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நான் உங்களுக்குச் ச ால்கிறேன்: றகளுங்கள், உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கப்படும்; றேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடடவீர்கள்; ேட்டுங்கள் 
உங்களுக்குத் திேக்கப்படும். ஏசெனில் றகட்றபார் எல்லாரும் சபற்றுக் 
சகாள்கின்ேெர்; றேடுற ார் கண்டடடகின்ேெர்; ேட்டுற ாருக்குத் 
திேக்கப்படும். பிள்டை மீடெக் றகட்டால் உங்களுள் எந்ேத் 
ேந்டேயா து மீனுக்குப் பதிலாகப் பாம்டபக் சகாடுப்பாரா?                         
(லூக்கா 11:9-11 

மலேசியாவின்  ஒன்பது மறைமாவட்டங்களின்   
கூட்டு ஒருங்கியக்க பயணத்திற்கான  ஆய்வு 

அறிக்றக  
(லகாோேம்பூர் மாமறைமாவட்டம்) 

பிொங்கு: பிொங்கில் உள்ை அமல 
உற்பவி அன்டெ பங்கில்,  2022, ஜூடல 
11 அன்று மறலசிய றேசிய ஆயர் றபரட  
நடடசபற்ேது. மறலசியாவின் ஒன்பது 
மாமடே/மடேமா ட்டங்களின் பிரதிநிதி 
கள் றநரிலும் இயங்கடல  ாயிலாகவும்  
இந்ே  ஒரு நாள் றபரட  மாநாட்டில் 
கலந்து சகாண்டெர். சிங்கப்பூர் மற்றும் 
புருடையிலிருந்தும்,  பிே  டபகளின்   
பிரதிநிதிகளும் கலந்து சகாண்டெர் 
என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது.  
 
றமற்கண்ட றபரட  கூட்டத்தின்றபாது, 
 பா,  ர ாக் மற்றும் தீபகற்பத்தில் இருந்து 
பல்ற று மாமடே / மடேமா ட்டங்கள்  
பலேரப்பட்ட மக்களின் குரல்கடை 
பிரதிநிதித்து ப்படுத்தும்  அறிக்டககளின் 
சோகுப்டப   மர்ப்பித்ேெர். 
 
மறலசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் புருடை 
ஆகிய மூன்று நாடுகளின் அறிக்டககள் 
எதிர் ரும் ஆகஸ்ட் 8 முேல் 12  டர   
நடடசபறும் கத்றோலிக்க ஆயர்கள் 
மாநாட்டின் றபாது இறுதி 
முடிச டுக்கப்பட்டு, பின்ெர்  த்திக்கா 
னுக்கு  அனுப்பப்படும். அக்றடாபர், 2023-ல் 
 த்திக்கானில்  நடடசபறும் ஆயர்களின் 
ஆயர் றபரட யில் திருத்ேந்டே  
ஆயர்களுடன் கூடும் றபாது, உலகம் 
முழு திலுமிருந்து  ரும்  கண்டங்களின் 
அறிக்டககள்  முடேப்படுத்ேப்பட்டு  
ஆ ைங்கைாக   ஏற்கப்படவுள்ைது.  
 
நடடசபற்று முடிந்ே ஒன்பது மாமடே/
மடேமா ட்டங்களின் ஆயர்கள் கூட்டு 
ஒருங்கியக்க   றபரட யில்  மர்பிக்கப்பட்ட    
அறிக்டகடய / பரிந்துடரகடைப் பிரதிபலிக் 
கும்   சுருக்க அறிக்டககடை இடேதூேன் 
முன்ட க்கிேது. 
 
இேன் அடிப்படடயில் இந்ே  ாரம் 
றகாலாலம்பூர் மாமடே மா ட்டத்தின் 
அறிக்டகடயக் காண்றபாம்.  

