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ഓൺത്ൈൻ ആരാധനാ സമയങ്ങൾ 
 

പരസയാരാധന 
എല്ലാ ഒന്നം മൂന്നം അഞ്ചം ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിമെ 9:30 മചതൽ 10: 30 വമര 

രണ്ടനം നാെചം ഞായറാഴ്ചകളിൽ പൂൊത്തീനിൽ നിന്നള്ള വിശനദ്ധ കചർൈാന 
 

സൺത്ഡസ് കൂൾ 
മപാതന മെഷൻ: എല്ലാ ഒന്നം മൂന്നം ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാത്തി 7:00 മണിക്്   

ക്ലാെനകൾ: മചൻകൂട്ടി ത്കമീകരിച്ച മറ്റന െമയങ്ങളിൽ 
 

യുവജന സഖ്യം 
എല്ലാ ഒന്നം മൂന്നം അഞ്ചം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരാധനയ്  ക്് വശഷം 

 

ത്സവികാസംഘം 
എല്ലാ ഒന്നം മൂന്നം മവള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാത്തി 8:30 ന ്

 

ഇടവക മിഷൻ 
എല്ലാ രണ്ടനം നാെചം മവള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാത്തി 8:30 ന ്

 

സംയുക്ത രപാർത്ഥന ത്യാഗം 
എല്ലാ രണ്ടനം നാെചം ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാത്തി 8:00 മണിക് ്

 

ത്ൈാക്ക്ഡൗണിനു ത്േഷമുള്ള ആരാധനാ സമയങ്ങൾ 
 

വിേുദ്ധ കുർബാന 
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയനം രാവിമെ 9:30 മചതൽ 11:30 വമര 

 

സൺത്ഡസ് കൂൾ 
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയനം രാവിമെ 8:30 മചതൽ 9:30 വമര 

 

യുവജനസഖ്യം 
എല്ലാ ഒന്നം മൂന്നം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരാധനയ്ക്കചവശഷം 

 

ഗായകസംഘം 
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയനം ആരാധനയ്ക്ക് വശഷം 

 

ത്സവികാസംഘം 
എല്ലാ രണ്ടാം ഞായറാഴ്ചകളിെചം ആരാധനയ്ക്കചവശഷം 

 

ഇടവക മിഷൻ 
എല്ലാ നാൊം ഞായറാഴ്ചകളിെചം ആരാധനയ്കക്ചവശഷം   
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വികാരിയുകട കത ്
 

ത്പിയ ഇടവക ജനങ്ങമള, 
 
ഈ വാർത്താക്നറനപ്പിെൂമട നിങ്ങളചമായി വീണ്ടനം െംവദിക്നന്തിൽ എനിക് ്
അതിയായ െവതാഷം ഉണ്്ട. വൊക്്ഡൗൺ നിയത്തണങ്ങൾ 
നീങ്ങനന്തനവമരയനള്ള നമ്മചമട ആശയവിനിമയങ്ങൾ ഇനിയനം E- നയൂെ് മെറ്റർ വഴി ആയിരിക്നം 
നടക്നക. 
 

പകർച്ചവയാധി കാരണം നാം കഴിഞ്ഞ മാെങ്ങളിൽ അത്ഭനതകരമായ വഴികളിെൂമട നമമ്മ നയിച്ച 
ബദവത്തിന് നമചക്് നന്ദി പറയാം. 
 

വളമര ൈചദ്ധിമചട്ടടം െങ്കടവചം െമ്മർദ്ദവചം നിറഞ്ഞ ഒരന െമയത്തിെൂമടയാണ് കടന്നവപാകചന്ത.് 
ഓവരാ ദിവെവചം COVID 19 മായി ൈന്ധിപ്പിച്ചടള്ള ഹൃദയവേദകമായ കഥകൾ നമമ്മവതടിഎത്തനന്ന. 
വൊകം മമാത്തത്തിൽ ൊമ്പത്തിക ത്പതിെന്ധികൾ മാനെിക ത്പശ്നങ്ങൾ തനടങ്ങിയവമയ 
അേിമചഖീകരിക്നന്ന.  കചടിവയറ്റ മതാഴിൊളികൾ അനനേവിച്ച മാനെികാഘാതം 
മഞട്ടിപ്പിക്നന്താണ്. ചികിത്സ, വജാെി, പഠനം എന്ിവയ്ക്കായി വിവിധ സ്ഥെങ്ങളിവെക്് വപായ 
ആളചകൾ അവിടവിടങ്ങളിൊയി ഇവപ്പാഴനം കചടനങ്ങി കിടക്നന്ന!  േൂമചഖത്തനനിന്നം 
എമന്വന്ക്നമായി ഈ ബവറെിമന ഉന്മൂെനം മചയ്യചന്തിനായനള്ള മികച്ച ത്പതിവരാധ 
മരനന്നകൾ കണ്ടനപിടിക്മപ്പടനന്തിനായി നമചക്് ത്പാർത്ഥിക്ാം. 
 
അംഫാൻ - വിനാശകരമായി ആഞ്ഞനവീശിയ ചചഴെിക്ാറ്റ് പശ്ചിമ ൈംഗാളിെചം ൈംഗ്ലാവദശിെചം 
വെിയ നാശങ്ങൾക്് കാരണമായി, 2020 മമയ ് മാെം ഇരനപതാം തീയതി അത് െൃഷ്ടിച്ച 
േയാനകമായ നിമിഷങ്ങൾ നമചക്് മറക്ാൻ കഴിയില്ല. ചചഴെിക്ാറ്റ ് മൂെമചണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ 
ഇനിയനം നികവത്തണ്ടതനണ്്ട. ചചഴെിക്ാറ്റനമൂെം നമ്മചമട ജഗ്ഗദൽ മിഷൻ വകത്ന്ദത്തിൽ ഉണ്ടായ 
അടിയതര ൊഹചരയങ്ങൾ അനീഷ് അച്ചനനം െനവിവശഷകന്മാരനം ത്പവർത്തകരനം വചർന്് 
േംഗിയായി ബകകാരയം മചയ്തന. മിഷൻ വകത്ന്ദത്തിമെ നാശനഷ്ടങ്ങളചമട അറ്റകചറ്റപ്പണികൾക് ്
വവണ്ടി നമ്മചമട അേിവന്ദയ വഡാ. വജാെഫ് മാർവത്താമ്മാ മമത്തവപ്പാെീത്താ നൽകിയ രണ്ടന െക്ഷം 
രൂപയനമട െമവയാചിതമായ െഹായം തീർച്ചയായനം ഒരന വെിയ പിതനണയായിരനന്ന. 
 
നമ്മചമട രാജയത്തിമെ അതിർത്തിയിൽ നിെനിൽക്നന് പിരിമചറനക്ം രാജയം വനരിടനന് മമറ്റാരന 
ത്പധാന േീഷണിയാണ്. വപാരാട്ടത്തിൽ നമ്മചമട ബെനികരനമട വിെവയറിയ ജീവിതങ്ങൾ പെതനം 
നമചക്് നഷ്ടമപ്പട്ടട. അവരനമട കചടനംൈങ്ങളചമട െമാധാനത്തിനായി നമചക്് ത്പാർത്ഥിക്ാം. 
കൂടാമത, ത്പശ്നങ്ങളിൽ ഉൾമപ്പട്ടിരിക്നന് രാജയങ്ങൾ പരസ്പരധാരണവയാമട കൂടനതൽ 
െംഘട്ടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്നന്തിനായി പരിത്ശമിക്മട്ട എന്് ത്പതയാശിക്നകയനംമചയ്യാം. 
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ൊമൂഹിക അകെം പാെിക്നന്തിനായനള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളചം ബവറെിമെ അതിയായ 
വയാപനവചം നമ്മചമട ആരാധനകളചം െംഘടനാ മീറ്റിംഗനകളചം ഓൺബെനിൽ തമന് തനടരാൻ 
നമമ്മ നിർൈന്ധിക്നന്ന. 
2020 മമയ ് ആദയ ഞായറാഴ്ച മചതൽ ഓൺബെൻ ൌകരയം ഉപവയാഗിച്ചടള്ള ആരാധനാ 
ത്കമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംേിച്ചട. ഈ വയാഗങ്ങളിമെല്ലാം തമന് വൊകത്തിമെ   വിവിധ 
ോഗങ്ങളിൽ നിന്നം ത്പാർത്ഥനവയാമട പമങ്കടനക്നന് നമ്മചമട അംഗങ്ങളചമട പങ്കാളിത്തം നമചക് ്
ഒരന പചതിയ ബചതനയം നൽകചന്ന. 
 
