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கெட்ட ெனி தரும் நல்ல மரமுமில்லல; நல்ல ெனி தரும் கெட்ட
மரமுமில்லல. ஒவ்க ொரு மரமும் அதனதன் ெனியொலல அறியப்படும்.
ஏகனன்றொல் முட்கெடிெளில் அத்திப் பழங்ெலைப் பறிப்பொருமில்லல;
முட்புதர்ெளில் திரொட்லெக் குலலெலை அறுத்துச் லெர்ப்பொருமில்லல.
நல்ல ர் தம் உள்ைமொகிய நல்ல ெருவூலத்திலிருந்து நல்ல ற்லற
எடுத்துக் கெொடுப்பர். தீய லரொ தீயதினின்று தீய ற்லற எடுத்துக்
கெொடுப்பர். உள்ைத்தின் நிலறல லய ொய் லபசும்.”(லூக்ெொ 6: 44-45)

த்திக்ெொன்: ெடந்த பிப்ர ரி 22-ம்
திெதி அலமதி மற்றும் பொதுெொப்பில்

கதன்கிழக்கு மொநிலத்தில் பொலர் பள்ளி
ஒன்றில் குண்டு விழுந்துள்ைது உட்பட,

ொழ் தற்கும், தங்ெளுக்கும் தங்ெலைச்
ெொர்ந்த ர்ெளுக்கும்
பொதுெொப்பொன
ொழ்ல உறுதிகெய் தற்குரிய ழிெலைத்
லதடு தற்கும் அலன ரும் உரிலமலயக்
கெொண்டுள்ைனர் என்றுலரத்தொர் திருத்
தந்லத பிரொன்சிஸ்.

Stanisław Gądecki .
உக்லரன்

நொட்டின்

மீது

இரொணு த்

மத்திய ஐலரொப்பிய நொடொன லபொலந்து,
ரஷ்யொ மற்றும், உக்லரன் நொடுெலை
எல்லலெைொெக் கெொண்டிருக்கிறது. ஏறத்
தொழ 3 லெொடிலய 80 இலட்ெம் மக்ெள்
ொழ்கின்ற லபொலந்தில், இருபது இலட்ெம்
உக்லரன் நொட்ட ர் ொழ்கின்றனர் மற்றும்
பணியொற்றுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்
தக்ெது.

லமலும், அ நம்பிக்லெ மற்றும் புெொர்
கூறும் மனநிலலெலைக் கெொண்டிருப்லபொர்
கிறிஸ்த ர் என்று தங்ெலைக் கூறிக்
கெொள்ை
முடியொது என்றும், கிறிஸ்த ர்
ெைொகிய நொம் தொழ்த்தப்பட்ட ர்ெைொெ
அல்ல,
மொறொெ
விண்லை
லநொக்ெ
ல ண்டிய ர்ெைொெ ஆக்ெப்பட்டுள்லைொம்
என்றும் திருத்தந்லத பிரொன்சிஸ் அ ர்ெள்,
அன்று தன் டுவிட்டர் பக்ெத்தில் கூறியுள்
ைொர்.
இவ் ொறு தன் டுவிட்டர் கெய்திலய
க ளியிட்டுள்ை திருத்தந்லத, உக்லரன்
நொட்டில்
பதட்டநிலலெள்
அதிெரித்து
ரு து குறித்த ெ லலலய க ளியிட்டு,
அப்பகுதியில் ஆக்ரமிப்பு லபரச்ெம் நீங்ெவும்
அலழப்பு விடுத்து ருகிறொர்.
உக்ரைன் நாடு குறித்து கவரை
லமலும், உக்லரன் நொட்டின் கடொன்பொஸ்

என்று, லபரொயர் Gądecki அ ர்ெள்,
லபொலந்து மக்ெளுக்கு அலழப்புவிடுத்துள்
ைொர்.

அடுத்து,
உக்லரன் நொட்லட இரஷ்யொ
ஆக்ரமிப்பு கெய்யும் என்ற அச்ெம் உள்ை
ல லை, உக்லரனின்
4 லெொடிலய 40
இலட்ெம் மக்ெளில், பத்து இலட்ெம் லபர்
லபொலந்தில் புெலிடம் லதடக் கூடும் என்று,
லபொலந்து அதிெொரிெள் எதிர்பொர்க்கின்றனர்.

