
HERALD     February 20, 2022                                            21 IRAITHOOTHAN 

 உங்களிடம் அன்பு செலுத்துவ ோரிடவே நீங்கள் அன்பு செலுத்தினோல் உங்களுக்கு 
 ரும் நன்மே என்ன? போவிகளும் தங்களிடம் அன்பு செலுத்துவ ோரிடம் அன்பு 
செலுத்துகிறோர்கவே. உங்களுக்கு நன்மே செய்ப ர்களுக்வக நீங்கள் நன்மே செய்தோல் 
உங்களுக்கு  ரும் நன்மே என்ன? போவிகளும் அவ் ோறு செய்கிறோர்கவே. திரும்பப் 
சபற்றுக் சகோள்ேலோம் என எதிர்போர்த்து நீங்கள் கடன் சகோடுத்தோல் உங்களுக்கு  ரும் 
நன்மே என்ன? ஏசனனில், முழு மதயும் திரும்பப் சபற்றுக் சகோள்ேலோம் என்னும் 
வநோக்குடன் போவிகளும் போவிகளுக்குக் கடன் சகோடுக்கிறோர்கவே. (லூக்கோ 6:52-54) 
 

 த்திக்கோன்: கடந்த  பிப்ர ரி 13, 
ஞோயிறன்று நண்பகல் மூவ மே 
இமறவ ண்டல்  உமரக்சகன புனித 
வபதுரு வபரோலய   ேோகத்தில் குழு 
மியிருந்த திருப்பயணிகளுக்கு அந்நோள் 
நற்செய்தி  ோெகம் எடுத்துமரக்கும் 
வபறுசபற்வறோர் (லூக் 6:20-23) என்ற பகுதி 
குறித்து சிந்தமனகமேப் பகிர்ந்துசகோண்ட 
திருத்தந்மத பிரோன்சிஸ் அ ர்கள், ேக்கள் 
கூடியிருக்கும் கூட்டத்தில் இவயசு தன் 
சீடமர வநோக்கி, சீடர்களுக்குரிய பண்பு 
குறித்து எடுத்துமரத்தது அங்கிருந்த ர் 
களுக்கு  வியப்போக இருந்தது என 
எடுத்துமரத்தோர். 
 
இவயசுவின் சீடர்கள் எப்படியிருக்க 
வ ண்டும் என்பதன் பதிமல, இவயசு 
எடுத்துமரத்த 'வபறுகள்' என்பம  
தருகின்றன என்ற திருத்தந்மத பிரோன்சிஸ் 
அ ர்கள், “ஏமைகவே, நீங்கள் வபறுசபற் 
வறோர்' என்று உமரப்பது, அ ர்கள் 
ஏமைகளும் வபறுசபற்வறோருேோக இருக்கின் 
றனர். அ ர்கள் ஏமைகேோக இருப்பதோ 
வலவய வபறுசபற்வறோரோய் இருக்கின்றனர் 
என்ற இரண்டு விடயங்கமே அறிவிப்பதோக 
உள்ேது, என வேலும் கூறினோர். 
 
இவயசுவின் சீடர்கள் என்ப ர்கள் 
பணத்திலும், உலகோயுதப் சபோருள்களிலும் 
தங்கள் ேனேகிழ்ம க் கோண்பதில்மல, 
ேோறோக, இமற ன்  ைங்கும் சகோமட 

கேோன  ோழ்வு, இயற்மக, ெவகோதரர் 
ெவகோதரிகள் என அமனத்துக் சகோமட 

களிலும் ேனேகிழ்ம க் கண்டு 
சகோள் துடன், தங்களிடம் இருப்பமத 
ேற்ற ர்களுடன் பகிர் திலும், எளிமேயு 
டனும், முன்ெோர்பு எண்ணங்கள் இன்றி 
செயல்படு திலும் ேகிழ்கின்றனர் என 
வேலும் எடுத்துமரத்தோர் திருத்தந்மத 

பிரோன்சிஸ். 
 

