
25.11.2015-2:- திருத்தந்ததயின் 11வது வவளிநாட்டுத் திருத்தூதுப் பயணம்- 

தநர ாபியில் முதல் நாள் நிகழ்வுகள் 

 

அன்பு வநஞ்சங்கரே, ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தில் கத்ரதாலிக்கத் திருஅதவ 

ரவகமாக வேர்ந்து வரும் சூழலில், அக்கண்டத்தில் 2012ம் ஆண்டில் 

இருபது ரகாடியாக இருந்த கத்ரதாலிக்கரின் எண்ணிக்தக, 2050ம் ஆண்டில் 

ஐம்பது ரகாடியாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிதையில், 

ஆப்ரிக்க மக்கதே ரநரில் கண்டு, அவர்கதே விசுவாசத்தில் ரமலும் 

உறுதிப்படுத்தவும், வன்முதறகோல் பாதிக்கப்பட்டுள்ே அக்கண்டத்தில் 

அதமதி, ஒப்பு வு, புரிந்துவகாள்தல் ஆகியவற்தற ஊக்குவிக்கவும், 

திருத்தந்தத பி ான்சிஸ் அவர்கள் ஆப்ரிக்காவுக்கான தனது முதல் 

திருத்தூதுப் பயணத்தத புதனன்று வதாடங்கியுள்ோர். உர ாம் ரந ம் 

காதை 7.45 மணிக்கு A330 ஆல் இத்தாலியா விமானத்தில் வகன்யா, 

உகாண்டா, மத்திய ஆப்ரிக்க குடிய சு ஆகிய மூன்று ஆப்ரிக்க நாடுகளுக்கு 

ஆறு நாள் பயணத்ததத் வதாடங்கிய திருத்தந்தத, விமானத்தில் 

பத்திரிதகயாேர்கதேயும் சந்தித்து வாழ்த்தினார்.  

புதன் உள்ளூர் நேரம் மாலை 5 மணிக்கு, அதாவது, இந்திய 

இைங்லை நேரம் இப்புதன் மாலை 7.30 மணிக்கு, கைன்யத் தலைேைர் 

லேநராபியின் Jomo Kenyatta அலைத்துைை விமாை நிலையத்தில் 

கென்றிறங்கிய திருத்தந்லத பிரான்சிஸ் அவர்ைலை, கைன்ய 

அரசுத்தலைவர் Uhuru Kenyatta, லேநராபி ஆளுைர் Evans Kidero, கைன்ய 

ைர்திைால் John Njue உட்பட பை ஆயர்ைள் வரநவற்றைர். ஆப்ரிக்ை மரபு 

ேடைக் குழுக்ைளும் பாடலுடன் ஆடி திருத்தந்லதலய வரநவற்றை. 

அவ்விமாை நிலையத்திலிருந்து லேநராபி அரசு இல்ைத்திற்கு 

https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.910520522371137/910519285704594/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.910520522371137/910520062371183/?type=3
https://www.facebook.com/VaticanRadioTamil/photos/pcb.910520522371137/910520432371146/?type=3


திருத்தந்லத ைாரில் கென்ற 19 கிநைா மீட்டர் தூரம் முழுவதிலும் 

கபருந்திரைாை மக்ைள் திரண்டிருந்து லைைலை ஆட்டி மகிழ்நவாடு 

ஆரவாரம் கெய்து தங்ைளின் வரநவற்லப கவளிப்படுத்திைர். 

நூற்றுக்ைணக்ைாை ைாவல்துலறயிைரும் ொலைைளில் பாதுைாப்புப் 

பணியில் இருந்தைர். அச்ெமயத்தில் பாதுைாப்புப் பலடயின் 

கெலிைாப்டர் வாைத்தில் வட்டமிட்டுக் கைாண்டிருந்தது. லேநராபியில் 

குலறந்தது பத்தாயிரம் ைாவல்துலறயிைரும் பாதுைாப்புப் பணியில் 

ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ைைர் என்று கெய்தியாைர்ைள் கூறுகின்றைர். 

லேநராபி அரசு மாளிலையில், வத்திக்ைான் மற்றும் கைன்ய ோடுைளின் 

பண்ைள், 21 துப்பாக்கிைள் எை அரெ வரநவற்பு நிைழ்வு இடம்கபற்றது. 

பின்ைர், கைன்ய அரசுத்தலைவர் Uhuru Kenyatta அவர்ைலைத் தனிநய 

ெந்தித்துப் நபசிைார் திருத்தந்லத.  

அதன்பின்ைர் அவரின் குடும்பத்திைலரயும் ெந்தித்தார். கைன்ய 

அரசுத்தலைவர் Kenyatta ைத்நதாலிக்ைத்லதச் ொர்ந்தவர். ைலைஞர் Gian 

Lorenzo Bernini அவர்ைள் வலரந்த வத்திக்ைான் தூய நபதுரு பசிலிக்ைா 

ஓவியத்லத அரசுத்தலைவருக்குப் பரிொை அளித்தார் திருத்தந்லத. பின்ைர் 

அரசு இல்ைத் நதாட்டத்தில், அரசியல், கபாருைாதார, ைைாச்ொர மற்றும் 

தூதரை அதிைாரிைலைச் ெந்தித்தார் திருத்தந்லத. இந்நிைழ்வில் முதலில் 

அரசுத்தலைவர் Kenyatta, திருத்தந்லதலய வரநவற்றுப் நபசிைார்.  

 

பின்ைர் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ் அவர்ைளும் கைன்ய ோட்டுக்ைாை 

தைது முதல் உலரலய ஆங்கிை கமாழியில் வழங்கிைார். வன்முலற, 

நமாதல்ைள், பயங்ைரவாதம் ஆகியலவ, அச்ெத்லதயும், 

ேம்பிக்லையின்லமலயயும், மைத்தைர்ச்சிலயயும், வறுலமலயயும் 

விலதத்துள்ைை, எைநவ கபாதுேைலைப் நபணுவது அலைவரின் 

முதன்லம இைக்ைாை இருக்ைநவண்டும் என்பலத வலியுறுத்திைார்.  

“Mungu abariki Kenya! இலறவன் கைன்யாலவ ஆசிர்வதிப்பாராை என்று 

தைது முதல் உலரலய நிலறவு கெய்தார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். பின்ைர், 



அந்த இல்ைத் நதாட்டத்தில், ஒரு கெடிலய ேட்டு தண்ணீர் ஊற்றிைார் 

திருத்தந்லத இச்ெந்திப்புக்குப் பின்ைர் லேநராபி திருப்பீடத் தூதரைம் 

கென்று இரவு உணவருந்தி உறங்ைச் கென்றார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ்.  

இத்துடன் ஆறு ோள்ைள் கைாண்ட இந்த 11வது கவளிோட்டுத் 

திருத்தூதுப் பயணத்தின் முதல் ோள் பயண நிைழ்வுைள் நிலறவுக்கு 

வந்தை. கிழக்கு ஆப்ரிக்ைாவிநை கபரிய ேைரமாை லேநராபியின் 

கதருக்ைள் திருத்தந்லதயின் உருவப் படங்ைைால் நிலறந்துள்ைை. கைன்ய 

மக்ைளும் ஆடிக்கைாண்டும் பாடிக்கைாண்டும் உள்ைைர். 

ஆதாரம் : வத்திக்ைான் வாகைாலி 

 


