
14.02.2016-1:-எக்காத்தெதெக் நகரில் திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ். 

 திருத்ெந்தெ பிரான்சிஸ்  

ெனது திருத்தூதுப் ெயணத்தின் 

மூன்றாவது நாளாகிய 

ஞாயிறன்று இரு நிகழ்வுகதள 

நடத்தினார். முெல் நிகழ்வு, 

எக்காத்தெதெக் கல்வி தைய 

வளாகத்தில் திருப்ெலி. 

இரண்டாவது நிகழ்வு தைக்சிககா நகர் சிறார் ைருத்துவைதன சந்திப்பு.  

ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கு, மமக்சிககா நகர் திருப்பீடத் 

தூதரகத்திலிருந்து ஒன்பது கிகைா மீட்டர் தூரம் திறந்த காரில், மார்த்கத 

இராணுவ விமானத்தளம் மென்றார் திருத்தந்லத. அங்கிருந்து 28 கிகைா 

மீட்டர் தூரம் மெலிகாப்டரில், எக்காத்மதமபக்(Ecatepec) நகருக்குச் 

மென்றார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ் அவர்கலள, அந்நகர் ஆயர் ஆஸ்கார் 

மராமபர்த்கதா மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் வரகவற்றனர். நகராட்சித் 

தலைவர், திருத்தந்லதக்கு நகரத்தின் ொவிலய அளித்தார். பின்னர் 

திருத்தந்லத திறந்த காரில், அந்நகர் கல்வி லமய வளாகத்தில் கூடியிருந்த 

ஏறக்குலறய நான்கு இைட்ெம் விசுவாசிகள் மத்தியில் வைம் வந்த பின்னர், 

ஆயர்களுடன் கெர்ந்து, தவக்காை முதல் ஞாயிறு திருப்பலிலயத் 

மதாடங்கினார். 

இப்பயணத்தில் முதல் இரு நாள்களில், பத்து இைட்ெத்திற்கு 

கமற்பட்ட மக்கள் திருத்தந்லதலயப் பார்த்துள்ளனர் என்று அருள்பணி 

மைாம்பார்தி அவர்கள் ஏற்கனகவ கூறியுள்ளார். மமக்சிககாவில் மிகவும் 

ஆபத்தான பகுதிகளில் ஒன்றாகக் கூறப்படும் எக்காத்மதமபக் நகர் கல்வி 



லமய வளாகத்தில் திருப்பலியில் கைந்துமகாண்ட விசுவாசிகளுக்கு 

மலறயுலரயும் ஆற்றினார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

தவக்காைம், மனம் மாற்றத்திற்கான சிறப்பான காைம், ஒவ்மவாரு 

கிறிஸ்தவரும், மெல்வம், தற்மபருலம, இறுமாப்பு ஆகிய மூன்று 

கொதலனகலள எதிர்மகாள்ள கவண்டியிருக்கிறது. நாம் இகயசுலவத் 

கதர்ந்மதடுத்துள்களாம், ொத்தாலன அல்ை, ொத்தாகனாடு உலரயாடல் 

நடத்தாதீர்கள், இகயசு நமக்காகக் காத்திருக்கிறார், நம்லமச் 

கிழித்மதடுக்கும் அலனத்தினின்றும் நம் இதயங்கலளக் குணப்படுத்த 

இகயசு விரும்புகிறார் என்று கூறினார் திருத்தந்லத. 

இம்மலறயுலரக்கு இலடயில், இகயசுகவ, நீகர எம் மீட்பர் என்று, 

மூன்று முலற ெப்தமாகச் மொல்லுமாறு விசுவாசிகளிடம் 

ககட்டுக்மகாண்டார் திருத்தந்லத. விசுவாசிகளும் அவ்வாகற உரக்கச் 

மொன்னார்கள். திருப்பலிப்பீடம் தவக்காைத்லதக் குறிப்பதாக, 

எளிலமயாக, அகதகநரம் மிக அழகாக, Aztec கைாச்ொரத்லத 

மவளிப்படுத்துவதாய் இருந்தது. திருப்பலிப்பீட கமற்கூலர, மவண்லம 

நிறத்தில், அலரவட்ட வடிவில் இருந்தது. திருப்பலிப்பீட கமலடயில் 

குவாதலூப்கப அன்லன மரியா திருவுருவப் படம், மவள்லள கராஜா 

மைர்களால் அைங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. திருப்பலிக்கு முன்னர் 

திருத்தந்லத இப்படத்திற்கு, நறுமணத் தூபமிடும்கபாது, அப்படம் 

கதிரவன் ஒளிக்கதிர்களால் மின்னியது. 

