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കേരള േക്തോലിക്തോ സഭയിൽ മൂന്നുവർഷം നീളുന്ന നവീേരണ യജ്ം ഔക്യേതോഗിേമതോയി 
ഉ്്ഘതോടനം ചെയ്യചപെട്ടുേഴിഞ്ഞു. കേതോവിഡിനുകേഷമുള്ള അതിസങ്ീർണ്ണമതോയ സതോമൂഹിേ ജീവിത 
പ്രതിസന്ിേൾക്കു നടുവിൽ സഭതോ നവീേരണം ആസൂത്രണം ചെയ്യചപെട്ിരിക്കുന്ന 12 കമഖലേളും 
നമ്മുചട വിേ്തോസ ജീവിതച് സംബന്ിച്ിടക്തോളം അതിപ്രധതോനമതോണ്. കൂട്തോയ്മയികലക്കുള്ള 
മതോനസതോന്തരം, പ്രതോർത്ഥനതോ ജീവിതം, വിേ്തോസ പരിേീലനം, അനുരഞ്ജന കമഖലേൾ, ്രിദ്രരു
ചട സഭ, കപ്രഷിത മതോനസതോന്തരം, വവ്ിേ-സന്നയേസ്ത കപ്രഷിതത്ം, കുടുംബ കപ്രഷിത ശുശ്രൂഷ, 
അല്മതോയ കപ്രഷിതത്വം പങ്തോളി്വം, യുവജന ശുശ്രൂഷ, പരിസ്ിതിപരമതോയ മതോനസതോന്തരം, 
സംവതോ്്ിചറെ കമഖലേൾ എന്നിങ്ങചന കേരളസഭ ശ്രദ്ധ പതിപെികക്ണ്ട തലങ്ങളികലക്് 
തിേച്ം പ്രതോകയതോഗിേമതോയ േർമപദ്ധതിേൾ നിരവധി കൂടിയതോകലതോെനേളുകടയും പരിെിന്തന്ി
കറെയും ഫലമതോയി രൂപചപെട്ിട്ടുണ്ട്.
വയേക്ിപരവം കുടുംബപരവം സമൂഹപരവമതോയ പശ്തോ്ല്ിൽ കനേഹ്ിചറെയും േതോരുണയേ
്ിചറെയും നന്മയുചടയും നതോമ്പുേൾക്് വളരതോൻ എന്നും സഭ നിലചമതോരുക്തോറുണ്ട്. കേതോവിഡി
നുകേഷം വിശുദ്ധ ഫ്തോൻസിസ് അസ്ീസിയുചട പ്രസിദ്ധമതോയ സമതോധതോന പ്രതോർത്ഥനയിചല ഏഴ് 
തലങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭ്ിൽ ധയേതോനിക്തോവന്നതതോണ്. സമതോധതോന്ിചറെ ഉപേരണം, വിക്്ഷ
മുള്ളിട്് കനേഹം, കദ്രതോഹമുള്ളിട്് ക്ഷമ, സകന്ദഹമുള്ളിട്് വിേ്തോസം, അന്േതോരമുള്ളിട്് 
ചവളിച്ം, നിരതോേയുള്ളിട്് പ്രതയേതോേ, ദുഃഖമുള്ളിട്് സകന്തതോഷം എന്നീ വിശുദ്ധചറെ പ്രതോർത്ഥന
യിചല ആമുഖഭതോഗം ക്ിസ്തീയ ജീവിതച് നവീേരിക്തോൻ ഒരു
ങ്ങുക്തോൾ നമുക്് മനുഃപതോഠമതോക്തോവന്നതതോണ്. ഈ ലക്്ിൽ 
രണ്ട് ചപെഷയേൽ ഫീച്റുേൾ ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ ക്വസഹതോയച്
ക്കുറിച്ം കേതോഴികക്തോട് രൂപതയുചട േതതോബ്ി ആകഘതോഷങ്ങളുചട 
ഉ്്ഘതോടനച്ക്കുറിച്ം. ഈ ഫീച്റുേൾ തയ്യറതോക്തോനതോയി 
ഫതോ. ഷതോജ് കുമതോർ (ചനയ്യതോറ്ിൻേര രൂപത) ഫതോ. സതോൻകജതോസ് 
അനിൽ (കേതോഴികക്തോട് രൂപത) എന്നീ വവ്ിേപ്രമുഖചര ഗസ്റ് 
എഡിറ്ർമതോരതോയി പത്രതോധിപ സമിതി നികയതോഗിക്കുേയുണ്ടതോയി. 
ബഹുമതോനചപെട് ഷതോജ് അച്നും, സതോൻകജതോസ് അനിൽ അച്നും 
പ്രകതയേേം നന്ദി 
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ബാബു കദളിക്ാട് 

വ്ിക്തോൻ സിറ്ി: േക്തോലിക്തോ സഭയിൽ സുവികേഷ 
പ്രകഘതോഷണം അൽമതോയരുചടയും ഉ്രവതോ്ി്മതോക്കു
ന്നതതോയി പ്രഖയേതോപിക്കുന്ന  അപെകസ്തതോലിേ കരഖ 'ചപ്ര്ി
ക്തോച് ഇവകചേലിയും' നിലവിൽ വന്നു. സഭയിൽ നിർ
ണ്ണതോയേ മതോറ്ങ്ങൾക്കു തുടക്മിടുന്ന ഭരണകരഖയതോണ് 
സഭയുചട ജന്മ്ിനമതോയ പന്തക്കുസ്ത ്ിന്ിൽ ഫ്തോൻസി
സ് മതോർപതോപെ സജീവമതോക്ിയത്. മതോക്തോ്ീസ സ്ീേരിച് 
എല്തോ േക്തോലിക്ർക്കും ഭരണ വകുപ്പുേളുചട കനതൃസ്തോ
ന്ിന് അവേതോേം നൽകുന്നതിലൂചട സഭതോ ഭരണ
്ിൽ വനിതേൾ ഉൾചപെചട എല്തോവരുചടയും പങ്തോളി
്ം യതോഥതോർഥയേമതോക്കുന്ന നവീന ഭരണഘടനയതോണിത്. 

മിഷനറി ് ൗതയേ്ിന് വർദ്ധിത പ്രതോധതോനയേവം രൂപതേൾക്് കൂടുതൽ സ്തോതന്തയേവം ലഭി
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ക്തോനുതകുന്നതതോണ്  ഫ്തോൻസിസ് മതോർപതോപെ സ്തോനകമറ്തിചറെ ഒൻപതതോം വതോർഷിേ
്ിനമതോയിരുന്ന േഴിഞ്ഞ മതോർച്് 19 നു പ്രസിദ്ധീകൃതമതോയ 'സുവികേഷം പ്രകഘതോഷിക്കുേ' 
(ചപ്ര്ിക്തോച് ഇവകചേലിയും) എന്ന േീർഷേ്ിലുള്ള കറതോമൻ കൂരിയയുചട പുതിയ 
ഭരണഘടന. സഭതോ ഘടനേളിചല വവ്ിേതചയ േതോലതോനുസൃതമതോയി അഭിസംകബതോ
ധന ചെയ്യുന്നു നവീന ഭരണഘടനചയന്ന അഭിപ്രതോയം സഭതോ നിരീക്ഷേർ വയേതോപേമതോ
യി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

കറതോമൻ കൂരിയയുചട ഭരണഘടനതോ പരിഷ്േരണം അത്ര സതോധതോരണമല്. 1588-ൽ 
സിക്്റ്സ് അചേതോമൻ മതോർപതോപെ നട്ിയ  കഭ്ഗതിേൾക്കു കേഷം യതോഥതോർത്ഥയേമതോയ 
നതോലതോമക്തതോണ് 54 കപജുള്ള 'ചപ്ര്ിക്തോച് ഇവകചേലിയും'.സ്തോനകമറ്യുടൻ 
ഫ്തോൻസിസ് മതോർപതോപെ ഏചറ്ടു് സുപ്രധതോന ്ൗതയേമതോയിരുന്നു കറതോമൻ കൂരിയതോയുചട 
പരിഷ്േരണം. േഴിഞ്ഞ ഒ്തു വർഷമതോയി അതിനതോവേയേമതോയ കൂടിയതോകലതോെനേളും 
നടപടിേളും നടന്നു വരിേയതോയിരുന്നു. 2018 ലതോണു ഈ അപെകസ്തതോലിേകരഖയുചട േരട് 
തയ്യതോറതോയത്. ഇതിന് അനുസരിച്ള്ള പല പരിഷ്േരണനടപടിേളും പലകപെതോഴതോയി മതോർ
പതോപെ നടപെിൽ വരുത്തുന്നുണ്ടതോയിരുന്നു. വിവിധ േതോരയേതോലയങ്ങചള പരപെരം ലയിപെിച്ത് 
ഇതിനു്തോഹരണമതോണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്തോയുള്ള വ്ിക്തോൻ സമിതിേളുചട (ഡിേതോസ്ററി) കമധതോവിേ
ളതോേതോൻ ഏതു വിേ്തോസിക്കും സതോധിക്കുചമന്നതു തചന്നയതോണ് പരിഷ്േരണ്ിചറെ 
സുപ്രധതോന ഘടേം. സുവികേഷവത്േരണ്ിന് കൂടുതൽ ഊന്നകലകുന്ന കരഖ, രൂപ
തേൾക്കു കൂടുതൽ പ്രവർ്നസ്തോതന്തയേം നൽകുന്നു. 16 ഡിേതോസ്ററിേളതോണ് ഉണ്ടതോയി
രിക്കുേ. സുവികേഷവത്േരണം, വിേ്തോസ പ്രകബതോധനം, ഉപവി കസവനം, പൗരസ്തയേസ
ഭേൾ, വ്വിേതോരതോധനയും കൂ്തോേക്മവം, വിശുദ്ധരുചട നതോമേരണം, ചമത്രതോന്മതോർ, 
വവ്ിേർ, സമർപെിതർ, അത്തോയരും കുടുംബവം മനുഷയേജീവനും, വക്സ്തവവേയേകപ്ര
തോത്തോഹനം, മതതോന്തരസംഭതോഷണം, സംസ്തോരവം വി്യേതോഭയേതോസവം, സമഗ്ര മനുഷയേവിേ
സനം, നിയമപതോഠങ്ങൾ, ആേയവിനിമയം എന്നിവ.

കേതോൺഗ്രികഗഷൻ, ചപതോന്തിഫിക്ൽ േൗൺസിൽ തുടങ്ങി അധിേതോരവയേതയേതോസം സൂെി
പെിക്കുന്ന കപരുേൾ നീക്കുേയും ഇവചയചയല്തോം ഡിേതോസ്ററി എന്ന ഒകര കപരികലക്കു 
മതോറ്റുേയും ചെയ്ിട്ടുണ്ട്. കസ്ററ്് ചസക്കട്റിയറ്റും ഡിേതോസ്ററിേളും മറ്റു സമിതിേളും കെരു
ന്നതതോയിരിക്കും ഇനി മുതൽ കറതോമൻ കൂരിയ. ഇവചയല്തോം തുലയേപ്വിയുള്ളതതോയിരിക്കും. 
എങ്ിലും, സുവികേഷവത്േരണ സമിതിക്തോണു കൂടുതൽ പ്രതോധതോനയേം േൽപിക്കുന്നചത
ന്നു വയേക്മതോണ്. േതോരണം, ഇതിചറെ കമധതോവി മതോർപതോപെ തചന്നയതോയിരിക്കും. പതോപെതോയ്ക്കു 
േീഴിൽ സുവികേഷവത്േരണ്ിനും നവ സുവികേഷവത്േരണ്ിനുമതോയി രണ്ടു 
സഹകമധതോവിേളതോയിരിക്കും സമിതിക്കുണ്ടതോയിരിക്കുേ.

ബതോല വലംഗിേ ചൂഷണവമതോയി ബന്ചപെട് വിഷയങ്ങൾ വേേതോരയേം ചെയ്യതോൻ രൂ
പീേരിച്ിരുന്ന ചപതോന്തിഫിക്ൽ േ്ീഷചന സുപ്രധതോനമതോയ വിേ്തോസ സമിതിയുചട 
ഭതോഗമതോക്ിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയ്ിനു സഭ നൽകുന്ന വലിയ പ്രതോധതോനയേച് ഇതു 
സൂെിപെിക്കുന്നു. കറതോമൻ കൂരിയയിൽ കജതോലി ചെയ്യുന്ന വവ്ിേരുചടയും സനയേസ്തരുചട
യും േതോലതോവധി അഞ്ചു വർഷമതോയിരിക്കും. ആവേയേചമങ്ിൽ അഞ്ചു വർഷം കൂടി  ്ീർഘിപെി
ക്തോം. അതു േഴിഞ്ഞതോൽ അവർ സ്ന്തം രൂപതേളികലകക്തോ സനയേതോസ സമൂഹങ്ങളികല
കക്തോ മടങ്ങികപെതോേണം.
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കജതോൺ കപതോൾ രണ്ടതോമൻ മതോർപതോപെ അംഗീേരിച് 1988 ചല ഭരണഘടന നർകദേേിച്ി
ട്ടുള്ളത് വകുപ്പുേളുചട കമധതോവി േർ്ിനതോൾ അചല്ങ്ിൽ ബിഷപ്പുമതോർ ആയിരിക്ണ
ചമന്നതോണ്. ഒരു ചസക്ട്റി, വി്ഗ്ധർ, അഡ്മിനിസ്കരേറ്ർമതോർ എന്നിവരതോേണം 
സഹതോയിേൾ. മതോർപെതോപെ, ബിഷപ്പുമതോർ, മറ്് നിയുക് ശുശ്രൂഷേർ എന്നിവർക്് പുറകമ 
അത്തോയർക്കും ഭരണ പങ്തോളി്മുണ്ടതോവണചമന്ന് പുതിയ ഭരണഘടനയുചട ആമുഖം 
പറയുന്നു.സുവികേഷവൽക്രണ പ്രവർ്ന്ിൽ പ്രതോക്േിേ സഭേൾക്കു കൂടുതൽ 
പങ്തോളി്ം ഉറപെതോക്കുന്നതിന് കറതോമൻ കൂരിയയുചട കപ്രഷിതഘടന പുതുക്കുന്നതിനുള്ള 
വയേവസ്േൾ ഉൾചക്തോള്ളുന്നതതോണ് പുതിയ അപെകസ്തതോലിേ ഭരണഘടന.

വിേ്തോസിേളിചല ഏചതതോരതോൾക്കും കൂരിയയിചല വകുപെ് അചല്ങ്ിൽ സംഘടനേളുചട ചു
മതലകയൽപെിക്കുന്നതിനതോയി മതോർപെതോപെയ്ക് തീരുമതോനിക്കുേയും അവചര നിയമിക്കുേയും 
ചെയ്യതോചമന്ന് പുതിയ ഭരണഘടനതോ ത്്ങ്ങളിൽ പ്രകതയേേം പറയുന്നു. വ്ിക്തോനിചല 
സതോ്്ിേ വകുപെിചറെ തലപെക്ക്് വനിതചയ കഷതോർട്്ലിസ്റ് ചെയ് േതോരയേം 2018ൽ 
കറതോയികട്ഴ്സിന് നൽേിയ അഭിമുഖ്ിൽ മതോർപതോപെ ചവളിചപെടു്ിയിരുന്നു. വയേക്ിപ
രമതോയ േതോരണങ്ങളതോലതോണ് അവർക്് ഉ്യേതോഗ്ിൽ പ്രകവേിക്തോൻ േഴിയതോതിരുന്നത്.

േഴിഞ്ഞ വർഷം വ്ിക്തോൻ സിറ്ിയുചട ഗവർണർ പ്വിയികലക്് സിസ്റർ റതോചഫല് 
ചപരേിനിചയ ചതരചഞ്ഞടു്ിരുന്നു. േഴിഞ്ഞ വർഷംതചന്ന ഇറ്തോലിയൻ േനയേതോസ്തീ
യതോയ സിസ്റർ അലസതോന്ദ്ര ചമെറില്ിചയ നീതി, സമതോധതോന പ്രശ്നങ്ങൾ വേേതോരയേം ചെ
യ്യുന്ന വ്ിക്തോൻ വിേസന േതോരയേതോലയ്ിചറെ ഇടക്തോല ചസക്ട്റിയതോയും നിയമിച്. 
കൂടതോചത, ബിഷപെ്സ് സിനഡിചറെ സഹ-അണ്ടർ ചസക്ട്റിയതോയി കസവിയർ മിഷനറി 
സികസ്റഴ്സിചല ഫ്ചേ് അംഗമതോയ സിസ്റർ നതതോലി ചബേ്തോർട്ിചന മതോർപതോപെ ചതര
ചഞ്ഞടു്ിരുന്നു.

1988 ജൂൺ 28-ന് വിശുദ്ധ കജതോൺ കപതോൾ രണ്ടതോമൻ മതോർപതോപെ പ്രഖയേതോപിച്തും 1989 
മതോർച്് 1 മുതൽ പ്രതോബലയേ്ിൽ വന്നതുമതോയ 'പതോസ്റർ കബതോണസിന് ' പേരമതോയതോണ് 
250 അധയേതോയങ്ങൾ ഉൾചക്തോള്ളുന്ന 'ചപ്ര്ിക്തോച് ഇവകചേലിയും' എന്ന പുതിയ ഭര
ണഘടന നിലവിൽ വരുന്നത്.
ഫ്തോൻസിസ് മതോർപതോപെയുചട മതോർഗ്ഗനിർകദേേ്ിൽ 2013-ചല പ്രീ-കേതോൺകലേവ് മീ
റ്ിംഗുേളിൽ നിന്്ന സൂെനേൾ എടു്് കലതോേചമ്തോടുമുള്ള പ്രതോക്േിേ സഭേളിൽ നി
ന്നുള്ള സംഭതോവനേകളതോചട 2013 ഒക്തോബർ മുതൽ േഴിഞ്ഞ ചഫബ്രുവരി വചര നടന്ന 
കയതോഗങ്ങളിൽ േർ്ിനതോൾമതോർ ഉൾചപെട് സംഘങ്ങളുചട നീണ്ട പ്രവർ്ന്ിചറെ 
ഫലമതോയതോണ് േക്തോലിക്തോ സഭയുചട കേന്ദ്ര ഭരണസംവിധതോന്ിൽ േതോതലതോയ 
മതോറ്ങ്ങൾക്ിടയതോക്കുന്ന ഈ കരഖ രൂപം പ്രതോപിച്ത്.കസ്ററ്് ചസക്കട്റിയറ്്, ഡിേതോസ്ററി
േൾ, ഓഫീസുേൾ എന്നിവ കെർന്നതതോണ് കൂരിയ എന്നും അവചയല്തോം നിയമപരമതോയി 
തുലയേമതോചണന്നും പുതിയ ഭരണഘടന ഊന്നിപെറയുന്നു.

