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"എല്ലാവരും സഹ�ലാദരർ' എന്ന ചലാക്രിക ഹേഖനത്രിന്റെ ആമുഖഭലാഗങ്ങളരിൽ ആഹഗലാ
ളവത്ക്കരണും നമു്ക്ക ചുറ്ും തീർക്കുന്ന സലാമൂ�രിക തരി•കളുന്െ നരിഴൽ രൂപങ്ങന്ള 
ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പ   അനലാവരണും ന്ചയ്യുകയുണ്ലായരി. ആഹഗലാളവത്ക്കരണും നന്മെ 
അയൽ്കലാരലാക്കുന്നുന്ണ്ങ്രിലും നന്മെ സഹ�ലാദരരലാക്കുന്നതരിൽ ദയനീയമലായരി പരലാജ
യന്പ്പട്ടുന്വന്നലായരിരന്നു പലാപ്പയുന്െ പ്രതരികരണും.  സഹ�ലാദര്യത്രിന്റെ പുതരിയ ഹനേ�ഭൂ
മരികകൾ കന്ണ്ത്ലാനലാണ്ക പലാപ്പയുന്െ അപ്പഹ്ലാേരിക  പര്യെനങ്ങൾ. 2022 നവബർ 
3 മുതൽ 6 വന്ര ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പ ഗൾഫ്ക രലാജ്യമലായ ബ�്കറൈൻ സന്ദർശരിക്കുകയലാ
ണ്ക. കരിഴക്കുും പെരിഞ്ലാറും- മനുഷ്യരന്െ സ�വർത്രിത്ും എന്ന ആശയപലാതയരിലൂന്െ
യലാണ്ക പലാപ്പയുന്െ ഈ  യലാത്രന്യന്ന്ക വത്രി്കലാൻ വരിശദീകരരിക്കുകയുണ്ലായരി.
  ഹൃദയ തുൈവരിയുള്ളവരന്െ കൂെരിവരവരിഹേ്ക്ക ഏവന്രയുും സ്ലാഗതും 
ന്ചയ്ലാനുള്ള    ദൗത്യത്രിേലാണ്ക ന്കസരിബരിസരി മീഡരിയ കമെീഷൻ ഏർന്പ്പട്രിരരിക്കുന്നന്ത
ന്ന്ക പൈയലാൻ ഞങ്ങൾ്ക്ക    സഹ്ലാഷമുണ്്ക. ന്പ്രലാഫഷണൽ നലാെകഹമളയുന്െ വരിജയും, 
പരിഒസരിയരിൽ വന്നു ഹചർന്ന മരികച്ച    നലാെകലാസ്ലാദകരഹെതലാന്ണന്ന്ക ഞങ്ങൾ വരിശ്സരി
ക്കുന്നു. "പ്രതരിമലാസും പരിഒസരി' എന്ന വരിഹശഷണഹത്ലാന്െ ഒഹ്ലാബർ 29ന്ക നെത്രിയ കലാ
ളരിദലാസകേലാഹകന്ദ്രത്രിന്റെ നലാെകും കലാണലാന്നത്രിയവർ, ഹകലാവരിഡലാന്ര കലാേഘ
ട്ത്രിൽ മനുഷ്യർ  ഒറ്റന്പ്പട് തുരത്തുകളലായരി കഴരിയലാൻ ആഗ്ര�രിക്കുന്നരിന്ല്ന്ന സുഹമേര 
സഹന്ദശമലാണ്ക നൽകരിയത്ക. ഹകരള കഹത്ലാേരി്കലാ 
ന്മത്രലാൻ സമരിതരിയുന്െ അനുഗ്ര�ലാശരിസുകഹളലാന്െ മീഡരിയ 
കമെീഷൻ പുതരിയ സലാമൂ�രിക കൂെരിവരവുകൾ്കലായരി ഹനേ� 
കൂെലാരന്മലാരക്കുന്നതരിൽ പ്രതരിജ്ലാബദ്ധരലാണ്ക.
 ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പയുന്െ ബ�്കറൈൻ സന്ദർ
ശനത്രിലൂന്െ  ഹേലാകന്മങ്ും ചരിൈകുവരിെർത്തുന്ന                       
ആഹഗലാളവത്കകൃതമലായ നരിസ്ുംഗതയരിൽ നരിന്ന്ക മലാനവ
രലാശരി്ക്ക ഹമലാചനും നൽകലാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ്ക്ക 
ഊർജ്ും പകരന്ട് എന്ന്ക പ്രലാർത്രിക്കുന്നു.
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EDITORIAL

വത്രി്കലാൻ സരിറ്റരി: സരിനഡലാേരിറ്റരിന്യ കുൈരിച്ചുള്ള സരിനഡ്ക 
2024 വന്ര നീട്രിന്്കലാണ്്ക  ഫ്ലാൻസരിസ്ക മലാർപലാപ്പയു
ന്െ സുപ്രധലാന തീരമലാനും. സരിനഡ്ക രണ്ടു ഘട്ങ്ങളലായരി 
തരിരരിച്ച്ക ആദ്യഹത്ത്ക 2023 ഒഹ്ലാബൈരിലും രണ്ലാമഹത്ത്ക 
2024 ഒഹ്ലാബൈരിലും നെത്തുും. സരിനഡൽ പ്രക്രിയയുന്െ 
പൂർണമലായ ഫേന്മടു്കണന്മങ്രിൽ തരിര്ക്ക ഒഴരിവലാഹ്ക
ണ്തുന്ണ്ന്നുും ചർച്ചകൾ സ്സ്ഥമലായരി നെഹത്ണ്തലാവ
ശ്യമലാന്ണന്നുും പലാപ്പലാ വ്യക്തമലാ്കരി. 

ന്സറെ്ക പീഹറ്റഴ്കസ്ക സ്ക ക്യൈരിൽ മദ്ധ്യലാഹ്ന പ്രലാർത്നയ്കരി
ന്െ തീർഥലാെകന്ര അഭരിസുംഹബലാധന ന്ചയ്ഹവയലായരിരന്നു ഇതു സുംബന്രിച്ച പലാപ്പലാ
യുന്െ പ്രഖ്യലാപനും.സഭയുന്െ ഘെനലാപരമലായ ഒര മലാനമലാണു സരിനഡലാേരിറ്റരിന്യന്നു 
മനസ്രിേലാ്കലാൻ ഈ തീരമലാനും സ�ലായരിക്കുും. സുവരിഹശഷത്രിന്റെ ആനന്ദും പ്രഹഘലാ
ഷരിക്കുന്ന സഹ�ലാദരങ്ങളുന്െ ഒര യലാത്രയലാണരിന്തന്നുും പലാപ്പലാ വ്യക്തമലാ്കരി. എല്ലാ 
സഭലാുംഗങ്ങളുന്െയുും പ്രതരികരണങ്ങളുും അഭരിപ്രലായങ്ങളുും പ്രലാഹദശരിക രൂപതകളരിലന്െ 
സമലാ�രരിച്ചുന്കലാണ്്ക 2021 ഒഹ്ലാബൈരിേലാണ്ക സരിനഡലാേരിറ്റരിന്യ കുൈരിച്ചുള്ള സരിനഡൽ 
പ്രക്രിയയ്ക്കു മലാർപലാപ്പ തുെ്കമരിട്ത്ക. സമലാപനമലായ ആഹഗലാളഘട്ും എന്നു വരിഹശഷരിപ്പരി്കലാ
വുന്ന ന്മത്രലാൻ സരിനഡരിന്റെ പതരിനലാൈലാമത്ക സലാധലാരണ ന്പലാതുസഹമെളനത്രിന്റെ 
ആദ്യഭലാഗമലാണ്ക 2023 ഒഹ്ലാബൈരിഹേത്ക. രണ്ലാും ഭലാഗും 2024 ഒഹ്ലാബൈരിലും.

kn\Umenänbnte¡pÅ  bm{Xkn\Umenänbnte¡pÅ  bm{X
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ഒരേ സിനഡിൽ, ഒന്ിലധികം സസക്ഷനുകൾ 

ഇഹപ്പലാൾ നെന്നുന്കലാണ്രിരരിക്കുന്ന സരിനഡരിൽനരിന്ന്ക ഇതരിനകും നരിരവധരി സദ്കഫേങ്ങൾ 
ഉണ്ലായതലായരി മലാർപലാപ്പ പൈഞ്ഞു. എന്നലാൽ അവ പൂർണമലായുും വരിഹവചരിച്ചൈരിയലാൻ 
കൂടുതൽ സമയും ആവശ്യമലാന്ണന്നുും ദീർഘരിപ്പരി്കലാനുള്ള  നെപെരി സരിനഡലാേരിറ്റരിന്യ 
കൂടുതൽ മനസരിേലാക്കുന്നതരിന്ക അനുകൂേമലാകുന്മന്ന്ക പ്രതീക്രിക്കുന്നതലായുും മലാർപലാപ്പ 
അൈരിയരിച്ചു. 'സുവരിഹശഷത്രിന്റെ സഹ്ലാഷും സഹ�ലാദരീസഹ�ലാദരന്ലാന്രന്ന നരിേയരിൽ 
പ്രഹഘലാഷരി്കലാൻ എല്ലാവന്രയുും ഇത്ക സ�ലായരിക്കുും.' മലാർപലാപ്പയുന്െ പ്രഖ്യലാപനും സും
ബന്രിച്ച അനുബന് വരിവരങ്ങൾ വരിശദീകരരിച്ച്ക സരിനഡ്ക ജനൈൽ ന്സക്ഹട്ൈരിയറ്റ്ക പത്ര
ക്കുൈരിപ്പ്ക പുൈത്രിൈ്കരി. ഒഹര സരിനഡരിൽ ഒന്നരിേധരികും ന്സഷനുകൾക്കുള്ള സലാധ്യതന്യ 
അപ്പസ്ക ഹതലാേരിക ഭരണഘെന അനുവദരിക്കുന്നുന്ണ്ന്ന്ക കുൈരിപ്പരിൽ പൈയുന്നു.

സരിനഡ്ക പ്രഹമയത്രിന്റെ വരിശലാേതയുും പ്രലാധലാന്യവുും നരിമരിത്ും സരിനഡൽ അസുംബ്രി
യരിന്േ അുംഗങ്ങൾക്കു മലാത്രമല്, മുഴുവൻ സഭയ്ക്കുും ഇത്ക സുദീർഘമലായ വരിഹവചന വരിഷയ
മലായരിരരി്കണന്മന്ന ആഗ്ര�ത്രിൽ നരിന്നലാണ്ക പുതരിയ തീരമലാനും ഉെന്േടുത്ന്തന്നുും 
പത്രക്കുൈരിപ്പ്ക ചൂണ്രി്കലാട്രി.
ഈ തീരമലാനും ഇഹപ്പലാൾ നെന്നുന്കലാണ്രിരരിക്കുന്ന സരിനഡരിന്ക ഏറ്റവുും അനുഹയലാജ്യമലാ
ണ്ക. പരരിശുദ്ധലാത്ലാവ്ക എ്ലാന്ണന്ന്ക തരിരരിച്ചൈരിയലാൻ സ�ലായരിക്കുന്നതരിഹേ്ക്ക ഒരമരിച്ച്ക 
നെ്കലാൻ മുഴുവൻ റദവജനന്ത്യുും വരിളരിക്കുന്ന ഒര പ്രക്രിയയലാണരിത്ക. ഒര വർഷത്രി
ഹേന്ൈ നീണ്ടുനരിൽക്കുന്ന ന്സഷനുകളരിലൂന്െ കൂടുതൽ പക്മലായ പ്രതരിഫേനും വളർത്രി
ന്യടുക്കുകയലാണ്ക േക്്യും. ബരിഷപ്പുമലാരന്െ സരിനഡരിന്റെ 16-ലാമത്ക ഓർഡരിനൈരി ജനൈൽ 
അസുംബ്രിയുന്െ രണ്്ക ന്സഷനുകൾ 2023 ഒഹ്ലാബർ 4 മുതൽ 29 വന്ര നെക്കുന്മന്നുും 
ജനൈൽ ന്സക്ഹട്ൈരിയറ്റ്ക അൈരിയരിച്ചു.

സാവാധാനമാസെങ്ിലം സ്വപ്ം യഥാർത്ഥ്യമാക്ാെം

വത്രി്കലാൻ നയൂസരിന്റെ പത്രലാധരിപസമരിതരി അദ്ധ്യക്ൻ അഹ്രേയലാ ഹതലാർണരിന്യല്രി 
പൈയുന്നു: ഹപ്രഷരിത ദൗത്യത്രിലള്ള വർദ്ധരിച്ച പങ്കു ഹചരേരിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നരി എല്ലാവഹരയുും 
ഉൾന്്കലാള്ളരി്കലാനുള്ള സഭയുന്െ പ്രതരിബദ്ധതയലാണ്ക സരിനഡരിന്ന വരിപുേീകരരി്കലാനുള്ള 
ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലായുന്െ തീരമലാനത്രിൽ പ്രതരിഫേരിക്കുന്നത്ക.'ഈ ദരിശയരിലള്ള യലാത്ര മു
ഹന്നറകയലാണ്ക. സഭയുന്െ സലാധലാരണ ജീവരിതും എല്ലാവരഹെയുും പങ്ലാളരിത്ഹത്ലാന്െയുും 
സ�കരണഹത്ലാന്െയുും രൂപലാ്രന്പ്പടുത്ലാനുും, നവീകരരി്കലാനുും, റക്്വ സമൂ
�ങ്ങന്ള സുവരിഹശഷഹത്ലാെ്ക എന്നഹത്്കലാളുും വരിശ്്രലായരിരരി്കലാൻ സ�ലായരി്കലാനുും 
അതുവഴരി എ്കലാേഹത്്കലാലമധരികമലായരി മരിഷനൈരിയലായരിരരി്കലാനുമുള്ളതലാണീ യലാത്ര.' 
എത്രമലാത്രും ഈ സ്പ്ും സലാവധലാനും യലാഥലാർത്്യമലാകലാൻ തലാൻ തലാൽപ്പര്യന്പ്പടുന്നു 
എന്ന്ക ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ വ്യക്തമലാക്കുന്നു പുതരിയ പ്രഖ്യലാപനത്രിലൂന്െ.

മലാഹമെലാദീസ സ്ീകരരിച്ച ഓഹരലാ വ്യക്തരിയുും അവരന്െ ഇെവക വരികലാരരിമലാഹരലാടുും സഭലാ 
ഹനതൃത്ഹത്ലാടുന്മലാപ്പും ഈ യലാത്രയ്ക്ക വരിളരി്കന്പ്പട്രിരരിക്കുന്നു എന്നത്ക അനുഭവഹവദ്യമലാ
്കലാൻ  വരിവരിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളരിന്േ സഹമെളനങ്ങളരിൽ നരിന്ന്ക ഇതു വന്ര വന്നരിട്ടുള്ളതുും ഇനരി 
വരലാനരിരരിക്കുന്നതുമലായ സുംഭലാവനകൾ പൂർണ്ണമലായുും വരിഹവചരിച്ചൈരിഹയണ്രിയരിരരിക്കുന്നുന്വ
ന്നുും അഹ്രേയലാ ഹതലാർണരിന്യല്രി  അഭരിപ്രലായന്പ്പട്ടു. 'എഹപ്പലാഴുും പഴമയരിഹേ്ക്ക ഹനലാ്കരി
ന്്കലാണ്രിരരിക്കുകയുും പരമ്പരലാഗത പ്രവൃത്രികളലാലും വീക്ണങ്ങളലാലും നയരി്കന്പ്പടു
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കയുും ന്ചയ്യുന്നതു മൂേും ഇത്രും ഒര വേരിയ അവസരും നഷ്ടമലാ്കരത്ക. ഇതു ഹപലാലള്ള 
റവകലാരരിക നരിേപലാടുകൾ റദവജനത്രിന്റെ വരിശ്ലാസലാരുംഭത്രിന്റെ മ�രിമയൈരിയലാൻ 
കൂട്ലാ്കലാത്തുും പഴയ കലാേന്ത് ഏന്തങ്രിലും ഒര പ്രശ്നന്ത് ഹകന്ദ്രീകരരിക്കുകയുും ന്ചയ്യു
കയലാണു പതരിവ്ക. അതുവഴരി സ്യും പരലാമർശ പ്രത്യയശലാസ്ത്ര ഹപലാരലാട്ങ്ങളരിൽ ന്ചന്ന്ന
ത്തുകയുും ന്ചയ്യുും.'

ദദവത്ിസറെ കണ്ണുകൾ സകാണ്് തസന് കാെെം

'സഭയ്ക്ക ആദ്യും മുകളരിൽ നരിന്ന്ക റദവത്രിന്റെ കണ്ണുകളരിലൂന്െ, ഹനേ�ും നരിൈഞ്്ക നരിൽക്കു
ന്ന ആ കണ്ണുകളരിലൂന്െയുള്ള  വീക്ണമുണ്ലാകണും. റദവത്രിൽ നരിന്നുും നഹമെലാടുള്ള 
അവരിടുന്ത് ഹനേ�മലാർന്ന ഹനലാട്ത്രിൽ നരിന്നുമലാഹണലാ ഇതുണ്ലാകുന്നന്തന്ന്ക സഭയരിൽ 
നമു്ക്ക സ്യും ഹചലാദരി്കലാും. റദവത്രിൽ നരിന്നലാകലാന്ത നമെരിൽ നരിന്ന്ക തുെങ്ങലാനുും, 
നമ്മുന്െ കലാര്യപരരിപലാെരികൾ സുവരിഹശഷത്രിനു മുഹമ്പ വയ്കലാനുും, േൗകരികതയുന്െ കലാ
റ്റരിൽന്പ്പട്്ക  കലാേത്രിന്റെ രീതരികളുന്െ പരിന്നലാന്േ പലായലാനുും അന്ല്ങ്രിൽ  റദവും നമു്ക്ക 
നൽകരിയ സമയഹത്ലാടു പരിൻതരിരരിഞ്ഞു നരിന്ന്ക നമ്മുന്െ ചുവടുകൾ തരിരരിച്ചുപരിെരി്കലാനുമുള്ള 
പ്രഹേലാഭനും എഹപ്പലാഴുും നമുക്കുണ്്ക ' എന്നലാണ്ക ഒഹ്ലാബർ 11 ന്ക വത്രി്കലാൻ എകയുഹമനരി
്കൽ കൗൺസരിേരിൽ ആരുംഭത്രിന്റെ 60 ലാും വലാർഷരികും ആഹഘലാഷരിച്ച ദരിവ്യബേരിയരിൽ 
നെത്രിയ വചന പ്രഹഘലാഷണത്രിൽ ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ പൈഞ്ത്ക.

സഭയിസല സിനഡാലിറ്ി ഒരു പ്രക്ിയ 

റദവത്രിന്റെ ഹനേ�ലാർദ്രമലായ ഹനലാട്ത്ലാൽ സ്ലാഗതും ന്ചയ്ന്പ്പടുകയുും, റദവത്ലാൽ 
പരിൻന്ചല്ന്പ്പടുകയുും ന്ചയ്യുന്നു എന്ന സഹ്ലാഷഹത്ലാന്െ ആരുംഭരിക്കുക എന്നതലാണ്ക 
സരിനഡരിന്ന മനസ്രിേലാ്കലാനുള്ള തലാഹ്കലാൽ.  സുവരിഹശഷും പ്രഹേലാഷരി്കലാനലായലാണ്ക 
സഭ നരിേന്കലാള്ളുന്നത്ക. ഈ േക്്യഹത്ലാന്െയലാണ്ക എല്ലായ്കഹപ്പലാഴുും സഭയുന്െ സുംവരിധലാ
നങ്ങൾ നവീകരണത്രിന്ക വരിഹധയമലായരിന്്കലാണ്രിരരിക്കുന്നത്ക. സഭയരിന്േ സരിനഡലാേരിറ്റരി 
ഒര പ്രക്രിയയലാന്ണന്നുും ഒന്നുും യഥലാർത് മലാറ്റങ്ങൾ്ക്ക  വരിഹധയമലാകലാത് ചരിേ സഭലാ 
സുംവരിധലാനങ്ങളുന്െ ഒര തരിടു്കും പരിെരിച്ച പുനർനരിർമെലാണമല് അന്തന്നുും അെരിവരയരിടു
കയലായരിരന്നു ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലായുന്െ പ്രഖ്യലാപനും. 

