
 

 

 

        Pastoral Letter No/GR/44/2020 

Ýò£¢ î¤¼ºèñ¢ 
 

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! 

 

ேகாவ��-19 ெப��ெதா�� உ�வாகி, பரவ� ந� வா�ைவ ெப�� ேசாதைன�� 

உ�ப��திய� எ�ப� உ�ைம. ஆனா� இ�காலக�ட�ைத நா� �ண��ட�� 

ந�ப��ைக�ட�� மி��த கன��ட�� எதி�ெகா�ேடா� எ�ப� நம�� 

ெப�ைம ேச��கிற�. ந���ள� பைட�ேதா� பல� தன�நபரகா�� 

���பமாக�� ப��ேகாய�ேலா� இைண��� ம�கள�� நலைன�� 

உய�ைர�� ேப�வதி� ெப�� ப�கா�றின�. அர�� இதி� ��வ ��சி� 

ெசய�ப�ட�. வா�ைவ �றி�த நி�சயம�ற ஐய�க� நிைற�த த�ண�தி� 

தி��சைப சிற��ட� ெசய�ப�� ம�க��� உதவ��கர� ந���யைத எ�ண� 

மகி�கிேற�. ந��ைடய ப���ேகாய��க� தி�வ��சாதன�க� 

நிைறேவ��வத�� உக�த பா�கா�பான இடமாக மாறிட மி��த கவன��ட� 

ெசயலா�றிய அ��த�ைதய�க�, க�ன�ய�க� ம�க� த�னா�வ� 

ெதா�ட�கைள ந�றிேயா� நிைன�� நா� கட���� ந�றி 

ெச���கிேற�. ப��ைளகைள வ��வாச�தி�� உள�திடன��� திடமாக 

ைவ�திட பல ெசய�தி�ட�கைள ��ென�த ப�ள���ட�க�, ப�த 

இய�க�க� ஆகியவ�ைற ெவ�வாக� பாரா��கிேற�. இ��ழலி� தா� நா� 

2020-ஆ� ஆ���கான கிறி��ம� வ�ழாைவ� சிற�ப��கிேறா�.  

 

ஒ�ெவா� மன�தைர� ப�றி�� அ�கைர ெகா���ள கட��, வரலா�றி� 
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�ைழ��, மன�த�கேளா� ேச��� பயண��கி�றா�; அவ�கேளா� உட� 

வா�கி�றா�; கர� தா�கி அவ�கைள �ம�கி�றா�; உய�நிைல ேநா�கி 

வழிநட��கி�றா�. இ�மாெப�� உ�ைமைய ஒ�ெவா� கிறி��ம� 

வ�ழா�� நம�� நிைன���கிற�. ந�ேமா� அ�பா� இைண�� வாழ 

ஆவ��ற கட�� அைத அ��தமா� ெவள��ப��த, த� இைறைமைய� 

�ற�� வ ���சி��ற ந� மன�த இய�ைப ஏ�றா�. ந��ைடய கிறி��ம� 

வா���க� அைன��� ஒேர ஒ� ெபயைர�தா� ெகா����க ேவ���; 

இேய� கிறி�� கிறி��ம� வ�ழாவ��கான காரண�, அவ��றி ேவறி�ைல.  

 

ஏ�ைமய�� உ�வ�� மா��� ெதா�வ�தி� ப�ற�த இேய�வ�� வ�ழாேவ, 

உலகி� மிக�ெப�ய ெகா�டா�டமாக� திக�கிற�. �ழ�ைத�கால�தி� 

மாச�ற� த�ண�கைள அைச�ேபா��� பா��க கிறி��ம� நம�� வா��� 

ஏ�ப��தி� த�தி��கிற� எனலா�. �ைணேத� நி��� ைக��ழ�ைதயா�, 

த�வன�ெதா��ய�� கிட��� ப��� மழைலைய க� இைம�காம� 

பா����ேபா� ெம�மற�� ேபாேவா�. வ�சி�திரமான நிக��க� நட�த 

இரவ�ன�� இேய� ப�ற�தா� என ந�ெச�தி �� ��கிற�. இைடய�கைள 

ஒள�ெவ�ள� ���த�, �த�க� கீத�க� இைச�தன�. ந�ைம வ��ைதய�� 

ஆ���வ� எ�ெவன��, இேய� ப�ற�த எள�ைமய�� ேகால�. கிறி��ம� 

எ�ப� சாதாரணமான கைதய�ல, மாறாக வ��ணக� ம�ணக�ைத ச�தி�த 

அதிஉ�னத நிக��. அ�� ம�ணக�தி� ப�ற�த�; பைட�ைப�� 

பைட�தவைர�� ப���த �வ�க� தக��க�ப�டன; மன�த வா�� நிைலயான 

மா�ைப� ெப�ற�. நம� எ�ைலகைள� தா�� வ��ணக�தி� மகி�வ�ைன 

����� பாைதக� திற�தன.  

 

க�க��� வ���� பைட��� ��கல� எ��� �த� கிறி��ம� நாள�� 

நட�கவ��ைல. ம�யா���� ேயாச����� கிறி�� ப�ற�� கச�பான 

அ�பவமாக இ��த�. த��ய கத�க� எ�லா� இ��கமாக 

அைட�க�ப�டன. ப��திட அைறேயா த�கிட வ��திேயா கிைட�காம� 

அைல�த அவ�க� ஏ�ைமய�� ேகாரமான �க�தி�� சா�சிகளாய�ன�. 
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இ�திய��, அைட��� பா�கா�க�ப�ட �வ�க��� ெவள�ேய த�க 

ேவ��யதாய���. கா�நைடக� த�கள�� த�வன�ெதா��ைய இேய�வ�� 

ப��ைகயாக தானமா�கின. எ�சேலமி�� ெவள�ேய கா�வ�ய�� இற�க 

ேவ��ய���த இேய� ெப�லேகமி�� ெவள�ேய ப�ற�க ேவ��யதாய���. 

