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കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവുും സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, സമർെിതപ്പെ,
സനഹാദെീ സനഹാദെന്മാപ്പെ, വാൽസല്യമുള്ള കുട്ടികനേ,
മാനന്തവാടി ബിഷെ്സ് ഹൗസിൽ നിന്ന് സ്നനഹാനനേഷണങ്ങൾ. നകാവിഡ്
മഹാമാെി മൂല്മുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കുും പ്രതിസന്ധികൾക്കുും നടുവില്ാപ്പണങ്കില്ുും
വദവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുപ്പകാണ്ട് നിങ്ങപ്പേല്ലാവെുും, പ്രനതയകിച്ച് കുട്ടികേുും പ്രായമായവെുും,
തങ്ങേുപ്പട വിശ്ോസജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചു നില്്ക്കുകയുും കഴിയുും വിധും അത്
പെിനപാഷിെിക്കാൻ പെിശ്രമിക്കുകയുും പ്പെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സനന്താഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾപ്പക്കല്ലാവർക്കുും നവണ്ടി പ്രനതയകും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മഹാമാെിപ്പയ എത്രയുും
നവഗും നല്ാകത്തിൽ നിന്ന് നിർമാർജ്ജനും പ്പെയ്യണപ്പമ എന്ന് നല്ാകും മുഴുവനുും നവണ്ടി
നമുക്ക് ഒന്നു നെർന്ന് കർത്താവിനനാട് തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കാും.
നമ്മുപ്പട സഭയിപ്പല് വിശ്ുദ്ധ കുർബാനയർെണത്തിൽ ഏകീകൃതെീതി നടൊക്കണും
എന്ന് നപ്പമ്മ സ്നനഹനത്താപ്പട ഉപനദശ്ിച്ചുപ്പകാണ്ട് കനത്താല്ിക്കാ സഭയുപ്പട തല്വനായ
പെിശ്ുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസീസ് പാെ നമുക്കയച്ച വയക്തിപെമായ കത്തിൽ
ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസെിച്ച് ഈ വർഷും നവുംബർ 28 ഞായറാഴ്െ മുതൽ ആ െീതിയിൽ
നമ്മുപ്പട സഭയിൽ എല്ലായിടത്തുും വി. കുർബാനയർെിക്കണും എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുപ്പകാണ്ട്
സീനറാ മല്ബാർ സഭയുപ്പട തല്വനുും പിതാവുമായ നമജർ ആർച്ച്ബിഷെ് അഭിവന്ദ്യ
കർദ്ദിനാൾ നജാർജ്ജ് ആല്ുംനേെി പിതാവ് നമുപ്പക്കാെു ഇടയനല്ഖനും അയച്ചിെുന്നത്
നിങ്ങേുപ്പട ശ്രദ്ധയിൽ പ്പപട്ടിട്ടുണ്ടപ്പല്ലാ. അത് നാപ്പേ, 2021 പ്പസപ്തുംബർ മാസും 5 ന്

ഞായറാഴ്െ എല്ലാ പള്ളികേില്ുും വി. കുർബാന മനധയ വായിക്കണും എന്നുും
അറിയിച്ചിെുന്നു. അതനുസെിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർ അത് വി. കുർബാന
മപ്പദ്ധയ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പണ.

വി. കുർബാനയർെണത്തിപ്പല് ഏകീകൃതെീതി നടൊകുനപാൾ അറിഞ്ഞിെിനക്കണ്ട
പ്രാനയാഗിക കാെയങ്ങപ്പേെറ്റിയുും മറ്റുും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശ്ദമായി
എഴുതുന്നതാണ്. അതുനപാപ്പല് അക്കാെയങ്ങപ്പേ വിശ്ദീകെിക്കാൻ പ്രനതയകും ഓൺവല്ൻ
മീറ്റിുംഗുും കൂടുന്നതാണ്.
അഭിവന്ദ്യ
നമജർ
ആർച്ച്
ബിഷെിപ്പെ
ഇടയനല്ഖനും
പള്ളിയിൽ
വായിക്കുന്നതിപ്പനതിപ്പെ െില് െൂപതകേിൽ നിന്നുള്ള കുപ്പറ വവദികെുും അല്്മായെുും വിവിധ
മാദ്ധയമങ്ങേില്ൂപ്പട ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗയകെമായ അത്തെും പ്രെെണങ്ങൾക്ക്
നമ്മൾ പ്പെവി പ്പകാടുക്കെുനത എന്ന് സ്നനഹപൂർവും അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. സീനറാ മല്ബാർ
സഭയിൽ ദീർഘനാോയി നില്വില്ിെിക്കുന്ന ഭിന്നത നീക്കി സഭയുപ്പട നന്മയുും വേർച്ചയുും