സരിനഡരിന്റെ സമയും നീട്ടുന്നതരിനർത്ും വ്യക്തരികന്ള്കലാളുും ഏന്ൈ  പ്രധലാനന്പ്പട്തലാ
ണ്ക ഇതുവന്രയുള്ള  അതരിന്റെ റശേരികളുും പ്രക്രിയകളുും ഉയർന്നുവന്ന ആശയങ്ങ
ളുും എന്നതു തന്ന്ന; അതരിനലാൽ അവന്യ അഭരിമുഖീകരരിഹ്കണ്രിയരിരരിക്കുന്നു എന്ന 
അവഹബലാധും വ്യക്തും. പ്രലാഹദശരിക സഭകളരിൽ 2021 ൽ ആരുംഭരിച്ച എല്ലാവഹരയുും ഉൾ
ന്്കലാള്ളരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇതുവന്ര ആന്കയുള്ള 114 ന്മത്രലാൻ സമരിതരികളരിൽ 112 ലും  
റദവജനന്ത് ശ്രവരിക്കുന്നതരിൽ നരിന്നുള്ള വരിശദമലായ വരിഹവചരിച്ചൈരിയൽ നെത്ലാൻ ഇെ
വരത്രി. ഇത്ക പ്രത്യലാശയലാൽ അെയലാളന്പ്പടുത്രിയ ഒര തുെ്കമലാന്ണന്ന നരിരീക്ണമലാ
ണുള്ളത്ക.അഹമരരി്കയരിൽ രൂപതലാതേ ഘട്ത്രിൽ ഏഴു േക്ത്രിേധരികും വരിശ്ലാസരികൾ 
പന്ങ്ടുത്തലായലാണ്ക കണ്ക്ക. വൻകര അെരിസ്ഥലാനത്രിലള്ള ഘട്ും അടുത് ജനുവരരി 
മുതൽ മലാർച്ച്ക വന്രയലാണ്ക ആസൂത്രണും ന്ചയ്രിരരിക്കുന്നത്ക.

1965 ൽ അന്നന്ത് മലാർപ്പലാപ്പ ഹപലാൾ ആൈലാമൻ ആരുംഭരിച്ച ന്മത്രലാൻ സരിനഡരിന്റെ സു
വർണ്ണ ജൂബരിേരി ആഹഘലാഷരി്കഹവ 2015 േലാണ്ക ഫ്ലാൻസരിസ്ക മലാർപ്പലാപ്പ ഈ വരിപുേമലായ 
സരിനഡരിന്നക്കുൈരിച്ചുള്ള പ്രഖ്യലാപനും നെത്രിയത്ക. സലാർവത്രരികസഭന്യ നയരിക്കുന്നതരിൽ 
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മലാർപ്പലാപ്പന്യ സ�ലായരിക്കുന്നതരിനലായരി ഉപഹദശങ്ങൾ നേ്കകലാൻ ചുമതേയുള്ള ന്മത്രലാൻ 
സമരിതരിയുന്െ സഹമെളനും എന്ന്ക സരിനഡരിന്ന അന്ന്ക പലാപ്പലാ നരിർവചരിച്ചു.

'ഏകഹയലാഗമലായ ഒര സഭയ്കലായരി: കൂട്ലായ്കമയുും പങ്ലാളരിത്വുും ദൗത്യവുും' (For a Synodal 
Church: Communion, Participation, and Mission) എന്നതലാണ്ക ഇത്വണന്ത് 
സരിനഡ്ക പ്രഹമയും 'സരിനഡലാേരിറ്റരി' അഥവലാ 'എല്ലാ കഹത്ലാേരി്കലാ വരിശ്ലാസരികന്ളയുും 
ഉൾന്്കലാളളുന്നത്ക ' എന്നതുതന്ന്നയലാണ്ക സരിനഡരിന്റെ ഹകന്ദ്രബരിന്ദു. ഇപ്രകലാരും 'സരിന
ഡലാേരിറ്റരി' നരിർവചരി്കന്പ്പടുഹമ്പലാൾ, അൽമലായരും സന്യ്രും അജപലാേകരും ഉൾന്പ്പ
ന്െയുള്ള സകേജന സ്പർശരിയലാകുും  സരിനഡ്ക. സഭയുന്െ അെരിത്ട്ടുവന്രയുള്ള വരിവരിധ 
വരിഷയങ്ങൾ കൂട്ലായ ചർച്ചയ്ക്ക വരിഷയമലാകുന്മന്നലാണ്ക നരിരീക്ണും. രൂപതലാതേും, ഭൂഖ
ണ്ഡതേും, ആഹഗലാളതേും എന്നരിങ്ങന്ന മൂന്നു ഘട്ങ്ങളരിലും തേങ്ങളരിലും ആയരിട്ലാണ്ക 
സരിനഡ്ക സഹമെളനങ്ങൾ നെക്കുന്നത്ക.

ഒരേ വഴിയിൽ ഒരുമിച്് നടക്ാൻ

സരിനഡരിന്ക ആമുഖമലായരി 2021 ഒഹ്ലാബർ ഒൻപതരിന്ക, ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പ നെത്രിയ 
ആ�്ലാനത്രിൽ സരിനഡരിന്റെ ആത്യ്രിക േക്്യും എന്നത്ക, ഒഹര വഴരിയരിൽ ഒരമരിച്ച്ക 
നെക്കുക എന്നതലാകണന്മന്ന്ക ഉദ്കഹബലാധരിപ്പരിച്ചു. കൂട്ലായ്കമ, പങ്ലാളരിത്ും, ദൗത്യും എന്നരി
വയലാണ്ക ഈ സരിനഡരിന്റെ തലാഹ്കലാൽപദങ്ങന്ളന്നുും പലാപ്പ ഓർമരിപ്പരിച്ചു. യലാത്രയരിൽ 
കണ്ടുമുട്ടുന്നവരമലായരി ആശയസുംവലാദും നെത്തുന്ന ഈഹശലാന്യ തരിരവചനത്രിൽ പലാപ്പ 
ചൂണ്രി്കലാട്രി. അവരന്െ ഹചലാദ്യങ്ങൾ ഹയശു സശ്രദ്ധും ശ്രവരിച്ചു. ഈഹശലാന്യഹപ്പലാന്േ സും
വലാദകേയരിൽ വരിദഗ്ദ്ധരലാകലാനലാണ്ക നലാമുും വരിളരി്കന്പ്പട്രിരരിക്കുന്നന്തന്ന്ക പലാപ്പ ഓർമരിപ്പരി
ച്ചു.

സിനഡ് ആത്മീയമായ വിരവചനത്ിസറെ യാത്ര

'മനുഷ്യരമലായുള്ള യഥലാർത് കണ്ടുമുട്ൽ മറ്ള്ളവന്ര ശ്രദ്ധരിക്കുന്നതരിലൂന്െ മലാത്രഹമ സും
ഭവരിക്കൂ. ഹയശു ഹകൾക്കുന്നത്ക ഹകവേും ന്ചവരികളലാൽ മലാത്രമല്, ഹൃദയഹത്ലാന്െയലാണ്ക. 
ഹൃദയഹത്ലാന്െ ഹകൾക്കുന്നതരിൽ നലാും ഹയശുവരിന്ന പരിന്തുെരഹമ്പലാൾ, വരിധരി്കന്പ്പടുന്ന
തരിനു പകരമലായരി തങ്ങന്ള ഹകൾക്കുന്നുന്ണ്ന്ന ഹബലാധ്യും ആളുകളരിൽ വളരും. തങ്ങളു
ന്െ സ്്ും അനുഭവങ്ങളുും ആത്ീയ യലാത്രയുും വരിവരരി്കലാൻ അവർ്ക്ക സ്ലാത്രേ്യും 
റകവരും. ആരലാധനയരിലും പ്രലാർത്നയരിലും റദവവചനവുമലായുള്ള സുംഭലാഷണത്രി
ലും നെക്കുന്ന ആത്ീയ വരിഹവചനത്രിന്റെ ഒര യലാത്രയലാണ്ക സരിനഡ്ക. ഈ ദരിനങ്ങളരിൽ 
നമു്ക്ക ഒരമരിച്ച്ക ഒര നല് യലാത്ര നെത്ലാും. ആശയ സുംവലാദവുും പരസ്പര ശ്രവണവുും 
അവസലാനരിപ്പരി്കലാനുള്ളതല്. റദവും നഹമെലാെ്ക പൈയലാൻ ആഗ്ര�രിക്കുന്നത്ക എ്ലാന്ണ
ന്ന്ക അൈരിയലാൻ ശ്രമരി്കലാും. നന്മെ നയരി്കലാൻ ആഗ്ര�രിക്കുന്ന ദരിശന്യക്കുൈരിച്ചുും സ്യും 
ഹചലാദരിച്ചുന്കലാണ്രിരരി്കലാും. നലാും സുവരിഹശഷന്ത് സ്ക ഹന�രിക്കുന്നവരും ആത്ലാവരിന്റെ 
ആശ്ചര്യങ്ങഹളലാെ്ക തുൈവരിയുള്ള തീർത്ലാെകരമലാകണും- പലാപ്പ ഓർമരിപ്പരിച്ചു. 

സരിനഡലാേരിറ്റരി നരിയമപരമലായരി മലാർപ്പലാപ്പയുും ബരിഷപ്പുമലാരും തമെരിലള്ള കൂട്ലായ്കമയുന്െ 
ബന്ന്ത് സുംബന്രിച്ചുള്ളതലാന്ണന്നുും, എന്നരിരന്നലാലും ഇത്ക എല്ലാ കഹത്ലാേരി്കലാ വരി
ശ്ലാസരികന്ളയുും പങ്കുഹചർത്തുന്കലാണ്ടുള്ളതലാന്ണന്നുും പലാപ്പലാ ചൂണ്രി്കലാട്രി. അുംഗങ്ങളുന്െ 
തീരമലാനങ്ങൾ്ക്ക ഭരണനരിർവ്വ�ണമൂേ്യമുള്ള ഒര പലാർേന്മറെ്ക അല് സരിനന്ഡന്നുും 
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ആത്ീയ വരിഹവചനത്രിന്റെ കലാഴ്ചപ്പലാഹെലാടുകൂെരി പരരിശുദ്ധലാത്ലാവരിന്റെ  നരിർഹദേശപ്രകലാരും 
സഭയലാകമലാനും ആഹഘലാഷരിക്കുന്ന ഒര യലാത്രയലാണ്ക ഇന്തന്നുും പലാപ്പലാ ഊന്നരിപ്പൈഞ്ഞു. 
ഈ സരിനഡ്ക തുൈവരിയുള്ള സുംവലാദങ്ങൾക്കുും ചർച്ചകൾക്കുും ഹവണ്രി തുൈന്നരിടുകവഴരി സഭലാ
സമൂ�ന്ത് ഏക മനസുും ശരീരവുമലാ്കരി മലാറ്റലാനുള്ള അജപലാേനപദ്ധതരികൾ ഉരത്രി
രരിയുന്നതരിനു കലാഹതലാർക്കുകയലാണ്ക ആഹഗലാള കഹത്ലാേരി്കലാ സഭ. 2021 ഒഹ്ലാബർ 
10ന്ക ന്സറെ്ക പീഹറ്റഴ്ക സ്ക ബസരിേരി്കയരിൽ പലാപ്പയുന്െ മുഖ്യകലാർമരികത്ത്രിൽ അർപ്പരിച്ച 
ദരിവ്യബേരിഹയലാന്െയലാണ്ക സഭ സരിനഡ്ക ദരിനങ്ങളരിഹേ്ക്ക ഔഹദ്യലാഗരികമലായരി പ്രഹവശരിച്ചത്ക.

സഭയുസട നവമീകേിച് കാരനാനിക നിയമം

സഭയുന്െ നവീകരരിച്ച കലാഹനലാന നരിയമും സരിനഡു സഹമെളനങ്ങന്ളക്കുൈരിച്ച്ക പ്രതരിപലാദരിക്കു
ന്നുണ്്ക. അതുപ്രകലാരും സരിനഡ്ക പലാപ്പലായുന്െ പരമലാധരികലാരത്രിൻ കീഴരിൽ വരന്ന സഭലാ 
സ്ഥലാപനമലാണ്ക. സരിനഡ്ക സഹമെളനും വരിളരിച്ചുകൂട്ടുന്നതരിനുും അത്ക പരിരരിച്ചുവരിടുന്നതരിനുും, 
അതരിന്റെ സ്ഥേ-കലാേ പരരിധരികൾ, വരിഷയും എന്നരിവ നരിശ്ചയരിക്കുന്നതരിനുും, സഹമെള
നത്രിന്റെ തീർപ്പുകൾ പ്രസരിദ്ധന്പ്പടുത്തുന്നതരിനുും, അദ്ധ്യക്ത വ�രിക്കുന്നതരിനുമുള്ള 
അധരികലാരും പലാപ്പലായ്കലാണ്ക.

സലാധലാരണ ന്പലാതുസഹമെളനും Ordinary General Assembly പ്രഹത്യക ന്പലാതുസഹമെ
ളനും Extraordinary General Assembly, പ്രഹത്യക സഹമെളനും Special Assembly 
എന്നരിവ സരിനഡരിന്റെ ഭലാഗമലാണ്ക. സലാധലാരണ ന്പലാതുസഹമെളനും ആഹഗലാളസഭയുന്െ 
ന്പലാതുനന് േക്ഷൃമലാ്കരിയുള്ള വരിഷയങ്ങൾ പഠരിക്കുകയുും തീരമലാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുും 
ന്ചയ്യുന്നു. ആഹഗലാള സഭയുന്െ അെരിയ്ര സ്ഭലാവമുള്ള കലാര്യങ്ങൾക്കു ഹവണ്രിയലാണ്ക 
സരിനഡരിന്റെ പ്രഹത്യക ന്പലാതുസഹമെളനും. അതരിഹവഗും പരരി�ലാരങ്ങൾ കന്ണ്ഹത്ണ് 
സഭലാ കലാര്യങ്ങളലാണ്ക പ്രഹത്യക ന്പലാതുസഹമെളനത്രിൽ വരിഷയമലാ്കന്പ്പടുന്നത്ക. സരി
നഡരിന്റെ പ്രഹത്യക സഹമെളനും സഭലാ പ്രവരിശ്യയുന്െഹയലാ പ്രലാഹദശരിക സഭയുന്െഹയലാ പ്ര
ഹത്യക വരിഷയങ്ങൾ ചർച്ചന്ചയ്യുന്നതരിനുും പഠരിക്കുന്നതരിനുമലാണ്ക വരിളരിച്ചു കൂട്ടുന്നത്ക.

സഭലാ പ്രവരിശ്യകളരിൽനരിന്നുും  പ്രലാഹദശരിക, ഹദശരിയ സമരിതരികളലാൽ തരിരന്ഞ്ടു്കന്പ്പ
ടുന്ന പ്രതരിനരിധരികളലായ ന്മത്രലാന്ലാരലാണ്ക 'സരിനഡ്ക പരിതലാ്കന്ലാർ' എന്നു വരിഹശഷരിപ്പരി
്കന്പ്പടുന്നത്ക. കൂെലാന്ത സമർപ്പരിത സമൂ� പ്രതരിനരിധരികളുും വരിവരിധ ഹമഖേകളരിന്േ 
വരിദഗ്ദ്ധരും നരിരീക്കരും, ഓഹരലാ സഭലാ പ്രവരിശ്യക
ളരിൽനരിന്നുമുള്ള അൽമലായ പ്രതരിനരിധരികളുും, ക്ണരി
്കന്പ്പട് ഇതര റക്്വ സഭലാ പ്രതരിനരിധരികളുും 
തേവന്ലാരും കൂെലാന്ത, പലാപ്പലാ ഹനരരിട്ടു ക്ണരിക്കുന്ന 
മൂന്നു വ്യക്തരികളുമലാണ്ക സരിനഡരിൽ സന്നരി�രിതരലാകു
ന്നത്ക. ഇതരിൽ ഹവലാട്വകലാശമുള്ളത്ക 'സരിനഡ്ക പരിതലാ
്കന്ലാർ'്കലാണ്ക. ന്മത്രലാന്ലാർക്കു പുൈഹമ, പ്രലാഹദശരിക 
സഭ അന്ല്ങ്രിൽ ഹദശരിയ ന്മത്രലാൻ സമരിതരി സരിനഡരി
നലായരി തരിരന്ഞ്ടുക്കുന്ന സമർപ്പരിത സമൂ�ങ്ങളുന്െ 
സുപ്പീരരിയർ ജനൈൽമലാരും ഹവലാട്വകലാശമുള്ളവരലാ
ണ്ക.
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KÄ^nse k` 
ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ നവുംബൈരിൽ ബ�്കറൈൻ സന്ദർശരിക്കു
ന്മന്ന്ക വത്രി്കലാൻ പത്രും ഓഫരിസ്ക ഡയൈ്ർ മന്ത്ഹയലാ 
ബ്രൂണരി അൈരിയരിച്ചു.2022 നവുംബർ 3 മുതൽ 6 വന്രയുള്ള തീയ
തരികളരിൽ ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ ബ�്കറൈനരിൽ ആയരിരരിക്കുന്മ
ന്ന്ക അഹദേ�ും വ്യക്തമലാ്കരി.ബ�്കറൈനരിന്േ സരിവരിൽ,സഭലാ 
അധരികലാരരികളുന്െ ക്ണും സ്ീകരരിച്ചലാണ്ക,ഫ്ലാൻസരിസ്ക മലാർ
പലാപ്പ ഈ വർഷും നവുംബർ 3 മുതൽ 6 വന്ര ബ�്കറൈൻ 
രലാജ്യത്രിഹേ്ക്ക അപ്പഹ്ലാേരികയലാത്ര നെത്തുന്നന്തന്ന്ക 
ന്സപ്കറ്റുംബർ 28 ബുധനലാഴ്ച വത്രി്കലാൻ പത്രും ഓഫരിസ്ക 
വ്യക്തമലാ്കരി."പരസ്പരസുംവലാദങ്ങൾ്കലായുള്ള ബ�്കറൈൻ 
ഹഫലാൈും: മനുഷ്യസ�വലാസത്രിനലായരി കരിഴക്കുും പെരിഞ്ലാറും" എന്ന സമെളനത്രിലും 
പലാപ്പലാ പന്ങ്ടുക്കുും.ഈ യലാത്രയരിൽ പലാപ്പലാ, മനലാമ, അവലാേരി എന്നീ നഗരങ്ങൾ സന്ദർ
ശരിക്കുും.2014 ന്മയ്ക 19-ന്ക ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ, ബ�്കറൈൻ രലാജലാവ്ക �മദ്ക ബരിൻ ഇസ 
അൽ ഖലാേരിഫന്യ വത്രി്കലാനരിൽ സ്ീകരരിച്ചരിരന്നു.മധ്യപൂർവ്വഹദശന്ത് സമലാധലാനും, 
സുസ്ഥരിരത, സമലാധലാനപൂർണമലായ സ�വലാസും തുെങ്ങരിയ വരിഷയങ്ങൾ അന്നന്ത് 
ചർച്ചകളരിൽ ഇെുംപരിെരിച്ചരിരന്നു.

