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இயேசு மறுமமொழிேொக, “எனது ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி ய ொன்றது அல்ல. அது இவ்வுலக 
ஆட்சி ய ொன்றதொய் இருந்திருந்தொல் நொன் யூதர்களிடம் கொட்டிக் மகொடுக்கப் டொதவொறு 
என் கொவலர்கள் ய ொரொடியிருப் ொர்கள். ஆனொல் என் ஆட்சி இவ்வுலக ஆட்சி 
ய ொன்றது அல்ல” என்றொர். பிலொத்து அவரிடம், “அப் டிேொனொல் நீ அரசன்தொயனொ?” 
என்று யகட்டொன். அதற்கு இயேசு, “அரசன் என்று நீர் மசொல்கிறீர். உண்மமமே 
எடுத்துமரப் யத என்  ணி. இதற்கொகயவ நொன் பிறந்யதன்; இதற்கொகயவ உலகிற்கு 
வந்யதன். உண்மமமேச் சொர்ந்தவர் அமனவரும் என் குரலுக்குச் மசவிசொய்க்கின்றனர்” 
என்றொர். (யேொவொன் 18:35-37) 
 

வத்திக்கொன்: வறியேொரில் கிறிஸ்துமவக் 
கண்டுணர்ந்து, அவர்களின் துேர் 
துமடக்கப் டுவதற்கு நம் குரமல உேர்த்த 
நொம் அமைக்கப் ட்டுள்ய ொம் என்று, 
திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், நவம் ர் 
13,  சனிக்கிைமமேன்று தமது டுவிட்டர் 
வமலப் க்கத்தில் மவளியிட்ட மசய்தியில் 
கூறியுள் ொர். 
 
நவம் ர் 14, கடந்த ஞொயிறன்று 
திருஅமவயில் கமடப்பிடிக்கப் டும் ஐந் 
தொவது உலக வறியேொர் நொம  
மமேப் டுத்தி  சனிக்கிைமமேன்று தமது 
டுவிட்டர் மசய்தியில் இவ்வொறு எழுதியுள்  
திருத்தந்மத, வறியேொர் வழிேொக, கடவுள் 
நமக்குக் கூற விரும்பும் மமறம ொரு ொன 
அவரது  ஞொனத்மத வரயவற்கவும், வறியேொ 
ரின் நண் ர்க ொக இருக்கவும், அவர்கள் 
ய சுவமதக் யகட்கவும், அவர்கம ப் 
புரிந்துமகொள் வும் நொம் முேற்சிக்க 
யவண்டும் என்ற கூறியுள் ொர். 
 
2016ம் ஆண்டில் இரக்கத்தின் யூபிலி 
ஆண்மட நிமறவு மசய்த ய ொது, 
திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், கிறிஸ்து 
அரசர் ம ருவிைொவுக்கு முந்மதே 
ஞொயிறொகிே, திருவழி ொட்டு ஆண்டின் 33-ம் 
ஞொயிறன்று உலக வறியேொர் நொள் 
கமடப்பிடிக்கப்  டுமொறு, உலக ொவிேத் 
திருஅமவக்கு அமைப்புவிடுத்தொர். 
 
நவம் ர் 14, கடந்த ஞொயிறு உள்ளூர் யநரம் 
கொமல  த்து மணிக்கு வத்திக்கொனின் புனித 
ய துரு ய ரொலேத்தில் ஐந்தொவது உலக 
வறியேொர் நொள் திருப் லிமே நிமற 
யவற்றினொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 
 
யமலும், ஐந்தொவது உலக வறியேொர் நொம  
முன்னிட்டு, நவம் ர் 12, கடந்த மவள்ளி 
கொமலயில், இத்தொலியின் அசிசி நகர் 

மசன்று, அந்நகரின் தூதர்களின் புனித 
மரிேொ ய ரொலேத்தில்  ஐயரொப் ொவின் 
 ல்யவறு  குதிகளிலிருந்து வந்திருந்த 
ஏறத்தொை 500 வறியேொமரச் சந்தித்து, 
அவர்கய ொடு யசர்ந்து மசபித்தொர், 
திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 
 
