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Circular No. 12/2020                                                                                                                                                                                         

Prot. No. 22997/2020 

കർത്താവിനാൽ സ്നനഹിക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വവദികനേ, സമർെിതപ്പേ, 
സനഹാദേങ്ങപ്പെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികനെ, 

ഒോഴ്ചയിനേപ്പെയായി നമ്മപ്പെല്ാാം പ്പകാനൊണാ വവെസ് ബാധ 
തടയുന്നതിപ്പെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിേിക്കുന്ന അടച്ചിടേിേൂപ്പട കടന്ന് 
ന ാകുകയാണപ്പല്ാ. ഇതുമൂോം നിങ്ങൾക്ക് വെപ്പേനയപ്പെ 
ബുദ്ധിമുട്ടുകെുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിോക്കുന്നു. എങ്കിേുാം ഇതിേുാം 
വേിയ ഒേു പ്രതിസന്ധിപ്പയ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗപ്പമന്ന നിേയിൽ 
സർക്കാേിപ്പെ എല്ാ നിർനേശങ്ങനൊടുാം ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ 
സഹകേിക്കണാം. നമ്മൾ മൂോം നമുക്ക് മാത്രമല് മറ്റുള്ളവർക്കുാം നോഗാം 
വോതിേിക്കാൻ ശ്രദ്ധിനക്കണ്ടത് ക്രിസ്തീയ കടമയാണ്് എന്ന് 
 െനയണ്ടതില്പ്പല്ാ. ഇത്തോം കാേയങ്ങെിൽ വക്രസ്തവർ എന്നുാം 
മാതൃകാ േമായിട്ടാണ്് പ്പ േുമാെിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രതിസന്ധിയിേുാം നമ്മൾ ആ 
 ാേമ്പേയാം തപ്പന്ന  ിൻപ്പചല്ണാം.  

ചിേ കാേയങ്ങൾ നിയമാം മൂോം നിനോധിച്ചിേിക്കുന്നത്, അങ്ങപ്പന 
പ്പചയ്പ്പതങ്കിനേ നമ്മൾ അനുസേിക്കുകയുള്ളു എന്നതിനാോണ്്. 
നിയമോംഘകർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടാകുാം. അതിപ്പന ഭയന്നിപ്പട്ടങ്കിേുാം നിർനേശങ്ങൾ 
 ാേിക്കുാം. എന്നാൽ നകവോം നിയമാം അനുസേിക്കാൻ നവണ്ടിയല് നമ്മൾ 
അനുസേിക്കുന്നത്; പ്രതയുത വക്രസ്തവർ എന്ന നിേയിൽ നമ്മുപ്പട വിശവാസാം 
അതാവശയപ്പെടുന്നതുപ്പകാണ്ടാണ്്. ഇക്കാേയങ്ങപ്പെല്ാാം പ്രതി ാദിച്ചുപ്പകാണ്ട് 
അേ് ാം ദീർഘമായ ഒേു സർക്കുേർ സമൂഹമാദ്ധയമങ്ങെിേൂപ്പട നിങ്ങൾക്ക് 
േഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ടപ്പല്ാ. പ്പകാനൊണാ കാേപ്പത്ത വിശവാസചിന്തകൾ എന്ന ആ 
സർക്കുേർ എല്ാവേുാം ശ്രദ്ധാ ൂർവാം വായിച്ച് അതിപ്പേ ആശയങ്ങൾ 
ഉൾപ്പക്കാള്ളണാം എന്നഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

വവെസ് ബാധയുപ്പട ഭീതി നിേനിേ്ക്കുന്നതിനാൽ അടച്ചിടൽ കാേത്ത് 
കൂട്ടാം നചർന്നുള്ള  േി ാടികപ്പെല്ാാം സർക്കാർ നിനോ ധിേിക്കുകയാണ്്. 
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അതിനാൽ സമൂഹപ്പത്ത  പ്പങ്കടുെിച്ച് പ്പകാണ്ടുള്ള വിശുദ്ധവാേ 
തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ വദവാേയങ്ങെിൽ ഉണ്ടായിേിക്കുകയില് എന്ന കാേയാം 
ഇതിനകാം നിങ്ങൾ മനസ്സിോക്കിയിേിക്കുമപ്പല്ാ. ക്രിസ്തയാനികപ്പെ പ്രനതയകിച്ച് 
കനത്താേിക്കപ്പേ സാംബന്ധിച്ച് ഏപ്പെ ദു:ഖകേമാണ്് അത്. എത്രയുാം നവഗാം 
നോകപ്പത്ത ഈ മഹാമാേിയിൽ നിന്ന് നമാചിെിക്കണപ്പമ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 

വിശുദ്ധവാേ തിേുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക്  കേമായി എന്ത് പ്പചയ്യാൻ  റ്റുാം 
എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്പ ാനൊനാ വികാേിയച്ചന്മാേുമായി വീഡിനയാ 
നകാൺഫ്രൻസിേൂപ്പട ചർച്ച പ്പചയ്യുകയുണ്ടായി.  േ തേത്തിേുള്ള 
അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉേുത്തിേിഞ്ഞു വന്നു. അവയുപ്പട  ശ്ചാത്തേത്തിൽ താപ്പഴ 
 െയുന്ന ക്രമീകേണമാണ്് വിശുദ്ധവാേത്തിനേക്ക് മാനന്തവാടി േൂ തയിൽ 
പ്പചയ്തിേിക്കുന്നത്.  

