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ഡാല� ∙ അേമരി�ൻ മല�ര അതിഭ�ദാസന�ിലുൾെ�� ഡാല� െസ�് ഇേ�ഷ��
ക�ീ�ഡൽ ൈല� െസ�റിെ�യും ഇം�ീ� ചാ�ലിെ�യും കൂദാശ കർ�ം  െഫ�ബുവരി
7,8 (െവ�ി, ശനി) ദിവസ�ളിൽ, ഭ�ദാസനാധിപൻ അഭിവ�� യൽെദാ േമാർ തീേ�ാ�
െമ�താെപാലീ�ായുെട മഹനീയ സാ�ി���ിൽ നട�െ�ടും. 

നാലു പതി�ാ�ുകൾ�് മുൻ� യാേ�ാബായ സുറിയാനി �കി�ത�ാനികളുെട
ആരാധനാ സൗകര��ിനായി ഡാലസിെ� ഹൃദയഭാഗ�് തുട�ം കുറി�  െസ�്
ഇേ�ഷ�� ക�ീ�ഡൽ അതിെ� വളർ�യുെട പടവുകൾ ഒെ�ാ�ായി താ�ി ഇ�്
ഡാലസിെല �പധാന േദവാലയ�ളിെലാ�ായി നിലെകാ�ു�ു. 

ക�ീ�ഡലീെ� അടി�ഥാന സൗകര�ം വർധി�ി�ു�തിെ� ഭാഗമായി, വരും
തലമുറ��് വി:ആരാധനയിൽ കൂടുതൽ പ�ാളി�ം ഉറ�ുവരു�ു�തിനും ഇം�ീഷിൽ
വി: ആരാധന നട�ു�തിനുമു� �പേത�ക ഇം�ീ� ചാ�ൽ, മുതിർ� പൗര�ാർ�ായി
അവരുെട വി�ശമേവളകൾ കൂടുതൽ സേ�ാഷ�പദവും, ഉ�ാസ�പദവുമാ�ു�തിനു�
�പേത�ക �കമീകരണ�ൾ, സൺേഡ �കൂൾ കു�ികൾ�ായി ആധുനിക
സൗകര��േളാടുകൂടിയ �ാ�് മുറികൾ, തുട�ിയ വിവിധ പ�തികൾ ഉൾെ�ാ�ി�ു
െകാ�ു� െക�ിട സമു�യമാ� ക�ീ�ഡലിേനാ� സമീപമായി പണി പൂർ�ീകരി�്
കൂദാശ��ായി ഒരു�ിയി�ു��. 3 വർഷ�ൾ�ു മു�്, അേമരി�ൻ മല�ര
അതിഭ�ദാസന�ിൽ തെ�, ഇം�ീ� ആരാധന��് മാ�തമായി ഒരു ചാ�ലി� തുട�ം
കുറി�ുകയും തുടർ�് ‘െസ�് ഇേ�ഷ�� ഇം�ീ� ചാ�ൽ’ എ� േപരിൽ സ��മായി
ചാ�ൽ ആരംഭി�ുകയും െച�ു� �പഥമ േദവാലയമാ� െസ�് ഇേ�ഷ�� ക�ീ�ഡൽ
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�ടംപിെ� �പസംഗ�ിെ�
േകാ�ി പരസ�മായി കീറി

�ടംപിെന ശി�ി�േണാ
െവറുെത വിടേണാ?

യുഎസിൽ െവടിവ�പിൽ
െകാ�െ���

എ�� ഏെറ �ശേ�യമാ�. ആറായിരേ�ാളം �ക�യർ ഫീ�് വി�തീർ�മു�
അതിമേനാഹരമായ െക�ിടം ഒരു വ�ഷ�ിനു�ിൽ തെ�, പണി പൂർ�ീകരി�ുവാൻ
സാധി�� ൈദവ�ിെ� അളവ� കൃപയും, അംഗ�ളുെട അ�ശാ� പരി�ശമവും
ആ�ാർ�മായ സഹായസഹകരണ�ളും ഒ�ു െകാ�് മാ�തമാെണ�് ബിൽഡി�
ക��ി കൺവീനർ അല�� േജാർ� അഭി�പായെ��ു. 

െഫ�ബുവരി 7 നു ൈവകി�് 6.15 � ക�ീ�ഡലിെല ധൂപ �പാർ�ന��ു േശഷം,
അഭിവ�� െമ�താെപാലീ�ാെയ സ�ീകരി�് ചാ�ലിേല�് ആനയി�ും. തുടർ�്
സ��ാ�പാർഥന��ു േശഷം വി: മൂേറാൻ അഭിേ�ക ശു�ശൂഷ നട�െ�ടും. വ��
ൈവദീകരും നൂറു കണ�ി� വിശ�ാസികളും ഈ അനു�ഗഹീത ചട�ിൽ പ�ുേചരും. 

8 നു (ശനി) രാവിെല 8.30 � �പഭാതപാർഥനയും 9 മണി�് അഭിവ��
െമ�താെപാലീ�ായുെട �പധാന കാർ�ികത��ിൽ വി: ബലി അർ�ണവും നട�ും.
തുടർ�ു നട�ു� െപാതുസേ�ളന�ിൽ അഭിവ�� െമ�താെപാലീ�ാ അധ��ത
വഹി�ും. 

െസ�് ഇേ�ഷ�� ക�ീ�ഡലിെ� ചരി�ത�ിെ� ഏടുകളിൽ ഒരു നാഴിക ക�ായി,
എെ��ും �മരി�െ�ടു� ഈ ധന� മൂഹൂർ�ം വൻ വിജയമാ�ി തീർ�ുവാൻ
വികാരി റവ: ഫാദർ. യൽേദാ ൈപലി, അസി���് വികാരി റവ:േഡാ.ഫാദർ. ര�ജൻ
മാത�ു, ൈവ� �പസിഡ�് േസാണി േജ��്, െസ�ക�റി ബാബു. സി. മാത�ു, �ടഷറർ 
േജാസ� േജാർ�, കൺവീനർ അല�� േജാർ�, േജാ. കൺവീനർ അ�ു ഫിലിേ�ാ�
എ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ പ�ി മാേനജി� ക��ിയും ചാ�ൽ േകാഓർഡിേനഷൻ
അംഗ�ളും, ൈല� െസ�ർ നിർമാണ ക��ിയും ഒെ�ാരുമി�് ഒരു��ൾ നട�ി
വരു�ു. 
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