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മന സ ി ന്റെ  കണ്ണ ാ ട ി യാ യി രുന്നു അയാ ളു ന്റട  മുഖം.  അയാ ളു ന്റട  വ ി ങു്ങന്ന 
മന സു ം വ വ ദന ി ക്കുന്ന  ഹൃദയവു ം ആ മുഖത്തു  ന്റെള ി ഞു്ഞകണു്ട .  വന്ദ് യന ാ യ 
ഒ രു യെിവ ര്യ ന്റെ  സഹാ യംവെട ി എത്ത ിയൊയിരുന്നു  അയാ ൾ.  
അയാ ളു ന്റട  കദന കഥ  വ കട്ട വ പാ ൾ  ഗുരുവ േഷ്ഠ ൻ  വ  ാ ദി ചു്ച:  “ ന ി ങ്ങളു ന്റട  
പ്ര ശ്ന ത്ത ി ന   യഥാ ർഥ ത്ത ിൽ  പര്ിഹാ ര്ം കന്റണ് ്   ട ത്തണ് ന്റമന്ന   
ന ി ങ്ങൾ ക്കാ ഗ്രഹമുവ ണ്്   ട ാ? ” “ െീ ർ ച്ച യാ യും”,  അയാൾ  മറു പട ി  പറ ഞു്ഞ:  
“ അന്റ ലെ ങ്കിൽ പി ന്റന്ന ഞാന ിവ ി ന്റട  വ രുമാ യി രുവന്നാ ? ” എ ന്ന ാൽ  വ ന്ദ് യഗുരു 
പറ ഞു്ഞ:  “ ഓ. . . .  പ്ര ശ്ന പര്ി ഹാ ര്ം കാ ണ്ാ ന്റന ന്നു പറഞ്ഞ   എ ത്ര വയാ  വപർ 
ഇവ ി ന്റട  വ രുന്നു.. . ” 
“പ്ര ശ്ന ത്ത ിനു പര്ിഹാ ര്ം ക ന്റണ്്   ട ത്താ ന ന്റലെ ങ്കിൽപിന്റന്ന അവ ർ  
എ ന്തി നാ ണ്   വ രുന്നെ  ? ”   അയാ ൾ  വ ീണു്ട ം വ  ാ ദി ചു്ച.  
ഗു രു പറ ഞു്ഞ:  “ പ്രശ്ന ത്ത ി നുള്ള  പര്ിഹാ ര്ം കന്റണ്്   ട ത്താൻ വ വണ്ട ി യലെ  
അവ ർ  വ രുന്നെ  .  പ്രശ്ന ം പര്ിഹര്ിക്കുക എ ന്നതു വവ ദന ാജ ന കമാ ണ്  . 
അവ ർ  വ രുന്നെ   ന്റവ റു വെ അലപ ം  ആശ്വ ാ സ ം വെട ി  മാ ത്ര ം. ” 
ഒ വ ട്ട ന്ററ  മുറ ി വു കളു ള്ളവ ര്ാണ്   ന ാ ം.  എ ന്നാ ൽ  ന മു്മന്റട  മുറ ി വു ക ൾ  
സു ഖന്റപട ണ് ന്റമന്ന   യഥ ാർ ഥത്ത ി ൽ  നാ ം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ി ലെ  എ ന്നു 
പറ ഞ്ഞാ ൽ  അതു ശ് ര്ിയാ ന്റണ് ന്നു ന ാ ം സ മ്മെി ക്കുവമാ?  
മുകള ി ലുദ്ധര്ി ച്ച  കഥ യി ന്റല ഗുരുവ േഷ്ഠ ൻ  പറ ഞ്ഞതുവപാ ന്റല,  
ജ ീ വ ി െത്ത ി ന്റല പ്ര ശ്ന ങ്ങൾ ക്കു പര്ിഹാ ര്ം കന്റണ് ്   ടത്തു ക എ ന്നെ   വ ള ന്റര് 
വ വ ദന ാ പൂർ ണ് മാ യ ഒ രു കൃ െയമാ ണ്  .  അതുന്റകാ ണ്ട   നമു്മന്റട  പ്ര ശ്ന ങ്ങൾ ക്കു 
പര്ിഹാ ര്ം കാ ണുന്നെിൽന ിന്ന    ഒഴ ി ഞു്ഞമാറ ാന ാണ്   പലവപാ ഴു ം ന ാ ം 
