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GREGORIAN VOICE 

          Newsletter of St.Gregorios Jacobite Syrian Orthodox Church, Dublin   

                                                  (For private circulation only)  

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

    

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

പത്തു വർഷം ഒരു സഭയുടെ ചരിത്റത്തിൽ ദീർഘമായ 
കാലയളവലല . എന്നാൽ മനുഷൃജീവിതത്തിൽ 10 
വർഷടമന്നത് നിസാര കാലയളവലല  . ഓരരാരുത്തരും 
ഏടെെുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എത്ര മാത്രം 
കാരൃക്ഷമതരയാെും ദദവാശ്റയര ാധരത്താെും 
കൂെിനെപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതു വിലയിരുത്തുവാൻ 
പരൃപത മാണ് ഈ കാലയളവ്. 1975ജൂൺ19ന് ഭൂജാതനായ 
 ഹു:അച്ചൻ മുപ്പടത്താന്നാം വയസിൽ ദവദീകനായി. 
പാരപരടെ ഹിതം ജനങ്ങടള അറിയിക്കുക എന്ന ഔതം 
ദദവ വിളിയായി അച്ചൻ സവീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.  
2006_ൽപൗരരാഹിതം സവീകരിച്ച അരേഹം കർത ശുശൂ്രഷ 
കൂെുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകംവിധം  

എരടാളം ഭാഷകളിൽദനപുണൃവും ആർജ്ജിചു്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  രവദ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അച്ചടെ അധാധമായ 
പാണ്ഡിതയം സഭടക്കാരു മുതൽക്കൂടാണ് .  ദയറാ പടക്കാരനായി ദൗതനിർവ്വഹണം നെത്തുവാനുള്ള അച്ചടെ തീരുമാനവും 
സമാദരണീയമാണ്. അച്ചൻടറ സമർപിത ജീവിതത്തിന് എലല ാ ആശംസകളും രനരുന്നു. പൗരരാഹിതപെവുകളിൽ 
ഉന്നതസഥാനീയനാകന്നതിനുള്ള ദദവകൃപയ്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നു. 

നമു്മടെ അയർലണ്ടിടല സഭയുടെ പ്രധാന പരിപാെികളിടലാന്നായ ഫാമിലി രകാൺഫ്രൻസിൽ വച്്ച ദവദികവൃത്തിയിൽ 
പത്തു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ  ിജു അച്ചടന അഭിവനയ പാത്രിയാർക്കൽ വികാരി യൂഹാരനാൻ രമാർ മിലിത്തിരയാസ് 
തിരുരമനി പുരസ് കാരം നൽകി ആദരിചു്ച.  
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Koinoniya 2016  

നമു്മടെ ഇെവകയുടെ Koinoniya 2016 November 29 ആം തീയതി W.S.A.F Community Hall, 
Sommerville Drive, Walkinstown വച്്ച നെത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.  

വലിയ ടപരുന്നാളും ഡ ല ിൻ കൺ വൻഷനും  

ഡ ല ിൻ:ഡ ല ിൻ ടസ.ഗ്രിരധാറിരയാസ് യാരക്കാ ായ സുറിയാനി ഓർ ത്തരഡാകപ ്  പള്ളിയിൽ  പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുരമനിയുടെ 
114 മത് ഓർ മ്മടപ്പരുന്നാളും വചനപ്രരഘാഷണവും അഭിവ്യ രജാസഫ് രമാർ  ഗ്രിരധാറിരയാസ് തിരുരമനിയുടെ മുഖ്യ 
കാർ മ്മികതവത്തിൽ  നവം ർ  രണു്ട മുതൽ  ആറാം തിയതി വടര നീണു്ട നിൽ ക്കുന്ന തിരുകർ മ്മങ്ങരളാടെ നെത്തടപ്പെും. 
ടപരുന്നാളിരനാെനു ന്ധിച്്ച നെത്താറുള്ള ഡ ല ിൻ കൺ വൻഷന് പ്രശസ്ത വചനപ്രരഘാഷകനായ പൗരലാസ് പാരറക്കര 
രകാടറപ്പിസ് രകാപ്പ അച്ചൻ രനതതവം നൽ കം. 
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യൂത്്ത ഓറിയരെഷൻ കല ാസ് 

