
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot. No. MPL 68/22/72 

സർ#ലർ 

മിശിഹായിൽ (ിയെ*+ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദര4ാേര, 

കഴി6 ര7 വർഷ:ാലമായി േകാവിഡിെ= (േത?കസാഹചര?Aിൽ നCെട Eപതയിൽ 
ഏതാHം ഇടവകകളിLം മിഷHകളിLം െപാMേയാഗOൾ QRവാേനാ കണTകൾ 
പാസാTവാേനാ സാധിVി+ിW എY് മന[ിലാ:ാൻ കഴി]. മാ^_മW, (തിനിധി 
േയാഗാംഗO`െടaം ൈക:ാരൻമാbെടaം തിരെ6R*് Eപതയിൽ എWായിടcം ഒേര 
സമയAW നടTYത് എeം മന[ിലാTe. ഈ സാഹചര?Aിൽ ഇടവക(വർAനOൾ 
QRതൽ gത?തേയാRം കാര?hമമാaം നടTYതിHേവiി Eപതാ പാjറൽ കൗൺസിലിLം 
ൈവ ദി ക സ േn ള ന Aി Lം  ച ർ V െച o്  തീ b മാ നി V തി െ=  െവ ളി V Aി ൽ 
(തിനിധിേയാഗാംഗO`െടaം ൈക:ാരൻമാbെടaം തിരെ6R*ിHം, കണTകൾ ബqെ*+ 
സമിതികളിൽ അവതരി*ിV് പാ[ാTYതിHം േവiിas സമയtമെATറിV് താെഴ*റaY 
നിർേuശOൾ നൽve: 

1 ) ഇനി ( 2 022 ) wതൽ എWാവർഷ_ം xതിയ ൈക:ാരൻമാbെടaം (തിനിധി 
േയാഗാംഗO`െടaം തിരെ6R*് നടേAiത് ഓഗj് മാസAിലായിരി:ണം. 

2) xMതായി തിരെ6R:െ*RY ൈക:ാരൻമാbം (തിനിധിേയാഗാംഗO`ം ചാർz് 
എRേ:iത് െസപ്{ംബർ ആദ?ഞായറാ~ ആയിരി:ണം. 

3) ൈക:ാരൻമാbെട േസവന കാലാവധി എWാവർഷ_ം ഓഗj് 31 ന് അവസാനിTYതാണ്. 

4) ഓസ് േ�ലിയയിൽ സാ�Aിക വർഷം അവസാനിTYത് �ൺ മാസം w*താം 
തിയതിയാണേWാ. നCെട ഇടവകകളിെലaം മിഷHകളിെലaം കണTകൾ ഓസ് േ�ലിയൻ 
സാ�Aിക വർഷAിനHസരി� tമീകരിV് നിയമ(കാരws ഓഡി{ിങ് �ർAിയാ:ി, 
റി േ*ാ ർ +് എ Wാ വ ർ ഷ _ം ഓ ഗ j് പ തി ന �ാം തി യ തി : കം E പ താ േക � Aി ൽ 
എAിേ:iതാണ്. 

5 ) ഈ വർഷം wതൽ എWാ ഇടവകകളിLം മിഷHകളിLം ഒേരസമയcതെY 
ൈക:ാര4ാbെടaം (തിനിധിേയാഗാംഗO`െടaം േസവന കാലാവധി ആരംഭിTകaം 
അ വ സാ നി T ക aം  െച � Y തി H േവ iി  നി ല വി L s  ൈക :ാ ര 4ാ b െട aം 
(തിനിധിേയാഗാംഗO`െടaം േസവന കാലാവധി 2022 ഓഗj് 31 വെര നീ�e. 
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6) ഏെത�ിLം ഇടവകയിLം മിഷനിLം ഈ വർഷം ഇതിനകം തിരെ6R*് നടYി�െi�ിൽ 
അവിെടas ൈക:ാരൻമാbെട േസവന കാലാവധി 2023 ഓഗj് 31 വെര നീ�e. 

നCെട Eപതaെട ��ിതിaം വളർVaം എ^മാ^ം കാര?hമമാaം �താര?മാaം കാര?Oൾ 
ബqെ*+വർ നട*ിലാTe എYതിെന ആ�യിVിരിTം എY് പറേയiതിWേWാ. 
അതിനാൽ നCെട ഇടവകകളിെലaം മിഷHകളിെലaം സാ�Aിക ഇടപാRക`ം 
അMേപാെലതെY ൈക:ാരൻമാbെടaം (തിനിധിേയാഗാംഗO`െടaം തിരെ6R�ം 
പsിേയാഗ നടപടി tമOൾ gത?മായി പാലി�േവണം നടേAiെതY് ഒരി:ൽ�ടി 
ഓർമി*ിTe. നിO`െട നിസ�ാർ�മായ േസവനAിHം Eപതാ(വർAനOേളാRs 
അകമഴി6 സഹകരണAിHം ന�ി പറaവാൻQടി ഈ അവസരം വിനിേയാഗിTe. 

മിശിഹായിൽ േ�ഹേAാെട, 

നിO`െട പിതാവ്  

+ േബാസ് േകാ x�ർ                                                                     2022 �ൺ 1 

NB: ഈ സർTലർ 2022 �ൺ 5 ന് (ഞായർ) പsിയിൽ വായിേ:iതാണ്.
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