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""-\n§Ä temI-sa-§pw t]mbn FÃm- krjvSnI-tfmSpw  kphn-tijw {]kw-Kn-¡p-hn³.'' (aÀt¡mkv 16-:15)
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FUn-täm-dnbÂ

k`bvs¡Xntc CubSp¯ \mfp-I-fnÂ ]e-hn[ hnaÀi- 
\-§fpw Ipä-s¸-Sp-¯-ep-Ifpw aäv B{I-a-W-§-fpw D ïm-bn 
-s¡m-ïn-cn-¡p¶p. Ch ImWp-Ibpw tIÄ¡p-Ibpw A\p-`-
hn-¡p-Ibpw sN¿pt¼mÄ, k`sb kvt\ln-¡pIbpw k`sb 
ip{iq-jn-¡m-\m-{K-ln-¡pIbpw sN¿p¶ D¯-a-cmb k`m-a-
¡-fnÂ Nne-sc-¦nepw  C\n-sb-´mWv sNt¿- -ïsX¶v BIp-
e-cm-Im-dp-ïv. 

k`-bpsS Bcw`w apXte k`bvs¡-Xnsc ]e-X-c-¯n-ep-
apÅ AXnià-amb B{I-a-W-§-fmWv Dïmbns¡mïncp 
¶Xv. B thf-bnÂ k`mX\-bÀ F´mWv sNbvXsX¶v ]
cn-tim-[n-¡p-¶-Xm-bn-cn¡pw  C¡m-cy-¯nÂ \ap-¡-\p-hÀ¯n-
¡m-hp¶ bYmÀ°hpw DNn-Xhp-amb amXr-I.

"NnXdn¡s¸«hÀ, hN\w {]kwKn¨p sImïp Npän k© 
cn¨Xmbpw.' "A]am\n¡m\pw IsÃdnbm\papÅ Hcp \o¡w 
Dïm-b-t¸mÄ ]emb\w sN¿pIbpw kphntijw {]kwKn 
¨p sImïncn¡p-Ibpw' sNbvX-Xm-bpw \mw A¸-kvtXme  
{]hÀ¯-\-¯nÂ hmbn-¡p-¶p.

"IÀ¯mhns³d hN\w hym]ns¨¦nepw ]oU\w Cf¡n 
hn«v \m«nÂ\n¶v ]pd¯m¡s¸«-t¸mÄ injyÀ X§fpsS 
]mZ§fnse s]mSn AhÀs¡Xncmbn X«n¡fªn«v t]m 
bn.' \ncm-i-cm-bn-sÃ¶p am{X-aÃ "injy·mÀ B\µ¯mepw 
]cnipZv[mXvamhn\mepw \ndªhcm'hpI-bm-Wpïm-b-sX 
¶v hN\w km£y-s¸-Sp-¯p¶p. (A¸. {]h.13:49þ52)

ssZh-Zq-X³ hgn IÀ¯mhv t\cn«v ]d-ª-sXm¶pw 
asäm-¶-Ã. ""A¸kvtXme·msc ]nSn¨v _\v[n¨v s]mXp 
ImcmKrl¯neS¨p. cm{Xn IÀ¯mhns³d ZqX³ ImcmKr 

{]Xn-tcm[¯nÂ HXp-§-cp-Xv,
\mw B{I-an v̈ t\Sm-\p-Å-hÀ
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c-£-t\-Sn, Hcp ]t£ k`-bpsS Øm]- 
\-§-fnÂ tPmen-sNbvXv i¼fw hm§n kpJ 
-I-c-ambn Pohn-¡p-¶-hÀt]m-epw, k`- X-§sf 
F§-s\-sbm-s¡tbm t{Zmln-¨ps¡mïncn 
¡p¶p F¶ Xc-¯nÂ- A-ss{I-kvXh 
ktlm-Z-c-§-fpsS CS-bnÂ k`sb \mWw 
sISp-¯p¶ coXn-bnÂ "{]tLm-jWw \S 
¯p'¶Xv ImWp-t¼mÄ X§Ä¡v e`n-¨p 
sImïncn¡p¶ kwc-£-W-¯nsâ hne 
bYmÀ°-¯nÂ a\-Ên-em-¡n-bn«nÃ F¶p 
hyà-am-Wv. Hcp-]mSv anj-W-dn-amÀ {InkvXp 
kvt\l-s¯-{]Xn càhpw hnbÀ¸p-sam-gp 
¡n sI«n-¸-Sp¯ k`-bpsS tkh-\-§Ä 
C\n-bp-sa-¯m-¯ CS-§-fn-tebv¡v Ah-
scm¶v Cd§n t\m¡-s«, X§Ä A 
\p`-hn-¡p¶ kpc-£n-X-Xzhpw kzmX-{´y 
hpw F{X-sb¶v a\-knem¡n C\n-sb-¦nepw 
\µn-sI-«-h-cm-Im-Xncn-¡m³, k`sb ZpÀ_-e- 
s¸-Sp-¯m-\pÅ km¯msâ N«p-I-§-fm-Im- 
Xn-cn-¡m³ At¸mÄ AhÀ¡v km[n-¡pw.

At¸mÄ Hcp tNmZyw _m¡n-bm-hp-¶p. 
k`-bvs¡Xn-tc-bpÅ hnaÀi-\-§Ä¡pw 
Ipä-s¸-Sp-¯-ep-IÄ¡psa-Xntc \mw F§-
s\-bmWv {]Xn-I-cn-t¡-ï-Xv. Ch-bvs¡-
Xnsc \½Ä \nÊw-KX ]men-¨mÂ aXntbm?

\ap¡v ]d-bm-\p-ÅXv tIÄ¡m³ kaq-l-
¯n\v B{K-lhpw Ah-Im-ihpapÅ-Xn-\mÂ 
AXv hyà-ambn Ah-X-cn-¸n¨v _m¡n-sb 
Ãmw ssZh-ln-X-¯n\v hn«p sImSp¯v \mw 
{i² Xncn¡-Ww, IÀ¯m-thÂ¸n¨ ZuXy 
¯ntebv¡v. Xn·-bvs¡-Xn-sc- bq²w sNbvXv 
Bßm-¡-fpsS c£-t\-Sp¶ ZuXywþ AXv  
\mw sNbvXn-sÃ-¦nÂ Bcv sN¿pw? {]Xn-tcm- 
[-¯nÂ Aan-X-ambn {i²n¨v \½psS IÀ 
¯hyw \mw ad¶p t]mI-cp-X-tÃm. \½psS 
bp²w apS-¡m³ km¯m³ Hcp-¡p¶ sIWn-
bnÂ hoWp-t]m-hp-Ibpw sN¿-cp-X-tÃm.

"acn¨pt]msb¶p Icp-Xp-amdv IsÃdnb 
s¸«v \Kc¯n\p ]pdt¯¡p hen¨p 
sImïpt]mI-s¸« ]utemkv, injy³amÀ 
Npäpw IqSnbt¸mÄ Fgpt¶äp ]«W¯nÂ 
{]thin¨p' (A¸.{]h.14:19þ20) F¶Xv GX-
hØbnepw \½psS IÀ¯-hy-¯ntebv¡v 
\mw {i²-Xn-cn-¡-W-sa¶v HmÀ½n-̧ n-¡p-¶pïv.

lhmXnepIÄ Xpd¶v Ahsc ]pd¯psIm 
ïph¶v AhtcmSp ]dªp: \n§Ä ssZhm 
eb¯nÂ sN¶v FÃm P\§tfmSpw \h 
Pohs³d Cu hN\w {]kwKn¡phn³.'' 
(A¸.{]h.5:17þ20)

"Bsc hngp-§-W-sa¶v At\zjn¨psIm 
ïv, Aedp¶ knwls¯t¸mse Npän\S 
¡p¶ i{Xphmb ]nimNpw' (1 ]t{Xmkv 5:8) 
Ahsâ ssk\yhpw, k`sb XIÀ¡m³ 2000 
hÀj-§-fmbn X{ -́§Ä sa\-bp-Ibpw \S-̧ n 
-em-¡m³ {ian¨v ]cm-P-b-aS-bp-Ibpw sN¿p 
¶p. Bßm-¡sf c£n-¡m\pÅ {]hÀ-¯-
\-§fnÂ \n¶v  k`mk-´m-\-§-sf ]n´n-cn-
¸n-¡pI am{X-amWv i{Xp-hnsâ BXy-´n-I- 
e-£y-sa¶v ]ecpw a\-Ên-em-¡p¶n-Ã.  

temIs¯ Bßo-b-ambn am{X-aÃ `uXn-
I-ambpw kmaq-ln-I-ambpw DbÀ¯n-bXv k`-
bm-sW¶v Adn-bm-ªn-«Ã, ]e-t¸mgpw ]
ecpw CXn-s\-Xnsc \ne-sIm-Åp-¶-Xv. X§-
fpsS Pohn-X-§-fpsS ap³Im-e-t¯bv¡v 
H¶p Xncnªp t\m¡n-bmÂ, Npäp-]m-Sp- 
sam¶v It®mSn-¨mÂ ]IÂt]mse hyà 
atÃ k`-bpsS tkh-\-§Ä? ""Cu temI 
¯ns³d tZh³ AhnizmknIfmb Ahcp 
sS a\Êns\ A\v[am¡nbncn¡p¶p. X¶nan 
¯w, ssZh¯ns³d {]Xncq]amb {InkvXp 
hns³d alXztadnb kphntij¯ns³d 
{]Imiw AhÀ¡p ZriyaÃ.'' (2 tImdn. 4:4)

F¶mÂ k`m-am-Xm-hnsâ Ic-h-e-b-
¯nÂ InS¶p hfÀ¶ a¡tfm? Ah-sct´ 
I®p-Xp-d-¶p- Im-Wp-¶n-Ã. a\-Êp-Xp-d¶p 
{Kln-¡p-¶n-Ã. k`m-hn-cp² NÀ¨-I-fnÂ ]
c-ky-ambn Bth-i-t¯msS k`m-a-¡fnÂ 
Nne-sc-¦nepw apgp-Ip-¶-p. Bß-c-£-sb¡p-
dn¨v APvR-sc-¦nepw, X§Ä¡v hnZym-
`ymkhpw, NnIn-Õ-bpw X-cm³ IjvS-s¸-
«Xpw kaq-l-s¯ D¶-Xn-bn-se-¯n-¨Xpw 
k`-bmsW¶v Adn-bm-¯-h-cm-cpapïmInÃ. 

tIc-f-¯nsâ Imcyw am{X-sa-Sp¡mw. {]
Xy-£-amtbm ]tcm-£-amtbm k`-bpsS 
tkh-\-§-sfm¶pw e`n-¡m¯ Hcp hyàn 
t]mepw tIc-f-¯n-en¶pïmhp-I-bn-sÃ¶v 
\nÝ-bw. k`m-Øm-]-\-§-fnÂ ]Tn¨v k`-
bpsS BXp-cm-e-b-§-fnÂ Btcm-Ky-]-cn-
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"A¸kvtXme³amsc {]lcn¨v tbip 
hns³d \ma¯nÂ kwkmcn¨p t]mIcp 
sX¶p IÂ¸n¨v hn«b¨t¸mgpw, ]Tn¸n 
¡p¶Xnepw {]kwKn¡p¶Xnepw \n¶v A 
hÀ hncan¨nsÃ'¶v hN\w hyà-am-¡p-¶p.
(A¸.{]h.5:40þ42)

k`-bpsS sI«pd-¸n-s\-¡p-dn¨v CÃm-h-N-
\-§Ä tI«v Hcp ]cn-[n-bnÂ¡-hnªv {]
Xn-tcm-[-¯nÂ am{Xw {i²n-¨n-cp-¶mÂ, C 
\nbpw Xn·sb B{I-an¨v Iogvs¸-Sp¯n 
Bßm-¡sf t\Sm³ \ap¡v Ign-bm-sX- 
h-cpw. kwc-£-Ww \ÂIp¶Xv IÀ¯m-hm-
WtÃm. \mw {]Xn-tcm-[n-¡m³ am{X-ap-Å-
h-c-Ã, B{I-an-¡m-\p-Å-h-cm-sW-¶-dn-bp-I.  
i{Xp-hnsâ ZpjvS-ssk-\y-s¯ ssZhm-ßm-
hnsâ {]hÀ¯-\-§Ä sImïv B{I-an¨v  
Bßm-¡sf c£n¡m\p-Å-hÀ. 

FÃm Bßm-¡fpw c£-s¸S-W-sa¶v  

IÀ¯mhm{K-ln-¡p-¶p. B ZuXy¯nÂ \n 
¶v \s½ ]n´n-cn-¸n¨v A\m-hiy {]Xn-tcm-
[-¯nÂ Xf-¨n-Sp¶ Xn·-bpsS iàn-IÄ¡v 
A\Àl-amb {]m[m\yw \ÂImXn-cn-¡mw. 
{]-Xn-tcm-[-¯nÂ am{Xw HXp§msX B{I-a-
tWm-Õp-I-X-tbmsS \ap¡v  Hcp-an¨v ssZh-
cm-Py-ip-{iqjbv¡mbn ap¶n-«n-d-§mw.

CXn-\mbn ssZhw Hcp-¡n-bn-cn-¡p-¶ {]
tXyI Ah-k-c-amWv {^m³knkv ]m¸ 
khn-tij anj\dn amk-ambn BN-cn-¡m³ 
Blzm\w sNbvXn-cn-¡p¶ Cu amkw.  
shdpw BN-cWambn HXp-§n-t¸m-ImsX 
anjs\ hfÀ¯pIsb-¶Xv \½psS Pohn-X-
ssi-en-bmbn amäm³ Cubh-k-cw \mw {]
tbmP-\-s¸-Sp-¯ntb aXn-bm-Iq.

^nbm¯v anjsâ bpäyq-_v Nm-\Â  
fiatmission - Subscribe sN¿p-I.

A\p-Zn-\- Xn-cp-h-N-\-§fpw, aäv hoUn-
tbmIfpw hmSvkv-B-¸nÂ e`n-¡p-hm³ 
(hmSvkv-B-¸v {Kq-¸nÂ AwK-am-Ip-hm³)  
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ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ പചാപ്പയുബെ  Maximum Illud 
എന്ന അപ്പസ്ചാലിക സലഖനത്ിബറെ നൂറചാം വചാർഷികം 
ആസ�ചാഷിക്കുന്ന സവളയിൽ ഫ്ചാൻസിസട് പചാപ്പചാ  
2019 ഒസക്ചാെർ മചാസം സവിസേഷ മിഷനറി മചാസമചായി 
പ്രഖ്ചാപിച്ിരിക്കുകയചാണട്.
'ല�ോകത്തില്മതിഷന്പ്രവര്ത്നംനടത്തുന്നക്തിസ്തുവതിന്റെസഭ'
എന്നതോണ്ഈസവതിലേഷമതിഷന്മോസത്തിന്റെആപ്ത
വോക്ം.ജനതകൾക്ോയുള്ളസുവതിലേഷദൗത്ന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള
അവല�ോധംഉണര്ത്തുകയുംനവമോയആലവേലത്ോന്ട
സുവതിലേഷംപ്രല�ോഷതിക്ോനുള്ളഉത്രവോദതിത്വല�ോധം
പുനരുജ്ജീവതിപ്തിക്കുകയുംന്െയ്യുകഎന്നതോണ്ഇതതിന്റെ
പതിന്നതിലുള്ളആേയം.ഇതോകന്ടെന്�നഡതിക്്പതതിനഞ്ോമന്
പോപ്യുന്ടഅപ്ല്ോ�തികല�ഖനത്തിന്�ഇടയല�ോധ്ങ്ങളം
ഫ്ോന്സതിസ്പോപ്യുന്ടEvangeliiGaudiumഎന്നഅപ്ല്ോ�തിക
ആഹ്വോനത്തില്പ്രകടമോയലപ്രഷതിതചെതന്വം(സഭയുന്ട
എല്ോപ്രവര്ത്നങ്ങളന്ടയുംഅന്തസത്മതിഷന്പ്രവര്ത്ന
മോണ്-EG15)ഒത്തുലെരുന്നവയോണ്.

സവിശേഷ മിഷനറി മാസം 
2019 ഒശ്ാബർ
ജ്ാനസ്ാനപ്പെട്ട് അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ;
മലാക ത്ില് മിഷൻ പ്രവർത്നകും നട ത്തുന്ന  
ക്ിസ്തു വിപ്റെ സഭ
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പ്രതിയസലഹോദരജീസലഹോദരന്ോലര,
ന്�നഡതിക്്പതതിഞ്ോമന്മോര്പ്ോപ്1919നവം�ര്30ന്

പുറന്പ്ടുവതിച്ച  Maximum Illud എന്ന അപ്ല്ോ�തികല�ഖന
ത്തിന്റെേതോബ്തി നോം ഇലപ്ോൾ ആല�ോഷതിക്കുകയോണലല്ോ.
ഇതുമോയതി�ന്ധന്പ്ടെ് സഭ തന്റെ  ലപ്രഷതിതല�ോധ്വം പ്രതതി
�ദ്ധതയുംപുനരുജ്ജീവതിപ്തിക്ണന്മന്നത്2019ഒലക്ോ�ര്മോസ
ലത്ക്കുള്ളനതിലയോഗമോയതിഞോന്ആഹ്വോനംന്െയ്തിരുന്നു.ആ
അപ്ല്ോ�തിക ല�ഖനത്തിന്റെ ദജീര്�വജീക്ഷണവം അതതി�ട
ങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നപ്രവോെകസ്വരവം ഒരുവസ്തുതവജീണ്ം മനസതി
ല�റ്ോന് എന്ന്ന സഹോയതിച്ചു. സഭയുന്ട ലപ്രഷതിതപ്രതതി�ദ്ധത
നവജീകരതിലക്ണ്ടതതിലറെയുംസഭയുന്ടശുശ്രൂഷകൾക്്നവമോയ
ഒരു സുവതിലേഷവല്ക്രണപ്രലെോദനംഉണ്ടോലകണ്ടതതിലറെയും
പ്രോധോന്മോയതിരുന്നുഅത്.നമുക്കുലവണ്ടതികുരതിേതില്മരതിക്കുകയും
ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നല്ക്കുകയുംന്െയ്ലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെരക്ഷസുവതി
ലേഷപ്രല�ോഷണത്തിലൂന്ട ല�ോകത്തിന് എത്തിച്ചു ന്കോടുക്കു
വോനുള്ളശുശ്രൂഷയോണലല്ോസഭനതിറലവറ്റുന്നത്.

  
ശ�ാക മിഷൻ ദിന സശദേേം 2019
 ജ്ാനസ്ാനപ്പെട്ട് അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ; 
 മലാക ത്ില് മിഷൻ പ്രവർത്നകും നട ത്തുന്ന ക്ിസ്തു വിപ്റെ സഭ

ഫ്ാൻസിസ് പാപ്പയുടെ
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ഈസലദേേത്തിന്റെത�ന്ക്ട്ം ഒലക്ോ�
റതിന്�മതിഷന്മോസസലദേേത്തിന്റെത�ന്ക്ട്ം
ഒന്നുതന്ന്നയോണ്. 'ജ്ോനസ്ോനന്പ്ടെ് അയയ്ക്ക
ന്പ്ടെവര്; ല�ോകത്തില് മതിഷന് പ്രവര്ത്നം
നടത്തുന്ന ക്തിസ്തുവതിന്റെ സഭ'. ഈ മതിഷന് മോ
സോെരണം പ്രഥമമോയതി ലയശുക്തിസ്തുവതിലുള്ള
വതിേ്വോസത്തിന്റെ ലപ്രഷതിതത�ങ്ങൾ വജീണ്ം
കന്ണ്ടത്ോന് നന്മെ സഹോയതിക്കും. ജ്ോന
സ്ോനത്തില് നമ്മുന്ടലമല് ഔദോര്പൂര്വം
ന്െോരതിയന്പ്ടെതോണ് ഈ വതിേ്വോസം. പുത്രന്ര
ന്ന നതി�ക്് ചദവവമോയതി നമുക്കുള്ള �ന്ധം
തജീര്ത്തും സ്വകോര്മോയ ഒന്നല്. അത് എല്ോ
യ്ലപ്ോഴും സഭയുമോയും  �ന്ധന്പ്ടെതിരതിക്കുന്നു.
നമ്മുന്ട നതിരവധതിയോയ സലഹോദരജീസലഹോദ
രലരോന്ടോപ്ംഒരുപുതുജജീവതിതത്തില�ക്്നോം
വജീണ്ംജനതിക്കുന്നത് പതിതോവംപുത്രനുംപരതി
ശുദ്ധോത്ോവമോയ ചദവവമോയുള്ള കൂടെോയ്മ
യതിലൂന്ടയോണ്.

