
11.11.2016:-ஏழைகளிடம் மிகவும் தாழ்ழையுடன் திருத்தந்ழத ைன்னிப்பு. 

கடினைான ைற்றும் நிச்சயைற்ற 

வாழ்வு வாழ்கின்ற ஏழைகளிடம், 

மிகவும் தாழ்ழையுடன் ைன்னிப்புக் 

ககட்டார் திருத்தந்ழத பிரான்சிஸ். 

11.11.2016- வெள்ளியன்று 

வ ொடங்கியுள்ள, சமு ொயத் ொல் 

புறக்கணிக்கப்பட்டெர்களின் 

யூபிலி விழொவெ முன்னிட்டு, பல ஐர ொப்பிய நொடுகளிலிருந்து 

உர ொவைக்குத் திருப்பயணம் ரைற்வகொண்டுள்ள, ஏறக்குவறய 

நொன்கொயி ம் வீடற்றெர்கள் ைற்றும் அெர்களுக்கு உ வி வசய்பெர்கவள, 

ெத்திக்கொனின் Nervi அவறயில் வெள்ளியன்று சந்தித்துப் ரபசிய 

திருத் ந்வ , ஏவழகவளப் புறக்கணித் , கிறிஸ் ெர்கள் 

எல்லொருக்கொகவும்,  ொன் ைன்னிப்புக் ரகட்ப ொகத் வ ரிவித் ொர். 

சிலரந ங்களில், ெொர்த்வ களொல் உங்கவளக் 

கொயப்படுத்தியிருந் ொல், அல்லது, நொன் என்ன வசொல்ல ரெண்டுவைன்று, 

நீங்கள் விரும்பியவ , நொன் வசொல்லொைல் இருந்திருந் ொல், அ ற்கொக, 

உங்களின் ைன்னிப்வப இவறஞ்சுகிரறன் என்று, சமு ொயத் ொல் 

புறக்கணிக்கப்பட்டெர்களிடம் கூறினொர் திருத் ந்வ  பி ொன்சிஸ். 

இச்சந்திப்பின் ஆ ம்பத்தில், சமு ொயத் ொல் புறக்கணிக்கப்பட்ட 

ஏவழகள் அவனெரும், திருத் ந்வ வய ெட்டைொகச் சூழ்ந்துவகொண்டு, 

அருங்வகொவட வசபம் ரபொன்று, திருத் ந்வ யின் ர ொள்மீதும், 

ஆவடயின் மீதும் க ங்கவள வெத்து, அெருக்கொகச் வசபித் னர். 

அந்ரந த்தில், திருத் ந்வ   வலகுனிந்து வைௌனைொக நின்றொர். பின்னர், 

அெர்களில் நொல்ெர்,  ங்களின் துன்ப ெொழ்வெப் பகிர்ந்துவகொண்டனர். 

அெர்களில்,  ொபர்ட் என்பெரின் பகிர்வுக்குப் பதிலளிக்கும் 

வி ைொக, திருத் ந்வ , இஸ்பொனிய வைொழியில் ரபசினொர். 

நற்வசய்திவய ெொசிக்கொ  கிறிஸ் ெர்களுக்கொகவும், அெர்கள், 
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ஏவழகளின் முன்பொக, புறமுதுகு கொட்டிய ஒவ்வெொரு ரந த்திற்கொகவும் 

நொன் உங்களிடம் ைன்னிப்புக் ரகட்கிரறன் என்று கூறிய திருத் ந்வ , 

கனவு கொண்பவ  நிறுத்தி விடரெண்டொம் எனவும், அெர்களிடம் 

ரகட்டுக்வகொண்டொர். 

ஏவழகளின் கனவுகள் நிவறரெறும் என்றும், உர ொவைக்கு 

ெருரெொம் என்று கனவு கண்ட உங்களின் கனவு நிவறரெறியிருக்கின்றது 

என்றும் கூறிய திருத் ந்வ , கனவுகளுடன் முன்ரனொக்கி நடங்கள் என்றும் 

கூறினொர். 

