
+ திருச்சபை சசய்திகள் 

சதொகுப்பு II ைிரதி – 106 – 29/08/2016 (நிறுவிய நொள் 25/02/2015) 

மின்னஞ்சல் வழியொக நொள் ததொறும் திருச்சபை சசய்திகள் ைகிர்வு 

அப்தைொஸ்தலிக்க, கத்ததொலிக்க, ஆசிரியத்திற்கு கீழ்ப்ைடிந்திருக்கும் 

த ொலைபேசி : 0423 

2441471 WhatsApp: 9442541471, மின்னஞ்சல் : avemariaave@gmail.com  

வொசகரொகப் ைதிவு சசய்ய : (To Subscribe) : avemariaave@gmail.com   

சைற விரும்ைவில்பல (To Unsubscribe) : catholic.asia@gmail.com  

 

விண்மீன்களின் இைக்கத்ல  எண்ணி, அலவ ஒவ்தவொன்லையும் தேயர் தசொல்ைி அலைக்
கின்ைொர். நம்  லைவர் மொண்புமிக்கவர்; மிகுந்  வல்ைலமயுள்ளவர்; அவர் ம் நுண்ணைி
வு அளவிடற்கு அரியது.  ிருப்ேொடல்கள் 147 : 4, 5 

 

 ிருச்சலே ஆபைொசகர் பம கு ஆயர் அ. அமல்ரொஜ், உ கமண்டைம் 

ஆசிரியர் குழு  :  மதுலர ஆனந்த்,  ஆபரொக்கியம் தடன்னிஸ், சொர்ைஸ் இரு யம்,  ேிரொன்
சிஸ் நல்ைப்ேன் OMI,  

தெயேொைன் ரபேல் SDB, ெொக்குைின் பமரி SSAM, பெொமிக்ஸ், மரிய அருள் ரொெொ,  S.J.,  

நித்ய சகொயம் OFM. Cap.,  இனிபகொ பெொக்கிம் SSAM  

கட்டுலரகளில் தவளியொகும் கருத்துக்கள் அ ன் ேலடப்ேொளிகளுக்கு தசொந் மொனது.  தவ
ளியடப்ேடும் கருத்துக்களுடன் உடன்ேொபடொ, எ ிர்ப்பேொ  +  ிருச்சலே தசய் ிகள் மற்றும் 

ஆசிரியர் குழுவிற்கு தேொறுப்பு இல்லை. தசய் ிகள், கட்டுலரகள் இ ர ேலடப்புக்கள்ப ர்
வு, வடிவலமப்பு, மின்னஞ்சைில் வொசகர்களுக்கு அனுப்புவது K. 

M. தசல்வரொஜ், நிறுவன ஆசிரியர்   

 

வொங்க வொசிக்கலொம்  . . .  

வத்திக்கொன் வொசனொலி இபையம் :  http://ta.radiovaticana.va/    

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ்  : ஒருவபரசயொருவர் இரக்கத்ததொடு நடத்துவதற்கு அபழக்
கப்ைட்டுள்த ொம்  
திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : அகதிகளுக்கு உதவும் மபறமொவட்டத்திற்கு திருத்தந்பத 

நன்றி  
திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : புனித கி ொரொ ஆதனீ சதகொதரிகளுடன் தசர்ந்து சசைம்  
திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : அறவழிமுபற  - அபமதிக்கு ஓர் அரசியல் வழியொகும்  
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http://ta.radiovaticana.va/


வத்திக்கொன் : திருத்தந்பத 16ம் சைனடிக்ட் தனது ைைி ஓய்வு ைற்றி  
இத்தொலி: நிலநடுக்கத்தில் இறந்தவர்கள் அரச மரியொபதயுடன் அடக்கம்  
அசமரிக்கொ 
: சகொல்லப்ைட்ட அருள்சதகொதரிகள், ஏபழகளுக்கு ைைியொற்றியவர்கள்  
இந்தியொ : வொடபகத் தொய்முபற புதிய மதசொதொ ஏற்றுக்சகொள்  முடியொதது  
தமிழகம் : சசன்பன சவள் த்துக்கு யொர் கொரைம்? நொடொளுமன்றக்குழு அறிக்பக – 
ைிைிசி  
தமிழகம் : மருத்துவ மொைவர் தசர்க்பகயில் மபறந்திருக்கும் மர்மங்கள்  - ைிைிசி 
சிந்திக்க  சசயல்ைட:  தனித்துண்ணும் தொவரங்கப ப் தைொல்... 

