
 

 

மாநகர ்பங்கு மக்களே மற்றும் நண்பரக்ளே,  
 

ஈஸ்டர ்வாழ்தத்ுக்கே்! நீங்கே் ஒரு தனிதத்ுவமான 

ஈஸ்டர ் பண்டிகககை ககாண்டாடியிருப்பீகே் 

என்றும், உங்கே் வாழ்க்ககயில் உயிரத்க்தழுந்த 

இகறவனின்பிரசன்னத்கத 

அனுபவித்திருப்பீரக்ே் என்றும் நாங்கே் நம்புகிளறாம். 
 

(எம்.சி.ஓ) நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆகணயின் மூன்றாம் கட்டத்திற்குே் 

நுகழயும் இவ்ளவகேயில், வாழ்க்கக பலருக்கு கடினமாகிவிட்டது என்பகத 

நாம் அகனவரும் அறிளவாம், நிகறை ளபாராட்டங்ககேயும் ளசாகமான 

ககதககேயும் ளகட்ளடாம். ஆனால், ஈஸ்டர ் ககாண்டாட்டதத்ுடன், நம்முகடை 

உயிரத்க்தழுந்த இகறவனின் கருகணகை கண்ளணாக்குளவாம். அவர ்

நம்முடன் பைணம் கசை்வார ் என்பகத நிகனவில் கவத்துக் ககாே்ளவாம், 

ளமலும் இந்த கடினமான காலகட்டதத்ில் நாம் அவருடன் இகணந்து கசல்ளவாம் 

என்பகத நம்புளவாம்.  
 

அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு திருப்பலிகை ளநரடி ஒேிப்பரப்பு கசை்ை நமக்கு 

அனுமதி வழங்கிைதற்காக காவல் நிறுவனத்திற்கு நாம் கடகமப்பட்டுே்ளோம்.  

குருதத்ுவ கல்லூரி குருவானவரக்ேின் உதவியுடன், நாம் மூன்று கமாழிகேில் 

இத்திருப்பலிககே ஒேிபரப்புளவாம்.   
Facebook: https://www.facebook.com/cityparishpg/, 
YouTube:  https://www.youtube.com/c/PgDioceseLive  
 

சில முக்கிைமான முன்ளனற்றங்ககே உங்களுடன் பகிரந்்து ககாே்ே 

விரும்புகிளறாம்: 
 

1.  நம் பிே்கேகேின் விசுவாச கல்விகைக் குறித்து நாம் அக்ககற படுகிளறாம். 

தந்.அளலாசிைஸ் மகறக்கல்வி பணி ஒருங்கிகணப்பாேரக்கே  இகணைம் 

வழி சந்திக்கிறார.் நம் மகறக்கல்வி பிே்கேகே் படித்து திைானிப்பதற்ககன 

சில உபகரணங்ககே நாங்கே் அனுப்புளவாம்,  கபற்ளறாரக்ே், மகறக்கல்வி 

ஆசிரிைரக்ோை் இருந்து எங்களுக்கு உதவ முடியும் என்று நாங்கே் நம்புகிளறாம். 

கபற்ளறாரக்ளே, இக்காலக்கட்டத்திளபாது உங்கே் பிே்கேகே் கடவுளுடன் 

கநருக்கமாக வேர எங்களுக்கு உதவுங்கே். 
 

2. (எம்.சி.ஓ) நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆகணயின் முதல் வாரத்தில் இருந்து 

நாங்கே் ஒரு "சிறிை" திட்டத்கதத் கதாடங்கிளனாம் என்பகத நாங்கே் 

உங்களுடன் பகிரந்்து ககாண்ளடாம்.  ளதகவயில் இருப்பவரக்ளுக்கு நம்முகடை 

அக்ககறகைக் காட்ட எங்களுக்கு உதவிை பங்கு உறுப்பினரக்ளுக்கு நன்றி. 