േമി ക്കുന്നെ  .  മറു്റ ള്ള വ ന്റര് ന ന്നാ ക്കണ് ന്റമന്നു ന മുക്കാഗ്രഹമുണ്ട  .  
അവ രുന്റട  അസു ഖങ്ങൾ  വ േദമാ ക്കണ് ന്റമന്ന   വ മാ ഹമുണ്ട  .  അെി നു വവ ണ്ട ി  
അവ ർ  എ ന്താ ണു ന്റ വ േണ്ട ന്റെന്നു ന മുക്കറ ി യുകയും ന്റ ോ ം.  എ ന്ന ാൽ   
ന ന്റമ്മത്ത ന്റന്ന ന ന്നാ ക്കുന്ന കാ ര്യം വ രുവപാ ൾ  ന ാ ം സവ ാ ോ വ ി കമാ യും 
ന ി ശ്ബ ദെ പാ ലി ക്കും.  പുകവ ലി ,  മ ദയപാ ന ം തുട ങ്ങി  ദുശ്ശ ീ ലങ്ങൾ  
ന ി ർത്തു ന്ന  കാ ര്യം വ രുവ പാ ൾ ,  അന്റലെ ങ്കി ൽ ,  ആവ ര്ാ ന്റട ങ്കി ലുമുള്ള  പക  
                   (continue in page 6) 
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പ്ര ാ ർത്ഥ ന  സൃ ഷ് ടി യും സൃ ഷ് ട ാ വു ം െമ്മി ലുള്ള  ബ ന്ധത്ത ി ന്റെ 
ന്റെള ി വ ാണ്  .   സൃ ഷ് ട ി യ ക്ക  സൃ ഷ് ട ാ വി ന്റെ  
സ ന്ന ി ധ ി യി യി ലുള്ള   വ ി വധ യത്ത ി ന്റെ  പ്ര കടന മാ ണ്   
പ്ര ാ ർത്ഥ ന.   പ്ര ാർ ത്ഥന ന്റയ  െങ്ങളു ന്റട   ആവ ശ് യങ്ങന്റള  
അക്കമി ട്ട വ െര്ിപിയ ക്കുന്ന ഒ ന്നാ യി ട്ട ലെ  കരുവെണ്ടെ .  മറ ി ച്ച  പ്ര ാർ ത്ഥന  
ദദവ സ ന്ന ി ധി യി ലുള്ള  മനു ഷ്യന്റെ  സ പൂർ ണ്ണ  സ മർ പണ് മാ യിട്ട ാണ്   
കാ വണ്ണ്ട െ  .  പ്രാ ർത്ഥ ന  ഒ രു വ യക്ത ി ന്റയ സ ബ ന്ധിച്ച ി ട വത്ത ാള ം വ ലി യ 
കരുത്ത ാ ണ്   പകർന്നു ന ല  കുന്നെ .   ജ ീവ ിെയാത്ര യിന്റല 
പ്ര െി സ ന്ധി ഘ ട്ട ങ്ങള ി ൽ  ജ ീവ ി െ ന ൗ ക കാ റ്റി ലും വ കാ ള ി ലും ന്റപട്ട  
െകര്ാ ന്റെ മുവ ന്ന ാ ട്ട  ന യി ക്കുവാ നുള്ള  ആത്മ ദധര് യം പ്ര ാത്ഥ ന യി ലൂന്റട 
ല േി ക്കുന്നു.  പ്രാ ർത്ഥ ന യി ലൂന്റട  ദദവവു മാ യുള്ള  ബന്ധ ം അറു്റ വ പാ കാ ന്റെ 
മനുഷ് യനു ന ിലന ിർത്തുവ ാൻ  സാധ ിക്കുന്നുന്റവന്നുള്ളെ  പര്മപ്ര ധ ാ ന മാ ണ്  . 
ദദവ വു മാ യുള്ള  അറു്റ വ പാ കാത്ത  ബ ന്ധം ഒ രു  വ യക്ത ി ക്ക  
ജ ീ വ ി െവ ിജ യത്ത ിന   ഒ ഴി ചു്ച കൂട ാന ാവത്ത  ഒ ന്നാ ണ്  .  

