
பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு 
திருத்தந்ததயின் உதவி 

 
பிலிப்பீன்சின் 11 பகுதிகளில் பபரும் சேதங்களையும், 80 லட்ேம் 
மக்களின் இடம் பபயர்தளலயும் உருவாக்கிய அண்ளம RAI 
புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் வளகயிலும், 
சபாலந்துக்கும் பபலாருசுக்கும் இளடசய எல்ளலயில் 
தங்களவக்கப்பட்டிருக்கும் புலம்பபயர்ந்சதாருக்கு உதவும் 
சநாக்கத்திலும் முதல் தவளையாக ஒவ்பவாரு நாட்டுக்கும் ஒரு 
இலட்ேம் டாலர்களை திருத்தந்ளத வழங்கியுள்ைார். 
 
 பிலிப்பீன்சிலுள்ை திருப்பீடத் தூதரகம் வழியாக அனுப்பப்படும் 
இத்பதாளக, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மளைமாவட்டங்கள் 
வழியாக வழங்கப்படுவதுடன், பல்சவறு பவளிநாட்டு தலத் 

திருஅளவகளின் உதவியும் பதாடரும் என்கிைது ஒருங்கிளைந்த 
வைர்ச்சிக்கான இத்திருப்பீட அளவ. 
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‘‘ஆண்டவருளடய ஆவி என்சமல் உைது; ஏபனனில், அவர் எனக்கு 
அருள்பபாழிவு பேய்துள்ைார். ஏளழகளுக்கு நற்பேய்திளய அறிவிக்கவும் 
சிளைப்பட்சடார் விடுதளல அளடவர், பார்ளவயற்சைார் பார்ளவ 
பபறுவர் என முழக்கமிடவும் ஒடுக்கப்பட்சடாளர விடுதளல பேய்து 
அனுப்பவும் ஆண்டவர் அருள்தரும் ஆண்டிளன முழக்கமிட்டு 
அறிவிக்கவும் அவர் என்ளன அனுப்பியுள்ைார்.”  (லூக்கா 4:18-19) 
 
 

மலேசியா,  சிங்கப்பூர், புரூதை  
லபராயர்கள், ஆயர்களின்  ‘சில ாட்’  
கூட்ட ாருங்கியக்கப் பயைம்  பற்றிய  

சிந்தத    
மசலசியா, சிங்கப்பூர் 

புருளையின் (CBCMSB) கத்சதாலிக்க 
ஆயர்கள் மாநாட்டின் 109-வது நிளைவுக் 
கூட்டத்தில், மசலசியா-சிங்கப்பூளரச் 
சேர்ந்த பதிசனாரு ஆயர்கள்  மற்றும் 
புரூளைளயச்  சேர்ந்த நிர்வாகி ஆகி 
சயார்  கலந்து பகாண்டனர். மாநாட் 
டின் கவனம் முக்கியமாக அந்தந்த 
மளைமாவட்டங்களில் உள்ை ஆயர் 
களின் ‘சிசனாட்’ என்னும் கூட்படாருங் 
கியக்கத்தின் இந்நாள் வளரயிலான 
முன்சனற்ைம் மற்றும் அளதச் சுற்றியுள்ை 
ஆன்மீகம் பற்றிய உளரயாடலில் கவனம் 

பேலுத்தப்பட்டது.  

அக்கூட்டத்தில் Msgr. மார்சகா, 
ஆயர்களின் மனளதயும் இதயத்ளதயும் 
கூட்படாருங்கியக்க (சிசனாடலிட்டியின்) 
பயைப் பாளதயில் திளேத்திருப்ப 
திருத்தந்ளதயின்  அளழப்பின் முக்கியத்து 
வத்ளத  சகாடிட்டுக் காட்டினார். முதல் 
நாள் அன்று Msgr. மார்சகா ஸ்பிரிஸி 
ஆயர்களுக்கு ஒரு விைக்கவுளர 
வழங்கினார்.  மாநாட்டின் முந்ளதய 
ேந்திப்புகளை நிளனவுகூர்ந்த அவர், 
கலந்துபகாண்டதில் தனது மகிழ்ச்சிளய 
பவளிப்படுத்தினார்.    

‘சின ோட்’ என்னும் கூட்ட ோருங்கியம் 
மறைமோவட் ங்களில்... 

