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‘உழைக்க மனமில்லாத எவரும் உண்ணலாகாது’ என்று நாங்கள் உங்களிழையே 
இருந்தய ாயத உங்களுக்குக் கட்ைழை ககாடுத்திருந்யதாம். உங்களுள் சிலர் 
எந்த யவழலயும் கெய்ோமல் யொம்ய றிகைாகச் சுற்றித்திரிந்து, பிறர் யவழலயில் 
தழலயிடுவதாகக் யகள்விப் டுகியறாம். இத்தழகயோர் ஒழுங்காகத் தங்கள் 
யவழலழேச் கெய்து, தாங்கள் உண்ணும் உணவுக்காக உழைக்க யவண்டும் என 
ஆண்ைவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் க ேரால் கட்ைழையிட்டு அறிவுறுத்துகியறாம். 
( 2 கதெ 3: 10-12) 
 

உலக ஆயர் மாமன்ற 
கூட்டு ஒருங்கியக்கப் 
பேரவை பமலும் 

ஓராண்டுக்கு நீடிப்பு! 
வத்திக்கான்:  202 3  அக்யைா ரில் முடிவழைே 
யவண்டிே உலக ஆேர் மாமன்ற கூட்டு ஒருங்கிேக்கப் 
ய ரழவ  2024 அக்யைா ர் வழர நீட்டிக்கப் டும் 
என்று திருத்தந்ழத பிரான்சிஸ்  ெமீ த்தில் 
அறிவித்துள்ைார். 
 
கைந்த அக்யைா ர் 16 ஆம் யததி தனது மூயவழை 
இழறயவண்ைல்  உழரயில் ய சிே அவர், உலக ஆேர் 
மாமன்ற கூட்டு ஒருங்கிேக்கப் ய ரழவழே  2023 
அக்யைா ர் மற்றும் அக்யைா ர் 2024 -ல்   இரண்டு 
அமர்வுகைாகப் பிரிப் தற்கான தனது முடிழவப் 
 கிர்ந்து ககாண்ைார். 
 

"மிகவும் நிதானமான  ஆய்வுகழைப் க றுவதற்காக" 
தான் இந்த முடிழவ எடுத்ததாக திருத்தந்ழத  
பிரான்சிஸ் விைக்கினார். "கூட்டு ஒருங்கிேக்க  
கெேல்முழறயின்  லன்கள்  ல உள்ைன, ஆனால் 
அழவ முழு முதிர்ச்சிழேப் க ற  அவெரப் ைாமல் 
இருப் து அவசிேம்" என்று அவர் யமலும் 
கருத்துழரத்தார். 
 
  
 
 
 
 

 உலகைாவிே ஆேர் ய ரழவகள், மழறமாவட்ைங்கள் 
மற்றும் ய ராலேங்கள் ஆகிேவற்றில் இருந்து  நாம் 
க ற்ற  ல தகவல்கள் கதாைர் ாக  சியனாைல் 
கெேல்முழறயின் முதல் கட்ை ஆய்வுக்கான கைழம 
கழையும் க ாறுப்புகழையும் எடுத்துக்ககாண்ை 
 ணிக்குழுக்களின் ஈடு ாடும் முேற்சியும்  
ஊக்கமளிப் தாக உள்ைது.  மாமன்றத்தின்  கருப் 

க ாருைான ‘ஒற்றுழம,  ங்யகற்பு மற்றும் 
மழறத்தூது’ -என் து இழறமக்களின் ஆயலாெழன 
ோல் உருவாக்கப் ட்ைதுதான். இழவ அழனத்திற்கும் 

நாங்கள் உண்ழமயியலயே நன்றியுள்ைவர்கைாக 
இருக்கியறாம். அயத யவழையில், இந்தக் 
காலக்கட்ைத்தில், இழறமக்களின்  உண்ழமோன 
அனு வத்ழதப் க றுவதற்கு அதிக வாய்ப்ழ  
வைங்குவதற்காக, சியனாைல் கெேல்முழறயின் முதல் 
கட்ைக் காலத்ழத நீட்டிக்க யவண்டும் என்ற 
யகாரிக்ழகழே   மீண்டும் மீண்டும்  ல தரப்பினர் 
யகட்டுக்ககாண்ைதற்கிணங்க இந்த ஓராண்டு கால 
நீடிப்பு வைங்கப் டுகிறது என்றார் திருத்தந்ழத. 
 