 
லகாோேம்பூர்   

மாமறைமாவட்டம் 
 

ஆயர்கள் கூட்டு ஒருங்கியக்க   றபரட  
(சிறொடலிட்டி)  குரலற்ே ர்களின் 
குரலாக விைங்குகிேது. அத்றோடு,  
விளிம்பு நிடலயில்  இருப்ப ர்கள், 
ஒதுக்கப்பட்ட ர்கள் மற்றும் ஆேர ற்ே 
 ர்களுக்குச் ச வி ாய்க்கிேது. இது பங்கு 
அைவில்  மட்டும் நடடமுடேப்படுத்ேப் 
படாமல் நமது குடும்பங்கள்,  மூகங்கள், 
பணியிடங்கள் மற்றும்  மூகத்தில்  ாழ் 
ற ார் மத்தியிலும் நடடமுடேப்படுத்ேப்பட 
ற ண்டும் என்று முன்சமாழியப்பட்டது.  
 
ஆயர்கள் கூட்டு ஒருங்கியக்க   றபரட  
(சிறொடலிட்டி) பற்றிய நமது அனுப த்டே 
ச ளிப்படுத்திய சில பண்பாட்டு 
பகிர்வுகளில்,  நமது விசு ா த்டே 
ச ளிப்படடயாக ஊக்குவிக்கும் பணிடய 

பாதித்துள்ை   அர ாங்கக் கட்டுப்பாடுகள், 
 மயங்கள்  ம்பந்ேப்பட்ட  மூக 
விறராேங்கள்,  மயச் சுேந்திரத்டேக் 
கட்டுப்படுத்தும்  ட்டங்கள் மற்றும் 
சகாள்டககள் ஆகியட  அடங்கும். 
றமலும்  கத்றோலிக்கர்களின்  ழிபாட்டில்  
ஒரு முத்திடரடய பதித்ே "அல்லா" என்ே 
 ார்த்டேயின் பயன்பாட்டிற்காக ஏராை 
மாெ நீதிமன்ே  ழக்குகளும் நமது  கடந்ே 
10 ஆண்டுகால றபாராட்டங்களில் 
அடங்கும். 

 தற்லபாறதய உண்றம நிறே  
 இறைஞர்கள் 

 
இக்காலத்தில் இயங்கடல  ழி திருப்பலிகள்  
கிடடப்போல், பங்குகளில் சகாண் 
டாடப்படும் திருப்பலிகள் மற்றும் இேர 
நட டிக்டககளில் கலந்துசகாள் தில் 
இடைஞர்கள் ஆர் ம் காட்டு தில்டல. 
ஆகற , இடைஞர்கள் பணி ச யல் 
பாடுகள் மற்றும் நட டிக்டகள்  
ஊக்குவிக்கப்பட ற ண்டும். இடைஞர் 
கடை இடைக்கவும் அ ர்கள் புத்துயிர் 
சபேவும் அ ர்களுக்காெ புதிய 
 ழிகாட்டிகள்  றேட . றமலும், அ ர் 
களின் பயனுள்ை திேடமகடையும் 
ஆறலா டெகடையும் ேக்க ட த்துக் 
சகாள்ை ற ண்டும். றமலும், பங்கு 
அைவில், அ ர்களிடம்  ேடலடமப் 
சபாறுப்புகள் ஒப்படடக்கப்படு தில்டல 
என்பறோடு,   அ ர்கள் திேடமயற்ே 
 ர்கைாகக் காைப்படுகிோர்கள்.   அடுத்து  
சபரும்பாலும்,  யது இடடச ளிகள் ஒரு 
பிரச் டெயாகவும் உள்ைது. சிலரால்  
சபரிய ர்களுடன் இடைந்து பணியாற்ே 
முடியாே சூழலும் நிலவுகிேது.  
  

உறையாடல், ஒத்துறைப்பு 
 

இடேமக்களின் குரலுக்குச் ச விமடுப்ப 
றோடு,   சீர்த்தூக்கிப் பார்க்கும் றமய்ப்புப் 
பணி அணுகுமுடேயுடன் பங்குகள் 
ச யல்பட ற ண்டியது இன்றியடமயாேது. 

