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30 ஏப்ரல் 2020 

 

அன்பான மாநகர ்பங்கு மக்களே மற்றும் நண்பரக்ளே, 

 

"குடும்ப செபமாலை பபரணி" - செப ஈடுபாடு  

 

அமமதி மற்றும் நம்பிக்மகயின் ஈஸ்டர ் வாழ்த்துக்கே்! ளகாவிட் -19 

ததாற்றுளநாயால் மருதத்ுவ மற்றும் தபாருோதார தநருக்கடிமய 

உலகம் ததாடரந்்து சந்திதத்ுக்தகாண்டிருப்பதால், நம் இதயம் 

விரக்தியமடயக்கூடாது; ஆனால் மகிழ்சச்ியும் நம்பிக்மகயும் 

தகாண்டிருப்ளபாம், ஏதனனில்   நம்பிக்மக தரும் நம் ஆண்டவர ்

உயிரத்த்தழுந்தார,் நம் உலகத்மத அதன் இருேிலிருந்து மீட்பதற்காக 

வந்துே்ோர.் இது ளபான்ற காலங்கேில், நமக்கு இமறவன் இன்னும் 

ளதமவயாக இருக்கிறார.் நவீன ததாழில்நுட்பம் வழி திருப்பலி ளநரடி 

ஒேிப்பரப்பு, தியான குறிப்புகே் மற்றும் பயிற்சிகே் ளபான்ற பல்ளவறு 

காரியங்கே் கிமடப்பதால், ததாடரந்்து உங்கே் விசுவாசத்மதத ்தக்க 

மவத்துக் தகாே்ளுங்கே், எப்ளபாதும் தெபத்தில் ஆரவ்மாக இருங்கே். 

 

இன்னும் இரண்டு நாட்கேில் ளம மாதத்மத அணுகும் நாம், இந்த மாதம்  

புனித கன்னி மரியாவுக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட, மிகவும் 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த மாதமாக திருசச்மப கருதுவமத நாம் 

அறிளவாம். கதள்தாலிக்கரக்ே் உங்கே் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுடன் 

வீட்டில் தெபமாமல தெபிக்க ஊக்குவிப்பதற்காக நம் திருத்தந்மத 

பிரான்சிஸ் 25/4/20 திகதியன்று ஒரு கடிதத்மத எழுதியுே்ோர.் 

தெபமாமலயின் முடிவில் தசய்வதற்காக ளமலும் இரண்டு 

தசபங்கமேயும் திருத்தந்மத வழங்கியுே்ோர,் ளமலும்  “கிறிஸ்துவின் 

முகத்மத மரியாேின் இருதயதள்தாடு சிந்திதத்ுப் பாரப்்பது ஒரு 

ஆன்மீக குடும்பமாக நம்மம இன்னும் ஐக்கியமாக்கும் என்றும், இந்த.  

ளசாதமன ளநரத்மத தவல்ல நமக்கு உதவும்" என்றும் அவர ்கூறுகிறார.்  

 

திருத்தந்மதயின் அமழப்மபக்ளகற்றபடி, மாநகர ் பங்கு நம் குடும்ப 

தெபமாமல ளபரணியில் ளசர உங்கமே அமழக்கிறது, இது மாதம் 

முழுவதும் ஒவ்தவாரு நாளும் நமடதபறும். 1/5/20 முதை் 31/5/20 வலர 

017-5812818 என்ற எங்கேது ததாமலளபசி வழியாக பதிவுதசய்து பங்கில்  
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உே்ே ஒவ்தவாரு குடும்பமும் ஒன்றாக தெபிக்குமாறு 

ளகட்டுக்தகாே்கிளறாம். உங்கே் வசதிக்ளகற்ப எந்த ளநரதத்ிலும் 

நீங்கே் தெபம் தசய்யலாம். ஒரு பங்கு சமூகமாக, நாம் ஒன்றாக 

ஆன்மீக ஐக்கியதள்தாடு இருப்ளபாம். 

