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இயேசு கட்புலனாகாத கடவுளது சாேல்; படடப்பு அடனத்திலும் தடலப்யபறு. ஏனனனில் 
விண்ணிலுள்ளடை, மண்ணிலுள்ளடை, கட்புலனாகுபடை, கட்புலனாகாதடை, 
அரிேடையில் அமர்யைார், தடலடம தாங்குயைார், ஆட்சிோளர், அதிகாரம் 
னகாண்யடார் ஆகிே அடனைரும் அைரால் படடக்கப்பட்டனர். அடனத்தும் அைர் 
ைழிோய் அைருக்காகப் படடக்கப்பட்டன. அடனத்துக்கும் முந்திேைர் அையர; 
அடனத்தும் அையராடிடைந்து நிடலனபறுகின்றன. திருச்சடபோகிே உடலுக்குத் 
தடலயும் னதாடக்கமும் அையர 
(னகாயலா 1:15-17) 

“அமைதி, நம் 
ஒவ்வவொருவரிடமிருந்தும் 

வ ொடங்குகிறது” 
திருத் ந்ம  வலியுறுத் ல்! 

ைத்திக்கான்: கிறிஸ்தைர்கள், னைறுப்பு, 
மற்றும் பழிைாங்குதல் ஆகிே உைர்வு 
கடளயும், மற்ற இனத்தைர் மீது னைறுப் 
டபத் தூண்டும், தன் இனம் மீதுள்ள 
பற்டறயும் தவிர்த்து, அடமதிக்குச் சான்று 
களாய் ைாழயைண்டும் என்று ைலியுறுத்து 
கிறார் திருத்தந்டத 

உயிர்த்துடிப்புள்ள, அயதயேரம் காேப்பட் 
டுள்ள காங்யகா மக்களாட்சி குடிேரசில், 
அடமதி நிலை இடம்னபறும் இடறயைண் 
டலில் அடனைரும் இடையுமாறு 
கிறிஸ்தைர்கடள அைர் யமலும் யகட்டுக் 
னகாண்டார்.   
 

கடந்த ஜூடல 03, ஞாயிறு காடலயில் 
ைத்திக்கானின் புனித யபதுரு யபராலேத் 
தில், உயராம் ைாழ் காங்யகா மக்களாட்சி 
குடிேரசின் மக்களுக்கு நிடறயைற்றப்பட்ட 
திருப்பலியில் மடறயுடரோற்றிே அைர்   
அடமதியில் ைாழவும், அதடன 
ஒளிரச்னசய்ேவும் அடழக்கப்பட்டுள்ள 
கிறிஸ்தைர்கள், காங்யகா மக்களின் 
இல்லங்கள், திருஅடை மற்றும் ோட்டில் 
அடமதி குடினகாள்ளயைண்டும் என்று 
னசபிக்குமாறு யகட்டுக்னகாண்டுள்ளார். 
 

கடந்த ஞாயிறு ேற்னசய்தி ைாசகத்டத 
(லூக். 10:1-12,17-20) டமேப்படுத்தி மடற 
யுடரோற்றிே திருத்தந்டத, ேம் மகிழ்வின் 
ஊற்றாகிே இயேசு ேம்டம விேப்புக்களால் 
நிரப்புகிறார், மற்றும் ேம் ைாழ்டை 
மாற்றுகிறார் என்றும், இதுயை சீடர்கள் 
கடவுளின் அருகாடம மற்றும் ஆண்டைரின் 
ைார்த்டதடே அறிவிப்பதற்கு உந்துதலாக 
இருந்தது என்றும் விளக்க மளித்தார்.  
 
உலகில் ோம் ஆற்றயைண்டிே பணி என்ன? 
ைரலாற்றில் திருஅடைோக ோம் என்ன 
னசய்ேயைண்டும்? யபான்ற யகள்விகடள 
ோம் ேம்டமயே யகட்டுக்னகாண்டால், 

அைற்றுக்குரிே பதில் ேற்னசய்தியில் உள்ளது 
என்றுடரத்த திருத்தந்டத, ோம் மடறப் 
பணிோளர்களாக இருப்பதால், சாதாரை 
கிறிஸ்தைர்களாக ைாழ்ைதில் திருப்தி 
அடடே முடிோது என்று கூறியுள்ளார். 
தம் சீடர்களுக்கும், ேம் ஒவ்னைாருைருக் 

