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 “என்மீது அன்பு ககொண்டுள்ளவர் நொன் க ொல்வதைக் கதைப்பிடிப்பொர். என் ைந்தையும் 
அவர்மீது அன்பு ககொள்வொர். நொங்கள் அவரிைம் வந்து அவருைன் குடிககொள்வவொம். 
என்மீது அன்பு ககொண்டிரொைவர் நொன் க ொல்வதைக் கதைப்பிடிப்பதில்தை. நீங்கள் 
வகட்கும் வொர்த்தைகள் என்னுதையதவ அல்ை; அதவ என்தை அனுப்பிய 
ைந்தையுதையதவ. உங்கவளொடு இருக்கும்வபொவை இவற்தைகயல்ைொம் உங்களிைம் 
க ொல்லிவிட்வைன். என் கபயரொல் ைந்தை அனுப்பப்வபொகிை தூய ஆவியொரொம் 
துதையொளர் உங்களுக்கு அதைத்தையும் கற்றுத் ைருவொர்; நொன் கூறிய அதைத்தையும் 
உங்களுக்கு நிதைவூட்டுவொர்”(வயொவொன் 14:23-26) 
 

  

திருத்தந்தத வேண்டுவ ோள் 
வத்திக்கொன்: வே 31 கைந்ை க வ்வொய் 
உள்ளூர் வநரம் ேொதை ஆறு ேணிக்கு, 
உவரொம் அன்தை ேரியொ வபரொையத்தில்  
திருத்ைந்தை ைதைதேவயற்று நிதைவவற் 
றிய க பேொதை பக்திமுயற்சியில் அவர் 
உைக அதேதிக்கொக ேன்ைொடிைொர்.  
 
ேனிை வரைொற்றில் கைவுளின் இரக்கம் 
நிதை ைதையீடு, ைொழ்நிதையில் 
இருப்வபொதர உயர்த்துகிைது, ேற்றும், 
வலிவயொதரத் ைொழ்த்துகிைது என்பதைச் 
சுட்டிக்கொட்டும் இதைவொக்கிைரொக 
ேரியொ இருக்கின்ைொர் என்று, திருத்ைந்தை 
பிரொன்சிஸ் அவர்கள் அன்று கருத் 
துதரத்ைொர்  
 
அன்தை ேரியொ, எலி கபத்ைம்ேொதளச் 
 ந்தித்ை விழொவொை வே 31, கைந்ை 
க வ்வொயன்று ைன் டுவிட்ைர் பக்கத்தில், 
 ந்திப்பு (#Visitation) என்ை 
ஹொஷ்ைொக்குைன் கவளியிட்டுள்ள 
குறுஞ்க ய்தியில் இவ்வொறு கூறியுள்ள 
திருத்ைந்தை, ேரியொவின் நம்பிக்தக, 
இதைவொக்குப் பண்தபக்ககொண்ைது 
என்று பதிவுக ய்துள்ளொர். 
 
ேனிை வரைொற்றில், கைவுளின் உைனிருப் 
தபயும்  உைகின்வபொக்கிற்கு முரண்படும் 
வதகயில் ைொழ்நிதையில் இருப்வபொதர 
உயர்த்தி, ேற்றும், வலிவயொதரத் 
ைொழ்த்துகின்ை (லூக்.1:52) கைவுளின் 
இரக்கம்நிதை ைதையீட்தையும் சுட்டிக் 
கொட்டுகின்ை இதைவொக்குப் பண்பின் 
அதையொளேொக ேரியொ, ைன் வொழ்வொல் 

விளங்குகிைொர் என்று திருத்ைந்தை 
அச்க ய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளொர். 
 