புதுமேயோன முமறயில் சபருேேவு மீன்கள் 

கிமடத்தமதக் கண்ட புனித வபதுரு, 
அமனத்மதயும் துறந்துவிட்டு இவயசும  
பின்சதோடர்ந்தமதப் பற்றி எடுத்துமரத்த 
கடந்த ஞோயிறின் நற்செய்திமயயும் 
வேற்வகோள் கோட்டிய திருத்தந்மத 

பிரோன்சிஸ் அ ர்கள், இவயசுவின் குரலுக்கு 
செவிேடுப்பதற்கும், அ மர பின்பற்று  
தற்கும் உள்ே வ றுபோட்மடயும் 
எடுத்துமரத்தோர். 
 
பணம், சபோருள் என வதடி ஓடி 
வெர்ப்ப ர்கள் ேகிழ்ச்சியோக இருக்கிறோர்கள் 
என்ற உலகின் எண்ணத்திற்கு எதிரோக, 
ஏமைகவே சபறுசபற்வறோர், அ ர்கள் 
ேகிழ்ச்சியோக இருக்கிறோர்கள் என கூறும் 
இவயசு, சுயநல எண்ணங்கேோல் 
வதடிக்குவிக்கும் அமனத்தும்  இதயங்கமே 
கோலியோக ம த்திருக்கவ  உதவுகின்றன 
என்பமத சுட்டிக்கோட்டுகிறோர் என 
உமரத்த திருத்தந்மத, நம்மேவய 
மேயப்படுத்தி நோம் ஆற்றும் சுயநல 
எண்ணங்களிலிருந்து நம்மே விடுவிப்பதன் 
 ழியோக, வபறுசபற்ற ர்கேோக, 
ேகிழ்ச்சியுமடய ர்கேோக இமற ன் 
நம்மே ேோற்றுகிறோர் என எடுத்துமரத்தோர். 
 

நோம் ஒவ்ச ோரு ரும் ஒரு சீடருக்குரிய 
தயோர் நிமலயில் இருக்கின்வறோேோ?, நம் 
கடின ேனநிமலகமே மகவிட்டு 
இவயசுவின் போமதமய சதரிந்துசகோண்டு, 
ேனதில் ேகிழ்ம க் கோண்கிவறோேோ என்ற 
வகள்விகமே முன்ம த்து தன் நண்பகல் 
மூவ மே செப உமரமய நிமறவுச் 
செய்தோர் திருத்தந்மத பிரோன்சிஸ். 

 

கிறிஸ்வடோபர் பிரோன்சிஸ் -  த்திக்கோன்  
செய்திகள் 

பணமும், உலகப்பபொருட்களும் உண்மை 
ைனைகிழ்மைத் தருைதில்மல                                   

-திருத்தந்மத 

பிறருக்கு ஒளியாகத் திகழுங்கள்  
ஸ்கூடோய், ச ோகூர்:  கடந்த பிப்ர ரி 12-ம் 
நோள், உலக அர்ப்பண  ோழ்வு தினம் 
சகோண்டோடப்பட்டது. அன்று ேலோக்கோ-
ச ோகூர் ேமறேோ ட்ட்தின் கத்வதோலிக்க 
ெமூகங்கள் தங்கேது அர்ப்பண ஆழ்வுக் 
கோன  ோக்குறுதிமயப் புதுப்பித்தனர். 
அன்மறய திருப்பலியின் ேமறயுமரயில், 
‘நோம் துற றத்தோரோகவும், வேய்ப்பர் 
கேோகவும்  இருந்தவபோதும், சில 
வ மேகளில்  பணியோற்றும் ெமூகத்திற்கு 
ஒளியோகத் திகை ேறந்துவிடு வதோடு, 
இருமே அகற்றும் ஒளியோகவும் நோம் 
இருக்க த றிவிடுகிவறோம் என்று ஆயர் 
சபர்னட் வபோல் கூறினோர். அவத 
வ மேயில், அர்ப்பண  ோழ்வு என்பது 
ச றுேவன அன்மீகப் பணிகமே 
வேற்சகோள் தல்ல என்றும் அ ர் 
 லியுறுத்தினோர்.  
 