ഈ ചദവതികമോയ ജജീവതിതം ഒരു വതില്പന
ച്ചരക്ല്. നമെൾ ആന്രയും മതപരതിവര്ത്നം
ന്െയ്തിക്കുന്നുമതില്. നമെൾ സംസോരതിക്കുന്നതും
പ്രല�ോഷതിക്കുന്നതും ഒരു നതിധതിന്യക്കുറതിച്ചോ
ണ്. നമെൾ ന്കോടുക്കുന്നതും ആ നതിധതിയോണ്.
ഇതോണ്മതിഷന്പ്രവര്ത്നത്തിന്റെ അര്ഥം.
ദോനമോയതിനമുക്്കതിടെതി.ഒരോന്െലപ്ോലുംമോറ്തി

നതിര്ത്ോന്ത ദോനമോയതിത്ന്ന്ന നോം  അത്
ന്കോടുക്കുകയുംന്െയ്യുന്നു(മത്ോയതി10:8).സത്ം
അറതിഞ്ഞുന്കോണ്ം  സഭയുന്ടശുശ്രൂഷകെോകു
ന്നസോര്വത്രതികരക്ഷണകൂദോേയതിലൂന്ടതന്റെ
കരുണഅനുഭവതിച്ചുന്കോണ്ംഎല്ോമനുഷ്രും
രക്ഷപ്രോപതിക്ണന്മന്നോണ്ചദവംആഗ്രഹതി
ക്കുന്നത്(1തതിലമോ.2:4,LumenGentium48).

സഭ ഈ ല�ോകത്തില് ലപ്രഷതിതദൗത്
ത്തില് ഏര്ന്പ്ടെതിരതിക്കുകയോണ്. ചദവത്തി
ന്റെ കണ്ണുകളം ഹൃദയവം ന്കോണ്ടോണ് നമെൾ
ല�ോകന്ത് ദര്േതിക്കുന്നത്. അതതിനോല് എല്ോ
റ്തിന്നയും അതോതതിന്റെ യഥോര്ത്ഥ പരതിലപ്ര
ക്ഷ്ത്തില് കോണോന് ലയശുക്തിസ്തുവതിലുള്ള
വതിേ്വോസംനന്മെപ്രോപ്തരോക്കുന്നു.നമെൾപങ്കു
ലെരുന്ന ചദവതികജജീവന്റെ അനന്തെക്വോെ
ങ്ങെതില�ക്് പ്രത്ോേ നന്മെ ന്കോണ്ന്െന്ന്ന
ത്തിക്കുന്നു.കൂദോേകെതില്അനുഭവലവദ്മോകുന്ന
ചദവതികലസ്ഹവം അലതോന്ടോപ്ം സലഹോദ
രലരോടുള്ള ലസ്ഹവം  ഭൂമതിയുന്ട അതതിര്ത്തിക
ലെോെംകടന്നുന്െല്ോന്നന്മെനതിര്�ന്ധതിതരോ
കുന്നു. (cf.മജീക്ോ 5:4, മത്ോയതി 28:19, അപ്.
പ്രവ.1:8,ലറോമോ10:18)

ല�ോകത്തിന്റെവതിദൂരലദേങ്ങെതില�ക്്മുലന്ന
റതിന്ക്ോണ്ടതിരതിക്കുന്നസഭയ്ക്ക്നതിരന്തരവംനതിതോ
ന്തവമോയ  ഒരു 'ലപ്രഷതിതമോനസോന്തരം'ആവ
േ്മോണ്. അതതിന് വഴതിന്തെതിക്കുന്ന  അപരതി
ലമയമോയ തുറവതിയും  കരുണയതിലുള്ള  മുലന്ന
റ്വം തതികച്ചും സോധ്മോയ ഒന്നോന്ണന്നതതിന്
സോക്ഷതികെോണ് അലനകം വതിശുദ്ധരും വതിേ്വോ
സന്ത് മുറുന്കപ്തിടതിച്ച എണ്തിയോന്�ോടുങ്ങോ
ത് സ്ത്രജീപുരുഷന്ോരും. അവരുന്ട  പ്രവര്
ത്തികന്െന്യല്ോം പ്രലെോദതിപ്തിച്ചതിരുന്നത് ലസ്
ഹമോയതിരുന്നു. ആ ലസ്ഹത്തിന്റെ ആഴമോയ
അര്ത്ഥത�ങ്ങെോണലല്ോ പങ്കുവയ്ക്കലും, പരതി
ത്ോഗവം ഔദോര്വം ഒന്ക്. (cf. 2 ലകോറതി.
5:14-21)ചദവന്ത്പ്രല�ോഷതിക്കുന്നഒരുമനു
ഷ്ന് നതിര്�ന്ധമോയും ചദവത്തിന്റെ മനു
ഷ്ന്ആയതിരതിക്ണം(cf.MaximumIllud).

ലപ്രഷതിതലവ�യ്ക്കോയതി ഇറങ്ങതിത്തിരതിക്ോനു
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ള്ള കല്പന നന്മെ വ്ക്തിപരമോയ രജീതതിയതില്
സ്പര്േതിക്കുന്നതോണ്.

ഞോന്എലപ്ോഴുംഒരുമതിഷന്ആണ്.നതിങ്ങ
ളംഎലപ്ോഴുംഒരുമതിഷന്ആണ്.മോലമെോദജീസ
മുങ്ങതിയഓലരോസ്ത്രജീയുംപുരുഷനുംഒരുമതിഷന്
ആണ്.  ലസ്ഹത്തി�ോയതിരതിക്കുന്നവര്  ഒരതിക്
ലൂംനതിന്നതിടത്തുതന്ന്നനതില്ക്കുകയതില്.അവര്
തങ്ങെതില് നതിന്ന് തന്ന്ന പുറത്തുകടക്കുന്നു.
അവര് മറ്റുള്ളവരതില�ക്് ആകര്ഷതിക്ന്പ്ടുക
യും മറ്റുള്ളവര് അവരതില�ക്് ആകര്ഷതിക്ന്പ്
ടുകയുംന്െയ്യുന്നു.അവര്തങ്ങന്െത്ന്ന്നമറ്റുള്ള
വര്ക്ോയതി നല്കുകയുംഅങ്ങന്ന ജജീവദോയക
മോയ �ന്ധങ്ങൾ പടുത്തുയര്ത്തുകയും ന്െയ്യു
ന്നു.ചദവത്തിന്റെലസ്ഹന്ത്ഭോഷയതില്പറ
ഞ്ോല്ആരുംഉപലയോഗശൂന്ലരോഅപ്രസ
ക്ലരോ അല്. നോലമോലരോരുത്രും ചദവത്തി
ന്റെ  ലസ്ഹത്തിന്റെഫ�മോണ്. അതുന്കോണ്
നോലമോലരോരുത്രും  ല�ോകത്തിന്റെ മുന്പതില്
ഒരുമതിഷന്ആണ്.മോതോപതിതോക്ളന്ടലസ്ഹം
നുണകൾ ന്കോലണ്ടോ ന്വറുപ്പുന്കോലണ്ടോ അവതി
േ്വ്ത ന്കോലണ്ടോ നഷ്ടന്പ്ലടെക്ോന്മങ്തിലും
ചദവം  തന്റെ  ദോനമോയ ജജീവന് ഒരതിക്ലും
തതിരതിന്ച്ചടുക്തില്.തന്റെഓലരോമക്ളംഅനന്ത
മോയ തന്ന്റ  ചദവതികജജീവനതില് പങ്കുപറ്ണ
ന്മന്നതോണ്അനോദതിമുതല�ചദവംആഗ്രഹതി
ക്കുന്നത്(cf.എലഫ.1:3-6).

നമുക്്ഈജജീവന്പ്രദോനംന്െയ്ന്പ്ടുന്നത്
ജ്ോനസ്ോനലവെയതി�ോണ്. അത് പോപന്ത്
യുംമരണന്ത്യുംകജീഴടക്തിയലയശുക്തിസ്തുവതി
ലുള്ളവതിേ്വോസംഎന്നദോനംനമുക്്നല്കുന്നു.
ജ്ോനസ്ോനംനമുക്്ചദവത്തിന്റെസ്വന്തം
ഛോയയതിലും സോദൃേ്ത്തിലും  വജീണ്ം ജന്ം
നല്കതി  നന്മെ ക്തിസ്തുവതിന്റെ േരജീരത്തിന്�
അവയവങ്ങെോക്തി മോറ്റുകയും ന്െയ്യുന്നു. ക്തിസ്തു
വതിന്റെേരജീന്മന്നോല്അത്സഭതന്ന്നയോണ്.
ഈഅര്ത്ഥത്തില്ജ്ോനസ്ോനം  േരതിക്കും
ആവേ്മോണ്. അതതിന്റെ പരതിപൂര്ണതയോ
ണ് ദതിവ്കോരുണ്ത്തില് നോം ദര്േതിക്കുന്ന
ത്. ജ്ോനസ്ോനന്പ്ടുക എന്നത് മോനസോന്ത
രവം രക്ഷയും ലതടുന്ന ഏത്  മനുഷ്ന്റെയും
വതിെതിയുംനതിലയോഗവമോണ്.എന്ന്തന്നോല്ഓലരോ
വ്ക്തിന്യയുംതന്റെപുത്രനതിലൂന്ട ചദവത്തി
ന്റെ മകനും മകളം ആക്തിത്ജീര്ക്കുന്മന്നുെെ
ചദവത്തിന്റെ വോഗ്ോനം പൂര്ത്തിയോകുന്നത്
ജ്ോനസ്ോനത്തി�ോണ്. നമെൾ തജീര്ച്ചയോയും
നമ്മുന്ട സ്വോഭോവതികമോതോപതിതോക്ളന്ട മക്
െോണ്. എന്നോല് ജ്ോനസ്ോനത്തില് നമുക്്
യഥോര്ത്ഥമോയപതിതൃത്വവം മോതൃത്വവം �ഭതിക്കു
ന്നു."സഭമോതോവോയതിഇല്ോത്വന്പതിതോവോയതി
ചദവവംഉണ്ടോകതില്." (cf.വതി.സതിപ്രതിയോന്,De
Cath,Eccl.6).

അലപ്ോൾ നമ്മുന്ട ദൗത്ം ചദവത്തിന്റെ
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അഞ്ചുഭൂഖണ്ഡങ്ങന്െപ്രതതിനതിധജീകരതിക്കുന്ന
തരത്തില് അഞ്ചു പ്രോഥമതിക നതിറങ്ങെതിലുള്ള
കുരതിേോണ്ഈഅസോധോരണ ലപ്രഷതിതമോസ
ത്തിന്റെ ല�ോലഗോ. സോര്വത്രതികമോയ നമ്മുന്ട
ദൗത്ത്തില്ചദവവംമനുഷ്നുമോയുള്ളകൂടെോ
യ്മയുന്ട ന്തെതിവോര്ന്ന അടയോെവം ഉപകരണ
വംആണ്കുരതിേ്.അതതിന്റെെടു�വര്ണ്ങ്ങൾ
വതിജയത്തിന്റെയുംഉയതിര്പ്തിന്റെയും പ്രതജീകമോ
ണ്. സുവതിലേഷവത്ക്രണന്ത് സം�ന്ധതി
ച്ചതിടലത്ോെംല�ോകംതതികച്ചുംസുതോര്മോണ്.
കോരണം പരതിശുദ്ധോത്ോവതിന്റെപ്രവര്ത്നമോ
ണ് സുവതിലേഷവല്ക്രണം. അതുന്കോണ്ത
ന്ന്ന അതതിന് അതതിര്വരമ്പുകലെോ  തടസങ്ങ
ലെോഇല്.ക്തി്ജീയലസ്ഹവംപരതിശുദ്ധോത്ോ
വതില്  രൂപോന്തരന്പ്ടുന്ന ല�ോകവം ഒന്നുലെര്
ന്ന് ദൂരന്ത് കജീഴടക്കുകയും  നമ്മുന്ട മനസുക
ളന്ടയുംഹൃദയങ്ങളന്ടയുംെക്വോെങ്ങന്െതുറന്നു
ന്കോടുക്കുകയുംന്െയ്യുന്നു.കുരതിേതിലനോട്ലെര്ന്ന്

സവിശേഷ
മിഷനറി മാസത്ിടറെ ശ�ാശ�ാ

പതിതൃത്വത്തിലുംസഭയുന്ട മോതൃത്വത്തിലും  ലവ
രുറപ്തിച്ചതോന്ണന്ന് വരുന്നു. ഈസ്റ്റര് ദതിന
ത്തില് ഉത്ഥതിതനോയ ലയശു നല്കതിയ
കല്പന ജ്ോനസ്ോനത്തില് അന്തര്�ജീനമോ
യതിരതിക്കുന്നു. ''പതിതോവ് എന്ന്ന അയച്ചതുലപോ
ന്� ഞോനും നതിങ്ങന്െ അയക്കുന്നു.'' പരതിശു
ദ്ധോത്ോവതിനോല് നതിറഞ്്  ല�ോകത്തിന്റെ മോ
നസോന്തരം സോധ്മോക്കുന്നതതിനുലവണ്ടതിയോണ്
അത്. (cf. ലയോഹ.20:19-23, മത്ോയതി  28:16
-20)ഈദൗത്ംക്തി്്ോനതികൾഎന്നനതി�
യതിലുള്ളനമ്മുന്ടസ്വത്വത്തിന്റെഭോഗംതന്ന്ന
യോണ്.  എല്ോ മനുഷ്ന്രയും ചദവത്തിന്റെ
ദത്തുപുത്രരോക്കുവോന്സഹോയതിക്കുന്ന വ്ക്തിപ
രമോയചദവവതിെതിന്യക്കുറതിച്ച്അവന്രല�ോധ്
ന്പ്ടുത്തുവോന് നമെൾ കടന്പ്ടെതിരതിക്കുന്നു. അ
ലതോന്ടോപ്ംഅവരുന്ടവ്ക്തിപരമോയഅന്തസതി
ന്നയും ഗര്ഭധോരണനതിമതിഷം മുതല്സ്വോഭോവതി
കമരണംവന്രയുള്ളഓലരോമനുഷ്ജജീവന്റെയും
ആന്തരതികമൂ�്ന്ത്യും മോനതിക്കുവോനും നോം
കടന്പ്ടെതിരതിക്കുന്നു

ഇന്നന്ത് കോ�ത്് മതനതിരലപക്ഷത വ്ോ
പകമോയതിന്ക്ോണ്ടതിരതിക്കുന്നു. അതതിന്റെ ഫ�മോ
യതിമനുഷ്െരതിത്രത്തിന്�ചദവത്തിന്റെസജജീ
വമോയപതിതൃത്വംഎന്നസത്ംസോംസ്ോരതികത
�ത്തില്  ആക്മലണോത്സുകമോയ തരത്തില്
നതിരസതിക്ന്പ്ടുകയും ന്െയ്യുന്നു.  ഇത് ഓലരോ
മനുഷ്ന്റെയും ജജീവന് പരസ്പരം നല്കുന്ന
ആദരവതില് പ്രകടമോകുന്ന  യഥോര്ത്ഥ മോനവ
സോലഹോദര്ത്തിന്വതി�ങ്ങുതടതിയോണ്.ലയശു
ക്തിസ്തുവതിന്റെ ചദവത്വന്ത് മോറ്തിനതിര്ത്തുല്ോൾ
മനുഷ്ര് തമെതിലുള്ള എല്ോ ചവജോത്ങ്ങളം
നോേകരമോയഭജീഷണതികൾമോത്രമോയതിരൂപം
മോറുന്നു.അത്രന്മോരവസ്ഥയതില്തനതിമയോര്ന്ന
സോലഹോദര്സ്വജീകരണവംഫ�വത്ോയഐ
ക്വംമനുഷ്കു�ത്തിന്അസോധ്മോകുന്നു.

ചദവംലയശുക്തിസ്തുവതിലൂന്ടനല്കതിയരക്ഷ
യുന്ടസോര്വത്രതികസ്വഭോവംതന്ന്നയോണ്ന്�
നഡതിക്് പതതിനഞ്ോമന്പോപ്ന്യ എല്ോതര
ത്തിലുമുള്ള ലദേജീയവോദവം വംേജീയവോദവം
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മുദ്രണം ന്െയ്തിരതിക്കുന്ന വോക്കുകൾ (ജ്ോന
സ്ോനംന്െയ്്അയക്ന്പ്ടെവര്)ഓലരോക്തി്്ോ
നതിക്കും  ഉണ്ടോയതിരതിലക്ണ്ട രണ്  ഗുണങ്ങന്െ
സൂെതിപ്തിക്കുന്നു.അവ ജ്ോനസ്ോനവം സുവതി
ലേഷപ്രല�ോഷണവമോണ്.

സവിസേഷ മിഷനറി മചാസത്ിബറെ  സലചാസ�ചാ 
യിബല  വർണ്ണങ്ങൾ : 

ല�ോലഗോയതിന്�അഞ്ചുപ്രോഥമതികവര്ണ്ങ്ങൾ
അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങന്െ പ്രതതിനതിധജീകരതിക്കുന്നു.
ചുവപ്്അലമരതിക്ന്യയും,പച്ചആഫ്തിക്ന്യയും,
ന്വള്ള യൂലറോപ്തിന്നയും, മഞ് ഏഷ്ന്യയും,
നജീ�ഓഷ്ോനതിയന്യയും.

ചുവപ്പുനതിറം ക്തി്ജീയ വതിേ്വോസത്തിലുള്ള
പുതതിയജജീവതിതത്തിന്റെവതിത്തുകെോകുന്നഅലമ
രതിക്ന് രക്സോക്ഷതികളന്ട  ചുടുനതിണന്ത്യോ
ണ് ഓര്മെതിപ്തിക്കുന്നത്.ജജീവന്റെയുംവെര്ച്ചയു
ന്ടയും ഫ�ദോയകത്വത്തിന്റെയും യൗവനത്തി

ന്റെയുംഊര്ജസ്വ�തയുന്ടയുംനതിറമോണ്പച്ച.
ചദവതികപുണ്ങ്ങെതിന്�ോന്നോയ പ്രത്ോേയുന്ട
നതിറവംപച്ചതന്ന്ന.ന്വള്ളആനദേത്തിന്റെയും
ക്തിസ്തുവതിലുള്ള പുതുജജീവതിതത്തിന്റെയും പ്രതജീ
കമോണ്.  പഴയ  യൂലറോപ്്  അഭതിമുഖജീകരതിക്കു
ന്ന ന്വല്ലുവതിെതിയും ഇതുതന്ന്നയോണ്. നതിരവധതി
ചദവോ�യങ്ങളം വതിശുദ്ധരും ലെര്ന്ന് പടുത്തു
യര്ത്തിയ േക്മോയ സുവതിലേഷവത്കരണ
ചെതന്ം തതിരതിച്ചുപതിടതിക്ോന് യൂലറോപ്തിന്ന
സഹോയതിലക്ണ്ടതുംഈഗുണങ്ങെോണ്.മഞ്
പ്രകോേത്തിന്റെ നതിറമോണ്. യഥോര്ത്ഥ പ്രകോ
േന്ത്ആവോഹതിച്ചുന്കോണ്ട്അത്സ്വയലമപ്ര
കോേത്തില്അഭതിവൃദ്ധതിന്പ്ടുന്നു.നമ്മുന്ടദോഹം
േമതിപ്തിച്ച്നന്മെചദലവോന്മുഖമോയതിവഴതിനട
ത്തുന്ന ജജീവജ�ത്തിന്റെ പ്രതജീകമോണ് നജീ�.
നലമെോടു കൂന്ടയോയതിരതിക്കുന്ന ചദവത്തിന്റെ
കൂടോരത്തിന്റെ,സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ നതിറവംആണ്
നജീ�.

