
എങ്ങനെയാണ്കുട്ടിക്കാലനെെിങ്ങളുനെ ഉെമ

സുഹൃെിനെകണ്ടുമുട്ടിയനെന്ന?് ആബന്ധം

വളർന്നെ് ഒരു പനെ, െിങ്ങൾപരസ്പരം

ആശയങ്ങളുംൊൽപരയങ്ങളും

പങ്കുവച്ചുനകാണ്ടാകാം. അല്ലങ്കിൽ

കായികമത്സരങ്ങളിലലാ, ഡാൻസിലലാ, െിങ്ങളുനെ

ല ാലിലമഖലയിലലാആകാംആസുഹൃെ്ബന്ധം

െുെരാൻ, വളർൊൻസാധിച്ചെ്. കാലം മുലന്നാട്ട്

ലപായലപാൾഅെ്വളർന്നിട്ടുണ്ടാകാം, ബന്ധം

ആഴനപട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരുപനെആബന്ധെിൽ

വിളർച്ച, അകൽച്ചസംഭവിലച്ചക്കാം. അെിെുള്ള

കാരണങ്ങൾവയെയസ്ഥമായിരിക്കാം. ല ാലി

മാറിയെുനകാലണ്ടാ, ൊമസസ്ഥലങ്ങൾ

മാറിയെുനകാലണ്ടാ, മറ്്റ വിലൊദങ്ങൾ

െിർെിയെുനകാലണ്ടാആകാം. ചിലലപാനഴങ്കിലും

ഇലെകാഴ്ചപാെുനകാണ്്ടെമ്മുനെ

കുെുംബബന്ധങ്ങലളയുംൊം ലൊക്കിക്കാണാറുണ്ട.്

എന്നാൽഈആധുെികകാലഘട്ടെിൽ ീവിക്കുന്ന

െമ്മുനെനയാനക്കകുെുംബങ്ങളിൽബന്ധങ്ങൾ

ആഴനപെുന്നെിെും, 

കൂട്ടായമ്യിലും സ്ലെഹെിലുംവളരുന്നെിെും

കഴിയാനെെമുക്ക് വീഴ്ച്ചവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു

പരിധിവനര മാറിവരുന്നസംസ്കാരവും, 

കാലെിെ്നറ മാറ്റങ്ങളുംഇെിൽസവാധീെം

നചലുെിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽഈവലിയെകർച്ച

കാലങ്ങൾക്ക് മുൻലപെിരുസഭ മെസ്സിലാക്കി, 

അെിനൊരു പരിഹാരംകനണ്ടെിയിരിക്കുന്നു. 

അെിെുലവണ്ടിെിർലേശിക്കുന്നെ് രണ്ടു

കാരയങ്ങളാണ്. 1. കുെുംബ/സമൂഹ പ്പാർത്ഥെ, 2. 

സ്ലെഹവിരുന്ന്. ഇെുവഴി കുെുംബബന്ധങ്ങളും, 

കുെുംബങ്ങൾെമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങളും

ഉറപിക്കാെുംആഴനപെുൊെുംസാധിക്കും. 

െമ്മുനെകുെുംബപ്പാർത്ഥെയുംഒരുമിച്ചുള്ള

ഭെണംകഴിക്കലുനമാനക്കഇെിെ്സമാെമാണ്. വി. 

പ്രന്ഥെിൽെനന്നഅെിെുള്ളധാരാളം

ഉദാഹരണങ്ങൾകാണാം. അപ്ബാഹം

മാലാഖമാലരാെുകൂനെ ഭെിക്കുന്നെും, 

ഇപ്സാലയൽക്കാരുനെഇെയിലുള്ളനപസഹാ

വിരുന്നും, ഈലശാശിഷ്യന്മാരുനെകൂനെ

ഭെിക്കുന്നെുംധാരാളംവചെ ഭാരങ്ങളിൽ

കാണാം. ബന്ധംഉറപിക്കുകമാപ്െമല്ല, കൂെുെൽ

അെുെിെപഴകാെും, മറ്റുപലരീെിയിൽവളരാെും

ഇെ്സഹായിക്കും.

െമ്മനളകൂട്ടായ്മയിലലക്ക് ലചർെ്

െിർെുന്നെുംസമൂഹനെഒന്നിച്്ച

െിലെിർെുന്നെും െയിക്കുന്നെും

പ്കിസ്തീയ ീവിെെിെ്നറ ലകപ്രമായ വി. 