ര�ാബി രബബി, കുദവറ്് 

"kam[m\ ZqX³' "kam[m\ ZqX³' 
_lvssd³ _lvssd³ 
kµÀin¡pt¼mÄkµÀin¡pt¼mÄ
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ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലായുന്െ ബ�്കറൈനരിഹേക്കുള്ള അപ്പഹ്ലാേരിക യലാത്രയുന്െ ഹേലാഹഗലായുും 
ആപ്തവലാക്യവുും പ്രസരിദ്ധീകരരിച്ചു.വരിശുദ്ധ ലൂ്കലായുന്െ സുവരിഹശഷും രണ്ലാും അധ്യലായും 
പതരിനലാേലാും വലാക്യന്ത് അധരികരരിച്ചുള്ളതലാണ്ക ഇത്വണന്ത് അപ്പഹ്ലാേരിക യലാത്രയു
ന്െ ആപ്തവലാക്യും: "ഭൂമരിയരിൽ സന്നസ്സുള്ളവർ്ക്ക സമലാധലാനും". ബ�്കറൈനരിൽ ആദ്യമലാ
യലാണ്ക ഒര മലാർപലാപ്പലാ എത്തുന്നത്ക.യുദ്ധങ്ങളുും സുംഘർഷങ്ങളുും ഹേലാകസമലാധലാനത്രിന്ക 
തന്ന്ന ഭീഷണരിയലായരിരരിക്കുന്ന ഒര സമയത്ലാണ്ക സമലാധലാനത്രിന്റെ സഹന്ദശവലാ�ക
നലായരി ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലാ തന്റെ മുപ്പത്രിന്യലാൻപതലാമത്ക അപ്പഹ്ലാേരിക യലാത്ര നെ
ത്തുന്നത്ക.റദവത്രിന്ക മുന്നരിഹേ്ക്ക തുൈന്നരിരരിക്കുന്ന രണ്ടു റകകൾ ഹപലാന്േ ബ�്കറൈ
ന്റെയുും പരരിശുദ്ധസരിും�ലാസനത്രിന്റെയുും പതലാകകൾ വരച്ചുഹചർത്രിരരിക്കുന്നതലാണ്ക 
ഇത്വണന്ത് അപ്പഹ്ലാേരിക യലാത്രയുന്െ ഹേലാഹഗലാ.സഹ�ലാദരങ്ങൾ എന്ന നരിേയരിൽ 
പരസ്പരസുംവലാദവുും സ�കരണവുും ഹപ്രലാത്ലാ�രിപ്പരിക്കുന്നതരിനുള്ള നരിശ്ചയദലാർഢ്യ
ന്ത്ക്കൂെരിയലാണ്ക ഈ ഹേലാഹഗലാ പ്രതരിനരിധീകരരിക്കുന്നത്ക.സമലാധലാനത്രിന്റെ അെയലാള
മലായ ഒേരിവരിേയുും ഹേലാഹഗലായരിൽ സ്ഥലാനും പരിെരിച്ചരിട്ടുണ്്ക.ബ�്കറൈൻ രലാജ്യും അവരിടുന്ത് 
കഹത്ലാേരി്കലാസഭയ്ക്ക സമെലാനരിച്ച "അഹൈബ്യയരിന്േ നമ്മുന്െ കന്യക" എന്ന ഹപരരിലള്ള 
കത്ീഡ്രേരിന്േ പരരിശുദ്ധ അമെയുന്െ മലാധ്യസ്ഥ്യത്രിന്ക സമർപ്പരിച്ചരിരരിക്കുന്നതരിന്റെ അെ
യലാളമലായരി ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പലായുന്െ ഹപര്ക നീേ നരിൈത്രിേലാണ്ക എഴുതരിയരിരരിക്കുന്നത്ക.
ഹയശുവരിന്റെ ജനനത്രിൽ മലാേലാഖമലാർ ആേപരിച്ച ഗീതത്രിൽനരിന്ന്ക ഹപ്രരണയുൾന്്കലാ
ണ്തലാണ്ക സമലാധലാനത്രിനലായുള്ള ആ�്ലാനും ഉൾന്്കലാള്ളുന്ന ഈ യലാത്രയുന്െ ആപ്ത
വലാക്യും.

സഹതൺ അഹൈബ്യ വരികലാരരിയത്രിന്റെ ഭലാഗമലായ ബ�റൈൻ ഇതലാദ്യമലായലാണ്ക 
ഹപപ്പൽ പര്യെനത്രിന്ക സലാക്്യും വ�രി്കലാന്നലാരങ്ന്നത്ക.നവുംബർ മൂന്ന്ക പ്രലാഹദശരിക 
സമയും റവകരിട്്ക 4.45ന്ക അവലാേരിയരിൽ പലാപ്പ വരിമലാനമരിൈങ്ും. ബ�റൈൻ രലാജലാവ്ക 
ന്ഷയ്കഖ്ക �മദ്ക ബരിൻ ഇസ അൽ ഖേീഫയുമലായുള്ള കൂെരി്കലാഴ്ചയ്ക്കുഹശഷും രലാജ്യന്ത് പൗ
രപ്രമുഖന്രയുും ഭരണലാധരിപന്ലാന്രയുും പലാപ്പ അഭരിസുംഹബലാധന ന്ചയ്യുും.നലാേലാും തരിയതരി
യലാണ്ക സമെരിറ്റരിന്േ ഹപപ്പൽ പ്രഭലാഷണും. അഹന്ന ദരിനുംതന്ന്നയലാണ്ക ഔർ ഹേഡരി ഓഫ്ക 
അഹൈബ്യ കത്ീഡ്രേരിന്േ ഏകയുന്മനരി്കൽ പ്രലാർത്നയ്കലായരി പലാപ്പ ആഗതനലാകുന്ന
തുും. അഞലാും തരിയതരി രലാവരിന്േ 8.30നലാണ്ക നലാഷണൽ ഹ്റേഡരിയത്രിഹേ ഹപപ്പൽ ദരിവ്യ
ബേരി. റവകരിട്്ക 5.00ന്ക ഹസക്ട്്ക �ലാർട്്ക സ്കകൂളരിൽന്വച്ച്ക യുവജനങ്ങന്ള പലാപ്പ അഭരിസും
ഹബലാധന ന്ചയ്യുും. ബരിഷപ്പുമലാർ, റവദീകർ, സമർപ്പരിതർ, ന്സമരിനലാരരി വരിദ്യലാർത്രികൾ 
എന്നരിവർന്്കലാപ്പും ആൈലാും തരിയതരി രലാവരിന്േ ക്മീകരരിച്ചരിരരിക്കുന്ന കൂെരി്കലാഴ്ചഹയലാന്െയലാ
ണ്ക നലാല ദരിന പര്യെനത്രിന്ക സമലാപനമലാകുക.

രലാജ്യത്്ക ആദ്യമലായരി എത്തുന്ന കഹത്ലാേരി്കലാ 
സഭയുന്െ പരമലാചലാര്യന്ന വരഹവൽ്കലാൻ ഹപർ
ഷ്യൻ ഗൾഫ്ക ദ്ീപ്ക രലാഷ്ട്രമലായ ബ�റൈൻ ഒര്കും 
തുെങ്ങരി്കഴരിഞ്ഞു.ഇസ്ലാമരിക രലാജ്യമലായ ബ�റൈ
നരിൽ 1,70,000 റക്്വരന്ണ്ന്നലാണ്ക കണ്ക്ക.
ഇതരിൽ 1,40,000 ഹപർ കഹത്ലാേരി്കരലാണ്ക.ഇതരിൽ 
ബ�റൈൻ പൗരന്ലാരന്െ എണ്ണും 1000 മലാത്രമലാ
ണ്ക.ഇ്്യ ഉൾന്പ്പന്െയുള്ള രലാജ്യങ്ങളരിൽനരിന്നുള്ള 
പ്രവലാസരികളലാണ്ക മറ്ള്ളവർ.രണ്്ക ഇെവകകൾ മലാത്ര
മുള്ള ബ�റൈനരിൽ സന്യ് സഭലാുംഗങ്ങൾ ഉൾന്പ്പ
ന്െ 20 റവദരികർ ശുശ്രൂഷ ന്ചയ്യുന്നുണ്്ക.
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SPECIAL  FEATURE

തരിരസഭയുന്െ ആരുംഭും മുതഹേ ഉണ്ലായരിരന്നു സുവരിഹശ
ഷസദുപഹദശങ്ങനുസരരിച്ച്ക ജീവരിച്ചരിരന്ന സ്ത്രീപുരഷന്ലാർ. 
കൂടുതൽ സ്ലാത്രേ്യഹത്ലാന്െ ക്രിസ്കതുവരിന്ന പരിന്ഞല്ലു
വലാനുും അവരിടുന്ത്   അടുത്നുകരരി്കലാനുമലാണ്ക അവർ 
അങ്ങന്ന ന്ചയ്ത്ക.  ഓഹരലാരത്രും സ്്മലായ രീതരിയരിൽ 
റദവത്രിന്ക സമർപ്പരി്കന്പ്പട് ജീവരിതും നയരിച്ചരിരന്നു. 
(അപ്പ. നെ.1) സന്യലാസത്രിന്േ ഏറ്റവുും അെരിസ്ഥലാനപര
മലായ നരിയമും സുവരിഹശഷത്രിന്േ ക്രിസ്കതുവരിന്ന അനുക
രരിക്കുകന്യന്നലാണ്ക. (അപ്പ. നെ. 2)
 ഒര പ്രലാഹദശരിക സഭയുന്െ പ്രൗഢരി ആ 
സഭയരിന്േ സന്ന്യ് സമൂ�ങ്ങളലാണ്ക. കർത്ലാവരിന്റെ പെയണരി എന്നലാണ്ക രണ്ലാും 
വത്രി്കലാൻ കൗൺസരിൽ സന്യലാസസഭകന്ള വരിഹശഷരിപ്പരിച്ചത്ക. ഓഹരലാ  സന്യലാസസഭ
യ്ക്കുും ഒര സ്ഥലാപക േക്്യും ഉണ്്ക. ഓഹരലാ സന്യലാസരിയുും ഹേലാകത്രിന്റെ സുവരിഹശഷമലാണ്ക. 

മദർ ശാന്ി ആറെെി 
സുപ്മീേിയർ  �നറൽ  
എം. എസ്. എസ്.  ടി. 

ssZhkvt\l¯nsâ ssZhkvt\l¯nsâ 
]SbWnbmbn ]SbWnbmbn 

Hcp k\ymkn\o kaqlwHcp k\ymkn\o kaqlw  
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ഹേലാകത്രിന്റെ സഹ്ലാഷമലാണ്ക. ഹേലാകത്രിന്ക ക്രിസ്കതുവരിന്ന റദഹവലാന്മുഖരലായരി ക്രി
സ്കതുവരിന്റെ പരരിമളമലാകലാൻ ഹരലാഗലാതുരമലായ ഹേലാകത്രിന്ക സലാ്്ന സ്പർശമലാകലാൻ 
വരിളരി്കന്പ്പട്വരലാണ്ക സന്യ്ർ.
 
രയശുഹൃദയത്ിൽ രനേഹമായി 
   
   കർമെേ സഭയുന്െ ഉത്തുുംഗശ്രഷൃുംഗത്രിൽ നരിന്നുും ഹേലാകമലാസകേും വരിശുദ്ധരിയുന്െ 
കതരിന്രലാളരി പരത്രിന്്കലാണ്്ക ഹയശുഹൃദയത്രിൽ സ്ക ഹന�മലായരി േയരിച്ചുഹചർന്ന കർമെ
േതലാരമലാണ്ക   വരി ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലാ. തരിരസഭ ഒര ശരീരമലാന്ണങ്രിൽ  ആ ശരീരത്രി
ന്േ അവയവങ്ങൾ പേതലാന്ണങ്രിൽ സഭലാശരീരത്രിന്േ ഹൃദയമലാകലാനലാണ്ക തലാനരി
ഷ്ടന്പ്പടുന്നത്ക എന്ന്ക ഉദ്ക ഹഘലാഷരിച്ച വരി.ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ നലാമത്രിൽ സ്ഥലാപരിതമലായ 
സഭയലാണ്ക മരിഷനൈരി സരിഹ്റേഴ്ക സ്ക ഓഫ്ക ന്സറെ്ക ന്തഹരസ ഓഫ്ക ഇൻഫറെ്ക ജീസസ്്ക. 
ആഹഗലാള കഹത്ലാേരി്കലാ സഭയുന്െ ന്പലാതു മുതേലായ കർമെേീത് റചതന്യത്രിലൂന്െ    
കർമെേമേയരിൽ വരിരരിഞ് ആദ്ധ്യലാത്രിക റപതൃകത്രിൽ നരിന്നുും ഉരത്രിരരിഞ് അമെ
ഹത്രസ്യലായുും                കുരരിശരിന്റെ വരി.ഹയലാ�ന്നലാനുും ഹചർന്ന്ക നവീകരരിച്ച കർമെേീത് 
സന്യലാസസഭയുന്െ അരൂപരിയലാണ്ക   എും.എസ്ക.എസ്ക.റ്റരി സഭയുും പരിൻതുെരന്നത്ക.
 തന്റെ ഓഹരലാ തുള്ളരി വരിയർപ്പുും മണരിമുത്ലാ്കരി മലാറ്റരിയ കർമെഹയലാഗരിയുും പു
ണ്യഹ്ലാകനുും  റദവലാശ്രയത്രിന്റെ ഉത്മ മലാതൃകയുമലായ ന്കലാല്ും ബരിഷപ്പ്ക അഭരിവന്ദ്യ 
ന്ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക 1959 ജനുവരരി 27ന്ക ഔഹദ്യലാഗരികമലായ അുംഗീകരലാഹത്ലാന്െ സ്ഥലാപരിച്ച 
സന്യലാസരിനീ  സഭയലാണ്ക മരിഷനൈരി സരിഹ്റേഴ്ക സ്ക ഓഫ്ക ന്സറെ്ക ന്തഹരസ ഓഫ്ക ഇൻഫ
റെ്ക ജീസസ്്ക. സുവരിഹശഷവത്ക്കരണും. അജപലാേനദൗത്യും, ഹരലാഗീശുശ്രൂഷ, വൃദ്ധഹരയുും 
അനലാഥഹരയുും പരരിചരരിക്കുക നരിർദ്ധനരലായ കുട്രികന്ള സുംരക്രിക്കുക അവർ്ക്ക വരിദ്യലാ
ഭ്യലാസും നൽകരി സമൂ�ത്രിന്റെ മുഖ്യധലാരയരിഹേയ്ക്ക ന്കലാണ്ടു വരരിക എന്നീ ദൗത്യങ്ങൾ 
അതരിന്റെ പരരിപൂർണ്ണതയരിൽ നരിർവ�രിച്ചുന്കലാണ്്ക വരിശുദ്ധ ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ േലാളരിത്യ
വുും റദവലാശ്രയഹബലാധവുും ജീവരിതത്രിന്റെ മുഖമുദ്രയലായരി സ്ീകരരിച്ച്ക ഹകരളത്രിലും തമരി
ഴ്ക നലാട്രിലും വെഹ്ക ഇൻഡ്യയരിലും, യുഹൈലാപ്പരിലും പെർന്ന്ക പ്േരിച്ച്ക എും.എസ്ക.എസ്ക.റ്റരി സഭ 
മുഹന്നലാട്്ക ന്പലായ്ക ന്്കലാണ്രിരരിക്കുന്നു.
 
�മീവിതസാക്ഷഥ്യം വഴി ക്ിസ്തു സാന്ിദ്ഥ്യം
    
     ആരും കെന്നു ന്ചന്നരിട്രില്ലാത് മനുഷ്യമനസ്സുകളരിഹേയ്ക്ക പലാവന്പ്പട്വരരിൽ പലാവന്പ്പട്
വരരിഹേയ്ക്ക ഹയശുവരിന്റെ വചനവുമലായരി കെന്നുന്ചന്ന്ക ജീവരിതസലാക്്യും വഴരി ക്രിസ്കതു സലാ
ന്നരിദ്ധ്യും അവതീർണ്ണമലാ്കലാൻ വലാ്കലാലും പ്രവർത്രിയലാലും കർത്ലാവരിന്റെ രക്യുന്െ 
സുവരിഹശഷും വരിളുംബരും ന്ചയ്യുക  എന്നതലാണ്ക നമ്മുന്െ സഭയുന്െ ഏറ്റവുും വേരിയ ദൗത്യും.
 അഭരിവന്ദ്യ ന്ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക സ്ഥലാപരിച്ച ഏക സന്യലാസ സഭയലാണ്ക എും.എസ്ക.
എസ്ക.റ്റരി സന്യലാസ സഭ. 1959 ജനുവരരി 27ന്ക ഔഹദ്യലാഗരികമലായ അുംഗീകലാരഹത്ലാന്െ 
വരി.ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ മരിഷണൈരി സമൂ�ന്മന്ന ഹപരരിൽ ഈ സന്യലാസ സഭന്യ 
കലാനൻ നരിയമനുസരരിച്ചു. സരി.എും.ഐ. സഭയരിന്േ ഫലാദർ വരിജരിേരിയൂസുും 7 ഭക്ത സഹ�ലാ
ദരരിമലാരും ഹചർന്ന്ക ഹചേ്കരയരിൽ രൂപും ന്കലാടുത് ഭക്ത സുംഘെനന്യ റദവത്രിന്റെ 
സ്്ും നലാെലായ സമ്പന്ന ക്രി്ീയ പലാരമ്പര്യും കുെരിന്കലാള്ളുന്ന വളക്കൂറള്ള കുന്നും എന്ന 
ഇെവകയരിൽ അവർ്ക്ക ഒര ഭവനവുും ന്കലാടുത്തു. ഹൈലാമരിൽ നരിന്ന്ക വരിശ്ലാസപ്രചലാരക 
തരിരസുംഘും 1953 ഡരിസുംബർ 21ന്ക അയച്ച കത്രിലൂന്െ നവമലായരി രൂപീകൃതമലായ ഈ 
സന്യലാസ സഭയുന്െ നരിയമലാവേരി വരിശ്ലാസപ്രചലാരക തരിരസുംഘും ഔഹദ്യലാഗരികമലായരി 
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അുംഗീകരരിച്ചു. തുെർന്ന്ക അഭരിവന്ദ്യ ന്ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക 1959 ജനുവരരി 27 ന്ക തന്റെ ഡരിക്രിയരി
ലൂന്െ ഉണ്ണരിഹയശുവരിന്റെ വരി. ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ മരിഷനൈരി സന്യലാസ സഭയ്ക്ക കലാഹനലാനരി
കമലായരി അുംഗീകലാരും നൽകരി രൂപതലാ സന്യലാസസഭയലായരി സ്ഥലാപരിച്ചു.
 