അവസോനതിപ്തിക്ന്പ്ലടണ്ടതോണ് എന്ന അഭതി
പ്രോയത്തിന്�ത്തിച്ചത്.ന്കോലെോണതിയല്രോജ്
ങ്ങളന്ട ചസനതിക, സോ്ത്തിക തോല്പര്
ങ്ങളംസുവതിലേഷപ്രല�ോഷണവംതമെതില്കൂ
ടെതിക്�ര്ത്തുന്നത് അവസോനതിപ്തിക്ണന്മന്ന്
ന്�നഡതിക്് പോപ്ോ പറഞ്തും ഇതുന്കോണ്
തന്ന്നയോണ്. തന്റെ  അപ്ല്ോ�തിക ല�ഖന
ത്തില് അലദേഹം പറയുന്നത്, സ്വന്തം രോജ്
ലത്ോലടോ വംേലത്ോലടോ ഉള്ള അതതിരുകട
ന്നലസ്ഹംമോറ്തിവയ്ക്കണന്മന്നോണ്സഭയുന്ട
സോര്വത്രതിക ദൗത്ം ആവേ്ന്പ്ടുന്നന്തന്നോ
ണ്.സമൂഹന്ത്യുംസംസ്ോരന്ത്യുംലയശു
ക്തിസ്തുവതിന്റെ രക്ഷണകര്മത്തിന്റെപുതുമയതില�
ക്്തുറവതിയുള്ളവരോക്ണന്മങ്തില് വംേജീയലമോ
സഭോപരലമോആയഎല്ോഅനോവേ്അന്തര്
മുഖത്വവംവതിട്ലപക്ഷതിക്ണം.തങ്ങളന്ടനോടും
വജീടും  ഭോഷയും രോജ്വം പ്രോലദേതികസഭയും
വതിടെ് ക്തിസ്തുവതിന്റെകൂദോേകൾന്കോണ്ംഅവതി
ടുന്ത്പരതിശുദ്ധസഭയുന്ടസോന്നതിധ്ംന്കോണ്ം
രൂപോന്തരന്പ്ടെതിടെതില്ോത് ദൂരലദേങ്ങെതില�ക്്

ലപോകോന് തയ്ോറുള്ള സ്ത്രജീപുരുഷന്ോന്ര സഭ
യ്ക്ക് ഇന്നും ആവേ്മുണ്ട്. അവര് തങ്ങളന്ട
ജ്ോനസ്ോനത്തില് ഏല്പതിക്ന്പ്ടെതനുസരതിച്ച്
ഔദോര്പൂര്വം  തങ്ങൾക്കുള്ളന്തല്ോം  ഉലപ
ക്ഷതിച്ചുപുറന്പ്ടുകയോണ് ന്െയ്യുന്നത്.ചദവവ
െനം പ്രല�ോഷതിച്ചുന്കോണ്ം  സുവതിലേഷത്തി
ന് സോക്ഷ്ം വഹതിച്ചുന്കോണ്ം ആത്ോവതിലു
ള്ളജജീവതിതം ആല�ോഷതിച്ചുന്കോണ്ം അവര്
മറ്റുള്ളവന്ര മോനസോന്തരത്തില�ക്കും അതുവഴതി
ജ്ോനസ്ോനത്തില�ക്കും ക്തിസ്തുവതിന്റെ രക്ഷ
യതില�ക്കുംക്ഷണതിക്കുന്നു.ഈപ്രക്തിയമറ്റുള്ള
വരുന്ട സ്വോത{´yന്ത്  �ഹുമോനതിച്ചുന്കോ
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ണ്ംതങ്ങൾഅയക്ന്പ്ടെതിരതിക്കുന്നലദേങ്ങെതി
ന്�ജനങ്ങളന്ടസംസ്ോരങ്ങളംമതങ്ങളമോയതി
സംവദതിച്ചുന്കോണ്ം ആണ്  നതിറലവറ്ന്പ്ടുന്ന
ത്.ജനതകൾക്ോയുള്ളസുവതിലേഷവല്ക്രണ
ദൗത്ംസഭയ്ക്ക്എല്ോയ്ലപ്ോഴുംആവേ്മോണ്.
അത് അടതിസ്ഥോനപരമോയ രജീതതിയതില്  എല്ോ
ക്തി്്ോനതികെതിലും നതിരന്തരമോയ ആന്തരതിക
പരതിവര്ത്നത്തിനുംവഴതിന്യോരുക്കുന്നു.ലയശു
വതിന്റെ ഉത്ഥോനത്തിലുള്ള  വതിേ്വോസം, ജ്ോ
നസ്ോനത്തില് �ഭതിച്ച  ലപ്രഷതിതദൗത്ം, ദൂരം
ന്കോണ്ം സംസ്ോരചവജോത്ങ്ങൾ ന്കോണ്ം
തനതിക്്സ്വന്തമോയുള്ളവലയോന്ടോന്ക്രൂപന്പ്
ടുന്ന വതിരക്തി,പോപത്തില്നതിന്നുമുള്ള  രക്ഷ,
സോമൂഹ്വംവ്ക്തിപരവമോയതതിന്കെതില്നതി
ന്നുള്ളലമോെനംഇവന്യ്ക്കല്ോംലവണ്ടത്ല�ോക
ത്തിന്റെഅതതിര്ത്തികൾവന്ര  ന്െന്ന്നത്തുന്ന
ലപ്രഷതിതദൗത്ങ്ങെോണ്.

ഈ േതോബ്തി വര്ഷം ആമലസോണതിന്�
സഭകൾക്ോയുള്ളപ്രലത്ക സതിനഡതിന്റെ സമ
യവമോയതി ഒത്തുവന്നത് ചദവഹതിതപ്രകോരമോ
ണ്.പരതിശുദ്ധോത്ോവതിന്റെദോനങ്ങെോല്ലയശു

നമുക്ോയതി ഏല്പതിച്ചുതന്നതിരതിക്കുന്ന ദൗത്ം ആ
ലദേങ്ങൾക്കുംഅവതിടുന്ത്ജനങ്ങൾക്കുംഎപ്ര
കോരമോണ് ഈ സദേര്ഭത്തില് ആവേ്മോയതി
രതിക്കുന്നന്തന്ന്വ്ക്മോക്ോനുംഇത്സഹോ
യതിക്കുന്നു.ഒരുപുതതിയപന്തക്കു്സഭയുന്ടവോ
തതിലുകൾ മ�ര്ന്ക് തുറന്നതിടുകയോണ്. ഇതുവ
ഴതിയോയതി സോര്വത്രതികമോയ വതിേ്വോസക്കൂടെോയ്മ
യതില് നതിന്ന് ഒരു ജനവതിഭോഗവം അകറ്തി നതിര്
ത്ന്പ്ടുന്നതില്എന്നുംഒരുസംസ്ോരവംതങ്ങ
ന്െത്ന്ന്നഅടഞ്വോതതിലുകൾക്കുള്ളതില്സൂ
ക്ഷതിക്കുന്നതില്എന്നും  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.ആരും
തങ്ങെതില�ക്്തന്ന്നഒതുങ്ങതിക്കൂടുകലയോതങ്ങ
ളന്ടഅഭതിപ്രോയങ്ങൾക്പ്പുറലത്ക്് ലപോകോന്
മടതികോണതിക്കുകലയോ ന്െയ്രുത്. ഓലരോ മനു
ഷ്രും  ഉത്ഥതിതനോയ കര്ത്ോവതിന്റെസത്
ത്തില�ക്്എത്തുന്നആഴമോയപരതിവര്ത്നം
ആയതിരതിക്ണം നമ്മുന്ട �ക്ഷ്ം. ഉത്ഥോനം
ന്െയ്കര്ത്ോവോണ്എല്ോവര്ക്കുംയഥോര്ത്ഥ
മോയജജീവന്നല്കുന്നത്.

2007-ല്ബ്രസജീ�തിന്�അപോലരസതിഡോയതില്
�ോറ്തിന്അലമരതിക്ന്ന്മത്രോന്ോരുന്ടസലമെെ

സവിസേഷ മിഷനറി മചാസം ജീവിസകേണ്ടബതങ്ങബന?
സവതിലേഷ മതിഷനറതി മോസത്തില�ക്കുള്ള  ഒരുക്ങ്ങളന്ട പോതയതില് കൂടുതല് തജീക്ഷ്ണമോയതി

മുലന്നറോന്പോപ്ോനതിര്ലദേതിക്കുന്നനോ�്ത�ങ്ങളണ്ട്.
1. സഭയതില്സജജീവനോയതിസന്നതിഹതിതനോയതിരതിക്കുന്നലയശുക്തിസ്തുവമോയുള്ളവ്ക്തിപരമോയ
 കണ്മുടെല്:ഇത്ദതിവ്കോരുണ്ത്തിലൂന്ടയുംചദവവെനത്തിലൂന്ടയും,വ്ക്തിപരവം
 ഒന്നുലെര്ന്നുള്ളതുമോയപ്രോര്ത്ഥനയതിലൂന്ടയുംആണ്സോധതിതമോകുന്നത്.
2. സോക്ഷ്ം:വതിശുദ്ധരോയസുവതിലേഷശുശ്രൂഷകരുംരക്സോക്ഷതികളംവതിേ്വോസംഏറ്റുപറയോന് 
 ചധര്ംകോണതിച്ചവരുംവഴതില�ോകന്മങ്ങുംവ്ോപതിച്ചുകതിടക്കുന്നസഭയുന്ട
 പ്രവര്ത്നെതിത്രമോണതിത്.
3.ലപ്രഷതിതരൂപവല്ക്രണം:ച��തിൾ,മതല�ോധനം,ആത്ജീയത,ചദവേോസ്ത്രം
 എന്നതിങ്ങന്നഎല്ോലമഖ�കളംസ്പര്േതിക്കുന്നഒന്നോയതിരതിക്ണംഇത്.
4.ലപ്രഷതിതത്വത്തിന്റെഭോഗമോയപരലസ്ഹം.

വിേ്ചാസപ്രചചാരണത്ിനചായുള്ള തിരുസം�ം(PropagandaFide)
സുവതിലേഷത്ക്രണത്തിനും സഭയുന്ട ലപ്രഷതിത പ്രവര്ത്നങ്ങൾക്കും ദതിേോല�ോധവം

ഊന്നലുംന്കോടുക്കുകഎന്ന�ക്ഷ്ലത്ോന്ടഗ്രതിഗറതിപതതിനഞ്ോമന്പോപ്ോ1622-ല്വതിേ്വോസ
പ്രെോരണത്തിനോയുള്ളതതിരുസം�ം (Propaganda Fide)സ്ഥോപതിച്ചു. 1967-ല് ലപോൾ ആറോമന്
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നന്ത്അഭതിസംല�ോധന ന്െയ്തുന്കോണ്ട് ന്�
നഡതിക്്പതതിനോറോമന്പോപ്ോപറഞ്വോക്കു
കൾ ഞോന് ഇവതിന്ട ഓര്ന്ത്ടുക്കുകയോണ്.
ഞോന് ആ വോക്കുകൾ എന്റെ സ്വന്തമോക്തി
ആവര്ത്തിക്കുകയുംന്െയ്യുന്നു."എന്നോല്�ോറ്തിന്
അലമരതിക്യതിലും കരജീ�തിയനതിലും ക്തി്ജീയവതി
േ്വോസംസ്വജീകരതിക്ന്പ്ട്എന്നതതിന്റെഅര്ത്ഥ
ന്മന്തോണ്? അവരുന്ട സ്ന്നമോയ മത
പോര്ര്ങ്ങെതില് അലന്വഷതിച്ചതിട്ം അവരുന്ട

പൂര്വതികര്ക്്കന്ണ്ടത്ോന്കഴതിയോന്തലപോയ
അജ്ോതനോയ ചദവന്ത്, ക്തിസ്തുവതിന്ന
അറതിയോനും സ്വജീകരതിക്ോനും സോധതിച്ചു എന്ന
തോണത്. അവര് നതിേബ്മോയതി ആഗ്രഹതിച്ചു
ന്കോണ്ടതിരുന്ന രക്ഷകനോണ് ക്തിസ്തു. ജ്ോന
സ്ോനജ�ത്തിലൂന്ട തങ്ങന്െ ചദവത്തിന്റെ
ദത്തുപുത്രരോക്തിയചദവതികജജീവനുംഅവര്ക്്
�ഭതിച്ചു. തങ്ങന്െ ശുദ്ധജീകരതിക്കുകയും തങ്ങളന്ട
സംസ്ോരങ്ങന്െ ഫ�വത്ോക്കുകയും അവ
തോരം ന്െയ്വെനംഅവരതില് വതിതച്ചഅലന

പോപ്ോഈഅപ്ല്ോ�തികശുശ്രൂഷയുന്ടപ്രസക്തിആവര്ത്തിച്ചുറപ്തിച്ചുന്കോണ്ട്അതതിന്നജന
തകളന്ടസുവതിലേഷവത്കരണത്തിനോയുള്ളതതിരുസം�ം (Congregation for the Evangelisation
of Peoples) എന്ന് പുനര്നോമകരണം ന്െയ്യുകയും ന്െയ്തു.  സര്വജനങ്ങളന്ടയും ഇടയനോയ
പരതിശുദ്ധപതിതോവതിന്റെ സുവതിലേഷദൗത്ത്തില് പതിന്തുണയ്ലക്ണ്ട ഉത്രവോദതിത്വം ജ്ോന
സ്ോനം സ്വജീകരതിച്ച എല്ോ വ്ക്തികൾക്കും ഉണ്ട്. സജജീവമോയ പരലസ്ഹത്തിലൂന്ട പ്രകടതിപ്തി
ക്ന്പ്ടുന്നക്തി്ജീയവതിേ്വോസത്തിന്ന്റയഥോര്ത്ഥതനതിമയതിലൂന്ടയോണ്ഇത്സോധതിതമോകുന്നത്.

ബപചാന്ിഫികേൽ സപ്രഷിതസം�െനകൾ 
ലപ്രഷതിതചദവവതിെതിയതിലൂന്ടയും പരതിത്ോഗപ്രവൃത്തികെതിലൂന്ടയും പ്രോര്ത്ഥനയതിലൂന്ടയും സഭ

യുന്ട ലപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നങ്ങന്െ പതിന്തുണയ്ക്കുന്നതതില് ന്പോന്തതിഫതിക്ല് ലപ്രഷതിതസം�ടനകൾ
പ്രതതിജ്ോ�ദ്ധരോണ്. കഴതിഞ് രണ് നൂറ്ോണ്കെതിന്� ചവദതികരുന്ടയും അത്ോയരുന്ടയും
ലപ്രഷതിതദൗത്ന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ളആഴമോയെതിന്തകെതില്നതിന്നോണ്ഈസം�ടനകൾരൂപന്മടുത്ത്.
ലപ്രഷതിത സത്സന്ധതയും  ല�ോധവല്ക്രണവം ഉത്രവോദതിത്വല�ോധവം  വജീണ്ം സഭോംഗ
ങ്ങളന്ടനതിത്ജജീവതിതത്തിന്റെഭോഗമോലകണ്ടതിയതിരതിക്കുന്നു.അതതിനുലവണ്ടവ്ക്തികന്െയുംസംവതിധോ
നങ്ങന്െയുംരൂപന്പ്ടുത്തിന്യടുക്ോനോവേ്മോയഭൗതതികസഹോയങ്ങൾഎത്തിച്ചുന്കോടുക്കുകഎന്ന
കടമയ്ക്ക് കൂടുതല് ഊന്നല് ന്കോടുത്തുന്കോണ്ടോണ്  ജനതകളന്ട സുവതിലേഷവത്കരണത്തിനോ
യുള്ളതതിരുസം�വംന്പോന്തതിഫതിക്ല്ലപ്രഷതിതസം�ടനകളംഒന്നുലെര്ന്ന്ശ്രമതിക്കുന്നത്.
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2019 ഒമ്ാബർ സവിമേഷ മിഷനറി മാസത്ിനു മവണ്ി 
ഫ്ാൻസിസ് പാപെ നല്കിയ പ്രാർത്ഥന

ലസ്ഹപതിതോവോയ ചദവലമ, അങ്ങയുന്ട ഏകജോതനോയ ഈലേോമതിേതിഹോയുന്ട മരണവം
ഉയതിര്പ്പും ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു. “നതിങ്ങൾ ല�ോകന്മങ്ങും ലപോയതി എല്ോ സൃഷ്ടതികലെോ
ടും സുവതിലേഷം പ്രസംഗതിക്കുവതിന്” (മര്ലക്ോ.16:15) എന്ന് അങ്ങയുന്ട പ്രതിയപുത്രന് ഞങ്ങ
ലെോട് കല്പതിച്ചത് നദേതിലയോടുകൂന്ടഞങ്ങലെോര്ക്കുന്നു. മോലമെോദജീസോയതിലൂന്ടസഭയുന്ട ലപ്രഷതിത
ദൗത്ത്തില്ഞങ്ങന്െയുംപങ്കുകോരോക്തിയതതിന്നഓര്ത്്ഞങ്ങൾഅങ്ങന്യമഹത്വന്പ്ടുത്തു
ന്നു.ചധര്ലത്ോടും തജീക്ഷ്ണതലയോടും കൂന്ടസുവതിലേഷത്തിന്സോക്ഷ്ംവഹതിക്ോന്ഞങ്ങന്െ
ഉപകരണങ്ങെോക്ണലമ. അങ്ങ് സഭന്യ ഭരലമല്പതിച്ച ലപ്രഷതിത ദൗത്ം പൂര്ത്ജീകരതിക്ോന്
പരതിശുദ്ധോത്ോവതിന്റെ വരദോനങ്ങെോല് ഞങ്ങന്െ േക്തിന്പ്ടുത്ണലമ. അപ്രകോരം, ഞങ്ങന്െ
ല�ോകത്തിന് ജജീവനും ന്വെതിച്ചവംആക്തിത്ജീര്ക്ണലമ.ഈലേോയുന്ട കരുണയും രക്ഷോകര
ലസ്ഹവംഅനുഭവതിക്ോന്ഞങ്ങന്െയും ല�ോകന്മങ്ങുമുള്ളഎല്ോജനതകന്െയുംഅനുഗ്രഹതിക്
ണലമ.നതിത്ംപതിതോവംപുത്രനുംപരതിശുദ്ധോത്ോവമോയസര്ലവേേ്വരോഎലന്നക്കും,ആലമെന്.

1.സ്വര്ഗ്ഗ.,1.നന്.,1.ത്രതിത്വ.

കം വതിത്തുകൾ മുെന്പോടെതി വെരോന് സഹോയതി
ക്കുകയും ന്െയ്യുന്ന പരതിശുദ്ധോത്ോവതിന്നയും
അവര് സ്വജീകരതിച്ചു. ഇതുവഴതിയോയതി ആത്ോവ്
അവന്ര സുവതിലേഷത്തിന്റെ പോതയതിലൂന്ട
വഴതിനടത്തുകയും ന്െയ്തു. ലയശുക്തിസ്തുവതില്
മോംസംധരതിച്ചചദവത്തിന്റെവെനംഅലതോ
ന്ടോപ്ം തന്ന്ന ഇതതിഹോസവം സംസ്ോരവം
ആയതി മോറതി. ക്തിസ്തുവതില് നതിന്നും സോര്വത്രതി
കസഭയതില് നതിന്നും അടര്ത്തിമോറ്തിന്ക്ോണ്ട്
ന്കോെ്സതിനു മുന്പുള്ള മതങ്ങൾക്് ജജീവന്
ന്കോടുക്കുക എന്ന ഉലടെോപ്ന് ആേയത്തി
ല�യ്ക്ക് തതിരതിച്ചുലപോകുന്നത് ഒരതിക്ലും മുലന്നോട്
ള്ളഒരുകോല്വയ്പ്ല്. മറതിച്ച് അത്പുറലകോ
ട്ള്ള ഒരു കോല്വയ്ോയതിരതിക്കും. സത്ത്തില്
ഭൂതകോ�ത്തില് നങ്കൂരമതിടെ െരതിത്രത്തിന്റെ ഒരു
പ്രലത്ക �ടെത്തില�ക്കുള്ള തതിരതിച്ചുലപോക്ോ
യതിരതിക്കുംഅത്.''(2007ലമയ്13ന്റെഉദ്�ോടന
സലമെെനത്തിന്�പ്രസംഗത്തില്നതിന്ന്.)

സഭയുന്ട ലപ്രഷതിത ദൗത്ം നോം നമ്മുന്ട
അമെയോയ മറതിയന്ത് ഭരലമല്പ്തിക്കുന്നു. മനു
ഷ്ോവതോരത്തിന്റെ ആദ്നതിമതിഷം മുതല്
തന്ന്നപരതിശുദ്ധകന്കതന്റെപുത്രനുമോയുള്ള
ഐക്ത്തില്  തന്റെ തജീര്ത്ഥോടനം തുടങ്ങതി
യതിരുന്നു.കുരതിേതിനുചുവടെതില്വച്ച്തലറെതുകൂടതി
യോയതിത്ജീര്ന്നലയശുവതിന്റെആദൗത്ത്തില്
അവൾ പൂര്ണ്മോയും  മുഴുകതിയതിരുന്നു. രക്ഷോക
രദൗത്ത്തില് സഹകരതിച്ചുന്കോണ്ട്, സഭയുന്ട
അമെന്യന്ന നതി�യതില് ചദവത്തിനോയതി പരതി
ശുദ്ധോത്ോവതിലുംവതിേ്വോസത്തിലുംപുതതിയപുത്ര
ന്ോര്ക്കുംപുത്രതിമോര്ക്കുംജന്ംനല്കുകഎന്ന
ദൗത്ം!

