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அவர்கள் உணவருந்தியபின் இயயசு சீய ோன் யேதுருவிடம், “யயோவோனின்  கன் 
சீய ோயே, நீ இவர்களைவிட மிகுதியோக என்மீது அன்பு செலுத்துகிறோயோ?” என்று 
யகட்டோர். அவர் இயயசுவிடம், “ஆம் ஆண்டவயே, எேக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு எே 
உ க்குத் செரியுய !” என்றோர். இயயசு அவரிடம், “என் ஆட்டுக்குட்டிகளைப் யேணி 
வைர்” என்றோர். இேண்டோம் முளறயோக இயயசு அவரிடம், “யயோவோனின்  கன் 
சீய ோயே, நீ என்மீது அன்பு செலுத்துகிறோயோ?” என்று யகட்டோர். அவர் இயயசுவிடம், 
“ஆம் ஆண்டவயே, எேக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு எே உ க்குத் செரியுய !” 
என்றோர். இயயசு அவரிடம், “என் ஆடுகளை ய ய்” என்றோர். {யயோவோன் 21:15-16) 

வத்திக்கோன்: “உங்களுக்கு அள தி 
உரித்ெோகுக” என்று, உயிர்த்ெ இயயசு ெம் 
சீடர்களை வோழ்த்தியளெ ள யப்ேடுத்தி, 
இளற இேக்க ஞோயிறோகிய, ஏப்ேல் 24, 
கடந்ெ ஞோயிறு கோளையில், வத்திக்கோனின் 
புனிெ யேதுரு சேருங்யகோவிலில் 
நிளறயவற்றப்ேட்ட திருப்ேலியில்  ளற 
யுளேயோற்றிேோர், திருத்ெந்ளெ பிேோன்சிஸ். 
 
யகோவிட்-19 சேருந்செோற்று ேேவலுக்குப் 
பின் முென் முளறயோக வத்திக்கோனின் 
புனிெ யேதுரு சேருங்யகோவிலில், இளற 
இேக்க ஞோயிறு திருப்ேலி நிளற 
யவற்றப்ேட்டது. அத்திருப்ேலிளய, புதிய 
வழியில் நற்செய்தி அறிவிப்புப்ேணி 
திருப்பீட அளவயின் ெளைவர் யேேோயர் 
ரீயேோ ஃபிசிக்சகல்ைோ அவர்கள் 
நிளறயவற்றிேோர். கடந்ெ இரு ஆண்டு 
கைோக, திருத்ெந்ளெ, இளற இேக்க 
ஞோயிறு திருப்ேலிளய, வத்திக்கோனுக்கு 
அருகிலுள்ை தூய ஆவியோர் ஆையத்தில் 
நிளறயவற்றிேோர். 
 
கடந்ெ ஞோயிறு திருப்ேலியில் ேங்கு சேற்ற 
திருத்ெந்ளெ பிேோன்சிஸ் அவர்கள் ஆற்றிய 
 ளறயுளேயில், கடவுளின் இேக்கத்ளெ 
சவளிப்ேடுத்தும், “உங்களுக்கு அள தி 
உரித்ெோகுக” என்ற செோல்ைோடல்கள், 
 கிழ்ளவ அளிப்ேளெயும், பின்ேர் 
 ன்னிப்பு வழங்குவளெயும், இறுதியில், 
துன்ேங்களில் ஆறுெைளிப்ேளெயும் 
கிறிஸ்ெவர் கள் கண்டுசகோள்கின்றேர் 
என்று கூறிேோர். 
 
மகிழ்வால் நிரப்புகிறது 
 
இயயசுவின்  ேணத்திற்குப்பின், ெங்க 
ளின் யேோெகேோல் ளகவிடப்ேட்ட 
ெோகவும், அச்ெத்ெோலும் நிளறந்திருந்ெ 

சீடர்கள் ென் முகத்ளெப் ேோர்ப்ேெற்கு 
சவட்க ளடயோெ வண்ணம், அவர் 
களுக்கு, அள தி உரித்ெோகுக என்று 
வோழ்த்தி, அவர்கள் ெங்களின் கவேத்ளெ 
ெம்ேக்கம் திரும்பு ோறு இயயசு செய்ெோர் 
என்று திருத்ெந்ளெ செரிவித்ெோர். 
 