றமல் மட்டத்திலிருந்து கீழ்நிடலக்கு 
திட்டங்களும் முடிவுகளும் சகாண்டு 
ச ல்லப்படும் டமய நிடல இனி 
எடுபடாது. 
 
மக்களின் உண்டமயாெ றேட கடை 
கண்டறியும் உடரயாடல் நிகழ ற ண்டும். 
ஏசெனில், சபரும்பாலும், மக்களுக்குச் 
சிேந்ேோக இருக்கும் என்று கருதி 
திட்டங்கடை ஆய்வுகள் இன்றி 
நடடமுடேப்படுத்தும்றபாது, அட    
மக்களின் உண்டம றேட கடை நிடேவு 
ச ய் ோக அடம தில்டல. இேொல் வீண்  
றமாேல்களும் ே ோெ புரிேல்களும் 
ஏற்படுகின்ேெ. 
 

ேற்றபாடேய சூழலில்,  மக்களின் 
உண்டமயாெ றேட கடை கண்டறிய  
பணிக்குழுக்களும் பங்குகளும் முன் ர 
ற ண்டிய அ சியம் எழுந்துள்ைது.    
எெற , கிறிஸ்ே ர்கள் மட்டுமல்ல, முழு 
 மூகத்தின் றேட கடைப் புரிந்து 
சகாள்ைவும் அ ற்டே நிடேற ற்ேவும்  
ேடல ர்கள் பகுத்ேறிந்து அடெ ருடனும் 
ஒத்துடழக்க ற ண்டும். 

நமக்கு றேட  நிர் ாகப் பணிகள் மற்றும் 
கடடமகைால் மூழ்கியிருக்கும் திருஅட  
அல்ல மாோக, இரக்கம் காட்டும் 
திருஅட .  ஏடழகள் மற்றும் ஒதுக்கப் 
பட்ட ர்களின் அழுடகடய அலட்சியம் 
ச ய் டே இனியும் ேவிர்க்க ற ண்டும். 
இட  அடெத்திற்கும் ஒன்றித்துச் 
ச யல்படுத்ே (சிறொடல்  ழியில்) 
உரு ாக்கம் மற்றும் தியாெ பயிற்சிகள் 
இன்றியடமயாேட .  

 
 ஆயர் லபைறவ கூட்டு ஒருங்கியக்க   

(சிலனாடலிட்டியில்) வைர்ச்சி 
 
இந்ே  ைர்ச்சி பயைமாெது  பகுத்ேறிவு 
மற்றும் இடேற ண்டலில்  ற ரூன்றிய ஒரு 
ச யல்முடேயாகும். இந்ே  ைர்ச்சிக்காெ 
முயற்சிகள்  தூய ஆவியாெ ரின் 
ச யல்பாட்டுக்குத்  திேந்திருக்க ற ண்டும். 
பிேரின் குரலுக்குச் ச விமடுக்கும்  
கடலடயப் பயிற்சி ச ய்ேல், ஆவியாெ ர் 
ச ால் டேக் க னித்ேல், இ ற்றோடு, 

றபராயரும்  விசு ாசிகளின் கருத்துக் 
கடைக் க ெமாகக் றகட்டறிய ற ண்டும், 
ஒற்றுடமடய ஊக்குவிக்க ற ண்டும். 
மற்றும் மாமடேமா ட்டத்திற்குத் றேட  
யாெ மாற்ேங்கடைத் திட்டமிட ற ண்டும். 
 
மாமடேமா ட்ட றமய்ப்புப்பணி  குழு, 
பங்கு ேடலடமத்து த்தின்  கட்டடமப் 
புகடை மறுஆய்வு ச ய்ய ற ண்டும் - 
PPC, PCC, PFC மற்றும் பங்கு 
றமய்ப்புபணி சபாது கூட்டங்களில் இருந்து 
மக்களின் ஆறலா டெகடை சபே 
ற ண்டும். 