மலாக்கா-ஜ ாகூர் 
மவறமாைட்டத்தில் 
அருங்ஜகாவட 
எழுச்சிக் பேரணி!   

க ாகூர்  ாரு: கைந்த அக்யைா ர் மாதம் 22-ம் நாள் ய ாகூர் 
மழறமாவட்ைத்தின் 31-வது தமிழ், ஆண்டு அருங்ககாழை எழுச்சி 
ய ரணி மய ாடி ழமேத்தில் நழைக ற்றது. ‘மண்ணுலகிற்கு உப்பும் 
உலகிற்கு ஒளியும்’ எனும் ழமேக்கருத்ழதத் தாங்கி மலர்ந்த 
இந்நிகழ்வில்,  கதற்கு க ாகூர் மழறவட்ைம், வைக்கு-ழமே 
மழறவட்ைம் மற்றும் மலாக்கா மழறவட்ைம் என மூன்று 
 குதிகளிலிருந்தும் ஏறக்குழறே 550 ய ர்  ங்யகற்றனர். காழல 9 
மணி கதாைக்கம் மாழல 5.30 மணி வழர நழைக ற்ற இந்நிகழ்வு  
புகழ் ஆராதழன, இழறவார்த்ழத அஞ்ெலி மற்றும்  ரத 
நாட்டிேத்யதாடு, அருள்தந்ழத ராேன் இன்னாசி மற்றும் அருள்தந்ழத 
ழமக்கல் மண்ணாேகம் இருவரும் குத்து விழைக்ழக ஏற்றிேயதாடு    
கதாைங்கிேது.  இப்ய ரணி இழையிழையே புகழ் ஆராதழன மற்றும் 
சிறப்பு கொற்க ாழிவுகளுைன் சிறப்புற்றது.  

அருள்தந்ழதேர்கள் சிரில் மண்ணாேகம் மற்றும்  ராேன் இன்னாசி 
ஆகியோர் சிறப்பு கொற்க ாழிவாைர்கைாக அழைக்கப் ட்டிருந்தனர். 
இழையோர் முதல் முதியோர் வழர  ங்கு க ற்ற இக்கருந்தரங்கில் 
கைந்து வந்த  மழறமாவட்ைத்தின்  50 ஆண்டுகால   நம்பிக்ழகப் 

ய ாரட்ை  ேணம் நிழனவுகூரப் ட்ையதாடு, கதாைர்ந்து தூே 
ஆவிோரின் வழிகாட்டுதலில் ய ாராட்ைத்ழத கதாைர அழனவரும் 
ஊக்கமூட்ைப் ட்ைனர். இய்நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப் ாக குணமளிப்பு 
இழறயவண்ைலும் திருப் லியும் அழமந்தது. இந்நிகழ்வில் 

சூழெநாதன் அந்யதாணிமுத்து  

‘எங்ககல்லாம் ஒற்றுழமயில்ழலயோ, எங்ககல்லாம் 
உறவுகளிழையே பிைவுகள் உள்ையதா அங்யக தூே 
ஆவிோரின் கெேல் ாடுகள் குழறந்து காணப் டும் 

என் ழத உணர்ந்யதன்’ 

இருதிேதாஸ் பிரான்ணிஸ், குளுவாங் 

 லாக்கா-க ாகூர் மழறமாவட்ைதின் அருங்ககாழை 
கெ க் குழுவினழரச் ெந்தித்துப்  ைக ஓர் அரிே 
வாய்ப் ாக அழமந்தது. இது மகிழ்ச்சிகரமான 

அனு வம். 

