
சேர்ந்து  
பிரார்்த்தனை  
சேய்யுங்கள்.

ச்கட்டு  
பகிறவும்

ச்கள்வினைப் படி்தது  
சிந்திக்கவும்

பிரார்்த்தனை  
சேய்து பதில்  
அளியுங்கள்

நீங்கள் சேர்ந்து பிரார்்த்தனை சேய்ை அனைக்கப் படுகிறீர்்கள்
நீங்கள் வேை்தன்த வாசிக்க விரும்பலாம், கீசை எழு்தப்ப-
ட்டுள்்ள வாே்கங்கன்ள படிக்கலாம் அல்லது இனறவனிடம் 
உங்கள் இ்தை்ததிலிருந்து சபேலாம்.

சேர்ந்து  
பிரார்்த்தனை 
சேய்யுங்கள்.
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பெந்தக�ோஸ்தின் ெரிசுத்த ஆவிகே, வோரும்
பெரு ப்தன் க்தசததின் ெரிசுத்த ஆவிகே, வோரும்

�டவுகே, ஆஸ்திகேலிேோவின் உங�ள் மக�ளே இளைதது ஆசிரவதியும்
மற்றும் பிலீனரி அளவயின் ேோததிளே வழியில் எம்ளம வழிநடததும் 

ஒபேோருவரிடததிலும் உம்மு�தள்த �ோைவும் 
மற்றும் சோளையில் எங�ள் க்தோழேோன ஏசுளவ அளடேோேம்  

�ண்டுப�ோள்ேவும் அருள் புரியும்
எங�ள் �ள்த�ளே கூறவும் 

மற்றும் உங�ள் உண்ளமளே துணிவோ�ப் கெச ள்தரிேதள்தயும் ப�ோடும்
ஒருவளே ஒருவர ்தோழளமயுடன் க�ட� �ோது�ளேயும் 

மற்றும் நீங�ள் கூறுவள்தக க�ட� ப்தளிவோன இ்தேதள்தயும் ப�ோடும்
உங�ள் திருசசளெளே நம்பிகள�  நிளறந்த எதிர�ோைததிற்கு வழி நடத்தவும்,

சுவிகேசததின் மகிழசசிளே நோம் வோழவ்தற்�ோ�.
நம்முளடே �ரத்தேோகிே ஏசு கிறுஸ்துவின் வழிேோ�

�ோைம் �ோைமோ� ெேைததிற்�ோன பேோடடி
ஆபமன்

கிறுஸ்துவர�ளுககு உ்தவும் எங�ள் மோ்தோ, எமக�ோ� பிேோரத்தளன பசய்யும்
தூே கமரி பமககிைோப், எமக�ோ� பிேோரத்தளன பசய்யும்

Tamil | ்தமிழ
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கடவுள் நம்மிடம் ஆஸ்திரேலியாவில்  
இந்த ரநேத்தில் என்ன ரகட்கிறார் எனறு  
நின்னக்கிறீர்கள்?

காலபரபாக்கில், உஙகள் பட்டியலில் உள்்ள ஓவ்வாரு பதிலிற்கும், 
படி 03 ஐ மீண்டும் ்ெயயலாம்.  இந்த வழிமுனறகன்ளப 
பயனபடுத்தி ஒருவருடன ஒருவர் ்்தாடர்நது ரபெ, வரும் 
வாேஙகளிலும், மா்தஙகளிலும் நீஙகள் ெநதிக்க விரும்பலாம்.

