தீபகற்ப மலேசியாவின் கதூலதாலிக்க ஆயர்களிடமிருந்து லமய்ப்புப்பணி கடிதம்
மார்ச் 2020 லததியிட்டது
Covid-19 ததாற்றுலதாய் காரணமாக திருப்பலிகள் மற்றும் தம்பிக்ககயாளர்களின்
அகைதூது தபாது ஒன்றுகூடல் தகழ்வுகள் தற்காலிகமாக இகடதக்கம்
தெய்யப்பட்டுள்ளை.
அன்புள்ள சககோதர திருபதணிபொோளர்ககள, துறவறததோகர, பற்றுப பதோதுநிலைபோனகர,
கடந்த சிை வோரங்களோக நப அலனவருககுப கதசிபொ அரசிபொல் பநருககடி, பகோகரோனோ லவரஸ்
( ககோவிட் -19) பற்றுப வழககததிலிருந்த நபது கதகதோலிககப தழகக வழககங்கள் சிைவற்றில்
பதோது சுகோதோர தோதுகோபலத பேன்னிட்டுச் பசய்பொபதட்ட போற்றங்கள் கதோன்றவற்லற பேபபேலன
சவோல்களோக நோப எதிர்பகோள்ள கவண்டிபோருந்தது. இதன் கோரணபோக கடந்த சிை வோரங்கள் நப
அலனவருககுப ரு கடினபோன கோைபோக அலபந்தது. உங்கள் ஆபொர்களோக, உங்களில் தைர்
அனுதவிககுப வலி, குழபதப பற்றுப ததட்டப ஆகிபொவற்லற நோங்கள் பேழுலபபொோக அறிகவோப.
வ்பவோரு தங்கிலுப
ஆபொர்களின் தரிந்துலரகலள பற்றுப பதோதுப தோதுகோபபு
நடவடிகலககலளச் பசபொல்தடுதத எங்களுககு உதவிபொ உங்கள் ததுலழபபுககுப, உங்களது
இலறகவண்டல்களுககுப, கடவுளின்
விடுதலைலபொ பற்றுப அவரது அருலளப்ப நபபுவதில்
நீங்கள் பதோடர்ந்து பெண்டுவருவதற்குப நன்றி கூறுகின்கறோப.
நிலைலப கபபதடுப என்ற
எங்கள் எதிர்தோர்பபு எங்களுககு இருந்தகதோதிலுப, உண்லபபோல் கடந்த வோரங்களில் நிலைலப
கபோசபலடந்துள்ளது. உைபகங்கிலுப நிலைலபலபொ கபபதடுததுவலதக கண்கோணிதது வருப
உைக சுகோதோர அலபபபு (WHO), ககோவிட் –19 ரு பதோற்றுகநோய் என்று அறிவிததுள்ளது.
இதன் பதோருள், “ரு புதிபொ கநோபோன் உைகளோவிபொ தரவல்” என்ததோகுப.
உைக சுகோதோர
அலபபதன் (WHO) பதோது இபொககுனர், "சீனோவுககு பவளிகபொ ககோவிட் –19 தோதிபபுகளின்
எண்ணிகலக 13 படங்கு அதிகரிததுள்ளது என்றுப தோதிககபதட்ட நோடுகளின் எண்ணிகலக
பைன்று படங்கோக அதிகரிததுள்ளது" என்றுப பதளிவோன விவரங்கலள எங்களுககு
வழங்கிப்ள்ளோர். கநற்லறபொ கணககின்தடி, பகைசிபொோவில் 149 உறுதிபதடுததபதட்ட தோதிபபுகள்
ததிவோகிப்ள்ளன. இது இரண்டு வோரங்களுககுப குலறவோன கோைததிற்குள் 126 தோதிபபுகள்
அதிகரிபபு ஆகுப. பகைசிபொ சுகோதோர அலபச்சகப கூடுதல் பருததுவ ஆகைோசலனகலள
பவளிபோட்டுள்ளது,
இதில் அலனதது "பதோதுபககள் ன்றுகூடல்களுப ரதது பசய்பொபதட
கவண்டுப என்ததுப அடங்குப.