േക്തോലിക്തോ വി്യേതോഭയേതോസ്ിനതോയുള്ള വ്ിക്തോൻ  തിരുസംഘവം, സതോംസ്തോരിേത
യ്ക്കുള്ള ചപതോന്തിഫിക്ൽ േൗൺസിലും സംകയതോജിപെിച്കതതോചടയതോണ് സംസ്തോര്ിനും വി
്യേതോഭയേതോസ്ിനുമുള്ള പുതിയ ഡിേതോസ്ററി രൂപം ചേതോണ്ടത്.അപെകസ്തതോലിേ ഭരണഘടന 
പ്രേതോരം സംസ്തോര്ിനും വി്യേതോഭയേതോസ്ിനുമുള്ള ഡിേതോസ്ററി ' വക്സ്തവ നരവംേേതോ
സ്ത്ിചറെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരിൽ മതോനുഷിേ മൂലയേങ്ങൾ വിേസിപെിക്കുന്നതിനതോയി 
പ്രവർ്ിക്കുേയും  കയശുക്ിസ്തുവിചന പിന്തുടരുന്നതിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സതോക്ഷതോത്േതോ
ര്ിന് കവണ്ട സംഭതോവന ചെയ്യുേയും ചെയ്യുന്നു.ഈ ഡിേതോസ്ററി 'സംസ്തോര്ിചറെ 
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കപ്രതോൽസതോഹന്ിനും, അജപതോലന്ിന് ഉണർകവേകുന്നതിനും, സതോംസ്തോരിേ വപ
തൃേ്ിചറെ ഉന്നമന്ിനും കവണ്ടിയുള്ള സതോംസ്തോരിേ  വിഭതോഗമതോയതോണ് രൂപം ചേതോ
ടു്ിരിക്കുന്നത് ' എന്ന് ഭരണഘടന വയേക്മതോക്കുന്നു.

വി്യേതോലയങ്ങൾ, ഉന്നത വി്യേതോഭയേതോസ്ിനും, ഗകവഷണ്ിനുമതോയുള്ള  േക്തോലിക്തോ 
സഭതോ സ്തോപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വി്യേതോഭയേതോസ്ിചറെ അടിസ്തോന ത്്ങ്ങൾ വി
േസിപെിക്കുന്നതിനു കവണ്ടിയുള്ള വി്യേതോഭയേതോസ്ിനതോയുള്ള വിഭതോഗം, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ 
കശ്രണീപരമതോയ അപെീലുേൾക്കുള്ള അധിേതോരമുള്ള വിഭതോഗമതോണ്. 

വിശുദ്ധരുചട നതോമേരണ്ിനതോയുള്ള കേതോൺഗ്രികഗഷചറെ പ്രീചഫേ്റ്് േർ്ിനതോൾ 
മതോർചസകല്തോ ചസചമരതോകരതോ, േർ്ിനതോൾ തിരുസംഘ്ിചറെ ചസക്ട്റി ബിഷപ് 
മതോർകക്തോ ചമല്ികനതോ, േതോകനതോനിേ നിയമ പണ്ിതനും ചപതോന്തിഫിക്ൽ ഗ്രികഗതോറിയൻ 
സർവേലതോേതോലയിചല എമരിറ്സ് ചപ്രതോഫസറുമതോയ ഈകേതോ സഭതോംഗം ഫതോ. ജിയതോൻ
ഫ്തോകങ്തോ ഗിർലതോൻഡ എന്നിവർ കെർന്നതോണ് മതോർച്് 21-ന്  വ്ിക്തോൻ േതോരയേതോലയ
്ിചല പ്രസ് ഓഫീസിൽ ചപ്ര്ിക്തോച് ഇവകചേലിയും മതോധയേമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവ
തരിപെിച്ത്.

ദരിദ്രർക്കും പാർശ്വവൽക്കൃത
സമൂഹത്ിനുമായുള്ള ഉപവി

പതോപെതോയുചട ഉപവി പ്രവർ്ന്ിനതോയുള്ള േതോരയേതോലയം പ്രതിനിധീേരിക്കുന്ന ഉപവി 
കസവന ഡിേതോസ്ററിക്് കറതോമൻ കൂരിയയിൽ സുപ്രധതോന സ്തോനം നൽേിയിരിക്കുന്നു. 
അപെകസ്തതോലിേ ഭരണഘടനയിചല ക്മം ഇപ്രേതോരമതോണ്: സുവികേഷവൽക്രണ
്ിനതോയ ഡിേതോസ്ററി, വിേ്തോസ പ്രകബതോധന്ിനതോയുള്ള ഡിേതോസ്ററി, ഉപവി കസവ
ന്ിനതോയുള്ള ഡിേതോസ്ററി. പ്രതോയപൂർ്ിയതോേതോ്വരുചട സംരക്ഷണ്ിനതോയുള്ള 
േ്ീഷൻ വിേ്തോസ പ്രകബതോധന്ിനതോയുള്ള ഡിേതോസ്ററിയുചട ഭതോഗമതോയിരിക്കും ഇനി. 
എന്നതോൽ ആ വിഭതോഗ്ിചറെ പ്രവർ്നങ്ങൾക്് അതികറെതതോയ മതോന്ണ്ങ്ങളും 
സ്ന്തം അദ്ധയേക്ഷനും ചസക്ട്റിയും ഉള്ളത് തുടരും.

പ്രമതോണ്ിചറെ അടിസ്തോന ഭതോഗം ചപതോതുവതോയ ത്്ങ്ങചള പരിഗണിക്കുന്നതതോണ്. 
ഓകരതോ വക്സ്തവനും ഒരു മിഷനറി േിഷയേനതോചണന്ന് ആമുഖം അനുമെരിക്കുന്നു. 'ഓകരതോ 
വക്സ്തവനും, മതോകമതോ്ീസയുചട കൃപയതോൽ, വ്വ്ിചറെ കനേഹം കയശുക്ിസ്തുവിൽ 
േണ്ടുമുട്ിയിടക്തോളം ഒരു കപ്രഷിത േിഷയേനതോണ്. ' അതിനതോൽ കൂരിയയുചട നവീേരണ
്ിൽ അതിചറെ ഭരണ്ിലും ഉ്രവതോ്ിത്്ിലും അൽമതോയകരയും സ്തീേകളയും ഉൾ
ചപെടുത്തുന്ന േതോരയേം പരിഗണിക്തോതിരിക്തോൻ േഴിയില് എന്നും കരഖചപെടു്ിയിട്ടുണ്ട്.

കറതോമതോയുചട ചമത്രതോചറെയും അതിനതോൽ സതോർവേത്രിേ സഭയുകടയും എപെികക്തോകപെറ്റുേളു
കടയും പ്രതോക്േിേ സഭേളുകടയും കസവന്ിനുള്ള ഉപേരണമതോണ് കൂരിയ എന്ന് ഭര
ണഘടന അടിവരയിടുന്നു. മചറ്തോരു പുതുമ കൂരിയയുചട ആത്ീയതചയ സംബന്ിച്തോ
ണ്: കറതോമൻ കൂരിയയിചല അംഗങ്ങളും മിഷനറി േിഷയേരതോണ് എന്ന് പ്രകതയേേം ഊന്നൽ 
നൽകുന്നു. സിനഡതോലിറ്ിക്കും പ്രകതയേേ പ്രതോധതോനയേം നൽേിചക്തോണ്ട് കറതോമൻ കൂരിയയു
ചട പ്രവർ്ന രീതിയുചട സതോധതോരണ രീതി അതതോചണന്ന് കരഖചപെടു്ിയിരിക്കുന്നു. 
എന്നതോൽ അത് ഇനിയും കൂടുതൽ വിേസിപെികക്ണ്ടതുചണ്ടന്നും പരതോമർേിച്ിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ അപെകസ്തതോലിേ ഭരണഘടന  പ്രതോബലയേ്ിൽ വന്നകതതോചട പരിശുദ്ധ സിംഹതോ
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സന്ിചറെ ഔക്യേതോഗിേ സമൂഹ്ിചറെ ക്മീേരണങ്ങൾ വ്ിക്തോൻ രതോജയേ്ി
ചറെ ഔക്യേതോഗിേ േതോരയേതോലയ്ിൽ നിന്ന് സതോ്്ിേ േതോരയേതോലയ്ികലക്് മതോറ്ി. 
പരിഷ്േരണ നടപടിേളുചട ഭതോഗമതോയി മതോർപെതോപെതോ പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിചറെ 
നികക്ഷപേ സമിതിക്കും രൂപം നല്േി. കറതോമൻ കൂരിയതോയുചട ഭരണഘടനയുചട 227 തോം 
വകുപെിചറെ  അടിസ്തോന്ിൽ സഭയുചട സതോമൂഹയേ പ്രകബതോധനമനുസരിച്് പരിശുദ്ധ 
സിംഹതോസന്ിചറെ മുതൽ മുടക്ിചറെ ധതോർ്ിേത ഉറപ്പുവരുത്തുേയും ഒപെം അവയുചട  
ലതോഭക്ഷമത, അനുകയതോജയേത, അപേടസതോദ്ധയേത എന്നിവചയക്കുറിച്് വയേക്മതോയ ഒരു 
ധതോരണയുണ്ടതോക്കുേയും ചെയ്യുേചയന്ന ഉ്രവതോ്ി്ം ഈ സമിതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമതോ
ണ്.

കറതോമൻ കൂരിയയിൽ അല്മതോയർക്കും കുടുംബ്ിനും ജീവനും കവണ്ടിയുള്ള വിഭതോഗ്ി
ചറെ തലവനതോയ േർദേിനതോൾ ചേവിൻ കജതോസഫ് ഫതോചരലിചനയതോണ് ഫ്തോൻസീസ് 
പതോപെതോ ഈ സമിതിയുചട അദ്ധയേക്ഷനതോയി നിശ്യിച്ിരിക്കുന്നത്.ബ്ിട്നിചല ചറഗ് 
ചഹഡ്ജ് േ്നിയുചട സ്തോപേൻ കഡതോ്ർ ഷതോൺ പീചയർ േതോസീ , ജർ്നിയിചല 
യൂണിയൻ ഇൻചവസ്റ്ചമറെ് വപ്രവറ്് ഫണ്ടസ് ജി എം ബി എച്് കമധതോവി കഡതോ്ർ 
ചജതോവതോന്നി ക്ിസ്റയേൻ വമക്ിൾ ചഗ , കനതോർചവയിചല സ്തോചജൻ ഫണ്ട്സ്  കപതോർട്്കഫതോ
ളിചയതോ മതോകനജർ കഡതോ്ർ കഡവിഡ് ഹതോരിസ്, അകമരിക്യിചല  നികക്ഷപേ വി്
ഗ്ധൻ കഡതോ. കജതോൺ കസതോണ എന്നിവരതോണ്  നികക്ഷപേ സമിതിയിചല അംഗങ്ങൾ.

ചപ്ര്ിക്തോച് ഇവകചേലിയും നടപെിലതോക്കുന്നതിചറെ ഭതോഗമതോയി സതോ്്ിേ േതോരയേതോ
ലയ്ിചറെ അദ്ധയേക്ഷനതോയ ഫതോ. ഹുവതോൻ അകന്തതോണികയതോ ചഗ്കരകരതോ ആൽചവസ് 
ഉക്യേതോഗസ് സമൂഹ്ിചറെ ക്മീേരണ്ിൽ വരുന്ന മതോറ്ങ്ങൾ വിേ്ീേരിച് 
ചേതോണ്ടും പുതിയ മനുഷയേവിഭവ ഡയറ്കററ്ിചറെ സ്തോപനച്ക്കുറിച്ം ഡിേതോസ്ററിയു
ചട തലവന്മതോർക്് േച്ഴുതി. പുതിയ ഡയറ്കററ്ിചറെ ഉ്രവതോ്ിത്ങ്ങചളയും േടമ
േചളയും കുറിച്് േ്ിൽ വിേ്ീേരിച്ിട്ടുണ്ട് ഫതോ. ചഗ്കരകരതോ.

വയേക്ിഗതമതോയ ആസൂത്രണ്ിചറെയും തിരചഞ്ഞടുപെിചറെയും പ്രതോധതോനയേമതോണ് ഫതോ. 
ചഗ്കരകരതോ ആ്യേമതോയി എടുത്തു പറഞ്ഞത്. സതോ്്ിേമതോയി സുസ്ിരവം തുലയേവമതോയ 
ഒരു സംവിധതോന്ിൽ ഓകരതോ ഡിേതോസ്ററിയിലും ആവേയേമതോയ ഔക്യേതോഗിേ ക്ഷമതയും 
േതോരയേകേഷിയുമുള്ള ജീവനക്തോർ ഉചണ്ടന്ന് ഉറപെതോക്കുേ് പ്രതോഥമിേ ലക്ഷയേമതോണ്. ചപ്രതോഫ
ഷണലിസ്ിനും വർദ്ധിച് െലനതോത്േതയ്ക്കും അഭിമതോനേരമതോയ സ്തോനം നൽേണ
ചമന്ന് കൂട്ി കെർ് അകദേഹം, പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിനു കവണ്ടി കജതോലി ചെയ്യുന്നതി
ചറെ അർത്ഥചമചന്തന്ന് അറിയതോവന്ന ജീവനക്തോചര  നിയമികക്ണ്ടതിചറെ ആവേയേവം 
പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിനുചണ്ടന്ന് അടിവരയിട്ടു.

ഇകപെതോഴുള്ള കജതോലിക്തോരുചട നിലവിലുള്ള രൂപീേരണം ചമച്ചപെടു്തോൻ പുതിയ ഡയറ
്കററ്് പരിശ്രമിക്കും. പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിചറെ വിവിധ േതോരയേതോലയങ്ങളിലുള്ള ജീവ
നക്തോചര പരിേീലന പരിപതോടിേളിലൂചട ആന്തരിേ െലനതോത്േത കപ്രതോൽസതോഹിപെിച് 
ചേതോണ്ട്  അവരുചട ഔക്യേതോഗിേ ജീവിത പതോതയിൽ അധിേ വനപുണയേങ്ങൾ സ്തോയ
്മതോക്കുന്നതിനു സഹതോയിക്കും. ഓകരതോ ജീവനക്തോരചറെയും കജതോലിചയ വസ്തുനിഷ്ഠ
മതോയി വിലയിരു്തോനുള്ള ഒരു സംവിധതോനം സൃഷ്ിക്തോൻ ഫതോ. ചഗ്കരകരതോ നിർകദേേിച്. 
നിയമങ്ങളുകടയും വയേവസ്േളുകടയും േരിയതോയ പ്രകയതോഗം പരികേതോധിക്തോനുള്ള നടപടി
ക്മങ്ങൾ േതോരയേക്ഷമമതോക്തോനതോകുചമന്ന് സതോ്്ിേ േതോരയേതോലയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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േ്ിചല മചറ്തോരു പ്രധതോന ഭതോഗം പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിചല ചതതോഴിൽ സംവി
ധതോന്ിൽ പുതിയതതോയി ചേതോണ്ടുവരുന്ന േ്ള ഘടനയ്ക്കും കപ്രതോൽസതോഹന നടപടി
േൾക്കുമതോയി നീക്ിവച്ിരിക്കുന്നു. ജീവനക്തോർക്് പ്രകെതോ്നം നൽേതോൻ പരിശുദ്ധ 
സിംഹതോസനം കയതോഗയേത അധിഷ്ഠിതമതോയ കവതന സമ്പ്ര്തോയം നടപെിലതോക്കുന്നത് പരിഗ
ണിക്കും. നിശ്ിത േ്ള വർദ്ധനകയതോചടതോപെം വിലയിരു്ലിചറെ അടിസ്തോന്ിൽ 
അർഹതയുള്ളവർക്് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നൽകുേയും ചെയ്യും.

പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിചല ചതതോഴിൽ അന്തരീക്ഷം ആകരതോഗയേേരമതോയി പരിപതോലി
കക്ണ്ടതിചറെ പ്രതോധതോനയേം ഫതോ. ചഗ്കരകരതോ ഉയർ്ിക്തോണിച്. പുതിയ ഡയറ്കററ്് 
ജീവനക്തോർ ത്ിലുള്ള കൂട്തോയ്മയും പരിശുദ്ധ സിംഹതോസന്ിചറെയും സഭയുചട
യും ്ൗതയേ്ിലുള്ള പങ്കു കെരലും വളർ്തോൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. അത് അഭയേന്തര 
ആേയ വിനിമയം വഴിയും, കൂടിക്തോഴ്ചേളിലൂചടയും, കസവനങ്ങൾ പങ്ിടുന്നതിലൂചടയും, 
സതോധതോരണ കജതോലി സമയ്ിനു പുറത്തുള്ള ആത്ീയ വളർച്യിലൂചടയും സതോധയേമതോക്തോ
നതോണ് ലക്ഷയേമിടുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രക്ിയയ്ക് സമയമതോവേയേമതോണ്; എങ്ിലും പടിപടിയതോയി 
ഇതു നടപെിലതോക്കുന്നതിന് എല്തോവരുചടയും സഹേരണം  ഫതോ. ചഗ്കരകരതോ അഭയേർത്ഥിച്.



14 h¯n¡m³ XcwKw



15h¯n¡m³ XcwKw

ഫതോ. സജിൻ : അഭിവന്ദയേ പിതതോകവ, ചേസിബിസി 
മീഡിയ േ്ീഷചറെ കനേഹവന്ദനം. ഈ േ്ീഷൻ 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്ന വ്ിക്തോൻ തരംഗ്ിനുകവണ്ടി 
അങ്ങയുചട അനുഭവങ്ങളും ആേയങ്ങളും പങ്കുവയ്കതോൻ 
അഭയേർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് കേതോട്തോർ രൂപത അദ്ധയേക്ഷ
നതോയിരിക്കുക്തോഴതോണകല്തോ വി. ക്വസഹതോയ്ിചറെ 
നതോമേരണവമതോയി ബന്ചപെട് പ്രധതോനസംഭവങ്ങൾ 
നടക്കുന്നത്. അക്തോരയേങ്ങൾ ഞങ്ങകളതോട് പങ്കുവയ്കതോകമതോ? 
ബിഷപ് : നിങ്ങൾക്് എചറെ കനേഹവന്ദനം. എനിക്കുമു്് കേതോട്തോർ രൂപത അദ്ധയേക്ഷ
നതോയിരുന്ന ബിഷപ് ചലകയതോൺ ധർമരതോജന് മു്് ഈ സ്തോനം വഹിച്ിരുന്ന ആകരതോ
ഗയേസതോമി പിതതോവിചറെ േതോലത്തുതചന്ന നതോമേരണ്ിനതോയുള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ിരുന്നു. യഥതോർത്ഥ്ിൽ കുറച്് അല്മതോയരതോയിരുന്നു ഇക്തോരയേം പിതതോവിചറെ 
ശ്രദ്ധയിൽചപെടു്ിയതും നതോമേരണ്ിനതോയുള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്ണ
ചമന്ന് അഭയേർത്ഥിച്തും. ക്വസഹതോയം പിള്ള ചേതോല്ചപെട്കപെതോൾ്ചന്ന അന്നച് 
ചേതോച്ി ചമത്രതോൻ ഇചതതോരു രക്സതോക്ഷിത്മതോചണന്ന് കറതോമിചല അധിേതോരിേചള 
അറിയിക്കുേയും വിേ്മതോയ റികപെതോർട്് നല്കുേയും ചെയ്ിരുന്നു. 

