനുനവണ്ടി ഉണ്ണികക്കോരു ഊണ് പദ്ധതി 
നടപ്പിലോക്കിയത് . ഭ്കിസ്തുമസ് കോലതു അനോവശ്യ 
ചിലവുകൾ ഒഴിവോക്കിയോണ് ജീവകോരുണയ 
ഭ്പവർതനങ്ങൾക്കുനവണ്ടി കുട്ടികൾ  പണം 
സവരൂപിച്ചത് . നകോട്ടയതുള്ള നവജീവൻ ഭ്ടസ്റ്റ് , 
പടമുഖതുള്ള സ്നനഹമന്ദിരം എന്നിവടങ്ങളിലോണ് 
സഹോയങ്ങൾ വിതരണം കചയ്ക്തത് . ഇടവക വികോരി 
ഫോ . നതോമസ് മുളവനോൽ, അസിസ്റ്റന്് വികോരി ഫോ . 
ബിൻസ് നചതലിൽ എന്നിവർ അഗതിമന്ദിരങ്ങളിൽ 
നനരികട്ടതിയോണ് സഹോയങ്ങൾ വിതരണം കചയ്ക്തത് . 
അനോവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴിവോക്കി , പണം സവരൂപിച്ച് , 
ചോരിറ്റി ഭ്പവർതനങ്ങൾ നടതുന്ന മതനബോധന 
സ്കൂളികല കുട്ടികളുകട വിശ്ോലമനസ്കതകയ ഇടവക 
വികോരിമോർ അരിനന്ദിച്ചു .വകക്കോരൻമോരും 
അധയോപകരും സിനസ്റ്റഴ്സും പദ്ധതിക്കുനവണ്ടി പണം 
സവരൂപിക്കുവോൻ നനതൃതവം നൽകി  



 

 

തയ്യൽ കമഷീൻ വിതരണ പദ്ധതിയുകട ഫണ്ട് വകമോറി  
 ചിക്കോനഗോ കസൻ് നമരിസ് ക്നോനോയ 
കനതോലിക്ക നേവോലയതികല േശ്വത്സര 
വനിതോേിനോന ോഷതിന്കറ രോഗമോയി 
നകരളതികല 101 വനിതകൾക്കോയി 
ഏർകപ്പടുതുന്ന സവയം കതോഴിൽസംരരതിന് 
സഹോയമോയി  തയ്യൽ കമഷീനും 
പരിശ്ീലനവും നല്കുന്നതിന് ആവശ്യമോയ 
ഫണ്ട് വകമോറി . ഈ പദ്ധതിക്ക് 
ഇടവകയികല ലീജിയൺ ഓഫ് നമരീ , ഭ്പയർ 
ഭ്ഗൂപ്പ് , വിമൺസ് മിനിസ്ടി  തുടങ്ങിയ 
കൂട്ടോയ്ക്മകളുകട 
കീഴിലുള്ള  എലലോവനീതകളുകടയും 
സഹകരണനതോകടയോണ്   നടപ്പിലോക്കുന്നത് . 
ഇതിന്കറ ഉദ് ോടനകർമ്മം മോർച്ച് 8 തിയതീ 
ഞോയറോഴ്ച േശ്വത്സര സോമൂഹയ ഭ്പവർതന സംരരങ്ങളുകട നകോർഡിനനറ്റർമോരോയ നജോസ് 
പിണർക്കയിൽ ,ഭ്ഫോൻസിസ്സ് കിഴനക്കക്കുറ്റ് , ബിനീ കതക്കനോട്ട് , ജൂലി കകോരട്ടിയിൽ എന്നിവരുകട സോന്നിധയതിൽ 
അസിസ്റ്റന്് വികോരി ഫോ: ബിൻസ് നചതലിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. പോരീഷ് എക്സികയൂട്ടീവ് 
അംഗങ്ങൾ പരിപോടിയുകട സുഗമമോയ ഭ്പവർതനങ്ങൾക്ക് നവണ്ട ഭ്കമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി.  