கடந்த வோரங்களில், தீதகற்த பகைசிபொோவில் உள்ள பலறபோவட்டங்களின் பைன்று, கதரோபொர் /
ஆபொர்களோகிபொ நோங்கள்,
இந்கநோய் தரவலை எதிர்ததுப கதோரோடுவதற்கோன
பேபொற்சிபோல்
தோதுகோபபு நடவடிகலககளோக தைதரபதட்டப தரிந்துலரகள், ஆகைோசலனகள் பற்றுப ஆபொர்
அலுவைக அறிவிபபுகலள பவளிபோட்டிருந்கதோப.
இந்த நடவடிகலககள் இதபதோற்றுகநோய் தரபபுவதற்கோன அதோபொதலதத தணிகக உதவுப என்று
நோங்கள் நபதகனோப, ஆனோல் அலத ரு குறிபதட்ட வளோகததில் பதருப கூட்டப கூடுப கதோது
பேறிபொடிகக பேடிபொோது என்தலத, இபகதோது உணர்கிகறோப.

நப நோட்டில் தோதிபபுகளின் எண்ணிகலக அதிகரிதது வருவலதப்ப, தற நோடுகளில் சிவில் பற்றுப
சபபொ அதிகோரிகள் இதபதோற்று கநோபோன் அச்சுறுததலுககு உடனடி நடவடிகலகள் எடுபததில்
தோபதபோக இருந்ததினோலுப கட்டுபதடுதத இபொைோத தரவுதலை நோப கோணுபகதோது, இபகதோது
நோப கபலுப நடவடிகலககலள எடுகக கவண்டிபொ கட்டோபொததில் உள்களோப.
இது ஒர் தீவிரபோன நடவடிகலகபொோகத கதோன்றககூடுப. ஆனோல் அவ்வோறு பசய்பொத தவறினோல்
இதன் அசுர கவகப தரவுதலின் விலளவோக கபோசபோன விலளவுகலள இது ஏற்தடுததககூடுப
என்தலதப்ப, நப சபைகங்களில் பகவுப தோதிககபதடககூடிபொவர்கலள ஆதததில் ஆழ்ததுவலதப்ப,
பதரிதுப சிரபபதட்ட நபது சுகோதோர கசலவகளுககு கபலுப அழுததப பகோடுகக
கவண்டிபோருககுப என்தலதப்ப உணர்கிகறோப.
ஆககவ, இபகதோது அதிக இலறகவண்டல்களுககுப தன்னருப, இததுலறபோல் உள்ள பருததுவ
நிபுணர்களின் குழுலவக கைந்தோகைோசிதத தறகுப, கபலுப இந்த லவரஸ் பதோற்று கநோய்
தரவுவலதத தடுககத கதலவபொோன தன்வருப கூடுதல் பேன் எச்சரிகலக நடவடிகலககலள
ஆழ்ந்த கனதத இதபொதகதோடு அபேைோககப பசய்பொ விருபபுகிகறோப:
1. அலனதது வோர இறுதி பற்றுப வோர நோள் பதோதுபககள் திருபதலிகள் போர்ச் 14 பேதல்
(அல்ைது போர்ச் 13, போநிைததின் வோர இறுதி பவள்ளிககிழலப பதோடங்கினோல்) 2020 போர்ச்
29 வலர இலடநிறுததப பசய்பொபதட்டுள்ளது. இது பதோது தள்ளி விடுபேலறகளுடன்
ததுபகதோகிறது. எனகவ இந்த கோைகட்டததில் அலனதது கதகதோலிககர்களுப
திருபதலிககு உதவிவிட / பற்றுப கைந்துபகோள்வதற்கோன அவர்களின் ஞோபோற்றுககிழலப
கடலபலபொ நிலறகவற்றுவதில் இருந்து விைககு அளிககிகறோப. இந்த விைககு தற்கதோலதபொ
பநருககடிலபொ எதிர்பகோள்ளுப ரு தற்கோலிக நடவடிகலகபொோகுப. கபற்கண்ட இலடநீகக
கோைதலத 2020 போர்ச் 29 ஆப கததிககு அபதோல் நீட்டிகக கவண்டுபோ என்தலதத
தீர்போனிபததற்கோன நிலைலபலபொ நோங்கள் பதோடர்ந்து கண்கோணிதது பறு ஆய்வு
பசய்கவோப. ககோைோைபபூர் கதரோபொரின், கதரோபொர் சபைக பதோடர்பு தணிபொகப
பதோதுபககளுககோன வோர இறுதி நோட்களில்
தல்கவறு பேககிபொ பபோழிகளில், வோர
நோள்களில் ஆங்கிைததில் திருபதலிலபொ
ளிதரபபு ஏற்தோடுகலளச் பசய்து வருகிறது
என்தலத நிலனவில் பகோள்ளுபோறு கவண்டுகிகறோப.
