
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/30/2021 

Ýò˜ ²ŸÁñì™ 
 

 

"ൈദവവിളി �പാർ�നാ ദിനാചരണം" 

ഈേശാ മിശിഹായിൽ ഏ�വുമധികം �േനഹി�െ�ടു� ൈവദികെര, 

സന��തെര, ൈദവജനേമ ! 

  ഉയിർ��കാലം നാലാം ഞായർ തിരുസഭയിൽ ൈദവവിളി�ു� ആേഗാള 

�പാർ�നാദിനമായി ആചരി�ുവാൻ പരിശു� പിതാ� �ഫാൻസി� മാർപാ� 

�പഖ�ാപി�ിരി�ു�� നമുേ�വർ�ും അറിവു� കാര�മാണേല�ാ. േലാക 

ൈദവവിളി �പാർ�നാദിനം ആദ�മായി തുട�ിവ�� േപാൾ ആറാമൻ 

മാർപാ� 1963 ലാ�. 

ത�ല രൂപത രജത ജൂബിലി ആേഘാഷി�ു� ഈ വർഷം ൈദവവിളി 

ദിനാചരണം നെ� സംബ�ി�� വലിയ �പാധാന�ം അർഹി�ു�താ�. 

പൗേരാഹിത� സമർ�ണ ജീവിത�ിേല�് ൈദവവിളികൾ 

േ�പാ�ാഹി�ിേ��� ഈ കാലഘ��ി�െറ വലിയ ആവശ�മായി 

മാറി�ഴി�ു. ൈദവവിളിയുെട വി�ുകൾ ൈദവം തെ�യാ� ഒരാളിൽ 

നിേ�പി�ു��. 

ൈദവവിളിയുെട തിരി�റിവിനും പരിേപാഷണ�ിനും 

മാതാപിതാ�ൾ�ും കുടുംബാ�രീ��ിനും നിർ�ായകമായ പ�ാണു��. 

മാതാപിതാ�ള�െട േ�പാ�ാഹനവും, �പാർ�നയും, ജീവിത മാതൃകയും 

അതി�പധാനമാ�. ശരിയായ �പാർ�നാ ൈചതന�വും, തിരുസഭേയാടു� 

�േനഹവും, ഇടവക ൈദവാലയ�ിലു� സജീവ പ�ാളി�വും പുലർ�ു� 

കുടുംബ�ളിൽ നി�ാ� നല� ൈദവവിളികൾ രൂപം െകാ����. 

ൈദവവിളികൾ തിരി�റിയാനും പരിേപാഷി�ി�ാനുമു� ചുമതല  

സഭ��ു�്. ൈവദികരുെട, �പേത�കി�് വികാരിമാരുെട സൂ�്മമായ 

�ശ�യും, താൽ�ര�വും, സഹകരണവും അത��ാേപ�ിതമാെണ�് �പേത�കം 

 



ഓർ�ി�ി�ു�ു. സമർ�ിത ജീവിതം നയി�ു� സന�ാസിനിമാരും 

(സിേ���) ൈദവവിളി േ�പാ�ാഹന�ിൽ ഏേറ �ശ�ിേ��ിയിരി�ു�ു. 

സിേ��സി�െറ �പാർ�നയും, കു�ു�ൾ�് അവർ നൽകു� 

പരിശീലനവും ൈദവവിളിയുെട പരിേപാഷണ�ി� സഹായകമാെണ� 

കാര�ം എടു�ുപറയെ�. െസമിനാരികളിലും ഇതര പരിശീലന രംഗ�ളിലും 

�പവർ�ി�ു� പരിശീലകരായ ൈവദികർ�് ൈദവവിളികള�െട 

തിരി�റിവി� �പാേയാഗികമായും �കിയാ�കമായും സഹകരി�ാൻ 

കട�ാടു�്. ൈദവവിളി പരിേപാഷണ�ി� അൾ�ാര ബാല�ാരുെട 

രൂപീകരണവും മിഷൻ ലീ� േ�പ�ിത സംഘടനയുെട ഉണർവും ഏേറ 

�ശ�ി�െ�േട� േമഖലകളാ�. 

