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ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ രന്റെ ഊണുമേശ റെടിപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. എ്ര കഷ്ടറപ്പട്ടിട്ടടും 
അേർത്തിത്തുടച്ചിട്ടടും മേശപ്പടെും െൃത്തിയാകുന്നില്ല. കെ കൂടുരൽ കൂടുരൽ 
പരക്കുന്നരുമപാറല് അെൾക്ക് മരാന്നി! അെൾക്ക് അടക്കാനാൊത്ത മേഷ്യെുും നിരാശയുും 
സങ്കടെുും െന്നു. െീണ്ുും െീണ്ുും അേർത്തിത്തുടച്ചട. യാറരാരു ഫല്െുും കാണാറര 
െന്നമപ്പാൾ, കകയില്ിരുന്ന രുണിക്കഷ്ണും േുെിയുറട േൂല്യിമല്യ്ക്ക്ക് െല്ിറച്ചെിഞ്ഞിട്ട് 
നിരാശമയാറട േുെിയുറട ഒരു മകാണിമല്ക്ക് അെൾ ചാരി ഇരുന്നു. ഈ സേയത്താണ് ഒരു 
റകാച്ചടകുട്ടി ആ േുെിയിമല്ക്ക് കടന്ന് െന്നത്. കാർമേഘപൂരിരോയ േുഖഭാെെുും 
അല്ക്ഷ്യോയികിടക്കുന്ന േുെിയുും ്ശദ്ധിച്ചിട്ട് അെൻ മചാേിച്ചട.  

“എന്തു പറ്റി മചച്ചി” 

“എ്ര ്ശേിച്ചിട്ടടും ഈ മേശപ്പടെും റെടിപ്പാകുന്നില്ല.” മേശപ്പടെറത്ത കെകളിമല്യ്ക്ക്ക് കക 
ചുണ്ിറക്കാണ്് അെൾ േെുപടി പെഞ്ഞു.  

ആ കുട്ടി മേശപ്പടെമത്തക്കുും, നില്ത്ത് കിടക്കുന്ന പഴന്തുണിയിമല്ക്കുും ോെിോെി മനാക്കി. 
പഴന്തുണിക്കഷ്ണും കകയിറല്ടുത്തു മനാക്കി. ഒരു റചെു േന്ദഹാസമരാറട ആ കുട്ടി പെഞ്ഞു. 

 “മചച്ചി ഈ രുണിക്കഷ്ണും ഒന്നു ്ശദ്ധിക്കൂ.”  

അെൾ ആ രുണിക്കഷ്ണത്തിമല്ക്ക് സൂക്ഷ്ിച്ചട മനാക്കി. കരിപുരണ് രുണിക്കഷ്ണത്തിന്റെ 
ഭാഗങ്ങൾ കണ്് അെൾ രല് കുനിച്ചട.  

“മചച്ചി ഈ രുണിക്കഷ്ണും കഴുകിയരിനു മശഷ്ും മേശപ്പടെും രുടയ്ക്ക്കൂ.” കുട്ടി നിർമേശിച്ചട. 

ല്ജ്ജമയാറട അെൾ രല് കുനിച്ചട. 

ജീെിരും െല്ിയ ഒരു കടുംകഥ രറന്ന. ജീെിരത്തിന്റെ സോധാനും റകടുത്തുന്ന പല് 
്പസ്തനങ്ങൾക്കുും പരിഹാരേുണ്ാകണറേങ്കിൽ അെയുറട േൂല്കാരണും കറണ്ത്തി അെയ്ക്ക്ക് 
പരിഹാരും കറണ്ത്തുകയാണു മെണ്ത്. പല്റപ്പാഴുും ്പശ്നങ്ങളടറട ശശവരോയ 
പരിഹാരറത്തക്കാൾ, രത്കാല്ികോയ അശവാസറത്തയാണ് നാും അ്ഗഹിക്കുന്നത്. 

െഷ്യൻ സാഹിരയകാരനായിരുന്ന റടാൾമറായ്ക് ഒരു റചെുപ്പക്കാരനു നല്കിയ ഉപമേശും 
ഇെിറട അനുസ്തേരിക്ക്റട്ട. േറ്റടള്ളെറര നന്നാക്കുൊൻ ഓടി നടക്കുകയയിരുന്നു ആ 
റചെുപ്പക്കാരൻ. അനയരുറട ്പശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരും ഉണ്ാക്കാൻ അയാൾ ഒത്തിരി 
കഷ്ടറപ്പട്ടട. ഇത് കാണുൊനിടയായ റടാൾമറായ്ക് റചെുപ്പക്കരമനാട് പെഞ്ഞു: “േറ്റടള്ളെറര 
നന്നാക്കുൊൻ മെണ്ി ഒത്തിരി കഷ്ടറപ്പട്ടിറല്ല? ഇനി കുെച്ച് െിയർപ്പ് സവന്തും 
കാരയത്തിറല്ാന്നു ചീന്തി മനാക്കുന്നരു നന്നായിരിക്കുും. േറ്റടള്ളെർ നന്നാകണറേങ്കിൽ നിങ്ങളടും 
നന്നാകണറേന്നരിൽ സുംശയും മെണ്ാ.”  