2. திருஅலவபோன் ஆன்பெக நன்லபககோகவுப, நபதகலகபொோளர்களின் கநோககங்களுககோகவுப,
தற்கதோலதபொ பநருககடிலபொத தணிபததற்கோகவுப திருபதணிபொோளர்கள் தனிபொோக திருபதலி
பகோண்டோடக ககட்டுகபகோள்ளபதட்டுள்ளனர்.
3. அலனதது பலறககல்வி வகுபபுகளுப பைடபதட கவண்டுப பற்றுப அகத கோைகட்டததில்
பலறககல்வி திட்டங்கள் பற்றுப நடவடிகலககள் பொோவுப ரதது பசய்பொபதட கவண்டுப.
4. தங்கில் அல்ைது அ.தி.ச.வில் நிகழவுள்ள அலனதது கூட்டங்களுப, ன்றுகூடல்களுப,
ஆர்.சி.ஐ.ஏ (பேதிகபொோர் புகுபேக அருட்சோதன வகுபபுகள்) அபர்வுகள், பற்றுப இதர
நிகழ்வுகள் பொோவுப இந்த கோைகட்டததில் ரதது பசய்பொபதட்டு அடுதத அறிவிபபு வலர
நிறுததபதட கவண்டுப.
5. திருபணங்கள் அல்ைது இறபபு திருபதலிகள் பநருங்கிபொ குடுபத உறுபதனர்கள் பற்றுப
பநருங்கிபொ நண்தர்களுககு பட்டுகப வலரபொறுககபதட்டு தனிபதட்ட பேலறபோல்
பகோண்டோடபதட கவண்டுப. கபலுப விவரங்களுககு உங்கள் தங்குத
திருப
தணிபொோளருடன் பதோடர்பு பகோள்ளவுப.
6. பதரவு சடங்குகளுககுப, கநோய்வோய்பதட்டவர்களுககு கநோபோற்பூசுதல் பற்றுப வீட்டில்
கநோப்ற்றிருபகதோருககு நற்கருலண வழங்க தபொவுபசய்து உங்கள் தங்குத திருபதணிபொோ
ளலரச் சந்திககப தங்கு அலுவைகததுடன் பதோடர்பு பகோள்ளுங்கள். தூபொப தணிலபொ
நிலறகவற்றுப கதோது கதலவபொோன சுகோதோர பேன்பனச்சரிகலக நடவடிகலககலளத
திருபதணிபொோளர்கள் எடுகக கவண்டுப.
7. கதவோைபொங்கள், சிற்றோைபொங்கள் அல்ைது பசத அலறகள் (பதோருந்தககூடிபொ இடங்களில்),
அந்தந்த தங்கில் திட்டபடபதட்ட கநரங்களின்தடி தனிபொோர் பற்றுப தனிபதட்ட
இலறகவண்டல் பற்றுப நற்கருலண ஆரோதலனககோக திறந்திருககுப. விவரங்களுககு
உங்கள் தங்கு அலுவைகப பற்றுப தங்கு வலைததளததுடன் பதோடர்பு பகோள்ளவுப.

2020 போர்ச் 19, புனித கன்னி பரிபோன் கணவருப, திருஅலவபோன் தோதுகோவைருபோன புனித
கபொோகசபதன் பதருவிழோ அன்று, புனித கபொோகசபதன் தரிந்துலரககுப, இந்த பநருககடிககு
பேற்றுபபுள்ளி லவபததற்கோன கடவுளின்
தலைபௌட்டுககுப
கநோன்பு நோளோக நிபொபககப
தடுள்ளலத நோங்கள் அறிவிககிகறோப.