 

பதாடர்ந்து, ஒவ்பவாரு மளைமாவட்டத் 
தின் கூட்படாருங்கியத்தின் தற்சபாளதய  
முன்சனற்ைம் குறித்த முதற்கட்ட 
அறிக்ளககளை ஆயர்கள் சகட்டறிந்தனர். 
அறிக்ளகயில்,  சகாவிட்-19 பதாற்றுசநாய் 
மற்றும் இளையத் பதாடர்பில் ஏற்பட்ட 
தாக்கத்தின்  காரைமாக, அறிக்ளககளை 
முழுளமயாகப் பபை இயலாளம   குறித்த 
பிரச்ேளனகள் ஆயர்கள் முன் 
ளவக்கப்பட்டன. மற்பைாரு ேவாலாக, 
திருஅளவயின் ஒவ்பவாரு நிளலயிலும் 
ஏற்பட்டுள்ை தளலளமத்துத்தின் 
தைர்ச்சி குறித்து ஆயர்களுக்கு விைக்கப் 

பட்டது. 

ஒவ்டவோரு நிறையிலும் 
தறைறமத்துவத்றதச் சீர்த்தூக்கிப் 

போர்த்தல் 
மற்பைாரு கட்டத்தில், பணிக்குழுக்களில் 
ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் ஏற்றுள்ை 
பங்கு மற்றும் பபாறுப்புகள் ஆகியவற் 
சைாடு மனிதவைம் எவ்வாறு  பேலவிடப் 
படுகிைது என்பளத ஆராய சவண்டிய 
அவசியம் உள்ைதாக ஆயர்களுக்கு 
எடுத்துளரக்கப்பட்டது. ஒவ்பவாரு 
நிளலயிலும் திருஅளவயில் நிலவும்  
தளலளமத்துவத்ளத மறுபரிசீலளன 
பேய்ய சவண்டும் என்பளதயும் தளலவர் 
களை எவ்வாறு சதர்வு பேய்கிசைாம், 
அவர்களுக்கு எவ்வாறு பயிற்சி 

அளிக்கிசைாம், தளலவர்கள் மக்களுடன் 
எவ்வாறு பதாடர்பு பகாள்கிைார்கள் 
என்பன பற்றியும் ஆயர்களுக்கு விைக்கம் 
அளிக்கப்பட்டது.  

சமலும்,  தல திருஅளவயில் நிலவும்  
கலாச்ோரம், அணுகுமுளைகள், கட்ட 
ளமப்புகள், நளடமுளைகள் மற்றும் 
பேயல்பாடுகளை  பநறிப்படுத்துதல்  
சபான்ைவற்றில் ஏற்பட சவண்டிய  
மாற்ைங்களின்  அவசியத்ளதயும் ஆயர்கள் 
ஒப்புக்பகாண்டனர். 

 

மறுநாள், சபராயர்களும் ஆயர்களும் 
அவரவரின் போந்த நம்பிக்ளக 
பயைத்தில் எதிர்சநாக்கும் ேவால்கள் 
குறித்து இந்த ஆயர் மன்ைத்தின் தளலவர் 
ஆயர் பேபஸ்தின் பிரான்சிஸ் அவர்கள் 
பகிரந்து பகாண்டார். திருஅளவயில் 
பபாதுநிளலயினர், அருள்பணியாைர்கள் 
சபாலசவ, ஆயர்களும் பல ேவால்களைச் 
ேந்திக்கிைார்கள் என்று விைக்கமளித்தார். 
 

இறுதியாக, ஆயர்கள் ஒவ்பவாரு 
மாமளைமாவட்டத்தின் ‘சிசனாட்’ 
என்னும் கூட்படாருங்கியக்கத்தின் அடுத் 
தக்கட்ட நடவடிக்ளக குறித்து சகட்டறியு 
மாறு பேயலகப் பபாறுப்பாைளர   
சகட்டுக் பகாண்டனர். 

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு 
வாரத்தில் 

ஒன்றிணைய 
அணைப்பு 

 

ஜனவரி மாதம் 18 முதல், 25 வளர திருஅளவயில் 
சிைப்பிக்கப்படும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வாரத்திற்கு 
ஆதரவாக, விசுவாசிகள் அளனவரும் தங்கள் 
வாழ்க்ளகப் சபாராட்டங்களையும், துயர்க 
ளையும் இளைவனிடம் காணிக்ளகயாக்குமாறு 
அளழப்பு விடுத்தார் திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ். 
 
