
ததகமதக இரபபபதபர நநர
 ந�ல�கக வதரஙகள-2-

கதச பணம இல�தபர நநஙகளபம வதரஙகள 
நலலணவவலனபய இபயச தரக�னறதர
ந�ம பபறற வதழவல&வ நபர -2.

7..நனற�பப�டல

பபதறற� பபதறற� பதடபத பகழநத 
ஏதத�பபதடபத
ஆண&வலர பநஞசம பதடபத-எனலனக
கணபநதகக�னதர வதழலவப பபதனனதகக�னதர2

அநத மமடபரப� மக�ழநத பதடபத பதடபத

உ�கம ஒதகக�ய எனலன உறவதய 
பகதண&தர வவல�மத�பபவல�த பபறகள 
எனககள:தததர-2

தல�மலறபயல�தம 
எனலன வதழதத�டபம2 

தல�வனவர த�ரனதமம பன:தமதபம..-2

அவலரப பணவபவர எனறம இரககம பபறவதர 
ஆணவம பகதணப&தர யதவரம அழ�வறவதர 
பவலவரகபளல�தமவறலமயவல 
வத&சபசயததர பச�தபததலர ந�லறவதகக� 
வதழசபசயததர-2

8.அனன�ககப பகழ

அமமத எனற அலழககதத நதள:லல�பய
உன அரள பவணட வரபவதரகக 
கலறயவலல�பய-2

மதசறற பநற�தன:ப� வதழநதவள அனபறத
 நந மதபரனதம இபயசலவபய பபறறவளனபறத

க&ப�தரம அலமநத�ரககம த�ரதத�த�ப�
க�நபததபம அலனவரபம ஒனறதகபவ-2

கணணதரக கணப&தம உம த�ரமகதலதபய
கதனதமல பபதனத  தயர யதவபம-2

களளம�ல�த கரலணயளளம அலமநதவபள
கத�பமல�தம உம பகலழத த�னம பதடபவன

கதல இழநத ச�றவனகக கதலகள தநததய
க&ல நநரல தவவததவரகக வதழவ தநததய-2

கலமனமம கலரநத�டம உம கன:வனபவப�
கதரரளம அகனற�டம என அக வதழவவப�-2

கணடபகதணப&ன கனன:மர ததபய உனலன 
கரம கவவதத ச�ரம பணவதத
த�னம பபதறறபவன

மரபய வதழக மரபய வதழக 
அமமத மரபய நந வதழக--2--2

 

ம�த�நததத�ரபபல�பப�டலகள 
ஏபப�ரல 2018
1.வரனகபப�டல

த�ரகக�பம எழநத�டக 
அரள பபதழ�யம ப��யவன:ப�
ஒரஙக�லணபவதம கரம கவவபபபதம
உனனதலரப பபதறறபவதம (2)

ஆஹத சநபததஷம பபரக�டபத 
அவர சநந�த� கதணலகயவப� (2)

ஆனநதம&பன அவர த�ரமனபன
 கடடபவதம - 2

ஆண&வபர நம க&வள எனற பதடடபவதம-2

அவபர நமலமப பல&தததர 
அவரகபக பசதநதம நதம
அவர பல&பபகள நதம அவர பவளலளகள நதம
அவர மநலதயவன ஆடகள நதம

இனன:லச மழஙக இலறவன வதசல 
நலழநத�டபவதம - 2

பணணவலசபயதட அவரத பப&ம 
சழநத�டபவதம- 2

அவலரப பகழநத�டபவதம அவர பபயர 
வதழதத�டபவதம
அவர நல�வரதம அவர வல�வரதம 
அவரனபப வழ�ந&ததம

 2.வ��வர க�தம

உனனதஙகள:ப� இலறவனகக
மதடச�லம உண&தகக
உ�க�ன:ப� நல மனததவரகக
அலமத�யம உண&தகக
பகழக�னபறதம யதம உமலமபய

