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ഒന്നിച്ച് പ്രാര്തനികരാനരായനി നനിങ്ങവെ ക്ഷണനികകുന്കു.
നനിങ്ങള് കെദ്കുസതോം െരായനികരാന് ആപ്രഹനികകുന്കുണ്രായനിരനികരാാം, നനി
ങ്ങള്കച് തരാവെ എെകുതനിയനിരനികകുന് െരാകകുേള് െരായനികരാാം അവ്ലെങ്നില് 
നനിങ്ങെയുവെ ഹൃദയത്നില് നനിന്ച് ദദെകത്രാട് സാംസരാരനികരാാം.
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പെന്തക്കോസ്തിപറെ െരതിശുദ്കോത്കോവതികേ്ക് വരൂ.

ക്രേറ്ക് സൗത്ക് േകോന്തിപറെ െരതിശുദ്കോത്കോവതികേ്ക് വരൂ.

ഓ ദൈവകേ, ആസക്രേേതിയയതിപേ നതിപറെ േുഴുവന ജനപത്യും  

അനു്രേഹതി്ുകയും ഒന്തിച്ക് കേര്്ുകയും

പ്ലീനറതി കൗണസതിേതിപറെ ്ലീര്തകോരേന േകോര്ഗ്ഗത്തില് ഞങ്ങപെ നയതി്ുകയും പേയ്യണകേ.

േറ്റുള്ളവരതില് നതിപറെ േുഖം കകോണകോനും 

വഴതിയതില് ഞങ്ങെറുപരേ ക്കോഴനകോയ കയശുവതിപന ്തിരതിച്റതിയകോനുേുള്ള  

അനു്രേഹം ഞങ്ങള്്ക് നല്കകണകേ. 

ഞങ്ങെറുപരേ അനുഭവങ്ങള് െറയകോനും

നതിപറെ സ്്യപത് ധലീര്കയകോപരേ െറയകോനുേുള്ള ദധര്യം ഞങ്ങള്്ക് നല്കകണകേ.

െരസെം വതിനയകത്കോപരേ കകള്്കോനുള്ള പേവതികെറും

നലീ െറയുന്ത് കകള്്കോനുള്ള സൂകക്േബുദ്തിയുള്ള ഹൃൈയവും  

ഞങ്ങള്്ക് നല്കണകേ. 

സുവതികശഷത്തിപറെ ആനന്ദത്തില് ഞങ്ങള് ജലീവതി്ുന് ്െ്്യകോശ 

നതിറഞ്ഞ ഭകോവതിയതികേ്ക് നതിപറെ േര്ച്തിപന നയതിക്ണകേ.

ഞങ്ങെറുപരേ ദൈവേകോയ കയശു ്കതിസ്ു വഴതി,

കകോേകോകകോേങ്ങെതില് ജലീവതി്ത്തിന് അപ്ം നല്കകണകേ.

ആകേന.

്കതിസ്്യകോനതികെറുപരേ സഹകോയേകോയ േകോ്കോകവ, ഞങ്ങള്്ക് കവണ്തി ്െകോര്തതി്ണകേ.

വതിശുദ് കേരതി േ്തികേലകോകപ്, ഞങ്ങള്്ക് കവണ്തി ്െകോര്തതി്കണ.

Malayalam l േേയകോെം
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ഈ സേയത്ക് ആസക്രേേതിയയതില് ദൈവം 
നമ്മകെകോട് എന്തകോണ് ആവശ്യപപ്രേുന്പ്ന്കോണ് 
നതിങ്ങള് കരു്ുന്ത് ?

നതിങ്ങള്്ക് നതിങ്ങെറുപരേ േറുെരേതികെതിപേ ഓകരകോ വതിഷയത്തിേും ഘട്ം 
3 ആവര്ത്തി്കോം. ഈ ഘട്ങ്ങള് ഉെകയകോരേതിച്ക് േപറ്കോരകോെറുേകോയതി 
സംസകോരം ്ുരേരുന്്തിന് വരുന് ആഴേകെതിേും േകോസങ്ങെതിേും നതിങ്ങള് 
വലീണ്ും ഒന്തിച്ക് കേകരണ്തി വകന്്കോം. 

കേകോൈ്യം 
വകോയതി്ുകയും 
്െ്തികരതി്ുകയും 

പേയ്യറുക

െങ്ുപവച്ക് 
കകള്്ൂ

നതിശബ്ദ്യതിേതിരുന്ക് ഈ കേകോൈ്യപത്്ുറതിച്ക് ധ്യകോനതി്ുക.
• ഈ കേകോൈ്യത്തിന് േനസതില് വരുന് എേലകോ ഉത്രങ്ങെറും ഒരു െട്തികയകോയതി എഴു്ുക.

• നതിങ്ങള് എഴു്തിയ എേലകോ ഉത്രങ്ങെറും േറ്റുള്ളവകരകോട് ഉറപ് െറയുക.

