
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot. No. MPL 67/22/71 

സർ#ലർ 
ഭാരത)ിൽ നി-് ഒ0 അ2ായ വി56ൻ 

മിശിഹായിൽ (ിയെ*+ ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദര4ാേര, 56മ7േള, 

2022 െമയ് 15ന് വ;ി7ാനിെല വി=> പേ@ാസിെA ബസിലി7Cെട അFണ;ിൽ വH് 
Iാൻസിസ് പാ* മK് ഒൻപത് വാNെ*+വേരാെടാ*ം ഭാരത;ിൽ നിQR അSായൻ വാNെ*+ 
േദവസഹായം പിRെയ വി=> പദവിയിേല7് ഉയർVW (ഖYാപന;ിൽ നZ7് 
സേ[ാഷേ;ാെട ൈദവ;ി] ന^ി പറയാം. േദവസഹായം പിRCെട നാമകരണ ചടa് 
ഉചിതമായ വിധ;ിൽ നcെട എeാ ഇടവകകളിgം മിഷ]കളിgം അേWദിവസം ആചരി7ാൻ 
ഞാൻ നിaെള ഏവേരCം ആഹkാനം െചlQ. 

1785ൽ പാേറmാ7ൽ േതാമാക;നാർ വർ;മാന noക;ിൽ ഇ(കാരം എpqകCrായി: 
"ഞaൾ േറാമയിൽ പാർ;കാല;് കി+ിയ ഇടേവളയിൽ നcെട േദവസഹായം പിRെയ 
വി=> പദവിയിൽ (തിtിേ7rതിെA ആവശYകതെയuറിH് ഒv നിേവദനം മwാൻ 
(േജാസഫ് കരിയാKിൽ െമ@ാേ*ാലീ;) ല;ീനിൽ എpതിCrാ7ി (nണYവാ4ാvെട 
നാമകരണ;ിെA zമതലCR തിvസംഘ;ിെA തലവനായ) കർദിനാളി]R ഒv (േതYക 
അേപ|േയാ}~ടി അേ�ഹ;ിെA ക�ിൽ ഏൽപിuകCrായി." (വർ;മാന noകം. 
അ>Yായം 49.) നcെട സഭ7് ഈ വി=>ൻ എ@ (ിയെ*+വനാെണW് "നcെട േദവസഹായം 
പിR" എW (േയാഗം വY�മാuQrേeാ.  

അWെ; തിvവിതാം~ർ രാജY;ിൽ, ഇWെ; കനYാ5മാരി ജിeയിൽ ഒv ൈഹ^വ 
5}ംബ;ിലാണ് 1712ൽ േദവസഹായം പിR ജനിHത്. നീലക�പിR എWായിvQ േപര്. 
തിvവിതാം~ർ രാജാവിെA പ+ാള;ിൽ േസവനം െച�വരേവ , േമgേദYാഗ�നായ 
കേ;ാലി7ാ വിശkാസി ഡ�കാരൻ ഡിലേനായിCമായി പരിചയ;ിലായി. നീലക�പിRCെട  
5}ംബ;ിൽ ഒWി] nറെക ഒWായി ഏെറ �ര[aൾ അ]ഭവെ*+ അവസരമായിvQ അത്. 
ഏെറ �ഃഖിതനായി കാണെ*+ നീലക�പിRേയാട് ഡിലേനായ് വളെര സൗ�ദ;ിൽ 
�ഃഖകാരണം ആരാ6. തെA 5}ംബ(ശ് നaൾ പ�വH നീലക�പിRേയാട് ഡിലേനായ് 
പഴയനിയമ;ിെല േജാബിെA കഥ വിവരിH് ആശkസി*ി�. ൈദവം ചിലേ*ാൾ �രിതaളി�െട 
നe മ]ഷYvെട വിശkാസെ; പരീ|ി7ാ�െrW് േബാധYെ*};ി. ൈ�oവവിശkാസ;ിൽ 
ആഴെ*+ ഡിലേനായിCെട വാuകൾ നീലക�പിRെയ ഏെറ സാ[kനെ*};ി . 
കേ;ാലി7ാവിശkാസെ;*Kി ~}തൽ അറിയാൻ അേ�ഹം ആ�ഹം (കടി*ിHേ*ാൾ േജാൺ 
ബാപ്Kി�് �;ാരി എW െജസ�+് ൈവദികെA അ}7േല7യ�. ഒൻപqമാസെ; 
വി ശkാ സ പ രി ശീ ല ന ;ി ] േശ ഷം  1 7 4 5 െമ യ്  1 4 ന്  മാ േmാ ദീ സ സkീ ക രി H് 
കേ;ാലി7ാസഭയിൽ അംഗമായി ലാസർ എW േപര് സkീകരി�. അതിെA തമിഴ് �പമാണ് 
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േദവസഹായം. ൈദവം സഹായിuQ എWാണേeാ ലാസർ എW േപരിെA അർ�ം. 
അQZതൽ, തനിu ദാനമായി ലഭിH വിശkാസെമW വലിയ നിധി മ�Rവvമായി പFിടാൻ 
േദവസഹായം ഏെറ തീ�ത കാണി�. അേ�ഹ;ിെA ഭാരY ഭാർഗവി അmാൾ, െതേരസ 
(തമിഴിൽ �ാന�) എW േപരിൽ മാേmാദീസ സkീകരി�. 