கும், இயேசு மூன்று மடறப்பணி 
விேப்புக்கடளச் டைத்திருக்கிறார் என்றும், 
இப்பணிக்கு, டபயோ, பாதுகாப்யபா, 
உதவியோ எதுவுயம யதடையில்டல 
என்றும் கூறியுள்ள திருத்தந்டத, ைசதிக் 
குடறவு, பைம் யபான்றடை குடறபடு 
ைதால் ேம் திருஅடையின் முன்னனடுப்புகள் 
சரிோகச் னசேல்படவில்டல என பல 
யேரங்களில் நிடனக்கின்யறாம், இது 

உண்டமேல்ல, ஆனால் உண்டமோன 
புகழ் இயேசுவிடமிருந்யத ைருகிறது என்று 
கூறியுள்ளார்.     னசல்ைத்தில் ேம்பிக்டக 
டைக்காமலும், னபாருளாதார அல்லது 
மனிதைள ைறுடம மீது அச்சம் 
னகாள்ளாமலும் இருக்குமாறு கிறிஸ்தைர் 

கடளக் யகட்டுக்னகாண்டுள்ள அைர், ோம் 
எவ்ைளவுக்குச் சுதந்திரமாகவும், எளிடம 
ோகவும் இருக்கின்யறாயமா அந்த அளவுக்கு 
தூே ஆவிோர் மடறப்பணிடே ைழிேடத்து 
ைார் என்றும் அதன் விேப்புக்கடள 
எடுத்துடரக்கும் முக்கிே ேபர்களாக அைர் 
ேம்டம ஆக்குைார் என்றும் னதரிவித் 
துள்ளார்.    
மடறப்பணிக்கு ேமக்குத் யதடைோன ஒயர 

கருவி உடன்பிறந்த உைர்ைாகும், 
ஏனனனில் யதாழடமயுைர்வின்றி எந்த 
னைாரு மடறப்பணியும் ேடடனபறுை 
தில்டல, மற்றைர் மீது அக்கடற காட்டும் 
பணியின்றி எந்தனைாரு ேற்னசய்தி அறிவிப் 
பும் கிடடோது என்றும், திருத்தந்டத 
பிரான்சிஸ் அைர்கள் கூறியுள்ளார். 
 
கிறிஸ்தைர்கள், னைறுப்பு, மற்றும் 
பழிைாங்குதல் ஆகிே உைர்வுகளுக்கு 
உரிேைர்கள் அல்ல. அடை சாத்தானுக் 
குரிேடை.  மற்ற இனத்தைர் மீது 
னைறுப்புக்கு இட்டுச்னசல்லும் தன் இனம் 
மீதுள்ள பற்டறயும் தவிர்த்து, ஒப்புரவு 
இேலக்கூடிேதல்ல என்ற யசாதடனடே 
னைன்று அடமதிக்குச் சான்றுகளாய் ைாழு 
மாறு அடனைடரயும் திருத்தந்டத யகட்டுக் 
னகாண்டார். 
 
அன்புச் சயகாதரர், சயகாதரிகயள, அடமதி 
ேம்மில் உள்ளது. அது, உங்கயளாடும் 
என்யனாடும் ஒவ்னைாருைரின் இதேத்திலும் 
பிறக்கின்றது என்றும், இயேசுவின் சீடர்கள் 
ைன்முடறடேப் புறக்கணிக்கயைண்டும், 
ோடரயும் புண்படுத்தக் கூடாது, அடன 
ைடரயும் அன்புகூரயைண்டும் என்றும் 
திருத்தந்டத கூறினார். 
 
யமலும், ஜூடல 03, கடந்த ஞாயிறன்று, 
காங்யகா மக்களாட்சி குடிேரசின் 
தடலேகர் கின்ஷாசாவில் திருப்பலி 
நிடறயைற்றிே திருப்பீடச் னசேலர் 
கர்தினால் பினேத்யரா பயராலின் 
அைர்களும், அந்ோட்டில் அடமதி 
திரும்பட்டும் என்று னசபித்தார், மற்றும், 
அதற்காக விண்ைப்பித்தார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.   
 

கிறிஸ்யடாபர் பிரான்சிஸ்: ைத்திக்கான்  

 குவந்தானில் புனித ததாமா  பங்குத் திருவிழா  க ாண்டாடப்பட்டது 
குைந்தான்: புனித யதாமா பங்கு கடந்த  
ஜூன் 24 ஆம் யததி னதாடங்கி ஒன்பது 
ோள் னகாண்டாட்டத்யதாடு பங்குத் 
திருவிழாடைக் னகாண்டாடி மகிழ்ந்தது. 
 