നമ്മചമട മചൻ വികാരിമാർ ഞായറാഴ്ച ബവകചവന്രമത്ത ത്പാർത്ഥനാ വയാഗങ്ങളിൽ െവന്ദശങ്ങൾ 
നൽകചന്ന.  
 
നമ്മചമട ത്പിയമപ്പട്ട അച്ചന്മാമരയനം അവരനമട കചടനംൈങ്ങമളയനം വീണ്ടനം കാണനന്തിന് െേിക്നന് 
നല്ല ഒരവെരം കൂടിയാണിത്. അങ്ങമന, മവർചവൽ മീറ്റിംഗനകളചം ആരാധനകളചം നമ്മചമട ആത്മീയ 
യാത്തമയ കൂടനതൽ ഊർജ്ജെവെവചം തരളിതവചമാക്നന്ന! എല്ലാ െംഘടനാ വയാഗങ്ങളിെചം 
അംഗങ്ങൾ വളമര താല്പരയവത്താടനകൂടി പമങ്കടനക്നന്ന. 
 
എല്ലാവരനം ത്പാർത്ഥനവയാമട ഇടവക ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ പമങ്കടനക്ണമമന്് ഓർമ്മിപ്പിക്നന്ന  
 
നമ്മചമട കർത്താവചം രക്ഷകനനമായ വയശനത്കിസ്തടവിമെ എല്ലാ കൃപയനം െവതാഷവചം ഏവർക്നം 
വനരനന്ന. 
 
കർത്തൃ ശനത്ശൂഷയിൽ  
 
റെനു അച്ചൻ        2020 ജൂൺ 30 
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രപത്ൈയക അറിയിപ്പുകൾ 
 
മകാവറാണാ ബവറെിമെ (വകാവിഡ് -19) വയാപനമത്ത തനടർന്് വകത്ന്ദ െംസ്ഥാന 
െർക്ാരനകൾ നടപ്പിൊക്ിയ വൊക്്ഡൗൺ നിയത്തണങ്ങൾ മൂെം, ഇനിയനം ഒരന 
അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകചന്ത് വമര മകാൽക്ത്ത മാർവത്താമ്മാ പള്ളിയിൽ നടന്ന വന്ിരനന് 
ഞായറാഴ്ചകളിമെ ആരാധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്നന്തല്ല.  

 
 
ഓൺത്ൈൻ ആരാധനാ ത്സവനങ്ങകെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്്ക 
 
2020 മാർച്്ച 22 മചതൽ മകാവറാണ ബവറെ് വയാപനമത്ത തനടർന്് ത്പാൈെയത്തിൽ വന് 
വൊക്്ഡൗൺ നിയത്തണങ്ങൾ മൂെവചം, സ്ഥിതിയിൽ കാരയമായ പചവരാഗതി ഇവപ്പാഴനം 
കാണാത്തതിനാെചം വിശനദ്ധ കചർൈാന, ഏരിയ ത്പാർത്ഥന വയാഗങ്ങൾ, മറ്്റ െംഘടനാ 
മീറ്റിംഗനകൾ എന്ിവ പള്ളിയിവൊ േവനങ്ങളിവൊ മവച്്ച നടത്തനന്തിന ്
ൊധിക്നകയില്ല. 
എന്ിരനന്ാെചം, അത്തരം ൊഹചരയങ്ങൾ മമച്ചമപ്പടനന്തനവമര, പരെയാരാധന, 
െംയനക്ത ത്പാർത്ഥനാ വയാഗങ്ങൾ, െംഘടനാ മീറ്റിംഗനകൾ എന്ിവ ഓൺബെൻ 
വീഡിവയാ വകാൺഫറൻെിംഗ് പ്ലാറ്്റ വഫാമായ ഗൂഗിൾ മീറ്്റ വഴി നടത്തനന്തായിരിക്നം. 
 
കൂടനതൽ വിവരങ്ങൾ ഇടവകയനമട ഔവദയാഗിക വാട്ട് െആ്പ്പ് ത്ഗൂപ്പ്, മവൈ് ബെറ്്റ 
http://marthomachurchkolkata.com എന്ിവയിെൂമട അറിയിക്നന്തായിരിക്നം 
 
 
ആരാധനയുകട രകമീകരണങ്ങൾ 
 
ത്പാർത്ഥനാക്ൂട്ടങ്ങൾ താമഴപ്പറയനന്വയിവെക്നള്ള ത്കമീകരണങ്ങൾ മചവയ്യണ്ടതാണ്. 
പാഠം വായന (ഒരന പചരനഷനനം ഒരന ത്സ്തീയനം), 
വിശനദ്ധ കചർൈാനയിൽ െഹായിക്നന്തിന് (ഒരന പചരനഷൻ), 
വസ്താത്തകാഴ്ച വശഖരിക്നന്തിന് (ഒരന പചരനഷനനം ഒരന ത്സ്തീയനം), 
കയ്യെൂരി നൽകചന്തിന് (ഒരന കചടനംൈത്തിൽ നിന്നള്ള രണ്്ട അംഗങ്ങൾ) 
 
 
രപത്ൈയക ഞായറാഴ്ചകെും ത്താരൈകാഴ്ചകെും 
 
െംഘടനകൾക്നം മറ്റനമായി വവർതിരിച്ചിട്ടടള്ള ത്പവതയക ഞായറാഴ്ചകളചം 
വസ്താത്തകാഴ്ചകളചം, ആരാധനകൾ ൊധാരണ രീതിയിൽ ആരംേിച്ചതിനന വശഷം 
ത്കമീകരിക്നന്തായിരിക്നം. 
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വാർതകെും കുറിപ്പുകെും 
 

സ്ഥൈം മാറ്റം മൂൈം ഇടവകാംഗൈവം ത്വർകപടുതിയവർ 
വിംഗ ് കമാൻഡർ. വി. ത്ജാർജ്്ജ ത്ൈാമസും കചടനംൈവചം (ഡം ഡം) 13-06-2020 ന ്
വജാെിയനമട ോഗമായി മചബന്യിവെക്് സ്ഥെം മാറ്റമപ്പട്ടട. 
െവതാഷകരവചം അനനത്ഗഹീതവചമായ ഒരന ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങളചമട 
ത്പാർത്ഥനകളചം ആശംെകളചം വനരനന്ന. 
 
നിൈയൈയിത്ൈക്്ക വിെിക്കകപ്പട്ടവർ 
കഴിഞ്ഞ മാെങ്ങളിൽ മരണം മൂെം നമ്മിൽ നിന്നം വാങ്ങിവപ്പായ 
ഇടവക അംഗങ്ങളചമടയനം ൈന്ധനക്ളചമടയനം വിവരങ്ങൾ. 
 