പ്പ ാതു നിർനേശങ്ങൾ 

1. മുമ്പ് അെിയിച്ചിേുന്നതുന ാപ്പേ ആെുകൾ ഒേുമിച്ച് നചർന്നുള്ള 
ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള വിേക്ക് സർക്കാർ നീക്കുന്നതു വപ്പേ നമ്മുപ്പട 
 ള്ളികെിേുാം താദൃശമായ മറ്റ് സ്ഥേങ്ങെിേുാം വിശവാസിസമൂഹത്തിപ്പെ 
 ങ്കാെിത്തമുള്ള ഒേു ചടങ്ങുാം നടത്തപ്പെടുന്നതല്. 

2. അതിനാൽ ഏപ്പതങ്കിേുാം ദിവസപ്പത്ത തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ 
 പ്പങ്കടുക്കാനുള്ള വിശവാസികൾക്കുള്ള കടമ ഈ കാേത്ത് 
ഉണ്ടായിേിക്കുന്നതുമല്. 

3. പ്പ സഹാ കാേത്തുള്ള വയക്തിഗത കുമ്പസാോം ഈ വർഷാം 
സാധിക്കുകയില്. അതിനാൽ ഇക്കാേയത്തിൽ സഭ പ്പ ാതുവായി 
സവീകേിച്ചിട്ടുള്ള നയമാണ്് നമ്മുപ്പട േൂ തയിേുാം സവീകേിച്ചിേിക്കുന്നത്. 
അതായത്, അവേവർ തങ്ങെുപ്പട  ാ ങ്ങപ്പെെറ്റി  ശ്ചാത്ത ിച്ച് 
വദവനത്താട് മാെന ക്ഷിക്കുകയുാം അവ ആവർത്തിക്കാതിേിക്കാനുള്ള 
തീേുമാനാം എടുക്കുകയുാം പ്പചയ്യുക; സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവുാം അടുത്ത 
സമയത്ത് വയക്തിഗത കുമ്പസാോം നടത്തിപ്പക്കാള്ളാപ്പമന്ന് മനസ്സിൽ ഉെച്ച 
തീേുമാനാം എടുക്കുക. അത്  ാേിക്കാനായി ഈനശായുപ്പട കൃ  
യാചിക്കുകയുാം നിശ്ചിത ഭക്തകൃതയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുാം പ്പചയ്യുക. 
വയക്തിഗത കുമ്പസാേത്തിൽ േഭിയ്ക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്താം 
പ്പചയ്തുപ്പകാള്ളാാം എന്ന് തീേുമാനിക്കുന്നതിനനാപ്പടാൊം സവന്താം 
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നിേയിൽ എപ്പന്തങ്കിേുപ്പമാപ്പക്ക  നോ കാേ പ്രവൃത്തികൾ ഇനൊൾ 
പ്പചയ്യുകയുാം പ്പചയ്യുക. 

4. കുടുാംബനാഥപ്പെ അപ്പല്ങ്കിൽ നാഥയുപ്പട നനതൃതവത്തിൽ 
കുടുാംബങ്ങെിേുാം സുെീേിയെുപ്പട നനതൃതവത്തിൽ സമർെിത 
ഭവനങ്ങെിേുാം നടത്താൻ  റ്റിയ തേത്തിേുള്ള പ്പ ാതു 
അനുതാ ശുശ്രൂഷാ ക്രമങ്ങൾ േൂ താനകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 
തയ്യാൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമേ്െെഞ്ഞ വയവസ്ഥകൾ  ാേിച്ചുപ്പകാണ്ട് 
അതു നയാഗിച്ച് അനുതാ  ശുശ്രൂഷ നടത്തുകയുാം ആകാാം. 

5. എല്ാ ഇടവക വദവാേയങ്ങെിേുാം, വിശവാസിസമൂഹത്തിനായി വി. 
കുർബാന അർെിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് സ്ഥേങ്ങെിേുാം വിശുദ്ധവാേ 
തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ വെപ്പേ േെിതമായി വിശവാസിസമൂഹത്തിപ്പെ 
 ങ്കാെിത്തമില്ാപ്പത നടത്തുക എന്നതാണ്് നമ്മുപ്പട േൂ തയിൽ 
സവീകേിച്ചിേിക്കുന നയാം.  

