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അശരീരിയായിരുന്ന ദൈവം ശരീരമായതി 
െ� ഓർമയാണ് ക്ിസ്്മസ്. തീയായി കത്തു
കയം മന്നയായി െ�ാഴിയകയം െെയ്തു മാത്ം 
�ഴയ നിയമത്ിൽ തെ� ജനങ്ങൾക്് മുന്നിൽ 
വന്ന ദൈവം ഒടുവിൽ �ച്ചമനുഷ്യനായി �ിറ
ന്നതിെ� ഓർമയാണത്. �ഴയനിയമത്ിൽ 
ഒരിക്ൽപ്ാലം തെ� മുഖം മനുഷ്യന് കാണിച്ചു 
െകാടുക്ാൻ തയ്ാറാകാതിരുന്ന സർവ്വശക്തൻ 
മനുഷ്യർക്ായി മനുഷ്യനാെയന്ന വലിയ സത്യ
ത്ിെ� പ്രപ�ാഷണം കൂടിയാണ് ക്ിസ്്മസ്. 
�റുൈീസ നഷ്ടമാക്ിയ മനുഷ്യെന വീണ്ം 
�റുൈീസയെട അവകാശികളാക്ാൻ പ്രതാ�ം 
വിട്ട ദൈവത്ിെ� അ�രിപമയ പനേഹത്ിെ� 
ഓർമെ്ടുത്ലമാണത്. വിശുദ്ധ ലൂപക്ാസിെ� 
സുവിപശഷം 15-ാം അധ്യായത്ിൽ െതളിയ
ന്ന പനേഹമയിയായ �ിതാവിെ� െിത്മായി 
ദൈവം അനുരൂ�െ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് 
ക്ിസ്്മസ്. സ്വർഗത്ിെ� പ്രതാ�ം പുൽക്കൂട്ടിൽ 
െെറുതാകുന്ന അവസരം. മനുഷ്യർക്ിടയിൽ 
മനുഷ്യനായി ജീവിക്ാൻ വെനം മാംസമായ 
പവള. െതാട്ടറിയാനും രുെിച്ചറിയാനും അനുഭവി
ച്ചറിയാനും കഴിയന്ന ദൈവെത് പലാകത്ിനു 
തന്ന ൈിനമാണ് ക്ിസ്്മസ്. ദൈൈിളിെല 
ഏറ്റവം െെറിയ വാെകമായ "അവൻ കണ്ീർ
വാർത്തു" എന്നതിൽ മനുഷ്യാവതാരത്ിെ� 
മഹാസത്യം പലാകത്ിന് മുന്നിൽ െവളിെ്ടു
ത്ിയ അവസരമാണത്. അെത മനുഷ്യർെക്ാ
്ം കരയാനും കഴിയന്ന ദൈവെത് ലഭിച്ച 
നാളാണ് ക്ിസ്്മസ്. �ഴയ നിയമകാലത്് 

എഡിറ്റേഴ്സ് റ്�ോട്് രാജു മാതയു

പ്രവാെകന്ാർക്ം ൈീർ�ൈർശിമാർക്ം ലഭിക്ാ
തിരുന്ന ഭാഗ്യമാണ് മനുഷ്യന് നൽകെ്ട്ടത് 
എപന്നാർപക്ണ്ട അവസരമാണ് ക്ിസ്്മസ്. 
അങ്ങെന െിന്ിക്പ്ാൾ െ�ാടിപയണ്ടത് 
ഒരുതുള്ി കണ്ീരാണ്. അർഹിക്ാത്ത് ലഭിക്
പ്ാൾ ഹൃൈയ വിങ്ങലിൽ കണ്ണുകൾ നിറപയണ്ട 
അവസരവമാണ് ക്ിസ്്മസ്. പ്രതാ�ത്ിെ� 
ഭാഷയം രൂ�വം വിട്ടു ദൈവം വിനീതനായിട്ടും 
ഇപ്ാഴം നമ്മുെട ഭാഷെയന്ാെണന്ന് െിന്ി
പക്ണ്ട മുഹൂർത്മാണ് ക്ിസ്്മസ്. മനുഷ്യർക് 
കിട്ടിയ ഏറ്റവം നല്ല ഭാഷയാണ് ക്ിസ്തു. അവനു 
മുന്നിലള് ഏറ്റവം വലിയ സാധ്യതയം ക്ിസ്തുവാ
ണ്. ജനിച്ചപ്ാപഴ മീറ സമ്ാനമായി കിട്ടിയതാ
ണ് ക്ിസ്തുവിന്. വരാനിരിക്ന്ന മരണത്ിെ� 
പ്രത്യക്ീകരണമായിരുന്നു ആ സമ്ാനം. അത
റിയാമായിരുന്നിട്ടും പനേഹത്ിെ� ഭാഷയാണ് 
ക്ിസ്തു സംസാരിച്ചത്. ആ ക്ിസ്തു
വിപലക്് നടന്നടുക്ാനുള് ഒരു 
വർഷം കൂടി ലഭിച്ചിരിക്ന്നു 
എന്ന ഓർമെ്ടുത്ൽ 
കൂടിയാണ് ക്ിസ്്മസ്. 
പുൽക്കൂടുകളിപലക്് 
െെറുതാകാനും 
ഹൃൈയങ്ങളിപലക്് 
പുൽക്കൂടുകെള 
പെർക്ാനും  
എല്ലാവർക്ം 
കഴിയെട്ട.
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താളുകൾ മറിക്കുമ്ാൾ

പ്രിൻറിങ്ങ് & �ബ്ിഷിങ്ങ്
എം.സി.ദവ.എം എക്ികയൂട്ടീവ്, ദുൈായ് 
Email: sevarthadxb@gmail.com

സൃഷ്ടികൾ ക്ണിക്ന്നു 

െസവാർത് മാഗസിനിപലക്് സൃഷ്ടികൾ ക്
ണിക്ന്നു. കഥകൾ, കവിതകൾ, പലഖനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവ അക്രങ്ങളാക്ി ഞങ്ങൾക്് 
അയച്ചുതരൂ.. 

ലഭിക്ന്ന സൃഷ്ടകളിൽ നിന്നും തിരെഞെടുക്
ന്നവ മാത്പമ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ.