பங்குத்தந்டத   யஜார்ஜ் பாக்கிேசாமி 
அைர்கள்  ஒன்பது ோள்களிலும் 
திருப்பலிடேக்  னகாண்டாட மற்ற 
பங்குகளிலிருந்து  இருந்து சில 
அருள்பணிோளர்கடள ஏற்பாடு 
னசய்திருந்தார்.  ேமது விசுைாசம், 
கடவுளின் ைார்த்டத, ேற்கருடை, 
திருமை ைாழ்க்டக, சமூக ைாழ்க்டக 
மற்றும் ேற்னசய்தி  யபான்ற பல்யைறு 
அம்சங்கடள உள்ளடக்கிேதாக தினசரி 

திருப்பலியில் துடை கருப்னபாருள்கள் 
யதர்ந்னதடுக்கப்பட்டன. இறுதி மூன்று 
ோட்கள் புனித  யதாமா ைாழ்க்டக மற்றும் 
அைர் எவ்ைாறு கடவுளுடடே 
ைார்த்டதயின் பணிோளர் என்படத 
எடுத்துடரக்கப்பட்டயதாடு, இப்புனிதர் 
இன்றும் ேமது காலத்துக்கும் ேம்பிக்டக 
ைாழ்வுக்கு  ைழிகாட்டும் புனிதராக 
உள்ளார் என்று இவ்விழாக் 
னகாண்டாட்டத்தில் உைரப்பட்டது. 
 

ஜூடல 2 ஆம் யததி யோயுற்றைர்களுக்கு   
சிறப்பு ஆராதடன ைழிபாடு  ேடடனபற்றது. 
அதிக பங்யகற்புடன் மகிழ்ச்சிோன   

 
னதாடர்ச்சி, அடுத்தப் பக்கம்  யோயிற்பூசுதல் சடங்கின் யபாது...... திருப்பலியில் பங்குனபற்யறாரில்  சிலர்... 
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உன் மீது நீ அன்பு கூர்வது ப ோல் உனக்கு 
அடுத்திருப் வர்மீதும் அன்பு கூர்வோயோக 
என்று அன்புக் கட்டளைளய மனதில் 
விளைக்கும் ப ோதுக்கோலம் 15ம் ஞோயிறுவில்  
நோம் ஒன்றுகூடுகிப ோம்.  
 
அன்பு என் து அளனத்துலக மக்களின் 
எண்ணங்களில் ஆழமோக எழுைப் ட 
பவண்டியது. நல்ல சமோரியன் ப ோன்று 
பைளவயில் உள்பைோருக்கு உைவுவபை 
அன்பின் அளடயோைம். 
 
இன்ள ய முைல் வோசகத்தில் பமோபச 
இள வன் கூறும் முைல் கட்டளைளய 
இஸ்ரபயல் மக்களுக்குக் கூறுவளை 
கோண்கின்ப ோம். வோர்த்ளை உன் 
இையத்தில் உள்ைது; உனக்கு மிக அருகில் 
உள்ைது என இள வன் விரும்பும் 
அன்ள ப்  ற்றி கூறுகி ோர். அளனவரிடமும் 
அன்பு கூருவது என் து அளலக்கடளலக் 
கடப் து ப ோன்று கடினமோனது அல்ல; 
இலகுவோன மனைோல் எளிதில் நிள  

பவற் ப் டக்கூடியது. இளவ கட்டளை 
களை களடபிடிக்க ம ந்ை இஸ்ரபயல் 
மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, கருளணளய கடன் 
பகோடுத்துவிட்ட கல்லோன இையத்திற்கும் 
அன்ள  ம ந்து அர்த்ைமற்  மனளை 
பகோண்ட மனிைர்கைோகிய நமக்கும் ைோன். 
 
இன்ள ய நற்பசய்தி வோசகத்தில் நல்ல 
சமோரியளனப் ப ோன்று ‘அடுத்திருப் வரோய் 
உைவுங்கள்’ என்று இபயசு கூறுகி ோர். 
இள வளனயும் மக்களையும் இளணக்கும் 
 ணிளய பசய்யும் குருவும், பலவியும் 
விழுந்து கிடப் வளன எழும் ச் பசய்யோமல் 
ஒதுங்கிச் பசல்கின் னர். சோைோரண 
சமோரியன் அவனுக்கு இரக்கம் கோட்டி 
வோழ்வளிக்கி ோர். நல்ல சமோரியன் 
ைனக்குள்ைளைப்  கிர்கின் ோன்,  விளலயு 
யர்ந்ை திரோட்ளச இரசத்ளை புண் மீது 
ஊற்றி கோயத்ளை ஆற்  முயற்சிக்கி ோன். 
அவன் பகோண்ட பசல்வம் கடவுள் 
அவனுக்கு அளித்ை ஆசீர். அந்ை ஆசீளர 
பி ருடன்  கிரும் இந்ை சமோரியனின் மனிை 

பநயம் மிைர்கி து.   
 

