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 எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருடைய சீைர்கள் மீண்டும் உள்ளே கூடியிருந்தார்கள். 
அன்று ளதாமாவும் அவர்களோடு இருந்தார். கதவுகள் பூட்ைப்பட்டிருந்தும் இளயசு 
உள்ளே வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, “உங்களுக்கு அடமதி உரித்தாகுக!” என்று 
வாழ்த்தினார். பின்னர் அவர் ளதாமாவிைம், “இளதா! என் டககள். இங்ளக உன் விரடை 
இடு. உன் டகடய நீட்டி என் விைாவில் இடு. ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்டக ககாள்” 
என்றார். ளதாமா அவடரப் பார்த்து, “நீளர என் ஆண்ைவர்! நீளர என் கைவுள்!!” 
என்றார். இளயசு அவரிைம், “நீ என்டனக் கண்ைதால் நம்பினாய். காணாமளை 
நம்புளவார் ளபறுகபற்ளறார்” என்றார். (ளயாவான் 20:26-29) 

கபட்ைாலிங் கெயா: அருள்பணியாேர்கள்  
துறவர சடபயினர்  மற்றும் கபாதுநிடை 
யினர் என 190 ளபரும்,    இவர்களுைன்    
மாமடறமாவட்ைத்தின் ஆடணயங்களின்,  
பணிக்குழுக்களின்  பிரதிநிதிகள் மற்றும் 
மாற்றுத்திறனாளின் பிரதிநிதிகள்  என 
கபரும் கூட்ைதினர்  பங்குகபற்றனர்.   
 
ளமற்கண்ை ளபரடவ பார்டவயற்ற ரீனா 
அவர்களின் நற்கசய்தி வாசிப்புைன் 
கதாைங்கியது என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 
மாமடறமாவட்ை ஆயர் குழுவின் தடை 
வரான அருள்தந்டத மிச்ளசல் அந்ளதாணி 
அவர்கள் தனது கதாைக்க உடரயில், 

வருடக தந்த அடனவடரயும் வரளவற்று, 
ஆய்வில்  பங்ளகற்ற அடனவருக்கும் நன்றி 
கதரிவித்தார். கைந்த அக்ளைாபரில் ஆரம் 

பிக்கப்பட்ை இந்த பயணம்  திருஅடவயின்  
கூட்டு ஒருங்கியக்க ளபரடவக்கான முந்டதய 
ளபரடவயாக அடமந்துள்ேது என்றார்.  
 
 

இந்த  கூட்டு ஒருங்கியக்க ளபரடவ    
விளிம்புநிடையில் இருப்பவர்களின் குரடை 
யும்  ளகட்க வாய்ப்பளிப்பளதாடு ஒதுக்கப் 
பட்ைவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்றவர்களுக்கும்  
கசவிசாய்க்கிறது என்றார். ளமலும்,   அவர் 
தமது உடரடய “கைவுள்,  அவரது மக்கோக 
இடணந்து பயணிக்குமாறு நம்டமக் 
ளகட்கிறார். எனளவ,  “கைவுள் 
திருவுேத்திற்கு ஏற்ப, இந்த ஆயர் 

ளபரடவயின்  பைன்களில் ஒன்றாக, 
திருஅடவயின் முடிகவடுக்கும் வழிமுடற  

யானது,  எப்ளபாதும் பிறரின் கருத்து 
களுக்கும் கசவிமடுத்தடையும் உள்ேைக் 
கியுள்ேது என்படத நாம்  புரிந்து ககாள்ே 
ளவண்டும்’  எனும் கார்டினல் மரிளயா 
க்கரச்சின் அவர்களின் கூற்றுைன் உடரடய  
முடித்தார்,  
 
ளபராயர் ெூலியன் தனது சிறப்புடரயில், 
கைந்த ஆண்டு திருத்தந்டதயால் முன் 
கமாழியப்பட்ை ஆயர் கூட்டு ஒருங்கியக்கப் 
ளபரடவ பற்றி முதன்முதலில் ளகள்விப் 
பட்ைளபாது, அவர் சந்ளதகம் ககாண்ைதாக 
கூறினார். ஏகனனில், கைந்த காை ஆயர் 
ளபரடவகள்  கபாதுவாக ளமல்நிடையில் 