Msgr ழமக்கல் மண்ணாேகம் மற்றும் அருள்தந்ழத ராேன் இன்னாசி  
குத்துவிைக்கு ஏற்றுகிறார்கள் 

மழறமாவட்ைத்தின் 31வது 
அருங்ககாழை ய ரணிழே 
சிறப்புைன் அரங்யகற்றிே 
ஏற் ாட்டு குழிவினர். 

 -அவைத்து புனிதர் ஜேருவிழா- 
சிறுைர்கள் புனிதர்கள் பைடம் ஏற்றைர் 

கிள்ைான்: இங்குள்ை புனித லூர்து அன்ழன  ங்கில், 
அழனத்து புனிதர் க ருவிைாழவ முன்னிட்டு, 31-10-
2022 அன்று இரவு 8 மணிக்கு மூன்று கமாழிகளில் 
திருப் லி ககாண்ைாைப் ட்ைது. 
அக்ககாண்ைாட்ைத்தின் ஒரு  குதிோக, மழறக்கல்வி 
 ணிக்குழுவின் ஏற் ாட்டில் சிறுவர்கள்  ங்யகற்ற 
புனிதர்கள் மாறுயவை  ழைப்பு ஒன்று இைம்க ற்றது.  
 
திருப் லியின் கதாைக்கத்தில் புற் ல புனிதர் யவைம் 
ஏற்ற மாணவர்கள்  ங்குத்தந்ழத  கிரயகாரி ொன் 
அவர்கயைாடு  வனிோக ஆலேத்திற்குள் 
வந்தமர்ந்தனர். பின்னர், மழறயுழரழேத் கதாைர்ந்து, 
 ங்குத்தந்ழத ஒவ்கவாரு புனிதழரயும் மக்களுக்கு 
அறிமுகம் கெய்தார்.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

மூன்று வேது முதல் 16 வேதுக்கு உட் ட்ை 
 ங்கின் மழறக்கல்வி மாணவர்களும் சிறுவர் 
புகுமுக அருட்ொதன ெைங்கு வகுப்பின்  
மாணவர்களுகாக கமாத்தம் 25 ய ர் 
இந்நிகழ்வில் ஆர்வத்யதாடு  ங்குக ற்றனர் 
என் து குறிப்பிைத்தக்கது. 
 

 கதாைர்ச்சி –அடுத்தப்  க்கம் 
  

 ங்குதந்ழதயுைன்  ங்கின் புனிதர்கள் 



 இறுதிவரை மனவுறுதிய ோடு இருப்ய ோம்!  
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இன்று ப ொதுக்கொலத்தின் 33-வது  ஞொயிறு 
வில் இணைகிற ொம்.  ‘விழிப் ொயிருங்கள், 
எமொ ொதீர்கள்! என்று நொம் அறிவுறுத்தப் 
 டுகிற ொம்.    எருசறலமின் அழிணவயும் 
இறேசுணவப் பின் ற்றினொல் வரும் துன் த் 
ணதயும்  ற்றி இன்ண ே நற்பசய்தி 
விவரிக்கி து.  உலகத்தில்  நொம் சந்திக்க 
வுள்ள துன் ங்கணளக் கண்டு  நொம் 
ஒருற ொதும் மனந்தளரக் கூடொது, திகிலு  
வும் கூடொது என் து இன்ண ே வொசகங் 
களின் ணமேக்கருத்தொக உள்ளது. 
 

இறேசு ற ொதித்துக் பகொண்டிருக்கும் ற ொது 
எருசறலம் ஆலேத்தின் அழணகப்  ற்றி சிலர் 
ற சிக்பகொண்டிருக்கின் னர். அணதக் 
றகட்ட இறேசு எருசறலம் ஆலேத்தின் 
அழிணவயும் இறுதிக்கொலத்ணதயும்  ற்றி 
எடுத்துணரக்கின் ொர்.  

