
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot. No. MPL 47/22/69 

സർ#ലർ 
വി'( )ർബാനയർ.ണ0ിനാ12 മാർ4നിർേ6ശ8ൾ   

മിശിഹായിൽ (ിയെ*+ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദര4ാേര, 

ആരാധന8മ വിഷയ:ിൽ നാം പാലിേ>? നിലപാ@കെള*Bി പരിCD പിതാവ് Gാൻസിസ് 
പാ*Iെട 2022 െഫLവരി 18 ന് പൗരNOസഭകൾ>ാIR കാരOാലയ:ിെS സTർV 
സേWളന:ിെല (ഭാഷണം വളെര വOYമാണ്: 

"ആരാധന8മ:ിെS ആേഘാഷ[പ\െള സംബ^ി_ിടേ:ാളം, സിനഡിെS തീaമാനbം 
അ*േNാലിക സിംഹാസന:ിെS അംഗീകാരbമeസരിfR ഐകOം അവശOം ആവശOമാണ്. 
എെijിkം തര:ിkR വിഭാഗീയതകൾ സഭയിൽ (കടമാlm ആരാധന8മ വOതിരിYതകൾ 
ഒഴിവാേ>?താണ്...േലാക:ിന് ആവശOമായിരിpmത് നqെട r+ാsIെട സാtOമാണ്." 

പരിCD പിതാവിെS േമൽപറv ഉപേദശം ഉൾെ>ാxെകാ?്, സിനy തീaമാന\ൾ 
ൈവദിക സമിതിIമായി ചർ_െച{്, നqെട [പതയിൽ ആരാധന8മ ഐകOം നിലനി|:ാൻ 
വിCD lർബാനയർ*ണ:ിൽ നാം അeവർ:ിേ>? (ാേയാഗിക നടപടികളാണ് 
താെഴേ_ർpmത്: 

1. ഇടവകയിൽ/മിഷനിൽ ലിBർജി കWിBി r@തൽ സജീവമാകണം. വികാരി/സഹവികാരി, 
കപOാർ, ഗായകസംഘ(തിനിധി, വായന>ാaെട (തിനിധി, അൾ:ാരC�ഷിക�െട 
(തിനിധി, lർബാനIെട അസാധാരണ C�ഷിക�െട (തിനിധി എmിവർ ഈ കWിBിയിൽ 
ഉ?ായിരി>ണം. 

2. ആരാധന8മ:ിൽ സജീവമായി പ�േചരാൻ ഗീത\ളി�െടIം (ാർ�നകളി�െടIം 
വിശ�ാസസ�ഹെ: സഹായിpക എm �മതലയാണ് ഗായകസംഘ:ിeRത് . 
ആരാധന8മ:ിന് ഔേദOാഗികമായി അംഗീകരി_ ഗീത\ളായിരി>ണം അവർ 
ആലപിേ>?ത്. ശ�:ിെS അതി(സരം ഒഴിവാ>ാൻ �Dി>ണം. ഗീത\ൾ>് �ൻ�ം 
പിൻ�ം ഇട��R ബീB് സ് lറ�ണം. തിa>ർW\ൾ>ിട�് ആവശO:ിലധികം സമയം 
ഗീത\ൾ ആലപി>aത്. അനാെഫാറIെട സമയ:് ‘ഓശാന’, ‘അതി�ജിതമാം’ എmീ 
ഗീത\ൾെ>ാഴിെക വാേദOാപകരണ\ൾ (വർ:ി*ി>aത്. (�റം 5, ന�ർ 19) 

3. തിa>ർW\ൾ>ായി മദ്ബഹയിൽ (േവശിpmവർ ആരാധന8മവ�ം ധരി_ിരി>ണം 
(െപാ�നിർേ�ശം 11). 

4. വിCD lർബാനIെട ആരംഭ:ിൽ കാർWികeം C�ഷിക�ം ഒaമി_് ബലിപീഠെ: 
വണ�� (േബWIെട �ൻപില�). അതിeേശഷം C�ഷികൾ lരിCം തിരിIം മ�വ�>�ം 
നി�ിത�ല\ളിൽ വ��. 
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5. വിCD lർബാനIെട ആരംഭം �തൽ വായനകൾ വെരIം, �വിേശഷവായന സമയ�ം, 
കാേറാ�സ �തൽ “ൈദവേമ എേmാ@ കaണേതാmണേമ” എm അeതാപC�ഷ വെരIം, 
വിCD lർബാനസ�ീകരണ:ിe �ൻ�R കർ (ാർ�നIെട ആ�ഖം �തൽ 
lർബാനIെട സമാപനം വെരIം എ�ാവaം എ¢േm� നിൽp�.  പഴയനിയമ വായന, 
േലഖന വായന, �വിേശഷ(സംഗം എmീ സമയ\ളിൽ ഇരിp�. “ൈദവേമ എേmാ@ 
കaണേതാmണേമ” �തൽ വിCD lർബാനസ�ീകരണ:ിe �ൻ�R കർ (ാർ�നIെട 
ആ�ഖം വെര �£l��. 

