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இயேசு தம் சீடர்களிடம் கூறிேது: “பிற இனத்தவரிடடயே தடைவர்கள் எனக்
கருதப்படுகிறவர்கள் மக்கடை அடக்கி ஆளுகிறார்கள். அவர்களுள் பபரிேவர்கள்
அவர்கள் மீது தங்கள் அதிகாரத்டதக் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் உங்களிடடயே அப்படி
இருக்கக்கூடாது. உங்களுள்
பபரிேவராக இருக்க விரும்புகிறவர், உங்கள்
பதாண்டராய் இருக்கட்டும். உங்களுள் முதன்டமோனவராக இருக்க விரும்புகிறவர்,
அடனவருக்கும் பணிோைராக இருக்கட்டும். ஏபனனில் மானிட மகன் பதாண்டு
ஏற்பதற்கு அல்ை, மாறாகத் பதாண்டு ஆற்றுவதற்கும் பைருடடே மீட்புக்கு ஈடாகத் தம்
உயிடரக் பகாடுப்பதற்கும் வந்தார்” என்று கூறினார். (மாற்கு 10:42-45)

16-வது உலக ஆயர் மாமன்றத்தின் முதல் கட்ட
தயாரிப்பு
மறறமாவட்டங்களில் ததாடங்குகிறது
ஆயர் தெபஸ்தியன் அவர்களின் விளக்கமளிப்பு
மயைசிோ-சிங்கப்பூர்-புருடை
வட்டார
கத்யதாலிக்க
ஆேர்கள்
மன்றத்தின்
ஆேர்கைாகிே நாங்கள், 2023-ல் ‘உடன்
நடத்தல்: ஒன்றிப்பு, பங்கெடுப்பு, மறைத்
தூது’ எனும் கருப்பபாருளில் நடட
பபறவுள்ை 1 6 -வது உைக ஆேர்கள்

பகாண்டு வழிநடத்தப்படவுள்ை இந்த
ஆேர்கள் மாமன்றத்திற்கான பெேல்பாடு
கள், திருஅடவயில் பவறும் ஆவைங்
கடைத்
தோரிப்பதற்கானடவ
அல்ை.
மடறவாட்டத்தின் அடனத்துநிடை இடற
மக்களுக்கும்
பெவிொய்த்தல்
மற்றும்

நாட்டி, இழந்த நம்பிக்டகக்கு வலுவூட்டி,
ஒருவர் ஒருவரிடமிருந்து கற்றுக்பகாண்டு
‘உடன்
பேணிக்கும்
திருஅடவக்கான
உருமாற்றம் ஏற்பட யவண்டும் என்பது
இந்த மாமன்றத்தின் தடைோே யநாக்கம்.
இந்த ‘உடன் நடத்தல்’ திருஅடவக்கான
தூரயநாக்கின் பெேல்பாட்டுக்கு இடற
மக்கைாக,
வாழ்க்டக, நம்பிக்டக, பண்
பாடு மற்றும் ஏடழயோரின் உள்ைத்
தினராக, அருள்பணிோைர்கள், இருபால்
துறவறத்தார் மற்றம் பபாதுநிடையினர்
ோவடரயும் உள்ைடக்கிே மடறத்தூதுடரக்
கான திருஅடவோக நாம் முன்யனாக்கிச்
பெல்யவாம்.
யமலும், திருத்தூதர்களின் திருஅடவோக,
திருத்தூதர்களின்
வழிமரபினர்கைாக,
திருத்தந்டதயுடன் ஒன்றித்த ஆேர்கைாக
வும் முன்யனாக்கி நடப்யபாம்.
அயத
யவடையில், பன்முகத்தன்டமயில் ஒற்று
டமடேயும்
அன்பு மற்றும் உண்டம
ஆகிேவற்டற கடடப்பிடித்தலிலும் உறுதி
பபறுயவாம்.
இந்த ‘உடன் பேணிக்கும் திருஅடவக்கான
தூரயநாக்கு நம்டம பின்வருவனவற்றுக்கு
அடழக்கிறது:
1. சுயமனமாற்ைத்திற்ொன பயணம்
மமற்கொள்ள.
2. திருஅறையின் ைழியாெ, தூய ஆவியாரின்
ைழிொட்டுதலுக்குக் கீழ்ப்படிய.