ரகள்வினயப 
படித்து  

சிநதிக்கவும்

ரகட்டு 
 பகிறவும்

ம�ௌன�ாக ககள்வியை பவிரதிபலிககவும்
• இந்தக க�ள்விககு உங�ள் மனதிற்கு வரும் எல்ைோ ெதில்�ளேயும் ெடடிேைோ� எழு்தவும். 
• நீங�ள் எழுதிே ெதில்�ளே ஒருவருகப�ோருவர உேக� ெகிரநதுக ப�ோள்ேவும்.
• ெடி 03 இல் �வனம் பசலுத்த, ஒன்றோ� கசரநது, உங�ள் ெதில்�ளிலிருநது ஒரு ்தளைப்ளெ க்தரநப்தடுங�ள்.
• க�டகும் மற்றும் உளேேோடல் சநதிப்பிற்கு எங�ள் மு்தல் ்தளைப்பு :

பிேதிபலிக்கவும் // இந்த துனறயில் நான என்ன அனுபவம் ்பற்றுள்ர்ளன?
பமௌனமோ�, நம்பிகள�, வோழகள� மற்றும் திருசசளெப் ெற்றி, உளேேோடலுக�ோ� க்தரநப்தடுக�ப் ெடட ்தளைப்புப் 
ெகுதியில் உங�ளின் ்தனிப்ெடட அனுெவம் ெற்றி சிநதியுங�ள். உங�ள் எண்ைங�ளே நீங�ள் எழு்தைோம் அல்ைது, 
அளமதிேோ� உங�ள் எண்ைங�ளுடன் அமேைோம்.

ரகட்டு பகிறவும் // இந்த துனறயில் என அனுபவம் பற்றி ஒரு கன்த கூறுஙகள்.
நம்பிகள�, வோழகள� மற்றும் திருசசளெப் ெற்றி உங�ள் ்தனிப்ெடட அனுெவதள்த ஒவபவோருவேோ� ெைமோ� 
ெகிரநதுக ப�ோள்ளுங�ள். மற்றவர�ள் கெசும் கெோது, திறந்த மற்றும் ்தோழளமேோன இரு்தேததுடன் க�ட� நிளனவில் 
ப�ோள்ளுங�ள்.

பிேதிபலிக்கவும் // மற்ற ஒரு ரகாணம் என ரகாணத்ன்த எவவாறு பாதித்திருக்கிறது?
ஒவபவோருவரும் ெகிரநதுக ப�ோண்ட பின், பமௌனமோ�, மற்றவர�ள் ெகிரநது ப�ோண்ட �ள்த�ள், உங�ளின் 
க�ோைதள்த எவவோறு ெோதிததுள்ேன என்று பிேதிெலிக�வும். உங�ள் எண்ைங�ளே நீங�ள் எழு்தைோம் அல்ைது, 
அளமதிேோ� உங�ள் எண்ைங�ளுடன் அமேைோம்.

பகிர்நது ்காள்்ளவும் // மற்ற ஒரு ரகாணம் என ரகாணத்ன்த எவவாறு பாதித்திருக்கிறது?
ஒருவருகப�ோருவர, ஆழமோ� மற்றும் பவளிப்ெளடேோ�க க�டடுள்ளீர�ள் என்று �ோடடுங�ள். உங�ளுககு 
ெேனுள்ேோ்தோ� உள்ே சிை பசோற்பறோடர�ள் : “நீங�ள் ெகிரநது ப�ோண்டது எனககு உ்தவிே்தோ� உைருகிகறன்...” 
அல்ைது “நீங�ள் ெகிரநது ப�ோண்ட்தலிருநது நோன் புரிநதுக ப�ோண்கடன்...”
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பிோர்த்்தன்ன 
்ெயது பதில் 
அளியுஙகள்

பிோர்த்்தன்ன ்ெயயுஙகள் 
உங�ள் மு்தல் உளேேோடல் மற்றும் க�டகும் சநதிப்பிற்கு பிறகு, ஒன்றோ� கசரநது பிேோரத்தளன பசய்ே 
அளழக�ப்ெடுவீர�ள். கீகழ ப�ோடுக�ப்ெடடுள்ே வோச�ங�ளே உெகேோகிக�ைோம், அல்ைது உங�ள் பசோந்த 
வோரதள்த�ளில் நன்றியுைரவு ப�ோண்ட ஒரு பிேோரத்தளனளே கூறைோம். 

