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நீங்கள் சேர்ந்து பிரார்த்தனை செய்ய அழைக்கப் படுகிறீர்கள்
நீங்கள் வசனத்தை வாசிக்க விரும்பலாம், கீழே எழுதப்பட்டுள்ள வாசகங்களை படிக்கலாம் அல்லது இறைவனிடம்
உங்கள் இதயத்திலிருந்து பேசலாம்.

பெந்தக�ோஸ்தின் பரிசுத்த ஆவியே, வாரும்
பெரு தென் தேசத்தின் பரிசுத்த ஆவியே, வாரும்
கடவுளே, ஆஸ்திரேலியாவின் உங்கள் மக்களை இணைத்து ஆசிர்வதியும்
மற்றும் பிலீனரி அவையின் யாத்திரை வழியில் எம்மை வழிநடத்தும்
ஒர�ொருவரிடத்திலும் உம்முகத்தை காணவும்
மற்றும் சாலையில் எங்கள் த�ோழரான ஏசுவை அடையாளம்
கண்டுக�ொள்ளவும் அருள் புரியும்
எங்கள் கதைகளை கூறவும்
மற்றும் உங்கள் உண்மையை துணிவாகப் பேச தைரியத்தையும் க�ொடும்
ஒருவரை ஒருவர் தாழ்மையுடன் கேட்க காதுகளையும்
மற்றும் நீங்கள் கூறுவதைக் கேட்க தெளிவான இதயத்தையும் க�ொடும்
உங்கள் திருச்சபையை நம்பிக்கை நிறைந்த எதிர்காலத்திற்கு வழி நடத்தவும்,
சுவிஷேசத்தின் மகிழ்ச்சியை நாம் வாழ்வதற்காக.
நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறுஸ்துவின் வழியாக
காலம் காலமாக பயணத்திற்கான ர�ொட்டி
ஆமென்
கிறுஸ்துவர்களுக்கு உதவும் எங்கள் மாதா, எமக்காக பிரார்த்தனை செய்யும்
தூய மேரி மெக்கிலாப், எமக்காக பிரார்த்தனை செய்யும்
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கடவுள் நம்மிடம் ஆஸ்திரேலியாவில்
இந்த நேரத்தில் என்ன கேட்கிறார் என்று
நினைக்கிறீர்கள்?

ம�ௌனமாக கேள்வியை பிரதிபலிக்கவும்
• இந்தக் கேள்விக்கு உங்கள் மனதிற்கு வரும் எல்லா பதில்களையும் பட்டியலாக எழுதவும்.
• நீங்கள் எழுதிய பதில்களை ஒருவருக்கொருவர் உரக்க பகிர்ந்துக் க�ொள்ளவும்.
• படி 03 இல் கவனம் செலுத்த, ஒன்றாக சேர்ந்து, உங்கள் பதில்களிலிருந்து ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுங்கள்.
• கேட்கும் மற்றும் உரையாடல் சந்திப்பிற்கு எங்கள் முதல் தலைப்பு :
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காலப்போக்கில், உங்கள் பட்டியலில் உள்ள ஓவ்வொரு பதிலிற்கும்,
படி 03 ஐ மீண்டும் செய்யலாம். இந்த வழிமுறைகளைப்
பயன்படுத்தி ஒருவருடன் ஒருவர் த�ொடர்ந்து பேச, வரும்
வாரங்களிலும், மாதங்களிலும் நீங்கள் சந்திக்க விரும்பலாம்.

பிரதிபலிக்கவும் // இந்த துறையில் நான் என்ன அனுபவம் பெற்றுள்ளேன்?

ம�ௌனமாக, நம்பிக்கை, வாழ்க்கை மற்றும் திருச்சபைப் பற்றி, உரையாடலுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட தலைப்புப்
பகுதியில் உங்களின் தனிப்பட்ட அனுபவம் பற்றி சிந்தியுங்கள். உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் எழுதலாம் அல்லது,
அமைதியாக உங்கள் எண்ணங்களுடன் அமரலாம்.

கேட்டு பகிறவும் // இந்த துறையில் என் அனுபவம் பற்றி ஒரு கதை கூறுங்கள்.

நம்பிக்கை, வாழ்க்கை மற்றும் திருச்சபைப் பற்றி உங்கள் தனிப்பட்ட அனுபவத்தை ஒவ்வொருவராக பலமாக
பகிர்ந்துக் க�ொள்ளுங்கள். மற்றவர்கள் பேசும் ப�ோது, திறந்த மற்றும் தாழ்மையான இருதயத்துடன் கேட்க நினைவில்
க�ொள்ளுங்கள்.

