
08.12.2015-1:- தூய பேதுரு ேசிலிக்கா புனிதக் கதவு திறக்கும் திருவழிோடு. 

செவ்வாய் வத்திக்கான் 

வளாகத்தில் இடம்சேற்ற 

திருப்ேலியில் இறுதி ஆசிருக்கு 

முன்னதாக புனிதக் கதவு திறக்கும் 

திருவழிோடு சதாடங்கியது. 

ெபகாதர ெபகாதரிகபள, நம் மீட்ேர் இபயசுவில் நாம் சகாண்டுள்ள 

விசுவாெத்தால் வழிநடத்தப்ேட்டு மற்றும் அமல அன்னன மரியின் 

ோதுகாவலில் இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்னட ஆரம்பிக்கிபறாம். நம் 

முன்னால் புனிதக் கதவு திறக்கிறது. இப்புனிதக் கதவு கிறிஸ்துபவ. நம் 

இதயங்கனள தூய ஆவியாரின் செயலுக்குத் திறந்து னவப்போம். 

கிறிஸ்துவின் சேயரில் அனமதியில் புனிதக் கதனவ சநருங்கிச் 

செல்பவாம் என்று ஒரு தியாக்பகான் முதலில் வளாகத்தில் வாசித்தார். 

 

பின்னர் பீடப் பரிசாரகர் குழுவைத் த ாடர்ந்து, 

அருள்பணியாளர்கள், துறவிகள், தபாதுநிவையினர் பிரதிநிதிகள் 

குழுக்களும், ஆயர்களும், கர்தினால்களும் பைனியாக, தூய பபதுரு 

பசிலிக்காவின் புனி க் க வின் முன் தசன்று நின்றனர். அ ன்பின்னர் 

திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ் அைர்களும் தசன்று புனி க் க வின் முன் 

நின்றார். அங்கு ஏற்கனபை நின்றுதகாண்டிருந்  முன்னாள் திருத் ந்வ  

16ம் தபனடிக்ட் அைர்கவள ைாழ்த்திய பின்னர் தசபம் தசான்னார் 

திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ். 

எல்ைாம் ைல்ை இவறைா, இரக்கமும் மன்னிப்பும் நிவறந் ைபர, 

நற்தசய்தியின் மகிழ்வில் சபகா ர சபகா ரிகவள அன்பு கூரவும், 

அருளின் ஆண்டில் ைாழவும் எங்களுக்கு ைரம்  ாரும். தூய ஆவியாவரத் 

https://www.facebook.com/reflectionsbypopeintamil/photos/a.513731392045906.1073741828.511251735627205/923704014381973/?type=3


த ாடர்ந்து எம்மில் தபாழிந் ருளும் என்று தசபித்து அமை அன்வனயின் 

உ விவயயும் நாடினார் திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ். பின்னர் நீதியின் 

க வுகள் எனக்குத் திறக்கட்டும் என்று தசால்லி, மரபுப்படி  னது இரு 

கரங்களாலும் புனி க் க வை மூன்று முவற  ள்ளித் திறந் ார். பின்னர் 

அவ்விடத்தில் நின்று சிறிது பநரம் தசபித் ார். பின்னர் அைர் பசிலிக்கா 

உள்பள பபாய் நிற்க, திருத் ந்வ  16ம் தபனடிக்ட் அைர்களும் புனி க் 

க வு ைழியாகச் தசன்றார். 

பின்னர் கர்தினால்களும் ஆயர்களும், மற்றைர்களும் புனி க் க வு 

ைழியாகச் தசன்றனர். பசிலிக்காவில் தூய பபதுரு கல்ைவறப் பீடத்தின் 

முன்பாக வைக்கப்பட்டிருந்  தபரிய சிலுவை முன்நின்று 

 வைைணங்கிச் தசபித்து  னது அப்பபாஸ் லிக்க ஆசிவரயும் அளித் ார் 

திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ். இறுதியில், உங்கள்  ந்வ  இரக்கமுள்ளைராக 

இருப்பது பபால் நீங்களும் இரக்கமுள்ளைராக இருங்கள், அவமதியில் 

தசல்லுங்கள் என்று தியாக்பகான் ஒருைர் கூறினார். 

அத்துடன் புனி க் க வு திறக்கும் திருைழிபாடு நிவறைவடந் து. 

அ ன்பின்னர் இத் ாலிய அரசுத் வைைர் ஜார்பஜா மத் தரல்ைா உட்பட 

இத்திருப்பலியில் கைந்துதகாண்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் குழு புனி க் 

க வு ைழியாகச் தசன்று தசபித் னர். 

தசவ்ைாய் காவை திருப்பலிக்குப் பின்னர் பகல் 12 மணிக்கு 

மூபைவள தசப உவரயும் ைழங்கினார் திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ். புனி க் 

க வு திருைழிபாட்டில் கைந்துதகாண்ட திருத் ந்வ  16ம் தபனடிக்ட் 

அைர்களுக்கு நன்றி தசால்லியப ாடு அவனத்து விசுைாசிகளும் அைவர 

ைாழ்த்துமாறு பகட்டுக்தகாண்டார் திருத் ந்வ  பிரான்சிஸ். 

2015ம் ஆண்டு டிசம்பர் 8ம் ப தி த ாடங்கியுள்ள இரக்கத்தின் 

சிறப்பு யூபிலி ஆண்டு 2016ம் ஆண்டு நைம்பர் 20ம் ப தி நிவறைவடயும். 



இந்  இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்டு காைத்தில் கருவணச் 

தசயல்களில் ஈடுபடுபைாம். “நம் ைானகத்  ந்வ  இரக்கமுள்ளைராய் 

இருப்பது பபால்...(லூக்.6:36)” நாமும் இரக்கமுள்ளைர்களாக 

ைாழ்பைாம். 

ஆ ாரம் : ைத்திக்கான் ைாதனாலி 
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