
 7..நனற�பப�டல
நநஞசசல சரககம நனறச சரஙகள
நநனனலநமஙகம நநன பநட
நநதவனததசல உணட களனககம வணடகள 
பநடம பணபபநல
வவணணவல மளளததசடம மசனமசனனயநய
நநஞசசல மளளததசடம நலவவளதகள
மசனனனத நதறசததசடம மசனனலகளநய
கணணவல நதரநதசடம நமபவகளககள
நனளமளயக கணபடன நலநலணணம 
நகநணபடன
நநனனலநமஙகம உன பகழ நசநலபவன

பதநள அழததம நகததடயவன 
வவலஙககளள உளடகக
பதநழளமயவல பமசயவபல பத உலகம 
பளடகக (2)

நநஞசககளபள பரடசசக கனளல யநர 
வவளதததத
கணணககளபள நநரபபத தணளல யநர 
ளவததத (2)

அஞசநத நநஞசமம அளணயநத 
எணணமம எலலநபம ந8ர தநதத - 2

எலளலயவலலந உலகசனனபல எனகக உயவர 
தநதநய
எததளனபயந மனனதரகளள உறநவனபவ 
தநதநய (2)

ஈரமளள உறவகளள யநர தநதத
இளறயரசசன நசளனவகளம யநர தநதத (2)

பதயகததசன கனவகள 
பனனளகககமஉறவகள
எலலநபம ந8ர தநதத - 2 

8.த�வநறகரண�ககபபகழ

அரள தநரம இபயசபவ 
சகம நபறபவன இபயசபவ
ஒர வநரதளத பபசபம 
என வநழவ நலமநகபம -2

ஆரநதளன -2 ஆரநதளன நசயகசபறநம (2)

தநவ 8தசன தசரமகபன
 தளயகரநத இறஙகளமயந -2

களடககணணநல எளமப பநரபம 
கரளணககடல இபயசபவ

ந8ர நதநடவநய இபயசபவ 
பநநயகளளபய இபயசபவ -2

ஆசசரவதசபபநய இபயசபவ 
மCடபபநபறபவன இபயசபவ -2

மநரபபநட அளணததகநகநணட 
மனனனதத வநழவ தரம -2

தசரநதச உனபநதததசல என கறறம 
ஏறறகநகநளளம -2

 

 

பனன� வவய�ழன
 ��ரபபல�பப�டலகள 

1.வரணகபப�டல

இளறகலபம எழக இளறபதபம வரக  2

பனனத நனனநளனல பகழநதசடபவ
பதவநழவவல தசனம தசளளததசடபவ
பவறறளம ந8ககச நவறளமளயப பபநககச
இளறவன இபயசவவல வநழநதசடபவ

பநதஙகள கழவவய பரமனனன தய
பணவதளனத நதநடரநதசடபவ (2)

பநரனனல எஙகம அவரத தசரமகம 
பளடபபவனனல உணரநதசடபவ
பகசரநதசட வரபவநம 
நமளமபய தரபவநம -2

இகமதசல எனறம சநடசசயநய வநழபவநம

சசலளவயவன தசயநகப பலசயவனனல கலநத
சசறளமகள பபநககசடபவ (2)

சசநதசய இபயசவவன கரதசயவனநபல 
அகநவநளனயநகசடபவ
அனபறவநகம அகசலதளதக கநண - 2

அளனவரம வரபவநம அவரபல 
இளணபவநம

 

இப பநடலகளனன ஒலச வடவதளத 
எமத இளனய தளமநகசய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம இளணயதளம வழசயநகப 
பதசவறககம நசயயலநம



2.��ய�னபப�டல 
கடவளளப பபநறறச கசணணததசலபரகதல 
கசறசஸதவவன இரததததசலபஙகநகநளவபத

                                                                        -2

ஆணடவர எனககச நசயத எலலந  
உதவவகள நனளமகளககநகவம  
அவரகக எனன ளகமமநற நசயபவன 
நசயபவன மCடபவன கசணணதளதக 
ளகயவல எடததஆ ஆ ஆ 
ஆணடவரத நபயளரத நதநழதசடபவன 
     கடவளளப-------

ஆணடவரதம அனபரன  சநவ அவர 
பநரளவயவல மசக மதசபபளளத
ஆணடவபர! நநன உணளமயநக 
உமத ஊழசயன ஊழசயன 
நநன  உம பணவயநளவம அடயநளனன 
மகன ஆ ஆ -2

என கடடகளள ந8ர அவவழததவவடடர.

3.க��வகணகபப�டல

எளத நநன தரபவன இளறவந - உன
இதயததசன அனபவறகசடநக

களறநநன நசயபதன இளறவந - பநவக
கழசயவல வவழநபதன இளறவந (2)

களறயநம பநவதளத ந8ககசடபவ - 2

ந8 கலவநர மளலயவல இறநதநபயந

பநவம எனநறநர வவசததநல - நநன
பநதகம நசயபதன இளறவந (2)

பதவபன உம தசரபபநடகளநல - 2 எளனத
பதறறசடபவ ந8 இறநதநபயந 

4.பரதல�கமந��ரம

வவணணலகசல இரககசற எஙகளதநளதபய
உமத நபயர தயத எனப பபநறறபநபறக!

உமத ஆடசச வரக
உமத தசரவளம வவணணலகசல 
நசளறபவறவத பபநல
மணணலகசலம நசளறபவறக

எஙகள அனறநட உணளவ இனற 
எஙகளககத தநரம
எஙகளகக எதசரநக கறறம நசயபவநளர
நநஙகள மனனனபபத பபநல எஙகள 
கறறஙகளள மனனனயம
எஙகளளச பசநதளனகக 
உடபடததநபதயம,

த8பயநனனடமசரநத எஙகளள 
வவடவவததரளம

 5-மனனனபப மனற�டடப ப�டல

உலகசன பநவம பபநககம 
இளறவனனன நசமமறசபய
எமபமல இரககம ளவயம
உலகசன பநவம பபநககம
 இளறவனனன நசமமறசபய
எமபமல இரககம ளவயம
உலகசன பநவம பபநககம 
இளறவனனன நசமமறசபய
எமகக அளமதச அரளம

 

6.��ரவவரநதபப�டல

ஒவநவநர பகசரவம பனனத வவயநழனநம
ஒவநவநர பலசயம பனனத நவளளனயநம
ஒவநவநர பணவயம உயவரபபவன ஞநயவரநம
ஒவநவநர மனனதனம இனநனநர 
இபயசவநம
அநத இபயசளவ உணவநய உணபபநம
இநத பநரனனல அவரநய வநழபவநம --2

இரபபளத பகசரவதசல நபறகசனற இனபம 
எதசலமசலளலபய
இழபபளத வநழநவன ஏறறசடம இலடசசயம 
இறதசயவல நவலலபம --2

வ 8தசயவல வநடம பநரய மனஙகள ந8தசயவல 
நசளலததசடபம --2

நமளம இழபபபநம பவனப உயவரபபநம --2

நநளளய உலகசன வவடயலநகபவ

பநதஙகள கழவவய பணவவவளட நசயபல 
பவதமநய ஆனபத
பரடசசளய ஒடககசய சசலளவ நகநளலபய 
பனனதமநய நசளலததபத
இபயசவவன பலசயம இறபபம உயவரபபம 
இளறயனபவன சநடசசகபள --2

இளத உணரபவநம நமளம பகசரபவநம --2

இபயசவவன நகநளளககள நமமசல வநழபவ