ലപ്രഷതിതലവ�യ്ക്ക് സഹോയതിക്കുന്നത്തിനോയതി
MaximumIllud-ല്വതിഭോവനംന്െയ്ന്പ്ടെന്പോ
ന്തതിഫതിക്ല്ലപ്രഷതിതസം�ങ്ങന്െക്കുറതിച്ച്കൂടതി
ഏതോനും വോക്കുകൾ പറഞ്ഞുന്കോണ്ട് ഞോന്
ഉപസംഹരതിക്കുകയോണ്.
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ന്പോന്തതിഫതിക്ല്ലപ്രഷതിതസം�ങ്ങൾഒരു
ആലഗോെ ന്നറ്് വര്ക്ോയതി സഭയുന്ട സോര്വ
ത്രതികതയ്ക്ക് പതിന്തുണലയകുന്നു. മോര്പ്ോപ്യുന്ട
ലപ്രഷതിത പ്രതതി�ദ്ധതയ്ക്ക് ലപ്രഷതിതലവ�യുന്ട
ആത്ോവ തന്ന്നയോയ പ്രോര്ത്ഥന ന്കോണ്ം
ല�ോകന്മങ്ങുമുള്ള ക്തി്്ോനതികളന്ട  സ്ലനഹ
പൂര്വമോയ  സംഭോവനകൾ ന്കോണ്ം അവര്
സഹോയതിക്കുന്നു.അവരുന്ടസംഭോവനകൾമോര്
പ്ോപ്ന്യ സുവതിലേഷവല്ക്രണയത്നങ്ങെതില്
സഹോയതിക്കുന്നു.അത്പ്രലത്കസഭകെതിലൂന്ട
യും /കൂടെോയ്മകെതിലൂന്ടയും (വതിേ്വോസപ്രെോരണ
ത്തിനോയുള്ള ന്പോന്തതിഫതിക്ല് ന്സോചസറ്തി)
പ്രോലദേതികപൗലരോഹതിത്സഭകളന്ടരൂപവല്
ക്രണത്തിലൂന്ടയും(അപ്ല്ോ�നോയവതിശുദ്ധ
പലത്രോസതിന്റെനോമത്തിലുള്ളന്പോന്തതിഫതിക്ല്
ന്സോചസറ്തി)കുഞ്ഞുങ്ങെതില് ലപ്രഷതിതോവല�ോ
ധം വെര്ത്തുന്നതതിലൂന്ടയും (ലപ്രഷതിത�ോ�്
ത്തിനോയുള്ളന്പോന്തതിഫതിക്ല്ന്സോചസറ്തി)

ക്തി്ജീയ വതിേ്വോസത്തിന്റെ ലപ്രഷതിതമോന
ങ്ങൾലപ്രോത്ോഹതിപ്തിക്കുന്നതതിലൂന്ടയും(ന്പോ
ന്തതിഫതിക്ല്മതിഷനറതിയൂണതിയന്)ആണ്നതിറ
ലവറ്ന്പ്ടുന്നത്. ഈ സം�ങ്ങൾക്കുള്ള
എന്റെ പതിന്തുണ നവജീകരതിക്കുന്നലതോന്ടോപ്ം
തന്ന്ന  2019 ഒലക്ോ�റതിന്�ഈസവതിലേഷ
മതിഷന് മോസം എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കുള്ള
അവരുന്ട  ലപ്രഷതിതലസവനത്തിന്റെ നവജീകര
ണത്തിന്കോരണമോകുംഎന്ന്പ്രത്ോേതിക്കുക
യുംന്െയ്യുന്നു.

മതിഷന്  ശുശ്രൂഷകെതില് ഏര്ന്പ്ടെതിരതിക്കുന്ന
എല്ോസ്ത്രജീപുരുഷന്ോര്ക്കും,തങ്ങളന്ടജ്ോ-
നസ്ോനംവഴതിയോയതി ഏന്തങ്തിലുംവതിധത്തില്
സഭയുന്ട ലപ്രഷതിതദൗത്ത്തില് പങ്ോെതികെോ
കുന്നഎല്ോവര്ക്കുംഞോന്എന്റെഹൃദയപൂര്വേ
മോയആേതിര്വോദംനല്കുന്നു.

(വത്തിക്ോനതില്നതിന്ന്2019ജൂൺ9ന്,
പന്തക്കു്ോതതിരുനോൾദതിവസംപുറന്പ്ടുവതിച്ചത്.)
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സവതിലേഷ മതിഷനറതി മോസമോയതി 2019 ഒലക്ോ�ര് മോസം
പരതിശുദ്ധ പതിതോവ് ഫ്ോന്സതിസ് പോപ്ോ പ്രഖ്ോപതിച്ചതിരതിക്കുക
യോണലല്ോ.ഇതതിലനോടനു�ന്ധതിച്ച്പരതിശുദ്ധപതിതോവ്എഴുതതിയ
കത്തിന്�അവസോനഭോഗത്്ഇപ്രകോരംപറയുന്നു. “അയയ്ക്കന്പ്
ടുന്നതിന്ല്ങ്തില്സഭതനതിന്യനേതിക്കും;ദൗത്മതില്ോത്സഭനതി�
നതില്ക്കുകയുമതില്” (AChurch, ifnotsent,willnaturallyend;a
Churchwithoutamissionwillnotexist.)

ഈ സവതിലേഷമതിഷന് മോസം മോര്പ്ോപ് പ്രഖ്ോപതിക്ോന്
കോരണമുണ്ട്.1919ഒലക്ോ�ര്20-ോംതതിയതതിന്�നഡതിക്്പതതിന
ഞ്ോമന് മോര്പ്ോപ് ഒരു അപ്ല്ോ�തിക ല�ഖനം എഴുതതി.
അതതിന്റെ ലപരോണ് മോക്തിമും ഇല്ലൂദ് (Maximum illud). ഈ
പ്രലയോഗത്തിന്റെ അര്ത്ഥം “the momentous beginning” -
മഹത്വപൂര്ണ്മോയ സമോരംഭം - എന്നോണ്. മഹത്വപൂര്ണ്മോയ
സമോരംഭം എന്നതുന്കോണ്ട് മോര്പോപ് ഉലദേേതിക്കുന്നത്, പന്തക്കു
്ോയതിന്� സഭയുന്ട സമോരംഭമോണ്. ക്തിസ്തുവതിന്റെ മരണ
ലേഷം യഹൂദന്ര ഭയന്ന് ന്സഹതിലയോന് മോെതികയതില് കതക
ടച്ച്ഒെതിച്ചതിരുന്നേതിഷ്ന്ോര്പന്തക്കു്യ്ക്കുലേഷംകതകുതുറന്ന്
പുറത്തുവന്ന് ചധര്പൂര്വം വെനം പ്രസംഗതിച്ചതതിന്ന ആണ്
മോര്പ്ോപ് ഉലദേേതിച്ചത്. ഇന്തോരു 'ന്മോമറെസ് ന്മോമറെ് ' ആയതി
രുന്നു. പന്തക്കു്യുന്ട ഏറ്വം വ�തിയ അനുഗ്രഹം അടച്ച
വോതതിലുകൾതുറന്ന്പുറത്തുവന്നേതിഷ്ന്ോര്ആദ്മോയതിമതിഷനറതി
മോരോയതോണ്. അതതിനു ലേഷം പലത്രോസ് വതിെതിച്ചു പറഞ്ഞു.–
“നതിങ്ങൾ കുരതിേതില് തറച്ചു ന്കോന്ന നസ്ോയനോയ ഈലേോന്യ
ചദവംഉയതിര്പ്തിച്ചു”(അപ്.പ്രവ.2:14-36).“അവന്റെവെനംശ്രവതി
ച്ചവര്സ്ോനംസ്വജീകരതിച്ചു.ആദതിവസംതന്ന്നമൂവോയതിരലത്ോെം
ആളകൾ അവലരോടു ലെര്ന്നു. വതിേ്വസതിച്ചവര് എല്ോവരും ഒരു
സമൂഹമോവകയുംന്െയ്തു” (അപ്.പ്രവ.2:41-44).അങ്ങന്ന,സഭയു
ന്ടസമോരംഭമോയതി.

ആദതിമസഭയുന്ട മതിഷനറതി പ്രവര്ത്നത്തിന്റെ ലപ്രോജ്്വ�
മോയ മന്റ്ോരു തുടക്മോയതിരുന്നു പൗല�ോസതിന്റെ മോനസോന്തരം.
യോഥോസ്ഥതിതതികയഹൂദമതത്തിന്റെചുറ്റുവടെത്തില്നതിന്ന്വതിജോതജീ
യ ല�ോകത്തില�ക്് സുവതിലേഷവത്ക്രണത്തിന്റെ കതക്
തുറക്ന്പ്ടെത്അലപ്ോഴോണ്.

സഭയ്ക്ക് മദ്ധ്േതകങ്ങെതില് മതിഷന് പ്രവര്ത്നത്തില് പോെതി
ച്ചകൾ സംഭവതിച്ചു. അതോയത്, രോജോക്ന്ോര് മതിഷന് പ്രവര്ത്
നം ദന്ത്ടുത്തുവഴതി അതതിന്റെ ഉൾക്ോഴ്കെതില് രണ്ട് അപx 
ഭ്ംേങ്ങൾസംഭവതിച്ചു ലകോെനതിവത്കരണവം വോണതിജ്വത്കര

മോര്റോലഫല്തടെതില്
ന്െയര്മോന്,
(സുവതിലേഷവത്ക്രണത്തിനും
പ്രവോസതികളന്ടഅജപോ�ന
ശുശ്രൂഷക്കുമോയുള്ളസജീലറോ
മ��ോര്സഭയുന്ടകമെജീഷന്.)

''...മതിഷന്തോല്പര്ം
ഞങ്ങളന്ടസഭയ്ക്ക്
നഷ്ടന്പ്ടെലപ്ോൾഅത്
സഭയ്ക്ക്ക്ോന്സറോയതി
മോറതി.ഇന്ന്പള്ളതിയതില്
ആെതില്,അധതികവം
വതിവോഹലമോെതിതരോണ്.
യുവജനങ്ങൾപള്ളതി
യതില്വരുന്നതില്.
ചവദജീകരുംകന്ോ
സ്ത്രജീകളംആരുമതില്.
ഞങ്ങളന്ടസഭനോേ
ത്തിന്റെവക്തി�ോണ്.''
ചവദതികര്മനസ്്തുറന്ന്
എലന്നോട്പങ്കുന്വച്ചു.

സഭ മൃതമാകാതിരിക്ാൻ, 
മിഷൻ വളരണം
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ണവം (colonization and commercialization).
ഈരണ്തോല്പര്ങ്ങളംമതിഷന്പ്രവര്ത്നന്ത്
അതതിന്റെപന്തക്കു്ോനുഭവത്തില്നതിന്നുംഎടു
ത്തു മോറ്തി. സഭയുന്ട മതിഷന് പ്രവര്ത്നം
ലകോെനതിവത്കരണത്തില�യ്ക്ക് തരംതോഴ്ത്തന്പ്ട്.
രോജോക്ന്ോര് രോജ്ോതതിര്ത്തികൾ വതിസ്തൃതമോ
ക്കുന്നതതിന്റെ ഭോഗമോയതി സഭയുന്ട ലപ്രഷതിത
പ്രവര്ത്നത്തില്പങ്കുലെര്ന്നു.അലതോന്ടോപ്ം,
രോജ്ത്തിന്റെകച്ചവടതോത്പര്ത്തിനുംമതിഷന്
പ്രവര്ത്നന്ത് ഉപോധതിയോക്തി. ഈ രണ്ട്
അപxഭ്ംേങ്ങന്െയോണ് ന്�നഡതിക്് പതതിന
ഞ്ോമന് മോര്പോപ് 'മോക്തിമും ഇല്ലൂദ് ' എന്ന
തന്റെ അപ്ല്ോ�തിക ല�ഖനത്തിലൂന്ട തതിരു
ത്തിയത്. ലപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നം രോഷ്്ജീയ
രോജ്വ്ോപനത്തിന്റെ ഭോഗമോയും കച്ചവട
തോത്പര്ത്തിനുലവണ്ടതിയും നടത്തുന്നതതിന്ന
വതിമര്േതിക്കുകയും നതിലരോധതിക്കുകയും ന്െയ്തു.
ഇതതിന്റെ പശ്ോത്�ത്തി�ോണ് ന്�നഡതിക്്
പതതിനഞ്ോമന് മോര്പോപ് പറഞ്ത്, “മതിഷന
റതിമോര്രോജോവതിന്റെസ്ഥോനപതതികൾഅല്,മറതി
ച്ച്,അവര്ക്തിസ്തുവതിന്റെയുംചദവരോജ്ത്തിന്റെ
യുംസ്ഥോനപതതികൾആണ്.”

'മോക്തിമുംഇല്ലൂദ് 'എന്നഈഅപ്ല്ോ�തിക
ല�ഖനത്തിന്� മതിഷനറതി പ്രവര്ത്നന്ത്ക്കു
റതിച്ചുള്ളകോഴ്ച്ചപ്ോടുകെോണ്രണ്ടോംവത്തിക്ോന്

സൂനഹലദോസതിന്റെ ലപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നന്ത്
ക്കുറതിച്ചുള്ളപ്രമോണലരഖയുന്ടഅടതിസ്ഥോനദര്േ
നമോയത്. മോലമെോദജീസോയതിലൂന്ട ഓലരോ ക്തിസ്തു
േതിഷ്നും സഭയുന്ട ലപ്രഷതിതദൗത്ത്തില്
മൗ�തികമോയതിപങ്ോെതിയോവന്നു. ലപ്രഷതിതപ്രവര്
ത്നംഒരുക്തി്്ോനതിന്യസം�ന്ധതിച്ചതിടലത്ോ
െം അ്തിത്വോത്കമോയ ചദവവതിെതിയോണ്,
ഒഴതിച്ചുകൂടോനോകോത് ചുമത�യുമോണ്.ഈ കോ
ഴപ്ോട് കൂടുതല് ക്തിയോത്കമോക്ോനും സജജീവ
മോക്ോനും സവതിലേഷ മതിഷന് മോസത്തില്
പരതിശുദ്ധപതിതോവ്ഫ്ോന്സതിസ് പോപ്ോആഗ്ര
ഹതിക്കുന്നു,അതതിന്സഭോതനയന്രആഹ്വോനം
ന്െയ്യുന്നു. അതതിന്റെ ഭോഗമോയോണ് മോര്പോപ്
സവതിലേഷ മതിഷന് മോസത്തിന്റെ മുദ്രോവോ
ക്മോയതി"ജ്ോനസ്ോനന്പ്ടെ്അയക്ന്പ്ടെവര്”
(Baptized and Sent) എന്നത് സ്വജീകരതി
ച്ചത്.

ലകരെസഭയുന്ട മതിഷന് തജീക്ഷ്ണത ലകരെ
സഭയുന്ട ഗുണലമന്യുന്ട അടയോെമോയതി
രുന്നു.ഏറ്വംനല്ചദവതിെതികന്െയുംവ്ക്തിക
ന്െയുംമതിഷനറതിമോരോയതിഇന്ത്യുന്ടനോനോഭോഗ
ങ്ങെതില�ക്കും അയയ്ക്കോന് ലകരെസഭ കോണതിച്ച
തജീക്ഷ്ണതയതില് ലകരെസഭയുന്ട വതിേ്വോസസോ
ക്ഷ്ത്തിന്റെ നന്യും തനതിമയുമുണ്ടോയതിരുന്നു.
ഈ മതിഷനറതി തജീക്ഷ്ണത കുറയുന്നത് സഭയുന്ട
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തെര്ച്ചയുന്ടയുംതകര്ച്ചയുന്ടയുംലരോഗ�ക്ഷണ
മോണ്.

ലകരെസഭയുന്ടചവദതിക പരതിേജീ�ന രംഗ
ത്്വെന്രവ�തിയസംഭോവനകൾനല്കതിയഒരു
ന്സമതിനോരതിയോണ് മംഗ�പ്പുഴ കോര്മെല്ഗതിരതി
ന്സമതിനോരതികൾ.ഇത്പടുത്തുയര്ത്തിയത്ന്സ്പ
യതിനതിന്�നവോറയതിന്�കര്മെ�ജീത്സന്ോസതി
കെോണ് (OCD). ഈയടുത്കോ�ത്് നവോറ
സദേര്േതിക്ോന് എനതിക്് ഇടയോയതി. അവതിന്ട
കണ്മുടെതിയ OCDചവദതികര്അവരുന്ട മനസ്്
തുറന്ന്എലന്നോട്പങ്കുന്വച്ചു:“പണ്ട്എല്ോവരും
മതിഷനതില�ക്ോണ് ലപോയതിരുന്നത്. ഞങ്ങളന്ട
സഭയുന്ടആദ്ന്ത്പ്രശ്നമോരംഭതിച്ചത്ആര്ക്കും
മതിഷനതില�ക്കുലപോകോന്ഇഷ്ടമതില്ോതോയലപ്ോഴോ
ണ്. അലപ്ോൾ ഞങ്ങൾ വതിെോരതിച്ചത് മതിഷ
നതില�ക്കു ലപോയതിന്ല്ങ്തിലും ഇവതിന്ട ശ്രദ്ധതി
ക്ോന്മന്നോയതിരുന്നു. പലക്ഷ അത് ഞങ്ങളന്ട
ക്ോന്സറതിന്റെആദ്ലസ്റ്റജ്ആയതിരുന്നു.മതിഷന്

തോല്പര്ം ഞങ്ങളന്ട സഭയ്ക്ക് നഷ്ടന്പ്ടെലപ്ോൾ
അത് ഞങ്ങളന്ട സഭയ്ക്ക് ക്ോന്സറോയതി മോറതി.
ഇന്ന്ഞങ്ങളന്ടസഭ ക്ോന്സറതിന്റെ നോ�ോമ
ന്ത് �ടെത്തി�ോണ്. അതുന്കോണ്ട് ഇന്ന് പ
ള്ളതിയതില് ആെതില്, അധതികവം വതിവോഹലമോെതി
തരോണ്. യുവജനങ്ങൾ പള്ളതിയതില് വരുന്നതില്.
ചവദജീകരും കന്ോസ്ത്രജീകളം ആരുമതില്. ഞ
ങ്ങളന്ടസഭനോേത്തിന്റെവക്തി�ോണ്."

ഈ അനുഭവ പങ്കുവയ്് ലകരെസഭയ്ക്ക് ഒരു
ഉണര്ത്തുപോടെോകണം. തജീക്ഷ്ണത കുറയുന്നത്
ലരോഗ�ക്ഷണത്തിന്റെ ആരംഭമോണ്. ശ്രദ്ധതി
ച്ചതിന്ല്ങ്തില് ഈ ലരോഗം സഭന്യ മുഴുവന്
ഗ്രസതിക്കുന്ന ക്ോന്സറോയതി മോറും. പരതിശുദ്ധ
പതിതോവ് ആഹ്വോനം ന്െയ് അസോധോരണ
ലപ്രഷതിതമോസത്തിന്റെആെരണംനമ്മുന്ടസഭ
യ്ക്ക് ആത്ലേോധനയ്ക്കും സ്വയം നവജീകരണ
ത്തിനുംനവസമര്പ്ണത്തിനുംകോരണമോകന്ടെ.