 

எமது சசய்தி மடபல ைல மின்னஞ்சல் மூலமொக அனுப்புகிதறொம்.  ைிற ைகுதிக ொன 
SPAM / Social / Promotions சசன்று தசர 
வொய்ைிருக்கிறது. ஆகபவ,  ங்களுக்கு வரும் எமது தசய் ி மடலை Subject : + CNUA VOL. 
X - 026 / + திருச்சபை சசய்திகள் II – 101 என்ற ைகுதியில் ப டினொல் உடபன ேடிக்க 
முடியும்.  We dispatch our newsletter through various email ids. In order to find it easy 

please see the Subject column where you will notice + CNUA VOL. X – 026 otherwise it may 

landup at Spam / Social / Promotion folders. So kindly take note of it. – The TEAM 

 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ்  : ஒருவபரசயொருவர் இரக்கத்ததொடு நடத்துவதற்கு அபழக்
கப்ைட்டுள்த ொம் (திருச்சபை சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) ஒருவலர
தயொருவர் இரக்கத்ப ொடு நடத்தும் ஒபரதயொரு  ிட்டத்ல ச் தசயல்ேடுத்துவ ற்கு, 
ஆண்டவரொல் நொம் அனுப்ேப்ேடுகிபைொம் என்று,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ் கூைினொர். 
இக்கொைப் புைக்க ணிப்புக் கைொச்சொரத் ில், வய ொனவர், சிைொர், சிறுேொன்லம 
இனத் வர் பேொன்ைவர்கள் அச்சுறுத் ைொக பநொக்கப்ேட்டு, சொலைபயொரத் ில் 
ஒதுக்கப்ேடுகின்ைனர் என்றும் கூைிய  ிருத் ந்ல , இத் லகய சூைைிபை நொம் 
ேணியொற்ை அலைக்கப்ேட்டுள்பளொம் என்றும் த ரிவித் ொர். தகொைம்ேியத்  லைநகர், 
தேொதகொத் ொவில் இச்சனிக்கிைலமயன்று த ொடங்கியுள்ள, இைத் ீன் அதமரிக்கொ 
மற்றும் கரீேியன் ேகு ிகளுக்கொன இரக்கத் ின் சிைப்பு யூேிைி ஆண்டு 
தகொண்டொட்டங்களுக்கு, அனுப்ேியுள்ள கொதணொளிச் தசய் ியில் இவ்வொறு 
கூைியுள்ளொர்  ிருத் ந்ல . ேொவிகளில் மு ன்லமயொன ேொவி நொன், ஆயினும் கடவுள் 
எனக்கு இரங்கினொர் என்று ேவுைடிகளொர்  ிதமொத்ப யுவுக்கு எழு ிய  ிருமுகத் 
 ில்(1 ிதமொ.1,12-16) கூைியல  லமயமொக லவத்து இச்தசய் ிலய வைங்கியுள்ள 
 ிருத் ந்ல , ஆண்டவர்  னக்கு இரக்கத்ல ப் பேொ ித் ொர் அல்ைது 
அ லனக்கொட்டினொர் என்று தசொல்ைொமல்,  ன்லன இரக்கத்ப ொடு நடத் ினொர் என்று 
ேவுைடிகளொர் தசொல்ைியுள்ளொர் என்று கூைினொர். நம் மக்கள் ஏற்கனபவ பேொதுமொன 
துன்ேங்கலள அனுேவித்துள் ளனர், இவர்கலள பமய்ப்ேர்கள் இரக்கத்துடன் 



நடத்துமொறு பகட்டுக்தகொண்ட  ிருத் ந்ல , இந்நிகழ்வு, ஒரு கூட்டமொகபவொ, 
கருத் ரங்கொகபவொ இல்லை, ஆனொல் இது நம்மீது ஆண்டவர் கொட்டும் இரக்கத்ல க் 
தகொண்டொடும் நிகழ்வு என்ேல யும் நிலனவுேடுத் ினொர். அதமரிக்கக் கண்டத் ின் 
அலனத்து  ிருஅலவகளின் ேிர ிநி ிகளும் கைந்துதகொள் ளும் இக்தகொண்டொட்டங்கள், 
ஆகஸ்ட் 30, வருகிை தசவ்வொயன்று நிலைவலடயும். பமலும், “இரக்கத் ின் சிைப்பு 
யூேிைி ஆண்டில், புனி த் ின் சக் ிமிக்கஅலை அதமரிக்கக் கண்டம் முழுவல யும் 
ஆக்ரமிப்ே ொக!” என்ேப ,  ிருத் ந்ல யின் டுவிட்டரிலும் தவளியொனது. 

