
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/34/2021 

"അഭിവ�്യ പിതാവിന്െറ സർ�ുലർ" 

 

 ഈേശാ മിശിഹായിൽ ഏ�വും സേ്നഹം നിറ� ൈവദികെര, 

സന�ാസിനികെള, ൈദവജനേമ ! ന�ുെട കർ ാവായ ഈേശാ മിശിഹായുെട 

കൃപയും, പിതാവായ ൈദവ ിന്െറ സ്േനഹവും, പരിശു$%ാവിനെ്റ സഹവാസവും 

നാെമ&ാവേരാടും കൂെടയു(ായിരി)െ*. 

 "എെ,-ാൽ, അത ് ജൂബിലി വർഷമാണ.് അത് നി3ൾ) ്

വിശു$മായിരി)ണം." (േലവ�ർ 25:12) എ- ൈദവവചന ിനെ്റ അടി6ാന ിൽ 

കന�ാകുമാരി മിഷൻ ത)ല രൂപതയായി ഉയർ െ9*തിനെ്റ രജത ജൂബിലി 

ആേഘാഷി<ു രൂപതെയ വിശു$ീകരി)ു- ഈ അവസര ിൽ സ>ീർ കേനാട ്

േചർ- ് നമു)ും ?പാർ@ി)ാം: "കർ ാവ് ഒരു)ിയ ദിവസമാണി-;് ഇ - ്

സേ,ാഷി<ു&സി)ാം". (സ>ീർ ന3ൾ 118:24) രൂപതയിെല ൈദവജനമായ നാം 

എ&ാവരും ആനCേ ാടും സേ,ാഷേ ാടും ?പത�ാശേയാടും കൂെട ജൂബിലി 

ആേഘാഷ ിൽ പ>ുേചരാം. ച3നാേDരി അതിരൂപതയുെട മിഷൻ ?പേദശമായിരു- 

കന�ാകുമാരി മിഷൻ പരിശു$ പിതാവ് േജാൺ േപാൾ ര(ാമൻ മാർപാ9 1996 നവംബർ 

11 ന ് ത)ല രൂപതയായി ഉയർ ി. പരിശു$ പിതാവ് ?ഫാൻസിസ ് മാർപാ9 തനെ്റ 

ചരി?തപരമായ ?പഖ�പനം വഴിയായി 2017 ഒക്േടാബർ 9 ന് സീേറാ മലബാർ സഭയ്) ്

ഇ ,� മുഴുവനും മിഷൻ ?പവർ നം നട ാനുJ ൈKഹിക അധികാരം നMNി. ഈ 

?പഖ�പന ിലൂെട ന�ുെട രൂപതയുെട മിഷൻ ?പേദശ3െള തമിഴ ് നാ*ിെല 9 

ജി&കളിേല) ് വ�ാപി9ി<ു. നാം രൂപതയായി രൂപീകരി)െ9*തിനെ്റ 25 വർഷ3ൾ 

പൂർ ിയായിരി)ു-ു. ഈ അവസര ിൽ നമു) ്എ&ാവർ)ും നിറ� മനേOാെട 

ന& ൈദവം നMNിയ എ&ാവിധ അനു?ഗഹ3ൾ)ും നQകൾ)ുമായി അവിടുേ ) ്

കൃതRത സമർ9ി)ാം. 

 നാം 2019 നവംബർ 10 ന് ന�ുെട രൂപതയുെട രജത ജൂബിലിെയ  ര(് 

വർഷ3ളിലായി ആേഘാഷി)ാനായി ആരംഭം കുറി<ു. നെ� നിത� ജീവനെ്റ 

പാതയിൽ നയി)ാനും, രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ3ളിൽ നCിേയാെട പ>ുേചരുവാനും 

ൈദവവചനെ  അടി6ാനമാ)ി "ആഴ ിേല) ് വലയിറ)ുക" - “Duc in Altum” 

(ലൂ)ാ 5:4) എ- തിരു വചനെ  ആSTവാക�മായി സUീകരി<ുെകാ(് രജത ജൂബിലി 

ആേഘാഷി)ു-ു. വിശു$ പേ?താസും സഹശിഷ�Qാരും ഈേശായുെട വാ)ുകെള 

സംശയം കൂടാെത വിശUസി<േ9ാൾ അVുതം സംഭവി<ു. "വലയിറ)ിയേ9ാൾ 

 



