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Vicar’sDesk— വജാബിയച്ചൻ
മനസിന്റെ കണ്
ണ ാടിയായിരുന്നു അയാളുന്റട മുഖം. അയാളുന്റട വിങ്ങു ന്ന
മനസു ം വവദനിക്കുന്ന ഹൃദയവും ആ മുഖത്തു ന്റെളിഞ്ഞു കണ്ടു. വന്ദ്യനായ
ഒരു യെിവര്യന്റെ സഹായംവെടി എത്തിയൊയിരുന്നു അയാൾ.
അയാളുന്റട കദനകഥ വകട്ടവപാൾ ഗുരുവേഷ്
ഠ ൻ വ ാദിച്ചു: “നിങ്ങളുന്റട
പ്രശ്
ന ത്തിന
യഥാർഥത്തിൽ
പര്ിഹാര്ം
കന്റണ്്ടത്തണ്ന്റമന്ന
നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുവണ്്ടാ?” “െീർച്ചയായു ം”, അയാൾ മറു പടി പറഞ്ഞു :
“അന്റല
െ ങ്കിൽപിന്റന്ന ഞാനിവിന്റട വരുമായിരുവന്നാ?”എന്നാൽ വന്ദ്യഗുരു
പറഞ്ഞു : “ഓ.... പ്രശ്
ന പര്ിഹാര്ം കാണ്ാന്റനന്നു പറഞ്ഞ എത്രവയാ വപർ
ഇവിന്റട വരുന്നു...”
“പ്രശ്
ന ത്തിനു
പര്ിഹാര്ം
കന്റണ്്ടത്താനന്റല
െ ങ്കിൽപിന്റന്ന
അവർ
എന്തിനാണ് വരുന്നെ?” അയാൾ വീണ്ടും വ ാദിച്ചു.
ഗുരു പറഞ്ഞു : “പ്രശ്
ന ത്തിനുള്ള പര്ിഹാര്ം കന്റണ്്ടത്താൻവവണ്ടിയല
െ
അവർ വരുന്നെ. പ്രശ്
ന ം പര്ിഹര്ിക്കുക എന്നതു വവദനാജനകമാണ്.
പ ം ആശ്വ ാസം വെടി മാത്രം.”
അവർ വരുന്നെ ന്റവറു വെ അല
ഒവട്ടന്ററ മുറിവുകളുള്ളവര്ാണ് നാം. എന്നാൽ നമ്മുന്റട മുറിവുകൾ
സു ഖന്റപടണ്ന്റമന്ന യഥാർഥത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില
െ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ അതു ശ്ര്ിയാന്റണ്ന്നു നാം സമ്മെിക്കുവമാ?
മുകളിലുദ്ധര്ിച്ച കഥയിന്റല ഗുരുവേഷ്
ഠ ൻ പറഞ്ഞതുവപാന്റല,
ജീവിെത്തിന്റല പ്രശ്
ന ങ്ങൾക്കു പര്ിഹാര്ം കന്റണ്്ടത്തുക എന്നെ വളന്റര്
വവദനാപൂർണ്മായ ഒരു കൃെയമാണ്. അതുന്റകാണ്ട നമ്മുന്റട പ്രശ്
ന ങ്ങൾക്കു
പര്ിഹാര്ം കാണുന്നെിൽനിന്ന ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാണ് പലവപാഴും നാം
േമിക്കുന്നെ. മറ്റുള്ളവന്റര് നന്നാക്കണ്ന്റമന്നു നമുക്കാഗ്രഹമുണ്ട.
അവരുന്റട അസു ഖങ്ങൾ വേദമാക്കണ്ന്റമന്ന വമാഹമുണ്ട. അെിനുവവണ്ടി
അവർ എന്താണു ന്റ വേണ്ടന്റെന്നു നമുക്കറിയു കയു ം ന്റ ോം. എന്നാൽ
നന്റമ്മത്തന്റന്ന നന്നാക്കുന്ന കാര്യം വരുവപാൾ നാം സവ ാോവികമായു ം
നിശ്ബദെ പാലിക്കും. പുകവലി, മദയപാനം തുടങ്ങി ദുശ്
ശ ീലങ്ങൾ
നിർത്തുന്ന കാര്യം വരുവപാൾ, അന്റല
െ ങ്കിൽ, ആവര്ാന്റടങ്കിലുമുള്ള പക
(continue in page 6)
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പ്രാർത്ഥന നലകുന്ന ശ്ക്തി :

