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സേക്രഡ് ഹാർട്ടിൽ മാർസതാമ്മാ സ്ലീഹായുടെ തിരുന്നാൾ
ജൂലൈ 8 ഞായർ രാവിടൈ 10:00ന്
പ്രസുസേന്തി: സ ാബി ഓളിയിൽ
FEAST CELEBRTAION OF ST. THOMAS THE APOSTLE
At Sacred Heart on Sunday, July 8th at 10:00 A.M.
Sponsored by Joby Oliyil.
ADORATION & SEMINAR FOR YOUTH AT ST. MARY’S
 One hour adoration for children (5th grade and up), and for youth

will be held after 6:00 P.M. Holy Mass at St. Mary’s on Friday, July
13th. Night Vigil for adults will continue in the church.
 Seminar will be held for children and youth (above age group) in the

basement after the adoration on current topics of interest.

പാപം ഏറ്റുപറസയടത് ഒരു ആവശ്യമാസണാ?
പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണടമന്ന് വചനം പഠിപിക്കുന്നുസടാ?
തീർച്ചയായും. "എന്നാൽ, നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുടന്ന
ങ്കിൽ, അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ, പാപങ്ങൾ
ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിലം നിന്നു നടമ്മ ശുദ്ധീകരി
ക്കുകയും ടചയ്യം" (സയാഹ. 1:9). "നിടെ ലേവമായ കർതാവി
സനാെ് നീ മറുതൈിച്ചു. പച്ചമരങ്ങളുടെ കീഴിൽ അനയസേവന്മാർക്കു
നിടന്നതടന്ന കാഴ്ചവച്ചു; നീ എടന്ന അനുേരിച്ചില്ല. ഈ
കുറ്റങ്ങൾ നീ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതി - കർതാവ് അരുളിടച്ച
യ്യന്നു" (ട റ. 3:13). പാപം ടചയ്തു സപാ
യാൽ അതിൽതടന്ന വേിക്കുന്നതിനു
പകരം അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉസപക്ഷിക്ക
ണം.

പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിടല്ലങ്കിൽ
എന്താ കുഴപം?
പാപങ്ങസളറ്റു പറയുന്നത് ആത്മാവിനു
മാത്രമല്ല ശ്രീരതിനും മനസ്സിനും ഗുണക
രമാണ്. "ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാ
തിരുന്നസപാൾ േിവേം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ്
എടെ ശ്രീരം ക്ഷയിച്ചുസപായി" (േങ്കീ.

32:3).
"എടെ പാപം അവിടുസതാടു ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു;
എടെ അകൃതയം ഞാൻ മറച്ചുവച്ചില്ല; എടെ അതിക്രമങ്ങൾ
കർതാവിസനാടു ഞാൻ പറയും. എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു;
അസപാൾ എടെ പാപം അവിടുന്നു ക്ഷമിച്ചു" (േങ്കീ. 32:5).

പാപം ഏറ്റുപറയുന്നതിന് പുതിയനിയമതിൽ
മാതൃകകൾ വല്ലതുമുസടാ?
നം പാപങ്ങസളറ്റു പറഞ്ഞുടവന്ന് തിരുവചനം ോക്ഷയടപടു
ത്തുന്നു. "അവർ പാപങ്ങസളറ്റുപറഞ്ഞ് സയാർദ്ദാൻ നേിയിൽ വച്ച്
അവനിൽ (സയാഹന്നാൻ മാംോന) നിന്നു സ്നാനം േവീക
രിച്ചു" (മതാ. 3:6). ഇവിടെ മനുഷ്യനായ
സയാഹന്നാസനാെസല്ല
നം പാപങ്ങസളറ്റു
പറയുന്നത്. "കൂൊടത, വിശ്വാേം േവീക
രിച്ച പൈരും വന്ന്, തങ്ങളുടെ ദുർനെപെി
കൾ
ഏറ്റുപറഞ്ഞ്,
കുറ്റം
േമ്മ
തിച്ചു"(ശ്ലീഹ. നെ. 19:18).

പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം എന്നാൽ, മനു
ഷ്യസരാെ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണടമന്ന്
തിരുവചനം പറയുന്നുസടാ?
മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങൾ
(Continued on page 4)
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STAFF
Pastor, St. Mary’s: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
5212W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Pastor, Sacred Heart: Fr. Saji Pinarkayil
589 N. Willow Rd., Elmhurst, IL 60126.
224-659-6586 sajipinarkayil@gmail.com
www.knanayaregion.us/chicago
FOR HALL BOOKINGS
Sacred Heart: Baby Karikkal 630-901-5499
St. Mary’s: Polson Kulangara 847-207-1274
FOR SACRISTANS
Sacred Heart: Binoy Kizhakkanadyil 312-513-2361
St. Mary’s: Sr. Xavier S.V.M. 847-603-8881 (Convent)
For list of other volunteers / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at both churches.
5:30 P.M. at St. Mary’s Church.
MONDAY - THURSDAY 7:00 P.M. at both churches.
FRIDAY 6:00 P.M. at St. Mary’s & 7:00 P.M. at Sacred Heart.
SATURDAY 10:00 A.M. at both churches.
RELIGIOUS EDUCATION
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ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:30 A.M. at both churches.
ADORATION
First Fridays after Mass at both churches.
Every Saturday from 11:00 A.M. to 5:00 P.M. at St. Mary’s.
Night Vigil at St. Mary’s on Second Fridays from 6:00 P.M. to
1:00 A.M. with Holy mass at 6:00 P.M. and 11:30 P.M.
3rd Fridays at St. Mary’s for children & youth at 6:45 P.M.
4th Fridays at Sacred Heart for children & youth at 7:45 P.M.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at St. Mary’s.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at
Sacred Heart.
Novena of St. Anthony at Sacred Heart on Tuesdays after 7:00
P.M. Holy Mass.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
ROSARY
Mon. - Thurs. 6:30 P.M. & Friday at 5:30 P.M. at St. Mary’s.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at both churches.
LEGION OF MARY
Every Saturdays after Mass at Sacred Heart.
Every Thursday after 7:00 P.M. Mass at St. Mary’s.

Death Anniversary of Mar Charles Levenge (1913).
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
THURSDAY, JULY 12, 2012
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
Novena of St. Jude at St. Mary’s after Holy Mass.
FRIDAY, JULY 6, 2012
Holy Mass at St. Mary’s church at 6:00 P.M. and at Sacred
Heart at 7:00 P.M.
First Friday Adoration at Sacred Heart by St. Alphonsa
Koodara Yogam and at St. Mary’s by St. Thomas Koodara
Yogam after Holy Mass.
SATURDAY, JULY 7, 2012
Holy Mass and Novena at Sacred Heart and St. Mary’s at
10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 8, 2012
Holy Mass at 10:00 A.M. at both churches.
Feast Celebration of St. Thomas at Sacred Heart Church
sponsored by Joby Oliyil.
Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M.
Pilgrimage to Marian Centers in Europe ends today.
MONDAY, JULY 9, 2012
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
TUESDAY, JULY 10, 2012
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
Novena of St. Anthony at Sacred Heart after Holy Mass.
WEDNESDAY, JULY 11, 2012
Feast of St. Benedict, patron of the Holy Father

