
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/29/2021 

ഇടയ േലഖനം 

ഈേശാ മിശിഹായിൽ �േനഹം നിറ�ൈവദീകേര, സന��തേര, 

�പിയസേഹാദരീ സേഹാദര�ാേര, വാ�ല�കു�ു�േള, ന�ുെട പിതാവായ 

ൈദവ�ി�െറയും കർ�ാവായ ഈേശാ മിശിഹായുെടയും കൃപയും 

സമാധാനവും നി�േളാടുകൂെട ഉ�ാകുമാറാകെ�. 

‘ഒരുപിതാവി�െറഹൃദയേ�ാെട’ എ�തിരുെവഴു�ിലൂെട 2020 ഡിസം.8 – 

�പരി.പിതാ��ഫാൻസി�പാ�ാ, ഈ വർഷം, അതായ� 2021 വി.  

യൗേസ�ിതാവി��പേത�കം �പതി�ഠിതമായ ആ�ായി �പഖ�ാപി�് ആേഗാള 

കേ�ാലി�ാതിരുസഭ��് ന�കി. 

വി.യൗേസ�ിതാ�തിരു�ഭാ സംര�കെന�് �പഖ�ാപിതമായതി�െറ 150- )0 

വാർഷിക�മരണ�ായി�ാ� ഈ തിരുെവഴു�്ന�കെ��ിരി�ു��. ഈ 

തിരുെവഴു�ിെല യൗേസ�ിതാവിെന സംബ�ി�ു� ചില �പധാനെ�� 

കാര��ൾ നി�െളഅറിയി�ു�േതാെടാ�ം ന�ുെട രൂപതയിലും 

ഇടകകളിലും യൗേസ�ിതാവി�െറ വർഷം അർഹമായ �പാധാന�േ�ാെട 

എ�പകാരം ആേഘാഷി�ണെമ�ും ഈ േലഖന�ിലൂെട ഞാൻ നി�െള 

അറിയി�ു�ു. 

 യൗേസ�ിതാ�മറിയ�ിനു ഭർ�ാവും ഈേശാ��് പിതാവും 

തിരു�ുടുംബ�ി�െറ സംര�കനും ആയിരു�ു. ഈേശാെയ 

�ാന�ിലും �പായ�ിലും വളർ�ുവാൻ ത�ാഗ പൂർ�മായ ജീവിതം 

നയി�� ( No.8).  

 ര�ാകര ചരി�ത�ിൽ അേ�ഹം �േനഹംനിറ� പിതാവായി 

എല�ാവരാലും പുക��െ�ടു�ു. 

 ഈേശായുെട കരുണാമയനായ പിതാ�. ഈേശാ �ാന�ിലും 

�പായ�ിലും വളർ�ു വരുവാൻ സഹായിയായി വർ�ി� 

യൗേസ�ിതാവാ�. 

 



 ൈദവ �േനഹ�ി�െറ േനർസാ��മായി വിള�ിയ യൗേസ�ിതാ�. 

ൈദവ�ി�െറ കരുണാർ�ദ�േനഹം എ�പകാരമു�താെണ�് �േനഹം 

ധൂർ�ടി�ു� പിതാവി�െറ ഉപമയിലൂെട ഈേശാ നേ�ാടു പറയു�ു 

(ലൂ� . 15:11 - 32 ). 

 ൈദവ�ിലു� അടിയുറ� വിശ�ാസം, ജീവിത�ിൽ േനരിടു� എല�ാ 

സംശയ�െളയും െകാടു�ാ��കെളയും ദു:ഖദുരിത�െളയും േനരിടാൻ 

നെ� �പാ�തരാ�ുെമ യൗേസ�ിതാവി�െറ ജീവിതം 

ചൂ�ി�ാണി�ു�ു. 

 യൗേസ�ിതാ�ജീവിത�ിെല എല�ാ �പ�ന�ൾ�ും ഉ�രം 

കെ��ിയ ���ന�ളിൽ മാലാഖയിലൂെട വ� 

ൈദവികെവളിപാടിലൂെട ആയിരു�ു. 

 യൗേസ�ിതാ� ഒരുപാഠശാലയായിരു�ു. അവിെട നി�ുമാ� 

ഉ�ിയീേശാ അനുസരണം ആഭ�സി�� (ലൂ� .2:51, ഫിലി.2:8, െഹ�ബാ.5:8 ). 

