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Circular: 06/2016          December 2, 2016 

 

ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ചാ, പ്രിയ ദൈവജനമമ, 
 
ക്രിസ്തുവിപ്പെ സ്മാധാനവ ും പ്രത്യാശയ ും, അമത്ാപ്പ ാെും നവവത്സരത്തിപ്പെ സ്മതാഷവ ും സ്മൃദ്ധിയ ും 
ഏവർക്കും ആശുംസ്ിക്കന്നു. പിന്നി  ന്ന വത്സരത്തിൽ ദൈവും നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൃപകൾക്കും 
ആമരാഗ്യത്തിനുും ആയ സ്സ ിനുും നമ ക്കത  ഒന്നുമേർന്നത  കൃത്ജ്ഞത് അർെിയതക്കാും. പ്പേറ ുും വല ുമായ 
ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വയക്തിജീവിത്ത്തില ും കു  ുംബജീവിത്ത്തില ും, സ്ഭയില ും സ്മ ൈായത്തില ും 
അനുഭവിക്കാനുും പങ്കുവയതക്കാനുും പിന്നിട്ട കരുണയ പ്പ  വത്സരും സ്ഹായകമായി.  ത്ാത്വികമായി 
കരുണയ പ്പ  കവാ ും അ പ്പെങ്കില ും, പ്രമയാഗ്ികമായി ഇനി നമ്മ പ്പ  ഹൃൈയകവാ ങ്ങൾ കരുണയ പ്പ  
നിലക്കാത്ത പ്രവർത്തന മമഖലകളിമലക്ക ുറക്കപ്പെമ ണ്ടിയിരിക്കന്നു. 
 
സ്ീമറാ മലബാർ സ്ഭാ സ്മൂഹും 2017 യ വജന വർഷമായി പ്രഖയാപിച്ചിരിക്കകയാണത . ജനുവരി ഒന്നാും 
ത്ീയത്ി നമ്മ പ്പ  മിഷനുകളില ും ഇ വകകളില ും യ വജന വർഷും ഉത്തഘാ നും പ്പേയ്യപ്പെ  ും. സ്ഭയ പ്പ യ ും 
സ്മ ൈായാത്തിപ്പെയ ും ഭാവി രൂപപ്പെ  ത്താനുള്ളവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മ പ്പ  യ വജനങ്ങപ്പള 
പ്രവർത്തനസ്ജ്ജരാക്കാനുള്ള സ്ാഹേരയങ്ങൾ സ്ഭാ സ്ാമ ൈായിക രുംഗ്ങ്ങളിൽ രൂപപ്പെ ണും. 
യൗവനത്തിലൂപ്പ  ക ന്നുമപായ മയശുവിപ്പെ മമനാഭാവങ്ങൾ സ്വായത്തമാകുന്ന ആത്മീയത് നമ്മ പ്പ  
യ വജനങ്ങൾക്ക പരിേിത്മാകണും. അമമരിക്കൻ സ്ുംസ്തകാരങ്ങൾ ഉൾമച്ചർന്നിരിക്കന്ന നമ്മ പ്പ  
യ വജനങ്ങപ്പള മനസ്സ ിലാക്കി, അവരുപ്പ  മമനാഭാവങ്ങൾക്കും കാഴതേൊ  കൾക്കും അനുസൃത്ും പരിശീലനും 
നലതകി, സ്ഭാസ്മ ൈായിക മനതൃത്വത്തിനത  സ്ജ്ജമാക്കക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാൈിത്തവും മ ത്ിർന്ന 
ത്ലമ റയതക്കണ്ടത . ത്ലമ റകളിലൂപ്പ  ദകമാറ്റപ്പെട്ട ആത്മീയത്യ ും ദപതൃക പാരമ്പരയങ്ങള ും ശരിയായ വിധും 
മനസ്സ ിലാക്കി സ്ഭയ പ്പ  മ ഖയധാരയിമലക്കത  ഇറങ്ങ വാൻ യ വജനങ്ങള ും ത്യ്യാറാകണും. അത്ിനുത്കുന്ന 
കർമ്മപരിപാ ികൾ മിഷൻ / ഇ വക / പ്പ ാമറാന / റീജിയണൽ ത്ലങ്ങളിൽ ഈ വർഷും 
ആവിഷതക്കരിമക്കണ്ടിയിരിക്കന്നു. 
 