 வறுமம, ஏரொ மொன நம் சயகொதர, 
சயகொதரிகம , மொண்பிைக்கச் மசய் 
கின்றது, அவர்கம ப் புண் டுத்துகின்றது 
மற்றும் உயிமரப்  றிக்கின்றது. எனயவ, 

இம்மக்களின் குடும் ங்களுக்கு ஆதரவொக 
வும், யவமல வொய்ப்புகம  வைங்கவும் 
தீர்வுகள் கொணும், நன்மனறி மற்றும் 

ம ொரு ொதொர சக்திகய ொடு எல்லொரும் 
இமணந்து மசேல் ட யவண்டும் என்று 
திருத்தந்மத, உலகினர் அமனவருக்கும் 
அமைப்பு விடுத்தொர். வறிேவரில் 
கிறிஸ்துமவக் கொண முற் ட யவண்டும்.  
 
 சிமறகளில் துேரங்கம  அனு விப்ய ொர்,  
குடிமசகளில்  வொழ்யவொர், ய ொர்ச் 
சூைல்களில் வொழ்யவொர், மகவிடப் ட் 
யடொர், தனிமமயில் இருப் ய ொர் ஆகியேொர், 
ஒவ்மவொரு நொளும், எமத உண் து, எங்கு 

 டுத்துறங்குவது என அல்லொடிக் 
மகொண்டிருப் து, மிகுந்த மன யவதமன 
தருவதொக உள் து எனவும் மதரிவித் 

துள் ொர் திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 
 
பிறரன்பு  ணிகளில் ஈடு டுயவொர், 
இமறேன்பு எனும் நற்மசய்திமே, வறியேொர், 
சின்னஞ்சிறியேொர், யநொயுற்யறொர், வொழ்வில் 
கொேமுற்யறொர் என அமனவரிடமும் 
 கிர்வதுடன், நமக்குள் இருக்கும் 
மவறுமமமே நிரப்  நமக்கும் இமறேன்பின் 
யதமவ உள் தொல், நொமும் ஒருவமகயில் 
வறியேொயர என் மத உணர்ந்தும் 
வொழ்யவொம் என அமைப்பு விடுத்துள் ொர் 
திருத்தந்மத. 
 
மிகச் சிறியேொரொகிே இவர்களுக்கு நீங்கள் 
மசய்தது எல்லொம் எனக்யக மசய்தீர்கள் 
எனவும், என் ம ேரொல் சிறியேொமர, 
வறியேொமர வரயவற்கும்ய ொது என்மனயே 
வரயவற்கிறீர்கள் எனவும், இயேசு கூறிே 
வொர்த்மதகள், நற்மசய்தி கூறும் ஒருமமப் 
 ொட்டிற்கொன அமைப்பு எனக் கூறும் 
திருத்தந்மத, இதனொயலயே வறியேொமர, 
திருஅமவயின் ம ரும் புமதேல் 
என்கியறொம் என அவரது மசய்தியில் 
உமரத்துள் ொர். 
 

வறியேொமர கொேப் டுத்திே, புறக்கணித்த, 
அவமொனப் டுத்திே கிறிஸ்தவர்களின் 
ம ேரொல், தொன் அவர்களிடம் மன்னிப்ம க் 
யகொருவதொக, அந்த கொமணொளிச் மசய்தி 
யின் இறுதியில் கூறும் திருத்தந்மத 
பிரொன்சிஸ் அவர்கள், வறியேொர் என்றும் 
இமறவனின் இல்லமொகவும், திருஅமவயின் 
புமதேலொகவும் உள் ொர்கள் என மதரிவித் 
துள் ொர். 
 

யகொவில்களின் வொசலுக்கு உரிேவர்கள் 
அல்ல வறியேொர் மொறொக, அவர்கள் 
திருஅமவயின் இதேத்திற்கு உரிேவர்கள், 
அவர்களிமடயே புனிதர்கள் மமறந்திருக் 
கிறொர்கள் என யமலும் வலியுறுத்தினொர் 
திருத்தந்மத பிரொன்சிஸ். 

