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 எருசலேலே, உன் துன்ப துயரத்தின் ஆடைகடைக் கடைந்துவிடு; கைவுள் உனக்கு 
அருளும் ோட்சியின் லபரழடக என்றென்றும் ஆடையாக அணிந்துறகாள். 
கைவுளிைமிருந்து வரும் நீதிடய ஆடையாய்ப் புடனந்துறகாள்; என்றும் உள்ைவரின் 
ோட்சிடய ேணிமுடியாக உன் தடேமீது சூடிக்றகாள். கைவுள் வானத்தின் கீழ் உள்ை 
எல்ோ நாடுகளுக்கும் உன் லபறராளிடயக் காட்டுவார். ‘நீதியில் ஊன்றிய அடேதி’, 
‘இடெப்பற்றில் ஒளிரும் ோட்சி’ என்னும் றபயர்கைால் கைவுள் உன்டன என்றென்றும் 
அடழப்பார். (பாருக் 5:1-3) 
 

  ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதே 
நம் ஒன்றிப்ணப பிரதிபலிக்கும்!  

திருத்ேந்ணே வலியுறுத்ேல் 

வத்திக்கான்:  கான்ஸ்தாந்திலநாபிள் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு 
ஆர்த்தைாக்ஸ் சடபயின் பாதுகாவேரான திருத்தூதர் புனித 
அந்திலரயாவின் திருநாைாகிய நவம்பர் 30, 
இச்றசவ்வாயன்று, அச்சடபயின் முதுறபரும்தந்டத முதோம் 
பர்த்தலோலேலயா அவர்களுக்கு நல்வாழ்த்துச் றசய்தி 
ஒன்டெ அனுப்பியுள்ைார், திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 
 
நம் இருவருக்கும் இடைலய நிேவும் உைன்பிெப்பு 
உணர்வுறகாண்ை நட்புெவில் ேட்டுேல்ே, உலராம் 
திருஅடவக்கும், கான்ஸ்தாந்திலநாபிள் திருஅடவக்கும் 

இடைலய நிேவும் நம்பிக்டக ேற்றும் பிெரன்பின் 
பழடேயான ேற்றும் ஆழோன பிடணப்பினாலும் இந்த 
வாழ்த்துச் றசய்திடய அனுப்புவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ை 
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள்,  புனித ஜார்ஜ் 
லபராயத்தில் முதுறபரும்தந்டதயின் (ஒத்தரைாக்ஸ்) 
திருவழிபாட்டிற்காகக் கூடியிருக்கும் அடனத்து நம்பிக்டக 
யாைர்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்டதத் றதரிவிக்கிலென் 
என்று கூறியுள்ைார். 
 
இக்காே ேற்றும், வருங்காே உேகு சார்ந்த நேது 
றபாதுவான அக்கடெடய ேட்டுேல்ே, படைப்டபப் 
பாதுகாத்தல், வருங்காேத் தடேமுடெகளின் கல்வி, 
பல்லவறு ேதங்கள் ேத்தியில் உடரயாைல் ேற்றும், 
அடேதிடய ஊக்குவித்தல் உட்பை, ேனித குடும்பம் 

முழுவதற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்களில், நாம் 
இருவரும் ஒன்றிடணந்து நைவடிக்டககடை லேற்றகாள்ை 
உறுதிஎடுத்திருப்பது, எனக்கு மிகுந்த ேகிழ்ச்சிடய 
அளிக்கின்ெது என்று, திருத்தந்டத கூறியுள்ைார்.  
 
முதுறபரும்தந்டத முதோம் பர்த்தலோலேலயா அவர்களின் 
அண்டே உலராம் பயணத்தின்லபாது லேற்றகாள்ைப்பட்ை 
இந்த உறுதிப்பாட்ைால், இவ்விரு திருஅடவகளுக்கும் 
இடைலய ஏற்கனலவ நிேவும் ஆழோன பிடணப்பு 
கூடுதோக வலுப்படுத்தப்படும் என்றுடரத்துள்ை 
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள், இந்த றபாதுவான 
பிடணப்பு, காணக்கூடியமுடெயில் விைங்கும் வழிகடை, 
ேனஉறுதிலயாடு லதடுலவாம் என்றும் கூறியுள்ைார். 
 