 ത്ശീമതി. െീൊ ഈപ്പൻ, (മചൻ ഇടവകാംഗം), 22-03-2020 ന് വകരളത്തിമെ 
പാെരിവട്ടത്തിൽ അതരിച്ചട. പാർക് ് െർക്െ് ത്പാർത്ഥനാക്ൂട്ടത്തിൽ 
ഉൾമപ്പട്ടിരനന് ത്ശീ. പി.എം. ഈപ്പമെ െഹധർമ്മിണിയാണ.് 
 

 ത്ശീ. ടി എ വജാർജ്്ജ (91 വയസ്സ്) CIT ത്പാർത്ഥനാക്ൂട്ടം, 29-03-2020 ന ്
മകാൽക്ത്തയിൽ അതരിച്ചട. 30-03-2020 ന് േവാനിപൂർ മെമിവത്തരിയിൽ 
െംസ്കാരം നടത്തി. 
 

 ത്ശി വജാർജ്്ജ മാതയട (69 വയസ്സ്) 17-04-2020 ന് വകരളത്തിമെ അഞ്െിൽ 
അതരിച്ചട. ത്ശീ. വജാെഫ് മാതയടവിമെയനം (തങ്കച്ചൻ, ൌത്ത് മകാൽക്ത്ത) ത്ശീ. 
വതാമെ് മാതയടവിമെയനം (മകാച്ചടവമാൻ, പാർക്് െർക്െ്) െവഹാദരൻ ആണ്. 
 

 ത്ശീ. ത്പിനന വകാശി 19-05-2020 ന ് മകാൽക്ത്തയിൽ അതരിച്ചട. മവൺമണി 
മെഹിവയാൺ മാർവത്താമ്മാപ്പള്ളി അംഗം ആണ് 29-05-2020 ന് േവാനിപൂർ 
മെമിവത്തരിയിൽ െംസ്കാരം നടത്തി. 

 

 ത്ശീമതി. അന്മ്മ ഇഡിക്നള (92 വയസ്സ്) 21-05-2020 ന് വകരളത്തിൽ അതരിച്ചട. 
വേഹ മകാച്ചമ്മയനമട പിതൃ മാതാവാണ്. 

 

 ത്ശീമതി. വശാശാമ്മ മപാടിയൻ (92 വയസ്സ്) 23-05-2020 ന് പൂമനയിൽ അതരിച്ചട. 
അഡവവക്റ്്റ ചാവക്ാ മത്തായിയനമട മൂത്ത െവഹാദരി ആണ്. 

 

 ത്ശീമതി. വശാശാമ്മ മാതയട (വജാളി, 61 വയസ്സ്, മചൻ ഇടവകാംഗം, എെിയറ്്റ വറാഡ്), 20-
06-2020 ന് വകരളത്തിൽ അതരിച്ചട. 

 

 ത്ശീ. മക. ഇ. മചറിയൻ 25-06-2020 ന് മചബന്യിൽ അതരിച്ചട. ത്ശീമതി. താരാ 
വജാണിമെ (അെിപ്പൂർ) പിതാവാണ്. 
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ദനുഃഖിത്തിെിരിക്നന് ഈ കചടനംൈങ്ങവളാടനള്ള ഇടവകയനമട അനനവശാചനം 
അറിയിക്നന്വതാമടാപ്പം ബദവം അവർക്് ആവശയമായ കൃപയനം ശക്തിയനം 
നൽകമട്ട എന്് ത്പാർത്ഥിക്നകയനം മചയ്യചന്ന. നിങ്ങളചമടയനം ത്പാർത്ഥനയിൽ ഈ 
കചടനംൈാംഗങ്ങമള ദയവായി ഓർക്നക. 
 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
ത്ഡാ. അേവൈി ത്ജാൺ. (മത്പാഫെർ ഓഫ് തിവയാളജി ആൻഡ് എത്തിക്സ്) 

ൈി.എസ്സി., ൈി.ഡി (ൈാച്ചിെർ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി), എം.ടി.എച്ച്. (മാസ്റ്റർ. ഓഫ് 
തിവയാളജി), എം.എ (പൈ് അഡ്മിൻ) എം.എ (ഫിവൊെഫി), ഡി.ടി.എച്ച്. 
(വഡാക്ടവററ്്റ ഓഫ് തിവയാളജി)  

ആനത്പാമ്പാൽ മാർവത്താമാ ഇടവകാംഗവചം മെറാമ്പൂർ ബവദിക വകാവളജിമെ 
ബദവശാത്സ്ത അധയാപികയനമായ വഡാ. അശവതി വജാൺ മെറാംപൂർ ബൈൈിൾ 
വകാവളജിമെ ചരിത്തത്തിമെ ആദയ വനിതാ ബവെ് ത്പിൻെിപ്പൽ ആയി 
നിയമിതയായി.  
മചൻവപാട്ടടള്ള ത്പയാണത്തിന് മകാൽക്ത്ത മാർവത്താമ്മാ ഇടവക എല്ലാവിധ 
ആശംെകളചം വനരനന്ന. 
 
സഭാ പഞ്ചാഗം (ജൂത്ൈ, ആഗസ്റ്റ്, കസപ്റ്റംബർ) 
 
05 ജൂബെ 

വിേവങ്ങളചമട കാരയവിചാരകതവം  
പാഠങ്ങൾ പചറപ്പാടന 18:13-27  1തിമമാമഥമയാെ്   6:17-21  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ  2മകാരിതയർ   8:1-15  മത്തായി 25:14-30  
െന്ധയാവായന മൊഖി 3:6-18  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  147:1-11  

 
12 ജൂബെ 

ബവദീകർ: ബദവിക ശനത്ശൂഷയ്ക്കായി വിളിക്മപ്പട്ടവർ  
പാഠങ്ങൾ മയമഹെ് വകൽ 33:1-9  1തിമമാമഥമയാെ്  6:6-16  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ എമഫെയർ 4:7-16  മത്തായി 7:24-29  
െന്ധയാ വായന ആവർത്തനം 5:20-33  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  119:89-104  

 
19  ജൂബെ  

ബദവജനം: ത്കിസ്തടവിമെ സ്ഥാനപതികൾ  
പാഠങ്ങൾ വയാശനവ 1:1-9  ഫിവെവമാൻ 1:12-21  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ 2മകാരിതയർ 5:16-21 മർമക്ാെ് 6:7-13  
െന്ധയാ വായന നയായാധിപന്മാർ 6:11-24  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  18:1-6  

 
26  ജൂബെ  
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ബദവ ശാത്സ്ത അേയെനം: ബദവജനമത്ത െജ്ജമാക്ൽ  
പാഠങ്ങൾ ആവർത്തനം 6:1-17  2തിമമാമഥമയാെ്  2:1-13  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ എമഫെയർ 3:1-13  വയാഹന്ാൻ 12:20-26  
െന്ധയാ വായന യിമരമയാവച 1:4-10  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  99:1-9 

 
02 ആഗസ്റ്റ്  

െനവിവശഷം െകെർക്നം (മിഷൻ െവണ്ട)  
പാഠങ്ങൾ മയശയ്യാവച 55:1-5അമപ്പാസ്തെ ത്പവയത്തികൾ 10:34-43 
ശ്ലീഹാ  ഏവൻവഗെിവയാൻ എമഫെയർ 3:1-13 െൂമക്ാെ് 4:16-22 
െന്ധയാ വായന മയശയ്യാവച 52:7-12െങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:1-10 

 
09 ആഗസ്റ്റ്  

വിശനദ്ധ കചർൈാന എന് കൂദാശ: രക്ഷയനമട ആവഘാഷം  
പാഠങ്ങൾ ഉല്പത്തി 14:17-24  1മകാരിതയർ 11:23-34  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ 1മകാരിതയർ 10:15-17 മർമക്ാെ് 14:12-26  
െന്ധയാ വായന പചറപ്പാടന 16:9-21  1വയാഹന്ാൻ 1:1-10  

 
16 ആഗസ്റ്റ്  

നവീകരണ ഞായർ വചനത്താൽ നവീകരിക്മപ്പവടണ്ട വിശവാെ െമൂഹം  
പാഠങ്ങൾ 2രാജാക്ന്മാർ 23:1-6  മവളിപ്പാടന 1:1-9  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ 1പമത്താെ് 1:13-25  മത്തായി 7:21-27  
െന്ധയാ വായന വയാശനവ 3:1-17  ഗൊതയർ 1:1-6  