ഉമയസനല്ലൂേിൽ �നറരലറ്്  സ്ാപിക്കുന്നു 
    
           കുന്നത്്ക പ്രവർത്രിച്ചുന്കലാണ്രിരന്ന സഭന്യ 1972 ഡരിസുംബർ 28-ലാും തീയതരി 
സഭയുന്െ വളർച്ചയുും മറ് പേ സൗകര്യങ്ങളുും കണ്കരിന്േടുത്്ക ന്കലാല്ും ആസ്ഥലാന
മലാ്കരി ജനൈഹേറ്ും ഹനലാവരിഹഷറ് �ൗസുും ഉമയന്നല്ലൂരരിഹേയ്ക്ക മലാറ്റരി. ഒരലായരിരും സ്പ്
ങ്ങഹളലാന്െ ആരും കെന്നു ന്ചന്നരിട്രില്ലാത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളരിഹേയ്ക്ക പലാവന്പ്പട്വരരിൽ 
പലാവന്പ്പട്വരരിഹേയ്ക്ക ഹയശുവരിന്റെ വചനവുമലായരി കെന്നുന്ചല്ലുക,       എല്ലാവരിധ ഹപ്രഷരിത
വൃത്രികളരിലും അജപലാേനഹമഖേയരിലും ഹസവനും അനുഷ്രിക്കുക എന്നീ  േക്്യഹത്ലാന്െ 
ക്ലാ്ദർശരിയലായ ന്ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക തുെ്കും കുൈരിച്ച എും. എും.എസ്ക എസ്ക റ്റരി സഭ ഇന്ന്ക 
ന്കലാല്ും മലാതൃഭവനമലാ്കരിന്കലാണ്്ക 30 ഉപഭവനങ്ങളരിേലായരി ഹകരളത്രിലും തമരിഴ്ക നലാട്രിലും   
വെഹ്ക ഇൻഡ്യയരിലും, യൂഹൈലാപ്പരിലും  പെർന്ന്ക പ്േരിച്ച്ക തങ്ങളുന്െ ഹസവനും അതരിമ�
ത്ലായരി നരിർവ�രിച്ചുഹപലാരന്നു.
 പരരിശുദ്ധലാത്ശക്തരിയരിലൂന്െ റദവ�രിതും അനുഭവരിച്ച്ക അൈരിഞ്്ക വരിളരിച്ചവഹനലാ
െ്ക ആത്ലാർത്മലായരി വരിശ്്ത പുേർത്രി. േലാളരിത്യമലാർന്ന ജീവരിതത്രിലൂന്െയുും കൃത്യനരി
ഷ് പലാേനത്രിലൂന്െയുും  റദവലാശ്രയ ചരി്യരിലൂന്െയുും ദീർഘവീക്ണത്രിലൂന്െയുും ജീവരി
ക്കുവലാൻ സഭലാമ്കന്ള ഉപഹദശരിച്ചുന്കലാണ്്ക അഭരിവന്ദ്യ ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക തേമുൈകളരിലൂന്െ 
പകർന്നു തന്ന വരിശ്ലാസറസ്ഥര്യമലാണ്ക പ്രശ്ക നങ്ങളരിൽ പ്രതരികൂേ സലാ�ചര്യങ്ങളരിൽ 
പതൈലാന്ത സഭലാമ്കന്ള നയരിച്ച ആത്ീയശക്തരി. പരിതലാവരിനടുത് വലാത്േ്യവുും, സ്ഥലാ
പകനടുത് സുംരക്ണവുും, ഗുരനലാഥനടുത് ശരിക്ണവുും, അജപലാേകനടുത് പരരി
േലാളനയുും ആദ്ധ്യലാത്രിക പരിതലാവരിനടുത് ഉപഹദശവുും നൽകുന്നതരിൽ പരിതലാവ്ക അതീവ 
ശ്രദ്ധലാലവലായരിരന്നു. ഞങ്ങളുന്െ സഭലാസ്ഥലാപകന്നന്ന നരിേയരിൽ സ്ർഗ്ഗത്രിൽ വരി.ന്ച
റപുഷ്പഹത്ലാന്െലാപ്പും ഞങ്ങന്ള നയരിക്കുവലാൻ പരിതലാവ്ക ഉന്ണ്ന്ന്ക ഞങ്ങൾ ദൃഢമലായരി വരിശ്
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സരിക്കുന്നു. ''നന്യ്ക്ക ഹവണ്രിയലാണ്ക നരിേന്കലാള്ളുന്നന്തങ്രിൽ ഒട്ടുും മെരിഹ്കണ്. മുഹന്നലാട്ടു 
ഹപലാവുക. റദവും നഹമെലാടുകൂെരിയുണ്്ക '' എന്ന സഭലാസ്ഥലാപകന്റെ വലാക്കുകളുന്െ ശക്തരി
യലാൽ എും.എസ്ക.എസ്ക.റ്റരി. സഭലാമ്കൾ ഉണർഹവലാന്െ,                 ആനന്ദഹത്ലാന്െ, മുഹന്ന
റന്നു.
 1978 മുതൽ അഭരിവന്ദ്യ ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക റകമലാൈരിയ ഈ പരിഞ്ചുകുഞ്രിന്ന സൂ
ക്്കമതഹയലാന്െ ഏന്റ്റടുത്്ക വളർത്രിയ ഹജലാസഫ്ക പരിതലാവരിന്റെ ധീരമലായ ഹനതൃത്ും സഭലാ 
ചരരിത്രത്രിന്േ മന്റ്റലാര   നലാഴരി്കല്ലാണ്ക. അഭരിവന്ദ്യ ്റേലാൻേരി ഹൈലാമൻ പരിതലാവ്ക തന്റെ 
സമഹയലാചരിതമലായ ഇെന്പെലകളരിലൂന്െ  എും.എസ്ക.എസ്ക.റ്റരി ആകുന്ന ഈ ന്ചറ ന്ചെരി്ക്ക 
ഹവരൈയ്കലാൻ പറ്റരിയ നരിേവുും തഴച്ചു വളരലാൻ പറ്റരിയ സലാ�ചര്യങ്ങളുും വരിളഹവകലാൻ പറ്റരിയ 
ക്മചട്ങ്ങളുും കന്ണ്ത്രിന്്കലാണ്്ക ഇതരിന്ന ഫേസമൃദ്ധരിയുള്ളതലാ്കലാൻ ശ്രമരിക്കുന്നു.
 
കർമ്മലമാതാവിസറെ മാധഥ്യസ്ഥ്യം 
     ന്കലാല്ും രൂപതയുന്െ സലാരഥരിയലായരി റദവും തരിരന്ഞ്ടുത് അഭരിവന്ദ്യ ഹപലാൾ 
ആറെണരി   മുല്ഹശേരരി പരിതലാവരിന്റെ ആദ്ധ്യലാത്രിക പലാണ്ഡരിത്യവുും പരരിശുദ്ധ മലാതലാവരിഹനലാ
ടുള്ള അഗലാധമലായ ഭക്തരിയുും സ്ക ഹന�വുും േലാളരിത്യവുും സഭയുന്െ മുഹന്നലാട്ടുള്ള പ്രയലാണ
ത്രിൽ വളർച്ചയ്ക്ക മുതൽ കൂട്ലാണ്ക.   അഭരിവന്ദ്യ പരിതലാവരിന്റെ ഹനതൃത്ത്രിലൂന്െ ന്കലാല്ും 
രൂപതയ്ക്കുും ഞങ്ങളുന്െ സഭയ്ക്കുും റദവും  സമൃദ്ധമലായരി അനുഗ്ര�ും ന്ചലാരരിയുന്നതരിന്ക 
ന്തളരിവലാണ്ക ഈ കലാേഘട്ത്രിൽ സഭ ന്പലാ്രിപ്പരി്കൽ   പദവരിയരിഹേയ്ക്ക ഉയർന്നത്ക. 
ഇത്രണത്രിൽ പരിതലാവരിന്ക ഹവണ്രി ആത്ലാർത്മലായരി പ്രലാർത്രിക്കുന്നഹതലാന്െലാപ്പും 
റദവത്രിന്ക നന്ദരിയർപ്പരിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നു.
 കർമെേസഭയുന്െ മലാതലാവുും അേങ്ലാരവുമലായ കർമെേ മലാതലാവലാണ്ക 
എും.എസ്ക എസ്ക റ്റരി  സഭയുന്െ പ്രഹത്യക മദ്ധ്യസ്ഥ. കന്യലാവൃത്കലാരന്െ കലാവൽ്കലാരനുും 
നീതരിമലാനുും വരിശ്്നുും  പരരിശുദ്ധ അമെയുന്െ സുംരക്കനുും റദവകുമലാരന്റെ വളർ
ത്തു പരിതലാവുും ആയ വരിശുദ്ധ യൗഹസപ്പരിതലാവലാണ്ക എും എസ്ക എസ്ക റ്റരി കുടുുംബത്രിന്റെ 
പ്രഹത്യക മദ്ധ്യസ്ഥൻ.
 ബഹുമലാന്യയലായ മദർ ഹമരരിന്തഹരസ്ക ആണ്ക സഭയുന്െ ആദ്യന്ത് ഇേ്
ഡ്ക മദർ ജനൈൽ അമെയുന്െ ചരിൈകരിൻ കീഴരിൽ അഭയും ഹതടുന്ന ഹകലാഴരികുഞ്രിനൈരിയലാും 
ഗരഡന്റെ കലാഴ്ചന്യത്ലാത് സ്ഥേും. മ്കന്ള സ്ക ഹന�ഹത്ലാന്െ പരരിപലാേരിക്കുകയുും 
ഇഹപ്പലാൾ സ്ർഗ്ഗീയ സദസ്രിേരിരന്ന്ക സഭയരിന്േ ഓഹരലാരത്ർക്കുും ഹവണ്രി ദരിവ്യനലാഥ
ഹനലാെ്ക പ്രലാർത്രിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നു
 
ദൗതഥ്യങ്ങൾ
      ജലാതരി മതഹഭദന്മഹന്യ സമൂ�ത്രിൽ അവഗണരി്കന്പ്പട്രിരരിക്കുന്ന ദരരിദ്രരന്െ സമ
ഗ്രമലായ വളർച്ചയ്ക്കുഹവണ്രി പ്രയത്ക നരിക്കുക. ക്രിസ്കതുവരിന്റെ സുവരിഹശഷും ജീവരിത സലാക്്യും 
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വഴരി പ്രഹഘലാഷരിക്കുക. അൾത്ലാരയരിന്േ ഒര്കങ്ങൾ കൂദലാശ സ്ീകരണത്രിനുള്ള ഒര
്കങ്ങൾ തുെങ്ങരി ഇെവകയുന്െ ഉന്നമനത്രിന്ക ഹവണ്രി ഊർജ്സ്േതഹയലാന്െ പ്രവർത്രി
ക്കുക. സമൂ�ത്രിന്റെ ഉന്നമനത്രിനലായരി പ്രവർത്രിക്കുന്നു, പലാവന്പ്പട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ്ക്ക 
സുംരക്ണും നൽകുന്നു, ഇെവകയരിന്േ സലാമു�്യഹസവന പ്രവർത്നങ്ങളരിലും പങ്കുഹച
രന്നു ഇെവകയരിന്േ ഓഹരലാ കുടുുംബത്രിലും കെന്നുന്ചന്നുന്കലാണ്്ക അവരന്െ പ്രശ്ക നങ്ങ
ളരിൽ നരിന്ന്ക അവന്ര ഹമലാചരിപ്പരിക്കുകയുും കുടുുംബത്രിന്േ ഓഹരലാ വ്യക്തരികൾക്കുും പ്രഹത്യ
കും കൗൺസരിേരിുംഗ്ക നൽകരി കുടുുംബങ്ങളരിൽ സമലാധലാനും സ്ഥലാപരി്കലാൻ ശ്രമരിക്കുകയുും 
ന്ചയ്യുന്നു. ഇന്നന്ത് പുതരിയ തേമുൈയുന്െ അൈരിവരിനുും വളർച്ചയ്ക്കുും ഉതകുന്ന വരിധത്രിൽ 
അവരരിലള്ള നന്ന്യ അവർ്ക്ക പരരിചയന്പ്പടുത്രി ന്കലാടുക്കുക. അഹതലാന്െലാപ്പും കലാേലാ
നുസൃതമലായരി വളർന്ന്ക വരികസരിച്ചു ന്കലാണ്രിരരിക്കുന്ന സലാമൂ�്യ സലാ�രിത്യ ശലാസ്ത്ര സലാ
ഹങ്തരികതയുന്െ പുതരിയ ഹമഖേകളരിഹേ്ക്ക റദവമ്കന്ള ജ്ലാനത്രിലും പ്രലായത്രിലും 
വളർത്രിന്യടുക്കുക എന്ന േക്്യഹത്ലാന്െ സഭ വരിദ്യലാഭ്യലാസരുംഗങ്ങളരിൽ ചലാരരിതലാർത്്യും 
നരിൈഞ് പെവുകൾ തലാണ്ടുന്നു.
 സമൂ�ത്രിന്ക മൂേ്യചയുതരി സുംഭവരിച്ചുന്കലാണ്രിരരിക്കുന്ന ഈ കലാേഘട്ത്രിൽ ജീ
വരിതന്ത്ക്കുൈരിച്ചുള്ള ഹമലാ�ങ്ങളുും പ്രതീക്കളുും സ്പ്ങ്ങളുും നഷ്ടന്പ്പട്വരലായരി കെന്നുവ
രന്ന ശലാരീരരികവുും അതരിഹേന്ൈ മലാനസീകവുമലായുും അസ്സ്ഥത അനുഭവരിക്കുന്ന റദ
വമ്കൾ്ക്ക സൗഖ്യവുും സലാ്്നവുമലായ്ക കെന്നുഹപലായ ഹയശുനലാഥന്റെ സൗഖ്യദലായക 
ശുശ്രൂഷയരിൽ സഹ�ലാദരരിമലാർ ഇന്നുും ആത്ലാർത്മലായരി ഹസവനും അനുഷ്രിക്കുന്നു.
 റദവവുമലായുള്ള ഐക്യത്രിന്റെ ജീവരിതും പ്രലാർത്നയരിലൂന്െയുും റദവസലാ
ന്നരിദ്ധ്യന്ത്പറ്റരിയുള്ള നരിര്രമലായ ധ്യലാനത്രിലൂന്െയുും അനുദരിന ദരിവ്യബേരിയരിലൂന്െയുും 
അനുരഞ്ജനും  കൂദലാശയരിലൂന്െയുും വരി.ഗ്രന്ഥപലാരലായണത്രിലൂന്െയുും യലാമപ്രലാർത്നയരി
ലൂന്െയുും വ്രതബദ്ധജീവരിതത്രിലൂന്െയുും ഞങ്ങൾ ശക്തരിയലാർജ്രിക്കുന്നു.
 തരിരസഭലാഹൃദയത്രിൽ എും എസ്ക എസ്ക റ്റരി സഭ വളരകയലാണ്ക. 'സ്ക ഹന�മലാ
ണ്ക എന്റെ റദവവരിളരി' എന്ന്ക ഉൈന്്ക പ്രഖ്യലാപരിച്ച സഭലാമദ്ധ്യസ്ഥഹയലാന്െലാപ്പും ഞങ്ങളുും 
പ്രഖ്യലാപരിക്കുന്നു 'സ്ക ഹന�മലാണ്ക സർവ്വവുും വരിശുദ്ധ ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ േലാളരിത്യവുും റദ
വലാശ്രയഹബലാധവുും ജീവരിതത്രിന്റെ മുഖമുദ്രയലായരി സ്ീകരരിച്ച്ക ഹകരളത്രിലും തമരിഴ്ക നലാട്രി
ലും വെഹ്ക ഇൻഡ്യയരിലും, യൂഹൈലാപ്പരിലും പെർന്ന്ക പ്േരിച്ച്ക റദവദലാസ ന്ജഹൈലാും പരിതലാവ്ക 
സ്ഥലാപരിച്ച എും എസ്ക എസ്ക റ്റരി മുഹന്നലാട്്ക ന്പലായ്ക ന്കലാണ്രിരരിക്കുന്നു.   എും എസ്ക എസ്ക റ്റരി 
സന്യലാസസഭയരിൽ 160 സഹ�ലാദരരിമലാർ ഹകരളത്രിലും ഇ്്യയുന്െ വരിവരിധഭലാഗങ്ങളരിലും 
യൂഹൈലാപ്പരിലും ആയരി 35 സന്യലാസഭവനങ്ങളരിേലായരി സഭലാഹസവനത്രിൽ വ്യലാപൃതരലായരി 
കഴരിയുന്നു.
 നലാന്ളയുന്െ നന്കന്ള സ�ജനുമലായരി പങ്കു വച്ച്ക ഹപ്രഷരിതരലായരി ഒര മനഹമലാന്െ 
ഹസവനവീഥരിയരിൽ ശലാ്രിദൂതരലായ്ക അണയുവലാൻ. 
ഹയശുവരിന്ക ദരരിദ്രരരിലൂന്െ വസ്ത്രും നൽകലാൻ. ഹരലാഗരികളരിലൂ
ന്െ സന്ദർശനും നൽകലാൻ. വരിശക്കുന്നവരരിലൂന്െ അന്നും 
നൽകലാൻ. പലാർപ്പരിെും നൽകലാൻ, പ്രവർത്രിയരിലൂന്െയുള്ള 
ശുശ്രൂഷയരിലൂന്െ ഹയശുവരിന്ക സലാക്്യും വ�രിക്കുവലാൻ കലാ
േത്രിന്റെ ചുവന്രഴുത്തുകൾ വലായരിച്ചുന്കലാണ്്ക സന്യലാസ
സമർപ്പണ ജീവരിതത്രിലൂന്െ പരരിളും പരത്തുവലാൻ നല് 
റദവത്രിന്റെ കൃപലാകെലാക്ും ഉണ്ലാകുവലാൻ പ്രലാർത്രി്ക
ണഹമ. അനുഗ്ര�ത്രിന്റെ ദീവ്യഹതജസ്്ക ഒര കരതേലായരി 
കരഹത്കുവലാൻ, കലാവേലായരി കനൽ വരിള്കലായരി, കലാ്രി
സൂര്യനലായ്ക കൂന്െ ഉണ്ലാവന്ട്.
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ഭഗ്ക നലാശരലാകലാന്ത സദലാ പ്രലാർത്രിഹ്കണ്തരിന്റെ ആവ
ശ്യകത ഊന്നരിപ്പൈയുന്ന ലൂ്ക 18:1-8 വരിശദീകരരിച്ച്ക  പലാപ്പ 
പ്രലാർത്നയുന്െ ഉന്നത സ്ഥലാനന്ത് കുൈരിച്ച്ക പഠരിപ്പരിച്ചു. 2022 
ഒഹ്ലാബർ 16 ന്ക 'കർത്ലാവരിന്റെ മലാേലാഖ' പ്രലാർത്ന്ക്ക 
മുമ്പ്ക വരിധവയുഹെയുും ന്യലായലാധരിപഹറെയുും ഉപമയുന്െ പ്ര
ഹബലാധനും നൽകരിയലാണ്ക പലാപ്പ ഈ ആശയും പങ്കു വച്ചത്ക. 
ഇന്നന്ത് ആരലാധനലാക്മത്രിന്േ സുവരിഹശഷും അവസലാ
നരിക്കുന്നത്ക (ലൂ്ക 18: 8) ഈഹശലാ ഉന്നയരിക്കുന്ന ആശങ്ലാജ
നകമലായ ഒര ഹചലാദ്യഹത്ലാ ന്െയലാണ്ക: 'മനുഷ്യപുത്രൻ വര
ഹമ്പലാൾ അവൻ ഭൂമരിയരിൽ വരിശ്ലാസും കന്ണ്ത്തുഹമലാ?'  ഒര 
ഭലാവരി ഹചലാദ്യമലായ ഇത്ക ഫ്ലാൻസീസ്ക പലാപ്പ സമകേീന വർത്മലാന ഹചലാദ്യമലായരിട്ലാണ്ക 
നമ്മുന്െ വരിചരി്നത്രിന്ക നൽകുന്നത്ക. 
'ഞലാൻ നരിങ്ങളരിൽ, നരിങ്ങളുന്െ ഈ ഹേലാകത്രിൽ ഇന്ന്ക അൽപ്പും വരിശ്ലാസും കന്ണ്
ത്തുഹമലാ?' മറ് വലാക്കുകളരിൽ പൈഞ്ലാൽ പലാപ്പ ഹചലാദരിക്കുന്നത്ക നമു്ക്ക ഇഹപ്പലാൾ, ജീവരിത
ത്രിന്റെ ഈ നരിമരിഷത്രിൽ വരിശ്ലാസമുണ്ലാകുഹമലാ എന്നലാണ്ക. അനുദരിന ജീവരിതത്രിൽ 
നമെൾ ഹചലാദരിഹ്കണ് വളന്ര ഗൗരവഹമൈരിയ ഹചലാദ്യമലാണരിത്ക. നമ്മുന്െ ചരി്യ്കലായരി പലാപ്പ 
പൈയുന്നു:  'ഈഹശലാ ഇന്ന്ക ഭൂമരിയരിഹേ്ക്ക വരന്നുന്വന്ന്ക സങ്ൽപ്പരിക്കുക. എ്ലാണ്ക 
ഈഹശലാ കലാണുക? നരിർഭലാഗ്യവശലാൽ അവരിടുന്ന്ക അഹനകും യുദ്ധങ്ങളുും കേ�ങ്ങളുും 
ഏന്ൈ ദലാരരിദ്ര്യവുും അതരി മലാരകമലായ ഹരലാഗങ്ങളുും നരിരവധരിയലായ അസമത്ങ്ങളുും ഒര 
ഭലാഗത്തുും  വേരിയ സഹങ്തരിക ഹനട്ങ്ങളുും ആധുനരിഹകലാപലാധരികളുും സുഖ സൗകര്യങ്ങ
ളുും ധ്രുതഗതരിയരിൽ അേയുന്ന ജനതതരിയുും മറഭലാഗത്തുും കലാണലാും. പലാപ്പ ഹചലാദരിക്കുന്നു: 
ഈഹശലാക്കു ഹവണ്രി സമയവുും വലാൽസേ്യവുും ബുദ്ധരിയുും സ്ക ഹന�വുും മലാറ്റരി വക്കുകയുും 
ഈഹശലാന്യ പ്രഥമ സ്ഥലാനത്തു പ്രതരിഷ്രിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നവന്ര കന്ണ്ത്തുഹമലാ? ഒര 
പെരി കൂെരി കെന്ന്ക അതരിതീവ്രമലായ ഹചലാദ്യും പലാപ്പ സ്യും ഹചലാദരിക്കുവലാൻ പൈയുന്നു: ''ഈഹശലാ 
വന്നലാൽ എന്നരിൽ എ്ലാണ്ക കന്ണ്ത്തുക?' 
ഇന്ന്ക കർത്ലാവ്ക വന്നലാൽ അവരിടുന്ന്ക എന്നരിൽ, എന്റെ ജീവരിതത്രിൽ, എന്റെ ഹൃദയ
ത്രിൽ എന്തു കന്ണ്ത്തുും? എന്റെ ജീവരിതത്രിന്റെ എ്്ക മുൻഗണനകളലാണ്ക ഈഹശലാ 
കലാണുക? ഫ്ലാൻസീസ്ക പലാപ്പ ഇപ്രകലാരും തരികച്ചുും പ്രലാഹയലാഗരികതയലാണ്ക ന്യലായലാധരിപ
ന്റെ മുമ്പരിൽ കരണക്കുും നീതരിക്കുും ഹവണ്രി ന്കഞ്ചുന്ന വരിധവയുന്െ കഥ അവതരരിപ്പരിക്കു
ഹമ്പലാൾ മുഹന്നലാട്്ക വക്കുന്നത്ക.
ഈഹശലായുന്െ ഇപ്രകലാരമുള്ള പ്രലാഹയലാഗരിക ഹചലാദ്യത്രിന്ക തൃപ്തരികരമലായ ഉത്രും േഭരി
്കലാത്തരിന്റെ കലാരണങ്ങൾ പലാപ്പ നൽകുന്നുണ്്ക. അപ്രധലാന കലാര്യങ്ങളരിലള്ള വ്യഗ്രത 
അഥവലാ റദവത്രിനലായ്ക സമയും കന്ണ്ത്ലാനലാകലാത്വർ. നരിരവധരി അപ്രധലാന യലാ
ഥലാർത്്യങ്ങൾ എന്നുും നലാും റകകലാര്യും ന്ചയ്യുകയുും അവന്യക്കുൈരിച്ച്ക അനലാവശ്യമലായരി 
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അസ്സ്ഥരലാകുകയുും ന്ചയ്യുന്നു.ഇത്ക റദവഹത്ലാടുള്ള നമ്മുന്െ സ്ക ഹന�ും തണുത്തു 
ഹപലായതു ന്കലാണ്ലാണ്ക. മഹന്ദലാഷ്ണതയരിൽ ആയരിരരിക്കുന്ന നമു്ക്ക അതരിൽ നരിന്നുും കരക
യൈലാനുള്ള ഏറ്റവുും നല് മറമരന്നലാണ്ക പ്രലാർത്ന എന്നലാണ്ക ഫ്ലാൻസീസ്ക പലാപ്പ പഠരി
പ്പരിക്കുന്നത്ക.  പ്രലാർത്നയലാണ്ക വരിശ്ലാസത്രിന്റെ ഔഷധും. ആത്ലാവരിന്ക നവവീര്യും പക
രന്ന മരന്നലാണത്ക. ഈ ഔഷധും അവരിരലാമും നലാും ഉപഹയലാഗരി്കണും എന്നലാണ്ക പലാപ്പ 
ആവശ്യന്പ്പടുന്നത്ക. ഹരലാഗ സൗഖ്യത്രിനലായ്ക ഒര ചരികത് നലാും ന്ചയ്യുഹമ്പലാൾ അതരിന്റെ 
ക്മങ്ങൾ  നന്നലായരി പലാേരിക്കുകയുും ചരിട്ഹയലാടുും  സ്ഥരിരതഹയലാടുും കൂെരി യഥലാസമയും മര
ന്നുകൾ കഴരിക്കുകയുും ന്ചഹയ്ണ്ത്ക സുപ്രധലാനമലാണ്ക. ജീവരിതത്രിന്േ എല്ലാ കലാര്യങ്ങളരി
ലും ഇത്ക ആവശ്യമലാണ്ക. പ്രലാഹയലാഗരികമലായരി ഒര ന്കലാച്ചു ഉദലാ�രണും പലാപ്പലാ നൽകുന്നു. 
വീട്രിൽ വളർത്തുന്ന ഒര ന്ചെരി്ക്ക എല്ലാ ദരിവസവുും ന്വള്ളന്മലാഴരി്കണും. ഒര ദരിവസും 
ധലാരലാളും ന്വള്ളന്മലാഴരിച്ച്ക പരിന്നീെ്ക ആഴ്ചകഹളലാളും നനയ്കലാന്ത ആയലാൽ അത്ക വലാെരി 
കരരിഞ്ഞു ഹപലാകുമഹല്ലാ.അതുഹപലാന്േ തന്ന്നയലാണ്ക നമ്മുന്െ  പ്രലാർത്നയുന്െ കലാര്യവുും. 
നമെൾ  ചരിേഹപ്പലാൾ വളന്ര തീഷ്ണതഹയലാന്െ പ്രലാർത്രിക്കുും പരിന്ന്ന കുഹൈ നലാൾ പ്രലാർത്രി
്കലാന്ത ശരിശരിര നരിദ്രയരിേലാഴുകയുും അഥവലാ നരിഷ്ക ക്രിയരലാവുകയുും ന്ചയ്യുും. അതു നമ്മുന്െ 
വരിശ്ലാസന്ത് തീർച്ചയലായുും വരണ്തലാക്കുും.
റദവത്രിന്ക നമ്മുന്െ കലാേത്രിഹേക്കുും ചരരിത്രത്രിഹേക്കുും പ്രഹവശരി്കലാൻ കഴരിയുും വരിധും 
അവരിെഹത്്ക്ക സമർപ്പരിതമലായ സമയും നലാും എന്നുും കണ്ഹത്ണ്ത്ക ആവശ്യമലാണ്ക.  
അതലായത്ക നമ്മുന്െ വരിശ്ലാസന്ത് ഹപലാഷരിപ്പരി്കലാൻ നമ്മുന്െ ഹൃദയന്ത് പുർണ്ണമലായുും  
റദവത്രിഹേ്ക്ക തുൈക്കുന്ന നരിര്ര നരിമരിഷങ്ങൾ നമ്മുന്െ ജീവരിതത്രിൽ ഉണ്ലാകണും. 
അവരിരലാമും പ്രലാർത്ന ന്ചലാല്ലാൻ ആവശ്യന്പ്പടുന്ന ഫ്ലാൻസീസ്ക പലാപ്പ ല്ക 18:1 ഉദ്ധ
രരിച്ച്ക ശരിഷ്യഹരലാെ്ക ഈഹശലാ പൈഞ്ത്ക ആവർത്രിച്ച്ക നഹമെലാെ്ക ഇന്ന്ക പൈയുന്നു ഒരരി്കലും 
മടു്കലാന്ത എഹപ്പലാഴുും പ്രലാർത്രി്കണന്മന്ന്ക. പ്രലാർത്രി്കലാൻ സമയമരില് എന്ന്ക പൈയു
ന്നവരലാണ്ക നമെരിൽ പേരും. ഹ്രസ് പ്രലാർത്നലായ സുകൃത ജപങ്ങൾ ആവർത്രിച്ചലാവർ
ത്രിച്ച്ക പ്രലാർത്രി്കലാൻ ഫ്ലാൻസീസ്ക പലാപ്പ ആവശ്യന്പ്പടുന്നു. ചരിേ ഉദലാ�രണങ്ങൾ പലാപ്പ 
നൽകുന്നു. രലാവരിന്േ ഉണർന്ന ഉെന്ന 'കർത്ലാഹവ ഞലാൻ നരിന്ക്ക നന്ദരി പൈയുന്നു. ഈ 
ദരിവസും ഞലാൻ നരിന്ക്ക സമർപ്പരിക്കുന്നു.' ഇതു ഹപലാന്േ ഓഹരലാ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു മുമ്ും 
ഹശഷവുും ന്കലാച്ചു ന്കലാച്ചു പ്രലാർത്നകൾ ന്ചലാല്ണന്മന്ന്ക പലാപ്പ പഠരിപ്പരിക്കുന്നു. ഇങ്ങരിന്ന 
ഈഹശലായുമലായരി നരിര്രും നലാും  ബന്ന്പ്പെണും. പലാപ്പ പൈയുന്നു ഇന്ന്ക നലാും നമ്മുന്െ 
ഇഷ്ടന്പ്പട്വർ്ക്ക  എത്രഹയലാ സമയന്മടുത്്ക സഹന്ദശങ്ങൾ അയക്കുന്നു. ഇതു ഹപലാന്േ 
നമെൾ നമ്മുന്െ ഹൃദയും തുൈന്ന്ക ഈഹശലാ്ക്ക പ്രലാർത്നയരിലൂന്െ സഹന്ദശങ്ങൾ അയ
്കണും. ഈഹശലാ തരിരരിച്ച്ക തരന്ന സഹന്ദശങ്ങൾ നലാും വലായരി്കണും, മനസ്രിേലാ്കണും. 
നമു്ക്ക സ്ഥരിരും സഹന്ദശും നൽകുന്ന റദവവചനും നലാും ശ്രവരി്കണും. അതരിനലായ്ക ന്ചറ 
സുവരിഹശഷ ഗ്രന്ഥും എഹപ്പലാഴുും റകവശും ന്വ്കലാൻ പലാപ്പ ആവശ്യന്പ്പടുന്നു. അൽപും 
സമയും കരിട്ടുഹമ്പലാൾ അത്ക തുൈന്ന്ക വലായരിച്ചലാൽ കർത്ലാവ്ക നമു്കലാവശ്യമലായ ഉത്രും 
തരും എന്നത്ക  ഉൈപ്പലാന്ണന്നലാണ്ക പലാപ്പ ഉദ്കഹബലാധരിപ്പരിക്കുന്നത്ക.