அதைதிக் ோ  செபைோதை 
 
வேலும், திருத்ைந்தை பிரொன்சிஸ் 
அவர்கள் அன்று  கவளியிட்டுள்ள 
ேற்கைொரு குறுஞ்க ய்தியில், அன்று  
ேொதை 6 ேணிக்கு,  அன்தை ேரியொ 
வபரொையத்தில் அதேதிக்கொகச் 
க பேொதை க பிப்வபொம். இந்ை உைகம் 
கொத்திருக்கும் அதேதி எனும் 
ககொதைதய அதேதியின் அரசியின் 
பரிந்துதரயொல் கைவுளிைமிருந்து  கபை 
ஒன்றுவ ர்ந்து க பிப்வபொம் என்ை 

க ொற்கள் இைம்கபற்றிருந்ைை. 
 
நிதைவொக, இச்க பேொதை பக்திமுயற் 
சியில் உைகின் அதைத்து அன்தை 
ேரியொ திருத்ைைங்களும் இதைந்து, 
அதேதியின் அரசியிைம், அதேதி எனும் 
ககொதைதய அருள ேன்ைொடுேொறு 
விண்ைப்பித்ை திருத்ைந்தை, இதில் 
அதைத்துக் குடும்பங்கள், குழுேங்கள், 
நம்பிக்தகயொளர்கள்்  எை எல்ைொரும் 
இதையுேொறும் வகட்டுக்ககொண்ைொர். 
 

-வேரி திவர ொ, வத்திக்கொன் க ய்திகள் 
 

  
 

வத்திக்கொன் வைொட்ைத்தில் க பேொதை பக்திமுயற்சி  (Vatican Media)  

  

தூய ஆவியாரின் 
வருகைப் பெருவிழா 

குவந்தான், புனித ததாமா ெங்கில் ஆன்மீை 
உருவாக்ைப்ெயிற்சி நகைபெற்றது 

உலக சமூக 
த ொலலத்த ொடர்பு 

ஞொயிறு 
 ‘கிறிஸ்துலையே நொம் 
பலைசொற்றுகியைொம்’ 

வகொைொைம்பூர்: வகொைொைம்பூர் ேொேதைேொவட்ைம் 
கைந்ை வே 28, 2022 அன்று, ேொேதைேொவட்ைத்தில் 
உள்ள பல்வவறு வதகயொை ைகவல் கைொைர்பு 
துதைகளிை  ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கொக, நற்க ய்தி 
யொளர் புனிை  வயொவொன் வபரொையத்தில் திருப் 
பலியுைன் 56 வது உைக  மூக கைொைர்பு ஞொயிதைக் 
ககொண்ைொடியது.   அருள்ைந்தை ரிச் ரட் 
அந்வைொணி ொமி, வபரொையத்தின் பங்குத் ைந்தை 
கெரொல்டு திரவியம், அருள்ைந்தை எட்வின் பீட்ைர் 
ேற்றும் அருள்ைந்தை தேக்கல் ைொஸ் ஆகிவயொருைன் 
இதைந்து வபரொயர் ெூலியன்  திருப்பலிதயக் 
ககொண் ைொடிைொர். 

கைொைக்க உதரயில், “ஒருவருக்ககொருவர் எவ்வொறு 
கைொைர்புககொள்வது என்பதை நிதைவில் 
ககொள்ளவும், கைவுளின் வொர்த்தைதய பதை ொற்றும் 
உங்கள் அதைவரது பணிகதளயும், 
ேொேதைேொவட்ைத்தில்  நீங்கள் வகிக்கும் கவவ்வவறு 
பங்களிப்புகதளயும்  ககொண்ைொை நொம் இங்கு 
வந்துள்வளொம்” என்று கூறிைொர் 

