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மக்கள் மீட்பரை எதிர்பார்த்துக் ககாண்டிருந்தார்கள். ஒருவேரை வ ாோன் 
கமசி ாோக இருப்பாவைா என்று எல்லாரும் தங்களுக்குள் எண்ணிக் 
ககாண்டிருந்தார்கள். வ ாோன் அேர்கள் அரைேரையும் பார்த்து, “நான் தண்ணீைால் 
உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககாடுக்கிவேன்; ஆைால் என்ரைவிட ேலிரமமிக்க 
ஒருேர் ேருகிோர். அேருரட  மிதி டி ோரை அவிழ்க்கக்கூட எைக்குத் தகுதியில்ரல. 
அேர் தூ  ஆவி என்னும் கநருப்பால் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககாடுப்பார்.  
(லூக்கா 3:15-16) 

அழுக்கான இதயத்தில் 
வந்து பிறக்க இறறவன் 

மறுப்பதில்றை! 
ேத்திக்கான்: ோக்கு மனிதர் ஆைார்; 
நம்மிரடவ  குடிககாண்டார் (வ ாோ 
1:14) எை கடந்த ஞாயிறு நற்கெய்தி 
ோெகம் எடுத்துரைக்கும் ோர்த்ரத 
கரைத் தான் நாம் நம் மூவேரை 
இரேவேண்டலில் இரைத்துள்வைாம் 
என்பரத எடுத்துரைத்து, அவ்ோர்த் 
ரதகள் குறித்த தன் எண்ைங்கரைப் 
பகிர்ந்துககாண்டார் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ். 

 
இவ சுவின் காலத்திற்கு முன்ைர், 
இருவேறு எதிகைதிர் உலகங்கள் குறித்து 
வபசிேந்தைர் என்பரத சுட்டிக்காட்டி  
திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அேர்கள், 
ோனுலகிற்கு எதிைாக மண்ணுலரகயும், 
முடிேற்ே நிரலக்கு  எதிைாக, காலேரை 
 ரேயுள்ைரதயும்,  ஆவிக்கு எதிைாக 
பருப்கபாருரையும், தற்வபாது நற்கெய்தி 
 ாைர் வ ாோன், ஒளிக்கு எதிைாக 
இருரையும் சுட்டிக்காட்டுேரதக் காண் 
கிவோம் எை எடுத்துரைத்தார். 
 
இவ்வுலகின் இருளுக்குள் ஒளிவ ற்ே ேந்த 
ஒளி ாம் இரேேன், நம் இத த்திற்குள் 
குடிவ ே அேரை அனுமதிப்வபாம் எை 
தன் நண்பகல் மூவேரை இரேவேண்டல் 
உரையில் அரைப்பு விடுத்த திருத்தந்ரத 

பிைான்சிஸ் அேர்கள், உலகில் ஒன்றுக் 
ககான்று எதிைாக இருந்தரேகள், இவ சு 
மனித உரு எடுத்ததில், ஒன்றிரைந்து 
ஒப்புைோகிை என்பரதயும் சுட்டிக்காட்டி 
ைார். 
 
நம் துன்பது ர்கரைக் கண்டு இரேேன் 
பின்ோங்குேதில்ரல, மாோக, இவ்வுல 
கின் இருளுக்குள் நுரைந்து, நமக்கு 
உதேவே நம்மிரடவ  குடிககாள்கிோர் 
என்பரதயும் எடுத்துரைத்த திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ் அேர்கள், நாம் அேரை விட்டு 
விலகி ஓடிைாலும், அேர் நம்ரம வநாக்கி 
வதடி ேந்துககாண்டிருக்கிோர் என்பரத 
யும் சுட்டிக்காட்டிைார். 
 
நம்முரட  தகுதிகள் குறித்து நமக்குள் 

எழும் ெந்வதகங்கைால் நாம் இரேேரை 
விட்டு விலகிப்வபாகும் வேரைகளில், 
இரேேனின் கண்வைாட்டத்தில் அரைத் 
ரதயும் பார்க்க கிறிஸ்மஸ் நமக்கு 
அரைப்பு விடுக்கிேது என்பரதயும் தன் 
ஞாயிறு நண்பகல் மூவேரை கெபவுரை 
யில் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ். 
 