േട്ടടള്ളെറര നന്നാക്കണറേന്നു നേുക്കു ആ്ഗഹേുണ്്. അരിനു മെണ്ി അെർ എന്താണു 
റചമേണ്റരന്ന് നേുക്ക് അെിയുകയുും റചോും. എന്നാൽ നറെത്തറന്ന നന്നാക്കുന്ന കാരയും 
െരുമപാൾ നാും നിശബ്ദര പാല്ിക്കുും.  

Vicar’s Desk :  Rev. Fr Jobymon Skaria 



പുകെല്ി, േേയപാനും, രുടങ്ങി േുശ്ശീല്ങ്ങൾ നിർത്തുന്ന കാരയും െരുമപാൾ, അറല്ലങ്കിൽ 
ആമരാറടങ്കില്ുേുള്ള പക, അസൂയ, റെെുപ്പട, രുടങ്ങിയ േുശ്ശീല്ങ്ങൾ ഇല്ലാരാക്കുക എന്ന 
്പശ്നും െരുമപാൾ, നെുറട നില്പാട് ഇരമല്ല? നെുറട ്ശദ്ധ പല്മപ്പാഴുും േറ്റടള്ളെരുറട 
കുറ്റങ്ങൾ കറണ്ത്തുന്നരില്ുും അെയ്ക്ക്ക് പരിഹാരും നിർമേശിക്കുന്നരില്ുോണറല്ലാ? 

എന്നാൽ മടാൾമറായ്ക് ചൂണ്ിക്കാണിച്ചരുമപാറല്, േട്ടടള്ളെർ നന്നാകണറേങ്കിൽ നാേുും 
നന്നാകണും. നെുറട നയൂനരകൾ, മപാരയ്ക്േകൾ, ബല്ഹീനരകൾ എന്നിെറയല്ലാും കറണ്ത്തി 
അെയ്ക്ക്ക് ശരിയായ പരിഹാരും കറണ്ത്തിയാൽ ോ്രമേ പല് ്പശ്നങ്ങൾക്കുും 
അെസാനേുണ്ാകൂ. 

മയശുരപുരാൻ ഇ്പകാരും കല്പിച്ചട...“എന്നാൽ സവന്ത കണ്ണിറല് മകാൽ ഓർക്കാറര 
സമഹാേരന്റെ കണ്ണീറല് കരട് മനാക്കുന്നത് എന്ത്? അല്ല സവന്തകണ്ണിൽ മകാൽ ഇരിറക്ക നീ 
സമഹാേരമനാട്: നില്ല്, നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരട് എടുത്തു കളയറട്ട എന്ന് പെയുന്നത് 
എങ്ങറന?   

ഈ ചിന്തകൾ നെുറട ജീെിരറത്ത പരിെർത്തനറപ്പടുത്തുമോ? 

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

Prayer meetings conducted  in October 
9th October, 2015 
Sunil Kurian 
39 Coldcut Park, Coldcut Road, 
Clondalkin, Dublin22  
 
23rd October, 2015 
Rony Mathew 
49 Furry Park Court, Killester, 
Dublin 5 
 



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

ഡബ്ലിൻ: േഹാ പരിശുദ്ധനായ ചാത്തുരുത്തിയിൽ ഗീെർഗീസ്ത മോർ 
്ഗീമഗാെിമയാസ്ത രിരുമേനിയുറട (പരുേല് രിരുമേനി)യുറട ഓർെ 
റപരുന്നാളിനുും, ഡബ്ലിൻ കണ്റെൻഷ്നുും മനരൃരവും നല്കുന്നരിനായി 
അയർല്ണ്ിൽ എത്തിയ അഭി. കുരിയാമക്കാസ്ത മോർ റരമയാഫിമല്ാസ്ത 
രിരുമേനിക്ക് ഡബ്ലിൻ എയർമപാർട്ടിൽ ഫാ.മജാബിമോൻ സ്തകെിയ,ഫാ.ബിജു 
േത്തായി പാമെക്കാട്ടിൽ,സഭാ ഭാരൊഹികൾ എന്നിെരുറട മനരൃരവത്തിൽ 
െിശവാസസേൂഹും െരമെൽപ്പ് നൽകി.  

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





We express our heartfelt condolences on the sad demise of                

Mr. K.V George father of Mrs. Suja George. 
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യാമക്കാബായ സുെിയാനി ഓർത്തമഡാ്ൾസ്ത സഭയുറട ഈ െർഷ്റത്ത ഫാേില്ി 
മകാണ്ഫെൻസ്ത റസറ്റംറ്റുംബർ 25,26,27 രിയരികളില്ായി ഡബ്ലിനടുത്തുള്ള കാസിൽമനാക്ക് 
റസന്്.െിൻസന്്സ്ത മകാമളജ് കാപസിൽ റെച്ചട നടത്തറപ്പട്ടട .  