இப பத&லகள:ன ஒ�� வடவதலத எமத 
இலனய தளமதக�ய www.tamilcatholicnews.com 

எனம இலணயதளம வழ�யதகப 
பத�வறககம பசயய�தம



வதழததக�னபறதம இலறவபன
உமகக ஆரததலன பரநத
உமலம மக�லமபபடததக�னபறதம யதம
உமத பம�தம மதடச�லமககதக
உமகக நனற� நவவலக�னபறதம
ஆண&வரதம எம இலறவபன
இலணயவல�தத வவணணரபச
ஆறறல அலனததம பகதணட இ�ஙகம
பதவதநலத இலறவபன
ஏகமகனதக பஜன:தத ஆண&வர
இபயச க�ற�ஸத இலறவபன
ஆண&வரதம எம இலறவபன
இலறவன:ன த�ரசபசமமற�பய
தநலதயவன:னற ந�தத�யமதக
பஜன:தத இலறவன மகபன நநர
உ�க�ன பதவம பபதககபவபர
நநர எமமமத இரஙகவ நர
உ�க�ன பதவம பபதககபவபர
எம மனறதடல& ஏறறரளவ நர
தநலதயவன வ�தத�ல வ நறற�ரபபவபர
நநர எமமமத இரஙகவ நர
ஏபனன:ல இபயச க�ற�ஸதபவ
நநர ஒரவபர தயவர
நநர ஒரவபர ஆண&வர
நநர ஒரவபர உனனதர
பரசதத ஆவவய&ன தநலத இலறவன:ன
மதடச�யவல உளளவர நநபர - ஆபமன

 

3.த�ய��பப�டல 
ச�லலவயவல அலறயண& பமச�யத
இலறவல�லமயம இலறஞதனமமதய 
உளளதர
இலத உளளஙகள உணரநத�&டடம - இநத
உ�கமம உணரநத�&டடம
அலப�ல அலப�ல அலப�லயத -4

பநஞச�ன:ல அலமத�லய இழகக�னபறதம - மன
ந�மமத� இழநபத தவவகக�னபறதம
பநதவவலம சதவவலம தடகக�னபறதம - எஙகள
பதவபன ச�லலவயவன பபதரள பசதலவதய
இநதச ச�லலவ உமத வல�லமபயத
இநதச ச�லலவ உமத ஞதனபமத (2) 

அலப�ல...

உறவகள ந�லறவ தரவத�லல� எஙகள
உளளதத�ல அனப வளரவத�லல�
பவரவகள பவளவகள பவணகககபள எஙகள
வ நடடலம நதடடலம வளரவத ஏன
இநதச ச�லலவ உமத வல�லமபயத
இநதச ச�லலவ உமத ஞதனபமத (2) 

அலப�ல...

 4.க�ண�கனகபப�டல

உனகபகன நதன தரம கதணவகலகலய
உவபப&ன ஏறபதய என இலறவத (2)

ப��பயன எலன நதன தரக�னபறன -2  உன
பதம�ர பணவநத மக�ழக�னபறன -2

உலழபபவன கன: இத உனககதக
உனனரள பகதல&கள:ன ப�னதக (2)

பல&ததவன கரஙகள:ல மக�ழவதக -2 உன
பல&பபவன:ல ச�றநதலதத தரக�னபறன - 2

உ&லபபதரள ஆவவ உனககதக
உன பணவ பவவதன:ல ந�லறவதக (2)

மடநத�டம மன:ததத�ன வவளககதக 2 நதன
மக�ழவ&ன எனலனபய தரக�னபறன -2

  5.பரலல�கமநத�ரம

வவணண�க�ல இரகக�ற எஙகளதநலதபய
உமத பபயர தயத எனப பபதறறபபபறக!

உமத ஆடச� வரக
உமத த�ரவளம வவணண�க�ல 
ந�லறபவறவத பபத�
மணண�க�லம ந�லறபவறக
எஙகள அனறத& உணலவ இனற 
எஙகளககத ததரம
எஙகளகக எத�ரதக கறறம பசயபவதலர
நதஙகள மனன:பபத பபத� எஙகள 
கறறஙகலள மனன:யம
எஙகலளச பசததலனகக 
உடபடதததபதயம,

தநபயதன:&ம�ரநத எஙகலள 
வவடவவததரளம

6.த�ரவ�ரநதபப�டல-

வவரநத ஒனற தரவதறக 
 வ நத� வநத அலழகக�னறதர 
வவலரநத வதரம ஏலழநனபபர--2

சமபநத� அமரநத இபயசபவதட இலனநத 
பக�ர வதரர நனபபர

வவரநத உணண அலழககபபபறபறதர 
வவ�க�ஓடச பசனறவவட&தர
அலழககபபபறபறதர வவரநத உணட 
அனபவன அரச�ல நலழநத�டஙகள -2-

உளமனலத நநர மதறற�டவ நபர 
ஆண&வலர ஏறற�டவ நபர -2-


