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പ്രീയരെ, 

 

വളെ നിൊശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നാട്ടിൽ നിന്നുും 

വന്നുരകാണ്ടിെിക്കുന്നത്. മൃഗീയരമന്ന വാക്കിനുപരാലുും നിർവചിക്കാനാവാത്ത 

തെത്തിലുള്ള പ്കൂെമായ രകാലരാതകങ്ങള ും, രീഡന വാർത്തകള ും അനുദിനും 
വന്നുരകാണ്ടിെിക്കുന്നു. മനുഷ്യ മനസുകരള മെവിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപരാലുള്ള 

സുംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിെിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ രരാതുസമൂഹും 

കണ്ടുരിടിച് രെിഹാെമുണ്ടാക്കിയിരലെങ്ക്കിൽ നമ്മുരട നാട് ഒെു 
പ്ഭാന്താലമായിമാറുും.  

സാക്ഷെതയിലുും രല ജീവിത സാഹചെയങ്ങളിലുും മുൻരന്തിയിൽ നിൽകുന്ന 

നമ്മുരട നാട്ടിൽ രാർശവവത്കെിക്കരപ്പട്ട  രകാണ്ടിെിക്കുന്ന സമൂഹരത്ത കൂടി 

മുൻരന്തിയിപലക്കു രകാണ്ടുവപെണ്ടത് മുന്രരരന്നരത്തക്കാൾ ആവശയമായി 

വന്നിെിക്കുന്നു.  

 

കെുണയുരടയുും, സഹാനുഭൂതിയുരടയുും, സമാധാനത്തിന്രറയുും അന്തെീക്ഷും 
രുലെുവാൻ രരന്തരകാസ്ഥിയുരറ കാത്തിെിപ്പിന്രറ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് 

പ്രാർത്ഥിക്കാും. രെിശുധത്മാവിന്രറ കൃരാവെും നഷ്ടരപ്പടാരത കൂദാശകൾ 

അനുഷ്ടിച്ച്  കൂടുത്തൽ കൂടുതൽ രെിശുധത്മ നിറപവാരട ആക്കരപ്പട്ടിെിക്കുന്ന 

പമഘലകളിൽ വിജയും ഉണ്ടാകുവാൻ എലൊവർക്കുും സാദിരക്കരട്ടരയന്നു 
ആശുംസിക്കുന്നു   

 

ജിബി പജക്കബ് 

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



 

                                     വി.മത്തായി ശ്ലീഹ  

 ചുങ്കക്കാെനായ  മത്തായി എന്ന പരെിൽ വി.പ്ഗന്ഥത്തിൽ രല 
ഭാഗങ്ങളിലുും കാണരപ്പടുന്ന പലവിയാണ് വി .മത്തായി 
ശ്ലീഹ ,അപേഹും ഇസാഖാർ  പഗാപ്തക്കാെനുും,കഫർനഹൂമിനു സമീരും 
നരപ്സത് നഗെത്തിൽ രാര്ത്ത്തിെുന്നവനയിെുന്നു.ചുങ്കും രിെിക്കൽ 
ആയിെുന്നു പജാലി.രിതാവിന്രറ പരര്ത് അല്രായി എന്നായിെുന്നു  

പ്കിസ്തുവിന്രറ മെണത്തിനു പശഷ്ും മരെലൊവെുും തങ്ങള രട 
രതാഴിലുകൾ രചയ്യ വാൻ തുടങ്ങിയപപ്പാഴുും വി മത്തായി മാപ്തും 
ചുങ്കക്കെനകാൻ ആപ്ഗഹിച്ചിലെ.വി മത്തായിയുരട മാനസാന്തെും വളരെ 
അർത്ഥവത്താണ്.കാെണും മ്പന്നതയിൽ നിൽക്കുപമ്പാൾ ആണ് അപേഹും 
ദദവവിളി പകട്ടത്.രലെുും കഷ്ടകാലത്തു ദദവരത്ത വിളിച്ച  
സമ്പന്നകാലത്ത് ദദവരത്ത മറക്കുന്നു. മത്തായി എന്ന വാക്കിന്രറ 
അർത്ഥും യപഹാവയുരട ദാനും എന്നാണ്.ഈ പരര്ത് പലവിക്കു 
കർത്താവു പനെിട്ട് നൽകിയതായി 
വിശവസിക്കരപ്പടുന്നു.                            

