
10.09.2015:-தூய ஆவியானவரின் சக்தி, ஆயர்கள் வாழ்வவ மாற்றியவமக்கட்டும். 

ஆயர்களாக நீங்கள் 

திருநிவைப்படுத்தப்பட்ட 

வவவளயில், ஒரு மமன்வமயான 

மதன்றைாக உங்கள் வாழ்வில் 

நுவைந்த தூய ஆவியானவரின் 

சக்தி, உங்களுள் உறங்கிவிடாமல், 

மதாடர்ந்து உங்கள் வாழ்வவ 

மாற்றியவமக்கட்டும் என்று திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அவர்கள், புதிய 

ஆயர்களிடம் கூறினார். 

கத்த ோலிக்கத் திருஅவையில், இவ்ைோண்டு, திருத் ந்வ யோல் 

நியமிக்கப்பட்ட 130 புதிய ஆயர்கவை, இவ்வியோழன் கோவை 

திருப்பீடத்தில் சந்தித் த் திருத் ந்வ  பிரோன்சிஸ் அைர்கள், போடுகளின் 

தைவையில் சி றி ஓடிய சீடர்கள், இதயசுவின் உயிர்ப்பினோல் புதியத ோரு 

திடவனப் தபற்றவ   ன் உவரயின் துைக்கத்தில் குறிப்பிட்டோர். 

ஆயரோக நியமனம் தபற்றதும், புதிய ஆயர்களுக்குள் உருைோன 

கைக்கம்,  யக்கம் அவனத்தும், திருப்தபோழிவு தபற்றதபோது, அைர்கள் 

சந்தித் , உயிர்த்  இதயசுவின் உறுதி தமோழிகைோல் விைகியிருக்கும் என்று 

 ோன் நம்புை ோக, திருத் ந்வ   ன் உவரயில் குறிப்பிட்டோர். 

ஆயர்கள்: உயிர்ப்பின் சோட்சிகள்; ஆயர்கள்: மவறகல்வி 

புகட்டுபைர்கள், ஆன்மீக ைழிகோட்டிகள்; ஆயர்கள்: ஆழ்நிவை தியோன 

தயோகிகள்; மற்றும் ஆயர்கள்: மவறபரப்புப் பணியோைர்கள் என்ற நோன்கு 

பிரிவுகளில், திருத் ந்வ  புதிய ஆயர்களுக்கு உவர ைழங்கினோர். 

இவ்வுைகம் மட்டுதம உண்வம என்ற போணியில் இயங்கிைரும் 

உைகப்தபோக்கு, மக்கள் மனங்களில் அயர்வையும், 

நம்பிக்வகயின்வமவயயும் உருைோக்கும்தபோது, மறு உைவக உறுதி 

தசய்யும் உயிர்ப்பின் சோட்சிகைோக ஆயர்கள் ைோழ்ைது, எளி ோன 

பணியல்ை என்பவ , திருத் ந்வ   ன் உவரயில் சுட்டிக்கோட்டினோர். 

https://www.facebook.com/reflectionsbypopeintamil/photos/a.513731392045906.1073741828.511251735627205/885018911583817/?type=1


இவ்வுைகம் உருைோக்கியுள்ை த ோழில்நுட்பம், தூரத்தில் 

இருப்பைதரோடு த ோடர்புதகோண்டு, உைகமயமோக்கல் என்ற தபோக்வக 

உறுதிதசய்யும் அத  தைவையில், அடுத்திருப்பைரிடமிருந்து நம்வமதய 

தூரப்படுத்தி, மனி  சமு ோயத்வ  துண்டுகைோக்கி ைருகிறது என்று 

கூறியத் திருத் ந்வ , இந்  முரண்போட்வடக் கவைைது, ஆயரின் முக்கியப் 

பணி என்று எடுத்துவரத் ோர். 

இயற்வக என்ற த ோட்டத்திற்கு எழுந்துள்ை ஆபத்து, முன்பு 

இல்ைோ  அைவு ைைர்ந்திருக்கும் புைம்தபயர்வு, இவைதயோரும், 

முதிதயோரும் ஒதுக்கப்படுை ோல் விவையும் நம்பிக்வகயின்வம, என்ற 

பை பிரச்சவனகவை எடுத்துவரத் த் திருத் ந்வ , இந்  பட்டியலில் 

இன்னும் பை பிரச்சவனகவை ஆயர்கள் இவைக்கமுடியும் என்றும் 

கூறினோர். 

பிரச்சவனகவைப் பட்டியலிடுை ோல் ஆயர்கவை அச்சுறுத்துைது 

 ன் தநோக்கமல்ை என்பவ  எடுத்துவரத் த் திருத் ந்வ , 

இப்பிரச்சவனகளின் மத்தியில், நற்தசய்தியின் மகிழ்வை 

எடுத்துவரப்பதும், அந்  மகிழ்வில் மக்கவை நடத்திச் தசல்ைதும் ஆயரின் 

கடவம என்று ைலியுறுத்திக் கூறினோர். 

மகிழ்ைற்ற கிறிஸ் ைம், மனச்தசோர்வை உருைோக்கும் என்ப ோல், 

உங்கள் தபோறுப்பில் இருக்கும் அருள் பணியோைர்கள் மகிழ்வு என்ற 

மந்திர சக்தியுடன் மக்கள் பணியில் ஈடுபட உ வுங்கள் என்று திருத் ந்வ  

பிரோன்சிஸ் அைர்கள், புதிய ஆயர்களுக்கு அறிவுறுத்தினோர். 

"இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று" என்ற ஒரு தசய்திவய, 

ைரவிருக்கும் இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டில் நீங்கள் தசல்லுமிடதமங்கும் 

எடுத்துச் தசன்று, இவறைனின் இரக்கத்வ க் தகோண்டோடுங்கள் என்று 

 ன் உவரயின் இறுதியில் திருத் ந்வ , ஆயர்களிடம் தகட்டுக்தகோண்டோர். 

ஆ ோரம் : ைத்திக்கோன் ைோதனோலி 

 

 