ஜனவரி 16, ஞாயிற்றுக்கிழளம, புனித சபதுரு 
பபருங்சகாவில் வைாகத்தில் குழுமியிருந்த 
மக்களுக்கு நண்பகல் மூசவளை பேபவுளர 
வழங்கியபின் இவ்வளழப்ளப முன்ளவத்தார் 
திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ். 
 
பவவ்சவறு பின்னணிளயயும், பாரம்பரியங் 
களையும் கிறிஸ்தவ ேளபகள் 
பகாண்டிருந்தாலும், முழு ஒன்றிப்ளப சநாக்கி 
திருப்பயணியாக நளடசபாடும்சபாது, கிறிஸ்து 
வின் மீது நாம் பார்ளவளய பதிக்கும்சவளையில், 
நாமளனவரும் நம் சநாக்கத்தில் பநருங்கி 
வருகிசைாம் என்பளதயும் மூசவளை 

இளைசவண்டல் உளரயின்  இறுதியில் நிளன 
வூட்டினார் திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ். 
 
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பிற்காக பேபிப்பசதாடு, நம் 
துயர்களையும், வாழ்க்ளகப் சபாராட்டங் 

களையும் இதற்காக ஒப்பளடப்சபாம் என்ை 
அளழப்ளபயும் விடுத்தார் திருத்தந்ளத 
பிரான்சிஸ். உலகம் முழுவதும் சிைப்பிக்கப்படும் 
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வாரத்தின் இறுதி நாைான 
ஜனவரி 25ம் சததி, அதாவது, புனித பவுல் மனம் 
மாறிய திருவிழாவன்று, உசராம் நகரின் புனித 
பவுல் பபருங்சகாவிலில் மாளல இளைசவண்டல் 
வழிபாடு நடத்தி, இவ்வாண்டின் ஒன்றிப்பு 
வாரத்ளத நிளைவுக்குக் பகாைர்வார் 
திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ். 
 
 

"கிழக்கில் அவரது விண்மீன் எழக் கண்சடாம். 
அவளர வைங்க வந்திருக்கிசைாம்” என்ை 
வார்த்ளதகளைக் பகாண்டுள்ை இவ்வாண்டின் 
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வார தளலப்பு, கிழக்கிலிருந்து 
பமசியாளவ வைங்க வந்த ஞானிகளின் 
அனுபவத்ளதக் குறித்து சிந்தித்து, 
இவ்பவான்றிப்பு வாரத்தின் பவற்றிக்காக 
உளழக்க அளழப்புவிடுக்கிைது. 
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 துணிவுள்ள இறைவாக்கினர்களாவவாம்! 
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 ப ொதுக்கொலத்தின் மூன்றொம் ஞொயிற்றுக் 
கிழமையில் இருக்கின்ற நைக்கு இன்மறய 
இமறவொர்த்மை, நொம் ஒவ்பவொருவரும் 
துணிவுள்ள இமறவொக்கினரொக வொழவவண் 
டும் என்பறொரு அமழப்ம த் ைருகின்றது. 
நொம் எப் டி இவயசுமவப் வ ொன்று 
துணிவுள்ள இமறவொக்கினர்களொக வொழ 
லொம் என்று இமறவொர்த்மையின் ஒளியில் 
சிந்தித்துப்  ொர்ப்வ ொம். 
 

நற்பெய்தி வொெகத்தில் ஆண்டவர் இவயசு 
நொெவரத்தில் உள்ள  பைொழுமகக்கூடத் 
திற்கு பென்று கற்பிக்கின்றொர். லூக்கொ 
நற்பெய்தியில் இடம்ப றுகின்ற இந்ை நிகழ்வு 
இவயசுமவ இமறவொக்கினருக்பகல்லொம் 
ப ரிய இமறவொக்கினரொகவும், இவயசுவின் 
வழியில் நடக்கின்ற ஒவ்பவொருவரும் 
அவர்வ ொன்று எப் டி நடக்கவவண்டும் 
என்ற சிந்ைமனமயயும் நைக்குத் ைருகின் 
றது. 
 