மாடரடக்குடிலில் ேந்து பிேந்த 
இரேேன், நம் இத ங்கள் எவ்ேைவு 
பாே அழுக்கு நிரேந்ததாக இருந்தாலும், 
அங்கு ேந்து தங்க மறுப்பதில்ரல 
என்பதால், நம் இத த்தில் அேருக்குரி  
இடத்ரத த ார் கெய்வோம் எை 
அரைப்பு விடுத்தார் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ். 
 
கிறிஸ்மஸ் குடிலின் முன்பு சிறிது வநைம் 
அரமதி ாக நிற்பதன் ேழி ாக, நாம் 
இவ சுரே நம் இத க்குடிலுக்குள் 
ேைவேற்க முடியும் என்ே திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ் அேர்கள், நம் பிைச்ெரை 
கரை இரேேனுடன் பகிை வேண்டும் 
என்பதற்காக அேர் காத்திருக்கிோர் என்ே 
நிரலயில், நம் இன்ரே  சூைலில் எதிர் 
வநாக்கும் அரைத்துப் பிைச்ெரைக 
ரையும் அேருடன் பகிர்ந்துககாள்வோம் 

ஏழை 
மாணவர்க்குக்கு 

மடிக்கணினி 
வைங்கியது புனித 

வின்சன்ட் தத பவுல் 
சசழவ ழமயம் 

புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் பங்கின் (SFA) ‘எல்றைறயக் கடந்த மறறத்தூது’   
வவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவியது 

கெைாஸ்: உலு லங்காட் மாேட்டத்தில்  
கேள்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கு 
‘புனித பிைான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி (SFA) 
பங்கின் ‘எல்ரலர க் கடந்த மரேத்தூது’   
பணிக்குழு உதவி கெய்து ேருகிேது. 
 

“டிெம்பர் 22 அன்று, உலு லங்காட்டில் 
உள்ை மக்களுக்கு உைவு மிகவும் 
வதரேப்படுேதாக எங்களுக்கு அறிவிக்கப் 
பட்டது. உடவை,  வமலும் தாமதிக்காமல், 
எங்கள் பணிக்குழு உடைடி ாக   600 

பாக்ககட் சூடாை உைவுகரை ஏற்பாடு 
கெய்து,  கேள்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

ேர்களுக்கு  விரைந்து  உதவி கெய்ததால் 
பலர் உடைடிப் பசிர ப் வபாக்க முடிந்தது 
என்று பங்குத்தந்ரத  என்ரூ மாணிக்கம்  
OFM Cap அேர்கள் கூறிைார்.  

தாமான் ஸ்ரீ நந்திங் பகுதிர  அரடந்த 
தும், ஏேக்குரே  அரைத்து வீடுகளும் 
கேள்ைத்தில் மூழ்கியிருப்பரதயும், ோக 
ைங்கள்  நீரில் மூழ்கியிருப்பரதயும் குழு 
விைர் கேனித்தைர். கேள்ைத்தால் அழிந்த 

கபாருட்கரை அகற்றும் பணியில் 
மும்முைமாக ஈடுபட்டதால், உடல் ரீதி 
 ாகவும், மை ரீதி ாகவும் மக்கள் வொர் 
ேரடந்திருந்தைர் என்ோர் அருள்தந்ரத. 

கபரும்பாலாை வீட்டுப் கபாருட்கள் 
மற்றும் பாத்திைங்கரைப் ப ன்படுத்த 

முடி ாததால் அேர்கைால் எந்த 
உைரேயும் தாங்கைாகவே த ாரிக்க 
முடி வில்ரல. குழு ேைங்கி  உைரே 
அேர்கள் மிகவும் பாைாட்டிைர். 

டிெம்பர் 25 அன்று இைண்டாேது பணியின் 
வபாது, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 
மீண்டும் உைவு ேைங்கப்பட்டது, அவத 
வநைத்தில் குழு வேறு என்ை உதவிகள் 
வதரே என்பரத மதிப்பீடு கெய்தது. 

