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Vicar’s Desk
By Fr Jobymon Skaria
കണ്ണുനീരിന്റെ
താഴ്
വരകറെ
,ആർപ്പ
വിെിയുറെ
ആഘ ാഷമാക്കി മാറ്റുന്ന സർവ്വശക്തൻ ,ഡബ്െിൻ റസന്്
ഗ്രീഘരാെിഘയാസ്
സുെിയാനി
ഓർത്തഘഡാക്സസ്
പള്ളി
പിന്നിട്ട
വഴിത്താരകെിൽ ,രാഗ്തി
അഗ്നി
സ്തംഭമായും
പകൽ ഘമ
സ്തംഭമായും വഴി നെത്തിയതിറന ഓാർത്തപ ,
നമുക്കപ ദൈവറത്ത മഹതവറപ്െുത്താം.
അനന്തമായ
സാധ്യതകെുറെ
മാഗ്ന്തികറെപ്ുമായി
കാത്തിരിക്കുന്ന ,2015 നമുഘക്കവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ
വർഷമാകറട്ടറയന്നപ ഗ്പാർത്ഥിക്കുകയും ,ആശംസിക്കുകയും
റെയ്യുന്നു.
ഉെക്കം തൂങ്ങാത്തവനും ഉെങ്ങാത്തവനുമായ ദൈവത്തിൽ
മുെുറക
പിെിക്കുന്ന
വിശവാസവും ,സഹ
ജീവികെിറെ
നന്മകൾ
മാഗ്തം
കാണുവാൻ
തുെന്നിരിക്കുന്ന
രണ്പ
കണ്ണുകെും ,െുറ്റുമുള്ളവരിറെ
ഏറ്റവും
വെിയ
തിന്മ
ഘപാെും ക്ഷമിക്കുവാൻ റവമ്പൽ റകാള്ളുന്ന ഹൃൈയവും ,
കഴിഞ്ഞ കാെറത്ത
ൈുരനുഭവങ്ങൾ
മെക്കുവാൻ
സൈാ
ജാരരിക്കുന്ന മനസ്സുമാകറട്ട പുതു വർഷത്തിറെ നമ്മുറെ
ദകമുതൽ.
വരുവാനിരിക്കുന്ന നാെുകൾ ,ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന
അത്ഭുതകരമായ
രക്ഷറയ ,
അന്തരാത്മാവിൽ
അവാെയമായ
ആത്മീയ അനുഭൂതിഘയാറെ നമ്മുറെ
ഇെവക
അനുഭവിെെിയുന്ന
സുൈിനങ്ങൊകറട്ടറയന്നപ
ആത്മാർത്ഥമായി
ആഗ്രഹിെപ
റകാണ്പ നിർത്തുന്നു.
ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കറട്ട
ഘജാബിയെൻ
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Christmas New Year message
H.G Yuhanon Mor Militios
കർത്താവിൽ ഗ്പീയറര,
ഗ്കിസ്തുഘയശുവിൻറെ
ജനനറപ്രുന്നാെിന്റെയും
പുതുവൽസരത്തിൻറെയും
നാെുകെിഘെക്കപ
നമ്മൾ
വീണ്ും
വന്നു
ഘെർന്നിരിക്കുന്നു.
നക്ഷഗ്തവിെക്കുകെും,
ഗ്കിസ്തുമസ്
ഗ്െീയും എെ്ാം ആ തിരുപ്ിെവിയുറെ സഘേശറത്ത
വിെിഘൊതുന്നു.
ഘൊകത്തിൻറെ
അന്ധകാരറത്ത
മാറ്റുവാൻ
ഗ്കിസ്തു
മനുഷയാവതാരം
റെയ്തിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ
ഈ
സതയറത്ത
ഘൊകം
വിസ്മരിെിരിക്കുന്നു.
മൂെയങ്ങൾ നഷ്ടമായ ഒരു ജീവിത ഗ്കമത്തിഘെക്കപ മനുഷയൻ
ആണ്ിരിക്കുന്നു.
വിവര
സാഘേതികവിൈയയിെൂറെയും
മറ്റും
ഘൊകം ദകപ്ിെിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ മനുഷയന് സാധ്ിെഘപ്ാൾ
അവൻ
തൻറെ
ഘൊകം
നാെു
െുവരുകൾക്കുള്ളിൽ
ഒതുക്കുവാനും അവിറെ ഒതുങ്ങിക്കൂെുവാനുമാണ് ഗ്ശമിക്കുന്നത്.
ദൈവപുഗ്തൻ
ഘൊകത്തിഘെക്കപ
വന്നത്
സ്ഘനഹത്തിൻറെ
വിശാെതയിഘെക്കുള്ള
ആഹവാനവുമായാണ്.
ബന്ധങ്ങൾ
വിശ്ചപഘെൈിക്കറപെുന്ന,
അതിഗ്കമവും,
അഴിമതിയും,
അരാെകതവവും,
രാഗ്ഷ്ടീയ
ഭീകരതയും,
മത
ഭീകരതയും
അങ്ങറന ദൈവഘബാധ്മിെ്ാത്ത ഗ്പവർത്തികൾ എെ്ാം തറന്ന
പരിഷ്കഗ്കുതറമന്നു
കരുതുന്ന
ആധ്ുനിക
സമൂഹറത്ത
ഇരുട്ടിൻറെ
ആഴങ്ങെിഘെക്കപ
തള്ളി
ഇെുകയാണ്
.
വിഘമാെകാനായ
ഗ്കിസ്തുവിന്റെ
ജനനറപ്രുന്നാൽ
നാം
റകാണ്ാെുഘമ്പാൾ ഏശയ്യാ ഗ്പവാെകന്റെ വെനങ്ങൾ ഘപാറെ
"ഇരുട്ടിൽ
നെന്ന
ജനം
വെിറയാരു
റവെിെം
കണ്ു
അന്ധതമസ്സുള്ള
ഘൈശത്തപ
പാർത്തവരുറെ
ഘമൽ
ഗ്പകാശം
ഘശാഭിെു.”(ഏശയ്യാ: 9.2).
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എെ്ാ
അെിമത്തങ്ങെിൽ
നിന്നും
ഏകാന്തതകെിൽ
നിന്നും
വിഘമാെനം
ഗ്പാപിക്കുവാനും
ഗ്കിസ്തുമസ്സിൻറെ
ആഘ ാഷങ്ങൾക്കപ്ുെം ഗ്കിസ്തുഘയശുവിൻറെ ഗ്പകാശത്തിൽ
പോെി
ആകുവാനും
മറ്റുള്ളവറര
ആ
ഗ്പകാശത്തിഘെക്കപ
നയിക്കുവാനും നമുക്കപ സാധ്ിക്കണം.