• ഒന്തിച്ക് ്െവര്ത്തി്ുക, ഘട്ം 3-ന് ഊന്ല് നല്കകോന നതിങ്ങെറുപരേ ഉത്രങ്ങെതില് നതിന്ക് ഒരു വതിഷയം 
്തിരപഞ്ഞരേു്ുക.

• ഞങ്ങള് കകട്്തിപറെ ആൈ്യ വതിഷയവും ്െ്തികരണവും ഇ്കോണ്:  

ഈ കേഖേയതില് എനതി്ക് അനുഭവപപ്ട്ത് // ധ്യകോനതി്കണകോ?
നതിങ്ങള് സംസകോരതി്കോന ്തിരപഞ്ഞരേുത് കേഖേയുേകോയതി ബന്ധപപ്ട്ക് വതിശ്കോസം, ജലീവതി്ം, േര്ച്ക് എന്തിവ 
സംബന്ധതിച്റുള്ള നതിങ്ങെറുപരേ വ്യക്തിെരേകോയ അനുഭവപത്്ുറതിച്ക് നതിശബ്ദ്യതിേതിരുന്ക് ധ്യകോനതി്ുക.    

െങ്ുപവയ്്ുകയും കകള്്ുകയും പേയ്യറുക // ഈ കേഖേയതിേുള്ള എപറെ ഒരു അനുഭവം 
െറയുക.
വതിശ്കോസം, ജലീവതി്ം, േര്ച്ക് എന്തിവ സംബന്ധതിച്റുള്ള നതിങ്ങെറുപരേ വ്യക്തിെരേകോയ അനുഭവപത്്ുറതിച്ക് 
േറ്റുള്ളവരുേകോയതി ഉറപ് െങ്ുപവയ്്ുക. േറ്റുള്ളവര് സംസകോരതി്ുക്കോള് ്ുറന്, വതിനയകോന്തി്േകോയ േനകസകോപരേ അത് 
കകള്്ണപേന്ക് ഓര്മ്മതി്ുക.

ധ്യകോനം // എങ്ങപനയകോണ് േപറ്കോരു കകോഴേപ്കോട് എകറെ്തിപന സ്കോധലീനതിച്ത് ?
ഓകരകോ വ്യക്തിയും െങ്ുപവച്്തിന് കശഷം േറ്റു വ്യക്തികള് െങ്ുപവച് അനുഭവങ്ങള് എങ്ങപനയകോണ് നതിങ്ങെറുപരേ 
കകോഴേപ്കോരേതിപന സ്കോധലീനതിച്ത് എന്ക് നതിശബ്ദേകോയതിരുന്ക് ആകേകോേതി്ുക. നതിങ്ങള്്ക് േതിന്തകള് എഴു്തിപവയ്്കോം 
അപേലങ്തില് ശകോന്തേകോയതിരുന്ക് േതിന്തതി്കോം.

െങ്ുപവയ്്ല് // എങ്ങപനയകോണ് േപറ്കോരു കകോഴേപ്കോട് എകറെ്തിപന സ്കോധലീനതിച്ത് ?
നതിങ്ങള് െരസെരം ആഴത്തിേും ്ുറന് േനക്കോപരേയും ്ശദ്തിച്റു എന്ക് കകോണതി്ുക. നതിങ്ങള്്ക് ഉെകകോര്െൈേകോയ 
േതിേ ്െകയകോരേങ്ങള് ഇവയകോണ്: “എനതി്ക് ക്കോന്ുന്ത് െങ്ുപവച്ത് എപന് ..............-ന് സഹകോയതിച്റു എന്കോണ്” 
അപേലങ്തില് “നതിങ്ങള് െങ്ുപവച്്തില് നതിന്ക് ഞകോന ഇകപ്കോള് േന്തിേകോ്ുന്ു.............”
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്െകോര്തനയും 
്െ്തികരണവും

്െകോര്തന
നതിങ്ങെറുപരേ ആൈ്യ സംഭകോഷണത്തിനും കകള്്േതിനും കശഷം ഒന്തിച്ക് ്െകോര്തതി്കോനകോയതി നതിങ്ങപെ കണതി്ും. 
നതിങ്ങള്്ക് ്കോപഴ ്ന്തിരതി്ുന് വകോ്ുകള് ഉെകയകോരേതി്കോം അപേലങ്തില് നതിങ്ങെറുപരേ സ്ന്തം വകോ്ുകെതില് നതിങ്ങെറുപരേ 
കൃ്ജ്ഞ്കോ ്െകോര്തന നരേത്കോം.

