
18.11.2015-1:-புதன் மறைக்கல்வி உறை – இதயக் கதவுகள் திைந்தத 

இருக்கட்டும். 

திருஅறையில் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ள, 

‘இைக்கத்தின் யூபிலி 

ஆண்டு’ துைங்குைதற்கு 

இன்னும் 20 நாட்கதள 

உள்ள நிறையில், அந்த 

ஆண்டு குறித்தத தன் 

சிந்தறைகறள, புதன் மறைக்கல்வி உறையில் எடுத்தியம்பிைார் 

திருத்தந்றத பிைான்சிஸ். 

டிசம்பர் 8ம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட உள்ள இந்ே சிறப்பு யூபிலி 

ஆண்டின் முக்கியத்துவம் குறித்து இன்று த ோக்குதவோம் என ேன் 

மறறக்கல்வி உறரறயத் துவக்கிய திருத்ேந்றே பிரோன்சிஸ் அவர்கள், 

தமலும் தேோடர்ந்ேோர். 

மிகப்தபரும் திறந்ே கேவோக இருக்கும் இறறவனின் இரக்கம் 

குறித்து இன்று த ோக்குதவோம். யூபிலி ஆண்டின்தபோது, உலதகங்கும் 

உள்ள தபரோலயங்களில் திறந்து றவக்கப்படும் புனிேக் கேவுகள், இறற 

இரக்கத்தின் அறடயோளங்களோக உள்ளன. இந்ே யூபிலி ஆண்டில் திறந்து 

றவக்கப்படும் புனிே வோசல் வழியோக குடும்பங்கள் நுறைந்து 

தசல்வதுடன், ேங்கள் இேயங்கறளயும் மற்றவர்களுக்குத் 

திறக்கதவண்டும் என அண்றமயில்  டந்து முடிந்ே 'குடும்பம் குறித்ே 

ஆயர் மோமன்றம்' அறைப்பு விடுத்திருந்ேது.  ோம்  ம் கேவுகறள 

இறறவனுக்கு திறக்கதவண்டும் என இதயசு, தேோடர்ந்து ேட்டிக் 

தகோண்டிருப்பேோக அவதர தசோல்கிறோர்.  ம் கேவுகறளத் திறந்து,  ம் 

வீடுகறள அறனவரும் ஒன்றிறைந்து சந்திக்கும் இடங்களோகவும், 

குறிப்போக, உேவித் தேறவப்படுதவோறர வரதவற்கும் இடங்களோகவும் 



மோற்றும் வறகயில்  ோம் வோயில் கோப்போளர்களோகச் தசயல்பட 

தவண்டியது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நிறறந்ேது என்பறே உைர்தவோம். 

' ோதன வோயில்' என்று இதயசுவும்  ம்மிடம் கூறுகிறோர். அந்ே வோயிதல 

 ம்றம மீட்பு த ோக்கி வழி டத்திச் தசல்கின்றது.  ோம் அவர் வழியோக 

 டந்ேோல், நிறலத்ே போதுகோப்றபயும், விடுேறலறயயும் 

கண்டுதகோள்தவோம். திரு அறவயில் வோயில் கோப்போளர்களோக இருக்கும் 

 ோம்,  ல்லோயனின் மந்றேயில் இறைய விரும்பும் மக்கறள 

வரதவற்பவர்களோக தசயல்பட தவண்டும் என்ற அறைப்றபப் 

தபற்றுள்தளோம்.  ம் கிறிஸ்ேவ வீடுகள் ஒவ்தவோன்றும் இறற இரக்க 

கேவின் அறடயோளமோகவும், எடுத்துக்கோட்டோகவும் விளங்கட்டும். 

இதயசுறவச் சந்திக்க விரும்பி கேறவத் ேட்டும் அறனவருக்கும் 

திறந்ேேோக எப்தபோதும் இருக்கிறது இறற இரக்கத்தின் கேவு. 

