GREGORIAN VOICE
Newsletter of St.Gregorios Jacobite Syrian Orthodox Church, Dublin
(For private circulation only)

July 2016

Our prayerful wishes to His Beatitude Catholicos Aboon Mor Baselios
Thomas I, on his 14th Enthronement as Catholicos of India.

GREGORIAN VOICE

H.B. Catholicos Mor Baselios Thomas I (Bava) was born in the Cheruvillil family
of Vadayambadi, Puthenkuriz to Mathai and Kunjamma on 22nd July 1929.
Early part of Bava's life was full of sufferings. As a child Bava had frequent
bouts of illness. Bava's mother used to take the young Bava frequently to the
nearby Malecuriz Dayro where the relics of late Patriarch St. Ignatius Elias III
and Saint Gregorios Geevarghese Parumala Thirumeni) had been interred. One
night, as Bava's mother prayed with the young boy on her lap, she had a vision
which prompted her to dedicate the boy to the service of the church. Within
days, the Bavas illness was entirely cured. God was with Bava, guiding Bava
and shaping Bava.
Bava is now 88 years old and has dedicated his life for us guiding us in every
footsteps.
All of us at St Gregorios Jacobite Sysrian Orthodox Church,
Dublin wish our Bava a very happy birthday

വിശുദ്ധ കുര്ബാനയുടു ഒ ുകുകം

ഓര്തഡോകാസ് വിശവാസതില്ുകു ിിനയും രകംിികു്നത്
കാത്രി മുരല് അല്ല, സന്ധ്യ മുരല് രണ് (സന്ധ്യ മുരല്
സന്ധ്യ വ ക). അത്രകാകം വി. കുര്ബാനയുടു ഒ ുകുകവും
സന്ധ്യ മുരല് രകംിികു്നതു. വി. കുമ്പസാകവും ഏഴു
ഡോനയുക ത ടാമത്രാര്ഥനയുകും  ം ക്രിക ര്ട  ത്രാര്ത്ഥനയുകും  ം
നയുഒതിടി്ട ്
ഡോവണം
വിശവാസികള്
വി.
കുര്ബാനയുടില്
സംബന്ധ്ികാവൂ
എ്നത്
രകിശുദ്ധസി
നയുിഷ്കര്ഷികു്നതു.
രൌക്രയ
ഓര്തഡോകാസ്
രത്ശമങ്ങും ില്
സന്ധ്യാ
നയുമാ്കാകതിനയുു ഡോശഷം രകും രക്രകം സംസാകികുക
കൂഒി
ഇല്ല.
അത്രഡോട െ
ത്രാധാനയുയഡോതാ ഒ
രണ്
വി.കുര്ബാനയുക്ക്ക്
ുകുഡോങ്ങടത്്.
ഇത്രടും
ുകുകതി
ഡോശഷം
ര്ട കാക െ
കകങ്ങും ാല്
“ഹൂഡോസാഡോടാ”
എ്നത
രാരരകിഹാക
ത്രാര്ത്ഥനയുടും
കുര്ബാനയു
സവരകകികു്നത
വിശവാസികള്
ത്രാരിഡോകടത്രാകു്നതു.
നയുമ്കാകങ്ങള്
രൂര്തരകകിിനുരിനയുു
ഡോശഷം
വരനയുത്ശുത്ശൂഷടും
സുിരര്ഘമാട
അനയുുരാരത്രാര്ഥനയുകള്കും
(ഡോത്രാമിഡോടാ ,
ഹൂഡോസാഡോടാ,
സിൊ) ഡോശഷം മാത്രമാണ് വി. കുര്ബാനയു
രകംിികു്നത്.

