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  இயேசு யேதுருவையும் யேோைோவையும் ேோக்ய ோவேயும் கூட்டிக் க ோண்டு 
இவைைனிடம் யைண்டுைதற் ோ  ஒரு மவைமீது ஏறிைோர். அைர் 
யைண்டிக்க ோண்டிருந்தயேோது அைரது மு த்யதோற்ைம் மோறிேது; அைருவடே ஆவடயும் 
கைண்வமேோய் மின்னிேது. யமோயே, எலிேோ என்னும் இருைர் அையரோடு 
யேசிக்க ோண்டிருந்தைர். மோட்சியுடன் யதோன்றிே அைர் ள் எருேயைமில் நிவையைை 
இருந்த அைருவடே இைப்வேப்ேற்றிப் யேசிக்க ோண்டிருந்தோர் ள். யேதுருவும் அையரோடு 
இருந்தைர் ளும் தூக் க்  ைக் மோய் இருந்தோர் ள். அைர் ள் விழித்தயேோது மோட்சியேோடு 
இைங்கிே அைவரயும் அையரோடு நின்ை இருைவரயும்  ண்டோர் ள். (லூக் ோ 9: 28-30) 
 
 

 ‘கடவுளால் 
தேர்ந்துக்ககாள்ளப்படுவது  

அவரது ேயவு’ 
ய ோைோைம்பூர்: இந்த ஆண்டு, ஏப்ரல் 16, 
2022 அன்று   தீே ற்ே மயைசிேோவில்   
ேோஸ் ோ கேருவிழோ திருவிழிப்பு க ோண் 
டோட்டத்தின் யேோது திருமுழுக்கு, 
உறுதிப்பூசுதல் மற்றும் நற் ருவை ஆகிே 
புகுமு  அருளவடேோளங் வளப் கேறுை 
தற்கு   582 யேர் யதர்வுச் கேய்ேப்ேட்டுள்ள 
ைர். இதவைகேோட்டிே ய ோைோைம்பூர் 
மோமவைமோைட்டம் மற்றும் பிைோங்கு,  
மைோக் ோ-க ோகூர் மவைமோைட்டங் ளின்  
அறிக்வ  ள் பின்ைருமோறு: 

தகாலாலம்பூர்: இந்த 
ஆண்டு, ஒமிக்கியரோன் 
வைரஸ் அச்சுறுத்தல் 
 ோரைமோ , ய ோைோ 
ைம்பூர் மோமவை மோைட் 
டத்தின் யதர்வுச் ேடங்கு 
ேங்கு மற்றும் மவை 
ைட்ட அளவில் நவட 
கேற்ைது.  டந்த மோர்ச்  
06-ம் தி தி  திருமுழுக் 
குப்  கேை 325 

யைட்ேோளர் ளும், 122 யைட்ேோளர் ள் 
உறுதிப்பூசுதலுக்கும் மற்றும் 28 யேர் 
திருஅவைக்குள்  ைரயைற் ப்ேட ேயிற்சி 
கேற்ைைர் ள்  ஆைர். 
 
முன்ைதோ யை முன்ேதிவுச் கேய்ேப்ேட்ட 
கேய்தியில் யேரோேர்  ூலிேன் லிேோவ் 
அைர் ள், "யதர்வுச் ேடங்கின்" முக்கிேத் 
துைம் ேற்றி யேசிைோர். அைரது உவரயில் 
இத்யதர்ைோைது, கிறிஸ்தைத்தில்,  டவுள் 
தைது மக் வளத் யதர்ந்கதடுப்ேவதக் 
குறிக்கிைது என்று விளக் மளித்தோர். 
 
  “இந்த நோளில், யதர்வுச் ேடங்கிற்கு 
உட்ேட்ட யைட்ேோளர் ளோகிே உங் வள, 
 டவுள்  அைரது மக் ளில்    ஒரு ேகுதியிை 
ரோ த் யதர்ந்கதடுத்ததற் ோ  மகிழுங் ள். 
ஏற் ையை திருமுழுக்குப்  கேற்ைைர் ள், 
திருஅவையில் அங்கீ ோரம் மற்றும் 
ைரயைற் ப்ேட விரும்புகிைைர் ளும் 
மகிழுங் ள், ஏகைன்ைோல் உங் ள் 
திருமுழுக்கின்  மூைம் நீங் ளும்  டவுளோல் 
யதர்ந்கதடுக் ப்ேட்டைர் ளில் ஒரு ேகுதி 
என்ேவத நிவைவில் க ோள்ைதற் ோை 
யநரம் இந்த க ோண்டோட்டமோகும்.  டவுள் 
நம்வமத் யதர்ந்கதடுப்ேது நம் கேேலின் 
 ோரைமோ யைோ அல்ைது அதற்குத் 