 ேதையுதரயின் வபொது, திருத்ைந்தை பிரொன்சிஸ் 
அவர்களின் "இையத்தின் கொதுைன் வகட்பது."  எனும்  
கருப்கபொருதளக் ககொண்ை இவ்வொண்டிற்கொை உைக 
கைொதைத்கைொைர்பு திைக் கடிைத்தையும்    
வொசிக்கவும், கிரகிக்கவும்  வவண்டுகேை அதைவதர 
யும் வகட்டுக்ககொண்ைொர்   வபரொயர்.    80 வபர் 
ககொண்ை ேக்கதள குழுேத்தை    “நொம்  எதை 
கைொைர்பு ககொள்கிவைொம்? நொம் யொருைன் கைொைர்பு 
ககொள்கிவைொம்? நொம் எவ்வொறு கைொைர்பு ககொள் 
கிவைொம்? நொம் வகட்கும்வபொது - நேக்குள் என்ை 
நைக்கிைது? வபொன்ை விைொக்கதளப் பற்றி சிந்திக்க 
அவர் அதழப்புவிடுத்ைொர்.  
 
 

வபரொயர் கூடியிருந்வைொதர வநொக்கி  “நொம் ஒரு 
பதிதைத் ையொரிக்கிவைொேொ, முரண்பொட்டுக் 
கொைவற்தை ேொற்றுக்ருத்தைத் ையொரொக்கிவைொேொ, 
விதைதயத்  ையொரிக்கிவைொேொ அல்ைது உண்தேயில் 

க ொல்ைப்படுவதை அல்ைது க ொல்ைப்பைொைதைக் 
வகட்கிவைொேொ? என்று சிந்திக்கத்தூண்டிைொர். 
ஓத யில்ைொை க ொற்களும்  இன்றியதேயொைதவ.   
நேது உைல் அத வுகளும் உண்தேக்குப் புைம்பொை  
க ய்திகதள கவளிப்படுத்ைொது என்ைொர். 
  
இன்று நொம் உைக  மூகத் கைொைர்பு திைத்தைக் 
ககொண்ைொடும் வவதளயில், ேனுவுருவொை ேற்றும் 
உைகிற்கு வந்ை  கைவுளுதைய வொர்த்தை,    பை 
ைவைொை புரிைல்களுக்குள்ளொகியவைொடு, வொர்த்தை 
யொை இவயசு நிரொகரிக்கப்பட்ைொர்; துன்புறுத்ைப் 
பட்ைொர்; ைவைொகப் புரிந்து ககொள்ளப்பட்ைொர், 
என்ைொர். 

-கைொைர்ச்சி அடுத்ைப் பக்கம்.. 

குவந்ைொன்: தூய ஆவியொர் கபருவிழொவுக்கு ஆயத்ைேொக, 
இங்குள்ள புனிை வைொேொ பங்கில் பல்வவறு கேொழி 
குழுக்களுக்கு ஆன்மீக உருவொக்கப் பயிற்சி ஏற்பொடு 
க ய்யப்பட்ைது.  வகொ. அன்ைொ வைொங் ைதைதேயில் 
கைொைங்கப்பட்ை ‘புதிய நம்பிக்தக உருவொக்கப் பணிக் 
குழு’ (FFM) பங்தகச் வ ர்ந்ை பல்வவறு பணிக்குழுக்களின்  
ைனிப்பட்ை ேற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிதய கருத்தில் ககொண்டு 
இப்பயிற்சிக்கு ஏற்பொடு க ய்ைது.   இந்ை வநொக்கத்தின் 
அடிப்பதையில், வளர்ச்சிக்கொை புதிய வொய்ப்புகதள 
வழங்குவைற்கும், எதிர்கொைத் திட்ைங்களுக்கு அவர்கதள 
திைப்படுத்துவதுற்கும் இப்பயிற்சி ஏற்பொடு க ய்யப்பட்ைது.  
 