വൊമസച്ചൻ

പ്രാർത്ഥന
സൃഷ്ടിയു ം
സൃഷ്ടാവും
െമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിന്റെ
ന്റെളിവാണ്.
സൃഷ്ടിയക്ക
സൃഷ്ടാവിന്റെ
സന്നിധിയിയിലുള്ള
വിവധയത്തിന്റെ
പ്രകടനമാണ്
പ്രാർത്ഥന.
പ്രാർത്ഥനന്റയ
െങ്ങളുന്റട
ആവശ്യങ്ങന്റള
അക്കമിട്ടവെര്ിപിയക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടല
െ കരുവെണ്ടെ. മറിച്ച പ്രാർത്ഥന
ദദവസന്നിധിയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ സപൂർണ്
ണ
സമർപണ്മായിട്ടാണ്
കാവണ്ണ്ടെ. പ്രാർത്ഥന ഒരു വയക്തിന്റയ സബന്ധിച്ചിടവത്താളം വലിയ
കരുത്താണ്
പകർന്നു
നലകുന്നെ.
ജീവിെയാത്രയിന്റല
പ്രെിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിെ നൗക കാറ്റിലും വകാളിലും ന്റപട്ട
െകര്ാന്റെ മുവന്നാട്ട നയിക്കുവാനുള്ള ആത്മദധര്യം പ്രാത്ഥനയിലൂന്റട
ലേിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലൂന്റട ദദവവുമായു ള്ള ബന്ധം അറ്റുവപാകാന്റെ
മനുഷ്യനു നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുന്റവന്നുള്ളെ പര്മപ്രധാനമാണ് .
ദദവവുമായു ള്ള
അറ്റുവപാകാത്ത
ബന്ധം
ഒരു
വയക്തിക്ക
ജീവിെവിജയത്തിന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവത്ത ഒന്നാണ്.
ദബബിളിന്റല സങ്കീർത്തനങ്ങളുന്റട ര് ിൊവ പറയു ന്ന മവനാഹര്മായ
ഒരു പദയ ശ്കലം ഏന്ററ ിവന്താദ്ദീപകമാണ്. "കൂര്ിരുൾ ൊഴവര്യിലൂന്റട
നടന്നാലും
ഞാന്റനാര്നർത്ഥവും
േയന്റപടു കയില
െ ".
കാര്ണ്ം
പ്രപഞ്ചകർത്താവും
ഇരുട്ടിൽ
ന്റവളിച്ചമായി
കൂന്റടയു ള്ളെിനാൽ
േയപാടിനു പ്രസക്തിയില
െ .
"ശ്ത്രുക്കൾ എന്റെ
വനന്റര് അണ്ിനിര്ന്നാലും ഞാൻ േയന്റപടു കയില
െ ". എന്നു പറയു ന്ന കവി
ആവശ്യന്റപടു ന്ന
കാര്യം
സർവ്വശ്ക്തനായ
ദദവത്തിന്റെ
മവനാഹാര്ിെ ദർശ്ിക്കുവാനും ധയാനിക്കുവാനും അവിടു ന്റത്ത ആലയത്തിൽ
പാർക്കുവാനുമുള്ള അനുവാദമാണ്. മാൊപിൊക്കളും ഉറ്റവരും ഉടയവരും