            രെിശുദ്ധറൂഹായുരട ആവസത്തിനു പശഷ്ും വി മത്തായി ശ്ലീഹ 
യഹൂദയയിലുും,രാർതയ,പരർഷ്യ ,പമധയ,രബസ്ക്കല്ബീൻ  തുടങ്ങിയ 
പ്രപദശങ്ങളിൽ സുവിപശഷ്ും അറിയിച്ച  എന്നാണ് 
കെുതരപ്പടുന്നത്.എപ്ബായ ഭാഷ് സുംസാെിക്കുന്നവർക്ക് പവണ്ടി എ .ഡി 
40 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപേഹും സുവിപശഷ്ും എഴുതി.അത് 
പ്രധാനമായുും യഹൂദന്മാരെ ഉപേശിച്ച രകാണ്ടാണ് 
എഴുതിയത്.എപതാരയ,ഈജിപ്തത് ,രലബപനാൻ  എന്നിവിടങ്ങളിലുും 
സുവിപശഷ്ും അറിയിച്ചത് വി.ശ്ലീഹയാരണന്നു കെുതരപ്പടുന്നു. 

                           



 

മത്തായിയുരട െക്ത സാക്ഷിതവും എന്ന അപരാപ്കിരഫൽ പ്ഗന്ഥത്തിൽ 
പെഖരരടുത്തുന്ന ഒെു സുംഭവും നെപഭാജികള രട  നാടായ 
രബസ്ക്കൽബീനിൽ വച്ച് മത്തായി ശ്ലീഹ നഗൊധിരന്രറ മകരനയുും 
മെുമകരനയുും നഗൊധിര രത്നിപയയുും ദരശാ ചിക ബാധയിൽ നിന്ന് 
സുഖരപ്പടുത്തുകയുും അവപൊടു സുവിപശഷ്ും അറിയിക്കുകയുും 
രചയ്ധു.ഇതിൽ അസൂയ രൂണ്ട ഫുൽബാനൂസ് എന്ന പനതാവ് ശ്ലീഹരയ 
ജീവപനാരട ദഹിപ്പിക്കാൻ തീെുമാനിച്ച .അയാൾ ശ്ലീഹരയ രിടിച്ച് മെത്തിൽ 
തറച്ച് രീഡിപ്പിച്ച .രിന്നീട് ശെീെത്തിൽ തീ രകാള ത്തി.അഗ്നിജവാലകൾ 
ഉയർന്നു രാമ്പിന്രറ െൂരും രൂണ്ടു ഫുൽബാനൂസിന്രറ പനരെ 
ചീെിയടുത്തു.ഭയചകിതനായ അയാൾ ശ്ലീഹായുരട മാധയസ്ഥും പതടി.ശ്ലീഹ 
പ്രാർത്ഥിക്കുകയുും അഗ്നിയിൽ നിന്നുും അയാരള െക്ഷിക്കുകയുും 
രചയ്ധു.എങ്കിലുും ഇതിരന തുടർന്ന് ശ്ലീഹ മെിച്ച . 

                       ശ്ലീഹരയ ഒെു യഹൂദ പകാടതി നയായവിസ്താെും രചയ്ധു 
രകാന്നു കളഞ്ഞു എന്നുും,അതലെ അപേഹും സവാഭാവിക മെണും പ്രാരിച്ച  
എന്നുും മരൊെു രാെമ്പെയവുും നിലവിലുണ്ട്.ശ്ലീഹ ഗാബാൽ എന്ന 
സ്ഥലത്ത് വച്ച് യാഹൂദന്മാെൽ വാള് രകാണ്ട് മെണരപ്പട്ട  എന്നുും 
കാണുന്നു. 

                      വി.മത്തായി ശ്ലീഹായുരട കബറിടും അപന്താകയയിലാണ് എന്നാണ് 
സഭാ രാെമ്പെയും.പമാർ മിഘപയൽ റാപബായുും,രബർസ്ലീബിയുും 
സാക്ഷിക്കുന്നു.എന്നാൽ വി.കബറിടും സാപലാർ രനാവിരല പറാബർട്ട്  
വിസ്കാട് രണിത രള്ളിയിൽ സുംസ്ക്കെിക്കരപ്പട്ട  എന്നുും കെുതുന്നു. 