இவ்வோறு, ேன் புேன் மறறக்கல்வி உறரறய வைங்கிய திருத்ேந்றே 

பிரோன்சிஸ் அவர்கள், தவள்ளியன்று உலகம் முழுவதும் சிறப்பிக்கப்பட 

உள்ள, உலக குைந்றேகள் தினம் குறித்து எடுத்துறரத்ேோர். சிறோர்கள் 

அடிறமகளோக்கப்படோமலும், ேவறோன முறறயில்  டத்ேப்படோமலும் 

இருக்கும் வறகயில் குைந்றேகறளப் போதுகோப்பது ஒவ்தவோருவரின் 

கடறமயோகிறது. 

குைந்றேகளின் இன்றறய நிறல குறித்து, குறிப்போக, ஆயுேம் ஏந்திய 

குழுக்களோல் சிறோர்கள் ஆயுேம் ஏந்ே றவக்கப்படுவது குறித்து, 

அறனத்துலக சமுேோயம் விழிப்புடன் தசயல்படும் என  ோன்  ம்புகிதறன். 

அதேதவறள, குடும்பங்களும், குைந்றேகளின் பள்ளிக்குச் தசல்லும் 

உரிறம மற்றும் கல்வி கற்பேற்கு இருக்கும் உரிறமகறள உறுதி 

தசய்பவர்களோக தசயல்படுவோர்களோக என்ற ஆவறல தவளியிட்ட 

திருத்ேந்றே பிரோன்சிஸ் அவர்கள், இம்மோேம் 21ம் தேதி, 'அன்றன மரி, 

தகோவிலில் கோணிக்றகயோக ஒப்புக் தகோடுக்கப்பட்ட விைோ' 

சிறப்பிக்கப்பட உள்ளது குறித்தும் எடுத்துறரத்து, ஆண், தபண் 

துறவிகளின் இறறயறைத்ேல்களுக்கோக இந்த ரத்தில்  ோம் இறறவனுக்கு 



 ன்றி கூறுதவோம், ேங்கள் தசபம் மற்றும் தமௌனப் பணிகள் வழியோக, 

அறடபட்ட மடங்களில் இருந்து தசறவயோற்றும் துறவிகளுக்கு  ோம் 

வைங்கும் ஆன்மீக மற்றும் தபோருளுேவிகளுடன் அவர்களுக்கு 

அருகோறமயில் இருப்தபோம், என விண்ைப்பித்ேோர். 

தமலும், புேன் தபோது மறறக்கல்வி உறரயில், தபோலந்து 

திருப்பயணிகறள வோழ்த்தியதபோது, தபோலந்தின் Solidarność 

தேோழிற்சங்கத்தின் உறுப்பினர்கறளப் போரோட்டினோர் திருத்ேந்றே. கடந்ே 

35 ஆண்டுகளோக, மனிேர் மற்றும் சமுேோயத்தின் அடிப்பறட உரிறமகள் 

போதுகோக்கப்படுவேற்கோக இச்சங்கம் ேன்றன அர்ப்பணித்து உறைத்து 

வருவறேக் குறிப்பிட்டோர் திருத்ேந்றே பிரோன்சிஸ். 1989ம் ஆண்டில் 

முன்னோள் தசோவியத் யூனியனில் கம்யூனிசம் கவிழ்க்கப்படுவேற்கு 

Solidarność சங்கத்தின்  டவடிக்றககள் உேவியுள்ளன என்பது 

குறிப்பிடத்ேக்கது. 

புேன் தபோது மறறக்கல்வி உறரயின் இறுதியில் அறனவருக்கும் ேன் 

அப்தபோஸ்ேலிக்க ஆசீறரயும் அளித்ேோர் திருத்ேந்றே பிரோன்சிஸ் 

அவர்கள். 

 

இந்ே விண்ைப்பத்திற்குப் பின், அறனவருக்கும் ேன் 

அப்தபோஸ்ேலிக்க ஆசீறரயும் அளித்ேோர் திருத்ேந்றே பிரோன்சிஸ் 

அவர்கள். 

ஆேோரம் : வத்திக்கோன் வோதனோலி 

 