இப் குதிணே அறிஞர்கள் இறேசுவின் 
“இறுதிக்கொல ற ொதணன” என்று அணழக் 
கின் னர். “நீர் கூறிேணவ எப்ற ொது நிகழும்” 
என்று சிலர் றகள்வி எழுப்புகின்   ற ொது “ 
இறுதி கொலத்தில்  ல அணடேொளங்கள் 
பதன் டும், அறத றவணளயில் இறேசுணவப் 

பின் ற்றுகின் வர்களும் துன் ப் டுவொர்கள் 
என்கி ொர். ஆனொலும், இணதப்  ற்றி நொம் 
மனந் தளரக்கூடொது. ஏபனன் ொல்   
இவ்வுலகத்தில் பகொணல, பகொள்ணள, சமே 
ற தங்கள், இன  ொகு ொடு, இலஞ்சம், 
ஊழல் ற ொன் ணவ பசழித்து வளர்வ 
ணதயும்  கிறிஸ்துவர்கள்    ஒடுக்கப் டுவ 
ணதயும் எங்கும்  ொர்க்கின்ற ொம்.  

றமலும்  புனித  வுல் எற சிேர்க்கு எழுதிே 
திருமுகத்தில் கூறுவதுற ொல், கடவுள் தமது 
திருவுளத்தின் திட்டத்தின் டி அணனத் 
ணதயும் பசேல் டுத்தி வருகின் ொர் (எற  
1:11). ஆணகேொல், நிகழும்  லவணகேொன 
இேற்ணகச் சீற் ங்கணளக் குறித்து அஞ்சிக் 
பகொண்டிருக்கொமல், அஞ்சொமல் ஆண்டவ 
ரிடம் நம்பிக்ணகபகொண்டு வொழ்வது சி ப் 
 ொனது. நற்பசய்தியில் இறேசு பசொல்கின்  
மற்ப ொரு முக்கிே  பசய்தி, கவணலப் ட 
றவண்டொம் என் தொகும். எனறவ, கடுணம 
ேொனக் கொலங்களில் நம் கடவுள் 
நொவன்ணமயும் ஞொனமும் தருவொர் 
என் ணத நம் றவண்டும். இறேசு 
சீடர்கணள அணழக்கும் ற ொது அவர்களுக்கு 
சலுணககணளக் பகொடுக்கவில்ணல. மொ ொக 

வருவிருக்கின்  துன் த்ணத அவர்களுக்கு  
எடுத்துணரத்தொர்.   

இன்ண ே நற்பசய்தியில் ஆலேத்தின் 
அழிணவப் ற்றி நொம் சிந்திக்கும் ற ொது நம் 
ஆன்மொவின் ஆன்மீக ஆலேத்ணதயும் அது 
நிணனவூட்டுகி து.  அவருணடேத் திட்டம் 
நமது பூமிக்குரிே வொழ்ணவ  ணமேமொகக் 
பகொண்டிருக்கவில்ணல, ஆனொல் நமது 
நிணலவொழ்வு  ற்றிே நம் நம்பிக்ணகணே 
ணமேமொகக் பகொண் டது.    

நீங்கள் மன உறுதிறேொடு இருந்து உங்கள் 
ஆன்மொணவக் கொத்துக் பகொள்ளுங்கள். 
என்  றவண்டுதறலொடு முடிகி து இன்ண ே 
நற்பசய்தி. இறேசுவில் நம்பிக்ணகக் 
பகொண்டு மன உறுதியுடன் துன் ங்கணள 
எதிர்பகொள் வர்கள் ேொரொகினும் பவற்றிக் 
பகொள்வர். உங்கள் தணலமுடியில் ஒன்று 
கூட விழறவ விழொது” என்கி ொர் இறேசு. 
மனம் தளரொமல் துணிறவொடு இருப்ற ொம். 
ஏபனனில் இண மகன் இறேசு எந்நொளும் 
சீடர்கள் நடுவில் இருப் தொக வொக்களித்             
துள்ளொர். நொம் தூே ஆவிேொரின் ஆலேம் 
என் ணதக் கருத்தில் பகொண்டு ஒவ்பவொரு 