உலராம் ேற்றும், கான்ஸ்தாந்திலநாபிள் திருஅடவகளுக்கு 
இடைலய இைம்றபற்றுவரும் இடெயியல் உடரயாைல் 
பணிகளில், இடெயியல் ேற்றும், திருஅடவ சார்ந்த 
லகள்விகள் முக்கிய இைம்வகித்துள்ைன என்றுடரத்துள்ை 
திருத்தந்டத, இவ்விரு துடெகளிலும் உடரயாைல் 
றதாைர்ந்து இைம்றபற்று, நல்ேறதாரு தீர்வு காண்பது 
இயோததல்ே என்றும் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

 
நாம் ஏங்குகின்ெ, நம் இரு திருஅடவகளுக்கு இடைலய 
நிேவும் முழு ஒன்றிப்பு, தூய ஆவியாரின் அருைால், 
கைவுளிைமிருந்து றபறும் றகாடையாகும் எனவும், 
இடெலவண்ைல், ேனோற்ெம், ேன்னிப்டப வழங்குவதற்குத் 
திெந்தேனம் ஆகியடவ வழியாக, இக்றகாடைடய நாம் 
ஏற்பதற்கு ஆண்ைவர் நேக்கு உதவுவாராக எனவும், தன் 
நவ்வாழ்த்துச் றசய்தியில் கூறியுள்ைார், திருத்தந்டத 
பிரான்சிஸ். 
 
புனித அந்திலரயாவின் திருநாைன்று, திருப்பீை பிரதிநிதி குழு 
ஒன்று கான்ஸ்தாந்திலநாபிள் றசல்வதும், புனித லபதுரு 
திருநாைன்று, முதுறபரும்தந்டத முதோம் 
பர்த்தலோலேலயா அவர்களின் பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று 
வத்திக்கான் வருவதும் பாரம்பரியோக இைம்றபற்று 
வருகிெது. 
 

 டிெம்பர் 1  - 
உலக எய்ட்ஸ் தநோய் 

விழிப்புைர்வு    
நோள்  

 ஒவ்லவார் ஆண்டும் டிசம்பர் முதல் லததியன்று 
கடைப்பிடிக்கப்படும் எய்ட்ஸ் லநாய் விழிப்புணர்வு 
நாளில், அந்லநாய்க் கிருமியால் தாக்கப்பட்டுள்ை 
வர்கடை நிடனவுகூர்வதற்கு நல்ே வாய்ப்பு என்றும், 
இன்றும் உேகின் சிே பகுதிகளில், அந்லநாயாளிகளுக்குத் 
லதடவயான முக்கிய சிகிச்டச கிடைப்பதில்டே என்றும் 
திருத்தந்டத கூறினார்.   
 
இம்ேடெக்கல்வியுடரயில் பங்குறபற்ெ இத்தாலிய 
திருப்பயணிகடை வாழ்த்தியலபாது, இந்லநாயாளிகளுக்கு 
நியாயோன ேற்றும், பேனுள்ை சிகிச்டசகள் 
கிடைப்பதற்கு புதுப்பிக்கப்பட்ை லதாழடேயுணர்வு 
அவசியம் எனவும் திருத்தந்டத கூறினார். 
 
“சேத்துவேற்ெ நிடேகடை, எய்ட்ஸ் லநாடய, றபருந் 
றதாற்டெ முடிவுக்குக் றகாணருங்கள்” என்ெ தடேப்பில், 
2021ம் ஆண்டு உேக எய்ட்ஸ் லநாய் விழிப்புணர்வு  
நாடை ஐ.நா. கடைப்பிடித்தது. 

இதற்கிடைலய, இந்த  உேக நாடை ஐ.நா. றபாது 
அடவயில் நிடனவுகூர்ந்த, அந்த நாளுக்குரிய  தடேவர் 
அப்துல்ோ ஷாஹித் அவர்கள், உேகில் நிேவும் 
சேத்துவேற்ெ நிடேகடைச் சரிறசய் வதற்கு, உேகத் 
தடேவர்கள், நைவடிக்டககடை லேற்றகாள்ைா 
விட்ைால், அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில், எய்ட்ஸ் லநாய் 
றதாைர்புடைய இெப்புகள் 77 இேட்சத்டத எட்டும் 
என்று எச்சரிக்டக விடுத்தார். 

