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பிற இனத்தார் உன் ஒளி ந ாக்கி வருவர்; மன்னர் உன் உதயக் கதிர்ந ாக்கி 
 டைநபாடுவர். உன் கண்கடை உயர்த்தி உன்டனச் சுற்றிலும் பார்; அவர்கள் 
அடனவரும் ஒருங்நக திரண்டு உன்னிைம் வருகின்றனர்; ததாடையிலிருந்து உன் 
புதல்வர் வருவர்; உன் புதல்வியர் நதாளில் தூக்கி வரப்படுவர். அப்தபாழுது, நீ அடதக் 
கண்டு அகமகிழ்வாய்; உன் இதயம் வியந்து விம்மும்; கைலின் திரள் தெல்வம் 
உன்னிைம் தகாணரப்படும்; பிற இனத்தாரின் தொத்துகள் உன்டன வந்தடையும். 
ஒட்ைகங்களின் தபருந்திரள் உன்டன நிரப்பும்; மிதியான், ஏப்பாகு ஆகியவற்றின் இைம் 
ஒட்ைகங்களும் வந்து நெரும்; நெபா  ாட்டினர் யாவரும் தபான்,  றுமணப் தபாருள் 
ஏந்திவருவர். அவர்கள் ஆண்ைவரின் புகடை எடுத்துடரப்பர். (எொ 60:3-6) 

வத்திக்கான்: கைந்த ஜனவரி 18 முதல் 25 
வடர திருஅடவயில் சிறப்பிக்கப்பட்ை  
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இடறநவண்ைல் 
வாரத்தின் இறுதி  ாைான கைந்த ஜனவரி 
25,  தெவ்வாயன்று, அதாவது, புனித 
பவுலின் மனமாற்ற விைாவன்று மாடை 
உநராம் ந ரம் 5.30 மணிக்கு ஏடனய 
கிறிஸ்தவ ெடப பிரநிதிநிதிகளுைன் 
இடணந்து இடறநவண்ைல் வழிபாடு 
ஒன்டற  ைத்தினார் திருத்தந்டத 
பிரான்சிஸ். 
 
தனது மடறயுடரக்கான டமயக்கருத்தாக 
மூன்று ஞானிகளின் பயணத்டத 
எடுத்துக்தகாண்ை திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், 1. கிைக்கில் அவர்களின் ததாைக் 
கம் 2.  தஜருெநைம் வழியாக அவர்களின் 
பாடத 3. தபத்ைநகமுக்கு அவர்களின் 
இறுதி வருடக, ஆகிய தடைப்புகளில் 
அவரதுு் சிந்தடனடய வைங்கினார். 
 
முதைாவதாக, சூரியன் உதிக்கும் கிைக்கில் 
விண்மீடனக் கண்ை ஞானிகள் தங்கள் 
தொந்த அறிவு மற்றும் மரபுகளில் திருப்தி 
அடையாமல், அடதவிை நமைான ஒன்டற 
அடைய விரும்பினர் என்று கூறிய 
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள்,  
நொர்வுறச் தெய்யும் நீண்ை பாடதடயக் 
குறித்து கவடைப்பைாமல்  விண்மீனான 
இநயசுடவயும், ஒற்றுடமக்கான அவரது 
அடைப்டபயும் பின்பற்றுமாறு அடனத்து 
கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அடைப்பு விடுத்தார். 
 
இரண்ைாவதாக, ஏநராதும் அவருைன் 
எருெநைம்  மக்களும்  கைக்கம் அடைந் 
திருந்த நவடையில், ஞானிகள் மூவரும் 

எருெநைம் திரு கருக்குக் தகாண்டுவரப் 
பட்ைார்கள் என்றும், புனித  கரத்தில், 
ஞானிகள் விண்மீனின் ஒளிடய காண 
வில்டை, ஆனால் இந்த உைகின் இருண்ை 
ெக்திகளின் எதிர்ப்டப அனுபவித்தனர் 
என்றும் ததரிவித்தார்.  முழு கிறிஸ்தவ 

ஒற்றுடமடய ந ாக்கிய  மது பயணத்தில், 
அந்த மக்கடை முைக்கிய அநத காரணத் 
திற்காக  ாமும் குைப்பம், மற்றும் பயத்தால் 
பயணத்தின் இடைநய நிறுத்தப்பைைாம் 
என்று கூறிய திருத்தந்டத,  மது 
பாரம்பரியங்கடையும் பைக்கவைக்கங்கடை 
யும் சீர்குடைக்கும்  வீனமயங்களுக்குப் 
பயப்பைாமல், ஒருவடரதயாருவர்  ம்பி 
ஒன்றாகப் பயணிக்க கிறித்தவ மக்களுக்கு 
அடைப்பு விடுத்தார். 
 