ഉവപക്ഷിച്ചാലും സർവ്വശ്ക്തനായ ദദവം െന്റന്ന കാത്തുന്റകാള്ളുന്റമന്നുള്ള
ഉറപ ആ േക്തനുണ്ട. പ്രെിസന്ധിഘട്ടത്തിലും
മുവന്നറു വാനുള്ള
ഉൾകരുത്ത െന്നാലും എന്ന സങ്കീർത്തന ര് ിൊവ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഒരു സാധാര്ണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന പലവപാഴും പ്രെികൂല
സാഹ ര്യങ്ങന്റള അെിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കവണ് എന്നായിര്ിക്കും.
എന്നാൽ
സങ്കീർത്തനക്കാര്ൻ
ഓർമ്മന്റപടു ത്തുന്നെ
പ്രെികൂല
സഹ ര്യങ്ങളിൽ
ഉറപും
ദധര്യവുമുള്ള
ഒരു
ഹൃദയമുണ്ടായിര്ിവക്കണ്ടെിന്റെ പ്രാധാനയന്റത്തക്കുറിച്ചാണ്.
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പ്രാർത്ഥനയിലൂന്റട ദദവവു മായി നിർന്തര് സപർക്കത്തിലായിര്ിക്കുന്ന ഒരു
വയക്തിന്റയ സംബന്ധിച്ചിടവത്താളം പ്രാർത്ഥന ശ്ക്തമാന്റയാരു വകാട്ടയാണ് . ആ
വയക്തിയു ന്റട ജീവിെത്തിൽ ദദവ നിവക്ഷധപര്മായ സംഗെികൾക്ക സഥാനമില
െ
എന്നുമാത്രമല
െ
ദദവ
വിരുദ്ധ
പ്രവൃത്തനങ്ങളിവലക്ക
വഴുെിവപാകാന്റെ
ഒരു വയക്തിയു ന്റട ജീവിെത്തിൽ ശ്ക്തമാരു വകാട്ട െീർക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനന്റകാണ്ട
സാധയമാകുകയു ം ന്റ േുന്നു.
സപൂർണ്
ണ മായ ആത്മസമർപണ്ത്തിന്റെ അനുേവമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന
പ്രദാനം ന്റ േുന്നെ. ഒരു ിത്രകാര്ന്റെ മു ൻപിലു ള്ള കയാൻ വാസിനു തുലയമാണ്െ.
ിത്രകാര്ന്റെ ോവന ഇെൾ വിര്ിയു വപാൾ കയാൻ വാസിൽ മവനാഹര്മായ ിത്രം
ന്റെളിഞ്ഞു വരും. അതുവപാന്റല ദദവ സന്നിധിയിൽ, ദദവഹിെം െന്നിൽ
നിറവവറു ന്നെിനായി
പൂർണ്
ണ മായി െന്റന്ന െന്റന്ന ദദവ സന്നിധിയിൽ
സമർപിക്കുന്ന അനുേവമാണ് പ്രാർത്ഥന.
ദദവവു മായി ഇടമു റിയാത്ത
സു ദൃഢമായ
ബന്ധത്തിൽ
നില
നിലക്കുന്ന
വയക്തിവക്ക
ഈ
അനുേവം
സാധയമാക്കുവാൻ കഴിയു . പലവപാഴും പലരുന്റടയു ം പ്രാർത്ഥന
ഇടമു റിഞ്ഞു വപാകാറു ണ്ട. ദദവാലയങ്ങളിലു ം മറ്റ ആത്മീയ െലങ്ങളിലു ം
