
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne, Australia 
          and 

Apostolic Visitation to the Syro-Malabar Faithful in New Zealand

Prot.No.MPL: 127/20/53

സർkുലർ 

&കിസ്മസ് 2020 

മിശിഹായിൽ (പിയ ബഹുമാനെp/ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര, കു9ുമkേള,


ഭാഗ>സ്മരണാർഹനായ ഒൻപതാം പിയൂസ് പാp കേtാലിkാസഭയുെട സംരkകനായി മാർ 
യൗേസpിതാവിെന (പഖ>ാപിcതിെn (1870 ഡിസംബർ 8) നൂPിഅൻപതാം വാർഷികtിൽ (ഫാൻസിസ് 
മാർപാp പുറെpടുവിc അpസ്േതാലികേലഖനമാണ ് "പിതൃഹൃദയേtാെട" (Patr is Corde). 
യൗേസpിതാവിേനാടുll സ്േനഹtിൽ നാം വളരാനും വിശുdെn മാതൃകയും തീkണതയും 
സുകൃതXളും നാം അഭ>സിkാനും ആ വn>പിതാവിെn മാധ>s>ം നാം േതടാനും (പേചാദനമാകാനാണ് 
ഈ അpസ്േതാലികേലഖനം.


(കിസ്മസ് ആസnമായിരിkുn ഈ അവസരtിൽ ഈേശായുെട വളർtുപിതാവും ൈദവമാതാവിെn 
ഭർtാവുമായ മാർ യൗേസpിതാവിെn വ>kിതatിൽ വിളXുn ഏതാനും സവിേശഷതകൾ 
(ഫാൻസിസ് പാp വിവരിkുnത ്നിXളുമായി പdുവയ്kാൻ ഞാൻ ആ(ഗഹിkുnു.


1. മാർ യൗേസp് ഒരു വtല പിതാവായിരുnു. രkാകരപdതിയിൽ നിgബ്ദവും ത>ാഗപൂർhവുമായ 
ശു(ശൂഷ െചയ്ത യൗേസpിതാവ ്ഭൂമിയിെല ഏതു പിതാവിനും ഉtമമാതൃകയാണ.് "യൗേസpിൻപkൽ 
േപാകുവിൻ" എn ആഹaാനം പഴയനിയമ ചരി(തtിെലേpാെല ഇnും സഭാചരി(തtിൽ എ(ത 
അനaർtമാണ്! 


2. മാർ യൗേസp് തരളിത ഹൃദയനും സ്േനഹനിധിയുമായ പിതാവായിരുnു. ധൂർtപു(തെn കഥയിെല 
തര ളി ത ഹൃ ദയനും സ്േനഹനി ധി യു മായ പി താവി െn അനു ഭ വം ഈേശാ യ്kുoായത ്
യൗേസpിതാവിൽനിnാണേlാ. സaർgീയപിതാവിെn സ്േനഹtിെn ആഴം ഈേശാ അനുഭവിcത ്
യൗേസpിതാവിൽ നിnാണ.്


3. മാർ യൗേസp് അനുസരണമുll പിതാവായിരുnു. ജീവിത(പശ്നXൾk് ഉtരം കെotാൻ 
വഴിമു/ിനിn യൗേസpിതാവ ് നാലു സaപ്നXളിലൂെട ൈദേവഷ്ടം തിരിcറി9ത ് നമുk് 
(പേചാദനമാകണം. തിരുkുടുംബം ആnരികവും ബാഹ>വുമായ (പതിസnികെള വിജയകരമായി 
അതിജീവിc അവസരXളായിരുnു അവ.


4. ഹൃദയതുറവിയുll പിതാവ്. ഉപാധികളിlാെത മറിയെt ഭാര>യായി സaീകരിc യൗേസp് 
കുടുംബജീവിതtിൽ കുലീനത എnാെണnു മനsിലാkിtരുnു. മാനസികവും വാചികവും 
ശാരീരികവും ൈലംഗീകവുമായ ഗാർഹികപീഡനXൾ അതി(കമിkുn സംസ്കാരtിൽ മാന>വും 
സൂk്മവുമായ പിതൃതatിെn ഉtമമാതൃകയാണ ്വിശുd യൗേസp്.