രൌക്രയ
ഓര്തഡോകാസ്
സികും ി ല്
വി.
കുര്ബാനയു ട
മൂ്നതുിാഗങ്ങും ാടി രികികാം: രൂഡോടാഡോബാ (ുകുക ത്ശുത്ശൂഷ – Prothesis),
രകസയ ത്ശുത്ശൂഷ, കൃരജ്ഞരാ ത്ശുത്ശൂഷ (post communion).
രൂഡോടാഡോബാ (ുകുക ത്ശുത്ശൂഷ) – Prothesis
വിശവാസികള്
രള്ളിടക ത
ത്രാകാകതില്നയുി്നതു
നയുമ്കകികുഡോമ്പാള്
രുഡോകാഹിരസ്ഥാനയുി വി.മദ്ബഹാടില് കടെി നയുഒതു്നത ത്ശുത്ശൂഷ രണ്
രൂഡോടാഡോബാ.
ഈ
സമടം
മദ്ബഹ
രികശരല്ടി്ട ്
മൂഒിടികികും.
ഡോടശുവി െ
നനയുനയുതിനയുാടി
ത്രാര്ഥനയുഡോടാ ഒ
കാതികു്നത
ടഹൂിഡോകഡോരാ ല്ടാണ് വിശവാസികള് രുെതു നയുി്നത് ത്രാര്ത്ഥികു്നതരും
രുഡോകാഹിരനയുകത് ുകുങ്ങു്നതരും. രൂഡോടാ ബാക് കടത്ുത്കമം ഉടത്്:
1. മല്കിസഡോികി െ ത്കമം.
ഇവി ഒ
രുഡോകാഹിര
രി്ട ടാട
ത്രാര്ഥനയുകും ില്ൂ ഒ
അ്പവവര്ുക ും 
ഡോത്രാഡോണാസ്സി ഡോമല്ാടി
(ബല്ിരര)ം)
ത്കമ രഒുതു്നതു.
ഇവി ഒ
മാരാവിഡോനയുാഒും
രകിശുധ മാഡോകാഒും
ഉള്ള
മധയസ്ഥത്രാര്ത്ഥനയുകും  ം
അവര്ക്
ഡോവടത്ിടുള്ള
ത്രാര്ത്ഥനയുകും  ം
കുര്ബാനയുടില്
ഓര്ഡോകടത്
രും  ക ും ടും
സര്വനനയുരകും
ഡോവടത്ി
ത്രാര്ത്ഥികു്നതു.
ഈ
ത്രാര്ത്ഥനയുക ും ല്ലാം രാരഡോമാരനയും ടാരികു്നതവടും അനയുുരാരരൂകിരവും
രണ്.
2. അഹഡോകാ െ ത്കമം
രുഡോകാഹിര
അംശവ്ത്രങ്ങള്
ധകിിനു കാടത്്
രഴട
നയുിടമ
ടാഗങ്ങും  ഒ
രൂര്തരകകണം
രണ്
വിശുദ്ധ
കുര്ബാനയു
എ്നതരി െ
സൂരകമാടി ഈ ശുത്ശൂഷ നയുഒതു്നതു.
രൂഡോടാഡോബാക് ഡോശഷം വി. കുര്ബാനയു രകസയമാടി രകംിികു്നതരിനയുു
മു്നതമാടി
രഴടനയുിടമ
വാടനയു
ത്കമരകകിിനുികികു്നതു.
ഇ്
രഴടനയുിടമതി െ
രൂര്തരകകണം
രണ്
രുരിടനയുിടമം
എ്നതും,
രഴടനയുിടമം ഇല്ലാ ര രുരിടനയുിടമം ഇ ല്ല്നതും നയു െ ഓര്െി്പവികു്നതു.
ു്പവം ത്കി്രുവി െ നനയുനയും കാതികു്നത ടിത്സാഡോടല്ുകാകു ഒ അവസ്ഥടും
നയു െ ധയാനയുി്പവികു്നതു.
രകസയാകാധനയു (The Public Rite)
രകസയാകാധനയു എ്നത
വി. കുര്ബാനയുടു ഒ കടത്ാം ിാഗ ത വരടത്ും കടത്ു
ിാഗങ്ങള്
രടി
രികികാം:
രാരുവാടുള്ള
രകസയാകാധനയുടും
അനയുഡോ ാെടും.
രകസയാകാധനയു
രകംിികു്നത്
“നയുി ്നത
ത്രസവിിനു
മെിടാമും….” എ്നതാണ്, അഡോ്പവാള് മെ നയുരകു്നതു. ഇരിനയുു ുകു അര്ഥം ഉടത്്.
വി.മര്തമെിടം
അെടു ഒ
ഉികം
രകു്നത
മെവിഒതില്നയുി്നതും
ഡോല്ാകതിഡോല്ക്
ഡോടശു
നനയുിിനു
വരണു.
ര
സമടം
മദ്ബഹ
രുല്കൂഒി നയുടും
ഡോത്രാഡോണാസില്
നാരം രക്ക്ര
ത്കി്രുവി െ
സാ്നതിദ്ധയഡോതടും ത്രരിനയുിധാനയും രയ്യ ്നതു. അരിനയുാല്, കാഴ്രകള്