ദബ ബ ിള ി ന്റല സ ങ്കീ ർത്ത ന ങ്ങളു ന്റട  ര് ി ൊവ   പറയുന്ന മവന ാ ഹര്മാ യ 
ഒ രു പ ദയ ശ് കലം  ഏ ന്ററ   ി വന്താ ദ്ദീ പകമാണ്  .  "കൂ ര്ിരുൾ  ൊ ഴ വ ര്യി ലൂന്റട  
ന ട ന്നാ ലും ഞ ാ ന്റന ാ ര്ന ർത്ഥ വു ം േയന്റപടു കയി ലെ ".  കാ ര്ണ് ം 
പ്ര പഞ്ച കർത്താ വു ം ഇ രുട്ട ി ൽ ന്റവ ള ിച്ച മാ യി 
കൂ ന്റട യുള്ള െി നാ ൽ   േയപാ ട ിനു പ്ര സക്തി യിലെ .   "ശ് തു്ര ക്കൾ  എ ന്റെ 
വന ന്റര്  അണ് ി ന ി ര്ന്നാ ലും ഞ ാ ൻ  േയന്റപടു കയി ലെ ".   എ ന്നു പറ യുന്ന  കവ ി  
ആവ ശ് യന്റപടു ന്ന  കാ ര്യം സ ർ വ്വ ശ്ക്ത നാ യ ദദവ ത്തി ന്റെ  
മവന ാ ഹാര്ിെ  ദർ ശ് ി ക്കുവാ നു ം ധ യാ ന ി ക്കുവാ നു ം അവ ിടു ന്റത്ത  ആല യത്ത ിൽ  
പാ ർ ക്കുവാ നു മുള്ള  അനു വാ ദമാ ണ്  .  മാ ൊ പി ൊ ക്കളു ം ഉറ്റ വ രും ഉട യവ രും 
ഉവ പക്ഷി ച്ച ാ ലും സ ർ വ്വ ശ്ക്ത നാ യ ദദവ ം െ ന്റന്ന  കാ ത്തു ന്റകാ ളു്ള ന്റമന്നുള്ള 
ഉറ പ  ആ  േക്ത നു ണ്ട .  പ്ര െി സ ന്ധി ഘ ട്ടത്ത ി ലും  മു വ ന്ന റുവ ാ നുള്ള  
ഉൾ കരുത്ത  െന്നാ ലും എ ന്ന  സ ങ്കീ ർത്ത ന  ര് ി ൊവ  പ്ര ാ ർത്ഥ ി ക്കുന്നു. 