ത്തില്അകന്പ്ടെ്തകര്ന്നടതിഞ്ജജീവതിതങ്ങൾ
പുതുക്തിപ്ണതിയുകഎന്നത്പ്രോധോന്മുള്ളതോ
യതതിനോല്നമ്മുന്ടശുശ്രൂഷയ്ക്കോയതിദേോംേം
ലെോദതിക്കുന്നത്േരതിയന്ല്ന്നുകരുതതിനോം
നതിേബ്രോയതിപ്രോര്ത്ഥതിച്ചുന്കോണ്ടതിരുന്നു.
സോ്ത്തികലമഖ�യതില്ഏന്റപ്രതതിസന്ധതി
ലനരതിടുകയുംന്െയ്തു.നവം�ര്മുത�ോണ്
വജീണ്ംന്െറതിന്യോരുെ�നംസോ്ത്തിക
ലമഖ�യതില്ഉണ്ടോയത്.കോര്ങ്ങൾപതതിന്യ
േരതിയോയതിവരുല്ോലഴക്കുംഇതോവജീണ്ം
മന്റ്ോരുപ്രെയം.ഇനതിനവം�ര്വന്രനന്മെ
സഹോയതിക്ോന്തയ്ോറുെെവര്അധതികംലപരും
നതിസ്ഹോയരോയതിരതിക്കും.എങ്തിലുംന്െങ്ട�തി
ലൂന്ടവഴതിന്യോരുക്കുന്നകര്ത്ോവതില്ആണ
ലല്ോനമ്മുന്ടപ്രത്ോേ.ഫതിയോത്്ശുശ്രൂഷ
കൾഎല്ോംകര്ത്ോവതിന്ന്റകല്പനപ്രകോരം
ആന്ണന്നതതിനോല്അവതിടുന്ന്തന്ന്നമുലന്നോട്
നയതിക്കും.ഫതിയോത്്മതിഷന്നസോ്ത്തികമോ
യതിസഹോയതിക്ോന്പരതിശുദ്ധോത്ോവ്ലപ്രരണ
നല്കുന്നുന്വങ്തില്ഇനതിചവകരുലത.
ഏവലരയുംകര്ത്ോവ്അനുഗ്രഹതിക്ന്ടെ.
FiatMission,SouthIndianBank,
Eastfort,Thrissur680005,
0368073000000759CurrentA/C,
Swift:SOININ55,IFSC:SIBL0000368

സയശുവിൽ പ്രിയ സസ�ചാദരങ്ങബള,
ന്കനതിയ,എലത്ോപ്എന്നജീരോജ്ങ്ങെതിലും
ഇന്ത്യതിന്�വതിവതിധസംസ്ഥോനങ്ങെതിലുമോയതി
അ്ലതോെംമധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനോലക{µങ്ങ
ളള്ളഒരുവ�തിയകൂടെോയ്മയോയതിഫതിയോത്്
മതിഷന്നകര്ത്ോവവെര്ത്തിയതിരതിക്കുന്നു.
22ഭോഷകെതി�ോയതി�ക്ഷക്ണക്തിന്
ച��തിൾനമെൾഇതതിലനോടകംനതിര്മെതിച്ച്
വതിതരണംന്െയ്തുകഴതിഞ്ഞു.വതിവതിധഭോഷകെതി
ലുെെച��തിളകളന്ടനതിര്മെോണംപുലരോഗ
മതിച്ചുന്കോണ്ടതിരതിക്കുന്നു.350ഓെംശുശ്രൂഷകര്
ഇലപ്ോൾഫതിയോത്്മതിഷനുമോയതി�ന്ധന്പ്ടെ്
മുഴുവന്സമയശുശ്രൂഷന്െയ്യുന്നു.പ്രോര്ത്ഥനോ
ന്സറെറുകളന്ടവോടക,ശുശ്രൂഷകരുന്ട
അ�വന്സ്,ഭക്ഷണം,യോത്രോന്ച്ച�വ്തുടങ്ങതി
മറ്ലനകംകോര്ങ്ങൾക്കുള്ളസ്ത്്ശുശ്രൂഷ
യുന്ടനടത്തിപ്തിനോയതിനോംകന്ണ്ടലത്ണ്ടതോ
യതിട്ണ്ട്.ചദവമക്ളന്ടനതിര്ല�ോഭമോയസഹ
കരണംമോത്രമോണ്ഫതിയോത്്മതിഷന്റെ
സോ്ത്തികലസ്ോതസ്്എന്ന്ഏവര്ക്കും
അറതിയോമലല്ോ.2018ആഗസ്റ്റ്മോസത്തില്
ഉണ്ടോയപ്രെയത്തിനുലേഷംനവം�ര്മോസം
വന്രനമുക്്സോ്ത്തികസഹോയങ്ങൾ
വെന്രവതിരെമോയതിമോത്രലമ�ഭതിച്ചുള്ളൂ.പ്രെയ
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1. anj³ [ym\-§Ä

2019ഒലക്ോ�ര്20മുതല്24വന്രപ്രലത്കമതിഷന്ഒരുക്ധ്ോനം
സ്ഥ�ം:ഫതിയോത്്റതി്ജീറ്്ന്സറെര്,മരുലതോങ്ര,കുറ്്ോടതി

2. anj³ bph-P\ [ym\-§Ä

സവതിലേഷമതിഷനറതിമോസംപ്രമോണതിച്ച്യുവജനങ്ങെതില്ഒരുമതിഷന്അഗ്തിന്കോളത്ോനോയതി
സം�ടതിപ്തിക്കുന്നയുവജനധ്ോനംഒലക്ോ�ര്27മുതല്30വന്ര.

സ്ഥ�ം:അങ്മോ�തി(�ന്ധന്പ്ലടണ്ടന്ര്:8893553035)
3. anj³ -a²yØ -{]mÀ°-\-IÄ

രണ്ട്രോജ്ങ്ങെതിന്�അ്ലതോെംഫതിയോത്്മതിഷന്മധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനോലക{µങ്ങെതില്നതിന്ന്
പ്രോര്ത്ഥനകൾഉയര്ന്നുന്കോണ്ടതിരതിക്കുന്നു.ഈസവതിലേഷമതിഷനറതിമോസംപ്രമോണതിച്ച്ഏതോനും
നോൾനതിങ്ങൾക്കുംമതിഷന്പ്രലദേങ്ങെതില്ലപോയതിമധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനകെതില്പങ്കുലെരോവന്നതോണ്.
4. anj³ AJWvUP]-ame

സവതിലേഷമതിഷനറതിമോസംഒരുമതിഷന്ഉണര്വതിന്തുടക്മോവണം.അതതിനോയതിഈമോസോെ
രണംആയതിരമോയതിരംജപമോ�പ്പൂക്െോല്ന്പോതതിഞ്്പരതിശുദ്ധഅമെയുന്ടവതിമ�ഹൃദയത്തിലൂന്ട
ഈലേോയ്ക്ക്സമര്പ്തിക്ോം.ഈമോസംമുഴുവന്ഇടമുറതിയോന്ത24മണതിക്കൂറുംജപമോ�ന്െോല്തിക്ോ-
ഴവയ്ക്കോം.ഏവര്ക്കുംസ്വോഗതം.പങ്കുലെരോനോഗ്രഹതിക്കുന്നവര്ഫതിയോത്്മതിഷനുമോയതി�ന്ധന്പ്ടുക.
5. anj³ FIvkn-_n-j-³

ജനങ്ങെതില് യഥോര്ത്ഥമതിഷന് അവല�ോധം സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് സഹോയതിക്കുന്ന എക്തി�തിഷന്
ഫതിയോത്് മതിഷന് ഒരുക്കുന്നു. നതിങ്ങളന്ട ഇടവകയതില�ോ, കൂടെോയ്മകെതില�ോ ഇത് പ്രദര്േതിപ്തിക്ോ
നോഗ്രഹതിക്കുന്നവര്ഫതിയോത്്മതിഷനുമോയതി�ന്ധന്പ്ടുക.നതിങ്ങൾക്ോവേ്മോയരജീതതിയതില്പ്രതിറെ്
എടുത്്പ്രദര്േതിപ്തിക്കുന്നതതിനോയതിഇതതിന്റെപതിഡതിഎഫ്ഫയല്സൗജന്മോയതിനല്കുന്നതോണ്.
6. anj³ Hu«vdo¨v 

മതിഷന്ന കോണോനും അറതിയോനും അനുഭവതിക്ോനും ഈ മോസത്തില് അവസരം. നതിങ്ങൾക്്
സദേര്േതിക്ോനോഗ്രഹമുള്ള മതിഷന് സംസ്ഥോനം ന്തരന്ഞ്ടുത്് സ്വന്തം ഉത്രവോദതിത്വത്തില്
ആ സംസ്ഥോനത്തിന്�ത്തിലച്ചരുക. അവതിന്ട നതിന്ന് നതിങ്ങന്െ മതിഷന് ലക{µങ്ങെതിന്�ത്തിക്കുക
യും നതിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവം തോമസവം ഉൾന്പ്ന്ട കൃമജീകരതിച്ച് നതിങ്ങളന്ട സദേര്േനദതിന
ങ്ങൾ പൂര്ത്തിയോകുല്ോൾ തതിരതിച്ച് റയതില്ലവ സ്റ്റഷനതിന്�ത്തിക്കുകയും ന്െയ്യുന്നതുവന്രയുള്ള
കോര്ങ്ങൾ ഫതിയോത്് മതിഷന് kuജന്മോയതി നതിര്വഹതിക്കുന്നതോണ്. മതിഷന് സംസ്ഥോനങ്ങൾ
ന്തരന്ഞ്ടുക്ോനുംമറ്റുവതിവരങ്ങൾ�ഭ്മോക്ോനുംഫതിയോത്്മതിഷന്റെസഹോയം�ഭ്മോണ്.

7. tjmÀ«v hoUn-tbm-kv

HIvtSm-_À 1þ31 hsc FÃm Znh-khpw anjsâ {]m[m\yw a\-Ên-em-¡m-\p-]-I-cn-¡p¶ 

Xc-¯nÂ, ktµ-i-§fpw A\p-`-h-§fpw {]mÀ°-\-Ifpw aäpw DÄs¡m-Ån-¨p-sIm-ണ്ടpÅ 

tjmÀ«v hoUn-tbm-kv; hmS-vkm-¸v, bpSyq-_v, s^bvkv_p¡v XpS-§nb \h-am-[y-a-§-fn-eqsS 

Ffp-¸-¯nÂ sjbÀ sN¿m-hp¶ Xc-¯nÂ, k`-bpsS A`yÀ°-am\n¨v  ^nbm¯v anj³ 

X¿m-dm-¡p-¶p. Cu hoUntbmIÄ kuP-\y-ambn ImWp-hm\pw Uu¬temUv sN¿p-hm\pw 

kµÀin-¡p-I. youtube /fiat mission/EMM oct 2019

     

khn-ti-j- anj\dn amkw.. ^nbm¯v  anj-³ ip{iq-j-IÄ...
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“തജീര്ത്ഥോടകസഭ മതിഷണറതിയോണ്;കോരണം,പതിതോവോയ
ചദവത്തിന്റെപദ്ധതതിപ്രകോരമുള്ളപുത്രന്റെയുംപരതിശുദ്ധോത്ോ
വതിന്റെയും ലപ്രഷതിതത്വത്തില്നതിന്നോണ്സഭയുന്ട ഉത്ഭവം.” (Ad
Gentes, n. 2)സഭ ലപ്രഷതിതയോയതതിനോലും ലപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നം
സഭയുന്ട മൗ�തികമോയ സ്വഭോവവം അവകോേവമോയതതിനോലും,
“രക്ഷയുന്ടചദവതികസലദേേംഎല്ോക്ോ�ങ്ങെതിലും ല�ോകന്ത്
്ോടുമുള്ള സക�ജനങ്ങെതില�ക്കും എത്തിക്ോന് ചക്്വ വതി
േ്വോസതികെോയ നമുന്ക്ല്ോവര്ക്കും അവകോേവം കടമയുമുണ്ട് ”
(CCEOc.14).

സുവതിലേഷപ്രല�ോഷണദൗത്ത്തിന്പുത്ന്പ്രലെോദനം
നല്ോന്ന്�നഡതിക്്പതതിനഞ്ോമന്മോര്പോപ്എഴുതതിയ മോക്സതിമും
ഇല്ലൂദ്(Maximumillud)എന്നഅപ്ല്ോ�തികല�ഖനത്തിന്റെേതോബ്തി
ലയോടനു�ന്ധതിച്ച്, സോര്വത്രതിക സഭയതില് ലപ്രഷതിതചെതന്ം
ലപ്രോജ്്വ�മോക്കുന്നതതിനോയതി 2019 ഒലക്ോ�ര്സവതിലേഷമതിഷ
നറതിമോസമോയതിആെരതിക്ോന്പരതിശുദ്ധപതിതോവ് ഫ്ോന്സതിസ്
പോപ്ആഹ്വോനംന്െയ്തിരതിക്കുകയോണലല്ോ.മോര്ലത്ോമോശ്ജീഹോ
യുന്ടലപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നത്ോല്ജന്ംന്കോണ്ടസജീലറോമ��ോര്
സഭയതിലുംഇത്സമുെതിതമോയതിആെരതിക്ോന്സഭയുന്ടആസ്ഥോ
നമോയ മൗണ്ട് ന്സറെ് ലതോമസതില് വച്ച് 2019ആഗസ്റ്റ് മോസം
നടന്ന ന്മത്രോന്ോരുന്ട സതിനഡ് തജീരുമോനതിക്കുകയും, അതതിന്
മോര്ഗ്ഗനതിര്ലദേങ്ങൾ നല്ോന്സുവതിലേഷവല്ക്രണത്തിനും പ്ര
വോസതികളന്ട അജപോ�ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ലവണ്ടതിയുള്ള സഭയുന്ട
ലമജര്ആര്ക്തിഎപ്തിലസ്ോപ്ല്കമെജീഷന്നചുമത�ന്പ്ടുത്തുകയും
ന്െയ്തു.ഈകമെജീഷനുംസജീലറോമ��ോര്മതിഷനുംസംയുക്മോയതി
നടത്തിയആല�ോെനകളന്ട ന്വെതിച്ചത്തില്എല്ോഇടവകകെതി
ലുംസമര്പ്തിതസമൂഹങ്ങെതിലുംകുടും�ങ്ങെതിലുംപ്രോവര്ത്തികമോ
ക്കുന്നതതിനോയതി തോന്ഴപ്റയുന്ന കര്മെപരതിപോടതികൾ നതിര്ലദേേതി
ക്കുകയുണ്ടോയതി.

ഫചാ. ബസെചാസ്റ്റൃൻ മുട്ംബതചാട്ിൽMCBS,
ന്സക്ടെറതി
(സുവതിലേഷവല്ക്രണത്തിനും പ്രവോസതി
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ആര്ക്തിഎപ്തിലസ്ോപ്ല്കമെജീഷന്)

ഒരുമിപ്ച്ചാരുങാകും; മിഷൻ മാസത്ിനായ് 
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1. ഒലക്ോ�ര്മോസംമുഴുവന്എല്ോകുടും�ങ്ങെതിലുംസമര്പ്തിതസമൂഹങ്ങെതിലുംഇടവകകെതിലും 
 മോര്പ്ോപ്നതിര്ലദേേതിച്ചതിരതിക്കുന്നപ്രോര്ത്ഥനന്െോല്ലുക.ഈപ്രോര്ത്ഥനയുന്ടമ�യോെപരതിഭോഷ 
 കമെജീഷന്റെന്വ�്ചസറ്തിലുംരൂപതകളന്ടയുംസമര്പ്തിതസമൂഹങ്ങളന്ടയുംന്വ�്ചസറ്റുകെതിലും
 �ഭ്മോക്കുന്നതോണ്.ന്െറുപുഷ്പമതിഷന്�ജീഗതിന്റെസഹോയംഇതതിന്�ഭ്മോണ്.
2.ഒലക്ോ�ര്മോസത്തിന്�എല്ോദതിവസങ്ങെതിലുംമൂന്ന്മതിനതിറ്്ചദര്�്മുള്ളവജീഡതിലയോസമൂഹ
 മോധ്മങ്ങെതിലുംന്വ�്ചസറ്റുകെതിലുംഫതിയോത്്മതിഷന്റെസഹകരണലത്ോന്ട�ഭ്മോക്കുന്നതോണ്.
3.ജനതകളന്ടസുവതിലേഷവല്ക്രണത്തിനുലവണ്ടതിയുള്ളവത്തിക്ോന്കോര്ോ�യംനതിര്ലദേേതിച്ചതി
 രതിക്കുന്നവതിശുദ്ധഗ്രന്ഥവോയനകൾഅടതിസ്ഥോനമോക്തിഒലക്ോ�ര്മോസത്തിന്�എല്ോദതിവസ 
 ങ്ങെതിലുംവെനവ്ോഖ്ോനവംഅനു�ന്ധവതിെതിന്തനങ്ങളംദതിവ്കോരുണ്മതിഷനറതിസഭയുന്ട 
 (MCBS)ച�ഫ്ലഡ(lifeday.in)എന്നഓൺച�ന്മോധ്മത്തിന്റെസഹോയലത്ോന്ട�ഭ്മോക്കുന്നതോണ.്
4.ജപമോ�മോസമോയതിആെരതിക്കുന്നഒലക്ോ�റതില്,ചദവോ�യങ്ങെതിന്�ഒരുദതിവസന്ത്പരതിശുദ്ധ
 കുര്�ോനയുംആരോധനയുംജപമോ�യുംമതിഷനുലവണ്ടതിസമര്പ്തിക്കുക.
5. രൂപതകളം സമര്പ്തിത സമൂഹങ്ങളം അല്ോയ ലപ്രഷതിതരും നടത്തുന്ന ധ്ോനലക{µങ്ങെതില്
 മതിഷന്നക്കുറതിച്ചുള്ള അവല�ോധം നല്കുന്ന ഒരു മതിഷന് ധ്ോനന്മങ്തിലും സം�ടതിപ്തിക്കുക.
 ഫതിയോത്് മതിഷന്റെയും ക്തിസ്റ്റജീന് ടജീമതിന്റെയും സഹകരണവം സഹോയവം ഇക്ോര്ത്തിന്
 �ഭ്മോണ്. ഇതതിന് സോധതിക്കുന്നതിന്ല്ങ്തില്, സോധോരണ നടത്ന്പ്ടുന്ന ധ്ോനങ്ങെതില് ഒരു
 പ്രഭോഷണംഎങ്തിലുംമതിഷന്നക്കുറതിച്ചുള്ളതോക്കുക.
6. മതിഷന് ഞോയര് കൂടുതല് തജീക്ഷ്ണതലയോന്ട ആല�ോഷതിക്കുക. ആ ദതിവസലമോ, അന്ല്ങ്തില്
 ഒലക്ോ�ര് മോസത്തിന്� മലറ്ന്തങ്തിലുംഞോയറോഴലയോ, ഒരു മതിഷനറതിചവദതികന്റെഅനുഭവം
 ജനങ്ങളമോയതിപങ്കുവയ്ക്കോനുള്ളഅവസരന്മോരുക്കുക.
7. ഒലക്ോ�ര്മോസത്തിന്�അവസോനഞോയറോഴലയോ,ജപമോ�സമോപനലത്ോട്അനു�ന്ധതിലച്ചോ
 ഒരുമതിഷന്റോ�തിസം�ടതിപ്തിക്കുക.
8.എല്ോ ഇടവകകെതിലും സ്ഥോപനങ്ങെതിലും ഏന്തങ്തിലും ഒരു ദതിവസം മതിഷന് എക്തി�തിഷന്
 സം�ടതിപ്തിക്കുക. അതതിനുലവണ്ടതിയുള്ള സഹോയവം ലപോസ്റ്ററുകളം രൂപതോ ലക{µങ്ങെതിലും
 സമര്പ്തിതസമൂഹങ്ങളന്ടലക{µഭവനങ്ങെതിലുംന്വ�്ചസറ്റുകെതിലുംഫതിയോത്്മതിഷന്റെസഹ
 കരണലത്ോന്ട�ഭ്മോക്കുന്നതോണ്.
9.ഒലക്ോ�ര്മോസന്ത്ലയോനവം�ര്മോസന്ത്ലയോകുടും�കൂടെോയ്മകെതിന്�വതിെതിന്തനവതിഷയം
 മതിഷന്നക്കുറതിച്ചുള്ളതോക്കുക.ഇതതിന്സഹോയകരമോയ�ഘുല�ഖസജീലറോമ��ോര്സഭയുന്ട 
 ലപ്രഷതിതമുന്നണതിയോയMSTസമൂഹത്തിന്റെസഹോയലത്ോന്ട�ഭ്മോക്കുന്നതോണ്
10.ഇടവകത�ത്തിലും രൂപതോത�ത്തിലും സമര്പ്തിത സമൂഹത�ത്തിലും മതിഷന് ലകോൺഫ
 റന്സുകൾസം�ടതിപ്തിക്കുക.സഭയുന്ടലക{µകോര്ോ�യമോയമൗണ്ട്ന്സറെ്ലതോമസതില്
 വച്ച്എല്ോരൂപതകെതില്നതിന്നുംസമര്പ്തിതസമൂഹങ്ങെതില്നതിന്നുംഉള്ളപ്രതതിനതിധതികൾക്ോയതി
 നവം�ര്മോസത്തില്ഒരുമതിഷന്ലകോൺഫറന്സ്സം�ടതിപ്തിക്കുന്നതോണ്.