தீர்மானங்கள் தீட்ைப்பட்டு பின்னர்  
கீழ்நிடை மக்கடே வந்தடையும். 
திருத்தந்டத, கர்தினால்கள் மற்றும் 
ஆயர்களின் முடிவுகடேத்  தீர்மானித்து 
அவற்டற ஆவணங்கோக  வழங்குவதாக 
இருக்கும். கைந்துககாள்பவர்கள் கபரும் 
பாலும் ஏற்கனளவ, முன் விவாதிக்கப்பட்ை 
நிகழ்ச்சி நிரல்களுைன் வந்து ளபரடவயில் 
கூட்டு ஒப்புதல் கபறுவார்கள்.  
 

ஆனால், இந்த கூட்டு ஒருகியக்கப் 
ளபரடவயானது அடிமட்ைத்தில் கதாைங்கி 
ளமல்நிடைக்கு நம்டம அடழத்துச் 
கசல்கிறது. திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் வழக்கத்டத மாற்றி, தூய 
ஆவியாரின் வழிகாட்டுதலில், கீழ்நிடைத் 
கதாைங்கி ளமல்நிடைக்கு திட்ைங்கள் 
தீட்டும் வழிமுடறடய வகுத்தளித்துள்ோர் 
என்றார்.  
 

கதாைக்கத்தில் வத்திகானிலிருந்து, ஆயத்த 
ஆவணங்கடேப் கபற்றளபாது, மாமடற 
மாவட்ை நிடையிைான பணிக்குழு எவ்வாறு 
பதில்கடேச் ளசகரிக்கப் ளபாகிறது, அது 
எப்படி, 35 பங்குகளிலிருந்து  தரவுகடேத் 
கதாகுத்து அடத மாமடறமாவட்ை 

ளபரடவயில் சமர்ப்பிக்கப் ளபாகிறது? 
என்பது பற்றிய கவடை தனக்கு 
எழுந்ததாகப்  ளபராயர் கூறினார். இந்த 
22,000-த்திற்கும் ளமைான தரவுகடேப் 
கபற்று அவற்டறத்  கவற்றிகரமாக  
மாமடறமவட்ை பணிக்குழுவின் தைடமப் 
கபாறுப்பாேர் அருள்தந்டத மிச்ளசல் 
அந்ளதாணி அவர்களுக்கும் குழுவினருக்கும் 
நன்றி கூறினார்.  
 

“நமது  உைல் ளநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தால், 
நமக்கு ளநாய் இருப்பது கதரிந்தால்... என்ன 
கசய்ளவாம்? நாம் மருத்துவ உதவிடய 
நாடுகிளறாம், அடதக் கண்ைறிந்து 
சரிகசய்வதற்கான வழிகடேக் கண்ைறிய 
முயற்சிப்ளபாம் அல்ைவா?. அதுளபாைளவ, 
இன்று திருஅடவயும், மடறமாவட்ைங்களும் 
எங்ளக எப்படி இருக்கின்றன 
என்படதப்பற்றி கண்ைறியவும், நாம் 
எந்தேவுக்கு  ஆளராக்கியமாக இருக்கிளறாம் 
அல்ைது ஆளராக்கியமற்றவர்கோக 
இருக்கிளறாம் என்படதக் கண்ைறிய இங்கு 
ஒன்றுகூடியள்ளோம் என்று ளபராயர் 
அவர்கள் கருத்துடரத்தார். 
 
பங்குகோல் கதாகுக்கப்பட்ை கருத்துக் 
கடே சீர்த்தூக்கிப் பார்த்தல், தீர்ப்பளித்தல், 
பிரதிபலித்தல், இடறளவண்ைல் கசய்தல்,  
பகுத்தறிதல் மற்றும் கசயல்முடறப் 
படுத்துதல்  வழி  - மீண்டும் நமது மாமடற 
மாவட்ைமானது ஆளராக்கியமாக இருக்க 
என்ன கசய்ய ளவண்டும் என்று சிந்திக்க 
இயலும். இது மாமடறமாவட்ைத்தின் ளமல் 
நிடையில் மட்டுமல்ை, பல்ளவறு குழுக்கள், 
சமூகங்கள், நண்பர்கள்  மற்றும் குடும்பங் 
கள் என அடனத்து கீழ்நிடை அங்கத்தின 
ளராடும்  இது ககாண்டு கசல்ைப்பை 
ளவண்டும் என்றார். 
 