6. അഞ്ച് ന േിൽ കൂടുതൽ  പ്പങ്കടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകൊണ്് സർക്കാർ 
നിനോധിച്ചിേിക്കുന്നപ്പതങ്കിേുാം നിർനേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹയമായ 
അകോം  ാേിക്കുക എെുെമല്ാത്തതിനാോണ്് ഇപ്രകാോം നമ്മൾ 
തീേുമാനിച്ചത്. വേുന്നവർ അഞ്ചു ന നേ ഉള്ളു എങ്കിേുാം അവേിൽ 
ആപ്പേങ്കിേുാം ഒോൾക്ക് വവെസ് ബാധ ഉണ്ടായാൽ മതിയപ്പല്ാ നോഗാം 
 കോൻ. അത് നമ്മൾ എന്ത് വിേ പ്പകാടുത്തുാം ഒഴിവാക്കണാം. ഒേു 
 പ്പക്ഷ വിശവാസത്തിപ്പെ കണ്ണിേൂപ്പട നനാക്കിക്കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് 
വിശുദ്ധവാേത്തിൽ  ള്ളിയിപ്പേ തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ  പ്പങ്കടുക്കുന്നത് 
വെപ്പേ പ്രധാനമാപ്പണങ്കിേുാം മറ്റ് മതസ്ഥേുാം മതമില്ാത്തവേുാം അങ്ങപ്പന 
കാണണപ്പമന്നില്. ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിേുാം 
ന ാേിസ്ഥേത്തായിേിക്കാൻ നിർബന്ധിതോയവനോ അവേുപ്പട 
ബന്ധുക്കനൊ തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ  പ്പങ്കടുക്കാൻ വേുന്ന അഞ്ചു ന േുപ്പട 
കൂപ്പടയുപ്പണ്ടങ്കിൽ നോഗാം  കോനുള്ള സാദ്ധയത ഉണ്ട്. ഈ 
കാേയങ്ങപ്പെല്ാാം ഇത്തേുണത്തിൽ  േിഗണിക്കപ്പെനടണ്ടതുണ്ട്. 

7. ഓനോ ഇടവകയിപ്പേയുാം വദവാേയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 
തിേുക്കർമ്മങ്ങെുപ്പട സമയവിവോം സമൂഹമാദ്ധയമങ്ങൾ വഴി 
ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാേിയച്ചന്മാർ ഇടവക നപ്പത്ത അെിയിക്കണാം. അവ 
തൽസമയാം സാംനപ്രഷണാം പ്പചയ്യപ്പെടുന്നുപ്പണ്ടകിൽ അവയിപ്പോ, 
അപ്പല്ങ്കിൽ മനറ്റപ്പതങ്കിേുാം കനത്താേിക്കാ വദവാേയത്തിൽ നിന്ന് 
പ്പടേിവിഷൻ, ന യ്സ് ബുക്ക്, യു ടയൂബ് തുടങ്ങിയ മാദ്ധയമങ്ങെിേൂപ്പട 
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സാംനപ്രഷണാം പ്പചയ്യപ്പെടുന്ന തിേുക്കർമ്മങ്ങെിനോ ഇടവക നത്തിന്് 
 പ്പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്്. 

8. ഒേു മാർഗ്ഗത്തിേൂപ്പടയുാം തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ  പ്പങ്കടുക്കാൻ 
സാധിക്കാത്തവർ യാമപ്രാർത്ഥന, വി. ഗ്രന്ഥവായന,   മാേ, തുടങ്ങിയ 
ഭക്തകൃതയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അവേവർ ആയിേിക്കുന്ന സ്ഥേത്ത് കുെച്ച് 
സമയാം പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്പചേവഴിക്കുക.  

9. ഓശാന ഞായർ, പ്പ സഹാ വയാഴാം, ദുുഃഖപ്പവള്ളി, ഉയിർെ് ഞായർ എന്നീ 
ദിവസങ്ങെിൽ മാനന്തവാടി ബിഷെ്സ് ഹൗസിപ്പെ ചാെേിൽ 
നടത്തപ്പെടുന്ന തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ തൽസമയാം േൂ തയുപ്പട പ്പ യ്സ് 
ബുക്ക് ന  ിേുാം യുടയൂബ് ചാനേിേുാം േഭയമാണ്്. സമയവിവോം  ിന്നീട് 
അെിയിക്കുന്നതാണ്്. ഓനോ ദിവസവുാം വവകുനന്നോം  ിപ്പറ്റ ദിവസപ്പത്ത 
തിേുക്കർമ്മങ്ങെുപ്പട സമയാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുാം പ്പചയ്യുന്നതാണ്്. 

10. വേിയ നനാമ്പുാം വിശുദ്ധവാേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർനേശങ്ങെുാം 
കർമ്മവിധികെുാം മറ്റുാം കുടുാംബനാഥന്മാേുപ്പട / നാഥമാേുപ്പട / 
സമർെിതഭവനങ്ങെുപ്പട സുെീേിയർമാേുപ്പട നനതൃതവത്തിൽ നടത്തത്തക്ക 
വിധാം ഒേു പ്പമാവബൽ ആെ് േൂ ത്തിൽ തയ്യാൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് 
നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ നേനറാെിൽ നിന്ന് ഡൗൺ നോഡ് പ്പചയ്ത് 
ഉ നയാഗിക്കാവുന്നതാണ്്. അവയുപ്പട േിങ്ക്  ിന്നീട് േഭയമാക്കുന്നതാണ്്.  