ഗ്കിസ്തുമസ്
സ്ഘനഹത്തിൻറെ,
വിഘമാെനത്തിൻറെ,
സമതവത്തിൻറെ
റപരുന്നാൾ
ആണ്.
മനുഷയഘനാെുള്ള
സ്ഘനഹറത്ത
ഗ്പതി
ദൈവം
സവപുഗ്തറന
ഘൊകത്തിഘെക്കപ
അയെു.
ആയത്
പാപത്തിൻറെ
അെിമതവത്തിൽ
നിന്നുള്ള
വിഘമാെനത്തിനും
മനുഷയൻ
നഷ്ടറപ്െുത്തിയ
പുഗ്തുതവമാകുന്ന
പൈവിയിഘെക്കുള്ള
തിരിെുഘപാക്കിനുമാണ്.
ഈ
ഗ്കിസ്തുമസ്
പുതുവൽസര
നാെുകൾ
എെ്ാവർക്കും
സ്ഘനഹത്തിൻറെയും
സമതവത്തിൻറെയും
വിഘമാെനത്തിൻറെയും
ൈിനങ്ങൾ
ആയിരിക്കറട്ട.
എെ്ാവർക്കും
ഗ്പാർത്ഥനാ
പൂർവ്വമായ
ഗ്കിസ്തുമസ്
പുതുവൽസരാശംസകൾ ഘനർന്നുറകാണ്പ നിർത്തുന്നു.
നിങ്ങറെെ്ാവരുറെയും

