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Diocese of Penang

ெதாட�கெதாட�க    ெசப�ெசப�

தைலவ�:  நம� ஆ�டவரி� �னிதமி�க பா�கா
மைறெபா�ளி� இைண�� ெச�ற�ட கட��
ஐ�� வார�களாக தவ� ம��� த�ம
காரிய�களி� நா� ஈ�ப�ேடா�.
��ப�பட��, இற�க��, உய���ெதழ��;
க�ற��� தம� ��ப�� பணிைய
��ைம�ப��த ெசா�த ஊரி� மா�ச�ேயா�
�ைழக�றா�. வா��க� அவ�ைடய
��ப�ைன ந�ைன� ���� ��ப�த�ேயா��
வ��வாச�ேதா�� அவரி� ெதாட��ேவா�.
ச��ைவய�� அவரி� ��ப�த��
இைண��, அவரி� உய���ப��� ��
வா�வ��� ப�� ெப�ேவா�.

ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�
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க�ற��� ெவ�ற�ேயா� எ�சேலமி��� க�ைதய��
ேமேலற� �ைழ�தைத ந�ைன� ��ேவா�. இேய�வ��
கால�த�� ெப��த�ரளான ம�க� ஒ����,
���ேதாைலகைள�� ேமலாைடகைள�� வழிய��
வ�ரி���, ைககளி�� ஏ�த�, க�ற��� தா�த�� மக�
இ�ரேய�� அரச� எ�� வா���க�றா�க�. நா��
ஆச��வத��க�ப�ட ���ேதாைலகைள ைகய�� ஏ�த�
ஆர�ப பாடைல பா�ேவா�.

தைலவ�: எ�லா� வ�ல இைறவா, இ�த
���ேதாைலகைள �னித�ப��த
உ�மிட� ேவ��க�ேறா�. இ��
நா�க� மக���ச�ேயா� இேய�ேவ
எ�களி� ��ப� அரச� எ��
ஆ��பரி�க��ேறா�. அவைர நா�க�
ந�ப��ைகேயா�� மக���ச�ேயா��
ப��ப�ற� ��வ��லா ந��த�ய
வா�ைவ அைடேவா� என
எ�ெற��� வா��� ஆ�ச�
ெச�க��ற அவ� வழியாக
ம�றா�க�ேறா�. 

அைனவ��: ஆெம�

Diocese of Penang

���ேதாைல���ேதாைல
ஆச��வத���ஆச��வத���

(ஆ��வத��க�ப�ட ���ேதாைலக� உ�களிட� இ�லாவ���) 

(���ேதாைலகளி� ேம� ���த�ைத ெதளி�� ��கா�� ெசப�ைத
ெசா�ல��)
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ஓச�னா பா�ேவா�, ஏ�வ�� தாசேர,
உ�னத�த�ேல தா�� ைம�த��� ஓச�னா!

ஓச�னா  பா��ேவா� (4)

���� ப���� சாேல� நக� ச��னபால�
பா�னா�
அ�� ேபால இ��� நா�� அ�பா�� �த�
பா�ேவா�

ச��ன மற� �த�� ஏற� அ�ப� பவனி ேபானா�
இ��� எ� அக�த�� அவ� எ��� அரசா�வா�

பாவமைத� ேபா�க�� இ�பாவ�ைய�
ைக��க��
பாச��ள ஏைசயா� பவனியாக� ேபாக�றா�
 
 பால�களி� �த� ேக��� பாசமாக மக���தா�
ஜால� �ைணேயா� பா�� தாைள��த�
ெச��ேவா�
 
���ேதாைல ஞாய��ற�� ந� ��பாத�
பணிேவா�
�� அ�� ெப�� நா�� த�ரிேயகைர�
ேபா��ேவா�

Diocese of Penang

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�

ஓச�னா பா�ேவா�ஓச�னா பா�ேவா�

1.
 
 
 
 

2.
 
 

3.
 
 
 

4.
 
 
 

5.
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Oesanna paaduvoem, Yesuvin thasare
unnathatthile thaavethu mainthanukku oesanna

Oesanna paadiduvoem (4)

Munnum pinnum saalem nagar sinnabalar paadinaar (2)
Andru poela indrum naamum anbaaith thuthi paaduvoem

Sinna mari meethil yeri anbar bhavani poenaar (2)
Innum en agatthul avar endrum arasaaluvar

Paavamathaip poekkavum ippaaviyaik kaithookum (2)
Paasamulla Yesaiyaap bhavaniyaaghe poeghiraar

Baalargalin geetham kaettu paasamaaghe maghiznthaar (2)
Jaalar veenaiyoedu paadi thalaimutthi seighuvoem
 
Kuruttholai gnaayittril nam gurupaatham panivoem (2)
Koodi arul pettru naamum thiriyaegharai poettruvoem

Diocese of Penang

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�

OESANNA PAADUVOEMOESANNA PAADUVOEM

1.
 