ஜைேரி 2 அன்று  அடுப்புகள், கமத்ரத 
கள், தரல ரைகள்,   படுக்ரக விரிப்பு 
கள் மற்றும் வபார்ரேகள் ஆகி ேற்ரே 
ேைங்கி து. இந்த கபாருட்களில் சில பங்கு 

மக்கைாலும்  மற்றும் ரிொர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் 
ககந்திங் விடுதி  நிறுேைத்தாலும்  
நன்ககாரட ாக ேைங்கப்பட்டை என்பது 
குறிப்பிடத்தக்க்து. ஜைேரி 4 அன்று 
நான்காேது பணியின் வபாது, கமாத்தம் 70 
கமத்ரதகள் ேைங்கப்பட்டை. 

கதாடர்ந்து, ‘எல்ரலர க் கடந்த மரேத் 
தூது’   பணிக்குழு  தாமன் ஸ்ரீ மூடா, ஷா 
ஆலமில் உள்ை 30 குடும்பங்களுக்கும் 
உைவுப் கபாருட்கரை ேைங்கி உதவி து. 
இது மலா ா பல்கரலக்கைகத்தின் 
இைங்கரல மாைேர்களின் கூட்டு 
மு ற்சி ாகும்.  

கஜாகூர் பாரு: இங்குள்ை அமவலாற்பே அன்ரை 
பங்கின் புனித வின்ென்ட் கத பவுல் குழுவிைர் 
புதி , மற்றும் ப ன்படுத்தக்கூடி  பரை  40 மடி 
கணினிகரை ேறுரம நிரலயிலுள்ை 40 குடும்பங் 
களுக்கு ேைங்கிைர். கடந்த டிெம்பர் 17, 2021 ஆம் 
நாள், பங்கில் இைண்டு கூட்டங்களில் பங்குத் 
தந்ரத எட்ேர்ட் இைா ப்பன் அேர்களின் தரல 
ரமயில் துரை பங்குத் தந்ரத கிைைன்ஸ் 
வமாவதா ாவ் அேர்களின் உடனிருப்பில் 
வமற்கண்ட நிகழ்வு அைங்வகற்ேம் கண்டது.  

ஒரு குடும்பத்தில் 3 முதல் 8 உடன்பிேப்புகளுக்கு 
இரடவ  ஒரு விவேகத் கதாரலப்  வபசிர   
பகிர்ந்துககாள்ேதன் மூலம், நடமாட்டக்  கட்டுப் 
பாடு ஆரையின் வபாது, பல ஏரைக் 
குடும்பங்கள் தங்கள் குைந்ரதகள் இ ங்கரல 
ேகுப்புகளில் கலந்துககாள்ை  சிைமப்படுகின்ேைர் 
என்பரத SSVP உறுப்பிைர்கள் கண்டவபாது 
இந்தத் திட்டம் கதாடங்கப்பட்டது. (கதாடர்ச்சி-
அடுத்தப்பக்கம்) 
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நம்பிக்கைக்கு செயல்வடிவம் சைொடுப்ப ொம்!   
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திருமுழுக்கு பெறுெவர் முதலில் ஆண்ட 
வரின் ஊழியராக அருள் பொழிவு பெறு 
கிறார்; இறறத் தந்றதயால்  ததர்வு 
பெய்யப்ெடுகிறார்; தூய ஆவியாரால் ஆற்றல் 
ஊற்றப்பெறுகிறார். இவ்வாறு இனிதத 
தயார் பெய்யப்ெட்ட ஒருநெர் ஊழியம் புரிய 
அதிகாரப் பூர்வமாக அனுப்ெப்ெடுகிறார். 
இதயசுறவக் குறித்துக் காட்டிய இறறவாக் 
கினர் எொய முதல் வாெகத்தில் திருமுழுக் 
குப் பெறுெவர் ஆற்ற தவண்டிய ெணிகறை 
ெட்டியலிடுகின்றார். அப்ெணிகறை ஊக்கம் 
குன்றாமல் ஆற்றிட அவர் பெற்ற ‘அருள் 
வாழ்வு’ துறை நிற்கிறது என்ெறதயும் 
விைக்குகிறார். இது நமக்குக் கற்றுத்தரும் 
ொடம்தான் என்ன? 
1. தந்றத திருவுைத்துக்கு இதயசு ெணிந் 