11. നമ്മുപ്പട േൂ തയുപ്പടയുാം ഓനോ ഇടവകയുപ്പടയുാം പ്പമാവബൽ 
ആെിേുാം അത് േഭയമാണ്്. നമ്മുപ്പട ഇടവകകൾക്കായുള്ള പ്പമാവബൽ 
ആെുകൾ ഈയവസേത്തിൽ എല്ാ ഇടവകവികാേിമാേുപ്പട 
പ്പമാവബേിേുാം തുടർന്ന് എല്ാ കുടുാംബങ്ങെിേുാം ഒോെൂപ്പടപ്പയങ്കിേുാം 
പ്പമാവബേിേുാം ഇൻറാൾ പ്പചയ്താൽ തത്കാോം നമ്മുക്ക് ഇനൊൾ 
തയ്യാൊക്കിയിേിക്കുന്ന ആെ് ഉ നയാഗിക്കാാം. തുടർന്ന് നമ്മുപ്പട 
കുടുാംബവിവേങ്ങൾ ആത്മസ്ഥിതിയിനേതുന ാപ്പേ ആ ആെിൽ 
േഭയമാക്കാനുാം കഴിയുാം. എല്ാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാേിയച്ചന്മാേുാം 
അസിറെ് അച്ചന്മാേുാം ഇക്കാേയത്തിൽ താത് േയപ്പമടുക്കനണ. 
ഇനൊഴാപ്പണങ്കിൽ എല്ാവർക്കുാം ധാോൊം സമയമുണ്ട്. ഒേു 

കുടുാംബത്തിപ്പെ വിവേങ്ങൾ അതാത് കുടുാംബക്കാർ തപ്പന്ന enter 

പ്പചയ്യുകയാപ്പണകിൽ അേ മണിക്കൂെിൽ താപ്പഴ മതി. ഈ കാേയത്തിൽ 
ഏതു ഏത് സാംശയത്തിനുള്ള നിവാേണവുാം േൂ താ നകന്ദ്രത്തിൽ 
നിനന്നാ ന ാനൊനാകെിൽ  േിശീേനാം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്പകാച്ചച്ചന്മാേിൽ 
നിനന്നാ േഭയമാണ്്. 
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12. വി. വബബിൾ, വി. കുർബാന, യാമപ്രാർത്ഥനകൾ, മറ്റ് അനുദിന 
പ്രാർത്ഥനകൾ തുടങ്ങിയവ എല്ാാം ഇപ്രകാോം പ്പമാവബൽ ന ാണിനോ 
ടാബ് േറ്റിനോ ഡൗൺ നോഡ് പ്പചയ്ത് ഉ നയാഗിക്കാവുന്നതാണ്്.  

അവപ്പയല്ാാം ഇനൊൾ തപ്പന്ന േഭയമാണ്്. സീനൊമേബാർ (Syro 

Malabar) എന്ന് വടെ് പ്പചയ്ത് നേ നറാെിനോ ആെ് നറാെിനോ 
പ്പതേഞ്ഞാൽ ഇവ േഭയമാകുാം. 

13. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രനദഴ്സിപ്പെയുാം സിനറഴ്സിപ്പെയുാം ഭവനങ്ങെിൽ 
നടത്താവുന്ന അനുതാ ശുശ്രൂഷയുപ്പട ക്രമവുാം മുകെിൽ സൂചിെിച്ച 
പ്പമാവബൽ ആെിൽ ക്രമീകേിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗയവശാൽ 
 ുെത്തുനിന്നുള്ള വവദികർ ഈ ഭവനങ്ങെിൽ വന്ന് കർമ്മങ്ങൾ 
നടത്തുന്നതുാം ഈ ഭവനത്തിപ്പേ അാംഗങ്ങൾ ഇടവകെള്ളിയിനേനക്കാ മറ്റ് 
സമർെിത ഭവനങ്ങെിനേനക്കാ ന ാകുന്നതുാം അനുവദനീയമല് എന്ന 
കാേയാം ഓർമ്മിെിക്കപ്പട്ട. 

14. േൂ താദ്ധയക്ഷന്മാർക്ക് തങ്ങെുപ്പട കത്തീഡ്രൽ വദവാേയങ്ങെിൽ 
വിശുദ്ധവാേ ശുശ്രൂഷകൾ, വിശവാസിസമൂഹത്തിപ്പെ  ങ്കാെിത്തമില്ാപ്പത, 
എന്നാൽ അവപ്പേ സമയവുാം മറ്റുാം അെിയിച്ചിട്ട്, നടത്താാം എന്നാണ്് 
അഭിവന്ദ്യ നമ ർ ആർച്ച് ബിഷെിപ്പെ നിർനേശാം. ഏങ്കിേുാം നിർനേശാം 
പ്രാനദശികമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിനധയമാണ്്. നമ്മുപ്പട േൂ തയിപ്പേ 
കത്തീഡ്രൽ വദവാേയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാേിയച്ചനുാം 
അസ്സിറെ് അച്ചനുമായിേിക്കുാം തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. 
കത്തീഡ്രേിൽ ന ാകുനമ്പാൾ അഞ്ചു ന േിൽ കൂടുതൽ ന േുപ്പട 
സാന്നിദ്ധയാം ഉണ്ടാകുപ്പമന്നതിനാേുാം തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ അവിപ്പട നിന്ന് 
സാംനപ്രഷണാം പ്പചയ്യാനുള്ള സാംവിധാനാം ഒേുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്് 
എന്നതിനാേുമാണ്് ഇപ്രകാോം തീേുമാനിച്ചത്. 

ഓശാന ഞായർ: 

പ്പവഞ്ചിേിച്ച കുേുനത്താേ നമ്മുപ്പട വിശവാസ ീവിതത്തിൽ വേിപ്പയാേു 
സ്ഥാനാം നനടിയിട്ടുണ്ട് എന്നപ്പതാേു വസ്തുതയാണ്്. എങ്കിേുാം 
ഇടവകെള്ളിയിൽ ന ാകാനനാ പ്പവഞ്ചേിച്ച ഓേ വാങ്ങാനനാ ഒന്നുാം 
ഇപ്രാവശയാം സാദ്ധയമല്. ഏപ്പതങ്കിേുാം േീതിയിൽ  ള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓേ 
വീടുകെിൽ എത്തിച്ചു പ്പകാടുക്കുന്നതുാം അനുവദനീയമല്. 