സപ്രഷതിതപ്രവര്ത്നം സഭയുന്ട മൗ�തിക
മോയസ്വഭോവവംഅവകോേവമോകയോല്,ചക്
്വവതിേ്വോസതികെോയനമുന്ക്ല്ോവര്ക്കുംസുവതി
ലേഷം ല�ോകത്തിന്റെ അതതിര്ത്തികൾ വന്ര
എത്തിക്കുന്നതതിനോയതി പ്രവര്ത്തിക്ോന് അവ
കോേവംകടമയുമുണ്ട്എന്നഅവല�ോധലത്ോ

ന്ട ഈ സവതിലേഷ മതിഷനറതി മോസോെരണം
ഫ�പ്രദമോക്ോന് നമുന്ക്ോന്നു ലെര്ന്ന് പരതി
ശുദ്ധപതിതോവതിലനോന്ടോപ്ംയത്നതിക്ോം. മതിഷന്
ചെതന്ംസഭയതില് ഉജ്്വ�തിക്ോനും മതിഷന
റതിമോരുന്ട പ്രവര്ത്നങ്ങൾക്് കരുത്തുപകരോ
നുംലവണ്ടതിനമുന്ക്ോന്നുലെര്ന്ന്പ്രോര്ത്ഥതിക്ോം.
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]\-¼psImïv \mev ̀ mKhpw ad v̈ XIc joäp sImïp 
taª B IpSnense, AÃ B {KmaoW ssZhm-e-b-¯nse 
sNdnbtai-bm-Ip¶ _en]oT-¯nÂ h¨n-cp¶ {IqinX cq]-
¯n-tebv¡v t\m¡n Rm\n-cp-¶p. F{X Xnc-¡p-IÄ¡n-S- 
bnepw Ct¸mgpw  \S-¯p¶ anj³ bm{X-I-fnÂ GXm\pw 
amkw ap¼v ]qÀ¯n-bm-¡nb, hS¡p Ingt¡ C´y³ bm{X 
-bnse Hcp Znh-ks¯ A\p-`-h-s¯-¡p-dn-¨mWv ]dªp 
hcp-¶-Xv. btYjvSw Imäpw shfn-¨hpw agbpw GÂ¡m-
hp¶ Xc-¯nÂ hnS-hp-I-fpÅ ]\¼p-a-d-bv¡-¸p-d¯p\n¶v 
kqcy-sh-fn¨w, Ccp«v \ndª B ssZhm-e-b-¯n-en-cp¶ 
Fsâ apJ¯pw {Iqin-X-cq-]-¯nepw amdn amdn ]Xn-¨psIm 
ïncp¶p. B thf-bnÂ IÀ¯m-hn\v Fs´m-s¡tbm kwkm-
-cn-¡m\psï¶v tXm¶n. 

"ssZhta, Hcp Xmc-X-ay-¯n\v km[y-Xbn-Ãm¯ Xc-
¯nÂ, `qcn-`mKw Øe§-fnepw anj³ {]tZ-i-§-fnse `u 
XnI kml-N-cy-§-Ä Ct¸mgpw timN-\o-b-amb hn[-¯nÂ 
XpS-cp-¶-sXt´?''  Rm³ lrZ-b-¯nÂ tNmZn¨p. "cïpSp-¸p- 
Å-h³ H¶v CÃm-¯-h\v sImSp¡s« F¶v Rm³ ]d-ª 
-tXmÀ½-bntÃ?'' Cutim a{´n-¡p-¶p: ""cïÃ, cïmbncw 
DSp-¸p-I-fpïm-bn«pw AXv ]¦p-sh-bv¡m³ X¿m-dm-Im-Xn-cp 
-¶mÂ asäm-cn-S-¯v \nsâ ktlm-Z-c³ \á-\mbn¯s¶ I 
gnbpw.'' Ahn-Sp¶v XpS-cp-I-bm-Wv: ""cmPy-¯nsâ asämcp tIm 
WnÂ Ct¸mgpw C¯-c-¯nÂ At\I ssZhm-e-b-§-fpsï 
¶v Adn-bm-Xncp¶mÂ, AsÃ-¦nÂ Adn-bm-¯-Xp-t]mse 
Pohn-¨mÂ Fsâ ico-c-am-Ip¶ k` H¶p-t]mse hf-cnÃ.'' 

ടെയ്ാശനടറയുള്ള  സവിശേഷ മാസം

ആസ്ോമതിന്�ഒരുഗ്രോമജീണ
ചദവോ�യത്തില്ല�ഖകന്
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Cutim ]d-ª -t]mse k`m-Km-{X- 

s¯ hfÀ¯m-\pÅ GsXmcp ]cn-{i-ahpw 

AXm-bXv anj³ {]hÀ¯-\-§Ä Ahn-Sp 

-t¯bv¡v {]oXn-I-c-am-Wv. CXn-\mbn ^nbm 

¯v anj³ A\p-`-hn-¡p¶ kl-\-§Ä¡v 

Cu {Iqin-Xsâ ap¼nÂ AÀ°apïv. tbmKy- 

X-tb-Xp-an-sÃ-¦nepw k`-bpsS hfÀ¨-bv¡m 

bn {]hÀ¯n-¡m³ kzbw Xmgv¶p-sIm-Sp-¡p 

-¶-Xn\pw hnebpïv. taÂ¡p-taÂ sI«n-s¸m 

-¡p¶ AXym-Vw-_-c-]qÀÆ-amb ssZhm-e-b 

-§fpw AXym-hiy kuI-cy-§-fn-Ãm¯ 

{KmaoW ssZhm-e-b-§fpw X½nÂ k´p-en-

X-am-¡m³ sN¿p¶ Hmtcm ip{iq-jbv¡pw 

Cu k¶n-[n-bnÂ AÀ°apïv. 

{KmaoW ssZhm-e-b-§-sf-¡p-dn-¨p-Å 

lrZ-b-`mcw IÀ¯mhv ^nbm¯v anj\v  

\ÂIp-Ibpw AXn-\mbn {]mÀ°n-¡m-\m-cw-

`n-¡p-Ibpw sNbvX-t¸mÄ At\-I-cn-eqsS 

IÀ¯mhv {]hÀ¯n-¡m³ XpS-§n. CXn-t\m- 

SIw 82 sNdnb {KmaoW ssZhm-e-b-§-fmWv 

^nbm¯v anj-\n-eqsS IÀ¯mhv ]WnXp \

ÂIn-b-Xv. 

{]nbtc, ]Ånsb¶ t]cnÂ Hcp IpSn-

se-¦nepw X§-fpsS {Kma-¯n-ep-ïm-bn-cp-

s¶-¦n-se¶v kz]v\w ImWp¶ At\-IÀ 

\½psS Cu cmPy¯psï¶ thZ-\n-¸n-¡p 

¶ kXyw \½nÂ F{X-t]À¡-dn-bmw. X§-

fpsS BIp-eX \ndª {]mÀ°-\m-th-f- 

I-fnÂ s\SphoÀt¸msS t\m¡n {]mÀ°n- 

¡m³, Ipcp-¶p-IÄ¡v D½ sImSp-¡m³ 

Hcp t^mt«m t]mep-an-Ãm¯ F{Xtbm `h- 

\-§fpw, ssZhm-e-b-§Ä t]mepw  anj-\n 

-epsï¶v \n§Ä¡-dn-bmtam? 

\n§-fpsS ssZhm-e-b-§-fnÂ AXym-h- 

iy-an-Ãm¯, ip{iq-j-¡p-]-I-cn-¡p¶ F´pw 

anj-³ {]tZ-i-§-fn-tebv¡v \ÂIm-hp¶Xm 

Wv. Imk, ]oemk XpS-§nb hnip² h 

kvXp¡Ä,  P]-ameIÄ, Nn{X-§Ä A§s\ 

\ap¡v hyàn-]-c-am-tbm, Iq«mbvabmtbm, 

sN¿m-hp¶ ]¦p-sh-bv¡-ep-IÄ anj³ {]

tZ-i-§-fntes¡¯n-¡m³ \mw ]cn-{i-an-¡ 

-Ww. C¡m-cy-¯nÂ Bh-iy-sa-¦nÂ ^nbm 

¯v anj\pw \n§sf klmbn¡mw. ആഫ്തി
ക്യതിലും വടക്കു കതിഴലക് ഇന്ത്യതിലും ശുശ്രൂ
ഷ ന്െയ്യുന്ന മതിഷനറതി ചവദതികര് ഫതിയോത്്
മതിഷന് സദേര്േതിക്ോറുണ്ട്. നതിങ്ങൾ മതിഷനതില്
എത്തിക്കുവോന്ആഗ്രഹതിക്കുന്നന്തന്തുംമതിഷണ
റതിമോര്ക്്നല്കുന്നതോണ്.

എന്നോല് ഗ്രോമജീണ ചദവോ�യ നതിര്മെതിതതി
ക്ോവേ്മോയ തുക ഒരു കോരണവേോലും
ലനരതിടെ്ഫതിയോത്്മതിഷനതില�യ്ക്ക്അയക്രുത്.
സ്ത്് പങ്കുവയ്ക്കോന് ആഗ്രഹതിക്കുന്നുന്വങ്തില്
ഫതിയോത്്മതിഷനുമോയതി�ന്ധന്പ്ടുക.ഗ്രോമജീണ
ചദവോ�യം നതിര്മെതിച്ചു നല്കോലമോ എന്ന്
ലെോദതിച്ച് വതിവതിധ ഇടങ്ങെതിന്� �തിഷപ്പുമോര്
സമര്പ്തിച്ചതിട്ള്ള അലപക്ഷകൾ നമ്മുന്ട പക്
ന്�ത്തിന്ക്ോണ്ടതിരതിക്കുന്നുണ്ട്.ഇതതിനോയതിതയ്ോ
റുള്ളവര് മുലന്നോട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് �തിഷപ്പുമോരു
മോയതി നതിങ്ങന്െ ലനരതിടെ് �ന്ധന്പ്ടുത്തുന്നതോ
ണ്. സംഭോവനകൾ നതിങ്ങൾ ലനരതിടെ് പതിതോ
വതിനോണ് നല്ലകണ്ടത്. CXp Häbvt¡m 

Iq«mtbm sN¿m³ Bßmhv \n§Ä¡v 

t{]c-W \ÂIp-¶p-sh-¦nÂ, H«pw Xma-kn-¡-

cp-Xv. km¯m³ XS-Ê-§fpw aäp \ymb-hm-

Z-§fpw \nc-¯p-¶-Xn\p ap¼v {]hÀ¯n¡p 

-I. ]cn-ip-²mßmhnsâ \nÀt±-i-§Ä¡v am 

{Xw sNhn-sIm-Sp-¡pI. (ഗ്രോമജീണചദവോ�യ
നതിര്മെതിതതിക്ോയതി _Ôs¸tS ï \¼À 

8606963035 tImÀUn-t\-äÀ "_nÂUv F 

NÀ¨v')

t\cs¯ AkvX-a-b-sa-¯p¶ hS-¡p- 

In-g-¡³ C´y-bnse, Ccp-«p-hoW B {Km 

aoW ssZhm-e-b-¯nÂ \n¶v ]pd-¯p-I-S-¡p-

t¼mÄ F\n-¡p-d-¸m-bn-cp¶p, Ch-cpsS {] 

`m-Xhpw t\c-t¯-bm-Wv. \½psS [mc-W-I 

sf hnkva-bn-¸n-¨psImïv ChnsS ]pecn 

hcpw. DZ-b-kq-cysâ kphÀW-tim` ]

c-¡pw. B shfn-¨-¯n\p hmXnÂ Xpd-¶p-

sIm-Sp-¡m³ Ahsc shfn-¨-¯n-tebv¡p 

hnfn-¨p-WÀ¯m³ IS-s¸-«-h-cmWp \mw. 

AXp \mw sNbvtX aXn-bm-hq.  Cu khn-

tij മതിഷനറതി amkw AXn-s\mcp XpS-¡- 

am-I-s«. 
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കുറച്ച് വര്ഷങ്ങൾക്് മു്്, ഈസ്റ്റര് ആല�ോഷങ്ങളന്ട
ഭോഗമോയതിമധ്പ്രലദേതിലുള്ളനരസതിംഗ്പൂരതിന്�ഉസ്തിഎന്നഗ്രോ
മത്തിലുള്ള  നോനൂലറോെം ലപര്ക്് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം നല്കതി.
ഭക്ഷണത്തിന്മു്ോയതിലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെജജീവതിതവംമരണവം
പുനരുത്ഥോനവംവതിേദജീകരതിക്കുന്നഒരുസലദേേംഞങ്ങൾഅവര്
ക്് നല്കതി. സലദേേത്തിനുലേഷം ഗ്രോമവോസതികെതില് െതി�ര്
എലന്നോട് പറഞ്ഞു, “ഫോദര്ജതി ലയശു ക്രൂേതില് മരതിച്ചുന്വന്ന്
ഞങ്ങൾക്റതിയോമോയതിരുന്നു. എന്നോല് മൂന്നോം ദതിവസം അവന്
ഉയതിര്ന്ത്ഴുലന്നറ്തോയതിഞങ്ങൾക്റതിയതില്.”നോംക്തി്്ോനതിക
െോന്ണന്ന് ഉത്ലരന്ത്യതിന്� പ�ര്ക്കും അറതിയോം, എന്നോല്
അതതിനപ്പുറംഒന്നുമറതിയതില്.കോരണം,ലയശുവതിന്നക്കുറതിച്ചുംഎല്ോ
വലരോടുള്ളഅവന്റെലസ്ഹന്ത്ക്കുറതിച്ചുംനോംഅവലരോട്വെന്ര
അപൂര്വമോയതിമോത്രലമപറയൂ.

കഴതിഞ്ആഴലഭോപ്ോ�തിന്�ഒരുസ്കൂെതില്ഞങ്ങളന്ടചവദതി
കരതില് ഒരോൾ കൗൺസതി�തിംഗ് നല്കുകയോയതിരുന്നു. ഒരു കുടെതി
അച്ചന്ന കോണോന് വന്നു. അവന് അച്ചനുമോയതി വെന്ര സൗ-
ഹൃദത്തി�ോയതി. അടുത് ദതിവസം അവന് സുഹൃത്തിന്നയും
ന്കോണ്വന്നു. ആ കുടെതിയും അച്ചനുമോയതി സൗഹൃദം സ്ഥോപതിച്ചു.
അവര് അച്ചലനോട് ലെോദതിക്കുകകയോണ്. "എന്തുന്കോണ്ടോണ്
നതിങ്ങൾലയശുവതിന്നക്കുറതിച്ച്ഒന്നുംപറഞ്ഞുതരോത്ത്."ലയശു
ക്തിസ്തുവതിന്റെ ലസ്ഹം അറതിയോനും അനുഭവതിക്ോനും ആളകൾ
ആഗ്രഹതിക്കുന്നു.ലയശുവതിന്നയുംഅവന്റെസലദേേന്ത്യുംഅവ
രുമോയതിപങ്തിടോന്നോംതയ്ോറോലണോ?ഇക്ോര്ത്തില്പ�ലപ്ോഴും
നമെൾവതിമുഖതകോണതിക്കുകലയോഭയന്പ്ടുകലയോന്െയ്യുന്നു.

ഫചാ. സപചാൾസൺ 
മുത്ിപീെിക
ലഭോപ്ോല്

കാത്ിരിക്കുന്നു കർത്ാവിനായി
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കര്ത്ോവതിന്റെ കല്പന വെന്ര വ്ക്മോണ്.
“നതിങ്ങൾ ല�ോകന്മങ്ങും ലപോയതി എല്ോ സൃഷ്ടതി
കലെോടും സുവതിലേഷം പ്രസംഗതിക്കുവതിന്.” (മര്
ലക്ോ.16:15)എന്നോല്ലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെസുവതി
ലേഷം ഞോനതിതുവന്ര എത്രലപലരോട് പങ്കുന്വ
ച്ചതിട്ന്ണ്ടന്ന്നോലമോലരോരുത്രുംKuരവപൂര്വേം
നലമെോടുതന്ന്നലെോദതിക്ണം.

ഉസ്തിയതിന്�സഞ്ജീവനതിവതിദ്ോപജീഠതില്നട
ന്നഞങ്ങളന്ടഅധ്ോപകരക്ഷോകര്തൃസംഗമ
ങ്ങെതിന്�ോന്നതില്, രക്ഷോകര്തൃത്വന്ത്ക്കുറതിച്ച്
ഞോന്ച��തിെതില്നതിന്ന് വതിവതിധ വെനങ്ങൾ
ഉദ്ധരതിച്ചു. ലയോഗത്തില്പന്ങ്ടുത്350 -ഓെം
രക്ഷതിതോക്ൾക്് അതതിന്റെ പകര്പ്് �ഭ്മോ
ക്തി. ഓലരോ വെനവം ഞോന് വതിേദജീകരതിച്ചു.
അത് ച��തിെതില് നതിന്നുള്ളതോന്ണന്നും
ജജീവതിതത്തില് പതിന്തുടരോന് നല്തോന്ണന്നും
ഞോന് അവലരോട് വ്ക്മോയതി പറഞ്ഞു. കൂടതി
ക്ോഴയ്ക്ക് ലേഷം കുറച്ച് മോതോപതിതോക്ൾ എ
ന്റെഅടുത്്വന്നു,അത്വെന്രനല്വെനങ്ങ
െോന്ണന്നും,വെന്രലനരന്ത്ഞോന്അവര്ക്്
അത് നല്കണമോയതിരുന്നുന്വന്നും പറയുകയു
ണ്ടോയതി.ചദവവെനംഅറതിയോന്ആളകൾക്്
േരതിക്കുംദോഹമുണ്ട്.വെനംജനങ്ങൾക്്സ്വജീ
കോര്മോയരജീതതിയതില്നല്കുന്നതതിന്അനുലയോ
ജ്മോയഅവസരങ്ങൾനോംസൃഷ്ടതിക്ണം.

2019ഓഗസ്റ്റ്ആദ്വോരംഞങ്ങൾലഭോപ്ോ
�തിന്�പോസ്റ്ററല്ന്സറെറതില്പുലരോഹതിതര്ക്കും
കന്ോസ്ത്രജീകൾക്കുമോയതി സുവതിലേഷവത്ക്
രണന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ഒരു ന്സമതിനോര് സം�ടതി
പ്തിച്ചതിരുന്നു.160-ഓെംലപര്പന്ങ്ടുത്തു.സോഗര്
രൂപതയതിന്� ഗ്രോമജീണലരോട് ലയശുവതിന്നക്കു
റതിച്ചും അവതിടുന്ത് സുവതിലേഷന്ത്ക്കുറതിച്ചും
പങ്തിടെതതിന്റെഅത്ഭുതകരമോയഅനുഭവം,സോഗ
റതില് നതിന്നുള്ള സതിസ്റ്റര് കുസും എസ്.ന്ജ. ആ
ന്സമതിനോറതില്പങ്കുന്വയ്ക്കുകയുണ്ടോയതി.

ഇപ്രകോരമോണ് അവര് മതിഷനറതി പ്രവര്ത്
നംനടത്തിയതിരുന്നത്-രണ്ട്കന്ോ്ജീകൾഗ്രോ
മവോസതികൾ നല്കതിയ മുറതിയതില�ോ വജീടെതില�ോ
തോമസതിക്കുന്നു. ഗ്രോമജീണരുന്ട �െതിതമോയ ജജീ
വതിതരജീതതിഅവര്സ്വജീകരതിക്കുന്നു.പ്രോര്ത്ഥനയ്ക്കും

ആരോധനയ്ക്കുമോയതിഅവര്ഉച്ചവന്രസമയംന്െ
�വഴതിക്കുന്നു. ഉച്ചകഴതിഞ്് അവര് ഗ്രോമത്തി
ന്� കുടും�ങ്ങന്െസദേര്േതിക്കുന്നു.ചവകുലന്ന
രംഅവര്കുടെതികൾക്് ടയൂഷലനോ ലകോച്ചതിംലഗോ
നല്കുന്നു.ചദവവെനം, പത്് കല്പ്നകൾ,
ധോര്മെതികത, മൂ�്ങ്ങൾ എന്നതിവയും അവര്
പഠതിപ്തിക്കുന്നു.

ഇവര് ദതിവസവം പ്രോര്ത്ഥതിക്കുന്നത് കണ്ട്
പ്രോര്ത്ഥന ലെോദതിക്ോന് പ�രും വന്നു.അലന
കര്ക്് ലരോഗേോന്തതി �ഭതിക്കുകയും അവരുന്ട
ന്െറതിയ െോപ്�തില് സമോധോനം കന്ണ്ടത്തുക
യുംന്െയ്തു.തുടക്ത്തില്െതി�ഗ്രോമവോസതികൾ
ഇവന്ര സംേയദൃഷ്ടതിലയോന്ട കന്ണ്ടങ്തിലും ഏ
തോനും മോസങ്ങൾക്കം അവര് വെന്ര ലസ്
ഹത്തി�ോയതി, പ്രലത്കതിച്ച് സ്ത്രജീകൾ. രണ്
വര്ഷത്തിനുലേഷം, അവര്ക്് മന്റ്ോരു ഗ്രോമ
ത്തില�ക്് ലപോലകണ്ടതി വന്നലപ്ോൾ, അവ
ന്ര വതിടെയക്ോന്ഗ്രോമവോസതികൾക്്ഏന്റപ്ര
യോസമോയതിരുന്നു. ലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെ സുവതി
ലേഷംപങ്കുവയ്ക്കുോന്ഇത്വെന്രഫ�പ്രദമോയ
മോര്ഗമോയതിരുന്നുന്വന്ന്  സതിസ്റ്റര് കുസും പറ
ഞ്ഞു. അവരുന്ടസഭയതിന്� െതി�സലഹോദരതി
മോര്മന്റ്ോരുഗ്രോമത്തില്ഇത്തുടരുകയോണ്.