കുടു ംബബന്ധങ്ങളിലു ം
മറ്റുെലങ്ങളിന്റലാന്റക്ക
പ്രാർത്ഥനയു ന്റട
അനുേവത്തിലായിര്ിക്കുന്നവർ ധാര്ാളം ഉണ്ടായിര്ിക്കാം. എന്നാൽ ദദവവു മായി
അനുനിമിഷ്വു ം
ബന്ധത്തിലായിര്ിക്കുന്നവർ
വിര്ളമാണ്.
ആധൂനിക
ജീവിെത്തിന്റെ
െിര്ക്കുകളിൽ
മന്ററ്റല
െ ാകാര്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ സമയം
കന്റണ്ടത്തി കാര്യങ്ങൾ ന്റ യെ െീർക്കുവാൻ േമിക്കിവപാൾ മാറ്റിന്റവക്കന്റപടു ന്നെ
പലവപാഴും പ്രാർത്ഥനമാത്രമായിര്ിക്കും.
എന്നാൽ മാറ്റിന്റവവക്കണ്ടവ പലതും
ന്റ യെ െീർക്കുവാൻ എത്ര പ്രയാസമനുേവിച്ചും േമം നടത്തുന്നൊയി
കാണുവാൻ കഴിയു ം.
പ്രാർത്ഥന ഉവപക്ഷിക്കുന്നെിലൂന്റട ദദവവു മായു ള്ള
ബന്ധത്തിൽ നിന്ന മനുഷ്യൻ അകന്നു വപാകുന്നു. ഫലവമാ ദദവീക വിരുദ്ധ
ബന്ധങ്ങവളാട മനുഷ്യൻ അടു ക്കുകയു ം ന്റ േുന്നു.
ഒര്ിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം കച്ചവടക്കാർ െങ്ങളുന്റട ര്ക്കുകൾ മൃഗങ്ങളുന്റട പു റത്ത കയറ്റി
വിജന പ്രവദശ്ത്തുകൂന്റട യാത്ര ന്റ േുകയായിരുന്നു. വഴിയരുകിൽ ന്റകാള്ളക്കാർ
പെിയിരുന്ന ആളുകന്റല കവർച്ച ന്റ േുന്നെ അക്കാലത്ത സാധാര്ണ്മായിരുന്നു.
ഈ കച്ചവടക്കാർ പകൽ വനര്ത്ത യാത്ര ന്റ യെ ര്ാത്രിയാകുവപാൾ
എവിന്റടന്റയങ്കിലു ം കൂടാര്മടിച്ചു ൊമസിക്കും. ര്ാവിന്റല യാത്ര തുടരുകയു ം ന്റ േും.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഏൊനും ന്റകാള്ളക്കാർ ഇവരുന്റട പിന്നാന്റല കൂടിയിരുന്നു.
എന്നാൽ കച്ചവടക്കാരുന്റട കൂടാര്ത്തിനു ു റ്റും ഒരു ദിവയ പ്രകാശ്ം വലയം ന്റ യെ
വകാട്ടെിർത്തിര്ിക്കുന്നൊയി വൊന്നിയെിനാൽ ന്റകാള്ളക്കാർക്ക കൂടാര്ത്തിൽ
പ്രവവശ്ിക്കുന്നെിന സാധിച്ചില
െ . എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ര്ാത്രിയിൽ കച്ചവടക്കാർ
ഉറങ്ങു ന്ന
കൂടാര്ത്തിനു
ദിവയ
പ്രകാശ്
വലയം
ഇല
െ ാ
ു റ്റും
എന്നുകണ്ട കവർച്ചക്കാർ കൂടാര്ത്തിൽ പ്രവവശ്ിച്ചു.
5