 தூய ஆவியொர் வருதக (கபந்ைவகொஸ்து)  பற்றிய இந்ை 

பன்கேொழிக்கொை  அேர்வு வே 27 அன்று, ைமிழ் 
திருத்தூதுப்பணிக் குழுவிைருக்கொக நதைகபற்ைது. ேறுநொள், 
வே 28 அன்று, அ.தி. . ைதைவர்கள், பங்கு 
பணிக்குழுக்களின் ைதைவர்கள், இைர முக்கிய குழு 
உறுப்பிைர்கள் ேற்றும் பங்கு ேக்களுக்கொக  "நம்பிக்தகக்கொக 
ஒன்ைொகப் பயணித்ைல்" என்ை ைதைப்பில், 
ைதைதேத்துவத்தை அதையொளம் கண்டு வளர்க்கும் 
வநொக்கத்தில் ஆங்கிைத்தில் நதைகபற்ைது. 

இப்பயிற்சியின் இறுதி அேர்வொைது கேன்ைரின் கேொழியில் 
‘சீைத்துவத்தில் அன்தை ேரியின் பங்கு’  ேற்றும் 
கபந்ைவகொஸ்துதவ வநொக்கிய திருஅதவயின் பயைத்தில் தூய 
ஆவியொரின் உைனிருத்ைல் என்ை கருப்கபொருளில்   
நதைகபற்ைது.  
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  மண்ணக முகத்தைப் புதுப்பிக்கும் ஆவியாரில் நிதைத்திருப்ப ாம்! 
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 ஆம், வாக்குறுதி நிறைவவறியது. “தூய ஆவி 
உங்களிடம் வரும்வ ாது நீங்கள் கடவுளது 
வல்லறைறயப் ப ற்று எருசவலமிலும் 
யூவேயா, சைாரியா முழுவதிலும் உலகின் 
கறடபயல்றல வறைக்கும் எனக்குச் 
சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள்” என்ைார் இவயசு 
(தி .1:8). எருசவலத்தில் வைல்ைாடியில் 
கூடியிருந்ே திருத்தூேர்கள், அன்றன ைரியா 
ைற்றும் 120 சவகாேைர் சவகாேரிகளுக்கு 
(தி .1:13-15) ைட்டுமில்லாது, உலக ைாந்ேர் 
அறனவருக்கும் தூய ஆவியானவர் 
ப ாழியப் ட்டிருக்கிைார். இவயசு உயிர்த்ே 
ஐம் த்ோவது நாளில் (ப ந்ேக்வகாஸ்து), 
புனிே வ துருவின் திருத்தூதுறைறயக் 
வகட்டு, மூவாயிைம் யூேர்கள் ைனம் 
ைாறினர். “உைது ஆவிறய நீர் அனுப் , 
அறவ  றடக்கப் ப றுகின்ைன; 
ைண்ணகத்தின் முகத்றேப் 
புதுப்பிக்கின்றீர்” (தி ா.104:30) என்ை 
இன்றைய திருப் ாடல் கூறுவது வ ால 
திருஅறவ அதிகாைப்பூைவைாக பிைந்ேது. 
இவயசுவின் திருத்தூேர்களால் போடங்கிய 
திருஅறவ பிைந்து ஈைாயிைம் ஆண்டுகளுக்கு 

வைலாகிைது.  இன்றைய முேல் வாசகம் 
(தி .2:1-11), ப ந்ேக்வகாஸ்து அன்று 
நிகழ்ந்ே அற்புே உருைாற்ை நிகழ்றவ 
வி ைைாக வருணிக்கிைது. விண்ணிலிருந்து 
வ ைாற்ைல் கிறடக்கும் என்ை இவயசுவின் 
வாக்குறுதி நிறைவவறுகிைது. பூட்டிய வீட்டில் 
அச்சத்வோடு இருந்ே திருத்தூேர்கள், 
கேவுகறளத் திைந்து பகாண்டு 
சமூகபவளியில் இவயசுவின் நற்பசய்திறயப் 
வ ாதிக்கத் போடங்கினர் என்று 
அறிகிவைாம்.  
 