மாமன்றத்தின் மடறமாவட்ட அைவிைான
திறப்பு நிகழ்வுக்கு நன்றிகூறக் கடடமப்
பட்டுள்யைாம்.
ஒவ்பவாரு மடறமாவட்டத்திலும் பகாடுக்
கப்பட்ட
தோரிப்பு
வழிகாட்டிகடைக்

அவர்களுடன் கைந்துடரோடல் யமற்பகாள்
ளுதல் வழி யெகரிக்கப்படும் உண்டம
நிடைகடைத் பதாகுத்து, படிப்படிோக
உச்ெநிடை ஆமர்வுக்காக உயராடமக்குக்
பகாண்டு
பெல்வதாகும்.
இதன்வழி
மனப்புண்கடை ஆற்றி, நல்லுறடவ நிடை

2023-ல் நடடபபறவுள்ை 16-வது ஆோா்
மாமன்றத்திற்கு இட்டுச் பெல்லும் பெேல்
பாடுகள், ஒவ்பவாரு உள்ளூர் திருஅடவ
யிலும்
பதாடங்கும்
இவ்யவடையில்
அவற்றில் உண்டமோகப் பங்பகடுப்பதன்
வழி யமற்கண்ட இரு தூரயநாக்குகடையும்
நம்மால் அடடே இேலும்.
அகிை உைக பாதுகாவைரான புனித
யோயெப்பு மற்றும் திருஅடவயின் தாோகிே

மரிோ நமது மயைசிோ-சிங்கப்பூர்-புருடை
வட்டார திருஅடவக்காக பரிந்துடரப்பார்
கைாக.

நீங்கள் யமற்ண்ட ஆேர்கள் மன்றத்தின்
அெல் அறிக்டகடே கீழ்க்கண்ட
அகப்பக்கத்தில் காைைாம்.
https://cbcmsb.org/synod-of-bishops2023/

தடைவர்,
ஆேர் பெபஸ்திேன் பிரான்சிஸ்,
மயைசிோ-சிங்கப்பூர்-புருடை வட்டார
கத்யதாலிக்க ஆேர்கள் மாமன்றம்
(CBCMSB)

க ோலோலம்பூர் மோமறைமோவட்டத்தில் மனநலச் கேறவ றமயம் அறமந்தது
காஜாங்: உைக சுகாதார நிறுவனம் மனநை
பிரச்ெடனகள் குறித்து பபாதுமக்களிடடயே
விழிப்புைர்வு
ஏற்படுத்துவதற்காக,
அக்யடாபர் 10-ம் திகதிடே ‘உைக மனநை
தினம்’ என்று அறிவித்துள்ைது. இத்தினத்டத
முன்னிட்டு,
யகாைாைம்பூர்
மாமடற
மாவட்டம் ‘ Shalom Careline’ எனும்
உைர்வுப்பூர்வ ஆதரவு ஊடக டமேம்
ஒன்டறத் யதாற்றுவித்தது.
காஜாங், திருக்குடும்பப் பங்கின் காடை 10
மணி திருப்பலிக்குப் பிறகு நிகழ்வுற்ற இந்த
டமேத்தின் அதிகாரப்பூர்வ திறப்பு நிகழ்வு
பங்கின்
இடையோர்
வடைபோளியில்
(youtube) யநரடிோக ஒளிபரப்பு பெய்ேப்
பட்டது. யகர்டைன் எனும் இப்பணிக்
குழுவிற்குப் பபாறுப்யபற்றிருக்கும் அருள்
தந்டத பிலிப் சுவா அவர்கள் இந்த
பதாற்றுயநாய்
காைத்தில்
இப்பணிக்

அருள்தந்டத பிலிப் சுவா

குழுவானது தூே ஆவிோரின் ஒரு பகாடட
என்றார். மனவுடைச்ெளுக்கும் ஆைாகும்
அடனவருக்கும் தனது யெடவடே வழங்க
விருக்கும் இப்பணிக்குழுடவ 03-2723 7272
என்ற எண்ணுடன் பதாடர்பு பகாள்ைைாம்
என்றும் அவர் பதரிவித்தார். இஸ்ைாமிேர்
தவிர்த்து
மற்றடனவரும்,
மனவுடைச்
ெலுக்கும் இதர மனம் ொர்ந்த பிரச்
ெடனகளுக்கும், திங்கள் பதாடங்கி ஞாயிறு
வடர ஒவ்பவாரு நாளும் காடை 10.00
மணித்பதாடங்கி பிற்பகல் 1.00 வடரயிலும்,
இரவு 7.00 பதாடங்கி 11.00 வடரயிலும்
இப்பணிக்குழுயவாடு பதாடர்புபகாள்ைைாம்
என அவர் யமலும் கூறினார். இச்யெடவ
முற்றிலும் இைவெமாக வழங்கப்படுவயதாடு,
உதவி
நாடி
வருயவாரின்
விபரங்கள்
அடனத்தும் இரகசிேமாகப் பாதுகாக்கப்படும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்பணிக்குழுவிற்கு ஆயைாெடனயும் நல்ைா
தரவும் அளித்துவரும் யபராேர் ஜூலிேன்