6. ബലിപീഠെ: ¤പിpmത് വല�ഭാഗ� നിmാണ് ആരംഭിേ>?ത്. 

7. േമജർ ആർfബിഷ*ിെSIം [പതാ െമ¥ാെSIം േപaകൾ കാേറാ�സയിൽ െകാ@: 
രീതിയിൽ പറയാൻ �Dി>ണം. അവaെട വീ£േപര് ആരാധന8മ:ിൽ ഉപേയാഗിpm 
പതിവി�.  

8. ബലിപീഠ:ിൽ വിCD lർബാന�് ആവശOമായ തിaവ�>ൾ (കാസ , പീലാസ , 
lസ് േതാതി, lരിശ്, �വിേശഷ�Nകം, ത¦) മാ¥േമ വ�ാ§. മ�വ�>ൾ (തിരി>ാkകൾ, 
�*ാ¥\ൾ) വ�ാൻ മ� സംവിധാന\ൾ ഒa>ണം. lർബാന� �ൻപ് കാസ, പീലാസ, 
അ*ം , വീv് , െവRം എmിവ വ�mത് ഉപപീഠ\ളിൽ (േബസ്ഗസ ) ആണ് . 
അവിെടനിmാണ് കാർWികൻ അ*bം വീ¨ം ദിവOരഹസOഗീതസമയ:് ആേഘാഷമായി 
അൾ:ാരയിേല>് െകാxവേര?ത്. 

9. വിCD lർബാനയിൽ സ�ഹ:ിന് േവ?¥ അ*bം വീ¨ം ഒa>C�ഷIെട  
സമയ�തെm തിa*ാ¥\ളിൽ ഭാഗിf വ�ണം. rദാശെച©െ*+ േശഷം അത് വിവിധ 
പാ¥\ളിേല>് പകamത് ഒഴിവാ>ണം. 

10. വിCD lർബാന സ�ഹ:ിന് നൽlmതിe �ൻപാണ് C�ഷികൾ>് നൽേക?ത്. 

11. വിCD lർബാന സ�ീകരണേശഷം സമാപനാശീർവാദ:ിe �ൻപ് അറിയിªകേളാ മ� 
പരിപാടികേളാ നട�mത് പൗരNO ആരാധന8മ ൈചതനO:ിന് ഒ£ം നിരpmത�. 
അറിയിªകൾ സമാപനശീർവാദ:ിe േശഷമാണ് നടേ:?ത്.  

12. േമജർ ആർfബിഷ*ിെS ഇടയേലഖന:ിൽ (തിപാദി_�േപാെല “ആരാധന8മ:ിെS 
അടി�ാന[പ\ളിൽ ഐക[പOമി�ാെത (സഭയിൽ) ഐകOം സാധOമ�. വിCD 
lർബാനയിെല ഐക[പOം ഇതാണ്: കാർWികൻ ആ�ഖC�ഷIം വചനC�ഷIം 
ഉൾ*െട വിശ�ാസ(മാണം കഴിIm�വെര വചനേവദിയിൽവ_് (േബW) ജനാഭി�ഖമാIം 
അനാെഫാറ ഭാഗം അൾ:ാര�് അഭി�ഖമാIം വിCD lർബാന സ�ീകരണ:ിe േശഷ�R 
സമാപനC�ഷ ജനാഭി�ഖമാIം നിർവഹിpക.” (സിനഡാനiര ഇടയേലഖനം. 2021 
ആഗ«് 27)  

1999 നവംബർ മാസ:ിൽ സിനഡ് ഏകകമായി തീaമാനി_ കാരO\ൾ ഡിസംബർ 15 ന് 
െമ¥ാ4ാർ എ�ാവaം ഒªവ_് ഇറ>ിയ സംIY ഇടയേലഖന:ിൽ lർബാനയർ*ണ 
രീതിെയ*BിIR നിർേ�ശ\ൾ ഒരി>ൽ®ടി ഏവaെടIം �Dയിൽെ*@��: 

