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Hearty Condolences

We express our heartfelt condolences on the sad demise of
Mr. P.A Chacko father of Mr. Baiju Chacko.
———————————————-

Vica’s Desk :
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര മാത്രം?
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര മാത്രം? പലപ്പാഴും നാം നമ്മുന്റെ
ഭാവിപ്േക്കുറിച്ച കണക്കുകൾ കൂട്ടുന്നതച അനവധി വർഷ്ങ്ങൾ നമ്മുന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ച
എന്ന പ് ാധയത്തിലാണച . ഇന്നച നാം വാേിച്റിഞ്ഞപ്താ പ്കട്ടറിഞ്ഞപ്താ ആേ
ചരമവാർത്തകൾ ോന്റതാരു പ്രതികരണവും നമ്മിൽ ഉണ്ാക്കാന്റത കെന്നച പ്പാകുന്നതം
ഈന്റോരു മിധയാധാരണേു ന്റെ അെിസ്ഥാനത്തിലാേിരിക്കാം.... “പാമ്പിന്റെ വാേിൽ
അകന്റപട്ടച ജീവനുപ്വണ്ി പിെേു ന്ന തവള തന്റെ മുന്നിലൂന്റെ പറന്നച പ്പാകുന്ന
ന്റചറു പ്രാണിന്റേ പിെിക്കുവാൻ നാക്കച നീട്ടുന്നതച പ്പാന്റലോണച കാലമാകുന്ന പാമ്പിനാൽ
പിെിക്കന്റപട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്ു ഖപ്ഭാ?ങ്ങൾ പ്തെു ന്നതച ? എന്ന കവിവാകയം പ്രപ്തയകം
അനുസ്ച മരണീേമാണച ..
കർത്താവച ഇപ്രകാരം ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു . ഒരു മനുഷ്യനച വളന്റര വലിേ വിളവച ഉണ്ാേി.
തന്റെ വേലിന്റല സ്ംേദ്ധമാേ വിളവിന്റന കണ്ച ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ച പ്കാരിത്തരിച്ു.
അവൻ തന്റെ പത്താേപുരേിപ്ലേച ക്കച സ്ൂക്ഷിച്ച പ്നാക്കി. പത്താേപുരന്റേ
വിപുലന്റപെു ത്തുവാനുള് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. അവൻ തപ്ന്നാെച തന്റന്ന പറഞ്ഞു : തിന്നുക,
കുെിക്കുക, മൈിക്കുക. എന്നാൽ അവനവനച പ്വണ്ി മാത്രം കരുതന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ
സ്പ്താഷ്ന്റത്ത ചൂണ്ിക്കാണിച്ുന്റകാണ്ച ദൈവം പ്ചാൈിച്ു: ”ഈ രാത്രിേിൽ നിന്റെ
ആത്മാവിന്റന നിപ്ന്നാെച പ്ചാൈിച്ാൽ നീ കരുതിവച് സ്മ്പാൈയം എവിന്റെോകും?“
പലപ്പാഴും ഈ പ്ലാകത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കും പ്മാഹങ്ങൾക്കും പിന്നാന്റല
കെിഞ്ഞാണില
ല ാത്ത കുതിരന്റേപ്പാന്റല പാേു ന്ന പരക്കം പാച്ിലിനിെേിൽ നാം മറന്നച
പ്പാകുന്ന ഒരു കാരയം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതപ്േക്കുറിച്ാണച . ഞാേറാഴച ച
സ ാരിക്കാതിരുന്നാൽ വീണ്ും ഒരു കുമ്പസ്
സ രത്തിനുള്
ദൈവാലേത്തിൽ വന്നിട്ടും കുമ്പസ്
അവസ്രം ലഭിന്റമന്നച ഉറപുപ്ണ്ാ?