இைண்டாம் வாசகம்   திருஅறவறய வளப் 
 டுத்ே தூய ஆவியானவரின்  ல்வவறு 
பகாறடகறள எவ்வாறு  கிர்ந்து பகாள்வது 
 ற்றி புனிே  வுல் விவரிக்கிைார். 
ப ாதுநன்றைக்காக நம் ைத்தியில் 
பசயல் டு வர் தூய ஆவியானவர். 
கிறிஸ்துவின் உடலான திருஅறவறயக் 
கட்டிபயழுப் வும், ப ாதுநலன் கருதி 
பிைருக்குப்  யன்ேைவும், ஆவியானவரின் 
பகாறடகள் வழங்கப் டுகின்ைன என  வுல் 
அடியார் வலியுறுத்துகிைார்.  

நற்பசய்தியில்   ாவத்தின் மீது அதிகாைம் 
அளிக்கும் தூய ஆவிறயச் சீடர்களுக்கு 
வழங்குகிைார்.  ாவத்றே ைன்னிக்கும் 
இச்பசயல் ஒப்புைவு அருளறடயாளத்றேக் 
குறிப்பிடுகிைது. அவே வவறள, பிைரின் 
குற்ைத்றே ைன்னித்து அன்பு பசய்ய 
வவண்டுபைன்ை கிறிஸ்துவ அறழப்ற யும் 
இது நிறனவுப் டுத்துகிைது.  
 
ப ந்ேக்வகாஸ்து விழாறவக் பகாண்டாடும் 
இவ்வவறளயில், உயிர்த்ே ஆண்டவர் 
பைாழிந்ே வார்த்றேகளுக்கும் வழங்கிய 
ஆவியின் பகாறடகளுக்கும் நாம் சிைப்புக் 
கவனம் பசலுத்ே வவண்டும்.  உலகம் 
முழுவதும் ஏைக்குறைய 30 லட்சம் வ ர் 
இந்ே கடும்போற்றுக்கு  லியாகியுள்ளனர். 
நம் நாட்டில் ைட்டும் கிட்டத்ேட்ட 40 
ஆயிைம் வ ர் இைந்திருக்கின்ைனர். வகாவிட்-
19 பகாள்றளவநாயும் இன்னும் இேை 
வநாய்களும், இக்காலச் சமூக ைற்றும் 
அைசியல் சீர்வகடுகறளப்  டம் பிடித்துக் 
காட்டும் பவளிப் ாடுகளாக இருக்கின்ைன.  
அச்சுறுத்தும் இந்ே பவளிப் ாடுகள் 

நம்மிடம் இருக்கும் ஆவிக்கு அ ாயச் 
சங்பகாலி ஊதுகின்ைன. 
 
எனவவ, நாம் திருமுழுக்கில் ப ற்றுக் 
பகாண்ட அருள்ப ாழிவில் நிறலத்திருக்க 
வவண்டும்.  ஏபனனில் அவ்வருள்ப ாழிவு 
உண்றையானது. அவவைாடு இறணந்து 
வாழ்வவாம் (1வயாவா.2:26-27). அப்வ ாது 
ைண்ணகத்தின் முகத்றே அவவை 
புதுப்பிப் ார் (தி ா.104:30).  
 

-அந்வோணி இன்னாசி. ஶ்ரீ பகம் ாஙான், 
பசர்டாங்  

தூய ஆவி ஞாயிறு 
       

1-ம் வாசகம்:    தி  2:1-11 
தி.  ாடல்:       104: 1ab,24.29bc-30. 31,34 
2ம் வாசகம்:     உவைா  8:8-17 
நற்பசய்தி:       வயாவா 4: 15-16, 23-26   
 
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 
திருப்புகழ் மாலை—தூய ஆவி 
பெருவி.ழா 

 பினாங்கு, புதிய மறைபரப்பு கழகம் 
ஏற்பாட்டில் பங்கு தறைவர்கள் 
உருமாற்ை பயிற்சி நறைபபற்ைது. 