FRIDAY, JULY 13, 2012
Feast of 70 Disciples of Jesus
Holy Mass at St. Mary’s church at 6:00 P.M. and at Sacred
Heart at 7:00 P.M.
Night Vigil for Children, Youth and Adults at St. Mary’s
after 6:00 P.M. Holy Mass.
Seminar for children and youth at St. Mary’s from 8:00
P.M.
SATURDAY, JULY 14, 2012
Holy Mass and Novena at Sacred Heart and St. Mary’s at
10:00 A.M.
SUNDAY, JULY 15, 2012
SEASON OF KAITHA
Feast of 12 Apostles
Feast Day of St. Kuriakose
Holy Mass at 10:00 A.M. at both churches.
Holy Mass at St. Mary’s Church at 5:30 P.M.
St. James Koodara Yogam at the house of Cisy Chaakkalackal, 9280 Dee Road, Des Plaines. 847-208-5578.
MONDAY, JULY 16, 2012
Feast Day of Our Lady of Mount Carmel
Holy Mass at Sacred Heart & St. Mary’s at 7:00 P.M.
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അസൂയ ആളിപെർന്നാൽ
എടെ പ്രിയ േസഹാേരങ്ങസള,
അസൂയയുടെ വിഷ്വിത് എവിടെ വിതയ്ക്കടപടുന്നുസടാ
അവിടെ പെിപെിയായുള്ള നാശ്വം ആരംഭിച്ചിരിക്കും. നാശ്
ടത ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അസൂയയാണ്. അസൂയയുടെ
ന്മാവകാശ്ി േവാർത്ഥതയാണ്. േവാർത്ഥത എവിടെ നി
ക്കുന്നു? ഞാൻ ഭാവതിൽ. ഈ ഞാടനന്ന ഭാവം,
േവാർത്ഥത, അസൂയ, നാശ്ം ഇതാണ് വളർച്ചയുടെ പെവക
ളിൽ മനുഷ്യന് തെസ്സമായി കെന്നുവരുന്നത്.
നീ േവാർത്ഥനാസണാ? ആസരാടെങ്കിലം ഈ സചാേയം
സചാേിച്ചാൽ ഉെൻ തടന്ന മറുപെി തരും. "അതിടനക്കുറിച്ച്
എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂൊ." വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥതിൽ നെപെി
പുസ്തകം 5:1-11ൽ പ്രതിപാേിക്കുന്നത് േവാർത്ഥതയ്ക്ക മൂർതീ
ഭാവമായി മാറിയ േമ്പതികളുടെ കഥയാണ്. അനനിയാസും
േഫീറായും; രണ്ടുസപരും തങ്ങളുടെ േവത് വിറ്റു. എന്നാൽ
േവാർത്ഥതമൂൈം തങ്ങൾ ടചയ്യന്നത് മറ്റാരും കാണില്ല എന്നു
കരുതി അല്പം പിെിച്ചുവച്ചു. മിച്ചമുള്ളത് പസത്രാേിടെ േമക്ഷം
ഹാ രാക്കി. അവരുടെ കള്ളതരതിലം േവാർത്ഥതയിലം
ഞാൻ-ഭാവതിലം മനം നീറി പസത്രാേ് പറഞ്ഞു:
"പരിശുദ്ധാത്മാവിടന വഞ്ചിക്കുന്ന നീ ഇനി
ീവിച്ചു
കൂൊ." (5:3).
േവാർത്ഥത കെന്നുകൂെിയസപാൾ നല്ല ഉസദ്ദശ്സതാടെ
ടചയ്തടതല്ലാം നാശ്തിനും, അവസഹളനതിനും കാരണമാ
യിസല്ല? േവാർത്ഥത എന്ന ദുർഭൂതം പിെികൂെിയ സഹസറാേിയ
സ്നാപകടെ തൈ േസൈാമിയുടെ ന്മേിനേമ്മാനമായി ഇരന്നു
വാങ്ങി നാണംടകട്ടിസല്ല. നീടയാന്നു ചിന്തിസച്ച? േവാർത്ഥടന
യല്ലസല്ലാ സസ്നഹിതടനയസല്ല എല്ലാവരും ഇഷ്ടടപടുന്നത്.
നിടെ അമ്മ േവാർത്ഥമതിയായി, ഇസപാൾ ഈ കുട്ടിക്ക്
ന്മം ടകാടുക്കട എന്നു കരുതിയിരുന്നുടവങ്കിൽ നിനക്ക്
നിക്കുവാൻ
ോധിക്കുമായിരുസന്നാ?
ഓർസതാളൂ....
എസപാൾ േവാർത്ഥപരമായി നീ ചിന്തിക്കാൻ തുെങ്ങുസന്നാ