மூன்றாவதாக, ஞானிகள் மூவரும் 
தபத்நைகம் தென்று இநயசுடவக் கண்டு 
வணங்கினார்கள் என்பது   ற்தெய்திகளின் 
இறுதியில் கலிநையா மடையில் உயிர்த்த 
ஆண்ைவர் முன்பு, சீைர்கள் அடனவரும் 
அவடர வணங்கினார்கள் என்படத 

முன்னுடரக்கிறது என்றும் எடுத்துக்காட்டி 
னார் திருத்தந்டத. 
 
நமலும், இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் 
ஒற்றுடமயின் முழுடமக்காக ஏங்கும் 
ெமகாை கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடறவாக்கு 
நிடறநவறும் அடையாைங்கைாக மாறுகின் 
றன என்றும்,  இந்த ஒற்றுடமடய, 
இடறவடன வணங்குவதன் வழியாக 
மட்டுநம அடைய முடியும் என்றும் 

விைக்கிய திருத்தந்டத, முழு ஒற்றுடமடய 
ந ாக்கிய  மது பயணத்திற்கு, இன்னும் 
தீவிரமான இடறநவண்ைலும், இடறவழி 
பாடும் நதடவ என்று வலியுறுத்தினார். 
 
ஞானிகள் குைந்டத இநயசுவுக்கு தகாடுத்த 
பரிசுப்தபாருள்கள் குறித்துப்  நபசியநபாது, 
இது இடறவன்  ம்மிைமிருந்து தபற 
விரும்பும் பரிசுகடை அடையாைப்படுத்து 
கிறது என்று கூறிய திருத்தந்டத,  தங்கம், 
கைவுள்  மது வாழ்வில் முதல் இைத்தில் 
இருக்கநவண்டும் என்படதயும், தூபம், 
இடறநவண்ைலின் முக்கியத்துவத்டதயும், 
சிலுடவயிலிருந்து இறக்கப்பட்ை இநயசுவின் 
உைடை தபருடமப்படுத்த  ம்டம 
அடைக்கும் தவள்டைப்நபாைம், ஏடை 
களின் காயங்களில் பிரதிபலிக்கும் 
இநயசுவினுடைய துன்புறும் உைலுக்கான 
அக்கடற குறித்து  ம்மிைம் நபசுகிறது 
என்றுடரத்தார்.    
 
இறுதியாக, ஞானியரின் வாழ்டவ பின்பற்ற 
அடைத்த திருத்தந்டத, மூன்று ஞானியரும் 
நவறு வழியாக தங்களின்  ாடுகளுக்குத் 
திரும்பிச் தென்றார்கள் என்றும், புனித 
பவுைடியாரும் மனமாற்றம் தபற்ற பிறகு 
நவறுவழிடய அதாவது கிறிஸ்துவின் 
வழிடய ததரிந்துதகாண்ைார் என்றும் 
எடுத்துக்காட்டி,  இடறவன்  மக்குச் 
சுட்டிக்காட்டும் பணிவு, ெநகாதரத்துவம் 
மற்றும் இடற வணக்கத்திற்குரிய 
பாடதகடைத் ததரிந்துதகாள்நவாம் என்று 
கூறி தனது மடறயுடரடய நிடறவு 
தெய்தார்.   