  

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : அகதிகளுக்கு உதவும் மபறமொவட்டத்திற்கு திருத்தந்பத 

நன்றி (திருச்சபை சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) பேொர் மற்றும் வன்மு
லைக்குத்  ப்ேித்து, வருங்கொை வொழ்வில் அலம ி மற்றும் நம்ேிக்லகலயத் ப டிவரும்ம
க்களுக்கு உ வும் ஓர் இத் ொைிய மலைமொவட்டத் ிற்கு,  னது நன்ைிலயயும், ேொரொட்ட
ல யும் த ரிவித்துள்ளொர்  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ். இத் ொைியின் தவந் ிமிைியொ-

சன்பரபமொ மலைமொவட்டம் எ ிர்பநொக்கும்  புைம்தேயர்பவொர் மற்றும் அக ிகள் ேிரச்சன
ல குைித்தும், அம்மக்களுக்கு இம்மலைமொவட்டம் ஆற்ைிவரும் உ விகள் குைித்தும், அ
ம்மலைமொவட்ட ஆயர் அந்ப ொனிபயொ சுதயத் ொ அவர்கள்,  ிருத் ந்ல க்கு கடி ம் எழு
 ியிருந் ொர். அக் 
கடி த் ிற்குப் ே ில் எழு ிய  ிருத் ந்ல , இரக்கத் ின் நற்தசய் ிலயமகிழ்பவொடு த ருக்
களுக்கு எடுத்துச் தசன்று, எப்பேொதும் நம்ேிக்லகயின் சொன்றுகளொக வொழ்ந்துவரும் அம் 
மலைமொவட்டத் ினலர ஊக்கப்ேடுத் ியுள்ளொர். இப்ேணிகலள ஆற்ைிவரும் அம்மலைமொ
வட்டத் ின் அருள்ேணியொளர்கள் மற்றும் ேல்பவறுபமய்ப்புப்ேணிகளில் ஈடுேட்டுள்பளொ 
ரின் மனத் ொரொளத்ல யும், ப ொைலமயுணர்லவயும் ேொரொட்டியுள்ளப ொடு,  னக்கொகச் ச
த ேிக்குமொறும் பகட்டுள்ளொர்  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ். 

  

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : புனித கி ொரொ ஆதனீ சதகொதரிகளுடன் தசர்ந்து சசைம் (திர
ு ச்சபை சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி)  வத் ிக்கொனிலுள்ள சொந் ொ மொ
ர்த் ொ சிற்ைொ 
ையத் ில், நிைநடுக்கத் ில் ேொ ிக்கப்ேட்டுள்ள மக்களுக்கொகத்  ிருப்ேைிநிலைபவற்ைி தச
ேித் ொர்  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ். இத் ிருப்ேைியில் ேங்குதேற்ை, புனி  கிளொரொ உர்ேொன் 

அலடேட்ட துைவு சலே சபகொ ரிகளுடன் பசர்ந்து தசேித்   ிருத் ந்ல , இச்சபகொ ரிகள்
, தசேம் மற்றும்  ங்களின் வொழ்வு வைியொக, ேிைபரொடு கிைிஸ்துலவப்ேகிர்ந்து தகொள்ள 
வும், நம்ேிக்லகலய வில க்கவும் அலைப்பு விடுத் ொர். நம்மிடம் ஒன்றுபம இல்ைொ ே
ப ொதும்கூட, இபயசுபவ, நம் உண்லமயொன தசல்வம் என்றும், இச்சபகொ ரிகளிடம் கூைி
னொர்  ிருத் ந்ல . இரக்கத் ின் யூேிைி ஆண்டுச் சூைைில்,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ், இச்
சபகொ ரிகலள வத் ிக்கொனுக்கு அலைத்து,  ொன் நிலைபவற்ைிய இத் ிருப்ேைியில் கைந்
து தகொள்ளச் தசய் ொர். இச்சபகொ ரிகள், இத் ொைியின் உம்ேிரியொ மொநிைத் ில், ஸ்தேல்



பைொ எனும் ஊரிலுள்ள, வொபைகுபளொரியொ புனி  மரியொ ஆ ீனத் ில்வொழ்கின்ை புனி  ஏ
லை கிளொரொ சலேயினர் ஆவர். இவர்கள், 

1997ம் ஆண்டில் நிைநடுக்கத் ொல் ேொ ிக்கப்ேட்டவர்கள். இந்  ஆ ீனம், 

560ம் ஆண்டில், புனி  தேனடிக்லடப் ேின்தசன்ைவர்களொல் ஆரம்ேிக் 
கப்ேட்டது. ேின்னர், 

1230ம் ஆண்டில், அசிசி நகர் புனி கிளொரொவின் இரு சீடர்களொகிய ேல்ேினொவும், ேசிேிக்க
 ொவும் இந்  ஆ ீனத்ல ச் சீர் ிருத் ம் தசய் னர். 

1263ம் ஆண்டில்  ிருத் ந்ல  4ம் உர்ேொன் அவர்கள் இச்சலேயின் தகொள்லககலள அங்கீ
கரித் ொர். எனபவ இச்சலே, புனி  கிளொரொ உர்ேொன் என்ை தேயரில்அலைக்கப்ேடுகிைது. 