വളെരേയെറ മW�3ൾ അവർ) ് കി*ി." (ലൂ)ാ 5:6) "ആഴ ിേല) ് വലയിറ)ുക" 

എ- ൈദവസUരം ഇ -ും ന�ുെട കാതുകളിൽ മുഴ3ിെ)ാേ(യിരി)ു-ു. 
കഴി�ുേപായ കാലെ  നCിേയാെട ഓർ�ി)ാനും വർ മാന കാല ിൽ പു ൻ 

ഉണർേവാെട ?പവർ ി)ാനും ഭാവി കാല ിൽ വിശUാസേ ാടും ?പതീYേയാടും 

കൂെട മുേ-റുവാനും ഈ ൈദവവചനം നെ� Yണി)ു-ു. എ&ാ�ിലും ഉപരിയായി 

"േയശു ?കിZTു  ഇ -െലയും ഇ -ും എ-ും ഒേര ആൾ തെ-യാണ.്" (െഹ?ബായർ 13:8). 

എ- നിത� സത�െ  നമു) ്ഒരി)ലും വിZ[രി)ാതിരി)ാം. 

 "ആഴ ിേല) ് വലയിറ)ുക" എ- ൈദവ വചനം ഈ രജത ജൂബിലി 

വർഷ ിൽ ന�ുെട വിശUാസെ  ആഴെ9ടു ു-തിേനാെടാ9ം ൈദവവചനം 

േലാകം മുഴുവൻ ?പേഘാഷി)ാനും ഈേശാ മിശിഹായുെട സാYികളായി 

ജീവി)ാനും നെ� നിര,രം േ?പരി9ി)ണം. ന�ുെട ചു�ുപാടുമുJ സേഹാദരീ 

സേഹാദരQാെര അവരുെട ആവശ�3ളിൽ ന�ാലാകു- വിധം സഹായി)ാനുJ 

വലിയ ഉ രവാദി വും നമു)ു(്.  

 ന�ുെട രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ ിനെ്റ ?പധാനെ9* േമഖലകൾ 

താെഴ9റയു-വയാണ് : 

� രൂപതെയ- കുടുംബ ിെല  വിവിധ ജീവിതാ,Oുകളിൽെ9* ൈവദികർ, 

സന�ാസിനികൾ, അൽമായർ എ-ിവർ വിശUാസ ജീവിത ിൽ ആഴെ9* ്വളർ< 

?പാപി)ാൻ രജത ജൂബിലി നെ� സഹായി)ു-ു. 
� രജത ജൂബിലി വർഷം മിഷൻ ?പവർ ന3േളാടുJ  ന�ുെട തീ\]തേയയും 

ആ?ഗഹെ യും ദൃഢെ9ടു ു-ു. 
� രൂപതയിെല അൽമായരുെട േനതൃതUപാടവെ   വളർ ാൻ സഹായി)ു-ു. 
� രൂപതയിെല ൈദവജനം സീേറാ മലബാർ സഭയുെട പാര_ര� ിലും 

ആരാധനാ?കമ ിലും അധി à ിതമായ ഒരു ജീവിതം െക*ി9ടു)ുവാൻ 

സഹായി)ു-ു. 
 

 നാം ന�ുെട രൂപതയുെട ര(് വർഷ)ാലെ  രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ3ളുെട 

പരിസമാSTിയിൽ എ ിേ<ർ-ിരി)ു-ു. ജൂബിലി ആേഘാഷ ിന്െറ സമാപനം  2021 

നവംബർ 14 നാണ്. 2019 നവംബർ 10 ന് പട,ാലുമൂട ് വ<ാണ ് ജൂബിലി 

ആേഘാഷ3ൾ) ് തുട)ം കുറി<ത.് ജൂബിലി ?പാർ@നയും,  ബാനറും, ജൂബിലി 

തിരിയും നMNെ9*ിരു-ു. ജൂബിലിയുെട ഇ ടവക തല ിലുJ ഉദഘ്ാടനം 2019 നവംബർ 

24 ന ്നട െ9*ു. രൂപതാ തല ിൽ ആYൻ bാൻ രൂപികരി<ു ന�ുെട ആ$�ാ%ിക 

ജീവിതെ  ?കമീകരി)ുവാനും വിവിധ ഭc സംഘടനകളുെട സഹകരണേ ാെട 

വിശUാസപരിശീലന3ൾ വഴിയായി ന�ുെട വിശUാസജീവിതെ  

പരിേപാഷി9ി)ുവാനും സാധി<ു. 