6 
 

അതുപ്പകാണ്ട് ഇനി  െയുന്ന ക്രമീകേണമാണ്് അതിനായി 
പ്പചയ്തിേിക്കുന്നത്. ഓേ നവണ്ട എന്ന് നതാന്നുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള 
സവാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നവണാം എന്നുവേുപ്പട കാേയമാണ്് ഇവിപ്പട  ോമർശിക്കുന്നത്. 

1. കഴിഞ്ഞ വർഷപ്പത്ത ഓേ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് 
ഉ നയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

2. ബിഷെ്സ് ഹൗസ് ചാെേിപ്പേ ശുശ്രൂഷയുപ്പട സമയത്ത് 
പ്രതീകാത്മകമായി ഏതാനുാം ഓേകൾ പ്പവഞ്ചേിക്കുന്നതാണ്്. ആ 
സമയാം വീടൂകെിനോ സമർെിത ഭവനങ്ങെിനോ ആയിേുന്നുപ്പകാണ്ട് 
അതിൽ  ങ്ക് നചേുന്നവർക്ക് അവേവേുപ്പട സ്ഥേങ്ങെിൽ 
ആവശയമുള്ളത്ര ഓേ തയ്യാൊക്കി വയ്ക്കുകയാപ്പണങ്കിൽ അവയുാം 
പ്പവഞ്ചേിക്കപ്പെടുന്നതാണ്്. പ്പവഞ്ചേിെ് എന്നത് ഒേു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ 
ആയതിനാൽ ഈ പ്പവഞ്ചേിെ് സാധുവായിേിക്കുാം. 

3. ബിഷെ്സ് ഹൗസ് ചാെേിപ്പേ തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ  പ്പങ്കടുക്കാൻ 
 റ്റാത്തവർ ഏപ്പതങ്കിേുാം കനത്താേിക്കാ വദവാേയത്തിൽ നിന്നുള്ള 
തിേുക്കർമ്മങ്ങെുപ്പട തൽസമയ സാംനപ്രഷണത്തിൽ  പ്പങ്കടുത്ത് ആ 
സമയാം അവർ ആയിേിക്കുന്ന സ്ഥേങ്ങെിൽ ഓേകൾ തയ്യാൊക്കി വച്ച് 
കാർമ്മികപ്പെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മീയമായി ഒന്നു നചർന്ന് ആ 
ഓേകപ്പെയുാം വിശുദ്ധീകേിച്ച് തേണപ്പമ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകുാം. 

4. ഇത്തേുണത്തിൽ ഓേപ്പയെറ്റിയുള്ള ചിേ പ്പതറ്റിദ്ധാേണകെുാം നമ്മൾ 
തിേുനത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓേയുപ്പട വേുെവുാം മൂെുാം 
ഉണങ്ങാപ്പതയിേിക്കുന്ന ദിവസങ്ങെുാം എല്ാാം നനാക്കി അത് 
കിട്ടുന്നയാെിപ്പെ  ീവിതവദർഘയാം തീേുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എപ്പന്നാേു 
അന്ധവിശവാസാം ചിേേുപ്പട ഇടയിേുണ്ട്. അങ്ങപ്പനയുള്ള പ്രനതയകതകൾ 
പ്പവഞ്ചേിച്ച കുേുനത്താേകൾക്കില് എന്ന് ഓർമ്മിെിക്കപ്പട്ട. 

പ്പ സഹാ വയാഴാം 

1. പ്പ സഹാ വയാഴാഴ്ച കാേുകഴുകൽ ഉണ്ടായിേിക്കുകയില്. ബാക്കി 
എല്ാ കർമ്മ വിധികെുാം  തിവു ന ാപ്പേ തപ്പന്നയായിേിക്കുാം. 

2. പ്പ സഹാ വയാഴാഴ്ച  ള്ളിയിൽ വിശവാസിസമൂഹത്തിപ്പെ 
 ങ്കാെിത്തനത്താപ്പട സാധാേണ നടത്തപ്പെടുന്ന ദിവയകാേുണയാോധന 
ഉണ്ടായിേിക്കുകയില്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാേിയച്ചന്മാേുാം 
അസിറെ് അച്ചന്മാേുാം അപ്രകാോം പ്പചയ്യുന്നത് സമനയാചിതമാണ്്. 
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അതുന ാപ്പേ തപ്പന്ന സ്ഥാ നങ്ങെിേുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട 
വവദികേുാം. അങ്ങപ്പന ഇസ്രാനയൽ വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ കാഴ്ച 
സമർെിക്കുന്നതിൽ വേുത്തുന്ന വീഴ്ചകൾ അവൻ വഹിക്കപ്പട്ട 
( ുെൊ. 28:38). അങ്ങപ്പന അഹനൊൻ തപ്പെ മാെിൽ ഇസ്രാനയേിപ്പെ 
നയായവിധി കർത്താവിപ്പെ സന്നിധിയിൽ നിേന്തോം വഹിക്കപ്പട്ട 
( ുെൊ. 28:30). സമർെിതേുാം അവേവേുപ്പട ഭവനങ്ങെിൽ ഇപ്രകാോം 
പ്പചയ്യുന്നത് അഭിേഷണീയമാണ്്. 