CsXsâ A\p`hkm£ywCsXsâ A\p`hkm£yw

പീറ്റർ റെറമജിയൂസ് പിതാവുമായി 
ഫാ. സജിൻ തതാമസ് നടത്ിയ അഭിമുഖകും
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ബിഷപ് ചലകയതോൺ ധർമരതോജ് നിയമിച് കപതോസ്റ്റുകലറ്ർ നതോമേരണനടപടിേൾക്് 
ആവേയേമതോയ േതോരയേങ്ങൾ ചെയ്തുവരിേയതോയിരുന്നു. ഞതോൻ കേതോട്തോറിൽ ചമത്രതോനതോയി 
ചുമതലകയറ്കേഷം ഈ നടപടിേൾ കൂടുതൽ കവഗ്ിലതോക്തോൻ ശ്രമിച്. പരിശുദ്ധപി
തതോവിന് േത്തുേചളഴുതുേയും രണ്ടുപ്രതോവേയേം ഇക്തോരയേ്ിനതോയി കറതോമിൽ കപതോകുേയും 
ചെയ്ിട്ടുണ്ട്. ക്വസഹതോയം ജനിച്് മുന്നൂറതോമതോണ്ടിൽ അതതോയത് 2012ൽ അകദേഹച് 
വതോഴ്്ചപെട്വനതോയി പ്രഖയേതോപിച്േിട്ണം എന്ന ആഗ്രഹക്തോടും പ്രതോർത്ഥനകയതോടുമതോ
ണ് ഞതോൻ പ്രവർ്ിച്ത്. ക്വസഹതോയച്ക്കുറിച്് മനസ്ിലതോക്ിയ കറതോമിചല അധി
േതോരിേൾ നതോമേരണനടപടിേൾ കൂടുതൽ കവഗ്ിലതോക്ി. വ്വ്ിചറെ വലിയ 
കൃപയതോൽ 2012ൽ്ചന്ന ക്വസഹതോയച് വതോഴ്്ചപെട്വനതോയി പ്രഖയേതോപിക്തോനി
ടയതോയി. അതുമതോയി ബന്ചപെട് തിരുക്ർ്ങ്ങൾ കേതോട്തോറിൽ നടന്നകപെതോൾ അഞ്ചു
ലക്ഷ്ികലചറ വിേ്തോസിേൾ പചങ്ടുക്കുേയുണ്ടതോയി. തിരുക്ർ്ങ്ങൾക്് കനതൃത്ം 
നല്േിയ േർദേിനതോൾ അവിചടവച്തചന്ന വതോഴ്്ചപെട് ക്വസഹതോയച് വിശുദ്ധ
രുചട ഗണ്ികലക്് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിേൾ കവഗ്ിലതോക്തോൻ നിർക്േം 
നല്േി. ക്വസഹതോയ്ിചറെ മതോദ്ധയേസ്യേ്ിൽ നടന്ന അത്ഭുതേരമതോയ ഒരു സംഭവം 
ഞതോൻതചന്ന അവർക്കു വിവരിച്ചേതോടുത്തു. 
ഏഴ് മതോസം ഗർഭിണിയതോയിരുന്ന ഒരു അ് ഇവിചട അടുത്തുള്ള ജയ്േീലൻ ആശുപത്രി
യിൽ െിേിത്ക്കുകപതോയകപെതോൾ സ്തോനിംഗ് നട്ിയ കഡതോ്ർമതോർ അ്യുചട ഉ്ര്ി
ചല കുഞ്ഞ് മരിച്ിരിക്കുന്നതതോയി േതോണുേയും അ് മരിച്കപതോേതോതിരിക്തോൻ സർജ്ജ
റി നട്ി ഉ്ര്ിൽ മരിച്ിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിചന പുറച്ടുക്തോൻ ആവേയേചപെടുേയും 
ചെയ്തു. എന്നതോൽ ഈ അ്യും കൂചടയുണ്ടതോയിരുന്നവരും ക്വസഹതോയച് വിളിച്
പ്രതോർത്ഥിക്കുേയും പുലിയൂർ കുറിച്ിയിചല അകദേഹ്ിചറെ തീർത്ഥതോടനകേന്ദ്ര്ിൽനി
ന്ന് ചേതോണ്ടുവന്ന വിശുദ്ധ ജലം കുടിക്കുേയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കഡതോ്ർമതോർ നട്ിയ 
പരികേതോധനയിൽ ഗർഭസ്േിശുവിന് ജീവനുള്ളതതോയും അതിചറെ േതോലുേളും തലയും 
യഥതോസ്തോനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നതതോയും േചണ്ട്ി. സുഖപ്രസവം ലഭിക്കുേയും 
ചെയ്തു. ഇത് വവ്യേേതോസ്ത്ിന് വിേ്ീേരിക്തോൻ േഴിയതോ് ഒരു പ്രതിഭതോസമതോയി 
കഡതോ്ർമതോർ സതോക്ഷയേചപെടു്ി. ഈ സംഭവം ക്വസഹതോയ്ിചറെ മദ്ധയേസ്തയിൽ 
നടന്ന ഒരു അത്ഭുതമതോയി കറതോം അംഗീേരിക്കുേയും അകദേഹച് വിശുദ്ധരുചട പ്വി
യികലക്് ഉയർത്തുന്നതിന് പരിഗണിക്കുേയും ചെയ്തു. 
ഫതോ. സജിൻ : ക്വസഹതോയം വിശുദ്ധരുചട നിരയികലക്് ഉയർ്ചപെടുക്തോൾ ഈ 
നതോട്ിലും വിേ്തോസിേളുചട ഇടയിലും എചന്തതോചക് മതോറ്ങ്ങൾ ഉണ്ടതോകുചമന്നതോണ് പിതതോവ് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
ബിഷപ് : ക്വസഹതോയം ഒരു രക്സതോക്ഷിയതോകുന്നതിന് േതോരണമതോയി്ീർന്നത് 
ഇവിചട നിലനിന്നിരുന്ന ജതോതി വയേവസ്യതോണ്. കമൽജതോതിക്തോരനതോയിരുന്ന അകദേഹം 
േീഴ്ജതോതിക്തോരതോയിരുന്നവചര സമഭതോവനകയതോചട സകഹതോ്രരതോയി പരിഗണിച്ിരുന്നു. 
ഇത് ഉൾചക്തോള്ളതോൻ േഴിയതോതിരുന്നവരതോണ് അകദേഹച് പീഡിപെിക്കുേയും ചേതോന്നു
േളയുേയും ചെയ്ത്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ക്വസഹതോയ്ിചറെ മദ്ധയേസ്ത  വഴി നമ്മുചട 
നതോട്ിചല ജതോതിവയേവസ്യുചട ഉച്നീെത്ങ്ങൾക്് പരിഹതോരമുണ്ടതോകുചമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്തോ
വന്നതതോണ്. 
ക്വസഹതോയം ഒരു സതോധതോരണ അല്മതോയനതോയിരുന്നു. അകദേഹമതോണ് ഭതോരത്ിചല 
അല്മതോയനതോയ ആ്യേവിശുദ്ധൻ. അതിനതോൽ്ചന്ന സതോധതോരണ കുടുംബജീവിതം നയി
ക്കുന്ന, സ്ന്തം ചതതോഴിൽചെയ്് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അല്മതോയന് വിേ്സ്തതകയതോചട വിേ്തോ
സ്ിൽവളരതോനും അകനേചര വിേ്തോസ്ികലക്് നയിക്തോനും േഴിയും എന്ന് ഞതോൻ 
േരുതുന്നു. ഇതുവചരയും കേതോട്തോർ രൂപതയ്ക്കുള്ളിലതോയിരുന്നു പ്രധതോനമതോയും ക്വസഹതോയ
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ക്തോടുള്ള ഭക്ി പ്രെരിച്ിരുന്നത്. എന്നതോൽ ഇനിമുതൽ സഭയിചല ഒരു വിശുദ്ധചനന്ന 
നിലയിൽ ഭതോരത്ിചല്തോടും എന്നല് കലതോേചമതോട്ടുക്കുംതചന്ന അകദേഹം അൾ്തോ
രയിൽ വണങ്ങചപെടുേയും അകദേഹ്ിചറെ മദ്ധയേസ്തയിൽ വലിയ മതോറ്ങ്ങൾ സംഭ
വിക്കുേയും ചെയ്യും. ഭതോരത്ിനുള്ളിൽ്ചന്ന അല്മതോയനതോയ ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്ന 
നിലയിൽ അകദേഹം വഴിയതോയി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്തോർ കയശുവിചന അറിയതോനും 
മതോനസതോന്തരമുണ്ടതോയി ധതോരതോളം കപർ വിേ്തോസ്ികലക്് വരതോനും ഇടയതോകും. 
ഫതോ. സജിൻ : പുതിചയതോരു വിശുദ്ധചനക്കൂടി  നമുക്കു ലഭിച്ിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുചട അഭി
പ്രതോയ്ിൽ വി. ക്വസഹതോയക്തോടുള്ള യഥതോർത്ഥഭക്ി എപ്രേതോരമതോയിരിക്ണം? 
ബിഷപ് : മതോർപതോപെ അകദേഹച് വിശുദ്ധനതോയി പ്രഖയേതോപിക്കുന്നതിനുമുമ്പും ക്വസഹതോ
യച് ഒരു വിശുദ്ധനതോയിക്ണ്ടുതചന്നയതോണ് എല്തോവരും വണക്ം നല്േിയിരുന്നതും 
മതോദ്ധയേസ്യേം  കതടി പ്രതോർത്ഥിച്ിരുന്നതും. അകദേഹ്ിചറെ ജീവിതവമതോയി ബന്ചപെട് 
സ്ലങ്ങചളല്തോം ഇകപെതോൾ്ചന്ന പ്രസിദ്ധമതോയ തീർത്ഥതോടനകേന്ദ്രങ്ങളതോണ്. ധതോരതോളം 
വിേ്തോസിേൾ അവിചട വരിേയും പ്രതോർത്ഥിക്കുേയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തമിഴിൽ മതോത്രമല്, 
വിവിധ ഭതോഷേളിൽ അകദേഹച്ക്കുറിച്ള്ള ലഘുകലഖേളും പുസ്തേങ്ങളും പ്രസിദ്ധീേ
രിക്ചപെട്ിട്ടുണ്ട്. അകദേഹ്ിചറെ ജീവിതച്ക്കുറിച്് അറിയതോനും അകദേഹച് ജീവി
തമതോതൃേയതോക്തോനും അകനേർക്് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അകദേഹക്തോടുള്ള ഭക്ി വിവിധ 
തര്ിൽ പ്രെരിച്ചേതോണ്ടിരിക്കുന്നു. കുരിേടിേളും ക്വതോലയങ്ങളും അകദേഹ്ിചറെ 
നതോമ്ിൽ നിർമിക്ചപെടുന്നുണ്ട്. നവനതോൾ പ്രതോർത്ഥനേളും മറ്് ഭക്േർ്ങ്ങളും 
പ്രെരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലുപരി അകദേഹ്ിചറെ ജീവിതം മതോതൃേയതോക്ി ഉച്നീെത്ങ്ങൾ 
അവസതോനിപെിച്് എല്തോവരും സമത്്ിൽ ജീവിക്കുേചയന്നതതോണ് പ്രധതോനം. അതിന് 
അകദേഹക്തോടുള്ള യഥതോർത്ഥ ഭക്ി നച് സഹതോയിക്കും. 
ഫതോ. സജിൻ: വി. ക്വസഹതോയ്ിചറെ നതോമേരണനടപടിേളുമതോയി ഏറ്വം അടു്് 
ഇടചപട്ിട്ടുള്ള വയേക്ിയതോണകല്തോ അങ്ങ്. വിശുദ്ധനുമതോയുള്ള അങ്ങയുചട വയേക്ിപരമതോയ 
അനുഭവങ്ങളും ഭക്ിയും പങ്കുവയ്കതോകമതോ?
ബിഷപ് : വി. ക്വസഹതോയക്തോട് വയേക്ിപരമതോയി കൂടുതൽ അടുക്കുവതോൻ ഈ നതോളു
േളിൽ എനിക്് സതോധിച്ിട്ടുണ്ട്. ന്ിചലതോരതോൾ വിശുദ്ധനതോയി ഉയർ്ചപെടുക്തോഴുള്ള 
സകന്തതോഷവം അഭിമതോനവം അനുഭവചപെടുന്നുണ്ട്. അകദേഹച്കപെതോചല ഒരു വിശുദ്ധ
നും രക്സതോക്ഷിയുമതോകുവതോൻ എനിക്കും  ആഗ്രഹമുണ്ട്. അകദേഹക്തോടുള്ള ഭക്ി പ്ര
െരിപെിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും േർ്ങ്ങളിലും പചങ്ടുക്കുവതോൻ എനിക്് ഏചറ തതോല്പരയേമുണ്ട്. 
അകദേഹ്ിചറെ മദ്ധയേസ്തയിലുള്ള പ്രതോർത്ഥനയിലും ്ിവയേബലിയിലും പചങ്ടുക്കുവതോൻ 
ഞതോൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എചറെ വയേക്ിപരമതോയ ആവേയേങ്ങൾക്കും എചറെ 
ശുശ്രൂഷേളിൽ എചന്ന സഹതോയിക്കുന്നതിനും വി. 
ക്വസഹതോയ്ിചറെ മതോദ്ധയേസ്യേം  കതടി ഞതോൻ 
പ്രതോർത്ഥിക്കുേയും എനിക്് ആവേയേമതോയ അനുഗ്ര
ഹങ്ങൾ അകദേഹം വഴിയതോയി ലഭിക്കുേയും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട്. വി. ക്വസഹതോയക്തോട് എനിക്് ഏചറ 
കൃതജ്തയും േടപെതോടുമുണ്ട്. 
ഫതോ. സജിൻ: നന്ദി പിതതോകവ, ഇത്രയും േതോരയേങ്ങൾ 
ഞങ്ങകളതോട് പങ്കുവച്തിന് അകങ്ങയ്ക് കൃതജ്ത 
അർപെിക്കുന്നു. 
ബിഷപ് : വ്വം നിങ്ങചള അനുഗ്രഹിക്ചട്.
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റെറ്റ് െവ. തമാൺ. ജി. ക്ിസ്തുദാസ് 
    
വിേതോരിജനറൽ, ചനയ്യതോറ്ിൻേര

ഹ്രസ്വം തയേതോകഗതോജ്ജ്ലവമതോയിരുന്നു ചതകക് 
ഇന്തയേയിചല  വി. പൗകലതോസ് എന്ന്  വിളിക്തോവന്ന 
ഭതോരത്ിചറെ പ്രഥമരക്സതോക്ഷിയതോയ വിശുദ്ധ 
ക്വസഹതോയ്ിചറെ ജീവിതം. സതോവൂൾ യഹൂ്മത 
അനുയതോയി ആയിരുന്നകപെതോൾ യഹൂ്മത്ിചറെ 
വിേ്തോസമനുസരിച്് അകങ്ങയറ്ം വിേ്സ്തനതോയി 
ജീവിക്കുേയും വക്സ്തവചര പീഡിപെിക്കുേയും ചേതോചന്നതോടുക്കുേയും ചെയ്തു. എന്നതോൽ, 
പൗകലതോസ് എന്ന നതോമം സ്ീേരിച്് ഒരു വക്സ്തവനതോയി തീർന്നകപെതോൾ അകദേഹം 
കയശുവിചറെ പടയതോളിയതോയി പൂർണമതോയും മതോറി. അതുകപതോചല തിരുവിതതോംകൂർ മതോർ
്തോണ്വർ് മഹതോരതോജതോവിചറെ വിേ്സ്തനും പ്രധതോനഅനുയതോയിയുമതോയിരുന്നു നീല
േണ്ഠപിള്ള. തിരുവിതതോംകൂറിനുകവണ്ടി ജീവിതം സമർപെിച്യതോൾ. എന്നതോൽ ഒരു വക്സ്ത
വനതോയി മതോറിയകപെതോൾ കയശുവിനുകവണ്ടി തചറെ ജീവിതം സമ്പൂർണമതോയി സമർപെിച്. 
അകദേഹ്ിചറെ ജീവിതവം പീഡതോസഹനവം മരണവമതോയി ബന്ചപെട് നതോല് സ്ല
ങ്ങൾ ഇന്ന് വളചര പ്രധതോനചപെട് തീർത്ഥതോടനകേന്ദ്രങ്ങളതോണ്. 
 നട്തോലം
മതോർ്തോണ്ത്തുനിന്ന് േരിങ്കലക്് കപതോകുന്ന വഴിയിൽ 5 േികലതോമീറ്ർ യതോത്ര ചെ
യ്യുക്തോൾ വിശുദ്ധ ക്വസഹതോയം ജനിച്് വളർന്ന നട്തോലം എന്ന സ്ല്് എ്തോവ
ന്നതതോണ്. അവിചട കറതോഡിന് വലതുഭതോഗ്തോയി വിശുദ്ധ ക്വസഹതോയ്ിചറെ ഒരു 
മയൂസിയം സ്ിതിചെയ്യുന്നു. അതിചറെ മകദ്ധയേ, നതോമതോവകേഷമതോയ അകദേഹ്ിചറെ കുടും
ബവീടിചറെ അവേിഷ്ങ്ങൾ േതോണതോവന്നതതോണ്. കറതോഡിന് ഇടതുഭതോഗ്തോയി വിശുദ്ധ 
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ക്വസഹതോയ്ിചറെ നതോമകധയ്ിലുള്ള ക്വതോലയം ഉണ്ട്. 
.
 പുലിയൂർകുറിച്ിയിചല മുട്ിടിച്തോൻപതോറ
മതോർ്തോണ്ത്തുനിന്ന് േനയേതോകുമതോരിക്കുകപതോകുന്ന വഴിയിൽ 18 േികലതോമീറ്ർ യതോത്ര 
ചെയ്തോൽ പുലിയൂർക്കുറിച്ിയിൽ കറതോഡിന് ഇടതുഭതോഗ്തോയി വിശുദ്ധ മിഖതോകയൽ മതോ
ലതോഖയുചട നതോമകധയ്ിലുള്ള ക്വതോലയം േതോണതോം. അതിനടു്തോയി ഒരു പതോറയും 
അതിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്വരുന്ന നീരുറവയും േതോണതോവന്നതതോണ്. േക്തോലിക്നതോയി 
മതോറിയ ക്വസഹതോയച് പീഡിപെിച്് ഈ സ്ല്് ഉകപക്ഷിച്കപെതോൾ ്തോഹിച്വലഞ്ഞ 
അകദേഹം പതോറകമൽ മുട്ടുകു്ി പ്രതോർത്ഥിച്. അവിചടനിന്ന് അത്ഭുതേരമതോയി നീരുറവ 
ചപതോട്ിപ്പുറചപെട്് അകദേഹ്ിചറെ ്തോഹം േമിപെിച്. ആ നീരുറവയിൽനിന്നും ഇകപെതോഴും 
ചവള്ളം ലഭിച്ചേതോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചവള്ളം ഉപകയതോഗിക്കുന്നതിലൂചട വിേ്തോസിേളുചട 
കരതോഗ്ിന് േമനം ഉണ്ടതോകുന്നു. 
േതോറ്തോടിമല
നതോഗർകേതോവിലിൽനിന്ന് തിരുനൽകവലി കപതോകുന്ന വഴിയിൽ പതിനചേ് േികലതോമീ
റ്ർ യതോത്ര ചെയ്തോൽ ഇകപെതോഴും അധിേം ആളുേൾ തതോമസമില്തോ് േതോറ്തോടിമലയിൽ 
എ്ികച്രതോവന്നതതോണ്. അവിചട വച്തോണ് ക്വസഹതോയച് മതോർ്തോണ്വർ്യു
ചട പട്തോളം ചവടിവച്് ചേതോന്നത്. ക്വസഹതോയച് ചവടിവച്ിട് സ്ല്് ഒരു കുരിേ് 
സ്തോപിച്ിട്ടുണ്ട്. അതിനുമുേളിലതോയി പതോറയിൽ ഒരു അത്ഭുതമരം ക്വസഹതോയച് 
ചവടിവച്തിനുമുമ്പുതചന്ന വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. ഇകപെതോഴും ആ മരം പതോറയിൽ തളിർത്തു 
നില്ക്കുന്നു. അതിനു മുേൾഭതോഗ്തോയി മണിചയതോച്യുണ്ടതോക്കുന്ന വലിചയതോരു പതോറ വീ
ണുേിടപ്പുണ്ട്. വിജനമതോയ േതോട്ിനുള്ളിൽ ക്വസഹതോയച് ചവടിവച്ിട്കപെതോൾ ഈ പതോറ 
അടർന്നു വീഴുേയും വലിചയതോരു മണിചയതോച് ഉണ്ടതോക്ി ഗ്രതോമവതോസിേചള ഉണർത്തുേ
യും ചെയ്തു. ഇകപെതോഴും ഈ വലിയ പതോറയിൽനിന്ന് മണിനതോ്ം കേൾക്തോവന്നതതോണ്. 
വി. ക്വസഹതോയ്ിചറെ േബറിടം
നതോഗർകേതോവിലിൽ വി. ഫ്തോൻസിസ് കസവയേറിചറെ നതോമകധയ്ിൽ കേതോട്തോർ രൂപ
തയുചട േ്ീഡ്രൽ വ്വതോലയം ഉണ്ട്. ഇവിചട വ്വതോലയ്ിചറെ മധയേഭതോഗ്് 
അൾ്തോരക്കുമുന്നിലതോയി അത്ഭുതപ്രവർ്േനും രക്സതോക്ഷിയുമതോയ വിശുദ്ധ ക്
വസഹതോയംപിള്ള വിശ്രമം ചേതോള്ളുന്നു. േതോറ്തോടിമലയിൽ ക്വസഹതോയച് ചവടിവച്
ചേതോന്നകേഷം പട്തോളക്തോർ മൃതക്ഹം അവിചട്ചന്ന ഉകപക്ഷിച്കപതോന്നു. എന്നതോൽ 
പതോറ ചപതോട്ിവീണ് മണിനതോ്ം കേട്ടുണർന്ന ഗ്രതോമവതോസിേൾ പികറ്്ിവസം േതോറ്തോടിമ
ലയിൽ മൃതക്ഹം േചണ്ടത്തുേയും സഭതോധി
േതോരിേചള വിവരം അറിയിക്കുേയും ചെയ്തു. 
തുടർന്ന് ക്വസഹതോയ്ിചറെ മൃതക്ഹം 
കേതോട്തോറിചല വി. ഫ്തോൻസിസ് കസവയേർ ക്
വതോലയ്ികലക്് ചേതോണ്ടുവരിേയും വിേ്തോ
സപതോര്രയേങ്ങൾക്നുസരിച്് ക്വതോലയപ
രിസരത്തുതചന്ന സംസ്രിക്കുേയും ചെയ്തു. 
വിേ്തോസിേളുചട പ്രതോർത്ഥനേൾക്് ക്വസ
ഹതോയ്ിചറെ മതോദ്ധയേസ്യേം  വഴിയതോയി നിര
വധിയതോയ വ്വതോനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്തുട
ങ്ങിയകപെതോൾ വ്വതോലയം നവീേരിക്കുേയും 
ക്വസഹതോയ്ിചറെ ഭൗതീേ അവേിഷ്
ങ്ങൾ വ്വതോലയ്ിനുള്ളിൽ അൾ്തോര
ക്കുമു്ിൽ സംസ്രിക്കുേയും ചെയ്തു. 
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റവരി െവ. ഫാ. തജാസഫ് അനിൽ 
ഇടവേവിേതോരി, െതോവല്ലൂർ ചപതോറ്

