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மானிடமகன் வருகககைப்பற்றி இயைசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறிைது: “கதிரவனிலும் 
நிலாவிலும் விண்மீன்களிலும் அகடைாளங்கள் ததன்படும். மண்ணுலகில் 
மக்களினங்கள் கடலின் தகாந்தளிப்பின் முழக்கத்தினால் கலங்கி, என்ன தெய்வததன்று 
ததரிைாது குழப்பம் அகடவார்கள். உலகிற்கு என்ன யேருயமா என எண்ணி மனிதர் 
அச்ெத்தினால் மைக்கமுறுவர். ஏதனனில், வான்தவளிக் யகாள்கள் அதிரும். அப்யபாது 
மிகுந்த வல்லகமயைாடும் மாட்சியைாடும் மானிடமகன் யமகங்கள் மீது வருவகத 
அவர்கள் காண்பார்கள். (லூக்கா 21:25-27) 
 

நற்செய்தியே வருங்காலத்தை 
நம்பிக்தகயுடன் எதிர்யநாக்க உைவுகிறது! 
ஏழைகளின் மனித, ஆன்மீக வளர்ச்சியில் உடனிருங்கள்! 

வத்திக்கான்: ேற்தெய்திகை ேம் வாழ்வின் 
கமைமாகக் தகாண்டு, உடன் பிறந்த 
உணர்வுடன் கூடிை அன்பில் அதற்கு ொன்று 
பகரும்யபாது, வருங்காலத்கத ேம் மால் 
ேம்பிக்ககயுடன் எதிர்தகாள்ள முடியும் என 
ேவம்பர் 22ம் யததி திங்கட்கிழகம 
தவளியிட்ட டுவிட்டர் தெய்தியில் குறிப் 
பிட்டுள்ளார் திருத்தந்கத பிரான்சிஸ். 
 
'ோம் ேம் வாழ்வின் கமைமாக ேற்தெய் 
திகை கவத்து, உடன்பிறந்த உணர்வுடன் 
கூடிை அன்பில் அதற்கு ொன்று பகரும் 
யபாது, இன்று ோம் எதிர்யோக்கும் 
அகனத்து விதமான, சிறிை மற்றும் தபரிை 
புைல்ககளயும் தாண்டி, வருங்காலத்கத 
ேம்பிக்ககயுடன் எதிர்தகாள்ள உதவும்' 
என்றார் திருத்தந்கத பிரான்சிஸ்.   
 
யமலும்  அன்பு, மகிழ்ச்சியும் துைரமும் 
அகடகின்ற யேரங்ககள திருத்தந்கத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் ேவம்பர் 23, கடந்த 
தெவ்வாைன்று, தன் டுவிட்டர் வகலப்பக்கத் 
தில் தவளியிட்ட குறுஞ்தெய்தியில் ததளிவுப் 
படுத்தியுள்ளார். 
 
அன்பு, மற்றவரின் வளர்ச்சிகைக் காணும் 
யபாது அகமகிழும் மற்றும், தனிகமயிலும், 
யோயிலும், வீடற்றும், தவறுத்து 
ஒதுக்கப்படுககயிலும், யதகவயின் தேருக் 
கடியிலும் மற்றவர் இருக்கும்யபாது 
துைருறும் என்று எழுதியுள்ள திருத்தந்கத, 
அன்பு, இதைத்கதத் துடிக்கச்தெய்யும் 

எனவும், அது பகிர்வு மற்றும் ஒருங்கி 
கணப்பு, ஆகிைவற்றின் பிகணப்புககள 
உருவாக்கும் எனவும் எடுத்துகரக்கிறார். 
 
யமலும், அன்பு ஒருவகர அவரது 
கவகலகள், ஏக்கங்கள் யபான்றவற்றினின்று 

தவளியைறச் தெய்து, மற்றவரின் நிகல 
ககளப் புரிந்து தகாள்ளச் தெய்யும் என்றும் 
திருத்தந்கத விளக்கினார்.  