  ഒ രു സ ാ ധാ ര്ണ്  മനു ഷ്യന്റെ  പ്രാ ർത്ഥ ന  പലവ പാ ഴു ം പ്ര െികൂ ല 
സ ാ ഹ ര്യങ്ങ ന്റള  അെി ജ ീവ ി ക്കുവ ാൻ  സാ ധ ി ക്കവണ്  എ ന്നാ യി ര്ിക്കും.  
എ ന്ന ാ ൽ  സങ്കീ ർത്ത ന ക്കാ ര്ൻ  ഓർ മ്മന്റപടുത്തു ന്ന െ  പ്ര െികൂ ല 
സ ഹ ര്യങ്ങള ി ൽ  ഉറ പും ദധ ര്യവു മുള്ള  ഒ രു 
ഹൃ ദയമുണ്ട ാ യി ര്ി വ ക്കണ്ട െി ന്റെ  പ്രാ ധാ ന യന്റത്ത ക്കുറ ിച്ചാ ണ്  .   

            പ്രാർ ത്ഥന  നല  കു ന്ന ശ് ക്ത ി :  വൊമസ ച്ച ൻ   
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  പ്രാ ർത്ഥ നയിലൂന്റ ട  ദദവവുമ ാ യി നിർന്തര്  സപ ർക്കത്തിലാ യിര് ിക്കു ന്ന ഒരു 
വയക്തിന്റയ സം ബ ന്ധിച്ചിടവ ത്താളം  പ്രാർത്ഥ ന ശ്ക്തമ ാന്റയാരു  വ കാട്ടയാണ്  .   ആ  
വയക്തിയുന്റട ജീവിെ ത്തിൽ  ദദവ നിവ ക്ഷധപര് മായ സംഗ െ ികൾക്ക  സഥ ാനമ ിലെ  
എന്നുമ ാ ത്രമ ലെ  ദദവ വിരു ദ്ധ പ്രവൃത്തനങ്ങളിവ ലക്ക  വഴുെ ിവ പാ കാ ന്റ െ 
ഒ രു   വയക്തിയുന്റട ജീവിെ ത്തിൽ  ശ്ക്തമ ാരു  വ കാട്ട െ ീർക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥ നന്റകാണ്ട  
സാ ധയമ ാ കുകയും  ന്റ േുന്നു.  
  സപൂ ർണ്ണ മാ യ ആ ത്മസമ ർപണ് ത്തിന്റ െ അനുേവമ ാണ്   യഥാർത്ഥ  പ്രാർത്ഥ ന 
പ്രദാ നം  ന്റ  േുന്നെ .   ഒ രു   ിത്രകാ ര്ന്റ െ  മു ൻ പിലുള്ള  കയാ ൻ  വാ സിനു തു ലയമ ാണ്െ . 
 ിത്രകാര് ന്റെ ോവന ഇെ ൾ വിര് ിയുവപാ ൾ  കയാൻ വാസിൽ  മ വ നാഹര് മ ായ  ിത്രം 
ന്റെ ളിഞു്ഞവരു ം.   അതു വ പാന്റല ദദവ സന്നിധിയിൽ,  ദദവഹിെം   െ ന്നിൽ 
നിറവ വറുന്നെ ിനായി  പൂർണ്ണ മ ാ യി െന്റ ന്ന െന്റ ന്ന ദദവ സന്നിധിയിൽ 
സമ ർപിക്കുന്ന അനുേവമ ാണ്   പ്രാർത്ഥ ന.   ദദ വവു മ ാ യി ഇടമു റിയാ ത്ത 
സുദൃഢമ ാ യ ബ ന്ധത്തിൽ  നില നില  ക്കു ന്ന വയക്ത ിവ ക്ക ഈ 
അനുേവം   സാധയമ ാ ക്കു വാ ൻ  കഴിയു.  പലവ പാ ഴും  പലരു ന്റ ടയും  പ്രാ ർത്ഥ ന 
ഇടമു റിഞു്ഞവ പാ കാ റുണ്ട .  ദദവാ ലയങ്ങളിലും  മ റ്റ  ആ ത്മീയ െ ലങ്ങളിലും 
കുടും ബബ ന്ധങ്ങളിലും  മ റു്റെലങ്ങളിന്റലാ ന്റ ക്ക പ്രാ ർത്ഥ നയുന്റ ട 
അനുേവത്തിലാ യിര് ിക്കു ന്നവർ ധാ ര് ാ ളം  ഉണ്ടാ യിര് ിക്കാ ം.  എന്നാ ൽ  ദദവവുമ ാ യി 
അനുനിമ ിഷ്വും  ബ ന്ധത്തിലാ യിര് ിക്കു ന്നവർ വിര് ളമ ാണ്  .  ആ ധൂനിക 
ജീവിെ ത്തിന്റെ  െ ിര് ക്കുകളിൽ   മ ന്ററ്റലെ ാകാര് യങ്ങൾക്കും  മ നുഷ്യൻ സമ യം 
കന്റ ണ്ടത്തി കാ ര് യങ്ങൾ ന്റ  യ െ  െ ീർക്കു വാ ൻ േമ ിക്കിവപ ാൾ മ ാ റ്റിന്റ വക്കന്റ പടുന്നെ  
പലവ പാ ഴും  പ്രാ ർത്ഥ നമ ാ ത്രമ ാ യിര് ിക്കും .   എന്നാൽ  മ ാറ്റിന്റവവ ക്കണ്ടവ പലതും 
ന്റ  യ െ  െ ീർക്കു വാ ൻ  എത്ര പ്രയാ സമ നുേവിചു്ചം  േമ ം  നടത്തുന്നെ ാ യി 
കാണു വാൻ കഴിയും .   പ്രാ ർത്ഥ ന ഉ വ പക്ഷിക്കു ന്നെ ിലൂന്റ ട ദദവവുമ ാ യുള്ള 
ബ ന്ധത്തിൽ  നിന്ന  മ നുഷ്യൻ അകന്നു വ പാകുന്നു.   ഫലവ മ ാ ദദവീക വിരു ദ്ധ 
ബ ന്ധങ്ങവ ളാ ട  മ നുഷ് യൻ  അടുക്കു കയും  ന്റ  േുന്നു.   