 

2.
 
 

3.
 
 

4.
 
 

5.
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Diocese of Penang

வாசக�வாசக�

�ய மா�� எ�த�ய �னித ந�ெச�த�ய����� வாசக�.�ய மா�� எ�த�ய �னித ந�ெச�த�ய����� வாசக�.

இேய� த� �டேரா� ஒ�வமைல அ�க���ள ெப�ப�,

ெப�தானியா எ��� ஊ�க��� வ��, எ�சேலைம
ெந��க�யெபா�� இ� �ட�கைள அ��ப�,
"உ�க���எத�ேர இ���� ஊ���� ேபா�க�; அத��
�ைழ�த�ட�, இ�வைர யா�� அமராத ஒ� க�ைத����
க�� ைவ�க�ப����பைத� கா���க�. அைத
அவ����� ெகா�� வா��க�. யாராவ� உ�களிட�,

"ஏ� இ�ப�� ெச�க���க�?" எ�� ேக�டா�, "இ�
ஆ�டவ���� ேதைவ, இைத அவ� உடேன த���ப� இ��
அ��ப�வ��வா�" என� ெசா���க�" எ�றா�. அவ�க�
ெச�� ஒ� ���வாய���� ெவளிேய, ெத�வ�� ஒ�
க�ைத� ���ைய� க�� ைவ�த���பைத� க�� அைத
அவ����� ெகா��வ�தா�க�. அ�ேக
ந���ெகா����த ச�ல� அவ�களிட�, "எ�ன
ெச�க���க�? க�ைத� ���ையயா அவ���க���க�?"

எ�� ேக�டன�. அவ�க� இேய� த�க����
�ற�யப�ேய ெசா�ல, அ�� ந��றவ�க�� ேபாகவ��டன�.

ப�ற� அ�க�ைத����ைய இேய�வ�ட� ெகா�� வ��,

அத� ேம� த�க� ேம�ைடகைள� ேபாட, அவ� அத� ��
அம��தா�. பல� த�க� ேம�ைடகைள��, ேவ� ச�ல�
வய� ெவளிகளி� ெவ��ய இைலதைழகைள�� வழிய��
பர�ப�ன�. ��ேன�� ப��ேன�� ெச�றவ�க�,

"ஓச�னா! ஆ�டவ� ெபயரா� வ�க�றவ� ேபா�ற�ெப�க!

வரவ����� ந� த�ைத தா�த�� அர� ேபா�ற�ெப�க!

உ�னத�த�� ஓச�னா!" எ�� ஆ��பரி�தன�.

மா�� 

தைலவ�: இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�. 

அைனவ�� : க�ற���ேவ  உம�ேக  �க�.

11: 1-10
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Diocese of Penang

ச��தைன��ச��தைன��

இ�� நா� இேய�வ�� எ�சேல� பயண�ைத
த�யானி�ேபா�. இ�ேகதா� த���ப� வர ��யாத
இேய�வ�� ெசய�பா� ெதாட��க�ற�. இேய�வ��
பணிகளி� இ�த� பயண�. �ட�களிட�   தன�
த�ைதய�� ச��தமான பா�க�, மரண� ம���
உய����  ஆக�யைவ ப�ற� ���ெபா�� இேய�
ஆழமான தன� பணிய�ைன�� �ற��ப��க��றா�.
உல��� பக�ர ெசா�னா�. க�ைதய�� ேமேலற�
வ�த� அவரி� தா��ச�ைய கா��க�ற�. ச�கரியா 9:9
ெசா�ன�ேபா� ெவ�ற� பயண�த�� தா�வான
மி�க�த�� ேமேலற� வ�வ� சமாதான�ைத
�ற��க�ற�. எ�ேன இேய�வ�� �ணி�ச�.
எ�சேலமி� பா�க� உ�� எ�ப� அவ����
ெதரி��. ெகா�� வ��வா�க� எ�ப� அவ����
ெதரி��. இ�� ���ேதாைல ஏ�த� ஓசா�னா
பா�பவ�க� ஓரி� நா�களி� ச��ைவய�� அைற��
எ�� க��வா�க� எ�ப�� அவ���� ெதரி��.
இ���� �ணி�� ெச�க�றா�. ஏ�? இல�ச�ய�ைத
ந�ைறேவ�ற, நா� ��பைட�� வ��ணக� ேசர.
யாராவ� பா�க� ப�வத��, ��ப�ப�வத��,
ெகா�ல�ப�வத�� ஆரவார�ேதா�, மக���ச�ேயா�
பவனி ெச�வா�களா? ஆனா� இேய� ெச�றா�.
அ�ப�� �� வ�வ� இேய�. இ�த �னித வார�த��
இேய�வ�� அ�ைப ��ைமயாக அ�பவ��� நம�
வா�வ�� ஒ�ெவா� த�ண�ைத�� வ��வாச���,
எத��ேநா�க� வா�ேவா�. இேய�வ�� ேம� ெகா�ட
வ��வாச�ைத��, �ய ஆவ�யாரி� ��ைச�� த�ைத
இைறவனி� இர�க�ைத�� உய��ெப�றெழ
ெச�ேவா�.
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Diocese of Penang