സൺരഡസ്കൂൾ െീരച്ചഴ്സ് ടെയിനിങ് കയാമ്്പ –2016 
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ശു രഹാ (എകയൂമിനിക്കൽ കരരാൾ) - 2016   

Maneeso—2016 
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  പരിശുദ്ധ രമാർ  രസലിരയാസ്  ാവായുടെ ഓർമ്മടപ്പരുന്നാൾ  

നമു്മടെ ഇെവകയിൽ ആണു്ട രതാറും നെത്തിവരാറുള്ള രകാതമംധലത്തു ക റെങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
പരിശുദ്ധ  രമാർ  രസലിരയാസ്  ാവായുടെ ഓർമ്മടപ്പരുന്നാൾ ഒക്രൊ ർ മാസം രണ്ടാം തീയതി 
ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം ടകാണ്ടാെി. ഇെവകയുടെ സഥാപക വികാരി  ഹുുഃ രജാ ിരമാൻ സ്കറിയ യുടെ 
മുഖ്യ കാർമ്മികതവത്തിലും ഇെവകയുടെ വികാരി  ഹുുഃ  ിജു പാരറക്കാടിലിടെ 
സഹകാര്മികതവത്തിലും ടപരുന്നാൾ കർബ്ബാന നെത്തടപ്പടു.  

     

St. Gregorios Sunday School ഭാരവാഹികൾ 

 
        നമു്മടെ സൺ രഡ സ്കൂളിടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി 25-09-2016 ൽ കൂെിയ 
സൺരഡസ്കൂൾ അദ്ധയാപകരയാധം ശ്രീമതി മഞ്ജു മാണിടയ സൺ രഡ സ്കൂൾ 
ടഹഡ്മിസ്െസപ ്ആയും, ശ്രീ ജിരനഷ് രജാൺടന സൺ രഡ സ്കൂൾ ടസക്രടറിയായും തിരടഞ്ഞെുത്തു.   

 

പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്്ക എലല ാവിധ ഭാവുകങ്ങളും രനരുന്നു.   
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അയർ ലണ്ടിടല  നമു്മടെ സഭയുടെ രനതതവത്തിൽ വി.ദദവമാതാവിടെ 
ജനനടപ്പരുന്നാളിരനാെ് അനു ന്ധിചു്ചള്ള എടു രനാമ്്പ ആചരണത്തിടെ ഭാധമായി 
എലല ാവർഷവും രനാക്കിൽ വച്്ച നെത്തടപ്പൊറുള്ള വി കർ ബ്ബാനയും ക്കു മുരന്നാെിയായി 
സല ീ യും വഹിചു്ചടകാണ്്ട  ദസക്കിൾ  തീർ ഥയാത്ര ഈവർഷവും നെത്തടപ്പടു.  

 ടസപ് െം ർ രണ്ടാം തീയതി ടവള്ളിയാഴ്ച രാവിടല 5 മണിയ്ക്്ക സഹ വികാരി 
ഫാ.ജിരനാ രജാസഫിടെ രനതതവത്തിൽ പള്ളിയിൽ വച്്ച നെത്തടപ്പട ധൂപപ്രാർ ഥനയ്ക്്ക 
രശഷം തീർ ഥയാത്ര ആരംഭിചു്ച. ദവകരന്നരം ആറര മണിരയാടെ രനാക്കിൽ 
എത്തിരച്ചർന്നു. 
 