ഇന്തയേയിചല ആ്യേച് അല്മതോയ രക്സതോക്ഷി
യതോയ വിശുദ്ധ  ക്വസഹതോയ്ിചറെ കപരിലുള്ള 
കലതോേ്ിചല ആ്യേച് വ്വതോലയം ചനയ്യതോറ്ിൻ
േര ല്ീൻ രൂപതയിചല പതോറശ്തോല ചഫതോകറതോന
യിൽ  ചെങ്ൽ പചേതോയ്ിചല ആറയൂർ ക്േ്് 
െതോവല്ലൂർ  ചപതോറ്യിൽ  2014 ജനുവരി 14-ന് വി. 
ക്വസഹതോയ്ിചറെ രക്സതോക്ഷിത്്ിന്ിൽ 
സ്തോപിതമതോയി.
ചപതോൻവിള  ചസറെ്. വിൻചസറെ് ഡീകപതോൾ ഇടവേയിൽ ഉൾചപെട് ഒറ്ചപെട്  ഭൂപ്രക്
േം ആയിരുന്നു െതോവല്ലൂർ ചപതോറ്. വിേ്തോസ തീഷ്ണതയിൽ   അടിയുറച് 75 ഓളം േക്തോ
ലിക്തോ കുടുംബങ്ങളുള്ള  പ്രക്േം. ചപതോൻവിളയിചല ഇടവേപെള്ളിയിൽ എ്തോനുള്ള 
ദൂരക്കൂടുതൽചേതോണ്ടും മറ്്  േതോരണങ്ങളതോലും ഈ പ്രക്േച് മിക് വിേ്തോസിേളും ്ി
വയേബലിക്് മുടങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്ിലതോക്ി   അന്നച്  ഇടവേ വിേതോരി റവ. ഫതോ.കറതോ
ബർട്് വിൻചസറ്െ െതോവല്ലൂർ ചപതോറ്യിചല എല്തോ ഭവനങ്ങളും അടിയന്തിരമതോയി സന്ദർ
േിച്് സ്ിതിഗതിേൾ മനസിലതോക്ി. ഈ പ്രക്േ്് ഒരു വ്വതോലയം  സ്തോപിക്ണം 
എന്ന ആവേയേം വിേ്തോസിേളിൽ നിന്ന് േക്മതോയി വന്നു . അത് മനസ്ിലതോക്ിയ 
അച്ൻ ചപതോൻവിള ഇടവേയുചട പതോരിഷ് േൗൺസിൽ കയതോഗ്ിൽ ഇക്തോരയേം അവ
തരിപെിച്.    വ്വകൃപയിൽ ആശ്രയിച്് എല്തോവരുചടയും സഹേരണക്തോചട വ്വതോ
ലയനിർമതോണ്ിനുള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്. െതോവല്ലൂർ ചപതോറ് സ്ക്േിയതോയ 
ശ്രീ. വിൽസൺ തചറെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും 7 ചസറെ് സ്ലം വ്വതോലയം സ്തോപിക്തോൻ 
്തോനമതോയി നൽേി. തുടർന്ന് കറതോബർട്് അച്ചറെ  തയേതോകഗതോജ്ലമതോയ പ്രവർ്ന്ിൽ 
ഇടവേ വിേ്തോസിേളുചട സഹതോയക്തോചട 22 ്ിവസങ്ങൾ ചേതോണ്്ട ക്വതോല്ിചറെ 
നിർമതോണപ്രവർ്നങ്ങൾ പൂർ്ിയതോക്ി. സ്ലപരിമിതിയിലതോണ് പള്ളി സ്ിതി 
ചെയ്യുന്നചതങ്ിലും ചേതോടിമരം, മണികമട, ക്വസഹതോയം പിള്ളയുചട കഗ്രതോകട്തോ എന്നിവ
ചയല്തോം ചുരുങ്ങിയ േതോലം ചേതോണ്്ട നിർ്ിച് .  2014 നവംബർ 21-ന് ചനയ്യതോറ്ിൻേര 
രൂപതയുചട വിേതോരി ജനറൽ കമതോൺ.ജി.ക്ിസ്തു്തോസിചറെ പരിശ്രമഫലമതോയി ക്വസ
ഹതോയംപിള്ളയുചട തിരുകേഷിപെ് ചപതോതുവണക്്ിനതോയി പള്ളിയിൽ സ്തോപിച്.  
ചനയ്യതോറ്ിൻേര രൂപതതോദ്ധയേക്ഷൻ വററ്് റവ. കഡതോ. വിൻചസറെ് സതോമുവൽ വി. ക്വ
സഹതോയ്ിചറെ നതോമ്ിലുള്ള കലതോേ്ിചല ആ്യേ ക്വതോലയം വിേ്തോസിേൾക്തോയി 
തുറന്നു. െതോവല്ലൂർ ചപതോറ്യിൽ പുതിയ സൂരയേപ്രേതോേം ആണ് ഉണ്ടതോയത്. 

hn. tZhklmb¯nsâ 
t]cnepÅ temI¯nse 
BZys¯ ssZhm-ebw
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മനു എസ്. എസ്.
 
രക്സതോക്ഷി ക്വസഹതോയ്ിചന വതോഴ്്ചപെട് പ്വി
യികലക്് ഉയർ്ിയതിനുകേഷം േമുേിൻകേതോട് ക്വതോ
ലയ്ിൽ ആരംഭിച് അതിവിേിഷ്മതോയ കനർച്യതോണ് 
രക്്തോനകനർച്. ഉദേിഷ്േതോരയേങ്ങൾക്് ഉപേതോരമെരണ
യതോയി മറ്റുകനർച്േൾചക്തോപെം രക്്തോന കനർച്യും ഇടംപിടിച്. മചറ്തോരു ആരതോധനതോല
യ്ിലും ഇല്തോ് സവികേഷമതോയ ഈ കനർച്യിൽ നൂറുേണക്ിനുകപർ മുടങ്ങതോചത 
പങ്കുചേതോണ്ടിരുന്നു. ചമഡിക്ൽകേതോകളജ്, ആർ.സി.സി, ശ്രീെിത്ര തുടങ്ങിയ ഗവൺ
ചമറെ് ആശുപത്രിേളികലക്തോണ് മതോസംകതതോറും ഈ കനർച്യിലൂചട വിേ്തോസിേൾ 
രക്ം ്തോനംചെയ്തുവരുന്നത്. അപരറെ ജീവൻ രക്ഷിക്തോനുതകുന്ന ഈ മഹതോകനർച്
ക്് ഏചറ േ്ളതോഘനീയമതോയ പിന്തുണ ലഭിച്ചേതോണ്ടിരിക്കുന്നു. കേതോവിഡ് േതോലഘ്ിൽ 
മുടങ്ങിയ ഈ കനർച് ഈയിചട പുനരതോരംഭിച്. േൗതുേേരവം മഹനീയവമതോയ ഈ 
കനർച് േമുേിൻകേതോടിചറെ മതോത്രം സവികേഷതയതോണ്.
 
വിശുദ്ധ രക്സതോക്ഷി ക്വസഹതോയം വിശുദ്ധരുചട ഗണ്ികലക്് ഉയരുക്തോൾ 
ചതക്ൻ കേരള്ിചല ഒരു ഗ്രതോമം അഭിമതോനംചേതോള്ളുേയതോണ്. തിരുവനന്തപുരം ജി
ല്യിൽ ചനയ്യതോറ്ിൻേര പട്ണ്ിന് സമീപമുള്ള േമുേിൻകേതോട് ക്വതോലയം വിശുദ്ധ 
അകന്തതോനീസിചറെ നതോമകധയ്ിലുള്ള പ്രേസ്തമതോയ തീർത്ഥതോടനകേന്ദ്രമതോണ്. ചന
യ്യതോറ്ിൻേര ക്േ്് അനനയേമതോയ സതോംസ്തോരിേ സവികേഷതേളുള്ള േമുേിൻകേതോട് 
പ്രക്േം. വഹന്ദവ സംസ്തോര പശ്തോ്ല്ിൽ മൂന്നു നൂറ്തോണ്ടുമു്് അടിയുറച് വക്
സ്തവ വിേ്തോസം സ്ീേരിച് ഈ പ്രക്േം സവികേഷ സമന്യങ്ങളുചട പ്രതിഭതോസമതോയി 

IapIn³tImSv  IapIn³tImSv  
tZhmeb¯nse  tZhmeb¯nse  
almt\À¨bmb almt\À¨bmb 
càZm\ t\À¨càZm\ t\À¨
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നിലചേതോള്ളുന്നു. തിരുവിതതോംകൂറിചറെ ഉൾനതോടുേളിൽ ക്ിസ്തുമത പ്രെതോരണം നട്ിയ 
കനമം മിഷനുമതോയി ബന്ചപെട് െരിത്രമതോണ് േമുേിൻകേതോട് ഇടവേയ്ക്കുള്ളത്. തിരുവി
തതോംകൂറിചറെ ഉൾനതോടുേളിൽ 18-തോം നൂറ്തോണ്ടിചറെ ആരംഭം മുതൽ സുവികേഷചവളിച്
ചമ്ിച് ഈകേതോസഭതോ പ്രസ്തോനമതോയ കനമം മിഷചറെ രണ്ടതോമച് ആസ്തോനവം 
രക്സതോക്ഷി ക്വസഹതോയംപിള്ളയുചട കപ്രഷിതപ്രവർ്നങ്ങളതോൽ ധനയേവമതോണ് ഈ 
ഗ്രതോമം. 

ക്വസഹതോയംപിള്ളയും േമുേിൻകേതോടും
 േമുേിൻകേതോട് േക്തോലിക് പള്ളിയുചട ഉത്ഭവച്പെറ്ിയുള്ള പതോര്രയേം 
ക്വസഹതോയംപിള്ളയുമതോയി ബന്ചപെടു്ി ഇപ്രേതോരം വിവരിക്കുന്നു. ദൂചര ക്േത്തു
നിന്നും രണ്ട് നതോയർ സ്തീേൾ േമുേിൻകേതോട് എത്തുേയും ഇവിചട ഒരു ഓലപ്പുരയിൽ 
അവർ പതോർത്തുവരുേയും ചെയ്തു. അവർ പതോർ്ിരുന്ന ഓലപ്പുര അടു് വീട്ിചല സ്തീ
േൾ ് ിവസവം വിളക്കുവച്് സംരക്ഷിച്കപതോന്നു. 1741 ൽ മതോർ്തോണ്വർ്യും ഡച്േതോ
രും ത്ിലുണ്ടതോയ കുളച്ൽ യുദ്ധ്ിൽ തടവേതോരനതോയി പിടിക്ചപെട് ഡിലകനതോയിചയ 
മതോർ്തോണ്വർ് പിന്നീട് തചറെ വസനയേ്ിചറെ വലിയേപെി്തോനതോയി നിയമിച്. 
ഡിലകനതോയിയിൽ നിന്നും വബബിൾ വതോയിച്് മനപരിവർ്നം വന്ന വസനിേ
നതോയ നീലേണ്പിള്ള ക്വസഹതോയംപിള്ള എന്ന കപരിൽ ജ്തോനനേതോനം സ്ീേരിച്് 
ക്ിസ്തുമത പ്രെതോരണം നട്ിചയന്നും അകദേഹം മുമ്പുപറഞ്ഞ ഓലപ്പുരയിൽ വിശുദ്ധ 
അകന്തതോനീസിചറെ തിരുസ്രൂപം പ്രതിഷ്ഠിച് എന്നുമതോണ് വിേ്തോസ പതോര്രയേം. 
 
േമുേിൻകേതോട്ടുേതോർ തലമുറേൾക്കു മുക് ആരംഭിച് ഒരു പതിവതോണ് വർഷംകതതോറും 
ആഗസ്റ് 14-തോം തീയതി നടത്തുന്ന വടക്ൻകുളം തീർത്ഥതോടനം. ഈ പതിവിന് ഇന്നും 
മതോറ്മില്. വടക്ൻകുളം ഒരു മരിയൻ തീർത്ഥതോടനകേന്ദ്രമതോണ്. നതോഗർകേതോവിൽ പട്ണ
്ിൽ നിന്ന് മുപെത് േികലതോമീറ്കറതോളം അേചല സ്ിതിചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രതോമ്ിന് ഇന്നും 
അത്രവലിയ പരിഷ്േതോരങ്ങചളതോന്നും ഉണ്ടതോയിട്ില്. ആഗസ്റ് 14 ന് വടക്ൻകുള്് തിരു
നതോളികനതോടനുബന്ിച്് അർദ്ധരതോത്രി എഴുന്നള്ള്് ആരംഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മതോതതോവി
ചറെ കതര് ്ർേിക്തോൻ അവിചട പള്ളിയങ്ണ്ിൽ വന്നുകൂടുന്ന മലയതോളിേളിൽ േമു
േിൻകേതോടുേതോരതോണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവം.
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ഫാ. തജക്ബ് ജി. പാലയ്ക്ാപ്ിള്ളി
ചഡപയൂട്ി ചസക്ട്റി ജനറൽ, ചേസിബിസി 

 വ്വതോത്തോവിചറെ സ്ര്ിന്  േതോകതതോർ്തോണ് 
പ്രതോരംഭേതോലം മുതൽ സഭ യതോത്ര ചെയ്ിട്ടുള്ളത്. പരി
ശുദ്ധതോത്പ്രേതോേ്ിൽ േതോല്ിചറെ അടയതോള
ങ്ങചള വയേതോഖയേതോനിക്കുേയും വ്വിേ പദ്ധതിയുചട 
ശുശ്രൂഷേൾക്തോയി പിൻചെകല്ണ്ട പതോതേൾ നിർ
ണയിക്കുേയും ചെയ്യുേ എന്നത് സഭയുചട എക്തോല
ച്യും ചവല്ലുവിളിയും ്ൗതയേവമതോണ്. ഈ ചവല്ലുവിളി 
ഏചറ്ടുത്തുചേതോണ്ട് കേരള േക്തോലിക്തോസഭ ഒരു 
നവീേരണ യജ്്ിന് തയ്യതോറതോവേയതോണ്. 

 ചേസിബിസിയുചട മൺസൂൺേതോല സക്ളന
ക്തോടനുബന്ിച്് ജൂൺ 7 നതോയിരുന്നു  പതോലതോരിവട്ം 
പിഒസിയിൽ  നടത്തുന്ന ചപതോന്തിഫിക്ൽ കേരള സഭതോ നവീേരണ േതോലഘട്ം  ഉ്്ഘതോട
നേർ്ം  ്ിവയേബലികയതോചടയതോണ്  നടന്നത് .  2025 ജൂൺ 8 ചപന്തക്കുസ്തതോ്ിരുനതോൾ
വചരയതോണ് നവീേരണേതോലഘട്ം.