അര്്പവിിനു
വണങ്ങിട
വിിവാ മാ ക
ഡോരാ ല്
രുഡോകാഹിര
ധൂരം
അര്്പവിിനു
ബല്ിരര)ം
രു ി
നയുാ്ഡോകാണുകും  ം
രുംബികു്നതു.
രുഡോകാഹിര െ മു്നതില്ും രുെകില്ും രിെകഒികു്നത മാല്ാാമാ ക ഡോരാ ല്
മകുവഹ്സാകള്
(ഓര്തഡോകാസ്
രകാധനയുടില്
ഉരഡോടാഗികു്നത
മാല്ാാമാകു ഒ കൂരം
കാതിട മണികഡോും ാട് കൂഒിട കില്ുകു്നത ുകു
ഉരകകണം) രെ്നതു ശബ്ദം ഉടത്ാകു്നതു. രുഡോകാഹിര െ മു്നതില് കതിട
മഴുകുരികി രിഒിിനു കാടത്് ഡോരാകു്നതു. അ് ഇഒട ക വഴികാണിിനു
വാനയുി ല്രാക ത
സൂരി്പവികു്നതു.
ഈ
സമടം
“നയുി
മാരാവ്
വിശുദ്ധ മാര്…..”എ്നത
ഗാനയും
രല്രികു്നതു.
ഈ
ഗാനയുതില്
ഡോടശു
രകാ ണ്നതും എന്താ ണ്നതും എന്തിനയുുഡോവടത്ി മനയുുഷയനയുാടി എ്നതുള്ളരും
ഓര്തു ധയാനയുിിനു്
കാടത്് ദിവഡോതാട് കൃര ടാരികു്നതു. ഡോടശുവി െ
നനയുനയും
സര്വനനയുതിനയുും
ര ണ്നതുള്ള് കാടത്്
എല്ലാവര്കും
ധൂരംവരശിടി്ട ് രുഡോകാഹിര
ദത്രശുദ്ധകരര്തനയുതിഡോല്ക് കഒകു്നതു. ഇ്
കര്താവ്
ശുദ്ധനയുും
ശക്തിമാനയുും
മകണം
ഇല്ലാതവനയുും
ര ണ്നത
എഒുതുരെ്ു ദിവ ത ്രുരികടും നയുമുകാടി ത്കി്രു സഹിിനു
കഷ്ടരടും ത്കൂശുമകണവും ഓര്തു ദിവഡോതാട് കകുണ ടാരികുകടും
രയ്യ ്നതു.
(രുഒകും)

നിഡോനയുാ അിനു

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

Vanitha Samajam Chain Prayer
Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs
Please contact samajam.jacobitechurchdublin@gmail.com

The Prince of Preachers, this brilliant father of Church was born in Antioch AD 344. His father was a
high army officer in the Praetorian Guard, who died in his infancy. He had an excellent secular education under the great pagan teacher Libanius, who taught also St. Basil and St. Gregory Nazianzen as
well as the Emperor Julian.
He wanted, mostly by the persuasion of St. Basil, when very young, to become a monk. But his mother,
a widow, was sick, and he had to look after her. So he stayed at home and imposed a monastic rule
upon himself.