ഞാേറാഴച ച ദൈവാലേത്തിൽ വന്നിട്ടും വി. കുർ ാന
അനുഭവിക്കാതിരുന്നാൽ, വീണ്ും ഒരു കുർബ്ബാന അനുഭവിക്കുവാൻ
സ ിൽ ശത്രുതേു ന്റണ്ങ്കിൽ,
സ്ാധിക്കുന്റമന്നുറപുപ്ണ്ാ? ഒരുവപ്നാെച മനസ്
അവനുമാേി ഇന്നച രമയതന്റപൊതിരുന്നാൽ, അവനുമാേി രമയന്റപൊന്റത ഈ
പ്ലാകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റന്റപെുകേിന്റല
ല ന്നുറപുപ്ണ്ാ? ഇന്നച പാപാസ്ക്തികന്റള
ഉപ്പക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ, പാപാസ്ക്തികപ്ളാന്റെ ഈ പ്ലാകത്തിൽ നിന്നും
മാറ്റന്റപപ്െണ്ി വരികേില
ല ന്റേന്നുറപുപ്ണ്ാ?

ശവസ്ംസ്ച കാരക്രമത്തിൽ ഇപ്രകാരം പാെു വാൻ പിതാക്കന്മാർ
ക്രമീകരിച്ിരിക്കുന്നു..”പ്സ്ാൈരപ്നയാനയം മല
ല ിട്ടു...മപ്ധയ മയതിപ്വ?ംം വന്റന്നത്തി“
പ്രിേന്റപട്ടവന്റര ഈ ൈിവസ്ം ദൈവം നമുക്കച തന്നിരിക്കുന്ന ൈാനമാകുന്നു. ഈ
ൈാനന്റത്ത മണ
ണ ിൽ കുഴിച്ിൊന്റത തമ്പുരാന്റെ നാമമഹതവ ത്തിനുപ്വണ്ി ഉപപ്ോ?
ംിക്കുന്നുന്റവങ്കിൽ നി്ചയേമാേു ം താല്തുകകന്റള വയാപാരം ന്റചേച തച വർദ്ധിപിച്
ൈാസ്ന്റനപ്പാന്റല, അവിെു ന്റത്ത അനുപ്മാൈനത്തിനച നാമും അർഹരാേിത്തീരും.
സ്സ്ച പ്നഹം പ്ജാ
————————————————————

ിേച്ൻ

ശ്രേഷ്ഠ ബാവായുടെ രണ്ാാം ഇെവക സന്ദർേനാം
രണ്ടാമത്തെ അപ്പാസപ്താലിക സന്ദർശനെിനായി നമ്മുത്തെ ഇെവകയിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന
പ്രശഷ്ഠ

കാപ്താലിക്ക

ഡബ്ലിൻ

ആബൂൻ

പ്മാർ

ബപ്സലിപ്യാസ

St.Gregorios Jacobite Church, സുറിയാനി

പ്താമസ

രരഥമൻ

രാരമ്പരയെിന്

ബാവായിക്ക്,

പ്യാഗ്യമായ

രീതിയിൽ

സവീകരണം നൽകി.
രാവിത്തല

10:00

മണിപ്യാത്തെ

ഇെവകയിൽ

എെിയ

ബാവക്ക്

ഇെവകക്ക്

പ്വണ്ടി

രെസ്റ്റി

രൂത്തെണ്ടുകൾ നൽകിയും ബഹു വികാരി കെിെ ത്തമഴുകുതിരി നൽകിയും, ബഹു സഹ
വികാരി കാപാ ധരിപിെചം പ്രശഷ്ഠ ബാവത്തയ സവീകരിെച. മുെുകുെകളചം പ്മക്കട്ടിയുമായ്
ഇെവകാഗ്ങ്ങളചം,
സവാഗ്തപ്മകി.

