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കേരള ക്രേസ്തവ സഭയില്  യാകകാബായ സഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം 
അനികേധ്യമാണ്.ഇരതയധ്ിേം വവല്ലുവിളിേവള സമീപ ദശേങ്ങളില്  കനരിട്ട 
മവറാരു സഭയും കേരളത്തില്  ഉണ്ടാവില്ല.തീഷ്ണ പാരമ്പരയത്തില്  അടിയുറച്ചു 
നില്നില്കുന്ന ശക്തമായ പാറയുവട പിന്ബല്ം ഉണ്ടായിട്ടും കോടതിേളും 
ഭരണേൂടവും സഭകയാട് മമത ോണികാവത നിന്നകപാള്  ഒരു രപോശക ാപുരം 
കപാവല് സഭയ്ക്ക് വഴി ോട്ടിയായി രപകശാഭികുന്ന കരശഷ്ഠ ോകതാല്ിക 
ആബൂന്  കമാര്  ബകസല്ികയാസ് കതാമസ് രപഥമന്  ബാവ  അയര്ല്ണ്ടിവല് 
സഭാ മകകളാവടാപം 87 മത് പിറന്നാള്  ആക ാേികുേയാണ. സഭയുവട 
തല്വന്  എന്നതിവനകാള്  സഭയുവട വത്സല്സുതന്  എന്നറിയവപടാനാണ് 
ബാവയ്ക്ക് ഇഷ്ട്ടം. 
 
ഉപവാസവും രപാര്ത്ഥനയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം. കമല്പട്ട സ്ഥാനത്ത് നാല്ു 
പതിറാണ്ടു തിേച്ച സമൃദ്ധമായ പരിചയം എല്ലാ വവല്ലുവിളിേവളയും 
അതിജീവികാന്  ബാവയ്ക്ക് േരുത്തു പേരുന്നു. സതയവിശവാസവും സഭാ 
പാരമ്പരയവും മുറുവേ പിടിച്ച് ക്ദവത്തിനും സഭയ്ക്കും കവണ്ടി 
വപാരുതുേയായിരുന്നു ഓകരാ നിമിേവും ബാവവയന്ന് പറഞ്ഞാല്  

അതിശമാവില്ല.മഞ്ഞനികര ദയറായില്ായിരുന്നു ക്വദിേ പഠനം. പൗകല്ാസ് 
കമാര്  പീല്ക്സികനാസില്നിന്ന് (പിന്നീട് കരശഷ്ഠ ോകതാല്ിക) 1952ല്  

കോറൂകയാ പട്ടവും, 1957ല്  േടമറം പള്ളിയില്  വശമ്മാശ പട്ടവും. 
പികറവര്േം മഞ്ഞനികരയില്  അക്യാഖ്യാ രപതിനിധ്ി കമാര്  യൂല്ികയാസ് 
ബാവായില്നിന്നു ക്വദിേ പട്ടവും.വചറുവിള്ളി േുടുംബത്തില്നിന്നുള്ള 

43മവത്ത ക്വദിേന് .  
കരാ ങ്ങളും രപയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു 
ബാല്യം.കബാധ്ക്ഷയവും,മറസുഖ്ങ്ങളും തുടര്ച്ചയായി ഉണ്ടായിവകാണ്ടിരുന്നു. 
ഒരികല്  രാരതി കരാ ാതുരനായ മേവനയും മടിയില്  േിടത്തിവകാണ്ട് അമ്മ 
േുഞ്ഞാമ്മ ക്ദവസന്നിധ്ിയില്  രപാര്ത്ഥിച്ചിരികക തന്വറ അത്ഭുതത്താല്  ആ 
അമ്മ മേവന പരിശുദ്ധ ഏല്ിയാസ് രതിതീയന്  ബാവായുവട മദ്ധയസ്ഥതയില്ൂവട 
കയശുവിനു ോഴ്ചയായി സമര്പിച്ചു.  മേവന മകല്കുരിശില്  

അടിമയിരുത്തി. ഒരു ദിവസം വപവട്ടന്ന് അവന്വറ കരാ ം  ുരുതരമായി. 
നാട്ടുോരും വീട്ടുോരും അവന്  മരിച്ചു കപാകയകുവമന്നാണ് ഉറപിച്ചതാണ്. 