-தெல்வராஜ் சூடெமாணிக்கம்,  
வத்திக்கான் தெய்தி 

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வார இடறநவண்ைலில் திருத்தந்டத   (Vatican Media)  

மறைக்கல்வி 
ஞாயிறுக்கான 

இறைவேண்டல்  
விண்ணகமும் மண்ணகமும், காண்படவ 
காணாதடவ யாவும் படைத்த எல்ைம் வல்ை 
அன்புத் தந்டதநய, உம்நமாடும், உம் 
படைப்படனத்நதாடும்   ல்லுறவில் வாை 
எங்கடை ததாைர்ந்து அடைக்கிறீர். உமது 
இந்த அடைப்புக்கு துடணபுரிய எங்களில் 
பைடர மடறக்கல்வி ஆசிரியர்கைாக  
அடைத்ததற்கு  ன்றி  வில்கிநறாம்.  
 

நீர்  அளித்த மடறயறிவு ஞானத்டத பிறரு 
ைன் பகிர்ந்துதகாள்ளும் எங்கள் பங்கு 
மடறக்கல்வி  ஆசிரியர்கள் உமது தயவால் 
தூய ஆவியாரின் வழிகாட்டுதலில் 
 ற்தெய்திக்குச் ொட்சியாகவும், நீதி, அடமதி, 
மகிழ்ச்சி ஆகியவற்டறநய அடிப்படையாகக் 
தகாண்ை இடறயாட்சியின் உண்டம 
ஊழியர்கைாகவும் நிடைத்திருக்க அருள் 
புரிவீராக. ஒவ்தவாரு மடறக்கல்வி 
மாணவடரயும் நீர் ஆசீர்வதித்து அவர்கள் 
மடற ஞானத்தில் வைர்ச்சியுற தெய்வீராக. 
 

தந்டதநய, ஒவ்தவாரு தபற்நறாரும் 
முதன்டமயான மடறக்கல்வி ஆசிரியர்கள் 
என்படத ஏற்று, திருமுழுக்கால் தகாண்ை  
கைடமடய நிடறநவற்றுபவர்கைாக, 
உம்டம அன்பு தெய்வதிலும் புகழ்வதிலும் 
நிடைத்திருக்கச் தெய்வீராக. இதன்வழி 
உமது திருஅடவ  ாளும் வைர்ச்சியுற 
துடணப்புரிவீராக. 
 
எங்கள் ஆயர்கள், பங்குத்தந்டதயர்கள், 
அருள்பணியாைர்கள் யாவரும் மடறக்கல்வி 
பணிக்கு நவண்டிய அடனத்டதயும் 
நிடறநவற்றுவதில் என்றும் கருத்தாய் 
இருப்பார்கைாக. இடவ யாவற்டறயும் 
எங்கள் ஆண்ைவரும் உம் திருமகனு மாகிய 
இநயசு கிறிஸ்து வழியாக உம்டம இடறஞ்சி 
மன்றாடுகிநறாம். ஆதமன் 
 
 
 

ரவாங், புனித யூதா 
தததயு  பங்கில் 

இறைவார்த்றத ஞாயிறு 
க ாண்டாட்டம் 

ரவாங், சிைாங்கூர்:  இங்குள்ை புனித யூதா 
தநதயு பங்கில் இடறவார்த்டத ஞாயிறு 
திருப்பலி சிறப்பாகக் தகாண்ைாைப் 
பட்ைது. அன்று சிறப்பு அங்கமாக 
திருவிவிலிய அரங்நகற்றம்  டைதபற்றது. 
திருப்பலிக்கு வந்த மக்களுக்கு ஆைய 
வாெலில் புத்தக அடையாை அட்டைகளில் 
தவவ்நவறு இடறவார்த்டதகள் தகாண்ை 
அன்பளிப்பு கவர்க்கூடுகள் தகாடுக்கப்பட் 
ைன.  
பங்குத்தந்டத அருள்பணி விண்ென்ட் 
நதாமஸ் அவர்கள், அவருக்குக் கிடைத்த 
‘ ான் உனக்கு அறிவு புகட்டுநவன்; நீ 
 ைக்க நவண்டிய வழிடய உனக்குக் 
காட்டுநவன்; உன்டனக் கண்நணாக்கி, 
உனக்கு அறிவுடர கூறுநவன் (திபா 32:8) 
எனும் இடறவார்த்டதடய வாசித்தார்.  
அந்த தெய்திடய, அருள்பணி விண்ென்ட் 
நதாமஸ் அவர்கள் அப்பங்கில்  கைவுளின் 
வார்த்டதடயப் பகிர்ந்துதகாள்வதற்கும் 
ெமூகங்கடைக் கட்டிதயழுப்புவதற்கும் 

அப்பங்கிற்கான   புதிய நதவாையத்டதக் 
கட்டுவதற்கும், முன்நனார்களின் பணிடய 
நிடறநவற்ற கைவுள் அவடரத் 
நதர்ந்ததடுத்தார் என்றும் கூறினார்.    
 