 കൂട്തോയ്മയുചടയും സഹവർ്ിത്്ിചറെയും കപ്രഷിതതോത്േതയുചടയും സിനഡതോ
ത്േ സഭയതോയി കേരളസഭയും രൂപം പ്രതോപിക്ണം. മതോത്രമല്, കേതോവിഡു മഹതോമതോരി 
സഭയിലും സമൂഹ്ിലും ഏല്പിച് പ്രഹരങ്ങചള തരണം ചെയ്യുന്നതിചറെ ഭതോഗമതോയി 
സഭയുചട അജപതോലന ്ൗതയേവം സതോക്ഷയേവം സജീവമതോകക്ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കേരളസഭതോ നവീേരണ കമഖലേൾ, കൂട്തോയ്മയികലക്കുള്ള മതോനസതോന്തരം, പ്രതോർത്ഥനതോ
ജീവിതം

tIcfk`bnÂ C\n tIcfk`bnÂ C\n 
\hoIcW Im-eL«w\hoIcW Im-eL«w
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വിേ്തോസപരിേീലനം, അനുരഞ്ജന കമഖലേൾ, ്രിദ്രരുചട സഭ, കപ്രഷിത മതോനസതോന്ത
രം
വവ്ിേ-സന്നയേസ്ത കപ്രഷിതത്ം, കുടുംബ കപ്രഷിത ശുശ്രൂഷ, അല്മതോയ കപ്രഷിതത്വം 
പങ്തോളി്വം
യുവജനശുശ്രൂഷ, പരിസ്ിതിപരമതോയ മതോനസതോന്തരം, സംവതോ്്ിചറെ കമഖലേൾ
കേരളസഭതോ നവീേരണ നടപടിേൾ
േതോല്ിനനുസൃതമതോയ മതോറ്ങ്ങൾ വേവരിച്ചേതോണ്ട് പുതിയ േതോഴ്ചപെതോടുേകളതോചട സർ
വതലപെർേിയതോയ നവീേരണമതോണ് സഭയിൽ സംഭവികക്ണ്ടത്. 
സംസഥതോന-രൂപത-ഇടവേ-കുടുംബതലങ്ങളിൽ നവീേരണം സതോധയേമതോേണം. സം
സ്തോനതല്ിൽ ചേസിബിസിയുചട േീഴിൽ ഒരു കേതോർ േ്ിറ്ി ഇതിനതോയി രൂപീേരി
ച്ിട്ടുണ്ട്. ഈ കേതോർ േ്ിറ്ിയുചട കനതൃത്്ിൽ  കേരള്ിചല എല്തോ രൂപതേളിൽനി
ന്നും വിേതോരി ജനറൽമതോരുചട കനതൃത്്ിലുള്ള പ്രതിനിധിേൾ, സന്നയേതോസസഭേളുചട 
കമജർ സുപെീരികയഴ്സ്, അല്മതോയ സംഘടനതോപ്രതിനിധിേൾ, യുവജനപ്രതിനിധിേൾ, 
ചേസിബിസി േ്ീഷൻ ചസക്ട്റിമതോർ, ഡയറ്ർമതോർ, പൗരപ്രമുഖപ്രതിനിധിേൾ, 
മതോധയേമ പ്രവർ്േ പ്രതിനിധിേൾ, കേരള േതോ്ലിേ് േൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ എന്നി
വർക്തോയി വയേതയേസ്ത സക്ളനങ്ങൾ സംഘടിപെിക്കുേയും അവരുചട അഭിപ്രതോയങ്ങൾ  
സ്രൂപിക്കുേയുമുണ്ടതോയി. ഈ സക്ളനങ്ങളിചല െർച്േളുചടയും പഠനങ്ങളുചടയുചമതോ
ചക് ചവളിച്്ിൽ കേരളസഭതോ നവീേരണ്ിനതോയുള്ള മതോർഗകരഖ (Lineamerta) 
തയ്യതോറതോക്ിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്തോനതല്ിൽ ഒരു റികസതോഴ്സ് ടീമും ഒരു കമതോണിറ്റിംഗ് 
സംവിധതോനവം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മതോർഗകരഖയുചട അടിസ്തോന്ിലതോണ് രൂ
പതതോ-ഇടവേ തല നവീേരണ പ്രവർ്നങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെകയ്യണ്ടത്. രൂപതതോത
ല്ിലുള്ള  ഔക്യേതോഗിേ ഉ്്ഘതോടനം ജൂൺ 26ന് ഞതോയറതോഴ്ച ്ിവയേബലികയതോചട സംഘടി
പെികക്ണ്ടതതോചണന്ന് നിർക്േിച്ിട്ടുണ്ട്. 
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AhXcWw:  tUm. temd³kv ssX¡m«nÂ

ചപന്തക്കുസ്ത തിരുന്നതോൾ ്ിനമതോയ ജൂൺ 5 ന് ഫ്തോൻസിസ് 
പതോപെ വി.കയതോഹന്നതോചറെ  സുവികേഷ്ിൽ  14:  15 -16; 23-
26 ഭതോഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്് പരിശുദ്ധതോത്തോവ് സുവികേഷച് 
കൂടുതൽ പഠിപെിക്കുേയും ഓർ്ിപെിക്കുേയും സുവികേഷച് 
നമ്മുചട ഹൃ്യങ്ങളികലക്് കൂടുതൽ േട്ി വിടുേയും ചെയ്യു
ന്ന േക്ിയതോണ് എന്ന് പ്രകബതോധിപെിച്. പരിശുദ്ധതോത്തോവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ിസ്തു പറഞ്ഞ
ത് പഠിപെിക്കുേയും ഓർ്ിപെിക്കുേയുമതോണ്.
പരിശുദ്ധതോത്തോവിചറെ  ഈ രണ്ട് പ്രവൃ്ിേചള കുറിച്തോണ് പരി. പിതതോവ് ഫ്തോൻസീസ് 
പതോപെ ലളിത സുന്ദരമതോയി വിേ്ീേരിച്ത്.
ആതയേന്തിേമതോയി പറഞ്ഞതോൽ പരിശുദ്ധതോത്തോവ് പഠിപെിക്കുന്ന അദ്ധയേതോപേനതോണ് 
എന്നതോണ് പതോപെതോ പറയുന്നത്. വിേ്തോസതോനുഭവ്ിൽ പ്രേടമതോകുന്ന പ്രതിബന്ച് 
മറിേടക്തോൻ നച് സഹതോയിക്കുന്നതതോണ് പരിശുദ്ധതോത്തോവ്. ഈ പ്രതിബന്ം ദൂരം 
ആണ്. വിേ്തോസതോനുഭവ്ിൽ ദൂരം അഥവതോ അേലം എന്ന തടസ്ം തരണം ചെയ്യതോൻ 
പരിശുദ്ധതോത്തോവ് നച് സഹതോയിക്കുന്നു. ഒരു പകക്ഷ ഇന്ന് സുവികേഷ്ിനും 
വ്നം്ിന ജീവിത്ിനും ഇടയിൽ ഒരുപതോട് അേലമുകണ്ടതോ എന്നുള്ള സംേയം ഉയർ
കന്നക്കും. കയശു രണ്ടതോയിരം വർഷങ്ങൾക്് മു്് ജീവിച്. അന്ന്  വയേതയേസ്ത േതോലഘട്മതോയി
രുന്നു. ഭിന്ന സതോഹെരയേങ്ങളതോയിരുന്നു. അതിനതോൽ സുവികേഷം േതോലഹരണചപെട്തതോയി 
പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇന്നിചറെ  ആവേയേങ്ങകളതോടും പ്രശ്നങ്ങകളതോടും കൂചട നമ്മുചട ഈ േതോല
ഘട്ക്തോട് സംസതോരിക്തോൻ അത്  അപരയേതോപ്തമതോചണന്ന് കതതോന്നുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുചട 
മു്ിലുള്ള ചവല്ലുവിളി ഗൗരവകമറിയതതോണ്: ഇന്നച് ഇൻറർചനറ്ിചറെ യുഗ്ിൽ, 

]cnip²mcq]n:]cnip²mcq]n:  
kphntijw lrZb§fnte¡v kphntijw lrZb§fnte¡v 

IS¯nhnSp¶ iànIS¯nhnSp¶ iàn
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ആകഗതോള വൽക്രണ്ിചറെ  േതോലഘട്്ിൽ സുവികേഷ്ിന് എന്ത് പറയതോൻ 
സതോധിക്കും ? സുവികേഷ വെന്ിന് എന്തു സ്തോധീനം ചെലു്തോനതോകും? ഇവിചടയതോ
ണ് പരിശുദ്ധതോത്തോവ്  അേലം കുറയ്ക്കുന്ന േക്ിയതോകുന്നത്.
ദൂരങ്ങചള മറിേടക്തോൻ പഠിപെിക്കുന്നവനതോണ് പരിശുദ്ധതോത്തോവ്. കയശുവിചറെ പ്രകബതോ
ധനങ്ങചള എല്തോ േതോലങ്ങളുമതോയും എല്തോ വയേക്ിേളുമതോയും ബന്ിപെിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധതോ
ത്തോവതോണ്. പതോപെതോ പറയുന്നത് ക്ിസ്തു വെനങ്ങൾ ജീവസുറ്തതോക്കുന്നത് പരിശുദ്ധതോത്തോ
വതോണ് എന്നതോണ്. പരിശുദ്ധതോത്തോവ് വി. ഗ്രന്ഥ്ിലുചട നക്തോട് സംസതോരിക്കുേയും 
നച് നയിക്കുേയും ചെയ്യുന്നു. വിേ്തോസച് ചെറുപെമതോയി നിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധതോ
ത്തോവതോണ്. വിേ്തോസിേചള അവരുചട േതോലച് പ്രശ്നങ്ങളിലും സംഭവങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ
യുള്ളവരതോക്കുന്നു. വിേ്തോസച് പ്ര്ർേന വസ്തുവതോക്ി മതോറ്റുന്ന അപേട സതോദ്ധയേത 
ഇന്നുണ്ട്. അത് വലിയ അപേടമതോണ്. എന്നതോൽ പരിശുദ്ധതോത്തോവതോണ് വിേ്തോസച് 
േതോകലതോെിതമതോക്കുന്നത് എന്നതോണ് പതോപെ പഠിപെിക്കുന്നത്.

ഓർ്ിക്കുേ എന്നതിനർത്ഥം ഹൃ്യ്ികലക്് തിരിചേ ചേതോണ്ടുവരിേ എന്നതോണ്. പരി
ശുദ്ധതോരൂപി സുവികേഷം നമ്മുചട ഹൃ്യ്ികലക്് തിരിചേ ചേതോണ്ടു വരുന്നു. അപെകസ്തതോ
ലന്മതോരുചട േതോരയേ്ിൽ സംഭവിച്തു കപതോചലയതോണിത്. േിഷയേർ പലതവണ കയശുവിചന 
ശ്രവിച്ിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ അവചന കവണ്ടത്ര മനസിലതോക്ിയിരുന്നില്. നമുക്കും 
അതു തചന്ന സംഭവിക്കുന്നു. എന്നതോൽ ചപന്തകക്തോസ്ത മുതൽ പരിശുദ്ധതോത്തോവിനതോൽ 
അവർ ഓർക്കുേയും മനസ്ിലതോക്കുേയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങൾക്തോയി പ്രകതയേേം തയ്യതോറതോക്ി
യവചയന്ന കപതോചല ആ വതോക്കുേചള അവർ സ്തോഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടതോചത ബതോഹയേമതോയ 
അറിവിൽ നിന്ന്, ഓർ്ചയ കുറിച്ള്ളതതോയ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന്,  ജീവൻ തുടിക്കുന്ന 
ബന്്ികലക്്, േർ്തോവമതോയുള്ള കബതോദ്ധയേ്തോയേവം സകന്തതോഷേരവമതോയ ബന്
്ികലക്് േടക്കുന്നു. "പറഞ്ഞു കേട്വ" എന്നതിൽ നിന്ന് ഈകേതോചയ കുറിച്ള്ള വയേക്ി
പരമതോയ അറിവികലക്് ഹൃ്യച് േടത്തുന്നത് ആത്തോവതോണ്. അങ്ങചന ആത്തോവ് 
നമ്മുചട ജീവിതച് മതോറ്റുന്നു.
ഈകേതോചയ കുറിച്് നച് അനുമെരിപെിക്കുന്ന പരിശുദ്ധതോത്തോവ് ഇചല്ങ്ിൽ വിേ്തോസം 
വിസ്മൃതിയിലതോകും. ഈകേതോയുചട കനേഹം മറന്ന് സംേയ്ികലക്കും ഭയ്ികലക്കും 
വീഴുന്നവരതോകണതോ നതോം. സുവികേഷം 
മറക്കുന്ന ക്ിസ്തയേതോനിേൾ ആേതോതിരി
ക്തോൻ 
ഈ ആത്തോവിനതോയ് നമുക്് വിളിച്കപ
ക്ഷിക്തോം.
പ്രതോർത്ഥിക്തോം:
"പരിശുദ്ധതോത്തോകവ വരൂ,
ഈകേതോചയ കുറിച്് ഓർ്ിപെിക്കൂ,
എചറെ ഹൃ്യച് പ്രബുദ്ധമതോക്കൂ."
ഇങ്ങിചന പല പ്രതോവേയേം പ്രതോർത്ഥിച്് 
നമുക്് വി.ഗ്രന്ഥം തുറന്ന് ഒരു ചെറിയ 
ഭതോഗം സതോവധതോനം വതോയിക്തോം. പരി.
ആത്തോവ് അതിചന നമ്മുചട ജീവിത
ക്തോട് സംസതോരിക്കുന്നതതോക്കും. തീർച്.
പരിശുദ്ധതോത്പൂരിതയതോയ േനയേേതോമ
റിയം ഈകേതോകയതോട് പ്രതോർത്ഥിക്തോനും 
വ്വവെനച് സ്തോഗതം ചെയ്യതോനും ഉള്ള അഭിവതോചേ ന്ിൽ ജ്ലിപെിക്ചട്.
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ന്ൾ വിേ്തോസച്, നമ്മുചട വിേ്തോസച് അധിേരിച്
ള്ള അഗതോധമനനം, വിശുദ്ധ പൗകലതോസ് ഗലതോതയേക്തോർചക്
ഴുതിയ േ്ിചറെ  ചവളിച്്ിൽ തുടരുേയതോണ്. വ്വം ആ 
വക്സ്തവചര അറിയിച് ചവളിപതോടിചറെ  പുതുമ വിമെരിക്തോ
തിരിക്കുന്നതിന്   അകപെതോസ്തലൻ അവചര നിർബന്ിക്കുന്നു. 

