
உறவகள இலலல வலழவவல 
உய�ரறற உடலலக�றவ�--2

உணமமகள நனமமகள உடவன
உறவம பத உய�ரப றவம--2

உந�ன ��யலகப  ல�வய
உறவம மலரந��ட வழ�வய

 

8.நனற�ப லடல

எந�க கலலத��லம எந� வவமளய�லம 
நனற�யலல உமமம நலன த��பவ ன 
இவயசவவ உமமம நலன த��பவ ன த��பவ ன
எந� வவமளய�லம த��பவ ன

ஆ��யம நநவர அந�மம நநவர 
வஜல��யம நநவர என பசலந�மம நநவர

அன னம நநவர நண னம நநவர 
அமனததம நநவர என  லகயமம நநவர

தன  வநரத��ல இன மம நநவர 
இனனல வவமளய�ல என மலற�டல வநசர

 வ�வனம நநவர என ஜநவனம  நநவர 
 ரலஜ ரலஜனம என சரவமம நநவர

9.மல�ல  லடல
(இமறஊறற ---182)

வநவ�லம உம மமந�ர கட 
ஓ மலச�லலலத �லவய 
சநவ�லஷமலகப  லட 
உன �லள  ண�யவவ

பவலலகம வ�லனறம மனவன ஓ 
பரணத �லவய 
வமவலலன:ன உளளந�னன:ல நந 
வ நறற�ரந�லவய

தவயலரகளலம எலலலரம நந
 வ�லனறம நலள:மன 
ஓயலமல ஆழநத  லரதவ�
 �மமள மக�ழந�லவர

வலனஙகள கக�ம  லட நல 
மலந�ர வ�டட 
ஊனஞபசய  லமப ஓட நந 
உற வ�த�லவய
 

 

  

பனனத சனன  ததரபபலதப பபடலகள
ஏபப�ரல 2017

1.வரமகப லடல
(இமறயறற--244)

ஒள:ய�ல நடநதவல சவகல�ரல 
ஒள:ய�ல நடநதவல சவகல�ர 
ஒள:யலம க�ற�ஸதவ�ல நடநத வல 
வழ�யலம க�ற�ஸதவ�ல நடநத வல (2) 

இவயச நம ஒள: -3 (2)

அவரல வலழந�லல இரள:லமல 
அவரல வலழந�லல  லவம�லமல (2) 

மEடகம வ�வன அவரனவறல - 2 

மனன:ககம இமறவன அவரனவறல

அவரல வலழந�லல வறமமய�லமல 
அவரல வலழந�லல தன ம�லமல (2) 

ந�ரபபம வ�வன அவரனவறல - 2 

இன த��ன இமறவன அவரனவறல

2.��யலனப லடல
(இமறஊறற--60)

 உறவவலட வலழம உளளஙகள 
நடவ�ல ப�யவம �ரசனம 
உலகலளம வ�வன பநற�வலழம 
இ�யம ப�யவம �ரசனம 
மமறவழ�ய�ல வளரம இலலஙகள 
எலலலம ப�யவம �ரசனம 
ந�மறவவலட மலரம உலகஙகள 
உய�ரத�லல ப�யவம �ரசனம 
ப�யவம �ரசனம ப�யவம �ரசனம

இந�ப லடலகள:ன MP3 வடவம
www.tamilcatholicnews.com 

எமத இனணயத�ளத��ல 
 ��வ�றககம பசயயல லம



அன லக� அன �ல ந�மலயலகம 
பநஞச�ல ப�யவம �ரசனம 
பமயயலக� ப லயமமப  ழ� நநககம 
பநற�ய�ல ப�யவம �ரசனம 
ஒள:யலக� உலக�ல இரள வ லககம 
 ண�ய�ல ப�யவம �ரசனம 
�ணலலக� நந�� பநரப லகம 
பசயல�ல ப�யவம �ரசனம

