
+ திருச்சபை சசய்திகள் 
த ொகுப்பு III - பிர ி – 063 – 25 - 06 - 2017   

அப்பபொஸ் லிக்க, கத்ப ொலிக்க, ஆசிரியத் ிற்கு கீழ்ப்படிந் ிருக்கும் 
(இந்திய அரசின் சிறு - குறு - நடுத்தர - சதொழில் ஆதொர் எண் - TN15D0000626 - நிறுவிய நொள் - 25/02/2015)  

முகவரி  : +  ிருச்சபப தசய் ிகள் 7/151A, செல்த்ககம்ப், கூடலூர் - 643 211, நீலகிரி 

மொவட்டம்  மிழ்நொடு  
த ொபலபபசி - 04262 261234, அபலகைசி WhatsApp : 9442541471 

த ொடர்புக்கு மின்னஞ்சல் : avemariaave@gmail.com  

சைற விரும்ைவில்பல : catholic.asia@gmail.com 

 

 
"தூய ஆவியின் துணையால் நாம் வாழ்கிற ாம். எனறவ அந்த ஆவி காட்டும் நநறியிறேறய 

நடக்க முயலுறவாம். வீண் நெருணைணயத் றதடாைலும், ஒருவருக்கு ஒருவர் எரிச்சல் ஊட்டாைலும், ஒருவர்மீது 

ஒருவர் நொ ாணைப்ெடாைலும் இருப்றொைாக!."கோ. 5 : 25, 26  

 

 

 
வொசிக்க, சிந் ிக்க, தசயலொக்க, வொழ்வொக்க -  ிருச்சபப தசய் ிகள்  

திருச்சபை ஆகலொசகர் : கமதகு ஆயர் அ. அைல்ராஜ், உதகைண்டேம்   
ஆசிரியர் குழு 

: ைதுணர ஆனந்த்,  ஆறராக்கியம் நடன்னிஸ், சார்ேஸ் இருதயம்,  பிரான்சிஸ் நல்ேப்ென் OMI, நெயொேன் ரறெல் SD

B, ொக்குலின் றைரி SSAM, றொமிக்ஸ், ைரிய அருள் ராொ,S.J., நித்ய சகாயம் OFM. 

Cap.,  இனிறகா றொக்கிம் SSAM  

ஆசிரியர் மற்றும் தவளியிடுபவர் - கே. எம். செல்வராஜ், கூடலூர் - 643 211, நீேகிரி  

வத்திக்ோன் வாச ாலி இணையதளம் :  http://ta.radiovaticana.va/ 

திருத்தந்ணத : அக்கண யுடன், கண்டிக்கும் தகுதியும் றவண்டும் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
திருத்தந்ணத : ஆண்டவரின் குரணேக் றகட்ெதற்கு சிறியவர்களாக ைா  றவண்டும் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
திருத்தந்ணத : ைண ப்ெணியில் முன்றனாக்கிச் நசல்ே துணிச்சணேக் 

நகாண்டிருங்கள் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
திருத்தந்ணத : தண்ணீர் வாழ்வின் ஊற்று, இணத ைாசுெடுத்துவது முரைானது - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
வத்திக்கான் : ைனித வர்த்தகத்தில் சிக்கியுள்ளவர்கணள மீட்ெதற்கு திருப்பீடம்   

திருஅணவ : இரைதான் ைாத நிண வுக்கு மிோன் கர்தினால் நசய்தி - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
முன்ைாதிரிணக : அணனத்து ைாைவர்கணளயும் கல்லூரி ெடிப்புகளில் றசர்க்கும் அரசுப் ெள்ளி வி.றதவதாசன்  

நெருமிதம் : விவசாயிகளுக்கு வரம்... ைாைவர்களுக்குப் ெரிசு! த.வி.நவங்கறடஸ்வரன் 

ொகிஸ்தான் :  140 றெர் ெலி; 100க்கும் றைற்ெட்றடார் காயம் பிடிஐ / ஏ.பி.  
ைத நல்லிைக்கம் : நெருநாள் தரும் ைகத்தான ொடங்கள்! -  எஸ்.கதிறரசன் 