நொளும்   ேணிக்க முேற்சிக்க றவண்டும். 
அப்ப ொழுது நொம் இண வணனக் கொணும் 
 ொக்கிேம் ப ற் வர்களொறவொம். எனறவ 
இறேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டொம் 
வருணகக்குத் தேொர் பசய்யும் ப ொருட்டு 
நமது வொழ்க்ணகத் தூே சொன்று   கரக்கூடிே 
வொழ்வொக அணமேச் பசய்றவொம்.  நொம் 
ஆண்டவணரத் தவிர றவறு ேொருக்கும் 
எதற்கும் அஞ்சொமல், மனவுறுதிறேொடு 
இருந்து, ஆண்டவர்க்குச் சொன்று  கர்றவொம் 
என்  உறுதிப் ொட்ணட ஆணடேொக 
அணிறவொம். 
 
 

-சவரிநொதன், சுங்ணக  ட்டொணி     

  ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 33-ம் ஞொயிறு  
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 -அனைத்து புனிதர் பெருவிழா- 
சிறுவர்கள் புனிதர்கள் வவடம் ஏற்றைர் 

(முதல் ெக்கத் பதாடர்ச்சி) 

 

நாட்டில் நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்ேலில் 
கண்டிப்ொக ஓட்ைளிக்க தேண்டும் என்று 

திருப்ெலியின் தொது அறிவுறுத்ேப்ெடுகிறது. இது 
அேசியமா? ஏன் ேழிப்ொட்டில் அரசியல் 

நுடைக்கப்ெடுகிறது?  அன்று மொைவர்கள் றதர்வுச் பசய்த 
புனிதர்களொன:  புனித ற துரு, புனித 
அந்திறரேொ, புனித அறலொசிேஸ் புனித 
அன்ணன திறரசொ, புனித நிக்றகொலஸ், 
புனித அந்றதொணிேொர்  ற ொன்  20க்கும் 
றமற் ட்ட புனிதர்கள் திருபீடத்தில் 
றதொன்றிேது, புனிதர்கள் உ ணவ நம்புகி 
ற ன் என்  நம்பிக்ணக றகொட் ொட்டுக்கு 
உயிரளித்ததொக அணமந்தது. 

நிண வொக,  ங்குத்தந்ணத ’புனிதர்கணளயும்’ 
அவர்களுக்கு உதவிபுரிந்த மண க்கல்வி 
ஆசிரிேர்கணளயும், ப ற்ற ொர்கணளயும், 
 ங்றகற்  மொைவர்கணளயும்  பவகுவொகப் 
 ொரொட்டி வொழ்த்து பதரிவித்தொர். 

ஒவ்பவொரு புனிதரும் இவர்கணளப் ற ொல் 
ஒரு கொலத்தில் இம்மண்ணில் வொழ்ந்த 

வர்கள் என் ணத இவர்கள் ஏற்  
றவடங்கள் நிணனவூட்டின. 

-பெனி ர்  கந்தசொமி, கிள்ளொன் 

மலாக்கா -ஜ ாகூர் அருங்ஜகாடை பேரணி 
(முதல் ேக்கத் ஜதாைர்ச்சி) 

திருத்பதொண்டர் ஒஃபிக் அவர்கணள 
ஆறலொசகரொகக் பகொண்ட ஏற் ொட்டுக் 
குழுவின் இந்த ஏற் ொடு கடந்த இரண்டு 
ஆண்டுகளொக முடக்கம் கண்ட எழுச்சிக் 
குப் புத்துயிர் ஊட்டிேதொக அணமந்தது.  
இறுதிேொக   ஏற் ொட்டுக் குழுவின் தணலவர் 
சறகொ. நவின் றெொர்ஜ் அனுமதியும் 
நல்லொதரவும் நல்கிே ஆேர் ப ர்னர்ட் ற ொல் 

அவர்களுக்கும்,  ங்கு தந்ணதேர்களுக்கும் 
பசொற்ப ொழிவொற்றிே தந்ணதேர்களுக்கும், 
நன்பகொணடேொளர்களுக்கும், உதவிகரம் 
நீட்டிேவர்களுக்கும்,  பசேற்குழுவினருக் 
கும்,   ங்றகற்  அணனவருக்கும் நன்றிணேத் 
பதரிவித்துக் பகொண்டொர்.  