കെിെ

ത്തമഴുകുതിരികളചമായി

ഇെവകയുത്തെ

ഗ്ായക

സംഘം

കുട്ടികളചം

മപ്നാഹരമായ

പ്മല്രട്ടാചാരയനു

ഗ്ാനപ്ൊത്തെ

പ്രശഷ്ഠ

രിതാവിത്തന സവാഗ്തം ത്തചയ്തു.
പ്രശഷ്ഠ

ബാവായുത്തെ

നെെിയ

രരധാന

രരസംഗ്െിൽ,

ഇെനൽകിയ
ഇെവകക്ക്

അയർലണ്ടിത്തല

ദൈവെിനു
സവന്തമായി

രരകെിപിക്കുകയും

കാർമികതവെിൽ

പ്രശഷ്ഠ

ഒരു
രള്ളി

ദൈവ

ബാവ

രള്ളി

നെെത്തപട്ട

മക്കപ്ളാത്തൊപം

നന്ദി

ഉണ്ടായി

വിശുദ്ധ

രറഞ്ഞു.

വാങ്ങാനുള്ള

വീണ്ടും

10

കാണാനുള്ള

കുർബ്ബാന

വർഷം

ആരഗ്ഹം

രകമീകരണങ്ങൾ

മപ്ധയ

ആയിരിക്കാൻ
രരായമായ

പ്രശഷ്ഠ

എരതയും

ഈ

ബാവാ
പ്വഗ്ം

ആപ്ലാചിക്കുവാൻ കല്രിക്കുകയും ത്തചയ്തു.
വിശുദ്ധ

കുർബ്ബാനക്ക്

(മർപ്ൊമ

സഭ),

പ്ശഷം

നെെത്തപട്ട ജന്മൈിനാപ്ഘാഷ സപ്മ്മളനെിൽ Rev Fr. Philip Varghese

Rev Fr Jobbymon Skaria, Rev Fr Thomas Puthiyamadathil തുെങ്ങിയ

ആശംസാരരസംഗ്ം നെെി. ഇെവകക്ക്
യും

ജന്മൈിനാശംസകൾ

പ്നർന്നു.

പ്വണ്ടി ത്തസരകട്ടറി യും

ബാവയുത്തെ

87

ആം

ദവൈീകർ

വനിതാസമാജം

രിറന്നാളിപ്നാട്

ത്തസരകട്ടറി

അനുബന്ധിെച

തയാറാക്കിയ Gregorian Voice ത്തെ രരപ്തയക രതിപ് ഇെവകയുത്തെ സമ്മാനമായി രെസ്റ്റി ബാവക്ക്
സമർപിെച.

തുെർന്ന്

മലങ്കരയുത്തെ
ഇെവകംഗ്ങ്ങൾ

ഇെവകാംഗ്ം

യാപ്ക്കാബു

ബുർദ്ദാന

തയ്യാറാക്കിയ

രരപ്തയകം
87

പ്കക്കും,

പ്രശഷ്ഠരിതാവിത്തെ ജന്മൈിനം ആപ്ഘാഷമാക്കി.

ആം

തയ്യാറാക്കിയ
ജൻമൈിനം

രായസവും,

ജന്മൈിന

പ്കക്ക്

ആപ്ഘാഷിെച.

