
 

 

 

 

 

 Circular letter No/GR/32/2021 

Ýò˜ ²ŸÁñì™ 
 

 

ß«ê£ ªñCò£M™ Ü¡HŸ°Kò Ü¼†î‰¬îò«ó! Ü¼†ê«è£îKè«÷!  

Ü¡¹ Þ¬øñ‚è«÷! ï‹ î‰¬îò£‹ èì¾OìI¼‰¶‹, Ý‡ìõó£‹ ß«ê£ 

ªñCò£MìI¼‰¶‹ Ü¬ñF»‹ Ü¼À‹ àKˆî£°è! 
 

 தா� ம�யா��� அ��பண��க�ப�ட மாதமாக ேம மாத� வ�ள��கிற�. 

தாைய ேநா�கி, சிற�� வண�க�கைள�� வ��ெண�ப�கைள�� 

இ�மாத�தி� நா� ஏெற��ப� வழ�க�. ம���� தி�ட�தி� தன���வ� 

மி�க�ப�ைக தா� ம�யா ெப�றி��கிறா�. ப�றவ��பாவ� இ�றி� ப�ற�த 

இைறவன�� தாயான ம�யா, “வா�� மனத உட� ஏ�க” (ேயாவா 1: 14) 

த�ைனேய ��ைமயாக த�கையள��தா�. அத� வழியாக ம��பராகிய 

ஆ�டவ� ஈேசாெமசியா ம�ண�� ப�ற�தா�.  

தன� உதர�தி� உதி��� வ��தாகிய மகன�� �ல� பா�ப�� தைலைய 

மிதி��� ெப�மண�யாக ெதாட�க�� 3 ஆ� அதிகார� 3 ஆ� வசன�தி� 

தா� ம�யாைவ� ப�றிய இைற�தி�ட� ��ெமாழிய�ப�ட�. ஈேசாைவ 

உதர�தி� �ம�� ஈ�ெற��த அ�ைன ம�யா தம� வா�நா� ��வ�� 

அவைர ெந�சி� �ம�� வா��தா�. ஈேசாவ�� ம�� த�ராத ப���தி� 

ெகா����த அ�ைன, ெப�லேக� �த� க�வா� மைலய�� சி�ைவய�� 

கீ� வைர தன� அ��பண�ைத ��ைமயாக வா�வா�கினா�.  

தி��த�ைத ப�ரா�சி� தன� ஆ�சி�கால�ைத பா�திமா அ�ைனய�� 

கால�கள�� ப�திரமா�கிய���கிறா�. க�ேதாலி�க�க� அைனவ�� பாசமி� 

அ�ைனய�� அ�� பராம��ப�� த�கைள வ����ெகா��� வாழ ேவ��� 

எ�� அவ� ேவ��ேகா� வ�����ளா�. நா� ெகா������ 

 



ந�ப��ைகய�� வழியாக நா� ஒ�ெவா�வ�� ஈேசாெமசியாவ�� 

ப��ைளகளாக இ��கிேறா�. ஆைகயா� அ�ைனய�� ப���ைர�காக ந�ைம 

வ����ெகா��க ேவ��� எ�பதி� எ�ளள�� ஐயமி�ைல.  

ம�யாைவ சிறப���� வ�தமாக ேம மாத�தி� ெகா�டாட�ப�� 

தி�வ�ழா�க� பல உ�ளன. ேம �த� நா�, வ��ணரசியா� ம�யாவ�� வ�ழா; 

13 ஆ� ேததி பா�திமா அ�ைனய�� வ�ழா; ேம 24 நி�திய சகாயமாதாவ�� 

வ�ழா; ேம 31 ம�யா எலிசெப� ச�தி�ப�� வ�ழா. 

இ�மாத�தி� ஆலய�கள��� வ ��கள��� நி�வன�கள��� தா� 

ம�யாைவ ேநா�கி ஏராளமான ேவ��த�க� ஏெற��க�ப�கி�றன. அகில 

உலக க�ேதாலி�க� தி��சைப�ட� கர�ேகா��� நா�� ம�யாைவ ேநா�கி 

வ��ண�ப�கைள ஏெற��ேபா�. ஆலய�கள�� ெபா� வழிபா���� அ�மதி 

இ�ைல எ�றா��, தன�நப�களாக�� ���பமாக�� ஆலய� வ�� 

ெசப�கள�� ஈ�ப�வத�� தைடய��ைல எ�பைத மனதி� ெகா�ேவா�. 

