
 

7..நனற�பப�டல

ந� ச�யத நனம
 ந�ம�கக�னற�ன - என
சநஞசரகநன�� ச�சலக�னற�ன இம�வச

ந� ச�யத நனம
 ந�ம�கக�னற�ன - என
சநஞசரகநன�� ச�சலக�னற�ன இம�வச

உணடட உணவம உமடயற
 சகசடதத
ஒர கம�ய'ன��க கசதத வநதசய - ஒர
அனம�மயப றபசலறவ 
அனப'ம�ப சபசழ�நத
அலலலகள யசமவயம த�ரதத மவததசய


லரககப பத�லசய 
கமளசயஙகமறதசன��

�த�ம� ந�ரபபதல 
பசரதத�ரநதசய - உடன
உலரடடம எனற� ஒதகக� வ'டச
ல
கமளகமள அகற��க கசதத�ரநதசய  

8.அனன�ககப பகழ

அனம�ய'ன அரடத�ர வத�ம 
கணடசல - நம
அலலலகள அகனற வ'டம - அவள
கணகளளல 
�ன�ளடம 
கரமணமயக கணடசல
கவமலகள 
ம�நத வ'டம

வசடச ல�லல�யம வசழதத�ப பசடடம
தயம
 தசன அவள றதசற�ம இனற
றதடச 
ச�ளடர யசரளர 
தரண'ய'லபசடசர அவள ஏற�ம

சபசன தசள சவணண'லச 
தசஙக�ட வத�ம
சபசல�வசல த�கழநறதசஙகம - இனற
ச�நந�ர பசயச��ய கரஙகளளல 
எமம
 எடதறத அரவமணககம

 

 

ம�த�நத த�ரபபல�பப�டலகள 
ம�ரச

1. வரனகபப�டல

 தச�றர இததரண'மய அனபசய
இறயசவககச ச�சநத
சககறவசம-2

றந�
சய இறயசமவக கறறவசம 
அவமரக கசணப'பறபசம

ச இரள ந�ககறவசம
 சவளளச�ம வ �சறவசம

வரததபபடடப பசரம ச
நறதசமர
வரநத� அனபசய அமழதத�டறவசம-2

உரததசர இறயச பசவபசரதமத
ந
த தககதமத ந
த தனபதமத 
ச
நத த�ரததசறர

ப��யறற�சரககப ப'ண'யசளளகடக
பட�
சக உதவ' ச�யறவசம-2

உ��த நனம
கள ந�ம�நத 
தம
 
�நத
இறயச க�ளநத த�ரநத�றர

சநரககபபடட ஒடககபபடறடசமர
ந��மர நசம உயரதத�டறவசம-2

சபசறகக சவசணணச கஷடததககள
ந�ஷடரததககள படகழ�ககள 
வ'ழநத�றர 

இப பசடலகளளன ஒல� வடவதமத 
எ
த இம�ய தள
சக�ய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம இமணயதளம வழ�யசகப 
பத�வ�ககம ச�யயலசம



2.த�ய��பப�டல 

ஆணடவறர என பகல�டம
 ஆணடவறர என அமடககலம

உன�த
ச�வறர 
ந�றர என பசதகசபப

எனம�றய �சரநத�ரநதசல
 உனம� வ'டவ'பறபன

தனப றவமளய'றல
 நசன உனம� தபபவ'பறபன

த�ம
 உனம� அணகசத
தனபம உனம� சநரஙகசத
ச�லலம இடச
லலசம 
ததரகள கசதத�டவசர

 3.க�ண�கனகபப�டல

உ�கசக� நசன தரம கசண'கமகமய
உவபபடன ஏறபசய என இம�வச
பல�சய� எம� நசன தரக�னற�ன - உன
பத
லர பண'நத 
க�ழக�னற�ன

உமழபப'ன க�ள இத உ�ககசக
உன�ரள சகசமடகளளன பல�சக
பமடததவன கரஙகளளல 
க�ழவசக - உன
பமடபப'�ளல ���நதமத தரக�னற�ன

உடல சபசரள ஆவ' உ�ககசக
உன பண' பவ'த�ளல ந�ம�வசக

டநத�டம 
�ளததத�ன வ'ளககசக - நசன

க�ழவடன எனம�றய தரக�னற�ன

 4.பரலல�கமநத�ரம

வ'ணணலக�ல இரகக�� 
எஙகள தநமதறய
உ
த சபயர தயத எ�ப றபசற�பசபறக!

உ
த ஆட�� வரக
உ
த த�ரவளம வ'ணணலக�ல 
ந�ம�றவறவத றபசல

ணணலக�லம ந�ம�றவறக

எஙகள அன�சட உணமவ இனற 
எஙகளககத தசரம
எஙகளகக எத�ரசக கற�ம ச�யறவசமர
நசஙகள 
ன�ளபபத றபசல எஙகள 
கற�ஙகமள 
ன�ளயம
எஙகமளச ற�சதம�கக 
உடபடததசறதயம,

த�றயச�ளட
�ரநத எஙகமள 
வ'டவ'ததரளம

 5-மன�"பப மனற�டடப ப�டல

உலக�ன பசவம றபசககம 
இம�வ�ளன ச�ம
��றய
எமற
ல இரககம மவயம
உலக�ன பசவம றபசககம
 இம�வ�ளன ச�ம
��றய
எமற
ல இரககம மவயம
உலக�ன பசவம றபசககம 
இம�வ�ளன ச�ம
��றய
எ
கக அம
த� அரளம

 

6.த�ரவ�ரநதபப�டல

த�யசகப பல�ய'�ளறல 
இம�வன எழக�ன�சர
பக�ரம உளளஙகள நடவ'றல
 பர
ன வரக�ன�சர
வரக�ன�சர வரக�ன�சர 
அரமள நம
�ல சபசழ�க�ன�சர

உ�வ'ல நசளம ந�மலதத 
வசழப பர
ன வரக�ன�சர

உணம
 வழ�ய'ல ந�மலதத 
வசழப பர
ன வரக�ன�சர
கணண'ன 
ண'றபசல எனம�க கசககம 
பர
ன வரக�ன�சர
க�ளவசய உனம� நசளம றதறறம 
பர
ன வரக�ன�சர

அனப'ல எனறம ந�மலதத வசழப
 பர
ன வரக�ன�சர
அம
த� வழ�ய'ல ந�மலதத வசழப
 பர
ன வரக�ன�சர
உட�ளரநத உய'மர வழஙகம 
பர
ன வரக�ன�சர
தனம�த தநத நமம
 
மடகம 
பர
ன வரக�ன�சர

 