 നിബ�നകളില�ാെത എല�ാവെരയും സ�ീകരി� യൗേസ�ിതാ�. എല�ാ 

സാഹചര��ളിലും യാെതാരു നിബ�നകള�ം ഇല�ാെത അേ�ഹം 

മറിയെ� സ�ീകരി��. ഇതി� അടി�ാനമായിനി��ൈദവദൂത�െറ 

വചന�ളിലു� അടിയുറ� വിശ�ാസമാ�. 

 ത�നായ വി.യൗേസ�് ആശാരി�ണിയിലൂെട കുടുബം 

പുലർ�ിയയൗേസ�ിതാ� അ��ാന�ി�െറ മഹത�ം േലാക�ിനു 

ന�കു�ു. ഈേശാ യാകെ� യൗേസ�ിതാവിേനാ�േചർ�് അ��ാനി��. 

അ��ാന�ിലൂെട ൈദവ�ി�െറ സൃ�ി കർ��ിൽ മനുഷ�ൻ പ�ു 

േചരു�ു. അതിനാൽ അ��ാന�ി�െറ ഫലം അനുഭവി�ുവാനു� 

കൃപ��ായി നമു�് യൗേസ�ിതാവി�െറ മാധ��ം േതടാം. 

 ൈദവം മനുഷ�െന �േനഹി�ു�തു േപാെല യൗേസ�ിതാ� ഈേശാെയ 

�േനഹി�� (സംഖ� 25:). സമാധാനംനിറ� പിതാവായി അേ�ഹം 

സദാകാണെ���. 

 യൗേസ�ിതാവി�െറ മാതൃകയിൽ, ദരി�ദർ, നിരാലംബർ, അനാഥശിശു�ൾ 

എ�ിവെര േനാ�ി ഓേരാേ�പഷിതശു�ശൂഷകനും ഓേരാ ഇടയനും 

പൗേലാ��ീഹാെയേ�ാെല “നി�ൾ�ു �കി�തുവിൽ പതിനായിരം 

ഉപേദ�ാ�ൾ ഉ�ായിരി�ാം; എ�ാൽ പിതാ��ാർ അധികമില�. 

സുവിേശഷ �പസംഗംവഴി േയശു�കി�തുവിൽ നി�ൾ�ു ജ�ം 

നൽകിയ� ഞാനാ� (1െകാറി. 4:15) എ�ു പറയുവാൻ സാധി�ണം. 

േസ��ാധികാരികെളയല�; മറി�്ത�ാഗ നിർഭരരായ പിതാ��ാെരയാ� 

ഇേ��ാക�ിനാവശ�ം. 

 മൗനിയായ യൗേസ�ിതാ�: അേ�ഹം നിശ�നായിരു�തിനു കാരണം 

എല�ാം ൈദവം േനാ�ിെ�ാ��ം എ� അഗാധമായ വിശ�ാസമാ�. 



അേ�ഹം പൂർ�മായും ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�തിനാൽ പരിപൂർ� 

സ�ാത���േ�ാെട ജീവി�ുവാൻ സാധി��. 

യൗേസ�ിതാവി��പതി�ഠതമായ കാലം ഒരു വർഷം നീ�ു നിൽ�ുെ��ിലും 

ന�ുെട രൂപതയിെല എല�ാ ഇടവകകളിലും 2021-െല മാർ��ി 

യൗേസ�ിതാവി�െറ മാസമായി ആചരി�ുവാൻ ഞാൻനി�െള ആഹ�ാനം 

െച���ു. ഈേശായുെട പീഡാസഹനവും കുരിശു മരണവും ഉ�ാനവും 

�പേത�ക വിധം അനു�മരി�ു� ഈേനാ�ിൽ, ര�ാകര ചരി�ത�ിൽ 

യൗേസ�ിതാ�ഹി�  മഹ�ായ പ�ി�െറ ആഴ�ളിേല��ിറ�ുവാൻ 

മാർ�് 19-നുനാം െകാ�ാടു� അേ�ഹ�ി�െറ മരണ�ിരു�ാൾ നെ� 

�പാ�തരാ�െ� . 

വി.യൗേസ�ിതാവി� �പേത�കം �പതി�ഠിതമായിരി�ു� ഈ വർഷ�ിൽ 

ഇടവക തല�ിൽ �പാവർ�ികമാേ�� �പവർ�ന പ�തികൾ ചുവെട 

േചർ�ു�ു. 

1. യൗേസ�ിതാവി�െറ തിരുസ�രൂപം വഹി�� െകാ�്ഭ 

വന�ളിേല��്�പദ�ിണവും �പേത�ക �പാർ�നകള�ം നട�ുക. 

