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காது ககளாதவரும் திக்கிப் கேசுேவருமான ஒருவரைச் சிலர் அவரிடம் ககாண்டு வந்து, 
அவர்மீது ரக ரவத்துக் குணமாக்குமாறு அவரை கவண்டிக் ககாண்டனர். இகேசு 
அவரைக் கூட்டத்திலிருந்து தனிகே அரைத்துச் கென்று, தம் விைல்கரள அவர் 
காதுகளில் இட்டு, உமிழ்நீைால் அவர் நாரவத் கதாட்டார்; பிறகு வானத்ரத 
அண்ணாந்து ோர்த்து, கேருமூச்சு விட்டு, அவரை கநாக்கி ‘எப்ேத்தா’ அதாவது 
‘திறக்கப்ேடு’ என்றார். உடகன அவருரடே காதுகள் திறக்கப்ேட்டன; நாவும் 
கட்டவிழ்ந்தது. அவர் கதளிவாகப் கேசினார். 
 

(மாற்கு 7: 31-35) 

பங்குத்தலங்களை பணியின் பள்ளிகைாக 
உருவாக்குங்கள் 

-திருத்தந்ளத அறிவுறுத்தல் 

வத்திக்கான்:  இன்ரறேக் காலக்கட்டத்தில் 
நமக்கு இரறவாக்குத் கதரவப்ேடுகின்றது, 
ஆனால் அது உண்ரமோனதாக இருக்க 

கவண்டும் என்றும், அற்புதங்கள் ேற்றிே 
ஆர்ப்ோட்டங்கள் கதரவயில்ரல, மாறாக, 

கடவுளன்பு நிகழ்த்தும் அற்புதத்ரத கவளிப் 
ேடுத்தும் வாழ்கவ கதரவப்ேடுகிறது 
என்றும், திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள் 

கடந்த ஆகஸ்ட் 31,   கெவ்வாேன்று கவளி 
யிட்ட, தன் டுவிட்டர் கெய்தியில் 

கூறியுள்ளார். 
 

கமலும், இத்தாலியின் கிைாமப் ேகுதிகள் 
ேற்றி ஆேர்கள் நடத்திே ஒரு கூட்டத்திற்கு, 
கெய்தி ஒன்ரற அனுப்பியுள்ள திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ் ஆேர்கள் தங்கள் கமய்ப்புப் 
ேணிகரள, பிறைன்பு மற்றும் நம்பிக்ரக 
ஆகிேவற்றால் நிரறவுச் கெய்ே கவண்டும் 
என்று  ககட்டுக் ககாண்டுள்ளார். 
 
இக்காலத்தில் கமகலாங்கி நிற்கும் இன்னல் 
கள், தன்னலம் மற்றும் புறக்கணிப்பு 
ஆகிேவற்ரறக் கண்டு கொர்வுறாமல், 
ஒற்றுரம அத்கதாடு உடன்பிறப்பு உணர் 
ரவக் கண்டுணர்ந்து ஒன்றிரணந்து 
ெவால்கரள எதிர்ககாள்ளுமாறு, ஆேர் 
கரள ஊக்கப்ேடுத்தினார் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ். 
 
கடந்தகால நிரலகளுக்காக ஏக்கம் ககாள் 
ளாமல் கடினவாழ்வு நிலவும் இடங்களில் 
கமய்ப்புப்ேணி நடவடிக்ரககரளத் துணி 
வுடன் கமற்ககாள்ளுமாறு கூறிேத் 
திருத்தந்ரத, ேங்குத்தலங்களில் தாழ்ச் 
சியும், கனிவும் சுடர்விடும் வரகயில், 
அவற்ரற கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ேயிற்சி 
ரமேங்களாகவும், மற்றவருக்குப் ேணிோற் 

றும் ேள்ளிகளாகவும் மாற்றுமாறும், 
இத்தாலிே ஆேர்கரளக் ககட்டுக்ககாண் 
டார். 
 