அருள்பணியோேர்கள் ேற்றும்  பங்கு 
ெமூகங்கள்  தங்கள் இதயங்களில் மீண்டும்  
இவயசுவின் அன்பின் ஒளிமய உலகிற்கு 
ச ளிச்ெம் வபோட்டுக் கோட்ட  வ ண்டும்  
என்று அ ர் அமைப்பு விடுத்தோர். அன்று 
ஸ்கூடோய்  கத்வதோலிக்க மேயத்தில் 
சகோண்டோடப்பட்ட திருப்பலியில் ஆயர் 
அவ் ோறு பகிர்ந்துசகோண்டோர். "நோம் 
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட  ோழ்க்மகயின் 

போமதமயத் வதர்ந்சதடுக்கும்வபோது, நேது 
ேகிழ்ச்சிகள் ேற்றும் குதூகலங்கள் 
அமனத்தும் "சகோடுப்பதில்"   இவயசுவின் 
 ோழ்க்மக முமறமய நோம் தழுவுகிவறோம். 
சபரும்போலும், ேற்ற ர்களிடமிருந்து நோம் 
எமதப் சபறுகிவறோவேோ, அதில் 
இருந்துதோன் நேது ேகிழ்ச்சி  ருகிறது 
என்று நிமனக்கிவறோம். இன்னும் விவிலியம் 
ேற்றும் திருஅம  வபோதமனகளின் 
ச ளிச்ெத்தில், நோம் எவ் ேவு அதிகேோக 

சகோடுக்கிவறோவேோ, அந்தேவுக்கு ேகிழ்ச்சி   
நம்  ோழ்க்மகயில்  ரும் என்று வேலும் 
கூறினோர் ஆயர். 
 

சதோடர்ந்து, இவயசுவ  அப்பமும் 
உயிருள்ே தண்ணீருேோ ோர்  என்ற 
திருத்தந்மத  பிரோன்சிஸ் அ ர்களின் 
வபோதமனமய வேற்வகோள் கோட்டி, இவயசு 
அ ருமடய உயிமரக் சகோடுத்தோர். 
இதனோல் நோம் எல்லோ   வெோதமனகமே 

யும் ேரணத்மதயும் ச ல்ல முடிந்தது.  
உண்மேயில் இவயசுவ  நம் ேகிழ்ச்சிக்கு 
அச்ெோரேோக உள்ேோர் என்று கூறினோர்.  
 

\இந்த நிமலயோன அர்ப்பண  ோழ்வுக்கோன 
 ோக்குறுதியின் வபோது, Melayani Lebih 
Sungguh என்ற ேலோய் போடமல, அருள்பணி 
Fr Valentine Gompok OFM Cap அ ர்கள் 
போடினோர். சதோடர்ந்து அருட்ெவகோதரி  Liza 
Anggie FSIC அ ர்கள்  இமறவ ண்டமல  
ஒப்புக்சகோடுத்தோர். 
 

நிமற ோக, ஆயர் மூன்று வகள்விகமேச் 
சிந்தமனக்கோக முன்ம த்தோர். 
 

1 அர்ப்பண  ோழ்வுக்கோன அமைத் தலுக்கு 
நோம் நம்பிக்மகயுள்ே ர்கேோக 
உள்வேோேோ? 

2 நம் ஆலயத்தில் எமதப் போர்க்கிவறோம்? 
கடவுமேயோ? ேக்களின் நட டிக்மக 
கமேயோ? அல்லது அன்னோ ேற்றும் 
சிமிவயோன் வபோன்று இரக்க உள்ேவதோடு 
சேசியோ ோகிய இவயசும யோ? 