கதாைர்ந்து, ரீத்தா கிரிஷ்ணன் அவர்கள், 
மாமடறமாவட்ைத்தின்  கசப்ைம்பர் 8, 2021 
கதாைங்கி ளம திங்கள் 2022 வடர 
நடைகபற்ற கூட்டு  ஒருங்கியக்க 
கசயல்முடற நைவடிக்டககள் பற்றி 
விேக்கமளித்தார்.  ஆய்வின் ளபாது 
கிடைக்கப்கபற்ற அடனத்து கருத்துகடேயும் 
பகுத்தாராய்ந்து,  இறுதி கதாகுப்பில் 
ளசர்க்கப்படுவடத உறுதிப் படுத்த அவரது 
குழு கூடுதல் முயற்சி எடுத்ததாக ரீத்தா 
கூறினார். அவற்றுள், முக்கியமானது 
என்னகவன்றால், ‘டிஜிட்ைல்’ உைகமானது,  
கதாழில்நுட்ப கல்வியற்ற முதியவர்கடே 
கபரும்பாைான   இடேஞர்கள் மதிப்ப 
தில்டை என்படதயும், அவர்கடே மனம் 
ளநாகச் கசய்கிறார்கள் என்பதும் 
உணரப்பட்ைது என்றார். இதனால்  மூத்த 
குடிமக்கள் மனநைப் பிரச்சிடனகளுக்கு 
ஆோக ளநரிடுகிறது என்றும் பைர் ஆய்வில் 
கவளிப்படுத்தியுள்ேடத எடுத்துடரத்தார். 
 

கதாைர்ந்து, பங்குகளில் நிைவும் பதற்றங் 
களும்  கருத்து ளவறுபாடுகளும்  அவற் 
ளறாடு,  ளமாசமான தடைடமத்துவமும் 
முன்ளனற்றங்களுக்கு தடைகற்கோக 
உள்ேது என்பதும் கதரியவந்துள்ேது.  - 

 

கதாைர்ச்சி - அடுத்தப்பக்கம்   

 ‘உலக ஆயர் மாமன்ற கூட்டு 
ஒருங்கியக்கத்திற்கான’  ககாலாலம்பூர் 

மாமறறமாவட்ட இறறமக்களின் 
கருத்கதாட்டங்கள் ஆய்ந்தறியப்பட்டன! 

தமிழ்ப்பேசும்  பிரதிநிதிகளுக்கு  விளக்கம் அளிக்கும் சபகோ. ேத்திநோதன் 
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  மறைத்தூதுறைக்கும் தூதுவைாவவாம்! 
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இன்று  வேலை  ோய்ப்பு  விளம்பரங்களில்  
நாம்  காண்பது  என்ன?  தகுதிகவளாடு  
கூடிய  அனுபேம்  ோய்ந்தேர்கள்  
விண்ணப்பிக்கைாம்.  அரசு  பணியிலும்  
கூட  தகுதிக்கும்  அனுபேத்திற்கு  மட்டுவம  
சம்பள  உயர்வும்  பதவி  ஏற்றமும் 
கிட்டுகிறது.   ஆக  ஒவ்வோரு  பணிக்கும்  
தகுதியும்  அனுபேமும்  முக்கியமாக  
இருக்கிறது. 
 
முன்பு  இவயசு  பன்னிருேலர  தூதுலரக்க  
அனுப்பினார்.  இப்வபாழுது  மீண்டும்  
எழுபத்திரண்டு  வபலர  தூதுலரக்கும் 
பணிக்கு   அனுப்புகிறார்.  தூதுலரக்கும்  
பணி  திருத்தூதர்களுக்கு மட்டும்  
உரியதன்று.  இந்தப்  பணி  இவயசுவின்  
சீடர்கள்  அலனேருக்குவம  உரியது  
என்பலத  ேலியுறுத்துேவத  இன்லறய  
நற்வசய்தி.  இதிலிருந்து  தூதுலரப்பணி  
திருமுழுக்குப்  வபற்ற  அலனேருக்குவம  
உரியது  என்பது  வதளிோகிறது. 
 