ஐந்தாவது உலக வறிய ார் நாளில் திருத்தந்தத யவண்டுயகாள்! 

சிரம்பானில், வறிய ாருக்கு நிதி திறட்டும் பணி சிறப்பாக நதைபபற்றது 
சிரம் ொன்: மினவுதல் அன்மன  ங்கு, 
யதமவயில் இருப்ய ொருக்கு  நிதி 
திரட்டுவதற்கொக   கடந்த அக்யடொ ர் 
மொதம் 30 மற்றும் 31 ஆம் திகதிகளில் ஒரு 
சிறப்பு சந்மதக்கு ஏற் ொடு மசய்தது. 
இந்நிகழ்வின் வழி RM 4027.00 

திரட்டப் ட்டது என் து குறிப்பிடத் 
தக்கது. 
 
யதமவப் டும் மக்கம ச் மசன்றமடயும் 
 ணிமேத் மதொடர, இந்தப்  ணம் 
இப் ங்கின் ஒருங்கிமணந்த மனித 

யமம் ொட்டு நிதியில் யசர்க்ப் டும் என்று  
அறிவிக்கப் ட்டது.  
 
திரட்டப் ட்ட அமனத்து ம ொருட்களும் 
இப் ங்கின் Laudato Si  ணிக்குழுவின்   
(குமறத்தல், மறு ேன் ொடு & மறுசுைற்சி) 
திட்டத்திலிருந்தும் யமலும்       இச்சந் 
மதமே ஆதரித்த  ங்கு மக்கள்  
சிலரிடமிருந்தும் ம றப் ட்டது. அமவ 
ஆமடகள்,  ம ொம்மமகள், புத்தகங்கள், 
வீட்டுப் ம ொருட்கள், ம கள், 
கொலணிகள், அலங்கொரப் ம ொருட்கள்,   
தமரவிரிப்புகள், மின்சொர உ கரணங்கள் 
மற்றும் 2 கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் ய ொன் 
றமவ ஆகும். 
 

இந்த இலவச சந்மதமே ஏற் ொடு 
மசய்வதற்கொக  தன்னொர்வலர்கள் எட்டு 

நொள்கள் விடொமுேற்சியுடன் உமைத் 
தனர். அருள் ணி யசவிேர் என்ரூ அவர் 
களின்  அவ்வப்ய ொமதே  திடீர்  வருமக 
கள்  ணிேொ ர்களுக்கு  நல்ல ஊக் 
கத்மத அளித்து என்றொல் மமகேொகொது. 
 

மதொடர்ச்சி –அடுத்தப்  க்கம் 
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என்றுமுள  மானிட மகனின் ஆட்சியுரிமமயில் பங்குபபறுவ ாம் 
  இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட இன்றைே முதல் வாசகத்தில் 
வாசிக்கின்யைாம், “வானத்தின் யேகங்களின் 
மீது ோனிட ேகறனப் யபான்ை ஒருவர் 
யதான்றினார். ஆட்சியுரிறேயும் ோட்சியும் 
அவருக்குக் ககாடுக்கப்பட்டன; எல்லா 
இனத்தாரும் நாட்டினரும் கோழியினரும் 
அவறை வழிபட யவண்டும்; அவைது 
ஆட்சியுரிறே என்றுமுள்ளதாகும்; அதற்கு 
முடியவ இைாது; அவைது அைசு அழிந்து 
யபாகாது” என்று. ஆம், இயேசுவின் அைசு  
ஒரு குறிப்பட்ட காலத்தில் யதான்றி, 
குறிப்பட்ட காலத்திற்குள் ேறைேக்கூடிே 
அைசு கிறடோது. அவருறடே அைசாங்கம் 
என்றுமுள்ள அைசு, அவருறடே ஆட்சிக்கு 
முடிவு என்பயத கிறடோது. அதனால்தான் 
இயேசுவின் அைசு இவ்வுலக அைசு யபான்ைது 
கிறடோது என்று கசால்கின்யைாம். 
 