 
23 ആഗസ്റ്റ്  

ഇതര വിശവാെ െമൂഹങ്ങളചമട മവദ്ധയ ബത്കസ്തവ ൊക്ഷയം  
പാഠങ്ങൾ ദാനിവയൽ 1:1-21  അമപ്പാസ്തെ ത്പവയത്തികൾ 10:9-16  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ 1പമത്താെ് 2:1-10  മത്തായി 5:13-16  
െന്ധയാ വായന 2രാജാക്ന്മാർ 5:1-14  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  67:1-7  

 
30 ആഗസ്റ്റ്  

മാവമാദീെ എന് കൂദാശ  
പാഠങ്ങൾ പചറപ്പാടന 14:15-31  വറാമർ 6:1-11  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ തീവത്താെ് 3:3-8  വയാഹന്ാൻ 3:1-8  
െന്ധയാ വായന 2രാജാക്ന്മാർ 4:1-7  െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  16:1-11 

 
06 മെപ്റ്റംൈർ  

വിവമാചനത്തിനായനള്ള വിദയാേയാെം  
പാഠങ്ങൾ െദൃശവാകയങ്ങൾ 8:1-12  അമപ്പാസ്തെ ത്പവയത്തികൾ 8:26-38  
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ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ മകാമൊെയർ 1:24-29 മർമക്ാെ് 6:34-44  
െന്ധയാ വായന െദൃശവാകയങ്ങൾ 4:1-9  തീവത്താെ് 2:1-5  

 
13 മെപ്റ്റംൈർ  

ത്സ്തീകൾ മാറ്റത്തിന് വഴി ഒരനക്നന്വർ (വെവികാെംഘ ദിനം )  
പാഠങ്ങൾ െംഖയാ 27:1-11  അമപ്പാസ്തെ ത്പവയത്തികൾ 16:11-15  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ വറാമർ 16:1-6  വയാഹന്ാൻ 4:27-30  
െന്ധയാ വായന എവസ്ഥർ 7:1-10  െൂമക്ാെ് 1:46-50  

 
20 മെപ്റ്റംൈർ   

മചതിർന് തെമചറ: ഫെദായക ജീവിതത്തിമെ ഉടമകൾ  
പാഠങ്ങൾ മയശയ്യാവച 40:21-31  എമഫെയർ 6:1-9  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ 1തിമമാമഥമയാെ്  5:1-10  െൂമക്ാെ് 2:25-38  
െന്ധയാ വായന െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  71:1-24  1വയാഹന്ാൻ 4:7-21  

 
27 മെപ്റ്റംൈർ  

െേയനമട ഐകയം: ൊക്ഷയ ജീവിതത്തിനന   
ദക്ഷിവണതയ െേയനമട സ്ഥാപക ദിനം  

പാഠങ്ങൾ മയമഹെ് വകൽ 37:15-22  1വയാഹന്ാൻ 3:1-12  
ശ്ലീഹാ ഏവൻവഗെിവയാൻ എമഫെയർ 4:1-6  വയാഹന്ാൻ 17:20-26  
െന്ധയാ വായന െങ്കീർത്തനങ്ങൾ  133:1-3  1മകാരിതയർ 10:15-17 

 
രപാത്േേിക രപാർത്ഥനാ ത്യാഗങ്ങൾ 
ഗവൺമമൻറിമെ തീരനമാന ത്പകാരമചള്ള വൊക്്ഡൗൺ അവൊനിച്്ച, ഇടവക 
ത്പവർത്തനങ്ങൾ ൊധാരണ രീതിയിൽ ആകചവമ്പാൾ മാത്തവമ ഏരിയാ ത്പാർത്ഥനകൾ 
ആരംേിക്നകയനള്ളൂ. 
മീറ്റിംഗനകളചമട തീയതിയനം െമയവചം പള്ളിയിൽ ത്പഖയാപിക്നകയനം പള്ളിയനമട 
മവൈ്ബെറ്റിൽ http://marthomachurchkolkata.com/ അപ്വഡറ്്റ മചയ്യചകയനം 
മചയ്യചന്തായിരിക്നം. 
 

സംഘടനകെും  രപവർതനങ്ങെും 
സൺത്ഡസ്കൂൾ 
ത്പധാന അധയാപിക: ത്ശീമതി. ൊറാമ്മ വതാമെ് (80170 03194) 
 
നിെവിമെ മകാവറാണ ബവറെ് മൂെമചള്ള വൊക്്ഡൗൺ ൊഹചരയങ്ങൾ കാരണം, 
െൺവഡെ് കൂൾ എല്ലാ വിദയാർത്ഥികൾക്നം വവണ്ടി വിവിധ െമയങ്ങളിൽ 
ഓൺബെൻ ക്ലാെനകളചം മപാതന മെഷനനകളചം ത്കമീകരിക്നന്ന. മപാതനവായ 
മെഷനനകൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയനം രാത്തി 7:00 മണിക്നം, ക്ലാെനകൾ വിവിധ 

http://marthomachurchkolkata.com/


 

10 

െമയങ്ങളിെചം ആയി നടത്തനന്താണ്. രാജയത്തിമെ വിവിധ ോഗങ്ങളിൽ നിന്നള്ള 
ബദവശാത്സ്ത വിദയാർത്ഥികൾ ഓൺബെൻ മെഷനനകൾക്് വനതൃതവം നൽകചം. 
  
യുവജന സഖ്യം 
മെത്കട്ടറി: ത്ശീ. വമാഹൻ രാജവഗാപാൽ (89810 70083) 
 
പരെയാരാധനയ്ക്കച വശഷം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയനം ഓൺബെൻ യനവജനെഖയ 
വയാഗങ്ങൾ നടക്നന്തായിരിക്നം. വൊകത്തിമെ വിവിധ ോഗങ്ങളിൽ താമെിക്നന് 
നമ്മചമട യനവാക്ൾ വയാഗത്തിൽ പമങ്കടനക്നകയനം അവരനമട അനനേവം 
ബദവവചനത്തിെൂമട പങ്കചമവക്നകയനം മചയ്യചന്ന. 
 
ഗായകസംഘം 
ഗായകെംഘം െീഡർ: വഡാ. ൈിവജായ് വജക്ൈ് (96745 41945) 
മെത്കട്ടറി: ത്ശീമതി. വറാെമ്മ ബടറ്റെ് (89024 45923) 
 
പതിവ് ആരാധനാ വെവനങ്ങൾ പചനുഃസ്ഥാപിച്ചതിന്ന വശഷം, ആരാധനയ്ക്കചവശഷം 
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയനം ഗായകെംഘപരിശീെനം പതിവായി നടക്നന്താണ്. വരനം 
വർഷങ്ങളിൽ െംഗീത ശനത്ശൂഷ അനവരതം തനടരനന്തിനായി താല്പരയവചം 
കഴിവചമചള്ള അംഗങ്ങമള ആവശയമചണ്്ട. 
 