1. വി. lർബാന വചനേവദിയിലാരംഭിp�. 
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2. ‘സകല:ിെSIം നാഥാ’ എm (ാർ�നIെട ആരംഭ:ിൽ, മദ്ബഹവിരി �റpm പതിbR 
പRികളിൽ കാർWികന് അൾ:ാരയിേലp തിരിv് ഒa (ാവശOം ആചാരം 
െച©ാbmതാണ്. ആചാരം െച{േശഷം വചനേവദിയിേല>് തിരിI�. 

3. ഹേ�k© ഗീതം പാ@m സമയ:് കാർWികൻ (ധാന അൾ:ാരയിൽനിm് �വിേശഷം 
വചനേവദിയിേല>് െകാxവa�.  

4. കാേറാ�സIെട സമയ:് അ*bം വീ¨ം ഒa>ാbmതാണ് . ഒa>ിയേശഷം 
വചനേവദിയിൽ വm് (ാർ�ന �ടa�. 

5. ‘കർ:ാവിൽ ഞാൻ ±ഢമായി ശരണെ*£’ എm ഗീതം/(ാർ�ന ആരംഭിpേ�ാൾ 
സഹകാർWികaെ?jിൽ അവർ അഥവാ ഡീ>ൻ അ*bം വീ¨ം അൾ:ാരയിൽ 
(േബസ്ഗസയിൽനിm് ) െകാxവm്, അൾ:ാരാഭി�ഖമായി നിൽp�. ‘പിതാവിeം �¥eം’ 
എ� �ട�m (ാർ�ന ആരംഭിpേ�ാൾ �േരാഹിതർ വചനേവദിയിേലp തിരിI�. 
സഹകാർWികരിെ�jിൽ കാർWികൻ അ*bം വീ¨ം അൾ:ാരയിൽ സമർ*ി_േശഷം 
തിരി_് വചനേവദിയിേലp വa�. 

6. ‘സകല:ിെSIം നാഥനായ ൈദവം…’ എ� െചാ�ി C�ഷിെയ ആശീർവദി_േശഷം 
‘പിതാbം �¥eം പരിCDാ³ാbമായ ൈദവേമ’ എ� �ട�m (ാർ�ന െചാ�ി �� 
(ാവശOം l�ി+ാചാരം െച{്, കാർWികൻ (ധാന ബലിപീഠെ: സമീപി_് അൾ:ാരയിൽ 
�� (ാവശOം �ംബി_് അൾ:ാരാഭി�ഖമായി (ജനാഭി�ഖമ�) ബലി �ടa�. 

7. ദി വO കാ a ണO സ�ീ ക ര ണം  ക ഴി v്  കാ സ Iം  പീ ലാ സ Iം  ഒ a >ി വ _ േശ ഷം 
വചനേവദിയിൽവm് ജനാഭി�ഖമായിനിm് വിCD lർബാനIെട ബാ>ിഭാഗം �ടa�. 

ഏകീകരണ:ിൽ �Dിേ>? കാരO\ൾ 

1. ‘അmാെപസഹാതിaനാളിൽ’ എm (ാരംഭഗീതം രx പാദ\ൾ മാ¥ം. അവർ:ിേ>? 
(ത¦ �റം 1). 

2. ‘സ�ർ´�നായ ഞ\�െട പിതാേവ’ ആദOഭാഗം മാ¥ം.  

3. കാ ല :ി െS ( േതO ക (ാ ർ � ന ക �ം ഗീ ത \ �ം െവ Rി യാ µ Iം ഞാ യ റാ µ Iം 
ഉപേയാഗിേ>?താണ്. 

4. ‘സർ¶ാധിപനാം’, ‘ശ��യർ:ി’ ഗീത\ൾ ഒa (ാവശOം. റാസയിൽ �ർVമായി. 

5. ഞായറാµ �� വായനകൾ (ത¦ XVII, No. 7). 

6. �വിേശഷ വായന� �ൻപ് ഹേ��© ഗീതമാണ് പാേട?ത്. 

7. ഞായറാµയിkം തിaനാൾ ദിവസ\ളിkം േലഖനവായന�് ഒa തിരിIം �വിേശഷവായന�് 
രx തിരിIം േവണം. 