Email: sevarthadxb@gmail.com 
Contact number: +971 504895126

For Private circulation inside the church  
compound only

എഡിമ്ാറിയൽ ടീം

രക്ാധികാരി
റവ: ഫാ. മാതയു കണ്ടത്ിൽ

െീഫ് എഡിറ്റർ
രാജു മാതയു

എഡിറ്റർ
പജായ് ഡാനിപയൽ

എഡിറ്റർ
സിൽവി സുനു

പകാ-ഓർഡിപനഷൻ
പജാസഫ് െജയിംസ്

പകാ-ഓർഡിപനഷൻ
ദഷജു സാം

ആർട്ടിക്ിൾ കളക്ൻ
പജാൻ തണുങ്ങാട്ടിൽ

പലഔട്ട് ഡിദസൻ 
ലിപ�ാ പതാമസ്

Al Quoz: Jibin John 056 7963536

Bur Dubai: Joby George 055 9919471

Deira: Jishu Kurian 050 3228143

DIP: Liju George 056 5734389

Gardens: Premin Thomas 055 6187271

Intl. City: Blessen John  055 1035136

Jafza: Libin Thomas 052 6554797

Karama: Bijin Jose 052 4595600

Quasis: Kevin Raj 056 5415575

Sonapur: Joby Joseph 050 7169395

MCYM Units & Contact Number
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വെനം അവതാരെമടുത്് മനുഷ്യകുലത്ി
െ� രക്കനായി ദൈവം ഭൂമിയിൽ �ിറന്ന 
ൈിവസം ക്ിസ്്മസ്. �രിണാമപ്രക്ിയകൾക്ം 
പമെല, ദൈവം യഥാർഥമനുഷ്യനായി തീർന്ന 
അതിൈ ഹൄത്ായ സംഭവം. ദൈവവം മനു
ഷ്യനും തമ്ിലള് സംപയാജനം - സ്രഷ്ടാവം 
സൃഷ്ടിയം.  �രിണാമസിദ്ധാന്പ്രകാരമുള് 
വികാസത്ിെ� മെറ്റാരു �ട്ടമല്ല, മറിച്ച്, 
മനുഷ്യകുലത്ിന്  പുതിയ മാനങ്ങളം, സാദ്ധ്യ
തകളം തുറന്നു െകാടുക്ന്ന, പനേഹത്ിൽ 
അധിഷ്ിതമായ വ്യക്തിത്വം. നസപറത്ിൽ 
നിന്നും പൂർണഗർഭിണിയായ പമരിപയയം കൂട്ടി 
പജാസഫ് പൈൈ്്ലപഹമിപലക്് പുറെ്ട്ടു. യാത്
യെട അവസാനം പ�റ്റുപനാവ് അനുഭവെ്ട്ട 
പമരിക്ായി ഒരുക്െ്ട്ടത് പുൽെത്ാഴത്ായി
രുന്നു. ഒടുവിൽ പുൽെത്ാട്ടിയിൽ ഉണ്ിപയശു 
�ിറന്നു. �ാ�മരണത്ിന് അധീനരായ ആൈാ
മ്യസന്തികെള വീെണ്ടടുത്് നിത്യജീവെ� 
അവകാശികളാക്ി തീർക്ന്നതിന് സ്വർഗ്ഗമ
ഹിമകൾ െവടിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി 
അവതരിച്ച ദൈവകുമാരെ� ജനനെത് 
ഓർക്ന്ന ൈിനം. ക്ിസ്തുവിന് ഭൂമിയിൽ �ിറക്
ന്നതിന് ഒരു മാതാവ് പവണെമന്ന് �ിതാവായ 
ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങെന കന്യകാമറി
യത്ിെ� ഉൈരത്ിൽ ക്ിസ്തു ഉരുവായി. ഈ 

പസവ്യർ മാതയു

മനേഹം ഭൂവിൽ
അവതരിച്ച ദിനം

ക്ിസ്തു നമ്മുെട ഹൃൈയത്ിൽ വസിക്പ്ാൾ 
മാതാവായ കന്യകാമറിയത്ിെ� സ്ാ
നമാണ് അവൻ നമുക്് ഓപരാരുത്ർക്ം 
വാഗ്ാനം െെയ്യുന്നത്. ക്ിസ്തു �ഠി്ിച്ചത് 
സ്വർഗസ്നായ എെ� �ിതാവിെ� ഇഷ്ടം 
െെയ്യുന്നവനാണ് എെ� സപഹാൈരനും 
സപഹാൈരിയം എെ� അമ്യം എന്നാണ്. 
ഇവിെടയാണ്  ക്ിസ്്മസ്ിെ� യഥാർത്ഥ 
സപന്ദശം പ്രതിഫലിക്ന്നത്. ക്ിസ്തുവിെ� 
ജനനെത്ക്റിച്ചും ക്ിസ്തു നിറപവറ്റുന്ന െൈൗത്യ
െത്ക്റിച്ചും നൂറ്റാണ്കൾക്് മുൻ�് പ്രവാെ
കന്ാർ െവളിെ്ടുത്ിയിരുന്നു. ൈി.സി. 8-ാം 
നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ക്ിസ്തു എന്ന രക്കെ� 
ജനനെത്ക്റിച്ച് ആൈ്യപ്രവെനം ഉണ്ടായത്. 
ഏശയ് എന്ന മഹാപ്രവാെകൻ രക്കെ� 
ജനനെത്ക്റിച്ച് ആൈ്യമായി പ്രവെിച്ചു: 
"കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകെന പ്രസവി
ക്ം. അവൻ അത്ഭുതമന്തി,  വീരനാം ദൈവം, 
നിത്യ�ിതാവ് എന്നറിയെ്ടും". ഇപതാെടാ്ം 
ഏശയ് മെറ്റാന്നുകൂടി പ്രവെിച്ചിരുന്നു: ‘അന്ധ
കാരത്ിൽ കഴിഞെിരുന്ന ജനം മഹത്ായ 
ഒരു പ്രകാശം കണ്, ഇരുളിെ� പൈശത്് 
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വസിച്ചിരുന്നവർക്് ൈിവ്യൈീപ്ിയം ശുഭപ്രതീക്
യം െൊരിയെ്ട്ടു. ക്ിസ്്മസ് പ്രകാശത്ിെ� 
ആപ�ാഷമാണ്.... പ്രതീക്യെടയം. ഇരുളിൽ 
നിന്നും പ്രകാശത്ിപലക്് �ാ�ത്ിൽനിന്നും 
പുണ്യത്ിപലക്് പലാകമാെക ഉറ്റുപനാക്ന്ന 
മഹാരക്യെട ആപ�ാഷം. ഡിസംൈർ മാസ
ത്ിെല കുളിരുള് രാത്ിയിൽ രക്കൻ �ിറന്നു. 
െരിത്ത്ിെല ഏറ്റവം വിനീതമായ �ിറവി. കാ
ലിെത്ാഴത്ിൽ കീറത്തുണികളിൽ െ�ാതിഞെ് 
കിടന്ന ശിശുവിെന ആൈ്യം കാണാൻ ഭാഗ്യമു
ണ്ടായതും താഴ്മയെട പ്രതീകങ്ങൾക്ായിരുന്നു 
– ആട്ടിടയന്ാർക്്. ക്ിസ്്മസ്- മനുഷ്യ�ാ�ങ്ങ
ൾക്് �രിഹാരം െെയ്ാനായി ദൈവപുത്നായ 
പയശുക്ിസ്തു എളിയവരിൽ എളിയവനായി 

ഭൂവിൽ ജനിച്ച സുന്ദരൈിവസത്ിെ� അനുസ്മര
ണവം ആപ�ാഷവം, �ടക്വം, �ാട്ടും, പകക്ം 
കപരാളെമാെക്യായി ക്ിസ്്മസ് ആപ�ാ
ഷത്ിൽ മുഴകുപ്ാൾ മറക്ാൻ �ാടില്ലാത് 
ഒന്നുണ്ട്: “നിെന്നപ്ാെല നിെ� അയൽക്ാര
െനയം പനേഹിക്ക” എന്ന വലിയ സപന്ദശം 
നൽകാനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചയാളാണ്  
പയശുക്ിസ്തു എന്നത്. അതുെകാണ്തെന്ന 
ഓപരാ ക്ിസ്്മസും നപമ്ാട് ആവശ്യെ്ടുന്നു; 
നമ്മുെട ഒരു െെറുപുഞ്ിരി പ�ാലം ക്ിസ്്മസി
െ� സപന്ാഷം അ�രനു �കരുന്നതാകണ
െമന്ന്. അതുെകാണ്ട് നമുക്ം, അ�രെനയം 
അയൽക്ാരെനയം നിറഞെ മനപസ്ാെട... 
പുഞ്ിരിപയാെട.. പനേഹിയ്ാം. `
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കാഴ്ച്ചസമർ്ണ പവളയിൽ 
നിൻൈിവ്യരൂ�െമൻ ഹൃത്ടത്ിൽ 
െൊരിയമാ പ്രഭാവലയത്ിൽ 
മതിമറന്നു ഞാനും തിരുസവിപധ നിന്നു. 