സുവികേഷേനതോയ കയതോഹന്നതോകനതോടുള്ള (1 കയതോഹന്നതോൻ 3:1-2) പൂർണ്ണ ഐേയേ്ിൽ, 
പൗകലതോസ് ഊന്നിപെറയുന്നത് കയശുക്ിസ്തുവിലുള്ള വിേ്തോസം നച് യഥതോർത്ഥ്ിൽ 
വ്വമക്ളും അവിടച് അവേതോേിേളുമതോേതോൻ അനുവ്ിച്ിരിക്കുന്നു എന്നതോണ്. ക്ി
സ്തയേതോനിേളതോയ ന്ളതോേചട് നതോം വ്വ്ിൻചറ മക്ളതോചണന്ന ഈ യതോഥതോർത്ഥയേം 
പലകപെതോഴും നിസ്തോരമതോയി േതോണുന്നു. കനചരമറിച്്,, നമുക്് ലഭിച് മഹ്തോയ ്തോനം 
കൂടുതൽ  അവകബതോധക്തോചട ജീവക്കുന്നതിനതോയി, നതോം വ്വമക്ളതോയി്ീർന്ന 
നിമിഷം, നമ്മുചട മതോക്തോ്ീസതോ സ്തോ കൃതജ്തകയതോചട മെരണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് 
നല്തതോണ്. ഇന്ന് ഞതോൻ നിങ്ങകളതോട് കെതോ്ിച്തോൽ, ''നിങ്ങളിൽ എത്ര കപർക്് നിങ്ങളുചട 
സ്ന്തം മതോക്തോ്ീസയുചട തീയതി അറിയതോം?'' ഒരുപതോട് വേേൾ ഉയരുചമന്ന് ഞതോൻ 
േരുതുന്നില്. എന്നിരുന്നതോലും, ന്ൾ രക്ഷിക്ചപെട് തീയതിയതോണ്, ന്ൾ വ്വ്ി
ചറെ  മക്ളതോയി്ീർന്ന തീയതിയതോണ്. അത് അറിയതോ്വർ അവരുചട മതോതതോ പിതതോ
ക്കളതോടും , ബന്ധുക്കളതോടും  കെതോ്ിക്ണം: 'ഞതോൻ എകപെതോഴതോണ് നേതോനകമറ്ത് '? എല്തോ 
വർഷവം ആ തീയതി ഓർ്ികക്ണ്ടതതോണ്: ന്ൾ വ്വ്ിചറെ മക്ളതോയ ് ിവസമതോ
ണ്. നിങ്ങൾ അംഗീേരിക്കുന്നുകണ്ടതോ? നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകമതോ? [ഉ്രം: അചത!] ഇത് 
ആത്തോർത്ഥമതോയ 'അചത' ആകണതോ? . നമുക്് മുകന്നതോട്് കപതോേതോം ...
വതോസ്തവ്ിൽ, ഒരിക്ൽ, കയശുക്ിസ്തുവിലുള്ള 'വിേ്തോസം സമതോഗതമതോയി'ക്ഴി
ഞ്ഞതോൽ (ഗലതോ്ിയർ: 3,25), വ്വിേ പുത്രത്്ികലക്് നയിക്കുന്ന മൗലിേമതോയ 
പുതിയ ഒരവസ് സംജതോതമതോക്ചപെടുന്നു. പൗകലതോസ് പരതോമർേിക്കുന്ന പുത്രത്ം ഇനി
മുതൽ, ഏേ സ്രഷ്തോവിചറെ  പുത്രന്മതോരും  പുത്രിമതോരുചമന്ന നിലയിലുള്ള  സേല സ്തീപു
രുഷന്മതോചരയും  ആകലേഷിക്കുന്ന ചപതോതുവതോയ ഒന്നല്. അല്.  'ക്ിസ്തുവിൽ' (ഗലതോ്ി
യർ:3,26) വ്വമക്ളതോേതോൻ വിേ്തോസം നച് അനുവ്ിക്കുന്നുചവന്ന് നതോം ഇകപെതോൾ 
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വതോയിച്കേട് ഭതോഗ്ിൽ അകദേഹം പ്രഖയേതോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതതോണ് പുതുമ. ഈ 'ക്ിസ്തു
വിൽ' എന്നതതോണ് വയേതിരിക്ത. എല്തോ പുരുഷന്മതോരും സ്തീേളും, അവർ സ്ീേരിക്കുന്ന 
മതം പരിഗണിക്തോചത, അവചരല്തോവരും, വ്വ്ിചറെ മക്ളതോണ്. എല്തോവകരയും 
കപതോചല, നതോം വ്വമക്ൾ മതോത്രമല്, അല്. ഈ 'ക്ിസ്തുവിൽ' എന്നതതോണ് ക്ിസ്തയേതോ
നിയുചട  വയേതിരിക്ത. ക്ിസ്തുവിചറെ വീചണ്ടടുപെിചല പങ്തോളി്്ിലും, ന്ിൽ 
മതോക്തോ്ീസ എന്ന കൂ്തോേയിലും മതോത്രമതോണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്: ഇങ്ങചനയതോണ് 
ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. തചറെ  മനുഷയേതോവതതോരക്തോചട അവിടന്ന് നമ്മുചട സകഹതോ്ര
നതോയി്ീർന്നു, തചറെ  മരണവം പുനരുത്ഥതോനവം വഴി അവിടന്ന് നച് പിതതോവമതോയി 
അനുരഞ്ജിതരതോക്ി. ക്ിസ്തുവിചന വിേ്തോസ്ിൽ സ്ീേരിക്കുന്നവൻ മതോക്തോ്ീസതോ 
വഴി അവിടന്നിനതോലും പുത്രമതോഹതോത്യേ്തോലും 'ആവരണം ചെയ്യചപെടുന്നു' (ഗലതോ്ിയർ: 
3,27).
വിശുദ്ധ പൗകലതോസ് തചറെ  േത്തുേളിൽ പലവരു മതോക്തോ്ീസതോചയക്കുറിച്് പരതോമർേി
ക്കുന്നു. അകദേഹച് സംബന്ിച്ിടക്തോളം, ജ്തോനനേതോനം സ്ീേരിക്കുന്നത് കയശുര
ഹസയേ്ിൽ ഫലപ്ര്വം യഥതോർത്ഥവമതോയ വിധ്ിൽ പങ്കുകെരുന്നതിന് സമതോനമതോണ്. 
നതോം ക്ിസ്തുവികനതോടുകൂചട ജീവികക്ണ്ടതിന്, നതോം മതോക്തോ്ീസതോയിൽ, അവിടക്തോ
ചടതോപെം  മരിക്കുേയും സംസ്രിക്ചപെടുേയും ചെയ്തുചവന്നു കപതോലും കറതോമതോക്തോർക്കുള്ള 
േ്ിൽ അകദേഹം പറയുന്നു (കറതോമതോ, 6:3-14).: ക്ിസ്തുവിചനതോപെം ജീവികക്ണ്ടതിന്, 
ക്ിസ്തുവിചനതോചടതോപെം മരിച്, അവിടക്തോചടതോപെം സംസ്രിക്ചപെട്ടു. ഇത് മതോക്തോ്ീസ
യുചട കൃപതോവരമതോണ്: കയശുവിചറെ മരണ്ിലും പുനരുത്ഥതോന്ിലും പചങ്ടുക്കുന്നു. 
അതിനതോൽ, ജ്തോനനേതോനം ചവറുചമതോരു ബതോഹയേ ആെതോരമല്. അത് സ്ീേരിക്കുന്നവർ 
ഏറ്വം അഗതോധമതോയി രൂപതോന്തരചപെടുേയും ഒരു പുതിയ ജീവിതം സ്ന്തമതോക്കുേയും ചെ
യ്യുന്നു, അത് വ്കവതോന്മുഖരതോേതോനും വ്വച് 'അബ്തോ, അതതോയത്,  'പിതതോവ് 'എന്നല് 
'അപെതോ ' എന്ന് വിളിക്തോനും അനുവ്ിക്കുന്നു ( ഗലതോ്ിയർ,4:6).
മതോക്തോ്ീസതോ വഴി സ്ീേരിക്കുന്നത്  വർഗ്ഗ-മത തല്ിലുള്ള വയേതയേതോസങ്ങചള മറിേട
ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ത്മതോചണന്്ന അകപെതോസ്തലൻ വളചര വധരയേക്തോചട പ്രഖയേതോപി
ക്കുന്നു: 'യഹൂ്കനതോ ഗ്രീക്കുേതോരകനതോ ഇല്'; കൂടതോചത സതോമൂഹിേമതോയതല്ിലതോേചട്: 
'അടിമകയതോ സ്തന്തകനതോ ഇല്; ആണും ചപണ്ം ഇല്'(ഗലതോ്ിയർ,3:28). ഈ പ്
പ്രകയതോഗങ്ങളിൽ അന്തർലീനമതോയിരിക്കുന്ന വിപ്ലവേരമതോയ മൂലയേം ഉൾചക്തോള്ളതോചത 
നതോം അത് വളചര കവഗ്ിൽ വതോയിക്കുന്നു. ക്ിസ്തുവിൽ 'യഹൂ്കനതോ ഗ്രീക്കുേതോരകനതോ 
ഇല്' എന്ന് ഗലതോതയേക്തോർക്് എഴുതുന്നത്, പൗകലതോസിചന സംബന്ിച്ിടക്തോളം, വം
േീയ-മത കമഖലയിചല ആധിേതോരിേ അട്ിമറിക്് തുലയേമതോണ്. യഹൂ്ൻ, തിരചഞ്ഞടു
ക്ചപെട് ജന്ിൽ ഉൾചപെടുന്നു എന്ന വസ്തുതയതോൽ്ചന്ന, പുറജതോതീയചരക്തോൾ 
(കറതോമ 2:17-20) സവികേഷതോവേതോേങ്ങൾ ഉള്ളവരതോയിരുന്നു. ഇത്, പൗകലതോസ് തചന്ന 
സ്ിരീേരിക്കുന്നു (കറതോമതോ,9:4-5). അതിനതോൽ, അകപെതോസ്തലചറെ  ഈ പുതിയ പ്രകബതോ
ധനം ഒരു പതോഷണ്തയതോയി കതതോന്നുന്നതിൽ അതിേയിക്തോനില്. 'എന്തതോ, എല്തോവരും 
തുലയേരതോകണതോ? ന്ൾ വയേതയേസ്തരതോണ്!' ഇത് അൽപെം പതോഷണ്തയതോയി കതതോന്നുന്നു, 
അകല്? 'സ്തന്തരും', 'അടിമേളും' ത്ിലുള്ളതതോയ രണ്ടതോമച്തതോയ സമതോനത 
കപതോലും കക്ഷതോഭജനേ പരികപ്രഷയേ്ിന് വഴി തുറക്കുന്നു. പുരതോതന സമൂഹ്ിൽ, അടി
മേളും സ്തന്ത പൗരന്മതോരും ത്ിലുള്ള വയേതയേതോസം അതയേന്തതോകപക്ഷിതമതോയിരുന്നു. സ്
തന്ത പൗരന്മതോർ എല്തോ അവേതോേങ്ങളും ആസ്്ിച്, അകതസമയം അടിമേളുചട മതോ
നവതോന്തസ്് കപതോലും അംഗീേരിക്ചപെട്ിരുന്നില്.ഇന്നും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. കലതോേ്് 
ധതോരതോളം ആളുേൾ ഉണ്ട്, ധതോരതോളം, ്േലക്ഷക്ണക്ിന്, ഭക്ഷണം േഴിക്തോൻ അവേതോ
േമില്, വി്യേതോഭയേതോസ്ിന് അവേതോേമില്, കജതോലി ചെയ്യതോൻ അവേതോേമില് എല്തോവരും 
അവചര ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നും അടിമ്മുണ്ട്. നമുക്് ഇതിചനക്കുറിച്് അൽപെം 
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െിന്തിക്തോം. നതോം അവരുചട മതോനവതോന്തസ്് നികഷധിക്കുേയതോണ്. അങ്ങചന, ഒടുവിൽ, 
അക്തോലഘട്്ിചല വിപ്ലവേരമതോയ, ഇന്നും പുനുഃസ്ിരീേരികക്ണ്ട സ്തീപുരുഷ 
സമത്ം പ്രഖയേതോപിച്ചേതോണ്ട്, ക്ിസ്തുവിലുള്ള സമത്്തോൽ, രണ്ട് ലിംഗങ്ങൾ ത്ിലുള്ള 
സതോമൂഹിേ വയേതയേതോസച് മറിേടന്നു. സ്തീേചള അപമതോനിക്കുന്ന പ്പ്രകയതോഗങ്ങൾ 
ന്ൾ എത്ര തവണ കേൾക്കുന്നു!   ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അചതതോചക് സ്തീേളുചട ആേങ്
േളതോണ് '. പകക്ഷ, കനതോക്കൂ, പുരുഷന്മതോർക്കും സ്തീേൾക്കും ഒകര അന്തസ്സുണ്ട്. െരിത്ര്ിൽ 
അത് സംഭവിച്ിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും സ്തീേൾ അടിമേളതോക്ചപെടുന്നു. പുരുഷന്മതോർക്കുള്ള അകത 
അവസരങ്ങൾ സ്തീേൾക്് ലഭിക്കുന്നില്. പൗകലതോസിചറെ  വതോക്കുേൾ നതോം വതോയിക്
ണം: കയശുക്ിസ്തുവിൽ നതോം തുലയേരതോണ്. 
ആേയതോൽ, സകഹതോ്രീസകഹതോ്രന്മതോകര, വ്വവമതോയുള്ള പുത്രത്്ിൽ അതിചറെ 
അടിസ്തോനപരമതോയ ആവിഷ്േതോരം േചണ്ടത്തുന്ന ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്തോൻ 
കൂടുതൽ ക്ിയതോത്േമതോയ രീതിയിൽ നതോം വിളിക്ചപെട്ിരിക്കുന്നു .ന്ൾ വ്വമക്
ളതോയതിനതോൽ ന്ൾ തുലയേരതോണ്, കയശുക്ിസ്തു നച് വീചണ്ടടുക്കുേയും ഈ മതോനയേത 
മതോക്തോ്ീസയിലൂചട നൽേചപെടുേയും ചെയ്തിനതോൽ ന്ൾ വ്വ്ിചറെ മക്
ളതോണ്. നച് വികമതോെിച് ക്ിസ്തുവിൽ കെർക്ചപെട്ിരിക്കുന്നതിനതോൽ വ്വ്ിചറെ 
മക്ളതോയിരിക്കുന്നതിചറെയും പരപെരം സകഹതോ്രീസകഹതോ്രന്മതോരതോകുന്നതിചറെയും 
മകനതോഹതോരിത വീണ്ടും േചണ്ടക്ണ്ടത് ഇന്ന് നമുചക്ല്തോവർക്കും നിർണ്ണതോയേമതോണ്. 
കവർതിരിവിന് േതോരണമതോകുന്ന വയേതയേതോസങ്ങളും വവരുദ്ധയേങ്ങളും ക്ിസ്തുവിൽ വിേ്തോ
സിേളതോയിരിക്കുന്നവരിൽ കുടിയിരിക്തോൻ പതോടില്. യതോകക്തോബ് എഴുതിയ കലഖന്ിൽ 
അകപെതോസ്തലൻ പറയുന്നു; ''പക്ഷപതോതച്ക്കുറിച്് അറിഞ്ഞിരിക്കുേ, േതോരണം അത് 
േരിയല് ,നിങ്ങളുചട സംഘ്ികലക്്(അതതോയത് കുർബതോനയിൽ) സ്ർണകമതോതി
രമണിഞ്ഞു കമതോടിയുള്ള വസ്തം ധരിച്ഒരുവൻ പ്രകവേിക്കുക്തോൾ  നിങ്ങൾ പറയുന്നു 
: `ഇവിചട വരൂ, ഇവിചട വരൂ,` നിങ്ങൾ അവചന ആ്യേം ഇരിക്തോൻ കപ്രരിപെിക്കുന്നു.
എന്നതോൽ വളചര പതോവചപെട്ഒരുവൻ, നല്തല്തോ് വസ്തം ധരിച്് പ്രകവേിക്കുക്തോൾ, 
അയതോൾ ്രിദ്രൻ, ്രിദ്രൻ, ്രിദ്രൻ എന്ന്  േണ്ടിട്് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, 'ഓ, അചത, നി
ങ്ങൾക്് പുറേിൽ കപതോേതോം'.'''
ന്ൾ ഈ വയേതയേതോസങ്ങൾ, പലകപെതോഴും, അകബതോധപൂർവേം( unconsciousely) ഉണ്ടതോ
ക്കുന്നു. ഇല്, ഞങ്ങൾ തുലയേരതോണ്.  മറിച്്, മതോനവരതോേിയുചട മുഴുവൻ ഐേയേ്ിനുള്ള 
ആഹ്തോനം സമൂർ്വം സുവയേക്വമതോക്കുേയതോണ് നമ്മുചട വിളി. ( CONC. ECUM. 
VAT. II, Const. Lumen gentium, 1). പലകപെതോഴും വികവെനം സൃഷ്ിച്ചേതോണ്ട് ജനങ്ങൾക്ി
ടയിൽ വിതയേതോസങ്ങചള തീവ്രതരമതോക്കുന്ന യതോചതതോന്നിനും, ക്ിസ്തുവിൽ പൂർ്ിയതോക്
ചപെട് പരിത്രതോണ്ിചറെ  േക്ിയതോൽ, വ്വമു്തോചേ പ്രസക്ിയില്. പരിശുദ്ധതോത്തോ
വ് േതോട്ി്രുന്ന ഐേയേ്ിചറെ  പതോത പിന്തുടർന്ന് പ്രവർ്ിക്കുന്ന വിേ്തോസമതോണ് 
പ്രധതോനം. ഈ പതോതയിലൂചട നിശ്യ്തോർഢയേക്തോചട 
നടക്കുേ എന്നതതോണ് നമ്മുചട ഉ്രവതോ്ിത്ം. ഈസ
മത്ം, കയശു പ്രവർ്ിച് വീചണ്ടടുപെ് തതോങ്ങതോയുള്ളതും 
അതിനതോൽ സതോദ്ധയേമതോയതുമതോണ്. ഉണ്ടതോക്ിയതതോണ്, 
മറക്രുത്: നിങ്ങൾ വീട്ിൽ തിരിചേചയത്തുക്തോൾ 
സ്യം കെതോ്ിക്കുേ:'ഞതോൻ എകപെതോഴതോണ് നേതോനകമറ്ത്? 
എന്ന്. എകപെതോഴും ആ തീയതി മനസ്ിൽ ഉണ്ടതോയിരിക്
ണം.  തീയതിചയത്തുക്തോൾ അത് ആകഘതോഷിക്തോൻ 
സതോധിക്കും.
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ഫതോ. എകഫ്ം കതതോമസ് മണിചക്തോക്ൽ, 
എസ്.ചജ.ചയക്കുറിച്് ...

ഫാ. വിൻസന്് റപതരപ്ാടൻ  എസ്  ചജ 

തിരുവനന്തപുരം പട്ണ്ിചറെ ഹൃ്യഭതോഗ്് 
സ്ിതി ചെയ്യുന്ന ചസറെ് കജതോസഫ്സ് സ്കൂളിചറെ 
േളിമുറ്ത്തും ലേതോസ് മുറിേളിലും മൂന്നു പതിറ്തോകണ്ടതോളം 
വി്യേതോർത്ഥിേൾക്കു പ്രേതോേം പരത്തുന്ന ഗുരുവം കനേ
ഹസ്ന്നനതോയ കൂട്ടുേതോരനുമതോയിരുന്ന അധയേതോപ
േകശ്രഷ്ഠൻ ഫതോ്ർ എകഫ്ം കതതോമസ് ഭൂമിയിൽ ഇനി
യില്. തലമുറേളിൽ പതിഞ്ഞ കനേഹലതോവണയേ്ിചറെ മതോയതോച്ിത്രമതോയി മതോത്രകമ ഇനി 
അവരുചട എകഫ്മച്നുള്ളൂ. നിലയ്കതോ് പ്രേതോേ്ിചറെ മങ്ങതോ് ഓർ്.
1971 ലതോണ് േണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഗണിതതോധയേതോപേനതോയി അകദേഹം തിരുവനന്തപുര്് 
എ്ിയത്. സൗമയേതയുചടയും ആ്ർേധീരതയുചടയും േർ്നിരതയുചടയും അച്ട
ക്്ിചറെയും ആൾരൂപമതോയി 1998 വചര അകദേഹം ചസറെ് കജതോസഫ്സിൽ നിറഞ്ഞു
നിന്നു. വതോക്കുേൾ കപതോലും ആവേയേമില്തോചത അകദേഹ്ിചറെ സൗമയേമതോയ ഒരു കനതോട്
്ിലൂചട, ഒരു ആംഗയേ്ിലൂചട, െിലകപെതോൾ േതോസനതോസമമതോയ ഒരു നട്്ിലൂചട, 
േരികയത് ചതകറ്ത്, സ്ീേതോരയേമതോയ ചപരുമതോറ്കമത് അസ്ീേതോരയേമതോയകതത് എന്ന് 
ഓകരതോ വി്യേതോർത്ഥിക്കും തിരിച്റിയതോൻ േഴിയുമതോയിരുന്നു. അഭിമതോനകബതോധമതോണ് അനി
വതോരയേമതോയ സ്യം അറിചവന്ന് തിരിച്റിഞ്ഞ എകഫ്മച്ൻ ഓകരതോ കുട്ിയിലും അതു വളർ
ത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധതോലുവതോയി.
ആറടി ഉയര്ിൽ നിവർന്നു നടന്ന ചഹഡ് മതോസ്ററച്ചറെ പ്െലനങ്ങൾ ലേതോസ്് 
മുറിേചള മതോത്രമല്, ചസറെ് കജതോസഫ്സിചറെ േളിമുറ്ച്യും ഉൻകമഷം നിറഞ്ഞതതോക്ി. 
കേരള്ിചലചയന്നല്, ക്േീയ തല്ിചല തചന്ന മിേച് സ്കൂൾ ബതോസ്റ്്കബതോൾ ടീം 
ചസറെ് കജതോസഫ്സികറെതതോയിരുന്നു. ആ േീർ്ി േതോത്തു സൂക്ഷിക്കുവതോചനകന്നതോണം 
സ്കൂളിൽ ഫതോ്ർ എകഫ്മിചറെ കപരിൽ ഒരു ഒരു അഖില കേരള ബതോസ്റ്്കബതോൾ ടൂർണ
ചമറെ് ആരംഭിച്. ഇന്നും ആ ടൂർണചമറെ് സ്കൂളിചറെ യേസ്സുയ്ിപെിടിച്് അഭംഗുരം തുട
രുന്നു. ഫതോ്ർ എകഫ്ം കരേതോഫി ഇനി ഒരു ഒരു മഹത്ജീവിത്ിചറെ പ്രതീേമതോയി തുടരും.
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മധയേപൂർകവഷയേയിചല ഏറ്വം വലിയ ക്ിസ്തയേൻ  ക്വതോലയമതോ
ണ് മുസീം രതോജയേമതോയ ബഹ്വറചറെ തലസ്തോനമതോയ മനതോ
മയിൽ  നിന്ന് 20 േികലതോമീറ്ർ മതോത്രം അേചലയുളള അവതോ
ലിയിൽ സ്ിതി ചെയ്യുന്ന 95,000 െതുരശ്ര അടികയതോളം 
വരുന്ന ഔർ  കലഡി ഓഫ് അകറബയേ പള്ളി.2,300 ലധിേം 
വിേ്തോസിേചള ഒകരസമയം ഉൾചക്തോള്ളതോൻ  േഴിയുന്ന 
ഈ േ്ീഡ്രലിചറെ വേങ്ങളിൽ െതോപെലുേളും വിേതോലമതോയ 
പതോർക്ിങ് സൗേരയേവമുണ്ട്. ബഹ്വറൻ , കുവവറ്്, 
ഖ്ർ , സൗ്ി അകറബയേ എന്നിവ ഉൾചപെടുന്ന കനതോർ്് അകറബയേൻ  അപെകസ്തതോലിേ് 
വിേതോരിയ്ിചറെ കേന്ദ്രം കൂടിയതോണ് ഈ പള്ളി.

