
Syro-Malabar Eparchy of St Thomas the Apostle, Melbourne


Prot.No.MPL: 104/21/60


സർkുലർ 
My Share to Our Eparchy   

മിശിഹായിൽ (പിയെp, ൈവദികേര, സേഹാദരീ സേഹാദരnാേര,


സീേറാമലബാർ െമൽബൺ രൂപത എ,ാം വയsിേലk് (പേവശിkാൻ േപാകുn അവസരtിൽ, 
നാളിതുവെര നിIൾ നൽകിെkാKിരിkുn എlാവിധ സഹായസഹകരണIൾkും 
രൂപതാധOkൻ എn നിലയിൽ ഞാൻ നnി അറിയിkുnു. നിIൾkറിയാവുnതുേപാെല 
നmുെട രൂപതാതിർtി (ഫാൻസിസ ് മാർpാp നOൂസീലൻഡിേലkും മW് ഓഷOാനിയ 
രാജOIളിേലkും വOാപിpിcത ് മിഷൻ (പവർtനtിന് വലിയ സാധOതകളും കൂടുതൽ 
ഉtരവാദിtവും നമുk് നല്കിയിരിkുകയാണേlാ.  ഈ അവസരtിൽ നmുെട രൂപതയുെട 
ഇnെt സാmtികാവsെയpWി നിIെള അറിയിkാൻ ഞാൻ ആ(ഗഹിkുnു.


രൂപതയുെട ആsാനമായി (പവർtിkാൻ, ബാcുേലാൺ എടുtുവാIിയ വീെടാഴിെക 
നmുെട രൂപതയ്k് യാെതാരുവിധ സeേtാ ആസ്തിേയാ ഇl. രൂപതയുെട ആരംഭം മുതൽ  
ഓസ് േ(ടലിയൻ വOവsിതി അനുസരിc് നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ (കമീകരണIൾ 
ഏർെpടുtാനും ൈവദികെര െകാKുവരാനും രൂപതാെപാതുശു(ശൂഷകൾkും അനുദിന 
െചലവുകൾkുമായും നmുെട ഇടവകകൾ നൽകുn വിഹിതവും ഉദാരമനസ്കരായ ഏതാനും 
േപരുെട സംഭാവനകളും അlാെത കാരOമായ യാെതാരു വരുമാനമാർgവും നമുkിl . 
അതുെകാെKാnും രൂപതയുെട അവശOകാരOIളുെട നടtിpിനായി എടുt കടIളും 
ബാcുേലാൺ വിഹിതവും ഗഡുkളായി അടcുതീർkാൻ പWാt അവsയാണിേpാൾ. വരവ് 
ഏെറ പരിമിതവും െചലവുകൾ ഏറിയും വnുെകാKിരിkുnു. അതുെകാKാണ ്നmുെട രൂപത 
കടnുെപായ്െkാKിരിkുn കടുt സാmtിക (പതിസnി നിIളുമായി ആtാർഥമായി 
പcുെവയ്kാനും നിIളുെട സഹായസഹകരണIൾ അടിയnിരമായി അഭOർtിkാനും 
ഞാൻ ആ(ഗഹിkുnത.് 


രൂപതയുെട സാmtിക(പതിസnിെയpWി രൂപതാ സാmtിക സമിതി (Finance Council) 
ഏതാനും നാളുകളായി ചർc െചyുകയും പഠിkുകയും െചയ്തതിെn പrാtലtിൽ, ഈ 
വിഷയം 2021 െസപ്Wംബർ 4 നു കൂടിയ രൂപതാ പാsറൽ കൗൺസിലിൽ സമ(ഗമായി ചർc 
െചyെp,ു . അവിെട ഉരുtിരിu തീരുമാന (പകാരമാണ് ഇkാരOം ൈദവജനെt 
അറിയിkുnതും എlാവരുെടയും ഔദാരO പൂർwമായ സഹായസഹകരണIൾ 
(പതീkിkുnതും. പാsറൽ കൗൺസിൽ അംഗIൾ പലരും അവരുെട വOkിപരമായ 
സഹായസഹകരണIൾ വാഗ്ദാനം െചയ്തത ്ഏെറ േ(പാtാഹജനകമാണ.്
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ഈ പrാtലtിലാണ ് "My Share to Our Eparchy" എn പdതിയുമായി ഞാൻ നിIെള 
സമീപിkുnത.് ഈ പdതി(പകാരം രKു (പാേയാഗിക നിർേdശIളാണുllത:്


1 . അതീവഗൗരവവും അടിയnി രസe ഭാവവു മുll ഈ സാmtിക (പതിസnി 
താൽkാലികമായി മറികടkാൻ നിIൾ എlാവരും "one time donation" രൂപതയ്k് 
സംഭാവനയായി നൽകുക.


2. രൂപതയുെട തുടർ(പവർtനIെളയും ശു(ശൂഷകെളയും ശkിെpടുtാൻ (പതിമാസം 50 
േഡാളെറcിലും ഡയറക്W ്െഡബിW് ആയി രൂപതയ്k് സംഭാവന െചയ്തുെകാKിരിkുക.


ഈ പdതികൾ വിജയകരമായി നടpാkാൻ ഇടവകതലtിൽ വികാരിയcെn േനതൃതetിൽ 
നാല് അംഗIൾ ഉൾെkാllുn ഒരു ടീം രൂപീകരിkുക. അതിൽ വികാരിയcനു പുറെമ, 
ഇടവകയിൽ നിn് തിരെuടുkെp, രൂപതാ പാsറൽ കൗൺസിൽ (പതിനിധിയും, ഇടവക 
പാsറൽ കൗൺസിലിേനാട് ആേലാചനയ്kുേശഷം വികാരി നിയമിkുn രKുേപരും 
ഉൾെpടും. ഈ ടീമിെn േനതൃതetിൽ, ഇതിനായുll രൂപതാസമിതിേയാട് േചർn്, "My Share 
to Our Eparchy" എn പdതി ഉടനടി എlാവരിേലkും എtിkാനും വിജയിpിkാനും ഞാൻ 
അഭOർtിkുnു.


നmുെട ഇടവക സമൂഹIൾ പലവിധ സാmtിക (പതിസnിയിലൂെട കടnു േപാകുn കാരOം 
എനിk് നnായി അറിയാവുnതാണ്. അേതാെടാpം നmുെട രൂപതെയ സഹായിkണെമnുll 
അഭOർtനയുമായി ഞാൻ നിIെള സമീപിkുകയാണ്.


നmുെട സഭാമkൾ എkാലവും ഉദാരമനസ്കരും പcുവയ്kുnതിൽ പാരmരOം ഉllവരുമാണ്. 
വികാരിയcെn േനതൃതetിലുll "My Share to Our Eparchy" ടീമിേനാട് ഔദാരOപൂർvം 
(പതികരിkണെമn് അഭOർtിkുnു.


നlവനായ ൈദവം നിIെളയും കുടുംബെtയും സമൃdമായി അനു(ഗഹിkെ,. നിIളുെട 
(പാർtനയിൽ രൂപതെയയും എെnയും ഓർkണേമ.


സസ്േനഹം, നിIളുെട പിതാവ് 


+േബാസ്േകാ പുtൂർ                                                                              2021 െസപ്Wംബർ 13


NB: ഈ സർkുലർ 2021 െസപ്Wംബർ 19 (ഞായർ) കുർബാനയ്kിെട വായിേkKതാണ്. 
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