இச்கெய்தியின் இறுதியில், ஆேர்கள் 
கமற்ககாண்ட இம்முேற்சிக்கு தனது 
ோைாட்டுக்கரளத் கதரிவித்துள்ள திருத் 
தந்ரத பிைான்சிஸ் அவர்கள், இக்கூட்டத் 
தில் ஆேர்கள் உருவாக்கும் திட்டங்கள், 
மக்கள், இகேசுரவ அன்கோடு ெந்திப்ேரத 
ஊக்கப்ேடுத்தும் என்ற தன் நம்பிக்ரக 
ரேயும் கவளிப்ேடுத்தியுள்ளார். 
 
இத்தாலியின் Benevento நகரில், ஏறத்தாை 
இருேது ஆேர்கள், ஆகஸ்ட் 30 மற்றும்  
ஆகஸ்ட் 31  ஆகிே இரு நாள்களில்  
நடத்திே கூட்டத்தில், மக்கள் கதாரக 
குரறவு, புறக்கணிப்பு, மற்றும் கோருளா 
தாைப் பிைச்ெரன ஆகிேரவ நிலவும் 
ேகுதிகளில், தங்களின் கமய்ப்புப்ேணி 
நடவடிக்ரககளுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும் 
வழிகள் ேற்றி கலந்தாய் வுகரள 
கமற்ககாண்டனர். 
 
  கமரி கதகைொ: வத்திக்கான் கெய்திகள் 

ஆசியானின் (Asian) கத்த ாலிக்க மருத்துவ 
மாநாடு மதேசியாவில் நடைபெறுகிறது 

ககாலாலம்பூர்: 17-வது ஆசிே கத்கதாலிக்க மருத்துவ 
மன்றங்களின் கூட்டரமப்பின் மருத்துவ மாநாடு 
(AFCMA) எதிர்வரும் கெப்டம்ேர் 16-ஆம் கததி இங்கு  
நரடகேற உள்ளது. இவ்வட்டாைத்திலிருந்து  கமாத்தம் 14 
ேங்ககற்கும் நாடுகள் மருத்துவத் கதாழிலின் அம்ெங்கள் 
மற்றும் கிறிஸ்தவ கோதரனகளுடனான அதன் கதாடர் 
ரேப்  ேற்றி இந்த மாநாட் டில்  விவாதிக்கவுள்ளன.  
 
நரடகேறவுள்ள 17-வது AFCMA கூட்ட ரமப்பின் 
கூட்டமானது, குணப்ேடுத்துதல் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் 
மூலம் உறவுப் ோலங்கரளக் கட்டுவது என்ற 
கருப்கோருளில்  கெப்டம்ேர் 16 முதல் 19, 2021 வரை 
இேங்கரல வாயிலாக   நரடகேறும். இந்த ஆண்டின்  
அரமப்புத் தரலவர் டாக்டர் ஃப்கைடி கலா அவர்களின் 
கூற்றுப்ேடி, மகலசிோ 17-வது மாநாட்ரட  நடத்தும் 
முேற்சியில் கவற்றி கேற்றது. இது ஒவ்கவாரு நான்கு 
வருடங்களுக்கு ஒருமுரற நிகழும் ஒகை நிகழ்வாகும் 
என்றும் கருத்துரைத்தார்.  
 

மருத்துவர் கலா அவர்களின் கூற்றின்ேடி, ஆசிோ மற்றும் 
உகைாமிலிருந்தும் ேல்கவறு மருந்துவப் கேச்ொளர்கள் 
இந்த நான்கு நாள் கூட்டதின் விவாதங்களில் கத்கதாலிக்க 
நம்பிக்ரகயின் அடிப்ேரடயில்  ேல்கவறு நரடமுரறகள் 
மற்றும் கிறிஸ்தவ ககாள்ரககளுடனான அதன் உறவு  
ேற்றிே கருத்துக்கரளப் ேகிர்ந்து  அவர்களது விவா 
தங்கரள முன்ரவத்துப் கேசுவர் என்ேது குறிப்பிடத்தக்கது 
என்று  கருத்துரைத்தார். கமலும், துன்ே காலங்களில் 
மனிதகநேம் ககாண்ட உள்ளத்ரதக் குணப்ேடுத்துதல் 
என்ற தரலப்பில் கதாடக்கச்  கொற்கோழிரவ மலாோ 
ேல்கரலக்கைக கேைாசிரிேர் என்ஜி குவான் ஹூங் 
அவர்கள் வைங்கவுள்ளார்.  மற்றும் கோரதப்கோருளுக்கு 
அடிரம, ஆன்மீக அம்ெங்கள், கத்கதாலிக்க திருஅரவோல்  
அங்கீகரிக்கப்ேட்ட குடும்ேக் கட்டுப்ோடு முரறகள், 