കച്ചവടക്കാർ പര്ിഭ്രാന്തര്ായി. ന്റകാള്ളക്കാർ
കവർച്ചനടത്തിയില
െ . അതുവന്റര് ആ
കൂടാര്ത്തിൽ പ്രവവശ്ിക്കുവാൻ കഴിയാന്റെ
വപായെ എന്തുന്റകാണ്ടാണ്ന്നവർ
വിശ്ദീകര്ിച്ചു.

െങ്ങളുന്റട ഇടമുറിയാത്ത
പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ആ വലയം എന്നും
യാത്രാക്ഷീണ്ം ന്റകാണ്ട െങ്ങൾക്ക അന്ന പ്രാർത്ഥിക്കൻ
കഴിയാന്റെ വപായൊണ് െങ്ങളുന്റട
വകാട്ടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുവാനുള്ള കാര്ണ്ന്റമന്നും കച്ചവടക്കാർ
പറഞ്ഞു . ഇടമുറിയാത്ത പ്രാർത്ഥന ബലവും ശ്ക്തിയു ം ന്റകാട്ടയു മാണ്.
പ്രാർത്ഥനയിൽ േംഗം േവിച്ചാൽ ദദവീക വിരുദ്ധ ശ്ക്തികൾക്ക
ജീവിെത്തിവലക്കുള്ള വാൊയനങ്ങൾ തുറന്ന ന്റകാടു ക്കലാവും.
വൊമസച്ചൻ

(Vicar’s desk continue from page 3)
അസൂയ, ന്റവറു പ എന്നിവ ഇല
െ ാൊക്കുക എന്ന പ്രശ്
ന ം വരുവപാൾ,
നമ്മുന്റട നിലപാട ഇെവല
െ ? നമ്മുന്റട േദ്ധ പലവപാഴും െന്റന്ന
മറ്റുള്ളവരുന്റട നയൂനെ കന്റണ്്ടത്തുന്നെിലും അവയക്കു പര്ിഹാര്ം
നിർവദശ്ിക്കുന്നെിലുമാണ്വല
െ ാ.
വര്ാഗങ്ങളുന്റണ്്ടന്നു നമുക്കു സമ്മെിക്കാം. വര്ാഗലക്ഷണ്ങ്ങൾക്ക
എന്നെിവനക്കാവളന്ററ യഥാർഥ വര്ാഗങ്ങൾക്കുെന്റന്ന നമുക്കു ികിത്സ
ന്റ ോം. എങ്കിൽമാത്രവമ ആശ്വ ാസന്റത്തക്കാവളന്ററ യഥാർഥത്തിലുള്ള
വര്ാഗശ്മനം
നമുക്കു
ലേിക്കൂ.
വനാപ
കാലം
അവനവന്റന
കന്റണ്ടത്തുവാനുള്ള
കാലഘട്ടമാണ്,
പിൊവിന്റെ
േവനന്റത്ത
അവനവ ഷ്ിക്കുവാനുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ശ്ര്ീര്ം
്
േക്ഷണ്ന്റത്ത
ന്റവടിയു വപാൾ
മനസ
ദുർവ്വി ാര്ങ്ങന്റള
ന്റവടിയു വാനുള്ള
കാലഘട്ടമാണ്.
സസവനഹം വജാബിയച്ചൻ
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“I miss Ireland and I would love to go back and visit,”
His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II,
The Syrian Orthodox Church of Antioch was established by
St Peter the Apostle and the Church today is divided into
some 70 dioceses throughout the world.
It will come as a surprise to most, however, that the
church’s leader, His Holiness Patriarch Moran Mor Ignatius
Aphrem II, spent several formative years in Ireland.
In 1989, after a number of clerical appointments in the
Middle East, Patriarch Aphrem II entered St Patrick’s College, Maynooth, Co. Kildare, from where he received a Licentiate in Sacred
Theology (1992) and Doctorate of
Divinity (1994). During that time, he also served as a priest
to the Syriac Orthodox Community in the United Kingdom.

The patriarch speaks fondly of his time in Ireland and, despite “not being able to develop a taste for Guinness”, he
admits to being bowled over by the “warmth” of the Irish
people, finding it “very easy to make friends and be part of
the life” of those around him.
“ I miss Ireland and I would love to go
it,” he told The Irish Catholic.

back and vis-

On a more serious note, Patriarch Aphrem II said his time
in Ireland provided “a unique opportunity to experience the
life of the Church and the country at a turning point in its
history when the country was adapting to certain laws and
regulations as required by the membership to the European
Union”.
“Some of these laws posed a real challenge to the teachings of the Church and the norms of Irish society,” he said.
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Enthroned