-றெொசப் சகொே ஆனந்த், மலொக்கொ  

புஸ் றமரி, அம் ொங். 

நொட்டில் நணடப  வுள்ள ப ொதுத் 
றதர்தலில் கண்டிப் ொக ஓட்டளிக்க 
றவண்டும் என்று திருப் லியின் ற ொது 
அறிவுறுத்தப் டுகி து. இது அவசிேமொ? 
ஏன் வழிப் ொட்டில் அரசிேல் 
நுணழக்கப் டுகி து? 

இக்றகள்விக்கு  தில் அளிக்க றவண்டிே 
கொலக்கட்டத்தில் நொம் உள்றளொம். 
முதலில் மறலசிேொவில் முடிேொட்சி 
இருந்தொலும், நொடு மக்களொட்சி அல்லது 
சனநொேக முண ப் டி அணமந்த 
அரசொங்கத்தொறலதொன் ஆளப் டுகி து. 
மக்கொளட்சி என் து  மக்களுக்கொக, 
மக்களொல் றதர்வுச் பசய்ேப் டுவது 
என் ொர்   அபமரிக்கொவின் முன்னொள்  
அதி ர் ஆபிரகொம் லிங்கன் (நவம் ர் 19, 
1863) ஆகறவ, மக்களொட்சி நணடமுண ப் 
 டுத்தப் டும் எந்தபவொரு நொட்டிலும் 
மக்கள் தொன் முடிவு பசய் வர்கள். 

ஆகறவ, ஓட்டுப் ற ொட றவண்டிேது 
ஒவ்பவொரு குடிமகனின் கடணமயும் 
உரிணமயுமொகும். ஓட்டுரிணம இருந்தும் 
அணதப் பு க்கணிப் து  ொவச் பசேல் 
என்ற  கூ  றவண்டும். திருப் லியின் 
பதொடக்கத்தில்,   ‘என் சிந்தணனேொலும் 
பசொல்லொலும் பசேலொலும் கடணமயில் 
தவறிேதொலும்  ொவங்கள்  ல பசய்றதன்” 
என்று  ொவ அறிக்ணக பசய்கிற ொம். 
அறிந்து கடணமணேப் பு க்கணிக்கும் 
ற ொது நொம்  ொவம் பசய்கிற ொம். 
அறிேொமல பசய்வணதவிட அறிந்து 
பசய்வறத ப ரும்  ொவம். 

ப ொதுத்றதர்தலில் ஓட்டுப்ற ொட தவறு 
 வர் எவரும் உரிணமக்குப் ற ொரொடும் 
சலுணகணே என்றும்  இழக்கி ொர்.   
 

கத்றதொலிக்க திருஅணவ   ஒரு குறிப்பிட்ட 
றவட் ொளர் அல்லது அரசிேல் கட்சிக்கு   
வொக்களியுங்கள் என்று   கிரங்கமொக்க் 
றகொருவதில்ணல. ஆனொல் கத்றதொலிக்க 
திருஅணவ நொட்டில் றமற்பகொள்ளப் டும் 
ப ொதுத்றதர்தலில் வொக்களிப்ண  வலியுறுத் 
துகி து. ஏபனனில்  வொக்களிப் து நமது 
நன்பனறி கடணமேொகும். இறேசுவும் 
‘சீசருக்கு உரிேவற்ண ச் சீசருக்கும் 
கடவுளுக்கு உரிேவற்ண க் கடவுளுக்கும் 
பகொடுங்கள்” (மொற்கு 12:17) என்று தொன் 

ற ொதித்தொர். இங்றக சீசணர அரசொங்கப் 
பிரதிநிதிேொக நொம்  ொர்க்க றவண்டும்.  