மறைக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்காக ஒன்றிறைந்து செபிப்ப ாம் 
வத்திக்கான்: நம்பிக்டகடய தடேமுடெ 
தடேமுடெயாகப் பரப்புவதிலும், அது 
வைர்வதிலும் தங்கடை ஈடுபடுத்திச் 
றசயல்படும் றபாதுநிடே ேடெக்கல்வி 
ஆசிரியர்கள், ேனஉறுதியுைனும், படைப் 
பாற்ெலுைனும் றசயல்பை, அவர்களுக்காக 
இடெலவண்ைல் றசய்லவாம் என அடழப் 
புவிடுத்துள்ைார், திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 
 

றபாதுநிடே ேடெக்கல்வி ஆசிரியர்களுக் 
காக நாம் இடணந்து றசபிக்க லவண்டிய 
தன் அவசியத்டத, டிசம்பர் ோத றசபக் 
கருத்தில் றவளியிட்டுள்ை திருத்தந்டத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள், நம்பிக்டகடயப் 
பரப்புதலில் அவர்கள் ஆற்றிவரும் 
பணிடய றவகுவாகப் பாராட்டியுள்ைார். 
 
ேடெக்கல்வி ஆசிரியர்க்குரிய அடழப்டபப் 
றபற்று, அம்ேடெப்பணிடய ஆற்றிவரும் 
ஆசிரியர்கள், ஒரு ேடெக்கல்வி ஆசிரியரா 
கப் பணிபுரியவில்டே, ோொக ேடெக் 
கல்வி ஆசிரியர்கைாகலவ வாழ்கிொர்கள் 
என, இடெலவண்ைல் குறித்த காறணா 

ளியில் கூறியுள்ை திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், அவர்கள் தங்கள் வாழ்வு 
நைவடிக்டககள் வழியாக நற்றசய்திடய 
பரப்புபவர்கைாக உள்ைார்கள் என 
றதரிவித்துள்ைார்.  
 

நற்றசய்திடய றேௌனோகலவா, ஒலி 
றபருக்கிகள் வழியாகலவா, ேடெக்கல்வி 
ஆசிரியர்கள் படெசாற்றுவதில்டே, 
ோொக, தங்கள் வாழ்வு வழியாக 
படெச்சாற்றுகிொர்கள் என்றுடரக்கும் 

திருத்தந்டத, கனிவுைனும், புதிய றோழியு 
ைனும், புதிய வழியுைனும் இதடன 
அவர்கள் றசயல்படுத்துகிெனர் என 
றதரிவித்துள்ைார். 
 

உேகின் பே ேடெோவட்ைங்களில், 
நற்றசய்தி அறிவித்தல் என்பது, ேடெக் 
கல்வி ஆசிரியர்களின் டககளிலேலய 
உள்ைது என்படத சுட்டிக்காட்டி, உள் 
ைார்ந்த லபரார்வத்துைன் திருஅடவக்குப் 
பணிபுரியும் இவர்களுக்கு நாம் நன்றி 
கூெலவண்டிய கைடேடய வலியுறுத்தியுள் 
ைார், திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 
 
இடெவார்த்டதடய அறிவிக்கும் பணியில் 
தங்கடை ஈடுபடுத்தியுள்ை றபாதுநிடே 
ேடெக்கல்வி ஆசிரியர்கள், ேனவுறுதியு 
ைனும், படைப்பாற்ெல் திெனுைனும் 
சான்று பகர்பவர்கைாக, அடேதி, ேற்றும் 
தூய ஆவியாரின் வல்ேடேயில் றசயோற்ெ 
அவர்களுக்காக நாம் இடெலவண்ைல் 
றசய்லவாோக, எனக்லகட்டு தன் 
காறணாளிச் றசய்திடய நிடெவு 

றசய்துள்ைார் திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 
லேலும், நவம்பர் 30, றசவ்வாய்க்கிழடே 
பிற்பகலில் டுவிட்ைர் றசய்திறயான்டெயும் 