21 புதிய கர்தினால்களுள் 
சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒருவர் 

பினாங்கு: பினாங்கு ைறைைாவட்டத்தில் 
இயங்கும் புதிய ைறை ைப்பு கழகம் 
முேன்முறையாக அேன் உருவாக்கப் 
 யிற்சிகறள ேமிழ்பைாழியில் சிைப் ாக 
நடத்தியது. அேன் ேறலவர் றைக்கல் 
அவர்களின் முயற்சியில் அவர்ேம் 
குழுவினவைாடு அப் யிற்சி இயங்கறல வழி 
வைற்பகாண்டார். பினாங்கு ைறை 
ைாவட்டத்தின ஆயர் பச ஸ்தியன் 
பிைான்சிஸ் அவர்களின் ஆசிவயாடு 
போடங்கிய இப் யிற்சி மூன்று 
சனிக்கிழறைகளில் காறல 9.00 ைணி 
போடங்கி 10.45 வறையிலும் முேல் 
 யிற்சியும் போடர்ந்து காறல 11.00 
போடங்கி 12.45 வறையிலும் இைண்டாவது 
 யிற்சியுைாக நடத்ேப் ட்டது.  
 
முதல் வாரம் 07-05-2022 
 
முேல்  யிற்சிக்கு ‘பநருக்கடி 
காலத்தில் கிறிஸ்துறவ பவளிக் 
பகாண்ர்ேல்’ எனும் ேறலப் 
பில் அருள்ேந்றே அமுல் 
வில்லியம் (ேமிழ்நாடு) அவர் 
களும், இைண்டாம்  யிற்சிக்கு   
‘ ங்கு ைக்களின் வேறவகள்’ 
எனும் ேறலப்பில்  சவகா. 
வ ாசப் சகாய ஆனந்த் 
அவர்களும் ப ாறுப்வ ற்றிருந் 
ேனர்.  
 
இரண்ைாம்  வாரம் 14-05-2022 
 
முேல்  யிற்சிக்கு ‘நான்  ணியாற்றும் 
ேறலவன்’ எனும் ேறலப்பில்  சவகா. 

பச ைாறல வைரி அவர்களும், இைண்டாம் 
 யிற்சிக்கு ‘சமூக இறடபவளியில் 
பநருங்கிய உைவு’ எனும் ேறலப்பில்  
அருள்ேந்றே பிைகாஷ் (ேமிழ்நாடு)   
அவர்களும் ப ாறுப்வ ற்றிருந்ேனர். 
 
மூன்ைாம்   வாரம் 21-05-2022 
 
முேல்  யிற்சிக்கு ‘நைது ஆசீர்கறளப் 
 கிர்ேல்’ எனும் ேறலப்பில்  சவகா 
ஆர்.வக.சாமி அவர்களும், இைண்டாம் 
 யிற்சிக்கு   ‘சமூக ஊடகத்தின் போடர்பு; 
எனும் ேறலப்பில் சவகா.  பிைான்சிஸ் 
வசவியர்   அவர்களும் ப ாறுப்வ ற்றிருந் 
ேனர். 
வகாவிட் 19 போற்றுக்குப் பின்,  ங்குகளில் 

இறளவயார் ைற்றும் முதிவயாரின் வருறக 
யும் ஈடு ாடும் பவகுவாகக் குறைந்துவிட்ட 
நிறலயில் வைற்கண்ட ஆறு ேறலப்புகளில் 
கருத்துக்கள்  கிைப் ட்டன.  
 

வத்திக்கான் நிகழ்வில் ேமிழ் வாழ்த்துப்  ாடும் அருள்சாவகாேரிகள் 

வத்திக்கான்: திருத்ேந்றே பிைான்சிஸ் 
அவர்கள், கடந்ே வை 29 ஞாயிறு 
நண் கலில் வத்திக்கானின் புனிே வ துரு 
வளாகத்தில் கூடியிருந்ே  ல நாடுகளின் 
ஆயிைக்கணக்கான திருப் யணிகளுக்கு 
அல்வலலூயா வாழ்த்போலி உறை வழங்கிய 
பின்னர், சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒருவர் உட் ட 
21 புதிய கர்தினால்களின் ப யர்கறள 
அறிவித்ோர். 
 

இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் ைாேம் 27ம் வேதி 
திருத்ேந்றே பிைான்சிஸ் அவர்கள் 
நடத்ேவிருக்கும் எட்டாவது கர்தினால்கள் 
அறவயில், இந்தியா, சிங்கப்பூர், பேன் 
பகாரியா, கிழக்குத் திவைார், ைங்வகாலியா 
ஆகிய ஆசிய நாடுகளிலிருந்து ஆறு வ ர், 
ஐவைாப் ாவிலிருந்து எண்ைர், ஆப்ரிக்கா 
விலிருந்து இருவர், வட அபைரிக்கா 
விலிருந்து ஒருவர், ைத்திய ைற்றும், 
இலத்தீன் அபைரிக்காவிலிருந்து நால்வர் 
என 21 வ றை புதிய கர்தினால்களாக 
உயர்த்துவார். 
 
 இந்ே 21 வ ரில் 16 வ ர், எண் து 
வயதுக்குட் ட்ட, புதிய ஒரு திருத்ேந்றே 
றயத் வேர்ந்பேடுக்கும் ேகுதியுறடயவர் 
கள். 5 வ ர் 80 வயறேக் கடந்ேவர்கள். 
 
ேற்வ ாது திருஅறவயில் இருக்கின்ை 208 
கர்தினால்களுள், 117 வ ர் 80 வயதுக் 
குட் ட்டவர்கள். வைலும், வருகிை ஆகஸ்ட் 
ைாேம் 27ம் வேதிவயாடு, திருஅறவயில் 
கர்தினால்களின் பைாத்ே எண்ணிக்றக 229 
ஆகவும், இவர்களில் எண் து 
வயதுக்குட் ட்டவர்கள் 133 ஆகவும் இருப் 
 ார்கள். இந்ே 133 கர்தினால்களுள் 21 
வ ர் ஆசியக் கண்டத்றேச் வசர்ந்ேவர்கள் 
என் து குறிப்பிடத்ேக்கது. 
 
21 புதிய கர்தினால்கள் 
 
1.திருவழி ாடு, ைற்றும், அருளறடயாள 
வ ைாயத்தின் ேறலவர் வ ைாயர்                    
Arthur Roche 

2.அருள் ணியாளர் வ ைாயத்தின் ேறலவர் 
வ ைாயர் Lazzaro You Heung sik, 
பேன் பகாரியா 

3.வத்திக்கான் நகை நாட்டின்  ாப்பிறை 
அறவயின் ேறலவர், ைற்றும், 
வத்திக்கான் நாட்டின் வைலாண்றைத் 
ேறலவர் வ ைாயர் Fernando Vé rgez 
Alzaga 

4. பிைான்சின் Marseille வ ைாயர் Jean-
Marc Aveline 

5. றநஜீரியாவின் Ekwulobia ஆயர் Peter 
Okpaleke 

6. பிவைசில் நாட்டின் Manaus வ ைாயர் 
Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. 

7. இந்தியாவின் வகாவா ைற்றும் டாைன் 
வ ைாயர் Filipe Neri António Ferrã o   

8. அபைரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் San Diego 
ஆயர் Robert Walter McElroy 

9. கிழக்குத் திவைாரின் திலி வ ைாயர் Vir-
gilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. 