லிோவ் அவர்களுக்கு நன்றி பதரிவித்து
பகாண்டார் அருள்தந்டத பிலிப் சுவா.
-Gwen

Manickam (தமிழாக்கம் ஆர்.யக)
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16- து உலக ஆேர்கள்

மோமன்றம் 2023-ல் கூடுகிறது
வத்திக்கொன்:
இவ்வொண்டு அக்றடொ ர்
முதல் 2023-ம் ஆண்டு அக்றடொ ர் முடிய,
ஈரொண்டுகள், கத்றதொலிக்கத் திருஅலவயில்
நலடப றும் உலக ஆயர்கள் ைொைன் த்
தின் தயொரிப்புத் திருப் லிலய, திருத்தந்லத
பிரொன்சிஸ் அவர்கள், அக்றடொ ர் 10, கடந்த
ஞொயி ன்று
தலலலைறயற்று
நில
றவற்றினொர்.
16-வது உலக ஆயர்கள் ைொைன் த்தின்
இறுதிக்
கூட்டங்கள்
2023ம்
ஆண்டு
அக்றடொ ர்
ைொதத்தில்
வத்திக்கொனில்
திட்டமிடப் ட்டிருந்தொலும், இந்த ைொைன்
ம், இப்ற ொது ஒவ்பவொரு தலத்திரு
அலவகளொன
ஒவ்பவொரு
ைல
ைொவட்டத்தின் ங்குகளிலிருந்தும் கூடுதல்
ங்றகற்புடன் ஆரம் ைொகியுள்ளது என்
லத உணர்த்தும் வண்ணம், இம்ைொ
ைன் த்தின்
துவக்கத்
திருப் லிலய,
வத்திக்கொன் புனித ற துரு ற ரொலயத்தில்
திருத்தந்லத நில றவற்றினொர்.
திருஅலவயில் துவங்கியுள்ள இம்ைொைன் ம்,
ெந்தித்தல், பெவிைடுத்தல், ைற்றும் பதளிந்து
றதர்தல் ஆகிய மூன்று
ண்புகலளக்
பகொண்டிருக்கறவண்டும் என் லத, திருத்
தந்லத
பிரொன்சிஸ்
அவர்கள்
தன்
ைல யுலரயின் லையக்கருத்தொகப் கிர்ந்து
பகொண்டொர்.

சந்தித்தல்
இந்த
ஞொயி ன்று
வைங்கப் ட்டிருந்த
நற்பெய்திலய
லையப் டுத்தி
தன்
ைல யுலரலயத் துவக்கியத் திருத்தந்லத,
இந்த நற்பெய்தியின் ஆரம் த்தில், "இறயசு
பு ப் ட்டுச் பென்று பகொண்டிருந்தற ொது"
என்று
கூ ப் ட்டிருந்த
பெொற்கலளச்
சுட்டிக்கொட்டி, இறயசு, ைக்கலளச் ெந்திப்
தில் ஆர்வமும் தி லையும் பகொண்டிருந்த
லதப்ற ொல், நொமும், இந்த ெந்திப்புக்
கலலலய வளர்த்துக்பகொள்ள அலைக்கப்
ட்டுள்றளொம் என்று எடுத்துலரத்தொர்.
ெந்திப்புக்கலலலய வளர்ப் தற்கு, இல
வலன றநொக்கியும், அயலவலர றநொக்கியும்
தி ந்தைனம்
பகொண்டிருப் து,
முதல்

மறறத்தூது ஞோயிறு
(Mission Sunday)