தகுதிேோைைர் ள் என்ேதோயைோ அல்ை. 
மோைோ , இந்த அவழப்பு   டவுள் நம்மீது 
க ோண்ட அன்பின் கைளிப்ேோடோகும்” 
என்று அறிவுறுத்திைோர்.  

 
“இறுதிேோ , இந்தக் க ோண்டோட்டத்தில் 
என்ைோல் உடல் ரீதிேோ  உங் யளோடு 
இருக்  முடிேோவிட்டோலும், நோன் 
உங் ளுடன் இவைந்திருக்கியைன் என் 
ேவத அறிந்து, உங் ளுக் ோ  இவை 
யைண்டல் கேய்கியைன். விவரவில் 
சூழ்நிவை ள் யமம்ேடும் என்றும், 
எதிர் ோைத்தில் யநருக்கு யநர் ேந்திக்  
இவைைன் நமக்கு ைோய்ப்ேளிப்ேோர் என்றும் 
நம்புகியைன் என்று அவைைவரயும் ைோழ்த்தி 
ஆறுதல் கூறிைோர். 

 
புக்கிட் கெர்ோஜாம், பினாங்கு 
 
 நீங் ள் தனிேோ  இல்வை, திருஅவை 
உங் யளோடு உள்ளது பிைோங்கு 
மவைமோைட்டத்தின் யதர்வுச் ேடங் ோைது, 
புக்கிட் கமர்தோ ோமில் உள்ள புனித 
அன்ைம்மோள் வமைர் திருத்தைத்திலும்  
ஈப்யேோ, கேம்பு  ோர்டனிலுள்ள  இவடவிட 
ே ோே அன்வை  ஆைேத்திலும் முவையே 
மோர்ச் 5 மற்றும் 6-ம் தி தி ளில் 
நவடகேற்ைது.  
  
பிைோங்கு மவைமோைட்டத்தின் ஆேர் யமதகு 

டத்யதோ ஸ்ரீ கேேஸ் 
திேன் பிரோன்சிஸ் 
அைர் ள் இரண்டு 
இடங் ளில் அத்யதர் 
வுச் ேடங்வ க ோண் 
டோடிைோர் என்ேது 
குறிேபிடத்தக் து    
பிைோங்கு மவை 
மோைட்டம் முழுை 
திலும் உள்ள ேங்கு 
 ளிலிருந்து இருந்து 
ஏைத்தோழ 112 யைட் 
ேோளர் ள்  ேோஸ் ோ 

கேருவிழோ  திருவிழிப்பின்யேோது  புகுமு  
அருளவடேோளங் வளப்  கேறுைதற் ோை 
இறுதிக்  ட்டத் தேோரிப்பில் தங் வள 
உறுதிப்ேடுத்த குழுமியிருந்தைர். அத்திருச் 
ேடங்கு க ோண்டோட்டங் ளின் யேோது, ஆேர் 
கேேஸ்திேன் பிரோன்சிஸ் அைர் ள் 

மவையுவரயில் ஒளியும் துப்புரவும் கேறுதல் 
குறித்து விைரித்தோர்.  இக் ோைக் ட்டத்தில்    
ஒவ்கைோருைரும் தூய்வம நிவைவே அவடே 
யைண்டும் என்றும், யதர்ந்கதடுக் ப்ேட் 
டைர் வள யநோக்கி,  "தூே ஆவிேோைைர் 
நம்முடன் கேேைோற்ை  யைண்டுமோ? 
கிறிஸ்துவின் திரோட்வேத் யதோட்டத்தில் நோம் 
யைவை கேய்ே விரும்புகியைோமோ?” யேோன்ை 
ய ள்வி வள முன்வைத்தோர். நிவைைோ , 
கதோடரும் 40 நோள் ளோ  யதர்வுப் 
கேற்ைைர் ளுக் ோ   இவையைண்டல் கேய்து 
ைருைதோ வும் கூறிைோர். 
  