വിധവ തൻ കാണിക്െയ ദകെക്ാണ്ട നാഥാ 
ൈലഹീനനാെമൻ കുറവകൾെക്ല്ലാം 
�രിഹാരമരുൾെെയ്യും നിന്നുെട 
മനതാരിലല്ലപയാ എന്നുെമൻ അഭയം. 

�ാ�ികൾ ഞങ്ങൾ നിൻ സവിെധ 
കാഴ്ച്ചകളമായി നിരപെരുന്ന  പനരം 
കുഞൊടിെന പതടി നടക്മാ ഇടയെനപ്ാൽ 
നല്ലിടയാ നിൻൊപര പെർക്കൂ ഞങ്ങെളയം. 

ആപൈലിൻ കാഴ്ച്ചെയ ദകെക്ാണ്ട നാഥാ 
�ാ�ികൾ ഞങ്ങളെട സമർ്ണെത് 
സ്വീകരിക്ാനായ് ഈ ധരയിൽ നീ 
മർത്യനായ് �ിറപന്നാെരൻ ൈിവ്യപനേഹപമ 

വാക്കളാലതു വർണ്യമല്ല എന്നപമ 
െെയ്യുക സത് കൃത്യങ്ങൾ ൈിനവം 
ൈിവ്യനാഥനു കാഴ്ച്ച ഏകുവാനായി 
മാനസത്ിൽ ആത്മനിർവൃതി വന്നിടുവാനായി. 

അർ്ിക്െന്നൻ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ 
സത്പ്രവർത്ികൾ െെയ്ിടുവാനായ് എന്നും 
നന്മരമായി തീർപന്നാെരൻ ജീവിത -
സൽഫലങ്ങൾ നാഥന് കാഴ്ചപയകുവാനായി

കാഴ്ചച്ച സമർപ്പണം
പജാൈി പജാർജ്
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2020 എന്ന പുതിയ വർഷെത്�റ്റി പകൾക്
പ്ാൾ യഎഇ പ്രവാസികളെട മനസിപലക്് 
ആൈ്യം കടന്നുവരുന്നത് ഒരു �പക് 2020 EXPO 
എന്നാകും. എന്നാൽ മലങ്കര കപത്ാലിക്ൻ 
എന്ന നിലയിൽ പുനദരക്യത്ിൻെറ ശതാ
ബ്ിയിപലക്് ഒരു ൈശകം മാത്ം എന്ന െിന്യം 
ഉണ്ടാകണം. "കൃ� നിറയന്ന കുടുംൈങ്ങൾ" 
എന്ന സഭാ അസംബ്ി വിഷയത്ിെ� �ഠനഫ
ലങ്ങൾ പ്രാവർത്ികമാക്ി കുടുംൈങ്ങളിപലക്ം 
കൃ� ഒഴക്ണം.

1930 ൽ മാർ ഈവാനിപയാസ് �ിതാവ് ജ്വലി്ി
ച്ച പുനദരക്യത്ിെ� ൈീ�ശിഖ 5 ലക്ത്ിൽ 
�രം പ�രുെട ജീവിതത്ിൽ പ്രകാശം �രത്ി 
മലങ്കരമക്ൾ ഇന്നും െകടാെത കാക്ന്നു. 1930 
മുതലള് ആൈ്യ 50 വർഷങ്ങളിൽ മിഷൻ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ാണ് സഭ ഊന്നൽ നൽകിയത്. 
മാർ ഈവാനിപയാസ്,  മാർ െതപയാഫിപലാ
സ്, മാർ ഗ്ീപഗാറിപയാസ് എന്നീ �ിതാക്ന്ാ
രുെട പ്രവർത്നങ്ങളിൽ െതളിഞ്ഞുനിന്നതു 
പുനദരക്യം എന്ന ൈർശനമായിരുന്നു. ആൈ്യ 
നാളകൾ െവല്ലുവിളിയെടയം ൈാരിദ്്യത്ിൻെറ
യമായിരുന്നു. അന്നു ദവൈികർ ദസക്ിൾ 
െവിട്ടിയം കന്യാസ്തീകൾ കിപലാമീറ്ററുകൾ 
നടന്നും മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഏർെ�ട്ട
തിൻെറ ഫലമാണ് മാർത്ാണ്ം, �ാറശ്ാല 
രൂ�തകൾ.

�ിന്നീടുള് വർഷങ്ങളിൽ സഭ ഊന്നൽ െകാടു
ത്ത് സ്ാ�നങ്ങളെട രൂ�ീകരണത്ിനാണ്. 
�ള്ിപയാട് പെർന്ന് �ള്ികൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ
െമന്ന വന്ദ്യ മാർ ഈവാനിപയാസ് �ിതാവിെ� 
ൈർശനം വിൈ്യാഭാസ പമഖലയിൽ സമൂലമായ 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ി. �ിതാവിെ� ൈീർ�വീക്ണ
ത്ിൻെറ ഉത്പമാൈാഹരണമാണ് തലസ്ാന 
നഗരിക്് തിലകക്റിയായ മാർ ഈവാനിപയാ
സ് വിൈ്യാനഗർ. നിരവധി ആതുരാലയങ്ങൾ 
സ്ാ�ിച്ച് ആതുരപമഖലയിൽ കാരുണ്യത്ി
െ�യം �രി�ാലനത്ിെ�യം വിത്് �ാകാൻ 
മലങ്കര കപത്ാലിക്ാ സഭക്് സാധിച്ചു. 
ഇതിെനാ്ം സുവിപശഷവത്കരണശുശ്രുഷ
യിലൂെട ക്ിസ്ീയ മൂല്യം �കർന്നുെകാടുക്ാനും 
പ്രെരി്ിക്ാനും നമ്മുെട സ്ാ�നങ്ങളിൽകൂടി 
കൂടുതലായി സാധിക്മാറാകണം. 
പുനദരക്യത്ിെ�യം സുവിപശഷവത്ക
രണത്ിെ�യം പ്രസക്തി 2010 നു പശഷം 
വീണ്ം ശക്തിെ്ട്ടു എന്നതിെ� പ്രത്യക്മായ 
രൂ�മാണ് ഡൽഹി-ഗുഡ്ഗാവ്, പൂെന-കഡ്കി 
ഭദ്ാസനങ്ങളിെല സ്ാ�നങ്ങൾ. വടപക് 
ഇന്്യയിപലക്് മിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വ്യാ�ി്ിക്ാൻ ഇതിലൂെട സാധിച്ചു. 2010 നു 
പശഷമുള് ഈ കാലയളവിൽ തെന്നയാണ് 
സഭയെട പ്രഥമ അസംബ്ി നടന്നത്. സഭയെട 
സുവിപശഷ ൈൗത്യെത്്റ്റി വിെിന്നം െെ
യ്യുകയം, സുവിപശഷ െവളിച്ചത്ിൽ സ്വയം 