 ற்ரபொது வீடுகள் இல்லொ  அல்லது, பல ஆண்டுகள் வ ருக்களிரல 

ெொழ்கின்ற, 22 நொடுகவளச் ரசர்ந்  ஏறக்குவறய நொன்கொயி ம் ரபர், 

இந்நிகழ்வில், கலந்துவகொண்டனர். 

திருத் ந்வ  பி ொன்சிஸ் அெர்கள், சமு ொயத் ொல் 

புறக்கணிக்கப்பட்ட, வீடற்றெர்கவளச் சந்தித்  இந்நிகழ்வில், இெர்களில் 

நொல்ெர்  ங்களின் அனுபெங்கவளயும் பகிர்ந்துவகொண்டனர். 

திருஅவெயின் இ யத்தில் ஏவழகள் இருக்கின்றனர் என்று, திருத் ந்வ  

கூறிய ற்கும், இந்  இ க்கத்தின் யூபிலி ஆண்டில், உர ொம் நகருக்குத் 

 ங்கவளவயல்லொம் திருத் ந்வ  அவழத்  ற்கும், திருத் ந்வ க்கு நன்றி 

வ ரிவித் ொர், பொரிசிலிருந்து ெந்திருந்  D’ETIENNE VILLEMAIN. 

ஏவழகளுக்வகன்று ஓர் உலக தினத்வ , திருத் ந்வ  உருெொக்க 

ரெண்டுவைன்ற ரெண்டுரகொவளயும் முன்வெத்  VILLEMAIN அெர்கள், 

திருத் ந்வ க்கொக,  ொங்கள் அன்ரபொடு வசபிப்ப ொகவும் உறுதியளித் ொர். 

ரைலும், Témoignage de Christian என்பெர் பகிர்ந்துவகொள்வகயில், 

திருத் ந்வ , உலக அவைதிக்கொக எடுத்துெரும் முயற்சிகவள, வ ொடர்ந்து 

ஆற்றுைொறும் ரகட்டுக்வகொண்டொர். 

Robert Swiderski என்பெர் ரபசுவகயில்,  ொன் கடவுளிடமிருந்தும், 

கிறிஸ் ெ விழுமியங்களிலிருந்தும் நீண்ட கொலம் ஒதுங்கி இருந்  ொகவும், 

கமிலியன் சவப அருள்பணியொளர்களின் உ வியினொல், ெொழ்வில் ைொற்றம் 



அவடந்து, இன்று, திருத் ந்வ வயச் சந்திக்கும் நிவலக்கு 

ெந்துள்ள ொகவும் வ ரிவித் ொர். 

எங்கவளப் ரபொன்றெர்களின் ெொழ்வு மிகவும் கடினைொனது, 

எனினும், நொங்கள்  னியொக இல்வல, திருத் ந்வ ரய,  ொங்கள் 

எங்கரளொடு இருப்பவ  உணருகின்ரறொம் என்றும் Swiderski அெர்கள் 

வ ரிவித் ொர். 

பி ொன்ஸ், வெர்ைனி, ரபொர்த்துக்கல், பிரிட்டன், இஸ்வபயின், 

ரபொலந்து, இத் ொலி உட்பட பல ஐர ொப்பிய நொடுகளிலிருந்து 

ஏறக்குவறய நொன்கொயி ம் வீடற்றெர்கள், இந்நிகழ்வில் 

கலந்துவகொண்டனர். 

வீடற்றெர் யூபிலியின் இறுதி நொளொகிய நெம்பர் 13, திருத் ந்வ  

பி ொன்சிஸ் அெர்கள், இம்ைக்களுக்கு யூபிலி திருப்பலி நிவறரெற்றுெொர். 

ஆ ொ ம் : ெத்திக்கொன் ெொவனொலி 
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