அடுத்த

ோரம் 24-10-2021 ,

ஆண்டின் பபோதுக்கோலம்

30-ம் ஞோயிறன்று மறறத்தூது
ஞோயிறு

பகோண்டோடப்படுகிறது.
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றதலவ என் லத, திருத்தந்லத பிரொன்சிஸ்
அவர்கள் வலியுறுத்திக் கூறினொர்.
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16- து உலக ஆேர்கள் மோமன்றம்
ஒரு கண்ய
திருத்தந்லத புனித 23-ஆம் றயொவொன்
1959-ஆம்
ஆண்டு
ெனவரி
ைொதம்
இரண்டொம் வத்திக்கொன் திருச்ெங்கத்லதக்
கூட்டவிருப் தொன
தனது
அறிவிப்பு
அறிக்லகயில்,
திருஅலவயின்
ென்னல்
கலளத் தி ந்துவிட்டு, புதிய கொற்று
உட்புகட்டும் என்று பவளிப் டுத்திய
திருஅலவயின் ஒட்டுபைொத்த ஏக்கத்லத
நில வு
பெய்தொர்.
திருஅலவயின்
நிறுவனரொகிய ஆண்டவர் இறயசு தன்
உயிர்ப்பின் ஆவியினொல் திருஅலவலயத்
பதொடர்ந்து
புதுப்பித்துக்பகொண்டு
கொலத்திற்றகற் தலலலைப் ப ொறுப் ொள
ரொக திருத்தந்லத பிரொன்சிஸ் அவர்கலள
இன்னொள்களில் நைக்குக் பகொலடயொகத்
தந்துள்ளொர்.

பசவிமடுத்தல்
இல வலனயும், ைனிதர்கலளயும் ெந்திப்
தற்கு
மிக
முக்கியைொன
றதலவ,
பெவிைடுக்கும்
ண்பு என் லத, தன்
இரண்டொவது கருத்தொகக் கூறியத் திருத்
தந்லத, எவ்வித முற்ெொர்பு எண்ணங்களும்
இன்றி, தி ந்த உள்ளத்துடன் பெவிைடுப்
து,
உண்லையிறலறய,
திருஅலவக்கு
மிகவும் றதலவயொன ஒரு ண்பு என்று
கூறினொர். ஒவ்பவொரு தலத் திருஅலவயிலி
ருந்தும்
றகட்கப் டும்
றகள்விகள்,
உணர்த்தப் டும்
கவலலகள்,
ைற்றும்
நம்பிக்லககள் ஆகியவற்றிற்கு பெவிைடுப் து
இந்த ைொைன் த்தின் முக்கிய தயொரிப் ொக
இருக்கறவண்டும் என்று திருத்தந்லத தன்
ைல யுலரயில் பதளிவு டுத்தினொர்.

பதளிந்து ததர்தல்
ெந்தித்தல் ைற்றும் பெவிைடுத்தல் என் இரு
நிலலகளும் தன்னிறலறய முடிவுகள் அல்ல
ைொ ொக, அவற்றின் வழிறய, அலனவரும்
இலணந்து, ெரியொன பதரிவுகலள றைற்
பகொள்ள பதளிவுகள் உருவொக றவண்டும்
என்று தைது ைல யிலரயில் றைலும்
வலியறுத்தினொர்.

Synod என்னும் ஆங்கில பெொல் கிறரக்க
பைொழியில் Syn – odos என்னும் இரு
பெொற்களின் பிலணப் ொகும். Syn என் து
"உடன்" (with / together) என்றும், odos
என் து " ொலத / யணம்" (road / way)
என்றும்
ப ொருள் டும்.
எனறவ
"சினட்" (Synod) என்று பெொல்லும்ற ொது
ஓர் இலக்லக றநொக்கிய ஒருங்கிலணந்த
கூட்டுப் யணம் என்று ப ொருள் டம்.
தமிழிறல "ைொைன் ம்" "திருப்ற ரலவ"
"திருச்ெங்கம்"
என்று
குறிப்பிடுவது
இத்தலகய முயற்சியின் அலைப்ல யும்
அது பெயல் டும் முல லயயும்
குறிப்
தொகவுள்ளது.
மொமன்றத்தின் அடையளச் சின்னம்
 விண்லணத் பதொடும் ஞொனமும்
ஒளியும் நில ந்த ப ரிய
ைரம்.
அ ொர வலிலையும் நம்பிக்லகயும்
பகொண்டதொக அது சிலுலவலயப்
பிரதி லித்து நிற்கி து.
 கதிரவன் ற ொன்று ஒளி தரும் வட்ட
வடிவிலொன நற்கருலணலய அது

பெறரொம் லூயிஸ் - வத்திக்கொன் பெய்திகள்

கருப்ப ொருள்
‘நொங்கள் கண்ைடதயும்
தகட்ைடதயும்
எடுத்துடைக்கொமலிருக்க
எங்களொல்
முடியொது’ (தி. .4:20)