இன்னும், ேவம்பர் 22, திங்கள் மாகலயில், 
உயராம் ேகரில், இத்தாலிை ஆைர்களின் 
75வது சிறப்பு ஆண்டுக் கூட்டத்கதத் 
துவக்கிகவத்து, ேல்ல ஆைர் என்ற 
திருவுருவப் படத்கதயும், “ஆைரின் 
ேற்யபறுகள்” என்ற தகலப்பில் எழுதப்பட்ட 

கட்டுகர ஒன்கறயும், ஆைர்களுக்கு வழங்கி, 
அவர்களின் பணிககள ஊக்கப்படுத்தினார், 
திருத்தந்கத பிரான்சிஸ். 

ததாடர்ந்து, மற்தறாரு சூழலில்  முரண் 
பாடுகள், மற்றும், பல்யவறு வககைான 
புறக்கணிப்புக்களால் நிகறந்துள்ள இன் 
கறை உலகில், ஒவ்தவாரு மனிதருக்கும் 
மாண்புள்ள ஒரு வாழ்கவ உறுதி தெய்யும் 
அடிப்பகட உரிகமகள் பாதுகாக்கப் 
படுவதற்கு உகழக்குமாறு, பிறரன்பு அருட் 
ெயகாதரிகள் ெகப ஒன்றிடம் யகட்டுக் 
தகாண்டார், திருத்தந்கத பிரான்சிஸ். 
 
பிரான்ஸ் ோட்டு பாரிஸ் ேகரில், புனித 
வின்தென்ட் தத பவுல் அவர்கள் துவக்கிை 
பிறரன்பின் மகள்கள் என்ற அருட் 
ெயகாதரிகள் ெகபயினர் யமற்தகாண்டு 
வரும் தபாதுப்யபரகவகை முன்னிட்டு 
அனுப்பியுள்ள காதணாளிச் தெய்தியில், 
யமற்கண்டவாறு  அகழப்புவிடுத்துள்ளார், 
திருத்தந்கத பிரான்சிஸ். 
 
வன்முகற, பாகுபாடுகள், உரிகம மீறல்கள் 
யபான்றவற்றிற்குப் பலிைாயவாகர, புன்ன 
ககயைாடும், அர்ப்பணத்யதாடும் பரா 
மரித்துவரும் இச்ெயகாதரிககளப் பாராட்டி 
யுள்ள அயதயவகள, ேம் தபாதுவான 
இல்லத்கதப் பாதுகாக்கவும், கிறிஸ்தவ 
ேம்பிக்கக மற்றும், கிறிஸ்தவ விழுமிைங் 
ககள, புதிை தகலமுகறக்கு வழங்கவும், 
ஒருவர் ஒருவர் மீது அக்ககற காட்டவும், 
அவர்களுக்குக் கற்றுக்தகாடுக்கு மாறு   
யகட்டுக்தகாண்டார் திருத்தந்கத. 
 

யமரி ததயரொ: வத்திக்கான் தெய்திகள்  

அருள்பணி டாக்டர் ய ான் ஞானபிரகாெம்                          
மயலசிே மண்ணின் ‘ஞான ஒளி’  மதறந்ைது! 

பினாங்கு குருத்துவக் கல்லூரியின் 
முன்னாள் யபராசிரிைரும் யகாலாலம் 
பூர்  மாமகற மாவட்டத்தின் யமய்ப்புப் 
பணி கழகத்தின்  இைக்குனருமான அருள் 
பணி டாக்டர் ய ான் ஞானபிரகாெம் 
அவர்கள் தமது 77-வது அககவயில் 
மாரகடப்பால் இைற்கக எய்தினார். 
மயலசிை திருஅகவயில், குறிப்பாக 
யகாலாலம்பூர் மாமகறமாவட்டத்தில் 
அவரது திருப்பணி அளப்பரிைது. 

1944-ம் ஆண்டு, ேவம்பர் திங்கள் 30-ம் 
ோள் பிறந்த இவர், 27-வது வைதியலயை, 
குடும்பத்தில் இரண்டாவது அருள்பணிைாள 
ராக தமது மூத்த ெயகாதரர் Msgr  ய ம்ஸ் 
ஞானபிரகாெம் அவர்ககளத் ததாடர்ந்து 
அருள்தபாழிவு கண்டார்.  

