
16.09.2015:-மறைக்கல்வி உறை–இறைத்திட்டத்தில், குடும்பத்தின் முக்கிய 

பங்கு. 

வரும் வாைம் அமமரிக்க ஐக்கிய 

நாட்டின் ஃபிலமடல்ஃபியா நகரில் 

இடம்மபை உள்ள குடும்பங்களின் உலக 

சந்திப்பு மாநாடு மற்றும் உரைாம் நகரில் 

குடும்பங்கறள றமயப்படுத்தி 

இடம்மபை உள்ள உலக ஆயர்கள் 

மாமன்ைம் ரபான்ைறவகளுக்குத் தயாரிப்பாக, திருமணம் மற்றும் குடும்பம் 

குறித்த தன் கருத்துக்கறள, 26 மதாடர்களாக இதுவறை வழங்கியுள்ள 

திருத்தந்றத பிைான்சிஸ் அவர்கள், 27வது வாைமான புதனன்று, 

அத்மதாடரின் நிறைவுறைறய வழங்கினார். 

அடுத்த வாரம் ஃபிலடெல்ஃபியாவில் இெம்டெற உள்ள குடும்ெங்களின் 

உலக சந்திப்பு மாநாடு, மற்றும் உரராம் நகரில் இெம்டெற உள்ள உலக 

ஆயர்கள் மாமன்றம் ஆகியவவகளுக்கு முன்னராக, திருமணம் மற்றும் 

குடும்ெம் குறித்த இத்டதாெவர இன்று நிவறவு டசய்ரவாம். கெந்த சில 

மாதங்களில், கெவுளின் வார்த்வதயால் வழிநெத்தப்ெட்டு, மனிதகுல 

குடும்ெமவனத்தின் நல்ல வருங்காலத்திற்கும் உதவவல்ல, ஆணுக்கும் 

டெண்ணுக்கும் இவெரய உருவாகும் உென்ெடிக்வகயின் நீடித்து 

நிவலத்து நிற்கும் மதிப்பீடு குறித்து ஆழமாக சிந்தித்ரதாம். ரமலும், 

மனிதாபிமான அரசியல், டொருளாதார மற்றும் சமூக வாழ்வவ 

வடிவவமப்ெதில், இவறவனின் திட்ெத்தில், திருமணத்திற்கும் 

குடும்ெத்திற்கும் மிக முக்கியப் ெங்கு உள்ளது. 

திருமணம் மற்றும் குடும்ெத்தின் இந்த முக்கிய ெங்கு, ஓர் இக்கட்ொன 

சூழவலச் சந்தித்து வருகிறது. ஏடனனில், இன்வறய சமூகம் மிகவும் 

அதிகமான முவறயில் டதாழில்நுட்ெத்திற்கும், ெல்ரவறு வவகயான 

டொருளாதார காலனி ஆதிக்கங்களுக்கும் அடிவமயாகி, இலாெத்தின் 



முன்னால் அறடநறிக் கூறுகவள அடிவமப்ெடுத்தியுள்ளது. உலகின் 

துவக்கத்திலிருந்ரத, இவறவன், தன் ெவெப்வெ ஆணிெமும் 

டெண்ணிெமுரம ஒப்ெவெத்தார். இவறவனின் துவக்க நிவல ஆசீவர 

நாம் ஏற்க மறுத்துள்ள ரொதிலும், இந்த உலவக, அவனவரும் வாழும் 

டொது இெமாக மாற்றும் நம் முயற்சிகவள, அவர் அக்கவறயுென் 

டதாெர்ந்து கண்காணித்து வருகிறார். எல்லாத் தவலமுவறகளிலும் 

நம்வம ஆசீர்வதித்துப் ொதுகாப்ெது குறித்த அவரின் வாக்குறுதிவய, தன் 

மகன் இரயசுவின் வருவகயின் வழியாக சிறப்ொன விதத்தில் 

நிவறரவற்றியுள்ளார் இவறவன். 

இந்த இவறயாசீர் குறித்து, உலகின் அவனத்துப் ெகுதிகளின் 

குடும்ெங்களும் அறிந்து டகாள்வதாக. 

இவ்வாறு தன் மவறக்கல்வி உவரவய வழங்கியத் திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் 

அவர்கள், தான் இவ்வார இறுதியில் துவக்கவிருக்கும் கியூொ, அடமரிக்க 

ஐக்கிய நாடு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவனம் ஆகியவற்றில் 

ரமற்டகாள்ளும் திருத்தூது திருப்ெயணம் குறித்து எடுத்துவரத்தார். 

மிகப்டெரும் நம்பிக்வகயுென், நான் இந்த திருப்ெயணத்வதத் துவக்க 

உள்ரளன். இந்த திருப்ெயணத்தின் முக்கிய ரநாக்கம், 

ஃபிலடெல்ஃபியாவில் இெம்டெற உள்ள 8வது குடும்ெ மாநாொகும். 

ஐ.நா. நிறுவனம் உருவாக்கப்ெட்ெதன் 70ம் ஆண்வெடயாட்டி அங்கும் 

டசல்ல உள்ரளன். தங்கள் ரமய்ப்ெர்களின் உதவியுென் ஆன்மீக 

முவறயில் தங்கவள சிறப்ொகத் தயாரித்துவரும் கியூொ மற்றும் 

அடமரிக்க ஐக்கிய நாட்டு மக்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கவளத் 

டதரிவிக்கிரறன். 

இவ்விரு நாடுகளுக்கும் ொதுகாவலியாக இருக்கும் அன்வனமரியின் 

ெரிந்துவரக்காகவும், தூய ஆவியின் ெலம் மற்றும் ஒளிவயத் தூண்டும் 

முவறயிலும் உங்கள் டசெத்துென் என்னுென் ெயணிக்குமாறு 

அவனவவரயும் விண்ணப்பிக்கிரறன். 



இவ்வாறு அவழப்பு விடுத்த திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அவர்கள், தூய 

ஆவியாரின் டதாமினிக்கன் சரகாதரிகள் என்ற துறவு சவெவயத் 

ரதாற்றுவித்த, வணக்கத்துக்குரிய இவறயடியார் ஆயர் Pius Alberto Corona 

அவர்களுக்கு, அருளாளர் ெட்ெம், வரும் சனிக்கிழவமயன்று, 

இத்தாலியின் San Miniato நகரில் இெம்டெற உள்ளவதயும் 

சுட்டிக்காட்டினார். 

தன் மவறக்கல்வி உவரயின் இறுதியில், அவனவருக்கும் தன் 

அப்ரொஸ்தலிக்க ஆசீவரயும் அளித்தார், திருத்தந்வத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாடனாலி 

 