திருப்பலிக்குக் குழுமியிருந்நதாரும் தத்தம் 
கவர்கூடுகடைத்  திறந்து சிரித்தனர், சிைர் 
தடையடெத்தனர், சிைர் ஒருவடர ஒருவர் 
பார்த்து அதிர்ச்சியும் ஆச்ெரியமும் 
அடைந்தனர். கைவுளிைமிருந்து வந்த 
தெய்தி அவர்களுக்குப் தபாருத்தமாக 
இருந்தது  என்று பைர் கருத்துடரத்தனர்.  
  

அருள்பணி விண்ென்ட் நதாமஸ் 
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இன்றைய வாசகங்கள் மற்றும் நற்சசய்தி  
இறைவாக்குறைத்தல்  பற்றி அறிவுறுத்து 
கின்ைன.   `தாய் வயிற்றில் உன்றன நான் 
உருவாக்கு முன்பப அறிந் திருந்பதன்; நீ 
பிைக்குமுன்பப உன்றனத் திருநிறைப் 
படுத்திபனன்; மக்களினங்களுக்கு இறை 
வாக்கினனாக உன்றன ஏற்படுத்திபனன்' 
என்று இறைவாக்கினர் எபைமியா ஒரு 
குறிப்பிட்டப் பணிக்கு அறைக்கப்பட்டறத 
அறிகிபைாம்.  இவர் கி.மு ஏைாம் 
நூற்ைாண்டின் முற்பகுதியிலும், கி.மு.ஆைாம் 
நூற்ைாண்டின் பிற்பகுதியிலும் வாழ்ந்தவர். 
யூதா நாட்டினர் கடவுளின் கட்டறைறயக் 
கறடப்பிடியாமல், தங்கள் விருப்பம் 
பபான்று வாழ்ந்ததால், அவர்கள் மீது 
பாபிபைானியர்களின் பறடசயடுப்பு 
நிகைப்பபாகிைது என்று எச்சரிப்பதற்காக 
ஆண்டவைால் இவர் பதர்ந்துசகாள்ைப் 
பட்டார். 
 

 

இறுதி வறை அவர் ஏற்றுக்சகாண்ட 

இறைவாக்குப் பணியிலிருத்துப் பின்வாங்க 
வில்றை. அவர் துணிவுடனும் திடத்பதாடும் 
பணிறயத் சதாடர்ந்தார். 
 

இன்றைய 2-ம் வாசகத்தில் இறையடிகள் 
பவுல் பல்பவறு சகாறடகள் பற்றிய 
பபாதறனறயத் சதாடர்கிைார். எல்ைா 
வற்றிற்கும் பமைானது அன்பு மட்டுபம 
என்பறத முன்றவத்துப் பபாதிக்கிைார். 
இறைப்பணியாைர்கள் யாைாகினும் அவர் 
களில் அன்பு இல்றைபயல் அவர்கள் 
இறைவனுக்கு உகந்தவர்கள் ஆக இயைாது.  
 

இந்நிறையில், இன்றைய நாளில், நாம் 
வாசிக்கக்பகட்கும் நற்சசய்தி வாசகமானது  
இபயசு யூதருக்கு மட்டுமல்ை, அவர் 
எல்ைாருக்குமான இறைவன் என்சைாரு 
சசய்திறயத் தருகின்ைது. 
 

“எல்ைாருக்கும் கடவுளும் தந்றதயுமானவர் 
ஒருவர்; அவர் எல்ைாருக்குள்ளும் இருப் 
பவர்” என்பார் தூய பவுல் (எபப 4:6). ஆம், 

எல்ைாருக்கும் தந்றத ஒருவைாக இருக் 
கின்ை பபாது... அவர் எல்ைாருக்குள்ளும் 
இருக்கும்பபாது இங்பக உயர்ந்தவன், 
தாழ்ந்தவன் என்ை பவறுபாட்டிற்கு வழிபய 
இல்றை. 
 

