
7.நனற�பப�டல
(இறறஊறற ---131)

 இனன��ர ந�ள மலரக�றத
 இனன��ர ந�ள வ�டக�றத 
இனனம எனற� நநச�கக�ற�ய நனற� நனற� 
இறறவ� -2 

நனற� நனற� இறறவ� -2

எஙநக ந�ன னசனற�லம எனந��ட 
இரகக�னற�ய 
எஙநக ந�ன பறநத�லம எனந��ட ந( 
வரக�னற�ய (2) - 2

க�லஙகள கடநத�லம 
ஞ�லஙகளஅழ�நத�லம 
த�யம எனற� மறநத�லம ந(ந-� எனற� 
நநச�கக�னற�ய(2)-2

7.ம�த� ப�டல
(இறறயறற--166)

அறலகடல ஒளளரமமந� னசலவ 
ஆணடவர த�-�நர
ந�றலனப-ர�க கன�ள நம�டச 
னநற�கதநவ வ�ழ�

வ��வன கப�ரந-ல�ன ஸதத-
 மஙகள னம�ழ� ஏறப�ய
ஞ�� சம�த�� வழ� ந�ம 
நடநத�ட தற- னசயவ�ய

ப�வ வ�லஙகறபப�ய கரடர
 ப�ரதத�ட ஒளள வ�டபப�ய
ச�வறந த(றமன-லல�ம ந(கக� 
சகல நனறம அளளபப�ய

த�ன-� உற�க க�டட�ய
 உநதன த�-��ம நசசவகக
நச-ர ந�ம னசயயம னஜபஙகள 
எலல�ம நசரதத ந( ஒபபவ�பப�ய
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1.வரறகப ப�டல

அழகழக�� அனபச னச-ல�ல 
-அக�லம இ-ககம அனபரகநள- (2)

நம அனற�ட வ�ழறவக னக�ணட�டமக�ழ
மனற�ட வரறக-�ன நநரமத�ல (2)
 

வரஙகள னபறகநவ வ�ழவ�ன பல�-�நல
எழக எழகநவ
ஏககம நப�ககநவ இந-சவ�ன வழ�-�நல
அழகழக�� அனபச னச-ல�ல 
-அக�லம இ-ககம அனபரகநள (2)
  

கடவளளன அனபப ப�ளறளகள ந�ம 
கணமம மறநவ�ம நம வ�ழவ�ல
உடனளள -�வரம நம உறநவ
உ-�ரளளவறர-�ல இறத ந�ற�பநப�ம (2)

வ�ழனவனம நதடல�ல 
நலல� னசயறக-�ல 
வ�ழவ�ககம இறறவனம 
-நமமடன இறணக�ற�ர..(3)

                                         வரக வரகநவ------------

ச�த�யம சம-மம நமகக�லறல
சமததவம ஒனநற நம னக�ளறக
ந(த�யம நந-மம னநஞச��ளநல
ந�தமம சமநநத சடர�நவ�ம  (2)

இநதப ப�டலகறள MP3 வடவதத�ல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இண-ததளதத�ல தரவ�றககல�ம 



வ (ழநத�டம ம�ளததறத 
த�ஙக�டம பண�களளல
வ�டவ�ககம சகத�-�ய
--இறறவனம எழக�ற�ர..(3)

                            அழகழக�� அனபச -------------

2.த�-��ப ப�டல
அனநப இறறவ� அற�வரம ஒனற�ய 
அக�லதத�ல வ�ழநத�ட அரளபரயம (2) 

ஒனற�ய வ�ழநத�ட நனற�ய வ�ழநத�ட 
அனப�ய வ�ழநத�ட அரளபரயம (2)

த�ள-�ய ப�றககம ம��ளடரகள 
தறண-�ய வ�ழநத�ட அரளபரயம (2) 

இறண-�ய சமம�ய ஆணம னபணணம 
இரகரம நக�ரதத�ட அரளபரயம - 2 

                        ஒனற�ய---------------------

தநறதயம த�யம கடமபதத�நல 
ச�நறத ஒனற�க�ட அரளபரயம (2) 

ப�ளறளகள னபறநற�ர ப�சதத�நல 
ப�ணகககள த(ரநத�ட அரளபரயம - 2               

ஒனற�ய----------------

3 அலநலல-�
அலநலல-�(3)  அலநலல-�(3) 

அலநலல-�(3)  அலநலல-�(3)  
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ஆணடவநர நபசம 
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அலநலல-�(3)  அலநலல-�(3) 
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4.க�ண�கறகப ப�டல

பல�பபபடம நதட வரக�னநறன 
த�ரபப�தம வணஙக�த தரக�னநறன (2) 

சகம த��ம தரம அரள ஒளள னபற 
உளளனதலல�ம தரநவன ஒ...ஒ

 -தரநவன ந�ன தரநவன - 2

பறடததவன ந(-னநற� உம பறடபப�ன 
வ�-பபம ந��னநற� -2 

னக�டததவன ந(-னநற� -2 

உளளனதலல�ம தரநவன 
தரநவன ந�ன தரநவன - 2

எளள-வன ந��னநற� என வ�ழவம 
வழ�யம ந(-னநற� -2 

மக�ழபவன ந��னநற� 2

 உளளனதலல�ம தரநவன 
தரநவன ந�ன தரநவன - 2

5.இந-ச கறப�தத னசபம

 வ�ணணலக�ல இரகக�ற எஙகள தநறதந- 
உமத னப-ர த-த எ�ப நப�றறபனபறக!

உமத ஆடச� வரக உமத த�ரவளம 
வ�ணணலக�ல ந�றறநவறவத நப�ல
மணணலக�லம ந�றறநவறக

எஙகள அனற�ட உணறவ
 இனற எஙகளககத த�ரம
எஙகளகக எத�ர�க கறறம னசயநவ�றர

ந�ஙகள மன�ளபபத நப�ல 
எஙகள கறறஙகறள மன�ளயம
எஙகறளச நச�தற�கக உடபடதத�நதயம,

த(ந-��ளடம�ரநத எஙகறள வ�டவ�ததரளம

6.த�ரவ�ரநதப ப�டல
(இறறயறற -110)

 என இத-ம உன ஆல-நம
என�ளல கடனக�ளள வ�-ஓ நதவ�
என�ளல உ-�ரடட வ�--2

சரணம நதவ� சரணம நதவ�
சரணம நதவ� சரணம நதவ�--2

ப�வம அகறற� உன கடல�க 
எனற� ம�றறறமற--�
உன உரவம என இத-தத�ல-2

ந�ரநதரம பத�ககறம-� -ஒ நதவ�

சரணம நதவ� சரணம நதவ�
சரணம நதவ� சரணம நதவ�--2

ந(த�கக�க ஏஙகம என 
ந�லதறதப ப�ரறம-� 
வ�ழவதரம உன ந(ரளளதத
வ�ழவ�ற� னசழ�கக றவபபபர-ஒ நதவ�-2