 

எல்லா நாட்களும் பூரத்த்ி தசய்யப்பட ளவண்டும் என்பது எனது 

நம்பிக்மக, ஒரு நாமேக்கு ஒரு குடும்பத்மத விட அதிகமாக 

இருக்கலாம். தெபமாமலயின் ஒவ்தவாரு பத்து மணிக்கும் பின்வரும் 

ளநாக்கங்கமே நாங்கே் முன்தமாழிகிளறாம்:  

 

(1) நம் திருத்தந்லத,  குருக்கள் மற்றும் பதவ அலைத்தலுக்காக 

(2)பகாவிட-்19 முடிவுக்காக, பநாயாளிகள் சுகம் சபற, தடுப்பூசிக்காக 

(3) உைகத் தலைவரக்ள் மற்றும் நாடுகளுக்காக, 

(4) அலைத்து முை்ைணி பணியாளரக்ளுக்காக 

(5)உடை்நைம் அை்ைது நிதி சிக்கை்களிை் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்காக. 

 

நீங்கே் விரும்பினால், தெபமாமல தெபம் முடிந்ததும், ஒற்றுமமயின் 

அமடயாேமாக உங்கே் குடும்ப தெபத்தின் புமகப்படத்மத 

எங்களுக்கு அனுப்பலாம். 

 

இந்த பங்கின் உங்கே் ளமய்ப்பரக்ோக, உங்கே் அமனவமரயும் 

நாங்கே் தனிப்பட்ட முமறயில் சந்திக்க முடியாது என்பமத நாங்கே் 

அறிளவாம், ளமலும் இயக்க கட்டுப்பாட்டு ஆமண (MCO) காலத்தில் 

ஆலயங்கே் மூடப்பட்டிருக்கும். எவ்வாறாயினும், எங்கே் குருதத்ுவ 

பணியின் ஒரு தபரிய அங்கமாகவும், பங்கின் உயிராகவும் எங்கே் 

அன்பு, ஆதரவு மற்றும் பாராட்டுகமே உங்களுக்குக் காட்ட 

விரும்புகிளறாம். எனளவ, இந்த ளம மாதத்தில் நாங்கே் ஒரு 

உறுதிப்பாட்மடச ்தசய்துே்ளோம்; ஒவ்தவாரு நாளும் தவவ்ளவறு பங்கு 

பணிக்குழுக்கே், ளசமவ குழுக்கே் மற்றும் அதிச வட்டாரங்களுக்கு 

எங்கே் தனியார ்திருப்பலிகமே  நாங்கே் ஒப்புக்தகாடுப்ளபாம். 

 

1/5/20 : புனித சளவரியார ் மற்றும் விண்ளணற்ப மாதா ஆலய 

சுற்றுவட்டாரம், சுங்மக பினாங் மற்றும் தபத்தானி ளராட் வட்டாரம் 

2/5/20 : ளபராக் ளராட், தாமான் ப்ரீ ஸ்கூல், தெலுதள்தாங் 

3/5/20 : தமக்கலிஸ்டர ்தரௌட், டத்ளதா கிராமாட், என்சன் ளராட் 

4/5/20 : பினாங்கு மருத்துவமமன அருகில், ளயாக் ளராட், தமக்கலம் 

ப்தலட,் கரப்ால் சிங் டிராய்வ் 

5/5/20 : தமது பங்காக கருதி பணியாற்றும் அமனவருக்காக 

6/5/20 : பங்கு ளமய்ப்புப்பணி குழுவினருக்காக 

7/5/20 : பங்கு திருவழிபாட்டு குழவினருக்காக 
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8/5/20 : பங்கு நிதி குழுவினருக்காக 