இப்படிப்பட்ட அழிோத, என்றுமுள்ள 
அைசாங்கத்தின் குடிேக்களாக வாழ 
யவண்டும் என்ைால், அதற்கு நாம் என்ன 
கசய்ேயவண்டும் என்று சிந்தித்துப் பார்ப் 
பது நம்முறடே கடறேோகும். 
 

நற்கசய்தியில் ஆண்டவர் இயேசு பிலாத்து 

விடம், “அைசன் என்று நீர் கசால்கின்றீர். 
உண்றேறே எடுத்துறைப்பயத என் பணி. 
இதற்காகயவ நான் பிைந்யதன்; இதற்காகயவ 
உலகிற்கு வந்யதன்” என்று கசால்லிவிட்டு, 
“உண்றேறேச் சார்ந்தவர் அறனவரும் 
என் குைலுக்குச் கசவி ககாடுப்பர்” 
என்பார். அப்படிோனால், உண்றேயின் 
வழியில் நடக்கின்ை அறனவருயே 
இயேசுவின் என்றுமுள்ள அைசின் 
குடிேக்களாகத் திகழ்வார்கள் என்பது 
உறுதிோகின்ைது. நாம் நம்முறடே 
அன்ைாட வாழ்க்றகயில் உண்றேயின் 
வழியில், உண்றேயின் வடிவான 
ஆண்டவர் இயேசுவின் வழியில்  நடக்கின் 
யைாோ என்று சிந்தித்துப் பார்க்கயவண்டும். 
பல யநைங்களில் நாம் உண்றேக்குப் 
புைம்பாக வாழ்ந்துககாண்டிருப்பது மிகவும் 
யவதறன அளிக்கின்ை ஒரு கசேலாக 
இருக்கின்ைது. ஆகயவ, இயேசுவின் 
ேறுவுலக அைசில் நாம் பங்குகபை, 
அவருறடே உண்றேக் குடிேக்களாக வாழ 
நாம் உண்றேயின் வழி நடக்க யவண்டும். 
 
அடுத்ததாக, இயேசுவின் ேறுவுலக அைசில் 
பங்குகபை நாம் கசய்ேயவண்டிேது 

அவறைப் யபான்று அறனவறையும் அன்பு 
கசய்வதாகும். இயேசு எல்லாறையும் அன்பு 
கசய்து, அவர்களுக்காகத் தம்முறடே 
உயிறையும் தந்தார் என்று இன்றைே 
வாசகத்தில் ஏற்கனயவ சிந்தித்யதாம். 
அவருறடே வழியில் நடக்கும் நாமும் 
அவறைப் யபான்று அறனவறையும் அன்பு 
கசய்வதுதான் அவருறடே ஆட்சியில் பங்கு 
கபை தகுதிோக இருக்கும். 
 
இன்றைக்கு ேக்கள் ஒருவர் ேற்ைவறை 
அவர்கள் றவத்திருக்கும் பணத்திற்காகவும், 
அவர்கள் வகிக்கின்ை பதவிக்காகவும் அன்பு 
கசய்கின்ைார்கள். இதனால் உண்றேோன 
அன்பு என்பது கானல்நீைாகப் யபாய் 
விட்டது. ஆனால், இயேசுவின் ஆட்சிக்குரிே 
ேக்களாகிே நாம் ஒருவர் ேற்ைவரிடம் 
உண்றேோன அன்பிறனக் காட்ட 
யவண்டும். அப்யபாதுதான் அவருறடே 
ஆட்சியில் கலந்துககாண்டு, அவர் தருகின்ை 
அருறளப் கபைமுடியும். 
 