ம�றா��க�ம�றா��க�

அைனவ��:  

ஆ�டவேர எ�க� ம�றா�ைட ேக�ட��� 

அ�ப�� ஆ�டவேர, நா�க�� ேய�ைவ� ேபா�
த�னலம�ற அ�ைப ம�றவ�க��� கா��ட��,
இேய�வ�� �பமா� வா��த�ட�� ம�றா�க�ேறா�.  

க�ற���வ ெதாட�க பய��ச�ய�� பயண�
ெச�ேவா��காக ம�றா�ேவா�. இவ�க�
அைனவ��  க�ற���வ�� ��ைமயான அ�ைப
உண��� அ�பவ��� வா��த�ட ம�றா�க�ேறா�

நம� தனி�ப�ட க���க��காக ம�றா�ேவா�.

1.
 
 
 

2.
 
 
 
 

3.
 
 

க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ�� ேச���
ெசா��ேவா�
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Diocese of Penang

��� ெசப���� ெசப�

அைனவ��:     ஆெம�.  

இர�கமி� ந�ல இைறவா உம��
நா�க� ந�ற� ��க�ேறா�.
இேய�வ�� பா�கைள��
மரண�ைத�� ந�ைன� ��க��ற
இ�த �னித வார�த�� எ�க���
பலவ�தமான வ�சய�களா� கவன
ச�தற� ஏ�ப�க�ற�. உம� மக� ேம�
எ�க� க�கைள த���ப�ய���.
இேய�வ�� பா�களி� நட��,
அவரி� உய���ப�� ப�� ெப��
��ைமயான உ�ளேதா� அவரி�
வா��த�ட எ�க� க�கைள
த�ற�த���. ஞான�ேதா� ேபச��,
�த�ேயா� நட�த�ட��, ம�றவ�களி�
��ப�ைத அற��� அவ�க���
உதவ�ட�� உ�மிட� ம�றா�க�ேறா�.
உ� த��மக� இேய� க�ற���வ��
வழியாக ம�றா�க�ேறா�. 

தைலவ�: 

ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�
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Diocese of Penang

��த��த
�யாழ��யாழ�  



த���

அக�ற
பா�த�ர�

���

நா�கா� 

Diocese of Penang

தயாரி�கதயாரி�க    ேவ��யேவ��ய
ெபா��க�ெபா��க�
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Diocese of Penang

ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�

தைலவ�:  எ�லா� வ�ல இைறவா, எ�க���ஆ�ம
உணவளி�க தன�ெசா�த உடைல��
ர�த�ைத��இேய� அளி�தா�. இேய�தம�
உடைல பக���� உ���ேபா� நா��
ம�றவ�க��� ஆ�ம உணவாக மாறலா�.
நம� வா��� ஆ��வத��க�ப��,
உைட�க�ப��, ம�றவ�க���
உத�வதாக. இைவ அைன�ைத��
வா�வளி���அ�பமாக�ய இேய�
க�ற���வழியா� ம�றா�க�ேறா�. 

அைனவ��:   ஆெம�.  

வா��க�, இ�த பாட�� வரிகைள நா�
த�யானி�ேபா� 

ெதாட�கெதாட�க    ெசப�ெசப�

இ�ற�ர� நா� இேய�வ�� இரா�ணைவ��, அவ�
�ட�க���� நம��� ஏ�ப��த�ய ந�க�ைணைய��
ந�ைன� ��க�ேறா�. �ட�க��� பாத�கைள
க�வ�யத�� �ல� நா�� ம�றவ�க��� அவ�ைடய
�ட�களாக பணி ெச�ய தயாராக இ��க ேவ���
எ�ற ந�ைன���தைல�� ஞாபக�ப���க�ேறா�.
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Diocese of Penang

இைத எ� ந�ைனவா�இைத எ� ந�ைனவா�

இைத எ� ந�ைனவா� ெச�யமா�டாயா?
எ� உடைல உ�� உயரமா�டாயா?
��த� அ��த� த���த மா�டாயா
எ� ��த� அ��த� த���தமா�டாயா?
எ�ைன ேபால வாழ மா�டாயா?
இைத எ� ந�ைனவா� ெச�யமா�டாயா?
எ� உடைல உ�� உயரமா�டாயா?