ேங்காக், கஜாகூர்: க ோகூர் மவை 
மோைட்டத்தில், இவ்ைோண்டு அதி ரித்துைரும் 
ய ோவிட் -19 கதோற்றின்  ோரைமோ   இரு 
ஊர் ளில்  டந்த மோர்ச் 5 மற்றும் 6-ம் 
தி தி ளில் யதர்வுச்  ேடங்கு க ோண்டோடப் 
ேட்டது. மைோக் ோ, குருயேோங்கிலுள்ள   புனித 
குைோடலூப்யே ஆைேத்திலும்,  தங் ோக்கில் 
உள்ள புனித மத்யதயு ஆைேத்திலும் 
யமற் ண்ட புகுமு  அருளவடேோளச் 
ேடங்கு ள் க ோண்டோடப்ேட்டை. தங் ோக்கில் 
12 யைட்ேோளர் ளும் குருயேோங்கில் 43 
யைட்ேோளர் ளும் இச்ேடங்கு ளில் ேங்ய ற் 
ைைர் என்ேது குறிப்பிடத் தக் து. 
 
நிவைைோ , மைோக் ோ
-க ோகூர் மவைமோ 
ைட்டத்தின் ஆேர் 
யமதகு கேர்ைர்ட் 
யேோல் அைர் ள், 
அைரதம் மவையுவர 
யில் நோன்கு முக்கிே 
அம்ேங் ளோை ேந் 
தித்தல், ஞோை ஒளி 
கேறுதல், அதி ோரம் 
கேறுதல் மற்றும் 
நற்கேய்தி அறிவித்தல் ஆகிேைற்வை ைலியுறுத் 
திைோர். 
  
யதர்வுச் கேய்ேப்ேட்டைர் ள் கதோடர்ந்து 
ைரும் ஞோயிற்றுக்கிழவம ளில் அைரைர் 
ேங்கு ளில் மூன்று ஆய்வுச் ேடங்கு ளுக்கு 
உட்ேடுத்தப்ேடுைர். இதன்ைழி ஆன்மீ  
ரீதிேல் உள்ளத் தூய்வமப் கேற்று ேோஸ் ோ 
திருவிழிப்பு க ோண்டோட்டத்தில் புகுமு  
அருளவடேோளங் ள் கேை தகுதிப்கேறுைர். 

உக்ரைனுக்கு 
மனிதாபிமான 

வழிகரைத் திறக்க 
கரித்தாஸ் 

வவண்டுவகாள் 

ைத்திக் ோன்: யேோரிைோல் ேோதிக் ப் 
ேட்டுள்ள உக்யரனிேர் ளுக்கு ைன் 
முவையில் இருந்து தப்பிக்கும் ைோய்ப்வே 
ைழங்குைதற் ோ , மனிதோபிமோை ைழி 
 வளத் திைக்  யைண்டும் என்ை 
திருத்தந்வத பிரோன்சிஸ் அைர் ளின் 
யைண்டுய ோளுடன் அவைத்துை க் 
 ரித்தோஸ் அவமப்பு இவைந்துள்ளது. 
 

உக்வரனில் இடம்கேற்றுைரும் ரஷ்ேத் 
தோக்குதல் குறித்து, பிப்ரைரி 27, 
ஞோயிற்றுக்கிழவமேன்று நண்ே ல் 
மூயைவள கேே உவரக்குப்பின் தன் 
ஆழ்ந்த  ைவைவே கைளியிட்ட 
திருத்தந்வத பிரோன்சிஸ் அைர் ள், 
உக்வரனில் துன்புறுயைோர் நம் ேய ோதரர் 
ேய ோதரி ள் என்றும், தோரோள 
இதேத்துடன் அைர் ளுக்கு மனிதோபிமோை 
ைழி வளத் திைக் யைண்டும் என்றும் 
ைலியுறுத்திைோர். 
 

இதவை வமேமோ க்க ோண்டு அவைத் 
துை க்  ரித்தோஸ் அவமப்பின் கேோதுச் 
கேேைோளர் அயைோய்சிேஸ்  ோன் 
அைர் ள், மோர்ச் 1, இத்திங் ளன்று, 
ேங்ய ற்ை  ோகைோளிக்  ருத்தரங் ம் 
ஒன்றில் உக்வரன் மற்றும் யேோைந்தின் 
 ரித்தோசின் பிரதிநிதி ள் மற்றும் 
ஐயரோப்பிே  ரித்தோசின் தவைைர் 
ஆகியேோருடன் இவைந்து ேோதிக் ப் 
ேட்டுள்ள உக்யரனிேர் ளுக்கு உதை 
யைண்டும் என்ை யைண்டுய ோவள 
விடுத்துள்ளோர். 
 