கெேற்ரக கருத்தரட சிக்கல்கள், ககாவிட் -19 இன் கோது 
கநாோளிகளின் ோதுகாப்பு,  ேைாமரிப்பு ஆகிேரவயும் 
முக்கிே அம்ெங்களாக இம்மாநாட்டில் இடம் கேறும்.   

(தமிைாக்கம்) 

அன்பின் ஒளி மளைந்தது 
பணியின் ஒளி மிளிர்ந்தது 

‘உைவாடும் குடும்பம்’ மாத  
இதழின் நிறுவனர்களில்  ஒருவரான                        

மளைந்த அருள்பணி                                                                 
பீட்டர் பிரித்தவ்டியூ (MEP)                   

அவர்களுக்குச்   
                  

சமர்ப்பணம் 
 
 
 
 
 
 
 

மறைத்தூதுக்கு இலக்கணமாய் 
மறலயகம் நாடி வந்து, 
மலலசிய மண்ணிலல, 

மாமரி மகனாய், 
புன்னறக மன்னனாய் 

ஈறக பல செய்து,  
ஏறைலயார் உள்ளத்தில்,  
எழிலாய் இல்லமறமத்து,  

கண்முன்லன வாழ்ந்த காலம் 
கனவாகப் லபானாலும், 

எங்கள் கண்முன்லன உந்தன் முகம் 
நிறலயாய் நிறலத்து நிற்கும்! 

25-01-1931 – 02-9-2021 
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பல்லூ டகங்களிலிருந்து சிறுவர்கள் 
பாதுகாப்பு  

கருந்தரங்கு ஜ ாகூரில் நடடஜபற்றது  

எல்லாருக்கும் இரங்கும் இடறவன் வழி ஏற்பபாம் 
 இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 23-ஆம் 
ஞொயிறுவில் இணைகிற ொம்.  முதல் 
வொசகம், உள்ளம் உணைந்துற ொனவர் 
களுக்கு பிணிதீர்க்கும் அருமருந்தொன 
வொர்த்ணதகளொக அணமகின் து. “திைன் 
பகொள்ளுங்கள்” உள்ளத்தில்  உறுதியற் வர் 
கணள குறித்து  வொசகம் பதொைங்கினொலும், 
ஆண்ைவரில் உறுதியொன நம்பிக்ணகக் 
பகொண்றைொருக்கு இதுறவ வொழ்வுக்குப் 
ப ொருளொக அணமகி து.  
 
ஒரு மனிதனுக்கு றதணவயொன,  ொர்க்கும், 
றகட்கும், பதொடும் உைர்வு எவ்வளவு 
முக்கியம்.  ொணல நிலத்தில் நீரூற்று 
எவ்வளவு ப ரிய பகொணை. இணவபயல்லொம் 
தருறவன் என்று கூறும் ஆண்ைவரின் 
உறுதிபமொழிணய இன்றும் கூை நொம் நம் 
வொழ்க்ணகயில் அணைய விரும்புகிற ொம். 
 

அண்ணமய நொட்களில் நொம் ஊைகங்களில் 
 ொர்த்து,  ரிதவித்துப்ற ொன ஆப்கொனிஸ் 
தொன் விமொன நிணலயக் கொட்சிகள் நம் 
மனணதப்  ணதக்க ணவத்தன. இம்மக் 
களுக்கு இதுற ொன்  வொர்த்ணதகணள 
யொரொவது கூறி, அவர்களின் இன்ண யத் 

றதணவணய நிண றவற்றினொல் என்றன ஒரு 
விடியல். இன்னும் நொம்  ொர்த்த ஒரு பசய்தி, 
ஒரு பதொண்டு நிறுவனம்,  இந்த மக்கணள 
தங்களுணைய வீடுகளில் ஏற்றுக்பகொள்ள 
வும், குண ந்த கட்ைைத்தில் அடிப் ணை 
உதவிகணள பசய்யவும் முன்வந்துள்ளது. 
இணதப்  ற்றி சிந்திக்க,   இன்ண ய இரண் 
ைொவது வொசகமொன யொக்றகொபுவின் 
திருமுகம்  நமக்கு ஓரு ப ரிய  ொைமொக 
இருக்கின் து.  
 