த்திக்ெொன் புனித லபதுரு

ைொெத்தில் உக்லரன் மக்ெள் (AFP or licensors)

அந்நொட்டில் பதட்டநிலலெள் அதிெரித்து
ரு து குறித்து ெ லலலய க ளியிட்டு,
பிப்ர ரி 21, இத்திங்ெைன்று கெய்தி
ஒன்லற க ளியிட்டுள்ைொர், லபொலந்து
நொட்டு ஆயர் லபரல த் தலல ர், லபரொயர்

தொக்குதல்ெள்
லமலும்
இடம்கபறலொம்
என்ற
அச்ெம்
நிலவும்
ல லை,
அந்நொட்டிலிருந்து புலம்கபயரும் மக்ெலை,
திறந்த இதயத்லதொடு
ரல ற்ெல ண்டும்

உக்லரன்
நொட்டு
எல்லலெளில்
நிறுத்தில க்ெப்பட்டுள்ை இரஷ்ய துருப்புக்
ெைொல் எழுந்துள்ை பதட்ட நிலலெள்
குறித்து
தன்
ெ லலலயயும்
கெப
விண்ைப்பத்லதயும் பலமுலற விடுத்துள்ை
திருத்தந்லத
பிரொன்சிஸ்
அ ர்ெள்,
மீண்டும்
ஒருமுலற
அந்நொட்டிற்ெொன
இலறல ண்டலுக்கு
அலழப்புவிடுத்துள்
ைொர்.
கிறிஸ்லடொபர் பிரொன்சிஸ்: த்திக்ெொன்

திருநீற்றுப் புதன் அன்று
அமைதிக்கான ந ான்பு தினைாக
திருத்ந்மத பிரான்சிஸ் அமைப்பு
த்திக்ெொன்: உக்லரன் நொட்டில் எழுந்துள்ை லபொர் பதட்ட
நிலலலம குறித்து மிகுந்த
ருத்தத்லத க ளிப்படுத்திய
திருத்தந்லத பிரொன்சிஸ், "ெடவுளுக்கு முன்பொெ மனெொட்
சிலய தீவிரமொெ ஆரொயுங்ெள்" என்று உலெத் தலல ர்ெலை
புதன்கிழலம லெட்டுக் கெொண்டொர்.
ெடந்த சில
ொரங்ெைொெ அரெதந்திர
முயற்சிெள்
இருந்தலபொதிலும்,
கபருமைவிலொன அபொய கநருக்ெடி
லதொன்றியுள்ைது. என்லனப் லபொலல ,
உலகெங்கிலும்
உள்ை
பலர்
இப்லபொரினொல்
விலையக்கூடிய
ல தலனலயயும்
ெ லலலயயும்
உைர்கிறொர்ெள். மீண்டும் ஒருமுலற
பொகுபொடொன எண்ைங்ெைொல், அலன
ரின்
அலமதிக்கு
அச்சுறுத்தல்
ஏற்பட்டுள்ைது என்று
ருந்தினொர்
திருத்தந்லத.
இந்நிலலயின் ெொரைமொெ, ெடந்த
பிப்ர ரி 23 அன்று தனது லநரடி
ஒளிபரப்பு கபொதுக் கூட்டத்தில் லபசிய திருத்தந்லத, மொர்ச் 2,
திருநீற்று புதன் அன்று அலமதிக்ெொெ லநொன்பு இருக்குமொறு
மக்ெளுக்கு அலழப்பு விடுத்தொர். "அலமதியின் அரசியிடம்”
உலலெப் லபொரின் லெொரத்திலிருந்து ெொப்பொற்ற இலறல ண்
டலில் ஈடுபட அலன லரயும் இலறஞ்சுகிறொர்.
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பினாங்கில்
திருவிவிலியம் வாசிப்பது
‘கிறிஸ்துவின்
ஆன்மீகத்தை
வாழ்வு’
மேம்படுத்தும்
உருவாக் ப்ேயிற்சி
ஆராவ், நபர்லிஸ்: கைந்த பிப்பரவரி 20-ம்
திகதி, இங்குள்ள திருச்சிலுலவ சிற் ாலயத்தில்
நகாண்ைாைப்பட்ை
திருப்பலியின்றபாது
இச்சிற் ாலயத்தின் நிர்வாகப் நபாறுப்லபக்
கவனித்து வரும் அருள்பணி பிரான்சிஸ்
றசவியர் அவர்கள், இங்குள்ள சபா ைற்றும்
சரவாக் கத்றதாலிக்கர்களுக்கு 30 ைலாய்
திருவிவிலியங்களும் 50 நசபைாலலகலளயும்
வழங்கினார்.