 

3. அன்னோவும்  சிமிவயோனும் இவயசு போல 
கமனக் கண்டவபோது அர மணத்துக் 
சகோண்டோர்கள். நேது உள்ேம் யோமர 
அர மணக்கிறது? எது நம்மே இமணக் 
கிறது? எது நம்மே விடுவிக்கிறது? 
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 நமது செொல்லும் செயலும் உள்ளப் பண்பொட்டைக் கொட்டுகிறது! 
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 இன்று நாம் ஆண்டின் ப ாதுக்காலத்தின்    
7-ம்   ஞாயிறுவில் இணைகிற ாம்.  
‘அன்ண க் பகாடுங்கள்; மன்னிப்ண க் 
பகாடுங்கள் என இன்ண ய வாசகங்கள் 
அணைப்பு விடுக்கின் ன. “இட்டார் 
ப ரிறயார் இடாதார் இழிகுலத்றதார்” 
என் து ஒளணவ வாக்கு. பகாடுப் வர்தான் 
ப ரிறயார். மனித வரலாற்ண ப் புரட்டி 
 ார்த்தால் இது புலப் டும். 
 

முதல் வாசகத்தில், சவுணலயும் அவரது 
இராணுவத்ணதயும் தாக்கும் வாய்ப்பு 
இருந்தாலும்,  ழிவாங்கும் வஞ்ச 
எண்ைத்ணதத் து ந்து, மன்னிக்கும் 
குைத்ணத பவளிப் டுத்துகி ார் தாவீது,     
“அவர் காலம் நிண வுற்றுத் தாமாக 
இ க்கட்டும்” (1சாமு.26:10) என தாவீது 
ப ருமிதத்துடன் கூறினார்.   
 

இரண்டாவது வாசகத்தில், முதல் 
மனிதராகிய ஆதாம் கீழ் டியாணமயால் 
பசய்த தவ ான முடிவால், உலகில் சாவு 
வந்தது. கணடசி ஆதாறமா, தந்ணதயாகிய 

கடவுளின் திருவுளத்ணத நிண றவற்றுவதில் 
சரியான முடிவு பசய்ததால் உலறகார்க்கு 
மீட்சி கிணடத்தது. வாழ்க்ணக  ாணதயில் 
நாம் பசய்யும் முடிவுகள்தான் பவற்றி-
றதால்விணய நிர்ையிக்கின் ன. 
 
நற்பசய்தியில்  “பி ர்   உங்களுக்கு என்ன 
பசய்ய றவண்டும் என்று விரும்புகின் 
றீர்கறளா, அணதறய நீங்களும் அவர் 
களுக்குச் பசய்யுங்கள்” (லூக்.6:31) என 
இறயசு கற்பிக்கி ார். அன் ாடம் நாம் 
பசய்யும் மன் ாட்டிலும் “எங்களுக்கு 
எதிராகக் குற் ம் பசய்றவாணர நாங்கள் 
மன்னிப் து ற ால் எங்கள் குற் ங்கணளயும் 
மன்னியும்” என்று மன் ாடுகிற ாம்.  
 

 நமது வீடுகளில் ‘வீடிறயா றகம்’ 
விணளயாடும் பிள்ணளகள், எதிரிணய 
எப் டி வீழ்த்திக் பகால்வது என் ணத 
கற்றுக் பகாள்கின் னர். அறிந்தும் 
அறியாமல் அந்த பிஞ்சு மனதில் குறராதப் 
புத்திணய விணதக்கின்ற ாம். இறயசுவின் 

ற ாதணனயின் அடிப் ணட றகாட் ாடு 
என்னபவன் ால், நமது எதிரிணயயும்  
அன்பு பசய்ய றவண்டும். நமக்கு 
ப ால்லாங்கு பசய்தாணரயும் மன்னிக்க 
றவண்டும் என் தாகும்.  
 

 இவ்வுலகில் இதணனக் கணடப்பிடித்து 
வாழ்ந்தவர்களும் இருக்கி ார்கள். 
அவர்களில் திருத்தந்ணத 2ம் ற ான் 
ற ாலும் பதன்னாப்பிரிக்க அதி ர் பநல்சன் 
மண்படலாவும் அடங்குவர். வத்திக்கான் 
புனித ற துரு சதுக்கத்தில் திருத் 
தந்ணதணயத் துருக்கிய நாட்டவர் சுட்டார்.  
திருத்தந்ணத அவணரச் சிண யில் சந்தித்து 
மன்னிப்பு வைங்கினார். மண்படலா, தமது 
27 ஆண்டு கால சிண வாசத்திற்கு காரை 
மானவர் மீது வஞ்சம் பகாள்ளாமல், 1994ம் 
ஆண்டு நணடப ற்  தமது அதி ராக 
 தவிறயற்பு விைாவிற்கு அவணர 
அணைத்தார்.  
 