ല്ക്ഷയും വച്ച് പെിശ്ുദ്ധ പിതാവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉപനദശ്പ്പത്ത ഹൃദയത്തിൽ
സേീകെിച്ച് നടൊക്കി കഴിയുനപാൾ അത് നമുക്ക് വല്ിയ പുനൊഗതിക്ക് കാെണമാകുും.
നമ്മുപ്പട സഭ എന്നുും പെിശ്ുദ്ധ പിതാവിപ്പന അനുസെിക്കുന്നവർ ആയിെുന്നു. അതിനിയുും
തുടെണും. അതുപ്പകാണ്ട് നമല്്പറഞ്ഞ െീതിയിൽ വെുന്ന ഒെു വാർത്തയുും പ്രൊെണവുും
നിങ്ങൾ പെിഗണിനക്കണ്ടതില്ല. മറിച്ച് അഭിവന്ദ്യ നമജർ ആർച്ച് ബിഷെിപ്പെ ഇടയനല്ഖനും
പള്ളിയിൽ വായിച്ച് നമുക്ക് അനദ്ദഹനത്താടുും പ്പമത്രാൻ സിനഡിനനാടുും പെിശ്ുദ്ധ
പിതാവിനനാടുും നെർന്ന് നിന്ന് നമ്മുപ്പട പൂർവികർ തല്മുറ തല്മുറയായി നമുക്ക്
വകമാറിത്തന്ന വിശ്ോസും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാും.
ഏകീകൃതെീതി നടെിൽ വെുത്തുന്നനതാപ്പട വെുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുപ്പകാണ്ട്
പല് നരാതസ്സുകേിൽ നിന്നുും വയാജവാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് വിടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പതാന്നുും
സതയമല്ല എന്നുും. അനതെറ്റി ആെുും ആശ്ങ്കപ്പെനടണ്ടതുമില്ല. െണ്ട് പ്രധാന മാറ്റങ്ങോണ്
നടെിൽ വെുന്നത്: വി. കുർബാനയിപ്പല് അനാഫറയുപ്പട ഭാഗും മദ്ബഹായ്ക്ക്
അഭിമുഖമാകുും എന്നതാണ് പ്രധാന മാറ്റും. അതുനപാപ്പല് പ്പെറിയ മാറ്റങ്ങനോപ്പട പുതിയ
കുർബാനെുസ്തകവുും നില്വിൽ വെുും.
നമല്്െറഞ്ഞ ഇടയനല്ഖനവുും പെിശ്ുദ്ധ പിതാവിപ്പെ കത്തിന്പ്പറ മല്യാേ
പെിഭാഷയുും ഇനതാനടാെും പ്പകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവ െണ്ടുും പള്ളിയിൽ വായിക്കണും എന്ന്
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികർക്ക് മുൻകൂട്ടി നന്ദ്ി പറയുന്നു. കർത്താവിപ്പെ
കൃപ നിങ്ങപ്പേല്ലവനൊടുും കൂടി ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട.
മാനന്തവാടി െൂപതാ കാെയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2021 പ്പസപ്റ്റുംബർ മാസും 4 ന്
ശ്നിയാഴ്െ നല്്കപ്പെട്ടത്.
നയശ്ുവിൽ,

ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നടും
മാനന്തവാടി െൂപതയുപ്പട പ്പമത്രാൻ