 கிறிஸ்துறவ அறனத்துலக அைசர் என்று 
ககாண்டாடும் இந்த விழாவன்று, 
அடிறேகளாக வாழ்வதில் சுகம் கண்டு, 

தறலவர்கறளயும், தறலவிகறளயும் 
துதிபாடி வாழும் ேக்கள், தங்கள் 
தவறுகளிலிருந்து விழித்கதழயவண்டும் 
என்றும், உண்றேோனத் தறலவர்கறள 
அறடோளம் கண்டு, அவர்களுக்குத் 
தறலறேப் கபாறுப்புகறள வழங்கி, 
அவர்களுடன் இறணந்து, நீதி நிறைந்த 
உலறக உருவாக்க முன்வை யவண்டும் 
என்றும், அறனத்துலக அைசர் கிறிஸ்துவிடம் 
யவண்டுயவாம்.  இயேசுவின் அையச 
நேக்கான உண்றேயின் நீதியின் அைசு. 
 

-ஆயைாக்கிே ைாஜ். ஈப்யபா, யபைாக் 
 
 

இவேசு கிறிஸ்து அமைத்துலக அரசர்  
         

1-ம் வாசகம்:    தானி   7: 13-14  
தி. பாடல்:       திபா 93: 1a-c. 1de-2. 5  
2ம் வாசகம்:     யநாவான் 1: 5-8  
நற்கசய்தி:       யோவான் 18: 33-37  
 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1 
திருப்புகழ் மாலை -கிறிஸ்து அரசர் 

 சிரம்பானில், வறிய ாருக்கு 
நிதி திறட்டும் பணி சிறப்பாக 

நடைபபற்றது 

யகாலாலம்பூர் மாமடற மாவட்ைத்தின் அருள்பணி ாளர்களின் 
ஆண்டு பபாதுக்கூட்ைம் நடைபபற்றது-   

சிலரின் கருத்துப் பகிர்வுகள் 
முதல் பக்கத் கதாடர்ச்சி.. 
 

இச்சந்றதறே ஏற்பாடு கசய்யும் எண்ணோனது, 
எங்கள் பங்கு ஒருங்கிறணந்த ேனித வள 
பணிக்குழு (PIHDM) தத்கதடுத்துள்ளவர்கறள  
வைவறழத்து, அவர்களுக்குத் யதறவோன 
கபாருட்கறள மிகக் குறைந்த விறலயில் 
வாங்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக ஏற்பாடு 
கசய்ேப்பட்டது. சில கபாருட்கள் குறிப்பாக 
ஆறடகள் இலவசோகவும் வழங்கப்பட்டன. 
 
அக்யடாபர் 30 அன்று, தத்கதடுத்தவர்களுக்கு 
அவர்களின் ோதாந்திை உணவுப் கபாருட் 
கயளாடு,  RM100 கைாக்கமும் தீபாவளிப் 
பரிசாக வழங்கப்பட்டது. அடுத்து, நவம்பர் 7 ஆம் 
யததி, Tzu Chi குழுக்கள் கத்யதாலிக்க 
றேேத்திற்கு வந்து, ேறுசுழற்சி கசய்வதற்காக 
மீதமுள்ள அறனத்து ஆறடகறளயும் 
யசகரித்தனர்.   
 
‘அனத்துப் புகழும் உேக்யக இறைவா! எனும் 
‘Ludato Si’ க்கு திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் 
அவர்களின் அறழப்பின் யபரில் நேது 
கபாதுவான இலக்றக யநாக்கிே ஆதைவிற்காக 
அறனத்து தன்னார்வலர்களுக்கும் பங்களிப் 
பாளர்களுக்கும் நன்றி நவிலப்பட்டது.  

யகாலாலம்பூர் ோேறைேறைோவட்டத்தின் அருள்பணி 
ோளர்கள்  அவர்களின் வருடாந்திை 
யேய்ப்புப் யபைறவயில் (CAPA) 
கலந்துககாண்டனர். இப்யபைறவயின் 
அேர்வுகள் ோவும் இேங்கறல வழிோக 
நடத்தப்பட்டாலும், எங்களது 
யதாழறே ேற்றும்  பங்யகற்பின் 
உணர்வு மிகவும் உயிருடன் இருந்தது.  
சயகாதை அருள்பணிோளர்கறள 
சந்திப்பதற்கும் கடந்த கால ேற்றும் 
நிகழ்கால அனுபவங்கறளப் பகிர்ந்து 
ககாள்வதற்கும் நல்லகதாரு வாய்ப் 
பாக இப்யபைறவ அறேந்து எனலாம் 
 