பங்கு நிதிக் குழு மூலம், மக்களுக்கு உதவ, நம் பங்கு பத்தாயிரம் கவே்ேிகை 

உதவி கதாககைாக வழங்க முடிகவடுதத்ுே்ேது. இன்று வகர, நாம் சுமார ் 80 

குடும்பங்கே், தனிநபரக்ே், குடிளைற்றவாசிகே் சமூகங்களுக்கு உதவ முடிந்தது.  
 

https://www.facebook.com/cityparishpg/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FPgDioceseLive%3Ffbclid%3DIwAR0fBABvyxx3wmlJuhbTSSoxcxjs8f_B_44iVELgis83Cf5NUtDOnuU50Qo&h=AT2KhbY9tQAIY-iCLgQBeulY7AuNOFNr-nAjo2A4bO-ebsmCcQ8KFZ5eRfd7f_JBl091S46EWoGZTGDxu9BLDtDpOpQ3oMfftBCcogQs9ybMCaK67TyZ9rXzkQOkG9-dvyqnGIsAJ3MeQfAhYeEnIrorjAFdJl2XmXZlPv1eHVf1Q8DkHwk3PCOPi567LKvMgLhnO9LRKTL7C23CqGV3pe_ioipEHNXEyE08wHTAuqgTZndk7d57QIwyZCSNNvLKBolcl-ie_LGR9yv1TpR3j3BaKwTyHLANXziU9AXF6DfZXdrm7gDnAyVGxuqtPBr6NvYy4dav7iHRRKAxZL7lGE9W_G1fiBq42zkj4N2zP6CEfBVpxP_0XI5Tt9ArRaGhDd_x7NKdu69KgAYWpgFtN_yKd-byrzhYnSYUhwfRJQ3owRtDyQoRnskVv5cVGXu1aNEMQa9Ok2z70Oi9WwOh5V4C9HqwRAAaxRIpvQCrz-e3oYx1OXOP6yYVWYCk-QrWuvcLc62pGwGWVMTxAzQjR31KXbqyVIughPqueGGM9oLysuMAYyRXoABU2AkeyEdUZkDARuvnTVFXnJ5dYlkxRaEGtyIje_FhFl57qFe2UL6_oZYL6-gSd-1XGTiz4fu6a94qJAzxvJDZuTspFQ


 

 

உலரந்்த உணவுப் கபாருட்கே், காை்கறிகே், கபம்ப்பஸ், பால்மாவு, நிதி உதவி 

ஆகிைவற்கற நாங்கே் வழங்க முடிகிறது. 
 

3. நாங்கே் கதாடரந்்து, தகவல்கே் மற்றும் கசப உபகரணங்ககே, 0175812818 

இதக்தாகலளபசி எண் மூலம் உங்களுக்கு அனுப்புளவாம்…. . இது ஒரு வாட்ஸ்அப் 

குழு. தைவுகசை்து உங்கே் கதாகலளபசி எண்கண  எங்களுக்கு அனுப்புங்கே், 

நாங்கே் இக்குழுவில் உங்ககே ளசரப்்ளபாம். குழுவின் நிரவ்ாகி மட்டுளம 

உங்களுக்கு தகவல்ககே அனுப்ப முடியும். இதகனப் பற்றி மற்றவரக்ளுடன் 

பகிரந்்து ககாே்ளுங்கே். 
 

ளமலும் நாம் கதாடரந்்து, 
 

1. (எம்.சி.ஓ) நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆகணகை ககடப்பிடிப்பதன் மூலம் நம் 

அக்ககறகை காட்டுளவாம். 
 

2. உலகத்துக்காகவும், நம் நாட்டிற்காகவும், திருசச்கபக்காகவும், முன்னணியில் 

இருப்பவரக்ளுக்காகவும், ளநாயுற்றவரக்ளுக்காகவும் ஒரு குடும்பமாக 

கெபிப்ளபாம். (நாே்ளதாறும் கசபமாகல கசால்லலாம்) 
 

3. நம் நண்பரக்ே், வட்டார உறுப்பினரக்ே் (குறிப்பாக தனிைாக இருப்பவரக்ே், 

வைதானவரக்ே்) அவரக்கே அகழப்பதன் மூலம், உணவு வாங்க 

முடிைாதவரக்ளுக்கு உதவுதல் மூலம் நம் அக்ககறகைக் காட்டுளவாம். 
 

ஆலைம் காலிைாக இருந்தாலும், நாளம திருசச்கப என்பகத  நம் இல்லத்திலும் 

சமூகத்திலும் உயிளராட்டமாக கவத்திருக்க ளவண்டும் என்பகத 

உணரந்்துக்ககாே்ே, உயிரத்க்தழுந்த ஆண்டவர ்நமக்கு ஊக்கமேிப்பாராக. 
 
 

அன்புடன், 

தந்.அல ோஷியஸ் & தந்.பிரோன்சிஸ் அந்லதோனி 

19/4/2020 

பாஸ்கா 2ம் ஞாயிறு (இகற இரக்கத்தின் ஞாயிறு) 