കുർബ്ബാെയാണ്. വി. കുർബ്ബാെ ഒലരസമയം

ആരാധെയും സ്ലെഹവിരുന്നുമാണ്. ഈ

യാഥാർഥയമാണ്ഈകാലഘട്ടെിൽഇപ്െലയനറ

വവവിധയമാർന്നസംസ്കാരെിലും, 

പശ്ചാെലെിലും വളർന്നിട്ടും

സ്ഥലകാലപരിമിെികൾക്കുമപുറം മാർലൊമാ

പ്കിസ്െയാെികനളന്്നഅഭിമാെിക്കുന്നെമ്മുനെ

 ീവിെെിെ്നറ/വയക്തിെവെിെ്നറെനന്ന

അെിസ്ഥാെമായി െിലനകാള്ളുന്നെ്.  ഈവി. 

കുർബ്ബാെ െനന്നയാണ് െമ്മുനെ പൂർവികനരയും, 

ൊെും വീെും കൂെപിറപുകലളയും വിട്ട് വിലദശെ്

കഷ്ടനപെുന്നെമ്മുനെ മാൊപിൊക്കലളയും, ഈ

ആധുെിക ലലാകെിൽസവന്തംവയക്തിെവം

െിരിച്ചറിയാൻകഷ്ടനപെുന്നയുവ െങ്ങനളയും

ഒന്നിപിക്കുന്നെും ലചർെു െിർെുന്നെും. 

ഒരുപനെെിങ്ങൾ ലകട്ടിട്ടുണ്ടാവും, "ൊം

എന്ത് ഭെിക്കുന്നുലവാ, അൊണ് ൊം" ("we are what 

we eat"). നവറുംബാഹയമായ ഭെണരീെിയിൽഇെ്

പ്പാവർെികമാനണങ്കിൽആെമ്ീയ ലഭാ െമായവി. 

കുർബ്ബാെയുനെ കാരയെിൽഇെ്എപ്െലയാ

പ്പസക്തിലയറിയൊണ്. െമ്മൾവി. കുർബ്ബാെ

സവീകരിക്കുലപാൾ ൊംഈലശായുനെ

െിരുശരീരലൊെ് ലചരുന്നു. ശരീരെിെ് പല

അവയവങ്ങളുനണ്ടങ്കിലുംഅെ് ഒറ്റ ശരീരമാണ്. 

പനെഓലരാന്നിെും പല ദൗെയങ്ങളുണ്ട.്  

അെുലപാനലെനന്നെിരുസഭയിൽഅംരങ്ങളായ

െമുക്കും വയെയസ്ഥമായ ദൗെയമുണ്ട്. പനെഒലര

ശരീരെിൽ/െിരുസഭയിൽ ൊം ഒന്നിച്ചുെിന്്ന

ചിന്തിക്കുന്നു, പ്പവർെിക്കുന്നു. 

മാറിനക്കാണ്ടിരിക്കുന്നഈകാലഘട്ടെിൽ, 

ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാെെുംഎന്നും

െിലെിൽക്കുന്നെും മാറാനെ പ്പകൃെിയുനെ

ഭാവങ്ങളെുസരിച്ച്, െനമ്മഒന്നിപിക്കുന്നെിെും, 

െമ്മുനെയഥാർത്ഥെെിമ ലെെിനയെുക്കാൻ

സഹായിക്കുന്നെിെും വി. കുർബ്ബാെക്ക് മാപ്െലമ

സാധിക്കുകയുള്ളു. അെുനകാണ്ട് വി. കുർബ്ബാെ

െമ്മുനെ  ീവിെകപ്രമാകണം. പ്കിസ്തു മാപ്െമാണ്

കൂട്ടായ്മയുനെ കാെൽ. 
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നിങ്ങൾ എന്നെങ്കില ും ഓർത്തിട്ട ണ്ടോ



പരമമായും പ്പധാെമായും ൊനമാരു

വിശവാസസമൂഹമാനണന്നസെയം

മറന്നുലപാകരുെ്. സാംസ്കാരിക

അെുരൂപണങ്ങളിലും, വവവിധയമാർന്ന

പ്പവർെെങ്ങളിലും മുഴുകുലപാഴും പ്കിസ്തു

മാപ്െമാണ് െനമ്മനയല്ലാം ഒന്നിച്്ച ലചർെ്

െിർെുന്നഐകയെിെ്നറ ലപ്സാെനസ്സന്്ന

വിസ്മരിക്കരുെ്. വദവപിൊവിെ്നറ മക്കളും

പ്കിസ്തു വിെ്നറഅെുയായികളുമായ

സീലറാമലബാർ കലൊലിക്കാരാണ് െമ്മനളന്ന

യഥാർഥയവും വയക്തിെവവുമാണ് ഒരുഅലമരിക്കൻ

മലയാളിഎന്നെമ്മുനെവയക്തിെവലെക്കാൾ

കൂെുെലായും പ്പധാെമായും ൊം

ഉയർെിപിെിലക്കണ്ടെ്.