    ഡ ല ിൻ ടസെ് ഗ്രിരധാറിരയാസ് യൂത്്ത അരസാസിരയഷടെ  

         ആഭിമുഘയത്തിൽ രനാക്കിരലക്്ക ദസക്കിൾ  തീർ ഥയാത്ര നെത്തടപ്പടു 
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       രനാക്്ക മരിയൻ തീർ ഥാെന രകരത്തിത്തിരലക്കുള്ള  തീർ ഥയാത്രയും വി കർ ബ്ബാനയും 

 

അയർ ലണ്ടിടല  നമു്മടെ സഭയുടെ രനതതവത്തിൽ വി.ദദവമാതാവിടെ ജനനടപ്പരുന്നാളിരനാെ് 
അനു ന്ധിചു്ചള്ള എടു രനാമ്്പ ആചരണത്തിടെ ഭാധമായി എലല ാവർഷവും നെത്തടപ്പൊറുള്ള 
രനാക്്ക മരിയൻ തീർ ഥാെന രകരത്തിത്തിരലക്കുള്ള  തീർ ഥയാത്രയും വി കർ ബ്ബാനയും ടസപ ം ർ  
3 ശനിയാഴ്ച രാവിടല 11 മണിക്്ക ഇെവക ടമത്രാരപാലീത്ത അഭി.യൂഹാരനാൻ രമാർ  
മിലിത്തിരയാസ് തിരുരമനിയുടെ മുഖ്യ കാർ മ്മികതവത്തിൽ  നെത്തടപ്പടു. 
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We express our heartfelt condolences on the sad demise of  

 Mr Biju Yoyaki Brother of Dn. Jobil Yoyaki.  

 

 

We express our heartfelt condolences on the sad demise of  

Mr Shaji M.C father of Mr Shimaj. 

 

 

We express our heartfelt condolences on the sad demise of  

 Mrs Aliyamma Elias mother of Rev Fr Babu Ealias.  
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 ഫാമിലി രകാൺഫ്രൻസിൽ വച്്ച നെത്തടപ്പട ദ  ിൾ quiz മത്സരത്തിൽ നമു്മടെ ഇെവകടയ പ്രതിനിധീകരിചു്ച മത്സരിച്ച 
Thomas Varghese ഉം SHoshamma രതാമസ് ഉം രണ്ടാം സഥാനം കരസഥമാക്കി. ഇവർക്്ക എലല ാവിധ അഭിന്നങ്ങളും 
രനരുന്നു  

 ഫാമിലി രകാൺഫ്രൻസിൽ വച്്ച നെത്തടപ്പട ദ  ിൾ reference  മത്സരത്തിൽ നമു്മടെ ഇെവകടയ പ്രതിനിധീകരിചു്ച 
മത്സരിച്ച Mrs. Shoshamma Thomas രണ്ടാം സഥാനം കരസഥമാക്കി. Shoshamma Thomas ന് എലല ാവിധ അഭിന്നങ്ങളും 
രനരുന്നു. 
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Our brother in Christ Jobil Yoyaki was consecrated as Sub Deacon (Quroyo) at our church on September by the Patriarchal Vicar of 
Ireland, H.G Youhanon Mor Militheos. We wish Dn Jobil Yoyaki “the best” in his new role.  
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കവിത  
രകാതമംധലത്തിടെ പുണയരമ  

രകാതമംധലം  ാവടയ  

മലങ്കരയുടെ വിശവസം സ് ഥാപിക്കാൻ  

മക്കളാം ഞങ്ങൾക്കായി വന്നു നീ  

                             (രകാതമംധലത്തിടെ---) 

പ്രായവും വയാധിയും രനാക്കാടത  

പ്രീയടര വിടുനീ വന്നുരവാ  

കാെുകൾ തീണ്ടി നീ വന്നുരവാ  

    കാത്തിൊൻ മക്കളാം ഞങ്ങടള  

                        (രകാതമംധലത്തിടെ---) 

    വിശവരഭാധ രമാദത്തിലാഴാടത  

           വിശവാസ പെകതങു്ങ തുഴയുവാൻ  

       തുഞ്ചത്തിരിക്കരണ നിൻ പ്രാർഥന  

     തുണച്ചിെരണ കരരയറിൊൻ  

                                  ( രകാതമംധലത്തിടെ---) 