അസൂയയ്ക്കം കഷ്ടിയ്ക്കം
മരുന്നില്ല; എന്നാൽ
പരിഹാരമുട്

അസപാൾതടന്ന നീ കൂട്ടരിൽ നിന്നും അകന്നു തുെങ്ങും . യൂോ
േിടെ അകല്ച്ച്ചയും തകർച്ചയും നമുക്കു പാഠമാകടട്ട.
അസൂയ വളർച്ച മുരെിപിക്കും. മുരെിച്ചു നില്ച്ക്കുന്നതിടന
മുറിച്ചു മാറ്റിസയതീരൂ. മറ്റുള്ളവടെ വളർച്ച നിടെ അസൂയമൂൈം
മുരെിച്ചാൽ, അവൻ മുറിച്ചുമാറ്റടപടുന്ന അവസ്ഥയിൽ എതി
യാൽ അതിടെ ഉതരവാേിതവം നിനക്കായിരിക്കിസല്ല? നീ
വളർത്തുന്നവനാസണാ? അസതാ േവയം വളരാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ
വളർച്ചയ്ക്ക കതിവയ്ക്കന്നവനാസണാ?
േീർഘനാളടത ശ്രമഫൈമായി വളർന്നുവന്ന വാഴ മുരെിച്ചു
വരുന്നതുകട കൃഷ്ിക്കാരടെ മനസ്സിലം മുരെിപ്ബാധിച്ചു.
ഒരുനാൾ നിൈം പാഴാക്കുന്ന വാഴ ടവട്ടിമാറ്റി പകരം സവടറാ
ന്നു നൊൻ ശ്രമിച്ച കൃഷ്ിക്കാരടെ ഹൃേയം പിളർക്കുന്ന
കാഴ്ചയാണ് അസദ്ദഹടത േവാഗതം ടചയ്തത്. അത്
എടന്തസന്നാ? അയൽവാേി അസൂയമൂത് വാഴയ്ക്കള്ളിൽ
"ആപ്" അെിച്ചുകയറ്റിയതാണ് ഈ വളർച്ച മുരെിക്കൈിടെ
കാരണം. ഇതരക്കാരടന എന്തു വിളിക്കണം? നിനക്ക്
തീരുമാനിക്കാം. േവാതന്ത്ര്യം നിസെതുമാത്രം. പടക്ഷ ഒന്നു
ചിന്തിക്കണം: നീ ഇടുന്ന സപരുകൾ നിനക്ക് തടന്ന തിരിച്ചു
ൈഭിക്കരുത്.
അസൂയ ആപല്ച്ക്കരമാണ്. വളർച്ചയുടെ നാളുകളിൽ
നിടന്ന ആടരങ്കിലം തെഞ്ഞതിടെ മുറിവകളായിരിക്കാം
അറിയാടത മറ്റുള്ളവടെ തളർച്ചയ്ക്ക നിടന്ന കാരണമാക്കുന്നത്.
അതിടന ഉത്സാഹസതാടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ആളിപെരാടത
അമർതി ഇല്ലായ്മ ടചയ്യാൻ നീ പരിശ്രമിക്കണം.
സൈാകം ഇന്ന് േവപ്നം കാണുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും
േവാർത്ഥമതികടളസയാ അസൂയക്കാടരസയാ അല്ല മറിച്ച്
വമ്പൻ കുതിപിന് കാരണക്കാരാകുന്നവടരയാണ്. നാടള
അവടന സനാക്കി അഭിമാനസതാടെ അവടന ഞാൻ വളർ
തിയതാ എന്നു പറയുന്നതാണ് അവടന ഞാൻ തളർതിയ
താണ് എന്നു ഉള്ളിൽ പിറുപിറുക്കുന്നതിടനക്കാൾ നല്ലത്.
നിടെ വളർച്ച പൈരും േവാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കാടത
ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചതുടകാടാടണങ്കിൽ നീയും
അസത ആത്മാർത്ഥതസയാടെ ആഗ്രഹിക്കാൻ കെടപട്ടിരി
ക്കുന്നു. ഈ സൈാകം ചവിട്ടി താഴ്ത്തടപടുന്ന മാസവൈിമാരു
സെതാവരുത്. ഓസരാ അെിയും വളർച്ചയുടെ പാഠമാവടട്ട.
ഒതിരി സസ്നഹസതാടെ,
ഫാ. േ ി പിണർകയിൽ
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ടക്കതിടര തിന്മടചയ്തു. സ ാൈിനിർതി തിരിച്ച് നാട്ടിടൈതി
ഏറ്റുപറയണം. "നിങ്ങൾ േൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്പരം ക്കഴിഞ്ഞ് പാപങ്ങളുടെ മാരകാവസ്ഥ സബാദ്ധയമായി. സ ാൈി
പാപങ്ങൾ
ഏറ്റുപറയുകയും
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
ടചയ്യ നിർതി തിരിച്ചുവന്നതുടകാട് വീണ്ടും അസമരിക്കയിൽ
വിൻ" (യാസക്കാ 5:16). ആത്മീയ മാനേിക ശ്ാരീരിക േൗ സപാവക ോധയമല്ല. ആ മാരകപാപങ്ങൾ ആസരാെ് ഏറ്റുപറയും?
ഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ പരസ്പരം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥി ഭാരയയ്ക്ടക്കതിടര/ഭർതാവിടനതിടര പാപം ടചയ്തു. ഭാരയ
ക്കണം. പരസ്പരം എന്നാൽ തമ്മിൽതമ്മിൽ എന്നർത്ഥം. സയാെ്/ഭർതാവിസനാെ് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ഭാരയ/ഭർതാവ് ക്ഷമിച്ചി
മനുഷ്യർ മനുഷ്യസരാെ് പാപങ്ങസളറ്റു പറയണം എന്നു വയക്തം.
ടല്ലങ്കിസൈാ? മുതൈാളി ടതാഴിൈാളിടക്കതിടര അടല്ലങ്കിൽ
ടതാഴിൈാളി മുതൈാളിടക്കതിടര ടതറ്റുകൾ ടചയ്തസശ്ഷ്ം സനരിൽ
മനുഷ്യർ മനുഷ്യസരാെ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണടമങ്കിൽ
പറയുസമാ? അതിനാൽ, ആർടക്കതിടര പാപം ടചയ്തുസവാ ആ
ആര് ആസരാൊണ് ഏറ്റുപറസയടത്?
വയക്തിസയാടുതടന്ന സനരിട്ട് പാപങ്ങസളറ്റുപറയുക. അപ്രാസയാ
ഒന്നുകിൽ സശ്രഷ്ഠനും വിശ്വാേികളും ഒന്നിച്ചുകൂെിയിരിക്കുന്ന
ഗികമാണ്.
കൂട്ടായ്മയിൽ; അടല്ലങ്കിൽ ആർടക്കതിടര പാപം ടചയ്തുസവാ ആ
ആേയമേഭയിൽ ഇങ്ങടന മനുഷ്യർ പരസ്പരം
വയക്തിസയാെ് സനരിട്ട് ഏറ്റുപറയണം. ആർക്ക് എതിടര
പാപങ്ങൾ
ഏറ്റുപറയുന്ന ലശ്ൈി ഉടായിരുസന്നാ?
പാപങ്ങൾ ടചയ്തുസവാ ആ വയക്തിസയാെ് സനരിട്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു
പറയുക പൈസപാഴും അപ്രാസയാഗികമാണ്, കൂൊടത, പകവതയി
േഭാസശ്രഷ്ഠടെയും വിശ്വാേികളുടെയും േമൂഹതിൽ പര
ല്ലാതവസനാൊണ് സപായി അവടനതിടര ടചയ്ത് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു േയമായി പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക എന്ന ലശ്ൈിയാണ് ആേിമ
പറയുന്നടതങ്കിൽ ഉെനെി വൈിയശ്ിക്ഷ ൈഭിക്കുകയും ടചയ്യം. േഭയിൽ നിൈനിന്നിരുന്നത്. "കൂൊടത, വിശ്വാേം േവീകരിച്ച
അത് നന്മടയക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മയ്ക്ക് കാരണമാകാം, പാപ പൈരും വന്ന് തങ്ങളുടെ ദുർനെപെികൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കുറ്റം േമ്മ
സമാചനം ൈഭിക്കാടത തടന്ന ശ്ിക്ഷയനുഭവിസക്കടിയും വസന്ന തിച്ചു"(നെ. 19:18-19).
ക്കാം.
േഭാേമൂഹതിൽ സശ്രഷ്ഠടെ ോന്നിദ്ധയതിൽ വിശ്വാേി
ടതറ്റുടചയ്തവസനാെസല്ല പാപങ്ങൾ നാം ഏറ്റുപറസയടത്?
കൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ േതയേന്ധമായി ഏറ്റുപറയുകയും
വളടര ലവഷ്മയങ്ങൾ ഈ പ്രവൃതിയിലട്. ഉോഹരണ സശ്രഷ്ഠൻ പ്രായശ്ചിതം നിശ്ചയിച്ച് നല്കുകയും ടചയ്യന്നു. പ്രായ
മായി, ഒരു കുഞ്ഞിടനതിടര പാപം ടചയ്താൽ ആ കുഞ്ഞിസനാെ് ശ്ചിതം നിറസവറ്റിക്കഴിയുസമ്പാൾ സശ്രഷ്ഠൻ പാപസമാചനം നല്കി
സപായി പറഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിൈാകുസമാ? അസപാൾ മാതാ യിരുന്നു. ക്രിസ്തീയ ചരിത്രം ഇത് ോക്ഷയടപടുത്തുന്നു. മാരകപാ
പിതാക്കസളാെ് പറയണം. ബുദ്ധിമാന്ദ്യം േംഭവിച്ച ഒരാൾടക്ക പങ്ങൾക്ക് വൈിയ പ്രായശ്ചിതം നല്കുക പതിവായിരുന്നു.
തിടര പാപം ടചയ്താസൈാ? രക്ഷകർതാവിസനാെ് പറയണം. വിശ്വാേികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചസപാൾ, വിശ്വാേ തീക്ഷണത
അസമരിക്കയിൽ താമേിച്ച് സ ാൈിടചയ്തിരുന്ന കാൈത് ഒരാൾ
(Continued on page 5)
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കുറഞ്ഞസപാൾ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടായി.
അങ്ങടന, കാൈക്രമതിൽ സശ്രഷ്ഠരുടെ അടുക്കൽ ടചന്ന് രഹ
േയമായി പാപങ്ങസളറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രായശ്ചിതവം പാപസമാചനവം
സനടുന്ന രീതി നിൈവിൽവന്നു. േമൂഹതിൽ പരേയമായി പാപ
ങ്ങസളറ്റുപറഞ്ഞിരുന്ന കാൈത്തും സശ്രഷ്ഠനാണ് പ്രായശ്ചിതം
കല്പിക്കുകയും പാപസമാചനം നല്കുകയും ടചയ്തിരുന്നത്. ഈ
രീതിയാണ് ഇന്ന് കസതാൈിക്കാ േഭയിൽ നിൈനില്ച്ക്കുന്ന
അനുരഞ്ജന കൂോശ്യായ വയക്തിഗത കുമ്പോരം.

മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങസളറ്റുപറയണം.
എന്നാൽ, എന്തുടകാട് ലവേികസരാെ്
(സശ്രഷ്ഠസനാെ്) പാപങ്ങസളറ്റുപറയണം?
ഇതിനുള്ള ഉതരതിടെ ആരംഭമായി ആരാണ് പുസരാ
ഹിതൻ എന്ന് വചനതിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണം. " നങ്ങ
ളിൽനിന്ന് നങ്ങൾക്കുസവടി തിരടഞ്ഞടുക്കടപടുന്ന പ്രധാന
പുസരാഹിതൻ, ലേവിക കാരയങ്ങൾക്ക് നിസയാഗിക്കടപടുന്നത്
പാപപരിഹാരതിനായി ബൈികളും കാഴ്ചകളും അർപിക്കാ
നാണ്" (ടഹബ്ര. 5:1). ലവേികടര ടതരടഞ്ഞടുക്കുന്നത് മനു
ഷ്യരല്ല, മറിച്ച്, ലേവം ആണ്. "നിങ്ങൾ എടന്ന തിരടഞ്ഞടുക്കു
കയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങടള തിരടഞ്ഞടുക്കുകയാണു ടച
യ്തത്" (സയാഹ. 15:16). "അഹസറാടനസപാടൈ ലേവതാൽ
വിളിക്കടപടുകയല്ലാടത ആരും േവയം ഈ ബഹുമതി ഏടറ്റടുക്കു
കയല്ല" (ടഹബ്ര. 5:4). ലേവ നതിൽനിന്ന് ലേവ നതിനു
സവടി ലേവം ടതരടഞ്ഞടുതത് നിസയാഗിക്കുന്നതിനാൽ
ലവേികൻ ലേവതിടെയും ലേവ നതിടെയും പ്രതിനി
ധിയാണ്.