ഇക്കഴിെ നവുംബർ 19, 20 ത്ിയത്ികളിൽ കതനാനായ മിഷനുകളില ും ഇ വകകളില മ ള്ള പ്രാർത്ഥനാഗൂ്രെത  
ലീമേഴതസ്ിപ്പെയ ും വേനപ്രമഘാഷകരുപ്പ യ ും പരിശീലന മവളയിൽ 35 പ്രത്ിനിധികൾ 
പപ്പങ്ക  ക്കകയ ണ്ടായി. കതനാനായ സ്മ ൈായും ഇന്നത  മനരിട്ട പ്പകാണ്ടിരിക്കന്ന പ്രശന ങ്ങപ്പള അത്ിജീവിക്കാൻ 
സ് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ആവശയമാപ്പണന്ന മബാധയത്തിമലക്ക എലല ാവരുും എത്തി. ശക്തമായ മദ്ധയസ്ഥ 
പ്രാർത്ഥനാ ഗൂ്രെ കൾ ഇ വക / മിഷൻ ത്ലങ്ങളിൽ രുപപ്പെ  ത്തിപ്പയ  ത്തുപ്പകാണ്ടത  ഇ വക മകന്ദ്രികൃത്മായ 
ആത്മീയ മരാത്സ് കൾ വളർത്തി സ്ഭാ സ്ാമ ൈായിക പ്രശന ങ്ങൾക്കത  പരിഹാരും കാണണും എന്ന 
ൈർശനമാണത  ഈ കൂട്ടായതമയിൽ രൂപപ്പെട്ടത്ത . ഇത്ിപ്പെ പ്പവളിച്ചത്തിൽ നമ്മ പ്പ  പ്രാർത്ഥനാ സ്ുംഘങ്ങളില ും 
കു  ുംബ പ്രാർത്ഥനകളില ും സ്ഭാ സ്ാമ ൈായിക നിമയാഗ്ങ്ങൾ സ്മർെിച്ച  പ്രമത്യകും പ്രാർത്ഥിക്കവാൻ 
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ഏവമരാ  ും ഞാൻ അഭയർത്ഥിക്കന്നു. പ്പത്രപ്പെ  ക്കപ്പെട്ട ജനത്തിപ്പെ വിശവസ്യാത്രയിൽ ത് സ്സ ങ്ങൾ 
മനരിട്ടമൊപ്പഴലല ാും ജനും ഒന്നുമേർന്നത  നിലവിളിച്ച  പ്രാർത്ഥിച്ചമൊൾ കർത്താവത  ഇ പ്പപട്ടത  പ്രശന ങ്ങൾ 
പരിഹരിച്ച പ്പകാ  ത്തത്ത  കൂട്ടായി പ്രാർത്ഥിക്കവാൻ നമ ക്ക പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. മദ്ധയസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കായി 
റീജിയപ്പെ മനതൃത്വത്തിൽ ആരുംഭിച്ചിരിക്കന്ന പ്പ ലിമ ാൺ ജപമാല എലല ാൈിവസ്വ ും േിക്കാമഗ്ാ സ്മയും 
രാത്രി ഒൻപു മണി മ ത്ൽ ന ന്നുപ്പകാണ്ടിരിക്കകയാണത .  ഒന്നിച്ച  പ്രാർത്ഥിക്കവാൻ ആഗ്രഹിക്കന്നവർക്കത  
847-961-4901 എന്ന നമ്പറിൽ മേരാവ ന്നത്ാണത . 
 