 െകാേറാണ ൈവറസിനെ്റ വ�ാപനം കാരണം േലാക് ടൗൺ കാല ു 
ൈദവാലയ3ൾ അട�ുകിട-ുെവ>ിലും നവമാധ�മ3ളുെട സഹായേ ാെട രജത 

ജൂബിലി ആേഘാഷ3ൾ ഭംഗിയായി നട െ9*ു. ജൂബിലിയുെട സമാപന ിനു 
മുേ-ാടിയായി ഒരു മാസ)ാലമായി നാം ആ$�ാ%ിക ഒരു) ിലാണ്. 2021 

െസപ്�ംബർ 30 ന ് രൂപതാ തല ിൽ ൈദവ ിന ് നCിയർ9ി<ുെകാ(ു കൃതRതാ 



ബലിയും ദിവ�കാരുണ� ആരാധനയും ന�ുെട ഇ ടവക ൈദവാലയ3ളിൽ നട-ു. 
ബഹുമാനെ9* ൈവദികർ അവരുെട വാർഷിക ധ�ാനം ഒക്േടാബർ മാസം നട ി. 

രൂപതയിലുJ ൈദവജനെ  െഫാേറാനാ തല ിൽ ഗൂഗിൾ മീ�് വഴി ക(് 

സംസാരി)ാൻ എനി) ് സാധി<ു. രൂപതാ തല ിൽ 2021 ഒക്േടാബർ 24 ന ് െചയിൻ 

േറാസറി നട െ9*ു. ര(് മണി)ൂർ േനരം തുടർ<യായുJ ദിവ�കാരുണ� ആരാധന 

2021 ഒക്േടാബർ മാസം 25 മുതൽ 28 വെര ന�ുെട എ&ാ ഇ ടവകകളിലും മിഷൻ 

േക?C3ളിലും നട െ9*ു. അവസാനമായി, രൂപതയിെല ൈദവജന ിനെ്റ 

നവീകരണ ിനും വിശു$ി)ുംേവ(ി 2021 നവംബർ 5,6,7 തിയതികളിൽ 

യൂട�ൂബിലൂെട ൈദവവചന ?പേഘാഷണ ശു?ശൂഷ നട ിവരു-ു. േമൽ9റ� 

ഭcകൃത�3െള&ാം ജൂബിലി വർഷ ിൽ ൈദവപിതാവിന ് നCിയർ9ി)ാൻ നെ� 

സഹായി<ുെവ- ്ഞാൻ പൂർfമായും വിശUസി)ു-ു.  

 രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ3ളുെട സമാപന ിനു മുേ-ാടിയായി ന�ുെട 

രൂപതയിൽ 3 ?പധാനെ9* കാര�3ൾ കൂെട ?കമീകരി<ി*ു(് . 

1. 2021 നവംബർ 12 ന ് രൂപതയിെല മുഴുവൻ ൈദവജന ിെനയും 

പെ>ടു9ി<ുെകാ(ുJ ഓൺൈലൻ ൈബബിൾ കUിസ,് ഭc സംഘടനകളുെട 

വിവിധ കലാപരിപാടികൾ. 

2. 2021 നവംബർ 13 ന ് ന�ുെട രൂപതയുെട ?പഥമ െമ?താനും സീേറാ മലബാർ 

സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ േമജർ ആർ<ു ബിഷ9് കർദിനാൾ മാർ േജാർജ് 

ആലേhരി പിതാവിനെ്റ െമ?താഭിേഷക രജത ജൂബിലി ആേഘാഷം ന�ുെട 

രൂപതയിൽ ൈവദികർ, സന�ാസിനികൾ, അൽമായ ?പതിനിധികൾ എ-ിവരുെട 

സാ-ി$� ിൽ വിപുലമായി നട െ9ടും.  

3. 2021 നവംബർ 14 ന ്രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ ിനെ്റ പരിസമാSTി മ�ാലുമൂട് 
വിശു$ െകാ<ു േ?തസ� െഫാേറാനാ ൈദവാലയ ിൽ വ< ് കർദിനാൾ മാർ 

േജാർജ് ആലേhരി പിതാവിനെ്റ േനതൃതU ിൽ കന�ാകുമാരി ജി&യിെല 

വിവിധ രൂപതകളിെല െമ?താQാർ സഹകാർ�ികരാകു- ആേഘാഷമായ 

വിശു$ കുർബാനയർ9ണം. തുടർ- ് 11 മണിേയാെട രജത ജൂബിലി സമാപന 

െപാതുസേ�ളനം. അേ- ദിവസമുJ എ&ാ തിരു)ർ�3ളും യൂട�ൂബ് വഴി 

തWമയം എ&ാവരിലും എ ി)ു-താണ്.  