 அன் ாலும் மன்னிப் ாலும் கட்டுண்டு 
வாழ்றவார், இவ்வாழ்வின்  யணன 

மறுணமயில் அணடவது திண்ைம். இதணனச் 
பசய்வற்கு மனித இயல்பு பகாண்ட 
உடலால் அல்லாமல் ஆவிக்குரியத் 
தன்ணமயால்தான் முடியும் என புனித  வுல் 
இரண்டாம் வாசகத்தில் (1பகாரி.15:45-49) 
வழிகாட்டுகி ார்.    நமது வாழ்க்ணகப் 
 ாணதயிலும் அன்ண யும் மன்னிப்ண யும் 
விணதத்து, இண யாட் சிக்குப்  ாணத 
அணமப்ற ாம். 
 

-அந்றதாணி இன்னாசி, ஶ்ரீ பகம் ாஙான், 
பசர்டாங், 

புனிதர்களுக்கான  பக்தி முயற்சிகளில் 
(devotional efforts) ததவை 

ஆடம்பரமா ? எளிவமயா? 

அன்ணன மரியா மற்றும் இதர புனிதர்கள் 
மட்டில்  நாம் றமற்பகாள்ளும்  க்தி 
முயற்சிகளில் றதணவ ஆடம் ரமா? அல்லது 
எளிணமயா என்  றகள்வி எழுப்பினால், 
நிச்சயமாக எளிணமயான பகாண்டாட்டம் 
என்ற   தில் வரும். ஏபனனில், அன்ணன 
மரியாவும் இதர புனிதர்களும் வாழ்ந்து 
மரித்த வாழ்வு எளிணமணய உைர்த்துகி து.  
 

எந்த புனிதரும் இ க்கும் தருவாயில் 
பசல்வந்தராக இ க்கவில்ல. ‘ஏணையின் 
உள்ளறதார் ற றுப ற்ற ார், ஏபனனில் 
விண்ைரசு அவர்களுக்கு உரியது (மத் 5:3) 
என்று  ணரசாற்றினார் ஆண்டவர். 
அப் டிபயன் ால் உள்ளதாதல் ஏணைகளாக 
வாழ்றவாருக்கு உரியதுதான் விண்ைகம். 
 

இங்றக ஆடம் ரத்திற்கு இடமில்ணல. 
பசல்வர்கள், மிக வசதியாக வாழ்றவார் 
விண்ைகம் பசல்ல ஒரு வழி உண்டு. 
தனக்கு உள்ளபதல்லாம் விற்று 
ஏணைகளுக்கு பகாடுக்க றவண்டும். அப் டி 
பசய்தால் அந்த பசல்வந்தனும் விண்ைகம் 
பசல்லலாம். எனறவ, புனிதர்கள் ஆடம் 
 ரத்ணதத் து ந்தவர்கள்.   

புனித கிளாரா, இத்தாலியின் அசிசி நகரில் 
பிரபுக்கள் குடும் த்தில் 1194  ூணல                    
16-ம் திகதி பி ந்தார். இவருக்கு 18 வயது 
நடந்தற ாது, அசிசியின் புனித பிரான்சிஸ் 
ஆற்றிய தவக்கால மண யுணரயால் ஈர்க்கப் 
 ட்டார். பின்னர் ப ாதுப் ணி வாழ்வில் 
ஈடு ட்டார்.  கிறிஸ்துவுக்காக அணனத்து 
ஆடம் ரத்ணதயும் து ந்தார்.  

இறயசு சண ணயத்  றதாற்றுவித்த இஞ்ஞாசி 
யார் அவர்கள், இஸ்ப யின் நாட்டின் 
வடக்றகயுள்ள  ாஸ்கு  குதியில், 1491ம் 
ஆண்டு, உயர்குலத்தில் பி ந்தவர். இவர், 
தனது இளணமகால வாழ்ணவ, தனது குடும்  
பலாறயாலா அரண்மணனணய  பிரான்ஸ் 
நாட்டுப் ற ார்வீரர்களிடமிருந்து காப் ாற் 
றும் ற ார்ப்  ணியிறலறய பசலவழித்தார். 
பின்னர் ஒரு சூைலில் மனமாறி ஏழ்ணமணய 
ஏற் ார்.  
 