രണ്ടു ദിവസത്തിനേം അവന്  മരികുവമന്നു േരുതി അവര്  രാരതിയും 
പേല്ും ഊഴമിട്ടു മരണം ോത്തിരുന്നു. പകക്ഷ രണ്ടല്ല, നാല്ു ദിവസം 
േഴിഞ്ഞു.  

പ്രകാശഗ ാരുരം ഗരാലെല ാരു തെവന് 



മുന്നില്  ഒരു രപോശ വല്യത്തില്  കയശു നില്കുന്നതായി 
േണ്ടു. പിന്നീട് അവിവട നടന്നത് അവിശവസനീയമായിരുന്നു. 
എല്ലാവരും ക്േവയാഴിഞ്ഞ കശേം ബാല്ന്  േണ്ണ് തുറന്നു. ആവേ 
ഒരുമാറം. രേകമണ ബുദ്ധിയും സവഭാവരീതിയും മാറി. കരാ ം 
അവവന വിട്ടുകപായി. തീര്ത്തും രണ്ടാം ജന്മം കരശഷ്ഠ ബാവ 
പറയുന്നു: മരണത്തിന്വറ താഴ്വരയില്നിന്നും, മരണത്തിന്വറ 
തണുത്ത ചിറേടി ഒച്ച ഉയര്ന്നു കേട്ട അനുഭവങ്ങളില്  നിന്നും 
സമര മായ വികമാചനം ക്ദവം എനികു നല്േുേയായിരുന്നു. 
എന്വറ ജന്മത്തിന്വറ മുഴുവന്  േടപാടും തമ്പുരാകനാടാണ്.  

ആറുവര്േം ഭവനത്തില്  മാതാപിതാകകളാവടാപം േൃേിയില്  

മുഴുേി. വീട്ടില്  ധ്ാരാളം ആടുേള്  ഉണ്ടായിരുന്നു. കമയ്ക്കുന്ന 
ഓകരാ ആടിവനയും ഞാന്  കപര്  വചാല്ലി വിളികുമായിരുന്നു. 
അവര്  വിളി കേട്ടിരുന്നു, ബാവ അനുസ്മരികുന്നു. യാകകാബായ 
സഭയുവട അമരകാരന്  ആ ക്ശല്ിതവന്ന ഇന്നും 
പി്ുടരുേയാണ്. േഠിനാദ്ധവാനത്തിന്വറ പേല്ുേള് വകാപമുള്ള 
രാരതിേളില്  ക്ദവകത്താവടാപമായിരികാന്  ഇന്നും രശദ്ധികുന്നു. 
കരാ വും ദാരിരദയവും ആ ബാല്ന്വറ വിദയാഭയാസം 
തടസവപടുത്തി.നാല്ാം ക്ലാസില്  മൂന്നു തവണ കതാറു.അതിനാല്  

തവന്ന അതികരശഷ്ഠമായ വിദയാഭയാസം പിന്നീട് േുഞ്ഞൂഞ്ഞിനു 
േിട്ടിവകാണ്ടിരുന്നു. അമ്മയായിരുന്നു  ുരു. അമ്മ എവന്ന 
സങ്കീര്ത്തനങ്ങള്  വചാല്ലാന്  പഠിപിച്ചു.  അധ്ാര് മിേമായി 
ആരുവടയും ഒന്നും എടുകാതിരികാന്  പഠിപിച്ചു. അധ്വാനിച്ച് 
വനറിയിവല് വിയര്പുവോണ്ട് അന്നം കതടാന്  പഠിപിച്ചു. ഈ 
മാതൃപാഠമാണ് േുഞ്ഞൂഞ്ഞിവന കരശഷ്ഠ ബാവായികല്കു 
വളര്തത്തിയത്. ബാവായുവട അപന്വറ സക ാദര പുരതന്  
സി.വി. എരബ ാം അച്ചന്  അന്ന് ദയറാപട്ടം സവീേരിച്ച് 
മകല്കുരിശില്  സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു.  അവിവടകപായി 
േുഞ്ഞൂഞ്ഞ് ധ്യാനിച്ചിരികും.വല്ിയ ഒരു മാറത്തിന്വറ തുടകം. 
എന്നില്  ഉണ്ടാകിയ മാറങ്ങള്  എല്ലാം ഞാന്  
തിരിച്ചറിയുേയായിരുന്നു. എന്വറ ആകരാ യം വമച്ചവപട്ടു. 
അതുവവര എനികില്ല എന്നു ഞാന്  േരുതിയിരുന്ന  