 சமசியா என்பவர் யூதர்கள் நடுவில் 
பணிசசய்வார் என்றிருந்த யூதர்களிடம், 
அவர் பிை இனத்தார் நடுவிலும் 
பணிசசய்வார் என்று சசான்னதன் மூைம், 
இபயசு கடவுளுறடய பணிறயச் சசய்கின்ை 
வர்கள் எத்தறகய எதிர்ப்புகள் வந்தா 
தாலும் எல்ைாருக்கும் பணி சசய்ய 
பவண்டும் என்ை உண்றமறய உணர்த்து 
கின்ைார். 
 

ஆகபவ, இபயசுறவ எல்ைாருக்குமான 
இறைவன் என்பறதயும் உணரும், நாம் 
அறனவரும் அவருறடய சபகாதை, சபகா 
தரிகள் என்பறத உணர்ந்து வாை 
பவண்டும்.  ஆகபவ,  நாம் கடவுளின் 
துறணறய நம்பி, அவருறடய வார்த் 

றதறய எல்ைாருக்கும் அறிவிப்பபாம். 
அதுவும் அன்பபாடு அறிவிப்பபாம். 
அதன்மூைம் இபயசுவுக்குச் சான்று பகர் 
பவாம். கடவுளின் விருப்பசமல்ைாம், 
எல்ைா மனிதரும் மீட்புப் சபை பவண்டும்; 
உண்றமறய அறிந்துணை பவண்டும் 
என்பபத ஆகும் (1திசமா 2:4)  நாமும் 
இப்பணிக்சகன்பை அறைக்கப்பட்டுள் 
பைாம் என்பறத பை தருணங்களில் 
மைந்துவிடுகிபைாம்.   கிறிஸ்துவுக்காக நாம் 
புரியும் பணி என்சைன்றைக்கும் 
நிறைத்திருக்கும்’ என்பது உறுதி. 

ஆ. -லூர்தம்மாள், காஜாங் 

ப ொதுக்கொலம்  4-ஆம் ஞொயிறு 
1-ம் வாசகம்:     எபை  1: 4-5, 17-19    
தி. பாடல்:     71: 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15,17  
2-ம் வாசகம்:       1சகாரி 12: 31- 13: 13  
நற்சசய்தி:          லூக் 4: 21-30  

ஞாயிறு  ாசகம் ஆண்டு 3 
 ாரநாள் முதல்  ாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலல— ாரம் 4 

30 ஜனவரி 2022 -  மறைக்கல்வி தினம் 
‘குடும்  வொழ்வு புனிதத்திற்கு ஒரு வழி’ 

(1 க ொரி 12:12) 

இறைமக்கள் வாழ்வில் நம் ஆண்டவர் 
இபயசுவின் அருளும் ஆசீரும் சதாடர்ந்து 
சசயல்படுவறதப் பார்த்துப் சபருறமயும் 
மகிழ்ச்சியும் அறடகிபைாம். அது குைந்றத 
கள், இறைஞர்கள், முதிர்நிறையினர் 
ஆகிபயார் நம்பிக்றக வாழ்விலும் நற்சசய்தி 
மதிப்பீடுகளிலும் வைர்ந்திட 
பமற்சகாள்ைப்படும் பல்பவறு முயற்சி 
களில்  நம் திருஅறவயில் மறைக்கல்வி 
சதான்றுசதாட்டு  சிைப்பான ஓர் இடத் 
றதப் சபற்றுள்ைது.   
 

மறைக்கல்வி என்பது நம் சமய 
உண்றமகறையும் பகாட்பாடுகறையும் 
அறிவுபூர்வமாக நாம் கற்றுக்சகாள்ளும் ஒரு 
படிப்பு மட்டுமல்ை.  நமது வாழ்வின் 
ஒவ்சவாரு அனுபவத்திலும் நிகழ்விலும் 
சிைப்பாகக் காைத்தின் அறிகுறிகளிலும் 
கடவுள் நம்றமச் சந்திக்கின்ைார் என்பறத 
ஏற்று அவரில் வாை பயிற்றுவிப்பதாகும்  
 

இதன்படி, சதாடர்ந்து மைாக்கா-சஜாகூர் 
மறைமாட்டம் தயாரித்துள்ை மறைக்கல்வி- 
சயாட்டிய சிைப்பு காசணாளியின் 
உதவிபயாடு திருஅறவயில்  மறைக்கல்வி  
பற்றி சிந்திக்க அறைக்கப்படுகிபைாம்.  
 

