
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot.No.MPL 116/21/61


സർkുലർ 
മിഷൻ ഞായർ  

മിശിഹായിൽ (പിയെp, ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര,


ഒ ക്േടാബർ മാസtിെല അവസാനേtതിനു മുൻപുll ഞായർ നാം പതിവായി 
ആേഘാഷിkാറുll മിഷൻ ഞായർ ഇെkാlം ഒക്േടാബർ 24 നാണ്.


"ഞMൾ കാണുകയും േകൾkുകയും െചയ്തവെയkുറിcു പറയാതിരിkാൻ ഞMൾkു 
സാധRമl." (നടപടി 4:20) എn വിശുd പേ(താസ്, േയാഹnാൻ Vീഹnാരുെട ധീരമായ 
േ(പഷിതസാkRമാണ് നmുെട (പാർtനയ്kും പരിചിnനtിനുമായി (ഫാൻസിസ് പാp 
ഇെkാlെt മിഷൻ ഞായറി ന് നമുkു നൽകിയിരിkുnത് . സഭയുെട മിഷൻ 
(പവർtനtിനുേവ]ി നമുkും നmുെട ഇടവകസമൂഹtിനും എnു െചyാൻ കഴിയുെമn് 
നാം ഓേരാരുtരും ഗൗരവമായി ചിnിc് ഉദാരമായ തീരുമാനtിെലtാൻ ഞാൻ നിMെള 
ആഹfാനം െചyുnു.


"I dream of a missionary option" എn (ഫാൻസിസ് പാpയുെട സfപ്നം നmുെട ഹൃദയMളിൽ 
അലയടിkെ,. "സഭയുെട ആചാരMളും (പവർtനൈശലിയും സമയവും പരിപാടികളും 
സംസാരരീതിയും സംവിധാനMളും സfnം സംരkണtിന് എnതിേനkാൾ ഇnെt 
േലാകtിെn സുവിേശഷവത്കരണtിനായി തിരിcുവിടാനുll ഒരു േ(പഷിതതf െതരെiടുp് 
ഞാൻ സfപ്നം കാണുnു" (സുവിേശഷtിെn സേnാഷം, 27) എn (ഫാൻസിസ് പാpയുെട 
വാkുകൾ കഴിi ആഴ്ചയിൽ നടn ഓസ് േ(ടലിയൻ കേtാലിkാസഭയുെട pീനറി 
കൗൺസിലിെn (പഥമസേmളനtിൽ ആവർtിcു മുഴMിേkൾkുകയു]ായി. സഭ എnും 
മിശിഹാ േക(nീകൃതമായ, അരൂപിയാൽ നിറi, േ(പഷിതാഭിമുഖRമുll സമൂഹമാകണം. സഭ 
സfഭാവtാേല മിഷനറിയാണ് . േ(പഷിത(പവർtനമിെloിൽ സഭ സഭയlാതാകും . 
അതുേപാെല, (കിസ്തുശിഷRനായ എനിk് മിഷൻ ൈചതനRമിെloിൽ എനിk് ഹാ കഷ്ടം!


സുവിേശഷ സേnാഷം നിറiു തുളുmി നിൽkുn ഇടമാകണം നmുെട ഇടവകസമൂഹം. 
നmുെട ഇടവക എnായിരിkണെമn (ഫാൻസിസ് പാpയുെട ആഹfാനം നാം ഈ 
അവസരtിൽ ഓർkുnത ്ഉചിതമാണ.്


"ഇടവകെയnത ് ഒരു (പേദശtുll സഭയുെട സാnിdRമാണ്. ൈദവവചനം പoുവയ്kാനും 
ൈ(കസ്തവജീവിതtിെn വളർcയ്kും സൗഹൃദ സംവാദtിനും വചന(പേഘാഷണtിനും 
ജീവകാരുണR(പവർtനMൾkും ൈദവാരാധനയ്kും ആേഘാഷണtിനും ഉതകുn 
അnരീkമാണ് അത്. സമൂഹMളുെട സമൂഹമാണത്, യാ(താമേധR ദാഹിkുnവർ െവllം 
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കു ടിkാനുll പുണR ഭൂ മി യാണത് , മ sി ടMളി േല k് ഇടമുറി യാെത വRാപി േk] 
േ(പഷിത(പവർtനMളുെട സിരാേക(nമാണത്." (സുവിേശഷtിെn സേnാഷം, 28)