இலறயரசின்  அழியாத  உண்லமகலள  

அறிந்துவகாண்டு  அதனால்  இலறேவனா 
டும்,  அயைாவராடும்  அலமதிலய  இலற 
யரலச  கட்டிவயழுப்ப  அலனத்து  
மக்களிடத்திலும்  தாகம்  இருப்பலத,  
விலளந்து  அறுேலடக்குத்  தயாராக  
இருக்கிற  நிைத்திற்கு  இவயசு  ஒப்பிடு 
கிறார்.  களத்தில்  இறங்கி  அறுேலட  
வசய்து  தாணியத்லதச்  வசர்ப்பதுவபாை  
மக்களிடம்  சீடர்கள்  வசன்று  இலற  
அரலச  விலதத்து  அேர்கலள  இலற 
ேவனாடு  ஒன்று  வசர்க்க  வேண்டும்  
என்பவத  தலையாய  பணியாக  அலம 
கிறது. 
        
 தூதுலரக்கும்  சீடர்களுக்கு  எத்தலகய  
தகுதிகள்,   கலடபிடிக்க  வேண்டிய  
ேழிகள்  என்வனன்ன  என்பலதயும்  ேலர 
யறுத்து  அனுப்புகிறார். ஆம்,  நீண்ட  
பயணம்  வமற்வகாள்கிறேர்கள்  பணப்லப 
லயவயா,  உணவுகலளவயா,  உலட 
கலளவயா  எடுத்துச்  வசல்ேது  இயல்பு. 
இங்வக,   பணப்லபவயா,  வேறு  லபவயா,    
மிதியடிகவளா,  எடுத்துச்  வசல்ை  வேண் 

டாம்  என்று  கூறி  எது  முக்கியம்  எனவும்  
கூறுகிறார். 
 
1.இலறேனின் பராமரிப்பின் மீது 
நம்பிக்லக. 
 
2.மக்களுக்கு அலமதிலய ேழங்கக் கூடிய 
நல்ை மனம். 
 
3. மக்கவளாடு தங்கி அேர்கவளாடு உண்டு 
உறோடும் உயர்ந்த உறவு வகாள்ளும் 
உள்ளம். 
 
4.மக்கலள ோட்டி ேலதக்கும் பிணி 
கலளயும், சமுதாய வநாய்கலளயும் 
குணமாக்கும் ஆற்றல். 
 
இலேகவள, இவயசு தன் திருப்பணியா 
ளர்களுக்கு முன்லேக்கும் ஆவைாசலனயும் 
கட்டலளயும். இலறயாட்சி பணி எளிதல்ை. 
கடினமானது. அது தீலமகவளாடு 
வபாராடும் மக்களுக்கு அலமதிலய 
ேழங்கும் ோழ்க்லகப் வபாராட்டம். 
எனவேதான் இவயசு “ஓநாய்களிலடவய 
ஆட்டுக் குட்டிகலள அனுப்புேது வபால் 
உங்கலள நான் அனுப்புகிவறன்” என 

எச்சரித்தும் அனுப்புகிறார்.   
 

நாமும் பைதரப்பட்ட நம்பிக்லக வகாண்ட 
மக்கள் மத்தியில் ோழ்கிவறாம், பைவித 
மான பயிற்சிகள் வபற்றிருக்கிவறாம். 
தூதுலர  பணிக்கு வசல்ை தயாரா?
அறுேலடக்குச் வசல்லும் வேலையாட் 
கலளப்வபாை நாம் எத்தலகய தகுதியுலட 
யேர்களாக இருக்கிவறாம். வசால்ைாலும் 
வசயைாலும் தூதுலரக்கப் புறப்படுவோம். 
 