நம் மனிதறநயம், வசதி ணைத்தவர்களிைம் 
ஒரு விதமொகவும், ஏணை எளிய மக்களிைம் 
றவறுவிதமொகவும், நைந்துபகொள்ளும் மனப் 
ற ொக்ணக யொக்றகொபு கண்டிக்கி ொர். இணதத் 
தொன் நம் ஆண்ைவர் இறயசுகிறிஸ்து தொம் 
வொழ்ந்துப்  ணி பசய்த கொலத்திலும் 
முன்மொதிரி பசய்து கொட்டினொர். மண நூல் 
வல்லுனர்கணளறயொ,  பசல்வந்தர்கணளறயொ 
நொடிச் பசல்லொமல், சமுதொயத்தில் பு க் 
கணிக்கப் ட்ை  மக்கணளறய நொடினொர். 
அவர்களுக்கு முன்னுரிணம பகொடுத்தொர். 
அவர்களின் துயரங்கணளயும், துன் ங்கணள 
யும் கண்றைொக்கினொர். 
 

இறயசுவின் இந்தப்  ரிணவ, நொம் இன்ண ய 
நற்பசய்தியில் கொண்கிற ொம்.  அணனத்துப் 
புலன்களும் சரிவர இயங்கினொறல, நொம் 
சரியொன வணகயில்  ொர்ப் தில்ணல, றகட்  
தில்ணல, பசயல் டுவதில்ணல. ஆனொல் 
இங்கு, கொதுறகளொத, திக்கிப் ற சு வரொன 
ஒருவணர ஆண்ைவரிைம் பகொண்டுவருவ 
தொக வொசிக்கிற ொம். இறயசு அவரிைம்  ரிவு 
பகொள்கி ொர். தனிறய அணைத்துச் பசன்று, 
அவரின் குண ணய நிண வுபசய்வதற்கு 
முன்னதொக, தன்ணன அனுப்பிய தந்ணதணய 
மொட்சிப் டுத்தும்விதமொக, வொனத்ணத 
அண்னொந்து  ொர்த்து, ப ருமூச்ணச ஒரு 
இண றவண்ைலொக்குகின் ொர். 
 

பதொட்டு ஆறுதல் டுத்துவது ஒரு மிகவும் 
உயரிய கனிவொன பசயல். ஆண்ைவர் 
இறயசு அவணரத் பதொட்டு கொதுகணளயும், 
நொணவயும் தி க்கி ொர். இந்த அரும் 
அணையொளத்ணதக் கண்ை மக்கள்,  இவர் 
எத்துணை நன் ொக யொவற்ண யும் பசய்து 
வருகி ொர்” என்று வியந்துற ொனொர்கள்.  
இன்று ஆண்ைவர் பசய்துக் கொட்டியது 
ற ொல நொம்மும் பசய்ய இயலுமொ? நமக்குக் 
கிணைத்த நொணவக் பகொண்டு, அவணரப் 

 ற்றிப் பி ருக்கு எடுத்துணரக்கிற ொமொ? 
கொதுகணளக் பகொண்டு, பி ரின் அழுகுர 
றலொடு ஒலிக்கும் வொர்த்ணதகளுக்குச் 
பசவிபகொடுக்கின்ற ொமொ?  ஆகறவ, இறயசு 
எந்தபவொரு றவறு ொடு கொட்ைொமல், 
எல்லொர்மீதும் இரக்கம்பகொண்ைது ற ொன்று, 
நொமும் நம்றமொடு வொைக்கூடிய மனிதர்கள் 
மீது உண்ணமயொன அன்பும் இரக்கமும் 
பகொண்டு வொழ்றவொம். அதன்வழியொக 
இண யருள் நிண வொய் ப றுறவொம். 