                 

 

          (Aliyamma Binu Anthinadu ) 

        Vanitha Samajam Chain Prayer  

              

        Every first Friday of the month from 6 to 24 hrs    

            

                            Please contact samajam.jacobitechurchdublin@gmail.com  
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More pictures to follow...... 
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ദവദയതു  ൾ ് കണു്ട പിെിച്ച രതാമസ്  ആൽവാ എഡിസൻ അതിടെ ആദയ പരീക്ഷണത്തിന് 
തടെ സുഹൃത്തുക്കടള ക്കൂെി പരീക്ഷണശാലയിരലക്്ക ക്ഷണിചു്ച . കത്തിചു്ച കാണിക്കുന്നതിനായി 
എഡിസൻ ആ  ൾ ് തടെ സുഹൃത്തിടെ കയ്യിൽ ടകാെുത്തു അറിയാടത സുഹൃത്തിടെ കയ്യിൽ 
നിന്നും  ൾ ് നിലത്്ത വീണു ടപാടിരപ്പായി .  

എഡിസൺ നിരാശനാകാടത മടൊരു  ൾ ുണ്ടാക്കി. പിരെ ദിവസവും അരത വയക്ത്ിയുടെ 
കയ്യിൽ തടന്ന  ൾ ് പിെിക്കാൻ ടകാെുത്തരപ്പാൾ മെുള്ളവർ രചാദിചു്ച , ഇയാളുടെ കയ്യിൽ 
തടന്നയാരണാ വീണു്ടം ടകാെുക്കുന്നടതന്്ന . അരപ്പാൾ എഡിസൻ പുഞ്ചിരിച്്ച ടകാണ്്ട പറഞു്ഞ. 

 
''ഇന്നടല  ൾ ് ടപാടിയരപ്പാൾ ഇയാളുടെ മുഖ് ഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടതരലല ?  ൾ ിടനാപ്പം 
ഇയാളുടെ ആത്മവിശവാസവും തകർന്നു രപായി. എനിക്്ക ഈ  ൾ ് വീണു്ടം നിർമിക്കാൻ 24 
മണിക്കൂർ മതി. എന്നാൽ ഞാനിത് ഇയാൾക്്ക വീണു്ടം നൽകിയിടലല ങ്കിൽ ഇയാളുടെ മനസപ ിടല 
ആത്മവിശവാസം വീടണ്ടെുക്കാൻ 24 വർഷം രപാലും മതിയാകിലല . ഒരാടള തളർത്താടനളുപ്പമാണ് , 
വളർത്താൻ പ്രയാസവും.''  

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

 

വലല രപ്പാഴും സൺരഡ സ്കൂളിൽ രപാകന്ന ഒരു കടി, സൺരഡ സ്കൂൾ എകപ ാമിനു എഴുതിയ  
" നലല  ശമരിയാകാരടെ" കഥ!!!  
 
ഒരു മനുഷയൻ ടജറുശരലമിൽ നിന്നും ജരിരഹാവിരലക് രപാകകയായിരുന്നു. ടപടന്നു അയാടള 
കള്ളന്മാർ ആക്രമിചു്ച തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി. കറചു്ചപീസ് മുള്ളിനിെയിൽ വീണു, കറചു്ച പീസ് പാറയിൽ 
വീണു, കറചു്ച പീസ് നലല  നിലത്തു വീണു.  ാക്കി വന്നതു ശിഷയന്മാർ 12 ടകാട നിറചു്ച. അതിൽ 
ഒരു ടകാട യൂദാസ് 30 ടവള്ളികാശിന് വിെു." രകൾക്കാൻ ടചവിയുള്ളവൻ രകൾക്കടട"!.............  
 
കടികടള എലല ാ ആഴ്ചയും സൺരഡ സ്കൂളിന് വിെുക.. അരലല് ഇങ്ങടന ഇരിക്കും   

     —————————————————————————————  
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