க�ன�த��அைற�தா� க�ன�ைத கா�ட
ெசா�ேன�
�ைம ெச�தா� ந�ைம ெச�யெசா�ேன� 
இத�� ேம� நா� எ�னேக�க��ேற�?
ெவ�� வா��ைத அ�ல வா����
கா��வ��ேட�.

பணிவ�ைடெபற அ�� பணிைய
ெச�யெசா�ேன� 
தா��ச�ெகா�டா� உய�� உ�த� எ�ேற�.
இத�� ேம� நா� எ�னேக�க��ேற�?
உ�ைன வாழ ெச�ய வா����
கா��வ��ேட�.

1.
 
 
 
 
 
 

2.

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�
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ITHAI EN NINAIVAIITHAI EN NINAIVAI  

Ithai en ninaivai seiya maataya?
En udalai undu uyara maataya?
Kuruthi arunthi thiruntha maataya?
En Kuruthi arunthi thiruntha maataya?
Ennai pola vaazha maataya?
Ithai en ninaivai seiya maataya?
En udalai undu uyara maataya?

Kannathil arainthaal kannathai kaata sonnen
Theemai seithal nanmai seiya sonnen
Itharku mael naan enna ketkindren?
Verum vaarthai alla vazhnthum kaativitten

    
Panividai pera anbu paniyai seiya sonnen
Thazhchi kondaal uyarvu uruthi endren
Itharku mael naan enna ketkindren?
Unnai vazha seiya vaazhnthum kaativitten

1.
 
 
 
 

2.

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�
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ஆ�டவரிடமி��� நா� எைத�
ெப���ெகா�ேடேனா அைதேய உ�களிட�
ஒ�பைட�க�ேற�. அதாவ�, ஆ�டவராக�ய இேய�
கா���ெகா��க�ப�ட அ�த இரவ��, அ�ப�ைத எ���,

கட���� ந�ற� ெச��த�, அைத�ப���, “இ�
உ�க��கான எ� உட�. இைத எ� ந�ைனவாக�
ெச���க�” எ�றா�. அ�ப�ேய உண� அ��த�யப��
க��ண�ைத�� எ���, “இ�த� க��ண� எ�
இர�த�தா� ந�ைல�ப��த�ப�� �த�ய உட�ப��ைக.

��க� இத����� ப��� ேபாெத�லா� எ�
ந�ைனவாக இ�வா� ெச���க�” எ�றா�. ஆதலா�,

��க� இ�த அ�ப�ைத உ�� க��ண�த�����
ப��� ேபாெத�லா� ஆ�டவ�ைடய சாைவ அவ�
வ��வைர அற�வ��க���க�.

1 ெகாரி�த�ய� 11: 23-26

Diocese of Penang

வாசக�வாசக�

தைலவ�: ஆ�டவரி� அ��வா��.

அைனவ�� : இைறவ��� ந�ற�.

த����த� ப�� ெகாரி�த�ய��� எ�த�ய �தலா�
த���க�த����� வாசக�
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ச��தைன��ச��தைன��

இேய�வ�� பா�கா வ�ழாைவ இ�� ெகா�டா�க��ேறா�.
பா�கா எ�றா� கட�த� எ�� ெபா�� பைழய ஏ�பா���
யாேவ கட�ளி� இர�க�த�னா� பாரேவானி�
ஆத��க�த������, அ�ைம�தன�த������ இ�ரேய�
ம�க� ெசழி��மி�க வளைமயான கானா� ேதச�த����
ெகா��வர�ப�டா�க�. அதாவ� பா�கா எ�ற கட�த�
ந�க�வ�� வழியாக� �ைமய�� ஆத��க�த����� கட�� வ��
இைறவைன ப�ற��ெகா�டன�. இேய� த�ைன உைட�� தன�
உடைல�� இர�த�ைத�� ந��� ெகா�ட அ�ப��
ெவளி�பாடாக நம�� உணவாக� த�க��றா�. அ�ேதா� த�
���� பணி இ��ல�த�� ெதாடர ����வ�ைத��
ஏ�ப���க��றா�.