 டந்த ைோரம், எல்ைோைற்வையும் விட்டு 
விட்டு, ஆண் ள், கேண் ள் மற்றும் 
குழந்வத ள் நோட்வடவிட்டு கைளியேை 
யைண்டிே  ட்டோேம் ஏற்ேட்ட நிவையில், 
உக்யரனிேர் ளின் ைோழ்க்வ  ஒரு 
 ைைோ  மோறிவிட்டது என்று தைது 
கதோடக்  உவரயில் எடுத்துவரத்த 
அயைோய்சிேஸ் ய ோன் அைர் ள், 
இம்மக் ளுக்கு உதவிபுரிைதில்  ரித் 
தோஸ் அவமப்ேோைது முன்னின்று 
கேேல்ேடும் என்றும் நம்பிக்வ  கதரிவித் 
தோர். 
 

ேோவை ளும்,  ட்டடங் ளும் மி வும் 
யமோேமோ  சிதிைமவடந்துள்ளை என்றும், 
ேோதிக் ப்ேட்டுள்ள மக் ளுக்குப் ேல்யைறு 
ைழி ளிலும் உதவி ைழங் ப்ேட்டு 
ைருகின்ைை என்றும் எடுத்துவரத்த 
உக்வரன்  ோரித்தோஸ் அவமப்பின் 
ேணிேோளர் அருள்தந்வத Sviatoslav 
அைர் ள், சிைப்ேோ ,  ர்ப்பிணி மற்றும், 
குழந்வத வளப் கேற்கைடுத்துள்ள 
கேண் ளுக்கு, ஐந்து ந ரங் ளில் சிைப்பு 
ஆதரவுச் யேவை வள ைழங்  முேற்சித்து 
ைருகியைோம் என்றும் கதரிவித்தோர். 

உக்வரனில் உதவும்  ரித்தோஸ் அவமப்பு  

பள்ளிக்குச் செல்வவாம் வாரீர்! 
ைவாங் , புனித யூதா தவதயு 

பங்கு அறப்பணி  
ரைோங்: இங்குள்ள புனித யூதோ தயதயு ேங்கின் 
முழு மனித ைள ேணிக்குழு  டந்த 
 ோைங் ள் கதோட்டு ஏவழ குடும்ேங் 
 ளுக்கும் யதவையில் உள்யளோருக்கும் ேை 
ைழி ளில் உதவி ைருகிைது. 
 
ைறுவமயின் நிமித்தம் துன்புறும் 
மோைைர் ளுக்கு ேள்ளி சீருவட ள், 
 ோைணி ள், ேள்ளி புத்த ப் வே ள் மற்றும் 
ேள்ளி கதோடர்ேோை பிை கேோருட் வள 
ைோங்குைதற்கு உதவுைதற் ோ  இந்த ஆண்டு 

‘ேள்ளிக்குத் திரும்பும்’ திட்டத்வத 
ேணிக்குழு  ேமீேத்தில் கதோடங்கிேது. மோர்ச் 
5 அன்று, டோக்டர் ேத்திே பிர ோஷ் 
சி.நடரோ ன் தவைவமயிைோை SP Care 
Group  யேர்ந்த ேமூ  ஆர்ைைர் ள் குழுவை 
ேங்கு  ைரயைற்ைது. அைர் ள் திட்டத்தின் கீழ் 
யதவைப்ேடும் ஒவ்கைோரு மோைைருக்கும் 45 
ேள்ளி வே ள் மற்றும்  சிறிது 
உதவித்கதோவ யும் ைழங்கிேது. 
 
டோக்டர் ேத்திேோ ேள்ளிப் வே வள 
ேங்குத்தந்வத விண்ேன்ட் யதோமஸ் 
அைர் ளிடம் ஒப்ேவடத்தோர்.  அருள்ேணி 
விண்ேன்ட் அைர் ள் டோக்டர் ேத்திேோ மற்றும் 
குழுவின் கேருந்தன்வமக்கு நன்றி 
கதரிவித்தோர். 