കൂ ാപ്പത് 2017 ജനുവരി 28, 29 ത്ീയത്ികളിൽ നമ്മ പ്പ  പ്രമത്യക നിമയാഗ്ങ്ങൾ മ ൻനിർത്തി 'പ്പസ്നക്കിൽ 
മീറ്റത ' എന്ന മപരിൽ ഒരു ത്പസ്സ ത  ധയാനും േിക്കാമഗ്ാ പ്പസ്ൻറത  മമരീസ്ത  പള്ളിയിൽ വച്ച  ന ത്തുവാനുും 
ആഗ്രഹിക്കന്നു. നമ്മ പ്പ  ഇ വകകളിൽനിന്നുും മിഷനുകളിൽനിന്നുും സ്ാധിക്കന്നവപ്പരലല ാും അത്ിൽ 
പപ്പങ്ക  ക്കവാൻ ശ്രമിക്കണപ്പമന്നത  അറിയിക്കന്നു. 
 
 2016 പ്പസ്പത ുംബർ 10 നത  കൂ ിയ റീജിയണൽ പ്രധിനിധി സ്മമ്മളനും ശുപാർശ പ്പേയതത്  ാമിലി 
മകാൺ റൻസ്ത , 2017 ജൂൺ 28 മ ത്ൽ ജൂദല 1 വപ്പര േിക്കാമഗ്ായിൽ വച്ചത  ന ത്താൻ 
ആഗ്രഹിക്കകയാണത . ഗ്ാർഹിക സ്ഭയായ കു  ുംബത്തിപ്പെ മഹത്വും സ്ഭയില ും സ്മ ൈായത്തില ും 
പ്രമയാജനപ്പെ  ത്തുന്ന കർമ്മപരിപാ ികളായിരിക്കും ഈ  ാമിലി മകാൺ റൻസ്ിൽ ലക്ഷ്യും 
വയതക്കന്നത്ത . മകാൺ റൻസ്ിപ്പന സ്ുംബന്ധിക്കന്ന വിശൈവിവരങ്ങൾ ദവകാപ്പത് 
അറിയിക്കന്നത്ായിരിക്കും. 
  
കതനാനായ റീജിയപ്പെ അജപാലന മക്രാേീകരണത്തിനത  ലക്ഷ്യും വച്ചത  നാും ന ത്തിപ്പകാണ്ടിരിക്കന്ന  ണ്ടത  
ദറസ്ിുംഗ്ിൽ ആത്മാർഥമായി സ്ഹകരിച്ച എലല ാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കന്നു. അത്ിനു മനതൃത്വും നൽകിയ 
ദവൈികപ്പരയ ും കമ്മറ്റി അുംഗ്ങ്ങപ്പളയ ും അഭിനന്ദിക്കന്നു. ഇനിയ ും  ിക്കറ്റ കൾ എ  ക്കാനുള്ളവർ എത്രയ ും 
മവഗ്ും  ിക്കറ്റ കൾ എ  ക്കകയ ും ഇ വകയതക്കത  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കന്ന വിഹിത്ും പൂർത്തീകരിച്ചത  േിസ്ുംബർ 18 
നത  മ ൻപത  കൗണ്ടർ മ ായിൽ റീജിയൻ ഓ ീസ്ിൽ എത്തിമക്കണ്ടുമാണത . ക്രിസ്തമസ്ത  രാത്രിയിൽ 
േിക്കാമഗ്ാ പ്പസ്ൻറത  മമരീസ്ത  പള്ളിയിൽ വച്ചത  നറ പ്പക്ക  െത  ന ത്തുന്നത്ാണത .  
 
ആഗ്ത്മാകുന്ന ക്രിസ്തുമസ്ിപ്പെയ ും നവവത്സരത്തിപ്പെയ ും നന്മകള ും അനുഗ്രങ്ങള ും പ്രാത്ഥിച്ച പ്പകാണ്ടത , 
 
സ്തമനഹമത്താപ്പ , 

 

റവ.  ാ. മത്ാമസ്ത  മ ളവനാൽ  
വികാരി ജനറാൾ / കതനാനായ റീജിയൻ േയറകത ർ 
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