പൗേരാഹിത� സമർ�ിത ജീവിത�ിേല�് കൂടുതൽ കൂടുതൽ 

ൈദവവിളികൾ ന�ുെട രൂപത��് ആവശ�മു�്. ൈവദിക ൈദവവിളിയിൽ 

ന�ുെട രൂപതയിൽ കാര�മായ കുറ� ഇതിനകം തെ� വ�ുകഴി�ുെവ�ു 

ഏേറ േവദനേയാെട അറിയി�െ�. മു�േതാളം ൈവദികവിദ�ാർ�ികൾ 

പഠി�ിരു� ന�ുെട ൈമനർ െസമിനാരിയിൽ ഇേ�ാൾ വിരലിൽ എ�ാവു� 

ൈവദികവിദ�ാർ�ികൾ മാ�തമാ� ഉ��. രൂപതയുെട ഹൃദയം എ�ുതെ� 

വിേശഷി�ി�ു� ൈമനർ െസമിനാരിയുെട നിലനിൽ�ിെന തെ� സാരമായി 

ബാധി�ു� രീതിയിൽ ൈവദിക ൈദവവിളിയിൽ ഗണ�മായ കുറ� 

വ�ിരി�ു�ു. 

ത�ല രൂപത��് മിഷൻ �പവർ�നം നട�ുവാൻ തമി�നാ�ിൽ 

പുതിയതായി 8 ജില�കൾ കൂടി ലഭി�ിരി�ു� ഈ സാഹചര��ിൽ േ�പഷിത 

ൈചതന�വും തീ�്ണതയുമു� ൈവദികരുെടയും സമർ�ിതരുേടയും 

ആവശ�കതയു�്. വിളവധികം േവല�ാർ ചുരു�ം എ� അവ� ഇവിെട 

രൂ�മായിരി�ു�ു. െപൺകു�ികള�െട ൈദവവിളിയിലും വലിയ കുറ� 

സംഭവി�ിരി�ു�� വളെര ഗൗരവേ�ാെട കാേണ�താ�. രൂപതയിൽ പല 

�പേദശ�ളിലും സി�ർമാരുെട മഹ�ായ ശു�ശൂഷ തുടരുവാൻ സാധി�ാ� 

വിധ�ിൽ അവരുെട വിളിയിൽ സാരമായ കുറ� വ�ി���്. ഇ�പകാരമു� 

സാഹചര��ിൽ നാം ഒ�ുേചർ�് �പാർ�ി�ുകയും സഹകരി�ുകയും 

േവണം. ൈവദികരും സമർ�ിതരും മാതാപിതാ�ള�ം ൈദവജനവും 

ആ�ാർ�മായി പരി�ശമി�� രൂപതയുെട േ�പഷിത ദൗത�െ� 

ശ�ിെ�ടു�ണെമ�് ഞാൻ ആ�ാർഥമായി ഓർ�ി�ി�ു�ു. 

ൈദവവിളിെയ അവഗണി�ു��ും നിരു�ാഹെ�ടു�ു�തും 

തിര�കരി�ു�തും ൈദവകൃപ��് എതിരായി െച��� 



വലിയെത��തെ�യാ�. ൈദവവിളി ലഭി�ു�വർ വിനയേ�ാടും 

ന�ിേയാടും കൂെട അ� സ�ീകരി�ുകയും അതിേനാ� മരണംവെര വിശ��തത 

പുലർ�ുകയും േവണം. േലാക�ി�െറ വിവിധ�ളായ ആകർഷക�ള�െട 

മേ�� ൈദവ�ി�െറ വിളിയുെട സ�രവും സ�ഭാവവും തിരി�റി�ു 

ശരിയായ �പത�ു�രം ന�കാൻ സഭാമ�ൾ സ�രാകണം. "ഇതാ ഞാൻ എെ� 

അയ�ാലും ........." എ�് ഏശ� �പവചകെനെ�ാെല പറയാൻ സാധി�ു�താ� 

യഥാർ� ൈദവവിളി. മാതാപിതാ�ള�െടയും, വികാരിയ��മാരുെടയും, 

സി�ർമാരുെടയും, മതാ��ാപകരുെടയും ആ�ാർ�മായ �ശ�യും 

താൽ�ര�വും ഈ കാര��ിൽ ഉ�ാകണെമ�് ഓർമി�ി�െ�. 

വിശു� യൗേസ�ിതാവിനുേവ�ി സമർ�ി�െ��ിരി�ു� ഈ വർഷം 

ൈദവവിളി�ായു� ആേഗാള �പാർ�നാ ദിന�ി�െറ സേ�ശ�ിൽ വിശു� 

യൗേസ�ിതാവി�െറ മാതൃക പിെ�ല�ാൻ 3 പദ�ളാ� �ഫാൻസി� മാർപാ� 

ഉപേയാഗി�ു��. സ��ന�ൾ, ശു�ശൂഷ, വിശ��തത. ൈദവ�ി� 

നെ��ുറി��� സ��ന�ൾ യാഥാർഥ�മാ�ുവാൻ നെ� എല�ാവെരയും, 

�പേത�കി�്   ൈദവവിളി തിരി�റിയാൻ കു�ികെളയും, യുവജന�െളയും 

വിശു� യൗേസ�ിതാ� സഹായി�െ�. ജീവിത വിശ��തതേയാടുകൂടി 

ഈേശാ�് സ�തം പറയാൻ അവിടുെ� ശു�ശുഷി�ാൻ അേ�ഹം നെ� 

�പാ�തരാ�െ�.  