ഒ ര് ിക്കൽ  ഒ രു  കൂട്ടം  കച്ചവടക്കാ ർ െ ങ്ങളുന്റ ട  ര് ക്കു കൾ മൃഗ ങ്ങളുന്റ ട പുറത്ത  കയറ്റി 
വിജന പ്രവ ദശ് ത്തുകൂന്റട യാത്ര ന്റ േുകയായിരുന്നു.  വഴിയരു കിൽ  ന്റകാള്ള ക്കാർ 
പെ ിയിരു ന്ന  ആ ളുകന്റല കവർച്ച ന്റ  േുന്നെ  അക്കാ ലത്ത  സാ ധാര് ണ്മ ാ യിരുന്നു. 
ഈ കച്ചവടക്കാർ പകൽ  വ നര് ത്ത   യാത്ര ന്റ യ െ  ര് ാത്രിയാകുവ പാൾ 
എവിന്റ ടന്റ യങ്കിലും  കൂടാ ര് മ ടിചു്ച െ ാ മസിക്കും .  ര് ാ വിന്റല യാ ത്ര തു ടരു കയും  ന്റ  േും . 
കുറചു്ച ദിവസങ്ങളായി ഏൊനും  ന്റകാള്ള ക്കാർ ഇവരു ന്റട പിന്നാന്റല കൂടിയിരുന്നു. 
എന്നാൽ  കച്ചവടക്കാരുന്റട  കൂടാ ര് ത്തിനു  ു റു്റം  ഒ രു  ദിവയ പ്രകാ ശ് ം  വലയം  ന്റ  യ െ  
വ കാട്ടെ ിർത്തിര് ിക്കുന്നെ ായി  വ െ ാന്നിയെ ിനാൽ  ന്റകാള്ളക്കാർക്ക   കൂടാര് ത്തിൽ  
പ്രവ വശ് ിക്കുന്നെ ിന   സാധിച്ചിലെ .  എന്നാൽ  ഒരു  ദിവസം  ര് ാത്രിയിൽ  കച്ചവടക്കാർ 
ഉ റങു്ങന്ന കൂടാര് ത്തിനു  ുറു്റം  ദിവയ  പ്രകാശ്  വലയം  ഇലെ ാ 
എന്നുകണ്ട   കവർച്ചക്ക ാ ർ കൂടാ ര് ത്തിൽ  പ്രവ വശ് ിചു്ച.   



 

6 

കച്ചവട ക്കാർ  പര്ിഭ്ര ാന്തര്ാ യി.  ന്റകാ ള്ള ക്കാ ർ  
കവ ർ ച്ചന ടത്ത ി യി ലെ .  അതുവ ന്റര് ആ 
കൂ ടാ ര്ത്ത ിൽ  പ്ര വവ ശ് ി ക്കുവാ ൻ  കഴി യാ ന്റെ 
വപാ യെ  എ ന്തുന്റകാണ്ട ാണ് ന്നവർ  
വ ി ശ് ദീ കര്ി ചു്ച .  

  െങ്ങളു ന്റട   ഇ ട മുറ ി യാത്ത  
പ്ര ാ ർത്ഥ ന യാ യി രുന്നു ആ വ ലയം  എ ന്നും 
യാ ത്രാ ക്ഷീ ണ് ം ന്റകാ ണ്ട  െങ്ങൾ ക്ക  അന്ന  പ്രാ ർത്ഥ ിക്കൻ  
കഴ ി യാ ന്റെ  വ പാ യൊ ണ്   െങ്ങളു ന്റട  
വകാ ട്ട യി ൽ   വ ി ള്ള ലുണ്ടാ കുവ ാനു ള്ള   കാ ര്ണ്ന്റമന്നും കച്ചവട ക്കാർ  
പറ ഞു്ഞ.   ഇ ട മുറ ി യാത്ത  പ്രാ ർത്ഥ ന  ബ ലവു ം ശ്ക്ത ിയും  ന്റകാ ട്ട യുമാ ണ്  .  
പ്ര ാ ർത്ഥ ന യിൽ  േംഗ ം േവ ിച്ച ാ ൽ  ദദവ ീക വ ി രുദ്ധ ശ്ക്ത ി കൾ ക്ക  
ജ ീ വ ി െത്ത ി വലക്കുള്ള  വ ാ ൊ യന ങ്ങൾ  തുറ ന്ന  ന്റകാടുക്കലാ വു ം.    