2. എല�ാ ദിവസവും ഭവന�ളിൽ യൗേസ�ിതാവി�െറ തിരുസ�രൂപ�ിനു 

മുൻപിൽ കുടുംബാംഗ�ൾ ഒ�ി�് �പാർ�ി�ുക. 

3. യൗേസ�ിതാവിെന �പേത�കം �മരി�ു� ബുധനാ�ചകളിൽ ദിവ�ബലി 

ആേഘാഷമായി നട�ുക. 

4. മാർ�് മാസം‘ വിശു� മാസം’ എ�് �പഖ�ാപി�ുകയും ആ മാസo 

യൗേസ�ിതാവി�െറ തിരു�ാൾ ആേഘാഷമായി െകാ�ാടുകയും 

െച��ക. 

5. വി.  യൗേസ�ിതാവി�െറ ധ�ാനം, തിരു�ുടുംബ ധ�ാനം എ�ിവ 

സംഘടി�ി�ുക. 

6. ഇടവകയിലു�നിർധനയായ ഒരുവിധവ���ീടു വ�� െകാടു�ുക. 

7. ദിവ�ബലിയിൽ യൗേസ�ിതാവിെന �മരി�� െകാ�് �പേത�ക 

കാേറാസൂസ െചാല��ക. 

അവസാനമായി, യൗേസ�ിതാ� ഒരുവാ�ുേപാലും ഉരിയാടാെത, നാലു 

സ��ന�ളിലൂെട (മ�ാ. 1:20,21;2:13,2:20,2:22), ൈദവദൂതൻമുേഖന ൈദവം 

അരുളിെ��തെതല�ാം അേതപടി വിശ�സി�� െകാ�്ൈദവ�േനഹ�ിലും 

പര�േനഹ�ിലും ത�െറ ശരീരവും, സ��ും , ആ�ാവും സമർ�ി��. 

യൗേസ�ിതാ��േനഹം െകാ�ു മാ�തo തിരു�ുടുംബെ� ക�ിെലകൃ�ണ 



 മണി േപാെല സംര�ി��. അതുേപാെല ന�ുെട കുടുംബ�െളയും 

യൗേസ�ിതാ�സംര�ി�ുമാറാകെ�. ൈദവം നി�െളയും നി�ള�െട 

കുടുംബ�െളയും നി�ള�െട �പവർ�ന�െളയും ധാരാളമായി 

ആശീർ�ദി�െ�. 

എ�്ഈേശാ മിശിഹായിൽ  

 

 
 

മാർ  േജാർ��ാേജ��ൻ SDB 
ത�ല രൂപതയുെട െമ�താൻ 

ത�ലരൂപതാലയo. 

16 - 02 - 20 21      

----------------------------------------- 

ഈഇടയേലഖനംഎല�ാവരുെടയുംഅറിവിേല��ായിെഫ�ബുവരി 28, 2021 

ഞായറാ�ചദിവ�ബലി മേധ� എല�ാ ഇടവകകളിലുംവായിേ��താ�. 

 

വി.യൗേസ�ിതാവി�െറ വർഷം–2021 

കാേറാസൂസ - മാർ�് മാസം 

ശു�ശൂഷി: ഞ�ള�െടര�ക�െറകാവൽ�ാരനും , പരി. 

കന�കാമറിയ�ി�െറവിര�ഭർ�ാവുമായയൗേസ�ിതാേവ,അ�യുെടപരിപാവന

മായകര�ളിലാണേല�ാത�െറതിരു�ുമാരെനൈദവംഭരേമ�പി��.പരി. മറിയം 

അ�യിൽ പരിപൂർ�മായും വിശ�ാസം അർ�ി �ുകയുംഅ�യുെടസംരഷണ�ിൽ 

�കി�തുമനുഷ�നായിഅവതരി�യും െച�തു. അ�്ഞ�ൾ�ുംപിതാവായിരു�ു 

െകാ�്ഞ�ള�െടജീവിതയാ�തയിൽഞ�ൾ�്േനർ 

വഴികാ�ണേമ.ഞ�ൾ�ാവശ�മായഎല�ാ അനു�ഗഹ�ള�ംനല� �പേചാദന�ള�ം 

ന�കിഎല�ാതി�കളിൽ നി�ുംഞ�െള 

സംര�ി�ണെമ��ി.യൗേസ�ിതാവി�െറമധ��തയിൽ കർ�ാേവഅ�േയാടു 

ഞ�ൾ�പാർ�ി�ു�ു. 

സമൂഹം: കർ�ാേവഞ�ള�െട�പാർ�നേകൾ�ണേമ. 

 

 


