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Hearty Condolence

We express our heartfelt condolences on the sad demise of Mr. Paulose P.P
father of Mr. Ajesh Paul.

Vicar’s Desk : Rev Fr. Jobbymon Skaria
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അനുഗ്രഹവുും ശാപവുും
ഫാ. തതാമസ് പുതിയാമഠത്തിൽ
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ഏന്റെ ബന്ധന്റെട്ടുകിടക്കുന്ന
വാക്കുകളാണ അനുഗ്രഹവുും ശാപവുും. മനുഷ്യർ തങ്ങളുന്റട ജീവിതത്തിന്റെ
ഏറ്റക്കുെച്ചിെുകന്റള ഈ പദങ്ങളുമായി താദാത്മ്യും ന്റെയ്യാെു ണ്ട.
കാരണും
അനുഗ്രഹങ്ങൾ
ദദവത്തിന്റെ
ദാനമാണന്നും

അതിനു
ജീവിത

പ്രതിസന്ധികൾ ദദവകകാപത്തിന്റെ ഫെമാണന്നള്ള െിന്തയാണ.
ഓന്റരാ

വയക്തിയു ന്റടയു ും

ജീവിതത്തിന്റെ

ദദവീകനുഗ്രഹങ്ങളായാണ

ഉയർച്ചകന്റള

വിെയിരുത്തുന്നത.

മനുഷ്യർ

ബെഹീനരാണന്നും, സർവ്വശക്തനുും സർവ്വവയാപിയു ും, സർവ്വജ്ഞനുമായ
ദദവത്തിന്റെ

കൃപാകാരുണയും

ന്റകാണ്ടു

മാത്രകമ

ജീവിതവിജയും

സാധയമാകുന്റയന്നള്ള െിന്തയാണ ഇതിനു പിന്നിൽ. ഈശവ രസന്നിധിയിൽ
നിന്നള്ള

അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു

ഈശവ രപ്രീതി

കനടുവാനായി

ദദവീക

കെപനകന്റള പാെിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക ബാധയതയു ണ്ടന്നും ഈ െിന്ത
നന്റെ ഓർെന്റെടുത്തുന്ന.
എന്നാൽ ശാപും എന്ന വാക്ക കകൾക്കുകപാൾ തന്റന്ന സാധാരണക്കാരായ
മനുഷ്യരിൽ ഭയും ജനിെിക്കുന്നതാണ. ദദവകകാപവുമായി ഈ വാക്ക
ബന്ധന്റെട്ടുകിടക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയു ും. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടി,
സഥിതി, സുംഹാരകനായ ദദവത്തിന തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിനു കപാെുും
കദാഷ്ും ഭവിക്കുന്നതു ന്റെയ്യുവാൻ കഴിയു കമാ?. ജീവിതത്തിന്റെ താഴെകന്റള
കാെകക്കട, ദുർവ്വിധി, അനിഷ്ട സുംഭവും, അനർത്ഥും എന്നിങ്ങന്റന പെ
കപരുകളിൽ

വികശഷ്ിെിക്കെു ണ്ട.

ഇത്തരും

ജീവിതനുഭവങ്ങന്റള

നിർഭാഗ്യകരമായ സുംഭവ വികാസമായി കാണുന്നവർക്കു മാത്രകമ അതു
കാെകക്കടായി പരിണമിക്കു.

ജീവിതത്തിൽ ദു:ഖങ്ങളുും ദുരിതങ്ങളുമുണ്ടാകുകപാളുും, ഉറ്റവരുന്റട ന്റപട്ടന്നള്ള
സ
ബിസിനസ

മരണും,

പരാജയും,

ന്റതാഴിൽ

കാെകക്കടായി

വിെയിരുത്തുന്നവരുണ്ട.