 நற்பெய்தி வொெகத்தில் ஆண்டவர் இவயசு 
ைைது வழக்கப் டி, ஓய்வுநொளில் பைொழு 

மகக்கூடத்திற்குச் பென்றொர் என்று 
வொசிக்கின்வறொம் (4:16). அப் டியொனொல், 
அவர் வழி ொடுகளில் ைவறொது கலந்து 
பகொண்டு, ஆண்டவவரொடு பகொண்டிருந்ை 
உறவில், அன்பில் நிமலத்திருந்ைொர் என்று 
உறுதியொகச் பெொல்லலொம். இந்ை நிகழ்வு 
ைட்டும் கிமடயொது.  னிபரண்டு வயது 
நிரம்பிய ஒவ்பவொரு யூைரும் எருெவலமில் 
ஆண்டுவைொறும் நமடப றும்  ொஸ்கொ 
விழொவில் கலந்துபகொள்ளவவண்டும். 
இவயசு அதில் ைவறொது கலந்துபகொண்டொர் 
என் மை விவிலியம் நைக்கு மிகத் 
பைளிவொக எடுத்துமரக்கின்றது (லூக் 2:41-
42, வயொவொ 2:13). இவயசுவுக்கு  ரிவெயர் 
கள் பின் ற்றி வந்ை ெடங்குமுமறகளில் 
ைொற்றுக்கருத்து இருந்ைொலும்கூட, அமைக் 
குறித்து கொரெொரைொக அவர்கவளொடு அவர் 
விவொதித்ைொலும்கூட, வழி ொடுகளில் 
ைவறொது கலந்துபகொண்டு இமற ைனிை 
உறவில் நிமலத்திருந்ைொர்.    
 

இன்மறக்கு ஒருசிலர், நொன் ஏன் 
ஆலயத்திற்குச் பென்று ஆண்டவமன 

வழி டவவண்டும்? என்று பிைற்றுவமைப் 
 ொர்க்க முடிகின்றது. இத்ைமகவயொர் 
இவயசுவின் வொழ்மவ ஆழைொக  டித்துப் 
 ொர்ப் து நல்லது. நொம் ஏன் வழி ொடுகளில் 
கலந்துபகொள்ள வவண்டும் என் ைற்கொன 
பைளிவொன  திமல எபிவரயர் திருமுகத்தின் 
ஆசிரியர் இன்னும் அழகொக எடுத்துமரப் 
 ொர். “சிலர் வழக்கைொகவவ நம் ெம க் 
கூட்டங்களில் கலந்துபகொள்வதில்மல. நொம் 
அவ்வொறு பெய்யலொகொது; ஒருவருக் 
பகொருவர் ஊக்கமூட்டுவவொைொக; இறுதி 
நொள் பநருங்கிவருவமைக் கொண்கின்வறொம்; 
எனவவ இன்னும் அதிகைொக ஊக்க 
மூட்டுவவொம்” என்கிறொர். (எபி 10:25). ஆம், 
வழி ொடு என் து இமறவமனத் பைொழு 
வைற்கொக ைட்டுைல்ல, நம்மை நொவை 
ஊக்கப் டுத்திக்பகொள்ளவும்ைொன். இைமன 
நொம் உணர்ந்து பெயல் டுவது நல்லது. 
 
 இமறவொக்கினருக்கு ஏச்சுக்களும் வ ச்சுக் 
களும் இலவெம் என் துவ ொல, இவயசுவின் 
வழியில் நடக்கின்ற ஒவ்பவொருவருக்கும், 
அவர்  ணிபெய்கின்ற ஒவ்பவொருவருக்கும் 

அவமரப் வ ொன்று ஏச்சுக்களும் வ ச்சுக் 
களும் உண்டு. அைற்கொக நொம் கலங்கி 
விடொைல், அவர்மீது நம்பிக்மக மவத்து, 
துணிவவொடு இமறவொக்கினர்  ணிமயச் 
பெய்யவவண்டும். அப்வ ொதுைொன் நொம் 
துணிவுள்ள இமறவொக்கினர்களொக ைொற 
முடியும். 
 

ஆகவவ, இவயசுவின் வழியில் நடக்கும் நொம், 
துணிவுள்ள இமறவக்கினர்களொவவொம். 
அைன் வழியொக இமறயருள் நிமறவொய் 
ப றுவவொம். 
 

-ஆர்.வக.  
 