ൈ്െളസൻ പജാണ്
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ശതാബ്ച ദിയിമേക്കുള്ള 
ദശകം
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നവീകരിക്കയം ആ െവളിച്ചം അപനകരിപലക്് 
�കരുന്നതിനുള് തീരുമാനങ്ങൾ ദകെക്ാള്ളു
കയം െെയ്ത്.  അതിെ� ഫലമാണ് സുവിപശ
ഷസം�ം രൂ�ീകരണം. പുനദരക്യത്ിെ�യം 
സുവിപശഷവത്കരണത്ിെ�യം തീക്ഷ്ണത 
വീെണ്ടടുത്് പുനദരക്യെത് പുനരുജ്ീവി്ി
ക്ാൻ ഇത് സഹായിച്ചു. 
ഭാരതത്ിെല സുവിപശഷവത്കരണത്ി
നു ഇരു�താം നൂറ്റാണ്ടിൽ നവദെതന്യം 
നൽകിയ പപ്രഷിതവര്യനാണ് മാർ ഈവാ
നിപയാസ് �ിതാവ്. "നിങ്ങൾ പലാകെമങ്ം
പ�ായി സുവിപശഷം പ്രസംഗിക്വിൻ" എന്ന 
ക്ിസ്തുനാഥൻെറ കല്പനയാണ് �പത്ാസാകുന്ന 
�ാറപമൽ സ്ാ�ിക്െ്ട്ട സത്യസഭെയ നയി
ക്ന്നത്. പപ്രഷിത പ്രവർത്ികളിലൂെടയം മിഷൻ 
പ്രവർത്നങ്ങളിലൂെടയമാണ്  സുവിപശഷവ
ത്കരണം സാധ്യമാകുക എന്ന് മാർ ഈവാനി
പയാസ് �ിതാവ് പ്രവാെകതുല്യം െതളിയിച്ചു. 
ഭാരതത്ിൽ സുവിപശഷവത്കരണം പൂർത്ി
യാക്ാനുള് �ിതാവിെ� അപന്വഷണവം 
പ്രാർത്ഥനയം െകാെണ്ടത്ിച്ചത് പുനദരക്യം 
എന്ന മഹാ സംഭവത്ിപലക്ാണ്. കക്ിവഴക്
കളം പകാടതിവ്യവഹാരങ്ങളം മൂലം സമാധാനം 
നഷ് ടമായ സഭയിൽ നിന്ന് സത്യസഭയിപലക് 
പുനദരക്യെ്ട്ട്, സമാധാനം വീെണ്ടടുക്വാൻ 
�ിതാവിന് കഴിഞ്ഞു. സമീ� കാല സംഭവങ്ങ
ളെട െവളിച്ചത്ിൽ ഇത് �രിപശാധിച്ചാൽ 
പുനദരക്യത്ിെ� പ്രാധാന്യവം പ്രസക്തിയം 
ആർക്ം മനസ്ിലാകും. അെല്ലങ്കിൽ ഒരു�പക് 
നമുക്ം െതരുവിൽ മുദ്ാവാക്യങ്ങൾ വിളിപക്ണ്ടി 

വരുമായിരുന്നു. അന്ന് ലഭിച്ച സമാധാനവം 
സമയവം സുവിപശഷവത്കരണം എന്ന മാർ 
ഈവാനിപയാസ് �ിതാവിൻെറ ൈർശനം പ്രാ
വർത്ികമാക്ാൻ വിനിപയാഗിക്ാം.

സുവിപശഷ ശുശ്രുഷ നമുക്് പ്രഥമവം പ്രധാ
നവമാകണം. ശതാൈ് ൈിയിപലക്് കടക്ന്ന 
ഈ ൈശകത്ിൽ ഇതിനുള് തീരുമാനങ്ങൾ 
ദകെക്ാള്ണം. അയയ്െ്ടുന്ന പമഖലകളി
ലം എത്െ്ടുന്ന ഇടങ്ങളിലം നാം സുവിപശഷ 
പപ്രഷിതരാകണം. സഭയെട വ്യക്തിത്വം കാത്തു
സൂക്ിച്ചു ദക്സ്വമൂല്യങ്ങളിൽ ജീവിക്പ്ാൾ 
നാം ക്ിസ്തുവിൻെറ ജീവിക്ന്ന സാക്ികളാകും. 
സുവിപശഷ പ്രപ�ാഷണം വാക്കളിൽ മാത്മ
ല്ല, �പരാ�കാരപ്രൈമായ പ്രവർത്ികളിലൂെടയം 
സഹജീവികപളാടുള് കരുണയിലൂെടയമാണ് 
നിർവഹിക്െ്പടണ്ടത്. ഇെതല്ലാം സമൂഹത്ി
െ�യം സഭയെടയം അടിസ്ാന�ടകമായ 
കുടുംൈത്ിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്ാം. ദൈവപനേ
ഹം പുനരാവിഷ്കരിക്െ്ടുന്നത് ൈ്തികൾ 
�രസ്പരവം, മക്ളം മാതാ�ിതാക്ളം തമ്ിലം 
ഉള് പനേഹത്ിലാണ്. ഈ പനേഹം കുട്ടികളി
പലക്് �കർന്നും സഹജീവികപളാടുള് കരുണ 
അവെര �ഠി്ിച്ചും സുവിപശഷപ്രപ�ാഷണം കു
ടുംൈത്ിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അതിന് �രിശുദ്ധാ
ത്മാഭിപഷകത്ിനായി പ്രാർത്ഥിക്ാം. "ഞാൻ 
സ്വർഗ്ഗത്ിലിരുന്ന് പുനദരക്യത്ിനായി 
പ്രാർത്ഥിക്ം" എന്ന് �റഞെ, സുവിപശഷവത്ക
രണം ജീവിതൈർശനമായി കണ്ട, മാർ ഈവാ
നിപയാസ് �ിതാവിെ� മാധ്യസ്ം അതിനു 
സഹായിക്െട്ട.
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കേരള േക്തോലിക്തോ മെത്തോൻ സെിതിയുമെ (KCBC)-യുമെ 
െസക്ട്ടറി ജനറലായി തിരെഞെടുക്െ്ട്ട  

ൈപത്രി ഭദ്ാസനാധ്യക്ൻ 

അഭിവന്ദ്യ ക�തോസഫ് െതോർ കതതോെസ് 
െമത്ാപ്ാലീത്യ്്  

അനുപമാൈനവം പ്രാർത്ഥനാശംസകളം..
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സ്വർഗ്ഗീയ കാരുണ്യത്ിെ� അപ്ാപസ്ാല 
എന്ന് അറിയെ്ടുന്ന വി. ഫൗസ്റീന, 1905 
ഓഗസ്റ് 25ന് പ�ാളണ്ടിെല പലാഡ് സ് എന്ന 
സ്ലത്ാണ് ജനിച്ചത്. െഹെലന എന്നായി
രുന്നു ഫൗസ്റീനയെട ജ്ാനനോനപ്ര്. ൈാ
ല്യത്ിൽ തെന്ന കുടുംൈത്ിെ� സാ്ത്ിക 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവൾക്് ഒരു വീട്ടുപവലക്ാരിയ
െട കു്ായം സമ്ാനിച്ചു. എങ്കിലം തെ� �തി
െനട്ടാമെത് വയസ്ിൽ തന്നിെല ദൈവവിളി 
അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തലസ്ാനനഗരിയായ 
വാപ്ായിൽ ഉള്  "കാരുണ്യമാതാവിെ� പസാ
ൈരിമാർ” എന്ന മഠത്ിൽ പെരുകയം  സിസ്റർ 
പമരി ഫൗസ്റീന െകാവാൾസ് ക എന്ന നാമം 
സ്വീകരിക്കയം െെയ്തു.          

