
Malayalam – മലയാളം



“മരിയൈ�ൻ 2025”

2015 മുതൽ മരിയൈ�ൻ-െ� െബനഡി��ൻ ആബി നട�ിലാ�ു൬ 
പ�തിയുെട േപരാണ് “മരിയൈ�ൻ 2025”. മരിയൈ�ൻ-െ�
ഭാവിെയ ല��മാ�ിയു�താണ് ഈ പ�തി. സ�ീർ�നം  
18:19 �പതിപാദി�ു�തുേപാെല വിശാലതയിേല�ു� പുറ�ാടാ� ഇ�.
ഇനി പറയു�വയാ� ഈ പ�തിയുെട ഉ�ട�ം.

• ൈദവമാതാവിെ� അഭയസേ�തവും തീർ�ടനവും.
• ആ�ശമവും സന�ാസ സമൂഹവും
• മതപരമായ ദിശാേബാധ�ിെ� മധ��തയും വിശ�ാസ�ിെ� 

ആഴവും
• ആ�ീയ-മത വിദ�ാഭ�ാസ സാം�കാരിക േമഖലകളിെല സംഭാവനകൾ
• ആ�ശമെക�ിട സമു�യ�ളുെട ഉപേയാഗവും വികസനവും
• ആ�ശമ �ക�യറിെ� പുനർരൂപകൽ�നയും �ഗാമ�ിെ�  

�പേവശന കവാട�ിെല പാർ�ിം� �ല�ിെ� നട�ി��ം.

ഇ�് ആ�ശമ�ിനും തീർ�ാടന�ിനുമു� ഉ�രവാദിത�വും  
16 െബനഡി��ൻ സന�ാസസിമാർ�ാ� . അവരിൽ പകുതിയിലധികം
േപരും 80 വയ�ിനു മുകളിലു�വരാ�. 25 ഓളം ജീവന�ാർ (15 മുഴുവൻ
സമയ ത�തികകൾ) ആ�ശമത�ിനക�ും ഗ�് ഹൗസിലും സന�ാസ
േ�ാറിലും േജാലി െച�ു�ു. ആ�ശമ പരിസര�ു� ഫാം, േഹാ�ൽ
“Kreuz”, െറേ�ാറ� “Post” എ�ിവ നിലവിൽ വാടകയ�്്
െകാടു�ിരി�ു�ു. െസ� ് െബനഡിക�്ിെ� സന�ാസഭരണ�ിന്
സന�ാസിമാർ �പതി�ാ ബ�രാണ.് �പാർ�നയ�്ും കു�ാ�മ �ു
മായി അവർ ദിവസ�ിൽ അേ�ാ ആേറാ തവണ ഒ�ു കൂടു�ു .
കൂടാെത അവർ തീർ�ാടനം നിയ��ി�ുകയും തീർ�ാടകർ� ്
ആ�ീയമായ മാർ�നിർേ��ൾ പകർ�ു െകാടു�യും െച�ു�ു.
േദവാലയ േസവന�ളുെട ഓർഗൈനേസഷനും ആ�ശമ മാഗസിൻ
”മരിയൈ�ൻ“, ആർൈ�വുകൾ�ും സാം�കാരിക ആ�തികൾ
�ും അവർ ഉ�രവാദികളാ�, അവർ വിദ�ാഭ�ാസ�ിലും തുടർ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിലും നിരവധി പ�ി ക�ി�ികളിലും ഏർെ��ിരി�ു�ു.