 

இத்திருப்பலிக்குப் பின்னர், ஞாயிறு மூகவலள மெப உலரயும் 

வழங்கிய திருத்தந்லத பிரான்சிஸ் அவர்கள், இலறவனின் 

ஆசிர்வாதங்கலள நிலனவில்மகாண்டு, அவற்றுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக 

வாழுமாறு விசுவாசிகளுக்கு அலழப்பு விடுத்தார். 



எக்காத்மதமபக் கல்வி லமய வளாகத்தில் நிலறகவற்றிய திருப்பலிக்குப் 

பின்னர், அந்நகர் குருத்துவக் கல்லூரிக்கு எளிலமயான ஃபியாட் காரில் 

மென்று மதிய உணவருந்தினார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

அக்குருத்துவக் கல்லூரியில், விருந்தினர் புத்தகத்தில் மெய்தி 

ஒன்லறயும் எழுதி லகமயழுத்திட்டார் திருத்தந்லத. இந்த இல்ைத்தில், 

அருள்பணியாளர் ஆவதற்குப் பயிற்சி மபற்றுக்மகாண்டிருக்கும் 

அலனவரும், நம் ஆண்டவர் இகயசு கிறிஸ்துலவயும், அவரின் புனித 

அன்லனலயயும் தங்களின் மனத்தில் எப்கபாதும் லவத்திருப்பார்களாக. 

கமலும், அவர்கள், நாட்டின் அருள்பணியாளர்களாக அல்ை, இலறவனின் 

விசுவாெமுள்ள மக்களின் கமய்ப்பர்களாகத் தங்கலளத் தயாரிப்பார்களாக 

என்று விருந்தினர் புத்தகத்தில் எழுதினார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

அக்குருத்துவக் கல்லூரியில் பிற்பகலில் சிறிது கநரம் ஓய்மவடுத்தார் 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

ஞாயிறு மாலை 4.35 மணியளவில் எக்காத்மதமபக் குருத்துவக் 

கல்லூரியிலிருந்து மமக்சிககா நகர், மார்த்கத இராணுவ 

விமானத்தளத்திற்கு மெலிகாப்டரில் மென்று, அங்கிருந்து 6.5 கிகைா 

மீட்டர் தூரம் திறந்த காரில் அந்நகரின் மபதரிக்ககா ககாம்ஸ் சிறார் 

மருத்துவமலனக்குச் மென்றார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். சிறார் 

மருத்துவமலனயில் ஒரு மருத்துவர் கபால் மெயல்பட்டார் திருத்தந்லத 

பிரான்சிஸ். 

ஒரு சிறுவனுக்கு, ஒரு மொட்டு மருந்லத வாயில் இட்டார். ெக்கர 

நாற்காலியிலிருந்த ஒரு சிறுமி, தனது லகயால் தயாரித்த வாைன்லடன் 

தின வாழ்த்து அட்லடலயக் மகாடுத்தார். இது நீங்கள் தயாரித்ததா என்று 

அச்சிறுமியிடம் ககட்டு, நன்றி என்று மபற்றுக்மகாண்டார் திருத்தந்லத. 

பை சிறாலரக் குனிந்து முத்தமிட்டார் திருத்தந்லத. மெபமாலை 

கவண்டுமா என்று ககட்டு சிறார் கழுத்தில் மெபமாலைகலளப் கபாட்டார் 

திருத்தந்லத. சிறாரும் ெக்கர நாற்காலியிலிருந்து மகாண்டு 



திருத்தந்லதயின் தலைலயத் தடவிக்மகாடுத்தனர். பை சிறார், ெக்கர 

நாற்காலியிலிருந்து எழுந்து திருத்தந்லதலய முத்தமிட முயற்சித்தனர். 

திருத்தந்லத தனது திருத்தூதுப் பயணங்களில் சிறார் மருத்துவமலன 

மென்று அவர்கலளப் பார்ப்பதற்கு எப்கபாதுகம தவறுவதில்லை. 

இச்ெந்திப்புக்குப் பின்னர், மமக்சிககா நகர் திருப்பீடத் தூதரகத்திற்குச் 

மென்று இரவு உணவருந்தி உறங்கச் மென்றார் திருத்தந்லத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாமனாலி 

 

 