பினாங்கு: பினாங்கு ைல ைாவட்ைத்தின்
புதிய ைல பரப்புக்கான ஆலணயம் அதன்
2022-ம் ஆண்டுக்கான உருவாக்கப்பயிற்
கலள கைந்த பிப்ரவரி 1 6 -ம் திகதி
துவக்கியது. ‘கிறிஸ்துவின் வாழ்வு’ எனும்
நபாதுத்தலலப்பிலான வரிலசயில், முதலா
வது
தலலப்பான
‘இறயசுலவக்
கண்ைறிதல்’ எனும் தலலப்பில் நைத்தியது.
இதலனத்
நதாைர்ந்து
‘கிறிஸ்துலவப்
பின்தைர்த்ல்’
ைற்றும்
‘கிறிஸ்துலவப்
பகிர்தல்’ என றைலும் இரு நதாைர்கள்
உள்ளன.
இறயசு கிறிஸ்துலவ தனிப்பட்ை முல யில்
கண்ைறியவும், கத்றதாலிக்க சீைர்களாக
தங்கள் அன் ாை வாழ்வில் அவலரப்
பின்நதாைரவும், ைற் வர்களுைன் பகிர்ந்து
நகாள்ளவும்
உதவுவதன்
மூலம்,
‘கிறிஸ்துவின் வாழ்வு’ நற்நசய்தி பரப்பு
நசயல்முல , ைல ப்பரப்பு சீைர்கலள
உருவாக்குவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது என
நதரிவிக்கப்பட்ைது.

அவ்றவலளயில். கைவுளின், ஆண்ைவராகிய
இறயசு
கிறிஸ்துவின்
றபாதலனலகளும்
வழிகாட்டுதல்கலளயும்
நகாண்டுள்ளதால்
கிறிஸ்தவர்களின்
வாழ்வுக்கு,
அதுறவ
ஆதாரைாகவும் ஒளியாகவும் திகழ்கி து என்று
அறிவுறுத்தினார்.
அவர்கலள ஒவ்நவாரு
நாளும்
தவ ாைல்
இல வார்த்லதலய
வாசித்துத் தியானிக்க ஊக்கமூட்டியறதாடு
அதுறவ அவர்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு
உறுதுலணயாக இருக்கும் என் ார்.

மியான்மார் இராணுவ

ஆட்சிக்கு ஆயுதங்களை
வழங்கக் கூடாது

வத்திக்கான்:
இரண்டு உறுப்பு நாடுகள்
உட்பை மியான்ைார் இராணுவ ஆட்சிக்கு
ஆயுதங்கலள வழங்கும் நாடுகலளத் தடுக்க,
வலுவான
நைவடிக்லககலள
எடுக்க
றவண்டும் என்று மியான்ைார் பற்றிய ஐக்கிய
நாடுகள் நிறுவனத்தின் ைனித உரிலை நிபுணர்
ஒருவர் பிப்ரவரி 22, அன்று, ஐ.நா. பாதுகாப்பு
அலவலய றகட்டுக்நகாண்டுள்ளார் .
உறுப்பு
நாடுகள்
வழங்கும்
றபார்
ஆயுதங்களால் மியான்ைாரின் பல குடும்பங்
கள்
மிகவும்
துயரத்திற்கு
ஆளாகிவரும்
நிலலயில், இதற்கு முற்றுப்புள்ளி லவக்க
றவண்டும்” என்று, ஐ.நா. ைனித உரிலைகள்
றபரலவக்கு
விடுத்துள்ள
அறிக்லகயில்,
றைற்கண்ண்ைவாறு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ைறலசியா, இந்தியா ைற்றும் சிங்கப்பூர் என
31 பங்குகளிலிருந்து பங்றகள்பாளர்கள்
இப்பயிற்சியில்
கலந்துநகாண்ைனர்.
இத்நதாைர்
பயிற்சிலய
பினாங்கு
ைல ைாவட்ைத்தின் ஆயர் நசபஸ்தியன்
பிரான்சிஸ் அவர்கள், பங்றகற்பாளர்கலள
வரறவற்று,
வாழ்த்தித்
நதாைக்கி