ோட்டம்
கனியொக்குகி து. லககளொக, சி கு
களொக விரிந்துள்ள அதன் கிலளகள்
தூய ஆவியொலரயும் பிரதி லிக்கின்
ன.
 இல ைக்கள் றதக்கநிலலயில் இல்லொ
ைல், யணப் ட்டவர்களொய், ‘சினட் ‘
என் ச் பெொல்லின் ப ொருளுக்றகற் ,
இலணந்து யணிக்கின் னர்.
 இந்த வொழ்வின் ைரம் அவர்கள்
அலனவருக்குள்
சுவொெைொக்கும்
ப ொதுலையொன இயக்க உந்துதலொல்,
ைரத்திலிருந்றத தங்கள் யணத்லத
இல ைக்கள் பதொடங்குகின் னர்.
 இக்கூட்டப்
யணத்தில்
இடம்
ப ற்றுள்ள 15 நிைல் உருவங்கள் நம்
ைனிதத்தின் அலனத்து வொழ்க்லகச்
சூைல்கலளயும், தலலமுல யினலர
யும், துவக்க நிலலகலளயும் தங்களுக்
குள் பகொண்டுள்ளன.
 இந்தப் ன்முகத்தன்லைலய வலியுறுத்
தும் ஒளிையைொன ல
வண்ணங்
கறள ைகிழ்ச்சியின் அலடயொளங்க
ளொய் உள்ளன.
 இலளறயொர், முதிறயொர், ஆண்கள்,
ப ண்கள்,
இளம்
ருவத்தினர்,
குைந்லதகள்,
ப ொதுநிலலயினர்,
து வ த்றதொர்,
ப ற்ற ொர்கள்,
தம் தியர்கள், தனிறயொர், ஆறரொக்
கியைொனவர்கள்,
சி ப்பு
ைக்கள்
அலனவருைொக
ெை
தளத்தில்
யணிக்கும் இவர்களின் ைத்தியில்
எத்தலகய
டிநிலல
அலைப்பும்
(திருத்தந்லத. ஆயர்கள், அருள் ணி
யொளர்… )
இல்லல. ஆயரும்
து வ த்றதொரும் அவர்களின் முன்னி
லலயில்
இல்லொைல்,
அவர்களுக்
கிலடறய உள்ளனர்.
ஒன்றிலணந்த நடப்பு, உடன் நடத்தல்,
இலணந்து
யணித்தல் எனப்ப ொருள்
டும் சினட் என்னும் ைொைன் த்லதத்
திருஅலவக்கு
அறிமுகம்
பெய்துள்ள
திருத்தந்லத பிரொன்சிஸ், 2021ஆம் ஆண்டு
அக்றடொ ர்
ைொதம்
10ஆம்
றததி
ஞொயி ன்று உறரொலையில் இம்ைொைன் த்
தின் ொலத லயத் தி ந்து லவக்கின் ொர்.
அதலனத் பதொடர்ந்து உலபகங்குமுள்ள
ைல ைொவட்டங்களின் ஆயர்கள் அக்றடொ
ர் ைொதம் 17ஆம் றததி (இன்று) ஞொயிறு
வழி ொட்டில் தத்தம் ைல ைொவட்டங்களில்
இம்ைொைன்
பெயல் ொட்லட பதொடங்கி
லவக்கி ொர்கள்.
ெந்திப்ற ொம்- பெவிைடுப்ற ொம்பதளித்து றதர்றவொம்

பணியேற்யபோம் ! தோள்பணிய ோம் !
இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 29-ம்
ஞொயிறு, கிறிஸ்தவத்தின் தலலலைத்துவம்
ற்றி சிந்திக்கவும் பெயல் டவும் நொம்
அலைக்கப் டுகிற ொம். இறயசு பவளிப்
லடயொக "உங்களில் தலலவரொக இருக்க
விரும்புகி வர் பதொண்டரொகவும் முதன்
லையொனவரொக
இருக்க விரும்புகி வர்
கலடயவரொகவும் இருக்கட்டும்" என்கி ொர்.
புனித வுல் அடிகளொர் நொம் பெய்கின்
நல்ல பெயல்கலள, ணிகலள, பதொண்டு
கலள ொர்த்து விண்ணவர்
ைண்ணவர்
கீழுலறகொர்
றைலுலறகொர் அலனவரும்
நம்லை ணிந்து வணங்குவர், ொரொட்டுவர்
என்கி ொர் (பிலிப்பு 2:10). ைண்ணுலகில்
நொம் பெய்த நல்ல பெயல்கள் ைற் வர்கள்
இதயத்திலிருந்து ஒரு ற ொதும் நீங்கொது.
விண்ணுலகம் பெல்ல விரும்புறவொர்க்கு
அவர்களது நல்ல சிந்தலன, பெொல்,
பெயல்கள்,
நடத்லத
அலனத்தும்
றைலொனலவயொக
இருக்கும் என் து