அக்காலத்தில் பிரான்சு ோட்டு குருக்களால் 
வழிேடத்தப்பட்ட பினாங்கு குருத்துவக் 

கல்லூரியில் இவர் பயின்றதால் கத்யதாலிக்க 
இகறயிைலில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார். 
அயத காலக்கட்டத்தில்தான் 1965-ல் 
முடிவுற்ற இரண்டாம் வத்திக்கான் 
ெங்கத்தின்  ஏடுகளும் தவளிவந்து தகாண் 
டிருந்தன. திருவழிபாடு, திருஅகவயில்  
மறுமலர்ச்சி, பிரிந்த கிறிஸ்தவ 
ெகபகளிலுடனான உகரைாடல், உலகில் 
திருஅகவக்கான கடப்பாடு யபான்றவற்றில் 
புத்ததாளி வீெத்ததாடங்கிைது. இரண்டாம் 
வத்திக்கான் ெங்கம் இவரது அருள்பணி 
வாழ்வில் தபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத் 
திைது.  

இவர் அருள்பணிைாளராக அருள்தபாழிவு 
ஏற்ற ஒரு சில வருடங்களில், ‘ஆண்ட 
வகரப் புகழ்யவாம்’ எனும் தகலப்பில் 
மயலசிைாவில் முதன் முதலில் தமிழில் 
திருப்பலி புத்தகம் ஒன்கற தைாரித்து 
தவளியிட்டார் என்பது வரலாற்று 

உண்கம.  

சிறிது காலத்தில் யராமுக்குச் தென்று 
இகறயிைகல ஆழ்ந்து கற்றார். அவருக்கு 
ஏற்பட்ட உள்ளுணர்வால் அவர் ஆன்மீக 
பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டார். இதன் விகளவாக,  
அவரது (டாக்டர்) முகனவர் ஆய்வுக் 
கட்டுகரயும்   ஆன்மீகத்கத அடிப்பகட 
ைாகக் தகாண்டிருந்தது. அவரது முத்த 
ெயகாதரரான Msgr ய ம்ஸ் ஞானபிர 
காெம் அவர்கள் இவரது ஆற்றகலயும் 
தெைல்பாட்கடயும் கண்டு விைந்ததுண்டு. 

அருட்பணி ய ான் அவர்கள் கல்லூரியில் 
விரிவுகரைாளராக இருந்த காலத்தில் 
இகளயைாருக்கான யமய்ப்புப்பணியில் 
மிக்க ஆர்வம் தகாண்டிருந்தார் என்பகத 
மறுப்பதற்கில்கல. பின்னர், CHOICE 
இகளயைார் அகமப்பின் வழி சில காலம் 
அரும்பணிைாற்றினார். பல இகளயைாகர 

ேல்வழிப்படுத்தி ேம்பிக்கக வாழ்வுக்கு 
கலங்ககர விளக்காக திகழ்ந்தார். அத்யதாடு 
நின்றுவிடாமல், கற்றது ககமண் அளவு 
என்பதற்கு ஏற்ப, யமல் படிப்புக்கு 
அதமரிக்காவின் சிகாயகாவுக்குச் தென்று   
 ததாடர்ச்சி, அடுத்தப் பக்கம் 
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வருவவன் என்றவர் வருவார்!  விழித்திருப்வ ாம்!   
 இன்று நாம் திருவருகைக் ைாலத்கைத் 
தைாடங்கியிருக்கின்ற ாம். இந்ை திரு  
வருகை  ைாலத்தின் முைலாம் ஞாயிற்றுக் 
கிழகை வாசைங்ைள் யாவும் தைசியாவின் 
வருகைகயக் குறித்தும் அவருகடய 
வருகைக்ைாை நாம் என்ன தசய்யறவண்டும் 
என்பகைக் குறித்தும் றபசுகின் ன. 

 இன்க ய நற்தசய்தியில்  34ஆம்,  35ஆம்  
வசனங்ைளில்  இரண்டு  முக்கிய தசய்திைள் 
நைக்குப் பகிரப்படுகி து.  முைலாவது  
‘உலகிற்கு  என்ன  றநருறைா  என  
எண்ணி  ைனிைர்  அச்சத்தினால்  ையக்ை 
முறுவர்’,  இரண்டாவது     ‘எப்தபாழுதும்  
விழிப்பாயிருந்து  ைன் ாடுங்ைள்’  என்பன 
வாகும். 