2025-ம் யூபிலி
ஆண்டிற் ான
சின்னம் உருவாக் ப்
கோட்டி
திருஅலவயில் ஒவ்நவாரு 25-ம்
ஆண்டும் யூபிலி ஆண்ைாகும்.
புதியவழி நற்நசய்தி
அறிவிப்புப்பணி திருப்பீை அலவ,
2025-ம் யூபிலி விழாவிற்கான
சின்னத்லத உருவாக்குவதற்காகப்
றபாட்டி ஒன்ல அறிவித்துள்ளது.
‘நம்பிக்லகயின் திருப்பயணிகள்’
என் லையப்நபாருளில் 2025-ம்
ஆண்டிற்கான யூபிலி விழா
நகாண்ைாைப்படும்.
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க ாலாலம்பூர் மாமரை
மாவட்டத்தின் கேைாயர் புதிய
சோறுப்ோளர் ரள
நியமித்தார்.

தவக்கொலம்
தீமைமய
நன்மையொல்
பவல்லும் கொலம்

ைண்ணாய்
இருக்கி
றகாலாலம்பூர்: கைந்த பிப்ரவரி 17 அன்று, றகாலாலம்பூர் நீ
ைாைல ைாவட்ைத்தின் றபராயர் ஜூலியன் லியாவ் ாய்; ைண்ணுக்றக திரும்
அவர்கள்
அருள்பணியாளர்களில் சிலலர புதிய நபாறுப் புவாய்” என்று திருநீற்றுப்
புதனன்று கத்றதாலிக்கத்
பில் அைர்த்தியுள்ளார். அதன்படி:
திருவழிபாட்டில்
பயன்
படுத்தப்படும் வார்த்லத
ஆயர் பதில் குருக்கள் (Vicar Generals)
கலள
லையப்படுத்தி
சிந்தித்தால்
இந்த
விவிலிய
1. திருஅலவ சட்ை எண் 475-1 -ன் படி
வார்த்லதகள்
நம்மில்
நம்பிக்லகயற்
ஒரு
அ) றபரருட்தந்லத ((Msgr) நபட்ரிக்
நிலலலய
உருவாக்
றபாட்வில், பங்குத்தந்லத புனித
குவதற்குப் பதில், நைது
றதாைஸ் றைார் பங்கு, சுபாங் நஜயா.
நிலலயற் த் தன்லைலய
யும், அதலன ைாற் வல்ல
ஆ) றபரருட்தந்லத (Msgr)
இல வனின் அருகாலை
தனிஸ்லாஸ் சூலசைரியான்,
லயயும்
நைக்குணர்த்
பங்குத்தந்லத, திருஇருதய ஆண்ைவர்
துவலத
நாம்
காண
பங்கு, பீல் சாலல.
முடியும்.
ைண்
என்
அலையாளம்
அழிலவக்
ஆகிய இருவரும் ஆயர் பதில்
குறிப்பதாகத்
நதரிந்தா
அருள்பணியாளர்காக நபாறுப்பில்
லும், நம்மில் ஒருவராய்ப்
அைர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.
பி ந்து, இ ந்து புலதக்
கப்பட்டு,
மீண்டும்
2. ைாைல ைாவட்ை அலுவகத் தலலலைச்
உயிர்த்த
கிறிஸ்துவின்
நசயலராக :
வழியாக, இந்த ைண்ணும்
புனித அந்றதாணியார் பங்கு, ஜலான்
உயிர் தரும் சக்தி நபறு
றராபரட்சன், பங்குத்தந்லத அருள்பணி
கின் து. இந்த ைண்ணில்
ைாக்ைர் கிளரன்ஸ் றதவதாஸ் அவர்கள்
தற்றபாலதய கலாசாரம்,
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்
நன்லை தீலை குறித்த
உணர்லவ
இழந்திருந்
தாலும்,
தீலைகலள
நன்லையால் நவல்ல முடி
யும் என்பலத கத்றதா
லிக்க கிறிஸ்தவர்கள் தம்
முழு சக்தியுைன் உலகிற்கு
வலியுறுத்த றவண்டும்