இலத கருத்துைன் றவளியிட்டுள்ை திருத் 
தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள், இடெவனின் 
நற்றசய்திடய அறிவிக்க அடழப்புப் 
றபற்றுள்ை ேடெக்கல்வி ஆசிரியர்கள், 
தூய ஆவியாரின் வல்ேடேயின் வழியாக 
ேனத்துணிவுைனும், படைப்பாற்ெல் திெனு 
ைனும் றசயல்பை அவர்களுக்காக ஒன்றி 
டணந்து இடெலவண்ைல் றசய்லவாம்  
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 அனைவருக்கும் மீட்னை அருள வரும் இயேசு கிறிஸ்து ! 
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நாம் அனைவரும் திருஅனவயின் புதிய 
திருவழிபாட்டு ஆண்டின்  திருவருனைக் 
ைால இரண்டாம் வாரத்தில் நுனைந் 
திருக்கின்ற ாம். “பானல நிலத்தில் 
வாழ்ந்தவர் ைடவுளின் வாக்னைப் பபற் வர்’ 
பாவமன் னிப்பு அனடய மைம் மாறித் 
திருமுழுக்கு பபறுங்ைள்” என்று திருமுழுக்கு 
றயாவான் மைமாற் த்திற்கு நம்னம 
அனைக்கி ார்.  அன்று திருமுழுக்கு 
றயாவானின் அனைப்னப ஏற்று பலர் 
மைந்திரும்பி அவரிடம் திருமுழுக்குப் 
பபற் ார்ைள். இன்று அறத மைந்திரும்புதல் 
நம்மிடமும் எதிர்பார்க்ைப் படுகின் து.  
 

தவக்ைாலத்னதப் றபாலறவ திருவருனைக் 
ைாலமும் மை மாற் த்தின் ைாலம் ஆகும். 
யூதர்ைள் தங்ைளது சீர்குனலந்த வாழ்க்னை 
னயச் பெம்னமப்படுத்தி  பனைய இயல்பு 
வாழ்னவ மாற்றி அனமத்து ைடவுளின் 
அருனளயும், மீட்னபயும் ைாண இறயசுவின் 
வருனைக்கு முன் தயாரிப்பு பெய்கி ார் 
திருமுழுக்கு றயாவான். நாம் ைடந்த 

ைாலங்ைளில் பயணித்தப் பனையப் 
பானதனயத் திரும்பி பார்க்ை இன்ன ய 
வாெைங்ைள் உதவி புரிகின் ை. பாவச் 
சூைலில் இருக்கும் இதயத்னதப் புதிய 
பானதக்குத் திருப்புவறத மைமாறுதலாகும்.   
இங்கு நாம் பெம்னமப்படுத்த றவண்டியது 
ைரடுமுரடாை இடங்ைனளறயா, றமடு 
பள்ளங்ைனளறயா அல்ல மா ாை நமது 
உள்ளங்ைனளறய! நமது பாவ வாழ்னவ, 
பெயல்ைனள முழுவதும் விட்டு விட்டு 
மீள்வதாகும். மைமாறுதல்  என்பது புதிய 
சிந்தனைைனள,  பெயல் பாடுைனளத் 
தழுவிக்பைாள்வதாை அனமய றவண்டும்.  
 

இன்ன ய முதல் வாெைம், இஸ்றரயல் 
மக்ைள் பாபிறலானுக்கு  அடினமைளாை 
நாடு ைடத்தப்பட்டதிற்ைாை ைாரணம் 
ைடவுளின் திருச்ெட்டத்னதக் னைவிட்ட 
தாகும். எைறவ, தங்ைள் பாவ வாழ்னவ 
அறிக்னையிட்டு அவரிடம் திரும்பி வந்தால் 
அடினமத்தைம் முடியும் என்று பாரூக் 
இன வாக்கிைர் எடுத்துனரக்கின் ார்.  

திருவருனைக்ைாலம் நமது ஆன்மீை வாழ்வின் 
எதார்த்த நினலனய உணர்ந்து குறிப்பாை 
இன வறைாடு ஒப்புரவாக்ை நம்னம 
அனைக்கி து. புனித பவுல் அடியாரின் 
அறிவுறுத்துதலால் அந்த பிலிப்பு நைர மக்ைள்  
நற்பெய்தினய ஏற்றுக் பைாண்டார்ைள் 
என்பதும் நமக்குத் பதரிய வருகி து. 
நம்முனடயப் றபரானெ, ஆணவம், ைர்வம் 
றபான்  ைரடு முரடாை  றைாணல் 
வாழ்னவ விட்டு விட்டு, நமது வாழ்னவயும் 
பெயல்பாடுைனளயும் பெம்னமப்படுத்திக் 
பைாள்ள நாம் அனைக்ைப்படுகிற ாம்.  
  

