
 
കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിക്കപ്പെട്ടവപ്പെ, 

ന ാകത്താകമാനം മനുഷ്യജീവന് ഭീഷ്ണി ഉയർത്തിപ്പക്കാണ്ട് വയാപിച്ചുപ്പകാണ്ടി 
െിക്കുന്ന പ്പകാനറാണാ വവറസിപ്പന നിയന്ത്രണവിനേയമാക്കുന്നതിപ്പെ ഭാഗമായി 
നകന്ദ്രസർക്കാെും നകെള സർക്കാെും എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതിനൊേ നടപടികപ്പള 
ക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനകം മാേയമങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമനലാ. 
പ്പപാതു സമൂഹത്തിപ്പെ നന്മയ്ക്കുതകുന്ന ഇത്തെം നടപടികളിൽ സഭാ സമൂഹം 
എന്ന നി യിൽ നമ്മൾ സഹകെിനക്കണ്ടതുണ്ട്. അവനയാട് സഹകെിക്കാത്തവ 
െുപ്പട നപെിൽ നിയമ നടപടികൾ നപാ ും സർക്കാർ സവീകെിച്ചു എന്ന് വൊം. 
എന്നാൽ നകവ ം നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് െക്ഷപ്പെടാൻ നവണ്ടിയല, നമ്മുപ്പട 
സനഹാദെീ സനഹാദെൻമാെുപ്പട ജീവപ്പന സംെക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുപ്പട 
ഗൗെവതെമായ ഉത്തെവാദിതവത്തിപ്പെ ഭാഗമായാണ് നമൽെറഞ്ഞ നടപടികനളാട് 
നമ്മൾ സഹകെിനക്കണ്ടത്. അങ്ങപ്പന നമ്മൾ പ്പെയ്യാത്തപക്ഷം അത് പ്പകാലെുത് 
എന്ന വദവപ്രമാണത്തിപ്പനതിൊയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയായിട്ടുനപാ ും വയാഖ്യാനി 
ക്കപ്പെപ്പട്ടന്നു വൊം. ഈ വിഷ്യം സംബന്ധിച്ച് വിവിേ ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങൾ 
നിർനേശങ്ങൾ പ്പകാടുത്തുകഴിഞ്ഞു. നമുക്കും അവനൊപ്പടാെം ഈ വവറസ് 
ബാേപ്പയ പ്രതിനൊേിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകാം. പ്രനതയകമായി താപ്പഴ 
പ്പകാടുത്തിെിക്കുന്ന കാെയങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് അവയനുസെിച്ച് 
പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹകെിക്കുമനലാ. 

1. 2020 മാർച്ച് 31-)o തീയതിവപ്പെ ഇടവകകളിപ്പ  വിശവാസ പെിശീ ന 
ക്ലാസുകൾ, േയാനങ്ങൾ, പ്പപാതുവായുള്ള കുെിശിപ്പെ വഴി, കുടുംബ 
യൂണിറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകൾ, വീടുപ്പവഞ്ചെിെുകള്, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, കൺപ്പവൻ 
ഷ്നുകൾ, വാർഷ്ികം നപാപ്പ യുള്ള ആന ാഷ്ങ്ങൾ എന്നിവയും, 
ഇതുനപാപ്പ  ആളുകൾ കൂടുത ായി ഒന്നിച്ച് വെുന്ന പെിപാടികളും 
ഒഴിവാനക്കണ്ടതാണ്. നമൽെറഞ്ഞ തീയതി വപ്പെ നദവാ യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ 
കുർബാന അർെണം മാത്രം മതിയാകും.  



2. വിശുദ്ധ കുർബാന ഈനശായുപ്പട തിെുശെീെത്തിപ്പെ സാദൃശയത്തിൽ 
മാത്രം വകകളിൽ സവീകെിക്കുക. വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്നവർ 
അതിനു പ്പതാട്ടു മുൻപും നശഷ്വും വകകൾ നസാെും പ്പവള്ളവും 
ഉപനയാഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാനക്കണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള സൗകെയം 
നദവാ യത്തിൽ ഉണ്ടായിെിനക്കണ്ടതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് 
ഇടയ്ക്കുള്ള സമാോന ആശംസ കൂെുവകകനളാപ്പട നടത്തിയാൽ 
മതിയാകുന്നതാണ്. വകകളിൽ സ്പർശിനക്കണ്ടതില.  

3. വിശവാസികളുപ്പട ഉപനയാഗത്തിനായി ഹന്നാൻ പ്പവള്ളം നദവാ യ 
കവാടത്തിന ാ, മറ്റിടങ്ങളിന ാ സൂക്ഷിനക്കണ്ടതില. ഹന്നാൻ പ്പവള്ളത്തിൽ 
പ ർ സ്പർശിക്കുന്ന സാഹെെയം ഒഴിവാക്കാനാണിത്. നദവാ യത്തിപ്പ  
തിെുസവെൂപങ്ങൾ, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ പ്പതാട്ടുമുത്തുകനയാ, 
െുംബിക്കുകനയാ പ്പെയ്യുന്നതിന് പകെം വകകൂെി വണങ്ങിയാൽ 
മതിയാകും.  

4. മൃതസംസ്കാെ ശുശ്രൂഷ്കളിൽ കൂടുതൽ നപർ ഒെുമിച്ച് വെുന്നത് ഒഴിവാ 
ക്കണം. അതിനു പകെമായി നനെപ്പത്തതപ്പന്ന മൃതശെീെം ദർശനം നടത്തി 
പ്രാർത്ഥിച്ചു നപാകുന്നതാണ് ഉെിതം. മൃതനദഹത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും 
െുംബിക്കുന്നതും തീർത്തും ഒഴിവാക്കണം. 