-ஆவி. வடவிட், குளுோங்  

 இவேசுவின் திருவுடல் ,திருஇைத்தப் 
பெருவிழா 

       

1-ம் ோசகம்:    எசா 66:10-14                   
தி. பாடல்:       66:!-3,4-5,6-7,16,20,   
2ம் ோசகம்:     கைா 614-18  
நற்வசய்தி:      லூக் 10:1-2,17-20. 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாைநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 
திருப்புகழ் மாறை— திருவுடல் ,
திருஇைத்தப் பெருவிழா 

‘உலக ஆயர் மாமன்ற கூட்டு 
ஒருங்கியக்கத்திற்கான’  ககாலாலம்பூர் 

மாமறறமாவட்ட இறறமக்களின் 
கருத்கதாட்டங்கள் ஆய்ந்தறியப்பட்டன!  

பினாங்குத் தீவில் நற்கருறை 
பெருவிழாக் பகாண்டாடப்ெட்டது  

முதல் பக்கத்வதாடர்ச்சி…   
 
வபரும்பாைான பங்குகளில்  வேண்டியேர் 
கள், வேண்டாதேர்கள்’ என்ற பாகுபாடும் 
மற்றும் அடிமட்ட மக்களின் கருத்துக் 
கலளக் வகட்க விரும்பாத நிலையும்                      
பின்னலடவுக்குக் காரணமாக உள்ளன   
என்றும் கூறினார். அடுத்து, பங்குகள் ஒரு 
நிறுேனம்  வபாை நடத்தப்படுகின்றன 
என்றும், ஆன்மீகத்லத விட அதிக ஆேணங் 
கள் திரட்டுேதில் கேனம் இருப்பதாகவும், 
'ஒன்றுகூடுதல்' என்ற ோர்த்லத இப்வபாது 
காணப்படவில்லை என்றும்  சிைர் கருத் 
துலரத்துள்ளனர் என்று வமலும் பகிர்ந்து 
வகாண்டார். 
 

புதிதாக திருமுழுக்குப்  வபற்ற கத்வதாலிக் 
கர்கள் தங்கள் மதத்லத மாற்றியதற்காக 
குடும்பங்களால் லகவிடப்படுேலத எதிர் 
வகாள்கின்றனர்.  அேர்கள் தனிலம 
மற்றும் நிராகரிி்ப்புக்கு ஆளாகின்றனர்.  
குறிப்பாக வகாவிட்-19   வதாற்றின் வபாது, 
RCIA  முடிந்ததும், சிைர் தங்கள் கிறிஸ் 
தேக் கடலமகலளத்  துறந்து,   தங்கள் 
முந்லதய நம்பிக்லகக்கு திரும்பினார்கள் 
என்றும் ரீத்தா கூறினார். 

   
இந்த கூட்டு ஒருங்கியக்க வபரலேக்கான 
கண்டுபிடிப்புகள் வபரும்பாலும் இலளஞர் 
கலள லமயமாகக் வகாண்டிருந்தது 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  அதில் அேர்கள் 
திருப்பலியில் அல்ைது பங்கு  நடேடிக் 
லககளில் கைந்துவகாள்ள ஆர்ேம் 
காட்டுேதில்லை என்பதும், குறிப்பாக 
இயங்கலை (ஆன்லைன்)  திருப்பலிகள் 
பங்குவபறுேலத விரும்புகிறார்கள் என்ப 
தும், அேர்களால்  முதிவயாருடன் 
இலணந்து வேலை வசய்ய இயைவில்லை 
என்பதும் கண்டறியப்பட்டன என்றார்.  
 
அடுத்து, கூட்டு ஒருங்கியக்கம் (சிவனாட 

லிட்டி) பற்றிய நமது அனுபேத்லத 
வதளிோக வேளிப்படுத்திய சிை கைாச்சார 
படங்கள், நமது நம்பிக்லகலய கலடப்  
பிடிப்பதில்  அரசாங்க கட்டுப்பாடுகள்,   
சமய சுதந்திரத்லத கட்டுப்படுத்தும் 
சட்டங்கள் மற்றும்   நமது நம்பிக்லகலய 
நலடமுலறப்படுத்தும் விதத்லத பாதிக் 
கின்றன.   மற்றும் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 
"அல்ைா" என்ற வசால்லின்  பயன் 
பாட்டிற்காக  நீதிமன்ற ேழக்குகளுடன் 
நடந்த வபாராட்டங்கள் கத்வதாலிக்கர் 
களின் ோழ்க்லகயில் ஒரு முத்திலரலயப் 
பதித்துள்ளன என்றால் மிலகயாகாது. 