ഏകപൈശം 10 വർഷങ്ങൾക്് പശഷം ക്യപരാ
ഗൈാധിതയായ അവൾക്് പജാലികൾ ഒന്നും 
തെന്ന െെയ്ാൻ കഴിയാത് വിധം ക്ീണി
തയായി. ഈ കാലയളവിൽ പയശുനാഥൻ 
�ലപ്ാഴായി വിശുദ്ധയ്് പ്രത്യക്െ്ടുകയം, 
അവെയക്റിച്ച് വി. ഫൗസ്റീന തെ� ഡയറി
യിൽ പരഖെ്ടുത്തുകയം െെയ്യതിരുന്നു . 
അവ �ിന്നീട് “ഡയറി:ഡിദവൻ പമ്ി ഇൻ 
ദമ പസാൾ” എന്ന പ�രിൽ പുസ്കമായി പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. അതിൽ 1931 െഫബ്രുവരി 22ന് ൈിവ്യ
കാരുണ്യനാഥനായ ഈപശാ വി. ഫൗസ്റീനക്് 
പ്രത്യക്െ്ടുകയം അവൾ ൈർശിച്ച പ്രകാരം, 
തൂെവള് വസ്തമണിഞെ് ചുവപ്ം െവളപ്ം 
ഇടകലർന്ന പ്രകാശം വമിക്ന്ന തിരുഹൃൈയ
പത്ാടുകൂടിയള് തെ� ആ െിത്ം വരക്വാൻ 
പയശുനാഥൻ വിശുദ്ധപയാട് ആവശ്യെ്ടുകയം 
െെയ്തു.  ക്രൂശിതനായ ക്ിസ്തുവിെ� തിരുഹൃൈയ
ത്ിൽ നിന്നും ഒഴകിയ രക്തെത്യം െവള്
െത്യം ആണ് ഈ രശ്ികൾ സൂെി്ിക്ന്നത്.  
അതിൻപ്രകാരം 1934 ജൂണിൽ ൈിവ്യകാരുണ്യ
ത്ിെ� ആ  െിത്ം പൂർത്ിയായി. െിത്ത്ി
ന് താെഴയായി "പയശുപവ, നിന്നിൽ ഞാൻ 
വിശ്വസിക്ന്നു" എന്ന് ആപലഖനം െെയ്യതി
രിക്ന്നു. 

1938 ഒപ്ാൈർ 5-ാം തിയതി പ�ാളണ്ടിെല 
ക്ാപക്ായിൽ വച്ച് വി. ഫൗസ്റീന തെ� മു്ത്ി
മൂന്നാമെത് വയസിൽ നിത്യസമ്ാനത്ിനായ് 
വിളിക്െ്ട്ടു. വി. പജാണ്പ�ാൾ രണ്ടാമൻ 
മാർ്ാ് സിസ്റർ പമരി ഫൗസ്റീനെയ 1993 
ഏപ്രിൽ 18-ന് വാഴ്ത്തെ്ട്ടവളായം,  2000 ഏപ്രിൽ 
30-ന് വിശുദ്ധയായം പ്രഖ്യാ�ിച്ചു. പലാകയവജ
നൈിനത്ിെ� മധ്യസ്യായ  വി. ഫൗസ്റീന
യെട ഓർമ്ത്ിരുന്നാൾ ഒപ്ാൈർ 5-ന് വി. 
കപത്ാലിക്ാ സഭ ആൈരിച്ചു വരുന്നു. 

• ദൈവത്ിെ� കരുണയ്ായി പ്രാർഥിക്ക

• ക്ിസ്തുവിെ� അനന്മായ കരുണയിൽ വിശ്വ
സിക്ക 

• മറ്റുള്വരിപലക്് ദൈവകാരുണ്യം ഒഴകു
ന്നതിനുള് ൊലകമായി പ്രവർത്ിക്ാൻ 
ഉതകുംവിധം എല്ലാവപരാടും കാരുണ്യപത്ാെട 
ഇട�ഴകുക                                                        

എന്നീ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് വി. ഫൗസ്റീന പ്രെരി
്ിച്ച ദൈവകാരുണ്യഭക്തിയെട അടിസ്ാനം.

വിശുദ്ധ ഫൗസ്റീന
തയ്ാറാക്ിയത് : പജാൻ തണുങ്ങാട്ടിൽ
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Leah Anna  Scaria
Luke 1:39-56

Praise and glory to the matchless name of our Lord Jesus 
Christ 

Respected Acha, Parents and my dear friends , todays gos-
pel passage was taken from Luke  Chp1 Verse 39-56 . It 
describes 2 very important events in the history 

1. The visitation of Mother Mary to her cousin Elizabeth 

2. The Magnificat also known as the canticle or the Song 
of praise 

The theme of visitation was how Blessed Mary responded 
to the promptings of the Holy Spirit and set out on a mis-
sion of Charity .

There are some aspects we can learn from this incident 

Mary is always a Visitor in your life

The story of Visitation is a reminder that Mary always 
wants to reach out to us and to bring Jesus into our lives.

Upon hearing from Archangel Gabriel that Elizabeth was 
six months pregnant, Mary rushed to the town of Elizabeth 
for she knew it was a time that her cousin needed her the 
most. Mary was pregnant herself; But why would she travel 
such a long distance and risk herself and the most impor-
tant baby in the world… just for her old cousin? 

That’s because Mary’s heart had so much love for other 
people and she was inspired by her unparalleled devotion 
to God.

Welcome God and Mary and receive them well

When Mary visited her cousine  she was greeted back 
warmly. Just like when someone important visits our 
homes we try our best to welcome the visitor with hospi-
tality. Our homes should have a welcoming atmosphere for 
God and Our Blessed Mother who are always reaching out 
to our families. 

A home is indeed welcoming where all the people that live 
there are in state of grace. In our houses the Altar, Holy, 
Sacramentals and a Crucifix, are physical signs of holiness. 
However most importantly, our mind, body and spirit, 
must also be cleaned of temptations and sins through daily 
prayer, family prayer  and the Sacraments .

Our Holy Visitors  will see that we ardently desire and 
welcome them to be in our lives, and that our homes, our 
families, our own selves belong entirely to God.

Be a good Visitor to other people, similar to Mary

 Just as people are brought to us by God to send us His 
love, we are also visitors to other people. Therefore, we 
must sincerely try our hardest to reflect the love of God in 
our words and deeds to others

Mary’s kindness to her old cousin Elizabeth also showed 
how deep her faith to God was. Even Elizabeth was inca-
pable of helping her in return in any way, she wanted to 
help her because she knew that loving a person in need was 
loving God Himself. Her help to Elizabeth, was not limited 
to physical assistance; Mary brought her physical as well 
as emotional and spiritual consolations. As such, she did 
corporal and spiritual works of mercy to Elizabeth.

(Catechism of the Catholic Church, teaches us about the 

Corporal Works of Mercy as

Kind acts of helping our neighbors with their material and 
physical needs.

– feed the hungry, shelter the homeless, clothe the naked, 
visit the sick and imprisoned, bury the dead, give alms to 
the poor

Spiritual Works of Mercy as

Kind acts of compassion, helping our neighbors with their 
emotional and spiritual needs.

– instruct, advise, console, comfort, forgive, bear wrongs 
patiently

Mary did in haste, act in a timely manner

The voice of the Holy Spirit deep inside told Mary that her 
cousin needed help. The scriptures point out that she trav-
eled in haste to meet her cousin.