நிவைைோ , ேங்கின் முழுமனித ைளர்ச்சி 
ேணிக்குழுவின்  தவைைர் அ ஸ்டின் ரத்ைம், 
‘ேள்ளிக்குத் திரும்புதல்’ திட்டத்திற்கு 
ஆதரைளித்த SP Care  Group அங் த் 
திைருக்கு  தைது நன்றிவேத் கதரிவித்தோர். 
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தவக்காலத்தின் 2-ம் ஞாயிறு, மாட்சிமிகு 
இயேசுவின் உருமாற்ற ஞாயிறு.   மூன்று  
ஒத்தமம நற்செய்திகள் மத்யதயு, மாற்கு, 
லூக்கா ஆகிேவற்றில் இயேசுவின் உருமாற்ற 
நிகழ்வு இடம் செற்றிருக்கிறது.  இயேசு, 
யமாயெ, எலிோ ஆகிே மூவரும் 
உமைோடினர் என மத்யதயுவிலும் 
மாற்குவிலும் எழுதப்ெட்டிருந்தாலும், 
லூக்காவில் மட்டும்தான்  இயேசுவின் இறப் 
மெப் ெற்றிப் யெசிக் சகாண்டிருந்தார்கள் 
என்கிறார் (லூக்.9:31).  
 

எலிோ விண்ணகத்திற்கு  உயியைாடு 
எடுத்துக் சகாள்ளப் ெட்டார் (2அை 2:11). 
யமாயெ இறந்து அடக்கம் செய்ேப்ெட் 
டாலும், ஆனால் இன்றுவமை ோருக்கும் 
அவைது கல்லமற இருக்குமிடம் சதரிோது 
(இெ.34:6). இந்த வமகயில் இயேசுவின் 
ொடுகள் மற்றும் இறப்பில், இவ்விருவரின் 
ொதிப்பும் அடங்கியுள்ளது. ெணிகள் 
நிமறயவறிேக் காலத்தில் யமாயெ இறந்தார், 
அடக்கம் செய்ேப்ெட்டார். அவ்வாயற 
இயேசுவும் காலத்தின் நிமறவில் இறந்தார், 

அடக்கம் செய்ேப்ெட்டார். எலிோ 
உயியைாடு விண்ணகத்திற்கு எடுத்துக் 
சகாள்ளப்ெட்டது  யொல் மூன்றாம் நாளில் 
இயேசுவும் விண்ணகத் திற்கு 
உயிர்த்சதழுந்தார்.  
 

இயேசுவின் உருமாற்றமும் மிகமுக்கிேமான 
இைண்டு இமறவாக்கினர்களின் (யமாயெ+ 
எலிோ) காட்சியும், உலகிற்கு மீட்பின் 
மாட்சி வந்துவிட்டதன் அமடோளம் என 
யெதுரு கருதினார். அதனால் மூவருக்கும் 
கூடாைங்கள் அமமத்து இங்யக தங்கி 
விடுயவாம் என சவகுளித்தனமாக கூறி 
னார். அவர்கள் மூவரும் ஒயை நிமலமேச் 
யெர்ந்தவர்கள் என்ற கருத்தில் அவர் 
கூறினார். அவ்விருவமை விட இயேசு 
யவறுெட்டவர் என்ெமதச் சுட்டிக்காட்டு 
வதற்கு, “இவயை என் மமந்தர்; நான் 
யதர்ந்து சகாண்டவர் இவயை. இவருக்குச் 
செவிொயுங்கள்” (லூக்.9:35) என ஒரு குைல் 
யகட்டது. உலகப் ொவத்மதப் யொக்கும் 
செம்மறிோக ொடுகமளயும் யவதமனமே 
யும் கடந்த பின்னயை மீட்பின் மாட்சிமே 

இயேசு செற்றுத்தருவார். இது ொஸ்கா 
மமறசொருளின் அனுெவத்திற்கு நம்மமத் 
தோர் செய்கிறது. 
 