േദവസഹായം പിRCെട മാനസാ[രം സ�ഹ;ിൽ എതിർ*ി] കാരണമായി. ഏതാ]ം േപർ 
അേ�ഹ;ിെനതിെര രാജസമ|ം 5Kാേരാപണം നട;ി. േദവസഹായം പിR അറ� 
െച�െ* . വിചാരണേവളയിൽ തെA വിശkാസ;ിൽ ഉറ�നിW േദവസഹായം ജയിലിൽ 
അട7െ*}കCം ഏെറ പീഡി*ി7െ*}കCം ഉrായി . അേ�ഹ;ിെA ധീരമായ 
വിശkാസസാ|Yം അ¡വർഷെ; ജയിൽവാസ7ാലം നീ¢നിQ. ജയിൽവാസ;ിനിടയിൽ 
ദീർഘേനരം (ാർ�ിHqം  െവRി, ശനി ദിവസaളിൽ നcെട കർ;ാവിെA മരണെ;Cം 
ൈദവമാതാവിെA വYാ5ലതകെളCം ധYാനിH് േനാ£ം ഉപവാസ¤ം അ]tിHqം മ� 
ജയിൽവാസികൾuം വാർഡ4ാർuം വലിയ (േചാദനമായിvQ.  

1752 ജ]വരി 14 ന് രാജകwന(കാരം അേ�ഹം െവടിെവ� െകാeെ* . െവടിേയൽuേ¥ാൾ 
അേ�ഹം Z 5;ി (ാർ�ിuകയായിvQ. അവിെട;െW ഉേപ|ി7െ*+ ¦തേദഹം 
പ|ികൾuം വനY¦ഗaൾuം ഇരയായി. നാ§കൾuേശഷമാണ് അവേശഷിH ശരീരഭാഗaൾ 
േകാ+ാറിെല വി=> Iാൻസിസ് േസവYറിെA പRിയിൽ (ഇWെ; ക;ീ¨ൽ) അട7ം 
െച©ത്. അW് േകാ+ാർ െകാHി �പതCെട ഭാഗമായിvQ. വി=>െA മരണവാർ; 
അറിªേ*ാൾ അWെ; െകാHി െമ@ാൻ നZെ7ാv ര�സാ|ിെയ ലഭിHതിൽ 
ന^ി«ചകമായി േoാ@ഗീതമാലപി7ാ]ം പRിമണികളടി7ാ]ം എeാ പRികളിേലuം 
കwന അയ�. 1756ൽ ഈ വിവരaെളാെ7 ഉൾെ7ാ¬W സമ�മായ റിേ*ാർ+് െകാHി െമ@ാൻ 
മാർപാ*് അയ®കCZrായി. 

2012 ഡിസംബർ 2 ന്  നാഗർേകാവിൽവ� നടW േദവസഹായം പിRെയ വാNെ*+വനായി 
(ഖYാപിH തിv7ർm;ിൽ പെF}7ാനായത് വലിയ ൈദവാ]�ഹമായി ഞാൻ കvqQ. 
ഭാരത;ിൽ നിQR ഒv അSായ ര�സാ|ി ആദYമായി വി=>vെട ഗണ;ിൽ 
േചർ7െ*}W ഈ അവസര;ിൽ ഓസ് േ°ലിയയിgം ന�സീലൻഡിgം ജീവിuW 
നZേ7ാേരാv;ർuം േദവസഹായം പിRCെട വി=> ജീവിത മാ±ക വിശkാസജീവിത 
സാ|Y;ിന് വലിയ (േചാദനമാകെ+. വി=> േദവസഹായം പിRCെട മാധY�Yം വഴി 
ധാരാളം അ]�ഹaൾ നeവനായ ൈദവം നmിൽ െചാരിയെ+. 

2022 െമയ് 15 ഏK¤ം ഉചിതമായി ആചരി7ാൻ എeാവെരCം ഒരി7ൽ²ടി ആഹkാനം െചlQ. 

മിശിഹായിൽ േ³ഹേ;ാെട, 

നിa§െട പിതാവ്  

+ േബാസ് േകാ n´ർ                                                                      2022 െമയ് 1 
െതാഴിലാളി മധY�നായ വി=> യൗേസ*ിെA തിvനാൾ  

NB: ഈ സർuലർ 2022 െമയ് 8ന് (ഞായർ) പRിയിൽ വായിേ7rതാണ്.
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