 
பிை சமயத்லதாலைாடு.. 

 
பிே  மயத்றோறராடு பரந்ே விழிப்பு 
ைர்ட  ஏற்படுத்ே  கூடுேலாெ  கூட்டு 
நட டிக்டககள் மறுமதிப்பாய்வுகள் 
ச ய்யப்பட ற ண்டும்.  
 
- மூகத்தின் றேட கடை மற்ே  மய 
அடமப்புகள் அல்லது பிே  டபயிெறராடு  
கூட்டாகக் கண்டறிய ற ண்டும்.  

கூட்டுப்பணி 
 
  மூகங்கள் மற்றும் பிே  மயங்களின்  

றேட கடைப் பூர்த்தி ச ய் ேற்காக 
மற்ே ர்களுடன் ஒத்துடழத்து 
பணியாற்ே பங்கு அைவிலாெ 
பணிக்குழுக்கள்  அடமப்படே 
மாமடேமா ட்டம்  க ெம் ச லுத்ே 
ற ண்டும்.    

 
 சமாழிக் குழுக்கள் பல சமாழி 

 மூகங்கடைக் சகாண்ட பங்குகளில் 
ேங்கள் சமாழிடயச்  ார்ந்ே ர்களும் 
ஏற்கப்பட ற ண்டியேன் அ சியத்டே 
எடுத்துடரத்து, குறிப்பாக கடவுடை 
 ழிபடு ேற்கும்,  ைங்கு ேற்கும் 
அ ர்களின் ோய்சமாழி புேக்கணிக்கப் 
படாமல்  இருக்க ற ண்டும். 

 
அடுத்ே  ாரம் மலாக்கா-சஜாகூர் 
மடேமா ட்டத்தின் அறிக்டக இடம் சபறும். 

அறிக்டக  மர்பிக்கும் ரீத்ோ கிருஷ்ைன் 
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ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தில் 17-ம் 
ஞொயிறுவில் சந்திக்கிற ொம். முதல்  
வொசகத்தில்  ஆபிரகொம்  ஆண்டவரிடம்  
றசொறதொம்  பகொமரொவுக்கும்  எதிரொக  
கிளம்பியுள்ள  கண்டனக்குரலுக்கு  ஆளொ 
னதத  குறித்து   ரிந்துதரயொக  உதரயொடு 
கி ொர்.  ஆண்டவரும்  அவரின்   ரிந் 
துதரதய  பசவிபமடுக்கி ொர். 

நற்பசய்தியில்  “ஆண்டவறர,  இத றவண் 
டல்  பசய்ய  எங்களுக்குக்  கற்றுத்தொரும்”  
என  சீடர்கள் வினவ  அவரும்  நொம் 
மனப் ொடமொக  ஒப்புவிக்கும்  இத றவண் 
டதல கற்றுத்தருகி ொர். இறயசு தன்னுதடய 
 ணிவொழ்வின் ஒவ்பவொரு கொலக்கட் 
டத்திலும் இத றவண்டல் பசய்தொர் என்று 
பசொன்னொல் அது மிதகயொகொது. குறிப் ொக 
அவர் திருமுழுக்குப் ப றுகின் ற ொதும் 
(லூக் 3:21) மக்கள் கூட்டம் அவரிடம் 
வருவதற்கு முன்னமும் (லூக் 5:16)  ன்னிரு 
திருத்தூதர்கதளத் றதர்ந்பதடுக்கும் 
முன்னமும் (லூக் 6:12) தன்னுதடய 
சீடர்கள் தன்தன எப் டிப் புரிந்து 

தவத்திருக்கி ொர்கள் என்று றகட் தற்கு 
முன்னமும் (லூக் 9:18) உருமொற் ம் 
அதடகின் ற ொதும் (லூக் 9:29) 
தனியொகவும் (மொற் 1:35) இன்ன பி  
றவதளகளிலும் அவர் இத றவண்டல் 
பசய்தொர் என்று விவிலியம் மிகத் பதளிவொக 
எடுத்துச் பசொல்கின் து. இப் டி 
இத றவண்டலில் நிதலத்திருந்த இறயசு 
தொன் தன் சீடர்க்கு இத றவண்டல் பசய்யக் 
கற்றுத் தருகின் ொர். 