റദവകൃപ നരിൈഞ്്ക എഹപ്പലാഴുും വരിശ്്ഹയലാന്െ റദവ
പരിതലാവരിന്ന ശ്രവരിച്ചരിരന്ന പരരി. കന്യകലാമൈരിയും നമു്ക്ക 
ഏറ്റവുും ശക്തയലായ മദ്ധ്യസ്ഥയുും സ�ലായരിയുും മലാതൃകയു
മലാണ്ക.  ആ അമെ നന്മെ റദവന്ത് ശ്രവരിക്കുന്നവരും 
എഹപ്പലാഴുും പ്രലാർത്രിക്കുവലാൻ കഴരിവുള്ളവരും ആ്കരി മലാറ്ും  
തീർച്ച.
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AhXcWw: {_. tXmakv t]mÄ sImSnb³

 പൗഹേലാസഹപ്പലാ്േൻ നന്മെ ഗേലാത്രിയ്കലാർക്കുള്ള 
ഹേഖനത്രിലൂന്െ, വരിശ്ലാസത്രിന്റെ  പുതുമയരിഹേ്ക്ക പെരി
പെരിയലായരി ആനയരിക്കുന്നതരിന്നക്കുൈരിച്ചലായരിരന്നു പലാപ്പലായു
ന്െ പരരിചരി്നും. വരിശുദ്ധഗ്രന്ഥവലായനയുന്െ സമയത്്ക 
തന്റെ  അടുത്്ക ഭരിന്നഹശഷരി്കലാരനലായ ഒര ബലാേൻ 
എത്രി തനരി്ക്ക റക തന്ന സുംഭവും അനുമേരരിച്ചുന്കലാണ്്ക  
പലാപ്പലാ പൈഞ്ഞു: 
 ഗേലാത്രിയ്കലാർക്കുള്ള ഹേഖനും ശ്രവരിച്ചുന്കലാണ്്ക 
വരിശ്ലാസ സ്ലാത്രേ്യന്ത്ക്കുൈരിച്ചലാണ്ക ഇത്വണ പരലാ
മർശരിക്കുന്നത്ക. ഒര കുട്രി സ്ഭവനത്രിന്േന്നഹപലാന്േ ഈ ഹവദരിയരിഹേക്കു വരരികയുും സ്
ത്രേമലായരി സഞരരിക്കുകയുും ന്ചയ്തു കണ്ഹപ്പലാൾ എന്റെ മനസ്രിഹേക്കു കെന്നുവന്നത്ക 
ഹയശു  കുട്രികളുന്െ സ്ത:സരിദ്ധതന്യയുും സ്ലാത്രേ്യന്ത്യുും കുൈരിച്ച്ക പൈഞ് കലാര്യമലാ
ണ്ക. ഹയശു നഹമെലാെ്ക പൈയുന്നു: 'നരിങ്ങളുും ശരിശു്കന്ളഹപ്പലാന്േ ആകുന്നരിന്ല്ങ്രിൽ നരിങ്ങൾ 
സ്ർഗ്ഗരലാജ്യത്രിൽ പ്രഹവശരിക്കുകയരില്. കർത്ലാവരിൻന്ൈ പ്കഹേക്കു ന്ചല്ലാൻ, കർ
ത്ലാവരിഹനലാടു തുൈവുള്ളവരലായരിരരി്കലാൻ, കർത്ലാവരിന്ന ഭയന്പ്പെലാതരിരരി്കലാൻ റധര്യും 
ഉള്ളവരലാകുക: ഈ കുട്രി നമുന്്കല്ലാവർക്കുും നൽകരിയ ഈ പലാഠത്രിന്ക ഞലാൻ നന്ദരി 
പൈയുന്നു. അവന്റെ പരരിമരിതരികളരിലും വളർച്ചയരിലും കർത്ലാവ്ക അവന്ന സ�ലായരി്കന്ട്. 
എന്്ന്നലാൽ അവഹനകരിയ ഈ സലാക്്യും അവന്റെ ഹൃദയത്രിൽ നരിന്ന്ക വന്നതലാണ്ക. 

Isï¯Ww \mw kzmX{´y¯nsâ Isï¯Ww \mw kzmX{´y¯nsâ 

kmaqlnI-am\w  kmaqlnI-am\w  
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കുട്രികൾ്ക്ക ഹൃദയത്രിൽ നരിന്ന്ക ജീവരിതത്രിഹേക്കുള്ള സ്യഹമവ പ്രവർത്രിക്കുന്ന വരിവർ
ത്കൻ ഇല്.

വരിശ്ലാസത്രിന്റെ  മ�ത്ലായ പുതുമ
ഗേലാത്യ്കലാർക്കുള്ള തൻന്ൈ  കത്രിലൂന്െ പൗഹേലാസഹപ്പലാ്േൻ നന്മെ ക്ഹമണ വരി
ശ്ലാസത്രിൻന്ൈ മ�ത്ലായ പുതുമയരിഹേ്ക്ക ആനയരിക്കുന്നു. തീർച്ചയലായുും ഇത്ക ഒര 
വേരിയ നവീനതയലാണ്ക, കലാരണും ഇത്ക ജീവരിതത്രിന്റെ ചരിേ വശങ്ങന്ള നവീകരരിക്കുക 
മലാത്രമല്, മലാഹമെലാദീസലായരിലൂന്െ നമുക്കു േഭരിച്ച 'പുതരിയ ജീവരിതത്രിന്റെ' ഉള്ളൈകളരിഹേ്ക്ക 
നന്മെ എത്രിക്കുകയുും ന്ചയ്യുന്നു. റദവമ്കളലായരിരരിക്കുകന്യന്ന ഏറ്റവുും വേരിയ ദലാനും  
മലാഹമെലാദീസലായരിൽ, നമ്മുന്െ ഹമൽ ന്ചലാരരിഞ്രിരരിക്കുന്നു.ക്രിസ്കതുവരിൽ വീണ്ടുും ജനരിച്ചതരിലൂ
ന്െ, കൽപ്പനകളരിലും അനുഷ്ലാനങ്ങളരിലും അധരിഷ്രിതമലായ ഒര മതവരിശ്ലാസത്രിൽ നരിന്ന്ക, 
റദവവുമലായുും നമ്മുന്െ സഹ�ലാദരങ്ങളുമലായുള്ള കൂട്ലായ്കമയരിൽ, അതലായത്ക സ്ക ഹന�
ത്രിൽ ഹകന്ദ്രീകൃതമലായ ഒര ജീവനുള്ള വരിശ്ലാസത്രിഹേ്ക്ക നലാും മലാൈരിയരിരരിക്കുന്നു. ഭയ
ത്രിന്റെയുും പലാപത്രിന്റെയുും അെരിമത്ത്രിൽ നരിന്ന്ക റദവമ്കളുന്െ സ്ലാത്രേ്യത്രിഹേ
്ക്ക നലാും കെന്നരിരരിക്കുന്നു.'സ്ലാത്രേ്യും' എന്ന വലാ്ക്ക വീണ്ടുും പ്രത്യക്ന്പ്പടുന്നു.