உடல் நேம் : தூக்கத்ணத வரறவற்கும் உைவுகள்! ணைனி சுறரந்திரன்  

ெடித்ததில் பிடித்தது : விணே உயர்ந்த கார் சறேசிய அருட்ெணியாளர் றெக்கப் ெக்கம்  

ைனிதம் றொற்றுறவாம் : ெரஸ்ெரம் ைரியாணத நசலுத்திக்நகாள்வது - WhatsApp 

திருத்தந்ணத : அக்கண யுடன், கண்டிக்கும் தகுதியும் றவண்டும் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 
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சாந்தா ைார்த்தா இல்ேத்தின் சிற் ாேயத்தில் 

ைற் வர்களில் அக்கண யுள்ளவர்களாகச் நசயல்ெட றவண்டும், அறதறவணள, நன்ணையிலிருந்து தீணைணயப் ெகுத்தறியத் 

நதரிந்தவர்களாக இருக்கறவண்டும் என அணைப்புவிடுத்தார், திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். தான் தங்கியிருக்கும் சாந்தா ைார்த்தா 

இல்ேத்தின் சிற் ாேயத்தில் திருப்ெலி நிண றவற்றி ைண யுணர வைங்கிய திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் அவர்கள், தன் ஆடுகள் 

மீது அக்கண யுணடயவராக ைட்டுைல்ே, நன்ணை ைற்றும் தீணைகள் குறித்து ெகுத்தறியத் நதரிந்தவராகவும், றைய்ப்ெர் 

நசயல்ெட றவண்டும் என் ார். 

நல்ோயன் தன் ைந்ணதகளுக்காக உயிணரயும் நகாடுப்ொர் என்  வார்த்ணதகணளச் சுட்டிக்காட்டிய திருத்தந்ணத, நல்ோயன் 

என்ெதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, முதலில் தூய ெவுணேயும், பின்னர், இத்தாலியில் ெணியாற்றி உயிர்து ந்த புகழ்நெற்  

அருள்ெணியாளர் மிோனிணயயும் முன்ணவத்தார். தன் ைந்ணதகள் மீது மிகுந்த அக்கண  நகாண்டவராகச் நசயல்ெடுவது, 

நல்ோயனின் முதல் குைம் என் ால், அவற்றுக்கு நன்ணைணயயும் தீணைணயயும் ெகுத்தறியக் கற்றுக் நகாடுப்ெது, 

இரண்டாவது குைம் எனவும் உணரத்தார் திருத்தந்ணத. 

வரோற்றின் ெல்றவறு காேங்களில் ைக்கள் இண வணனவிட்டு விேகிச் நசன் ணதயும், பின்னர், நல்ே றைய்ப்ெர்களால் 

மீட்டுக்நகாண்டு வரப்ெட்ட ணதயும் நாம் அறிறவாம் என்  திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் அவர்கள், இவ்வாரத்தில், தான் 

இத்தாலியின் Bozzolo ைற்றும் Barbiani ெகுதியில் ெயைம் றைற்நகாண்டு, இரு அருள்ெணியாளர்களின் கல்ேண கணளத் 

தரிசித்தணதயும் குறிப்பிட்டார். திருஅணவணய வழிநடத்திச் நசல்ெவர்கள் அணனவரும், தவறுகணளத் தண்டிக்கும் 

தகுதியுணடயவர்களாகச் நசயல்ெட றவண்டும் எனவும் றகட்டுக்நகாண்டார் திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். 

திருத்தந்ணத : ஆண்டவரின் குரணேக் றகட்ெதற்கு சிறியவர்களாக ைா  றவண்டும் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 



 

சாந்தா ைார்த்தா இல்ேத்தின் சிற் ாேயத்தில் திருத்தந்ணத திருப்ெலி 

ஆண்டவரின் குரணேக் றகட்ெதற்கு, நம்ணைச் சிறியவர்களாக ைாற்றிக்நகாள்ள றவண்டும் என, இறயசுவின் திரு இதயப் 

நெருவிைாவான இவ்நவள்ளி காணேயில், சாந்தா ைார்த்தா இல்ேத்தின் சிற் ாேயத்தில் நிண றவற்றிய திருப்ெலியில், 

ைண யுணர வைங்கினார், திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். 

இப்நெருவிைாத் திருப்ெலியின் வாசகங்கணள ணையப்ெடுத்தி ைண யுணர வைங்கிய திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் அவர்கள், 

ஆண்டவர் நம்ணைத் றதர்ந்நதடுத்துள்ளார், நம் வாழ்வுப் ெயைத்தில், நம்றைாடு ஒன் ாகக் கேந்துள்ளார், ைற்றும், நம்மீது 

நகாண்டுள்ள அன்ொல், தம் ஒறர ைகணன, ைற்றும், அம்ைகனின் வாழ்ணவ அளித்துள்ளார் என்று கூறினார். 

