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ST.THOMAS SYRO-MALABAR CATHOLIC FORANE CHURCH

INFORMATION

FROM THE VICAR'S DESK

Dear Parish Families,
We had an awesome summer which was filled with a
lot of activities and it felt great to have them after the
pandemic. The month of October is dedicated to the
Holy Rosary. Reciting the Rosary requires meditating
on the mysteries of Christ's life and our Lady of the
Rosary. As we pray the Rosary, we should plead with
our Mother to draw us closer to Jesus who is our Light
and our Salvation.
In this month of October, we also have World Mission
Sunday, which is a day set aside for Catholics
worldwide to recommit themselves to the Church's
missionary activity through prayer and sacrifice. We
are all invited to the message of the Gospel and to care
for one another because Jesus wants everyone to
experience his love.
May God Bless You All
Fr. George (Joshy) Elambasseril

ELIYAH-SLIBA-MOSES KALALM

The Most Holy
Rosary

Address: 810 E, 221 St., Bronx, NY 10467
Phone: (718) 944-4747
Fax: (347) 920-4296
Website: www.stsmcc.org
Email: stsmccbronx810@gmail.com

Pastor / Vicar:

Fr. George Elambasseril: 248-794-4343

TRUSTEES

Shaiju Kalathil : 914-330-7378
Jyothi Kannetumyalil : 646-334-7183
Nijo Koippally : 914-441-1649

PARISH SECRETARY

Shaimol Kumpiluvely : 914-330-6375

CHURCH SCHEDULE

Sunday: 8:15 AM, 11:15 AM & 4PM HolyMass
Weekdays: 7:00 PM HolyMass (Except on Thursday )
Saturday: 9:00 AM - Holy Mass, Novena

WEEKLY PRAYER SCHEDULE

Let's Pray Together-Please Join Our Online Prayer Meeting Every
Tuesday(Rosary), Saturday(Rosary), and Sunday
(Divine Mercy or Stations of the Cross(During Lent) at 9 PM
Dial: 1-609-746-1082; 740941# Or
Dial the toll-free number:1-206-451 6073
Prayers change as per the season

(SEPTEMBER 11, TO OCTOBER 29 ,2022)

The presence of Moses at the scene of transfiguration may have been the reason why this name is
added to the period of Elijah-Cross- Moses. This liturgical period is, indeed, a God-given occasion for
meditating on the end of time and the last judgment. The believers are called to foresee their real
encounter with their Creator, Redeemer, Lord and God, make an examination of their real life here on
earth, repent on all the failures, turn completely to the Lord and commit themselves unconditionally
to Him. The liturgical celebrations in the Church, especially the Holy Qurbana, are such occasions for
giving them the Divine encounter and experience.

Blessed
Thevarparambil
Kunjachan

UPCOMING EVENTS
Saturday, October 1st: First Saturday Holy Rosary and
Saturday, October 1st: St. Therese of the little flower of Jesus
Sunday, October 2nd: Guardian Angel Feast Day & Celebration of SI. Little Theresa by CML
Tuesday, October 4th: Feast Day of St. Francis of Assisi.
Friday, OCTOBER 7th: First Friday 1 Night Vigil
Wednesday, OCTOBER 12th: Canonization of SI. Alphonsa 2008
Thursday, OCTOBER 13th: Canonization of SI. Mariam Thresia 2019
Sunday, October 16th: Feast of Blessed Thevarparampil Kunjachan
Tuesday, October 18th: Feast of St. Luke, Evangelist
Saturday, October 22nd: Feast day SI. John Paul 2nd
Sunday, October 23rd: World Mission Sunday
Friday, October 28th: SI. Simon & SI. Jude Apostles

THEVARPARAMBIL KUNJACHAN
Thevarparambil
Kunjachan was an Indian
Syro-Malabar Catholic
priest who dedicated
himself to the spiritual and
temporal welfare of
marginalized Dalits.
He is known as the 'Good
Shepherd of the Dalits –
underprivileged and
downtrodden Social
economically poor people
The Feast of Blessed
Kunjachan is celebrated
on the 16th of October
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IMPORTANT
NOTICES

SACRAMENTS OF MARRIAGE & BAPTISM
Please contact our Pastor & Vicar Rev. Fr. George (Joshy) Elambasseril for the Sacraments of Marriage
and Baptism. Cell: 248-794-4343
BIRTHDAYS AND WEDDING ANNIVERSARIES

If anyone would like to be featured in the bulletin for their birthdays and wedding
anniversaries please send an email to the following email one month ahead: email:
Churchbulletin2022@gmail.com.
PARISHIONER’S EMAIL DISTRIBUTION LIST

BULLETIN EDITORIAL MEMBERS
Alex Pulickal, Nijo Koippally
Edwin Katthi & Sibichan Mampillil