     இத றவண்டல் என் து   மனிததன 
யும்  இத வதனயும்   சங்கமிக்கும்  ஓர்  
உ வுப் ொலம்  ஆகும்.  வொர்த்தத அலங் 
கொரக்  றகொர்தவகளில்  பி ப்ப டுப் து  
இத றவண்டலல்ல;  மொ ொக  உள்ளத்தின்  
உணர்வுகளொல்  தூண்டப் ட்டு,  
இத வதன  நொடும்  சிறு  முயற்சிறய  
இத றவண்டல்.  எவ்வளவு  நீண்ட  றநரம்  
இத றவண்டல்  பசய்றதொம்  என் தில்  
இத றவண்டலின்  பவற்றி  அடங்குவ 
தில்தல.  மொ ொக  இத   உ வொடலில் 
சங்கமித்தல் இன்றியதமயொதது  

இறயசு தன் சீடர்க்குக் கற்றுத்தரும் 
இத றவண்டல் இரண்டு  குதிகளொக 
இருக்கின் து. முதற் குதி இத வனின் 
ஆட்சி இப்புவியில் வருவதற்கொகவும் 
இரண்டொவது  குதி நம்முதடய 
றததவகட்கு றவண்டுவதொக இருக்கின் து. 
உண்தமதொன், எப்ற ொபதல்லொம் நொம் 
இத வனுக்கு முதலிடம் பகொடுத்து, 
அவருதடய ஆட்சிக்கொகவும் அவருதடய 
திருவுளம் நித றவறுவதற்கொகவும் மன் ொடு 
கின் ொறமொ அப்ற ொது இத வன் 
நம்முதடய றததவகதளப் பூர்த்தி பசய் 
வொர். ஏபனனில், நம்முதடய இத வன் 
நொம் றகட்கும் முன்னறம, நம்முதடய 
றததவகதள அறிந்துதவத்திருப் வர் (மத் 
6:8). எனறவ,  இத வதன றநொக்கி, 
அவருதடய திருவுளம் நித றவ  
றவண்டுவறத சி ப் ொனதொகும். 
       
 றமலும்  இது  ஒரு  தனி  ந ரின்  
இத றவண்டல் அல்ல. தந்தததய றநொக்கிய 
பிள்தளகளின் இத றவண்டல்,     ஒறர  
தந்ததயின்  பிள்தளகள்  என்   முத யில்  

உலகலொவிய  இத றவண்டல்.  ‘இத  
றவண்டல் என் து கடவுளின் தககளில் 
நம்தம ஒப் தடத்துவிட்டு, அவருதடய 
திருவுளம் நித றவ க் கொத்திருப் தொகும்.  
கடவுளின் திருவுளம் நித றவ  நொம் 
மன் ொடினொல், நம்முதடய றததவகள் 
நித றவறும் என் து உறுதி. ஆகறவ, நொம் 
‘இத வொ! உம்முதடய திருவுளம் 
விண்ணுலகில் நித றவறுவதுற ொல, மண் 
ணுலகிலும் நித றவறுக’ என்று மன் ொடு 
மொறு கற்பிக்கி ொர் இறயசு.   