What she did was give in to the voice of the Holy Spirit 
directing her to do the act of kindness to her neighbor-in-
need and what is pleasing in the eyes of God. Life requires 
us to make some big decisions at times. Decision-making 
should always be made with prudence and carefulness .A 
deep and consistent prayer life to God and the Saints, es-
pecially to Mary for her intercession, are necessary to be 
able to have the guidance and light during hasty important 
decisions and to act wisely according to the will of God 

Further we come across the  ,The Magnificat or Canticle 
is the song of praise in todays passage . Thourgh her song 
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she shows us how we should thank God for His mercy and 
grace. 

She first magnifies His name, blessing Him and granting 
Him worship. 

Then she explains how He saves us, by reversing the wis-
dom of the world and showing grace to the poor and lowly. 

She wraps up by pointing us to God’s covenant, show-
ing His faithfulness through all generations, keeping His 
promise to Abraham to redeem Israel.

 And the most important part is that she believes.

Through the event of visitation and the Magnificat ex-
plained  may we welcome the people who come to us, with 
much affection and care; and let us come to other people’s 
lives, as visitors, as instruments of the love, kindness and 
peace of the Lord Our God and Our Lady.   Like blessed 
Mary let us understand Gods covenant , call up to God in 
faith and above all believe  . Amen

Speech : Alma Mariya George
Mathew 16:5-12

In the Gospel passage, Jesus compares the doctrine and 
teachings of the Pharisees and Sadducees as yeast. I know 
you are familiar with “yeast” especially if you like baking. 
Yeast is something that is used in the making of bread, it 
spreads through the dough, making it rise. But then, what 
is the “Yeast” of the Pharisees and Sadducees? 

But then, what is the “Yeast” of the Pharisees and Saddu-
cees? The Pharisees were the legalists of their day. These 
religious hypocrites had traded the Word of God and His 
mercy and grace for man-made traditions and rituals. Their 
form of ungodliness was characterized by outward show 
without inward reality, external piety without internal 
righteousness. The Sadducees rejected much of what had 
been conveyed through the ancient prophets. The teaching 
of the Pharisees minimized the importance of love, justice, 
and mercy, which conflicted with Jesus’ teaching. To grow 
in being more like Jesus as loving, just, and compassionate 
persons, the disciples needed to be on guard against the 
teaching of the Pharisees. So Jesus tells them “beware of the 
yeast of the Pharisees and Sadducees.” 

Jesus’ warning to His disciples about the “yeast” of the 
Pharisees and Sadducees applies to us as well. Remember 
that “Yeast” is simply an illustrative way of referring to the 
influence of a person. Just as a little yeast will affect a whole 
loaf of bread, so it only takes a little influence from poi-
soned thought or corrupt teaching of someone to affect us. 
St. Paul tells us in 1 Cor.3:1- 9 that the jealousy and quarrel 
among the Christians brought division in the Church. 

Therefore, the message that we need to carry home is that - 
First of all, Be a truth seeker. Be aware that there are many 
false teachers out there. If you blindly believe everything 
you hear and read, then you will find yourself in deep trou-

ble. You have to expend the energy to find out the truth. 
You have to check out what a person says and determine if 
it is fact or fantasy, the truth or a lie, reality or imagination. 
Today media is one of the worst “yeast of the Pharisee” we 
need to be aware of. 

Secondly, The more you understand God, the greater your 
defense against corrupt religious teaching or poisoned in-
formation. Are you taking advantage of the opportunities 
to learn? The church holds Sunday School, seminars and 
various Bible Studies. Are you consistently involved in your 
own devotions and Bible Study? What do you read, listen 
to and watch? The opportunities are all around you, but 
unless you make the effort to be involved with them, you 
will not have the true knowledge and you will not grow. 

Finally, A sort of Pharisees are still around us. Beware of 
people who say you should do this and not do that and are 
unable to back up what they say with a clear explanation 
from the Scriptures.

Speech : Arwin Saji 

We can see in Mark 10 that the Pharisees try to trap Jesus 
by asking “does law allow a man to divorce his wife?”, espe-
cially because as Moses had given permission for that. For 
this Jesus replies and makes them understand that Moses 
was forced to make the law for people like you but In the 
eyes of God it is a sin and whoever divorces his wife and 
marries another woman commits adultery.

We have to worship God and only one God almighty as he 
is the one who can protect us from all difficulties and sor-
rows. We should try to continue to be faithful on a firm and 
sure foundation, and must not allow ourselves to be shaken 
from the hope we gain when we hear the gospel.

As it is written in James 2, we should have faith in God and 
also in action. There are many people who have faith in 
God like going to church regularly, praying in house. But 
when they have to help others or in times of needy, they 
keep a closed eye and try to avoid that. So these people 
have faith but no action and Jesus has clearly mentioned 
that when you help one among yourselves that means you 
have helped me and such people are blessed.

Abraham proved his faith and his action when he offered 
his son Isaac on the altar and so God accepted Abraham 
as righteous. If you have faith but you do not put that faith 
in action in the form of helping others, forgiving others 
or supporting others then what is the use of your faith. So 
like the body without the spirit is dead, also faith without 
action is dead. 

So let us all strive hard to pray sincerely to God and ask 
for his blessings and also to lead a life with meaning where 
we can put our faith and action together to make a better 
world.
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Speech by Brijith M Varghese
Gospel Reading – Mark 16: 14-18

Jesus is the savior of the world. His mission on earth was 
to die for the sins of the mankind. But because he lived a 
sinless life, death could not hold Him captive and He rose 
from the dead. During the time, He had given clear un-
derstanding to the disciples that He would die but would 
be raised back to life. But the disciples never had a grasp 
on these matters. 

When Jesus appeared before His disciples, He rebuked 
them of their unbelief and hardness of heart. It was their 
heavy hart that caused them to turn a deaf ear to the teach-
ings of Jesus, and their overwhelming grief that made them 
to refuse to believe in the testimony of those who had seen 
the resurrected Lord. 

Before ascending into heaven Jesus gave them a message: 
“Go into all the world and preach the gospel to every crea-
ture”. Preaching the gospel is the Christina mandate that 
has been entrusted to us by the Lord Himself.  Jesus gives 
us a mission to preach gospel to those around us. Those 
who believe in Him are saved and will not have to endure 
hell. Because His blood paid for our sins. 

Speech : Teena Philip
Luke 1; 5 - 25

The gospel message is on a promise: a message from the 
Arch Angel (Gabriel ) to Zachariah a priest, and his wife 
Elizabeth.  They had no children and were aged too. It was 
a time of “hoping against hope” for them. While priest 
Zachariah was leading the congregation in worship, he was 
blessed with a vision and a message. it is not a mere prom-
ise of a child, rather for bestowal of blessings for the whole 
human kind.

First message is about the high esteem the text expresses 
about the parents referred over here. It is stated of Zach-

ariah and Elizabeth that “both of them were just in front 
of the Lord and were impeccable concerning the Laws of 
the Lord.” (Luke Ch. 1. Verse 6.) The Gospel narrator is 
of the opinion that the parents are to be blameless in their 
relation with the Lord and the society.  Let all our parents 
be good models, role models for own children. When Paul 
was advising the Ephesian church, he admonished them to 
be kind to their children by remaining faithful.

The second message from today’s text comes from the ap-
preciable things stated of the worshiping community. In-
terestingly, it is not merely the family of priests only being 
appreciated, rather the people who responsibly participat-
ed in worship also deserve credit. In verse 10 it is stated, 
while the priest was incensing, the congregation also was 
offering prayers. This points to the need for participatory 
prayers by the celebrants and the believers together. The 
psalmist extolled: “I’ll praise the Lord always.” He was 
mindful to speak out; “in the company of the faithful, I will 
praise the lord.”