பதில் அளியுஙகள்
திருசசளெயின் எதிர�ோைதள்த வடிவளமப்ெ்தற்கு உங�ள் குேல் முககிேம். Plenary Council (பிலீனரி சளெ) யின் 
வளைெக�ததில் சமரபித்தல் என்ற இளைப்ளெ �ோணுவீர�ள். இது Plenary Council லுககு உங�ள் சமரப்ெைம் ஆகும். 
பெந்தக�ோஸ்திலிருநது (கம 20, 2018) உங�ள் எழுதிே ெதிளை கநேடிேோ� Plenary Council குழுவிற்கு   
 plenarycouncil.catholic.org.au இல் ஆன்ளைனில் சமரப்பிக�ைோம்.

நீஙகள் ெமர்பபிபப்தற்கா்ன மூனறு ரகள்விகள்:
1. �டவுள் நம்மிடம் ஆஸ்திகேலிேோவில் இந்த கநேததில் என்ன க�டகிறோர என்று நிளனககிறீர�ள்?
2.  திருசசளெயின் எதிர�ோைதள்தப் ெற்றி, 2020 இல்  Plenary Council �ரு்த கவண்டும் என்று உங�ளிடம் என்ன 

க�ள்வி�ள் உள்ேன?
3. திருசசளெயில் ெகிரநதுக ப�ோள்ே விரும்பும் உங�ள் நம்பிகள� ெற்றிே �ள்த உங�ளிடம் உள்ே்தோ?

  ஆம், என கன்த பற்றிய ரமலும் விவேஙகன்ள பகிர்நதுக் ்காள்்ள Plenary Council குழு எனன்ன ்்தாடர்பு 
்காள்்ள விரும்புகிரறன. எ்னது ்்தாடர்பு விவேஙகள்: 

ெளடககின்ற �டவுகே, ஒருவளே ஒருவர சநதித்த்தற்�ோ� உங�ளுககு நன்றி கூறுகிகறோம்.
இேண்டு அல்ைது மூன்று கெர கூடும் பெோழுது, எங�ள் மததியில்  நீங�ள் உள்ளீர�ள் என்று அறிகவோம்.
எங�ளுடன் இருப்ெ்தற்�ோ�வும், துணிவு மற்றும் ஆரவததுடன் கெசுவ்தற்�ோன ள்தரிேததிற்�ோ�வும், 

திறந்த மனததுடன் க�டகும் ்தன்னடக�ததிற்�ோ�வும், நன்றி கூறுகிகறோம்.
நீங�ள் அளழககும் எதிர�ோைததிற்கு நோங�ள் ெோள்தளே �ண்டறியும் கெோது, உங�ளே எங�ளுடன் 

ப்தோடரநது நடக�க க�ோருகிகறோம். 
ஆபமன்

நீஙகள் கூறுஙகள் [ஆனனலனில் ெமர்பபிக்கவும்]

்பயர்
மின அஞெல்
னகபரபசி

ரெர்நது  
பிோர்த்்தன்ன  
்ெயயுஙகள்.

ரகட்டு  
பகிறவும்

ரகள்வினயப படித்து  
சிநதிக்கவும்

பிோர்த்்தன்ன  
்ெயது பதில்  
அளியுஙகள்



Pastoral Planning Office
Diocesan Ministry Centre, 51–59 Allawah St, Blacktown NSW 2148
 02 8838 3460    02 8838 3462    pastoralplanning@parracatholic.org

Plenary 2020
கேட்பது மற்றும் உரையாடல்

Plenary Council இன ரகட்பது 
மற்றும் உனேயாடல் ்்தாழில் முனறக்கு 
உடனு்தவி அளித்்த்தற்கு நனறி. 

உஙகள் ஆனனலன ெமர்பிபபு 2020 
இல் Plenary Council இன நிகழ்ச்சி 
நிேனல உருவாக்க உ்தவும்.

உனேயாடலில் கலநது ்காள்ளுஙகள்     
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