േകൈ പാപങ്ങളും പുസരാഹിതസനാെ് ഏറ്റുപറയാസമാ?
മനുഷ്യ ീവിതതിടൈ എല്ലാ പാപങ്ങളും മൂന്നു തൈങ്ങളി
ൈാണ് േംഭവിക്കുന്നത്. ലേവതിടനതിരായ പാപങ്ങൾ,
േസഹാേരങ്ങൾക്ക് (മറ്റുള്ളവർക്ക്) എതിരായ പാപങ്ങൾ, എനി
ക്കുതടന്ന എതിരായി ടചയ്യന്ന പാപങ്ങൾ. ഈ മൂന്ന് തൈങ്ങ
ളിടൈ പാപങ്ങളും ഒരുസപാടൈ ലവേികസനാെ് ഏറ്റുപറയാം.
ലവേികൻ ലേവതിടെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ ലേവതിടന
തിടര ടചയ്തുസപായ പാപങ്ങളും, ലേവ നതിടെ (േർവ്വ
മനുഷ്യരുസെയും) പ്രതിനിധിയാകയാൽ മറ്റുമനുഷ്യർടക്കതിടര
ടചയ്ത പാപങ്ങളും എടെ തടന്നപ്രതിനിധിയായതിനാൽ
എനിടക്കതിടര ടചയ്ത ഏറ്റവം േവകാരയ പാപങ്ങളും ലവേിക
സനാെ് ഏറ്റുപറയാം. അങ്ങടന ടചയ്യസമ്പാൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ
പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ടചയ്യവിൻ എന്ന
തിരുവചനം പാൈിക്കുകയും ആത്മീയ - മാനേിക - ശ്ാരീരിക
േൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ടചയ്യം.

പാപം സമാചിക്കാൻ ലേവതിനു മാത്രസമ അധികാരമുള്ളൂ.
പിടന്നന്തുടകാട്, ലവേികസരാെ് പാപങ്ങസളറ്റുപറയണം?
പാപം സമാചിക്കാനുള്ള അധികാരം ലേവതിനുമാത്രസമ
യുള്ളുടവന്നത് പരിപൂർണ്ണ േതയമാണ്. എന്നാൽ, ലേവതിന്
േവന്തമായത് തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്കാമസല്ലാ. ഉോഹരണ
മായി, ഞാടനഴുതാനുപസയാഗിക്കുന്ന സപന ഞാൻ വിൈടകാടു
ത്തു വാങ്ങിയതാണ്. അതിസപാൾ എസെതാണ്, എസെതു മാത്രം.
ഇക്കാരയതിൽ ആർക്കും ഒരു േംശ്യവമില്ല. പരിപൂർണ്ണമായി
എടെ േവന്തമായിരിക്കുന്ന സപന എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ആളിന്,
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ഞാൻ തിരടഞ്ഞടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്കാമസല്ലാ. ഞാൻ ടകാടുത്തു
കഴിഞ്ഞാൽ സപന അവസെതാകും. അതുസപാടൈ ലേവതി
സെതു മാത്രമായിരിക്കുന്ന പാപസമാചനാധികാരം ലേവം തനി
ക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക്, നതിൽനിന്ന് താൻ തിരടഞ്ഞടുതവർക്ക്
നല്കി എന്ന പരമേതയം തിരുവചനം വയക്തമാക്കുന്നു. "ഇതു
പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെസമൽ നിശ്വേിച്ചുടകാട് അവസരാെ്
അരുളിടച്ചയ്തു: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റൂഹാടയ േവീകരിക്കുവിൻ.
നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുസവാ അവ അവസരാെ്
ക്ഷമിക്കടപട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കു
ന്നുസവാ അവ ബന്ധിക്കടപട്ടിരിക്കും" (സയാഹ. 20:22-23).
"േതയമായി ഞാൻ നിങ്ങസളാടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
ടകട്ടുന്നടതല്ലാം േവർഗതിലം ടകട്ടടപട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നടതല്ലാം േവർഗതിലം അഴിക്കടപട്ടി
രിക്കും” (മതാ. 18:18). കർതാവായ ഇസശ്ായിൽ വിശ്വേി
ക്കുന്നവർ പാപതിൽ വീണുസപായാൽ അവർക്ക് പാപസമാചനം
നല്കി വിശുദ്ധീകരിച്ച്, വിശുദ്ധരായി
ീവിക്കാൻ അവടര
േഹായിക്കുന്നതിന് ലേവം താൻ തിരടഞ്ഞടുതവർക്ക് പാപ
സമാചനാധികാരം ോനമായി നല്കി. അവരുടെ ലകവയ്പുവഴി അവ
രുടെ പിൻഗാമികൾക്കും ഈ അധികാരം ൈഭിക്കുന്നു. അതുടകാ
ടാണ് ടമത്രാന്മാരും ലവേികരും തങ്ങൾക്ക് ൈഭിച്ചിരിക്കുന്ന
ലേവികാധികാരം ഉപസയാഗിച്ച് പാപങ്ങൾ സമാചിക്കുന്നത്.
അവർ പാപം സമാചിക്കുസമ്പാൾ േവർഗതിലം ഭൂമിയിലം അവ
ക്ഷമിക്കടപടുന്നു.

