
6-.நனற�ப ப�டல
(இறறயறற--134)

உனற�ந�னஒரபப�தம மறபபப�இலற�
உ�கக�க உன�னல இரகக�னபறன 
உன அனபன இப�சப  ந�ன 
இரகக�னபறன 
உன நணபன இப�சப  அரக�ல 
இரகக�னபறன

ப� "��யஎ��னறபமறநத ந& ச(னற�லம
பரவடப�ப�ட ந�னஅற-ததக 
சக�ளப ன

ப(��ற��"ல ப �ற��"ல ப(�ரநத ந& 
த ணட�லம அனற���ய 
அர ற-தப� க�த��டப ன உனற�

உணறம ந&��  �ழ "�னப� எ��ரபப ந��ம 
 ந��லம உற�� �நத உனற�ப� ந�ன 
உ�ரத��டப ன எனறம

7.ம��� ப�டல
(இறறயறற--171)

 

(�� (க�� ம��� (த��� ச�ய த ��ப�
ந�ன மககள எஙகளகக�ய மனற�ட 
ப ணடமமம� (2)

தனபத��ல  �டம மககள ஆ�"ரம 
ஆ�"ரம�ய - 2

கண-&ர க- �ய ந�னற உமறம ��ம 
சகஞசக�பற�ம

இப�� உன அனற� எனற என ம9டபர 
இப�ச ச(�ன��ர - 2

இமறம�"ல எமறமத ப�றற 
உனற��னற� ��ரமம�

 

மமதமநத ததரபபலதப பமடலகள
நவமபர 2017

1. ரறகப ப�டல

ம�ன�ப� ந& மண-�க இரகக�னற�ய
மணணககத ��ரமப �ய மற �ப� 
எனறம
மற �ப� மற �ப� ம�ன�ப�

பவம பலலம பப�ல ப "�"ல 
 �ழக�பற�ம
பவம உ��ரந��டம பலலம உ�ரந��டம

மர-ம  ர ற� ம�ன�ன அற� �ப��
�ர-ம இதச � இறற ன 
அற>பப�ப��

இறற ன இப�சப � இறபறபக கடந� ர
அ ரல  �ழப ன இறநதம  �ழக�ற�� 

என ஆறற��ன ஆணட றர ந�ன 
என��ளம  ப�டல

இந�ப ப�டலகறள MP3  ட த��ல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இ-�த�ளத��ல �ர "றகக��ம 



2.�����ப ப�டல 
(இறறயறற--38)

ஆணட பர ந&ர எவ ளப � சபர� ர
அ>க�� மகதத ம உளள ர மக�றம 
உளள ர

ஆணட பர உம சபரறமயம மக�றமயம 
எனப� ! ஆஆ -2

பப�ரற கக�கப  ஒளனற�க 
சக�ணடளள &ர -2 ஆணட பர...

கட�ரம�க  ��  "ரற யம
இர�ஙகசள� நல� பமகஙகறளக 
சக�ணடளள &ர
க�றறகள உமககக ககழபபடக�னற�
சநரபப உமத நல ஊ>��ன ��ப� (2)

ந&ர��ன ப "�"னமகதற� உர �கக�� &ர -2

ஆழகடற� அ��னடத��ல ��ன ற த�&பர 
-2 ஆணட பர...

 மற�களஅஙபகபளளத��கககள இஙபக -2

ந&ரறறகள  >�நப��ட -2

 �லச ளன�"ல ம�ரகஙகள அஙபக -2

பரக  ரக�னற� (அஙபக) -2 ஆணட பர ...

3.க�-"கறகப ப�டல
(இறறயறற--81)

இ��த��ல க�-"கறக ப(ரதப��ம 
எமறம உமககளனதப��ம (2) 

ஏறறக சக�ள &ர இறற � எறமக 
க�த�ரள &ர �ற� � (2)

கண-&ர  "டட  ளரத� ச(ட�"ல 
எண-"ப பற�த� பககள 
எண-றற ப �ற��"ல எம மககளனன 
பமல  "ழந� தனபஙகள (2) 

சப�னனம சப�ரளம�லற� இரணட எம 
 �ழப  க�-"கறக - ஏறறகசக�ள &ர ... ...

பக��ப பறறடன இற-நத ��ம உந�ன 
ப��பபடம சழநத  நப��ம 
மக�� எமககளனககம உம அனபப 
ப���"ல க�நத ந�னபற�ம (2) 

சநத��  "�ரற ப ப�ன சக�டதப��ம 
 "டற த ��ரமய��  அக
ஏறறகசக�ள &ர .ற

4.��ர "ரநதப ப�டல
(இறறயறற -277)

மன�னபப மன�னபப மன�னபப ப� �
மன�னபப மன�னபப ��ரபம இறற �
மன�னபப ��ரபம இறற � (2)

ஆணட ர ஆனம�ற   "ரமபக�னற�ர
ம�ணடடட ஆனம�ற த ப�டக�னற�ர
அணடடம ப� "கக அரளக�னற�ர - 

பநரல ப ணடடம தபர�க�கக 
இரஙகக�னற�ர 
ஆணட ர ஞ��த��ற க��னறமயணட 
கணடககக க��தற�க 
கடததக�னற�ரகணடததக கரற-ச ச(�ல

கறக�னற�ர - ப� "
��ரந��ட அரளசக�றட  >ஙகக�னற�ர

கறறஙகள இலற�ப� எனற ச(�ன��ல
நமறமத��ன ஏம�றற� ந��ந��டப �ம
கறறஙகள அற�தற�யம 
எடததற த��ல - ப� ன
கறறதற� மன�னதத  �ழ ளனபப�ர
ப� தற� ச றததத �ளளனடப �ம
ஆபதற�  "�கக�ச ச(னற�டப �ம
ஆனம�ற  அ ரடம க�டடடப �ம - 

அ�ன
அ �ஙகள கழ "ட ப ணடடப �ம

 5 ந மபர ம�� (�றபப ப�டல

இறநப��ர  �ழவ ஒளனசபறக அ ர
இறற � உமம�டம  ந�றடக

ந�ன ஒளன அ ரபமல ஒளனரந��டக ப "�"ல
ந��ம அ ர ந�ற�வ ந�ற�த��டக (2)

�&�ற  ��வம  "�க�டக - 2 - அ ர
���ம உம மக�ழ "ல ந�ற�த��டக

 "ண-க (கப��ன நகர�னப� ந��ம
மண-�ல உம பகழ அ ர இற(கக (2)

ப�ன�ர  �� த�ரடன - 2 - உமறம
பகழந��டம பபற அ ர சபறக 