Receive important notices and any changes to the church schedule. (I.e. increment weather
cancellations, mass time changes, etc.) Emails will be sent out to those who are on the
distribution list. If you are not receiving emails, add your email to the distribution list by
sending an email to stsmccbronx810@gmail.com. Please provide your email, Name, Address,
and Membership(env #) information in your email
MARRIAGE PREPARATION COURSE

Please Note the dates of the upcoming Marriage Preparation Course. It’s an ONLINE
Program. Dates: October 7th Friday - 9th Sunday, 2022. We encourage our youth and young
adults to register for Marriage Preparation Course. Please email
familyapostolate.chicago@gmail.com for registration.
For more details Please contact:familyapostolate.chicago@gmail.com
Fr Paul Chalissery 919-7497175.
Mr JosePrakash 954-540-7286.
DIOCESAN BIBLE QUIZ

Diocesan bible quiz parish level for Both Adults and Children will be conducted on
December 4. Children will have 3 categories depending on their class levels.
Quiz will be based on the ‘Gospel of john ‘Registration information and other details will be
posted as soon as it become available. Winners of the final quiz in each category will
receive cash awards. 1st Price -$1000, 2nd Price $750 and 3rd Price $500.
Encourage All adults and children to participate in the Dei Verbum Bible quiz.For more
details please contact Jose Njarakkunnel, CCD Principal
LFML INAUGURATION & PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS

A formal inauguration of LFML in our diocese and the diocesan Platinum Jubilee celebration
of the formation of LFML is scheduled for Saturday, October 22, 2022, at St. Thomas SyroMalabar Catholic Forane Church, Somerset, NJ by our bishops. The day-long event includes
Seminar, Holy Qurbana, Mission Rally & the Public Meeting. We are expecting to have the
priests, adults, and children of parishes/missions. Each parish/mission must inform the
number of participants attending the event through the link below by October 10, 2022. This
way we can order lunch and dinner . Please contact any of the LFML executives with any
questions that you may have.
Fr. George Danavelil
Director
Little Flower Mission Leaguer
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Sr. Agnes Maria, MSMI
Joint Director
Little Flower Mission League