றமலும், அதிகொரத்திற்குக் கட்டுப் ட்ட 
வர்கணள இண வனின்  திலொளர்களொக 
கருத றவண்டும். ப ொது வொழ்வும் சமூக 
வொழ்வும் சரிேொன முண யில் அணமந்திட 
கத்றதொலிக்கர்கள்  ற்றுறுதி உணடே 
ஒத்துணழப்ண  நல்க றவண்டும். 
வொக்களிக்கும் உரிணம, கடணமணே 
நிண றவற்றுதல், வரி பசலுத்துதல், தொய் 
நொட்ணடப்  ொதுகொத்தல்  ஆகிேவற்றில் 
கத்றதொலிக்கருணடே ஒத்துணழப்பு பவளிப் 
 ட றவண்டும் என்று தமது கத்றதொலிக்க 
மண க்கல்வி நூல் (எண் 2243-2243) 
வலியுறுத்துகி து.  

ப ொதுத்றதர்தலில்  வொக்களிக்கொததில்   
நொம் தடுத்திருக்கக்கூடிே நிேொேமற்  
பகொள்ணககள் நணடமுண ப்  டுத்தப் 
 டுவணத தடுக்கும் வொய்ப்பிணன 
இழக்கிற ொம் என் ணத நிணனவில் 
பகொள்ள றவண்டும். அறத றவணளயில் 
ஒவ்பவொரு பதொகுதியிலும் உள்ள 
வொக்களொர்களின் எண்ணிக்ணக நமக்குத் 
பதரியும். நொம் வொக்களிக்கொத சூழலில் 
நமது வொக்ணக கள்ள ஓட்டொக பி ர் 
 ேன் டுத்தக்கூடும். ஆகறவ, கள்ள 
ஓட்டுகளொல் சில றவட் ொளர்கள்  
பவற்றிப்ப றுவணத தவிர்க்கவும் நமது 
ஓட்டுரிணமணே நொம்  ேன் டுத்த 
றவண்டும்.   

கத்றதொலிக்கர்களுக்கு வொழ்க்ணக றவறு 
வழி ொடு றவடு என் தல்ல. இரண்டும் இரு 
கண்கள். இறேசு கடவுணளப்  ற்றிே 
ற ொதணனயிலும் வழி ொட்டிலும் மட்டும் 
கண்ணும் கருத்துமொக இல்ணல. சமூக 
அநீதிக்கு எதிரொகவும் குரல் பகொடுத்தொர், 
பசேல் ட்டொர். எனறவதொன், திருஅணவ 
குறிப் ொக நமது அருள் ணிேொளர்கள்  
ப ொதுத்றதர்தலில் நம்ணம கண்டிப் ொக 
வொக்களிக்க ஊக்குவிக்கின் னர்.   
 

ேொருக்கு மற்றும் எந்த அரசிேல் கட்சிக்கு 
அல்லது சின்னதிற்கு வொக்களிப் து என் து 
அவரவர் விருப் ம். திருஅணவ இந்த 
விருப் த்திற்கு தணடற ொடுவதில்ணல. 
ஆனொலும் நன்பனறிக்கு ஏற்  சிந்தித்து  
‘மண்ணுலகிற்கு உப் ொகவும், உலகிற்கு 
ஒளிேொகவும் பசேல் டவும் உரிணமணே 
ற ைவும் அணழக்கி து.  

-ஆர்.றக. 

கிறிஸ்தவ  ொடபலொன்றுக்கு அபிநேம் பிடிக்கும் நமது பசல்வமணிகள் 

புனிதர் வேடங்கள் ஏற்ற சில மாணேர்கள்  