In 374 his mother died. John was now free to be a monk. But the people of Antioch wanted to make him
a bishop. But he escaped the pressure and lived as a monk of the very strict order of St. Pachomius.
His health was sadly undermined by the rigour of his asceticism.
In 381, he was ordained deacon by Mar Meletios, and was attached to Bishop Flavian of Antioch. He
became a very famous preacher during five years in the diaconate. The Antiocheans gave him the
name Chrysostomos, which means ‘Golden-mouthed’ (the equivalent of English “silver-tongued.”)
Antioch was a nominally Christian city-beautiful, with a straight and wide royal avenue traversing its four
-mile length, with beautiful marble columns and golden statues on either side. But it was full of cruel,
quarrelsome, slanderous, gossiping people, many of whom called themselves Christians.
St. John Chrysostom’s preaching for 12 years as a priest changed the moral values of the city. He
preached mainly from the Bible. His homilies on the Bible have earned him a title as one of the greatest
Bible teachers of all history. He had a great capacity to discern deep spiritual meaning in the Bible and
to apply it directly to the practical problems. The court, the clergy and the people had all become morally lazy, because their bishops had no great spiritual quality with which to inspire them. They were selfindulgent, luxury loving, quarrelsome. As the bishops, so the people.
Mar Ivanios preached also against the economic and social evils of his city. He preached against vice
and extortion, corruption and bribery, black-marketing and discrimination. He enjoined the virtues of humility, honesty, simplicity, love and service.
In 398 he was chosen by the Emperor Arcadius to become Patriarch of the Imperial
City,Constantinople. In Constantinople he
found the patriarchal palace very similar to the Imperial palace, full of luxury and corruption. He set himself to cleaning house first. He purged the bishop’s house of all the corrupt priests, monks and laymen,
and changed it from a palace into a monastery.

He then began attacking the corruption in the Government and the Imperial palace. He preached
against the personal conduct of the pleasure-loving Empress and the Minister of the Emperor. They became his enemies. All the rich and self-indulgent people of Constantinople became infuriated by his
preaching against corruption and injustice.
Mar Theophilos of Alexandria took advantage of all these enmities and convened the Synod of the Oak
(403 A. D) which excommunicated Mar Chrysostom on 29 charges, almost all of them false.

He was soon reinstated by the Emperor. But he continued to incur the displeasure of the Empress. He
was again excommunicated, on the charge that he assumed charge of a see
when he had been canonically
excommunicated. He was
exiled and persecuted, and
when his health failed, was
made to walk very long distances in severe weather,
and died while walking, falling
on the road, breathing his
last on September 14th in AD
407 and uttering the words
“Glory be to the Lord of all for
everything.”

Mar Ivanios was not a great
standing preacher and Bible
great personal holiness. He,
are the two most popular
ern people, probably bederstand than the other

theologian, but he was an outteacher. He was a man of
along with Mar Athanasius,
Eastern fathers among westcause they are easier to unmore profound fathers.

Theologically, his greatest teaching was on the Priesthood. We give below a few quotations:
“When you see the Lord sacrificed and lying before you, and the High Priest (bishop) standing over the
sacrifice and praying, and all who partake being coloured with that precious blood, can you think that
you are still among men and still standing on earth? Are you not at once transported to heaven and,
having driven out of your soul every carnal thought, do you not with soul naked and mind pure look
round upon heavenly things? Oh, the wonder of it! Oh the loving kindness of God to men! He who sits
above with the Father is at that moment held in our hands, and gives himself to those who wish to clasp
and embrace him - which they do all of them, with their eyes............ Anyone who considers how much it
means to be able, in his humanity, still entangled in flesh and blood, to approach that blessed and immaculate being, will see clearly how great is the honour which the grace of the spirit has bestowed on
priests.”*
He also says clearly that the Priest has been given an authority higher than that given to the angels that of forgiving sins, of binding and loosing something on earth and thereby binding and loosing in
heaven.

(Irine Jain)
*****************************************
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