
5-.நனற�ப ப�டல
(இறறயறற--134)

உனறனந�னஒரபப�தம மறபபபதஇலறல 
உனகக�க உனனனல இரகக�னபறன 
உன அனபன இபயசபவ ந�ன இரகக�னபறன 
உன நணபன இபயசபவ அரக�ல இரகக�னபறன

ப�வவய�யஎனதனறபமறநத நந சசனற�லம 
பரவடபனபதட ந�னஅறணததக சக�ளபவன

பச�தறனயவல பவதறனயவல பச�ரநத நந 
தவணட�லம அனறனய�ய அரவறணதபத 
க�தத�டபவன உனறன

உணறம நநத� வ�ழவவனனபல எத�ரபப ந�தம 
வநத�லம உறத� தநத உனறனபய ந�ன 
உயரதத�டபவன எனறம

5.ம�த� ப�டல
(இறறயறற--171)

 

சத� சக�ய ம�த� சதத�ய சதயவத த�பய
ந�ன மககள எஙகளகக�ய மனற�ட பவணடமமம� 
(2)

தனபதத�ல வ�டம மககள ஆயவரம ஆயவரம�ய - 2

கணணநர கணவ�ய ந�னற உமறம ய�ம 
சகஞசக�பற�ம

இபத� உன அனறன எனற என ம9டபர இபயச 
சச�னன�ர - 2

இமறமயவல எமறமத பதறற உனறனயனற� 
ய�ரமம�

 

மமதமநத ததரபபலதப பமடலகள
டசமபர 2017

1.வரறகப ப�டல
(இறறயறற--35)

றவகறறப சப�ழத�ன வசநதபம நந வ�
வவடயறலத பதடம வவழ�களனல ஒளன த�
வ�ழவ மலரநத�ட வ�ன மறழசயன வ�
வழ�யவரளனனனபல வளரமத�சயன வ�
இஙக ப�டம இநத ஜநவனனபல 
பரமபன நந வ�

அறலகளனலல� கடலநடபவ
 பயணசமன என வ�ழவ
அறமத�சயஙகம அறமத�சயன 
பயணமறத ந�ன சத�டர (2)

இறறவ� என இறறவ� இதயம எழவ�ய
ந�றறவ�ய எனனபல ந�தமம உறறவ�ய
எநதன வ�ழவ ஒளனர வ�சல த�றநத
 எறன அறழதத�ட வ�

 இடர வரனம தயர வரனம இனனயவரத�ன 
பவரநத�டனம
எறனபபவரய� ந�றலசயனபவ இறணபவரய� 
தறணசயனபவ (2)

இறறவ� என இறறவ�... ...

 

இநதப ப�டலகறள MP3 வடவதத�ல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இணயததளதத�ல தரவவறககல�ம 



2.த�ய�னப ப�டல 
அனபப இறறவ� அறனவரம 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)

தனனய�ய பவறககம ம�னனடரகள
தறணய�ய வ�ழநத�ட அரளபரயம (2)

இறணய�ய சமம�ய ஆணம சபணணம
இரகரம பக�ரதத�ட அரளபரயம - 2 ஒனற�ய ...

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

பவளறளகள சபறபற�ர ப�சதத�பல
பவணகககள தநரநத�ட அரளபரயம - 2 ஒனற�ய ...

ச�த�யம பவளவம மதசவற�யம
நஞசசனற வவலகக�ட அரளபரயம (2)

நநத�றய வவறததத அறமத�றயபய
அறவறட சசயத�ட அரளபரயம - 2

 

 

3.க�ணவகறகப ப�டல
 சப�னனம சப�ரளம�லறல 
எனனனடதத�ல ஒனறம�லறல
உனனனடதத�ல எனறனக சக�டதபதன (2)

சச�நதம பநதமசமலல�ம நநபய எனச சச�லல� 
வநபதன
எநறதயம என த�யம நநயனபற� - நநபய
எனறனய�ளம மனனவனனபற�

ந�றலயவலல� உலக�னனல ந�றலதத ந�ன வ�ழ என
ந�மமத� இழநத ந�னபறன
வளம�லல� வ�ழவவனனல வசநதஙகள பதட ந�ன
அளவவலல� ப�வம சசயபதன
தனத இனனயவறரப பல�சயனத தநதவபர
உனகக ந�ன எறதயளனபபபன? - இனற
உனகக ந�ன எறனயளனதபதன

வறறமயம ஏழறமயம பச�யம பவணவயம
ஒழ�நத�ட உறழதத�டபவன
அறமத�யம நநத�யம அனபம அறமம
ந�றலதத�ட பணவ சசயபவன
உனனத பதவபன உமதரடகரவவய�ய
உலக�னனல வ�ழநத�டபவன - எனறம
உனனனபல வ�ழநத�டபவன

 

4.த�ரவவரநதப ப�டல
(இறறயறற -)

என பதடல நந என சதயவபம
நநயவனற� என வ�ழவ ந�தம ம�றபத
உனறன மனம பதடபத
 நந வழ�க�டடபம (2)

இறறவ� இறறவ� வரவ�ய இஙபக
இதயம அரக�ல அமரவ�ய இனபற (2)

ஒர பக�ட வவணம9னகள த�னம பத�னற�னம
நநயவனற� என வ�ழவ இரள சழநத�டம
பவறர அனறப என பணவயவல ந�ன ஏறறகயவல
உன அனப உயவர தநத வ�ழவ�க�டம
இறறவ�ரதறதயவல ந�றறவ�கபவன
மறறவ�ழவவபல ந�றலய�கபவன
வழ�பதடம எறனக க�கக நந பவணடபம - இறறவ�

உனபன�ட ந�ன க�ணம உறவ�னத
உளளதறத உரம�றற� உனத�கக�டம
பல�ய�ன உறன ந�னம த�னம ஏறறகயவல
எளனபயனனல உன வ�ழவ ஒளனய�க�டம
உன ம9டடல�ல எனனல ம�றறஙகள
உன பதடல�ல எனனல ஆறறலகள
வழ� பதடம எறனக க�கக நந பவணடபம - 

இறறவ�

 