എവ്ാവകവയാ എനിക് ല്ഭിച്ചതായി അനുഭവവപടാന്  തുടങ്ങി. 
വചറുപത്തില്  കമാ ാല്സയവപട്ട് അടുകളയിവല് തീയില്  വീണ് 
േഴുത്തില്ും വനറിയില്ും ഉണ്ടായ വിേൃതമായ വടുകള്  പാവട 
അരപതയക്ഷമായി.  എന്വറ ജീവിതത്തിവല് ക്ദവത്തിന്വറ 
ഇടവപടല്  ഞാന്  വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുേയായിരുന്നു. ഉര മായ 
ക്ദവവിളിയും എനിക് അനുഭവവപട്ടു . തന്വറ പൗകരാ ിതയ 
ജീവിതവത്തപറി ബാവ പറയുന്നത് ഇങ്ങവനയാണ്: 1958ല്  ഭരദാസന 
വമരതാകപാല്ീത്ത എന്വറ േയ്യില്  ഒരു എഴുത്തു തന്നു. ഇതുമായി 
മഞ്ഞനികരയില്  കമാര്  യൂല്ികയാസ് ബാവായ ോണണവമന്ന് 
പറഞ്ഞു. അവിവട പഠനം പൂര്ത്തിയാകി ക്വദിേ പട്ടം 
ബാവായില്നിന്ന് വാങ്ങികപാരാനാണ് തിരുകമനി പറഞ്ഞത്. 

ഞാന്  പരിരഭമിച്ചു കപായി. ഒരു നല്ല േുപായം തയ്ക്കാനുള്ള 
പണം ഇല്ല. യാരതയ്ക്ക് ഒരു വപട്ടി കപാല്ുമില്ല. അവസാനം 
വില്േുറഞ്ഞ കോറത്തുണിവോണ്ട് ഒരു േമ്മീസ് തയ്ക്പിച്ചു. അതു 
ചാണേപാല്ില്  പുഴുങ്ങി. നീല്ം മുകി എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു 
ഭം ിയും വന്നില്ല. ഒരു ബന്ധുവിന്വറ കോഴികൂടിന്വറ മുേളില്  

തള്ളികളഞ്ഞിരുന്ന രടങ്ക് വപട്ടി എനികു േിട്ടി. അതു തുടവച്ചടുത്തു 
വസ്രതങ്ങളും പുസ്തേങ്ങളും അതില്  വച്ച് യാരത 
തിരിച്ചു. ഓമല്ലൂ രില്  ബസിറങ്ങി േുന്നിറങ്ങി മഞ്ഞനികരയില്  

എത്തി. അവിടുവത്ത ക്വദിേ വിദയാര്ത്ഥിേള്  എന്വറ 
ചുറുംേൂടി. േുപായത്തിന്വറ നിറവും വപട്ടിയുവട അവസ്ഥയും 
അവവര ആേര്േിച്ചു. എന്വറ പിറേില്നിന്ന് അവര്  
പിറുപിറുത്തു. കദകണ്ട ഒരു ോടന്  വരുന്നു. വടകനാവണന്നു 
കതാന്നുന്നു. മരുന്ന് േച്ചവടകാരന്വറ വപട്ടിയും ഉണ്ട്. ഞാന്  ഒന്നും 
മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.  പരി.ഏല്ിയാസ് പാരതിയര്കീസ് 
ബാവായുവട േബറിങ്കല്  വചന്ന് മുട്ടുേുത്തി അല്പകനരം േരഞ്ഞു 
രപാര്ത്ഥിച്ചു. പിന്നീട് കമാര്  യൂല്ികയാസ് ബാവാവയ േത്ത് 
ഏല്പിച്ചു. 
 
എന്വറ സുറിയാനി പഠനം പരികശാധ്ിച്ചു. കശേിച്ച പഠനങ്ങള്  
നടത്തി; എവന്ന ക്വദിേനായി അഭികേേം വചയ്ക്തു.  