  

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : அறவழிமுபற  - அபமதிக்கு ஓர் அரசியல் வழியொகும் (திர
ு ச்சபை சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) “அைவைிமுலை : அலம ிக்கு 

ஓர் அரசியல் வைியொகும்” என்ை  லைப்லே, 

2017ம் ஆண்டு சனவரி மு ல் நொள்சிைப்ேிக்கப்ேடும் ஐம்ே ொவது உைக அலம ி நொளுக்க
த ன,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ் அவர்கள் ப ர்ந்த டுத்துள் 
ளொர். ஒரு சமு ொயத்ல ச் சலமப்ே ற்கு, வன்முலையும், அலம ியும் இரு எ ிர்மொைொ
ன வைிகள் என்றும், வன்முலைலயப் ேரப்புவது, மிகக்கடுலமயொன எ ிர்மலை சமூக வி
லளவுகலள உற்ேத் ி தசய்கின்ைன என்றும்  ிருப்ேடீம் கூைியுள்ளது. மூன்ைொம் உைகப் 

பேொர் துண்டு துண்டொக இடம்தேறுகின்ைது என்று, இக்கொை நிைவரத்ல ,  ிருத் ந்ல , சு
ருக்கமொகச் தசொல்ைியிருப்ேல யும்  ிருப்ேடீம்நிலனவுேடுத் ியுள்ளது, எந் வி ப் ேொகுே
 ொடும் இன்ைி, ஒவ்தவொரு மனி ரின் உரிலமகளும், சம மொண்பும் ேொதுகொக்கப்ேட்டொல், 

அரசியல் தசயல்முலையொகப் புரிந்துதகொள்ளப்ேடும் அகிம்லச என்ை அைவைி, ஆயு  ம
ப ொ ல்கலள நிறுத்துவ ற்கு, உண்லமயொனவைிகலள உருவொக்கும் என்று,  ிருத் ந் 
ல  
யின் இத் லைப்பு அைிவுறுத்துவ ொக,  ிருப்ேடீம் கூைியுள்ளது. ஆயு  வர்த் கம் ேரவை
 ொக இடம்தேறுகின்ைது மற்றும் இது தேொதுவொக கண்டுதகொள்ளப்ேடுவ ில்லை எனவும், 

சட்டத் ிற்குப் புைம்பே இடம்தேறும் ஆயு வர்த் கம், உைகின் சிை சண்லடகளுக்கு மட்
டும் ஆ ரவு வைங்கவில்லை எனவும், அைவைிமுலைலய ஓர் அரசியல் தசயைொகக் லக
யொண்டொல், உைகின் ஆயு  பமொ ல்கள் என்ை வடுலவ நிறுத்  முடியும் மற்றும் நிறுத்  

பவண்டும் எனவும்  ிருத் ந்ல யின்இத் லைப்பு வைியுறுத்துகிைது. அருளொளர்  ிருத் 
ந்ல  ஆைொம் ேவுல் அவர்களொல் ஆரம்ேிக்கப்ேட்ட, உைக அலம ி நொள், ஒவ்பவொர் ஆண்
டும் சனவரி மு ல் நொள் சிைப்ேிக்கப்ேடுகின்ைது. இந்  நொளுக்கொன  ிருத் ந்ல  
யின் தசய் ி, உைகின் அலனத்துதவளியுைவு அலமச்சர்களுக்கும் அனுப்ேப்ேடுகின்ைது. 

  

வத்திக்கொன் : திருத்தந்பத 16ம் சைனடிக்ட் தனது ைைி ஓய்வு ைற்றி (திருச்சபை சசய்த
ுிகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) நைிவலடந்துவந்  உடல்நைம்,கட்டொயமொக 



பமற்தகொள்ள பவண்டியிருந்  தவளிநொட்டுத்  ிருத்தூதுப் ேயணங்கள் ஆகியலவ, ிருத் 
ந்ல யின் ேணியிைிருந்து விைக பவண்டுதமன்ை உணர்லவ  னக்கு ஏற்ேடுத் ிய ொக, 

முன்னொள்  ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்ட் அவர்கள் கூைியுள்ளொர். Elio 

Guerriero என்ை இத் ொைிய ேத் ிரிலகயொளர்க்கு அளித்  பேட்டியில் இவ்வொறு உலரத்து
ள்ள ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்ட் அவர்கள், 

2012ம் ஆண்டில், தமக்சிபகொ மற்றும் கியூேொ  ிருத்தூதுப் ேயணத்ல  முடித்துத்  ிரும்ேி
யபேொது, மற்றுதமொரு  ிருத்தூதுப் ேயணம் பமற்தகொள்ள உடல் சக் ியற்று இருந் ல  

உணர்ந்  ொகத் த ரிவித் ொர். 2013ம் ஆண்டில்,உைக இலளபயொர்  ினத் ிற்கு, ேிபரசிலு
க்குத்  ொன் தசல்ைபவண்டியிருந் ல யும் குைிப்ேிட்ட  ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்ட் அவ
ர்கள், விசுவொச ஆண்லட முடித் பேொது  னது மனம்  யொரொகி விட்டது என்றும் கூைினொ
ர். புனி   ிருத் ந்ல  2ம் ெொன் ேொல் அவர்கள்,உைக இலளபயொர்  ினத்ல  உருவொக்கி
யபேொது, இ ற்கு  ிருத் ந்ல  தசல்வது  விர்க்க இயைொ  ொக இருந் து என்றும்  னது 