ப ொதுக்கொலம்  3-ஆம் ஞொயிறு 
1-ம் வொெகம்:     பநவக8: 2-4a, 5-6, 8-10   
தி.  ொடல்:      19: 7. 8. 9. 14  
2-ம் வொெகம்:       1பகொரி 12: 12-30     
நற்பெய்தி:          லூக் 1: 1-4; 4: 14-21  
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   ப ாங்கலிட்டு நன்றி ப ான்வனாம்! 
பீல்  ாறை, திருஇருதய ஆண்டவர்  ங்கில் ப ாங்கல் 

பகாண்டாட்டம்! 

வகொலொலம்பூர்: இங்கு பீல் ெொமலயில் 
அமைந்துள்ள திருஇருைய ஆண்டவர் 
 ங்கின் ைற்றும் கம்வ ொங்  ொண்டொன் 
புனிை வவளொங்கன்னி ஆவரொக்கிய அன்மன 
சிற்றொலயத்தின் இமளவயொர் ஏற் ொட்டில், 
திருஇருைய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் 
ப ொங்கல் கலொச்ெொர திருப் லி 
பகொண்டொட்டம் கடந்ை 16 ஜனவரி அன்று 
சிறப் ொகக் பகொண்டொடப் ட்டது.  
 
ைொமல ைணி ஜந்துக்கு ப ொங்கல் 
திருப் லிக்குச் சிறப்பு வருமகந்ைந்ை 
வ ரொயர் ஜூலியன் லியொவ் அவர்களின் 
ைமலமையில் புதிய  ங்குத்ைந்மை              
சூ. ைனிஸ்லொஸ் அவர்களும், முன்னொள் 
 ங்குத்ைந்மை எட்வின் பீட்டர் ைற்றும் 
சிரம் ொன் மினவுைல் அன்மன  ங்குத் 
ைந்மை வெவியர் என்ரூ ஆகிவயொரும் 
உடனிருக்க கூட்டுத்திருப் லி பகொண் 
டொடப் ட்டது. 
திருஇருைய ஆண்டவர்  ங்கின் ைற்றும் 
கம்வ ொங்  ொண்டொன் புனிை வவளொங் 
கன்னி ஆவரொக்கிய அன்மன சிற்றொலயத் 
தின் இமளவயொர் முன்னொள்  ங்குத்ைந்மை 
எட்வின் பீட்டர் அவர்களின் ஆவலொெமன 
யில் நிதி வெர்த்து இவ்விழொவுக்கு ஏற் ொடு 

பெய்ைனர்.  இந்ை ஆண்டு ‘இயற்மகமய 
அன்பு பெய்வவொம்’ என்ற கருப்ப ொருளில் 
பநகிலி ம கள் ைவிர்க்கப் ட்டது என் து 

குறிப்பிடத்ைக்கது.  ங்குத்ைந்மை ைனிஸ் 
லொஸ் அவர்கள் இமளவயொரின் முயற்சிமய 
யும்  ங்பகடுப் மடயும் பவகுவொகப் 

 ொரொட்டினொர். மூன்று கரும்புத் துண்டுகள் 
ஒன்றொக இமணக்கப் ட்டு நிமலயொக 

நிற் துவ ொல் என்றும் அமனத்து இமளஞர் 
களிம் ஒன்று ட்டு பெயல் ட வவண்டும் 
என்று வலியுறுத்தினொர். ப ொங்கல் 
திருவழி ொட்டுக் பகொண்டொட்டத்திற்கு 
உைவிகரம் நீட்டிய அமனவருக்கும் நன்றி 
ைொமல சூட்டினொர். 

இயற்மகமய அன்பு பெய்வவொம்  கருப்ப ொருளில்  
  வண்ண ைற் ொமனகளில் ப ொங்கல் 

ப ொங்கலில் இனிப்பு வெர்க்கும் வ ரொயர் ஜூலியன் 

இலைவார்த்லத ஞாயிறு-சிந்தலைக்கு 

கடந்ை 30 பெப்டம் ர் 2019, ைமறவல்லுநரும்  ைமற ணி 
யொளருைொன புனிை எவரொணிமுஸ் அவர்களின் நிமனவு நொளன்று 
திருத்ைந்மை பிரொன்சிஸ் அவர்கள் திருவழி ொட்டு 
நொள்கொட்டியின் டி ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் மூன்றொம் 
ஞொயிறுக்கிழமைமய ‘இமறவொர்த்மை ஞொயிறு என்று அறிவித்ைொர். 
அைன் டி இன்று உலகம் முழுவதும் இமறவொர்த்மை ஞொயிறு 
பகொண்டொடப் டுகிறது.  