കനരിടുകപാൾ

ഇത്തരക്കാരുന്റട

നഷ്ടന്റെടൽ

തുടങ്ങിയവ

വിപത്തുകളുും അനർത്ഥങ്ങളുും
ആന്തരിക മനുഷ്യൻ മരവിക്കുകയു ും

മന്ദീഭവിക്കുകയു ും ന്റെയ്യുന്ന. അങ്ങന്റനയു ള്ളവർ മുകന്നാട്ടു നീങ്ങുവാനാകാന്റത
പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു കതിരുകപാെുും കാണാന്റത ഇരുട്ടിൽ തെുന്നതായി
കാണാും.

അവന്റര

മരവിെുും മന്ദതയു ും മാൊന്റത മുകന്നാട്ടു
നീങ്ങുവാനവർക്കു സാധയമെ
ല . ആന്തരീക മനുഷ്യന്റെ ആഴവുും പരെുും കൂടുതൽ
സ ിൊക്കുവാനുും
മനസ
ദദകവാന്മുഖരായി

ബാധിച്ച

വിെയിരുത്തുവാനുും

കരുകത്താന്റട

കുെവുകന്റള

നികത്തുവാനുും

ജീവിക്കുന്നതിനുമുള്ള

അവസരമായി

ജീവിതത്തിന്റെ ദുരനുഭവങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ കഴിയണും.
കൊകത്തിൽ ഇന്ന നിെനിെക്കുന്ന പെ മതങ്ങളുന്റടയു ും വളർച്ചയു ന്റട
െരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ പരികശാധിക്കുകപാൾ
ഒട്ടനവധി
മനുഷ്യ
ജീവിതങ്ങൾ

കഹാമികക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട. അവരുന്റട സഹനവുും തയാഗ്വുും
അവരവരുന്റട
വിശവ ാസ
സുംഹിതകളുന്റട
ന്റവളിച്ചത്തിൽ
നയായികരിക്കത്തതുമാണ.

അവർ

ജീവിതത്തിന്റെ

ദുരിതപർവ്വങ്ങന്റള

തങ്ങളുന്റട
വിശവ ാസ
പ്രമാണങ്ങളുന്റട
സുംരക്ഷണത്തിനുും,
വളർച്ചക്കുതുകന്നതിനുമുള്ള െവിട്ടു പടികളായി പ്രകയാജനന്റെടുത്തുകയാണ
ന്റെയതത.
ശാപം

എന്ന

വരുതിയിലാക്കി
സവാർത്ഥമതികളുമായ
ശാപം

എന്നവാക്ക്

യഥാർതയം

വാക്ക്

സാധാരണ

നിർെുവാനായി
പലരും

അധികാരത്തക്കാതിയന്മാരും,

ഉപയയാഗിക്കുന്നതായി

ദൈവവുമായി

ജനത്തെ

ബന്ധത്തെടുയെണ്ട

കാണാം.
ഒന്നലല

എന്നാൽ
എന്നതാണ്

ദബബിളിൽ പുതിയനിയമത്തിൽ കയശുവിന്റെ കമൽ കുറ്റും കന്റണ്ടത്തുവാനായി
മാത്രും അവന്റെ പിന്നന്റെ കൂടിയിരുന്ന കൂട്ടരായിരുന്ന പരീശന്മാരുും, സാദൂകയരുും.
അവർ

കമാശയു ന്റട

ധരിച്ചവരായിരുന്ന.
നിയമങ്ങൾ

നയായപ്രമാണത്തിന്റെ

സുംരക്ഷകരാണന്ന

അവർ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ

സവ യും

കമൽ കഠിനമായ

അടികച്ചെപിച്ച

തങ്ങളുന്റട സു ഖകൊെുപതക്കുും, ആഡുംബര
ജീവിതത്തിനുും കവണ്ടി ജനന്റത്ത െൂഷ്ണും ന്റെയതിരുന്നവരായിരുന്ന. ജനങ്ങൾ
പാെിക്കണന്റമന്നവർ നിഷ്കർഷ്ിച്ചിരുന്ന നിയമങ്ങൾ