 

-ஆவி றடவிட், குளுவொங் 

  ஆண்டின் பபோதுக்கோைம் 17-ம் ஞோயிறு  
       

 

1-ம் வொசகம்    பதொ.நூ 18:20-32  
தி.  ொடல்:       138:!-3.6-8  
2ம் வொசகம்:     பகொறலொ2:!2-14  
நற்பசய்தி:        லூக் 11:1-13  
ஞோயிறு ேோசகம் ஆண்டு 3                    
ேோரநோள் முதல் ேோசகம் –ஆண்டு 2                 
திருப்புகழ் மோறை- ேோரம் 1 

தாத்தாக்கள், பாட்டிகள் & 
முதிய ார் 2வது உலக நாள்  

“அவர்கள் முதிர் வ திலும் கனி தருவர்”  
 இன்று,  ஜூதல 24ம் றததி ஞொயி ன்று 
கத்றதொலிக்கத் திருஅதவயில் சி ப்பிக்கப் 
 டும் தொத்தொக்கள்,  ொட்டிகள் மற்றும் 
முதிறயொர் இரண்டொவது உலக நொதள 
முன்னிட்டு, ப ொதுநிதலயினர், குடும் ம், 
மற்றும் வொழ்வு திருப்பீடஅதவ, அந்நொளின் 
முக்கியத்துவத்தத வலியுறுத்தி, இரண்டொ 
வது  திப்பு ஒன்த , ஜூதல 14, கடந்த 
வியொழனன்று பவளியிட்டுள்ளது. 
 
“அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி 
தருவர்” (தி. ொ. 92:14) என்  ததலப்பில் 
சி ப்பிக்கப் டும் இந்த இரண்டொவது உலக 
நொளொன இன்று    வத்திக்கொனின் புனித 
ற துரு ற ரொலயத்தில்  கர்தினொல் 
ஆஞ்சறலொ பத பதொனொத்திஸ் அவர்கள் 
சி ப்பு திருப் லிதய  ததலதமறயற்று 
நித றவற்றுகி ொர். 

உறரொம் மத மொவட்டத்திற்கு திருத்தந்தத 
யின் பிரதிநிதியொகப்  ணியொற்றும் 
கர்தினொல் பத பதொனொத்திஸ் அவர்கள் 
திருப் லி நித றவற்றும் அறத நொளில், 
திருத்தந்தத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், கனடொ 
நொட்டிற்குத் தனது திருத்தூதுப்  யணத் 
ததத் பதொடங்குவொர். 
 
 ஜூதல 24ம் றததி, கனடொவின் புனித 
அன்னொ திருத்தலத்திற்குச் பசன்று 
பசபிக்கும் திருத்தந்தத, Iqaluit 
நகரத்திலுள்ள ஆரம் ப்  ள்ளியில் 
இதளறயொர் மற்றும், வயதுமுதிர்ந்றதொதரச் 
சந்திப் ொர். றமலும், ஜூதல 24ம் றததி, 
ஞொயி ன்று நித றவற் ப் டும் திருப் லி 
யில்  ங்குபகொள்வது அல்லது, அந்நொளில் 
வயதுமுதிர்ந்றதொதரச் சந்திப் து ஆகிய இரு 
நிகழ்வுகள் வழியொக, அந்நொளில் 
சி ப்பிக்கப் டும் தொத்தொக்கள்,  ொட்டிகள் 

மற்றும் முதிறயொர் இரண்டொவது உலக 
நொளில்  ங்குபகொள்ளலொம் என்று, 
ப ொதுநிதலயினர், குடும் ம், மற்றும் 
வொழ்வு திருப்பீட அதவ  ரிந்துதரத் 
துள்ளது.  
 
இந்நொதளக் பகொண்டொடுவதற்கு உதவி 
யொக, றமய்ப்புப் ணி, மற்றும், திருவழி ொடு 
சொர்ந்த தகறயடுகதளயும், சில 
 ரிந்துதரகதளயும் உலகின் மத மொவட் 
டங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள அத்திருப்பீட 
அதவ, அந்நொளில் தனிதமயில் இருக்கும் 
முதிறயொதரச் சந்திப் வர்கள் மற்றும், 
அவர்கறளொடு இருப் வர்களுக்கு, 
திருஅதவ வழங்கும் நித ற று  லன்கள் 
உண்டு எனவும் அறிவித்துள்ளது. 
 