 ഈേശായിൽ ഏ�വും സേ്നഹം നിറ� ൈദവജനേമ, ജൂബിലി സമാപന 

ദിവസമായ നവംബർ 14 ന ് നി3ളുെട സU,ം ഇ ടവകകളിൽ നട)ു- കൃതRതാ 

ബലിയിൽ ഭc�ാദരപൂർiം പ>ുേചർ- ് 11 മണി) ് േമജർ ആർ<ു ബിഷ9ിനെ്റ 

അധ�Yതയിൽ നട െ9ടു- രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ3ളിൽ  പ>ുേചരണെമ- ്

സ്േനഹപൂർiം ഓർ�ി9ി)ു-ു. 

 രൂപതാ ലി�ർജി)ൽ ക�ീഷൻ 3 പുZTക3ൾ തjാറാ)ിയി*ു(്. രജത ജൂബിലി 

സമാപന േവദിയിൽ ആ പുZTക3ളുെട ?പകാശന കർ�ം നിർiഹി)െ9ടും.  

1. ആരാധന?കമ  ഗീത3ൾ  

2. ആശീർവാദ ?പാർ@നകൾ - െവhരി9് കർ�3ൾ  



3. മൃതസംസ)്ാര ശു?ശൂഷകൾ  

 

 രൂപതയുെട ചരി?തമട3ിയ ?ഗkവും ആരാധന ?കമ ഗീത3ളുെട സിഡിയുെട 

?പകാശനവും തുടർ- ്നട െ9ടും. 

 സീേറാ മലബാർ തിരു സഭയുെട കുർബാനയർ9ണ രീതിയിൽ ചില മാ�3ൾ 

വരു ിയി*ു(്. കുർബാന ?കമ ിൽ വരു ിയ മാ� ിന ് പരിശു$ പിതാവ് 

?ഫാൻസിസ ് മാർപാ9യിൽ നി-ും അംഗീകാരവും ലഭി<ി*ു(്. പുതിയ രീതിയിലുJ 

വിശു$ കുർബാനയർ9ണം  2021 നവംബർ 28 ന ്  സീേറാ മലബാർ സഭയിൽ 

?പാബല� ിൽ വരും. ബഹുമാനെ9* ൈവദികർ) ് മുൻകൂ*ി നMNിയിരി)ു- 

നിർേmശ3ളുെട അടി6ാന ിൽ ന�ുെട രൂപതയിൽ 2021 നവംബർ 28 മുതൽ 

പുതിയ കുർബാന ?കമം നിലവിൽ വരു-തായിരി)ും. സേ്നഹം നിറ� ൈദവജനേമ 

വിശു$ കുർബാനയർ9ണ രീതിയിൽ വ-ിരി)ു- പുതിയ മാ� ിനനുസരി<ു 
വിശു$ ബലിയിൽ പ>ുേചരാൻ നി3േളാട ്സ്േനഹപൂർiം ഓർ�ി9ി)ു-ു.  

 രജത ജൂബിലി ആേഘാഷ3ൾ)ായി ര(് വർഷ)ാലം അYീണം പരി?ശമി< 

എ&ാ ബഹുമാനെ9* ൈവദികെരയും, സന�ാസിനികെളയും, അൽമായെരയും 

നCിേയാെട ഓർ�ി)ു-ു, അവർ)ുേവ(ി ?പാർ@ി)ു-ു. 

 ൈദവം നി3ൾ ഓേരാരു െരയും, നി3ളുെട കുടുംബ3െളയും, േജാലി 

േമഖലകെളയും സമൃ$മായി അനു?ഗഹി)െ* ! 

 

 

!

! !

!

!

!

!

 

 

*ഈ സർ)ുലർ എ&ാ ഇ ടവകകളിലും നവംബർ 07 2021 ഞായറാഴ്< വിശു$ കുർബാന 

മേ$� വായിേ)(താണ.്!

!!

ബിഷSn ്ഹൗസ ് 

05.11.2021 

എ-് ഈേശാ മിശിഹായിൽ സ്േനഹപൂർiം,   

 
     

   � മാർ േജാർജ് രാേജ?Cൻ SDB  

ത)ല രൂപത െമ?താൻ 
 