தறத கூறுகிறது. 
2. திருமுழுக்கு இதயசுவின் ெணிதயற்பு 

விழாவாக அறமகிறது. 
3. தந்றதயின் நற்ொன்று பெற்றவராக, 

அன்பு றமந்தராக இதயசு பவளிப்ெட் 
டறத எண்பிக்கின்றது. 

4. ஆவியாரின் அருள் பொழிவூட்டறை  

   நிறனவுப் ெடுத்துகிறது. 
5. திருமுழுக்கு ஒவ்பவாருவரின் வாழ்விலும் 

நிகழ தவண்டிய மாற்றத்றதச் சுட்டிக் 
காட்டுகிறது. 

6. மூபவாரு இறறவன் உறவின் ெங்கமமாக 
ஒன்றிறைந்திருப்ெறத உைர்த்துகிறது. 

 
இதயசுறவ உைகின் ொவம் தொக்கும் 
பெம்மறியாகச் சுட்டிகாட்டி நிற்கும் திரு 
முழுக்கு தயாவான், தன்றன பவறும் ஒரு 
குரல் ஒலியாக, அதுவும் ொறைவனத்தில் 
ஒலிக்கும் குரைாக, தனது ெணிறய ஒரு 
ஆயத்தப் ெணியாக அறடயாைம் காட்டு 
கிறார். “எனக்குப்பின்  வரும் இவர் 
என்றனவிட முன்னிடம் பெற்றவர்” என்ற 
அவர் வார்த்றதகளில் நிறறந்து நிற்ெது 
திருமுழுக்கு தயாவானின் ெணிவும் 
உண்றமக்கான தியாகமும் ஆகும். “உங்க 
ளில் பெரியவனாயிருக்க விரும்புெவன் 
கறடயனாயிருக்கட்டும்” என்ற இதயசுவின் 
வாக்கு இம்மண்ணில் எதிபராலிக்கும் 
முன்தெ, தனது வாழ்வில் வாழ்ந்து 
காட்டியவர் திருமுழுக்கு தயாவான்.  

நம்முறடய அன்றாட வாழ்க்றகயில் 
காண்ெது என்னபவனில், தனக்குப் 
பின்னால் ஒருவர் ெணிப்பொறுப்தெற்க 
வருகிறார் என்றாதை தாங்காத மனிதர்கள் 
வாழும் ெமுதாயத்தில், அதிலும் குறிப்ொக 
வருெவர், தனக்கு தமைானவர் என்றால் 
அவறரப் ெற்றி ஏதாவது குற்றங்குறறகள் 
கூறி அவர் பெயருக்கு ஊறு விறைவிக்கும் 
இச் ெமுதாயத்தில் இன்றறய நற்பெய்தி 
விைக்கமும் ஊக்கமும் அறழப்பும் 
விடுக்கிறது என்ெது பதளிவாகிறது. 
 
ஆக, திருமுழுக்குப் பெற்ற நாம், பிறருக்கு 
விடுதறை தரும் வாழ்றவ வழங்கப் 
ெணிக்கிதறாம். அதற்காக சிறப்ொகத் 
ததர்ந்து பகாள்ைப்ெடுகின்தறாம். மூபவாரு 
இறறவறன மாதிரியாகக் பகாண்டு 
தம்தமாடும், பிறதராடும், இறறவதனாடும் 
உறவில் வைர அறழக்கப்ெடுகின்தறாம். 
 