தனிதமயில் இருக்கும் முதிறயொதரச் 

சந்திப் து, இக்கொலத்திற்கு ஏற்   இரக்கத் 
தின்  ணியொகும் என்று திருத்தந்தத 
பிரொன்சிஸ் அவர்கள் கூறியிருப் ததயும் 
இத்திருப்பீட அதவ நிதனவூட்டுகி து. 
வயது முதிர்வு என் து ஒரு பகொதட. 
முதிறயொர் என் வர்கள், தங்கள் வொழ்வு 
அனு வத்தத இதளயத் ததலமுத க்கு 
எடுத்துதரக்கும் இதணப்புச் சங்கிலியொக 
உள்ளனர் என்று முதிறயொதர திருத்தந்தத 
விவரித்துள்ளொர்.  
 
 
 
  

ஒவ்றவொர் ஆண்டும், ஜூதல 26ம் றததி 
சி ப்பிக்கப் டும் கன்னி மரியொவின் 
ப ற்ற ொர்களொகிய, அதொவது, இறயசுவின் 
தொத்தொ  ொட்டியரொன  புனிதர்கள் 
சுவக்கின் மற்றும் அன்னொ ஆகிறயொரின் 
திருநொளுக்கு அருகில் வரும் ஜூதல 
நொன்கொம் ஞொயிற்றுக்கிழதமயில் இந்த 
சி ப்பு நொள் இடம்ப றும் என் து 

 தாத்தா பாட்டி மற்றும் முதி வர்களுக்கான 
இரண்டாம் உலக தினத்திற்கான 

இறையவண்டல் 

முதிய ார்களுடன் திருத்தந்றத  (Vatican Media)  

நீண்ட ஆயுளுக்கொன ஆசீருக்கொக உமக்கு 
ஆண்டவறர, நன்றி நவில்கிற ன். உம்தம 
அண்டிவருறவொரும் உம்மிடம்  அதடக்கலம் 
புகுறவொரும்,  எப்ற ொதும் 
நற்கனிகளுக்குரியவர்களொக 
விளங்குவொர்களொக! 
 
ஆண்டவறர, என்னில்  ஏற் டும் 
ஏமொற் த்தினொல் உம்தம விட்டு விலகும்  
என்தன மன்னித்தருளும். என்னில்   
வலிதம குன்றும்ற ொது என்தனக் 
தகவிடொறதயும்.   
 
நீர் எனக்கு அளிக்கவுள்ள 
எதிர்கொலத்ததயும், நீர்  என்னிடம் 
ஒப் தடத்த மத ப் ணிதயயும் 

எதிர்றநொக்குடன்  ொர்க்கவும், முடிவின்றி 
உம் மொட்சிதயப்   ொடவும் எனக்குக் கற்றுக் 
பகொடுத்தருளும்.  
என் ற ரக்குழந்ததகதளயும், உம்மிடம்  
அதடக்கலம் றதடும் அதனத்து 
குழந்ததகதளயும் அன்புடன் கொத்தருளும்.   
 
என்தன உனது தீர்மொனங்கதள 
நித றவற்றும்    பமன்தமயொன 
 ணியொளனொக்குவறதொடு,   திருத்தந்தத 
பிரொன்சிஸ் அவர்கதளயும்  ொதுகொத்து, 
தனிதமயில் இருந்து உலதக விடுவிக்க 
உமது திருஅதவக்கு ஆற் ல் அருள்வீரொக.  
அதமதி வழியில் நொங்கள்  யணிக்கவும் 
பசய்வீரொக. ஆபமன். 
 