கடவுளாகிய ஆண்டவர், இம்ைண்ணுேகிலுள்ள எல்ோ ைக்களினங்களிலும், தம் நசாந்த ைக்களாக, இஸ்ரறயல் ைக்கணளத் 

றதர்ந்துநகாண்டது (இணைச்சட்ட நூல் 7,6-11) ெற்றிப் றெசிய திருத்தந்ணத, இறயசுவின் திரு இதயத்தில், நம் மீட்பின் 

ைாநெரும் ைண யுண்ணைணய ைகிழ்றவாடு நகாண்டாடுவதற்கு, கடவுள் அருள் வைங்குகி ார் எனக் கூறினார். 

றதர்ந்துநகாண்டது, நசாற்ெைானவர்கள் என் , இரு நசாற்கள் ெற்றிய சிந்தணனகணள சி ப்ொக ைண யுணரயில் வைங்கியத் 

திருத்தந்ணத, கடவுணள நாம் றதர்ந்துநகாள்ளவில்ணே, ைா ாக, அவறர, நம் ணகதியாக தம்ணை ஆக்கி, நம் வாழ்றவாடு 

இணைத்துள்ளார் எனவும் கூறினார். 

நசாற்ெைானவர்கள் என்  நசால்ணே விளக்குணகயில், இஸ்ரறயல் ைக்கள், எல்ோ ைக்களிலும் நசாற்ெைானவர்கள் என்ெதால், 

அவர்கணளக் கடவுள் றதர்ந்து நகாண்டார் என, றைாறச கூறியுள்ளணத நிணனவுெடுத்திப் றெசினார், திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். 

கடவுள், வலியவர்கணள அல்ே, வலிணையற் வர்கணளத் றதர்ந்து நகாண்டார், எனறவ, ஆண்டவரின் குரணேக் றகட்ெதற்கு, 

நம்ணைச் சிறியவர்களாக ஆக்கிக்நகாள்ள றவண்டும் என் ார் திருத்தந்ணத. 



ெக்தருக்கு, இறயசுவின் திரு இதயம், புனித அட்ணட அல்ே, இந்த இதயம், சிலுணவயில் இ க்கும்வணர, தம்ணைறய 

நவறுணையாக்கி, தம்ணைறய தாழ்த்தியது என்றும், இன்று நாம் சி ப்பிக்கும் இந்த திரு இதயம், நம்ணை அன்புகூருகின் , 

நம்ணைத் றதர்ந்நதடுத்த ைற்றும், சிறியவர்களுக்குத் தம்ணை நவளிப்ெடுத்திய இதயம் என்றும், ைண யுணரயாற்றினார், 

திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ்.     

திருத்தந்ணத : ைண ப்ெணியில் முன்றனாக்கிச் நசல்ே துணிச்சணேக் 

நகாண்டிருங்கள் - வத்திக்ோன் வாச ாலி  

 

கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு சணெயின் 32வது நொதுப் றெரணவயில் கேந்துநகாள்ெவருடன் திருத்தந்ணத - ANSA 

நற்நசய்தியின் அடிப்ெணடயில் து வ க் குழுக்கணளக் கட்டிநயழுப்புைாறும், நற்நசய்தி அறிவிப்புப்ெணியின் முதன்ணைக் 

கூ ாக, குழுக்களில் உடன்பி ந்த உைர்வு நகாண்ட வாழ்ணவ அணைக்குைாறும் து வு சணெயினரிடம் றகட்டுக்நகாண்டார், 

திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். இறயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு ஆண் து வு சணெயின் நொதுப் றெரணவயில் கேந்துநகாள்ளும், 

முப்ெது பிரதிநிதிகணள, வத்திக்கானின் நகான்சிஸ் றதாறரா அண யில் சந்தித்து உணரயாற்றிய திருத்தந்ணத, இப்நொது 

றெரணவயின் ணையப் நொருளின் அடிப்ெணடயில், மூன்று காரியங்கள் ெற்றிப் றெச விரும்புவதாகத் நதரிவித்தார். 