இ�மாத�ைத அ�ைன�� வண�க�கைள�� ேவ��த�கைள�� 

அ��பண���� மாதமாக மா�றிட உ�கைள அ��ட� ேக���ெகா�கிேற�. 

இ�மாத�தி� கைட�ப���க சிலவ�ைற� �றி�ப��கிேற�.  

 அ�ைன ம�யாவ�ட� ப�தி ெகா�ள�� ேவ��த�க� ஏெற��க�� 

உ�க� வ ���� ஒ� ப�ட� உ�வா�கி, அதி� அ�ைனய�� உ�வேமா 

படேமா நி��த�. 

 அ�றாட� ���பமாக ெசபமாைல ெசப��த� 

 ���பமாக ��ச�/ஆலய� ெச�� ெசபமாைல ெசா�லி ெசப��த�. 

 ப�களவ�� ேம 16, 2021 அ�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�� ச�கிலி 

ெசபமாைலய�� ப�ேக�ற�.  

 மைறமாவ�ட அளவ�� நட�த�ப�� ச�கிலி ெசப�தி� ப�களவ�� 

ப�ேக�ற�.  

ெகாேரானா எ��� ெப��ெதா��லி��� வ��தைல ெபற ேம மாத� 7 ஆ� 

ேததிைய ஒ� நா� ெசப நாளாக அ�ச��க இ�திய� தி��சைப அைழ�� 

வ���தி��கிற�.  



இ�திய� க�ேதாலி�க ஆய� ேபரைவய�� தைலவ� க�தினா� ஆ�வா�� 

கிராசியா� அவ�க� ேம 7 ஆ� ேததி ெசபநாளாக அ�ச��க அைன�� 

மைறமாவ�ட�கைள�� ப��கைள�� ேக���ெகா���ளா�. 

இ�ேவ��ேகாைள ஏ��, சீேராமலபா� சைபய�� தைலவ� மா� ஜா�� 

ஆல�ேச� அவ�க� இேத ேவ��ேகாைள ைவ���ளா�.  

ஆைகயா� அ�ைறய தின� மைறமாவ�ட�ைத� ேச��த அைன�� 

அ��த�ைதய�� அ��சேகாத�க�� இைறம�க�� உ�ணா 

ேநா�ப���� ெசப��க ேக���ெகா�கிேற�. அைன��� ப��கள��� �றவற 

இ�ல�கள��� மதிய� சிற�� ெசப�க� ஏெற��க அறி����கிேற�.  

தா� ம�யாவ�� வண�க�தி�காக அ��பண��க�ப������ இ�மாத� 

இைறயாசீ� நிர�ப�யதாக இ��க���.  

ெகாேரானா ேநாய�� இர�டாவ� அைல ��ைதயைத வ�ட, வ ��ய� மி�கதாக 

இ��பதா� உ�கைள பா�கா��� ெகா�ள ேவ��ய ெபா��� உ�� 

எ�பைத பாச�ட� நிைன��ட வ����கிேற�. ந��க� இைத ேலசாக 

காணேவ�டா�. ெசப�தி� ஈ�ப��க�, ���ப� அ�ப�� ெசழி�க 

அ��தமி�க ெசப�க�ட� இதய��வமான அ�ைப�� ெவள��ப����க�. 

உ�க��காக நா� இைறவன�ட� ேவ��கிேற�. அ��� ஆசீ�� 

உ�கேளா� இ��பதாக. 

,iwtd; cq;fisAk; cq;fs; FLk;gq;fisAk; cq;fs; gzpfisAk; 
epiwthf MrPh;tjpg;ghuhf. 

 

  

 

 

 

 

,r;Rw;Wkly; midtUk; mwpa Mtd nra;a Ntz;Lk;. 

Ýò˜ Þ™ô‹  

01.05.2021 

â¡Á‹ ß«ê£ ªñCò£M™ 

 
 ñ£˜ ü£˜x Þó£«ü‰Fó¡ SDB 

î‚è¬ô ñ¬øñ£õ†ì Ýò˜ 
 