நோமும் குரு, பலவி ப ோன்று ப யரைவுக் 
கிறிஸ்ைவர்கைோய் இரோமல் பைளவயில் 
உள்ைவருக்கு இரங்கும் மனம்  ளடத்ை 
நல்ல சமோரியனோய் வோழ்பவோம். விண்ணக 
வோயிளல அளடபவோம். ஆைோயம் 
கிளடக்கும் என்று எதிர் ோர்த்து உைவி 
பசய்யோமல் மறுகரம் அறியோமல் மனம் 
மட்டும் அறிய உைவி பசய்வபை அன்பின் 
மிகுதியோகும் 
 
இன்ள க்கும்கூட  லர் சமயம்ைோன் ப ரிது 
என்று சக மனிைளரக் கண்டுபகோள்ைோமல் 
ப ரைவுக்கு வோழ்ந்துபகோண்டிருக்கின் 
 ோர்கள். அல்லது சமயத்திற்குக் பகோடுக்கும் 
முக்கியவத்ளை சக மனிைர்கட்குக் 
பகோடுக்கோமல் வோழ்ந்து பகோண்டிருக்கின் 
 ோர்கள். இத்ைளகய வோழ்க்ளக எப் டிக் 
கடவுளுக்கு ஏற்  வோழ்க்ளகயோக இருக்கும் 
என்று பைரியவில்ளல. இத்ைளகபயோர் 
“ லிளய அல்ல, இரக்கத்ளைபய 

விரும்புகிப ன்” (மத் 9:13) என்று 
ஆண்டவர் கூறுவளையும் “நம்பிக்ளக 
பசயல்வடிவம் ப  ோமல், அது ைன்னிபல 
உயிரற் து” (யோக் 2:17) என்று யோக்பகோபு 
கூறுவளையும் ைங்களுளடய கவனத்தில் 
இருத்துவது நல்லது. 

நோம் ‘உள்ைத்ளைத் ைரபவண்டும் 
அத்பைோடு உள்ைளைத்ைர பவண்டும். 

ஆர்.பக.   

  ஆண்டின் ப ாதுக்காலம் 15-ம் ஞாயிறு  
       

 
1-ம் வோசகம்:    எசோ 66:10-14                   
தி.  ோடல்:       66:1-3,4-5,6-7,16,20,   
2ம் வோசகம்:     கலோ 614-18  
நற்பசய்தி:      லூக் 10:1-2,17-20. 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முைல் வாசகம் –ஆண்டு 2 
திருப்புகழ் மாதல- வாரம் 3 

  புனித பேதுரு  (செயின்ட் பீட்டர்ஸ்) 
குருத்துவக் கல்லூரி அதன்  ஆண்டு 

விழாவவக் சகாண்டாடியது 

குவந்ைானில், புனிை தைாமா  
 ங்குத் திருவிழா பகாண்டாடப் ட்டது   

கூச்சிங்: :  இங்கு அளமந்துள்ை  பசயின்ட் 
பீட்டர்ஸ் (புனிை ப துரு) குருத்துவக் 
கல்லூரி   பமஜர் பசமினரி, கடந்ை  ஜூன் 
29 அன்று, புனிை ப துரு  மற்றும் புனிை 
 வுல்  ஆகிபயோரின் விழோளவக் 
பகோண்டோடியது. அன்ள ய தினம் கோளல  
இள பவண்டல்  மற்றும் தியோனத்துடன் 
பைோடங்கியது, அளைத் பைோடர்ந்து புனிை 
ப துரு (சிவப்பு) புனிை  வுல் (நீலம்) ஆகிய 
அணிகளுக்கு இளடயிலோன  ோரம் ரிய   
கோல் ந்து ப ோட்டி நளடப ற் து.   
மோளலயில் பகோத்ைோ  கினோ ோலுவின் 
ப ரோயர் பஜோன் பவோங் அவர்கைோல் நன்றி 
திருப் லி பகோண்டோடப் ட்டது, பமலும் 
இத்திருப் லியில்  க்கத்து கோன்பவன்ட்டில் 
இருந்து அருள்சபகோைரிகளும்   இைர  
விரிவுளரயோைர்களும் கலந்து பகோண்டனர். 
 