இவ்வாறு இன்ண ய புனிதர் அன்ணன 
திறரசாணவயும்  அவரது எளிணமணயயும் 
நாம் அறிந்துள்றளாம். இவ்வா ாக, அன்ணன 
மரியாவின் எளிணமணயப்  ற்றி விமர்சிக்க 
றதணவயில்ணல. லூக்கா நற்பசய்தியில் 
மரியாவின்  ாடலில் நாம் அறிறவாம்.  
 
ஆனால், இன்று நாம் பகாண்டாடும் 
புனிதர்கள் விைாவில் அவர்கள் பகாண் 
டிருந்த எளிணமயும் ஏழ்ணமயும் 
பவளிப் டுத்தப் டுவது சிறிது சிறிதாக 
மாறிவருவது மறுக்க இயலாது ஒன்று. 

புனிதர்களின் சாட்சிய வாழ்ணவ நிணனவு 
கூரவும், அவர்கணள முன்மாதிரியாகக் 
பகாண்டு கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாைவும் 
திருஅணவ நமக்குப் புனிதர்களின் விைாணவ 
ஏற் டுத்தியது. ஆனால், சில இடங்களில் 
றமற்பகாள்ளப் டும், அளவுக்கு அதிகமான  
அலங்கரிப்புகளும்  ைச் பசலவும்  நம்ணம 

பிரமிக்கச் பசய்கி து.  
 

நமது புனிதர்களில்  லர் மண சாட்சிகள். 
இவர்கள் இறயசுவுக்காக உயிர்த்தியாகம் 
பசய்தவர்கள். இத்தணகறயார் எந்த வணக 
ஆடம் ரத்ணதயும் எதிர்ப் ார்த்து வாைாதவர் 
கள். இறயசுவுக்காக தங்கள் உயிணர 
துச்சபமன நிணனத்தவர்கள். எனறவ  
இவர்களுக்கு ஆடம் ரமான, அதிக 
பசலவிலான பகாண்டாட்டங்களுக்கு 
ஏற் ாடு பசய்றவாமானால்   இவர்களின்  
தியாகம் ப ாருளற் தாகிவிடும். எளிணமயும் 
ஏழ்ணமயும் நமக்கான இரு கண்கள்.  
 

ஆர்.றக. 
 

சபொதுக்கொலம்  7-ஆம் ஞொயிறு 

1-ம் வாசகம்:  1சாமு 26: 2,7-9,12-13,22-23   
தி.  ாடல்:       103: 1-2. 3-4. 8,10. 12-13  
2-ம் வாசகம்:       1பகாரி 15: 45-49  
நற்பசய்தி:          லூக் 6:  27-38 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 3 

குவந்தானில் ந ாயுற்ந ாருக்கும்  
முதிந ாருக்குமான குணமளிப்பு 

திருப்பலி க ாண்டாட்டம் 
குவந்தான்: கடந்த 12 பிப்ரவரி அன்று 
திருத்தூதரான புனித றதாணமயார் 
 ங்கில், புனித லூர்து அன்ணன 
திருவிைாறவாடு வரும் 30-ஆம் ஆண்டு 
றநாயாளிகள் தினம்   ங்குத்தந்ணத 
ற ார்ஜ்  ாக்கியசாமி அவர்களின் 
தணலணமயில் பகாண்டாடப் ட்டது. 
றநாயுற் வர்கள் மற்றும் அவர்கணளக் 
கவனித்துக் பகாள் வர்கள், நலவாழ்வு 
 ணியாளர்கள் மற்றும் ப ாது நிறுவனங் 
கணள அதிக அக்கண யுடன் இருப் ணத  
ஊக்குவிப் தற்காக முப் து ஆண்டு 
களுக்கு முன்பு புனித ற ான் ற ால் II 
அவர்களால் இந்த நாள் ஏற் டுத்தப் 
 ட்டது என் து குறிப்பிடத் தக்கது.  