മരിയൻൈ�ൻ മ��കാലഘ�ം മുതൽ ഒരു തീർ�ാടന േക��മാണ.്  
ഇതിെ� അഭയ സേ�തമായ ചാ�ൽ ഓഫ ് േ�ഗസിൽ  
നി�ും ഹ�ദയം സപ്�ി�ു�തു േപാെല പരിശു� മറിയ�ിലൂെട 
ൈദവകൃപ നിര�രം വർഷി�െ�ടു�ു. പാറമുകളിൽ പണി  
തിരി�ു� �പധാന േദവാലയ�ിെ�ചുവ�ിലു� പാറയിൽ  
ഉ�വി� ഗുഹ (േ�ഗാേ�ാ) ആയതുെകാ�് ചാ�ൽ ഓഫ ് േ�ഗസിെന  
“െഭൽസൻ േ�ഗാേ�ാ” എ�ും വിളി�ാറു�.് തീർ�ാടന േക��  
�ിെ� സിരാേക��മായ ഇവിെട പരിശു� മറിയം ശിശുവായ  
ഉ�ിേയശുവിേനാ�ം നിര�രം ബഹുമാനി�െ�ടുകയും ആദരി  
�െ�ടുകയും മാതാവിലൂെട യാചനകളും നിേയാഗ�ളും സമർ
�ി�െ�ടുകയും െച�ു�ു.
ഏകേദശം 1640 -ൽ ൈബൻവിൽ േസാള�ൂണിൽ നി�ു�  
െബനഡികട്ിൻസ് മരിയൈ�നിേല�് വ�ു. അവർ ആ�ശമ  
സമു�യവും തീർഥാടന പ�ിയും പണിതു, അ�ു മുതൽ  
തീർ�ാടകർ�് അവർ േസവനമനുഷ ട്ി �ുകയും െച�ു�ു

�പതിവർഷം 250,000 ആളുകൾ മരിയൈ�നിേല�് വരു�ു.
സമാധാനവും സേ�ാഷവും അനുഭവി�ാനും നിശ�ദതയും
ആശ�ാസവും കെ��ാനും �പാർ�ി�ാനും ൈദവ�ിന് സേ്താ�തവും
ന�ിയും പറയുവാനും പലരും േ�ഗാേ�ായും പ�ിയും സ�ർശി�ു�ു.
ചിലർ കലയിലും സംസക്ാര�ിലും താൽപര�ം �പകടി�ി�ു�ു. മ�ു
ചിലർ �പക�തി സൗ�ര�വും ഭൂ�പകൃതിയുെട വിശാലതയും
ആസ�ദി�ു�ു. ശരീരം, ആ�ാവ ,് ഹ�ദയം, മന�് എ�ിവയുെട
ഉേ�ഷം വ ീെ�ടു�ു�തിനായി ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിെട കുറ� ്
ദിവസം െചലവഴി�ു�ു.



ആളുകൾ�് ശ�ിയും സുര�യും കെ��ാൻ കഴിയു�തും, അവെര 
സ�ാഗതം െച�ു�തും, പലരുമായു� സ�ർ�ം സാധ�മാകു�തുമായ ഒരു 
�ലമായി മരിയൈ�ൻ തുടരണം.

ഇതിനാലാ� മരിയൈ�ൻ-െ� ഭാവി നമു�് വളെര �പധാനമായിരി�ു��. 
ഭാവിയിൽ തീർ�ാടന�ി�െറ വികസനം ആരാ� ഏെ�ടു8�ുക?
മരിയൈ�ൻ-െ� മത-സാം�കാരിക ൈപത�കം ആരാ� അടു� തലമു
റ�് ൈകമാറുക? െക�ിട�ള�െട അർ�വ�ായ ഉപേയാഗ�ിനും
പരിപാലന�ിനും ആ� ഉ�രവാദിത�ം ഏെ�ടു�ും?

സന�ാസസമൂഹ�ി� കുറ� ് വർഷേ��് ഇ� െച�ാൻ കഴിയും.
അതിനുേശഷം എ�് സംഭവി�ും? സ�കാര� പാർ�ികൾ ചുവടുെവ�ുേമാ?
മ� ് സഭാ �ാപന�ൾ ഏെ�ടു�ുേമാ? െപാതുഇടെപടലി� ഈ വിട�
നിക�ാനാകുേമാ?

“മരിയൈ�ൻ 2025” ഈ േചാദ��ൾ�് ഉ��രം േതടു�ു.  
ൈസ�ി�െറ തൂണുകൾ ശ�ിെ�ടു�ു�തി� ല��മിടു�  
ഒരു സമ�ഗ േ�പാജ�ടാണി�:

• സന�ാസസമൂഹ�ിെ� ഭാവി- �േപാൺസർഷി�ിൽ വർ�ന�
• തീർ�ാടനം: കൂടുതൽ വികസനവും പുനഠ:�കമീകരണവും
• സഹകരണം:  മതം, കുടിേയ�ം, വിഭവ�ള�െട പാരി�ിതികവും 

സു�ിരവുമായ ഉപേയാഗം (ക�ഷി, ടൂറിസം, പുതിയ  
ക�നികള�െടയും സംരംഭ�ള�െടയും �ാപനം).