சீடர்கள் ெேக்குச் செய்ெளவ குறித்து 
இயயசு அவர்களைக் கடிந்துசகோள்ை 
வில்ளை,  ோறோக, அவர்களுக்கு ெேது 
வழக்க ோே கனிவன்ளேக் கோட்டிேோர் 
இதுயவ சீடர்களுக்கு, அவர்கள் 
இழந்திருந்ெ  ேஅள திளய மீண்டும் 
சகோணர்ந்ெது,  ற்றும், அது,  ன்னிப்ேோல் 
தூய்ள ப்ேடுத்ெப்ேட்ட புதிய  னிெர் 
கைோக அவர்களை ஆக்கியது என்றுளேத்ெ 
திருத்ெந்ளெ, இயயசு சீடர்களைப் 
புறக்கணியோ ல், அவர்களுக்கு  கிழ்ளவ 
அளித்ெோர் என்று கூறிேோர். 
 
மன்னிப்பு வழங்குதல் 
 
“உங்களுக்கு அள தி உரித்ெோகுக! 
ெந்ளெ என்ளே அனுப்பியது யேோை 
நோனும் உங்களை அனுப்புகியறன்” என்று 
இயயசு மீண்டும் சீடர்களை யநோக்கிக் 
கூறியது ேற்றிய சிந்ெளேகளை வழங்கிய 
திருத்ெந்ளெ பிேோன்சிஸ் அவர்கள்,  
கடவுளின்  ன்னிப்ளேப் சேற்றபின், 
சீடர்கள் ெோங்கள் சேற்ற கடவுளின் 
இேக்கத்தின் தூதுவர்கைோக  ோறும் 
வண்ணம் அவர்களை இயயசு, ஒப்புேவின் 
நோயகர்கைோக ஆக்கிேோர் என்று கூறிேோர். 
இன்றும், என்றும் திருஅளவயில்  ன்னிப்பு 
இவ்வழியியையய சேறப்ேடயவண்டும் 
என்றுளேத்ெ திருத்ெந்ளெ, நோம் 
அளேவரும், வோழும் சுழலில் கடவுளின் 
இேக்கத்ளெ இயெயேோல் ேேப்ேயவண்டும் 
எேவும் யகட்டுக்சகோண்டோர். 

ஆறுதல் அளிக்கப்படுகிறது 
 

ெம் உயிர்ப்பில் ென் அவநம்பிக்ளகளய 

சவளிப்ேடுத்திய திருத்தூெர் யெோ ோ 
விடம் இயயசு ேோெத்யெோடு நடந்து 
சகோண்டபின், யெோ ோ நம்பிக்ளக 
யோைேோக  ோறிேோர்  ற்றும், “நீயே என் 
ஆண்டவர்! நீயே என் கடவுள்!” என்ற 
சிறந்ெ நம்பிக்ளக அறிக்ளகளயயும் அவர் 
சவளியிட்டோர் என்றுளேத்ெ திருத்ெந்ளெ, 
நோம் எல்ைோருய  யெோ ோவின் களெ 
யயோடு செோடர்பு சகோண்டுள்யைோம், 
இயயசுவும் ெம் இேக்கத்யெோடு நம்மிடம் 
வந்து ஆறுெைளிக்கிறோர் என்று கூறிேோர். 
அயெயநேம், நோம் அனுேவித்துள்ை 
கடவுளின் இேக்கம், நம் ெயகோெேர் 
ெயகோெரிகளின் கோயங்களைப் ேோர்ப் 

ேெற்கு உெவயவண்டும், வோழ்வில் 
ெோங்கமுடியோெ யவெளேகளையும் 
சூழல்களையும் எதிர்சகோள்ளும்யேோது, 

நம்ள விட இன்னும் அதி ோே துன்ேங் 
களை அள தியோகத் ெோங்கிக் சகோள் 
கின்றவர்கள் நம்ள ச் சுற்றி இருக் 
கின்றேர் என்ேளெ உணர்யவோம் என்று 
திருத்ெந்ளெ கூறிேோர். 
 
வோழ்வில் துன்ேச் சுள கைோல் துன்புறு 
யவோரின் கண்களைப் ேோர்த்து, இயயசு, 
“உங்களுக்கு அள தி உரித்ெோகுக!” 
என்று மீண்டும் செோல்கிறோர் 
என்றுளேத்து, ென்  ளறயுளேளய நிளறவு 
செய்ெோர், திருத்ெந்ளெ பிேோன்சிஸ். 