இ�த�ண�த�� இேய� த�னல நா�டமி�ற� இ�த மானிடரி�
����காக த�ைனேய வழ�க�ய�ேபால ந� அ�க�� வா��
மனித�கைள அ�� ெச��வாழ��, ���க� அைனவ�� இேய�
ெச�த பணிைய மன��ணி�ட��, மனித மா��ட��
ெதாட��� ெச�� �த�, அ�� சேகாதர��வ�, ச���வ�
ேபா�றவ�ைற ந�ைலநா�டா��, இேய�ைவ ம�க���
ெகா��பவ�களாக�� த�கழ ெசப��ேபா�.
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பாத� க���பாத� க���
சட��சட��

பாத� க��த� 

(இ�ேபா� தைலவ� ம�றவ�கைள�� ஒ�வ� ம�றவ�
பாத�கைள க�வ அைழ�க�றா�. ஒ�வ� ப�� ஒ�வராக
அக�ற பா�த�ர�த�� ேம� த�களி� பாத�கைள உய��த�
ப�����ேபா�, த��ைர ஊ�ற�, ��டா� �ைட�கலா�)

இைறவா, இ�த உலக��� �� உம� மகைன அ��ப���.
அவ� த��ைடய ேவைள வ�தேபா� தன� �ட�களி�
பாத�கைள க�வ�னா�. �� அவ��� அைன�ைத��
த���. உ�மிடமி��� வ�தா� உ�மிடேம த�����
ேவைளய�� எ�ன ெச�தா�? தைரய�� �ழ�கா����
தன� ந�ப�களி� பாத�ைத க�வ�னா�. அவ�
அவ�களி� ேபாதகராக�� ஆ�டவராக�� இ��தா�
ஆய��� தன� �ட�களி� பாத�கைள க�வ�னா�.
ஆ�டவேர நா�க� உ�ைம உதாரணமாக ெகா��
உ�ைம ேபா� மாற�ட ஆ��வத���. நா�க� ஒ�வ�
ம�றவைர அ�� ெச��� ெபா� உ�மிைடய �ட�க�
எ�� இ��லக� அற���. உ��ைடய பணிைய ெச�ய
எ�க� கர�கைள�� எ�க� எ�ண�ைத��
உ�த��ப��த�ய���. ம�றவ�க��காக த�ைனேய
தா��த� ெகா�ட உம� மகனி� சாயைல எ�களி�
மனத�� இ��த�ய���. இைவ அைன�ைத�� இேய�
க�ற��� வழியா� ம�றா�க�ேறா�. 

தைலவ�: 

அைனவ��:      ஆெம�

 
(அைனவ�� அம��� ெகா�ள�� )
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ம�றா��க�ம�றா��க�

அைனவ��:  

ஆ�டவேர எ�க� ம�றா�ைட ேக�ட��� 

த���சைபைய வழிநட��� த���த�ைத, அவேரா�
இைண�� பணியா��� ஆய�க�, ���க�,
�றவற�தா� ம��� ெபா�ந�ைலய�ன� அைனவைர��
உட� உ�ள ஆ�ம நலேனா� வாழ��, இைறம�கைள
ஒ�வ��ெகா�வ� பணி�ரி�� வா�பவ�களாக
வழிநட�த�ட ேவ��ெம�� உ�ைம
ம�றா�க��ேறா�.

�� �ட�களி� பாத�கைள க�வ� அ�ப��
��க�ய��வ�ைத ��ைமயாக எ�க���
உண��த���. இைத உண���, உம� அ�ப��
அ���வ��� நா�க� ெதாட��� நட�க��,
எ�க�ைடய உ�ள�ைத��, ச��தைனகைள��
ப�ற��� அ�பணி�த�ட�� வர� தர ேவ��ெம��
உ�ைம ம�றா�க��ேறா�.

���க� யாவ�� த�கள� வா�வ�� எத��ெகா���
ேபார�ட�களி� ெவ�ற��ெகா�ள ேதைவயான மன
உ�த�ைய��, ஆ�றைல�� த�� வழிநட�த�ட��,
ெபா� ����வ�த�� உம� வழி வாழ அைழ�� ெப�ற
இைறம�க�� அ�வாேற வா��த�ட�� வர�தர
ேவ��ெம�� உ�ைம ம�றா�க��ேறா�.

நம� தனி�ப�ட க���க��காக ம�றா�ேவா�.

1.
 
 
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 
 
 

3.
 
 
 
 
 
 

4.
 

க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ�� ேச���
ெசா��ேவா�
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ச�ற�� ெசப�ச�ற�� ெசப�
  

��வானவ�க��காக ெசப�
இர�கமி� இைறவா, �� எ�க��� ெகா��த

��வானவ�க��காக ந�ற� ��க�ேறா�. இவ�க�
வழியாக த��வ��சாதன�களி� நா�க� உ�ைம
கா�க�ேறா�. த�க�ைடய அைழ�ப�� உ�த�யாக
இ��த�ட�� ம�கைள ந� வழிய�� நட�த�டேவ���

எ�ற வா�ைசேயா� இ��த�ட�� இவ�களி� உ�ளைத
அ�ப�னா� ப�ற�ெயரிய ெச�த���. இவ�க���

ஞான��, �ரி��ண���. இேய�ைவ ப��ப���
உ�த�யான ந�ைல�பா�� த�த���. உம� அரைச

க��ெய��ப��, த�க� பணிய�� மக���ச� ெகா�ள��
உ��ைடய சமாதான�த�� க�வ�யாக வாழ�� உம�

அ�ைள தா��. ஆெம�

க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ�� ேச���
ெசா��ேவா�

தைலவ�: 