இயேசுவின் உருமாற்ற நிகழ்வு நமக்குத் 
தருகின்ற மிக முக்கிேமான செய்திகளில் 
ஒன்று, துன்ெமின்றி இன்ெமில்மல 
என்ெதாகும். இயேசு உயிர்த்து, 
விண்யணற்றமமடந்து, தந்மதயின் 
வலப்ெக்கத்தில் அமர்ந்தார். அதற்கு 
முன்ொக அவர் ொடுகள் ெட்டு, மிகக் 
சகாடிே வமகயில் சிலுமவச் ொமவ 
அமடந்தார். அப்ெடிசேன்றால், அவருமடே 
சிலுமவச் ொயவ அவருமடே விண்ணக 
மாட்சிக்குக் காைணமாகவும் தந்மதயின் 
திருவுளத்மத நிமறயவற்ற அவர் அமடந்த 
துன்ெயம அவருமடே இன்ெத்திற்குக் 
காைணமாகவும் அமமந்தது என்று சொன் 
னால் அது மிமகோகாது. ஆமகோல், 
இயேசுவின் வழியில் நடக்கின்ற நாம்  
ஒவ்சவாருவரும் அவமைப் யொன்று 
ொடுகமளயும் துன்ெங்கமளயும் தாங்கிக் 
சகாள்கின்றயொதுதான் அவமைப் யொன்று 

விண்ணக மகிமமமே அமடே முடியும். 
 

இமதத்தான் இயேசுவின் உருமாற்றத்மதக் 
கண்கூடாகப் ொர்த்த யெதுரு, “கிறிஸ்து 
வின் துன்ெங்களில் நீங்கள் இத்துமண 
ெங்குசகாள்கிறீர்கள் என எண்ணி 
மகிழுங்கள். அப்சொழுது கிறிஸ்துவின் 
மாட்சி சவளிப்ெடும் யவமளயில் இன்னும் 
மகிழ்ந்து யெருவமக சகாள்வீர்கள்” 
என்கின்றார் (1 யெதுரு 4;13). எனயவ,  
இயேசுமவப்  யொன்று துன்ெங்கமளயும் 
ெவால்கமளயும் தாங்கிக் சகாள்ள 
யவண்டும். 

தவக்காலம் 2-ஆம்  ஞாயிறு  
       

1-ம் வாெகம்:   சதா.நூ15: 5-12,17-18 .21ங 
தி. ொடல்:      27:1. 7-8,,9abc,13-14  
2ம் வாெகம்:       பிலி 3: 17-4.1 
நற்செய்தி:         லூக்கா  9: 28b-36  

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 2 

 வத்திக்கான்: ொலின ெமத்துவத்மதப் புறக் 
கணித்துவிட்டு, இந்த உலகம் யகாவிட்-19 
செருந்சதாற்று ொதிப்புக்களிலிருந்து மீண்டுவை 
இேலாது என்று, ஐக்கிே நாடுகள் நிறுவனத்தின் 
தமலமமப் சொதுச் செேலர் அந்யதானியோ 
கூட்யடைஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார். 
 

மார்ச் 08, கடந்த செவ்வாேன்று, உலக மகளிர் நாள் 

சிறப்பிக்கப்ெடுவமதசோட்டி செய்தி சவளியிட் 
டுள்ள கூட்யடைஸ் அவர்கள், யகாவிட்-19 
செருந்சதாற்மற ஒழிப்ெதற்கு, செண்கள் 
ெரிந்துமைத்துள்ள கருத்துக்கள் மற்றும், அவர்களின் 
செேல்ொடுகள், நம் உலகத்மத சிறந்தநிமலக்கு 
மாற்றிக்சகாண்டு வருகின்றன என்றும், அமவ, 
வாழ்வின் அமனத்து  நிமலகளிலும், அதிகமான 
செண் தமலவர்கமள வையவற்றுள்ளன என்றும் 
கூறியுள்ளார்.    
 
செருந்சதாற்று ெைவிேதன் எதிர்விமளமவ, 
செண்களும் சிறுமிகளுயம அதிகமாக எதிர்சகாண்டு 
வருகின்றனர் எனவும், இந்நிமல ஏழ்மமமே 
அதிகரித்துள்ளது எனவும், உலகில் ஊதிேமில்லாமல் 
ஆற்றப்ெடும் ெணிகளில் செரும்ொலானவற்மற 
செண்கயள ஆற்றுகின்றனர் என்றும் கூட்யடைஸ் 
அவர்கள், தன் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
சிறுமிகள் அமனவருக்கும் தைமான கல்வி, செண்கள் 
தைமான யவமலசெய்வதற்குரிே ெயிற்சிகளுக்கு 
முதலீடு செய்வமத உறுதிசெய்வது, ொலினத்மத 
அடிப்ெமடோகக் சகாண்ட வன்முமறமே அகற்ற 
நடவடிக்மக யமற்சகாள்வது யொன்றமவயே, 
இந்நிமலமே நிவர்த்தி செய்வதற்குரிே வழிகளாகும் 
என்று கூட்யடைஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.  
 