 

 

ப ொதுக்கொலம் 23-ஆம்  ஞொயிறு  

முதல் வொசகம்: எசொயொ 35:4-7 
தி. ொைல்:       146: 7,8-9, 9-10 
2ம் வொசகம்:    யொக்றகொபு 2: 1-5 
நற்பசய்தி:       மொற்கு7:31-37 

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2 
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திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 3 

 பப  ொொகூகூர்ர்    ொொருரு: மலொக்கொ-ப ொகூர் மண  
மொவட்ைத்தின் குடும் ம், ப ொது 
நிணலயினர் மற்றும் வொழ்க்ணகக்கொன மண  
மொவட்ை ஆணையம், ஊைகங்கள் 
குைந்ணதகணள எவ்வொறு  ொதிக்கின் ன 
(ஆறு முதல் 12 வயது வணர) என்  
கருத்றதொட்ைத்தில் கைந்த ஆகஸ்டு                   
22-ஆம் திகதி ஒரு வணலத்தள நிகழ்ணவ 
நைத்தியது   
 
நிகழ்ச்சியின் பதொகுப் ொளரும், பைய்லர்ஸ் 
 ல்கணலக்கைகத்தின்  ல்லூைகம் & 
பதொணலத்பதொைர்பு துண யின் இரண்ைொ 
வது மூத்த விரிவுணரயொளர்,       ஸ்டின் 
விக்ைர்  அன்ண ய கொலத்தில், பதொணலக் 
கொட்சியின் விணளவு கள் தொன் முக்கிய 
கவணலயொக இருந்தது, ஆனொல் இப்ற ொது, 
நொம் இயங்கணல மற்றும் சமூக 
ஊைகங்கணளயும் ணகயொள றவண்டி 
யுள்ளது என்றும், பதொற்றுறநொய் 
கொரைமொகத் தனிமப் டுத்திக் பகொள் 
ளுதணலயும் ஏற்க றவண்டியுள்ளது என் 
 ொர்.  
 
பதொணலக்கொட்சி ப ொழுதுற ொக்கு மற்றும் 
கல்விணய உள்ளைக்கும் அறத றவணள 
யில், இயங்கணல (ஆன்ணலன்) ஊைகம் 
என் து டிக்ைொக், ஸ் ொட்ஃண , யூடியூப், 
ஸ்ட்ரீமிங் தளங்கள் மற்றும் வீடிறயொ 
அணைப்புகள், சூம், கூகுள் மீட்,   வீடிறயொ 
றகம்ஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் வீடிறயொக்கள் 
ற ொன்  றநரடி பதொைர்புகணள 
உள்ளைக்கிய ஒரு  ரந்த ஊைகமொகவும் 
உள்ளது என்று   விக்ைர் விளக்கினொர். 
வொட்ஸ்அப், இன்ஸ்ைொகிரொம், ஸ்னொப் 
சொட், ட்விட்ைர் மற்றும் ற ஸ்புக் ற ொன்  
 ல சொதனங்களில் குைந்ணதகள் 
(ப ரியவர்கள்)  யன் டுத்தும் சமூக 
ஊைக  யன் ொடுகளில் சிலவற்ண யும் 
குறிப்பிைலொம். 
 
2000 ஆம் ஆண்டில் றமற்பகொள்ளப் ட்ை 
ஒரு கறனடிய ஆய்வு (Canadian research) 
குைந்ணதகள் மீதொன பதொணலக்கொட்சி 
 ொர்ப் தன்  விணளவொக,  அதிகரித்த 
உைல்  ருமன், அதிக வன்முண  நைத்ணத, 
கற் ல் மற்றும் கல்வி பசயல்தி ன் ஆகிய 
வற்றின் தீங்கு விணளவிக்கும் விணளவுகள், 
ப ொறுப் ற்   ொலியல் நைத்ணத ஊக்கு 
விப்பு  மற்றும் குைந்ணதகணளக் கவரும் 
வணகயில்  விளம் ரங்கள்  ஆகியவற்றின் 
அறிக்ணகணய பவளியிட்ைது.  
 