Born Said Karim in Qamishli, north-eastern Syria, on May 3,
1965, the youngest son of Issa and Khanema Karim, Moran
Mor Ignatius Aphrem II became the 123rd Syriac Orthodox
Patriarch of Antioch when he was enthroned as patriarch in
Damascus in May of this year.
The Syrian Orthodox Church of Antioch is a member of the
family of Oriental Orthodox Churches which are also known
as Non-Chalcedonian. These Churches refused to accept
the Christological definitions of the Council of Chalcedon
(451) which recognised two natures in Christ.
Instead, they adopted the Christology of St Cyril of Alexandrea, which teaches that, after incarnation, Christ has one
incarnate nature made of two, namely divine and human natures. He is fully divine and fully human with one nature.
“Following deep theological dialogue between the Oriental
Orthodox Churches and the Roman Catholic Church, both
sides now accept that the difference is in the way we express our faith and not in what we believe,” the patriarch
said. “We teach the same doctrine, but in two different
ways.”

Before his election to the patriarchate, Ignatius Aphrem II
was Archbishop for the Eastern United States, then known
as Mor Cyril Aphrem Karim.
In that role, he established 11 new parishes, introduced a
number of new programs for the youth and worked for inter
-church unity.
Since his installation as patriarch, however, he has spent
most of his time visiting members of the church who are
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suffering as a result of the crisis engulfing the Middle
East. The patriarch views his primary role as “very much
a product of the time we are living in”.
He has visited northern Iraq twice to be with the refugees
and displaced people from the city of Mosul and the Nineveh plains. He has also visited several areas in Syria
where homes have been destroyed and lives shattered,
as well as attending several meetings and conferences in
many parts of the world dealing with the situation in Middle East.
Patriarch Aphrem II insists that he will “continue to be
close to the suffering people and try to comfort them”.
“The patriarch is the symbol of the unity of the Church
and shepherd who should always be with his flock in
their joys and sorrows,” he said.
Speaking frankly about the situation in Syria at present,
the patriarch noted that, while security is of great concern, “people are more concerned about their daily
needs”.
“More and more Syrians are becoming poor. Our cathedral church alone in Damascus is helping more than
5,000 families with diverse needs such as milk, baby
food, clothing, hygiene items, apartment renting, health
care services and medicine,” he said.
The patriarch noted, however, that Church members “are
divided concerning what is happening in Syria”.At the
beginning, he noted, “a decent number of people were
sympathising with the demands of change and political
reform”. However, very soon, “it became evident that
these legitimate demands were not the real goals of this
crisis,” he said.
9

Targeting Christians

“Many countries, western and Arab, have become involved
and fanatic Muslims and terrorists from all over the world
came to Syria for Jihad.
“The majority of the Syrian people, including Christians,
distanced themselves from the so-called opposition which,
very early on, carried arms and started targeting Christians and Muslims alike.
“More than one hundred churches, parochial schools, hospitals and other Church-related institutions have been destroyed.”

In terms of a global response, the patriarch urged the international community “to exert pressure on countries
such as Turkey, Qatar and Saudi Arabia to stop sending
terrorists to Syria”.
He said the US and other western governments “should
collaborate with the Syrian government if they are serious
about fighting ISIS and other terrorist groups”.
“We also wish to draw the attention of our brothers and
sisters in the west to the importance of working through
the local Churches in their relief efforts for the Syrian people,” he said.
As previously mentioned, Patriarch Aphrem has vast experience working for inter-Church unity in the US and continues these efforts in his current role in Syria today.
He maintains that the current crisis has brought the Christian Churches “closer to each other”.
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“Churches of all denominations are praying together
for peace in Syria. Churches are also coordinating the
relief efforts,” he said.
The patriarch’s peace building efforts also extend to
other major world religions, Islam in particular.
“The majority of Muslims in Syria are suffering from the
crisis. The Church is providing help for all needy Syrians, regardless of their religious denomination. Our relations with Muslims are very cordial,” he said.
In a message to Ignatius Aphrem II congratulating him
on his election earlier this year, Pope Francis prayed
that he may be a “spiritual father” for his people and an
“untiring builder of peace and justice, serving the common good and the good of the entire Middle East in today’s difficult circumstances”.