3. കുടുാംബങ്ങെിൽ പ്പ സഹാവയാഴാഴ്ച പ്രനതയകമായി നമ്മുപ്പട 
േൂ തയിപ്പേ വവദികപ്പേ  ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണാം 
എന്നഭയർത്ഥിക്കുന്നു. കാേണാം അവോണപ്പല്ാ ഓനോ ദിവസവുാം 
ഈനശാപ്പയ കൂദാശാേൂ ത്തിൽ നമ്മിൽ സാം ാതമാക്കുന്നത്. 
സമർെിതേുാം കുടുാംബങ്ങെിൽ സ്മേിക്കപ്പെടണാം, അവേുപ്പട  ീവിതാം 
അവപ്പേടുത്തിേിക്കുന്ന വ്രതങ്ങൾക്ക് അനുസേിച്ചാകാൻ നവണ്ടി. 
സഭയുപ്പട ശുശ്രൂഷാ മുഖമാണവർ. 

4. അൊം മുെിക്കൽ നമ്മുപ്പട േൂ തയിൽ ഇനൊൾ ഇടവകെള്ളിയിൽ 
ഇല് എന്നതുപ്പകാണ്ട് അപ്പതെറ്റി  െനയണ്ടതില്പ്പല്ാ.  

5. വീടുകെിേുാം സമർെിതഭവനങ്ങെിേുാം അതാത് കുടുാംബങ്ങെിപ്പേയുാം 
സമർെിതഭവനങ്ങെിപ്പേയുാം അാംഗങ്ങൾ മാത്രപ്പമ അൊം മുെിക്കൽ 
ചടങ്ങിൽ  പ്പങ്കടുക്കാവൂ എന്ന കാേയവുാം ഓർമ്മിക്കുക. ഈ 
ദിവസനത്തക്കുള്ള കർമ്മങ്ങെിൽ സൂചിെിച്ചിട്ടുള്ളതുന ാപ്പേ 
കുടുാംബങ്ങെിൽ അൊം മുെിക്കൽ കാേു കഴുകേിപ്പെ സമയത്ത് 
അതിനു  കേമായി നടത്താവുന്നതാണ്്. സാമൂഹയമായ അകോം 
 ാേിക്കുക എന്ന നിർനേശാം നിേവിേുള്ളതിനാൽ കാേുകഴുകൽ 
നപ്രാൽസാഹിെിക്കുന്നില്. 

6. കർത്താവ് ശ്ലീഹന്മാേുപ്പട കാേു കഴുകിയത് അൊം മുെിക്കൽ ചടങ്ങിന്് 
നശഷമാണപ്പല്ാ. അൊം മുെിക്കേുാം കാേുകഴുകേുാം ഒനേ 
യാഥാർത്ഥയത്തിപ്പെ േണ്ട് വശങ്ങൊണ്്. അതായത് 
കാേുകഴുകാനുള്ള മനസ്സില്ാപ്പത അൊം മുെിക്കൽ (വി. കുർബാന) 
 ൂർണ്ണമാകുകയില്. എന്നാൽ വി. നയാഹന്നാപ്പെ സുവിനശഷത്തിൽ 
അൊം മുെിക്കേിപ്പെ കാേയാം  െയുന്നില്. അതിപ്പെ സ്ഥാനത്ത് കാേു 
കഴുകോണ്് പ്പകാടുത്തിേിക്കുന്നത്. അതിപ്പെ കാേണാം അനേഹാം 
സുവിനശഷാം നേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാേമായനൊനഴയ്ക്കുാം 
സഭാസമൂഹത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനുാം നനതൃതവസ്ഥാനത്തിനുാം 
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നവണ്ടിയുള്ള  ിടിവേികൾ േൂക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിേുന്നു എന്നതാണ്്. 
അൊം മുെിക്കൽ കുപ്പെ നിയമങ്ങൾ അനുസേിച്ച് പ്പചയ്തു തീർനക്കണ്ട 
ഒേു അനുഷ്ഠാനമായുാം തോം താഴ്ന്നിേുന്നു. അത് കർത്താവിപ്പെ 
പ്രനബാധനത്തിന്് വിേുദ്ധമാണ്് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്് കാേു 
കഴുകുന്ന ോംഗാം വിശദീകേിക്കുന്നതിേൂപ്പട വി. നയാഹന്നാൻ 
പ്പചയ്യുന്നത്. ഈനശായുപ്പട  കാേത്ത് കാേുകഴുകൽ അടിമയുപ്പട 
ന ാേിയായിേുന്നു. മനുഷയേുനടപ്പതന്നല്, മൃഗത്തിപ്പെ ന ാേുാം 
അവകാശങ്ങൾ ഏതുമില്ാത്താത്ത ഒേു വസ്തു. നകവോം 
അനുഷ്ഠാനമല് അൊം മുെിക്കൽ പ്പകാണ്ട് കർത്താവ് ഉനേശിച്ചത് 
എന്ന് ഉെെിച്ച്  െയാൻ നവണ്ടിയാണ്് അൊം മുെിക്കേിന്്  കേമായി 
കാേു കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നയാഹന്നാൻ നേഖപ്പെടുത്തിയത്. അൊം 
ഈനശായുപ്പട ശേീേമാണ്്. അതാണ്് മുെിക്കപ്പെട്ടതുാം ശിഷയർക്ക് 
പ്പകാടുത്തതുാം. അതു തപ്പന്നയാണ്് കാേുകഴുകേിൽ 
സാംഭവിക്കുന്നതുാം. നോകത്തിപ്പെ  ാ ങ്ങൾക്ക് നമാചനാം 
പ്പകാടുക്കാൻ സവയാം മുെിച്ച് പ്പകാടുക്കുന്നവോകണാം ക്രിസ്തുശിഷയർ. 
അതാണ്് വക്രസ്തവമാർഗ്ഗാം തുെക്കുന്ന  ുതിയ വഴി. ഇതു 
തപ്പന്നയാണ്് ഇന്നപ്പത്തയുാം എന്നപ്പത്തയുാം അവിടുപ്പത്ത ശേീേമായ 
സഭാസമൂഹാം പ്പചനയ്യണ്ടതുാം. അവിടുപ്പത്ത ശേീേവുാം േക്തവുാം 
സവീകേിക്കുന്നവർ അവിടുപ്പത്ത സവഭാവാം ഉൾപ്പക്കാള്ളണാം. 
അതുപ്പകാണ്ടാണ്് ഈ വാക്കുകൾ കഠിനമാണ്് എന്ന്  എന്ന്  െഞ്ഞ് 
കുപ്പെ ശിഷയന്മാർ അവിടുപ്പത്ത വിട്ടു ന ായത് (നയാഹ.: 60:6-7). 