கட�ள�� அ�� அைனவ���மான� எ�ப� �தலிேல 

ெவள��ப��த�ப�ட� என���, ஏைழக���� வ�வ�ழ�ேதா���� 

உ�ைமக� ம��க�ப�ேடா���� இ�வ�ப�� ����ைம உ�� எ�ப� 

நி�பணமாய���. கைடநிைல ம�கள�� ��ெகா��� ந�ைமகைள�� 

அ�ைள�� கா�பத�காக ந� வ�ழிகைள� திற�க ேவ��� எ�பைத 

ைவ�ேகா� ����கா��கிற�. ����லி� ��னா� �ழ�கா� மட��� 

ேபா�, இ����கிய வா�வ�� ேவைளய��, அைன�ைத�� கட�ள�� 

க�களா� பா��பத��� அவ� வ���ப� ேபா� ெசய�ப�வத��� 

ேதைவயான அ�� வர�தி�காக ெசப��ேபா�.  

 

ந�ேமா� வா�� ந�ேமா� உைழ��� மான�ட� ஒ�ெவா�வ��� ப�பல 

வ��ைதகளா� த�ைனேய ெவள��ப��தி� ெகா������ இேய�ைவ 

��ைமயாக �� மா��ட� ஏ���ெகா��� ேபா� கிறி�ம� நம�� 

அ��தமி�கதாக மா�கிற�. ந� ந�ப�க� ந�ைம நிைன�திட கிறி��ம� 

வா��� ஏ�ப���கிற�. இ� ���ப வ�ழாவாக இ��பேதா� ந�ப�கேளா� 

ப��கைள பகி��� ெகா��� த�ண�கைள�� நம�� அள��கிற�. ந�ேமா� 

கிறி��ம� வ�ழாைவ ெகா�டாட இயலாம�, �ரமாக இ��பவ�கைள�� 

ந�ைம வ���� ப���� ெச�றவ�கைள�� நா� சி�ைதய�� ெகா�ேவா�. 

கட�ள�� வ�ைக தவறான ��த�கைளகைள��; ப�ண��கைள� ேபா���; 

நிக��தி�ட ேசாக�கைள �ற�த�ள உத��. வா�வ�� கச�பான 

நிைன�கைள �ைட�� ந���வ� �லபம�ல. ஆனா�, ம�ன��� மற��� 

ேபா� கிறி��ம� இ�பமி�கதாக மா��.   

 

கிறி��ம� கன�வ�� கால�; ெகா��பத�� ஏ�ற கால�; அ�ைப பகி��தி�� 

உ�னத கால�. ெகா��பதி� அட�கிய����� மகி��சி ெப�வதி� இ�ைல 
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எ�பைத உண���� நிைனவைலைள இ�வா���தி நம�� ஏ�ப��தி� 

த�தி��கிற�. ைகேய�தி இர�க�தி�கா� கா�தி���� கைடநிைல 

சேகாதர�க��காக இதய� திற���ேபா� ந� வா�� ���� மி�கதா� 

மா�கிற�. வா�வ�� ஏ�ப�ட ெப�� இழ�பா�, ஏ�க ��யா க�னமான 

நிக�வா� மன�ைட�� வா�� சேகாத�ரக��காக சில மண���ள�க� 

ஒ���ேவா�. இ�த கிறி��ம� �ன�தமி�கதாக அைமய���. அ�ேபா� அ� 

மகி��சி�� ேபரான�த�� ெகாண��.  

 

2021 ஆ� ஆ�� மைறமாவ�ட ம�களான நம�� மிக�� ��கியமான 

ஆ�டாக இ��கிற�. இ� ந� மைறமாவ�ட�தி� ெவ�ள�வ�ழா ஆ��. 

ஆ�ம�க நிக��க�� ப�ற உறைவ வள���� நிக��க�� ஏ�பா� 

ெச�ய�ப���ளன. ப�த இய�க�க�� இதர அைம��க�� ஏ�பா� ெச��� 

நிக��கள�� ��ைமயாக ப�ேக�� ஆ�ம�க� ���ண��� ெபற நா� 

உ�கைள ேக���ெகா�கிேற�. ெவ�ள�வ�ழா இ�தி நிக��க� 2021 நவ�ப� 

மாத�தி� நைடெப��. ந��க� ப��ேகாய�ேலா�� மைறமாவ�ட�ேதா�� 

ெகா������ அ�ைப எ�ண� ெநகி�கிேற�. உ�க��காக இைறவைன 

ேவ��கிேற�. 

midtUf;Fk; vdJ fpwp];Jk]; kw;Wk; Gj;jhz;L ey;tho;j;Jf;fis kpf;f 

kfpo;r;rpNahL njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,iwtd; cq;fisAk; cq;fs; 

FLk;gq;fisAk; cq;fs; gzpfisAk; epiwthf MrPh;tjpg;ghuhf. 
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Fwpg;G: ,t; Mah; jpUKfj;ij brk;gh; 20> 2020 QhapW midj;J gq;FfspYk; jpUg;gyp  

,ilNa thrpf;fTk;. 

Ýò˜ Þ™ô‹ 

15.12.2020 

â¡Á‹ ß«ê£ ªñCò£M™ 

 
 ñ£˜ ü£˜x Þó£«ü‰Fó¡ SDB 
 î‚è¬ô ñ¬øñ£õ†ì Ýò˜ 