இத்தறகய பொருளுள்ை விழாறவ நாம் 
பகாண்டாடும் தவறையில் நமது 
திருமுழுக்றக நிறனவுகூர்தவாம். அன்று 
நாம் பெற்ற புது வாழ்வு நம்மில் எவ்வைவு 

வைர்ச்சி கண்டிருக்கிறது என்ெறத ஆய்ந்து 
ொர்ப்தொம். திருமுழுக்கு அர்ப்ெைத்றத 
திறம்ெட வாழ முறனதவாம்.  இவ்வார்த்றத 
கறை நாம் ஆழமாக சிந்தித்துப் 
ொர்த்ததாம் எனில், திருமுழுக்கின் 
முக்கியத்துவம் நமக்குப் புரிந்துவிடும். 
ஏபனனில், திருமுழுக்கின்தொது ஒருவர் 
மறுபிறப்பு அறடகிறார். எனதவ அத்தறகய 
மறுபிறப்பிறன நாம் அர்த்தமுள்ைதாக 
மாற்ற, இதயசுவின் மதிப்பீடுகளின்ெடி 
நடப்தொம்.   

 

 

 ஆ.வி.தடவிட், குளுவாங் 

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா 
1-ம் வாெகம்:     எொ 40: 1-5,9-11  
தி. ொடல்:      104: 1-2. 3-4. 24-25. 27-                

28. 29-30   
2-ம் வாெகம்:       தீத்து 2: 11-14; 3: 4-7    
நற்பெய்தி:          லூக் 3: 15-16,21-22 2   

 

ஞொயிறு வொெைம் ஆண்டு 3 
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திருப்புைழ் மொகை—ச ருவிழொ 

ஏகழ மொணவர்ைளுக்கு 
மடிக்ைணினி வழங்கியது புனித 

வின்ென்ட் சத  வுல் பெகவ கமயம்  

முதல் ெங்கத் பதாடர்ச்சி. 
SSVP உறுப்பினர் வதனொ  திங் அவர் 
களின் தறைறமயில், ெக உறுப்பினர்கள் 
மற்றும் தன்னார்வைர்களின் உதவியுடன், 
இந்த திட்டம் ஆரம்ெத்தில் 30 
குடும்ெங்களுக்கு உதவுவறத தநாக்க 
மாகக் பகாண்டிருந்தது. ஆனால் 
நன்பகாறடயாைர்கள், குறிப்ொக படல் 
படக்னாைஜிஸ் சிங்கப்பூர், மதைசியா 
ஊழியர்கள் மற்றும் ெங்கு மக்களின்  
தாராைமான முயற்சியில் 36 புதிய படல் 
மடிக் கணினிகளுக்கு நிதி பெறுவது 
ொத்தியமாக்கியது.  ஆறு ெயன்ெடுத் 
தப்ெட்ட மடிக்கணினிகளும் நன்பகாறட 
யாகப் பெறப்ெட்டது. அத்ததாடு,  
ஒவ்பவாரு பெறுநருக்கும் இறைய 
இறைப்புச் பெைவுகறைச் ெமாளிக்க 
RM180 உதவித்பதாறக வழங்கப் ெட்டது. 

அன்ெளிப்பு விழாவின் தொது தநர்காைல் 
பெய்யப்ெட்ட மாைவர்களில், கிதேந் 
திரன் (வயது 15) கூறுறகயில், அவரும் 
அவரது மூன்று உடன்பிறப்புகளும் 
இயங்கறை வகுப்புகளில் கைந்துபகாள்ை 
ஒதர விதவகத் பதாறைப்தெசிறயப்  
ெயன்ெடுத்த தவண்டும் என்றும்,  
வகுப்புக்கு தாமதமாக வந்ததற்காகவும், 
வீட்டுப்ொடத்றத ெரியான தநரத்தில் 
ெமர்ப்பிக்காததற்காகவும் அவரது ஆசிரியர் 
அவறரத் திட்டுவார் என்றும் கூறி,  
மடிக்கணினி உதவிக்கு நன்றி பதரிவித்த 
ததாடு, கடினமாகப் ெடிப்ெதாகவும், தனது 

குடும்ெம் பதாழில்நுட்ெ ரீதியாக ஆர்வ 
முள்ைவர்கைாக இருக்க உதவ்விருப்ெ 
தாகவும்  உறுதியளித்தார். 
 