ഘക്ഷമത്തിനായി ഗ്പാർത്ഥിക്കുന്നു.
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പുതുവത്സരത്തിൽ പുതുക്കത്ത്തോടെ
By Fr Thomas Puthiyamadathil
െരിഗ്തത്തിന്
വീണ്ും

ഒരു

വർഷം

ഒരു

പുതിയ

ഗ്പഘവശിക്കുകയാണ്.
കാരയങ്ങൾക്കപ

കാെങ്ങെിൽ

തീർത്ത

മങ്ങിഘപ്ാകാെുണ്പ.

ബാഹയവും

തിെക്കം

ഭവനങ്ങെിൽ

പാഗ്തങ്ങൾ

കാെങ്ങൾ

വയതയസ്ഥമായ
മനുഷയ

നെ്

ഇരുണ്ുഘപാകുക

തിെക്കം

അതുഘപാറെ

കഴിഞ്ഞ

കാെങ്ങെിറെ

ജീവിതത്തിന്റെ

തിെക്കം

കാരണമായിട്ടുണ്ാകാം.

എന്നൽ

ഒരു

ജീവിതത്തിറെ

കഴിഞ്ഞകാെങ്ങെിറെ

കറണ്ത്തി

നാെുകെിൽ

ഓഘരാ

തീർക്കുന്ന

വയക്തിക്കും

മനഘസ്സാെുകൂെി
വയ്ക്കുവാൻ

ഒഘരാ

ദശെി

െുവെുകെും

സാധ്ിക്കുകറയന്നതാണ്
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കൂെുതൽ

സവീകരിക്കുവാൻ

കെയിെ്ാത്ത

ഉെഘപ്ാറെ
ഒരു

തിെക്കം

കുെവുകറെ

ജീവിതം

സാധ്ിക്കണം.

തിെക്കമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.

പഘക്ഷ

നഷ്ടറപ്െുന്നതുനു

നഷ്ടറപ്െുവാനിെയായ
തിെക്കമുള്ളതാക്കി

െഭിക്കുന്നു.

ഉപഘയാരിക്കുന്നതും

ഗ്പവൃത്തനങ്ങെും

വരും

ഘതെപ

നല്കുന്നത്.

ജീവിതത്തിെും

അനുഭവങ്ങെും

നിെം

ഉണ്ായിരുന്ന

അവ

കാണുന്നതും

അനുഭവമാണ്

സേര

കാെപഴക്കത്താൽ

എന്നൽ

പാഗ്തങ്ങൾ

ഈ

പാഗ്തങ്ങൾക്കപ

വീണ്ും

പഴയ

റെമ്പുറകാഘണ്ാ

കഴിയുഘമ്പാൾ

സാധ്ാരണമാണ്.
മിനുക്കിറയെുക്കുഘമ്പാൾ

മനുഷയൻ

പാഗ്തങ്ങൊയിരുന്നു.

പുതിയ

നാം
പുതിയ

ശുദ്ധീകരണത്തിന്
ഘകരെീയ

ഘൊഹനിർമ്മിതങ്ങൊയ

അത്തരം

ജീവിതത്തിൽ

ഉപഘയാരിെുറകാണ്ിരുന്നത്

പിെെയിഘൊ

ഏെുകയാണ്.

കുെിക്കുഘമ്പാൾ

ഒരു

തയ്യാൊവാെുണ്പ.

ഗ്പായം

വർഷത്തിഘെക്കപ

മനുഷയ

തുെക്കം

ആന്തരീകവുമായ

നെ്

കൂെി

മുഘന്നാട്ടപ

വയക്തിതവറത്ത

വൃക്ഷെതാതികറെ

ഗ്ശദ്ധിെിട്ടുള്ളവർക്കെിയാം.