பேட்டியில் கூைினொர்  ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்ட். “இலைவன் மற்றும் மனி  சமு ொய
த் ின் ேணியொள் 16ம் தேனடிக்ட் அவர்களின்வொழ்க்லக வரைொறு” என்ை  லைப்ேில், 

Guerriero எழு ியுள்ள புத் கத் ிைிருந்து சிை ேகு ிகள், ஆகஸ்ட் 24ம் ப  ி, La 

Repubblica என்ை  ினத் ொளில் தவளியொயின. இப்புத் கத் ில்  ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்
ட் அவர்களின் பேட்டியும் உள்ளது.  ொன் ேொப்ேிலைேணியிைிருந்து ஓய்வு தேறுவது,  ன
து கடலம என உணர்ந்  ொக,  ிருத் ந்ல  16ம் தேனடிக்ட் அவர்கள் தசொல்ைியுள்ளொர். 

  

இத்தொலி: நிலநடுக்கத்தில் இறந்தவர்கள் அரச மரியொபதயுடன் அடக்கம் (திருச்சபை
 சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) நம் நொட்டின் ஆையமணிகள் பச மலட
ந்துள்ளன, ஆயினும் அலவ மீண்டும் ஒருநொள் ஒைிக்கும் என்ை நம்ேிக்லகலயதவளிப்ே
டுத் ினொர், இத் ொைியில் நிைநடுக்கத் ொல் ேொ ிக்கப்ேட்ட ஆஸ்தகொைி ேிதசபனொ ஆயர் 

தெொவொன்னி எர்தகொபை. இத் ொைியின் மத் ிய ேகு ியில் இடம்தேற்ை நிைநடுக்கங்களி
ல் இைந் வர்களில் நொற்ேது பேருக்கு, இச்சனிக்கிைலமயன்று, ஆஸ்தகொைியில்அடக்கத் 

 ிருப்ேைி நிலை 
பவற்ைிய ஆயர் எர்தகொபை அவர்கள் இவ்வொறு  னது மலையுலரயில் கூைினொர்.  ஆஸ்
தகொைியில், அரச மரியொல யுடன் இடம்தேற்ை இந்  அடக்கச் சடங்கில், இத் ொைிய அர
சுத்  லைவர் தெர்பெொ மத் தரல்ைொ, ேிர மர் மத்ப யு தரன்சிஆகிபயொர் உட்ேட, ேை அ
ரசு அ ிகொரிகளும் கைந்துதகொண்டனர். இச்சனிக்கிைலமயன்று நொடு முழுவதும் துக்கமு
ம் அனுசரிக்கப்ேட்டது. ஆகஸ்ட் 24, கடந்  பு ன் அ ிகொலை 3.36 மணிக்கு இடம்தேற்ை 

சக் ிவொய்ந்  நிைநடுக்கம் மற்றும் அல த் த ொடர்ந்துஇடம்தேற்றுள்ள நிைநடுக்கங்களி
ல், ஏைத் ொை 300 பேர் இைந்துள்ளனர் மற்றும் ஏைத் ொை 400 பேர் கொயமலடந்துள்ளனர் 

என்று கூைப்ேட்டுள்ளது. இவர்களில் 40 பேர் அேொய நிலையில் உள்ள ொகவும், இதுவலர
 இைந் வர்களொக உறு ிதசய்யப்ேட்டவர்களில், 

18 மொ குைந்ல , ஒன்ேது வயது சிறுமி உட்ேட 21 பேர் சிைொர் எனவும் தசொல்ைப்ேட்டுள்
ளது. இத் ொைியில், 2009ம் ஆண்டில் நடந்  நிைநடுக்கத் ில் 300 பேர் இைந் னர். 



  

அசமரிக்கொ 
: சகொல்லப்ைட்ட அருள்சதகொதரிகள், ஏபழகளுக்கு ைைியொற்றியவர்கள் (திருச்சபை 

சசய்திகள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) அதமரிக்க ஐக்கிய நொட்டின் மிசிசிப் 
ேியில் தகொலைதசய்யப்ேட்டுள்ள இரு அருள்சபகொ ரிகள், ஏலைகள் மற்றும்ப லவயில்
 இருப்பேொர்க்குப் ேணியொற்ைி வந் வர்கள் என்று கூைி, இவ்வன்முலைக்கு எ ிரொன  ன 
   கண்டனத்ல  தவளியிட்டுள்ளொர், அதமரிக்க ஐக்கிய நொட்டு ஆயர் பேரலவத்  லைவ
ர் ஆயர் Joseph 