തജീര്ച്ചയോയും, ആദ്ം സുവതിലേഷജീകരണം
നടലക്ണ്ടത്അവനവനതില്തന്ന്നയോണ്.ഒരതി
ക്ല് കര്ത്ോവതിന്ന അനുഭവതിച്ചറതിഞ്വര്ക്്
സലന്തോഷത്തിന്റെയും കരുത്തിന്റെയും ഉറവതി
ടമോയ  ലയശുവതിന്ന തന്നതില് മോത്രം പരതിമതി
തന്പ്ടുത്ോന് കഴതിയതില്. സുവതിലേഷത്തിന്റെ
സലന്തോഷം മന്റ്ോരോളമോയതി പങ്കുന്വക്ണന്മ
ന്ന് ഫ്ോന്സതിസ് മോര്പോപ് പറയുന്നത് അതതി
നോ�ോണ്. നോംപ്രോര്ത്ഥനയുന്ട വ്ക്തികെോക
ണം,വതിശുദ്ധജജീവതിതംനയതിക്ണം.അലപ്ോൾ
നമ്മുന്ട വോക്കുകളം സലദേേവം മന്റ്ോരോൾക്്
കൂടുതല്ല�ോധ്ങ്ങൾനല്കുന്നതുംസ്വജീകോര്
വമോകും. നമുക്തില്ോത്ത്  നല്കോന് നമുക്്
കഴതിയതില്. ന്െയ്ോത്ത് പ്രസംഗതിക്ോന് കഴതി
യതില്. ന്െയ് കോര്ങ്ങൾ മോത്രം പ്രസംഗതി
ച്ചലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെഉത്മമോതൃകനമുക്കുണ്ട്.
അവന് സൗഖ്ം നല്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ
പ്രവര്ത്തിക്കുകയുംഭൂതങ്ങന്െപുറത്ോക്കുകയും
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മോത്രമല്,ചദവംഎല്ോവന്രയും ലസ്ഹതിക്കുന്നു
എന്ന സുവതിലേഷം പ്രസംഗതിക്കുകയും ന്െയ്തു.
അതുലപോന്�, ഒരുനല് ജജീവതിതം നയതിക്ോനും
സോക്ഷ്ം വഹതിക്ോനും മോത്രമല്, സോധ്മോകു
ന്നതിടന്ത്ല്ോം ലയശുവതിന്റെ സലദേേം പങ്കുവ
യ്ക്കോനുംനമുക്്കടമയുണ്ട്.

സുവതിലേഷജീകരണത്തില് പ്രോര്ത്ഥനയ്ക്കും
ആരോധനയ്ക്കും വ�തിയ പങ്കുണ്ട്. എന്നോല് മതിഷ
ണറതിപ്രവര്ത്നത്തിന്റെഈവേംപ�ലപ്ോ
ഴും നോം മറന്നുലപോവകലയോഅതതിന്ആവേ്
മോയ പ്രോധോന്ം നല്കോതതിരതിക്കുകലയോ ന്െ
യ്യുന്നു. ലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെ സലദേേം പ്രെരതിപ്തി
ക്ോനുള്ളനമ്മുന്ടദൗത്ത്തിനുള്ളഊര്ജ്വം
േക്തിയും കര്ത്ോവതിന്റെസന്നതിധതിയതില്പ്രോര്
ത്ഥതിക്കുന്നതതിലൂന്ടനമുക്്�ഭതിക്കും.ഇക്ോ�ത്്
ഒരുസഭലയോരൂപതലയോ ഒരുപുതതിയ മതിഷന്
ആരംഭതിക്ോന്െതിന്തതിക്കുല്ോൾഒരുസ്ഥോപനം
ആരംഭതിക്കുന്നതതിന്നക്കുറതിച്ചോണ്ആദ്ംെതിന്തതി
ക്കുന്നത്.എന്നോല് പണത്തിന്റെയും ഉലദ്ോഗ
സ്ഥരുന്ടയുംദൗര്�ഭ്ംകോരണം,മതിഷന്ന്സറെ
റുകളന്ട വ്ോപനം വെന്ര മദേഗതതിയതിലുള്ളതും
പരതിമതിതവമോയതിത്ജീരുന്നു. സ്ഥോപനത്തിനു പ
കരംഒരുപ്രോര്ത്ഥനോലക{µwആരംഭതിക്കുകയോ
ന്ണങ്തില�ോ? അതതിന് ന്െ�വ് വെന്ര കുറവോ
യതിരതിക്കും.അതതിന്റെഫ�ംനമ്മുന്ടെതിന്തകൾ-
ക്് അപ്പുറമോയതിരതിക്കും. കോരണം അതതിന്റെ
ചുക്ോന്നോംപ്രോര്ത്ഥനവഴതിയോയതികര്ത്ോ-
വതിന്ന്കോടുത്തുകഴതിഞ്ഞു.

ഈ രജീതതിയതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നഅലനകം
മധ്സ്ഥപ്രോര്ഥനലക{µങ്ങൾഫതിയോത്്മതിഷ
നുണ്ട്.ഇവതിന്ടഉസ്തിഎന്നഗ്രോമത്തിലുംരണ്ട്
ഫതിയോത്് മതിഷനറതിമോര് ഇലപ്ോൾ പ്രോര്ത്ഥതി
ക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരുനഗരത്തിന്റെപ്രോന്തപ്രലദേത്്അന്ല്
ങ്തില്ഗ്രോമത്തില്ഒരുമുറതിഅന്ല്ങ്തില്ന്െറതിയ
വജീട് വോടകയ്ക്ക് എടുക്കുകലയോ ഇതതിനോയതി വോ
ങ്ങുകലയോ ന്െയ്ോം. ഒരു പുലരോഹതിതലനോ അ
ത്ോയലനോ അവതിന്ട പ്രോര്ത്ഥതിക്ോനും ഉച്ച
വന്ര ദതിവ്കോരുണ്നോഥന്റെ മു്തില് ആരോധ
നയതില് സമയം ന്െ�വഴതിക്ോനും കഴതിയും.
ഉച്ചകഴതിഞ്്ഈ വ്ക്തിക്് ചുറ്റുമുള്ള കുടും�

ങ്ങന്െസദേര്േതിക്ോനുംഅവര്ക്ോയതിപ്രോര്ത്ഥതി
ക്ോനുംകഴതിയും.അവതിന്ടആന്രങ്തിലും ലരോഗതി
കളന്ണ്ടങ്തില്, അവര്ക്ോയതി ഒരു പ്രലത്ക
പ്രോര്ത്ഥന നടത്ോം. രണ്ടോമന്ത് പ്രോവേ്ം
നോംആ വജീട് സദേര്േതിക്കുല്ോലഴയ്ക്കും ആദ്
ന്ത്സദേര്േനത്തില്നമ്മുന്ടപ്രോര്ത്ഥനഫ�
പ്രദമോയതിരുന്ന്നങ്തില്,അവര്ലയശുക്തിസ്തുവതിന്ന
ക്കുറതിച്ച് അറതിയോന് കൂടുതല് ഉത്സുകരോകും.
സമയമുന്ണ്ടങ്തില്,െതി�ടയൂഷലനോലകോച്ചതിംലഗോ
നല്കോം. പ്രോര്ത്ഥനലയോടും �െതിതമോയ ജജീവതി
തചേ�തിലയോടും കൂടതി മതിഷനതില് ഏര്ന്പ്ടുന്ന
ത് കൂടുതല് ഫ�പ്രദമോയതിരതിക്കും. ആ പ്രലദ
േത്തിനോയതി നോം ഒരു പ്രലത്ക ലസവനവം
ന്െലയ്ണ്ടതതില്, നമ്മുന്ട സഹോയം പ്രോര്ത്ഥന
യതിലൂന്ടയും ലയശുക്തിസ്തുവതിന്റെ സലദേേം പ
ങ്കുന്വക്കുന്നതതിലൂന്ടയും ആയതിരതിക്ണം. �ോ
ക്തിയുള്ളത്പരതിശുദ്ധോത്ോവ്ന്െയ്യും.

മതിഷന്അഗ്തി നമുക്് �ഭതിച്ചു കഴതിഞ്ോല്,
നമ്മുന്ട രോജ്ത്തിന്റെ മോറതിയ ഈ രോഷ്്ജീയ
സോമൂഹതിക സോഹെര്ങ്ങെതില് ലപോലും സുവതി
ലേഷംപ്രെരതിപ്തിക്ോന്സോധതിക്കും.തടസ്ങ്ങ
ളം പ്രയോസങ്ങളം ഉണ്ടോലയക്ോം. നമ്മുന്ട
സുവതിലേഷജീകരണചേ�തിസമയത്തിനുംസ്ഥ
�ത്തിനും അനുലയോജ്മോയതിരതിക്ണം. മോറതിയ
സോഹെര്ത്തില്,ലയശുവതിന്റെസലദേേംപങ്തി
ടുന്നതതിനുള്ള ഏറ്വം ഉെതിതമോയ മോര്ഗം ഒ
രോൾ മന്റ്ോരോലെോട് ക്തിസ്തുവതിന്ന പങ്കുവയ്ക്കുന്ന
'വൺടുവൺ'ചേ�തിയോന്ണന്ന്ലതോന്നുന്നു.ഇ
തതിന്ധോരോെംസമയന്മടുക്കുകയും,കൂടുതല്ക്ഷ
മയും�ോെതിത്വംനമ്മുന്ടഭോഗത്തുനതിന്ന്ആവ
േ്ന്പ്ടുകയുംന്െയ്യുന്മങ്തിലുംഇത്കൂടുതല്ഫ�
പ്രദവം ഇതതിന്റെ ഗുണം കൂടുതല് നതി�നതില്
ക്കുന്നതുമോണ്.ഈപ്രക്തിയയതില്ക്തിസ്തുവതിന്റെ
സലദേേം പ്രെരതിപ്തിക്ോന് ആന്രയും അപ�
പതിക്കുകലയോ അപമോനതിക്കുകലയോ ന്െലയ്ണ്ട
തതില്.അലതസമയംകര്ത്ോവതിന്നക്കുറതിച്ചുള്ള
നമ്മുന്ട അനുഭവവം വതിേ്വോസവം പങ്തിടുന്നു.
അവര് അത് ആകര്ഷകമോയതി കോണുകയും
കര്ത്ോവോയ ലയശുക്തിസ്തുവതില് സമോധോനവം
സലന്തോഷവം േക്തിയും കന്ണ്ടത്തുകയും
ന്െയ്ോല്,അവര്ഈലേോന്യസ്വജീകരതിക്കും.
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""Fsâ A½t]mepw Fs¶ {Iqc-am 
bn aÀ±n-¨n-cp¶p.'' CXv ]d-ªv Ipkpw Nu 
lm-³ F¶ AÂt^m³k Fs¶ t\m¡n 
\njvI-f-¦-ambn ]p©n-cn-¨p. s\©n-\-I¯p 
ïmb ]nS-¨nÂ ]pd-¯p-Im-Wm-Xn-cn-¡m³ 
{ian¨v Rm³ Ah-fpsS IY tI«p sImïncp-
¶p. UÂln-bn-epÅ Hcp anj-Wdn kaq-l-
¯n-tebv¡v D¯À{]-tZ-inse Hcp {Kma-̄ nÂ 
\n¶m-W-hÄ h¶n-cn-¡p-¶-Xv. {InkvXp-hns\ 
kz´-am-¡nb-sX-§-s\-sb¶ Fsâ tNmZy-
¯n\v adp-]Sn X¶psImïncn-¡p-I-bm-bn-
cp¶p AhÄ. 

A¶p-hsc {InkvXp-hn-s\-¡p-dn v̈ tI«n 
-«n-Ãm¯ hmc-Wm-kn-bnse Ah-fpsS {Kma-
¯nÂ Hcp anj-Wdn sshZn-I³ h¶v Hcp 
B{iaw Øm]n¨v {]mÀ°-\- am-{X-ambn Po 
hn¨p XpS-§n-b-tXm-sS-bmWv FÃmw Bcw-`n 
-̈ -Xv. ]e-bn-S¯pw ImWp¶ B{i-a-§Ä t]m 
se-sbm¶v! F¶ ImgvN-¸m-tSmsS {Kma-hm 
-kn-IÄ AkpJw amdp-¶-Xn\pw aäp-ambn 
AhnsS t]mbn XpS-§n. ]ecpw AÛp-X-I 
-c-ambn kpJ-s¸-Sm\pw {InkvXp-hns\ kvt\
ln-¡m\pw XpS-§n, Ch-fpw A§s\ Xsâ 
krjvSmhpw c£n-Xm-hp-amb {InkvXphnsâ 
-kvt\lw Xncn-¨-dn-ªp hn-izm-kn-bm-bn.

AtXmsS {]iv\-§Ä XpS-§n. B 

sshZn-I\v Hcp-]mSv ]oV-\-§Ä GÂt¡ 
ïn h¶p. F¶mÂ F{X-am{Xw AhÀ A 
t±ls¯ ]oVn-¸nt¨m AXn-\-\p-k-cn¨v B 
sshZnI\nÂ Ir]-IÄ hÀjn-¡-s¸«p sIm 
tï-bn-cp-¶p. \qdp-I-W-¡n\v AÛp-X-§Ä 
kw`-hn-¨psImïncn¡p¶p. AhnsS hnizm 
kw hf-cm\pw XpS-§n.

""Ct¸mÄ B sshZn-Isâ D¯-c-hm-Zn 
¯w At\Iw Cc-«n-bm-bn-cn-¡p-¶p. Xs¶ 
klm-bn-¡m-\mbn At±lw anj-W-dn-am-sc  
At\z-jn-¡p-¶psï¦nepw anj-W-dn-am-cpsS 
A`mhw At±-ls¯ t¢in-¸n-¡p¶pïv.'' 
AÂt^m³k ]dªp \nÀ¯n. 

""Hcp knÌ-dm-h-W-sa-¶mWv Ch-fpsS 
B{Klw. AXn-\m-bpÅ Hcp-¡-¯n-em-Wv.'' 
AÂt^m³kbpsS Iq«p-Imcn Iq«n-tNÀ¯p.

"{InkvXphn\p thïn kzam-Xm-hnÂ \n 
¶p t]mepw ]oV-\-taÂt¡ïn h¶ tkmZ 
co, \o Cutim-bv¡mbn Gsd ^ew ]pd-s¸- 
Sp-hn-¡p¶ Hcp anj-W-dn-bmbn¯ocs« F¶v 
Rm\pw {]mÀ°n-¡p¶p.' Fsâ lrZbw 
C§s\ a{´n-¨p.

{InkvXp-\maw C\nbpw tIÄ¡m¯ 
Bbn-c-¡-W-¡n\v {Kma-§-fnÂ IS¶p sNÃm³ 
At\Iw anj-W-dn-amsc IÀ¯mth, A§v 
DbÀ¯-W-tasb¶v \ap¡v {]mÀ°n¡mw.

\mYs\ 
kz -́am-¡n-b-hÄ
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hnip² ss__n-fnse Ah-km\ ]pkvX-I-amb shfn- 

]mSv 3þmw A²ymbw 15, 16 hmIy-§Ä C¶s¯ It¯m- 

en¡m k`-bpsS {]tXy-In¨v tIc-f-k`-bpsS k´m-\-§-

fpsS I®v Xpd-¸n-¡p¶ hN-\-am-Wv. ""\nsâ {]hr-¯n-IÄ 

Rm\-dn-bp-¶p. \o XWp-t¸m, NqtSm DÅ-h-\Ã, XWpt¸m 

NqtSm DÅ-h-\m-bn-cp-s¶-¦nÂ F¶p Rm³ B{K-ln-¡p-

¶p. NqtSm XWpt¸m CÃm¯ atµmjvW-\m-IbmÂ \ns¶ 

Rm³ Fsâ hmbnÂ \n¶v Xp¸n-¡-f-bpw.''

സഭോത�ത്തില് പരതിഹരതിക്ന്പ്ലടണ്ട പ�തും പത്രങ്ങളം
െോനലുകളം നവമോധ്മങ്ങളം െര്ച്ചന്െയ്തു വതിേ്വോസതികന്െ ഇ
ലപ്ോഴന്ത് നതിസ്ംഗമോയ അവസ്ഥയതില�ക്് F¯n-̈ n-«pന്ണ്ട
ങ്തില് BcmWതതിനു D -̄c-hmZn? Imc-W-§fpw, D -̄c-§fpw, 

tNmZy-§fpw FÃm-a-dn-bm-am-bn-cp-¶n«pw \ap¡pïmhp¶ A 

sÃ-¦nÂ \ap¡pïmIm³ ]mSn-Ãm¯ \nkw-KX amäm³ 

F´mWv hgn? D¯cw Ht¶-bp-Åq...- IÀ¯mhv ]d-ªXp 

sN¿p-I. AXm-bXv anj-\pthïn {]hÀ¯n-¡p-I, anj-\ 

-dn-bm-hp-I. hN\w C§s\ ]d-bp¶p "\n§Ä temI-sa§pw 

t]mbn kI-e-kr-jvSn-I-tfmSpw kphn-tijw {]kw-Kn-¡p- 

hn³' CXv Xs¶-bmWv k`ma-¡-fmb \mtam-cp-c-p¯-cp-tSbpw 

{]Y-ahpw {][m\hpamb D¯-c-hm-Zn-Xzw.

 "\nkw-KX' F¶ hm¡v A[nIw tI«p-]-cn-N-b-an-sÃ-

¦nepw Hmtcm a\p-jy-s\bpw Ahsâ {]hÀ¯-\-§-sfbpw, 

s]cp-am-ä-s¯bpw kw_-Ôn¨v Cu hm¡n\v henb {]m[m-\y 

apïv. Hcp Xc-¯nÂ ]d-ªmÂ, Adn-ªn«pw ]d-bm³ sa\-

¡nSm¯ AhØ, Iïn«pw ImWm¯ coXn-bn-epÅ s]cp-am-

äw, tI«n«pw tIÄhn t]mep-an-Ãm¯ coXn-bn-epÅ Ah-Ø. 

HtÎm-_-dnÂ Hcn-¡Â IqSn anj³ amkm-N-c-W§Ä¡mbn 

\mw ASp-¡p-t¼mÄ Iptd-¡qSn \½psS C¯cw at\m-`m-h-

§sf ip²o-I-cn-s -̈Sp-¡p-hm³ {iant¡ïXpsï¶v tXm¶p-¶p.

 hÀj-§-fmbn \mw ]e-t¸mgpw tI«p-h-fÀ¶ hm¡m 

Wv anj³. shdp-samcp anj³ Rmb-dn-tem, AXn-t\m-S-\p 

-_-Ôn-¨pÅ ]cn-]m-Sn-I-fn-tem, [\-k-am-l-c-W-¯n-tem Ihn 

ªv asäm-¶p-anÃ F¶-XmWv km[m-cW hnizm-kn-I-fpsS 

[mc-W. F¶mÂ anj³, anj-\-dn-amÀ, anj³ RmbÀ, anj- 

\dn {]hÀ¯-\-§Ä F¶nh tIÄ¡p-t¼mÄ {InkvXp 

നിസംഗത വെടിയാം 
ഇത് സെിശേഷ അെസരം 

{]n³kv tUhnkv sX¡q-S³

മതിഷന്,മതിഷനറതിമോര്,
മതിഷന്ഞോയര്,
മതിഷനറതിപ്രവര്ത്ന
ങ്ങൾഎന്നതിവലകൾക്കു
ല്ോൾക്തിസ്തുവതിന്ന
അറതിയോത്,വെനം
വോയതിക്ോത്ച��തിൾ
കണ്ടതിടെതില്ോത്ജനങ്ങന്െ
കൂടതിനമ്മുന്ടമനസ്തി
ല�ക്്ന്കോണ്
വലരണ്ടതുണ്ട്
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hns\ Adn-bm-¯, hN\w hmbn-¡m-¯, 

ss__nÄ Iïn«nÃm¯ P\-§-sf-¡qSn 

\½psS a\-kn-te-bv¡v sImïphtcïXm 

bn«pïv.