സവ ന്ത ജീവിതത്തിൽ

അവർ പാെിക്കെു ണ്ടായിരുന്നിന്റെ
ല ന്ന മാത്രമെ
ല
ദദവകകാപത്തിന്റെ കപരിൽ
ജനങ്ങന്റള ഭയെികിതരാക്കി അടക്കി നിർത്തുവാനുും ശ്രമിച്ചിരുന്ന. കയശുവിന്റെ
കാെന്റത്ത പരീശപ്രമാണിമാർക്കു സമാനമായ പ്രവൃത്തനങ്ങളുമായി , സവ ന്ത
കനട്ടങ്ങൾക്കുകവണ്ടി നിയമങ്ങൾ െമക്കുന്ന സവ ാർത്ഥതയു ന്റട ആൾരൂപങ്ങന്റള
ഇന്നന്റത്ത

സമൂഹത്തിെുും

അരുതായമകന്റള

കന്റണ്ടത്തുവാൻ

മെക്കുവാനായി

കഴിയു ും.

കാപടയത്തിന്റെ

തങ്ങളുന്റട
ന്റപായമുഖങ്ങളണിയു ന്ന

ഇക്കൂട്ടർ ന്റതറ്റുകന്റള െൂണ്ടികാണിക്കുന്നവന്റര കബാധപൂർവ്വും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
ഒറ്റന്റെടുത്തുവാനായി
ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണാും.
ആട്ടിൻ കുട്ടികന്റള
സ
തെിെടിെിച്ച അവരുന്റട ശിരസ
തകർന്റന്നാഴുകുന്ന രക്തും ആർത്തികയാന്റട
നക്കിനുണയു വാന്റനാരുപിട്ട കുെു ക്കന്റെ കഥ

സവ ാർത്ഥ ൊഭത്തിനുകവണ്ടി

മനുഷ്യന്റന തെിെടിെിക്കുന്നവർക്കു കവണ്ടിയു ള്ള താക്കീതാണ.
ഒരിക്കെുും
ആരുംഭിച്ച

മുങ്ങുകയിെ
ല ന്റയന്നള്ള
ആഡുംബരക്കെൊയ

അവകാശ

വാദകത്താടുകൂടി

ദടറ്റാനിക്കിനു

കന്നിയാത്ര

സുംഭവിച്ച

ദുരന്തും

എെ
ല ാവർക്കുും പാഠമാണ. അറ്റൊെിക്കിന്റെ വിരിമാെിെൂന്റടയു ള്ള കന്നിയാത്രയിൽ
സമുദ്രത്തിന്റെ മഞ്ഞു മെന്റയ കുെിച്ച മന്ററ്റാരുകെെിൽ നിന്നും മുന്നെിയിെ
കിട്ടിയിട്ടുും അതു വകവക്കാന്റത മുകന്നാട്ടു നീങ്ങി

മഞ്ഞുമലയിൽ തട്ടി തകർന്ന് 2000

ഓളം യാത്തക്കാരുമായി അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്ത്തറ അടിെട്ടിലുറഞ്ഞ ദടറ്റാനിക്ക്

പലരുത്തടയും
ജീവിതെിത്തന
ത്പതീകമാണ്.
ജീവിതെിൽ
എത്തെലലാം
യനട്ടങ്ങൾ സവെമാക്കിയാലും ദൈവത്തെ മറന്നുള്ള ത്പവൃെനം ത്തകാണ്ട്
അവത്തയലലാം തകരുവാൻ ഒരു നിമിഷം മതി.
പിന്നീട് അതിന്ത്തറ കാരയ
കാരണം അയനവഷിത്തെെി നില്ക്കുന്നത്
ദൈവയകാപം ശാപം തുടങ്ങിയ
പൈങ്ങളിലായിരിക്കും.
എന്നൽ ജീവിതെിൽ എെു ൈുരിതങ്ങളുണ്ടായാലും ഏതു മഞ്ഞുമലയിൽ
ത്തെന്നിടിൊലും ദൈവെിൽ പൂർണ്ണമായി ആത്ശയം വയ്ക്ക്കുന്നവയരാടുകൂത്തട
ദൈവെിന്ത്തറ
അൈൃശയമായ
കരങ്ങൾ
എയൊഴും
ഉണ്ടാകും.
അത്പകാരമുള്ളവർക്ക് ജീവിതെിത്തല ഉയർെ താഴ്െകത്തളലലാം
അനുത്ഗഹെിന്ത്തറ നാൾവഴികളായി അനുഭവത്തെടും..