மைமாற் ம் என்று பொல்கின் றபாது 
றமலார்ந்த மைமாற் றமா, ைாலம் பென்  
பி கு ைனடசி றநர மைமற் றமா கினட 
யாது. மா ாை உள்ளார்ந்த மைமாற் ம், 
உடைடியாை மைமாற் ம். இத்தனைய 
மைமாற் ம்தான் நம்னம பமசியாவின் 
வருனைக்கு தயார் பெய்வதற்கு உதவும். 
றபாலியாை மைமாற் றமா அல்லது ைனடசி 
றநர மைமாற் றமா நம்னம ஒருறபாதும் 

பமசியாவின் மீட்பினை பபற்றுக்பைாள் 
வதற்குத் தகுதியுள்ளவர்ைளாை மாற் ாது 
என்பதுதான் உண்னம.  ஆைறவ, பமசியா 
என்னும் இறயசுவின் வருனைக்கு நம்னமறய 
நாம் தயார் பெய்யும் விதமாை இதுறவ 
தகுந்த றநரம் என்று உணர்ந்து  இன வ 
னுக்கு உைந்த வழியில் நடப்றபாம்.   

-ெவரிநாதன், சுங்னை பட்டாணி  
 
 

-ெ 

திருவருனைக் ைாலம் 2-ஆம் ஞாயிறு  
         

1-ம் வாெைம்:    பாருக் 5: 1-9   
தி. பாடல்:     திபா126:1-2ab.2cd-3. 4-5. 6  
2ம் வாெைம்:      பிலி 1: 4-6, 8-11   
நற்பெய்தி:        லூக்ைா 3: 1-6  
 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 2 

ப ாகூர் பாரு:  மலாக்ைா-ப ாகூர் மன மாவட்டத்தின் 
50-ம் ஆண்டு நின வு பபான்விைா (MJD50) ைடந்த    
2020-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 12-ம் திைதி,  மலாக்ைா 
புனித பிரான்சிஸ் றெவியர் குன்றில் பைாண்டாடப்பட்ட 
சி ப்பு திருப்பலிறயாடு துவக்ைப்பட்டது.   அன்ன ய 
திைமாைது மன ப்பரப்புக்குரியவரும் மலாக்ைா-
ப ாகூர் மன மா வட்டத்தின் பாதுைாவலருமாை புனித 
பிரான்சிஸ் ெறவரியார் புனிதராை பிரைடைப்படுத்தப் 
பட்ட நாளாகும். அன்று மன மாவட்டத்தின் 50-ம் 
ஆண்டு நின வு பபான்விைாவுக்ைாை சின்ைமும் 
அறிமுைப்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்ைது. 
 
உண்னமயில், றமற்ைண்ட பைாண்டாட்டமாைது 
ஒருநாள் பைாண்டாட்டமாை இல்லாமல், நம்பிக்னை 
யாளர்ைள் இந்த மன மாவட்டத்னத பைானடயாைப் 
பபற் தற்குக் ைடவுளுக்கு நன்றிகூறும் வனையில் 
மூன் ாண்டு ைால திட்டமிடப்பட்ட பைாண்டாட் 
டமாைவும் அனமவது சி ப்பபை ஆயர் பபர்ைர்ட் றபால்   
ைருத்துனரத்ததன் றபரில், இது மூன்று ஆண்டு 
பைாண்டாட்டமாை உருமாறியது. றமலும், அறிபவாளி 
மற்றும் அதிைாரம் பபற்    நற்பெய்தி  ைலாச்ொரத்தில் 
மலரக்கூடிய ஒரு மன மாவட்னடத்னத  உருவாக்கு 
வதற்கும்   ஆயரின் உந்துதனல ஒருங்கினணப்பதற்கும் 
ஒரு நீடித்த பைாண்டாட்டம் றதனவப்பட்டது. 
  