H0LLY MOTHER
WRITTEN BY GEORGE PATTERIL

പരിശുദ്ധ അമ്മ
വിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുമാണ് മാനവ രാശിയെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സ്വർഗം തന്ന ശക്തമായ രണ്ടു ആയുധങ്ങൾ.
പരിശുദ്ധ ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച
ഈ വലിയ സത്യം നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു
എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആത്മീയ ജീവിതം
ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരു ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഭൗതിക വളർച്ചയ്ക്ക്
പെറ്റമ്മ എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണോ അതിലുപരിയാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ
ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം
തന്റെ ഏക ജാതന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജന്മം പ്രാപിക്കുവാൻ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനാദിയിലെ കണ്ടു
വച്ച ഈ സുന്ദര പുഷ്പത്തിന് ജന്മം നൽകുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച വിശുദ്ധ യോവക്കിമും അന്നയും
നീണ്ട 20 വർഷങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിഞ്ഞു.
തങ്ങൾക്ക് പിറന്ന കുഞ്ഞിന് അവർ മേരി എന്ന നാമധേയം നൽകി.മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞ്
മേരിയെ മൂന്നാം വയസിൽ ദൈവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
മേരിക്ക് നാലു വയസുള്ളപ്പോൾ പിതാവും പത്ത് വയസുള്ളപ്പോൾ മാതാവും
സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേയ്ക്ക് യാത്രയായി.
13 വയസായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദൈവാലയത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രധാന
പുരോഹിതന്റെ വിളംബരം അനുസരിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അവിവാഹിതരായ
യുവാക്കളിൽ നിന്നും നാസീർ വ്രതം സ്വീകരിച്ചു നിത്യ ബ്രഹ്മചാരിയായ ജോസഫ് എന്ന
യുവാവുമായി വിവാഹ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന നാലു ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ:
1. പരിശുദ്ധ അമ്മ അമലോത്ഭവയാണ് ( ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചവൾ )
2. ദിവ്യമാതാവാണ്
3. നിത്യകന്യകയാണ്
4. സ്വർഗാരോപിതയാണ്
മാനവരാശിയ്ക്കും തിരുസഭയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പരിശുദ്ധ മാതാവ് ഭൂമിയിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
CONT.
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മാതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ മനസിലാക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി കടന്നു
വന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കുറവിലങ്ങാട് AD 335ൽ ആണ്. മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂർ ഒരു
ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ വരവ് വളരെ സഹായകരമായി.
1531 ൽ മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലൂപ്പയിൽ ജുവാൻ ഡിയാഗോ എന്ന ആദിവാസി യുവാവിന്
ദർശനമരുളിയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അസ്ടെക് ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നര
ബലി അന്ത്യമറിയുന്നു.പതിനായിരങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇത്
സഹായകരമായി. എല്ലാവർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഗ്വാഡലൂപ്പേയിൽ
സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നു.
1571 ൽ ലെപ്പന്റോ കടലിൽ വച്ച് നടന്ന ജീവന്മരണ യുദ്ധത്തിൽ സലിം അലിയുടെ മുസ്ലിം
അധിനിവേശ കപ്പൽപ്പടയെ തകർത്തു യൂറോപ്പിനെ രക്ഷിച്ച മാതാവിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി
ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ജപമാല റാണിയുടെ തിരുനാൾ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1854 ൽ PIUS IX മാർപാപ്പ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ അമലോത്ഭവ റാണിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
അതിനു സ്ഥിരീകരണമായി 1858 ഫെബ്രുവരി 11 നു ബർണാദത്ത് എന്ന ഗ്രാമീണ
പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ട് താൻ അമലോത്ഭവയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ
ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ലൂർദ്ദിലെ മാതാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ യൂറോപ്പിൽ ഒന്നടങ്കം വിശ്വാസവളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തു
പകരുകയും ദിവസം തോറും ആയിരങ്ങൾ ഈ പുണ്യസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സൗഖ്യം
പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
1917 ൽ പോർച്ചുഗലിൽ ലൂസിയ, ജസീന്ത, ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നീ മൂന്നു ഇടയകുട്ടികൾക്ക് മെയ്
13 മുതൽ ഒക്ടോബർ 13 വരെ ആറു പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ലോകത്തു വരുവാൻ
പോകുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനു പ്രതിവിധിയായി ജപമാല
ചൊല്ലുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഒക്ടോബർ 13 നു തടിച്ചു
കൂടിയ 70,000 ആളുകളുടെ മുൻപിൽ സൂര്യൻ നൃത്തം ചെയ്തതും ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറി
സഞ്ചരിച്ചതും ഇന്നും അത്ഭുതമായി നിലകൊള്ളുന്നു.
ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ കുടുംബമോ സമൂഹമോ ഏതു പ്രതിസന്ധികളെയും
തരണം ചെയ്യുമെന്നും മാതാവ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.
1947 ൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇറ്റലിയിലെ മോണ്ടിക്യാരി എന്ന സ്ഥലത്തു പിയറിന ഗില്ലി എന്ന
നഴ്സിലൂടെ റോസാമിസ്റ്റിക്ക എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സഭയുടെ നവീകരണത്തിന്
ബോധ്യങ്ങൾ നൽകി.
1981 ൽ ബോസ്നിയായിൽ മെഡ്ജുഗോറെ എന്ന പ്രദേശത്തു 6 യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
കൊണ്ട് നിത്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
യൂറോപ്പിലേയും വടക്കൻ അമേരിക്കയിലെയും പതിനായിരക്കണക്കിന്യുവജനങ്ങളുടെ
മാനസാന്തര കേന്ദ്രമായി മെഡ്ജു ഗോറെ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു.
CONT.
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അവിടെപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആയിരങ്ങൾ മയക്കു മരുന്നിനോട് വിട പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചു
വിശ്വാസത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുന്നത് ഒരു അനുദിനകാഴ്ചയാണ്.സെന്റ് ഡോമിനിക്കിലൂടെ
ജപമാല നൽകിക്കൊണ്ട് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനും ലോകരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി
പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മാതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ജപമാല ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും
കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നു മാതാവ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. സൈമൺ സ്റ്റോക്കിലൂടെ പരിശുദ്ധ
അമ്മ നൽകിയ ഉത്തരീയം പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് എന്നും പേടി സ്വപ്നം ആണ്.
രക്ഷയുടെ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ തിന്മയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ
നമുക്കെന്നും അഭയവും പരിചയുമാണ്.
"നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാന് ശത്രുത
ഉളവാക്കും. അവന് നിന്റെ തല തകര്ക്കും. നീ അവന്റെ കുതികാലില് പരിക്കേല്പിക്കും."
(ഉല്പത്തി 3 : 15)ഈ തിരു വചനത്തിലൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് തന്നെ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു
പിശാചിന്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ.
ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണവും സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി
ജന്മദിനവും തിരുസഭ ആഘോഷിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക്
പ്രാർത്ഥിക്കാം.

SMCC Bronx Chapter Onam Celebration 2022
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INTRODUCING THE STSMCC CCD & MALAYALAM SCHOOL STAFF 2022-23

STSMCC HONORED THE FOLLOWING TEACHERS WITH CERTIFICATES OF EXCELLENCE FOR
FAITH FORMATION ( 5-9 YEARS OF SERVICE )
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Any advertisers who would like
to be featured in the bulletin,
please reach out to bulletin
editor, Alex Pulickal. Email:
churchbulletin2022@gmail.com.