 ஆம்,  இயற்கை  வழியாைவும்  வரலாற்று  
நிைழ்வுைள்  மூலைாைவும்,  ைனிப்பட்ட  
சமூைங்ைளாை வாழும்  ைனிைர்ைள்  வழி 
யாைவும்,  இக வார்த்கை  வழியாைவும்  
நைக்கு  பல  எச்சரிக்கைைள்    வந்ைவாறு  
உள்ளன  என்பகை  நாைறிறவாம்.      

இவற்ற ாடு,  நில  நடுக்ைம்,  தவள்ளம்,  
புயல்,  தீ,  தீவிரவாைம், இனக்ைலவரங்ைள்,  
அரசியல்  ைாற் ங்ைள் என  இன்னும்  
பலவகையில்  ைனிைர்ைள்  இன்னல்ைளில் 
சிக்குண்டு ைவிப்பதும் றபாராடுவதும்    
தவள்ளிகடைகல.     

     இந்நிகலயில்,  ”உங்ைள்  உள்ளங்ைள்  
குடிதவறி,  ைளியாட்டத்ைாலும்  இவ்வுலை  
வாழ்க்கைக்குரிய  ைவகலயினாலும்  ைந்ைம்  
அகடயாைவாறும், ஆண்டவரின் வருகைகய  
எதிர்பார்த்து, எச்சரிகையாய்  இருங்ைள்.  
ைண்ணுலைம்  எங்கும்  குடியிருக்கும்  
எல்லாரும் தீர்புக்குள்ளாகும்   அந்நாள்  
வந்றை  தீரும் என நாம் 
எச்சரிக்ை ்படுகிற ாம்.   ஆகையால்  
நிைழப்றபாகும்  அகனத்திலி ருந்தும்  
ைப்புவைற்கும்  ைானிடைைன்  முன்னிகல 
யில்  நிற்ை  வல்லவராவைற்கும்  
எப்தபாழுதும்  விழிப்பாயிருந்து  ைன் ாடுங் 
ைள்” என நாம் அகழக்ைப்படுகிற ாம். 

 இன்க க்கு ைனிைர்ைள் அகனவரும் 

இன்ற ாடு வாழ்க்கை முடிந்துவிடப் 
றபாகி து என்பதுறபால் ைனம்றபானவாறு, 
உலைப்றபாக்கிலான வாழ்க்கை வாழ்ந்து 
தைாண்டிருக்கின் ார்ைள். இப்படிப்பட்ட 
வாழ்க்கை வாழ்பவர்ைள் திடீதரன்று 
ஆண்டவருகடய வருகை நிைழும்றபாது 
அைற்றைற்  ைண்டகனகயப் தபறுவர் 
என்பது உறுதி. எப்படி றநாவாவின் 
ைாலத்தில் தவள்ளப்தபருக்கு ஏற்படுவைற்கு 
முன்பாை ைக்ைள் உண்டு குடித்து 
ைனம்றபான றபாக்கில் வாழ்ந்ைதினால் 
அழிந்ைார்ைறளா அதுறபான்று, ைடவுகளத் 
றைடாைல், அவருக்கு ஏற்புகடயகை நாடா 
ைல் நாம் வாழ்கின் றபாது அழிவுறுறவாம் 
என்பது உறுதி. 
 

ஆைறவ திருவருகைக் ைாலத்கைத் 
தைாடங்கியிருக்கின்  இந்ை றவகளயில், 
நாம் நீதிகயயும் றநர்கைகயயும் நிகல 
நாட்டுகின் , ைக்ைளுக்கு விடுைகலகயயும் 
பாதுைாப்கபயும் ைருகின் , ைக்ைளிடத்தில் 
அன்கபப் தபருைச் தசய்கின்  (இரண்டாம் 

வாசைம்) தைசியாவின் வருகைக்ைாை 
நம்கைறய நாம் ையார் தசய்ய 
(விழித்திருந்து) இக றவண்டல் தசய்கின்  
ைக்ைளாைவும், ைடவுளுக்குரிய ைாரியங்ைகள 
நாடுகின்  ைக்ைளாைவும் ைாறுறவாம். 
அைன்வழியாை இக வன் ைருகின்  
முடிவில்லா வாழ்கவக் தைாகடயாைப் 
தபறுறவாம். இறயசுவின் பி ப்பு விழாகவ 
அர்த்ைமுள்ளைாை ைாற்றுறவாம். 
 