അവതോലിയിൽ  ബഹ്വറൻ  രതോജതോവ് സ്തോനിച് 9,000 െതുരശ്ര മീറ്ർ  സ്ല്തോണ് 
േ്ീഡ്രലും വിേതോരിയ്ിചറെ ആസ്തോന േതോരയേതോലയവം നിർ്ിക്കുന്നതിന് 2017 
ചഫബ്രുവരി 17ന് വടക്ന് അകറബയേയുചട മുൻ അപെകസ്തതോലിേ് വിേതോരി ആയിരുന്ന 
േതോലം ചെയ്യ്ത േതോമിലികയതോ ബല്ിൻ  ചമത്രതോൻ തുടക്ം കുറിച്ത്.2013ചല ലൂർ്് മതോ
തതോവിചറെ തിരുനതോൾ ്ിനമതോയ ചഫബ്രുവരി 11ന് ആണ്  ഔർ  കലഡി ഓഫ് അകറബയേ 
േ്ീഡ്രൽ നിർ്ിക്കുവതോൻ തീരുമതോനിക്കുന്നചതന്ന്  ''സി.എൻ.എ'' യുചട ഇറ്തോലിയൻ 
ഭതോഷതോ വിഭതോഗമതോയ എ.സി.ഐ സ്റതോംപതോയുചട റികപെതോർട്ിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.2014ചമയ് 
19ന് വ്ിക്തോൻ സന്ദർേന കവളയിൽ നിർ്ിക്കുവതോൻ  കപതോകുന്ന ക്വതോലയ്ി
ചറെ ഒരു ചെറുമതോതൃേ സമതോധതോനവം ഐേയേവം വളർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയു
ചട പ്രതീേമതോയി ബഹ്വറൻ  രതോജതോവ് ഹമ്് ബിന് ഇസതോ അല് ഖലീഫ കനരിട്് പതോ
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പെയ്ക്  സ്തോനിച്ിരുന്നു.സമതോധതോന്ിചറെയും ഐേയേ്തോർഢയേ്ിചറെയും പ്രതീേമതോയ 
''സമതോധതോന ദൂതചറെ ചമഡൽ''പതോപെ രതോജതോവിന് സ്തോനിക്കുേയും ചെയ്തു.രതോജതോവ് 
േ്ീഡ്രൽ  നിർ്തോണ്ിനതോയി ഭൂമി നല്േി എന്നറിഞ്ഞ ബിഷപെ് േതോമികലതോ ബല്ിൻ  
പുതിയ ക്വതോലയം പരിശുദ്ധ േനയേേ മതോതതോവിചറെ നതോമകധയ്ിലതോയിരിക്ണചമന്ന് 
തീരുമതോനിക്കുേയതോയിരുന്നു.പ്രതോകയതോഗിേ തല്ിൽ, ബഹ്വറനിൽ തതോമസിക്കുന്ന
വർക്കും സൗ്ി അകറബയേയിചല േക്തോലിക് സമൂഹ്ിനും വതോരതോന്തയേങ്ങളിൽ ശുശ്രൂ
ഷയിൽ  പചങ്ടുക്തോൻ േഴിയുന്ന സൗേരയേപ്ര്മതോയ ആരതോധനതോലയം കൂടിയതോണിത്. 
പഴയ നിയമ്ിൽ  കമതോേ ജനങ്ങളുമതോയി കൂടിക്തോഴ്ച നട്ിയിരുന്ന കൂടതോര്ിചറെ 
മതോതൃേയിൽ  നിർ്ിച്തതോണ് േ്ീഡ്രൽ. പരിശുദ്ധ േനയേേതോമതോതതോവിചറെ ബഹുവർ
ണ്ണ്ിലുള്ള രൂപമതോണ് ക്വതോലയ്ിചല പ്രധതോന ആേർഷണം.ഉണ്ണികയശുവിചന 
േരങ്ങളിൽ വഹിച്് േിരീടമണിഞ്്ഞ സിംഹതോസന്ിൽ ഇരിക്കുന്ന 'ഔർ കലഡി ഓഫ് 
അകറബയേ'യുചട തിരുരൂപം ഫിലിവപെൻസിൽനിന്നതോണ് എ്ിച്ിരിക്കുന്നത്.േ്ീഡ്ര
ലിചറെ ഇരു വേത്തും രണ്ട് െതോപെലുേളുണ്ട്. ഒന്ന് നിതയേതോരതോധനതോകേന്ദ്രമതോണ്. മചറ്തോന്ന്, 
'ഔർ കലഡി ഓഫ് അകറബയേ'യുചട തിരുരൂപ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു കവണ്ടിയും.വിശുദ്ധ ഫ്തോൻസിസ് 
അസീസി പ്രതോർത്ഥിച്ിരുന്ന,' സതോൻ ചഡതോമികനതോ' ക്രൂേിതരൂപ്ിചറെ മതോതൃേയിലുള്ള 
കുരിശുരൂപമതോണ് േ്ീഡ്രലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ിരിക്കുന്നത്. േ്ീഡ്രലിനുള്ളികലക്് പ്ര
കവേിക്കുന്നവചര വരകവൽക്കുംവിധം െിത്രീേരിച്ിരിക്കുന്ന മധയേേതോല വേലിയിലുള്ള 
ഐക്ൺ െിത്രങ്ങളുചട പര്രയും ശ്രകദ്ധയമതോണ്.ത്രിത്്ിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 
രക്ഷതോേര െരിത്രവം ക്ിസ്തുവിചറെ ജനനം, മരണം, പുനരുത്ഥതോനം എന്നിവയും െിത്രീേ
രിക്കുന്ന 16 െിത്രങ്ങളതോണ് ഐക്ൺ പര്രയിലുള്ളത്. കൂടതോചത, പരിശുദ്ധ അ്യുചട 
സ്ർഗതോകരതോഹണവം ഇതിൽ ഉൾചപെടും.ബലിപീഠം, ജ്തോനനേതോനച്തോട്ി, പീഠങ്ങൾ 
എന്നിവ ഇറ്ലിയിൽ നിർമിച്തതോണ്. അഴിച്മതോറ്തോൻ പറ്റുംവിധം, അൾ്തോരയ്ക്കു മുന്നിൽ 
സ്തോപിച് വലിയ ജ്തോനനേതോനച്തോട്ിയും സവികേഷമതോണ്.80,000ക്തോളം േക്തോ
ലിക്തോവിേ്തോസിേളതോണ് ബഹ്വറനിലുള്ളത്.ഇതിൽ നചല്തോരു േതമതോനവം ഏഷയേതോക്തോ
രതോണ്.2021നവംബറിൽ പണി പൂർ്ീേരിച് ക്വതോലയം 2021ഡിസംബർ 10ന് വിേ്തോ
സിേൾക്തോയി തുറന്നു ചേതോടുക്ചപെട്ടു.

മിഡിൽ ഈസ്റിചല സമതോധതോനപരമതോയ സഹവർ്ിത്്ിലും മതസൗഹതോർ്്ിലും 
പുതിയ അദ്ധയേതോയം രെിച് ക്വവതോലയ്ിചറെ 
ഉ്്ഘതോടനം 2021ഡിസംബർ 9ന് നിർവഹിച്ത്  ബഹ്വറൻ  രതോജതോവ് ഹമ്് ബിൻ  
ഇസതോ അൽ  ഖലീഫ ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജനതേളുചട സുവികേഷവത്േരണ്ി
നതോയുള്ള വ്ിക്തോൻ തിരുസംഘ്ിചറെ തലവനതോയ േർദേിനതോൾ ലൂയിസ് അകറെതോ
ണികയതോ ടതോചലെയതോണ് ഡിസംബർ 10ന് ക്വതോലയ ചവചേരിപെ് ഖ്ർ,കുവവറ്്,ബ
ഹ്വറൻ,എന്നിവിടങ്ങളിചല അകപെതോകസ്തതോലിേ് നുൺകഷയേതോ ആർച്്ബിഷപെ് യൂജിൻ 
നയൂചജറെ്;സകതൺ അകറബയേവിേതോരി അകപെതോകസ്തതോലിക്യും കനതോർക്ൺ അകറബയേ 
വിേതോരി അഡ്മിനുമതോയ കപതോൾ ഹിൻഡർ എന്നിവരുചട സതോന്നിധയേ്ിൽ നട്ിയ
ത്.1948-ലതോണ് ''അകറബയേയുചട പരിശുദ്ധ േനയേതോമതോതതോവ് ''എന്ന മതോതതോവിചറെ വികേ
ഷണ്ിന് അംഗീേതോരം ലഭിക്കുന്നത്.അകതവർഷം ഡിസംബർ 8ന് കുവവറ്ിചല 
അഹ്്ിയിൽ നിർ്ിക്ചപെട് ചെറിയ െതോപെൽ അകറബയേയുചട മതോതതോവിനതോയി സമർ
പെിക്ചപെട്ടു.1957ൽ പീയൂസ് പന്തണ്ടതോമൻ  പതോപെ അകറബയേയുചട പരിശുദ്ധ േനയേതോമതോതതോ
വിചന കമഖലയുചടയും കുവവറ്് അകപെതോകസ്തതോലിേ വിേതോരിയ്ികറെയും മധയേസ്യതോയി 
പ്രഖയേതോപിച് ചേതോണ്ട് ഡിക്ി  പുറത്തുവിട്ിരുന്നു.2011ൽ ആണ് വ്ിക്തോൻ പരിശുദ്ധ 
േനയേതോമതോതതോവിചന അകറബയേയുചട വിശുദ്ധയതോയി പ്രഖയേതോപിക്കുന്നത്.
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ഫാ: സാൻതജാസ് അനിൽ

നൂറു സംവത്രങ്ങൾ!  വ്വകൃപയുചട അകനേതോയി
രം ്ിനങ്ങൾ, മലബതോറിചറെ മതോതൃരൂപത വിേ്തോസ 
്ീപം വേമതോറിയതിചറെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി. മലബതോ
റിചല വക്സ്തവ സഭയ്ക് 500 വർഷച് പൗരതോണിേ
തയുണ്ട്.  1498 ചമയ് 20-ന് വതോകക്തോഡ ഗതോമ കേരള 
മണ്ണിൽ എത്തുന്നകതതോചട മലബതോറിൽ  വക്സ്തവ 
കവകരതോട്്ിന് തുടക്ം കുറിക്കുന്നു. വതോകക്തോഡ ഗതോമകയതോചടതോപെം എ്ിയ രേിനികറ്
റിയൻ സനയേതോസ സഭതോംഗമതോയ ചപചദ്രതോ കേതോവിൽഹതോമും മറ്കനേം മിഷണറിമതോരും 
മലബതോറിൽ വിേ്തോസ്ിചറെ വിത്തുേൾ പതോകുന്നു.  ധീരതകയതോചട ആരംഭിക്ചപെട് 
ആ സുവികേഷ വൽക്രണ്ിചറെ ഭതോഗമതോയി 1500-ൽ മലബതോറിചറെ തീര്് വി.അ
ന്തതോകയതോസിചറെ കപരിലുള്ള ആ്യേ ക്വതോലയം സ്തോപിതമതോയി.  1549 വി.ഫ്തോൻസീസ് 
കസവയേറിചറെ ആഗമനക്തോചട മലബതോറിചല സുവികേഷവൽക്രണം കൂടുതൽ േക്ി 
പ്രതോപിച്.   

1596-ൽ ഫതോ.അകന്തതോണികയതോ ഷിപതോനി എസ്.ചജയും, ഫതോ. അകക്തോസ്റ എസ്.ചജയും 
കെർന്ന് കേതോഴികക്തോട്  പരിശുദ്ധ വ്വമതോതതോവിചറെ നതോമകധയ്ിൽ ഒരു ക്വതോലയം 
സ്തോപിച്. മിഷൻ പ്രവർ്നങ്ങൾ കേതോഴികക്തോട് ആരംഭം കുറിച്. 1603-ൽ മലബതോറി
ചല വക്സ്തവ സമൂഹ്ിചറെ പിതതോവതോയി അറിയചപെട് ഫതോ. ചജയിംസ് ചഫനീച്ികയതോ 
തചറെ മിഷൻ പ്രവർ്നങ്ങൾ കേതോഴികക്തോട് ആരംഭിച്.  1712-ൽ മലയതോള ഭതോഷയ്ക് ശ്ര
കദ്ധയമതോയ സംഭതോവനേൾ നൽേിയ പുണയേകലേതോേനതോയ അർകണതോസ് പതോതിരി ക്വ 
മതോതതോ േ്ീഡ്രലിൽ വിേതോരിയതോയിരുന്നു. മതതോത്േ രംഗത്തും, സതോമൂഹിേ സതോംക്തോ

iXmÐn \ndhnÂ iXmÐn \ndhnÂ 
tImgnt¡mSv cq]XtImgnt¡mSv cq]X

SPECIAL  FEATURE



37h¯n¡m³ XcwKw

രിേ രംഗത്തും വി്യേതോഭയേതോസ രംഗത്തും ആ്യേേതോലങ്ങളിൽ മലബതോറിചല മിഷണറി വകര
ണയേർ വഹിച് പങ്് ശ്രകദ്ധയമതോണ്.  1723-ൽ മയ്യഴി തതോവളമതോക്ി ഫ്ചേ് േക്തോലിക്
രുചട ആത്ീയ ശ്രുശ്രൂഷയ്കതോയി കപതോണ്ടികച്രിയിയിൽ നിന്നും ഫതോ.ചഡതോമിനിക്് ഒ.സി.
ഡി മതോഹിയിൽ എ്ി.  1736-ൽ വി.അ്കത്രസയേയുചട നതോമകധയ്ിലുള്ള  മതോഹി 
ക്വതോലയം നിർ്ിക്ചപെട്ടു. 
  1825-ൽ വവ്ിരിയിൽ ബ്ിട്ീഷുേതോർ സ്തോപിച് ക്വതോലയം വയനതോട്ിചല ആ്ിമ 
വക്സ്തവ ക്വതോലയമതോണ്.  വമസൂർ രൂപതയിൽ പ്രവർ്ിച്ിരുന്ന പതോരിസ് മിഷൻ 
ചസതോവസറ്ിയിചല സനയേസ്തർ വവ്ിരി കേന്ദ്രീേരിച്് നട്ിയ മിഷൻ പ്രവർ്
നം വിേ്തോസ സമൂഹ്ിചറെ വളർച്യ്ക്കും മതോനവ സതോകഹതോ്രയേ്ിനും, മതോതൃേയതോയി.  
1909-ൽ ഫതോ.ചജഫ്ീകനതോ സ്തോപിച് പള്ളിക്കുന്നിചല ലൂർദേ് മതോതതോ ക്വതോലയം ഇന്ന് വയ
നതോട്ിചല മതതോവിചറെ പ്രേസ്ത തീർത്ഥതോടന കേന്ദ്രമതോണ്.    1910-ൽ അഭിവന്ദയേ കപതോൾ 
ചപരീനി  പിതതോവ് മംഗലതോപുരം രൂപതയുചട ചമത്രതോനതോയി നിയമിതനതോയി.  മലബതോറിചല 
സഭയുചട എകേതോപന്ിനും പുകരതോഗതിക്കും പിന്നിൽ ്ീർഘ്ർേിയതോയ പിതതോവിചറെ 
േഠിനതോദ്ധ്തോനമുണ്ട്.  മലബതോറിൽ കേതോഴികക്തോട് രൂപത സ്തോപിക്ണചമന്ന് കറതോമികല
ക്് അഭയേർത്ഥിച്ത് ചപരീനി പിതതോവതോണ്.  1923 ജൂൺ 12-തോം തിയതി പതിചനതോന്നതോം 
പിയൂസ് പതോപെ മലബതോർ പ്രതോക്േം കവർതിരിച്ചേതോണ്ട് കേതോഴികക്തോട് രൂപതയ്ക് ജനനം 
നൽകുേയും, ബിഷപെ് കപതോൾ ചപരീനി എസ്.ചജചയ പ്രഥമ ചമത്രതോനതോയി സ്തോനകമൽ
പെിക്കുേയും ചെയ്തു. 
രൂപതയുചട മനസ്റിഞ്ഞ് രൂപതചയ വി്യേതോഭയേതോസപരമതോയും സതോ്്ിേപരമതോയും 
സതോംക്തോരിേ-സതോമൂഹിേ രംഗങ്ങളിൽ മുകന്നതോട്ടു നയിച് ഒരു പിതതോവതോയിരുന്നു ബിഷപെ് 
ചപരീനി.  1925-ൽ ബ്്ർ പെിചനല്ി എസ്.ചജയുചട സഹേരണക്തോചട തുടങ്ങിയ 
ചസറെ് വിൻചസറെ്സ് ഇൻഡസ്രേിയൽ ചതകക് ഇൻഡയേയിചല തചന്ന മിേച് വയേവ
സതോയ േതോലേളിൽ ഒന്നതോയിരുന്നു.  അകദേഹ്ിചറെ േതോലകേഷം 1932 മുതൽ 38 വചര 
രൂപതയുചട ഭരണം അപെകസ്തതോലിക്് അഡ്മിനിസ്കരേറ്റതോയി കസവനം അനുഷ്ഠിച് 
കമതോൺ.ചബചേമിൻ എം. റംസതോനി എസ്.ചജ. നിർവേഹിച്. 
 1938 മതോർച്് 13ന് കേതോഴികക്തോട് രൂപതയുചട ്്ിതീയ ചമത്രനതോയി വററ്്.റവ.കഡതോ.
ലികയതോ ചപ്രതോസർപെികയതോ എസ്.ചജ അഭിഷിക്നതോയി.  കേരള സഭയിചല ഏറ്വം വലിയ 
മിഷൻ കേന്ദ്രമതോയ െിറക്ൽ കമഖലയിചല മിഷൻ പ്രവർ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 
ലികയതോ ചപ്രതോസർപെികയതോ പിതതോവിചറെ േതോലഘട്്ിലതോണ്.  െിറക്ൽ കമഖലയിൽ ഫതോ 
പീറ്ർ ആൻഡ്രൂസ് കേകറതോണി ആരംഭിച് മിഷൻ പ്രവർ്നങ്ങൾക്് നിർകലതോഭമതോയ 
സഹതോയവം സഹേരണവം പിതതോവ് നൽകുേയുണ്ടതോയി. 
1948-ൽ രൂപതയുചട മൂന്നതോമച് ചമത്രതോനതോയി ബിഷപെ് ആൽക്തോ മരിയ പകത്രതോണി 
പിതതോവ് സ്തോനകമൽക്കുന്നു.  മലബതോറിചല കുടികയറ് പ്രവർ്നങ്ങൾക്് ആക്ം കൂട്ിയ 
ചമത്രനതോണ് ബിഷപെ് ആൽക്തോ മരിയ പകത്രതോണി.  സേലർക്കും സ്തോ സംലഭയേനതോയ 
പകത്രതോണി ചമത്രതോചന ജതോതി-മതകഭ്ചമകനയേ എല്തോവർക്കും സമതോ്രണീയനതോയിരുന്നു.  