Prayer meetings arranged in June
12-June -2015-Friday
Mr.Biju Mullamkuzhithadathil
Address: #46, St James's Wood, South Circular Road, Dublin 8.

26-June -2015-Friday
Mathew Joy Paulose
Address: Flat 2D, St Anthony's, Myrtle Avenue Dun Laoghaire.

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

Birthdays Celebrated in June
BINU BABY ANTHINATTU
MERLIN ELSA DAVID
SAM KURIAKOSE
FIONA RACHEL BIJU
MARIA BINU ANTHINATTU
SARAH PAUL
JOEL TOM JACOB

ALPHEUS K. ALIAS
COLIN BASIL DELMON

CHRISTA GIGI
ALEXIO SAM
ELIAS THOMAS
SMITHA VARGHESE

KURIAKOSE P C

ANN PAUL

NIJU SCARIAH

RIENCY MATHEW

MARY SMALL FINCY

DAVIN ANIL

ALEX JAJI

DERON ANIL

PRINCE KURIAKOSE

EVA ANN THOMAS

SHABU PAUL

IRINE MARY JAIN

DAVID SHALLOT

ANMARIYA AJU
CHRIS PAUL CHIKKU

MITHRA VARGHESE
IVA GEORGE

Anniversaries Celebrated in May

GIBU JOSEPH
RONY MATHEW
JAI K JOHN
ADHISON GEORGE
FR JOBYMON SKARIA
BENOY.A.KURIAKOSE
GIGI P THOMAS

ഡബ്ലിൻ യായക്കാബായ പള്ളിയിൽ അവധിക്കാല മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ജൂദല അഞ്ാം
തീയതി ആരംഭിക്കുന്നു
======================================================================================================

ഡബ
ല ിൻ ന്റസെ ഗ്രീകഗ്ാെികയാസ യാകക്കാബായ സു െിയാനി പള്ളിയിൽ അവധിക്കാെ
സ ു കൾ ജൂദെ അഞ്ാും തീയതി ആരുംഭിക്കുന്ന. കുട്ടികളിൽ പിെന്ന
മെയാള ഭാഷ്ാ ക
ല ാസ
നാടികനക്കുെിച്ചുള്ള അവകബാധും വളർത്തുകന്റയന്ന െക്ഷയകത്താന്റടയാണ മെയാളും
സ ു കൾ
ക
ല ാസ

ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്നത. മെയാള ഭാഷ്ാ പ്രാവീണയവുും പ്രായവുും അനുസരിച്ച മൂന്ന
സ ു കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നന്റതന്ന ഇടവക ഭാരവാഹികൾ
വിഭാഗ്ങ്ങളായി തിരിച്ചാണ ക
ല ാസ
അെിയിച്ചു.
സമിത്ത ഫീൽഡിെുള്ള ന്റസെ ഗ്രീകഗ്ാെികയാസ പള്ളിയിൽ, ജൂദെ അഞ്ാും തീയതി
സ ു കൾ
മുതൽ ഒൻപത ഞായൊഴച്ചകളിൽ 12:30 മുതൽ 2:00 വന്റര യാണ മെയാളും ക
ല ാസ
സ ു കളികെക്ക
നടത്തുന്നത. തികച്ചുും സൗജനയമായി നടത്തന്റെടു ന്ന ഈ ക
ല ാസ
എെ
ല ാവന്റരയു ും സവ ാഗ്തും ന്റെയു ന്ന.
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾക്ക 0868054500 / 0857184293