 

கிறிஸ்யடோேர் பிேோன்சிஸ்: வத்திக்கோன்  

பினாங்கு திருத்த ாண்டர்களும்  ஆயரும்  
ககமரன் மலையில் ஒன்றுகூடினர் 

திருத்தந்தத வலியிறுத்து 

பிேோங்கு: பிேோங்கு  ளற ோவட் 
டத்தின் ஆயர்  செேஸ்தியன் 
பிேோன்சிஸ்  ற்றும் பிேோங்கு 
 ளற ோவட்டத்தின் நிேந்ெே 
திருத்செோண்டர்கள்  ற்று  
திருத்செோண்டர்க்கோே- யவட் 
ேோைர்கள் குழுவுடன் கடந்ெ  
ஏப்ேல் 19 முெல் 21 வளே ெங்கள் 
துளணவியருடன் யெர்ந்து   
யக ேன்  ளைக்கு ஒரு ேயணம் 
ய ற்சகோண்டிருந்ெேர்,  
 
ெோேோ ேோத்ெோவில்  உள்ை 
அருள்ெந்ளெ விருந்திேர் இல்ைத் 
தில் இந்ெக் குழுவிேர்  இேண் 
டளே நோட்கள் ஒருவளே ஒருவர்  
(சிைர் முெல் முளறயோக) அறிமுகப் 
ேகிர்வுக்கோே  அ ர்வும்,  

செோடர்ந்து சுற்றிப்ேோர்த்ெலும்,  
ஒன்றோக உணவு உட்சகோள்ளு 
ெலும் பின்ேர் அங்குள்ை 
கோர்ய ல் அன்ளே சிற்றோையத் 
தில்  திருப்ேலியிலும் கைந்து 
சகோண்டேர்.  
 
அடுத்து,  புென்கிழள  20 ஏப்ேல் 
அன்று. திருத்செோண்டர் ைோெேஸ் 
அவர்கள் திருப்ேலியில் லூக்கோ  
24:13-35 எம் ோவு செல்லும் 
ேோளெயில் எனும் ெளைப்பில் 
ேகிர்ந்து சகோண்டோர்.  தூய 
ஆவியோர் உண்ள யியையய  ளற 
சேோருைோகவும் புரிந்துசகோள்ை 
முடியோெ வழிகளிலும் செயல்ேடு 
கிறோர்.  அறிமுக ற்றவர்கள் 
 ற்றும்  ந்ெபுத்தி சகோண்டவர் 

கயைோடு இளணந்து  ஒன்றிப்ளே 
வைப்ேடுத்தி, எளிள யோே 

வழியில் உறளவ வைப்ேடுத் 
திேோர் என்றும், உறவின் 

செோடர்ளே ஆழ ோே நிளைக்குக் 
சகோண்டு செல்ை எளிெோே 
வழிமுளறளயப் பின்ேற்றிேோர் 
என்றும் ேகிர்ந்து சகோண்டோர்   
செோடர்ந்து திருத்செோண்டர் 
ெந்ெேெோமி  ற்றும் ெகோய ய ரி 
ஆகியயோர்   "இது உண்ள யில் 
எங்களுக்கு ஒரு புதிய  ற்றும் 
அற்புெ ோே அனுேவம்; அழகோே 
இயற்ளகயுடன் இளணந்து மிகுந்ெ 
 கிழ்ச்சியுடன். எங்களை 
முன்யேறத் தூண்டிய அளேவரு 
டனும் செைவழித்ெ ஒவ்சவோரு 
ெருணத்ளெயும் நோங்கள் அன்பு 
செய்யெோம்’ என்று கருத்துளேெ 
ெேர். 

செோடர்ச்சி– அடுத்ெப் ேக்கம் ..  
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என்மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா?   
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இறைப்பாறையில் பயணித்து நமது 
இலக்குகறை மமற்ககாள்ை பாஸ்கா காலம் 
மூன்ைாம் ஞாயிறு திருப்பலிக் ககாண்டாட் 
டத்திற்கு அறைக்கப்பட்டிருக்கிமைாம். 
இலக்குகறை நிர்ணயித்து அவற்றை அறடய 
ஓயாது ஓடிக் ககாண்டிருக்கின்மைாம். 
இதுமவ வாழ்க்றகப் பயணமாக கருைப் 
படுகின்ைது. நம் இறைவன் நம் மீது ஒரு 
மநாக்கம் வகுக்கின்ைார். இறைவனின் 
மநாக்கமும் நமது இலக்குகளும் ஒமே 
பாறையில் பயணிக்கும் மபாது நம் வாழ்வு 
கனி ைரும் வாழ்வாகிைது. 
 