ഹതലാന്ന്യലാസും ജീവരി്കേല് സ്ലാത്രേ്യും

അഹപ്പലാ്േന്റെ അഭരിപ്രലായത്രിൽ, ഈ സ്ലാത്രേ്യത്രിന്റെ  കലാതൽ എ്ലാന്ണന്ന്ക 
കൂടുതൽ മനസ്രിേലാക്കുന്നതരിന്ക ഇന്ന്ക നമു്ക്ക ശ്രമരി്കലാും. പൗഹേലാസ്ക അത്ക 'ജഡരികസുഖ
ത്രിനു ഹവണ്രിയുള്ളതലാകരത്ക ' (ഗേലാത്രിയർ 5:13) എന്ന്ക വ്യക്തമലാക്കുന്നു: അതലായത്ക, 
ജഡരികലാഭരിേലാഷലാനുസൃതും, അന്ല്ങ്രിൽ, സ�ജവലാസന അനുസരരിച്ച്ക, വ്യക്തരിപരമലായ 
ആഗ്ര�ങ്ങളുും സ്ലാർത് തലാൽപ്പര്യങ്ങളുും അനുസരരിച്ച്ക, ഹതലാന്ന്യലാസും ജീവരി്കേല് സ്ലാ
ത്രേ്യും; ഹനന്രമൈരിച്ച്ക, ഹയശുവരിന്റെ സ്ലാത്രേ്യും നന്മെ നയരിക്കുന്നത്ക - അഹപ്പലാ്േൻ 
എഴുതുന്നു - 'പരസ്പര ഹസവനത്രി'ഹേ്കലാണ്ക (ഗേലാത്രിയർ 5:13). ഇത്ക അെരിമത്മലാ
ഹണലാ? അന്ത, ക്രിസ്കതുവരിലള്ള സ്ലാത്രേ്യത്രിന്ക ചരിേ ''അെരിമത്ും'', ഉണ്്ക,അതലായത്ക,പ
രഹസവനത്രിഹേ്ക്ക നന്മെ നയരിക്കുന്ന, മറ്ള്ളവർ്കലായരി ജീവരിക്കുന്ന ചരിേ മലാനങ്ങൾ. 
മറ് വലാക്കുകളരിൽ പൈയുകയലാന്ണങ്രിൽ, യഥലാർത് സ്ലാത്രേ്യും, ഉപവരിയരിൽ പൂർണ്ണ
മലായരി ആവരിഷ്ക കൃതമലാകുന്നു. സുവരിഹശഷറവരദ്ധ്യത്രിനു മുന്നരിൽ നലാും ഒരരി്കൽക്കൂെരി 
എത്തുന്നു:ഹസവരിക്കുന്നതരിലൂന്െ നമെൾ സ്ത്രേരലാകുന്നു, നമെൾ ആഗ്ര�രിക്കുന്നന്ത
ന്തുും ന്ചയ്യുന്നതരിേല് . ഹസവനത്രിൽ നലാും സ്ത്രേരലാകുന്നു;  
നലാും സ്യും നൽകുന്നതരിന്ക ആനുപലാതരികമലായരി നലാും പൂർണ്ണ
രലാ്കന്പ്പടുന്നു; സ്യും ദലാനും ന്ചയ്ലാനുള്ള റധര്യും നമുക്കു
ണ്്ക; ജീവൻ നഷ്ടന്പ്പടുത്തുഹമ്പലാൾ അത്ക നമു്ക്ക േഭരിക്കുന്നു (മർ
ഹ്കലാസ്ക 8:35).ഇതലാണ്ക ശുദ്ധമലായ സുവരിഹശഷും
(ഈ പരമ്പരയുന്െ ഭലാഗും  12 ന്റെ   തുെർച്ച  അടുത് േ്ക
ത്രിൽ)

സരി. ഹജലാസ്ക ന .. എഴുതുന്ന വരിശുദ്ധ ഹ്ലാഡരിൻ 
ന്തവന്നന്യക്കുൈരിച്ചുള്ള ജീവചരരിത്രക്കുൈരിപ്പുക
ളുന്െ നലാേലാും ഭലാഗും അടുത് േ്കത്രിൽ 
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    2014 -ന്േ സന്യ് വർഷഹത്ലാെനുബന്രിച്ച്ക ഫ്ലാൻസരിസ്ക 
മലാർപലാപ്പ  എഴുതരിയ അപ്പസ്ക ഹതലാേരിക ഹേഖനമലാണ്ക 'ആനന്ദ
ത്രിന്റെ സലാക്രികൾ' : അതരിൽ മലാർപ്പലാപ്പ പൈയുന്നു : 'സുവരി
ഹശഷന്ത് പൂർണ്ണമലായുും ആഹ്ഷരിച്ചുും, സഭന്യ ശൂശ്രൂഷരിച്ചുും 
ഹയശുവരിന്ന അനുഗമരിക്കുവലാനുള്ള വരിളരിയലാണ്ക സന്യലാസജീ
വരിതും. സമർപ്പരിത ജീവരിതും സഭയ്ക്കുള്ള ദലാനമലാന്ണന്നുും അത്ക 
സഭയരിൽ തന്ന്ന ജനരിക്കുകയുും വളരകയുും ന്ചയ്യുന്നുന്മന്നുും 
പലാപ്പ സമർപ്പരിതർക്കുള്ള തന്റെ അപ്പസ്ക ഹതലാേരിക ഹേഖനത്രി
ലൂന്െ വീണ്ടുും നമെന്ള ഉദ്ക ഹബലാധരിപ്പരിക്കുന്നുണ്്ക.
സ്ഥലാപക പരിതലാവരിന്റെ സ്പ്സലാഫേ്യും
 റക്്വ വരിശ്ലാസത്രിന്റെ ഈറ്റരില്മലായ ന്കലാല്ും രൂപതയുന്െ പ്രഥമ തഹദേ
ശീയ ന്മത്രലാനുും റദവദലാസനുമലായ അഭരിവന്ദ്യ ന്ജഹൈലാും മരരിയ ന്ഫർണലാണ്സ്ക തരിര
ഹമനരിയലാൽ 1959 ൽ സ്ഥലാപരിതമലായ ഉണ്ണരിഹയശുവരിന്റെ വരിശുദ്ധ ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ 
മരിഷനൈരി സന്യലാസരിനീ സമൂ�ും സുവരിഹശഷന്ത്   ആഹ്ഷരിച്ചുും, സഭന്യ ശുശ്രൂഷരിച്ചുും 
ഹയശുവരിന്ന അനുഗമരിച്ചുും തങ്ങളുന്െ സ്ഥലാപക പരിതലാവരിന്റെ സ്പ്സലാഫേ്യമലായരി ഒര 
ആഹഗലാള സഭയലായരി വളർന്നുന്കലാണ്രിരരിക്കുന്നു. ഹകരള്കരയലാന്ക പലാർശ്വർ്കരരി്ക
ന്പ്പട്വരന്െ കണ്ണീന്രലാപ്പലാൻ ജീവരിതും മുഴുവൻ മലാറ്റരിന്വച്ച തലാപസ്വര്യനലായരിരന്നു എും 
എസ്ക എസ്ക െരി സഭലാസ്ഥലാപകനലായ റദവദലാസൻ ന്ജഹൈലാും മരരിയ ന്ഫർണലാണ്സ്ക 
തരിരഹമനരി. കലാേലാതരിവർത്രിയലായ ക്രിസ്കതുദർശനും ഹൃത്രിഹേറ്റരി കലാേത്രിന്റെ ചുവടു
കൾന്്കലാപ്പും അരരികുവൽ്കരരി്കന്പ്പട്വരന്െ സമഗ്ര വരികസനും േക്്യമലാ്കരി ന്കലാല്ും 
രൂപതയുന്െ മരിഷൻ ഹകന്ദ്രത്രിൽ വരിശ്ലാസരികളുന്െ ആത്ീയപലാേനത്രിനുും ഉൾനലാെൻ 

SPECIAL  FEATURE

D®ntbip IqsSbpïv, D®ntbip IqsSbpïv, 
hn. sNdp]pjv]¯nsâ hn. sNdp]pjv]¯nsâ 

{]kmZ km¶n[yhpapïv....{]kmZ km¶n[yhpapïv....

സി. സ�സ് ലിൻ ര�ാസഫ്  MSST
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ഗ്രലാമപ്രഹദശങ്ങളരിൽ സലാ
ധലാരണ്കലാരന്െ ഉന്നമന
ത്രിനുമലായരി ഒര ഹപ്രഷരിത  
സ്ഭലാവമുള്ള സന്യലാസരിനീ 
സഭയ്ക്ക  രൂപും ന്കലാടുക്കുക 
എന്ന പരിതലാവരിന്റെ സ്പന
ത്രിന്റെ പൂർത്ീകരണമലാ
യലാണ്ക ഉണ്ണരിഹയശുവരിന്റെ 
വരിശുദ്ധ ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായു
ന്െ മരിഷനൈരി സന്യലാസരിനരി 
സമൂ�ും                    ബീജലാവലാപും 
ന്ചയ്യുന്നത്ക. സ്്ും ഹസ്ദ
കണങ്ങളുന്െ േവണലാുംശും 
ന്കലാണ്്ക തന്റെ പലാദമുദ്ര
കൾ പതരിഞ് മണ്ണരിന്ന 
വരിശുദ്ധരിയുന്െ വരിളഭൂമരി
യലാ്കരിയ സ്ഥലാപക പരിതലാ
വരിന്റെ റചതന്യും എും
എസ്കഎസ്കെരി സഭയുന്െ 

ശൂശ്രൂഷലാ ഹമഖേകൾ്ക്ക പുത്ൻ മലാനങ്ങൾ നൽകരി. വരിദ്യലാഭ്യലാസും, ആതുര ഹസവനും, 
വൃദ്ധരന്െയുും അനലാഥരന്െയുും പരരിചരണും, കുടുുംബഹപ്രഷരിതത്ും, ഇെവകയരിന്േ അജ
പലാേന ശൂശ്രൂഷയരിൽ                സ�ലായരി്കൽ എന്നീ ഹപ്രഷരിത രുംഗങ്ങളരിൽ സജീവ 
സലാന്നരിധ്യമലാകലാൻ ക്രിസ്കതുവരിന്റെ വ്രണരിത മുഖും തുെയ്ക്കുവലാൻ എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭലാ
തനയർ കർമെനരിരതരലാകുന്നു. സഭലാ മധ്യസ്ഥയലായ   ഉണ്ണരിഹയശുവരിന്റെ വരിശുദ്ധ 
ന്കലാച്ചുഹത്രസ്യലായുന്െ അരൂപരി ഞങ്ങളുന്െ പ്രവർത്നങ്ങൾന്്കന്നുും    മലാർഗദീപമലാണ്ക. 
ദരിവ്യകലാരണ്യ സന്നരിധരിയരിൽ നരിന്ന്ക ആരുംഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുന്െ അനുദരിന പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ്ക്ക സഭലാ മധ്യസ്ഥയരിൽ ജ്േരിച്ചു നരിന്ന റദവലാശ്രയഹബലാധവുും, തരിരസഭഹയലാടു
ള്ള അദമ്യമലായ സ്ക ഹന�വുും എന്നുും ഊർജ്ും പകരന്നതലാണ്ക. ന്കലാല്ും രൂപതയുന്െ 
സ്്ും സന്യലാസരിനീ  സമൂ�മലായരി ജന്ന്മടുത് എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭ റദവകൃപയു
ന്െ അുംഗീകലാരമലായ 'ന്പലാ്രിഫരി്കൽ പദവരി'യരിഹേ്ക്ക ഉയർത്ന്പ്പട്ഹപ്പലാൾ റദവലാശ്ര
യഹബലാധും മലാത്രും റകമുതേലാ്കരിയുള്ള ഞങ്ങളുന്െ ആത്ീയ പ്രയലാണത്രിൽ ന്ചൈരിയ 
അജഗണന്മ ഭയന്പ്പഹെണ് എന്ന്ക ക്രിസ്കതുന്മലാഴരികൾ സലാർത്കമലാവുകയലാണ്ക...
ആൈ്ക പതരിറ്റലാണ്ടുകൾ പരിന്നരിട് ശുശ്രൂഷലാ ഹമഖേകൾ
 ശൂശ്രൂഷലാഹമഖേകളലായ വരിദ്യലാഭ്യലാസും, ആതുരശുശ്രൂഷ, വൃദ്ധരന്െയുും അനലാഥ
രന്െയുും  പരരിചരണും, കുടുുംബഹപ്രഷരിതത്ും, ഇെവകയരിന്േ അജപലാേന പ്രവർത്നങ്ങ
ളരിൽ സ�ലായരി്കൽ   എന്നരിവയരിലൂന്െ നയൂ നപക്ങ്ങളുന്െ സമുദ്ധലാരകനലായ സ്ഥലാപക 
പരിതലാവരിന്റെ ആഗ്ര�ും സഫേമലാ്കലാൻ സഭലാ മ്കൾ്ക്ക കഴരിയുന്നുണ്്ക. ചുരങ്ങരിയ കലാേ
യളവരിൽ തന്ന്ന വരിദ്യലാഭ്യലാസ രുംഗത്്ക പ്രധലാനമലായുും ഗ്രലാമപ്രഹദശങ്ങളരിൽ 
ശലാഖലാഭവനങ്ങഹളലാടു ഹചർന്ന്ക വരിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ഥലാപനങ്ങൾ നെത്തുവലാൻ   എും എസ്ക 
എസ്ക െരി സഭയ്ക്കു കഴരിയുന്നുണ്്ക. സഭയുന്െ പ്രലാ് പ്രഹദശങ്ങളരിൽ കഴരിയുന്ന നയൂനപക്രും, 
നരിർധനരും ആയ റക്്വർ്ക്ക ന്മച്ചന്പ്പട് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഒര്കരി സമൂ�ത്രി
ന്റെ മുഖ്യധലാരയരിഹേ്ക്ക ന്കലാണ്ടുവരവലാൻ എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭയുന്െ വരിദ്യലാഭ്യലാസ 
സ്ഥലാപനങ്ങൾ എന്നുും ശ്രദ്ധരിക്കുന്നുണ്്ക. മലാഹവേരി്കരയരിന്േ Infant Jesus ISC സ്ക കൂൾ, 
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മരിഷൻ രൂപതയലായ പുനലൂർ 
ഹമഖേയരിന്േ   ന്ചൈരിയലാെ്ക 
ഗ്രലാമത്രിൽ സ്ഥരിതരി ന്ച
യ്യുന്ന St. Joseph ICSE 
സ്ക കൂൾ MSST  സഭയുന്െ 
മ ലാ തൃ ഭ വ ന ഹ ത് ലാ െ്ക 
ഹചർന്ന്ക സ്ഥരിതരി ന്ചയ്യുന്ന 
Cherupushpam CBSE 
സ്ക കൂൾ Cherupushpam 
High School (Kerala govt. 
recognised)    എന്നരിവ 
ഞങ്ങളുന്െ പ്രധലാനന്പ്പട് 
വരിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ഥലാപനങ്ങ
ളലാണ്ക. ഇഹതലാന്െലാപ്പും എല്ലാ 
സമൂ�ങ്ങഹളലാടുും ഹചർന്ന്ക 
Lower Primary സ്ക കൂളു
കൾ, നഴ്ക സൈരി ്ലാസുകൾ 
എന്നരിവ ഒര്കരി      ബലാേമ
നസുകളരിൽ അക്ര ന്വളരി

ച്ചവുും, ക്രിസ്കതു സ്ക ഹന�ത്രിന്റെ ഊഷ്മളതയുും, സനലാതന  മൂേ്യങ്ങളുും പകർന്നു ന്കലാടുക്കു
വലാൻ ഹമരരിമലാതലാ എഡയൂഹ്കഷൻ ട്ര്റേ്ക എന്ന ഹപരരിൽ അൈരിയന്പ്പടുന്ന MSST  സഭയുന്െ 
വരിദ്യലാഭ്യലാസ സുംരഭത്രിന്ക കഴരിയുന്നുണ്്ക. ഈ വരിദ്യലാഭ്യലാസ സുംരുംഭത്രിന്ക ആവശ്യമലായ 
സലാമ്പത്രിക കന്ണ്ത്തുന്നതുും, ആണ്ടുഹതലാറമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണരികൾ നെത്രി ആകർ
ഷകമലാ്കരി ഒര ജനതയുന്െ ഉന്നമനത്രിനലായരി നരിസ്ലാർത്തഹയലാന്െ നൽകുന്നതുും 
സഭലാമ്കളുന്െ അനുദരിന ന്ചേവുകൾ പരരിമരിതന്പ്പടുത്രി സ്രൂപരിക്കുന്ന പണും ന്കലാണ്്ക 
മലാത്രമലാണ്ക. ഗവൺന്മറെരിൽ നരിന്ന്ക ന്മയരിറെൻസ്ക ഗ്രലാറെ്ക  ഹപലാലള്ള ഒര സ�ലായവുും 
കൂെലാന്ത സഭയരിന്േ വരിദ്യലാഭ്യലാസ ശുശ്രൂഷകൾ സ്ഥലാപക പരിതലാവരിന്റെ     വീക്ണത്രി
ന്ക ഒട്ടുും മങ്ങഹേൽപ്പരി്കലാന്ത ന്ചയ്യുവലാൻ എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭയ്ക്കു ഇന്നുും കഴരിയുന്നത്ക 
റദവപരരിപലാേനയരിൽ ഉള്ള ഉൈച്ച വരിശ്ലാസും ന്കലാണ്്ക മലാത്രമലാണ്ക.
അനുപമും, അതുേ്യും ഈ വരിദ്യലാഭ്യലാസ ശുശ്രൂഷകൾ
 ആരുംഭരിക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ എല്ലാും ശുഭമലായരി പര്യവസലാനരിക്കുും എന്നുള്ള 
ശുഭലാപ്തരി     വരിശ്ലാസത്രിന്ക ഞങ്ങൾ്ക്ക റധര്യും നൽകുന്നത്ക ഞങ്ങളുന്െ ജീവരിതും ആർ
ക്കുഹവണ്രി സമർപ്പരിച്ചുഹവലാ ആ നലാഥനലായ ഹയശുവരിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആശ്രയ ഹബലാധും 
ഒന്നുന്കലാണ്ടു മലാത്രമലാണ്ക. വരിദ്യലാഭ്യലാസത്രിന്റെ പരഹമലാന്നതമലായ േക്്യും ഒര വ്യക്തരിയു
ന്െ സമഗ്ര വരികസനും തന്ന്നയലാണ്ക ബൗദ്ധരികതേത്രിൽ വരിജ്ലാനും പകർന്നു ന്കലാ
ടുക്കുന്നഹതലാന്െലാപ്പും എല്ലാ കുട്രികൾക്കുും ആധ്യലാത്രിക വളർച്ചയുും സന്ലാർഗ്ഗ ചരി്കളുും 
േക്്യഹബലാധവുും പകർന്നുന്കലാടുക്കുവലാൻ എുംഎസ്കഎസ്കെരി സഭയരിന്േ വരിദ്യലാഭ്യലാസ   
ശുശ്രൂഷകൾ്ക്ക  കഴരിയുന്നുണ്്ക എന്നതരിന്ക ന്തളരിവലാണ്ക ഇന്ന്ക സമൂ�ത്രിന്റെ വ്യത്യ് 
ഹമഖേകളരിൽ   ന്മച്ചന്പ്പട് നരിേകളരിൽ എത്രിഹച്ചർന്ന ഞങ്ങളുന്െ പൂർവ്വ വരിദ്യലാർത്രികൾ.
 ഞങ്ങളുന്െ സഹ�ലാദരരിമലാരരിൽ ചരിേ വരിവരിധ രൂപതകളുന്െ കീഴരിലള്ള സ്ക കൂളു
കളരിൽ നരിസ്കതുേമലായ ഹസവനും ന്ചയ്കതു വരന്നുണ്്ക. അവരലായരിരരിക്കുന്ന അധ്യലാപന 
ഹമഖേകളരിൽ ഈ മരിഷനൈരി       സമൂ�ത്രിന്റെ സരിദ്ധരി്ക്ക അനുസൃതമലായരി പ്രവർത്രി
ക്കുന്നതരിൽ അവർ അഭരിമലാനും ന്കലാള്ളുന്നവരലാണ്ക. വരിവരിധ സ്ക ഹകലാളർഷരിപ്പുകൾ്ക്ക വരി
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ദ്യലാർത്രികന്ള ഒര്കരിയുും, ഉന്നത വരിദ്യലാഭ്യലാസ സലാധ്യതകന്ള    ഹപ്രലാത്ലാ�രിപ്പരിച്ചുും നയൂന
പക്്കലാരലായ റക്്വരന്െ ഉന്നമനത്രിനലായരി MSST സഭലാ സമൂ�ും   ഒറ്റന്്കട്ലായരി 
പ്രവർത്രിക്കുന്നു 
ആതുരഹസവനും എന്ന മ�ത്ലായ ദൗത്യും 
 ശരീരത്രിന്റെയുും മനസ്രിന്റെയുും സ്സ്ഥതയലാണ്ക ആഹരലാഗ്യന്മന്ന ഹേലാകലാ
ഹരലാഗ്യ സുംഘെന പ്ര്ലാവരിക്കുന്നു. ഹരലാഗങ്ങൾ ഓഹരലാ വ്യക്തരിയരിലും, കുടുുംബങ്ങളരിലും 
ചുറ്പലാടുകളരിലും നരിരലാശ ഉളവലാക്കുന്ന ഘട്ത്രിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷകർ്ക്ക വ്യക്തരിയുന്െ 
മലാനസരികലാവസ്ഥ മലാറ്റരിന്യടു്കലാൻ നീ എനരി്ക്ക      പ്രരിയന്പ്പട്വനലാണ്ക എന്ന്ക ഓഹരലാ 
ഹരലാഗരിക്കുും ഹതലാന്നത്്കവരിധും ഹനലാട്ത്രിലൂന്െയുും, സുംസലാരത്രിലൂന്െയുും, സ്പർശന
ത്രിലൂന്െയുും പരരിചരണത്രിലൂന്െയുും അവന്ക പരരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യും നൽകരി റദവ സ്ക ഹന
�ത്രിഹേ്ക്ക ന്കലാണ്ടുവരവലാൻ എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭയരിന്േ ആതുര ശുശ്രൂഷലാ  സും
രഭമലാണ്ക േരിറ്റരിൽ ഫ്ക ളവർ ഹ�ലാസ്പരിസ്ക. ന്കലാച്ചരി രൂപതയരിന്േ കണ്ണമലാേരി ഹകന്ദ്രമലാ്കരി 
പ്രവർത്രിക്കുന്ന ന്സറെ്ക ഹജലാസഫ്ക ഹ�ലാസ്പരിറ്റൽ, പുനലൂർ രൂപതയരിൽ ശൂരനലാെ്ക പ്രവർ
ത്രിക്കുന്ന മരരിയലാനും ഹ�ലാസ്പരിറ്റൽ, മലാഹവേരി്കരയരിന്േ േരിറ്റരിൽ ഫ്ക ളവർ ആയുർഹവദ 
ഹ�ലാസ്പരിറ്റൽ, ന്സറെ്ക ജഹൈലാും ഹ�ലാസ്പരിറ്റൽ എന്നരിവ ആതുരശുശ്രൂഷലാരുംഗത്്ക പ്രവർത്രി
ക്കുന്ന എും എസ്ക എസ്ക െരി സഭലാ സ്ഥലാപനങ്ങളലാണ്ക. ആതുര ഹസവനും ഒര ദൗത്യമലായരി 
കണ്്ക, മരിഷൻ ഹമഖേയരിന്േ ജനങ്ങൾ്ക്ക ആഹരലാഗ്യ പരരിപലാേനത്രിനുള്ള ആശലാഹകന്ദ്ര
ങ്ങളലായരി പ്രളയകലാേത്തുും ഹകലാവരിഡ്ക മ�ലാമലാരരിയുന്െ സമയത്തുും സഹ�ലാദരരിമലാർ ന്മ
ഡരി്കൽ ക്യലാമ്കളുും സൗജന്യ ന്മഡരി്കൽ കരിറ്കളുും നൽകരി അഹനകർ്ക്ക ആഹരലാഗ്യ 
സുരക് ഉൈപ്പുവരത്രി. ഹകരളത്രിന്േ വരിവരിധ രൂപതകളുന്െ ആശുപത്രരികളരിലും, ഇ്്യ
യരിലും, ജർമെനരിയരിലും വരിവരിധ ആശുപത്രരികളരിലും   എും എസ്ക എസ്ക െരി സഹ�ലാദരരിമലാർ 
നഴ്ക സരിുംഗ്ക പരരിശീേകരലായുും, നഴ്ക സരിുംഗ്ക ശൂശ്രൂഷയരിലും ഹസവനും ന്ചയ്കതുവരന്നു. ദരരിദ്ര
ഹരലാടുും പലാവങ്ങഹളലാടുും പക്ും ഹചർന്ന്ക സത്യത്രിന്റെയുും നീതരിയുന്െയുും                  പ്രകലാ
ശഹഗലാപുരമലായരി മലാൈലാൻ വൃദ്ധരന്െയുും, അനലാഥരന്െയുും, നരിർധനരന്െയുും പരരിചരണ
ത്രിനലായരി അഭയഹകന്ദ്രങ്ങൾ,  ന്െയ്ക േൈരിുംഗ്ക യൂണരിറ്കൾ എന്നരിവ പ്രവർത്രിക്കുന്നുണ്്ക. 
ന്കലാല്ും രൂപതയരിന്േ     റമനലാഗപ്പള്ളരിയരിൽ 'സലായലാഹ്നും' എന്ന ഹപരരിൽ സ്ഥലാപരിത
മലായ വഹയലാജന ഹകന്ദ്രും ജീവരിതസലായലാഹ്നത്രിൽ ഒറ്റന്പ്പട്ടുഹപലായവർ്ക്ക തണഹേകുന്നു.