திருப்பீடத்தின் நிதி சார்ந்த முதலீடுகள் குறித்த 
புதி  ககாள்றக 

வத்திக்கொன்: திருப்பீடம் மற்றும் வத்திக் 
கொன் நொட்டில் றமற்பகொள்ளப் டும் நிதி 
சொர்ந்த முதலீடுகள், கத்றதொலிக்கத் 
திருஅதவயின் சமூகப் ற ொததனகளுக்கு 
முரணொக இருக்க இயலொது என்று, ஜூதல 
19, கடந்த பசவ்வொயன்று பவளியிட 
ப் ட்ட, திருப்பீடத்தின் ஒரு புதிய 
பகொள்தகயில் கூ ப் ட்டுள்ளது. 
 
திருப்பீடம், மற்றும்  வத்திக்கொனில் றமற் 
பகொள்ளப் டும் முதலீடுகள், கத்றதொலிக் 
கத் திருஅதவயின் ற ொததனகறளொடு 
ஒத்திணங்கிச் பசல்வதொக இருக்கறவண்டும் 
எனக் கூறும் அப்புதிய பகொள்தக, மனித 
வொழ்வின் புனிதம், மனிதரின் மொண்பு, 
ப ொது நலன் ற ொன்றுவற்றுக்கு எதிரொக 
இருப் வற்றில் நிதி சொர்ந்த முதலீடுகள் 
இடம்ப  ொது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. 
 

திருப்பீடம், மற்றும் அதறனொடு பதொடர் 
புதடய நிறுவனங்கள் பசய்யும் முதலீடுகள், 
நீதியும், நிதலயொனதுமொன ஓர் உலதக 
அதமப் தற்கு உதவுவதொகவும், அதவ ஓர் 
உறுதியொன வழியில், ற ொதுமொன இலொ த் 
றதொடு திரும் க் கிதடப் தொக இருக்க 
றவண்டும் எனவும் அம்முதலீடுகள் குறித்து 
பவளியிடப் ட்டுள்ள வழிகொட்டிகளில் 
கூ ப் ட்டுள்ளன. 
 
அம்முதலீடுகள், திருப்பீடத்தின்  ணிக 
ளுக்கு உதவுவதொய் அதமந்திருக்க 
றவண்டும். இப்புதிய பகொள்தக, வருகி  
பசப்டம் ர் முதல் றததி நதடமுத க்கு 
வரும் என்றும், இது முதலீடு பகொள்தக 
அதமப் ொல் றமலொண்தம பசய்யப் டும் 

என்றும் கூ ப் ட்டுள்ளது. 
 

இந்தப் புதிய பகொள்தகதய பவளியிட் 
டுள்ள, திருப்பீடத்தின் ப ொருளொதொரச் 
பசயலகத்தின் ததலவர் இறயசு சத  
அருள் ணி Juan Antonio Guerrero Alves 

அவர்கள், இததன, திருப்பீடத்தின் 
 ல்றவறு துத கள் மற்றும், அவற்ற ொடு 
பதொடர்புதடய நிறுவனங்கறளொடு கலந்தொ 
றலொசித்து பவளியிட்டுள்ளதொகத் பதரிவித் 
துள்ளொர். 

வத்திக்கொனின் அப்ற ொஸ்தலிக்க அரண்மதன     

 சீரழியும் வாழ்வாதாரம்  
என்ன வளம் இல்தல இந்தத் 
திருநொட்டில். ஏன் தகதய ஏந்த 
றவண்டும் பவளிநொட்டில், ஒழுங்கொய் 
 ொடு டு வயல் கொட்டில். உயரும் உன் 
மதிப்பு அயல் நொட்டில்" என்  கவிஞர் 
மருதகொசியொரின்  ொடல் வரிகள் 
ப ொய்த்துப்ற ொகும் அளவிற்கு, உங்க 
ளவில் கொடழிப் ொல் நிகழ்ந்துள்ள 
 ருவநிதல மொற் ம் விவசொயத்ததயும் 
மனுக்குலத்தின் அன் ொட வொழ்வொ 
தொரத்ததயும்  சீரழிந்து வருகி து. 
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