Kurtz. பமலும், இக்தகொலைகள் ேற்ைி கண்டனம்த ரிவித்துள்ள மில்வொக்கி பேரொயர் Jer

mone 

Listecki அவர்கள், ஒவ்தவொரு வன்முலைச் தசயலும், சமூகம் முழுவல யும் ேொ ிக்கின்
ைது என்று தசொல்ைி,  னது ஆழ்ந்  அனு ொேங்கலளயும் தவளியிட்டுள் 
ளொர். Kentucky, நொசபரத் ேிைரன்பு சலேயின், 68 வயதுநிரம்ேிய அருள்சபகொ ரி Paula 

Merrill, மில்வொக்கி புனி  ேிரொன்சிஸ் ேள்ளி சபகொ ரிகள் சலேயின் 68 வயது நிரம்ேிய அ
ருள் சபகொ ரி Margaret 

Held ஆகிய இருவரும், மிசிசிப்ேியில் அவர்கள் வொழ்ந்  இல்ைத் ில், இவ்வியொைனன்று 

கத் ியொல் குத் ிக் தகொலைதசய்யப்ேட்டுள்ளனர். தசவிைியரொன இச் 
சபகொ ரிகள், மிசிசிப்ேியில், ஏலை மக்கலளப் ேரொமரித்து அவர்களுக்கு உ வி தசய்து வ
ந் னர். இவர்கள் ேணியொற்ைிவந்  மருத்துவமலன மருத்துவர் எைியொஸ் கூறுலகயில், 

இவர்கள் எல்ைொரொலும் அன்புதசய்யப்ேட்டவர்கள் எனத் த ரிவித்துள்ளொர். இவ்விரு அர
  ள்சபகொ ரிகலளக் தகொலை தசய் வரொக, சந்ப கத் ின்பேரில் 46 வயது நிரம்ேிய Rodn

ey Earl Sanders என்ேவர் லகது தசய்யப்ேட்டுள்ளொர் என ஊடகங்கள் கூறுகின்ைன. 

  

இந்தியொ 
: வொடபகத் தொய்முபற புதிய மதசொதொ ஏற்றுக்சகொள்  முடியொதது (திருச்சபை சசய்
திகள் வழியொக AsiaNews) இந் ியொவில் தவளியொகியுள்ள வொடலகத்  ொய்முலை ேற்ைிய 

பு ிய மபசொ ொ, மனி க் கருவின் மொண்லே ம ிக்கவில்லை என்று தசொல்ைி,இந்  மபசொ
 ொலவ, கத்ப ொைிக்க  ிருஅலவயொல் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது என்று, இந் ிய  ைத் ிர
   
அலவ அ ிகொரி கூைினொர். இந் ிய மத் ிய அலமச்சரலவ ஒப்பு ல் அளித்துள்ள, வொடக
ல த்  ொய்முலை பு ிய மபசொ ொ ேற்ைி, ஆசியச் தசய் ி நிறுவனத் ிடம்பேசிய, இந் ிய 

பமற்குப் ேகு ி ஆயர் பேரலவயின் குடும்ே ஆலணயத் ின்  லைவரும், மும்லே துண
ல  ஆயருமொன ஆயர் சொவிபயொ ஃதேர்னொன்டஸ் இவ்வொறு த ரிவித் ொர்.  ங்களொல் கு
ைந்ல  தேற்றுக்தகொள்ள முடியொது என்ை நிலையிலுள்ள  ம்ே ியரின்பவ லனகலளயு
ம், துன்ேங்கலளயும் கத்ப ொைிக்க  ிருஅலவ, மிக நன்ைொகபவ அைிந்துள்ளது என்றும், 

இ ற்கு வொடலகத்  ொய்முலை நல்ை  ீர்வு அல்ை என்றும் கூைினொர் ஆயர் சொவிபயொ ஃே
த ர்னொன்டஸ். இந் ியொவில் ஆயிரக்கணக்கொன லகவிடப்ேட்ட சிைொர்உள்ளனர், இவர்க



லளத்  த்து எடுப்ேது, நல்ை  ீர்வொக அலமயும் என்றும் கூைிய ஆயர், இச்சிைொர்க்கு மறு
க்கப்ேட்ட அன்பு, மொண்பு மற்றும் ம ிப்லே இ ன் வைியொகக் தகொடுக்கைொம் என்றும் கூைி
னொர். குைந்ல ப்பேறு இல்ைொ   ம்ே ிகள்,  ிருமணமொகிஐந் ொண்டுகள் ஆகியும் குைந் 
ல ப் பேறு இல்ைொ வர்கள் ஆகிபயொர் மட்டுபம வொடலகத் 
 ொய் மூைம் குைந்ல  தேைைொம். அதுவும், தநருங்கிய உைவினர் மூைமொகபவ வொடலக
த் ொய் முலையில் குைந்ல  தேைைொம் என்ே ற்கு, இப்பு ிய மபசொ ொ வைிஅலமக்கிைது. 