 

குடும்பங்கள் எவ்வாைாக இருக்க பவண்டும் 
என்று கடவுள் விரும்புகிைாபைா. அபத 
எண்ணத்பதாடு சபற்பைார்கள் குடும்பத் 
றதப் பபணிக்காக்க பவண்டும் என்பறத 
உணை பவண்டும்.  
 

 

குடும்பங்கள் இன்றி திருஅறவ இல்றை. 
குடும்பங்கள் திருஅறவக்கு இன்றியறம 
யாதறவ.  அவ்வாபை, குடும்பங்களுக்கு 
திருஅறவயும் இன்றியறமயாதது.   இத 
னால் தான் திருஅறவ குடும்பம் எனும் 
அறமப்றப  மிகவும் உயர்வாக என்றும் 
மதிக்கிைது. 

சபற்பைார் குைந்றதறய ஈன்சைடுப்ப 
பதாடு அவர்களின் கடறம முடிந்து 
விட்டதாக எண்ணைாகாது.  அவர்கள் 
சகாண்டிருக்கும் பை சபாறுப்புகள் மத்தி 
யில், அவர்கபை முதலும் முதன்றமயான 
நம்பிக்றகயின்  ஆசிரியர்கள் என்பறத 
உணர்ந்து, திருமண வாக்குறுதிக்பகற்ப 
சசயல்பட பவண்டும். 

ஓர் ஆணும் சபண்ணும்  திருமணம் 
என்னும் அருைறடயாைத்தில் நுறையும் 
பபாது இறை ஆசீர் சபற்ை ஒரு புதிய  
குடும்பம் சதாடங்குகிைது. சபற்பைார் தம் 
பிள்றைகளுக்கு உயிர் அளித்திருக்கிைார் 
கள் என்பதால் பிள்றைகளுக்கு மறையறிவு 
ஊட்ட பவண்டியது அவர்களின் தவிர்க்க  
இயைாதக்  கடறம.  

 

திருமணத்தில் தம்பதியர் ஒருவருக்சகாரு 
வர் காட்டும் அன்பு, அர்ப்பணிப்பின் 
வழியாகவும், தங்களின்  குைந்றதகறை 
கிறிஸ்தவ நன்சனறியின்படி வைர்ப்பதன் 
வழியாகவும் புனிதத் தன்றமறய அறடய 
ஒருவருக்சகாருவர் உதவிக்சகாள்கிைார் 
கள்.  
 

 
ஆகபவ, மறைக்கல்வி பபாதறன என்பறத 
வறையறுக்கும் விதத்தில் குடும்பபம, கடவு 
ளின் உணர்றவ ஊட்டவும், இறைபவண் 
டல், நன்சனறிக்கல்வி, மனித மாண்பு, 
பாலியல்  ஆகியவற்றைப் பற்றி கிறிஸ்தவப் 
புரிதலில் கற்றுக்சகாடுக்க பவண்டும். 
இதனிமித்தம், ஒரு குைந்றத பங்கு 
மறைக்கல்வி வகுப்புக்குப் பபாகும் 
முன்னதாகபவ, கடவுள் மீது நம்பிக்றக, 
சரி-தவறு மற்றும் சபாதுவான வாழ்க்றக 
முறைப் பற்றி தம் சபற்பைாரிடமிருந்து  
கற்று அக்குைந்றதப் படிப்படியாக 
உருவாக்கப்பட பவண்டும். 

இதன் சபாருட்டு பங்கு மறைக்கல்வி 
வகுப்புகளில் கற்பிக்கப்படும் மறைக்கல்வி 
றயவிட குடும்பத்தில் கற்றுக்சகாடுக்கப் 
படும் மறைக்கல்விபய முதன்றம இடம் 
சபறுகிைது.  
 