ഒന്നുമില്ലായ്ക്മയില്നിന്ന് യാകകാബായ സഭവയ ഇന്നു ോണുന്ന 
വിധ്ം വളര്ത്തിയത് ബാവായാണ്.  പുത്തന്േുരിശില്  

സവ്മായി ആസ്ഥാനമുണ്ടായി. പാരതിയര്കീസ് ബാവായ്ക്ക് 
സഭാ പാരമ്പരയമനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ അവോശ അധ്ിോരങ്ങളും 
നല്േി 2002ല്  സഭാഭരണ ടന പരിഷ്േരിച്ചു. നൂറുേണകിന് 
പള്ളിേള്  സ്ഥാപിച്ചു. ആയിരകത്താളം പുകരാ ിതവര വാഴിച്ചു. 
കോതമം ല്ം കമാര്  ബകസല്ികയാസ് ആശുപരതി, പിറവം 
ബി.പി.സി. കോളജ്, കചല്ാട് ദ്ല്  കോളജ്, പുത്തന്േുരിശ് 
വസന്് കതാമസ് കോളജ്, പുത്തന്േുരിശ് ബി.എഡ്. കോളജ്, 
പുത്തന്േുരിശ് മാര്  അത്താകനേയസ് സ്േൂള് , പട്ടിമറം കമാര്  
േൂറികല്ാസ് സ്േൂള് , കോതമം ല്ത്ത് ഭരദാസന അരമന, 
കോണ് വവന്റുേള്  തുടങ്ങി നിരവധ്ി സ്ഥാപനങ്ങള് . കോല്കേരി 
വമഡികല്  കോളജിനു തുടകം േുറിച്ചതും ഈ േരങ്ങള്  തവന്ന. 
സമോല്ിേ വിേയങ്ങളില്  കരശഷ്ഠ ബാവായ്ക്ക് േൃതയമായ 
നില്പാടുേള്  ഉണ്ട്. സഭയുവട വിശവാസ രപമാണങ്ങള്ക് 
അനുസൃതമായി ആരുമായും സംസര് ം പുല്ര്ത്തുന്നതിനു 
ബാവ സഭവയ സജ്ജമാകി.അത് വോണ്ട് തവന്ന സഭവയ 
ആരുമായും അനുരഞ്ജനവപടാനുള്ള കവദിയാകണം എന്ന 
ആശയം ബാവ ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്.പവക്ഷ 
വിശവാസപാരമ്പരയവും,കേരള സഭയുവട തനിമയും 
നഷ്ട്ടവപടുത്താവത മാരതം. പൂര്വപിതാകന്മാര്  വിശവസിച്ച് 
ഏല്പിച്ച പാരമ്പരയങ്ങളും രപമാണങ്ങളും എല്ലാം മായം 
കചര്കവപടാവത പരിപാല്ികുന്നതു മല്ങ്കര യാകകാബായ 
സഭയാണ്.അക്യാഖ്യായുവട ക്ൈ ീേ പാരമ്പരയവും 
പരി.പാരതിയര്കീസ് ബാവകയാടുള്ള വികധ്യതവവും അഭും രം 
തുടരുവമന്ന് പറയാനും സഭയുവട ഇടയനു വതല്ലും മടിയില്ല 
പകരതാസിവന കപാവല് ഉറച്ച ഒരു പാറയാണ് യാകകാബായ 
സഭയ്ക്ക് ഈ പിതാവ്.87 മത് വയസില്ും ചുറുചുറുകകാവട 
കല്ാേവമമ്പാടുമുള്ള സഭാമകവള ക്ദവിേശക്തിയില്  ഉറപിച്ചു 
നിര്ത്താന്  പരിരശമികുന്ന കരശഷ്ഠബാവ ചുമതല്േള്  
മറുള്ളവര്കായി നല്ോന്  ോത്തിരിപാണ്.അകേ ം 
പറയുന്നു. േഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്േങ്ങളായി ഞാന്  പല്വട്ടം  



സുന്ന കദാസില്ും മാകനജിംഗ് േമ്മിറിയില്ും 
അകസാസികയേനില്ും പറയുന്നതാണ് എവന്ന മാറാന്  
അനുവദികണവമന്ന്. അവരാരും അതു വചവിവകാണ്ട മട്ടു 
ോണികുന്നില്ല.  സഭയ്ക്കികപാള്  എല്ലാ വേട്ടുറകപാവടയും 
മുകന്നാട്ടു കപാോന്  രപാപ്തിയായി. അതിനു ക്ദവം എവന്ന ഒരു 
ഉപേരണമാകി എന്നു മാരതം. ഇവതന്വറ മാരതം കനട്ടമായി 
പറയുന്നവകരാട് എനിക് മറുപടിയില്ല. േൂടുതല്  കനരം 
രപാര്ത്ഥനയ്ക്കും സുവികശേ കവല്യ്ക്കുമായി മാറിവയ്ക്കാനാണ് 
ഞാന്  ആര  ികുന്നത് സഭവയ ആധ്ുനീേ ോല്വത്ത 
വവല്ലുവിളിേവള അതിജീവികാന്  സ ായിച്ച മ ാരഥന്മാരില്  