The third aspect is on the appreciable things about the ex-
pected child. Interestingly the gospel text states this in dia-
lectical placement. On the one hand the text describes how 
the boy is to be a joy for all and on the other hand it is nar-
rated for whom the child is to bring joy. This is a challenge 
for all of us;, are we particular to bring joy for our families. 
What about we as children providing joy to the society at 
large? The text also speaks of how that expected child could 
bring in joy? It is stated in black and white: he won’t take 
strong drink, will be filled with holy spirit”

The biblical message is one of the ways of God conversing 
with us. Our parents need to be just and spotless in the 
commands of our Lord. We the worshipper’s need to re-
spond positively with our life and worship to the Lord. And 
finally, we the children with our disciplined life should 
continuously attempt to bring joy and peace to the families, 
parents and the society at large.

Shijo Jacob Abraham & FamilyPaulson Manapurath & Family
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The world consists of countries, which again con-
stitute states, districts, villages and then we have 
small ethnic  and religious communities. There are 
so many bifurcations to divide us but still we all live 
in the same world in harmony. All these communi-
ties and small sects of people jointly contribute to 
the betterment of this planet.  Sikh community is an 
excellent example of selfless service. All Sikhs are 
encouraged to perform Seva or Selfless Service. This 
is not only good for community relations, but also is 
good for the morale uplifting of the person. You will 
find Sikhs are engaged in free service in Gurdwaras 
by washing dishes, cleaning floors, serving food, etc 
without any specific designation or lead position.

In this new era, people largely have become so 
self-centric that they don’t see anything beyond 

themselves. Though there are a lot of talks about 
social responsibilities, we do not really see selfless 
service. Our communities have representatives who 
lead groups and work towards betterment but we 
still lack the selflessness. It is not always about the 
monetary support, but the community needs par-
ticipating service too.  If the representative is taken 
aback from his prime position his selfless service 
completely disappears and vanishes till he gains 
back the position. It is only about me & myself. If 
the positions are not for me, then I have nothing to 
do with the community. So where is the selflessness?

We can certainly materialize that change by giving 
our time and service to the community without the 
greed of getting a prime position.

If not for me, 
then I have nothing 
to do with it

Robert Thomas

എം. സി.ദവ.എം. യ.എ.ഇ. പകന്ദ്രസമിതിയെട  

പ്രസിഡ�് ആയി തിരെഞെടുക്െ്ട്ട െറജി പകാശിക്്  
ദുൈായി സമൂഹത്ിെ� പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ...

ANNIVERSARY WISHES
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വതോർ്േൾ 
ചിലങ്ക - 2019  
എല്ലാ വർഷവം നടത്ിവരാറുള് െിലങ്ക (എം.
സി.ദവ.എം. ദുൈായ് കപലാത്സവം), 2019 െസ�്റ്റം
ൈർ 6-ാം തീയതി െകാടിപയറി. ക്ിസ് തീയ ലളിതഗാ
നം (Male & Female), പ്രസംഗം, കഥാപ്രസംഗം, പമാപണാ 
ആ്് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ ഉൾെകാള്ിച്ചുെകാണ് 
നടത്ിയ െിലങ്കയിൽ താെഴ �റയന്ന മത്സരാർത്ഥി
കൾ സമ്ാനങ്ങൾ കരസ്മാക്ി.
ലളിതഗതോനം (Male) 
ഒന്നാം സമ്ാനം : സുപമഷ് െെറിയാൻ (അൽ ഖൂസ് ) 
രണ്ടാം സമ്ാനം : നിജു കുഞെച്ചൻ (കരാമ) 
മൂന്നാം സമ്ാനം : ലിജു മാതയു (െൈയ് റ)

ലളിതഗതോനം (Female ) 
ഒന്നാം സമ്ാനം : പരഷ്മ പ�ാൾസണ്  (കരാമ) 
രണ്ടാം സമ്ാനം : സിനു വർഗീസ്   (ഖിദസസ് ) 
മൂന്നാം സമ്ാനം : ജിൻസി ജയിൻ  (ൈർ ദുൈായ് )

പ്രസംഗം
ഒന്നാം സമ്ാനം : ൈി�ാ ൈിപജാ  (െൈയ് റ) 
രണ്ടാം സമ്ാനം : അനു ജിൈിൻ (കരാമ) 
മൂന്നാം സമ്ാനം : സൗമ്യ ലിപജാ  (ഖിദസസ് )

കെതോക�തോ ആക്്  
ഒന്നാം  സമ്ാനം : സൗമ്യ ലിപജാ  (ഖിദസസ് ) 
രണ്ടാം സമ്ാനം : ലിബു വർക്ി  (െൈയ് റ) 
മൂന്നാം സമ്ാനം : അനിലാ അനിയൻ  (കരാമ)

േഥതോപ്രസംഗം   
ഒന്നാം സമ്ാനം : അനില അനിയൻ & ടീം  (കരാമ) 
രണ്ടാം സമ്ാനം : സൗമ്യ ലിപജാ&ടീം (ഖിദസസ് )
മൂന്നാം സമ്ാനം : ൈിപജാ ൈാബു & ടീം (െൈയ് റ)
 
െിലങ്ക 2019 ഓവർഓൾ കീരീടം കരാമ യൂണിറ്റ് (മാർ 
െതപയാഫിപലാസ് െമപമ്ാറിയൽ പ്ാഫി) സ്വന്മാ
ക്ി. ഖിദസസ് (മാർ പസപവറിപയാസ് െമപമ്ാറിയൽ 
പ്ാഫി), െൈയ് റ (മാർ അപപ്രം െമപമ്ാറിയൽ പ്ാഫി) 
എന്നിവർ രണ്ം, മൂന്നും സ്ാനങ്ങൾ കരസ്മാക്ി. 
മലങ്കര കപത്ാലിക് സഭ ഗൾഫ് പകാർഡിപനറ്റർ 
ഫാൈർ മാതയൂ കണ്ടത്ിൽ പജതാക്ൾക്് പ്ാഫികൾ 
സമ്ാനിച്ചു. 
 
 

എക്തോദ് - 2019 (8th എഡിഷൻ) 
ദുൈായ് എം.സി.ദവ.എം. യൂണിറ്റുകെള മുഴവൻ 
ഉൾെക്ാള്ിച്ചുെകാണ്ട് എക്ാൈ് 2019 ക്വിസ് മൽസരം 
െസ�്റ്റംൈർ 27 -ാം തീയതി നടത്െ്ട്ടു. മൽസ
രത്ിൽ ജൈൽ അലി യൂണിറ്റ് ഒന്നാം സ്ാനവം, 
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കരാമ യൂണിറ്റ് രണ്ടാം സ്ാനവം,  ഇ�ർനാഷണൽ 
സിറ്റി യൂണിറ്റ് മൂന്നാം സ്ാനവം കരസ്മാക്ി. മാർ 
ഈവാനിപയാസ്,  മാർ ഗ്ീപഗാറിപയാസ്,  മാർ 
ൈപസലിപയാസ് എവപറാളിങ് പ്ാഫികൾ ഒന്നും, 
രണ്ം, മൂന്നും സ്ാനക്ാർക്് യഥാക്മം ദകമാറി . 