-ஆவி. றடவிட், குளுவாங் 

திருவருகைக் ைாலம் முதலாம் ஞாயிறு  
         

1-ம் வாசைம்:    எறை 33: 14-16  
தி. பாடல்:       திபா 25: 4-5ab. 8-9. 10,14   
2ம் வாசைம்:      1தைச 3: 12- 4: 2   
நற்தசய்தி:        லூக்ைா 21: 25-28, 34-36  
 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 1 

முைல் பக்ைத் தைாடர்ச்சி.. 
 

உளவியல்  ஆன்மீைம் ைற் ார். பின்னர் நாடு திரும் 
பியதும், அவருகடய றபாைகனைளில் வித்தியாசம் 
புலப்பட்டது.  

அவ்றவகளயில், ஆசியா ஆயர் ைன் ம் தைாணர்ந்ை, 
‘புதிய முக யில் திருஅகவயாகுைல்’ ைருத்றைாட்டம் 
எங்கும் சூடுபிடிக்ைத் தைாடங்கிய சூழலில்,  ைறலசிய 
திருஅகவயும் ‘புதிய முக யில் திருஅகவயாகுைல்’ 
என்பகை ஏற்று ைன்னில் ைாற் த்கை ஏற்படுத்ை 
அருள்பணி ற ான் எடுத்ை முயற்சிைள் பல. பல 
உருவாக்ைப் பயிற்சிைளும் கைறயடுைளும், சிந்ைகன 
ைாள்ைளும் தவளிவந்ைைன் ைாரணைாை, குறிப்பாை 
தபாதுநிகலயினர் வாழ்வில்  பகழயன ைக ந்து புதிய 
திருஅகவ மிளர்ந்ைது. 

ைடந்ை சில ஆண்டுைளாை, ஆல்பா எனும் ‘ஆங்கிலிக்ைன் 
திருஅகவ’ பயிற்சியால் ைவரப்பட்ட இவர், அைகன 
ைத்றைாலிக்ைையாைாக்கினார். இறயசுகவ அறிந்திட இது 
ஒரு சி ந்ை உருவாக்ைப்பயிற்சி என ஏற்று பல 
பங்குைளில், பல சிரைங்ைளுக்கிகடயில் நடத்தி வந்ைார்.  

இவர் பணியாற்றிய பங்குைளில் குறிப்பாை கிள்ளான் 
புனிை லூர்து அன்கன பங்கில், தவகு ைாலைாை 
றைங்கிக்கிடந்ை ைட்டடப்பணிக்கு உயிர்தைாடுத்து 
‘விஸ்ைா லூர்ட்ஸ்’ எனும் பல்றநாக்கு ைண்டபத்கை 
எழுப்பினார்.  

ைடந்ை நவம்பர் 22-ம் திைதி, ைாகல 10 ைணிக்கு, 
சிரம்பான், புனிை மினவுைல் அன்கன ஆலயத்தில், 
ஏ க்குக ய 40 அருள்பணியாளர்ைள் சூழ, ைைது மூத்ை 
சறைாைரர் Msgr ற ம்ஸ் ஞானபிரைாசம் அவர்ைறளாடு 
றபராயர்  ூலியன் லியாவ் அவர்ைள் இறுதி 
திருப்பலிகயக் தைாண்டாடினார். பின்னர், பிற்பைல் ஒரு 
ைணியளவில் ைா ாங், கிறிஸ்ைவக் ைல்லக யில் இவரது 
உடல் நல்லடக்ைம் தசய்யப்பட்டது.  

