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

Apostolic Visitation to the Syro-Malabar Faithful in New Zealand

Prot.No.MPL: 32/21/55


ഇടയേലഖനം  

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


പരിശുd പിതാവ് (ഫാൻസിസ് പാp ആഹBാനം െചയ്ത കുടുംബവർഷം (2021 മാർc് 19 - 2022 
ജൂൺ 26) ഏMവും ഫല(പദമായി ആചരിkാൻ നmുെട എlാ ഇടവകകളും സമൂഹSളും 
ഉചിതമായ പdതികൾ ആവിഷ്കരിkുമേlാ. മാർc് 19 ന് വിശുd യൗേസpിതാവിെn തിരുനാൾ 
ദിവസം കുടുംബവർഷം ആേഘാഷപൂർvം നmുെട ഇടവകകളിൽ ഉദ്ഘാടനം െചyുമേlാ.  
കു ടുംബവർഷാച രണtി ന് േനതൃതBം നൽകാൻ ബഹു മാന െp / അcnാെരയും 
ൈകkാരൻമാെരയും പാരിഷ് കൗൺസിലുകെളയും ഞാൻ ആഹBാനം െചyുnു. 


കുടുംബവർഷാചരണtിന് ഉതകുn താെഴpറയുn നിർേdശSൾ എlാവരും ഗൗരവമായി 
നടpിലാkാൻ (ശമിkുമേlാ.


എnാണ ്കുടുംബവർഷാചരണtിെn ലക് ഷfം?


I. (ഫാൻസിസ് പാpയുെട "സ്േനഹtിെn സേnാഷം" എn ൈgഹിക(പേബാധനtിെല 
സേnശം കുടുംബSളിൽ പഠിkുകയും ജീവിkുകയും (പചരിpിkുകയുമാണ ് മുഖfലkfം. 
അതുവഴി "കുടുംബtിെn സുവിേശഷാനുഭവം ഹൃദയSെളയും ജീവിതSെളയും നിറയ്kുn 
സേnാഷമായി ജനSൾ അനുഭവിkാൻ സാധിkണം" (സ്േനഹtിെn സേnാഷം, 200). 
നസറtിെല തിരുkുടുംബം ജീവിc സ്േനഹവും വിശBസ്തതയും നിറ9 ഉടmടിയുെട 
അടിsാനtിലും മാതൃകയിലും ഓേരാ കുടുംബtിനും കഷ്ടpാടുകൾ ധീരമായി േനരിടാനും 
ൈദവകൃപയിൽ ആ(ശയിc് ശkിെpടാനും ഈ േലാകtിൽ മMുllവർk് (പകാശമായി തീരാനും 
കഴിയും. കുടുംബtിെn വിളി, ദൗതfം, ഐകfം, സൗnരfം, വിശുdി, അതിെn അലംഘനീയ 
സBഭാവം എnിവ പഠിkാനും പuുവയ്kാനും നമുkു സാധിkണം. 


II. മനുഷfസ്േനഹെt ൈദവികേമഖലയിേലkുയർtുn വിവാഹെമn കൂദാശയുെട 
പരിപാവനമൂലfം മനsിലാkുകയും (പേഘാഷിkുകയും െചyുക.  


III. കുടുംബേ(പഷിതതBtിെn മിഷനറി സBഭാവം തിരിcറി9 ്അതിെn (പധാന (പചാരകരും 
(പവർtകരുമായി കുടുംബSെള ശാkീകരിkുക. അതിനായി കുടുംബകൂ/ായ്മകെള (family 
units) ഏMവും ശkമായ േവദിയാkുക.


ഈ ലkfSൾ സാധിkാൻ ഏതാനും (പാേയാഗിക നിർേdശSൾ:
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1 . സ്േനഹtി െn യും സB യം ദാ നtി െn യും വി ല െയ p Mി യു വ ജ നS െള യും 
മാതാപിതാkെളയും പരിശീലിpിkുക.


2. രൂപതയിെല ഫാമിലി അേpാsേലMിെn ആഭിമുഖftിൽ വിവാഹ ഒരുk kാസുകൾ  
കൂടുതൽ ഫലദായകമായി സംഘടിpിkുക. വിവാഹിതരായവർk് വിവാഹജീവിതtിെn 
വിവിധ ഘ/Sളിൽ (50, 25, 10, 5 വർഷSളിൽ) ഒരുമിcു വരാനുll അവസരSൾ 
സൃഷ്ടിkുക. 


3. (പായമായവെര (പേതfകം പരിഗണിc് കുടുംബജീവിതtിെn മുഖfധാരയിേലk് അവെര 
െകാzുവരുക.


4. കു/ികളുെടയും യുവജനSളുെടയും വിശBാസപരിശീലനtിൽ കൂടുതൽ (കിയാtകമായ 
ഊnൽ നൽകുക; മാതാപിതാkെള അതിൽ പuുേചർkുക.


5. ഇടവകയിെല ആരാധനാ(കമ, അജപാലന, വിശBാസപരിശീലന, സാമൂഹfശു(ശൂഷാ 
േമഖലകളിൽ കുടുംബSെള കൂടുതൽ ഉൾേcർtുെകാz് കുടുംബSളുെട മിഷനറി-േ(പഷിത 
ദൗതfം കൂടുതൽ ശkമാkുക. 


6. വിവാഹtിെn ജൂബിലി, ആനിേവഴ്സറി അവസരSൾ ഇടവകതലtിൽ ആചരിkുകയും, 
അവർkുേവzി (പാർtിkുകയും, അവെര അംഗീകരിkുകയും, വിവാഹവാഗ്ദാനം പരസfമായി 
പുതുkുകയും െചyുക.


7. ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗിനുll അവസരSൾ രൂപതാതലtിലും ഇടവകതലtിലും 
സംഘടിpിkുക. 


8. കുടുംബനവീകരണ ധfാനം സംഘടിpിkുക.


9. ഭവനസnർശനവും കുടുംബ(പതിഷ്ഠയും കൃതfമായി നടtുക.


10. ഇടവകസമൂഹtിെn മുഖfധാരയിൽ െപടാതിരിkുn കുടുംബSെള കzുപിടിc് അവെര 
ഹൃദfമായി സBീകരിkുകയും സBാഗതം െചyുകയും െചyുക.


1 1 . േകാവിഡി െn േപരിലും മMും മു ടSി േpാവുകേയാ മാnfം വരുകേയാ െചയ്ത 
കുടുംബകൂ/ായ്മകളും ഇടവക (പവർtനSളും സുശkമാkുക. 


12. കുടുംബ(പാർtനയിൽ കുടുംബാംഗSെളാെk കൂടുതൽ ഭkിേയാെട പെuടുkുക. 
ൈബബി ൾ വാ യ ന മു ട Sാ െത ന ടtുക യും ധfാ നി kു ക യും വ ച നസ േn ശം 
ചർcാവിഷയമാkുകയും െചyുക.


13. മkൾ ൈദവtിെn ദാനമാെണn് തിരിcറിയുകയും കൂടുതൽ മkളുll കുടുംബSെള 
ആദരിkുകയും െചyുക.


14. േ(പാൈലഫ ് (പവർtനSെള വളർtുക. ജീവെn മൂലfെtpMി കൂടുതൽ അവേബാധം 
സൃഷ്ടിkുക. ഗർഭിണികൾkായി (പേതfക കുർബാന കുടുംബവർഷtിൽ ആചരിkുക.
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15. തിരുkുടുംബtിെn രൂപം കുടുംബSളിൽ sാപിkുക. ഞായറാഴ്c കുർബാനയ്k് 
തിരുkുടുംബ രൂപം (പമുഖsാനt ്അലuരിc് sാപിkുക.


16. 2021, 2022 വർഷSളിെല തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ ദിനtിൽ മുൻനി�യ(പകാരം 
ഇടവകയിെല എlാ കുടുംബSളും തിരുഹൃദയ (പതിഷ്ഠ ആേഘാഷമായി നടtുക.


17. കുടുംബവർഷtിൽ (ഫാൻസിസ് പാp രചിc തിരുkുടുംബേtാടുll (പാർtന എlാ 
കുടുംബSളിലും കുടുംബ(പാർtനേയാടുകൂടി െചാlുക (ഈ (പാർtന ഇംgീഷിലും 
മലയാളtിലും ഇേതാെടാpം അയയ്kുnത ്എlാവർkും ലഭfമാkുക).


18. ആദfെവllി ആചരണം എlാ ഇടവകകളിലും കൂടുതൽ ശkമാkുക. െവllിയാഴ്ച 
ആചരണം സാധിkുn(ത വിശുd കുർബാനയർpണേtാെട നടtുക.


19. ഇടവക-കുടുംബതലtിൽ ൈദവവിളി േ(പാtാഹിpിkുക . അതിെn ഭാഗമായി 
യുവാkൾkും യുവതികൾkും േവർതിരിc് ൈദവവിളികfാmുകൾ സംഘടിpിkുക.


20. നാം ജീവിkുn ഇവിടുെt സാംസ്കാരിക സാഹചരftിൽ കുടുംബSളും യുവജനSളും 
ഇnു േനരിടുn ധാർmിക െവlുവിളികെളkുറിc് േബാധവൽkരണ െസമിനാറുകൾ 
സംഘടിpിkുക. 


21. കുടുംബവർഷtിൽ ഇടവക-കുടുംബകൂ/ായ്മ-കുടുംബ തലSളിൽ സൗകരf(പദമായ 
sലേtk് തീർtാടനം സംഘടിpിkുക. 


22. കു/ികെള വളർtുnതിെനpMി (parenting) മാതാപിതാkൾk് ഇടവകതലtിൽ 
kാസുകൾ സംഘടിpിkുക.


23. ൈബബിളിെലയും സഭാചരി(തtിെലയും വിശുd ദmതികെള പരിചയെpടുtുക.


24. കുടുംബാംഗSൾ അനുദിനം ഒരുമിcിരുn് കുറcു സമയെമuിലും സേnാഷകരമായി 
ആശയവിനി മയം നടtുകയും മൂ ലf േബാധ െtpMിയും മുൻഗണനകെളp Mി യും 
(കിയാtകമായി ചർc നടtുകയും െചyുക. വfkിബnSൾ ആഴെpടുtാനും കുറവുകൾ 
മനsിലാkാനും പരസ്പരം മാpുേചാദിkാനും (പാർtിkാനും ഇതവസരമാകും. 


25. ഇേതാെടാpം അയയ്kുn കുടുംബവർഷ കലzർ എlാവർkും ലഭfമാkുകയും അതിെല 
പരിപാടികൾ ആസൂ(തണം െചയ്ത ്(കമ(പകാരം നടpിലാkുകയും െചyുക.


എlാവർkും മാർ യൗേസpിതാവി െn തിരുനാളി െnയും കു ടുംബവർഷtിെnയും 
അനു(ഗഹSളും ആശംസകളും േനരുnു.


സ്േനഹേtാെട 

+േബാസ് േകാ പുtൂർ                                                                                        2021 മാർc് 13

                                                                                                                                                                              


NB: ഈ ഇടയേലഖനം 2021 മാർc് 14 ഞായറാഴ്ച പllിയിൽ വായിേkzതാണ്. 

3