எைக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மற்றும் 
பதாறைத் பதாடர்பு ஊடக  மாைவி, 
ஆக்னஸ் ெயூன் (21) கூறுறகயில், 
‘தன்னிடம் முன்பு மடிக்கணினி இருந்தது, 
ஆனால் அது ெறழயதாகி, ெழுதறடந்து 
பகாண்தட இருந்ததால், அவளுக்கு ஒரு 
புதிய மடிக் கணினி ததறவப்ெட்டது 
என்றார்.   பதாற்று தநாய்களின் தொது 
அவரது தந்றத தனது தவறைறய 
இழந்ததால், அவரது குடும்ெத்தின் நிதி 
நிறைறம அறத அனுமதிக்கவில்றை.   
இப்தொது இந்த புதிய மடிக்கணினி  மூைம்   
அவரால் தனது உடன்பிறந்தவர்களின் 
இயங்கறை  வகுப்புகளுக்காக மடிக்கணி 

னிறய ெகிர்ந்து பகாள்ை முடியும் 
என்றார். 

திருஅகவயில் இவ்வொண்டில் 
இடம்ச ற உள்ள 3 முக்கிய 

நிைழ்வுைள்-வத்திக்ைொன் அறிவிப்பு 
வத்திக்கான்: தகாவிட் பெருந்பதாற்று 
இவ்வுைறக பதாடர்ந்து அச்சுறுத்திக் பகாண் 
டிருக்கும் தவறையில், இவ்வாண்டில் மூன்று 
முக்கிய நிகழ்வுகள் உதராம் நகரில் 
இடம்பெற உள்ைதாக வத்திக்கான்  
அறிவித்துள்ைது. 
 

2019ம் ஆண்டு அக்தடாெர் மாதம் ஜான் 
பென்றி நியூதமன் அவர்களுடன் தமலும் 
நான்கு தெர் புனிதர்கைாக அறிவிக்கப்ெட் 
டறதத் பதாடர்ந்து, இரண்டாண்டு 7 
மாதங்களுக்குப்பின், இவ்வாண்டு தம 
மாதம் 15ம் தததி புனிதர் ெட்ட அறிவிப்பு 
திருப்ெலி வத்திக்கானில் இடம்பெற 
உள்ைது. 
 

இவர்களில் தமிழகத்தின் முதல் புனிதர் 
ததவெகாயம் அவர்கறையும்  உட்ெட்ட 
நிகழ்வாக அறமயும்.   
 
இந்தியாவின் பொதுநிறையினர் ஒருவர் 
திருஅறவயில் புனிதராக அறிவிக்கப்ெட 
உள்ைது இதுதவ முதன்முறறயாகும். 
 

இரண்டாவது முக்கிய நிகழ்வாக, இப்புனிதர் 
ெட்டமளிப்பு விழாறவத் பதாடர்ந்து ஜூன் 
மாதம் 22 முதல் 26 வறர, ெத்தாவது உைக 
குடும்ெங்கள் மாநாடு வத்திக்கானில் இடம் 
பெறும். 
 
தகாவிட் பெருந்பதாற்று காரைமாக 
ஏறத்தாழ 2000 தெர் மட்டுதம இக்கருத் 
தரங்கில் கைந்துபகாள்வர் எனவும், அதத 
நாட்களில் இறையதைம் வழியாகவும், 
மறறமாவட்டங்களிலும் கருத்தரங்குகள் 
இடம்பெறும் எனவும் 
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
 
இவ்வாண்டு திருஅறவயில் இடம்பெற 
உள்ை மூன்றாவது முக்கிய நிகழ்வாக, 
பெப்டம்ெர் 4ம் தததி 'புன்னறகயின் 
திருத்தந்றத' என அறழக்கப்ெடும், 
இறறயடியார் திருத்தந்றத முதைாம் 
தயாவான் ெவுல் அவர்கறை அருைாைராக 
அறிவிக்கும் பகாண்டாட்டம் வத்திக்கானில் 
இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ைது. 
 