 

தமிழகம் : சசன்பன சவள் த்துக்கு யொர் கொரைம்? நொடொளுமன்றக்குழு அறிக்பக (
ேிேிசி) தசன்லன மற்றும் கடபைொர மொவட்டங்களில் கடந்  ஆண்டு இறு ியில் தேய்  கடு
ம் மலையொல் ஏற்ேட்ட தவள்ளத் ின்பேொது ஏற்ேட்ட உயிரிைப்புக்கள் மற்றும்தேொருட்பச 
ங்களுக்கொன கொரணங்கள் குைித்து நொடொளுமன்ைக்குழு அைிக்லக சமர்ப்ேித்துள்ளது. இது 
குைித்து, அக்குழுவின் உறுப்ேினரொன இந் ிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மொநிைங்களலவ உ
றுப்ேினர் டி.ரொெொவிடம் விவரங்கலளக் பகட்டொர்  ங்கபவல். அ ன் ஒைிவடிலவ இங்கு க
ப ட்கைொம். > > 
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தமிழகம் : மருத்துவ மொைவர் தசர்க்பகயில் மபறந்திருக்கும் மர்மங்கள் (ைிைிசி) தச
ன்லனயின் ேிரேை கல்விக் குழுமம் ஒன்ைின்  லைவர், மருத்துவக் கல்லூரி இடங்களுக்
கு ேணம் வொங்கிவிட்டு அ லனத்  ிரும்ேத்  ரொ து த ொடர்ேொன புகொரில் லகதுதசய்யப்ே
ட்டிருப்ேது, நிகர்நிலைப் ேல்கலைக்கைகங்கள்,  னியொர் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடக்க
  ம் மருத்துவ மொணவர் பசர்க்லக த ொடர்ேொக ேல்பவறு பகள்விகலள எழுப்ேியுள்ளது.  
மிைகத் ில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்கள் அலனத்தும்ஒற்லைச் 

சொளர முலையில் நிரப்ேப்ேடுகின்ைன. ஆனொல்,  னியொர் மருத்துவக் கல்லூரிகள் குைிப்ேி
ட்ட அளவு இடங்கலள அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு அளித்துவிட்டு மீ முள்ள இடங்கலள  ொங்க
பள நிரப்பு 
கின்ைன. நிகர்நிலைப் ேல்கலைக்கைகங்கலளப் தேொறுத் வலர,எல்ைொ இடங்கலளயும் அ
ந் ப் ேல்கலைக்கைகங்கலள நிரப்புகின்ைன.  னியொர் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் நிகர் 
நிலைப் ேல்கலைக்கைகங்களும்  ொங்கபள இடங்கலள நிரப்பும்பேொது, அ ற்தகன தேரும்
த ொலகலய வசூைிப்ே ொக குற்ைச்சொட்டுகள் இருந்துவருகின்ைன.இந்  ஆண்டுக்கொன இட
ங்கள் முந்ல ய ஆண்பட, நிரப்ேப்ேடுவ ொகவும் புகொர்கள் உண்டு. இம்மொ ிரி மருத்துவக்க
ல்லூரி இடங்கள் நிரப்ேப்ேடும்பேொது, இலடத் ரகர்கள் மூைமொகபவ ேணம் கல்லூரி 
களுக்கு வருவ ொக குற்ைம்சொட்டப்ேடுகிைது. ஆனொல்,இலடத் ரகர்கள் தவறுமபன மொண
வர்கலள அலடயொளம் கொட்டுவப ொடு நின்றுவிடுவ ொக, இம்மொ ிரி ேணியில் ஈடுேட்டிரு
க் 
கும் ஒரு தேயர் த ரிவிக்க விரும்ேொ  இலடத் ரகர் கூறுகிைொர். ஒவ்தவொரு இலடத் ரகர
  ம் ஒவ்தவொரு கல்லூரியுடன்இலணக்கப்ேட்டிருப்ே ொகவும், ஒவ்தவொரு மொணவரிடமிர
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  ந்து கிலடக்கும் நன்தகொலடத் த ொலகயில் இலடத் ரகர்களுக்கு 0.5 ச வ ீம் ேகிர்ந் ள
 ிக்கப்ேடும் என்றும் கூறுகிைொர் அந்  இலடத் ரகர். இந் ப் ேிரச்சலனக்குத்  ீர்வுகொண வ
ப ண்டு 
தமன்ைொல்,ஒட்டுதமொத் மொக மத் ிய அரபச ஒற்லைச் சொளர முலையில் மருத்துவக் கல்
லூரிகளில் மொணவர் பசர்க்லகலய நடத்  பவண்டும் என்கிைொர் சமூக சமத்துவத் ிற்கொன
 மருத்துவர் சங்கத் ின் தேொதுச் தசயைொளரொன டொக்டர் ரவநீ் ிர நொத். நிகர்நிலைப்ேல்கை
ல க்கைகங்களின் இடங்களுக்கும் அரபச பசர்க்லகலய நடத் ி, கட்டணங்கலளயும் நிர்
ண 
யிக்க பவண்டும் என்கிைொர் அவர்.  மிழ்நொட்டில் 20க்கும் பமற்ேட்ட  னியொர் மருத்துவக் 