“உறுதிோன வருங்காலத்திற்கு, இன்று ொலின 
ெமத்துவம்” என்ற தமலப்பில், இவ்வாண்டு உலக 
மகளிர் நாள் சிறப்பிக்கப்ெட்டது.  

 
கிறிஸ்யடாெர் பிைான்சிஸ்: வத்திக்கான்   

பபண்ணுரிளமகள் 
கோக்கப்பட 
யேண்டும் 

ேலுேற்றேர்க்கு ேோழ்ேளிப்பயே, 
உண்ளம ோன புரட்சி   

 வத்திக்கான்:  ெல்யவறு நாடுகளில் ஏமைச் சிறாமைத் 
தத்சதடுத்து அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவிசெய்துவரும், 
இத்தாலியின் “Project Agata Smeralda” என்ற தன்னார்வத் 
சதாண்டு நிறுவனத்தின் பிைதிநிதிகமள, மார்ச் 05, 
இச்ெனிக்கிைமம நண்ெகல் யவமளயில் திருப்பீடத்தில் 
ெந்தித்து, அவர்களின் ெணிகமள ஊக்கப்ெடுத்தினார், 
திருத்தந்மத பிைான்சிஸ். 
 
அண்மமயில், புனித யோயெப்புப் ெற்றி வைங்கிே 
மமறக்கல்வியுமை ஒன்றில், சிறாமைத் தத்து எடுப்ெது ெற்றிக் 
கூறிேயொது, குடும்ெம் இல்லாத ஒரு சிறுவமனயோ அல்லது 
ஒரு சிறுமிமேயோ தங்கள் இதேங்களிலும், இல்லங்களிலும் 
வையவற்கும் தம்ெதிேமை ஊக்கப்ெடுத்தியனன் என்றுமைத்த 
திருத்தந்மத, தந்மத மற்றும், தாய்மமப் ெண்புகளுக்குத் 
திறந்தமனதாய் இருப்ெயத, இந்த அமமப்பினரின் இந்த 
அர்ப்ெணத்திற்கு அடிப்ெமடோக அமமந்துள்ளது என்று 
திருத்தந்மத கூறினார்.  
 
சதாமலதூை நாடுகளில் இருக்கின்ற ஒரு குைந்மதக்கு 
வாழ்வுசகாடுப்ெது, அக்குைந்மத, தான் அன்புகூைப்ெடுவமத 
உணரும், மற்றும், அடிப்ெமட உதவிகமளப் செறும், 
இதனால் அக்குைந்மத ெமுதாேத்தில் நன்றாக வளரும் என்று 
கூறிே திருத்தந்மத பிைான்சிஸ் அவர்கள், உலகில் ஒன்ெது 
நாடுகளில், அருள்ெணிோளர்கள், அருள்ெயகாதரிகள் மற்றும், 
ஏமனயோரின் ஆதைவால், ஏறக்குமறே ஏைாயிைம் சிறாருக்கு, 
இந்த நிறுவனம் உதவி வருவதற்கு நன்றி சதரிவித்தார். 
 
இந்த பிறைன்பு நடவடிக்மகோல், இந்த நிறுவனத்தினர், 
உலகில் கடவுளின் கனிவன்மெ, அவைது தந்மதக்குரிே 
ெண்மெப் ெைப்புகின்றனர் என்றும், இந்த உலகிற்கு இவ்விரு 
ெண்புகளும் அதிகம் யதமவப்ெடுகின்றன என்றும், ஒவ்சவாரு 
நாளும் ஆைவாைமின்றி, மகவிடப்ெட்ட மற்றும், 

புறக்கணிக்கப்ெட்ட சிறாருக்கு உதவுகின்றவர்கயள, 
இவ்வுலகில் உண்மமோன புைட்சிோளர்கள் என்றும் 

திருத்தந்மத கூறினார். தத்து எடுக்கப்ெடும் ஏமைக் 
குைந்மதகள், புறக்கணிக்கப்ெடாமல், கடவுளின் பிள்மளகள் 
என்ற மாண்யொடு வாை, Agata Smeralda தன்னார்வத் 
சதாண்டு நிறுவனத்தினர் உதவுகின்றனர் என்றுமைத்து, 
அவர்கள் தங்கள் ெணிகமளத் சதாடர்ந்து நடத்துமாறு 
திருத்தந்மத ஊக்கப்ெடுத்தினார். 
 