വസന്തകാെം

കഴിഞ്ഞപ തണുപ്പ കാെത്തിനു മുഘന്നാെിയായി ശിശിരകാെത്തപ
മരങ്ങൾ

ഇെ

റപാഴിക്കാെുണ്പ.

മരങ്ങൾക്കപ

പെപ്പ

നിർവ്വഹിഘക്കണ്

െുമതെ

നല്കുന്ന
ഇെകൾ

അതിന്റെ

ഭംരിയായി

ആയുസ്സിൽ

നിർവഹിെപ

വീഴുകയാണ്.
മാമരങ്ങൾ

ജീവനിെ്ാറത

റകാഴിഞ്ഞുഘപായ

വിെപിക്കുകയെ്.

റകാഴിഞ്ഞു

ഇെകറെ

മെിെപ

പുതിയ

റൊെ്ി
തെിരുകൾ

റകാണ്ുള്ള പെപ്ട്ടപ പുതുക്കുവാനുള്ള റവമ്പഘൊെുകൂെിയാണ്
മരങ്ങൾ നിെ റകാള്ളുന്നത്. സൂരയഘതജസ്സിൽ നിന്നപ ദെതനയം
ഉൾറകാണ്ുറകാണ്പ
പുതിയ

തെിരിെകറെ

ഇന്നെകെിറെ
മെക്കാൻ

മരത്തിനു

നല്കുന്ന

അനുഭവങ്ങറെ

നഷ്ടറപ്ട്ടപ
െുറ്റും

വയക്തികൾക്കപ

റപാതിയുന്ന
ഗ്പതീക്ഷയാണ്

റകാഴിഞ്ഞുഘപായ

ഇെകറെ

ഘഗ്പരണ.

ഇന്നെകെിറെ

പാെിെകെുറെയും
ദെതനയം

തങ്ങറെ

കുെിെുള്ള

വാെിതെർന്നു

ജീവിതത്തിറെ

നമുക്കു

ഗ്പസരിഘപ്ാറെ

മനുഷയ

പരാജയത്തിന്റെയും
ഘനാക്കി

ജീവിതത്തിന്റെ

നിരാശയിൊണ്ിരിക്കുന്ന

കാണുവാൻ

പെറരയും

സാധ്ിക്കും.

ജീവിതത്തിറെന്നും

അത്തരം

പരാജയപരമ്പരകൾ

മാഗ്തമായിരിക്കും അനുഭവം. എന്നാൽ പരാജയത്തിൽ നിന്നും
പാഠമുൾറക്കാണ്പ

ജീവിതം

ഗ്കമീകരിെപ

മുഘന്നെുന്നവനാണ്

ബുദ്ധിമാൻ.
പെരും

ഇന്നറെകെിറെ

കാരയങ്ങറെ

പിഘന്നയും

നയിക്കുവാൻ

കാരണം

പരാജയത്തിനു

കാരണഭൂതമായ

പിന്തുെർന്നപ

ജീവിതംമുഘന്നാട്ടപ

ഗ്പയാസറപ്െുന്നതുകണ്ിട്ടുണ്പ.

തിരിെെിഞ്ഞിട്ടും

പിന്മാൊതിരിക്കുന്നത്
പരാജയ
പുതുവർഷത്തിൽ

പരമ്പരകൾക്കപ

ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാഗ്തഘമ
വിഢിത്തമാവും.