ത്സവിക സംഘം 
മെത്കട്ടറി: ത്ശീമതി. വറച്ചൽ വതാമെ് (98303 81966) 
ത്ടഷറർ: ത്ശീമതി. ആനി െക്റിയ (80173 12071) 
 
ഗൂഗിൾ മീറ്്റ വഴി 2020 ജൂൺ മാെത്തിൽ യഥാത്കമം 9, 16, 23 തീയതികളിൽ 3 മീറ്റിംഗനകൾ 
വെവിക െംഘം െംഘടിപ്പിച്ചട. ഇടവക അംഗങ്ങളായ ത്ശീമതി. രാജി എെിെൈത്ത ്
വജക്ൈ്, ത്ശീമതി. മീന മാതയട, ത്ശീമതി. വേഹ ആൻ വറനഗീെ് എന്ിവർ അവരനമട 
അനനേവങ്ങളചമടയനം നിെവിമെ ൊഹചരയങ്ങളിൽ വനരിടനന് മവല്ലചവിളികളചമടയനം 
മവളിച്ചത്തിൽ ബദവവചനം പങ്കിട്ടട.  
വൊക്്ഡൗൺ നിയത്തണങ്ങൾ നീക്ിയതിനനവശഷം മാത്തവമ പതിവ് മീറ്റിംഗനകൾ, 
േവനങ്ങളിൽ മവച്ചടള്ള ത്പാർത്ഥനകൾ, മറ്്റ ത്പവർത്തനങ്ങൾ എന്ിവ തനടരനകയനള്ളച 
 
ഇടവക മിഷൻ 
മെത്കട്ടറി: ത്ശീ. എൽ. ചാവക്ാ (94322 87995) 
 
നിെവിമെ ൊഹചരയം കാരണം, വാർഷിക മപാതനവയാഗം വിളിച്്ച കഴിഞ്ഞ 
ൊമ്പത്തിക വർഷമത്ത വാർഷിക റിവപ്പാർട്ടടം അക്ൗണ്ടനകളചം 
അവതരിപ്പിക്നന്തിവനാ, 2020-21 വർഷവത്തക്നള്ള ബകസ്ഥാനെമിതി 
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രൂപീകരിക്നന്തിവനാ, പതിവായി ബൈൈിൾ പഠന വയാഗങ്ങളചം മറ്്റ 
ത്പവർത്തനങ്ങളചം നടത്തനന്തിവനാ ൊധിക്നന്തല്ല. 
എന്ിരനന്ാെചം, സ്ഥിതി മമച്ചമപ്പടനന്തനവമര എല്ലാ മവള്ളിയാഴ്ചയനം രാത്തി 8:30 ന ്
ഗൂഗിൾ മീറ്്റ ആപ്ലിവക്ഷൻ വഴി ഓൺബെൻ ബൈൈിൾ പഠന മീറ്റിംഗനകൾ 
നടത്തനന്തിനന തീരനമാനിച്ചട. 
ഞായർ, മവള്ളി ദിവെങ്ങളിൽ നടന്നമകാണ്ടിരിക്നന് ഓൺബെൻ വയാഗങ്ങളിൽ, 
ഇവപ്പാഴനള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റങ്ങളചണ്ടാകചന് മചറയ്ക്ക് തനടർ പരിപാടികമള 
കചറിച്ചടള്ള കൂടനതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്നന്തായിരിക്നം. 
ജഗദ്ദെിമെ ഇടവകെംഘത്തിമെ െനവിവശഷകനായ ത്ശീ. ൈിശവമ്പർ മണ്ടെിന ്
പതിവായി ശമ്പളം നൽവകണ്ടതിനാൽ, അംഗങ്ങൾ അവരനമട വിശവാെ വാഗ്ദാന 
െംോവനകൾ വനരിട്ട് ൈാങ്ക് അക്ൗണ്ടിവെക്് അയയ്ക്കചന്തിനന അേയർത്ഥിക്നന്ന. 
 
അക്ൗണ്ടിമെ വപര്   :  MAR THOMA PARISH MISSION 
ൈാങ്കിമെ വപര ്   :  The Federal Bank Ltd. 
ത്ൈാഞ് ്    :  Ballygunge Branch 
എെ്.ൈി അക്ൗണ്്ട നമ്പർ :  12840100124432 
ഐ എഫ് എെ് െി വകാഡ് :  FDRL0001284 
 
ജനൈ കമഡിക്കൽ സർവീസ് 
മെത്കട്ടറി: ത്ശീ. ഏത്ൈഹാം െക്റിയ (94330 31037) 
 
ജീവകാരനണയ ത്പവർത്തനങ്ങൾക്ന വവണ്ടി നിെമകാള്ളചന് മകാൽക്ത്ത മാർവത്താമ്മാ 
െനറിയാനി ഇടവകയനമട സ്ഥാപനമാണ് ജനത മമഡിക്ൽ െർവീെ്, മകാൽക്ത്ത 
പള്ളിയനമട െമീപ ത്പവദശങ്ങളിെചം െംസ്ഥാനത്തനടനീളവചം ദരിത്ദരനം വരാഗികളചമായ 
ആളചകൾക്് വെവനം മചയ്യചന്തിനായി പശ്ചിമ ൈംഗാൾ മൊബെറ്റീെ ്ആക്റ്്റ, 1961 
ത്പകാരം (എെ് / 26687) രജിസ്റ്റർ മചയ്തിരിക്നന്ന. 
 
മാർത്താമ്മാ കസകെറികൈ ഒപി വിഭാഗം  
വൊക്്ഡൗൺ കാരണം നിെവിൽ ഒപി വിോഗത്തിമെ ത്പവർത്തനങ്ങൾ 
താത്കാെികമായി നിർത്തിമവച്ചിരിക്നകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 1500 മാസ്കനകളചം 
വൊപ്പചകളചം അഹിരിപചക്ൂർ ത്പാത ത്പവദശമത്ത വചരികളിൽ വിതരണം 
മചയ്യചന്തിന് ൊധിച്ചട. ൊധനങ്ങൾ തന്ന െഹായിച്ച മചത്തൂറ്റ് ഫിനാൻെ ്
െിമിറ്റഡിവനാടനള്ള നന്ദി അറിയിക്നന്ന. വെവിക െംഘം, ഇടവക മിഷൻ തനടങ്ങിയ 
െംഘടനകളചമട െഹായവത്താമട േക്ഷണ കിറ്റനകളചം മറ്റനം വിതരണം മചയ്യാൻ 
മജഎ ംഎെ് ഒരനങ്ങനന്ന. ദയവായി മജഎ ംഎെിമെ ത്പവർത്തനങ്ങമള നിങ്ങളചമട 
ത്പാർത്ഥനയിൽ ഓർക്നകയനം ഉവദ്ദശയങ്ങൾ നിറവവറ്റനന്തിന് ഉദാരമായി െംോവന 
മചയ്യചകയനം മചയ്യചക. 
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അക്ൗണ്ടിമെ വപര്   :  JANATA MEDICAL SERVICE 
ൈാങ്കിമെ വപര ്   :  STATE BANK OF INDIA  
ത്ൈാഞ് ്    :  PARK STREET  
എെ്.ൈി അക്ൗണ്്ട നമ്പർ :  57027517801 
ഐ എഫ് എെ് െി വകാഡ് :  SBIN0070248 
 
ജഗദ്ദൽ മിഷൻ 
ആചാരയ: റവ. അനിഷ് െി സ്കറിയ (75969 39993) 
 