• അടി�ാനസൗകര��ൾ: മഠ�ിെ� റിയൽ എേ��ിെ� നട�ി��ം 
പരിവർ�നവും, േമാൺ�റി�ക�യറി�െറ-നവ ീകരണവും, 
�ഗാമ�ിേല�ു� �പേവശന കവാട�ിെല പാർ�ിംഗ �ല�ിെ� 
പുനർവികസനം

കുറ�ുകാലമായി, വിവിധ വ൪�ിം� �ഗൂ��കള�ം, വിദ�ധരും സന�ാസ
സമൂഹവുമായി േചർ�് അവരുെട ല��ം േനടിെയടു�ു�തിനായി
�പവർ�ി�ു�ു.

“മരിയൈ�ൻ 2025” എ� േ�പാജ�� പൂർ�ിയാ�ാൻ കുറ� ് വർഷെമടു�ും.
അതിനാൽ സന�ാസസമൂൂഹം ശ�മായ പി�ുണെയ ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.
ഏകേദശം 2500 അംഗ�ള�� “�ഫ��് ഒാ� െമാണാ��ടി ഒാ� മരിയൈ�ൻ”
അേസാസിേയഷൻ െച���തു േപാെല, െപാതുജീവിത�ി�െറ എ�ാ
േമഖലകളിൽ നി�ുമു� 34 േപർ ഉൾെ�ടു� ഒരു വലിയ ര�ാകർത� സമിതി
ഒരു ഉപേദശകേശഷിയിൽ പ�തിെയ പി�ുണ��ു�ു. ഇതുകൂടാെത,
തീർ�ാടകരും, മരിയൈ�ൻ-യും അതിെ� ചു��പാടുകെളയും ത�ള�െട
ഹ�ദയേ�ാടു േചർ�ു നിറു�ു� ആള�കള�ം മരിയെ�൯-െന ഒരു വിേനാദ
തീർ�ാടക േമഖലയായി ഇ�െ�ടുകയും വിലമതി�ുകയും
െച���വരാ�.

ഈ േ�പാജ�� നട�ിലാ�ാൻ, 25 ദശല�ം സ� ി� �ഫാ�ുകൾ നിേ�പി�ാൻ
സാധി�ുെമ�് ഞ�ൾ �പതീ�ി�ു�ു (ജനുവരി 2021 വെര). ഞ�ള�െട
ല���ൾ ൈകവരി�ു�തി� പരിഹരിേ�� എ�ാവശ�ൾ�ും ഈ
പണം ആവശ�മാ� ഇനി�റയു�വ ഉൾെ�െട: പുതിയ �പവർ�ന�ള�െട
വികസനം, പുതിയ ബിസിന�് സർക�ൂ��കൾ സ�ീകരി�ുക, െക�ിട�ള�െട
പരിവർ�നം, െപാതുഇട�ള�െടയും �പേദശ�ള�െടയും രൂപകൽ�ന,
ഒാർഗൈനേസഷൻ, ആശയവിനിമയം.

ഏ� തര�ിലു� പി�ുണ��ും
ഞ�ൾ വളെര ന�ിയു�വരാ�.

േപാ�് ഫിനാൻ� അ�ൗ�ിേല�ു�
സംഭാവന:
CH13 0900 0000 4000 2800 9



Please contact:

Mariano Tschuor 
Project Manager "Mariastein 2025" 
Klosterplatz 2 | 4 115 Mariastein 
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch
+ 41 79 756 63 00

േപാ� ് ഫിനാൻ� അ�ൗ�ിേല�ു� 

സംഭാവന: 

CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9
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പ ിതാ�-മഠാധിപതിപ ീ�ർേവാൺസൂരി:

“മരിയൈ�നി�െറ െബനഡി�ൈ�നുകളായ നമു�് 

ഇനിേമൽ മഹ�ായതും ആകർഷകവുമായ ഈ 

കർ�വ��ൾ നിറേവ�ാൻ സാധി�ുകയി� . 

നിരവധി ഗുണേഭാ�ാ�ള�യും വിശാലമന��രായ 

അേനകം ജന�ള�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട 

മാ�തേമ ഇ� സാധ�മാകു. ”