‘நம் ஒவ்தவாருவரின் வாழ்வும் ைரணமும் பி ர் வாழ்வில் 
ஏறைா ஒரு ைாக்ைத்கை ஏற்படுத்தும்’ என்றுகரத்து, 
புனிை பவுல் அடிைளின் ‘வாழ்ந்ைாலும் நாம் 
ஆண்டவருக்தைன்ற  வாழ்கிற ாம்; இ ந்ைாலும் 
ஆண்டவருக்தைன்ற  இ க்கிற ாம். ஆைறவ 
வாழ்ந்ைாலும், இ ந்ைாலும் நாம் ஆண்டவருக்றை 
உரியவர்ைளாய் இருக்கிற ாம் (உறரா 14:8) என்  
ஆழ்ந்ை உண்கைகய   ைம் சறைாைரரின் பிரியாவிகட 
பயணத்தில் கூறினார் Msgr ற ம்ஸ் ஞானபிரைாசம் 
அவர்ைள்.  
  

ஒரு சிலரின்  ார்கவயில் அருள் ணி டாக்டர் வ ான் 
    
 

ைக ந்ை  அருட்திரு டாக்டர்  ற ான் ஞானப்பிரைாசம் 
அவர்ைள் இக்ைாலத்தில் றபசப்படும் 
‘சிறனாடிைல் (synodical) திருஅகவக்கு’ 
முன்றனாடியாை விளங்கிய “புதிய 
முக யில் திருஅகவயாை” எனும் 
எதிர்றநாக்கில் மிைவும் ஆர்வம்  
தைாண்டவர். அைன் தசயல்பாட்டிற்கும்   
தபாதுநிகலயினர் உருவாக்ைத்திற்கும் 
அதிை ஈடுபாடு ைாட்டியவர்.           

                                              (அந்றைாணி இன்னாசி) 
 

 

 

 

 அருள்ைந்கை   ான் ஞானப்பிரைாசம் 
அவர்ைள்  மிைவும் ஞானமும், அன்பும் 
இக ப்பற்றும் உகடயவர்.  அவகர 
எங்ைள் குடும்பத்திற்கு பாத்திைா 
ஆலயத்தில் இருந்ைதிலிருந்து நன் ாை 
பழக்ைம். என்கன  எங்கு பார்த்ைாலும் 
அகனவகரயும் நலம் விசாரிப்பார்.   
                                                    (குறளாரியா) 
 

 ைந்கை அவர்ைகள ைாைக ைாவட்ட  றைய்ப்புப்பணி 
நிகலயத்தில் 1996ஆம்  ஆண்டில் ஒரு உருவாக்ைப் 
பயிற்சியில் சந்தித்றைன்.   தபாது நிகலயினருக்ைாை  

அவர் வழங்கிய பல உருவாக்ைப் 
பயிற்சிைளில் பங்கு தைாள்ள வாய்ப்பு 
கிகடத்ைது.  அ.தி.சமூைங்ைகளக் ைட்டி 
தயழுப்பும்   பணியில் என்கன 
சி ப்பாை வழிநடத்தினார். அ.தி.ச. 
வளர்ச்சிக்ைாை  அவர் வடிவகைத்ை  
வழிைாட்டி கைறயடு இன்னும் நம் 

ைரங்ைளில் ைவழ்ந்து தைாண்டிருக்கி து என்பது  
தபருைகிழ்வுக்குரியது        

(தசம் றபாஸ்றைா)  
 

கிள்ளான் புனிை லூர்து அன்கன 
பங்கில், பல ஆண்டுைள் எழுப்பப் 
படாைல் றைக்ைைகடந்ை பல்றநாக்கு 
லூர்து ைண்டபம் இவரது வருகையால் 
பூர்த்திப்தபற் து ஒரு சாைகன என்ற  
கூ  றவண்டும். திருஅகவக்ைான 
தூரறநாக்குச் சிந்ைகன தைாண்டவர் 
அருள்ைந்கை டாக்டர் ற ான் ஞானபிரைாசம்.               

(K. ற ான்) 
 

இவ்வாண்டு, ைறலசியா அளவில்  ஆல்ஃபா பயிற்சி  
இவர் றைற்தைாண்டறபாது, இவருக்கு உறுதுகணயாை 

நான் பணியாற்றிறனன். இவரில்  
ைாணப்பட்ட ைமிழ் தைாழி புலகையும், 
சரியான ைத்றைாலிக்ை வார்த்கைைள் 
பயன் படுத்ை றவண்டும் என்  ஆவலும், 
ைட்டிக் தைாடுத்து நம் தி கைைகள 
தவளிக் தைாணரும் ஆற் கலயும் 
ைண்டு வியந்றைன்.   