ബദവത്തിമെ ദൗതയം എല്ലാ വിശവാെികളിെൂമടയനം വയശനവിവനാട് വചർന്നനിൽക്നന് 
എല്ലാ വിശവാെ െമൂഹത്തിെൂമടയനം വനരിട്ട ് ഒഴനകചന്ന. ബദവം തമെ ഉവദ്ദശയങ്ങൾ 
നിറവവറ്റനന്ത് ബദവജനത്തിെൂമടയാണ്. അത്തരം ദൗതയത്തിമെ അതിമഫെം 
“പരത്ൈഹ്മം ആകചന് പിതാവിമെയനം പചത്തമെയനം പരിശനദ്ധാത്മാവിമെയനം 
മഹതവീകരണമാണ്.” 
എന്ാൽ മനനഷയരാശിമയ െംൈന്ധിച്ചിടവത്താളം ഇത് ത്പതികൂെ കാെഘട്ടമാണ്. 
അതനെയമായ മവല്ലചവിളികമള അതിജീവിക്ാൻ നാം കൂടനതൽ ചിട്ടവയാമടയനം 
ആത്മീയമായനം ശാരീരികമായനം നമമ്മത്തമന് ത്കമീകരിക്ണം. 
ഈ മഹാമാരി കാെഘട്ടത്തിൽ ജഗദ്ദൽ മിഷനനം വയതയസ്തമായ മവല്ലചവിളികൾ 
വനരിടനന്നണ്്ട. 
കഴിഞ്ഞ മൂന്് മാെമായി വകാവിഡ് -19, വൊക്്ഡൗൺ എന്ിവ കാരണം ദരിത്ദരായ 
ത്ഗാമീണർ അവരനമട ജീവിതത്തിമെ അടിസ്ഥാന ആവശയങ്ങൾ നിറവവറ്റാൻ തമന് 
ത്പയാെമപ്പടനന്ന. ഈ ൊഹചരയമത്ത വനരിടാൻ മിഷൻ മെെർ അവമര 
െഹായിക്നന്ന. 
മതക്ൻ 24-പർഗാനകമളയനം മകാൽക്ത്ത നഗരത്തിമെ ചിെ ോഗങ്ങമളയനം 
അതിശക്തമായി ൈാധിച്ച “ആംമഫൻ” എന് േീകര ചചഴെിക്ാറ്്റ ഈ ത്ഗാമങ്ങളിമെ 
െവത്തിനനം കൃഷിക്നം വിവരണാതീതമായ നഷ്ടം വരനത്തി. ഓെ വമഞ്ഞ മൺവീടനകൾ 
അപ്പാമട നിെംപതിച്ചട. ചചഴെിക്ാറ്്റ എടനത്തനമകാണ്ടന വപായ വമൽക്ൂരകൾ നഷ്ടമായ 
വീടനകൾ എവിമടയനം ദൃശയമാണ്., ഫെവൃക്ഷങ്ങളചം മരങ്ങളചം പച്ചക്റി കൃഷിയനം 
പൂർണ്ണമായനം നശിപ്പിക്മപ്പട്ട ഹൃദയസ്പർശിയായ രംഗങ്ങൾ മാത്തമാണ് ഈ 
ത്ഗാമങ്ങളിവെക്് ത്പവവശിക്നവമ്പാൾ കാണനവാൻ കഴിയനന്ത്. 
മിഷൻ മെെറിനനം അതിമെ ആതരഘടനയ്ക്കചം കനത്ത നാശനഷ്ടമചണ്ടായി, 
കൂടാമത വകത്ന്ദത്തിമെ 6 ഏക്ർ സ്ഥെത്ത്, നാശനഷ്ടങ്ങളചമട ആമക ചിത്തം നമചക് ്
കാണനവാൻ ൊധിക്നം. 48 ഓളം മരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞന വീഴനകവയാ പൂർണ്ണമായനം 
പിഴനമതറിയമപ്പടനകവയാ മചയ്തന. മകട്ടിടങ്ങൾക്നം മതിെചകൾക്നം വകടനപാടനകൾ 
െംേവിച്ചട, പച്ചക്റി കൃഷിനിെം ഏതാണ്്ട പൂർണ്ണമായനം നശിപ്പിക്മപ്പട്ടട. ഈ 
നഷ്ടങ്ങമള മറികടക്നന്തിനന വളമരയധികം െമയവചം നിവക്ഷപവചം ആവശയമാണ്. 
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ഈ ത്പതിെന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വമാസ്റ്റ് റവ. വഡാ. വജാെഫ ്മാർവത്താമ്മാ മമത്താമപാെീത്ത 
നൽകിയ ത്പാർത്ഥനകൾക്നം അനനത്ഗഹങ്ങൾക്നം െമയൈന്ധിതമായ ൊമ്പത്തിക 
െഹായത്തിനനം; െമവയാചിതമായ കത്തിടപാടിെൂമട വിവരങ്ങൾ തിരനവമനിമയ 
ധരിപ്പിച്ച മറനന വജാൺ അച്ചവനാടനം ജഗദ്ദൽ മിഷനിമെ അംഗങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ 
നന്ദി അറിയിക്നന്ന. 
ത്പധാന വഗറ്റിമെയനം മതിെചകളചമടയനം പചനർനിർമ്മാണം പചവരാഗമിക്നന്ന. 
ആധനനിക മീഡിയകൾ അപരിചിതവചം ത്ഗാമവാെികളിവെക്ന എത്തിവച്ചരാൻ 
ദനഷ് കരവചമാമണങ്കിെചം ജഗദ്ദൽ മിഷൻ ഈ ദിവെങ്ങളിൽ ഓൺബെൻ 
ആരാധനകൾ നടത്തനന്തിനന ത്ശമിച്ചടവരനന്ന. ചചഴെിക്ാറ്്റ, മനറ്്റ വർക്് വെവനങ്ങൾ 
തടസ്സമപ്പടനത്തിയിട്ടടം, പരിമിതമായ ൌകരയങ്ങൾ ഉപവയാഗിച്്ച സ്കൂളിൽ ഓൺബെൻ 
ക്ലാെനകൾ നടക്നന്ന. മാതാപിതാക്ൾ ഫീെ ് അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകചന്ില്ല അമല്ലങ്കിൽ 
കഴിയനന്ില്ല എന്തനം ഒരന യാഥാർഥയമായി മചന്ിൽ നിൽക്നന്ന. ഇതനമൂെം 
ത്പവർത്തകരനമട ശമ്പളം നൽകാൻ ൈചദ്ധിമചട്ടടകൾ വനരിടനന്ന. 
 
മകാൽക്ത്ത ഇടവകയിമെ അംഗങ്ങൾ അവരനമട ത്പാർത്ഥനവയാടനം 
പങ്കാളിത്തവത്താടനം കൂടി ദൗതയമത്ത െഹായിക്നന്ന. മചത്തൂറ്്റ ൈാങ്കിമെയനം ജനത 
മമഡിക്ൽ െർവീെിമെയനം െഹായവത്താമട ത്ഗാമങ്ങളിെചം സ്കൂളിെചം വിതരണം 
മചയ്യചന്തിനായി 1500 മാസ്കനകളചം വൊപ്പചകളചം െേിച്ചട. മിഷമെ നന്ദി അറിയിക്നന്ന. 
മിഷനറി അച്ചനനം ഇവാഞ്െിസ്റ്റചകളചം ത്ഗാമങ്ങൾ െന്ദർശിക്നകയനം കൗൺെിെചകൾ 
നടത്തനകയനം മാസ്കനകളചം മറ്റനം വിതരണം മചയ്യചകയനം മചയ്തന. 
 
നിരവധി പരിമിതികൾക്ിടയിെചം, തമെ ശനത്ശൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ബദവം 
നമമ്മമയല്ലാം ത്പാപ്തരാക്ി. െർവശക്തവനാടനള്ള നന്ദിവയാമട, ഞാൻ ഈ ത്പവർത്തന 
അവവൊകനം അവൊനിപ്പിക്നകയാണ്. 
 