                      വി.മത്തായിയുരട സുവിപശഷ്ും രുതിയ നിയമപ്ഗന്ഥത്തിരല 
ആദയ രുസ്തകമായി ഗണിക്കരപ്പടുന്നു. 

തന്രറ സുവിപശഷ്ത്തിലൂരട പ്കിസ്തു പയശുവിരന യഹൂദെുരട െക്ഷ 
സങ്കല്പ്പത്തിന്രറ രൂർത്തീകെണമായുും, രുതിയനിയമത്തിരല 
പമാശയായുും  അപേഹും 
ചിപ്തീകെിക്കുന്നു.                                           
                                           

 

                                                                                                                                                      

                             ജിന ാ അച്ചൻ 

 

    Vanitha Samajam Chain Prayer  

    Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs 

Please contact samajam.jacobitechurchdublin@gmail.com  





 

          ജീവിതം എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു 

സമ്പാദ ം :  Rev Fr Thomas Puthiyamadathil  

ജീവിതും എന്ത് രഠിപ്പിച്ച  രവന്ന പചാദയത്തിനു ഒൊൾ 
നല്കിയ മറുരടി. 

1- ബുദ്ധിമാൻ രതെ രെിയാൽ പഖദും പ്രകടിപ്പിക്കുും. 
വിഡ്ഢികൾ നയായീകെിക്കുും. 

2- ക്ഷമയുും അധവാനവുമാന് രസൌഭാഗയങ്ങള രട താപക്കാൽ. 
അതിലൊത്തവർക്ക് ഈ പലാകും കുരറ കടങ്ങള ും 
ബാധയതകള ും മാപ്തും സമ്മാനിക്കുന്നു. 

3- അധവാനിക്കുന്നവന് ദവകിയാരണങ്കിലുും ഒെു നാൾ 
വിജയും ലഭിക്കുും. 

4- നാമറിയാരത ഏതു നിമിഷ്വുും രകട്ട പരാകുന്ന ഒെു 
വിളക്കാണ് നമ്മുരട ജീവൻ. 

5- നലെ വാക്ക്, രുഞ്ചിെി, ദാന ശീലും ഇവയാണ് ഒൊള രട 
ഏെവുും ഉദാത്തമായ സവഭാവ ഗുണങ്ങൾ. 

6- ആപൊഗയവുും നിർഭയതവവുമാണ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന 
ഏെവുും വിലരപ്പട്ട നിധികൾ. 

7- തിന്മ വിതച്ച് നന്മ രകായ്യാരമന്നത് വയാപമാഹമാണ്. 

8- ജീവിതും ഒെുനാൾ അവസാനിക്കുരമന്ന് അറിയാരമങ്കിലുും 
മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ തിെക്കുകളിൽ എർരരടുന്നു. 

തിെക്കുകൾക്ക് ഒെിക്കലുും അവസാനമിലെ.  



 

9- കൂരടയുള്ളവരെ പകൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുരവങ്കിൽ 
നിങ്ങരള പകൾക്കാൻ കൂരടയുള്ളവർ തയ്യാറാവുും. 

 

10- കൂരട യാപ്ത രചയ്യ പമ്പാഴാണ് ഒൊള രട യഥാർത്ഥ 

സവഭാവും രുറത്തു വെുന്നത്. 

 

11- രരാങ്ങച്ചും രറയുന്നവർ അധികവുും ഉള്ളിൽ 
കഴമ്പിലെത്തവർ ആയിെിക്കുും. 

 

12- നലെ കുടുുംബത്തിലുും നലെ മാതാ രിതാക്കൾക്കുും 

ജനിച്ചവർ ആ നലെ ഗുണും കാണിക്കുും. 

 

13- മെണരപ്പട്ടവർരക്കലൊും സാക്ഷാൽകെിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള 
ഒെുരാട് ആപ്ഗഹങ്ങള ും സവപ്തനങ്ങള ും 
ഉണ്ടായിെുന്നുരവന്നതാണ് സതയും. 