്െകോര്തന  
നതിങ്ങെറുപരേ ശബ്ദം േര്ച്തിപറെ ഭകോവതി രൂെപപ്രേുത്ുന്്തില് ്െധകോനേകോണ്. Plenary Council (പ്ലീനറതി കൗണസതില്) 
പവബകെജതില് നതിങ്ങള്്ക് SUBMISSION (സബേതിഷന) േതിങ്ക് കകോണും. ഇത് പ്ലീനറതി കൗണസതിേതിനുള്ള നതിങ്ങെറുപരേ 
സബേതിഷനകോയതിരതി്ും. പെന്തക്കോസത് (2018, പേയ് 20) േു്ല് നതിങ്ങള് എഴു്തിയ ്െ്തികരണങ്ങള് പ്ലീനറതി 
കൗണസതില് രേലീേതിന് ഓണദേനതില് കനരതിട്ക് സേര്പ്തി്കോനകോകും  plenarycouncil.catholic.org.au

നതിങ്ങെറുപരേ സേര്പ്തി്േതിനുള്ള േൂന്ക് കേകോൈ്യങ്ങള്

1.  ഈ സേയത്ക് ആസക്രേേതിയയതില് ദൈവം നമ്മകെകോട് എന്തകോണ് ആവശ്യപപ്രേുന്പ്ന്കോണ് നതിങ്ങള് കരു്ുന്ത്?
2.  േര്ച്തിപറെ ഭകോവതിപയ്ുറതിച്ക് 2020 ല്  പ്ലീനറതി കൗണസതിേതില് െരതിരേണതിക്ണ്്കോയതി എന്തക് കേകോൈ്യങ്ങെകോണ് 

നതിങ്ങള്്ുള്ളത്?
3.  വതിശ്കോസം അപേലങ്തില് േര്ച്റുേകോയതി ബന്ധപപ്ട്ക് നതിങ്ങള് െങ്ുപവയ്്കോന ആ്രേഹതി്ുന് ഒരു 

അനുഭവേുകണ്കോ?

  ഉണ്ക്, എപറെ അനുഭവം സംബന്ധതിച്ക് കൂരേു്ല് വതിവരങ്ങള് െങ്ുപവയ്്ുന്്തിന് പ്ലീനറതി കൗണസതില് എപന് 
ബന്ധപപ്രേകോന ഞകോന ആ്രേഹതി്ുന്ു. എപന് ബന്ധപപ്രേകോനുള്ള വതിവരങ്ങള്: 

സൃഷ്കോവകോയ ദൈവകേ, ഇന്ക് െരസെരം കണ്ുേുട്കോനകോയ്തില് ഞങ്ങള് നതിന്ക് നന്ദതി െറയുന്ു. 
ഞങ്ങള് രകണ്കോ േൂകന്കോ കെര് ഒന്തിച്ക് കേരുക്കോള് അവരുപരേ േദ്്യത്തില് നലീ ഉണ്കോകുപേന്ക് ഞങ്ങള്്ക് അറതിയകോം.
ഞങ്ങള്പ്കോപ്േകോയതിരതി്ുന്്തിനും, ദധര്യകത്കോപരേയും ്ലീകക്ണ്കയകോപരേയും ദധര്യം ്ന്്തിനും, ്ുറന് േനക്കോപരേ 

േനക്കോപരേ വതിനയം ്ന്്തിനും  ഞങ്ങള് നന്ദതി െറയുന്ു.
നലീ ഞങ്ങപെ വതിെതി്ുന് ഭകോവതിയുപരേ െകോ് കപണ്ത്ുക്കോള് നലീ ഞങ്ങകെകോപരേകോപ്ം യകോ്്  

്ുരേരണപേന്ും ഞങ്ങള് ആവശ്യപപ്രേുന്ു. 
ആകേന

നതിങ്ങെറുപരേ അഭതി്െകോയം െറയൂ, ഓണദേനകോയതി സേര്പ്തി്ൂ െറയൂ, ഓണദേനകോയതി സേര്പ്തി്ൂഓണ് ദേനകോയതി സേര്പ്തി്ൂ

കെര്

ഇപേയതില്

പേകോദബല്

ഒന്തിച്ക്  
്െകോര്തതി്കോം

െങ്ുപവച്ക് 
 കകള്്ൂ

കേകോൈ്യം വകോയതി്ുക
യും ്െ്തികരതി്ുക

യും പേയ്യറുക

്െകോര്തനയും  
്െ്തികരണവും
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Pastoral Planning Office
Diocesan Ministry Centre, 51–59 Allawah St, Blacktown NSW 2148
 02 8838 3460    02 8838 3462    pastoralplanning@parracatholic.org

പ്ലീനറതി കൗണസതില് കകള്്േും 
സംസകോരതി്േും സംബന്ധതിച് 
്െവര്ത്നത്തില് െപങ്രേുത്്തിന് നന്ദതി.

നതിങ്ങള് ഓണദേനകോയതി  
സേര്പ്തിച് കകോര്യം 2020-പേ പ്ലീനറതി  
കൗണസതിേതിപറെ അജണ് 
വതികസതിപ്തി്ുന്്തില് സഹകോയതി്ും.

സംഭകോഷണത്തില് കേരൂ     
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