കുടുുംബങ്ങളരിഹേ്ക്ക സലാ്്ന കരും നീട്രി...
 ആസുരമലാന്യലാര കലാേഘട്ത്രിലൂന്െയലാണ്ക നലാും യലാത്ര തുെരന്നത്ക. കുടുുംബ
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ബന്ങ്ങൾ    കൂടുതൽ ശരിഥരിേമലായരിന്കലാണ്രിരരിക്കുന്ന ഈ സലാ�ചര്യത്രിൽ വരിവരിധ രൂപ
തകളുന്െ BCC  പ്രവർത്നങ്ങഹളലാെ്ക ഹചർന്ന്ക HOME MISSION  ജീവകലാരണ്യ പ്രവർത്
നങ്ങൾ ഭവനസന്ദർശനങ്ങൾ എന്നരിവയരിൽ MSST സഹ�ലാദരരിമലാർ ക്രിയലാത്കമലായരി 
ഇെന്പടുന്നുണ്്ക ഇവെവകയുന്െ ആരലാധനലാക്മത്രിൽ റദവജനന്ത് സജീവമലാക്കു
ന്നതരിലും, മതഹബലാധനും തരിരബലാേസഖ്യും, വരിൻന്സറെ്ക ഡരി ഹപലാൾ തുെങ്ങരിയ ഭക്ത സും
ഘെനകളരിലും ഹചർന്ന്ക തരിരസഭയുന്െ ഹപ്രഷരിതപ്രവർത്നത്രിൽ ഭലാഗഭലാക്കുകളലാകലാൻ 
സഹ�ലാദരരിമലാർ ശ്രദ്ധരിക്കുന്നു. MSST സഭയുന്െ 
സുവർണ്ണ ജൂബരിേരി മേലാരകമലായരി നരിർധനരലായ 
അഹനകും കുടുുംബങ്ങൾ്ക്ക ഭവനും നരിർമെരിച്ചു നൽ
കുകയുും മറ്റഹനകും സലാമ്പത്രികസ�ലായങ്ങൾ  
നൽകുവലാനുും റദവകൃപയലാൽ സലാധരിച്ചത്ക ഒര 
അനുഗ്ര�മലായരി കരതുന്നു. കലാേും കരതരിവയ്ക്കുന്ന 
നല് ഫേങ്ങൾ സ്ീകരരിച്ച്ക സ്ഥലാപകപരിതലാവരിന്റെ 
നരിഹയലാഗശുദ്ധരി പൂർത്ീകരരിച്ചു, വരിശുദ്ധ ന്കലാച്ചു
ഹത്രസ്യയുന്െ േളരിത സുന്ദര ജീവരിത റശേരിയരിലൂ
ന്െ MSST സഭലാസമൂ�ും ഹേലാകത്രിനു മുഴുവൻ 
പുളരിമലാവലായരി പെർന്നു, 'പലാവങ്ങളുന്െ പക്ും' 
ഹചർന്നു അവരന്െ സമഗ്രവരികസനും േക്്യമലാ
്കരി ആത്വരിശ്ലാസഹത്ലാന്െ മുഹന്നറകയലാണ്ക...
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          2022 ഒക്ക ഹെലാബർ 9ന്ക വലാഴ്കത്ന്പ്പട് ആർട്രിന്മഡരി
സ്ക സലാത്രിന്യ ഫ്ലാൻസരിസ്ക പലാപ്പ വരിശുദ്ധനലായരി പ്രഖ്യലാ
പരിച്ചഹതലാന്െ, ആഹഗലാള കഹത്ലാേരി്കലാസഭയ്ക്ക പ്രഹത്യകരിച്ച്ക 
ഹഡലാൺ ഹബലാസ്ക ഹകലാ പ്രസ്ഥലാനത്രിന്ക സഹ്ലാഷത്രിന്റെ 
നരിമരിഷങ്ങളലാണ്ക സമെലാനരിച്ചത്ക. ഹകലാവരിഡലാന്ര കലാേഘ
ട്ത്രിൽ സ്ജീവൻ തൃണവൽഗണരിച്ചുും ആതുരശുശ്രൂഷയരിൽ 
മുഴുകരിയ മലാതൃകലാ വ്യക്തരിത്മലായരി ബ്രദർ സലാത്രിന്യ   ഹേലാ
കസമക്ും അവതരരിപ്പരി്കലാൻ സഭയ്ക്ക കഴരിഞ്രിട്ടുണ്്ക.
 ആർട്രിന്മഡരിസ്ക സലാത്രി 1880 ഡരിസുംബർ 12 
നു ഇറ്റേരിയരിന്േ എമരിേരിയ രജ്രിഹയലാ പ്രവരിശ്യയരിൽ ന്ബലാൈീഹത്ലാ എന്ന സ്ഥേത്ലാണ്ക 
ജനരിച്ചത്ക. കർഷക ന്തലാഴരിേലാളരികളലായരിരന്ന അഹദേ�ത്രിറെ മലാതലാപരിതലാ്കൾ ദരരിദ്രരും 
അദ്ധ്ലാനശീേരമലായരിരന്നു. അവരരിൽ നരിന്നുും റപതൃകമലായരി േഭരിച്ച േളരിതവുും ശക്ത
വുമലായ വരിശ്ലാസും അഹദേ�ത്രിന്റെ ഭലാവരിജീവരിതന്ത് നരിർണ്ണയരിക്കുകയുും ഹപലാഷരിപ്പരിക്കു
കയുും ന്ചയ്കതു.   സ്ഥേന്ത് വരികലാരരിയച്ചനലായരിരന്ന ഫ. കലാർഹേലാ കലാവലാേരിയുമലായുള്ള 
ആർട്രിന്മഡരിസരിന്റെ സൗഹൃദും സലാത്രിയുന്െ ഭലാവരിജീവരിതത്രിന്ക നരിർണലായകമലായരി. 
ഫലാ. കലാർഹേലാ ആർട്രിന്മഡരിസരിന്ക ഒര ആത്സുഹൃത്തുും വരിഹവകശലാേരിയലായ ഒര കുമ്പ
സലാര്കലാരനുും വരിദഗ്കധനലായ ഒര ആത്ീയനരിയ്ലാവുമലായരിരന്നു. അഹദേ�ും ആർന്ത് 
ന്മഡരിസരിന്ന അനുദരിന പ്രലാർത്നയുും പ്രതരിവലാര കൂദലാശ സ്ീകരണവുും പരരിശീേരിപ്പരിച്ചു. 
ഫ. കലാവലാേരിയുന്െ റേബ്രൈരിയരിൽ കന്ണ്ത്രിയ ഹഡലാൺഹബലാസ്ക ഹകലായുന്െ ജീവചരരിത്രും 
അവൻ ആഹവശഹത്ലാന്െ വലായരിച്ചു. 
ഹഡലാൺ ഹബലാസ്ക ഹകലായുന്െ ജീവരിതത്രിൽ ആകൃഷ്ടനലായ സലാത്രി അഹദേ�ും സ്ഥലാപരിച്ച 
സഹേഷ്യൻ സന്യലാസ സമൂ�ത്രിൽ ഹചർന്ന്ക ഒര റവദരികനലായരി യുവജനങ്ങൾക്കുഹവ
ണ്രി പ്രവർത്രി്കണന്മന്ന്ക ആഗ്ര�രിച്ചു. ഈ ആഗ്ര�ും മനസ്രിേലാ്കരിയ ഫലാ. കവലാേരി 
ആർട്രിന്മഡരിസരിന്ന ബൂന്വനസ്ക ഐന്രസരിന്ക  സമീപും ബർണ്ണലാൽ എന്ന സ്ഥേത്്ക 
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ഫാ. രപാൾസൺ കുന്പ്ിള്ി  SDB 
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സ്ഥരിതരി ന്ചയ്രിരന്ന സഹേഷ്യൻ ന്സമരിനലാരരിയരിൽ ഹചരവലാൻ സ�ലായരിച്ചു നരിർഭലാഗ്യവ
ശലാൽ 1902-ൽ ന്നലാവരിഹഷ്യറ്റരിൽ പ്രഹവശരിക്കുന്നതരിന്ക ന്തലാട്ടുമുൻപലായരി അഹദേ�ത്രിന്ക 
ക്യഹരലാഗും പരിെരിന്പട്ടു. ക്യഹരലാഗും പരിെരിന്പെലാനുള്ള കലാരണമരിതലായരിരന്നു ആർട്രിന്മ
ഡരിസരിന്റെ     വരിശ്ലാസ്യതയുും ഹസവന തത്കപരതയുും നന്നലായരിട്്ക അൈരിയലാമലായരിരന്ന ഹമ
േധരികലാരരികൾ അഹദേ�ന്ത് ക്യഹരലാഗത്ലാൽ വരിഷമരിച്ചരിരന്ന ഒര യുവ റവദരികന്ന 
ശുശ്രൂഷരിക്കുവലാനുള്ള ചുമതേഹയൽപ്പരിച്ചു തന്ന്ന ഭരഹമല്രിച്ച ആ ഉത്രവലാദരിത്ും ഏറ്റവുും 
ശ്രദ്ധഹയലാന്െ ന്ചയ്യുന്നതരിനരിെയരിൽ ആർട്രിന്മഡരിസുും ആ ഹരലാഗത്രിന്ക അെരിമയലാവു
കയലായരിരന്നു.  ഈ സന്ദർഭത്രിേലാണ്ക ഫലാ. ഗലാഹരലാന്ന മന്റ്റലാര നരിർഹദേശും മുഹന്നലാട്ടു 
വച്ചത്ക തന്റെ ജീവരിതും ഹരലാഗരികന്ള ശൂശ്രൂഷരിക്കുവലാൻ ഹവണ്രി സ്യും സമർപ്പരിച്ചുന്കലാ
ള്ളലാന്മന്ന്ക പരരിശുദ്ധ അമെഹയലാെ്ക വലാഗ്ലാനും ന്ചയ്കതുന്കലാണ്്ക സൗഖ്യത്രിനലായരി പ്രലാർ
ത്രിക്കുക. മലാതലാവരിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥ ശക്തരിയരിൽ അെരിയുൈച്ച്ക വരിശ്സരിച്ചുന്കലാണ്്ക അതു 
തന്ന്നയലാണ്ക ആർട്രിന്മഡരിസ്ക ന്ചയ്ത്ക. 1906-ൽ ഹരലാഗസൗഖ്യും േഭരിച്ചതരിന്നത്തുെർന്ന്ക 
ആർട്രിന്മഡരിസ്ക സഹേഷ്യൻ ന്നലാവരിഹഷ്യറ്റരിൽ പ്രഹവശരിച്ചു. 1908 ജനുവരരി 11 ന്ക അഹദേ�ും 
സഹേഷ്യൻ സഭയരിൽ അേ്കമലായ സന്യലാസ സഹ�ലാദരനലായരി   വ്രത വലാഗ്ലാനും ന്ചയ്കതു. 
 