இருபதனுப, ளிதரபதபதடுப
திருபதலிகள், ஞோபோற்றுககிழலப பற்றுப புனித நோட்களின்
திருபதலிககு உதவ / கைந்துபகோள்ள கவண்டிபொ கடலபககு போற்று நடவடிகலகபொோகக
கருதபதடக கூடோது. ஞோபோறு பற்றுப வோர நோட்களில் திருபதலிலபொத பதோலைககோட்சி வழி
தோர்பதது
ஆன்பெக
"தகதிபோன்"
ரு
வடிவபோகப
புரிந்துபகோள்ளபதட
கவண்டுப.
தரிந்துலரககபதட்ட ஆன்பெக தகதி வழிகோட்டிகளில், இலற வோர்தலதலபொ வோசிததல், குறிபதோக
அன்லறபொ திருபதலிககோன வோசகங்கலள வோசிததல், தூபொ பசதபோலைலபொச் பசதததல், ஆன்பெக
நற்கருலண கவண்டல் பசய்தல், கநோன்பு இருததல், தற தகதி பேபொற்சிகளில்
குறிபதோக
சிலுலவபதோலத,
இரககததின்
ஆண்டவர்
பன்றோட்டு
கதோன்றவற்றில்
ஈடுதடுதல்
வரகவற்கபதடுகிறது..
இந்த பேடிவோல் நபதகலகபொோளர்களில் தைர் பகுந்த கவதலனபொலடவோர்கள் என்தலத நோங்கள்
உணர்கிகறோப. கபலுப தூபொ நற்கருலணபோன் தவிர்ககபேடிபொோத ஆன்பெக பதிபபுககு சபபோன
போற்று எதுவுப இல்லை என்தலதப்ப நோங்கள் பபுகபகோள்கிகறோப.
ஆனோல் தற்கதோலதபொ பநருககடி இரண்டு கதர்வுகலள பட்டுகப விட்டுச்பசல்கிறது. ன்று
நபபேலடபொ தற்கதோலதபொ தடுபபு நடவடிகலககலளத பதோடர்வது, அல்ைது இந்த லவரஸ் கபலுப
தரவுவலதத தடுகக தனிநதர்களின் அலனதது ன்றுகூடல் கூட்டங்கலள (திருபதலி உட்தட)
பேடககுவதோகுப.
பேதல் விருபதப பட்டுப கதோதுப என்ததற்கு இபகதோது பதருப அளவில்
தரவுதலை
எதிர்பகோள்ளுப நோடுகளில் இருந்து எந்த ஆதோரபேப இல்லை. பறுபுறப, தற நோடுகளின்
அனுதவங்கள் வோபோைோக சபைக ன்றுகூடல்கலளத தவிர்பததனோல் அதிக அளவில் இந்கநோய்
தரவுதலைத தவிர்கக பேடிப்ப என்தலத நோப அறிகிகறோப.
2020 போர்ச் 11 ஆப கததி பவளிபோடபதட்ட சுகோதோர அலபச்சின் தரிந்துலரபோன் தடி அலனதது
பதோது பககள் ன்றுகூடல்கலள ததிலவகக கவண்டிப்ள்ளது.
எல்ைோப வல்ை கடவுள்பெது நபது நபதகலகலபொப்ப எதிர்கநோகலகப்ப பதோடர்ந்து லவககிகறோப.
இந்த பநருககடிலபொ அவர் விலரவோக பேடிவுககுக பகோண்டு வருவோர் என்று இலறகவண்டல்
பசய்கவோப.
எல்ைோப வல்ை கடவுள் உங்களுககுப உங்கள் குடுபதங்களுககுப நல்ை உடல்நைதலதப்ப
அலபதி பற்றுப நிலறவோன அருளோசிப்ப அளிபதோரோக.
கிறிஸ்துவில் உங்கள் ஆபொர்கள்,

______________________
Rt. Rev. Sebastian Francis, D.D
Bishop of Penang

______________________
Most Rev. Julian Leow, D.D.
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