 

பின்னர் வபரலேயில்  வகட்டலதயும் கற்றுக் 
வகாண்டலதயும்  பங்வகற்வறார்  தங்கள் 
குழுக்களில் பகிர்ந்து வகாண்டனர்.  வதநீர் 
இலடவேலளக்குப் பிறகு, அேர்கள் கூட்டு 
ஒருங்கியக்கம்  சின்னதில் கேனம் 
வசலுத்தி, அலமதி மற்றும் இலறவேண் 
டலுக்கு அலழத்துச் வசல்ைப்பட்டனர். 
நிலறோக,  கைந்துவகாண்டேர்களுக்கு  
நிலனவுச் சின்னங்கள் ேழங்கப்படுேலதத் 
வதாடர்ந்து, அப்வபாஸ்தலிக் நுன்சிவயா     
வபராயர் வோஜ்சிக் ஜாலுஸ்கி உலர 
நிகழ்த்தினார்.  

அேரது உலரயில், "நமது கருவூைங்களின்  
சிதறலை எவ்ோறு குலறப்பது மற்றும் 
அத்தியாேசியமானேற்றில் பணி கேனம் 
வசலுத்துேது, உண்லமயான சாட்சியம் 
மற்றும் நற்வசய்திலய  நமது முன்மாதிரி 
களின்  மூைம் ேழங்குேது  என்பலதப் 
பற்றி சிந்திக்க வேண்டும்" என்று Nuncio 
கூறினார். 

வபராயர் ஜூலியன் கைந்துவகாண்வடாலர  
ஆசீர்ேதித்து, வபரலேலய நிலறவு வசய்ே 
தற்கு முன் தனது நிலறவுலரலய ேழங் 
கினார். 

தமிழாக்கம் -ஆர்.வக. 

ேத்திக்கான் நிகழ்வில் தமிழ் ோழ்த்துப் பாடும் அருள்சாவகாதரிகள் 

பினாங்கு:’கூட்டு ஒருங்கியக்கப் பயணம்’  
என்பதன் உந்துதலின் வபரில் கடந்த ஜூன் 
19-ம் திகதி, இங்குள்ள குருத்துேக் கல்லூரி 
ேளாகத்தில் பினாங்குத் தீவில் உள்ள 
அலனத்து பங்குகளின் ஒன்றிப்பில் 
இவயசுவின் திருவுடல் திருஇரத்தம் 
வபருவிழா வகாண்டாடப்பட்டது.  ஏறக் 
குலறய 1000 வபர் இக்வகாண்டாட்டத்தில் 
கைந்துவகாண்டனர்.  
 
இக்வகாண்டாட்டத்லத தீவில் அலம 
ந்துள்ள ஆறு பங்குளுடன்  குருத்துேக் 
கல்லூரியும் இலணந்து வகாண்டாடியது.  
வமலும், அன்று  ‘காவைஜ் வஜனரல்’ 
எனப்படும் இக்குருத்துேக் கல்லூரியின் 
பாதுகாேை ரான புனித பிலிப் மின் 
அேர்களின் நிலனவுநாளும் 
இலணத்துக்வகாள்ளப் பட்டது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
வதாடக்கத்தில்   நற்கருலண ஆராதலன, 
பரிந்துலர இலறவேண்டல்கள், அலமதி 
மற்றும் அருங்வகாலட புகழ்ச்சி ேழிபாடு  
ஆகியேற்வறாடு இவ்விழா  வதாடங்கப் 
பட்டது,  அன்லறய திருப்பலிக்கு காவைஜ் 
வஜனரலின் டீன் (D e a n )  M s g r 
அவைாசியஸ் தான் மற்றும் அதன்  முதல்ேர் 
(Rector) அருள்தந்லத லசமன் வைப்வராய் 
ஆகிய இருேரும் முன்னணி தலைலம 
ேகித்தனர். இேர்களுடன் ஏலனய 
அருள்பணியாளர்களும் வமற்கூறிய ஆறு 
பங்குத் தந்லதயர்களும் கைந்துவகாண் 
டனர்.  வதாடர்ந்து, அருள்தந்லத 
லிவயானல் அேர்கள்  ஒவ்வோரு திருப் 
பலியிலும் அப்பமும் இரசமும்  இவயசுவின் 
திருவுடைாகவும் திருஇரத்தமாகவும், ஆன் 
மாோகவும் மற்றும் வதய்வீகத்தன்லமக்கு  
மாற்றம் காண்கின்றன என்றும், அலதவய 
நாம் என்றும் மாறாத்தன்லமயில் உட் 
வகாள்கிவறாம் என்பலத ேலியுறுத்தினார்.  
  