இன்றைய முைல் வாசகத்தில் இமயசு 
கிறிஸ்து பற்றிய நற்கசய்திறயப் 
பறைசாற்றிய மபதுருவும் திருத்தூைர்களும் 
துன்புறுத்ைப் படுவறைக் காண்கின்மைாம் 
மவைறைகளின் மத்தியிலும் 
”மனிைர்களுக்கு கீழ்ப்படிவறை விட 
கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிவது மமல்” என்று தூய 
ஆவியின் அருைால் துணிமவாடு 
பதிலளிக்கிைார்கள். இன்றைய சமுைாயத் 

திலும் இமயசு கிறிஸ்துறவ ஏற்றுக் ககாண்ட 
மக்கள் பல்மவறு வறககளில் ைாக்கப் 
படுகிைார்கள், துன்புறுத்ைப்படுகின்ைார்கள். 
சட்டங்கைால் ஆட்டுவிக்கப்படும் கபாம்றம 
மனிைர்கள் ஆண்டவரின் கூட்டத்றை 
அழித்துவிட முறைப்பாக உள்ைார்கள் 
என்பது கவள்ளிறடமறல. ககான்ைழித்ை 
ககாறலகாே கூட்டத்றைமய மன்னித்ை 
இமயசுவின் மக்கள் அல்லவா நாம்? 
கபாறுறமறய மைதில் ககாண்டு தூய 
ஆவியின் துறணறய உடலில் ககாண்டு, 
திருத்தூைர்கறைப் மபால கடவுளுக்கு 
கீழ்ப்படிவமை மமல் என்று துணிந்து 
நற்கசய்திறய வாழ்வாக்குமவாம். 
 

இன்றைய நற்கசய்தி வாசகத்தில் சீடர் 
களுக்கு காட்சி ைரும் இமயசு மபதுருறவ 
ஆயைாக நியமிக்கிைறைக் காண்கின்மைாம். 
இமயசுவின் இைப்பால் நம்பிக்றக இைந்ை 
மபதுரு ’மீன்பிடிக்க மபாகின்மைன்’ என்று 
பறைய வாழ்க்றகக்கு திரும்புகின்ைார். 
மபதுருவின் எண்ணங்கறை வாசித்ை 
இமயசு, திருஅறவறய வழிநடத்ை 

மபதுருறவ முைல் ஆயைாக்கி, ைம்றமப் 
பின்கைாடே பணிக்கின்ைார். இமயசு 
மபதுருவிடம் மகட்கக்கூடிய மகள்விறய, 
“மபதுருமவ! நீ இந்ைப் படகு, வறல, 
உன்னுறடய உைவுகள் இவற்றுக்ககல்லாம் 
மமலாக என்றை அன்பு கசய்கிைாயா?” 
என்று இமயசு மகட்பைாகக் கூட எடுத்துக் 
ககாள்ைலாம்.  
 

மபதுருவும் மற்ை எல்லாவற்றையும்விட 
எல்லாறேயும்விட இமயசுறவ மிகுதியாகக் 
அன்புகசய்கின்ைார். அந்ை அன்பிற்கு ஈடாக 
அவர் இமயசுவுக்காக எறையும் கசய்யத் 
துணிகின்ைார். நாம் இமயசுறவ அன்பு 
கசய்கிமைாம் என்பறை, மபதுருறவப் 
மபான்று அவருறடய மந்றைறயப் மபணிப் 
காப்பைன் மூலமாகவும் மந்றையின் 
மைறவகறைப் பூர்த்தி கசய்வைன் 
வழியாகவும் கவளிப்படுத்துமவாம். அைன் 
வழியாக இறையருள் நிறைவாய்ப் 
கபறுமவாம். ஆடுகறைப் மபணி வைர்க்க 
மவண்டியப் கபாறுப்பு அல்லது இறைமக்கள் 
சமூகத்றைப் மபணிவைர்க்க மவண்டிய 