ഇMെനെയാെkയാേണാ നmുെട ഇടവക ആയിരിkുnതും ആയിtീരാൻ പരി(ശമിkുnതും 
എn് മിഷൻ ഞായർ ആചരിkുn ഈ അവസരtിൽ വRkിപരമായും ഇടവകതലtിലും 
നമുk് ആtേശാധന െചyാം. ഈേശായുെട സുവിേശഷൈചതനRtിന് േചർnവിധമാേണാ 
നmുെട ഇടവക? ആ ൈചതനRtിന് അനRവും വിരുdവുമായ എെnoിലും നmിൽ 
ന ട kുnു േ]ാ ? െത sു ക ൾ തി രുtി , കൂ ടു ത ൽ ആർjവ േtാ െട മി ഷ ൻ 
ൈചതനRമുൾെkാllാൻ നമുk് (പതിjെയടുkാം. മാർപാp ആഹfാനം െചയ്തതുേപാെല ഒരു 
മിഷനറി െതരെiടുp് സfപ്നം കാണാൻ നമുkു സാധിkെ,. "I dream of a missionary 
option" എn് സfnം ജീവിതമാതൃകെകാ]് മkെള േബാധRെpടുtാൻ കുടുംബജീവിതtിൽ 
നമുkു കഴിയെ,.


നmുെട രൂപതയിൽ േ(പഷിത(പവർtനtിന് പുളിമാവായി (പവർtിേk] Evangelisation 
Ministry നmുെട എlാ ഇടവകകളിലും ശkമായി (പവർtിkാൻ ഞാൻ ആഹfാനം െചyുnു.


മിഷൻ ഞായർ ആചരണേtാടനുബnിc് കുടുംബMളിലും മതേബാധന ക് ളാsുകളിലും 
സഭയുെട മിഷൻ (പവർtനMെളpsി ചർcകളും പoുവയ്kലും സംഘടിpിkുമേlാ. നmുെട 
രൂപതയുെടയും സീേറാമലബാർ സഭയുെടയും ആേഗാളകേtാലിkാ സഭയുെടയും 
േ(പഷിതാഭിമുഖRMളിൽ നമുkു പoുേചരാം. മിഷൻ (പവർtനtിനായി മിഷൻ ഞായർ ദിനം 
എടുkുn സ്േതാ(തkാഴ്ചയിൽ ഉദാരമായി സംഭാവന െചyുമേlാ. അത് സീേറാമലബാർ 
സഭയുെടയും നmുെട രൂപതയുെടയും മിഷൻ (പവർtനMൾkായി വിനിേയാഗിkുnതാണ്.


പിതാവായ ൈദവtിെn സ്േനഹം അനുഭവിc് അത് നmളുമായി പoുെവc ഈേശാെയേpാെല 
വRkിപ ര മായും കു ടുംബതലtിലും ഇടവകതലtിലും ഈേശായുെട സ്േനഹം 
പoുവയ്kുnവരായിtീരാൻ ൈദവമാതാവായ പരിശുd അmയുെട സംരkണം നമുk് 
യാചിkാം.


ഏവർkും നnി. നമുk് (പാർtിkാം: "കർtാേവ, അMയുെട സഭയ്k് വിശുdരായ 
ൈവദികെരയും സനRാസിനീ-സനRാസിമാെരയും അtായേ(പഷിതെരയും (പദാനം െചyണേമ." 
ആേmൻ.


സ്േനഹേtാെട,


നിMളുെട പിതാവ് 


+േബാസ് േകാ പുtൂർ 	 	 	 	 	 	 	     2021 ഒക്േടാബർ 11


NB: ഈ സർkുലർ 2021 ഒക്േടാബർ 17 ന് (ഞായർ) പllിയിൽ വായിേk]താണ്. 
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