பிரதிபலிக்கவும் // மற்ற ஒரு க�ோணம் என் க�ோணத்தை எவ்வாறு பாதித்திருக்கிறது?

ஒவ்வொருவரும் பகிர்ந்துக் க�ொண்ட பின், ம�ௌனமாக, மற்றவர்கள் பகிர்ந்து க�ொண்ட கதைகள், உங்களின்
க�ோணத்தை எவ்வாறு பாதித்துள்ளன என்று பிரதிபலிக்கவும். உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் எழுதலாம் அல்லது,
அமைதியாக உங்கள் எண்ணங்களுடன் அமரலாம்.

பகிர்ந்து க�ொள்ளவும் // மற்ற ஒரு க�ோணம் என் க�ோணத்தை எவ்வாறு பாதித்திருக்கிறது?

ஒருவருக்கொருவர், ஆழமாக மற்றும் வெளிப்படையாகக் கேட்டுள்ளீர்கள் என்று காட்டுங்கள். உங்களுக்கு
பயனுள்ளாதாக உள்ள சில ச�ொற்றொடர்கள் : “நீங்கள் பகிர்ந்து க�ொண்டது எனக்கு உதவியதாக உணருகிறேன்...”
அல்லது “நீங்கள் பகிர்ந்து க�ொண்டதலிருந்து நான் புரிந்துக் க�ொண்டேன்...”
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பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்

உங்கள் முதல் உரையாடல் மற்றும் கேட்கும் சந்திப்பிற்கு பிறகு, ஒன்றாக சேர்ந்து பிரார்த்தனை செய்ய
அழைக்கப்படுவீர்கள். கீழே க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள வாசகங்களை உபய�ோகிக்கலாம், அல்லது உங்கள் ச�ொந்த
வார்த்தைகளில் நன்றியுணர்வு க�ொண்ட ஒரு பிரார்த்தனையை கூறலாம்.
படைக்கின்ற கடவுளே, ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிற�ோம்.
இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் கூடும் ப�ொழுது, எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் உள்ளீர்கள் என்று அறிவ�ோம்.
எங்களுடன் இருப்பதற்காகவும், துணிவு மற்றும் ஆர்வத்துடன் பேசுவதற்கான தைரியத்திற்காகவும்,
திறந்த மனத்துடன் கேட்கும் தன்னடக்கத்திற்காகவும், நன்றி கூறுகிற�ோம்.
நீங்கள் அழைக்கும் எதிர்காலத்திற்கு நாங்கள் பாதையை கண்டறியும் ப�ோது, உங்களை எங்களுடன்
த�ொடர்ந்து நடக்கக் க�ோருகிற�ோம்.
ஆமென்

பதில் அளியுங்கள்

திருச்சபையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதற்கு உங்கள் குரல் முக்கியம். Plenary Council (பிலீனரி சபை) யின்
வலைபக்கத்தில் சமர்பித்தல் என்ற இணைப்பை காணுவீர்கள். இது Plenary Council லுக்கு உங்கள் சமர்ப்பணம் ஆகும்.
பெந்தக�ோஸ்திலிருந்து (மே 20, 2018) உங்கள் எழுதிய பதிலை நேரடியாக Plenary Council குழுவிற்கு
 plenarycouncil.catholic.org.au இல் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.

நீங்கள் கூறுங்கள் [ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கவும்]

நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கான மூன்று கேள்விகள்:

1. கடவுள் நம்மிடம் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த நேரத்தில் என்ன கேட்கிறார் என்று நினைக்கிறீர்கள்?
2. திருச்சபையின் எதிர்காலத்தைப் பற்றி, 2020 இல் Plenary Council கருத வேண்டும் என்று உங்களிடம் என்ன

கேள்விகள் உள்ளன?

3. திருச்சபையில் பகிர்ந்துக் க�ொள்ள விரும்பும் உங்கள் நம்பிக்கை பற்றிய கதை உங்களிடம் உள்ளதா?

	
ஆம், என் கதை பற்றிய மேலும் விவரங்களை பகிர்ந்துக் க�ொள்ள Plenary Council குழு என்னை த�ொடர்பு
க�ொள்ள விரும்புகிறேன். எனது த�ொடர்பு விவரங்கள்:

பெயர்
மின் அஞ்சல்
கைப்பேசி
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Plenary Council இன் கேட்பது

மற்றும் உரையாடல் த�ொழில் முறைக்கு
உடனுதவி அளித்ததற்கு நன்றி.

உங்கள் ஆன்லைன் சமர்பிப்பு 2020
இல் Plenary Council இன் நிகழ்ச்சி
நிரலை உருவாக்க உதவும்.

உரையாடலில் கலந்து க�ொள்ளுங்கள்   
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