3.அலவலலயல
அலவலலயல அலவலலயல அலவலலயல 
அலவலலயல - 2

ஆணடவரகக நனற�பசலததஙகள ஏபனன:ல 
அவர நலலவர எனபறனறம உளளத
 —அவர இரககம ஆ அலவலலயல-------

4,வ�சவலச அற�கமக
வலனமம பம�யம  மடத�வரலம 
கடவள ஒரவர இரகக�னறலர 
�நம� ச�ன தய ஆவ�யமலய 
�மமள உறவடன வலழக�னறலர 

 ரசத�  ஆவ�ய�ன வலலமமயலல 
��ரமகன மரய�டம மனவலனலர 
மன:�மரப பன:�ரலய ஆகக�டவவ
பன:�ரலம கடவள மன:�ரலனலர

 �லலததவ�ன ஆடச�ய�ல  லட டடலர 
கலலமற ஒனற�ல அடககப டடலர 
மனறலம நலள:ல உய�ரதப�ழந�லர 
மரணத��ன மEத பவறற� பகலணடலர

 ரவலலகம வலழம �நம�ய�டம 

அரயமண பகலணட இரகக�னறலர 
-2உலகம மடயம கலலத��வல 
நடவரலயத ��ரம வம வந��டவலர

 ரசத� ஆவ�மய நமபக�வறலம 
 லரன:ல அவர தமண வவணடடவவலம
 லவ மனன:ப �ல தயமம ப றற 
 ரகலர வலழவ�ல இமணந��டவவலம

��ரசசம  உமரப ம� நமபக�வறலம 
பன:�ரகள உறமவ நமபக�வறலம 
சரரத��ன உய�ரபம  மறவலழமவ 
வ�சவலசப ப லரளலய நமபக�வறலம. ஆபமன

5-கலண�கமகப லடல
(இமறஊறற ---94)

கலண�கமக �நவ�லம கரத�லவவ 
ஏறறகபகலள எமமமவய இபவ லவ� 
கணபகலணட  லரம கடவள:ன மகவன 
கலண�கமக யலர �ந�லர நநர �லவன

நலஙகள �ந� கலண�கமக எலலலம 
இரடசகர பகலடத�த 
வமகம ச�நதம நநரததள: எலலலம
 பம� பகலடத�த 
கலலஙகள மலறம வகலலஙகள மலறம 
ஆகலயம மலறம கடவள:ன மகவன 
ஆனலலம உன அனப மலறலத

ஆலயத��ன வலசல வந�லல 
அழமக வரகவ� 
ஆனமடடம அழதவ�டடலல
 அமம�� ப ரகவ� 

கணணநமரப வ லல கலண�கமக இலமல 
கணபகலணட  லரம கடவள:ன மகவன 
கணணநரன அரத�ஙகள நநர �லவன

6.இவயச கற �த� பச ம
வ�ணணலக�ல இரகக�ற எஙகள �நம�வய 
உமத ப யர தயத எனப வ லறறபப றக!

உமத ஆடச� வரக உமத ��ரவளம 
வ�ணணலக�ல ந�மறவவறவத வ லல
மணணலக�லம ந�மறவவறக
எஙகள அனறலட உணமவ
 இனற எஙகளககத �லரம
எஙகளகக எ��ரலக கறறம பசயவவலமர
நலஙகள மனன:ப த வ லல 
எஙகள கறறஙகமள மனன:யம
எஙகமளச வசல�மனகக உட டத�லவ�யம,

�நவயலன:டம�ரநத எஙகமள வ�டவ�த�ரளம

7.��ரவ�ரநதப  லடல
(இமறஊறற ---113)

எமமம வ�ட வந�நர
இரமளப வ லகக�டம ஒள:வய
எம உளளம கவரந� இமறமகவன
எழக�னவறலம உமமமத ப�லடரக�னவறலம

மணம�க மலரலய மலரவவலம 
மனந�மறவடவன வலழவவலம...2

மன:���வல பன:த�ம�ககணட
மலந�ர வலழவ��ல மக�ழவவலம-2

வலழவ�ல ��னம வளர
மன:� வநவத��ல ��மளபவ லம