2016 ஆம் ஆண்டில், அபமரிக்கன் 

அகொைமி ஆஃப் பீடியொட்ரிக்ஸ்,  அதிகப் டி 
யொன மின்னூைங்களின்  யன் ொடு 
குைந்ணதகணள உைல்  ருமன், தூக்க 
மின்ணம      ற ொன்  ஆ த்தொன நிணலக்கு 
கொரைமொகின் ன என்று கண்ைறிந்தது. 
இது 10 % மொைவர்கள்  இணையதல 
விணளயொட்டுகளில்  யிலும் றவணள 
யிலும்,    வீட்டுப் ொைம் பசய்யும்ற ொதும் 
ஒறர றநரத்தில் ஈடு டுகி ொரகள் 
என் ணதயும் புள்ளிவி ரத்தின் அடிப் 
 ணையில் பவளியிட்ைது. 
 
கற் லிலும் பதொைர்புபகொள்வதிலும் 
சிறுவர்கள் றநர்மண யொன விஷயங் 
களுக்கு ப ரியவர்கள் ற ொன்ற  
பதொழில்நுட் ம், இயங்கணல மற்றும் சமூக 
ஊைகங்கணளப்  யன் டுத்துகி ொர்கள் 
என் ணத நொம் சிறுவர்கள்  பிள்ணளகள்  
சரியொன முண யில் வழிநைத்தப் ட்டு 
ஊக்குவிக்கப் ை றவண்டும். ப ற்ற ொர் 
கள் முன்மொதிரியொக இருப் ணத நிணனவில் 
பகொள்வது அவசியம், றமலும் அவர்கள் 
என்ன பசய்கி ொர்கள் என்று குைந்ணதகள் 
 ொர்க்கி ொர்கறளொ அவர்கள் என்ன பசய்ய 
றவண்டும் என்று பசொல்கி ொர்கறளொ 

அணதவிை அதிக  ொதிப்ண க்  பகொண் 
டுள்ளது என்  கருத்து பவளிப் டுத் 
தப் ட்ைது. 
 

(தமிைொக்கம்) 
 
 

  

குடும்ப வாழ்வு ஆலையத்தின்                   
‘மரியா– எதிர்நநாக்கின் தாய்’  
இயங்கலை கருத்தரங்கு    

றறககொொலலொொலலம்ம்பூபூர்ர்: றகொலொலம்பூர் மொமண  
மொவட்ைத்தின் குடும்  வொழ்வு ஆணையம் 
கைந்த ஆகஸ்டு 21-ஆம் நொள் இயங்கணல 
வொயிலொக ஒரு சி ப்பு  கருத்தரங்ணக  
ஏற் ொடு பசய்தது. ‘அன்ணன மரியொ, 
எதிர்றநொக்கின் தொய்’ எனும் கருப் 
ப ொருளில் நைந்றதறிய இந்நிகழ்வு 

இன்ண யக் குடும்  வொழ்வின் சூைலில் 
சந்திக்கின்  சவொல்கள், இன்  துன் ங்கள் 
ஆகியவற்ண ,  ல்றவறு றகொைங்களில்   
அலசி ஆரொயும் நிகழ்வொக அணமந்தது 
என் து குறிப்பிைத்தக்கது.  
 
கொ ொங், திருக்குடும் ப்  ங்கின் துணைப் 
 ங்குத்தந்ணத வின்சன் றதொமஸ் அவர் 
களும் றகரளொணவச் றசர்ந்த திரு-திருமதி 
ஷொ ூ  ணஷனி அவர்களும் இணைந்து 
தங்களுணைய அரிய கருத்துக்கணளப் 
 கிர்ந்துபகொண்ைனர். அன்ண ய நிகழ்வின் 
ஒருங்கிணைப் ொளர்களொக சிரம் ொணனச் 
றசர்ந்த தம் திகள் திரு பசம் ற ொஸ்றகொ 
மற்றும் அவரது துணைவியொர் திருமதி 
ற ொசப்பின் ற ொஸ்றகொ  ணிறயற் னர்.  
 