8. കാേറാ�സ കഴി¨R ·ാ�Bിൽ കിടpm (ാർ�നകൾ (�റം 38) ഒഴിവാpക. 

9. വിശ�ാസ(മാണം എ�ാ lർബാനയിkം െചാ¸ക. 

10. �m് അനാെഫാറകൾ (�റം 51) സാധിpm¥ നിർേ�ശി_തeസരി_് ഉപേയാഗിpക (XIV, No. 
24). 
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11. ‘കർ:ാേവ, ആശീർ¶ദി>ണേമ’ ഒa (ാവശOം െചാ�ിയാൽ മതി. 

12. മധOസ് ഥ(ാർ�ന (�റം 62) (ത¹:ര�Rത് െചാ¸ക. 

13. നാലാം (ണാമജപം (�റം 64) ·ാ>Bിൽ ഉRത് ഒഴിവാpക. 

14. lർബാന സ�ീകരണം കഴി¨R ‘സ�ർ´�നായ പിതാേവ’ ഒഴിവാpക. 

15. ‘വിCDീകരണ:ിെS ബലിപീഠേമ ’ (�റം 1 0 2 ) കാർWികൻ താº സ�ര:ിൽ 
െചാേ�?തായ�െകാ?് സ�ഹം െചാ¸mി�. 

16. �ാപന വിവരണം, »ഹാtണം, തിaേവാNി ഉയർ:ൽ എmീ സ¼ർഭ\ളിൽ മാ¥ം 
മണിയടിpക. 

17. 2022 ആരാധന8മ വ½ര:ിൽ കല?റിൽ െകാ@:ിരിpm വായനകളാണ് വായിേ>?ത്. 
അതിനായി �മതലെ*@:െ*+വർ േനരെ: എ:ി, ത> ഒa>േ:ാ@rടി ¾ടമാIം 
എ�ാവaം േകൾ>:> രീതിയിkം വായി>ണം. തിa>ർW\ൾ>ിടയിൽ വിCD¿À 
വായന നട�േ�ാൾ അധOായbം വാകObം പറയaത്. 

18. കാർWികൻ സ�ഹെ: lരിശടയാള:ിൽ ആശീർ¶ദിpേ�ാൾ സ�ഹം ത\�െടേമൽ 
lരിശടയാളം വര�� (െപാ�നിർേ�ശം 22). 

19. സ�ഹബലിയിൽ സഹകാർWികർ മാറി മാറി െചാ¸m (ാർ�നക�െട 8മം: കാർWികെS 
വല�ഭാഗ�Rയാൾ ആദOേ:�ം, ഇട�ഭാഗ�Rയാൾ ര?ാമേ:�ം എm 8മ:ിൽ 
�ടa�. 

20. േമജർ ആർ_്ബിഷ*ിെSIം [പതാധOtെSIം ഇടയേലഖന\ൾ പRിയിൽ വായി>ണം. 

21. ക©ിൽ വിCD lർബാന സ�ീകരിpേ�ാൾ ഇട�ൈക �കളിkം വല�ൈക താെഴIമായി 
നീ+ി*ിടി_് ഇട�ൈകയിൽ വിCD lർബാന സ�ീകരി_് വല�ൈകെകാ?് ഉൾെ>ാÁ�. 
വിCD lർബാന സ�ീകരണേശഷം ആചാരം െചÂmി�. 

22. ഏBbം ആേഘാഷമായ അവസര\ളിൽ വിCD lർബാന ആരംഭിpmതിe �ൻപ് 
കാµസമർ*ണം നട:ാbmതാണ്. കാസ, പീലാസ, lസ് േതാതി �തലായ തിa*ാ¥\ൾ 
കാµവ�>േളാെടാ*ം െകാxവരaത്.  

േമൽ*റv മാർ´നിർേ�ശ\ൾ ÃതOമായി പാലി>ാൻ ബÄമാനെ*+ ൈവദികെരIം േവ?െ*+ 
എ�ാവെരIം ഞാൻ �മതലെ*@��. 

മിശിഹായിൽ േÅഹേ:ാെട, 
നി\�െട പിതാവ്  
+ േബാസ് േകാ �Æർ                   2022 മാർ_് 25  
          മംഗളവാർ:ാ തിaനാൾ  
          [പതാദിനം  

NB: ഈ സർpലർ 2022 മാർ_് 27ന് (ഞായർ) പRിയിൽ വായിേ>?താണ്.
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