ദുുഃഖപ്പവള്ളി 

1. ബിഷെ്സ് ഹൗസ് ചാെേിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന തിേുക്കർമ്മങ്ങെിൽ 
യൂടയൂബിേുപ്പടയുാം പ്പ യ്സ് ബുക്കിേൂപ്പടയുാം തൽസമയാം 
 പ്പങ്കടുക്കാാം. ക്രൂശിത േൂ ത്തിപ്പെ വിേി മാറ്റുന്ന സമയാം 
അനതന ാപ്പേ ഒേു ചടങ്ങ് വീടുകെിേുാം സമർെിത ഭവനങ്ങെിേുാം 
നടത്താവുന്നതാണ്്. കയ്െു നീർ കുടിക്കണാം എന്നുള്ളവർക്ക് അതുാം 
ആകാാം.  േേുപ്പട സ് ർശനാം ഉണ്ടാകുപ്പമന്നതിനാൽ കുേിശു 
മുത്തുന്നതിനു  കോം കുമ്പിട്ട് വണങ്ങുക മാത്രനമ പ്പചയ്യുന്നുള്ളു.  

2. കുേിശിപ്പെ വഴി അവേവേുപ്പട സാഹചേയങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന 
പ്രകാോം വീടിനു ചുറ്റുനമാ വീട്ടിനുള്ളിനോ നവണപ്പമങ്കിൽ നടത്താാം. 
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സമർെിത ഭവനങ്ങെിൽ കുേിശിപ്പെ വഴി സാധാേണ ന ാപ്പേ 
നടത്തുക. ഇക്കാേയങ്ങെിപ്പോന്നുാം നിർബന്ധാം ഇല് എന്നുാം  െയപ്പട്ട. 

3. ദുുഃഖപ്പവള്ളിയാഴ്ച നമ്മുപ്പട  ാേമ്പേയാം  ാേിച്ച് കടപ്പെട്ട എല്ാവേുാം 
ഉ സിക്കാനുാം കൂടുതൽ സമയാം പ്രാർത്ഥനയിേുാം വബബിൾ 
വായനയിേുാം പ്പചേവഴിക്കാനുാം  േിശ്രമിക്കുക. 

ദുഖുഃശനി, ഉയിർെ് ഞായർ 

1. ദുഖുഃശനിയാഴ്ച ോവിപ്പേ വി. കുർബാനനയാ മറ്റ് തിേുക്കർമ്മങ്ങനൊ 
ബിഷെ്സ് ഹൗസിപ്പെ ചാെേിൽ ഉണ്ടായിേിക്കുന്നതല്. അനത സമയാം 
ഇടവകകെിൽ നവണപ്പമങ്കിൽ വി. കുർബാന  തിവു ന ാപ്പേ വിശവാസി 
സമൂഹമില്ാപ്പത അർെിക്കാവുന്നതാണ്്. 

2. വവകുനന്നോം ബിഷെ്സ് ഹൗസിപ്പെ ചാെേിൽ ഉയിർെ് തിേുനാെിപ്പെ 
ൊംശാ പ്രാർത്ഥനനയാപ്പട കൂടിയാണ്് ഉയിർെിപ്പെ തിേുക്കർമ്മങ്ങൾ 
നടത്തപ്പെടുന്നത്. പ്പ ാതുപ്പവ എല്ാ െീത്തിേുാം ഇപ്രകാോം തപ്പന്നയാണ്് 
നടത്തുന്നത്. നമ്മുപ്പട സഭയിേുാം  ുനേുദ്ധേിക്കപ്പെട്ട ക്രമമനുസേിച്ച് 
ഇങ്ങപ്പന തപ്പന്ന നടത്തുന്നതാണ്് ഉത്തമാം എന്ന്  െഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 
േീതിയിൽ നടത്താനുള്ള  ുസ്തകങ്ങെുാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ൊംശ 
പ്രാർത്ഥനനയാട് കർമ്മങ്ങൾ ആോംഭിച്ച് ഉയിർെു കുർബാനനയാപ്പട 
അവസാനിക്കുന്നു. ഈ തിേുക്കർമ്മങ്ങെിേുാം തൽസമയാം യൂ 
ടയൂബിേൂപ്പടയുാം പ്പ യ്സ് ബുക്കിേൂപ്പടയുാം  പ്പങ്കടുക്കാവുന്നതാണ്്.  