സൈയപ്യാെും

കൂെി

മുറിെ്
തുെർന്നു
ഇെവക
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dÖÎßºîßøáKßÜï.²øßAW ¥çgÙJßæa ÍøÃ ØàÎÏßW æÉG øIí d·ÞÎJßæÜ ¼ÈBZ
ÄNßW ¯xíÎáGß.¥Õøáæ¿ ÄVA¢ ÄÞÎØßÏÞæÄ ÙáÏæa ¥¿áAW ®Jß.ÄVAÄßW
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ÍÞøc ÉùEá.RØÄcØtÈá¢ ¥ÝßÎÄßÏáæ¿ µù Éáø{ÞJ ¦{áÎÞÃí ®æa
ÍVJÞÕí.¥ÄáæµÞIí ®Lí ØNÞÈ¢ ÈßBZ ÄKÞÜá¢ ¥Äí ØbàµøßAáÕÞX
ÈßÕVJßÏßÜï.QÉæf
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d·ÞÎÕÞØßµZ
ÄÏîÞùÞÏßÜï,¥ÕV ÕàIá¢ ÕàIá¢ ¦ dØñàæÏ ÈßVÌîtßºîá.í ¾Bæ{ Éxß ÍVJÞÕßæa
¥¿áAW ÈÜï ÕÞAí ÉùÏÃ¢,¥Äá çÉÞæÜ ¾B{áæ¿ ²øá ®{ßÏ ØNÞÈ¢
ØbàµøßAÃ¢ R.¥ÕØÞÈ¢ d·ÞÎ ÕÞØßµ{áæ¿ ÈßVÌîtJßÈí ÕÝBß ¦ dØñà
ÉùEáQÖøß, ¾ÞX ¥çgÙçJÞ¿í ÉùÏÞ¢,®KÞW ÈßB{áæ¿
ØNÞÈBZ ²Ká¢
çÕI.RÉæf d·ÞÎàÃV ÈßVÌtßºîçMÞZ ÙáÏæa ÍÞøc ÉùEáQ®æa ÍVJÞÕí
¼ÈßºîÄí ®ÜßÏáæ¿ ÕV×JßW ¦Ãí,¥ÄáæµÞIí ÈßBZ æÕUß æµÞIí ²øá ®ÜßæÏ
ÈßVNßºîí ÈWµßÏÞW ÎÄßR.ÙáÏæa ÍÞøc ¦ÕÖcæMGçÉÞæÜ æÕUß æµÞIí ²øá
®ÜßæÏ ÈßVNßºîí ÈWµß d·ÞÎÕÞØßµZ ÄB{áæ¿ ¦ÕÖc¢ È¿JßAßGá¢ ®Kí
©ùMÞAß Î¿Bß .ÙáÏæaåÍÞøc ¦ d·ÞÎÕÞØßµæ{ Éxß ÈÜï µÞøcBZ ÙáÏæa
ÎáXÉßW
¥ÕÄøßMßºîá.®KÞW
ØNÞÈ¢
ÕÞBßÏ
µÞøc¢
øÙØcÎÞAß
Õºîá.µÞøÃ¢,ØÄcØtÈÞÏ ÍVJÞÕßæÈ ¥ÕV ÍÏæMGßøáKá.