“It is important for all Christians to bear witness to the
love and fellowship that binds us together, mindful of
the prayer offered by our Lord at the Last Supper: that
all may be one, so that the world may believe,” the
Pope said.
Pope Francis, according to Patriarch Aphrem, “has
changed the face of the Catholic Church”.
“He has managed to show the human face of the
Church: a Church that is concerned with the weak and
the needy. I hope that his style and compassion will
help bring back the people, especially the young, to the
Church,” he said.
A desire shared by many.
(Courtesy The Irish Catholic, Interview by Cathal Barry )
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Noyampukala Dhyanam
And
Holy Confession
March
21st Saturday
From 10:30 to 2:30 PM
22nd Sunday
From 12:30 to 2:30 PM

Vanitha Samajam Chain prayer
Every first Friday of the month from 6:00 to 24 hrs.
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Passion week Schedule
Sunday 29 March from 09:30 AM
Hosana Service

Wednesday 01 April from4:30PM
Confession from 04:30
and
Pesaha service at 06:30
Thursday 02 April from 06:30PM
Foot washing Ceremony
(Chief celebrant : H.G.Yuhanon Mor Milithios)
Friday 03 April from 09:30 AM

Good Friday Service
(Chief celebrant : H.G.Yuhanon Mor Milithios)
Sunday 05 April from 09:30 AM
Easter service
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BIRTHDAY CELEBRATIONS –MARCH
SUSAN SABU
SHYJU C K
ALEX JACOB
BENOY.A.KURIAKOSE
EDWIN SHAJI
NEHA BENNY
CHLOE SUSAN CHIKKU
MEBIN VARGHESE DAVID
SHAUN REJI
JAIN PAUL
ANNIE JAIN
AKASH JAJI
BASIL K ROY
ALEENA ANNA SAJI
NOEL MATHEW SALIM
JOSNA THOMAS
JOMI JOHN
SAJI M JOSEPH
AARON THOMAS PALACKATHADATHIL
ALFUS GEORGE
JIBY JOY
HANNAH MARY ADHISON
ALEX PAUL
AILIN ANNA JOBIL
REJI YOHANNAN
JOSHY KURIAKOSE
KOORAN CHERIA SUNNY
BEVAN AJESH
ANNA K ROY
ABIGAIL AJU
MENTY GIBU
BENNY P MANI
AMAL ELDHO
PAUL VARGHESE
KEVIN PAUL

“All of us in your church wish you a very happy
birthday with many more to come”
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Prayer meeting arrangements : March
06-March-2015-Friday:
Shimaj C George (0877884800),
Address: 102 Premier Square, Finglas Road (N2), Dublin11.

13-March-2015-Friday:

Benny Mani (0894008910)
Address: C48, Lansdowne valley apt, Slievebloom road, Drimnagh, Dublin 12.

20-March-2015-Friday:
Rajeesh Paul (0879704822)
Address: 76, St.Gabriels, Johnston Road, Cabinteely, Co. Dublin.
27-March-2015-Friday:
Sunny Cherian (0876302504)
Address: 82,Beaumont Court, Beaumont Woods, Dublin 9.
30-March-2015-Monday:
Jojan P Elias (0876707857)
Address: 45, Brooklands, Nutley Lane, Elam Park, Dubblin-4

31-March-2015– Tuesday:
Sam Cherian (0862323342)
Address: 20, Lanesborough Square, St. Margarets Road, Finglass, Dublin 11
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Annunciation to the Virgin St. Mary
Feast Day: March 25
The Feast of the Annunciation of Our Virgin Mary (വചനിപ്പ്
പെരുന്നാൾ) is celebrated on March 25 each year. The
Feast commemorates the announcement by the Archangel Gabriel to the Virgin Mary that our Lord and Savior Jesus Christ,
the Son of God, would enter into this world through her womb.
Annunciation to the Virgin is one of the most important feasts in
the Syrian Orthodox Church. So important that the Holy Qurbana must be held on this day even if March 25th happens to be
Good Friday! (The Holy Liturgy is otherwise prohibited on Good
Friday since the Church celebrates the death of Christ; in fact,
the altar is stripped of all altar vessels and covered in black on
Good Friday.)