அருள்பணி அந்மைாணி பிள்தை
அவர்கள் 32-ம் ஆண்டு
குருத்துவ அருள்பபாழிதவக்
பகாண்டாடினார்.

பாரிட் புந்தார்: இங்குள்ள புனித ஆறராக் கிய அன்லன
பங்குத்தந்லத அந்றதாணி பிள்லள அவர்களின் 32-ம்
ஆண்டு குருத் துவ அருள்நபாழிவு நகாண்ைாட்ைம்
கைந்த பிப்ரவரி 14-ம் திகதி திருப் பலியுைனும்
விருந்துபசரிப்புைனும் நைந்றதறியது.
அன்று திருத்நதாண்ைர் சார்ல்ஸ் லாசரஸ் உைனிருக்க
ஓய்வுப்நபற் ஆயர் அந்றதாணி நசல்வநாயகம் அவர்கள்
திருப்பலிக்குத் தலலலைறயற் ார். ஆயர் தைதுலரயில்,
குருத்துவ
அலழப்புக்கு
இல றவண்ைல்
நசய்ய
அலனவருக்கும் அலழப்பு விடுத்தார்.
அவ்விழாவில்,
அருள்பணி
அந்றதாணி
பிள்லள
அவர்களின் தாயார் திருைதி லூர்தம்ைாள், வயது 98
உைனிருந்து
ைகலன
வாழ்த்தினார்
என்பது
குறிப்பிைத்தக்கது. இக்நகாண்ைாட்ைம் பங்கின் Spg 3
எனும்
அடிப்பலை
திருஅலவ
சமூகத்தினால்
ஏற்பாடுநசய்யப்பட்ைது.

உறமவ புதுப்பிக்க
வருவதத இத்தவக்கொலம்.
இல
ைானிை உ லவ
புதுப்பிக்க வருவறத இத்
தவக்காலம். இவ்வு லவ
புதுப்பித்து நகாள்ள ைனி
தனுக்கும்
இல வனுக்
குமிலைறய உலரயாைல்
நசய்ய நம்லை அலழக்
கின் து இத் தவக்காலம்.
நைது வாழ்வில் பல்றவறு
வழிகளில் நம்றைாடு உ
வாடிய இல வன் - இத்
தவக்காலத்தில்
தன்
பாடுகளின்
வழியாக
நம்றைாடு அவர் நகாண்
டுள்ள
அன்பு லவ
உறுதிபடுத்த
நைக்கு
அலழப்பு
விடுக்கின்
காலறை இந்த தவக்காலம்.

இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல் !
தவக்காலத்தின் ஆரம்ப கால நிலலக்கு நாம்
நநருங்கி
வருகிற ாம்.
அடுத்தவலரக்
குல க் கூறுவது, குற் ம் சாட்டுவது,
பழிச்நசால்வது றபான் லவ நபரும்பான்
லைறயாரின் இயல்பாகறவ இருக்கின் து.
“நசால், ைனிதரின் உள்ளப் பண்பாட்லைக்
காட்டுகி து” என்று இன்று முதல் வாசகம்
நைக்கு நவளிப்படுத்துகின் து. ைனிதனி
ைமிருந்து
நவளிப்படும்
வார்த்லதகள்
ஒவ்நவான்றும் அவன் ைனதில் உள்ள
எண்ணங்கலள
நவளிப்படுத்துகின் ன.
உலரயாைல், றபச்சு என்று ஒன்று ைட்டும்
இல்லலநயனில் ைனித வாழ்வு ையான
ைாகத்தான் காட்சியளிக்கும்.
இன்ல ய சீராக் ஞானநூல் வழியாக
ஒருவருலையப்
றபச்லசக்
நகாண்றை
அவரின் குணத்லத அறிந்துக் நகாள்ளலாம்
என அறிகிற ாம். இதில் சில றவலளகளில்
நாம் பி லர சிலுலவப் பாலதயின் முதல்
நிலலக்குப் பலலரத் தள்ளிவிடுகிற ாம்.