10. இத்ோலியின் வகாவைா ஆயர் Oscar 
Cantoni 

11. இந்தியாவின் றைேைா ாத் வ ைாயர் 
Anthony Poola 

12. பிவைசில் நாட்டின் பிவைசிலியா வ ைாயர் 
Paulo Cezar Costa 

13. கானா நாட்டின் Wa ஆயர் Richard 
Kuuia Baawobr 

14. சிங்கப்பூர் வ ைாயர் William Goh Seng 
Chye 

15.  ைாகுவவ நாட்டின் Asuncin வ ைாயர் 
Adalberto Martínez Flores 

16. ைங்வகாலியா நாட்டின் Ulaanbaatar 

அப்வ ாஸ்ேலிக்க நிர்வாகி ஆயர் Gior-
gio Marengo, I.M.C. 

17. பகாலம்பியா நாட்டின் Cartagena வின் 
முன்னாள் வ ைாயர் Jorge Enrique 
Jimé nez Carvajal - 

18. ப ல்ஜியம் நாட்டின் Gent முன்னாள் 
ஆயர் Lucas Van Looy, S.D.B. 

19. இத்ோலியின் Cagliari முன்னாள் 
வ ைாயர் Arrigo Miglio 

20. இறையியல் வ ைாசிரியர் அருள் ணி 
Gianfranco Ghirlanda வச.ச. 

21. புனிே வ துரு ப ருங்வகாவிலின் 
வ ைருள்திரு Canon, Fortunato Frezza 

 
 

சிங்கப்பூர் வ ைாயர் William Goh Seng 

முேல்  க்கத் போடர்ச்சி.. 
 
 

“ஆனாலும் அவர் உறுதியாக நின்ைார், 
அவறை ஏற்றுக் பகாள்ளத் ேயாைாக 
இல்லாே உலகத்திற்கு மீட்பின் 
நற்பசய்திறயக் பகாண்டுவருவதில் அவரு 
றடய  ணிறய பவளிப் டுத்தினார்”.  
 
 ல்வவறு  ங்குகளிலிருந்து வந்திருந்ே  ங்கு 
சமூகத் போடர்பு  ணிகுழு அங்கத்தினர் 
களுக்கும்      ைற்றும் பைைால்ட், சமூகத் 
போடர்புக்கான உலக கத்வோலிக்கக் 
கழகம், இல்லங்களில் உள்ள கத்வோலிக் 
கர்கள், புனிே  வுல் அடிகள் 
அருள்சவகாேரிகள் ைற்றும் டிரினிட்டி  
வ ான்ை கத்வோலிக்க ஊடகங்களின் 
பிைதிநிதிகறளயும் அவர் வைவவற்ைார். 
 
 

அருள்ேந்றே ரிச்சைட் SJ அவர்கள், "நாம் 

சமூகத் போடர் ாளர்களாக இருக்கும் அவே 
வவறளயில்,  நாம்  கிறிஸ்ேவர்கள், 
கிறிஸ்துறவவய நாம்  றைசாற்றுகிவைாம்.  
எனவவ, நாம்  கிரும் பசய்திகள் 
எப்வ ாதும் கிறிஸ்துவிலும் அவர் நைக்குக் 
பகாடுத்ே நற்பசய்தியிலும் அேன் 
வவர்கறளக் பகாண்டிருக்க வவண்டும் 
என்றும்,  நற்பசய்திறய பவளிக்பகாணை 
கத்வோலிக்க ஊடகங்களுடன் ஒத்துறழக்க 
வவண்டியேன் அவசியம்  குறித்தும் அவர் 
கருத்துறைத்ோர்.  

சமூக ஊடகப்  ணியின் போறலவநாக்கு 
ைற்றும் ைறைத்தூோனது   "வநர்றையுடன்  
பசவிசாய்த்ேல், ஒன்றிறணந்து  றை 
சாற்றுேல்   ைற்றும் இறணந்திருத்ேல் ஆகிய 
வற்றை உள்ளக்கியுள்ளது என் றேயும் 
பேளிவுப் டுத்தினார்.  

-ேமிழாக்கம் : ஆர்.வக. 
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