 

 
 திருத்தந்கத  

பிரொன்சிஸ் ஜனவரி 
2022 

இகறபவண்டகை   
மத துன்புறுத்தலுக்கு 
ஆளொனவர்ைளுக்கு 
ஒப்புக்சைொடுக்ை 
பவண்டுகிறொர்.    

2022 ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதத்திற்கு, 
கத்ததாலிக்கர்கள் மத ொகுொடு மற்றும் 
துன்புறுத்தல்கறை எதிர்பகாள்ெவர்களுக்காக 
இறறதவண்டல்  பெய்யுமாறு திருத்தந்றத 
பிரான்சிஸ் தகட்டுக் பகாண்டார். 
 

ஜனவரி 4 அன்று பவளியிடப்ெட்ட 
காபைாளியில்  திருத்தந்றத  மத துன்புறுத் 
தறை "மனிதாபிமானமற்றது" மற்றும் 
"மடறம" என்று குறிப்பிட்டுள்ைார். 
"ொகுொடு மற்றும் மதத் துன்புறுத்தலுக்கு 
ஆைானவர்கள் அவர்கள் வாழும் ெமூகங் 
களில் ெதகாதர ெதகாதரிகைாக இருந்து 
வரும் உரிறமகறையும் கண்ணியத்றதயும் 
காை இறறதவண்டல்  பெய்தவாம்," என்று  
கூறினார். 
 

 ஈப்ப ொ, புனித லூர்து அன்கன  ங்கின் ‘மைரும் 
மைத்துவம்’ 

 ணிக்குழுவின் சிறப்பு சவளியீடு 

ஈப்தொ:  இங்கு சிலிபின் ெகுதியில் 
அறமந்துள்ை  புனித லூர்து அன்றன 
ெங்கில் ததாற்றுவிக்கப்ெட்டுள்ை ‘மைரும் 
மகத்துவம்’ எனும் ெணிக்குழு கடந்த 
ஜனவரி மாதம் முதைாம் திகதி அதன் 
முதல் காபைாலிறய பவற்றிகரமாக 
பவளியிட்டது. ‘இயங்கறை விழிப்புைர்வும் 
ெடிப்பிறனயும்’ என்ற பதாடரில் முதல் 
ெகுதியாக, ‘நாம் அன்றன மரியாவுக்கும் 
இதர புனிதர்களுக்கும் பெலுத்தப்ெடுவது 
வைக்கமா? வழிொடா?’ என்ற 
தகள்விக்குப் ெதில் அளிக்கும் வண்ைம் 
பவளியிட்டுள்ைது. 

ெங்குத்தந்றத அருள்ெணி தராெர்ட் 
தடனியல் அவர்களின் ஆதரவிலும் ஆதைா 
ெறனயிலும் இந்த ெணிக்குழு அறமக் 
கப்ெட்டு பெயல்ெடுகிறது என்ெது குறிப் 
பிடத்தக்கது.  

இப்ெணிக்குழுவின் தறைவராக ெதகா. 
மார்க்குஸ் அவர்கள் பொறுதெற்றுள்ைார். 
இப்ெணிக்குழு உறுப்பினர்கைாக திருத் 
பதாண்டர் ெந்தனொமி பீட்டர், ஆர்.தக. 
ொமி, ெகாய தமரி மாணிக்கம், 

குதைாரியா மத்தியூஸ், ெவரிமுத்து GS, 
ஆபிரகாம் மத்தியூஸ்,  பிரிசில்ைா  
மார்க்குஸ், பெைஸ்தின் பஜரார்ட், விமல் 
பெர்சி மற்றும் அபைக்ொன்டர் அந்ததாணி 
தாஸ் ஆகிதயார் இடம் பெற்றுள்ைனர். 

திருத்பதாண்டர் ெந்தனொமி பீட்டர் 
அவர்களின் குரல் ெதிவில் இந்த முதல் 
காபைாளி பவளிவந்துள்ைது.  இ்ந்த 
காபைாளிறயக் கீழ்க்கண்ட இறைப்பில்  
காைைாம். 

https://www.youtube.com/watch?
v=PU41baaRkLk 
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