கடறம எப்படி மபதுருவிடம் ககாடுக் 
கப்பட்டமைா, அதுமபான்று நம்மிடமும் 
ககாடுக்கப்பட்டிருக்கின்ைது. ஆகமவ, 
நம்மிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்ட கபாறுப்பிறை 
உணர்ந்து, மந்றைறய நல்ல முறையில் 
மபணி வைர்ப்பதும் மமற்பார்றவ 
கசய்வதும் இவற்றைகயல்லாம் கட்டாயத் 
தின் மபரில் அல்ல, மை உவப்புடன் 
கசய்வது நம்முறடய கடறமயாகும். 

-ஆர்.மக.  
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2ம் வாசகம்:      திகவ 5: 11-14  
நற்கசய்தி:        மயாவான்  21:1-19     
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 ஆயர் மாமன்ற பேரவை முன்தயாரிப்பு 
கூட்டம் மலாக்கா மவறைட்ட 

இவைஞர்களுக்காக நவடபேற்றது 

தூய ஆவியாருக்கு  நம்ேகத்தன்வமபயாடும் 
பிரமாணிக்கபதாடும்  பெயலாற்ற 

அவைக்கிறார்  ஆயர் பேர்னர்ட் போல்  

முைல் பக்கத் கைாடர்ச்சி 

திருத்கைாண்டர்  கிகைகமண்ட் அவர் 
களின்  (பிைாங்கு திருத்கைாண்டர்களின்  
ைறலவர்) துறணவியார்  மமரி கசம், 
"மறைவிகளுக்கு மட்டும்" என்ை வட்ட 
மமறசயில் மறைவிமார்கறை கநருக் 
கமாை உைவுக்குள் ககாணர்ந்ைார்.  
மமலும் "நமது வாழ்க்றக, ஆைேவு மற்றும் 
சிரிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் மறைவிகளுக்கு 
இறடமய நல்ல பிறணப்புடன் 
புத்துணர்ச்சியூட்டும்" முழு பயணமாக 
அப்பயணம் அறமந்துள்ைைாகக் கூறிைார். 
 

ஆயர் கசபஸ்தியன் அவர்கள், "வாழ்க்றக 
மற்றும் நம்பிக்றகறயகயாட்டிய காரியங் 
களில் பிறணப்பு மற்றும் பகிர்வுக்காை 

இதுமபான்ை மநேம், இது திருத்கைாண்டர், 
திருத்கைாண்டருக்காை மவட்பாைர்கள், 
மறைவிகள் மற்றும் ஆயர் ஆகிமயாறே 
அறமதி மற்றும் றைரியத்துடன் முன்மைைத் 
தூண்டுகிைது" - உண்றமயில் இந்ை பயண 
மாைது ஓர் ஒன்றிப்புக்காை பயணமாகிைது” 
என்ைார். 

நிறைவாக, திருத்கைாண்டர்  கிகை 
கமண்ட் அவர்கள், ஆயர்  கசபஸ்தியன் 
அவர்களின் வருறகக்கும் ஆைேவிற்கும் 
ஆழ்ந்ை பாோட்டுகறைத் கைரிவித்ைார். 
ஆயர் அவர்களின் பங்கு இன்றியறமயாைது 
என்றும்,   திருஅறவயில் நிேந்ைே 
திருத்கைாண்டர்களின் வாழ்வுக்கும் 
வைர்ச்சிக்கும்   அவருடைாை ஒன்றிப்பு 
முக்கியமாைது என்றும் அவர் விவரித்ைார். 

“கரித்ைாஸ் மமலசியா  (Caritas Malaysia) 
அைன்   மைசிய சந்திப்பு மற்றும் திட்டமிடல் 
பயிற்சிறய முடிப்பைற்காக மலாக்கா- 
க ாகூர்  மறைமாவட்டத்தின் ஆயர் 
கபர்ைார்ட் மபால் அவர்களின் ைறலறமயில்  
ஒரு திைந்ை உறேயாடலுக்கு ஏற்பாடு 
கசய்ைது.   இதில்  தீபகற்ப மமலசியா 
மற்றும் சபா , சேவாக்   ஆகிய பகுதிகறைச்  
மசர்ந்ை அறைத்து மறைமாவட்ட 
இயக்குநர்கள் மற்றும் பங்கு 
உைவியாைர்கறையும், இச்சந்திப்பின் மபாது 
ஆயர் அவர்கள், மமலசிய திருஅறவறய 
வழிநடத்தும்  தூய ஆவியாருக்குக் 
கீழ்ப்படிைலுடனும் பிேமாணிக்கத்துடனும்  
கசயலாற்ை மவண்டும்  எை அறைப்புவிடுத் 
ைார்.      
 