ഏ�പിൽ 25 ഞായറാ�ച ൈദവവിളി �പാർ�നാ ദിനമായി 

ആേഘാഷി�ാൻ രൂപതാ ൈദവവിളി കാര�ാലയ�ിൽ നി�ും ലഭി�ു� മാർ� 

നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ുവാൻ �പേത�കം �ശ�ി�ുമേല�ാ. ൈദവവിളിയുെട 

സംര�കനായ വിശു� യൗേസ�ിതാ� അവിടുെ� പിതൃഹൃദയേ�ാടുകൂടി 

നി�ൾെ�ാ�മു�ാകെ�.  

nghJ epiyapdH gzpf;FO : 

jpUr;rigapd; kPl;G gzpNahL ,ize;J murpay; fl;rpfSf;F mg;ghw;gl;l XH 

mikg;Ng fj;Njhypf;f fhq;fpu];. rPNuh kyghH jpUr;rigapdupd; murpay; nghUshjhu 

r%f rka Nkk;ghL> cs;shHe;j vOr;rp Mfpa ,yf;FfNshL ,J njhlq;fg;gl;lJ. 

ekJ kiwkhtl;lj;jpy; ,J nghJepiyapdH gzpf;FO vd miof;fg;gLfpwJ. 

cWjpahd rKjha mbg;gil rpe;jidfis toq;fplTk; ek;gpf;if tho;tpy; 

epiyepw;fTk;> rKjha ghHitAs;s nghJepiyapdiu cUthf;FtJNk ,t;tikg;gpd; 

Nehf;fkhFk;. ek; kf;fs; xUtiu xUtH mwpe;J nfhs;sTk; xUtUf;nfhUtH cjtp 

nra;aTk; xd;wpj;j Mw;wy; ngWtjw;fhdJNk ,t;tikg;G. ekJ kiwkhtl;lj;jpYs;s 

midj;J mikg;GfNshLk; NjhNshL Njhs; nfhLj;J nray;gl ,t;tikg;G 



cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ekJ #oYf;Nfw;g ekJ nray;fis jpl;lkpl;L ekJ nghUshjhu 

epiyia Nkk;gLj;jTk; ek;ktHf;F Ntiy tha;g;Gfis cUthf;fTk; ghJfhg;ghd 

tskhd vjpHfhyj;ij cUthf;fTk; Mf;fg+Htkhd fye;Jiuahly;fs; %yk; ey;y 

nray;jpl;lq;fis cUthf;fTk; ,t;tikg;G top ahtiuAk; md;Gld; miof;fpNwd;. 

ekJ kiwkhtl;lj;jpy; nghJepiyapdH gzpf;FOf;fs; kiwtl;lq;fs; mstpYk; 

kiwkhtl;l mstpYk; Vw;gLj;jg;gl;L nray;gLfpwJ. jpU. jdrpq; mtHfs; (thWjl;L) 

kiwkhtl;l jiytuhf nray;gLfpwhH. ,g;gzpapid gq;F mstpy; njhlu ekJ  

kiwkhtl;lj;jpw;Fl;gl;l midj;J gq;FfspYk; ,g;gzpf;FOtpd; myFfs; Vw;gLj;jg;gl 

Ntz;Lk;.  vdNt ePq;fs; gq;F je;ijNahL ,ize;J cq;fs; gq;FfspypUe;J 

NjHe;njLf;fg;gl;l gpujpepjpfNshL  xU FOit Vw;gLj;jp mf;FOtpw;F jiytH 

Jizj;jiytH nrayH nghUsH MfpNahHfis NjHe;njLj;J gq;F je;ijaplk; 

ngaHfis 02-05-2021 f;Fs; xg;gilf;Fk; gb md;NghL Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. 

ൈദവം നേ�യും ന�ുെട കുടുംബ�െളയും േജാലി േമഖലകെളയും 

സമൃ�മായി അനു�ഗഹി�െ�. 

 

 

 

 

 

,r;Rw;Wkliy midtuJ GhpjYf;fhf 18/04/2021 md;W jpUg;gypapilNa  
midj;J Myaq;fspYk; thrpf;fTk;. 

Ýò˜ Þ™ô‹  

16.04.2021 

ഈേശാ മിശിഹായിൽ �േനഹപൂർ�ം,


 മാർ േജാർ� രാേജ��ൻ SDB 

  ത�ല രൂപത െമ�താൻ 