நற்கருலண அருளலடயாளத்தில்  கிறிஸ்து 
வின் உண்லமயான பிரசன்னத்லத நம்பாத 

கத்வதாலிக்கர்கள் பைர் இன்னும் 
இருப்பதாகவும், இேர்கள் கிறிஸ்துவின் 
உடலைப் வபறுேதில் பயபக்தி இல்ைாத 

ேர்கள் என்றும் அேர் குறிப்பிட்டார். 
“உண்லமயில் இேர் என் உள்ளங்லகயில் 
ஏழுந்தருளிய கடவுள் என்றால், நான் 
கடவுலளப் பிடித்தபடி மண்டியிடுவேன்; 
ஆதைால், இவயசுவுக்கு அரியலண 
அலமத்து அன்புடன் ஏற்றுக்வகாள்வோம்” 
என்றும்  அேர் கூறினார். 
 
நற்கருலண வபலழயில் இவயசுவுடன் 
வநரத்லத வசைவிட, வசபமாலை இலற 
வேண்டலில்  அல்ைது அன்லறய ோசகங் 
கலளப் பற்றி சிந்திக்க, திருப்பலிக்கு  
முன்னதாக ேர முயற்சி வசய்யுமாறு 
அருள்தந்லத  லிவயானல் அலனேலரயும் 
வகட்டுக்வகாண்டார். 
 
கதிர்பாத்திரத்தில் நற்கருலண ஆசீர் 
இடம்வபற்ற வபாது, விசுோசிகள் 
அலனேரும் ஆண்டேலர மகிழ்ச்சி மற்றும் 
பிரமிப்புடன் ேழிபட்டனர்.  
 
நிலறோக, அன்லறய வகாண்டாட்டம் 
அருள்தந்லத லசமன் வைப்வராய் 
அேர்களின் பிறந்தநாள் வகாண்டாட்டத் 
துடனும் தந்லதயர் தினத்லதவயாட்டி 
தந்லதயருகளுக்கான சிறப்பு ஆசீருடனும் 
ஒரு முடிலே எய்தியது. 
 

நற்கருலண ஆசீலரப் வபறும் இலறமக்கள் 

 

“நம்பிக்கையின் பயணம், ஒருபபோதும் 
பூங்ைோவில் நிைழ்வதல்ல. மோறோை அது சவோல் 
நிகறந்தது, சிலபவகைைளில் சிரமமோனது. 

கிறிஸ்தவரோை மோறின பவுலும், நம்பிக்கைகய 
மமது மமதுவோை, குறிப்போை பசோதகன 

பநரங்ைள் வழியோை ைற்றுக்மைோண்டோர்.” 
(திருத்தந்கத பிரோன்சிஸ்) 

2025ம் யூபிலி ஆண்டிற்கான புதிய 
சின்னத்தை வத்திக்கான்  வவளியீடு 

வெய்துள்ளது 
 

இந்த நான்கு மனித உருேங்களுக்கும் 
கீழுள்ள கடல் அலைகள், மனித 
ோழ்வின் பயணம் என்பது வபாராட் 
டம் நிலறந்தது என்பலதயும், அதில் 
நாம் நம்பிக்லகயுடன் பயணிக்க 
வேண்டும் என்பலதயும் சுட்டிக்காட்டு 
கின்றது.  
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