இத்தாலியின் Agata Smeralda சதாண்டு நிறுவனம் பியைசில் 
நாட்டின் யெரிப்ெகுதி மற்றும், உலகின் ெல்யவறு ெகுதிகளில் 
சதருச்சிறாருக்கு உதவி வருகின்றது. பியைசிலில், குமறந்தது 
ெத்தாயிைம் சதருச்சிறார் உள்ளனர். இவர்கள் அந்நாட்டின் 
வடகிைக்யகயுள்ள Salvador di Bahia என்ற ெகுதியில், 160 
குடியிருப்புக்களில் மமறப்ெணிோளர்கள், மற்றும் 
சொதுநிமலயினரின் உதவியோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர் 
 
 

திருத்தந்மத, Agata Smeralda நிறுவனத்தின் பிைதிநிதிகள்  (ANSA) 

பினோங்கு மளறமோேட்டம் 
ேேக்கோலத்ளே மீட்படடுப்பதில் 
கேனம் பெலுத்துகிறது  

பினாங்கு: பினாங்கு மமறமாவட்டம் கடந்த திருநீற்று புதன் 
அன்று தவக்கால ெைப்புமைமே ஒன்றாக இமணந்து 
மீட்சடடுப்யொம், புதுப்பிப்யொம், மறுகட்டமமப்யொம் என்ற 
கருப்சொருளுடன் சதாடங்கிேது. பினாங்கு 
மமறமாவட்டத்தின் கரித்தாஸ் மயலசிோவின்  தமலமமயில், 
மூன்று ஆண்டு திட்டத்தின் ஒரு ெகுதிோக இருக்கும் 
கருப்சொருளான மறுசீைமமப்பில், இந்த ஆண்டு   கவனம் 
செலுத்துகிறது. 
 

ஆேர் செெஸ்திேன் பிைான்சிஸ் அவர்கள் அவைது 
மமறயுமையில், இந்த ஆண்டுக்கான கருப்சொருள் இயேசு 
நமக்குக் கட்டமளயிட்ட   இமறயவண்டல், யநான்பு மற்றும் 
அறச் செேல்களில் ஈடுெடுவமத மமேமாகக் 
சகாண்டுள்ளமதக் குறிக்கிறது” என்றார். அவர் யமலும் புனித 
ெவுல் அடிகளின் செய்திமே நிமனவுகூர்ந்து, “நன்மம 
செய்வதில் மனந்தளைாமல் இருப்யொமாக!  நாம் தளர்ச் 
சிேமடோதிருந்தால் தக்க காலத்தில் அறுவமட  

செய்திருப்யொம் (கலா 6:9) யமற்யகாள்காட்டினார். நிமறவாக, 
கருத்துமைத்த ஆேர் அவர்கள் திருத்தந்மதயின் 
யவண்டுயகாளான, “நாம் ஒருயொதும் இமறயவண்டலிலும், 
மன்னிப்புக் யகட்ெதிலும், தீமமமே நம் வாழ்விலிருந்து 
அகற்றுவதிலும், அடுத்திருப்யொருக்கு நம்மாலான 
சதாண்டுகமளச் செய்வதிலும் யொர்வமடேக்கூடாது” என்றும் 
யகட்டுக்சகாண்டார். 

 

தவக்காை எதிர்ப்பார்புக்கள் 
 

முதல் விதி 
 

“நீங்கள் யநான்பு இருக்கும்யொது, மக்கள் ொர்க்க 
யவண்டுசமன்று சவளியவடக்காைமைப் யொல முகவாட்ட 
மாய் இருக்க யவண்டாம். 
 

இரண்டாம் விதி 
 

“நீங்கள் தர்மம் செய்யும்யொது, உங்கள் வலக்மக செய்வது 
இடக்மகக்குத் சதரிோதிருக்கட்டும். 
 

மூன்றாவது விதி 
 

“மண்ணுலகில் உங்களுக்சகனச் செல்வத்மதச் யெமித்து 
மவக்க யவண்டாம்”   
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