இ�ைறய நா� ந�க�ைணைய ஏ�ப��த�யைத ம��� நா�
ந�ைன��றவ��ைல. மாறாக, ����வ�ைத

ந��வ�யைத�� ந�ைன� ��க�ேறா�. ஆகேவ, இ�ைறய
ெசப�த�� நம� பா�பானவ�, ஆய�க�, ���க�

அைனவைர�� ஒ�� ெகா��ேபா�.
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இேய� க�ற���ேவ, �� பா�பட�ேபா��
��ைதய இர� �� உம� �ட�க���
அ�ப�� ஆழ�ைத��, ம�னி�� எ��
அ��சாதன�ைத��, ந�ைன���தைல��
த��, �� அவ�கேளா� ���� உ� வானக
த�ைதய�� வ���த�� ஒ�றா� இ����
எ��� வா�களி���. நா�க� உ�ேமா�
ஒ�றாக இைண�த இ�த ேவைளய��, உம�
மரண�த�� �ல� ெவ�ற ம�னி�ைப��,
சமாதான�ைத��, வா�களி�த���.
த�ைதேயா��, �ய ஆவ�ேயா�� ஒ�றாக
வா��� ஆ�ச� ெச�க��றவ�� எ�க�
ஆ�டவ�மான இேய� க�ற��� வழியாக
ம�றா�க�ேறா�.  

தைலவ�:  

அைனவ��:  ஆெம�

��� ெசப���� ெசப�

ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�
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தயாரி�கதயாரி�க    ேவ��யேவ��ய
ெபா��க�ெபா��க�

பா�ப�டபா�ப�ட  
ச��ைவச��ைவ  
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த�ைதேய, இ�� நா�க� ஒ�� ����ள இ�த
ேவைளய�� �� எ�க��காக ெச�த மிக�ெபரிய
த�யாகமான இேய� க�ற���ைவ ந�ைன�
��க�ேறா�. ெகாைல�கள�த��� இ���
ெச�ல�ப�� ெச�மற�யா�ைட ேபா�, பணி�ட��
க�ைண�ட�� எ�களி� ந�ைலவா�வ���காக
த�ைனேய க�ற��� சா��� ப�யா�க�னா�.
மர�ச��ைவய��  ைககைள வ�ரி�தவைர நா�க�
ந�ற�ேயா� அவர� அள�பரிய அ�ைப
ந�ைன���க�ேறா�. அவ�ைடய ந�ைமகளா�
ந�ர�ப� எ��� அ�ேளா� வா��த�ட
ேவ��க�ேறா�.

அைனவ��: ஆெம�

தைலவ�: 

ெதாட�கெதாட�க    ெசப�ெசப�
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30(31):2,6,12-13,15-17,25

பத��ெமாழி: 

த�ைதேய உ� ைகய�� எ� ஆவ�ைய
ஒ�பைட�க�ேற�

ஆ�டவேர உ�மிட� அைட�கல� ��க�ேற�; ஒ�நா��

ஏமா�ற� அைடய வ�டாேத��; உ��ைடய �த�ய��ப� எ�ைன

வ��வ��த���. உ� ைகய�� எ� ஆவ�ைய ஒ�பைட�க�ேற�

ஆ�டவேர; வா�ைதய�� தவறாத இைறவா �� எ�ைன

��ட����.

எ� எத�ரிக� அைனவ��ைடய�� பழி�ெசா���� நா�

ஆளாேன�; எ� அயலாரி� நைக���� இல�காேன�;

என�� அற��கமானவ�களி� அ�ச����ரியவ� ஆேன�;

ெவளிேய எ�ைன� கா�க�றவ�க� எ�ைனவ���

ஓ�க��றன�; இற�� ேபானவ� ேபா� ப�ற� க�க���

மைறவாேன�; உைட�� ேபான ம�கல�ைத� ேபாலாேன�.

ஆனா� ஆ�டவேர நா� உ��� நா� உ��� ந�ப��ைக

ைவ�க�ேற�; �ேர எ� கட�� எ�ேற�; எ�கத� உ�

ைகய�� உ�ள� ஆ�டவேர; எ� எத�ரிகளிடமி����

எ�ைன� ������ ேவாரிடமி���� �� எ�ைன

வ��வ��த���.

கனி�த உ� த���க�ைத என��� கா��ய���; உ�

அ�ள�ைப� கா�� எ�ைன ஈேட���; ஆ�டவ� ��

ந�ப��ைக��ளவ�கேள மன�த�ட� ெகா���க�; உ�க�

ெந�ச� உ�த� ெகா�ள���.