 

േൂന്നു േിെസങ്ങളില്ായി നടത്തറപ്പട്ട ഫാേില്ി മകാണ്ഫെൻസ്ത ൽ 
ോരാപിരാക്കൾക്കുും,യുെജനങ്ങൾക്കുും സണ്മഡ സ്തകൂൾ കുട്ടികൾക്കുും ്പമരയകും ്ാളടകൾ 
്കേീകരിച്ചിരുന്നു. ്പേുഖ റകൌണ്സില്െുും ്നിക്കൽ കസമക്കാളജിറടോയ റെെ.ഫാ .എബി 
െർക്കി ്ാളടകൾക്ക് മനരൃരവും നല്കി . യുെജനങ്ങളടറട ്ാളടകൾക്ക് ഫാ .എൽമോസ്ത 
െട്ടപെപില്ുും, കബബിൾ കവിസ്ത ,കബബിൾ റടറ് എന്നീ േത്സരങ്ങൾ റെെ .ഫാ .മജാർജ് 
മചമന്നാത്ത്, റെെ . ഫാ. അ്ബഹാും പരുത്തിക്കുമന്നൽ എന്നിെരുറട മനരൃരവത്തിൽ 
നടത്തറപ്പട്ടട.  

Family Conference – 2015 

Photo Courtesy : Sam Cherian 



 

25 റെള്ളിയാഴ്ച കെകിട്ട് 6  േണിക്ക് അഭി .യുഹാമനാൻ മോർ േില്ിത്തിമയാസ്ത 
റേ്രാമപാല്ീത്ത പാ്രിയർക്കൽ പരാക ഉയർത്തിയമരാറട ഫാേില്ി മകാണ്ഫെൻസ്ത നു 
രുടക്കോയി . രുടർന്ന് ഉത്ഘാടനെുും െിഷ്യ അെരരണെുും കുട്ടികളടറട 
കല്ാപരിപാടികളടും അരമങ്ങെി .26 ശനിയാഴ്ച രാെിറല് 10.00 േുരൽ 5.00 െറര െിെിധ 
്ാളടകളടും ചർച്ചകളടും നടത്തറപ്പട്ടട . കെകിട്ട് 7 േണിക്ക് ആരുംഭിച്ച കല്ാ സ്യയിൽ 
അയർല്ണ്ിറല് എല്ലാ യാമക്കാബായ ഇടെകളിൽ നിന്നുേുള്ള കല്ാകാരുറട െിെിധ 
കല്ാപരിപാടികൾ അരമങ്ങെി .27 ഞായൊഴ്ച രാെിറല് 9.00 േണിക്ക് ്പഭാര നേസ്തകാരെുും 
10.00 േണിക്ക് െി .കുർബാനയുും നടത്തറപ്പട്ടട.  െി.കുർബാനക്ക് മശഷ്ും നടത്തുറപ്പട്ട ൊല്ി 
സഭയുറട െിശവാസ പാരപരയങ്ങൾ െിളിമച്ചാരുന്ന ്പകടനോയി .ഉച്ചക്ക് 13:00 േണിമയാറട  
നടത്തറപ്പട്ട സോപന സമെളനമത്താറട ഈ െർഷ്റത്ത ഫാേില്ി മകാണ്ഫെൻസിന് 
റകാടിയിെങ്ങി. 

. 

Photo Courtesy : Sam Cherian 



 Birthdays Celebrated in OCTOBER  

        MANY  MANY HAPPY RETURNS OF THE  DAY 

RIYA ALEX 

JISHA ANEESH 

BABU PUNNOSE 

EBIN BABU 

ALIAS BENOY 

JACOB GEORGE 

GESA BIJU 

ALANA BIJU 

CIJI BIJU 

ANILA BIJU 

EDLEN MARY BINU 

AIBY THOMAS 

JAIJO JACOB 

DAFYDO GEORGE 

DIANA PAUL 

JOHAN SKARIAH 

DEION ELIAS JOJAN 

ANN KURIAKOSE 

ASWATHY LIDY GEORGE 

LORAINE LIDY GEORGE 

RHYS MATHEW 

ANU NELSON 

DANN MATHEW PAUL 

ETHAN PRINCE 

JOE ZACHARIAH 

ELIZABETH CHANDY 

IRENE MARIA REJI 

CHRIS CHERIAN 

STEVE SAJU 

KURIAN JACOB 

ARLYN SAM 

SIJI SHABU 

ALDEA MARY SUNIL 

RIYA MERIN 

SEEMA RAJU 

HANNA VARGHESE 

HANNA BIJU 

RENJITH VARKEY 

JOJI AJESH 

MIKHAIL IYPE BOBBY 

ELDHO P. THOMAS 



Anniversaries Celebrated in OCTOBER 

 

All of us in your church wish you a happy anniversary 

ALEX PAUL  & IVA GEORGE 

BENNY P MANI & SUNI BENNY 

DAVID THANKACHEN & MINI DAVID 

MATHEW K SAMUEL & RANJU MATHEW 

MATHEW JOY PAULOSE & JOMSY GEORGE 

SABU K K & RESMI VARGHESE 

SALIM MATHEW & THANKAMMA MATHEW 

SHALLOT BABY & SEEMA JOY 

VARGHESE V P & LISSY VARGHESE 






