
 
நன்றிப்பாடல்

   ப�ோற்றி�் புகழ்ந்திடுபன் கோத்திடும்
இறைறறைனப�

   ோழ்த்தி மகிழ்ந்திடுபன் ரங்களின்
பதறைனப�

   நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி

   உலறைக�் �றை�த்தோ�் உயிறைரத் தந்தோ�்
   உறவின்ழி�ோ�் உனதருள்

ப�ோழிந்தோ�்
   அறிறைத் தந்தோ�்ஆற்றல் தந்தோ�்

   உண்றைமழியில் ோழச் பச�்தோ�்
   சுறைமகள் ஏற்றோ�்ஆறுதல் தந்தோ�்

   வீழ்ந்த ப�ோதும் பதோளில் சுமந்தோ�்
   துன்�பமோ து�ரபமோ என்னபச�்யும்

   உனதருள்இருந்தோல் நன்றி நன்றி

   உந்தன் சிறகில் மறைறத்துக் பகோண்டீர்
   உரிறைமமகனோ�் பமன்றைம தந்தீர்

   உண்றைமஅன்பில் மகிழச் பச�்தீர்
   எந்தன் மனதில் மோற்றம் தந்தீர்
   �ோறைதமோறும் ப�ோழுதினில் எல்லோம்
   �ரமன்உந்தன் ஒளியிறைனத் தந்தீர்

   ோழ்ந்திடும் நோபளல்லோம் ல்ல பதன்
   உமதடி �ணிபன் நன்றி நன்றி

 
 

மரியன்னைனப்பாடல்

   ோன்பலோகஇரோணிறை�கஇரோணி
   மண்மீதிபல புனித மோது நீ

1.    விண்பணோளிர் தோரறைக தோப� நீ
  தண்பணோளிர் வீசிடும்ஆரணி

   �ோபமதுமில்லோ சீலி�ோவிகளின்
பசல்ரோணி

  �ோதுகோத்துஆளுோப� நீ

2.   ப9ன்மமோசில்லோ மோதரசி
   பசம்றைமபசர் மங்றைக�ர்இரோணி நீ

3.    புண்ணி� பமநிறைற மோது நீ
  விண்ணர் ப�ோற்றிடும்அம்மணி

 

   இ�் �ோ�ல்கறைளன் ஒலி
  டித்றைத எம்து

இறைண�த்தளமோகி�
www.tamilcatholicnews.com

 மூலம் பக�்கலோம்

  மாதாந்ததிருப்பலிப் பாடல்கள்

 பெபப்ரவரி 2022

வருனைகப்பாடல்

  புதுறைம பதடுகின்றஇத�ங்கபள
    புது�் �லியினில் கலந்தி�ோருங்கபள

(2)
   புவியின்ஆண்�ர்இருக்கின்றோர்அர்

   புனித இத�ங்களில் பிறக்கின்றோர் (2)
   எழுகஎழுகஇறைறகுலபமஇங்கு

   இறைறனின்ஆசிஅறை�ந்தி�ப (2)

   இ�ர�்டும் இறைறனின்ஊழி�பர நம்
   இறைறனின் �ணியிறைனஏற்றி�ப (2)

   இகமதில் இனிபதஅறைழக்கின்றோர் - 2
    தறைலன் தங்கத் தறைலன் இப�சுவின்

ழியினில்
   இந்தத் தரணிறை� நோளும்

 ழிந�த்தி�ப �ணிக்கின்றோர்

  ஏறைழகள் ோழ்றைஉ�ரத்்தி�ப
   எங்கும் எளிப�ோரக்்கு நற்பச�்தி

 உறைரத்தி�ப (2)
    அருள் தரும்ஆண்டிறைனஅறிவிக்கப -2

   உத�ம் பதடும் இத�ங்கபளல்லோம்
 உண்றைமவிடுதறைல

    அறை�ந்திடும் நிறைலறை�உன் ழிப�
 அர் கோண்கின்றோர்

 

 