கடவுள் எறைக் கட்டிகயழுப்ப  விரும்பு 

கிமைாமோ அறை நாம் கட்டும்மபாது…. தூய 
ஆவியாருக்குக் கீழ்ப்படிைல் மவண்டும்  
(ஆவியார்  கசால்வது என்ை? காண்க: 
கெோல்ட், பிப்ேவரி 13, 2022) நம்பிக்றக 
மற்றும்  கீழ்ப்படிைறல ஆவியார் 
எதிர்ப்பார்க்கிைார்,  கீழ்ப்படிைலுக்கு 
ஒழுக்கம் மைறவ. நாம் கீழ்ப்படிைல் மற்றும் 
தூய ஆவியாருக்கு அர்ப்பணித்து,  

நம்பகமாக இருக்க மவண்டும். மமலும்,  
ஒப்புக்ககாண்ட முடிவுகள் மற்றும் ஒருமித்ை 
கருத்து மற்றும் ஒருவறே கயாருவறே 
கயாருவர்  மதிக்கவும்  மவண்டும்.    
அலுவலகத்தின் கசயல்பாடா ைது,   "கபரிய 
எண்கணய்  கப்பறல வழிநடத்ை ஒமே ஒரு 
மகப்டன் மட்டுமம கசயல்படுகிைார்.  
அவ்வாறு,  மமலசியாவின் ஒவ்கவாரு 
மறைமாவட்டத்திற்கும் ைனித்து வமாை ஒரு 
சமூக அடிப்பறடயிலாை பங்கு காரித்ைாறை 
உருவாக்க மவண்டுமாைால், கீழ்ப்படிைல், 
அேப்பணித்ைல் மற்றும் நம்பகத்ைன்றம 
ஆகிய மூன்றையும் அணுகு முறையில் 
ஏற்றுக்ககாள்வது நமக்கு  முக்கியமாகும். 
 
காரித்ைாஸ் மமலசியா இப்மபாது அைன் 
பாேம்பரிய கசயல்பாட்டு வழிமுறையி 
லிருந்து விலகி சமூகம் சார்ந்ை  பங்கு மற்றும்  
மறைமாவட்ட அைவில்   அைன் 
கசயல்பாடுகறை மாற்ை  விரும்புகிைது. இது 
முழு சமூகத்றையும் உள்ைடக்கியது, 
இைைால்,  இறுதியில் சமூக எண்ணம் 
ககாண்டவர்களுடன் சமூக வறலப் 
பின்ைலாக அைன் கசயல்பாடுகள் மாறும். 
இந்ை இலக்றக அறடவைற்கு  மநேம் 
எடுக்கும் என்பறை ஆயர் அவர்கள் 
ஒப்புக்ககாண்டார், மமலும் கமதுவாக  தூய 
ஆவியாரின் கசயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப 
கசயல்பட மவண்டும் என்று அறைவருக்கும் 
நிறைவூட்டிைார். மமலசிய திருஅறவயின் 
சமூக பணிக்கு மசறவ கசய்வதில், 
காரித்ைாஸ் "மக்கறையும், சமூகங்கறையும்,  
பங்குகறையும்    கட்டிகயழுப்புைல் 
ஆகியவற்றை இலக்காகக் ககாள்ை 
மவண்டும். இது மமலசிய திருஅறவக்கு  
நமது பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று மமலும் 
வலியுறுத்திைார். 
 

ஆயர் மாமன்ை மபேறவ முன்ையாரிப்பு 
கூட்டம் கடந்ை 2022 ஏப்ேல் 26ஆம் மைதி 
கசவ்வாய்க்கிைறம மலாக்கா புனிை 
பிோன்சிஸ் மசவியர் மைவாலயத்தில், 
மலாக்கா மறைவட்ட இறைஞர்களுக்காக 

நறடகபற்ைது.  மலாக்கா, புனிை சமவரியார் 
மைவாலயம் மற்றும் அைனுடன் இறணந்ை 
புனிை அன்ைம்மாள் சிற்ைாலயம், அமலார் 
கா ா, தூய ஆவியாைவர் மைவாலயம் 
 ாசின் மற்றும் அைனுடன் இறணந்ை புனிை 
யாகப்பர் சிற்ைாலயம் கமர்லிமாவ் மசர்ந்ை 
இறைஞர்கள் 40 மபர் இதில் கலந்து 
ககாண்டைர். 