ഒന്നാമന്  ആരാവണന്ന കചാദയത്തിന് സഭാ മകള്  ഉത്തരം 
പറയുന്നതും മറാരുകടതും ആവിവല്ലന്ന് ഉറപാണ്.അരത മാരതമുണ്ട് 
ആബൂന്  കമാര്  ബകസല്ികയാസ് കതാമസ് രപഥമന്  ബാവയും 
യാകകാബായ സഭയിവല് ഓകരാ മകളും തമ്മില്ുള്ള ബന്ധം 
ജീവികുന്നത് ഏതു കദശത്തായാല്ും സഭയുവട 
വിശവാസപാരമ്പരയങ്ങവളയും തനിമയും മുറുവേ പിടിച്ചു 
ജീവികാന്  സഭാമകവള ഓകരാ നിമിേവും ഒരുകുേയാണ് ഈ 
കരശഷ്ട പിതാവ്.ഇന്നവല് ഡബ്ലിന്  സ്മിത്ത് ഫീല്ഡിവല് വസന്് 
ര ീക ാറികയാസ് പള്ളിയില്ും ക്വേിട്ട് വാട്ടര് കഫാര്ഡിവല് 
വസ.പാരടിക് കദവാല്യത്തില്ും കരശഷ്ഠബാവ വിശുദ്ധ േുര്ബ്ബാന 
അര്പിച്ചകപാള്  അയര്ല്ണ്ടിവല് സഭാ സമൂ വും 
കരശഷ്ടബാവകയാവടാപം സവര് കത്താട് കചാദിച്ച രപാര്ഥന അത് 
തവന്നയാവും. അഭിവന്ദ്യ ോകതാല്ികാ ബാവയ്ക്ക് പിറന്നാള്  
മം ളങ്ങള് . 

(ബാവായുവട അയർല്ണ്ട് സന്ദ്ർശനവും 87 അം 
ജന്മദിനാക ാേവും രപമാണിച്ച് അയർല്ണ്ടിവല് രപമുഖ് 
ഓണ്ക്ല്ൻ പ പരതമായ ിറിഷ് മല്യാളിയിപ രപസിദ്ധീേരിച്ച 
കല് നം. ) 

   Courtesy    www.irishmalayali.com  



 

ഡബ്ലിൻ പ. മകല്കുരിശിപ േബറടങ്ങിയിരികുന്ന, േിഴകിന്വറ 
ോകതാല്ികയും മല്ങ്കര വമരതാകപാല്ീത്തയുമായിരുന്ന, പുണയകലാേനായ 
ആബൂൻ പ കമാർ ബകസല്ികയാസ് പൗകല്ാസ് ദവിതീയൻ പ ബാവാ 
തിരുകമനിയുകടയും, മുള്ുരുത്തി മാർകത്താമൻ പ പള്ളിയിപ 
േബറടങ്ങിയിരികുന്ന, പരി. അക്യാഖ്യ സിം ാസന 
രപതിനിധ്ിയായിരുന്ന, പരി. യൂയാകീം കമാർ േൂറികല്ാസ് ബാവായുകടയും 
സംയുക്ത ഓർമ്മവപരുന്നാൾ ഡബ്ലിൻ പ വസന്് ര ീക ാറികയാസ് 
യാകകാബായ സുറിയാനി പള്ളിയിപ ഓ സ്റ്റ് മാസം മുപതാം തീയതി 
ഞായറാഴ്ച സമുചിതമായി ആചരിച്ചു. 

     .————————————- 



ONAM 2015 
 

ഡബ്ലിന്  ാഗകാബാ  
രള്ളി ിലെ 

അഗസാസിഗ ഷലെ ും 
വനിതാസമാജത്തിന്ലെ
 ും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 
നടത്തി  ഓണാഗ ാഷം 

വർണാഭമാ ി. 
 

പ്രാർത്ഥനാ  ാനഗത്താലട 
ആരംഭിച്ച രരിരാടികൾ 

വയതസ്തമാ  
കൊരരിരാടികഗ ാലട 
ഓണത്തിലെ ഓർമകൾകൾ 

രുതുകി. ബഹു. 
വികാരി ഗജാബിഗമാന് 

സ്കെി  
ഓണാശംസകൾ 
അെി ിച്ചു.  