‘குடும்பம்: நீங்கள் என்னவாக இருக்கின் 
றீர்கள ா, அவ்வாறுதான் குடும்பமும் மாறும்’  
 

குடும்பம்: நீங்கள் என்னவாக இருக்கின் 
றீர்கள ா, அவ்வாறுதான் குடும்பமும் மாறும். 

(2-ம் ள ான் ளபால்) 

திருஅவவக்குத் ளதவவயான வலிவம 
குடும்பங்களில் இருந்துதான் ஆதாராமாகப் 

பபறப்படுகின்றது- (திருத்தந்வத 
பிரான்சிஸ், அளமாரிஸ் பெடிசியா) 

பபற்ளறாளர அவர்களின் குழந்வதகளுக்கு 
நம்பிக்வகயின் முதல் பபற்ளறார்கள் 

ஆகிறார்கள், 

இதன் வழியாக, தங்களுவைய 
குழந்வதகவ   வ ர்க்கும் பணியில் 
கல்விவயயும், மவறக்கல்விவயயும் 

கற்றுக்பகாடுத்து, கிறிஸ்தவ முதிர்ச்சிக்குக் 
பகாண்டுவர குடும்பளம முதல் சமூகமாக 

அவழக்கப்படுகிறது. 

பிரிக்பீல்ஸ் புனித 
பத்திமா அன்லன 
பங்கில் பபாங்கல் 

திருப்பலி 
பகாண்டாட்டம் 

 ”இபதா புதுச்சசயல் ஒன்றை நான் 
சசய்கிபைன்; “ எசாயா 43 :19 

பிரிக்பீல்ஸ், பகாைாைம்பூர்: கடந்த 23 
சனவரி 2022 காறை 8 மணிக்கு, இங்குள்ை 
புனித பாத்திமா அன்றன ஆையத்தில் 
சபாங்கல் விைா சிைப்பாக தமிழ் 
திருத்தூதுப் பணிக்குழுவினைால் ஏற்பாடு 
சசய்யப்பட்டு, பங்குத்தந்றத வில்லியம் 
றமக்கல் அவர்களின் தறைறமயில் 
சகாண்டாடப்பட்டது. 
 

இறைவனுக்கும் இயற்றகக்கும் நன்றி 
சசலுத்தும் உைவர் திருநாைாம் 
இப்சபாங்கல் விைா,   விடுதறைப்பயண 
நூலில் அறுவறடயின் முதற்பைனுக்காக  
இறைவனுக்கு நன்றி கூறியறத நிறனவுகூர் 
வதாக அறமகிைது.   வார்த்றதபய விறத 
யாக நம்மிடம் வந்த இறைவனுக்கு நன்றி 
கூறும் சபருநாள், இபதா புதுச்சசயல் 
ஒன்றை நான் சசய்கிபைன் எனும் 
இறைவாக்கின் படி, நாம் புதுப்பறடப்பாக 
மாறி, சபாங்கி வரும் இறை நன்றமகறை 
பிைருடன் பகிர்ந்து வாை பவண்டும் என்று 
இப்சபாங்கல் விைா உணர்த்துகிைது.  
 

பாத்திமா பங்கிற்குப் புதிய பங்குத் 
தந்றதயாக சபாறுப்பபற்றிருக்கும்  
அருட்பணி வில்லியம் றமக்கல் அவர்கறை 
வைபவற்கும் வறகயில் அவருக்கு தமிழ் 
திருத்தூதுப் பணிக்குழுவினர் சிைப்புச் 
சசய்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

திருப்பலி முடிந்ததும் ஆைய நுறைவாயிலின் 
முன் இனிப்பு சபாங்கல் சபாட்டைங்கள்   
வைங்கப்பட்டது. பாத்திமா அன்றன 
ஆையத்தில் இப்சபாங்கல் விைா சிைப்பாக 
முப்பது  வருடங்களுக்கும் பமைாக 
சகாண்டாடப்பட்டு வருகிைது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

சபாங்கி வரும் சபாங்கல் முன்னால் அருள்பணி 
வில்லியம் அவர்களும்  உடன் பணியாைர்களும்  
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