
 

 

 

 

 

 

Circular No. 15 /2020 

Prot. No. 23012 /2020 

 

          കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികപ്പെ, 
സമർെിതപ്പെ, സനഹാദെങ്ങപ്പെ, വാൽസല്യമുള്ള കുട്ടികപ്പെ, 
 

ഏതാണ്ട് ഒെു മാസനത്താെമായി നമ്മൾ പ്പകാന ാണാ വവ സ് 
വയാപനപ്പത്ത തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങെുപ്പട ഭാഗമായി വീടുകൾക്കുള്ളിൽ 
കഴിയുകയാണനലാ. ഇതിനിടയില്ുും ഒെു സനതാഷവാർത്തയുണ്ട്. നമ്മുപ്പട 
െൂപതയിപ്പല് നടവയൽ നഹാെീ നരാസ് ഇടവക വദവാല്യും നമജർ ആർക്കി 
എെിസ്നകാെൽ തീർത്ഥാടനാല്യമായി ഈ 25 ന്് ശനിയാഴ്ച 
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയാണ്്. സീന ാ മല്ബാർ സിനഡിപ്പെയുും അഭിവന്ദ്യ നമജർ 
ആർച്ച് ബിഷെിപ്പെയുും പ്രനതയക പെിഗണനക്ക് പാത്രീഭൂതൊയ നടവയൽ 
ഇടവകക്കാപ്പെ പ്രനതയകും അഭിനന്ദ്ിക്കുകയുും ആശുംസകൾ നനെുകയുും 
പ്പചയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാനനത്തയ്ക്ക് പെിഗണിക്കപ്പെടാൻ സിനഡ് 
തയ്യാ ാക്കിയിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകൾ എലാും പാല്ിച്ചുപ്പകാള്ളാും എന്ന നടവയൽ 
ഇടവക വാഗ്ദാനും പ്പചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിപ്പട പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തുന്ന 
എലാവർക്കുും അനുഗ്രഹും പ്പപാഴിയുന്ന ഒെു തീർത്ഥാടാനാല്യമായി നടവയൽ 
മാ പ്പട്ട എന്ന് ആശുംസിക്കുകയുും പ്പചയ്യുന്നു. 

 
തീർത്ഥാടനാല്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ നടനക്കണ്ടിയിെുന്നത് 

നടവയല്ിൽ വച്ചായിെുന്നു. അതിനുള്ള ഒെുക്കങ്ങൾ എലാും 
പൂർത്തിയായതുമാണ്്. പനേ വദവത്തിപ്പെ പദ്ധതിയിൽ മറ്റൊന്നായിെുന്നു 
ഉണ്ടായിെുന്നത്. പ്പകാന ാണാ വവ സ് വയാപനപ്പത്ത തടയുന്നതിപ്പെ ഭാഗമായി 
ആർക്കുും പു ത്തി ങ്ങാനനാ പ്പപാതു പെിപാടികൾ സുംഘടിെിക്കാനനാ 
പറ്റാപ്പത വന്നതിനാൽ എലാും ഓൺ വല്നായി പ്പചയ്താൽ മതി എന്ന് 
തീെുമാനിക്കുകയായിെുന്നു. പിന്നീട് ഒെവസെത്തിനല്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ 
സാനേതിക തടസ്സങ്ങെുും വന്നുകൂടി. അങ്ങപ്പന പ്പചയ്യുന്നതിന്് തയ്യാ ാണ്് 
എന്ന് അഭിവന്ദ്യ നമജർ ആർച്ച് ബിഷെ് അ ിയിക്കുക കൂടി പ്പചയ്തനതാപ്പട 
എലാും സുഗമമായി. പറ്റുന്ന ഏറ്റവുും അടുത്ത സന്ദ്ർഭത്തിൽ തപ്പന്ന അനേഹും 
നടവയൽ സന്ദ്ർശിക്കുന്നതാണ്് എന്ന് വാഗ്ദാനും പ്പചയ്തിട്ടുമൂണ്ട്. 
അതിപ്പനലാും അനേഹത്തിന്് നന്ദ്ി പ യാും. 



ഈ ഏപ്രിൽ 25 ന്് ശനിയാഴ്ച ൊവിപ്പല് പത്തു (10) മണിക്ക് കാക്കനാട് 
മൗണ്ട് പ്പസെ് നതാമസില്ുള്ള് നമജർ ആർച്ച് ബിഷെിപ്പെ കാെയാല്യ ചാെല്ിൽ 
വച്ച് നടവയൽ പ്പ ാന ാനായുപ്പട ആസ്ഥാന വദവാല്യവുും നടവയൽ 
ഇടവകെള്ളിയുമായ നഹാെി നരാസ് പള്ളി നമജർ ആർക്കി എെിസ്നകാെൽ 
തീർത്ഥാടനാല്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുും. തദവസെത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ  നമജർ 
ആർച്ച് ബിഷെ് കുർബാനയർെിച്ച് സനന്ദ്ശും നല്്കുന്നതായിെിക്കുും. 