கூடியிருந்பைோர் முன்னிளலயில் மூன்று 
பகள்விகளை முன்ளவத்து, ப ரோயர் ைனது 
உளரளயத் பைோடங்கினோர். முைலோவைோக, 

அவர்களை சி ந்ைவர்கைோக மோற்றியது 
எது? இரண்டோவைோக, அவர்களை 
பைவோலயத்தில் முக்கியமோன ந ர்கைோக 
ஆக்கியது எது? மூன் ோவைோக, கடவுள் 
அவர்களின் வோழ்க்ளகளயத் ைம் 
கருவியோகப்  யன் டுத்தியைற்கு கோரணம் 
அவர்களின் குள யற்  ைன்ளமயோ அல்லது 
குள யுள்ை ைன்ளமயோ? வைர்ந்து வரும் 
இள யியலோைர்கைோகிய அவர் களுக்கு 
 தில் பைரியும் என்று அவர் நம்பினோர். 
பமலும், அவர்களில் உள்ை  மனிைபநயம் 
மற்றும் குள  ோடுகள் ைோன் கடவுள் 

மகத்துவத்ளையும் மோட்சிளயயும்  பவளிப் 
 டுத்ை அவர்களின் வோழ்க்ளகளயப் 
 யன் டுத்ை உைவியது என் ோர்.  
 
இபயசு ப துருளவப்   ோர்த்ைப ோது ப துரு 
இள வனின் கருளண, மன்னிப்பு மற்றும் 
அன்ள  எதிர்பகோண்டோர்; இது அவளர  
திருஅளவயின் " ோள யோக" மோற்றியது.  
பின்னர் ைளலகீழோக சிலுளவயில் 
அள யப் ட்டைன் விளைவுக்கு வழிவகுத் 
ைது. மறுபு ம், புனிை   வுல்,   ைமோஸ்கு 
பசல்லும் வழியில் ஆண்டவளரச் 
சந்தித்ைோர். அவர் கருளண, மன்னிப்பு 
மற்றும் இள வனின் அன்ள  அனு வித் 
ைோர், அைன் விளைவோக, ைனது 
நம்பிக்ளகக்கோக ைளல துண்டிக்கப் டும் 
அைவிற்கு ைனது வோழ்க்ளகளய தியோகம் 
பசய்ைோர். 
 
நம் வோழ்வில் அடிக்கடி, அளடயோைங் 
களைத் பைடுகிப ோம், அைனோல் நம் 

பைோழிலில் உறுதியோக இருக்க முடியும் 
என் ளை அவர் பமலும் விைக்கினோர். 1992
-1998 வளர அக்கல்லூரியில் இருந்ை ப ோது,  
ஒவ்பவோரு ஆண்டும் இந்ை ப ருவிழோவின் 
ப ோது, இள வளன சந்திக்க அவர் ஓர்  
அளடயோைத்ளை எதிர் ோர்த்ைோர் என்றும்,  
ஆனோல் அது அவருக்குப் புலப் டும் வளர 
எதுவும் கிளடக்கவில்ளல என்றும் 
கூறினோர்.   அைன்பி கு அவர் அளடயோைம் 
பகட் ளை நிறுத்திவிட்டைோக   கிர்ந்து 
பகோண்டோர்.  
 

 முைல்  க்கத் பைோடர்ச்சி..  
 
பகோண்டோட்டமோக முடிக்க, ஜூளல 2 
ப ருந்துகளில்  வரவளழக்கப் ட்டு  லளக 
மற்றும்  லளக வழங்கப் ட்டது. பைவோலய 
வைோகத்தில் ைங்கும் வசதிகள் 
பசய்துத்ைரப் ட்டது. பமலும்,  புலம் 
ப யர்ந்ை பைோழிலோைர்கள், உள்ளூர் 
உயர்கல்வி நிறுவனங்களைச் பசர்ந்ை 
மோணவர்கள், இவர்கபைோடு  சரவோக் 
மற்றும் ச ோ ஆகியப்  குதிகளைச் பசர்ந்ை  

 லரும் இவ்விழோக்களில் கலந்துபகோண் 
டனர் என் து குறிப்பிடத்ைக்கது. 
ஒரு சி ப்பு குறிப்பில், அருள்ைந்ளை 
பஜோர்ஜ் அவர்கள் புதிைோக இயற் ப் ட்ட 
புனிை பைோமோவின் மன் ோட்டு மோளலளய 
ைனிந ர்கைோகபவோ அல்லது குடும் ங் 
கைோகபவோ பசபிக்குமோறும்,  வயைோன 
வர்களை ளமயமோகக் பகோண்டு ஜூளல 
மோைத்திற்கோன திருத்ைந்ளையின் மன் ோட் 
டின் பநோக்கத்திற்கோக அர்ப் ணிக்குமோறும் 
 ங்கு மக்களை ஊக்குவித்ைோர்.   