ലേവം മനുഷ്യന് പാപസമാചനാധികാരം നല്കിയിരി
ക്കുന്നുടവങ്കിലം ലേവസതാെ് സനരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സപാസര?
സപാരാ. കാരണം, ലേവം അധികാരം നല്കിയിരിക്കുന്നത്
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ലേവഹിതം നിറസവറ്റി അനു
ഗ്രഹീതരാകുന്നതിനും സവടിയാണ്. ഉോഹരണതിന്, സൃഷ്ടി
കർമ്മം സൃഷ്ടാവായ ലേവതിസെതു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ,
മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്
ന്മം നല്കാനുള്ള കഴിവ്
(അധികാരം)
ലേവം മനുഷ്യന് നല്കി. എങ്കിലം ലേവതിന് പുതിയ കുഞ്ഞി
ടന സൃഷ്ടിക്കാനാവിസല്ല? സൃഷ്ടിക്കാനാവം. എന്നാൽ, ലേവം
ോധാരണയായി േവതന്ത്ര്മായി സൃഷ്ടിക്കാറില്ല. കാരണം,
മനുഷ്യസൃഷ്ടികർമ്മതിൽ പങ്കുസചരാനുള്ള അധികാരം മനു
ഷ്യർക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നതുടകാണ്ടുതടന്ന. ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ്നു
മായി ബന്ധടപൊടത, പുരുഷ്ബീ ം കൂൊടത പ്രേവിക്കണ
ടമന്ന് വാശ്ിപിെിച്ചാൽ നെക്കുസമാ? സ്ത്രീ േഹകരിക്കാടത പുരു
ഷ്ന് അപനാകാൻ ോധിക്കുസമാ? പുരുഷ്േഹകരണം കൂൊടത
സ്ത്രീക്ക് അമ്മയാകാനാവസമാ? സ്ത്രീപുരുഷ് ബന്ധതിലൂടെ കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്ക് ന്മം നല്കണടമന്നത് ലേവനിശ്ചയവം ലേവതിടെ
പദ്ധതിയുമാണ്. ഈ പദ്ധതിടയ സചാേയം ടചയ്യന്നവർക്കും
എതിർത്തു
ീവിക്കുന്നവർക്കും മാതാപിതാക്കളാകാനാവില്ല.
എന്നാൽ, ഈ ലേവികപദ്ധതി േവീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാതാപി
താക്കളാകാം. അതുസപാടൈ പാപസമാചനാധികാരം ലേവം
താൻ തിരടഞ്ഞടുതവർക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനു
ഷ്യരുടെയും എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും സമാചിക്കടപടുന്നതിനു
സവടിയാണ്. വിശ്വാേസതാടുകൂെി അനുരഞ്ജന കൂോശ്
േവീകരിക്കുന്നവർ പാപസമാചനം സനെി വിശുദ്ധരാകുന്നു. നിസഷ്
ധിക്കുന്നവർ പാപബന്ധനതിൽ ോതാസനാടൊപം കൂെി
ലേവിക പദ്ധതിടക്കതിടര പ്രവർതിക്കുന്നു.
(തുെരും ...)
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The installation of the shrine at the Knanaya Catholic Parish section of Maryhill Cemetery will be done soon and the
blessing of the shrine will take place on Sunday, July 22, 2012 at 11:45 A.M. The shrine is two sided with the image of
Resurrection of Jesus Christ on one side and the pieta on the other side. The graveside service before the burial will be
held in from of this shrine for the parishioners will be using this section of the cemetery.
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ഷ്ിക്കാസഗാ ടേെ് സമരീേ് ക്നാനായ കാതൈിക് ലേവാൈയതില്