എതാണ്് നമജർ ആർക്കി എെിസ്നക്കാെൽ സ്ഥാനും പ്പകാണ്ട് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സുംശയമുണ്ടാകുും. ന ാമാ മാർൊെയ്ക്ക് 
താപ്പഴയായി നമ്മുപ്പട സഭയ്ക്കുള്ള പ്പപാതു തല്വനാണ്് നമജർ ആർച്ച് ബിഷെ് 
എന്ന വസ്തുത നിങ്ങൾക്ക ിയാമപ്പലാ. െൂപതകൾ തമ്മില്ുും െൂപതകെൂും നമജർ 
ആർച്ചു ബിഷെുും തമ്മില്ുള്ള കൂട്ടായ്മപ്പയ പ്രനദയാതിെിക്കാനുള്ള ഒെു മാർഗ്ഗും 
എന്ന നില്യില്ാണ്് ഓനൊ െൂപതയില്ുും ഒെു ഇടവകെള്ളിക്ക് എേില്ുും ഈ 
സ്ഥാനും പ്പകാടുക്കുക എന്ന തീെുമാനത്തിൽ പ്പമത്രാന്മാെുപ്പട സിനഡ് 
എത്തിനച്ചർന്നത്. ഈ സ്ഥാനും കിട്ടിയാല്ുും നടവയൽ പ്പ ാന ാനായുപ്പടനയാ 
നടവയൽ ഇടവകയുപ്പടനയാ നയ്യാമിക പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റപ്പമാന്നുും വെുന്നില. 
അവക്ക് പു പ്പമ ഒെു സ്ഥാനും കൂടി കിട്ടുന്നു എന്നത് മാത്രനമയുള്ളു. 
അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന പ്പ ാന ാനാ, ഇടവക, തീർത്ഥാടനാല്യും എന്നിവയുപ്പട 
വവദികൻ ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന ിയപ്പെടുും. െൂപതയുപ്പട നപ്രാനട്ടാ 
സിപ്പെലൂസ്, മറ്റ് സിപ്പെലുസ്മാർ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ ഗണനാ 
രമത്തിൽ അനേഹമായിെിക്കുും വെുന്നത്. നടവയൽ ഇടവകവികാെി 
അലാതാകുന്നനതാപ്പട ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥാനവുും അനേഹത്തിന്് 
ഇലാതാകുും. 

പുതിയ സ്ഥാന ല്ബ്ധിനയാപ്പട നടവയൽ ഇടവകക്ക് പുതിയ 
ഉത്തെവാദിതവങ്ങെുും വന്നു നചെുന്നുണ്ട്. നമജർ ആർച്ച്ബിഷെിപ്പന 
പ്രതിനിധാനും പ്പചയ്യുന്ന നകന്ദ്രും എന്ന നില്യിൽ ആ െീതിയില്ുള്ള ഒെു 
സവീകെണും അവിപ്പട വെുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒെുനക്കണ്ടതുണ്ട്. അതുനപാപ്പല് 
തപ്പന്ന ഇടവകയുപ്പട വാർഷിക വെുമാനത്തിപ്പെ ഒെു നിശ്ചിത ശതമാനും നമജർ 
ആർക്കി എെിസ്നകാെൽ കൂെിയായിനല്ക്ക് പ്പകാടുക്കുകയുും പ്പചയ്യണും. 

ഇത്തെുണത്തിൽ വയവസ്ഥകപ്പെലാും പാല്ിച്ചു പ്പകാണ്ട് ഈ സ്ഥാനും 
സവീകെിക്കാൻ സന്മനസ്സു കാണിച്ച നടവയൽ ഇടവകപ്പൊതുനയാഗപ്പത്ത 
നന്ദ്ിനയാപ്പട ഓർക്കുകയുും ഹൃദയ പൂർവും അഭിനന്ദ്ിക്കുകയുും പ്പചയ്യുന്നു. 
അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന നാമനധയത്തിൽ അ ിയപ്പെടാൻ 
നപാകുന്ന ആദയ വയക്തിയായ ഇനൊഴപ്പത്ത വികാെി ബഹുമാനപ്പെട്ട നജാസ ് 
മുതിെക്കാല്ായിൽ അച്ചന്് ആശുംസകെുും അഭിനന്ദ്നങ്ങെുും നനെുകയുും 
പ്പചയ്യുന്നു. 



പ്രമുഖ് മല്യാെും വരസ്തവ ചാനല്ുകെിൽ ഒന്നായ പ്പഷവക്കയ്ന 
ചാനൽ ചടങ്ങുകൾ സുംനപ്രഷണും പ്പചയ്യുന്നതാണ്്. അതുനപാപ്പല് തപ്പന്ന 
നമജർ ആർക്കീെിസ്നകാെൽ കൂെിയ, പ്പഷവക്കയ്ന ചാനൽ, മാനതവാടി 
െൂപത എന്നിവെുപ്പട യൂ ടയൂബ് ചാനല്ുകൾ, പ്പ യ്സ് ബുക്ക് നപയ്ജ് 
എന്നിവയില്ൂപ്പടയുും കാണാവുന്നതാണ്്. അതാത് പ്രനദശങ്ങെിപ്പല് നകബിൾ 
പ്പനറ്റ്വർക്കുകാെുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചാനൽ കിട്ടുന്നുപ്പണ്ടന്ന് ഉ െ് 
വെുത്തിയാപ്പല് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളു എന്ന് പ നയണ്ടതിലപ്പലാ. 
കർത്താവിപ്പെ കൃപ നിങ്ങനെവനൊടുും കൂപ്പട ഉണ്ടായിെിക്കപ്പട്ട. 

 
മാനതവാടി െൂപതാ കാെയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഏപ്രിൽ മാസും 23 ന്് 

നല്്കപ്പെട്ടത്. 
നയശുവിൽ, 

 
ബിഷെ് നജാസ് പ്പപാെുനന്നടും 

മാനതവാടി െൂപതയുപ്പട പ്പമത്രാൻ 
 