അതിൽ

ജീവിതത്തിൽ
നന്മ

പരാജയ

മാഗ്തഘമ,
സംഭിവിക്കു

നിന്നും

വീണ്ും

വീണ്ും

കാരണമായിത്തീരും.
അെ്േിൽ

നാം

എന്നു

ധ്രിക്കുന്നത്

അഗ്പതീക്ഷിതമായ
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പെതും

പതെുവാനിെയാകരുത്.
ആൈർശങ്ങെും,

അതിന്

സ്ഘനഹവും,

വിനയവുറമാറക്കയാകുന്ന

വിശവാസവും,
ഘസവന

സൽരുണങ്ങൾ

സന്നദ്ധതയും,
ജീവിതത്തിന്റെ

അെിസ്ഥാനമായിത്തീരണം.
ഓറരാ

വയക്തിയുറെയും

നിർഭരമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്
പെരുറെയും

നാറെകറെ

ഇന്നറത്ത

ജീവിതത്തിൽ

ഘപെിറപ്െുത്തുന്ന

ജീവിതദശെിയാണ്.

ഇന്നറെകെും,

മെന്നുറകാണ്ുള്ള

ഇന്നറത്ത

പുതിയ

വർഷത്തിഘെക്കപ

പുതുമഘയാറെ

റതറ്റുകെിൽ

തിരിെെിഞ്ഞപ

നിന്നും

സവീകരിക്കാം.

ശുഭഗ്പതീക്ഷഘയാറെ

പുതുവർഷറത്ത

പുതുവർഷഘത്തക്കൂെി

പാെിക്കുവാനും,

നിന്നും

ജീവിതത്തിൽ
വരഘവൽക്കാം.

ഒരു

ആയുസ്സുതന്ന

യഥാർത്ത

സ്ഘനഹം

വിശവസ്തതയും

ഘവൈനിക്കുന്നവരുറെ

കണ്ണുനീറരാപ്ുവാനും,

നാെുകറെ

കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും
ഉെെ

ഗ്പതീക്ഷഘയാറെ,

കുെിെുള്ള

പുതുവത്സരത്തിഘെക്കു
നൂെു

ഗ്പഘവശിക്കാം.

സതയസന്ധതയും,

വിനിഘയാരിക്കുറമന്നുള്ള

നൂെു

രീതിയാണ്.

നാറെകറെക്കുെിെുള്ള

പെയാം.

വിശുദ്ധി

ഏവർക്കും

ഘനരും

പരാജയങ്ങെിൽ

വരഘവല്ക്കുവാൻ

നേി

പേിെുവാനും,
ജീവിത

ജീവിത

കാരണങ്ങറെ

െവിട്ടുപെിയായി

ദൈവത്തിനു

നാറെകെും

അനുഭവമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്

റനെിയും

ഇന്നറെകെിറെ

ഗ്പതീക്ഷ

ഗ്പഘവശിക്കാം.
നിെഞ്ഞ

ഒരു

പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു.
ഘതാമസെൻ
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നെ്

ഗ്പതീക്ഷഘയാറെ

ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ
നന്മകൾ

ജീവിതം

Leleyo Qadisho -2014
On 24/12/2014 after Christmas service Leleyo Qadisho
2014 (Holy night 2014, the Christmas carol celebration of
our church began.

The event started with a prayer song from Angel Mary Sunil
followed by welcome speech by Saibu Philip and carols
from Sundayschool, Youthassociation, VanithaSamajam
and Church Choir. The Sunday school 3rd class performed a
lovely musical skit. The other classes sang festive carols
and there were beautiful songs sung by choir and spiritual
associations. The anchor of the event was Sandra Joshi.
Our vicar Fr Jobymon Skaria presided the service and gave
a message on the importance of “giving”. He congratulated
our Vanitha Samajam for their charity work all over the
year especially organizing Christmas dinner at six orphanages throughout Kerala. He also appreciated the parishioners for supporting “Vivahasahayanidhi” by which we supported six girls for their marriage.
At the end of the Leleyo Quadisho 2014, Santa Claus came
with men’s carol group and handed over sweets to all children. There was exquisite dinner at the end of the program
to break the Yeldho lent. We thank everyone who made
this day a special day and wish all the best for the new
year. The day was marked by a togetherness and cordiality
among the parishioners and the participation was great.
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Leleyo Qadisho—2014
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Jingle Bells-2014