உயிர்த்த ஆண்டவரின் பிரசன்னத்திற்குச் சாட்சிகள், குழுவிலிருந்து உேகுக்கு, ைகிழ்வு ைற்றும், உயிர்ப்பு நம்பிக்ணகயின் 

இண வாக்கினர்கள் என்  தணேப்புகளில் தன் சிந்தணனகணளப் ெகிர்ந்துநகாண்ட திருத்தந்ணத, ைற் வருக்கு விடுதணே 

வாழ்ணவ வைங்குவதற்கும், நம் வாழ்வில் சந்திக்கும் ஒவ்நவாருவரும் புதிய வாழ்வுக்குப் பி ப்ெதற்கும், தனிப்ெட்ட 

வாழ்வில் உயிர்ப்பு அவசியம் என்று கூறினார். 

அர்ப்ெை வாழ்வு ஆண்டில், து வியருக்கு அடிக்கடி தான் கூறி வந்தணதறய மீண்டும் நசால்ே விரும்புவதாகவும் நதரிவித்த 

திருத்தந்ணத, கடந்த காேத்ணத நன்றிறயாடு  நிணனவுகூர்ந்து, நிகழ்காேத்ணதப் றெரன்புடன் வாழ்ந்து, வருங்காேத்ணத 

நம்பிக்ணகயுடன் தழுவிக்நகாள்ளுைாறு றகட்டுக் நகாண்டார். 



கடந்தகாே நிணனவு என்ெது, நதால்நொருள் ஆய்வு அல்ே எனவும், து வு சணெயின் தனிவரம் என்ெது, வடிகட்டிய தண்ணீர் 

அல்ே, ைா ாக, இது எப்றொதுறை, உயிருள்ள தண்ணீரிலிருந்து பி க்கும் ஊற் ாகும் எனவும், இறயசுவின் மீது எப்றொதும் 

அன்பு நகாண்டு வாை றவண்டுநைனவும், இறயசு நம்முடன் இருக்கி ார் என்  அறிவில், வருங்காேத்ணத நம்பிக்ணகயுடன் 

ஏற்க றவண்டுநைனவும் கூறினார், திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ். 

‘உயிர்த்த ஆண்டவரின் பிரசன்னத்திற்குச் சாட்சிகள், குழுவிலிருந்து உேகுக்கு’ என்  தணேப்பில், இச்சணெயினர் கடந்த இரு 

வாரங்களாக நொதுப் றெரணவணய நடத்தி வருகின் னர். 19ம் நூற் ாண்டில், பிரான்சில் குடிறயறிய றொேந்து ைக்களுக்காக, 

றொேந்து குடிறயற் தாரரின் திருத்தூதர் எனப்ெடும் Bogdan Janski என்ெவரால், இச்சணெ ஆரம்பிக்கப்ெட்டது. 

ெங்குத்தளங்களில் ெணியாற் வும், இணளஞர்களுக்கு கல்வி வைங்கவுநைன, Peter Semenenko, Jerome Kajsiewicz 

ஆகிய இருவருடன் றசர்ந்து, இவர் 1836ம் ஆண்டில் இச்சணெணயத் நதாடங்கினார்.   

திருத்தந்ணத : தண்ணீர் வாழ்வின் ஊற்று, இணத ைாசுெடுத்துவது முரைானது - வத்திக்ோன் வாச ாலி 

 

Sette colli அணைப்பினருடன் திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் - ANSA 

தண்ணீர் வாழ்வின் ஊற்று, இணத ைாசுெடுத்துவது, இதற்கு முரைானது என, ஒரு ென்னாட்டு நீச்சல் விணளயாட்டுப் 

றொட்டியில் கேந்துநகாள்ெவர் களிடம் கூறினார், திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ்.  இஞ்ஞாயி ன்று நிண வணடயும் 54வது உேக 

"Settecolli" நீச்சல் றொட்டியில் கேந்துநகாள்ெவர்கள், இதணன நடத்துெவர்கள், ைற்றும், இதற்கு உதவிநசய்கி வர்கள் என, 

300 றெணர இச்சனிக்கிைணையன்று, வத்திக்கானின் கிளநைந்தினா அண யில் சந்தித்து உணரயாற்றிய திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ் 

அவர்கள், விணளயாட்டு என்ெது ஒரு விைா, ஆயினும், இது விழுமியங்கள் அற் து அல்ே எனக் கூறினார். ைாசுெடுத்தப்ெடாத 