{]tXy-In¨v HIvtSm-_dnÂ khn-ti- 

j-am-sbmcp anj-\dn amk-ambn BN-cn-¡p- 

hm³ {^m³kokv ]m¸ Blzm\w sNbvXn-

cn-¡p-¶ Cu thf-bnÂ \½psS hnizm-k- 

¯n-tâbpw {]hÀ¯-\-§fptSbpw Bghpw, 

\ofhpw, hoXnbpw, ]c¸pw hÀ²n-¸n-¡p-hm 

\pw \ap¡v IS-abpïv. 2011þse sk³k 

kv {]Imcw C´y-bnÂ 2.3% Bfp-IÄ¡v 

am{Xta {InkvXp-hns\¡pdn¨v Adn-bq. i-cn 

¡pw ]d-ªmÂ 2 tImSn 80 e£w {InkvXym-

\n-IÄ am{Xw. Cu Ah-ØbnÂ ""hnf-h-[n 

Iw the-¡mtcm Npcp-¡w-. A-Xn-\mÂ hnf- 

`q-an-bn-tebv¡v the-¡msc Ab-¡p-hm³ 

hnf-hnsâ \mY-t\mSv {]mÀ°n-¡p-hn³.''  

F¶ Xncp-h-N-\-¯nÂ \ap¡v B{i-bn¡mw.

FÃm anj³ {]-hÀ¯-\-§-fpsSbpw 

BXy-´n-I- i-àn-bmb a²yØ {]mÀ°-\- 

bnÂ tNÀ¶v \n¶v sImïv \½psS hnizm-

k-s¯bpw {]hÀ¯-\-§-sfbpw NqSv ]nSn 

-¸n-¡mw. "amt½mZok kzoI-cn-¨-hÀ Ab- 

bv¡-s¸-«-h-cm-sW¶' EMM sâ B]vXhmIyw 

\½psS lrZ-b-§fnÂ Bg-¯nÂ ]Xn-

bm³ ]cn-ip-²mßmhnt\mSv klmbw bm 

Nn-¡mw. am{X-aÃ Bßm-hnÂ {]tNm-Zn-X 

-cmbn ]pXnb anj³ {]tZ-i-§tfbpw, an 

j³ coXn-I-tfbpw Isï¯phm\pw H¸w 

kzbw anj-\-dn-bmbn XoÀ¶v IÀ¯m-hnsâ 

the-¡mcmbn amdphm\pw  \ap¡v Hcp-§mw. 

anj-W-dn-bmbn `mc-X-¯nse¯n At\-Im 

-ßm-¡sf IÀ¯m-hn-\mbn t\Snb  hnip² 

-{^m³kokv tkhy-dn-sâ am[yØw \s½ 

Hmtcm-cp-¯-tcbpw klm-bn-¡-s«, Bta³.

''നിങ്ങൾ ല�ോകമെങ്ങും ല�ോയി 
എല്ോ സൃഷ്ികല�ോടങും സുവിലേഷങും  
 പ്രസങുംഗിക്കുവിൻ.'' (െർല്ോസ് 16 :15)
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2019memorize  the  scriPture

 aspirant’s

kaÀ¸n-X- Po-hnX  

]cn-io-e\-̄ nÂ GÀs -̧«n-cn-

¡p¶hÀ¡v hN\w lrZn-Ø-am-

¡m\mbn ^nbm-̄ vanj³  

FÃm hÀjhpw kwL-Sn-̧ n-¡p¶ 

"Bkv]n-c³kv kv{In]vXpd' 

aq¶mw hÀj-̄ n-te-bv¡v...

8	 sshZnI/k\ykvX ]cn-io-e\-¯nÂ  

 GÀs¸-«n-cn-¡p¶ FÃm-hÀ¡pw "Bkv]n-c³kv  

 kv{In]vXp-d-'bnÂ ]s¦-Sp-¡mw.

8	kaÀ¸n-X-Po-hn-X-¯n-te¡p {]th-in-¡p--¶hsc  

 hN\§Ä lrZn-Ø-am-¡m³ t{]mÕmln-¸n- 

 ¡p-I F¶XmWv "Bkv]n-c³kv kv{In]vXp-d-'  

 bpsS e£yw.

8	AÀ°n-IÄ lrZn-Ø-am-¡nb ss__nÄ  

 hN-\-§Ä, sdIvS-d-¨t\m t\mhnkv ankv{StÊm  

 Xocp-am-\n-¡p-¶ Xob-Xn-bnÂ, Ah-cpsS  

 taÂt\m-«-¯nÂ- Fgp-XWw.

8	hN\w Fgp-Xp-¶-h-cpsS F®w, Øew, kabw  

 C¡mcy§Ä ^nbm¯vanjs\ ap³Iq«n  

 Adn-bnt¡ïXmWv.

2007-�ോണ്ഒറജീസയതില്മധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥ
നയ്ക്കോയതിഫതിയോത്്മതിഷന്ടജീംലപോയത്.കോ
ണ്ഡമോല് ക�ോപത്തിന്റെ പശ്ോത്�ത്തില്
വതിേ്വോസതികൾഏന്റതെര്ന്നതിരുന്നഅവസ്ഥയതി
�ോയതിരുന്നുഅത്.അന്നന്ത്കടെക്�തിഷപ്്
ആയതിരുന്നറോലഫല്െജീനോത്്പതിതോവതിലനോ
ട്, ഒറജീസയ്ക്ക് ലവണ്ടതി ആരോധന നടത്ോന്

ഉയരണകും, 
മധയേസ്ഥ പ്രാർത്ഥന

32 ^nbm¯v  HIvtSm_À
2019



8	 D¯-c-hm-Zn-Xz-s¸-«-hÀ km£y-s¸-Sp-¯nb, hN-\- 

 §-sf-gp-Xnb t]¸-dp-IÄ Unkw-_À 20þmw Xnb- 

 Xn-¡p  ap³]v ^nbm-¯van-j-\n-Â e`nt¡ï 

 XmWv.

8	\qä-¼tXm AXn-e-[n-Itam hN-\-w Fgp-Xnb  

 FÃm-hÀ¡pw 500 cq]- k½m\hpw kÀ«n-^n- 

 ¡äpw \ÂIp-¶-XmWv.

8	A©v t]sc-¦nepw \qä-¼tXm AXn-e-[n-Itam  

 hN-\-w Fgp-Xnb Øe-§-fnÂ IqSp-XÂ  

 hN\sa-gp-Xnb hyàn¡v 2000 cq]bpsS  

 {]tXyI k½m\w. 

8	Ccp-]-¯n-bt©m AXne[n-Itam hyàn-IÄ  

 ]s¦-Sp¯ Øe-§-fnÂ IqSp-XÂ hN\sa-gp- 

 XnbhÀ¡v H¶pw cïpw aq¶qw Øm\-¡mÀ¡v  

 2000, 1500, 1000 F¶n-§s\ {]tXyI k½m-\-§Ä. 

  Cu lukp-IÄ¡v {]tXy-I saatâmbpw  
 k½m-\n-¡-s¸Spw.

8	FÃm aÕ-cmÀ°n-I-fnepw \n¶v Gähpw  
 IqSp-XÂ hN-\-sa-gp-Xnb BZy aq¶v Øm\- 
 ¡mÀ¡v  20000, 10000, 5000 F¶n-§s\  
 k½m-\-XpI e`n-¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw. 

8	hN-\-`mK§Ä XpSÀ¨-bmbn  Fgp-X-p¶Xv  
 ]cn-K-Wn-¡p-¶-XÃ. {]mÀ°-\bv¡pw {]tL-m 
 j-W-¯n\pw DX-Ip¶ hN-\-§-fmWv {]Xo-£n 
 ¡p-¶-Xv. GX-p `mj-bnepw Fgp-Xm-w.

8	\qä-¼Xv hN-\-w Bcpw Fgp-Xm¯ Øe§- 
 fnÂ, IqSp-XÂ hN\sa-gp-Xnb hyàn¡v  
 t{]mÕm-l\ k½m\w.

FiAtmission, Ave mAriA tower, new church roAD, thrissur - 680 001, KerAlA, mob: 9020353035

hnhn-[-L-«-§-fnÂ hnP-bn¨p hcp-¶-hÀ¡v, t\Sp¶  
k½m-\-§-fnse henb k½m\XpI am{Xta e`n¡p. 
(DZm: 1-þmw k½m-\mÀl-\mb hyàn¡v 20000 cq]bv¡v ]pdta kz´w 
luknÂ \n¶pÅ 500 cp]-bp-sS k½m\¯n\v AÀl-XbnÃ.) 

തോത്പര്മുന്ണ്ടന്ന് അറതിയതിക്കുകയും അലദേഹ
ത്തിന്റെഅനുവോദലത്ോന്ടആരോധനആരംഭതി
ക്കുകയുമോയതിരുന്നു. ഒറജീസയതിന്� ക്തി്ജീയ വതി
േ്വോസതികളന്ട ജജീവതിതത്തില് പുതുേക്തി നതിറ
യ്ക്കോനതിടയോയദതിവ്കോരുണ്ആരോധനആരൂ
പതയതില് ഇന്നും തുടരുന്നു എന്നതതില് ചദവ
ത്തിന്നദേതിപറയോം.

 സഭ പ്രശ്നങ്ങന്െയും പ്രതതിസന്ധതികന്െയും
ലനരതിടുന്ന ഇടങ്ങെതിന്�ല്ോം ഫതിയോത്് മതിഷന്
മധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനആരംഭതിക്ോറുണ്ട്.അതോതതി
ടങ്ങെതിന്��തിഷപ്പുമോലരോട് അനുവോദം ലെോദതി
ച്ചു വോങ്ങതിയോണ് ആദ്കോ�ങ്ങെതില് ഇപ്രകോ
രം മധ്സ്ഥപ്രോര്ഥന ടജീമുകന്െ അയച്ചതിരുന്ന
ത്.ന്കനതിയഎലത്ോപ്തുടങ്ങതിയആഫ്തിക്ന്
രോജ്ങ്ങെതിലുംഇന്ത്യതിന്�17സംസ്ഥോനങ്ങെതി
ലുമോയതി 50-ഓെം പ്രോര്ത്ഥന ന്സറെറുകൾ ഇ
ലപ്ോൾ ചദവകൃപയോല് ഫതിയോത്് മതിഷന്
നടത്തുന്നുണ്ട്. മതിഷണറതിമോരുന്ട അഭോവവം,
അവരുന്ടന്െ�വകളംമതിഷന്ന്സറെര്നടത്തി
പ്തിന്റെ സോ്ത്തികഭോരവന്മല്ോം നതിമതിത്ം;

പ്രോര്ഥനയ്ക്കോയതി ശുശ്രൂഷകന്ര അയയ്ക്കോലമോ
എന്ന്ലെോദതിച്ചുന്കോണ്ള്ള�തിഷപ്പുമോരുന്ടഎ
ഴുത്്�ഭതിച്ചോല് മോത്രമോണ്ഇലപ്ോൾശുശ്രൂഷ
കന്രഅയക്കുന്നത്.അവരുന്ടന്െ�വകന്െല്ോം
സോധതിക്കുന്ന വതിധത്തില് ഫതിയോത്് മതിഷന്
തന്ന്നയോണുവഹതിക്കുന്നതും.

ഇനതിയും അലനകര് ആത്ോര്പ്ണലത്ോന്ട
മധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനരംഗലത്യ്ക്ക്കടന്നുവലരണ്ട
തുണ്ട്. എങ്തില് മോത്രലമ പ്രോര്ത്ഥന ആവേ്
മുെെഇടങ്ങെതില�ക്്ശുശ്രൂഷകന്രഅയക്ോന്
സോധതിക്കൂ. 2033ആകുന്നലതോന്ട 33000പ്രോര്
ത്ഥനോ ലപോരോെതികൾ ല�ോകത്തിന്റെ പ�യതിട
ങ്ങെതി�ോയതി മധ്സ്ഥപ്രോര്ഥനയതില് വ്ോപരതി
ക്ണന്മന്നതോണു നമ്മുന്ട സ്വപ്ം. മധ്സ്ഥ
പ്രോര്ത്ഥനവഴതി മോത്രലമവ്ക്തികളംരോജ്ങ്ങ
ളം മോനസോന്തരത്തില�ക്് കടന്നുവരൂ. പരതി
ശുദ്ധോത് നതിറവള്ള മധ്സ്ഥപ്രോര്ത്ഥനക്ോന്ര
ഇനതിയും പരതിശുദ്ധോത്ോവ് ഉയര്ത്തിന്ക്ോണ്
വരോനോയതിനമുക്്ആഗ്രഹതിക്ോം,അതതിനോയതി
പ്രോര്ത്ഥതിക്ോം.
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My  pledge  for  financial  support  to Fiat  Mission
(^nbm¯v anjsâ ssZh-cm-Py-ip-{iq-j-IÄ¡v klmbw \ÂIm-sa¶pÅ Fsâ hmKvZm\w)

(Cu t]Pv ]qcn-¸n¨v ^nbm¯v anj-\n-tebv¡v Ab-¨p-X-cp-Itbm Ave Maria tower, New Church Road,  
Thrissur-01, AsÃ-¦nÂ ]qcn-¸n¨ t]Pnsâ t^mt«m-sb-Sp¯v 9961550000 F¶ \¼-dnÂ hmSvkm¸v sN¿p-I-

tbm,  fiatxtn@gmail.com tebv¡v sabnÂ sN¿p-Itbm sN¿pI.)

As an act of gratitude and worship, I pledge to give from my personal sources and raised from 
other sources for mission activities.
anj³ {]hÀ¯-\-§Ä Fsâbpw D¯-c-hm-Zn-Xz-amsW¶ t_m[y-t¯msS km[n-¡p-¶-  
co-Xn-bnÂ ^nbm¯v anj\v km¼-¯n-I-k-lmbw \ÂIm\pw, Cu ip{iq-jsb klm-bn-
¡m³ aäp-Å-h-sc t{]mÕm-ln¸n¡m\p-w Rm³ Xocp-am-\n-¡p-¶p.

a sum of Rs. ....................................................................................................................................................

(in words .............................................................................................................) towards Fiat Mission.

The above sum will be sent to Fiat Mission - taÂ ]dª XpI ^nbm v̄ anj-\n-tebv¡v Xmsg 
]dª coXnbnÂ Rm³ Ab-̈ p-sIm-Åmw.

mark your option         \n§-fpsS Xocp-am\w AS-bm-f-s¸-Sp-¯pI

Name ................................................................................................................................................................

Address ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Mobile ............................................................. e-mail ...................................................................................

Signature .................................................................................         Date......................................................

Birthday:..................................................             Wedding Anniversary...................................................

Do you wish to receive a reminder?
C¡mcyw HmÀ½-s¸-Sp¯Wsa¶v B{K-ln¡pt¶m? 

Would you like to receive Fiat Magazine to this address?
Cu hnem-k-¯nÂ ^nbm¯v amknI Ab-bv¡tWm?

Would you like to receive SMS updates?
Xm¦-fpsS t^mWnÂ Fkv.-Fw.-F-kv. ktµ-i-§Ä Ab-bv¡tWm?

Would you like to be added to Fiatmission's whatsapp group?
Xm¦sf ^nbm¯v anjsâ hmSvkm¸v {Kp¸nÂ tNÀ¡tWm?

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No



F§s\ ]W-a-bbv¡mw?
^nbm¯v anjsâ ssZh-cm-Py-ip-{iq-j-bv¡pÅ 
[\-k-lmbw Xmsg-¸-d-bp¶ coXn-I-fnÂ Ab-
bv¡m-hp-¶-Xm-Wv.
1. sN¡v/{Um^väv
sN¡pw {Um^väpw fIAtMIssIon -sâ t]cn-emWv 
FSpt¡ï-Xv.
2. DIRECT BAnK TRAnSFER / nEFT/RTGS / 
     OnlInE BAnKInG
C{]-Imcw ]Ww Ab-bv¡p-¶-hÀ¡v Xmsg-¸-d-
bp¶ FsX-¦nepw Hcp A¡uïnÂ ]Ww AS-
bv¡m-hp-¶-Xm-Wv.
3. aWn-HmÀUÀ 
aWn-HmÀUÀ aptJ\bpw \n§Ä¡p ]Ww Ab-
bv¡m-hp-¶-Xm-Wv. 
]Ww Ab-¨-Xn\p tijw F´p-sN-¿Ww?
apI-fnÂ ]dªn«pÅ GsX-¦nepw Hcp coXn-
bnÂ ]W-a-S-¨-Xn-\p-tijw Xmsg-¸-d-bp¶ hnh-
c-§Ä t^mWn-eq-sStbm Cþ-sa-bn-en-eqsStbm 
I¯n-eq-sStbm R§sf A¶v Xs¶ Adn-bn 
t¡ïXmWv.

a ]Ww Ab¨ Bfnsâ t]cv. A{U-Êv, trAns-
ActIon/reference ID. a trAnsActIon DAte.   
a ]Ww Ab¨Xv ^nbm¯vanjsâ GXv A/c 
bnte¡v a ^nbm-¯nsâ  F´v Bh-iy-¯n-\m 

Wv ]Ww Ab-¨Xv (purpose). 
Fgp-¯n-t\m-sSm¸w DeposIt slIp -sâ 

tIm¸nIqSn Ab-¨p-X-cn-I.

STAnDInG InSTRuCTIOn

FÃm amkhpw ]Xn-hmbn ^nbm-¯van-j-\n-te 

bv¡v km¼-¯n-I-k-lmbw _m¦v hgn Ab-

bv¡m\mbn _m¦nÂ STAnDInG InSTRuCTIOn   
\ÂImhp-¶-Xm-Wv. CXp-hgn \n§-fpsS hne-s¸-

«-k-abw sNe-h-gn-¡msX Xs¶ FÃm-am-khpw 

IrXy-ambn \nÀt±-in-¡-s¸« -XpI ^nbm¯v 

anj-\n-tebv¡v amä-s¸-Sp-¶-Xm-W-v.

FiAtmission Ave maria tower,  
new church road, thrissur-01, Ph: +91 9961550000,  

fiatmission.org   email: fiatxtn@gmail.com

south inDiAn bAnK
eAst Fort, thrissur

680 005
0368 0730 0000 0759

current A/c
swiFt: soinin 55,
iFsc: sibl 0000368FiAtmission

bAnK nAme Account no: swiFt coDe
iFsc coDeA/c nAme

stAte bAnK oF inDiA
eAst Fort, thrissur

680 005
3462 4149 962
current A/c iFsc: sbin0009121FiAtmission

FeDerAl bAnK
eAst Fort, thrissur

680 005
1272 02 0000 5600

current A/c
swiFt: FDrlinbbibD
iFsc: FDrl0001272FiAtmission

cAtholic syriAn bAnK
eAst Fort, thrissur

680 005
0299 0350 0862 195001

current A/c iFsc: csbK0000299FiAtmission

KotAK mAhinDrA bAnK
m.g. road, weST ForT, 

thrissur- 680 004
1712 486441

sb A/c iFsc: KKbK0000596FiAtmission

temI-kp-hn-ti-j-h-XvI-cWw e£ywsh¨p-sImïpÅ It¯m-en¡mk`bnse Hcp Aßmbapt¶-äw.
^nbm v̄anj³
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IÀ¯m-hnsâ IÂ¸\-b-\p-k-cn¨v kphn-ti-j-th-e-bv¡mbn anj³ {]tZ-i 
-§-fnÂ t]mbn Hcp amk-t¯-bvt¡m, GXm\pw amk-t¯bvt¡m,  

C\n-bpÅ PohnXw apgp-h-\p-amtbm a[y-Ø -{]mÀ°-\, aäv ip{iq-j-IÄ  
F¶nh sN¿m³ X¿m-dp-Å-hsc Hcp-¡p¶Xn\mbn kwL-Sn-¸n-¡p¶..

for Booking : 9961550000, 9847373788 fiatxtn@gmail.com

ഫ്ചാൻസിസട് പചാപ്പആഹ്വോനംന്െയ്സവിസേഷ മിഷനറി മചാസത്തിലനോടനു�ന്ധതിച്ച്

2019 ഒസക്ചാെർ 20 മുതൽ 24 വബരപ്രലത്കമിഷൻ ഒരുകേ ധ്ചാനം
സ്ഥ�ം:ഫതിയോത്്റതി്ജീറ്്ന്സറെര്,മരുലതോങ്ര,കുറ്്ോടതി

മറ്റുമതിഷന്ഒരുക്ധ്ോനങ്ങൾ
2019ഡതിസം�ര്15മുതല്19വന്ര,സ്ഥ�ം:ക്തിസ്റ്റജീന്,ലകോടെയം

2020ന്ഫബ്രുവരതി16മുതല്20വന്ര,സ്ഥ�ം:ഫതിയോത്്റതി്ജീറ്്ന്സറെര്,മരുലതോങ്ര,കുറ്്ോടതി

 