12

Jingle Bells-2014
“Jingle Bells 2014” the Christmas & New Year Celebration of
Jacobite Syrian Orthodox Patriarchal Vicariate of Ireland, and
hosted by St. Ignatius Noorono Syrian Orthodox Congregation
Tallaght had been a memorable and prestigious moment for
all the members of our Parish.
Rev. Fr. Thomas Puthiyamadathil celebrated Holy Qurbono.
Rev. Fr. Joby Scaria cut the Christmas cake to start with carol
song performances. Nearly all the congregations of our Patriarchal Vicariate participated in the Carol Service. St Gregorious Church Dublin, as always, stood out in all the performances. The nativity play performed by our church was absolutely
adorable. Our choir team sang beautiful carol songs. Members
of Martha Mariam Vanitha Samajam and our carol team also
sang beautiful carol songs in the programme. Our traditional
Indian food was served after the programme.
This was the second time the Syrian Orthodox Patriarchal Vicariate celebrated Christmas and New Year in Ireland, and it
was a great success.
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Dear god, please take away cows, hens, grand
kids… 
One day Mor Chrystostom was talking to Vanitha Samamjam
members of his parish. He asked each of them the reason for
not attending the church services regularly.
One granny, “Dear thirumeni I have a pregnant Cow. Somebody should be with her all the time. That is why I don’t come to
church nowadays”
An aunty, “I have some small hens/chicks. If I come to church
something will take it away”
Another woman, “I have three grand kids, they live with me. I
cannot come to the service because of them”.
Chrysostom thirumeni listened to each of them and told them,
“I understand all your problems. You are struggling a lot in your
daily life. Cows, hens, chicks, grand kids ..etc are stopping you
from coming to the church. I am going to have a three days
fasting prayer for all of you. I am going to pray to the lord that
“Dear God please take away all those things from my parishes
that are causing barriers from coming to the church”
Worried members told Thirumeni
“Dear thirumeni, please don’t pray for that… we will regularly
come to the church from next week …” :)
(From the book “Mar chrysostom
chirippikkunnu naam chinthikkunnu” )

Things that stop us from coming to church….

14

Managing committee members –2015
Trustee

Tijo Mathew

Co Trustee

Alfus George

Secretary

Jiby Jacob

Joint Secretary

Jobis Skaria

Committee Members
Clonee / Blanchardstown

Alex Jacob

Trim/ Mynooth Area

Bennet Abraham

Tallaght/Lucan Area

Dineesh P Varghese

Beaumont Area

Saibu Philip

Crumlin/St James Area

Saji M Joseph

Blackrock /Wicklow Area

Saju Varghese

Finglas/City centre Area

Shallot Baby

Ladies representative

Riji Reji

Vanitha Samajam Secretary

Tils Joby

Youth Association Secretary

Joel Jacob

Auditors

Saju Jacob
Sunil Kurian
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Kids Corner : Word Search

Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments.
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Kids Corner : Coloring page

Name :
Dear play school children, please color this picture and return it to the church.
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Dates to remember
13-Jan–2015 : Prayer meeting at Shaji Chacko’s house.
18-Jan-2015 : Sunday School Extra Curricular Activity Competition.
25-Jan-2015 : Budget general body meeting.
30-Jan-2015 : Prayer meeting at Lijo John’s house.
01-Feb-2015 : Registration / Bylaw general body meeting.
07-Feb-2017 : 8:30 PM Evening Prayer and Flag hosting at church.
08-Feb-2015 : Perunnal.
Tuesday, January 13th , 2015:
=========================
Name : Shaji Chacko
Address: 43, Littlepace Woods,
Clonee, Dublin -15
Mobile : 0876514440
Google coordinates: 53.4045989 -6.4296626
Friday, January 30th , 2015:
=======================
Name : Lijo John
Address : 69, Priory Lodge,
St. Raphels Manor,
Celbridge, Co.Kildare.
Mobile : 0877768280
Google coordinates : 53.3347758 -6.5470348999

Vanitha Samajam Chain prayer
Every first Friday of the month from 6:00 to 24 hrs.
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