 

14- പൊഗും പരടിച്ച  നാും ഭക്ഷണും നിയപ്ന്തിക്കുന്നു. രരക്ഷ 
നെകും ഭയന്ന് ആെുും തിന്മകരള വര്ത്ജിക്കാറിലെ എന്നത് 

എരന്ന അത്ഭുതരപ്പടുത്തുന്നു. 

 

15- ഇന്നരത്ത സുഖത്തിനു പവണ്ടിയാണ് സകല 

ജനങ്ങള രടയുും മത്സെും. രരക്ഷ മെണ പശഷ്മുള്ള 
സുഖത്തിനു ( നിതയജീവൻ ) പവണ്ട കർമങ്ങളിൽ ആെുും 
മത്സെിക്കുപന്നയിലെ എന്നതാണ് എന്രറ സങ്കടും. 

                                 ========================================  

 



 

11th  May 2016 

 

At the residence of : 

 

Mr. Kooran Cheria Sunny, 

59 Trimbleston,  

Goatstown Road,  

Dublin 14 

              Prayer Meetings Conducted in May 

 

13th May 2016 

 

At the residence of: 

 

Mr. Joby Andrews, 

116 Hampton Wood Road, 

Hampton Wood, 

Finglas Dublin 11 

         Our church celebrated the feast of St George on May 1st 



  We express our heartfelt condolences on the sad demise 

of Mrs Mary Kuriakose Mother of Manju Anil .  

                                      ****************************************************************************************************************** 



Faded away  

As she faded away 

Away from family 

Distanced from friends 

She said her last words 

Which are the words last  

Heard from her precious voice 

Now I must go to a land faraway 

I’ll see you again one day 

And as she faded away 

She wept her last tear 

Laughed her last laugh 

Away she went to a land 

She both loved and feared 

Just then 

Right next door new life appeared  

              

                                                     
Theja Ross Tijo 



                   A GUIDE TO INTERNET SAFETY FOR CHILDREN 

 , so when I’m online I like to …….. 

Ok , so when I’m online I like to …… 
 
 
Use Instant Messaging 
 
IM is great for chatting to your friends, its quick, you can set up contact lists so can see when your friends are on 
line at the same time as you and you can talk to more than one of them at the same time. 
 
Be Careful ……. 
 
People aren’t always what they seem, make sure that the people on your contact list are people that you 
know in the real world.; 
 

 If people add you to their contact list and you don’t know them use your blocking function to stop them from 
seeing you on line and then they won’t be able to contact you. 

 If you have a profile on IM, don’t put too much personal information like your contact details, addresses or 
where you go to school. Use a cartoon character or symbol instead of a photo. 

 
Use Chat Rooms 
 
Chatrooms can be a great way to stay in touch or to meet new people. Often these chatrooms can be set up based 
around particular topics or themes that you might have a particular interest in. 
 
Be Careful…….  
 
Remember the anonymous nature of the internet makes it easy for people to pretend to be something that 
they are not. Always be careful about the kind of information that you give out in chatrooms.  
 

 Report instances where you feel something is suspicious or not quite right. Tell an adult or someone 
you trust. Try and keep copies of any material that you think might help. 

 Never arrange to meet up with people you don’t know, that you have met in a chatroom, without an adult or 
guardian present. 

 
Use Social Networking Sites 
 
Social Networking Sites such as Bebo, , MySpace and Nimble amongst others are great for creating your own pro-
files, linking to your friends profiles, creating blogs and commenting on other peoples profiles and sharing photos.  
 
Be Careful……  
 
Of giving out too much personal information. Remember that the information that you put on your profile can be 
seen by everybody. Once you place the information /photos on the Internet it can be seen and copied/used by oth-
ers, i.e. you lose control over it, people may attempt to use it ways that you never intended. Use your privacy set-
tings to protect yourself and limit what people other than your friends can see and do with your information.  
 

 Remember People aren ’t always what they seem, You cannot assume that the information supplied by other 
users on their profiles is authentic. Be careful of accepting people into your chat areas. Think about the materi-
al you are going to share with these people. Is it the kind of stuff that you want everyone, including complete 
strangers. 

 Of Cyberbullying. Be aware that people may use these sites to carryout bullying and harassment. They may 
attempt to use material from your profile in malicious ways, post nasty comments etc. Remember it is relatively 
easy to trace online bullies. Keep the evidence and bring it to the attention of someone you trust.  

   
 