ബദവം നമമ്മ അനനത്ഗഹിക്മട്ട. 
അനിഷ് അച്ചൻ (ആചാരയ) 
 
ജഗദ്ദൽ മിഷമനക്നറിച്ചടം ഞങ്ങളചമട ത്പവർത്തനങ്ങമളക്നറിച്ചടമചള്ള കൂടനതൽ 
വിവരങ്ങൾക്നം ചിത്തങ്ങൾക്നം http://marthomachurchkolkata.com െന്ദർശിക്നക. 
  

http://marthomachurchkolkata.com/
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ജന്മേിനങ്ങെും വിവാഹ വാർഷികങ്ങെും 
ജൂത്ൈ, ഓഗസ്റ്റ,് കസപറ്്റംബർ 2020 

 
ജന്മേിനാേംസകൾ 

 

ൈീയൈി  ത്പരും കമാത്ബൽ നമ്പരും  രപാർത്ഥനാക്കൂട്ടം  

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 05 ന്  

01 ജൂബെ  കചമാരി. റിയ വജാർജ്്ജ  െി. ഐ. ടി  
9831055670 

03 ജൂബെ  ത്ശീ. ൊമചവൽ ഫിെിപ്സ്  പാർക്് െർക്െ് 
9903385511 

04 ജൂബെ  ത്ശീമതി. വശാശാമ്മ വർഗ്ഗീെ്  പാർക്് െർക്െ് 
9432345456 

05 ജൂബെ  ത്ശീമതി. വത്സെ തങ്കപ്പൻ  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9007768838 

05 ജൂബെ  ത്ശീ. ത്പകാശൻ. ഡി  മൈഹാെ  
9433722562 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 12 ന്  

06 ജൂബെ  ത്ശീ. വർഗ്ഗീെ് മത്തായി  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9831204267 

07 ജൂബെ  ത്ശീമതി. താര വജാൺ  അെിപൂർ  
9830047208 

07 ജൂബെ  കചമാരി. നിമിഷ മമറിൻ വതാമെ്  മൈഹാെ  
9433014606 

12 ജൂബെ  ത്ശീ. ജാൈിൻ വർഗ്ഗീെ്  മൈഹാെ  
8420871135 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 19 ന്  
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14 ജൂബെ  ത്ശീമതി. എെിെൈത്ത് വകാശി  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9331013717 

14 ജൂബെ  ത്ശീമതി. വമരിക്നട്ടി മത്തായി  മൈഹാെ  
9331037612 

17 ജൂബെ  ത്ശീ. മാമ്മൻ മക ഏത്ൈഹാം  പാർക്് െർക്െ് 
9830028197 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 26 ന്   

22 ജൂബെ  കചമാരി. സ്മൃതി ത്പകാശ്  മൈഹാെ  
9433722562 

24 ജൂബെ  ത്ശീ. ഏത്ൈഹാം െക്റിയ  ഡം ഡം  
8017312047 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 02 ന്   

27 ജൂബെ  ത്ശീമതി. ൊറാ ൈിവജായ്  പാർക്് െർക്െ് 
9674541945 

02 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. വരാഹാൻ മറനന വജാൺ  പാർക്് െർക്െ് 
9539354956 

02 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. മാതയട ൊം  മൈഹാെ  
9830587850 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 09 ന്  

03 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. നിഖിൽ ഐപ് വതാമെ്  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9830074464 

05 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. ഏത്ൈഹാം വർഗ്ഗീെ്  െി ഐ ടി  
9163844980 

06 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. വജായൽ വജാൺ വജാർജ്്ജ  പാർക്് െർക്െ് 
9830172461 

07 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. ത്പിൻെ് ൊം ഫിെിപ്സ്  പാർക്് െർക്െ് 
9903385511 

09 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. റയാൻ വജാെഫ്  മൈഹാെ  
9831797567 
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സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 16 ന്   

10 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീമതി. വശാശാമ്മ മത്തായി  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9748692822 

10 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. ആർ. രാജവഗാപാൽ  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9830370083 

10 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. മെഫാൻ ടിനന  അെിപൂർ  
9836025290 

11 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീമതി. നീതന കചരയാവക്ാെ്  പാർക്് െർക്െ് 
9830140140 

14 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീമതി. കാർമൽ മാതയട  പാർക്് െർക്െ് 
9874813384 

15 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വൊണി മൈഹനൻ രാജൻ  ഡം ഡം  
9748294020 

15 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. ശിൽപ മാതയട  മൈഹാെ  
9007652523 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 23 ന്  

19 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വരാഹിത് വജാൺ വജക്ൈ ് പാർക്് െർക്െ് 
9831172444 

19 ഓഗസ്റ്റ്  മാസ്റ്റർ. െിവയാ െിറിൽ വതാമെ്  മൈഹാെ  
8100247227 

21 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. െിജട പി. ൊമചവൽ  മൈഹാെ  
9831747901 

21 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. മജാഹാന വറച്ചൽ മറനന  പാർക്് െർക്െ് 
9539354956 

22 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വർഗ്ഗീെ് ടി. വജാർജ്്ജ  െി ഐ ടി  
9748087006 

23 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. വജാവിറ്റ വർഗ്ഗീെ്  മൈഹാെ  
9051781274 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30 ന്   
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24 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വി. പി. ഏത്ൈഹാം  കിദർപൂർ 
9830730064 

26 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. വാനയ വജാൺ  െി ഐ ടി  
9830326145 

29 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വജാെഫ് മാതയട (ശശി)  പാർക്് െർക്െ് 
9830241285 

29 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. വമഘ്ന എൽെ പള്ളത്ത ് ഡം ഡം  
9433031979 

30 ഓഗസ്റ്റ്  കചമാരി. ജിജി പാപ്പച്ചൻ  മൈഹാെ  
9330945430 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 06 ന്  

03 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വജാൺ മത്തായി  കിദർപൂർ  
9874394028 

04 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീമതി. മൈറ്റി വമരി മാതയട  മൈഹാെ  
9830972088 

06 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീമതി. മഷറിൻ െൂെൻ മൈഹാനൻ  ഡം ഡം  
9748294020 

06 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. ജസ്റ്റിൻ വതാമെ്  മൈഹാെ  
9831000129 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 13 ന്  

10 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. ഫിെിപ്പ് വകാശി ജൂൈിൻ  പാർക്് െർക്െ് 
9874627492 

10 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. മവനാജ് ഏത്ൈഹാം  കിദർപൂർ  
9830730064 

11 മെപ്റ്റംൈർ  കചമാരി. കവരാൾ എൽെ െക്റിയ  ഡം ഡം  
8961897947 

13 മെപ്റ്റംൈർ  കചമാരി. ഇവാന അന് വനാൈിൻ  ഡം ഡം  
9163012052 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 20 ന്  
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15 മെപ്റ്റംൈർ  മാസ്റ്റർ. ദിവയാൻഷ് മറവജാ വർഗ്ഗീെ്  മൈഹാെ  
9903398271 

16 മെപ്റ്റംൈർ  കചമാരി. അജിത വഷർെി വജാൺ  കിദർപൂർ  
9874394028 

18 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീമതി. മാവിെ് മറാവവന വടാണി  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
9874705777  

19 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീമതി. വറച്ചൽ വതാമെ്  പാർക്് െർക്െ് 
9836133250 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 27 ന്   

23 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. െവനാ എെ്. ൊമചവൽ  മൈഹാെ  
9831747901 

24 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വപാൾ വർഗ്ഗീെ് മത്തായി  പാർക്് െർക്െ് 
9433230135 

25 മെപ്റ്റംൈർ  വഡാ. ത്പകാശ് മാതയൂെ്  ഡം ഡം   
9433031979 

25 മെപ്റ്റംൈർ  കചമാരി. അെീന എെിെൈത്ത് മാതയട  മൈഹാെ  
9339278771 

26 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീമതി. വത്ഗെി വജാെഫ്  പാർക്് െർക്െ് 
22878070 

27 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. ടിനന തങ്കച്ചൻ കിദർപൂർ  
9836717145 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഒസ്ടോബർ 04 ന്  

28 മെപ്റ്റംൈർ കചമാരി. മറയ്െ് മറെിൻ  ഡം ഡം  
9051652269 

29 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. മക. ഒ. ൊമചവൽ  പാർക്് െർക്െ് 
9432493678 

30 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വജാൈിൻ ഏത്ൈഹാം  കിദർപൂർ  
9830730064 
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വിവാഹ ആേംസകൾ 
 

രീയരി  സ്രരും റ ോലബൽ നമ്പരും  ത്രോർത്ഥനോക്കൂട്ടം 

 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 05 ന് 

02 ജൂബെ  ത്ശീ. വറാൈിൻ വതാമെ് &  ഡം ഡം 
ത്ശീമതി. െനകനയ വറാൈിൻ 
7308979251 

04 ജൂബെ  ത്ശീ. എ. എം. ഗീവർഗീെ് &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി. എെിെൈത്ത് വർഗ്ഗീെ് 
9748169788 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 19 ന്  