 
ഭ്പീ മോനരയജ് നകോഴ്സിൽ പകങ്കടുതവർക്ക് നകോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം കചയ്ക്തു  

 ചിക്കോനഗോ കസന്കറ നതോമസ് രൂപതയുകട കീഴിലുള്ള ക്നോനോയ റീജിയന്കറ ആരിമുഖയതിൽ മോർച്ച് 
ആറു മുതൽ എട്ടുവകര ചിക്കോനഗോ കസൻ് നമരീസ് ക്നോനോയ കനതോലിക്കോ നേവോലയതിൽ വച്ച് നടന്ന ഭ്പീ 
മോനരയജ് നകോഴ്സിൽ പകങ്കടുതവർക്ക് നകോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം കചയ്ക്തു. ക്നോനോയ റീജിയണികല 
ഫോമിലി കമ്മീഷനോണ് ഈ ഭ്തിേിന നകോഴ്സിന് നനതൃതവം നൽകിയത്. കോനഡ, ഓസ്നഭ്ടലിയ, വടനക്ക അനമരിക്ക 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമോയി 34 യുവജനങ്ങൾ പകങ്കടുത ഈ നകോഴ്സിൽ വിവോഹിതരോവോൻ നപോകുന്ന 
യുവതിയുവോക്കൾ അറിഞ്ഞിരിനക്കണ്ട വിവിധ വിഷയങ്ങകള ആസ്പേമോക്കി ക്ലോസുകൾ നടതകപ്പട്ടു. 
ആേയമോയി വിവോഹ ജീവിതതിനലക്ക് ഭ്പനവശ്ിക്കോൻ തയ്യോകറടുക്കുന്ന തങ്ങൾക്ക് ഈ നകോഴ്സ് ഏകറ 
സഹോയകരമോയിരുന്നു എന്ന് നകോഴ്സിൽ പകങ്കടുത യുവജനങ്ങൾ അരിഭ്പോയകപ്പട്ടു. ഫോേർ നതോമസ് 
മുളവനോൽ, ഫോേർ എഭ്ബഹോം മുനതോലത്, ഫോേർ നപോൾ ചൂരകതോട്ടിയിൽ, നഡോക്ടർ അജിനമോൾ 
പുതൻപുരയിൽ, നതോമസ് മയോലിൽ, ആൻസി നചലക്കൽ, ജീൻസ്& ഷീന പുതൻപുരയിൽ, 
നടോം മൂലയിൽ, തമ്പി & വഷനി വിരുതികുളങ്ങര, നടോണി പുലലോപ്പള്ളി, കബന്നി കോഞ്ഞിരപ്പോറ, കജയ കുളങ്ങര 
തുടങ്ങിവർ ക്ലോസ്സുകൾ വകകോരയം കചയ്ക്തു. നോട്ടിനലോ വിനേശ്നതോ വിവോഹിതരോവോൻ ഉനേശ്ിക്കുന്ന എലലോ 
വഭ്കസ്തവ യുവോക്കളും ഇതരം നകോഴ്സുകളിൽ പകങ്കടുത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമോക്കണം എന്ന് 
ക്നോനോയ റീജിയൺ ഡയറക്ടർ നമോൺ.നതോമസ് മുളവനോൽ അറിയിച്ചു.  ക്നോനോയ റീജിയണികല അടുത ഭ്പീ 
മോനരയജ് നകോഴ്സ് ഏഭ്പിൽ മോസതിൽ നയൂനയോർക്കിലും, ഒക്നടോബറിൽ ചിക്കോനഗോയിലും, ഡിസംബറിൽ 
കോലിനഫോർണിയയിലും വച്ച് നടതുകമന്നും ഇതുമോയി ബന്ധകപ്പട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവോൻ +1 (630) 
205-5078 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധകപ്പടണകമന്ന് ഫോമിലി കമ്മീഷൺ കചയർമോൻ ഭ്ശ്ീ.നടോണി പുലലോപ്പള്ളി അറിയിച്ചു.  



 

 



 

 



 

 