 1911 ന്ഫബ്രുവരരി 11 നു ആർട്രിന്മഡരിസ്ക തന്റെ നരിത്യവ്രത വലാഗ്ലാനും നെത്രി. 
അഹത വർഷും തന്ന്ന വരിന്യദ്കമ ന്സറെ്ക ഹജലാസഫ്ക ഹ�ലാസ്പരിറ്റേരിന്റെ ഡയൈ്ർ ഫലാഗ
ഹരലാന്നയുന്െ മരണന്ത് തുെർന്ന്ക ആ ആതുരലാേയത്രിന്റെ ഉത്രവലാദരിത്ും ബ്രദർ 
ആർട്രിന്മഡരിസ്രിനു ഏന്റ്റടുഹ്കണ്രിവന്നു. 1915 മുതൽ ഇരപത്രിയഞ്ചു വർഷഹത്ലാളും 
ബ്രദർ സലാത്രി തന്ന്നയലായരിരന്നു ആ ആശുപത്രരിയുന്െ ആത്ലാവ്ക. അസലാധലാരണ
മലായ ഊർജഹത്ലാടുും പരരിത്യലാഗബുദ്ധരിഹയലാടുും റവദഗ്കധ്യഹത്ലാടുും കൂന്െ അഹദേ�ും 
ഇവരിന്െ ഹസവനും ന്ചയ്കതു. 1950-ൽ ഹജലാേരി്കരിെയരിൽ സുംഭവരിച്ച ഒര വീഴ്ചന്യ തുെർന്ന്ക 
വരിരമരിക്കുകയലാണുണ്ലായത്ക. ്രിനരി്കൽ പരരിഹശലാധനയരിൽ അഹദേ�ത്രിന്റെ കരളരിൽ 
ഒര െയൂമറള്ളതലായരി കലാണന്പ്പട്ടു. ഈ ഹരലാഗത്രിന്ക ഒര പ്രതരിവരിധരി അസലാധ്യമലായരിരന്നു. 
തന്റെ ഹരലാഗലാവസ്ഥ ബ്രദർ അുംഗീകരരിക്കുകയുും ഹരലാഗത്രിന്റെ ഗതരിന്യക്കുൈരിച്ച്ക പൂർണ്ണ
മലായ ഒര അവഹബലാധത്രിൽ ജീവരിതും മുഹന്നലാട്്ക ന്കലാണ്ടുഹപലാവുകയുും ന്ചയ്കതു. 1 9 5 1 
മലാർച്ച്ക 15നു ബ്രദർ സലാത്രി നരിര്യലാതനലായരി. ഒര പുരഷലായുസ്്ക മുഴുവൻ പലാവന്പ്പട്    ഹരലാ
ഗരികളുന്െ ശുശ്രൂഷ്കലായരി ചരിേവഴരിച്ച ഈ വ്യക്തരിയുന്െ ചരമ വലാർത് അൈരിഞ്ഹതലാന്െ 
വരിഹയദ്കമ പട്ണത്രിന്േ ജനങ്ങൾ ഒന്നെങ്ും ആദരലാഞ്ജേരികളർപ്പരിക്കുവലാൻ എത്രിഹച്ചർ
ന്നു. 'പലാവങ്ങളുന്െ ബന്ധു' എന്നലാണ്ക അഹദേ�ന്ത് ആ പരരിസരത്്ക വരിളരി്കന്പ്പട്രിരന്ന
ത്ക.   ജീവരിച്ചരിരരിക്കുഹമ്പലാൾ തന്ന്ന ഒര വരിശുദ്ധന്നന്ന്ക കരതരിയരിരന്ന ബ്രദർസലാത്രിയുന്െ 
ആ    വരിശുദ്ധരി്ക്ക സലാക്്യന്മഹന്നലാണും സുംസ്ക കലാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക എല്ലാ ഭലാഗത്്ക നരിന്നുും 
ജനങ്ങൾ  എത്രിഹച്ചർന്നു. എത്രയുും ഹവഗും അഹദേ�ത്രിന്റെ നലാമകരണ നെപെരികൾ 
ആരുംഭരിക്കുവലാൻ തീരമലാനരിച്ചു. അങ്ങന്ന 1980 മലാർച്ച്ക 22നു രൂപതലാ തേത്രിലള്ള നലാ
മകരണ നെപെരികൾ്ക്ക തുെ്കും കുൈരിച്ചു. 2002 ഏപ്രരിൽ 
14ന്ക വരി. ഹജലാൺ ഹപലാൾ മലാർപലാപ്പ അഹദേ�ന്ത് വലാഴ്കത്
ന്പ്പട്വനലായരി പ്രഖ്യലാപരിച്ചു.  ഹഡലാൺ ഹബലാസ്ക ഹകലാ സ്ഥലാപരി
ച്ച സഹേഷ്യൻ കുടുുംബത്രിന്േ വരിശുദ്ധരന്െ പട്രികയരിൽ    
ആദ്യമലായരിട്ലാണ്ക ഒര ബ്രദർ (അേ്കമലായ സന്യലാസ 
സഹ�ലാദരൻ) സ്ഥലാനും പരിെരിക്കുന്നത്ക. റവദരികഹരലാന്െലാ
പ്പും തുേ്യമലായ പദവരിഹയലാന്െ യുവജനഹപ്രഷരിതരുംഗത്്ക 
പ്രവർത്രിക്കുന്ന സഹേഷ്യൻ ബ്രഹദഴ്ക സരിനുും ഇത്ക അഭരിമലാ
നത്രിന്റെ നരിമരിഷങ്ങളലാണ്ക.
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       ദക്രിഹണ്്യയരിന്േ അതരിപ്രശ് റക്്വ തീർത്ലാ
െനഹകന്ദ്രങ്ങളരിൽ പ്രമുഖ സ്ഥലാനത്്ക വരിരലാജരിക്കുന്ന പുണ്യഭൂമരി
യലാണ്ക ന്വട്ടുകലാെ്ക മലാന്ദ്ര ന്ദ ഹദവൂസ്ക. മലാന്ദ്ര എന്ന സ്പലാനരിഷ്ക 
പദത്രിഹറെയുും ഹദ ഹദവൂസ്ക എന്ന ഹപലാർച്ചുഗീസ്ക പദത്രിഹറെയുും 
സമെരിശ്ര രൂപമലാണ്ക മലാന്ദ്ര ന്ദ ഹദവൂസ്ക എന്ന നലാമും. റദ
വമലാതലാവ്ക എന്നലാണ്ക ഈ നലാമത്രിന്റെ അർത്ും. റദവമലാ
തലാവലായ പരരിശുദ്ധമൈരിയത്രിന്റെ നലാമത്രിൽ ന്വട്ടുകലാെരിന്േ 
ഹദവലാേയും സ്ഥലാപരിച്ചത്ക വരിശുദ്ധ ഫ്ലാൻസരിസ്ക ഹസവ്യൈലാണ്ക.
 1542 ൽ ഹഗലാവയരിന്േത്രിയ വരിശുദ്ധ ഫ്ലാൻസരിസ്ക 
ഹസവ്യർ 1544 േലാണ്ക സുവരിഹശഷ  പ്രഹഘലാഷണലാർത്ും തരിരവരിതലാുംകൂൈരിൽ എത്തുന്നത്ക. 
വരിശുദ്ധൻ ന്വട്ടുകലാെ്ക എത്തുഹമ്പലാൾ പരരിശുദ്ധമൈരിയത്രിന്റെ അമെയലായ വരിശുദ്ധ അന്ന
യുന്െ നലാമത്രിൽ ഒര കഹപ്പളയുും അതരിനുള്ളരിൽ ഒര കരരിങ്ൽ കുരരിശുും ഉണ്ലായരിരന്നതലാ
യരി പൈയന്പ്പടുന്നു. ഇന്ന്ക മരി്റേരി്കൽ ഹൈലാസ്ക ഹകലാൺന്വറെ്ക സ്ഥരിതരി ന്ചയ്യുന്ന സ്ഥേത്ലാ
യരിരന്നു ഈ കഹപ്പള ഉണ്ലായരിരന്നത്ക. ഹപലാർച്ചുഗീസുകലാരഹെയുും വരിശുദ്ധഹറെയുും വരവരിന്ക 
മുമ്തന്ന്ന ന്വട്ടുകലാെ്ക ഉൾന്പ്പന്െയുള്ള തീരഹദശഗ്രലാമങ്ങളരിൽ അഭരിവൃദ്ധരിപ്രലാപരിച്ച  ഒര 
റക്്വ സമൂ�ും ഉണ്ലായരിരന്നു എന്നതരിന്ക ഇത്ക ന്തളരിവലാണ്ക.
 16-ലാും നൂറ്റലാണ്രിൽ വരിശുദ്ധ ഫ്ലാൻസരിസ്ക ഹസവ്യൈരിനലാൽ സ്ഥലാപരിതമലായ 
പ്രലാചീന ഹദവലാേയും 1890േലാണ്ക പുതു്കരി പണരിയുന്നത്ക. ഹഗലാഥരിക്ക മലാതൃകയരിൽ പണരിത 
പ്രസ്കതുത ഹദവലാേയത്രിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണും അതരിന്റെ േുംബലാകൃതരിയരിലള്ള ഹഗലാപുര
മലായരിരന്നു. 
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ആധുനിക രദവാലയം ശില്പ   ഭംഗിയുസട മകുടം.
 
      2009 േലാണ്ക ന്വട്ടുകലാെരിന്േ ഇന്നന്ത് ഹദവലാേയത്രിന്റെ പുനർ നരിർമെലാണും ആരും
ഭരിക്കുന്നത്ക.  പരമ്പരലാഗതമലായ ഹഗലാഥരിക്ക, ഹൈലാമൻ, റബസററെൻ, ഭലാരതീയ വലാസ്കതു 
വരിദ്യകൾ സമന്യരിച്ച പുതരിയ ഹദവലാേയും 2018 ൽ തരിരവന്പുരും േത്ീൻ അതരിരൂപ
തയുന്െ ന്മത്രലാന്പലാേീത് ഹമലാ്റേ്ക   ൈവ. ഹഡലാ. സൂസപലാക്യും തരിരഹമനരി ന്വഞരരിച്ച്ക വരി
ശ്ലാസരികൾ്ക്ക തുൈന്നുന്കലാടുത്തു. ശരില്ഭുംഗരിയുും നരിൈച്ചലാർത്തുുംന്കലാണ്്ക തീർത്ലാെകരന്െ 
മനും മയക്കുന്ന പുതരിയ ഹദവലാേയും സന്ദർശരിക്കുന്നതരിന്ക   വൻ തരിര്കലാണ്ക അനുഭവന്പ്പ
ടുന്നത്ക. ന്വള്ളരി, ശനരി, ഞലായർ ദരിവസങ്ങളരിൽ സലാധലാരണയലായുള്ള തരിര്ക്ക ക്രിസ്കതുരലാജ
ത്ത്രിരനലാൾ അവസരങ്ങളരിൽ അസലാധലാരണമലാും വരിധും വർദ്ധരിക്കുന്നു.
 ന്വട്ടുകലാെരിന്റെ പുണ്യഭൂമരിയരിൽ അനുദരിനും നെക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങന്ള ആദരഹവലാ
ന്െയലാണ്ക  ഭക്തജനങ്ങൾ ഹനലാ്കരി്കലാണുന്നത്ക. നലാനലാജലാതരി മതസ്ഥർ ആരന്െയുും പ്ര
ഹേലാഭനങ്ങൾ്ക്ക അെരിമന്പ്പെലാന്ത, അവരന്െ ജീവരിതത്രിന്റെ ഏകലാശ്രയമലായരി ക്രിസ്കതു 
രലാജസന്നരിധരിയരിഹേയ്ക്ക കെന്നു വരന്ന കലാഴ്ച അതരിശയകരമലാണ്ക. ന്വട്ടുകലാെ്ക ക്രിസ്കതു 
രലാജസന്നരിധരി അത്ഭുതകരമലാണ്ക. ആശ്ലാസദലായകമലാണ്ക. ആനന്ദകരമലാണ്ക. കലാരണും 
ഇവരിന്െ കെന്നു വരന്നവർ ''അധ്ലാനരിക്കുന്നവരും ഭലാരും വ�രിക്കുന്നവരമലായ നരിങ്ങന്ള
ല്ലാവരും എന്റെ അടു്കൽ വരവരിൻ, ഞലാൻ നരിങ്ങന്ള ആശ്സരിപ്പരി്കലാും'' എന്നു പൈഞ്  
ജീവനുള്ള റദവപുത്രനലായ ഹയശുവരിന്ന രണ്ലായരിരും വർഷങ്ങൾ്കരിപ്പുൈും ഇവരിന്െ കണ്ടു 
മുട്ടുന്നു... അവന്റെ സൗഖ്യവുും സ്പർശനവുും ഏറ് വലാങ്ന്നു. 
 
 ന്വട്ടുകലാെരിന്േ ആചലാരലാനുഷ്ലാനങ്ങളരിൽ പ്രധലാനമലാണ്ക ഇവരിടുന്ത് ഹനർച്ച 
നൂലും, എണ്ണയുും ഈ പ്രഹദശന്ത് മണ്ണുും ഹനർച്ചനൂൽ റകയ്രിൽ ന്കട്ടുന്നതു വഴരി 
റധര്യവുും സുംരക്ണവുും അനുഗ്ര�വുും േഭരിക്കുന്നതലായരി 
പേരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതുഹപലാന്േയലാണ്ക ഇവരിെന്ത് ഒര 
പരിെരി മണ്ണു ന്കലാണ്ടുഹപലായരി തന്റെ വലാസസ്ഥേത്്ക നരിഹക്
പരിച്ച്ക വരിശ്ലാസഹത്ലാന്െ പ്രലാർത്രിക്കുന്നവ സലാധരിക്കുന്മന്ന്ക   
വരിശ്സരിക്കുന്നവർ അഹനകർ. ക്രിസ്കതുരലാജനരിൽ വരിശ്ലാ
സമർപ്പരിച്ച്ക ഇവരിഹെ്ക്ക എല്ലാ ദരിവസവുും പ്രഹത്യകരിച്ച്ക ന്വള്ളരി
യലാഴ്ചകളരിൽ കെന്നു വന്ന്ക തീക്്കണതഹയലാന്െ പ്രലാർത്രിക്കു
ന്ന പതരിനലായരിരങ്ങളുന്െ പ്രലാർത്നലാ ഊർജും ഇവരിെന്ത് 
അ്രീക്ത്രിൽ നരിൈഞ്ഞു നരിൽക്കുന്നു. 
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      9 വർഷും ഇെവക വരികലാരരി ആയരിരന്ന ഒര റവദരികന്ന 
100  വർഷങ്ങൾ കഴരിഞ്ഞുും വരലാപ്പുഴ അതരിരൂപതയരിന്േ മരെ്ക 
ഇെവകയുും സമീപ ഗ്രലാമങ്ങളുും ഓർമെരിക്കുഹമ്പലാൾ അത്ക 
ഒര റദവനരിഹയലാഗത്രിന്റെ പ്രകലാശനലാളമലായരി വരിശ്ലാ
സരികളുന്െ ഹൃദയങ്ങന്ള ജ്േരിപ്പരിക്കുകയലാണ്ക. റദവദലാസ
നലായ ഹജലാർജ്ക വലാകയരിേച്ചൻ ഈ ഗ്രലാമങ്ങളരിൽ ന്ചലാരരിഞ് 
വരിശ്ലാസ സൗരഭും ഇന്നുും മരെ്ക ഹമരരി മലാദ്ക േരിൻ ഇെവകയരി
ഹേ്ക്ക അഹനകന്ര ആകർഷരിക്കുന്നു. ജീവരിച്ചരിരരിക്കുഹമ്പലാൾ 
തന്ന്ന ''പുണ്യലാളൻ അച്ചൻ എന്ന്ക ജനങ്ങൾ വരിളരിച്ച്ക തുെങ്ങരി
യത്ക തന്ന്ന ആ ജീവരിതത്രിന്റെ വരിശുദ്ധരി ന്തലാട്ൈരിഞ്തുന്കലാണ്ലായരിരന്നുവഹല്ലാ. തന്റെ 
ജീവരിതും റദവസ്ക ഹന�ത്രിനുും കലാരണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും മലാത്രമലായരി ജീവരിച്ച പു
ണ്യപുരഷനലാണ്ക റദവദലാസൻ ഹജലാർജ്ക വലാകയരിേച്ചൻ. ഹകരള ഹൈലാമൻ കഹത്ലാേരി
്കലാ സഭയുന്െ ചരരിത്ര പ്രലാധലാന്യമുള്ള കൂനമെലാവ്ക എന്ന ന്ചറഗ്രലാമത്രിേലാണ്ക ഹജലാർജ്ക 
വലാകയരിേച്ചന്റെ ജനനും. കൂനമെലാവ്ക വലാകയരിൽ കുടുുംബത്രിൽ റപേരി -ഫ്ലാൻസരിസ്ക ഹകലാ 
ദമ്പതരികളുന്െ മൂന്നലാമന്ത്   പുത്രനലായരിട്ലാണ്ക 12-09-1883 ൽ ഹജലാർജ്ക ജനരിച്ചത്ക ജ്ലാന
സ്ക നലാനവുും മറ് കൂദലാശകളുും വരിശുദ്ധ    ഫരിഹേലാമരിനലാ ഹദവലാേയത്രിൽ നരിന്ന്ക സ്ീകരരിച്ചു. 
റവദരിക   പഠനത്രിനുഹശഷും 1912 ഡരിസുംബർ 30-ലാും തീയതരി വരലാപ്പുഴ അതരിരൂപത
യുന്െ രണ്ലാമന്ത്  ന്മത്രലാഹപ്പലാേീത് ന്ബർണലാദ്ക അർഗ്രിൻഹസലാൺസ്ക പരിതലാവരിൽ 
നരിന്ന്ക തരിരപ്പട്ും സ്ീകരരിച്ചു. മരെ്ക മൂഹത്െും ഇെവക വരികലാരരിയലായരി 1922 നവുംബൈരിൽ 
നരിയമരിതനലായരി. വസ്ത്രധലാരണത്രിലും ന്പരമലാറ്റത്രിലും, സുംഭലാഷണത്രിലും മരിതത്ും 
പലാേരിച്ച അച്ചന്ന  ഇെവകലാുംഗങ്ങൾ സ്്ും കുടുുംബലാുംഗമലായരി കണ്്ക തുെങ്ങരി. ഹദവലാേയ
ത്രിന്റെ ഹശലാചനീയലാവസ്ഥയുും  ഇെവകയുന്െ സലാമ്പത്രിക ഭദ്രതയുും ഹമലാശമലാന്ണന്ന്ക 
മനസ്രിേലാ്കരിയ അച്ചൻ പള്ളരിയുന്െ റദനുംദരിന ചരിേവുകൾ ചുര്കരിയുും പള്ളരിവക വസ്കതു
്കളരിൽ ഇെവകലാുംഗങ്ങളുന്െ സ�കരണഹത്ലാടുകൂെരി കൃഷരി ന്ചയ്കതുും വരമലാനും വർദ്ധരി
പ്പരിച്ചു.  ജീവരിതത്രിൽ വരിശുദ്ധരി കലാത്്ക സൂക്രിച്ച്ക വന്നരിരന്ന വലാകയരിേച്ചന്റെ ശ്ലാസഹകലാശ 
സുംബന്മലായ ഹരലാഗവുും കലാേരിന്േ പഴുപ്പരിന്റെ ഹവദനയുും മൂേും എൈണലാകുളും ജനൈൽ 
ആശുപത്രരിയരിൽ പ്രഹവശരിപ്പരിച്ചു.
 1931 നവുംബർ 4-ലാും തീയതരി മരെ്ക ഗ്രലാമത്രിന്റെയുും മൂഹത്ലാെും ഇെവകയുഹെ
യുും സ്ക ഹന�പലാത്രമലായ വലാകയരിേച്ചൻ നരിര്യലാതനലായരി. 
അന്നുതന്ന്ന റവകുഹന്നരും 5 മണരി്ക്ക മൃതഹദ�ും 
സുംസ്ക കരരിച്ചു. മൃതഹദ�ും സുംസ്ക കരരിക്കുന്നതരിന്ക മുൻപ്ക 
തന്ന്ന ജനങ്ങൾ അഹദേ�ന്ത് ''അച്ചൻ പുണ്യലാളൻ'' 
എന്ന്ക വരിളരിക്കുവലാൻ തുെങ്ങരി. അന്നു പ്രകലാശരിച്ച പ്രകലാശ
ധലാര അച്ചന്റെ കുഴരിമലാെത്രിൽ നരിന്ന്ക ഇന്നുും പ്രകലാശും 
പരത്രിന്്കലാണ്രിരരിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവുും നവുംബർ 
4-ലാും തീയതരി ചരമവലാർഷരിക ദരിനും ഭക്തരി  ആദരഹവലാ
ന്െ ആചരരിച്ചുവരന്നു. 

അെയുന്ില്ല വിശ്വാസത്ിസറെ 
പ്രകാശവിചമീകൾ
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വാർത്
 

 2022 ഒക്ക ഹെലാബർ 15ന്ക ആഹഗലാള വരിശപ്പരിന്റെ സൂചരിക പുൈത്രിൈങ്ങരി. ഇതനുസരരിച്ച്ക 121   രലാ
ജ്യങ്ങളുള്ള പട്രികയരിൽ ഇ്്യയുന്െ സ്ഥലാനും 107- ലാും സ്ഥലാനത്ലാണ്ക. നമു്ക്ക പരിന്നരിലള്ള 
ഏക ഏഷ്യൻ രലാജ്യമലായ അഫ്കഗലാനരിസ്ഥലാൻ 109-ലാും സ്ഥലാനത്തുണ്്ക. പലാ്കരിസ്ഥലാൻ (99) 
ബുംഗ്ലഹദശ്ക (84) ശ്രീേങ് (64) എന്നരിങ്ങന്നയലാണ്ക ഈ പട്രികയരിൽ ഇെും പരിെരിച്ചരിട്ടുള്ളത്ക. 
ഇ്്യ  2020-ൽ 94-ലാും സ്ഥലാനത്തുും 2021-ൽ 101-ലാും സ്ഥലാനത്തുമലായരിരന്നു. നന്മെ ചരി
്ലാകുേരലാക്കുന്ന മന്റ്റലാര കലാര്യമുണ്്ക. ഇ്്യയരിന്േ 19.3 ശതമലാനും  കുട്രികൾക്കുും ഹവണ്ത്ര 
ഹപലാഷകലാ�ലാരും േഭരിക്കുന്നരില്. എന്നലാൽ കുട്രികളരിന്േ വളർച്ചലാ മുരെരിപ്പരിന്റെ കലാര്യത്രിൽ 
2012-16 കലാേഘട്ത്രിൽ 38.7 ശതമലാനമലായരിരന്നത്ക ഇഹപ്പലാൾ 35.5 ശതമലാനവുും ശരിശു 
മരണും 2014-ൽ 4.5 ശതമലാനമലായരിരന്നത്ക 3.3 ശതമലാനമലായുും കുൈഞ്രിട്ടുണ്്ക. ഈ 
കണ്ക്ക ഹകന്ദ്രസർ്കലാർ അുംഗീകരരിക്കുന്നരിന്ല്ങ്രിലും 'വരിശപ്പ്ക ര�രിത ഭലാരതും' നമ്മുന്െ 
േക്്യങ്ങളരിൽ മുഖ്യസ്ഥലാനത്തുണ്ലാകണും.

ചിന്
 
നമെൾ അർത്വരിജ്ലാനപരഹമലാ ആശയവലാദപരഹമലാ ആയ തർ്കങ്ങൾ നെത്രിന്്കലാ
ണ്രിരരിക്കുഹമ്പലാൾ, നമ്മുന്െ സഹ�ലാദരീ സഹ�ലാദരന്ലാന്ര വരിശപ്പുും ദലാ�വുും ന്കലാണ്്ക മരരി്കലാ
നുും പലാർപ്പരിെമരില്ലാന്ത ആഹരലാഗ്യ ശുശ്രൂഷ േഭരി്കലാന്ത കഴരിയലാനുും വരിട്ടുന്കലാടുക്കുകയലാണ്ക.
  ഫ്ാൻസിസ് പാപ് (എല്ലാവരും സഹ�ലാദരർ  - നമ്പർ 189)
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