அத்யதாடு நான் நிறனவுகூர்ந்த சில 
அனுபவங்கள், திருஅறவயினர்  ேற்றும் பிை ேத 
நண்பர்களிறடயே ஏற்பட்ட நல்லிணக்க ஒன்றிப்பு நிகழ்வுகள், 
நம் ேத்தியில் கநருங்கிே உைவுகறள யேம்படுத்திேது என்பது 
எனக்கு  ேகிழ்ச்சிேளித்தது.  உண்றேயியலயே, ‘ஒயை  
குடும்பம்’ எனும் ககாள்றகறே நாம் அறடந்துவிட்டதாக 
உணர்ந்யதன். 
 

 ‘ஒன்றித்த திருஅறவக்காக’ இறைேக்கயள, உங்கள் ேகிழ்ச் 
சிோன ேற்றும் சவாலான அனுபவங்கறள நிறனவுகூருங்கள்; 
எதிர்காலத்தில் கிறிஸ்துவின் பணிக்காக கசேலில் பதிலளிக்க 
நற்கசய்தியின் கவளிச்சத்தில் அறத ேதிப்பாய்வு கசய்ே 
யவண்டுகியைன். 
 
அருள்பணி: A. அல்பபர்ட் ஆவராக்கிேசாமி 
கு வடாலுப்வப அன்மை பங்கு, பூச்வசாங் 

 
இதுயவ ோேறை யபைறவயில் 
கலந்துககாள்வது  எனக்கு முதல் 
முறை.  இவ்வாண்டும் இப்யபைறவ 
இேங்கறல வாயிலாக நடத்த  
யவண்டியிருக்கும் யபாது அது 
கடவுளின் திட்டத்திற்கு உட்பட்டது  
என்று நான் நம்புகியைன். இருப்பினும், 
நான் உடல் ரீதிோகத் தனிறேப் 
படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், இேங்கறல 
சந்திப்பில் பங்யகற்க முடிந்ததற்கு 
நன்றி கதரிவித்துக் ககாள்கியைன். 

 
கோத்தத்தில், அருள்பணிோளர்கள் ஒன்றுகூடி, கருத்துக் 
கறளயும் அனுபவங்கறளயும் பகிர்ந்துககாண்டதும், இறுதியில் 
நம்றே கடவுளுறடே வார்த்றதக்கு இட்டுச் கசன்ைதில்  நான் 
மிகவும்  புத்துணர்ச்சிேறடந்யதன்.  
தூே  ஆவிோரின் வழிகாட்டுதலுடன் நாம் ஒரு ஒன்றித்த 
’சியனாடல்’  சறபோக எழுயவாம், எப்யபாதும் கடவுளின் 
விருப்பத்றத அறிந்துககாள்யவாம் 
 
 

அருள்பணி: பபாைப ஞ்சர் இராேப்பன், 
புனித லூர்து அன்மை பங்கு, கிள்ளான் 

 
இவ்வருட அருள்பணிோளர்கள் 
ஆண்டு யபைறவ  யநருக்கு யநர் 
கூடும் யபைறவோக இருக்கும் என்று 
நான் முதலில் யகள்விப் பட்டயபாது,   
மிகவும் ேகிழ்ச்சிே றடந்யதன்.  
ஆனாலும் அறனவரின்  ஆயைாக் 
கிேத்தின் நலன் கருதி, யநருக்கு 
யநைான யபைறவ  நிறுத்தப்பட்டது. 
அதற்குப் பதிலாக நாங்கள் இேங்கறல 
வாயிலாகயவ  சந்தித்யதாம். 
 