5. (കിയാtക ധീരനായ പിതാവ്. ആnരികസൗഖ>tിെn ആദ>ഘ/ം നmുെട വ>kിപരമായ 
ചരി(തെt അംഗീകരിkലാണ.് നാം ആ(ഗഹിkാtതും തിരെ9ടുkാtതുമായ കാര>Xൾ നmുെട 
ജീവിതtിൽ സംഭവിkുേmാൾ അവെയ ഭാവാtകമായി സaീകരിkാൻ (കിയാtക ധീരത 
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ആവശ>മാെണn് യൗേസpിതാവ ് നമുkു കാണിcുതരുnു. എെnാെk (പതിസnികളിലൂെട, 
ഭീഷണികളിലൂെട തിരുkുടുംബവും യൗേസpിതാവും കടnു േപായി ! അവിെടെയാെk തെn 
ശാnഗംഭീരമായ സaഭാവ ൈവശിഷ്ട>ം വിശുdൻ (പകടമാkുnുo് . അതുെകാoായിരിkും 
ഈേശാെയയും മറിയെtയും സംരkിkാനുll ചുമതല യൗേസpിെന ൈദവം വിശaസിc് ഏൽപിcത.്


6. െതാഴിലാളിയായ പിതാവ്. െതാഴിലിെnയും അധaാനtിെnയും മാഹാt>ം യൗേസpിതാവിെn 
ജീവിതtിൽ നിറ9ു നിൽkുnു . ഏതു െതാഴിലും മാന>മാെണnും അത് ൈദവtിെn 
സൃഷ്ടികർമtിലുll പdുേചരലാെണnും െതാഴിലാളി മധ>sനായ യൗേസpിതാവിെn സാk>ം 
നമുkു തിരിcറിവു നൽകുnു.


7. പിnണിയിൽ നിൽkുn പിതാവ്. മുേnാ/് ഇടിcുകയറാൻ െവmൽ െകാllുn േലാകtിൽ ഒരു 
(പതിസംസ്കാര നായകനാണ് യൗേസpിതാവ്. ഈേശായ്kും മാതാവിനും സംരkണം നൽകുn 
നിഴലായി കഴിയാൻ ആ(ഗഹിcവൻ. േലാകtിനും സഭയ്kും കുടുംബXൾkും ആവശ>മായിരിkുnത ്
യൗേസpിെന േപാെലയുll പിതാknാെരയാണ്. പൗേലാസ് zീഹ ഉദ്േബാധിpിkുnതുേപാെല "മിശിഹാ 
നmിൽ രൂപെpടുnതുവെര നമുkുേവoി ഈPുേനാവനുഭവിkുn" പിതാknാർ . ആരും 
പി താknാരായി ജനിkുnവരl േlാ , ആയിtീ രുnതാണ് . സa ർ ഗീ യ പി താവി d േല k് 
ചൂoുപ ലകക ളായി ജീ വിkുn പി താknാ െര യാണ് ഇn് നmു െട മkൾkാവശ>ം . 
യൗേസpിതാവിെനേpാെല സaർഗീയപിതാവിെn നിഴലായി ജീവിkാൻ വിളിkെp/വരാണ് ഭൂമിയിെല 
എlാ പിതാknാരും.


നാെമlാവരും തിരുpിറവിെkാരുXുn അവസരtിൽ പുൽkൂ/ിൽ മാ(തമl നmുെട കുടുംബXളിലും 
യൗേസpിതാവിെn വ>kിതaം നിറ9ുനിൽkെ/. 


കു/ികളുെട പരിരk സഭയിൽ നാം എlാവരുെടയും ഉtരവാദിtമാണ്. മാതാവും യൗേസpിതാവും 
ഉhീേശാെയ സംരkിcതുേപാെല നmുെട കു9ുXളുെട സംരkണtിനും പരിരkkും 
ആവശ>മായെതാെk നമുkും െചyാം. ഈ (കിസ്മസ് അവസരtിൽ നmുെട രൂപത േനതൃതaം 
നൽകുn േസഫ്ഗാർഡിങ് (പവർtനXെള നമുkു സാmtികമായി സഹായിkാം.


ആയതിനാൽ, (കിസ്മസ് ആേഘാഷ കുർബാനകളിൽ നാം പllിയിൽ എടുkുn (പേത>ക പിരിവ് 
നmുെട രൂപതയുെട െ(പാഫഷണൽ sാൻേഡഡ് ഡിവിഷൻ നടtിpിനു േവoിയാെണn കാര>ം 
എlാവെരയും ഓർmെpടുtുnു. നിXളുെട ഔദാര>പൂർhമായ സംഭാവനk് ഉhീേശാ നിXെള 
അനു(ഗഹിkെ/!


എlാവർkും പിറവിtിരുnാളിെn മംഗളXളും അനു(ഗഹXളും!


സ്േനഹേtാെട 

+ േബാസ് േകാ പുtൂർ                                                                                           2020 ഡിസംബർ 14 

                                                                                 


NB: ഈ സർkുലർ 2020 ഡിസംബർ 20 ഞായറാഴ്ച പllിയിൽ വായിേkoതാണ്. 
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