3. ഇടവകെള്ളികെിേുാം ഇപ്രകാോം നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്്. ഞായൊഴ്ച 
വി. കുർബാന അർെിക്കണപ്പമന്നില്, എങ്കിേുാം താത് േയമുള്ളിടത്ത് 
ഞായൊഴ്ചയുാം വിശവാസിസമുഹത്തിപ്പെ  ങ്കാെിത്തമില്ാപ്പത വി. 
കുർബാന അർെിക്കുന്നതി ന്് തടസ്സമില്. 

കർത്താവിപ്പെ സഹനമാണനല്ാ നമുക്ക് േക്ഷാകേമായി തീർന്നത്. ഇന്ന് 
അവിടുപ്പത്ത മൗതികശേീേമാണ്് ആ സഹനത്തിേൂപ്പട കടന്നു ന ാനകണ്ടത്, 
കാേണാം അവിടുപ്പത്ത േക്ഷണീയ ദൗതയാം ഇന്നപ്പത്ത മനുഷയർക്ക് നവണ്ടി 
നമ്മപ്പെയാണ്് ഏേ്െിച്ചിേിക്കുന്നത്. അതുപ്പകാണ്ട്  നമ്മുപ്പട സഹനാം 
അവിടുപ്പത്ത സഹനമാണ്്. അതാണ്് വി.  ൗനോസ് ശ്ലീഹാ  െഞ്ഞത്: 
നിങ്ങപ്പെ പ്രതിയുള്ള  ീഢകെിൽ ഞാൻ സനന്താഷിക്കുന്നു. സഭയാകുന്ന തപ്പെ 
ശേീേപ്പത്ത പ്രതി ക്രിസ്തുവിനു സഹിനക്കണ്ടി വന്ന  ീഢകെുപ്പട കുെവ് എപ്പെ 
ശേീേത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു (പ്പകാപ്പൊ. (1:24). ഈ അടച്ചിടൽ കാോം നമുക്ക് 
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സഹനത്തിപ്പെ കാേമാണ്.  പ്പക്ഷ അത് ഈ നോകത്തിപ്പെ േക്ഷക്ക് 
നവണ്ടിയുള്ള സഹനമാപ്പണന്ന് വിശവസിക്കുക. വിശവസിക്കുക മാത്രമല് അത് 
അങ്ങപ്പന തപ്പന്നയാണ്്. അതുപ്പകാണ്ട് നമുക്കതിൽ ആഹ്ൊദിക്കാാം. മെിച്ച്, 
എല്ാ വിധത്തിേുാം വദവത്തിപ്പെ ദാസന്മാോപ്പണന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. 
വേിയ സഹനത്തിൽ,  ീഢകെിൽ, പ്പഞേുക്കങ്ങെിൽ, അതയാഹിതങ്ങെിൽ (2 
നകാെി. 6:14). ഇവിപ്പടയാണ്് വദവത്തിപ്പെ കേ് നകൾ  ാേിക്കുന്ന 
വിശുദ്ധേുപ്പട സഹനശക്തിയുാം നയശുവിേുള്ള വിശവാസവുാം നവണ്ടത് (പ്പവെി. 14: 
12). ഈ തിേു വചനങ്ങൾ നമുക്ക് മാർഗ്ഗദർശനമേുെപ്പട്ട.  

നമ്മുപ്പട മനസ്സുകപ്പെയുാം ഹൃദയങ്ങപ്പെയുാം അതിനായി കർത്താവ് 
ശക്തിപ്പെടുത്തപ്പട്ട. ഉയിർപ്പത്തഴുനന്നറ്റ കർത്താവിൽ നിങ്ങെുപ്പട ഹൃദയങ്ങെുാം 
മനസ്സുകെുാം ശാന്തിയുാം സമാധാനവുാം കപ്പണ്ടത്തപ്പട്ട. ഏവർക്കുാം അനുഗ്രഹ 
 ൂർണ്ണമായ ഉയിർെ് തിേുനാൾ മാംഗെങ്ങൾ സ്നനഹ ൂർവാം നനേുന്നു. 
കർത്താവിപ്പെ കൃ  നിങ്ങനെവനോപ്പട കൂപ്പട ഉണ്ടായിേിക്കപ്പട്ട. 

മാനന്തവാടി േൂ താ കാേയാേയത്തിൽനിന്ന് 2020 ഏപ്രിൽ 2 ന്് 
നൽകപ്പെട്ടത്. 

നയശുവിൽ, 

 
ബിഷെ് ന ാസ് പ്പ ാേുനന്നടാം 

മാനന്തവാടി േൂ തയുപ്പട പ്പമത്രാൻ 

 