கல்லூரிகள் இயங்கிவருகின்ைன. இங்கு ஒட்டுதமொத் மொக 3200 இடங்கள்இருக்கின்ைன. 
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சிந்திக்க  சசயல்ைட:  தனித்துண்ணும் தொவரங்கப ப் தைொல்... (திருச்சபை சசய்திக
ள் வழியொக வத்திக்கொன் வொசனொலி) உண்ணு ல் என்ை தசயல், மனி ர்களொகிய நம் ம
த் ியில் ேசி என்ை அடிப்ேலட ப லவலயத்  ீர்க்கும் கடலம மட்டுமல்ை. மொைொக,கூடிவ
ந்து உணவு உண்ணு ல், உைலவ வளர்க்கும் ஒரு கருவியொகவும் உள்ளது. ேொவம்,  ொவ
ரங்கள்... அலவ ஒவ்தவொன்றும்  னித்து பவரூன்ைி நின்ை இடத் ிபைபய  ினமும் உண
வு உண்ேது, இயற்லக வகுத்  நிய ி.  னித்துண்ணும்  ொவரங்கலளப் பேொல்மனி ர்களு
ம் மொைி 
வரும் நிலை, மனல  தநருடுகிைது. துரி மொகச் தசல்லும் இன்லைய உைகில், கொளொண்
கலளப்பேொல் வளர்ந் ிருக்கும் துரி  உணவகங்களில், மனி ர்களொகிய நொம்,  ொவரங் 
கலளப் பேொல், நின்ைேடிபய, அவசர அவசரமொக உணலவ விழுங்கும்கொட்சிகள் தேருகி 
வருகின்ைன. இரவும் ேகலும் உலைக்கபவண்டியச் சூைைில், பசர்ந்து அமர்ந்து, பேசி, சிரி
த்து மகிழ்வது, பசர்ந்து உண்ேது பேொன்ை குடும்ேக் கடலமகள் மிக மிக அரி ொகி வருகின்
ைன. ஒரு சிை இல்ைங்களில் இரவு உணலவ அலனவரும் பசர்ந்துஉண்ேது, நிகைத் 
 ொன் தசய்கின்ைது. ஆனொல், அவர்கள் அப்ேடி உண்ணும்பேொது, த ொலைக்கொட்சி நிகழ்ச்
சிகலளப் ேொர்த் ேடிபய உண்கின்ைனர் என்ேது ேரி ொேமொன உண்லம.  ொவரங்கலளப் ே
ப ொல்  னித்து நின்று துரி மொக உணலவ உண்ேது, த ொலைக்கொட்சிதேட்டிக்கு முன் அ
மர்ந்து உண்ேது, பேொன்ை ேரி ொேப் ேைக்கங்களின் ேின் விலளவுகளொல், மருத்துவர்கலள
 நொம் சந் ிக்கும் பநரம் அ ிகமொகி வருகிைது. குடும்ேமொய் பசர்ந்து உண்ணும் அைகிய க
டலமலயப் புதுப்ேிக்க, இரக்கத் ின் கொைம்  குந் த ொரு  ருணம்! 

  

 

வொசகர்கள் உவந் ளிக்கும் நன்தகொலடபய எமது ேணிக்கு நி ி ஆ ொரம்  நன்தகொலடகள் 

அனுப்ே விரும்புபவொர் ேணவிலட, கொபசொலை, உடனடி ேணம் அனுப்பும் வச ிலய ேயன்
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ேடுத் ைொம். Details for Money Transfer : Name of Account : Catholic News Update Asia 

Bank : State Bank of Travancore City : Ootacamund, Tamilnadu, INDIA Bank Account 

Number: 67042046438 SWIFT Code : SBTRINBB005 IFSC CODE SBTR0000005 BIC Code : 

SBTRINBB005  நன்தகொலட அனுப்ேிய விேரங்கலள  யவொய் மின்னஞ்சல் தசய்யுங்கள், 

உடபனேணம் கிலடத் ல  உறு ி தசய்கின்பைொம். Once the online payment has been 

made, please email your name, address, mobile number and NEFT/RTGS reference details 
to asiacatholic@gmail.com to enable us to issue the receipt.   

 

என் ஆண்டவபர, என் ப வபன! உமது அரசு வருக. உமது  ிருவுளம் நிலைபவறுக.  

ஆண்டவபர, இம்மட்டும் நிகழ்ந்  அலனத்துக்கும் நன்ைி.  
இனிபமல் நடக்க இருப்ேலவ அலனத்துக்கும், ஆகட்டும் இலைவொ, ஆதமன்.  

வொரும் ஆண்டவரொகிய ஏசுபவ வொரும். மரிபய வொழ்க.   

 

mailto:asiacatholic@gmail.com