യുവ െവർഷ്ാചരണെിെ്നറ രണ്ടാം

ഘട്ടെിലലക്ക് പ്പലവശിക്കുലപാൾ, 

പ്പാർത്ഥെയിലും സ്ലെഹക്കൂട്ടായ്മയിലും

അഭിവൃദ്ധിനപലെണ്ടെ് എങ്ങനെനയന്്ന െമുക്ക്

ചിന്തിക്കാം. െിെയൊയവദവനെആരാധിക്കുന്ന

സമൂഹനമന്നെിലക്ക് പരസ്പരസ്ലെഹെിൽ

വളരാെും, സമയം ചിലവഴിക്കാെും െമുക്ക്

പ്പെിജ്ഞാബദ്ധരാകാം. അൾൊരയിൽ

അർപിക്കനപെുന്നെിെയവിരുന്നായപരിശുദ്ധ

കുർബ്ബാെയിലുംആഴമായ പ്പാർത്ഥൊ

അെുഭവെിലും രൂഡമൂലമായ ഒരു

ആരാധൊസമൂഹമായി ൊം മാറുലപാഴാണ്

യുവ െവർഷ്ാചരണംഫലദായകമാകുന്നെ്.
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An Introduction to Intergenerational Unity

YOY on a Parish Level



(Image Top Right) Parishioners at St. Thomas  parish in Philadelphia wrote  their personal 

intentions on this  cross. The intentions were then  passed out during Easter Vigil Procession. Later, 

the whole parish prayed for each  others’ needs during the Karozutha.

Contact Us!
https://www.stthomasdya.org W https://www.facebook.com/dya.yoy Yoy2017@stthomasdya.com

(Image Top Left) St. Mary’s Ward using theApril  YoY Newsletter as part of ward  prayer. Everyone 

read and  discussed what it means to be  a community of prayer – from the youngest to the oldest. 

What a great implementation of  this resource!

(Image Bottom Center): With Him: a Praise Night held at St. Joseph  parish in Missouri City, TX 

that was centered on  Eucharistic adoration and led by a youth praise  team.

Year of Youth- May Newsletter  

YOY on a Parish Level (con’t)

Suggested Activities of the Month

1. കുെുംബെിലുള്ളഎല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ലചർന്്ന ഒരുലെരനമങ്കിലും ഭെണംകഴിക്കുക. ഈസമയെ്

നമാവബൽലഫാൺഓഫാക്കി നവക്കുകയും കുെുംബെിലുള്ളവരുമായി സ്ലെഹസംഭാഷ്ണം

െെെുകയും നചയ്യുക.

2. കുെുംബെിനലവലയപച്ചലൊ, വലയമ്മച്ചിലയാ, മുെിർന്നവരുമായിലട്ടാ സമയം ചിലവഴിക്കുക.

3. കുെുംബസലമെംഞായറാഴ്ച്ച കുർബ്ബാെയ്ക ് ലപാകുക.

യ വജനങ്ങൾക് ും ക ട്ടികൾക് ും മോതോപിതോക്ൾക് ും ണ്വടി.

വവദികർക്.്

1. െിങ്ങളുനെ ഇെവകയിലുള്ളകുെുംബങ്ങൾസരർശ്ശിക്കുവാൻസമയം കനണ്ടെുക.

2. ഞായറാഴ്ച കുർബ്ബാെയ്ക്കുലശഷ്ം, പുെിയൊയി പള്ളിയിൽവരുന്നകുെുംബംങ്ങനളസവാരെം നചയ്യുക.

വകക്ോരൻമോർക് ും ഭോരവോഹികൾക് ും കമ്മറ്റിക്ോർക് ും.

1. പ്പായവയെയാസമില്ലാനെഎല്ലാവലരാെും സംസാരിക്കുകയുംഅവനര മുഖയധാരയിലലക്ക് ഉയർൊൻ

പരിപ്ശമിക്കുകയും നചയ്യുക. യുവ െപ്പെിെിധികളുമായിആലലാചിച്ച് നചറിയ പ്പാർത്ഥൊപ്രൂപുകൾ

ഉണ്ടാക്കുകയുംഅെിെുലവണ്ടസൗകരയങ്ങൾ നചയ്ത ് നകാെുക്കുകയും നചയ്യുക.

http://www.stthomasdya.org/
http://www.facebook.com/dya.yoy
mailto:Yoy2017@stthomasdya.com