இந்த 30-ம் ஆண்டின் கருப்ப ாருளாக 
‘உங்கள் வானகத் தந்ணத இரக்கமுள்ள 
வராக இருப் ணதப் ற ால் நீங்களும் 
இரக்கமுள்ளவராய் இருங்கள்’ (லூக்கா 
6:36) என் து றதர்வுச் பசய்யப் ட்டது.  

முதியவர்கள் மற்றும் றநாயாளிகள் காணல 
11.00 மணிக்கு றதவாலயத்தில் சி ப்பு 
குைப் டுத்தும் திருப் லிக்கு அணைக்கப் 
 ட்டனர். மணைணயயும் ப ாருட் டுத் 
தாமல் சுமார் 150 இண மக்கள் 
இத்திருப் லியில்  கலந்து பகாண்டனர். 

திருப் லி முடிவுற்  உடறனறய,  ங்குத் 
தந்ணத   ார்ஜ்  ாக்கியசாமி அவர்கள் 
இண மக்கணள புனித நீரால் ஆசீர்வதித் 
தார். அதன்பி கு, உடல்நலம் குண ந் 
றதாருக்கு றநாயிற்பூசுதல் திருத் 
ணதலத்தால்   பூசுதல் சடங்ணக நிண  
றவற்றினார்.   
 

இந்த றகாவிட்-19 பதாற்றுறநாயிணன கருத் 
தில் பகாண்டு  ங்கு மக்களுக்கான 
 ாதுகாப்பு  ணிகள் மிகச் சி ப் ாக 
றமற்பகாள்ளப் ட்டது ற ாற் ற்குரியது 
என மக்கள் கருத்துணரத்தனர். 

தாத்தா பாட்டி ள், முதிந ாருக் ான சி ப்பு                  
 ாள் க ாண்டாட்டம் 

உலகில் தாத்தா  ாட்டிகள் மற்றும் முதிறயாருக்கான ஒரு சி ப்பு நாணளக் 
கடந்த ஆண்டு துவக்கி ணவத்துக் பகாண்டாடியணதத் பதாடர்ந்து, இவ்வாண்டு 
 ூணல மாதம் 24ம் றததி இத்தினம் சி ப்பிக்கப் டுபமன திருப்பீடம் 
அறிவித்துள்ளது. 
 
வரலாற்றின் இந்த இரண்டாவது உலகத் தினத்திற்குத் தணலப் ாக 'அவர்கள் 
முதிர் வயதிலும் கனி தருவர்' என்  92-ம் திருப் ாடல் வாக்கியத்ணத 
திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் அவர்கள் றதர்வு பசய்துள்ளார்.  
 

உக்டைனின் அடமதிக்கொக 
அடைவரும் செபிக்க 

திருத்தந்டத 
வவண்டுவகொள்விடுத்தொர்  

 

வத்திக்கான்:  பிப்ரவரி 13, ஞாயி ன்று, 
நண் கல் மூறவணள பச  உணர வைங்கிய 
பின் உக்ணரனிலிருந்துவரும் பசய்திகள் 
மிகுந்த கவணல  தருவதாக உள்ளதாகவும், 
அந்நாட்டில் அணமதி நிலவ அணனவரும் 
பசபிக்க றவண்டுபமன விசுவாசிகளிடம் 
றகட் தாகவும் கூறினார். 
 

உக்ணரன் நாட்டு எல்ணலகளில் நிறுத்தி 
ணவக்கப் ட்டுள்ள இரஷ்ய துருப்புக்களால் 
எழுந்துள்ள  தட்ட நிணலகள் குறித்து தன் 
கவணலணயயும் பச  விண்ைப் த்ணதயும் 
 லமுண  விடுத்துள்ள திருத்தந்ணத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஞாயி ன்று மீண்டும் 
ஒருமுண  அந்நாட்டிற்கான இண றவண் 
டலுக்கு அணைப்புவிடுத்துள்ளார். 
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