இந்ை நிகழ்வாைது அருள்பணியாைர் சிரில் 
மரியநாயகம் அவர்கைால் அறே மணி மநே 
நற்கருறண ஆோைறையுடன் ஆேம்பித்து 
வந்திருந்ைவர்கறை தூய ஆவியின் 
ஒன்றிறைப்புடன் கசயல்பட அறைத்ைார். 
நற்கருறண ஆோைறைக்கு பிைகு 
பங்குத்ைந்றையும் மறைமாவட்ட ஆயர் 
மாமன்ை ைறலவருமாை அருள்பணியாைர் 
மமாசஸ் இோயப்பன் கலந்து ககாண்ட 
அறைத்து இறைஞர்கறையும் வேமவற்று 
இந்ை மாதிரி நறடகபறும் நிகழ்வுகளில் 
ஒமே திருஅறவயாக கலந்து ககாண்டு, 
ஒருவர் மற்ைவேது கருத்துக்கறை 
கசவிமடுத்து ஒரு மறைவட்டமாக 
இறணந்து கசயல்படமிகவும் உைவியாக 
இருக்கும் என்று கூறிைார். அமைமநேத்தில் 
அருள் பணியாைர் மமாசஸ் அவர்கள் பங்கு 
கபறும் இறைஞர்கள் திருவழிபாட்டு 

பணியில் மட்டுமம கவைம் கசலுத்ைாமல் 
இன்னும் பிை பணிகைாை இறைநம்பிக்றக 
ைமது கசாந்ை வாழ்வில் இமயசு கிறிஸ்துவின் 
சீடர்கைாக வாழ்ைல் மற்றும் நமது ஆன்மீக 
மைறவகள் குறித்தும் கலந்துறேயாட 

பங்மகற்பாைர்கறை நிறைவுறுத்திைார். 

கைாடர்ந்து அருள்பணியாைர் சிரில் 
அவர்கள் இைற்கு முன் நறடகபற்ை 
மாமன்ை மபேறவயின் விைாக்களுக்கு 
இறைமக்கள் ககாடுத்ை பதில்களின் 
முக்கியக் கூறுகைாை அைன் பலம் மற்றும் 
பலவீைம் எதிர்கால திருஅறவயின் 
மகாட்பாடுகள் ககாண்டு விைக்கிைார் 
இந்ை குழு கலந்துறேயாடலில் கலந்து 
ககாண்ட இறைஞர்களில் பலர் ஆர்வமாக 
ைங்கள் கருத்துகறை பகிர்ந்ைைர்.  
இதுமபான்று பல முக்கிய நிகழ்வுகறை 
இறைஞர்களுக்காக ஏற்பாடு கசய்யுமாறு 
மகட்டுக் ககாண்டைர் இது மாதிரியாை 
நிகழ்வுகள் இந்ை இரு வருட மகாவிட் 
கைாற்றுமநாய் காலகட்டத்தில் விலகி 
இருக்கும் இறைஞர்கறை திருஅறவயில் 
மீண்டும் இறணப்பைற்கு மிகவும் உைவியாக 
இருக்கும் என்று கூறிைர். 

மறைமாவட்ட அைவிலாை இந்ை ஆயர் 
மாமன்ை மபேறவயின் உச்சகட்ட 
கூட்டமாைது எதிர்வரும் 2022ஆம் ஆண்டு 
மம மாைம் மூன்ைாம் மைதி க ாகூர் பாரு 
விலுள்ை அமல உற்பவ அன்றை 
மைவாலயத்தில் நறடகபறும். 

தற்பபோது பல்பேறு சூழல்களில், 
சிலபேரங்களில் வேளிப்படையோகவும், 
சிலபேரங்களில் மடைேோகவும் சமய 

சுதந்திரம் ேசுக்கப்படுகின்ைது - 
திருத்தந்டத பிரோன்சிஸ் 
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