நிச்ெயம். நொமும் வொழ்ந்தொல் அவர்கலளப்
ற ொல வொைறவண்டும் என்
ஆர்வம்
ஏற் டும். முதலில் பெொல்லொல் பெயலொல்
கடலையொல் தகுதி ப றுறவொம்
லலன
கடவுள் உறுதி பெய்வொர்.
நம்மில் ப ரும் ொலொனவர்கள் எல்லொவற்
றிலும் எனக்கு முதலிடம் பகொடுக்கப் ட
றவண்டும் என்று நிலனக்கிற ொம். அது
குடும் ைொக இருந்தொலும்,
நிறுவனைொக
இருந்தொலும் நொம் முதன்லையொன இடம்
வகிக்கறவண்டும்
என்றுதொன்
நிலனக்
கின்ற ொம். ஆனொல் அதற்கு உண்லையி
றலறய நொம் தகுதி உலடயவர்களொக
இருக்கிற ொைொ
என் ொல்
நிச்ெயைொக
இருக்கொது.
இறயசு பகொண்டிருந்த ைனநிலலலயப் ற்றி
கூறும் வுலடியொர் "தம்லைறய பவறுலை
யொக்கி அடிலையின் வடிலவ ஏற் ொர்"
என்கி ொர் (பிலி 2: 7) இலதறய இரண்டொம்
வொெகமும் "நம் தலலலைக் குரு நம்முலடய
வலுவின்லைலயக் கண்டு இரக்கம் கொட்ட

இயலொதவர்
அல்ல;
ைொ ொக
எல்லொ
வலகயிலும் நம்லைப் ற ொல றெொதிக்கப்
ட்டவர்" என எபி 4:15 கூறுகி து.
ப ொதுவொக ைக்கள் பதொண்டு ஆற்
முன்வரும்
சீடர்
இறயசுலவப்ற ொல
உயிலரக்
பகொடுப் தற்குத்
தயொரொக
இருக்கும் ணியொளரொக இருக்க றவண்டும்.
கடவுளொல் ைக்கள் பதொண்டு ஆற் றதர்ந்து
பகொள்ளப் டும் சீடர் துன்புறும் ஊழியரொக
இருக்கி ொர்.
அவர்
பநொறுக்கப் டவும்
வலதக்கப் டவும் றவண்டும். தம் உயிலரக்
குற் நீக்கப் லியொக தர றவண்டும். இறயசு
சீடர்களின் கொலடிகலளக் கழுவும் நிகழ்வு
அவர் ஆட்சியின் வலப்பு மும் இடப்பு மும்
அதிகொரத்றதொடு அைர் விரும்பும் சீடருக்குச்
சி ந்த ொடம். அவர் பெய்தது ற ொல பெய்ய
றவண்டியறத அவர் வழி பெல்ல விரும்பும்
சீடர் கற்றுக்பகொள்ள றவண்டிய அன் ொட
வொழ்க்லகப் ொடம்.
இறயசுவின்
சீடர்களொக,
ணியொளர்களொக
வொை

அவருலடய
நம்மிடத்தில்

அடிப் லடயொக
இருக்க
றவண்டியது
தொழ்ச்சி ைட்டுறை. ஆகறவ நொன் ப ரியவன்
உயர்ந்தவன் என் ஆணவத்லத அகற்றி
எல்லொருக்கும் நொன்
ணியொளன் என்
ைனநிலலயில்
ணிறவொடும்
தொழ்ச்சி
றயொடும் வொழ்றவொம். இல யருள் நில
வொய் ப றுறவொம்.
ஆவி. றடவிட, குளுவொங்

ப ொதுக்கொலம் 29-ஆம் ஞொயிறு
1-ம் வொெகம்:
தி. ொடல்:
2ம் வொெகம்:
நற்பெய்தி:

எெொ 53:10-11
33: 4-5. 18-19. 20, 22
எபி 4: 14-16
ைொற்கு 10: 35-45

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1
திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 1