�പെതോല പ്രതോർത്ഥന  
ഒപ്ാൈർ മാസം ദുൈായിെല എം.സി.ദവ.എം.  യൂണിറ്റുകളെട പനതൃത്വത്ിൽ എല്ലാ െവള്ിയാഴ്ച
യം ജ�മാല പ്രാർത്ഥന നടത്ി.
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കേദ്്ലകേം
എം.സി.ദവ.എം, യ.എ.ഇ. െസൻ്ൽ  സമിതിയെട  പനതൃത്വത്ിൽ കപരാൾഗാനമത്സരം  2020 ജനുവരി 23-
ന് ദവകുപന്നരം 7 മണിക്് ദുൈായ് െസ�് . പമരീസ് പൈവാലയത്ിെ� െമയിൻ ഹാളിൽ വച്ച് നടത്െ്ടുന്നു.   
ഉണ്ിപയശുവിെ�  തിരു്ിറവി ഉൈ്പ�ാഷിക്ന്ന കപരാൾ ഗാനങ്ങളമായി വിവിധ എമിപററ്റുകളിൽ നിന്നുളള 
ഗായകസം�ങ്ങൾ  ഒരുമിക്ന്ന “പൈൈ്്ലപഹം” സന്ധ്യയിപലക്്   ഏവർക്ം സ്വാഗതം.

തതോലന്് - 2019  
എം.സി.ദവ.എം. െസൻ്ൽ സമിതിയെട പനതൃത്വത്ിൽ 
ജൈൽ അലിയിൽ വച്ച് നടന്ന താലന്് 2019 മത്സരത്ിൽ 
ദുൈായ് �ടകം ഓവർ ഓൾ രണ്ടാം സ്ാനം കരസ്മാക്ി.  
പമാപണാ ആ്് (ലിബു വർക്ി),  ലളിതഗാനം (Female ) - 
(സിനു വർഗീസ് ), ലിറ്റർജിക്ൽ സമൂഹഗാനം, എന്നിവയിൽ 
ഒന്നാം സ്ാനവം,  പ്രസംഗം (ൈി�ാ ൈിപജാ), ക്വിസ് (സിജി 
& ടീം), െതരുവ് നാടകം (സാംജി & ടീം ) എന്നിവയിൽ  രണ്ടാം സ്ാനവം, ലളിതഗാനം (Male) - (സുപമഷ് 
െെറിയാൻ) മൂന്നാം സ്ാനവം കരസ്മാക്ി. 

എം.സി.വവ.എം. ദിനതോചര�ം 2019 
യവജന സഭയെട മദ്ധ്യസ്നായ വി. ഫ്ാൻസിസ് അസ്ീസിയെട തിരുന്നാൾ ദുൈായ് �ടകം  ഒപ്ാൈർ 
മാസം 4-ാം തീയതി സമുെിതമായി ആപ�ാഷിച്ചു. ദവകിട്ടു 6 മണിക്് മലയാള മപനാരമ യ.എ.ഇ. ജനറൽ 
മാപനജർ ശ്ീ. രാജു മാതയുവിെ� ക്ാപസ്ാടുകൂടി ആരംഭിക്കയം, അതിനു പശഷം വിശുദ്ധ കുർൈാനയ്ക്കു മുൻ�് 
എം.സി.ദവ.എം.  പ്രസിഡ�് ശ്ീ. പജാസഫ് െജയിംസ് �താക ഉയർത്തുകയം, MCYM ജനറൽ െസക്ട്ടറി 
ശ്ീ. ദഷജു സാം പ്രതിജ് െൊല്ലി െകാടുക്കയം െെയ്തു. അന്നെത് വിശുദ്ധ കുർൈാനയിൽ യവജനങ്ങൾ 
ശ്രുശൂഷകരായി കാർമ്ികെന സഹായിച്ചു .

യുവ�ന സകമേളനം  
നവംൈർ മാസം 8-ാം തീയതി െവള്ിയാഴ്ച്ച 
ദവകുപന്നരം 6 മണിക്് അഭിവന്ദ്യ പതാമസ് മാർ 
യൗപസൈിപയാസ് �ിതാവിെ� അദ്ധ്യക്തയിൽ 
യവജനസപമ്ളനവം ക്ാസും നടത്െ്ട്ടു. ൈഹു. 
�ിതാവിെ� സന്ദർശനം യവജനങ്ങൾക്്  അനുഗ്ഹ
പ്രൈം ആയിരുന്നു.

14DECEMBER - 2019

പൂമന-േഡ്േി എക്തോർകക്റ്് ഇനി ഭദ്തോസനം  
സഭയ്് വീണ്െമാരു ധന്യ നിമിഷം.. പൂെന-കഡ്കി െസ�് എപഫ്ം എക്ാർപക്റ്റ് ഭദ്ാസനമായി 
നവംൈർ - 23 ന്  ഫ്ാൻസിസ് മാർ�ാ് ഉയർത്ി. നിലവിെല എക്ാർപക്റ്റ് അധ്യക്ൻ  
പഡാ.പതാമസ് മാർ അപന്ാണിപയാസ്  ഭദ്ാസനത്ിെ� പ്രഥമ െമത്ാപ്ാലീത്യാകും. 
ആന്ധാ പ്രപൈശ്,െതലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര,പഗാവ എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളിെലയം, കർണാടക തമി
ഴ്ാട് എന്നിവയെട െില പ്രപൈശങ്ങളം പെർന്ന് വിവിധ �ട്ടണങ്ങളിലായി 33 ഇടവകളം 8 മിഷൻ 
പമഖലകളമാണ് ഭദ്ാസനത്ിനുള്ത്. അഭിവന്ദ്യ പതാമസ് �ിതാവിന് പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ..
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 UAE MCYM 2017-19 സസൻട്രൽ സമിതി അംഗങ്ങൾക്്ച
ദുബായ്ച MCYM സറെ നന്ിയം സ്ച മനഹാദരവം
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1969 ഡിസംൈർ 13-ാം തീയതിയാണ് പഹാെസ മരിപയാ െൈർപഗാളിപയാ �ൗപരാഹിത്യം സ്വീ
കരിച്ചത്.  2013-ൽ �ാ്ാ െൈനഡി്് 16-മൻ െഫബ്രുവരി 28-ന് സ്ാനത്യാഗം െെയ്തിെന 
തുടർന്നാണ് മാർച്ച് 13-ന് കർദിനാൾ െൈർപഗാളിപയാ �ാ്ാ സ്ാനപത്യ്് തിരെഞെടുക്
െ്ട്ടത്. ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതദശലിെകാണ്ം  �ാവങ്ങളെട �ക്ംപെരുന്ന ദൈവിക കാരു
ണ്യത്ിെ� പ്രപയാക്താെവന്ന നിലയിലം പലാകത്തുള് വിശ്വാസികളെട മാത്മല്ല, സാധാര

ണക്ാരായ ജനപകാടികളെട മനസ്ിൽ ക്ിസ്തുപനേഹത്ിെ� മുദ്�തി്ിക്വാനും, സകലർക്ം 
പനേഹമുള് സപഹാൈരനും �ിതാവമാകുവാനും �ാ്ാ ഫ്ാൻസിസിന് സാധിക്ന്നു. 

ആപഗാളസഭെയ അനസയൂതം നയിക്ാൻ ഇനിയം ആയസ്ം ആയരാപരാഗ്യവം ദൈവം 
�ാ്ായ്ക്കു നല്കെട്ടെയന്ന് പനേഹപൂ ർവ്വം  പ്രാർത്ഥിക്ന്നു!

പൗമരാഹിത്യത്ിൻസറ സുവർണ്ണ ജൂബിേി നിറവിൽ