அருள்தந்ணத அவர்கள் கருப்ப ொருணள 
பயொட்டி  கிர்ணகயில், மரியொ தொம் சந்தித்த 

துன் ங்கள், சவொல்கள் அணனத்தின் 
மத்தியிலும், கைவுள் தம்ணம முழுணமயொக 
வழிநைத்துவொர் என்   அவரது வொக் 
குறுதியில் நிணலக்குத்தி நின் ொர். எனறவ 
தொன், தன் மகனில்   ொடுகளின் ற ொதும் 
அவர் மனம் தளரொமல் அருகிலிருந்தொர் 
என்று அன்ணனயின் சி ந்த எதிர்றநொக்ணக 
பவளிப் டுத்தினொர்.  றமலும், அவரது 
குடும் ப் பின்னணிணயயும், ஒரு 
அருள் ணியொளரொக அவர் இருப் தற்கு 
அவரது குடும் த்தின் ஈடு ொட்ணையும் 
 கிர்ந்துபகொண்ை அருள்தந்ணத அன்ணன 
மரியொணவ ஏற்கும் குடும் ங்களுக்கு அவரது 
 ரிந்துணர என்றும் வற் ொது என் றதொடு, 
அவறர அணனத்துக் குடும் ங்களுக்கும்  
உன்னத எதிர்றநொக்கு என் ணதயும் 
பதளிவுப் டுத்தினொர்.  
 
அடுத்து, திரு-திருமதி ஷொ ூ  ணஷனி 
இருவரும் அவர்களது குடும்  வொழ்வின் 
பவற்றிக்கு அடித்தளமொக விளங்கிய 
அன்ணன மரியொவின் உறுதுணைணயப்  ற்றி 
பதளிவொகப்  கிர்ந்து பகொண்ைனர். 
இக்கருத்துப்  கிர்வுக்  கருத்தரங்கில் 
கலந்துபகொண்றைொரில்  லர் குடும்  வொழ்வு 
அனு வ  கிர்வுகள் றதணவ என்றும் 
இதுற ொன்  நிகழ்வுகள் பதொைர றவண்டும் 
என்றும் கருத்துணரத்தனர். 
  

அன்ண ய இயங்கணல நிகழ்ணவ பதொைக்க 
இண றவண்ைறலொடு பதொைங்கி, நிகழ்ச் 
சிணய வழிநைத்திய பசம் ற ொஸ்றகொ 
தம் தியர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து சி ப்பித்த 
அணனவருக்கும் ஏற் ொட்டு ஆணையத்தின 
சொர்பில் நன்றி மொணல சூட்டினர்.  
 

-திருமதி ற ொசப்பின் ற ொஸ்றகொ 

இன்று அகிை  உைக தர்ம நாலைக் 
கலைப்பிடிக்கிந ாம். 

திரு. ஸ்டின் விக்ைர், 

   ஒபராப்பா அன்டை 
மரியாவுக்கு முடிசூட்டு விழா  
இத்தொலியின் ஒறரொப் ொ (Oropa) 

அன்ணன மரியொவின் திருத்தலத்தில், நூறு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முண , அன்ணன 
மரியொவுக்கு நைத்தப் டும் முடிசூட்டு 
விைொ சி ப் ொக  நணைப ற் து.  

  

அருள்தந்லத பிரான்சிஸ் நசவியர் சசல்வராஜூ 38-ஆம் ஆண்டு 
குருத்துவ நில வு நாலைக் சகாண்ைாடினார்.  

 

 64 வயதொன அருள்தந்ணத பிரொன்சிஸ் அவர்கள்,  
பினொங்கில்  பமர்றைகொ நொளன்று பி ந்தவரொவொர்.   
குடும் த்தில்  த்து பிள்ணளகளில் மூத்த மகனொன  இருந்த 
இவர், இவரது ப ற்ற ொரின் திருமை நொளொன   ஆகஸ்ட் 
31-ஆம்  நொணள, தமது குருத்துவ அருள் ப ொழிவுக்கொன  
நொளொகவும் றதர்ந்துக் பகொண்ைர்.  சுங்ணக  ட்ைொணி, 
கிறிஸ்து அரசர்  ங்கில் இவரது குருத்துவ அருள்ப ொழிவு 
நணைப ற் து. 
 
கைந்த 38 ஆண்டுகளொக அருள் ணி வொழ்வில் இண  
ஊழியரொய் நிணலத்திருக்க உதவிய அணனவருக்கும், 
குறிப் ொக இண வனின் தயவுக்கு நன்றி நவில்ந்தொர். 
அருள் ணி ஃபிரொன்சிஸ் றசவியர். 
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