പരിശുദ്ധ മാതാവിടെ േര്ശശ്ന
േര്ശശ്ന തിരുന്നാ് മസഹാത്സവം
2012 ആഗസ്റ്റ് 10,11, 12 (ടവള്ളി, ശ്നി, ഞായര്ശ) തീയതികളില്

ആഗസ്റ്റ് 10, ടവള്ളി ലവകുസന്നരം 6:30 മുതല്

ആഗസ്റ്റ് 12, ഞായര്ശ രാവിടൈ 10:00 മുതല്

പ്രസുസേന്തിമാർ സസപാൺേർ ടചയ്യന്ന

പുതിയ ടകാെിമരതിടെ ടവഞ്ചരിപ്

പതാക ഉയര്ശതല്, ൈേീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുര്ശാാന
മുഖ്യ കാര്ശമ്മികന്: മാര്ശ സ ക്കബ് അങ്ങാെിയാത്
പ്രേംഗം: റവ. ഫാ. ടേബാസ്റ്റയൻ സവതാനത്
(രൂപതാ ചാൻേൈർ)
St. Mary’s Youth & Children Choir
ടേെ് സമരീേ് മിനിസ്ട്രികൾ അവതരിപിക്കുന്ന

ൈേീഞ്ഞ്, തിരുന്നാ് കുര്ശാാന

കാർമ്മികൻ: റവ. ഫാ. േിജു മുെസക്കാെിൽ
പ്രേംഗം: റവ. ഫാ. ടറന്നി കസട്ടൽ
St. Mary’s Church Choir
വാേയസമളങ്ങസളാടുകൂെിയ

ആസഘാഷ്മായ തിരുന്നാ് പ്രേക്ഷിണം

കൈാേന്ധയ

ആഗസ്റ്റ് 11, ശ്നി ലവകുസന്നരം 5:00 മുതല്
പ്രസുസേന്തി വാഴ്ച
ൈേീഞ്ഞ്, പാട്ടുകുര്ശാാന, നിതയേഹായ മാതാവിടെ ടനാസവന

കാർമ്മികൻ: റവ. ഫാ. േ ി പിണർകയിൽ
പ്രേംഗം: റവ. ഫാ. സ ായി ആൈപാട്ട്

(കതീഡ്രൽ വികാരി)

Sacred Heart Church Choir

കസലാന് വാഴ്ച

സേക്രഡ് ഹാർട്ട്, ടേെ് സമരീേ് കൂൊരസയാഗങ്ങൾ
അവതരിപിക്കുന്ന കൈാേന്ധയ
READINGS & READERS

അെിമ വയ്ക്കല്, സൈൈം

പ്രസുസേന്തിമാര്ശ:
ഫ്രാൻേീേ് കിഴസക്കക്കുറ്റ്,
സ ാേ് പിണർകയിൽ
രാജു ടനെിയകാൈായിൽ,
ട യ്ക്ബു കുളങ്ങര
ട യിംേ്
തിരുടനല്ലിപറമ്പിൽ,
ഷ്ാ ി എൊട്ട്

ശ്ലീഹാക്കാൈം (Seventh Sunday of Apostles)

JULY 8

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

FIRST

Deut 4:10-14

Gracy Vachachira

Lissy Mullappally

SECOND

1 Cor 15:58-16:4

Anupama Puthenpurayil

Diana Kulangara

GOSPEL

Luke 13:22-30

Enter through the narrow door

READINGS & READERS

ലകതാക്കാൈം (First Sunday of Kaitha)

JULY 15

READINGS

SACRED HEART 10:00 A.M.

ST. MARY’S 10:00 A.M.

FIRST

1 Kings 18:30-39

Suja Ethithara

Elsamma Poozhikunnel

SECOND

Act 5:12-32

Alexander Mutholam

Shawn Tharathattel

GOSPEL

Luke 14:7-14

The mentality of the disciples

Dens Philip Vazhayil son
of Chacko and Annama
from Vazhayil family
(Veliyanad) now living in
Hagen, Germany with Lisa
Philips Kunnacherril d/o of Philip and Thresiamma from Kunnacherril
family (Kaduthuruthy) from St. Mary’s Knanaya Catholic Parish, Chicago to be held on August 11, 2012. (3/3).
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