18 ജൂബെ  ത്ശീ. ൊം ചാവക്ാ മത്തായി &  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
ത്ശീമതി. ത്പിയങ്ക ൊം 
9748692822 

18 ജൂബെ റവ. മറനന വജാൺ &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. വൊണിയ മറനന വജാൺ 
9539354956 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ജൂലൈ 26 ന് 

23 ജൂബെ  ത്ശീ. മാതയട വജാെഫ് &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. അർച്ചന മാതയട 
9830241285 

26ജൂബെ  ത്ശീ. ൈിവജായ് വജക്ൈ് വകാശി & ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
ത്ശീമതി. മഷറിൻ വജക്ൈ് 
9830074464 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 02 ന് 

30 ജൂബെ  ത്ശീ. ൊനിഷ് എൈി ൊമചവൽ &  കിദർപൂർ 
ത്ശീമതി. മജസ്സി ൊനിഷ് 
9433056903 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് 
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10 ഓഗസ്റ്റ ് ത്ശീ. ദനർൈ വജാൺ &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. മഷർെി വജാൺ 
9831585816 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 23 ന്   

17 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. ചാവക്ാ വജാെഫ് &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. മിറിയം ചാവക്ാ 
9830140140 

18 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. ജടൈിൻ പി വകാശി & പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. മഞ്ജട ജടൈിൻ 
9874627492 

18 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വജക്ൈ് വജാർജ്്ജ &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി. െീന വജക്ൈ ്
9830040169 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30 ന്   

25 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. അവജഷ് വജാൺ &  കിദർപൂർ 
ത്ശീമതി. മഷറിൻ മറിയം അവജഷ് 
9874394028 

30 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. എൽ. ൊമചവൽ &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി. വമരിക്നട്ടി ൊമചവൽ 
9748623150 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 06 ന്   

31 ഓഗസ്റ്റ്  ത്ശീ. വതാമെ് വജാൺ. എം &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. വറച്ചൽ വതാമെ ്
9836133250 

03 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. ൈിനന വതാമെ് വകാശി & ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
ത്ശീമതി. അഞ്ജട വതാമെ ്
9830074464 

05 മെപ്റ്റംൈർ ത്ശീ. വജക്ൈ് വജാർജ്്ജ &  െി ഐ ടി 
ത്ശീമതി. മഡയ്െി വജാർജ്്ജ 
9831055670 
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സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 13 ന്  

09 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. എൽ. ചാവക്ാ &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി.  മിനി ചാവക്ാ 
9432287995 

09 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വതാമെ് ഡാനിവയൽ &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി. റാവഹെമ്മ വതാമെ ്
9831000129 

10 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വടാണി രാജൻ &  ൌത്ത ്മകാൽക്ത്ത 
ത്ശീമതി. മാവിെ് മറാവവന വടാണി 
9874705777 

13 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. മക.ആർ. ൊമചവൽ &  കിദർപൂർ  
ത്ശീമതി. െൂെൻ ൊമചവൽ 
9433056903 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 റെര്റംബർ 27 ന്   

23 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. വതാമെ് വജാെഫ് &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. മഷറിൻ വതാമെ ്
9830241285 

24 മെപ്റ്റംൈർ ത്ശീ. ടി.എം.വതാമെ് &  മൈഹാെ 
ത്ശീമതി. മഷർെി വതാമെ ്
9836273052 

25 മെപ്റ്റംൈർ  ത്ശീ. ഏത്ൈഹാം െക്റിയ &  ഡം ഡം  
ത്ശീമതി. ആനി െക്റിയ 
8017312047 

27 മെപ്റ്റംൈർ ത്ശീ. വൊൈി മാതയട വമടയിൽ &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. ബഷനി വൊൈി മാതയട 
9433046848 

സ്തോത്രത്രോർത്ഥന 2020 ഒസ്ടോബർ 04 ന്  

29 മെപ്റ്റംൈർ ത്ശീ. ൊമചവൽ ഫിെിപ്സ് &  പാർക്് െർക്െ ്
ത്ശീമതി. ഏെിയാമ്മ ഫിെിപ്സ് 
9903385511 
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2020-21 വർഷത്തക്കുള്ള ഇടവക ഭാരവാഹികൾ 
 
വികാരി / അദ്ധയക്ഷൻ   :  റവ. കറനു ത്ജാൺ 

ഉപാദ്ധയക്ഷൻ   :  രേീ. വി. പി. ഏരബഹാം 

കസരകട്ടറി   :  രേീ. ത്സാബി മാൈയു ത്മടയിൽ 

രടസ്റ്റി (മുൈൽ)    :  രേീ. ത്ജാസ ് മാൈയു (േേി) 

രടസ്റ്റി (കണക്്ക)    : രേീ. ത്ജാർജ്്ജ ത്ജാബ് ടി 

അത്മായ േുരേുഷകൻ - 1  : രേീ. ത്ൈാമസ് ത്ജാൺ എം 

അത്മായ േുരേുഷകൻ - 2  : രേീ. ത്ജാൺ ത്യാഹന്നാൻ 

 

മാസവരി, ത്താരൈകാഴ്ചകൾ, മറ്റ് സംഭാവനകൾ  

ബദവത്തിൽ നിന്് െേിച്ച അനനത്ഗഹങ്ങമളത്പതി ത്പവതയക വസ്താത്തകാഴ്ചകൾ നൽകാൻ 
ആത്ഗഹിക്നന്വർക്നം ജന്മദിനങ്ങൾ, വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ എന്ിവ 
ആവഘാഷിക്നന്വർക്നം അവരനമട ത്പവതയക വസ്താത്തകാഴ്ചകളചം മറ്്റ െംോവനകളചം 
മാെവരിയനം വനരിട്ട് ഇടവക അക്ൗണ്ടിവെക്് നിവക്ഷപിക്ാവചന്താണ്. 

താമഴ മകാടനത്തിരിക്നന് അക്ൗണ്ടിവെക്ന നിങ്ങളചമട വസ്താത്തകാഴ്ചകളചം മറ്്റ 
െംോവനകളചം അയക്നന് മചറയ്ക്ക ്ദയവായി ത്ടസ്റ്റികമള വിവരം അറിയിവക്ണ്ടതാണ്. 

അക്ൗണ്ടിമെ വപര്   :  MAR THOMA SYRIAN CHURCH 
ൈാങ്കിമെ വപര ്   :  THE FEDERAL BANK LTD. 
ത്ൈാഞ് ്    :  SHAKESPEARE SARANI 
എെ്. ൈി അക്ൗണ്്ട നമ്പർ :  14000100021769 
ഐ എഫ് എെ് െി വകാഡ് :  FDRL0001400 

 

പണമടച്ചതിന് വശഷം ത്ടസ്റ്റികമള അറിയിക്നന്ത്, കണക്നകൾ ശരിയായി 
വരഖമപ്പടനത്തനന്തിന് െഹായകരമാകചം. 
രേീ. ത്ജാസ ് മാൈയു (രടസ്റ്റി മുൈൽ) : 98302 41285 
രേീ. ത്ജാർജ്്ജ ത്ജാബ് ടി (രടസ്റ്റി കണക്്ക) : 98301 72461  
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ഈ വാർതാപരൈികയിൽ പരാമർേിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങെിൽ 

എകെങ്കിൈും മാറ്റം ഉള്ളപക്ഷം ആരാധനാ ത്വെയിൽ അറിയിക്കുന്നൈും 

പള്ളിയുകട കവബ്ത്സറ്റിൽ അപ്ത്ഡറ്റ് കെയ്യുന്നൈുമാണ്. 

http://marthomachurchkolkata.com 

 
സ ോബി മോത്യു സമടയിൽ  

(ഇടവക റെത്കട്ടെി) 

http://marthomachurchkolkata.com/