1.
 
 
 
 

 
2.
 
 
 
 
 

 
3.
 
 
 
 

 
4.
 

வாசக�வாசக�
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க�வாரி அ�ைபக�வாரி அ�ைப  
க�வாரி அ�ைப எ�ணி�� ேவைள
க�க� கல�க��ேத- க��தா
உ� பா�க� இ�ேபா�� ந�ைன�தா�
ெந�ச� ெநக���த��ேத

ெக�ெசமேன ��காவ�னி�
கதற� அ�� ஓைச
எ�த�ைச�� ெதானி�க��றேத
எ�க� மன� த�ைக�க��றேத
க�க� கல�க��ேத

எ�ைம�� உ�ைம� ேபா� மா�ற�டேவ
உ� �வ� த��ர�ேறா- எ�கைள
தைர ம��� தா���க�ேறா�
த��வ��ேடா� அ�ப�� கர�களிேல
ஏ�� எ��� நட���

1.
 
 
 
 
 
 

2.
 

ச��தைன��ச��தைன��
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KALVAARI ANBAIKALVAARI ANBAI
Kalvaari anbai ennidum vaelai
Kangal kalanggiduthe – karthaa
Um paadugal ippothum ninaitthaal nenjam
neghizhnthuduthe

Gethsemane poongaavinil
kathari azhum oesai
Ettisaiyum thonikkindrathey
Enggal manam thighaikindrathe
Kangal kalangiduthey

Emmaiyum ummai poel maattridavae
um Jeevan tantheeranroe – enggalai
Tharai mattum thaazhthughiroem
Thantthuvittoem anbin karanggalile
Aettru endrum nadattum

1.
 
 
 
 
 
 

2.
 

ச��தைன��ச��தைன��
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கட�� உலக�� ேம� ெகா�ட மி��த அ�ப�னா� ந�ைம
��க தன� மகைனேய ைகயளி�தா�. எ�ப� இ�த ���?
�லபமானதா� இ��ததா? இ�ைல. மனைத கச�க� ப�ழி��
�யர�ைத ெகா�ட�. ஆனா�, ந�ைனவ�� ெகா�ள
ேவ��ய�, ந�ேம� ெகா�ட ந�ப�தைனய�ற
அ�ப�னா�� தா�. இேய� தன� பா�களினா��
மரண�த�னா�� அ�ப�� �� அ��த�ைத நம��
ெதரிய�ப���க�றா�. இ� ��வ�ல. இ��� ச�ற��
நா�களி� ந�கழ�ேபா�� ��க�யமான ந�க�வ��
ெதாட�கேம. பா�க� ம��� மரண�த�னால�ற� ந�மா�
கட�ளி� மக�ைமைய காண ��யா�. இ�ேவ
எத��ேநா�க�� ந�ப��ைகய�� ��க�ய அைடயாளமா��.
இ�ேவ பாவ�க���� �னித�க����  எத��ேநா�க��
ந�ப��ைகய�� அைடயாள�. இ�ேவ உ�க���� என���
எத��ேநா�க�� ந�ப��ைகய�� அைடயாள�.

எ� பாவ�த�ைன இேய� தன� பா�களா�� மரண�தா��
��டா� எ�பதைன நா� எ�ப� உண�க�ேற�?

இேய�வ�� ந�ப�தைனய�ற அ�ைப நா� எ�வா�
ம�றவ�கேளா� பக�ர ேபாக�ேற�?

க�ற���வ�� ேம� ெகா�ட எ��ைடய வ��வாச�ைத
இ�த �னித ெவ�ளி எ�த வைகய�� பாத��க�ற�  அ�ல�
மா��க�ற�?

ச��தைன��ச��தைன��
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  ம�றா��ம�றா��  

நம�காக ப�யாக� ந��ைடய ேதைவக��காக த�ைதய�ட�
பரி��ைர�� ெசப��க இேய� ச��ைவய�� கர�கைள
வ�ரி���ளா�. எனேவ இ�தைகய ச�த� வா��த
இைண�பாளராக இேய�ைவ� ெப���ள இ�த ேவைளய�� ந�
ெசப� க�டாய� ேக�க�ப�� எ�ற ந�ப��ைகய�� த���சைப 10

ெபரிய ம�றா��கைள� ெசப��க�ற�. ஒ�ெவா� ம�றா����
ப�ற�� ஆ�டவைர எ�க� ம�றா�ைட� ேக�ட��� எ��
��ேவா�. 