தண்ணீரின் முக்கியத்துவம் ெற்றியும் றெசிய திருத்தந்ணத, தண்ணீறராடு நதாடர்புநகாண்டுள்ள இவ்வீரர்களின் 

றொட்டித்தன்ணை, விணளயாட்டு என எல்ோறை, ஒரு வித்தியாசைான தண்ணீர் கோச்சாரத்திற்கு உதவ முடியும் என்றும், 

தண்ணீர் என்ெது வாழ்வு, தண்ணீரின்றி, வாழ்றவ கிணடயாது என்றும், வாழ்வு ெற்றிப் றெசுவது, வாழ்வின் நதாடக்கமும், 



ஊற்றுைாகிய, கடவுள் ெற்றிப் றெசுவதாகும் என்றும், கூறினார். கிறிஸ்தவ வாழ்வும், திருமுழுக்றகாடு, தண்ணீரின் 

அணடயாளத்றதாடு ஆரம்பிக்கின் து  எனவும் கூறியத் திருத்தந்ணத பிரான்சிஸ்  அவர்கள், விணளயாட்டுக்கு, ெே 

நற்ெண்புகணள வளர்க்க றவண்டியது அவசியம் எனவும் கூறினார். புடாநெஸ்ட் நகரில், வருகி  ெூணேயில் 

நணடநெ வுள்ள உேக றகாப்ணெ விணளயாட்டுக்கு முன்னதாக, உறராம் நகரில் Settecolli நிகழ்வு இடம்நெறுகின் து. 

இதில், 36 நாடுகளிலிருந்து 700க்கும் றைற்ெட்ட நீச்சல் வீரர்கள் கேந்துநகாள்கின் னர்.  

வத்திக்கான் : ைனித வர்த்தகத்தில் சிக்கியுள்ளவர்கணள மீட்ெதற்கு திருப்பீடம் - வத்திக்ோன் வாச ாலி 

 

றெராயர் நெர்னார்தித்றதா அவுசா - RV 

ைனித வர்த்தக அடிணைத்தனத்தில் சிக்கியுள்ளவர்கணள, அச்சூைலிலிருந்து விடுவிப்ெதற்கு, இயேக்கூடிய எல்ோவித 

வாய்ப்புக்கணளயும் ெயன்ெடுத்தறவண்டியது அவசியம் என, திருப்பீட அதிகாரி ஐ.நா.வில் கூறினார். ைனித வர்த்தகத்ணத 

ஒழிப்ெது குறித்த உேகளாவிய நசயல்திட்டம் ெற்றி, வருகி  நசப்டம்ெரில் நணடநெ வுள்ள உயர்ைட்ட கூட்டத்திற்குத் 

தயாரிப்ொக, இவ்நவள்ளியன்று, நியு யார்க் ஐ.நா. தணேணையகத்தில் இடம்நெற்  ஐ.நா. அைர்வில், ஐ.நா.வுக்கான 

திருப்பீடப் பிரதிநிதி றெராயர் நெர்னார்தித்றதா அவுசா அவர்கள் உணரயாற்றுணகயில், இவ்வாறு கூறினார்.ைனித வர்த்தகம், 

இன்ண ய உேகில் மிகவும் அச்சுறுத்துகின் , ைற்றும், துயரம் நிண ந்த நடவடிக்ணககளில் ஒன்று என்றும், இதில் தற்றொது 

சிக்கியுள்ளவர்கள் ைற்றும், இதிலிருந்து மீண்டவர்களின் ைனித உரிணைகள் குறித்தும், இவர்களின் இந்த உரிணைகள் 

ொதுகாக்கப்ெட றவண்டியது குறித்தும், தான் வலியுறுத்த விரும்புவதாகத் நதரிவித்தார், றெராயர் அவுசா. ைனித 

வர்த்தகத்திற்குப் ெலியானவர்களின் உரிணை களுக்காகப் றொராடுவது முக்கியைானது எனினும், இது றொதாது என்றுணரத்த 

றெராயர் அவுசா அவர்கள், இவர்களின் சட்டமுண யான, நொருளா தார, கல்வி, ைருத்துவ ைற்றும், உளவியல் றதணவகள் 

நிண றவற் ப்ெடுவதில் கவனம் நசலுத்தப்ெட றவண்டும் என்றும், ஐ.நா.வில் உணரயாற்றினார் றெராயர் அவுசா. 

திருஅணவ : இரைதான் ைாத நிண வுக்கு மிோன் கர்தினால் நசய்தி - 



... 
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