50-ம் ஆண்டு நின வு பபான்விைாவாைது, மூன் ாண்டு 
பயணத்தின் உச்ெமாை, மன மாவட்டத்தின் நிர்வாை 
னமயமாை  மற ாடி னமயத்தில் பைாண்டாட்டத் 
றதாடு முடிவனடயும். இந்த மற ாடி னமயமாைது, 
பைாண்டாட்டத்தில் ைலந்து பைாள்ள திரண்டுவரும் 
அனைவருக்கும் இடவெதிபைாண்ட தளமாைமும் 
இருக்கும் என்று நம்பப்படுகி து. இந்த பபான்விைா  
2023,  ூன் திங்ைள் 5-ம் நாள் விமரினெயாைக் 
பைாண்டாடப்படும். இதற்ைாை பணிக்குழு ஆக்ைப்பூர் 
வமாை பணிைளில் ஈடுபட்டு வருகி து என்பது 
குறுப்பிடத்தக்ைது. 
 
ைணிக்குழு 1, ஒளினேக் ைாணுதல்: ெமூை ஊடைங்ைளில் 
ஊக்குவிப்பு அம்ெங்ைளுடன் ‘MJD50’ நிைழ்ச்சினய   
மீண்டும் அறிமுைப்படுத்துவது. MJ மன மாவட்டத்னதச் 
றெர்ந்த மக்ைளினடறய நிலவும்  நம்பிக்னைக் ைனத 
ைனளச் றெைரித்து பகிர்ந்து பைாள்ளுதல். 
 
 

ைணிக்குழு 2,  உள்ளத்னத ஒளிரச் செய்தல்: 50-ம் ஆண்டு 
நின வு பபான்விைாவுக்ைாை இன றவண்டல் 
இவ்வாண்டு திருவருனைக்ைாலத்தில் பதாடங்கி 2023, 
 ூன் மாதம் வனர திருப்பலிைளிலும், அ.தி.ெ. க்ைளிலும் 
இதர ஒன்றுகூடல்ைளிலும் இடம்பப ச் பெய்தல். 
 

ைணிக்குழு 3, ஒளினே நினலநிறுத்துதல்: கிறிஸ்து அரெர் 
பபருவிைா-மலாக்ைா ப ாகூர் மன மாவட்ட 
இனளறயார் திைம் – மற்றும் திருஅனவயாை ஒன்றித்தப் 
பயணம் ஆகியனவ உள்ளடக்கிய – ைருத்றதாட்டப் 

பாடல், சின்ைம், ெமூைமாை ஒன்றித்தப்பயணம்,  
இனளறயாருக் ைாை ஆயர், றபரருட்தந்னதயர் பைாண்ட 
பபாது ெனபகூடல் ஏற்பாடு பெய்தல். 
 

ைணிக்குழு 4, ஒளினே  ைரப்புயவாம்: இப்பணிக்குழு 
அ.தி.ெ. ைளில் பகிரக்கூடிய விளக்ைங்ைனளக் பைாண்ட 
அறிக்னை தாள்ைனளத் தயாரித்து வைங்கும். 
 

ைணிக்குழு 5, யைசராளினேக் ைாணுதல்: திட்டமிடனலப் 
பின்றைாக்கிப் பார்ப்பதன்வழி, தற்றபானதய நினலனம 
மற்றும் பதாற்றுறநாய் இனடயூறுைள், மறுவடிவனமப்பு 
உத்திைள் மற்றும் பெயல்ைனள மறுபரிசீலனை 
பெய்வதன் மூலம் பதாடங்ை றவண்டும்.  
 

ைணிக்குழு 6, ஒளிைளின் ஒருங்கினைப்பு: 50-ம் ஆண்டு 
நின வு பபான்விைா பைாண்டாட்டம். 
 

இக்பைாண்டாட்டத்திற்ைாை இன றவண்டலும், சின்ைத் 
தின் விளக்ைமும் இந்த  இனணப்பில் ைாணலாம். https://
mjdiocese.my/wps/malacca-johore-diocese/mjd50/ 
 

 எதிர்ந ோக்கின் ஒளி- மலோக்கோ-ஜ ோகூர் 
மறைமோவட்டத்தின் 50-ம் ஆண்டு நிறைவு 

 நகோலகங்சோரில் 
ஏறைகளுக்குப் 
ஜ ோருளுதவி 

வைங்கப் ட்டது! 