      വ ൊ മസ ച്ചൻ     

(Vicar’s desk continue from page 3) 
അസൂ യ,  ന്റവ റു പ   എ ന്ന ി വ  ഇ ലെ ാ ൊ ക്കുക എ ന്ന  പ്ര ശ്ന ം വ രുവ പാൾ ,  
ന മു്മന്റട  ന ി ലപാട   ഇ െവ ലെ ?  ന മു്മന്റട  േദ്ധ പലവ പാ ഴു ം െന്റന്ന  
മറു്റ ള്ള വ രുന്റട  ന യൂന െ കന്റണ് ്   ട ത്തുന്ന െി ലും  അവ യ ക്കു പര്ി ഹാ ര്ം 
ന ി ർ വദശ് ിക്കുന്നെി ലുമാ ണ് വലെ ാ . 
വ ര്ാ ഗങ്ങളു ന്റണ്്   ട ന്നു  ന മുക്കു സ മ്മെി ക്ക ാ ം.  വ ര്ാഗലക്ഷണ് ങ്ങൾ ക്ക   
എ ന്ന െി വ ന ക്കാ വ ള ന്ററ  യഥ ാ ർഥ  വ ര്ാഗങ്ങൾ ക്കുെന്റന്ന  ന മുക്കു  ി കി ത്സ 
ന്റ ോ ം.  എ ങ്കി ൽ മാത്ര വ മ ആശ്വ ാ സ ന്റത്തക്കാ വള ന്ററ  യഥ ാർ ഥത്ത ി ലുള്ള 
വ ര്ാ ഗശ് മന ം ന മുക്കു ലേി ക്കൂ.  വ ന ാ പ   കാല ം അവ നവ ന്റന  
കന്റണ്ട ത്തുവ ാനുള്ള  കാ ലഘട്ട മാ ണ്  ,  പി ൊവ ിന്റെ  േവ ന ന്റത്ത  
അവ നവ ഷ്ി ക്കുവ ാ നുള്ള  കാ ലഘ ട്ട മാ ണ്  .  ശ് ര്ീര്ം 
േ ക്ഷണ് ന്റത്ത  ന്റവ ട ി യുവപാ ൾ  മന സ്   
ദുർ വ്വ ി  ാ ര്ങ്ങന്റള  ന്റവ ട ി യുവാ നുള്ള  
കാ ലഘട്ട മാണ്  . 
 
സസ വന ഹം വജാ ബ ിയച്ചൻ 
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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 Col-
lege, Maynooth, Co. Kildare, from where he received a Li-
centiate 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, de-
spite “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     back and vis-
it,” he told    The Irish Catholic. 

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 teach-
ings 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 Alexan-
drea, which teaches that, after incarnation, Christ has one 
incarnate nature made of two, namely divine and human na-
tures. 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 ex-
press 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 Ni-
neveh 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 Mid-
dle 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 con-
cern, “people are more concerned about their daily 
needs”. 

“More and more Syrians are becoming poor. Our cathe-
dral 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. 
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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 Chris-
tians and Muslims alike. 

“More than one hundred churches, parochial schools, hos-
pitals and other Church-related institutions have been de-
stroyed.” 

In terms of a global response, the patriarch urged the in-
ternational 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 peo-
ple,” he said. 

 
As previously mentioned, Patriarch Aphrem has vast expe-
rience working for inter-Church unity in the US and contin-
ues these efforts in his current role in Syria today. 

He maintains that the current crisis has brought the Chris-
tian 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 Syri-
ans, regardless of their religious denomination. Our re-
lations 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 com-
mon good and the good of the entire Middle East in to-
day’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 ) 

http://irishcatholic.ie/profile/cathal-barry-0
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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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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 

Passion week Schedule 
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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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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 

        

        Prayer meeting arrangements : March 
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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 Ga-
briel 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 Qurba-
na 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 vir-
gin?" 

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 Eliza-
beth 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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  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. 

 

VBS 2015  

Dates  

April 8,9 & 10 

Venue  

Powerstown Educate Together, Near Tyrrelstown Way, 
Dublin 15. 

(Please fill the VBS registration form)  
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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! 

 

Bible Quiz :   (Luke 1:26-38; Matthew 1:18-25) 

   Annunciation to the Virgin St. Mary  
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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  

Dear play school children, please color this picture and return it  to the church. 

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

“HAPPY  WEDDING ANNIVERSARY”  

“Happy anniversary! We congratulate you on another 

year of love and marriage. Have a delightful anniversary” 
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