9/5/20 : சீன அப்ளபாஸ்தல குழுவினருக்காக 

10/5/20 : தமிழ் அப்ளபாஸ்தல குழுவினருக்காக 

11/5/20 : பினாங்கு பிலிப்பிளனா கத்ளதாலிக்க சமூகதத்ிற்காக 

12/5/20 : கிழக்கு மளலசியா சமூகத்திற்காக 

13/5/20 : வியட்னாம் சமூகத்திற்காக 

14/5/20 : இந்ளதானிசிய சமூகத்திற்காக 

15/5/20 : பக்கிஸ்தான், பரம்ா, மற்ற குடிளயற்றவாசிகளுக்காக 

16/5/20 : நம் மமறக்கல்வி மற்றும் ஆர,்சி,ஐ,ஏ ஆசிரியரக்ளுக்காக 

17/5/20 : நம் பங்கில் இயங்கும் எல்லா இமேஞர ்குழுவினருக்காக 

18/5/20 : பங்கின் எல்லா பீட சிறுவரக்ளுக்காக 

19/5/20 : நற்கருமண வழங்கும் பணியாேரக்ளுக்காக 

20/5/20 : உபசரிப்பு பணி குழுவினருக்காக 

21/5/20 : பங்கின் எல்லா பாடற் குழுவினருக்காக 

22/5/20 : திருவழிபாட்டில் பணியாற்றும் அமனவருக்காக 

23/5/20 : வின்சன் டி பால் குழுவினருக்காக 

24/5/20 : மரியாேின் ளசமன குழுவினருக்காக 

25/5/20 : தகவல் ததாடரப்ு குழுவினர ் மற்றும் திருப்பலி ளநரடி 

ஒேிப்பரப்பு தசய்பவரக்ளுக்காக 

26/5/20 : பங்கின் பிே்மேகே் மற்றும் இமேஞரக்ளுக்காக 

27/5/20 : முதியவரக்ே்  மற்றும் வீட்டில் அமடபட்டிருப்பவரக்ே் 

28/5/20 : 2020ம் ஆண்டின் ஆர.்சி.ஐ.ஏ. உறுப்பினரக்ே் 

29/5/20 : படிப்பிமனப்படி வாழாத கத்ளதாலிக்கர,் கத்ளதாலிக்கர ்

அல்லாதவர ்மற்றும் கிறிஸ்துமவ அறிய விரும்புகிறவரக்ளுக்காக 

30/5/20 : நம் பங்கில் வாழும் எல்லா ஏமழகே், 

ஒதுக்கப்பட்டவரக்ளுக்காக 

31/5/20 : பங்கின் அலுவலக பணியாேரக்ே், பங்கின் குருத்துவ 

மாணவரக்ளுக்காக 

 

வீட்டிளலளய தங்கியிருக்கும் இந்த நீண்ட காலப்பகுதியில், நீங்கே் 

குடும்பதத்ில் தநருக்கமான பிமணப்பு மற்றும் உறவுகமேத் 

ததாடரந்்து உருவாக்கிக் தகாே்ேலாம், குறிப்பாக இதுளபான்ற 

கடினமான காலங்கேில் - உங்கே் குடும்பம் ஒரு குட்டி திருசச்மப 

என்பமத நிமனவில் தகாே்ளுங்கே், அது உயிரத்த்தழுந்த இமறவனின் 

மகிழ்சச்ிமய தவேிப்படுத்துகிறது. திருசச்மபமய ததாடரந்்து 

கவனிதத்ு, விசுவாசமுே்ே அமனவமரயும் தூய்மமயின் பாமதயில் 

வழிநடதத்ும் அன்மன மரியாவின் பரிந்துமரமய நாங்கே் 

ஒப்பமடக்கிளறாம், இந்த தநருக்கடிக்கு விமரவான முடிமவ 

எதிரப்ாரக்்கிளறாம். 

 

நாம் மீண்டும் சந்திக்கும் வமர, தயவுதசய்து வீட்டிளலளய தங்கி 

ஆளராக்கியமாக இருங்கே்! ததாற்றுளநாய்க்கு எதிராக நாம் ஒன்றாக 
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நிற்ளபாம், உங்களுக்கும் உங்கே் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கும் 

கடவுேின் ஏராேமான ஆசீரவ்ாதங்களுக்காக நான் தசபிக்கிளறன். 

 

உங்களுடன் தசபதத்ில் இமணந்திருக்கும், 

தந். அபைாஷியஸ் தாை் & பிராை்சிஸ் அந்பதாைி 

பினாங்கு மாநகர ்பங்கு குருவானவர ்