5. പ്പകാനറാണ വവറസ് ബാേയുപ്പട  ക്ഷണങ്ങളായ ത നവദന, പനി, 
വെണ്ട െുമ എന്നിവയുള്ളവർ നകെളസർക്കാെിപ്പെ ആനൊഗയ വിഭാഗവു 
മായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വവറസ് ബാേയില എന്ന് ഉറെു വെുത്തിയനശഷ്ം 
മാത്രനമ വി. കുർബാനക്കും ആളുകൾ ഒത്തുനെെുന്ന മറ്റിടങ്ങളി ും 
നപാകാവൂ. 

വിനദശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവർ കർശനമായും സർക്കാെിപ്പെ നിബന്ധനകള 
നുസെിച്ച് ആനൊഗയ വകുെ് ഉനദയാഗസ്ഥെുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വവറസ് ബാേ 
ഇല എന്ന് ഉറെുവെുത്തിയ നശഷ്നമ പ്പപാതുെടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാവൂ. 

 നദവാ യനകന്ദ്രീകൃതമായ നനാമ്പുകാ ഭക്തകൃതയങ്ങൾക്ക് തടസ്സം 
നനെിടുന്നു എന്നതിനാൽ ഭവനങ്ങളിൽ നനാമ്പുകാ  വെതനയവും പ്രാർത്ഥനാ 
െൂപിയും കൂടുതൽ ഉത്സാഹനത്താപ്പട കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും വിശുദ്ധ 
ഗ്രന്ഥവായനക്കും പ്രാർത്ഥനക്കും കൂടുതൽ സമയം കപ്പണ്ടത്താനും ഏവെും 
ശ്രദ്ധിനക്കണ്ടതാണ്. വയക്തിപെമായ പ്രാർത്ഥനകളി ും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന 
കളി ും വി. കുർബാനയി ും ഈ വവറസ് ബാേയിൽ നിന്നും മപ്പറ്റലാ 
പകർച്ചവയാേികളിൽ നിന്നും വിടുതൽ കിട്ടാനായി ഈനശാനയാട് പ്രനതയകം 



പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, പെിശുദ്ധ അമ്മയുപ്പടയും മറ്റു വിശുദ്ധെുപ്പടയും മേയസ്ഥ 
സഹായം നതടുകയും പ്പെയ്യണം. 

 പെിഭ്രാന്തൊവുകനയാ പെിഭ്രാന്തിപെത്തുകനയാ പ്പെയ്യാപ്പത പ്രാർത്ഥനാ 
പൂർവ്വം ജാഗ്രതനയാപ്പട വവറസ് ബാേപ്പയ നമുക്ക് നനെിടാം. ഇക്കാെയത്തിൽ 
പ്രനതയകിച്ച് സമൂഹമാേയമങ്ങളി ൂപ്പട വെുന്ന വയാജവാർത്തകൾ വിശവസിക്കാ 
തിെിക്കുകയും അവ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു പ്പകാടുക്കാതിെിക്കുകയും പ്പെയ്യാൻ 
പ്രനതയകം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

നമ്മുപ്പട സർക്കാെും ആനൊഗയ െംഗത്ത് നിസവാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കു 
ന്നവെും പ്പെയ്യുന്ന നസവനങ്ങപ്പള നന്ദിനയാപ്പട ഓർക്കുകയും അവർക്കുനവണ്ടി 
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്പെയ്യാം. എത്രയും നവഗം ഈ വയാേിയിൽ നിന്ന് നമാെനം 
നനടാൻ കർത്താവ് നപ്പമ്മ സഹായിക്കപ്പട്ട. ഏപ്രിൽ 15 വപ്പെ താപ്പഴ പ്പകാടുത്തിെി 
ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കുർബാനയിപ്പ  കാനറാസൂസ പ്രാർത്ഥനനയാട് 
നെർത്ത് പ്പൊനലണ്ടതാണ്.  

കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനളാടുകൂപ്പട ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട.  

                                              
                                                     മാർ നജാസ് പ്പപാെുനന്നടം  
                                            മാനന്തവാടി െൂപതയുപ്പട പ്പമത്രാൻ 

പ്രാർത്ഥന  
നൊഗികപ്പള സുഖ്പ്പെടുത്തുകയും ദുുഃഖ്ിതപ്പെ ആശവസിെിക്കുകയും പ്പെയ്യുന്ന 

കാെുണയവാനായ കർത്താനവ പ്പകാനറാണ വവറസ് മൂ ം നൊഗബാേിതൊയി 
കഴിയുന്ന ന ാകപ്പമമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുപ്പട സനഹാദെങ്ങപ്പള സുഖ്പ്പെടുത്തണ 
പ്പമന്നും, നൊഗബാേയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങപ്പളയും, നൊഗിശുശ്രൂഷ്കപ്പെയും സംെക്ഷി 
ക്കണപ്പമന്നും, ഈ പകർച്ചവയാേിപ്പയ പ്രതിനൊേിക്കാൻ ആവശയമായ മാർഗങ്ങൾ 
കപ്പണ്ടത്തുവാൻ സഹായിക്കണപ്പമന്നും അങ്ങനയാടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 

 
സമൂഹം:  കർത്താനവ ഞങ്ങളുപ്പട പ്രാർത്ഥന നകൾക്കണനമ.  