றைாலைங்ொர்: 5-வது உலை ஏனைைளின் திைத்னத முன்னிட்டு, 
கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கில் இயங்கும்  ைத்றதாலிக்ைக் குழு 
ஒன்றுடன் இனணந்து சுங்னை சிப்புட்டில் உள்ள புனித 
திருமுழுக்கு றயாவான் (St John the Baptist) பங்கு  ைடந்த 
நவம்பர் 27-ம் நாளன்று 20-க்கும் றமற்பட்ட ஏனைக் 
குடும்பங்ைளுக்குப் பயைளிக்கும் பபாருளுதவி நிைழ்ச்சினய 
றமற்பைாண்டது. 

 

சுங்னை சிப்புட்டில் இருந்து 21 கி.மீ. பதானலவில் உள்ள 
றைாலைங்ொரில் உள்ள புனித றபட்ரிக் பங்கில் இந்த எளிய 
நிைழ்வு நனடபபற் து. பங்குத் தந்னத  மார்க்   மற்றும் புனித  
வின்பென்ட் டி றபால் (SSVP) பணிக்குழு உறுப்பிைர்ைள்  
அனைவரும்  வந்திருந்த சில ஏனைைனள வரறவற்று உனரயாடி 
ைர்.  அந்நிைழ்வின்றபாது  740 கிறலா எனடயுள்ள 14 
வனையாை உணவுப் பபாருட்ைள், பற்பனெ மற்றும் னையிலிைள் 
(sarong) ஆகியனவ ஏனைைளுக்கு வைங்ைப் பட்டது. 

றைாலைாங்ொர் பங்கின் நிர்வாைப் பபாறுப்னபக் ைவனித்து 
வரும் அருள்தந்னத மார்க் னமக்ைல் அவர்ைள் றமலும் 
கூறுனையில், மீதமுள்ள ஏனைைள் தங்ைளுனடய பொந்த 
றபாக்குவரத்து இல்லாத ைாரணத்தால் அங்கு ஒன்றுகூட 

இயலவில்னல என்று பதரிவித்தார்.  எைறவ பின்ைர், SSVP 
உறுப்பிைர்ைள் தனிப்பட்ட முன யில் அவர்ைளுக்ைாை 
உணவுப் பபாருட்ைனள அந்தந்த இடங்ைளுக்கு றநரில் பென்று 
வைங்குவார்ைள்  என் ார். அங்கிருந்த பலர் உணவுப் 
பபாருட்ைனளப் பபற்றுக் பைாண்டதில் மகிழ்ச்சியனடந்த 
றதாடு, தாராள உள்ளம் பைாண்ட  பங்கு மக்ைளுக்கு நன்றி 
பதரிவித்தைர். அறத றவனளயில் ைத்றதாலிக்ை ெமூைத்திைரில் 
சிலர் வாங்கிய 30 விவிலியங்ைனள (ஆங்கிலம், தமிழ், மலாய்)  
அருள்தந்னத ஆசீர்வதித்து விவிலியம் இல்லாதவர்ைளுக்கு 
வைங்கிைார்.  

லசப்ரஸ், கிரீஸ் திருத்தூதுப் பயணங்கள் 
ஒன்றிப்லப வளர்க்கும் 

 

டிசம்பர் 2-ம் தேதி முேல் 6ம் தேதி முடிய திருத்ேந்தே 
பிரான்சிஸ் அவர்கள், தசப்ரஸ், கிரீஸ் ஆகிய நாடுகளில் 
தேற்ககாள்ள விருக்கும் திருத்தூதுப் பயணம் கிறிஸ்ேவ 
ஒன்றிப்பு என்ற கருத்தே இன்னும் ஆழப்படுத்தும் 
பயணோக அதேயும் என்று நம்பப்படுகிறது. பல்தவறு 
ஆர்த்ேடாக்ஸ் திருஅதவகதளாடு திருத்ேந்தே 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் ஏற்கனதவ வளர்த்துவந்துள்ள 
உறவுகதள தேம்படுத்துவோக வத்திக்கான்  கூறுகிறது. 
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