ÕV×BZ µÝßEá.ÙáÏÞX ç¼ÞÜßÏßW ÈßKí ÕßøÎßºîá.²øßAW ¥ÜÎÞøÏíAáUßW
Äæa ÍÞøc Õ{æø ÍdÆÎÞÏß ØâfßºîßøáK æÕUßæµÞIáU ®ÜßæÏ ÙáÏÞX
µÞÃáÕÞX §¿ÏÞÏß.¥ÏÞW ÍÞøcçÏÞ¿í µÞøc¢ ÄßøAß.¥ÕV çÉ¿ßºîí Õßùºîí ¦ æÕUß
®ÜßÏáæ¿ ÉßKßæÜ øÙØc¢ æÕ{ßæM¿áJß.¥çMÞZ ÙáÏÞX ÉùEáQ¾ÞX ²øá
çÉÞJßæaçÏÞ ¥æÜïCßW ¦ÈÏáæ¿çÏÞ ÕV×JßW ¼Èßºîá ®Kí ÈßÈAí ¥ÕçøÞ¿í
ÉùÏÞÎÞÏßøáKá.Èà ²øá ÉOø ÕßÁíÂß ÄæKR
ÙáÏÞX ØÄcØtÈá¢ ¥ÝßÎÄßÏáæ¿ µù Éáø{ÞJÕÈá¢ ¦æÃKÞÃí ØµÜøá¢
ÇøßºîßøáKÄí.ØbL¢ ÍÞøc çÉÞÜá¢ ¥BæÈ ÕßÖbØßºîßøáKá.®KÞW ÏÅÞVÅJßW
¥çgÙ¢ ØÄcØtÈÞÏßøáçKÞ? ØÄcØtÄÏáæ¿ Îá¶Îâ¿ß ¥ÃßÏáµÏÞÏßøáKßçÜï
æºÏñßøáKÄí.ØÄcØtæÈK ¶cÞÄßÏá¢ ÈÜï çÉøá¢ ¦d·Ùßºîí ¥çgÙ¢ ¥ÝßÎÄß dÉÕVJßºîßÜï, ®KÞW ÙcÆÏJßW ¥çgÙ¢ ¥BæÈÏÜïÞÏßøáKá. ÈÞ¢ ØÄcØtøá¢
¥ÝßÎÄßÏáæ¿ µù Éáø{ÞJÕøá¢ ¦ÏßøßAÃ¢,®KW ÎxáUÕøáæ¿ dÉÖ¢ØÏíAá¢
µÏî¿ßÏíAá¢ çÕIß ÎÞdÄÎÞÃí ÈÞ¢ ØÄcØtÎÞÏß dÉÕVJßAáKæÄCßW ÈÎáAí ®Lí
çÎzÏÞÃí ©UÄí.¥Äí çµÕÜ¢ æÉÞÏíÎá¶ÎÃßÏáµ ÎÞdÄÎçÜï?
ÈNáæ¿
ØÄcØtÄ
ÙcÆÏJßæa
¦ÝJßW
ÈßKíådÉÕVJß
ÉÅJßW
æµÞIáÕøáÕÞX µÝßÏÃ¢.ÎxáUÕæø ÍÏKí ØÄcØtøÞµáKÄßW ®Lí çÎzÏÞÃí
©UÄí?¥ÄáçÉÞæÜ ÎxáUÕøáæ¿ ¦çfÉæJ ÍÏKßGÞÃí ÈÞ¢ ÄßzÏßW ÈßKí
¥µKßøßAáKæÄCßW ÈN{á¢ µÉ¿ ÙcÆÏV ÄæK. ¥ÄáæÉÞæÜ ÎxáUÕøáæ¿ ÎáXÉßW
¥ÕÄøßMßAáÕÞX çÕIßÏÞÃí ÈÞ¢ ØÄcØtøÞµáKæÄCßW ÈNáæ¿ ¥ÕØíÅ
ÆÏÈàÏ¢ ÄæK.ØµÜÄá¢ ¥ùßÏáK ,ÙcÆÏBæ{ ÄâAß çÈÞAáK èÆÕ ÉßÄÞÕßÈá
ÎáXÉßW ²Ká¢ ÎùÕÞÏßøßAáµÏßÜï.µáùºîá ÈÞZ ØÄcØtÄÏáæ¿ æÉÞÏíÎá¶¢
®¿áJÃßEÞÜá¢ ØµÜÄá¢ æÕ{ßÕÞµáK ²øá ÆßÕØ¢ ©Ií ®Kí ³VAáµ.
ÈNáæ¿
ØÄcØtÄÏá¢
¦vÞVjÄÏáæÎÜïÞ¢
ÙcÆÏÞLVÍÞ·JßW
ÈßKí
¦ÏßøßAáÕÞX ÈÎáAí ÉøßdÖÎßAÞ¢.¥BæÈ ÈNáæ¿ ¼àÕßÄJßæa µÞLßÏá¢ çÎzÏá¢
ÕVißMßAÞ¢.
പ്താമസെൻ

എട്ടചപ്നായമ്പു രരാർത്ഥനാപ്യാഗ് രകമീകരണങ്ങൾ - 2015
01/09/2015- Tuesday

02/09/2015- Wednesday

Residence of Saju Daniel
Mobile : 0873215978
12B, Shanthala RD,
Beaumont
Dublin 9
Navigation link : https://goo.gl/maps/mB0uA

Residence of Kooran Cherian Sunny,
Mobile : 0871249009
59, Trimbleston,
Goatstown,
Dublin 14
Navigation link : https://goo.gl/maps/c9xGR

03/09/2015 - Thursday

04/09/2015 - Friday

Residence of Joby Andrews
Mobile : 0879948186
22, Les Buissonnets Apts,
Sweetmans Ave,
Blackrock,
Navigation link : https://goo.gl/maps/jB1gY