 ோேறைோவட்டத்தின் அறனத்து     
அருள்பணிோளர்களுடன்  "சந்திப்பு" 

என்பது எப்யபாதுயே நான் எதிர் பார்த்திருக்கும்   ஒன்று 
என்ைால் மிறகோகாது.   எனயவ, இேங்கறல வழியிலான  
சந்திப்பாக  இருந்தாலும் கூட, நேது எதிர்கால திருஅறவயின்  
முன்யனற்ைத்திற்காக எனது எண்ணங்கறளயும் கருத்துகறளயும் 
பகிை ஒரு சிைந்த வாய்ப்பாக இப்யபைறவ அறேந்தது.  
 
இக்கூட்டத்தில் நான் பகிர்ந்த பகிர்வுகள் என் இதேத்திலிருந்து 
வந்தறவ என்றுணர்ந்யதன்.  ஓர் அருள்பணிோளர்  என்ை 
எங்கள் பணியில் இந்த கதாற்றுயநாய் கபருந்தாக்கத்றத 
ஏற்படுத்தியிருந்தது.   இந்த கபாதுப் யபைறவயிலிருந்து நான் 
அறிந்து ககாண்டறவ  என்னிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்ள 
நம்பிக்றகோளர்களுடனான  எனது பேணத்திற்கு உறுதுறண 
ோக இருக்கும் என்று நம்புகியைன். 
 
அருள்பணி: வின்சண்ட் வதாமஸ், 
திருக்குடும்பப்  பங்கு, காஜாங் 
 
 
ஆைம்பத்தில் ோேறைோவட்டத்தின் யேய்ப்புப் பணி றேேத்தில்  

(APC) நாங்கள் சந்திக்கவிருப்பதாக  
இருந்தது.  ஆனால், ஏோற்ைேறடந் 
யதன். இந்த ஆண்டுக்குள் 2-வது 
இேங்கறல வழி  ோேறைோவட்ட 
அருள்பணி ோளர்களின் கபாதுப் 
யபைறவ  நறடகபறுவது  எனக்கு  
உண் றேயில் விசித்திைோக 
இருந்தது. ஆயினும், அருள்பணி 
ோளர்களுக் கிறடயிலான சியனாட் 
முன்னிட்ட பகிர்வு அேர்வுகள் ஒரு 
புத்துணர்ச் சியூட்டும் நிகழ்வாக 
அறேந்தது.  யேலும் நாங்கள் 

ஒன்ைாகப் பேணித்தயபாது பல யேய்ப்புப்பணி  பிைச்சிறனகள் 
கவளிப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
அருள்தந்மத பபட்டிரிக்  பூட்வில் 
புனித வதாமமோர் பங்கு, கு ந்தான் 
 
 

நீதி - அமமதி 
பணிக்குழுக்களுக்கு 
திருத்தந்மதயின் பசய்தி 

ேனித சமுதாேத்தின் கபாருளாதாைத் 
துறையிலும், அைசிேல் துறையிலும் நிலவும் 
முைண்பாடுகறள, யகாவிட்-19 கபருந்கதாற்று 
கவளிச்சத்திற்குக் ககாண்டுவந்துள்ளது என்றும், 
இந்த முைண்பாடுகறள சரிகசய்வது திருஅறவ 
யின் கடறே என்றும், திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் 
அவர்கள், இறணேம் வழியே கவளியிட்ட ஒரு 
கசய்தியில் கூறியுள்ளார். 
  
முழு ேனித ோண்பும், ேனித உரிறேகளும் 
நிறலநாட்டப்படுவது, ஒருங்கிறணந்த ேனித 
முன்யனற்ைத்தின் ஒரு முக்கிே அம்சோக 
திகழயவண்டும் என்றும், வறியோரும், ேற்ைவர் 
களால் ஒதுக்கப்பட்யடாரும், இப்பணிக்குரிே  
ேக்களாக கதரிவு கசய்ேப்படயவண்டும் என்றும் 
திருத்தந்றத தன் கசய்தியில் வலியுறுத்திக் 
கூறினார். 
 

ஜெர ோம் லூயிஸ் - வத்திக்கோன் ஜெய்திகள்  
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