The Bible story of the Annunciation
In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a
town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man
named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was
Mary.
The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly
favoured! The Lord is with you."
Mary was greatly troubled at his words and wondered what
kind of greeting this might be.
But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, you have
found favour with God. You will be with child and give birth to a
son, and you are to give him the name Jesus. He will be great
and will be called the Son of the Most High. The Lord God will
give him the throne of his father David, and he will reign over
the house of Jacob forever; his kingdom will never end."
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(continue form page 17)
"How will this be," Mary asked the angel, "since I am a virgin?"
The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will overshadow you. So the
holy one to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and
she who was said to be barren is in her sixth month. For
nothing is impossible with God."
"I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me
as you have said." Then the angel left her.
================================================

Dates to remember:
======================
Noyampukala Dhyanam : March 21,22
Cross Care Food drive : March 29th to April 05th
Pesaha : April 1, 2015
Foot washing Service: April 2, 2015
Good Friday : April 3, 2015
VBS on April 8,9 10, 2015.

Koinoniya and VBS Closing on April 11, 2015.
Balakalaolsavam : May 02, 2015
Vanitha Samajam Day : May 09, 2015

Malayalam class : Summer holidays
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VBS 2015
Dates

April 8,9 & 10
Venue
Powerstown Educate Together, Near Tyrrelstown Way,
Dublin 15.
(Please fill the VBS registration form)

Koinoniya 2015 and VBS Closing day

Date:
April 11, 2015

Time :
4:30 to 9:00

Venue:
Scoil Mhuire Hall, Marino Griffith Avenue, Dublin 9
Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments.
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Bible Quiz : (Luke 1:26-38; Matthew 1:18-25)

Annunciation to the Virgin St. Mary
1) In what town did Mary live?
A) Jerusalem

B) Capernaum
C) Bethlehem
D) Nazareth

2) What is the name of the angel God sent to Mary?
A) Daniel
B) Joseph

C) Michael
D) Gabriel
3) Who was the man to whom Mary was promised to marry?
A) Jacob
B) Joseph
C) Jesse
D) Jeremiah
4) What king was Joseph descended from?
A) King Saul
B) King Nebuchadnezzer
C) King David
D) King Herod
5) What were the first words of the angel to Mary?
A) Greetings, Mary, what's up!
B) Greetings, the Lord is with you!
C) I bring you good tidings of great joy.
D) Peace be with you!
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6) Why did Gabriel say Mary shouldn't be afraid?
A) She had found favor with God.
B) She had never sinned.
C) She was of the house of David.
D) She was a good girl.
7) How did Mary answer the angel Gabriel?
A) "Glory to God in highest!"
B) "The Lord is my Shepherd."
C) "Behold, I am the servant of the Lord; let it be to me according to your
word."
D) "Blessed be the name of the Lord."

8) Why did the angel say Joseph should not be afraid to take Mary as his wife?
A) Because angels would be guarding them.
B) Because she was a good cook.

C) Because he was of the house and line of David.
D) Because her baby is from the Holy Spirit.
9) What name was Joseph to give the baby?
A) John.
B) Jacob
C) Joseph.
D) Jesus.
10) What did Joseph do?
A) Joseph went with her to visit Elizabeth in Jerusalem.
B) Joseph divorced her quietly.
C) Joseph took Mary home as his wife as the angel had commanded.
D) Joseph found another women to marry.

Please send your answers to gregorianvoice@gmail.com
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Kids Corner : Coloring page

Name :
Dear play school children, please color this picture and return it to the church.
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“HAPPY WEDDING ANNIVERSARY”

“Happy anniversary! We congratulate you on another
“Happy
anniversary!
We Have
congratulate
you anniversary”
on another
year
of love
and marriage.
a delightful
year of love and marriage. Have a delightful anniversary”
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