இன்ல ய வாசகங்கள் பி லரத் தீர்ப்
பிைாைல் எப்படிப் புரிந்துக்நகாள்வது, எது
நிலலயானது, எது நிலலயற் து என்பறதாடு
தினமும் சுய ஆய்வு நசய்து தம் குல கலள
இனங்கண்டு திருத்திக்நகாள்ளும் புனித
வழிலயக் காட்டுகின் ன. சாவு முற்றிலும்
ஒழிந்தது என்று புனித பவுல் இரண்ைாம்
வாசகத்தில் கூறுகி ார். சாவு உைல் சார்ந்த
ஒன் ல்ல, தீய இயல்பின் ஒட்டு நைாத்த
வடிவாகச் சுட்டிக்காட்ைப்படுகி து.
இன்ல ய நற்நசய்தியில் ைரமும், கனியும்
உவலையின் மூலம்
நைது வார்த்லத
களாகிய கனிக்கும் இயல்பாகிய ைரத்திற்கும்
உள்ள நதாைர்லப எடுத்துலரகின் ார்
இறயசு.
வாழ்நாள்
முழுவதும்
நல்ல
வார்த்லதகளாகிய கனிகலள உண்ணாைல்,
புளிப்பும் உவர்ப்பும்
நில ந்த காய்க
ளாகியத் தீய நசாற்கலளப் பயன்படுத்து
றவாறர இன்று நம்மிலைலயறய உள்ளனர்.
நல்லவர் நல்லலதறயப் றபசுவர், உள்ளம்

நல்லதாக இருந்தால் ஒருவரது நசால்லும்
நசயலும்
நல்லலவயாகறவ
இருக்கும்”
நகட்ை கனி தரும் நல்ல ைரமுமில்லல நல்ல
கனி
தரும்
நகட்ை
ைரமுமில்லல”
ஒவ்நவாரு ைரமும் அதனதன் கனியாறல
அறியப்படும் என்று நற்நசய்தி வாசகம்
கூறுகி து. நாம் கைவுளின் சாயலாக
பலைக்கப்பட்டிருக்கிற ாம்
என்பலத
உணர்ந்தால் நாம் நற்கனி நகாடுக்கும்
ைரங்களாக வாழ்றவாம்.
உண்லைலயப்
றபசுறவாம், நல்லலதறயப் றபசுறவாம்.
நசால்லில் தூய்லை இருந்தால் நைது
உள்ளமும் தூய்லையாக இருக்கும். நம்
பாவங்கலளப் பி ர் மீது சுைத்தாைல் ைனம்
வருந்தி ைன்னிப்புப் நபற்று ைகிழ்றவாடு
வாழ்றவாம். தன்லன ைட்டும் நல்லவன்,
நல்லவள் என எண்ணுவது அறியாலையின்
உச்சம்,
அகங்காரத்தின்
நவளிப்பாடு,
என்னிைம் உள்ள குல கலளக் கலளந்து
புனித வழியில் நாம் நைக்கும் றபாது, எனது
குடும்பமும் ைாறும், திருஅலவயும் ைாறும்

புனிதைலையும். இனியாவது அடுத்தவலரப்
புண்படுத்தும், அவைானப்படுத்தும் எலத
யும் தவிர்த்து தவற
நசய்திருந்தாலும்
அவர்கலளயும்
இறயசுலவப்
றபால
இரக்கத்துைன் நைத்துறவாம். ‘நல்லாரின்
நசாற்கள்
வாழ்வளிக்கும்
ஊற் ா
கும்’ (நீநைா 10:11) என்கி து நீதிநைாழிகள்
நூல். எனறவ, நாம் நல்லவற்ல ப் றபசி,
நற்கனிகள்
தருறவாம்.
அதன்வழியாக
இல யருலள நில வாகப் நபறுறவாம்.
-சவரிநாதன், சுங்லகபட்ைாணி
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