தியானப்பாடல்கள்

     என் பத�ல் நீ என் பத�்பம
    நீயின்றி என் ோழ்வு நிதம் மோறுபத
    உன்றைனமனம் பதடுபத நீ ழிகோ�ட்ுபம

(2)
   இறைறோஇறைறோருோ�் இங்பக

    இத�ம்அருகில்அமர்ோ�் இன்பற (2)

    ஒரு பகோடிவிண்மீன்கள் தினம்
பதோன்றினும்

    நீயின்றி என் ோழ்வு இருள்சூழ்ந்திடும்
     பிறர்அன்றை� என் �ணியில் நோன்

ஏற்றைகயில்
    உன்அன்புஉயிர் தந்து ோழ்ோகிடும்

 இறைறோரத்்றைதயில் நிறைறோகுபன்
 மறைறோழ்விபல நிறைல�ோகுபன்

     ழிபதடும் எறைனக் கோக்க நீ பண்டுபம
- இறைறோ

   உன்பனோடு நோன் கோணும்உறோனது
  உள்ளத்றைதஉருமோற்றிஉனதோக்கிடும்

    �லி�ோனஉறைனநோனும்தினம்
ஏற்றைகயில்

   எளிப�னில் உன் ோழ்வு ஒளி�ோகிடும்
   உன் மீ�்�லோல் எனில் மோற்றங்கள்
   உன் பத�லோல் எனில்ஆற்றல்கள்
     ழிபதடும் எறைனக் கோக்க நீ பண்டுபம

- இறைறோ

 

 காணிக்னைகப் பாடல்

 
    எது பண்டும் உனக்குஇறைறோ - 2
     எதுதந்த ப�ோதும் உனக்கது ஈ�ோகுமோ -2 
  எது பண்டும் - 4

    மலர் �ோவும் தந்பதன் திரு�்�ோதம்
றைத்பதன்

 உனக்கதுமணமில்றைலப�ோ
   கனி�ோவும் தந்பதன் திரு�்பீ�ம்

றைத்பதன்
 உனக்கதுசுறையில்றைலப�ோ

   எறைத நோன் தருபன் தறைலோ
  நீ விரும்புபதன்னபோஇறைறோ

    எளி� என் இத�ம் தந்பதன் - 2
    அதுஏற்றதோ�் இருக்குபமோ இறைறோ - 

  எது பண்டும் - 2

   ப�ோருள்பகோடி தந்பதன் ப�ோன்பனோடு
ந்பதன்

 உனக்கது ஈடில்றைலப�
    உள்ளறைதத் தந்பதன் க�ன் ோங்கித்

தந்பதன்
 உனக்கதுஇறைணயில்றைலப�

   எறைத நோன் தருபன் தறைலோ
  நீ விரும்புபதன்னபோஇறைறோ

    சின்ன என் இத�ம் தந்பதன் - 2
    அதுசிற�்�ோ�் இருக்குபமோஇறைறோ - 

  எது பண்டும் - 4

 

திருவிருந்துப்பாடல்

    விருந்துக்குோருங்கள் நம் இறைறன்
தரும்

 விருந்துக்குோருங்கள்
   அன்றை�உணரத்்தும் உறறைளரக்்கும்

    விருந்துக்குோருங்கள் திருவிருந்துக்கு
 ோருங்கள் (2)

   மண்பணோறைர நல் மனத்பதோரோ�்
மோற்றும்

 விருந்துக்குோருங்கள்
   விண்பணோறைரோழ்வில் எந்நோளும்

 ஏற்கும் ... ...
    தோழ்நிறைல நீக்கிஇறைறஉறறைத் தரும்

... ...
   தோழ்நிறைலசூழ்சச்ி சோத்தோறைன

 பல்லும் ... ...

   ஒற்றுறைமஉ�ரற்ை நம்மிபலளரக்்கும்
... ...

    பற்றுறைமதீறை�மனதினில் நீக்கும் ... ...
 மனபநோ�கற்றி நிறைறமகிழ்ளிக்கும்

... ...
  மரணத்றைத பன்று

 இறைறோழ்ளிக்கும் ... ...

 