(ற ாசப் சைாய ஆனந்த்) 
 

அருள்பணி டாக்டர் ற ான் தூய ஆவியா 
ரால் நிரப்பப்பட்ட ஓர் அருள் பணியாளர்.  
துல்லியைானவரும் ைக ப் பரப்புப் 
பணியில் றபரார்வம் தைாண்ட வரு        
ைாவார். 
                 (அருள்ைந்கை சூ. ைனிஸ்லாஸ்) 

தசய்தி : ஆர்.றை.சாமி 

 

 

அருள்பணி டாக்டர் ஜ ான் ஞானபிரகாசம்   
‘ஞான ஒளி’ மறைந்தது 

 அருள் ணி டாக்டர் வ ான் ஞானப்பிரைாசம் அவர்ைளின் 
திடீர் மகறவால் துயருறும்  Msgr வ ம்ஸ் 

ஞானப்பிரைாசம் மற்றும் குடும் த்தார் அகனவருக்கும் 
‘இகறத்தூதன்’ ஆழ்ந்த இரங்ைகலத் 

ததரிவித்துக்தைாள்கிறது. 

2021 ஆம் 
ஆண்டிற்ைான   ைங்ைள் பங்குைகள ைதிப்பீடு தசய்வைற்கும், 
அவர்ைளின் ைந்கைைளுக்ைான றைய்ப்புப்பணியில் றைலும் சி ந்து 
பணியாற் வும், புதிய ஆண்டில்  சந்திக்ைவுள்ள சவால்ைகளத் 
தைாடர்ந்து றைற்தைாள் வைற்ைான  வழிவகைைகளக் 
ைண்டறிவதும்  இந்ை ஆண்டு ஆய்வுக் கூட்டத்தின் றநாக்ைைாகும். 

 

றைற்ைண்ட கூட்டத்தில், ைலாக்ைா-த ாகூர் ைக  ைாவட்டம் 
றைாற்றுவிக்ைப்பட்டு 50 ஆண்டுைள்              2023-ல் 
நிக வகடவகைத் தைாடர்ந்து, தபான்விழாக் தைாண்டாட்டம், 
தீபைற்ப ைறலசியா றைய்ப்புப்பணி பணிக்குழுவின் 
ைருதபாருள்ைள் ைற்றும் 2026-ல் நகடதப வுள்ள ைறலசியா 
றைய்ப்புப்பணி ைாநாடு ஆகியவற்றுக்கும் ையாரிப்புப் பணிைள் 
குறித்தும் விவாதிக்ைப்பட்டது. 

 

அந்ை மூன்று நாள்ைளிலும் ஆயர் தபர்னர்ட் றபால் அவர்ைள், 
வகரயக  (Define), ைண்டுபிடி (Discover),  ைனவுைாண் (Dream), 
வடிவகை (Design), றநாக்கு (Destiny) எனும் ஐந்து 

நிகலப்பாடுைளின் அடிப் பகடயில் கூட்டத்கை வழிநடத்தினார். 
குரு முைல்வர்ைளான அருள்ைந்கை கைக்ைல் ைண்ணாயைம் 
அவர்ைள் ‘அகனத்தும் புைழும் உைக்றை, இக வா’ நடவடிக்கைத் 
திட்ட றைம்பாடு  (Laudato Si Action Platform) குறித்தும் விரிவாை 

விளக்ைைளித்ைார். தைாடர்ந்து, ைத்றைாலிக்ை சமூைத்தில் ஆற் லும் 
பலவீனமும், பங்குைளின் ைதிப்பீடு றபான் வற்றிலும் இந்ை ஆய்வுக் 
கூட்டம் ைவனம் தசலுத்தியது. 

மலாக்கா-ஜ ாகூர் மறைமாவட்டத்தின் 
வருடாந்திர அருள்பணியாளர்களின் 

ஆய்வுக்கூட்டம்.
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