
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--175)

மர�னற�ப பகழ ந�மம ���ம 
ப�டப �ம 
ம�சமல��ம மக�ழந��டக 
சக�ணட�டப �ம (2) 

இரச னறம பகச�னறம நம  �ழ "ப� 
இடர ந�னற த�ர ச னற 

இ�னறமகணட�ள 
அ ள ந�மபம ���ம  �ழகப  
ந�சமல��ம ஒனற�க

அனப"ன ப��ர " அ��னல ந�னரக� 
அனற� மர��ளனன பகழப�டப ன 
எனற� இனறளவம கண-"ன 
இறமச��ப  
அனற� ��ரந�மம க�பப�றற�ட 
யகஙகபள யகஙகபள  �  � 
ம���ற ப ப�ட

அந�  �ன ந��வம இந� பவ�கம 
அனற� ��ரந�மம ���மப�டப� 
கண-"ல க�ணக�னற க�ட(� �� "லபம 
கரற- உர �க அ ள ப��னற�ட 
யகஙகபள யகஙகபள  �  � 
ம���ற ப ப�ட

மமதமநத ததரபபலதப பமடலகள
ஒகடடமபர 2017

1. ரறகப ப�டல
(இறறயறற--3) 

அரடகரம ப�ட உன ஆ�� பபடம
அற� அற���க  ரக�னபற�ம
அர "��ய  ழ�யம உன அரளன�னல 
நற��
ஆ�ந�ம�க  ரக�னபற�ம (2)

ஆ�"ரம ஆ�"ரம ஆற(கள�ல
ஆடடம ஓடம�ய எம  �ழகறக (2)

மழக�டம ப றள�"ல எம �ற� �
உம கரம��ப� எமறமக கறரப(ரககம
சபரம ப�ப�� எழம அற�ப��
ந��ம  ரபம� ஒளன இரகக (2)

ந�ளபம எமறமக க�த��டம உந�ன

ஆற�ல ப�டம இ��ஙகபள�
அனப"ற�த ப�ட அற�க�னறத (2)

ப�றற�ட  "றரயம எம �ற� � - உம
ச�ய &கக கரம��ப� எறமத ப�றறம
சக�டம ப"-"ப��  ரம ப"ரப �
த�ர �ரபம� தற- இரகக (2)

ந�ளபம அனப�யக க�த��டம உந�ன ³

2.உன��ஙகளனல 

உன��ஙகளனப� இறற னகபக 
ம�ட(�றம உணட�கக. 

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



உ�க��னப� நன ம�த� ரகக 
அறம��யம உணட�கக.

பகழக�னபற�ம ��ம உமறமப� 
 �ழததக�னபற�ம இறற ப�. 

உமகக ஆர��ற� பரநத உமறம 
மக�றமப படததக�னபற�ம ��ம. 

உமத பம��ம ம�ட(�றமகக�க 
உமகக நனற� ந "லக�னபற�ம. 

ஆணட ர�ம எம இறற ப� 
இற-�"ல���  "ண-ரப(. 

ஆறறல அற�ததம சக�ணட 
இ�ஙகம ப�  �நற� இறற ப�. 

ஏகமக��கச ச(�னத� ஆணட ர
 இப�ச க�ற�ஸத இறற ப�. 

ஆணட ர�ம எம இறற ப�
 இறற �னன ��ரச ச(மமற�ப�. 

�நற��"�னனற ந�த���ம�கச 
ச(�னத� இறற ன மகப� ந&ர. 

உ�க�ன ப� ம பப�ககப பர
 ந&ர எமமGத இரஙக &ர. 

உ�க�ன ப� ம பப�ககப பர எம 
மனற�டறட ஏறறரள &ர. 

�நற��"ன  �த��ல  &றற�ரபப பர 
ந&ர எமமGத இரஙக &ர. 

ஏச��னல இப�ச க�ற�ஸதப  
ந&ர ஒர பர த� ர. 

ந&ர ஒர பர ஆணட ர 
ந&ர ஒர பர ஆணட ர. 

ந&ர ஒர பர ஆணட ர 
ந&ர ஒர பர உன��ர 

பரசத� ஆ "யடன �நற� இறற �னன 
ம�ட(��"ல உளள ர ந&பர -ஆசமன.

3.�����ப ப�டல
(இறறயறற--61)

என இப�சப  உனற� ந�ன மறப ன 
மறப ன
எநந�ளம உன அரறள ந�ன ப�ட 
மக�ழந��டப ன

உன ந�மம என  ��"ல நல ப���ய 
இ�னகக�னறத (2)

உன அனறப ந�ளம எணணமபப�த 
ஆ�ந�ம ப"றகக�னறத

உன  ��"ல ச(�ல�ம��ய எநந�ளம 
 �ழந��டப ன (2)

நல  �ழவ நலகம  �ரதற�ச�ல��ம 
ந��ன�ம பகழந��டப ன

 

4.க�-"கறகப ப�டல
(இறறயறற--87)

எல��ம �ரக�னபறன �ந��ய
எனற�யம �ரக�னபறன (2)

இ�றறக ஈந� ம�ரகள பற�தப�
�ரப ன உமககக க�-"கறக (2)

உறழபப"ன ப���ய க�றடத� சப�ரறள
எனப��ட இற-தப� �ரக�னபறன - 2

ப"றரகக�க  �ழ ��ல ந�னம
எனற�ப� உமம�டம �ரக�னபறன (2)

ப"றரன சறமற�  "ரமப"ச சமகக
எனற�யம �க����கக �ய - 2

 5.��ர "ரநதப ப�டல
(இறறயறற -110)

 என இ��ம உன ஆ��பம
என�னல கடசக�ளள  �-ஓ ப� �
என�னல உ�"ரடட  �--2

(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �
(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �--2

ப� ம அகறற� உன கட��க 
எனற� ம�றறறமற���
உன உர ம என இ��த��ல-2

ந�ரந�ரம ப��ககறம�� -ஒ ப� �

(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �
(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �--2

ந&��கக�க ஏஙகம என 
ந��தற�ப ப�ரறம�� 
 �ழவ�ரம உன ந&ரளனதத
 �ழ "ற� ச(ழ�கக ற பபபர-ஒ ப� �-2