വിഭവ സമൃദ്ധമാ  
ഓണസദ്യകക  ഗശഷം 
നടത്തി  കാ ിക 

മത്സരങ്ങൾ 
കുട്ടികൾകും 

മുതിർന്നവർകും 
ആഗവശം രകർന്നു.   



Under the leadership of St.Gregorios Youth Association of our church, we 

conducted a Bicycle Pilgrimage to Knock Shrine on Friday September 4, 

2015.  

The event was flagged off by Rev. Fr. Thomas Puthiyamadathil on Friday 

September 4th at 5:00 AM after the Morning prayer at the Church. "Holy 

Sleebha" for the Mass at Knock Church was processioned from Dublin 

church with the Bicycle Pilgrimage team.  

Participents : Binu Varghese, Jain Jacob, Jojan Elias, Saju Varghese, Jinesh 
John, Sherin Chandy, Anub Biju, Akash Jaji, Noel Salim, Shabu Paul .  
     —————————————————————-  

Bicycle Pilgrimage to Knock Shrine  



On 5th of September 2015 ,we had our annual pilgrimage to Knock 
Shrine,Co.Mayo. Dublin church arranged a Dublin Coach bus with 81 
passengers for the pilgrimage. Bus from church started at 7.30 
AM  from Phibsborough and reached Knock Shrine by 10.50 AM.  

         Pilgrimage and Holy mass was lead by HG Mathews Mor Ap-
phrem of    Perumbavoor region of Angamaly Diocese and assisted 
by Rev Fr Abraham Paruthikunnel, Ref Fr Thomas Puthiyamadathil, 
Rev Fr Jobbymon Skaria  

  Around 300 pilgrims attended the Holy Mass.  

Annual pilgrimage to Knock Shrine 



Our Sunday school was re-opened on 13th September 2015. The Sun-

day school teachers meeting selected Mr Jojan P Ealias as the Sunday 

School Head master and Mr Jobis Skaria as the Sunday School Secre-

tary . We wish them and all our teachers all the wishes to lead and 

teach our youngsters the Christian way.  

                        —————————————- 





               Birthdays Celebrated in September  

        MANY  MANY HAPPY RETURNS OF THE  DAY 



Anniversaries Celebrated in September 

 

All of us in your church wish you a happy anniversary 



Notice 

       Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments.  
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01/09/2015- Tuesday  02/09/2015- Wednesday 
  
Residenceof SajuDaniel  Residenceof KooranCherianSunny, 

Mobile:0873215978  Mobile:0871249009 

12B,ShanthalaRD,  59,Trimbleston, 

Beaumont  Goatstown, 

Dublin9  Dublin14 

Navigationlink: https://goo.gl/maps/mB0uA  Navigationlink:https://goo.gl/maps/c9xGR  

   

03/09/2015 -  Thursday  04/09/2015 -  Friday 
  
Residenceof JobyAndrews  Residenceof   BibinGeorge, 

Mobile: 0879948186  Mobile:0879738297 

22,LesBuissonnetsApts,  49AnnaghCourt, 
SweetmansAve,  Watervilla 

Blackrock,  Dublin-15. 

Navigationlink:https://goo.gl/maps/jB1gY  Navigationlink:https://goo.gl/maps/d73qh 

   

05/09/2015-Saturday  06/09/2015-Sunday 

KnockChurch  OurChurch 

   

07/09/2015 - Monday  08/09/2015 -  Tuesday 

  
ResidenceofBinuBAnthinattu,  Residenceof  SalimMathew 

Mobile:0877517155  Mobile:0894400489 

76,LanesboroughCourt,  26LiffyGlen, 

STMargretsRd,  LiffyValleyPark, 

Finglas  Lucan 

Navigationlink:https://goo.gl/maps/fe3Bz   Navigationlink:https://goo.gl/maps/wvzi2 

18/09/2015 Friday  

Prince Kuriakose 
 

#49 Melville View,  
Cityside,  
Dublin 11  

Prayer meetings in September 

https://goo.gl/maps/mB0uA
https://goo.gl/maps/c9xGR
https://goo.gl/maps/jB1gY
https://goo.gl/maps/d73qh
https://goo.gl/maps/fe3Bz
https://goo.gl/maps/wvzi2


  Birthday wishes to my dear brother Aidan...            
          From Amy  