‘சீனாவுடன் தற்காலிக ஒப்ேந்தம் 
புதுப்பிக்கப்ேடும்’   

திருத்தந்வத மகிழ்ச்சி 
வத்திக்கோன்:  இதுவளர நன்முள யில் 
ப ோய்க்பகோண்டிருக்கின்  திருப்பீடத்      
திற்கும், சீன மக்கள் குடியரசுக்கும்  
இளடபயயுள்ை ைற்கோலிக ஒப் ந்ைம், 
வருகி  அக்படோ ர் மோைத்தில் புதுப்பிக் 
கப் டும் என்  ைன் நம்பிக்ளகளய, 
ரோய்ட்டர்ஸ் பசய்தி நிறுவனத்தின் 
அபமரிக்க  த்திரிளகயோைர் Philip Pullela 
அவர்களிடம் பைரிவித்துள்ைோர், திருத் 
ைந்ளை பிரோன்சிஸ். 
 
சீனோவில் ஆயர்கள் நியமனம் குறித்து ைன் 
கருத்ளைத் பைரிவித்ை திருத்ைந்ளை, 
2018ஆம் ஆண்டில் சீனோவுடன் திருப்பீடம் 
பமற்பகோண்ட ைற்கோலிக ஒப் ந்ைத்திற்கு 
நன்றி பைரிவித்ை அபைபவளை, அந்ை 
ஒப் ந்ைம் குறித்ைளவகள் ைற்ப ோது 
இரகசியமோக ளவக்கப் ட்டுள்ைன என் 
 ளை எடுத்துளரத்துள்ைோர். 
 
சீனோவில், திருத்ைந்ளையின் ஆளணயின்றி 
ஆயர்கைோக திருநிளலப் டுத்ைப் ட்ட 
வர்களை, உபரோம் திருஅளவபயோடு முழு 
ஒன்றிப்புக்குக் பகோணர்வைன் வழியோக 
அந்நோட்டில்  கத்பைோலிக்கத் திருஅளவ 
சீரளமக்கப் ட்டு வருகி து என்றுளரத்ை 
திருத்ைந்ளை, இந்ை ஒப் ந்ைம், ஆயர்கள் 
நியமனம் குறித்ை ஓர் உடன் ோட்ளட 

எட்டுவைற்கு வோய்ப்ள  வழங்குவைோக 
உள்ைது எனத் ைோன் கருதுவைோகவும் 
பைரிவித்துள்ைோர். 

 
1989-ம் ஆண்டில் பசோவியத் யூனியன் ஆட்சி 
வீழ்வைற்கு முன்புள்ை நிளலபயோடு 
ைற்ப ோதுள்ை சூழளல ஒப்பிடும்ப ோது, 
சீனோவில் 2018ம் ஆண்டிலிருந்து ஆயர்கள் 
நியமனம் பமதுவோகச் பசன்றுபகோண்டிருக் 
கி து  என்றும் திருத்ைந்ளை பைரிவித்துள் 
ைோர். எப் டியிருந்ைோலும், அந்ை ஒப் ந்ைம் 
நல்லது, அது அக்படோ ரில் புதுப்பிக்கப் டும் 
என்று நம்புகிப ன் எனத் திருத்ைந்ளை 
பிரோன்சிஸ் அவர்கள் ைன் ப ட்டியில் 
கூறியுள்ைோர். 

பமரி பைபரசோ: வத்திக்கோன் 

பநர்க்கோணலில் திருத்ைந்ளை 

‘மதைப் ணியில் உடன்பிைந்ை உணர்தவாடு 
பசயலாற்றுகிதைனா அல்லது சுய விளம் ரத்துக்காக 

அதைச் பசய்கிதைனா’ என்று சிந்தித்துச் 
பசயல் டுங்கள்’  

-திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ் (07/07/2022) 
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