கடவுளின் வொர்த்மைமயக் வகட் தில் திருஅமவ நொளுக்கு நொள் 
கட்டமைக்கப் ட்டு வளர்கிறது. இமறவொர்த்மை நைது வொழ்விற்கு 
வழிகொட்டியொக இருந்து நம்மை வழிநடத்துவைொக இருக்கிறது 
என் மை, திருஅமவ நைக்குக்  கற்றுக்பகொடுக்கிறது. ஓய்வுநொமளப் 
 ற்றிய ஒரு பிரச்ெமன,  ரிவெயர்களொல் எழுப் ப் டுகிறது. அந்ை 
பிரச்ெமனக்கு தீர்வு எப் டி கொண் து? எது ெரி, எது ைவறு 
என் மை எப் டிச் பெொல்வது. அவ்வவமளயில் இமறவொர்த்மை 
வழிகொட்டியொக இருக்கிறது. இவயசு ைனது சீடர்கமளப் 
பிரச்ெமனயிலிருந்து கொப் ொற்ற, இமறவொர்த்மைமயப்  ல 
இடங்களில் வ ொதித்ைொர். பிரச்ெமனகளுக்கு தீர்வொக, நிச்ெயம் 
இமறவொர்த்மை இருக்கிறது என் மை, இது நைக்குச் பெொல்கிறது. 
 
இமறவொர்த்மைமய மையப் டுத்தித்ைொன் இவயசுவின் வொழ்க்மக 

அமைந்திருந்ைது. பைொடக்கத்தில் இவயசுவின் குழந்மைப் ருவ 
நிகழ்ச்சிகளின் முடிவில், ைமறநூல் வொக்கு நிமறவவறவவ, இவ்வொறு 
நிகழ்ந்ைது என நற்பெய்தியொளர்கள் பெொல்வது இைற்கு சிறந்ை 
எடுத்துக்கொட்டு. கடவுளின்  ணிக்கொக ைனது வொழ்மவவய 
அர்ப் ணிக்கிறவர் எைமன இலக்கொகக் பகொண்டு வொழ வவண்டும் 
என் மை, இமறவொர்த்மைமய அடிப் மடயொகக் பகொண்டு ைொன், 
ைனது வொழ்மவ அமைத்துக்பகொள்கிறொர். இமறவொர்த்மைமய 
வொழ்ந்து கொட்டுகிறவர் வ றுப ற்றவர் என்றும் பெொல்கிறொர். 
இவ்வொறு, இமறவொர்த்மைமய நைது வொழ்வின் பிரச்ெமனகளுக்குத் 
தீர்வொக இவயசு பகொடுக்கிறொர். 
 
வொழ்வு ைரும் இமறவொர்த்மை, இவயசுவின் வொழ்வில் வொழ்வொகியது 
வ ொல, நைது வொழ்விலும் அது முழுமையொனைொக ைொற வவண்டும். 
அந்ை இமறவொர்த்மை நைது வொழ்வின் பிரச்ெமனகளுக்கு தீர்வொக 
இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு, அது சிறப் ொன இடத்மை ப ற 
வவண்டும். அது நைது வொழ்மவ சீர் டுத்துவைொகவும், 
பநறிப் டுத்துவைொகவும் அமைய வவண்டும். 
 

அறனவருக்கும் இறைவார்த்றத தின 
வாழ்துக்கள்! 

“திருஅலவ நம் ஆண்டவரின் 
திருவுடலுக்கு வணக்கம் 
சசலுத்துவது ப ால், 

விவிலியத்திற்கும் என்றும் 
வணக்கம் சசலுத்தி 
வந்துள்ளது” என்ை 

இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்க 
ஏடுகளின் கூற்றிற்கு 
இணங்க, இலை 

வார்த்லதக்கு வணக்கம் 
சசலுத்தும் விதமாய் இன்று 
நாம் இலைவார்லத ஞாயிலை 

சிைப்பிக்கின்பைாம். 
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