Residence of Bibin George,
Mobile : 0879738297
49 Annagh Court,
Watervilla
Dublin-15.
Navigation link : https://goo.gl/maps/d73qh

05/09/2015 - Saturday
Knock Church

06/09/2015 - Sunday
Our Church

07/09/2015 - Monday

08/09/2015 - Tuesday

Residence of Binu B Anthinattu,
Mobile : 0877517155
76,Lanesborough Court,
ST Margrets Rd,

Residence of Salim Mathew
Mobile : 0894400489
26 Liffy Glen,
Liffy Valley Park,

Finglas

Lucan

Navigation link : https://goo.gl/maps/fe3Bz

Navigation link : https://goo.gl/maps/wvzi2

16 August 2015, Shoonoyo Noyambu Perunnaal
(feast of assumption )
—————————-

Our church celebrated feast of assumption on Sunday 16th August. The feast
began with the Kodiyettu (Flag hosting) ceremony in the morning followed by
Moonninmel Qurbana (Holy tri-mass). The mass was led by Rev. Fr. Abraham
Paruthikunnel assisted by Rev. Fr. Jobbymon Skaria and Rev. Fr. Thomas
Puthiyamadathil.

Vacation Malayalam Class for Kids – 2015
നമ്മുത്തെ

ഇെവകയിൽ

രഠനക്ലാസ്സചകൾ
രിറന്ന

ആരംഭിെ

മികെ

രീതിയിൽ

നാെിത്തനക്കുറിെചള്ള

അവധിക്കാല
നെെത്തപട്ടച.

അവപ്ബാധം

മലയാള
കുട്ടികൾക്ക്

വളർെുക

എന്ന

ലക്ഷ്യപ്ൊത്തെ ആരംഭിെ മലയാളം ക്ലാസ്സചകൾ ധാരാളം കുട്ടികൾ
രരപ്യാജനത്തപെുെി.
എലലാ

കുട്ടികത്തള

അദ്ധയാരകത്തരയും

അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
മാതാരിതാക്കൾ
ശ്ലാഘനീയമാണ് .

രഠിപിക്കാൻ

ഇെവകയുത്തെ

മക്കത്തള
കാണിക്കുന്ന

മുപ്ന്നാട്ടചവന്ന

പ്രരിൽ

മാതൃഭാഷ
താല്രരയം

രരപ്തയകം

രഠിപിക്കാൻ
രരപ്തയകം

Prayer meetings conducted in August
Friday August 14, 2015 @ 7:00 PM
=============================
Res. of : Raju Kuriakose,
11 Abbey Dale Rise,
Lucan. Co. Dublin.

Friday August 21, 2015 @ 7:00 AM
=============================
Res. of: Bennet V Mathew,
5 Dunfierth Park,
Johnstown Bridge,
Enfield, Co. Meath.

Congratulations on your Achievements.
We are proud of your Leaving Cert Results.
Great Job. Keep It Up.

Birthdays Celebrated in August

MAYA MATHEW

SNEHA BIBIN

MANJU MANI

THOMAS EDAKADAVIL MATHEW

ALENA VARGHESE

SARA ANEESH

LIDY THAMPI GEORGE

SHERLYN SAM

SMITHA VARGHESE

JOJAN P ELIAS

NEVA PHILIP

TIYA MARIAM TIJO

ANNA JACOB

DHIVA SKARIAH

NIYA MARIA NIJU

STEPHEN CHOOLAIKOTTIL

AASHIN ALEX

JAI K JOHN

DEON JOHN

NELLET BENNY

ATHEL JINS

JOHAAN PAUL

JANET MARY GIJU

TIJI PRASAD

OLIVIA SUNNY

EVELYN MARIAM RONY

Anniversaries Celebrated in August

ALEX JACOB

JOSHY KURIAKOSE
LIJO JOHN
NELSON VARGHESE
SABU JOHN

Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments.