രണ്ടതോം വ്ിക്തോൻ സുനഹക്തോസിചറെ മതോറ്ങ്ങൾ കേരള ല്ീൻ സഭയ്ക് സംഭതോവ
നയതോയി നൽേിയത് പകത്രതോണി പിതതോവിചറെ ആരതോധന ക്മ പരിഷ്േരണ്ിലൂചട
യതോണ്.  1950-േളിൽ കുടികയറ്ക്തോരുചട എണ്ണം എഴുപതിനതോയിരം േടന്നകപെതോൾ പിൽ
ക്തോല്് ചമത്രതോനതോയിരുന്ന മതോചക്്ൽ പിതതോവിചറെ സഹതോയക്തോചട മലബതോറിചറെ 
ഭൂപടമുണ്ടതോക്കുേയും തുടർന്ന് അവരുചട അദ്ധയേതോത്ിേ ആവേയേങ്ങൾക്തോയി േർ്ലീ
് വവ്ീേചര ക്ഷണിക്കുേയും ഫതോ.സി.ചേ.മറ്്ിചന സുറിയതോനി  ക്ിസ്തയേതോനിേളുചട 
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എപെികസ്തോപെൽ വിേതോരിയതോക്കുേയും ചെയ്തു. 1952-ൽ ഫതോ.കജതോസഫ് എടമര്ിചന 
അജപതോലന കമഖലേളിൽ ശ്രദ്ധ ചേതോടുക്കുവതോനതോയി അവരുചട വിേതോരി ജനറലതോയി 
നിയമിക്കുേയും ചെയ്തു.  പകത്രതോണി പിതതോവിചറെ പ്രകതയേേ ആവേയേപ്രേതോരം കറതോമിൽ 
നിന്ന് പൗരസ്തയേ തിരുസംഘ േർദേിനതോൾ യൂജിൻ തിസറതോങ്് 1953-ൽ മലബതോർ സന്ദർ
േിക്കുേയും പകത്രതോണി പിതതോവികനതോട് സീകറതോ മലബതോർ രൂപത സ്തോപിക്കുന്നതിചറെ 
സതോധയേത കതടുേയും ചെയ്തു. അപ്രേതോരം 1953-ൽ ഡിസംബർ 31 ന് പന്തണ്ടതോം പിയൂസ് 
പതോപെ തലകശ്രി രൂപത സ്തോപിക്കുേയും ചെയ്തു.  1980 ചസപ്തംബർ 7 നതോണ് കേതോഴി
കക്തോട് രൂപതയുചട ആ്യേ തകദേേിയ ചമത്രതോനതോയി മതോചക്്ൽ ചനകറതോണ പിതതോവ് ചുമതല 
ഏചറ്ടുക്കുന്നത്. മനതോചേിറ വമതതോനിയിൽ നട്ചപെട് ചമത്രതോഭികഷേ മകഹതോത്
വം അവിമെരണീയമതോയ ഒരു അനുഭവം തചന്നയതോയിരുന്നു.   1998 ഡിസംബർ 9-തോം 
തിയതി കേതോഴികക്തോട് രൂപത വിഭജിച്് േണ്ണൂർ രൂപത നിലവിൽ വന്നു. 2002-ൽ അഭി
വന്ദയേ കജതോസഫ് േള്ിപറ്ിൽ പിതതോവ് രൂപതയുചട സതോരഥയേം ഏചറ്ടുത്തു.  കറതോമിൽ 
പുതിയ നിയമനം ലഭിച് പിതതോവിചന തുടർന്ന്, കമതോൺ. വിൻസറെ് അറക്ൽ 2011 മുതൽ 
രൂപതയുചട അഡ്മിനിസ്കരേറ്റതോയി സ്തോനകമൽക്കുേയും രൂപതചയ നയിക്േയും 
ചെയ്തു.  
2012-ൽ കേതോഴികക്തോട് രൂപതയുചട ചമത്രതോനതോയി അഭിവന്ദയേ വർഗ്ഗീസ് െക്തോലക്ൽ 
പിതതോവ് സ്തോനകമചറ്ടുത്തു.  രൂപതചയ ഏറ്വം മതോതൃേതോപരവം വിേ്തോസ കബതോധയേങ്ങ
ളിലൂചടയും സമർപെണമകനതോഭതോവക്തോചടയും ഇന്നും നയിക്കുന്നത് വർഗ്ഗീസ് െക്തോല
ക്ൽ പിതതോവിചറെ ് ീർഘ്ർേിയതോയ െിന്തേളും, ജനേീയമതോയ ഇടചപടലും, പ്രതോർത്ഥനതോ
വെതനയേം ചേതോണ്ടുമതോണ്. ചസറെ് കസകവയേഴ്സ് കേതോകളജ് എരഞ്ഞിപെതോലം, കമരിക്കുന്ന്  
ക്വതോലയം എന്നിവ പിതതോവിചറെ വലിയ പരിശ്രമ്ിചറെയും കനതൃപതോടവ്ിചറെയും 
വിജയമതോണ്.  2014-ൽ രൂപത വീണ്ടും വിഭജിച്് സുൽ
്തോൻ കപട്് രൂപത നിലവിൽ വന്നത് നന്ദികയതോചട 
മെരിക്കുന്നു.  അഭിവന്ദയേ െക്തോലക്ൽ പിതതോവിചറെ കന
തൃത്്ിലതോണ് നതോമിന്ന് േതതോബ്ിയുചട നിറവികലക്് 
പ്രകവേിക്കുന്നത്.  500 വർഷച് പതോര്രയേവം,  ചത
തോണ്ണൂറ്ി ഒ്ത് വർഷ്ിചറെ കൃപയുചട ്ിനങ്ങചളയും 
അനുമെരിക്കുക്തോൾ, മതതോത്തക്പ്പുറം മലബതോറിചറെ 
മണ്ണിൽ കനേഹ്ിചറെ വപതൃേം തീർക്തോൻ കേതോഴി
കക്തോട് രൂപതയ്ക് േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
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ഭതോരതസഭയുചട െരിത്ര്തോളുേളിൽ നിസ്തുലമതോയ സം
ഭതോവനേൾ നൽേിയ മലബതോറിചറെ ആ്യേ രൂപതയതോയ 
കേതോഴികക്തോട് രൂപത േതതോബ്ിയുചട നിറവികലക്് പ്രകവ
േിക്കുക്തോൾ എല്തോവർക്കും പ്രതോർത്ഥനയുചടയും നന്ദിയു
ചടയും കനേഹതോേംസേൾ. വ്വനീതിയുചട ധീരമതോയ 
പ്രവതോെേേബ്മതോയി രതോജയേ്ിചറെയും സഭയുചടയും പ്രകതയേ
േിച്് മലബതോറിചറെ സതോമൂഹിേ-സതോംക്തോരിേ-സതോ്്ിേ വി്യേതോഭയേതോസ നകവതോത്ഥതോന 
മുകന്നറ്ങ്ങചള േർ്വെതനയേംചേതോണ്ട് ഉത്കൃഷ്മതോക്ി, വ്വിേ ശുശ്രൂഷചയ േരുണ
യുചടയും കനേഹ്ിചറെയും കസവന്ിചറെയും പതോതചയതോരുക്ി മലബതോറിൽ വ്വവ
െന പ്രകഘതോഷണ്ിന് നൂതന വക്സ്തവ സതോക്ഷയേമതോയി്ീർന്ന കേതോഴികക്തോട് രൂപത 
േതതോബ്ിയുചട നിറവിൽ ഇന്ന് ആനന്ദിക്കുേയതോണ്.  കസവന്ിചറെ വഴി്തോരയിൽ 
നിരവധിയതോയ ആശുപത്രിേൾ, അനതോഥതോലയങ്ങൾ, ഡിചപെൻസറിേൾ, വൃദ്ധ  മന്ദിര
ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് തുടക്മിട്് മലബതോറിചറെ മതനിരകപക്ഷമതോയ കനേഹസമൂഹ സൃഷ്ിക്് 
ആരംഭംകുറിച്് ഇന്നും ഒരു സതോന്ത്ന പെർേമതോയി പ്രവർ്ിക്കുന്നതിൽ രൂപത അഭിമതോ
നിക്കുന്നു.  മലബതോർ ജില്േളിചല പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിചല പ്രൗഢികയതോചട നിലചേതോള്ളുന്ന 
പ്രതോഥമിേ തലം മുതൽ ഉന്നത വി്യേതോഭയേതോസ കമഖല വചരയുള്ള വി്യേതോഭയേതോസ സ്തോപന
ങ്ങൾ, വയേവസതോയ സ്തോപനങ്ങൾ, സതോധതോരണ ജന്ിന് ഉന്നമന്ിനുകവണ്ടിയുള്ള 
മറക്തോനതോവതോ് െവിട്ടുപടിേളതോണ്. ജീവിത പ്രതിസന്ിയിലും ഇന്നചലയും ഇന്നും ഈ 
സ്തോപനങ്ങചളയും ഹൃ്യക്തോട് കെർ്് നിർതുന്ന മലബതോറിചല ഇതര മതസമൂഹങ്ങ
ചളയും ഇവിചട മെരിക്കുന്നു.
തീരക്േ ജനതയുചട ഉന്നമനവം പ്രകതയേേിച്് മത്യേബന്നം ജീവകനതോപതോധിയതോക്ിയ 
രൂപത സമൂഹ്ിചറെ ഇന്നച് വളർച്യ്ക് സംഭതോവനേൾ നൽേിയ പിതതോക്ന്മതോർ, 
കപ്രതോത്തോഹനവം സതോന്ത്നവം നൽേിയ മിഷണറി കശ്രഷ്ഠന്മതോചരയും നമുക്് മറക്തോൻ 
േഴിയുേയില്. 2012 മുതൽ കേതോഴികക്തോട് രൂപതയുചട അജപതോലന ്ൗതയേം ഏചറ്ടു് 
അഭിവന്ദയേ കഡതോ. വർഗ്ഗീസ് െക്തോലക്ലിചറെ കനതൃത്ം വിേ്തോസ സംരക്ഷണ്ിചറെ
യും സമൂഹ േതോക്ീേരണ്ിചറെയും പതോതേൾക്് മതോർഗ്ഗ്ീപം നൽകുന്നകതതോചടതോപെം 
മലബതോറിചറെ മതസൗഹതോർദേതയും മതനിരകപക്ഷതയും ഊട്ിയുറപെിച്് സതോമൂഹിേ-സതോം
ക്തോരിേ-സതോ്്ിേ മുകന്നറ്ങ്ങൾക്് ്ിേതോകബതോധം നൽകുന്നതിൽ ഈ നല്ിടയന് 
രൂപതയുചട പ്രതോർത്ഥനേളും പ്രണതോമങ്ങളും.

SPECIAL  FEATURE

ചേ. വവ.  കജതോർജ്

ae_mdnsâ ae_mdnsâ 

lrZbhbepIfnÂ lrZbhbepIfnÂ 

ssZhkvt\l¯nsâ ssZhkvt\l¯nsâ 

hns¯dnªv 100 hÀjwhns¯dnªv 100 hÀjw
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നിസ്ംഗതയുചടയും പതോഴ് കവലയുചടയും സംസ് േതോര്തോൽ സ്തോർത്ഥതയുചടയും വയേക്ി
ത്്ിചറെയും വിഷതോംേങ്ങളതോൽ വിഷലിപ്തമതോയ ഒരു കലതോേ്്, ഫ്തോൻസിസ് മതോർപതോ
പെ കുടുംബ്ിചറെ സൗന്ദരയേച് പുേഴ്ത്തുേയും "ഇന്ന് എന്നക്ക്തോളും കൂടുതൽ" 
അതിചന പ്രതികരതോധിക്തോൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ിതരതോചണന്ന് പറയുേയും ചെയ്തു.

“കുടുംബകനേഹം : ഒരു ചതതോഴിലും വിശുദ്ധിയികലക്കുള്ള പതോതയും” എന്ന വിഷയ്ിൽ 
വ്ിക്തോനിൽ നടന്ന പ്തോം കലതോേ കുടുംബകയതോഗ്ിചറെ സമതോപന്ിൽ േനിയതോ
ഴ്ച നടന്ന കൃതജ്തതോബലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുേയതോയിരുന്നു പതോപെ .

്ിേതോസ്ററി കഫതോർ ചലയ്റ്ി, ഫതോമിലി ആൻഡ് വലഫ് സംഘടിപെിച്  അചേ് ്ിവസച് 
പരിപതോടി ഞതോയറതോഴ്ച സമതോപിച്.  

കുടുംബങ്ങളുചട കലതോേ മീറ്ിംഗിൽ നടന്ന അവരുചട സ്ന്നമതോയ അനുഭവങ്ങളും 
പദ്ധതിേളും സ്പ്നങ്ങളും ആേങ്േളും അനിശ്ിതത്ങ്ങളുമുള്ള പ്രതിഫലന്ിചറെയും 
പങ്ിടലിചറെയും നിമിഷങ്ങചള അകദേഹം വിവരിച്, അതിചന "ഒരുതരം വലിയ നക്ഷത്രസ
മൂഹം" എന്ന് വികേഷിപെിച്. അവിചടയുണ്ടതോയിരുന്ന എല്തോ
വകരതോടും അകദേഹം പറഞ്ഞു: "അച്ഛന്മതോരും അ്മതോരും കു
ട്ിേളും, മു്ശ്ിമതോരും, അ്തോവന്മതോരും അ്തോയിമതോരും, 
മുതിർന്നവരും കുട്ിേളും, ചെറുപെക്തോരും പ്രതോയമതോയവരും," 
ഓകരതോരു്രും കുടുംബ്ിചറെ വയേതയേസ്ത അനുഭവങ്ങൾ 
നൽകുന്നു, എന്നതോൽ ഒരു പ്രതീക്ഷകയതോചടയും പ്രതോർത്ഥന
കയതോചടയും.

    "വ്വം നിങ്ങളുചട കുടുംബങ്ങചളയും കലതോേ്ിചല 
എല്തോ കുടുംബങ്ങചളയും അനുഗ്രഹിക്കുേയും നിലനിർത്തു
േയും ചെയ്യചട്." പതോപെ പറഞ്ഞു. 

"ssZhw temI¯nse FÃm IpSpw_§sfbpw 

A\p{Kln¡pIbpw \ne\nÀ¯pIbpw sN¿p¶p'

h¯n¡m³ hmÀ¯IÄ



41h¯n¡m³ XcwKw

മകധയേഷയേയിലുടനീളമുള്ള ക്ിസ്തയേതോനിേൾക്് സഹതോയവം സഹതോയവം നൽകുന്ന സഭതോ 
സംഘടനയതോയ ROACO യുചട പ്രതിനിധിേചള ഫ്തോൻസിസ് മതോർപതോപെ അഭിസംകബതോ
ധന ചെയ്യുന്നു, സംഘർഷങ്ങളുചട േതോട്ിൽ സമതോധതോന്ിചറെ പതോതേൾ ഇടം േചണ്ട
ത്തുന്നതിനതോയി പ്രതോർത്ഥനയും ഉപവതോസവം സഹതോയവം പ്രവർ്നവം നിർ്രുചത
ന്ന് അവചര ആഹ്തോനം ചെയ്തു. വ്ിക്തോനിൽ പ്ലീനറി അസംബ്ിക്തോയി ഒത്തുകൂടിയ 
കറതോകക്തോ അംഗങ്ങചള അഭിസംകബതോധന ചെയ്യുേയതോയിരുന്നു അകദേഹം. ROACO 
എന്നതോൽ ഓറിയറെൽ െർച്േൾക്തോയുള്ള എയ്ഡ് ഏജൻസിേളുചട റീയൂണിയൻ 
എന്നതോണ് അർത്ഥമതോക്കുന്നത്, ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റിചല ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രക്േങ്ങളിൽ 
ആരതോധനതോലയങ്ങൾ, പഠനം, കസ്തോളർഷിപ്പുേൾ, സതോമൂഹിേവം ആകരതോഗയേ പരിരക്ഷതോ 
സൗേരയേങ്ങളും കപതോലുള്ള കസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് കലതോേചമ്തോടുമുള്ള രതോജയേങ്ങ
ളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിേചള ഒന്നിപെിക്കുന്നു.
ആയുധങ്ങൾ െർച്േൾക്് വഴിമതോറചട് “ടികഗ്രയിൽ നിന്ന് എകതയേതോപയേചയയും ഭതോഗി
േമതോയി അയൽരതോജയേമതോയ എറിത്രിയചയയും വീണ്ടും മുറികവൽപെിച്ത് ” സംഘർഷം 
അനുഭവിക്കുന്നവകരതോട് ROACO അംഗങ്ങൾ േതോണിച് ശ്രദ്ധയും േരുതലും മതോർപെതോപെ 
അംഗീേരിച്, കൂടതോചത "പ്രിയചപെട്തും പീഡിപെിക്ചപെട്തുമതോയ ഉചക്യ്നിൽ" നിന്ന് അഭ
യതോർത്ഥിേചള സ്ീേരിച് രതോജയേങ്ങൾക്് അകദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
  "അവിചട ഞങ്ങൾ േയീനിചറെയും ആകബലിചറെയും നതോടേ്ികലക്് മടങ്ങി."
ഉചക്യ്നിൽ, അകദേഹം പറഞ്ഞു, "ജീവൻ നേിപെിക്കുന്ന അക്മം അഴിച്വിട്ിരിക്കുന്നു, 
ഭ്തോന്തമതോയ, വപേതോെിേമതോയ അക്മം, അതികനതോട് പ്രതോർത്ഥനയുചട േക്ികയതോചട, ജീ
വേതോരുണയേ്ിചറെ മൂർ്മതോയ സഹതോയക്തോചട, എല്തോ ക്ിസ്തയേതോനിേളും ആയുധങ്ങൾ 
ഉപകയതോഗിച്് പ്രതിേരിക്തോൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്ചപെടുന്നു. െർച്േൾക്് വഴി നൽകുേ." 
പതോപെ  പറഞ്ഞു.
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വാർത്
 

മലിനീേരണം മൂലം ഏറ്വം കൂടുതൽ കപർ മരിക്കുന്നത് ഇന്തയേയിലതോണ്. രണ്ടതോം സ്തോനം 
വെനയ്ക്കും. 2019-ൽ കലതോേചമതോട്തോചേ മലിനീേരണം മൂലം 90 ലക്ഷം കപർ മരിച്തതോയി 
േണക്തോക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്തയേയിൽ ഇകത പട്ിേയിൽ ഉള്ളത് 23.6 ലക്ഷം കപരുചട  മരണ
മതോണ്.
 ചേതോച്ി നഗര്ിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ വതോയുമലിനീേരണമുള്ളത് വവറ്ിലയിലതോ
ണ്. പണ്്ട ഏറ്വം കൂടുതൽ വതോയുമലിനീേരണമുണ്ടതോയിരുന്ന ഏലൂർ ഉക്യേതോഗമണ്ലിൽ  
ഇകപെതോൾ ഏറ്വം കുറവ് വതോയുമലിനീേരണമതോണുള്ളത്. 
 ജൂൺ 5 ന് പരിസ്ിതി്ിനം േടന്നുകപതോകുക്തോൾ ഈ േണചക്ല്തോം നതോം ഓർ
്ിക്ണം. നമ്മുചട എയർേണ്ടീഷൻ ചെയ് വീടുേളും, നതോം ഉപകയതോഗിക്കുന്ന പ്ലതോസ്റിേ് 
വസ്തുക്ളുചമല്തോം കേരള്ിചറെയും കേരളീയരുചടയും ആകരതോഗയേം േതോർന്നുതിന്നുന്നു
ചണ്ടന്നും വരും തലമുറേൾക്് ഈ നതോടിചറെ ഹരിത സൗഭതോഗയേം വേമതോറണ്ടതുചണ്ടന്നു
മുള്ള  േതോരയേം മറക്കല്

ചിന്ത
 
എനിക്് നിചറെ നതോടു േതോണണം. ഇന്തയേയുചട ഒട്ടുമുക്തോലും ഭതോഗങ്ങൾ േണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂകറതോപ്പും 
ചതക്കു േിഴകക്ഷയേയും സികലതോണും േണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളം േതോണണം. എചറെ ഗ്രതോമ്ിൽ 
പച്നിറ്ിനു കുളിർമയില്.
എകും.ടി. വാസുതദവൻ നായർ (മഞ്ഞ് - കപജ് 20) 
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