( ஒ�ெவா� ம�றா���� ப�ற�� ச�ற�� ேநர� அைமத�யாக
இ��ேபா� )

�யத���சைப�காக
ந� இைறவனாக�ய ஆ�டவ� த���சைப�� அைமத���
ஒ��ைம�� அளி��, அதைன� ேபணி�கா�க
ேவ��ெம�� ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

த���த�ைத, ஆய�க� ம��� த���சைபய��
ப�ேவ� பணியாள�க��காக�� 
ந� த���த�ைத ப�ரா�ச��, த���சைபய���ள எ�லா
ஆய�க�, ���க�, த���ெதா�ட��காக��, வ��வாச�க�
அைனவ��காக�� ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

த������� ெபற� தயாரி��� ெச�ேவா��காக
ந� இைறவனாக�ய ஆ�டவ� த� இர�க�ைத� ெபாழி��
அவ�க�ைடய இதய�கைள� த�ற��வ�ட ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�
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க�ற���வ�களி� ஒ��ைம�காக
க�ற���வ�� வ��வாச� ெகா���ள ந� சேகாதர�
சேகாதரிக� ஆ�டவ� த�மி� வ��வாச� ெகா��
அைனவைர�� உ�ைமய�� பாைதய�� வழிநட�த�ட
ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

�தம�க��காக
��கால�த�� அவ�கேளா� ேபச�ய ந� இைறவனாக�ய
ஆ�டவ�, தம� த���ெபயரி� ���ள அ�ப���
தம� உட�ப��ைக ���ள ப���த�ய��� இவ�கைள
வள��ச�யைடய� ெச�த�ள ேவ��ெம��
ம�றா�ேவாமாக.
 
அைனவ��: ஆெம�

க�ற���வ�� இ��� வ��வாச�
ெகா�ளாதவ�க��காக
இவ�க� �ய ஆவ�ய�� ஒளிைய� ெப�� ����
பாைத�� வ��ெசர ேவ��ெம�� ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

கட�� ந�ப��ைக இ�லாதவ�க��காக
இவ�க� ேந�ைமயான உ�ள�ேதா� ந�ெனற�ய��
வா���, உ�ைம� கட�ைள� க�டைட�மா�
ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

  ம�றா��ம�றா��  
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நா�கைள ஆ�ேவா��காக
உலக ம�க� அைனவ�� உ�ைமயான அைமத���
உரிைம வா��� ெப��ெபா���, ஆ�� நட�த�ய�ள
ேவ��ெம�� ம�றா�ேவாமாக.

அைனவ��: ஆெம�

����ேவா��காக
எ�லா� வ�ல த�ைதயாக�ய இைறவனி� அ�ளா�,
உலக����� தவ�க� அகல��, ����ேவா�
அைமத� ெபற�� ம�றா�ேவாமாக.

 
அைனவ��: ஆெம�

 
 
ெகாேரானா  க��மியா�  பாத��க�ப�டவ�க��காக
ெகாேரானா க��மியா� பாத��க�ப�டவ�க� நல�
ெபற��, ம�றா�ேவாமாக.

 
அைனவ��: ஆெம�

இ�த�யாக க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ��
ேச��� ெசா��ேவா�

  ம�றா��ம�றா��  
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த���ச��ைவத���ச��ைவ
ஆராதைனஆராதைன

ஆணி ெகா�ட - இ�த பாடைல த�யானி�ேபா�
https://www.youtube.com/watch?v=vwaaCXp9iZI

 
(அைமத�யாக)

ஆணி ெகா�ட உ� காய�கைள
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற� (2)
பாவ�தா� உ�ைம� ெகா�ேறேன -2
ஆயேன எ�ைன ம�னி��

வல� கர�த�� காயேம -2
அழ� ந�ைற�த ர�த�னேம
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற�

 இட� கர�த�� காயேம -2
கட�ளி� த�� அ���ேவ
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற�

 வல� பாத� காயேம -2
பல� மிக� த�� ந�கனிேய
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற�

 இட� பாத� காயேம -2
த�ட� மிக�த�� ேதன�ேத
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற�

 த��வ�லாவ�� காயேம -2
அ�� ெசாரி�த��� ஆலயேம
அ��ட� ��த� ெச�க��ேற�

1.
 
 
 

2.
 
 
 

3.
 
 
 

4.
 
 
 

5.
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த���ச��ைவத���ச��ைவ
ஆராதைனஆராதைன

ஆணி ெகா�ட - இ�த பாடைல த�யானி�ேபா�
https://www.youtube.com/watch?v=vwaaCXp9iZI

 
(அைமத�யாக)

Aani konda um kaayangalai
Anbudan mutthi seighindren
Paavatthaal ummai kondrene -2
Aayane ennai manniyum -2
 

Valathu karatthin kaayame -2
Azhagu niraintha rattiname
Anbudan mutthi seighindren

Idathu karatthin kaayame -2
Kadavulin thiru anburuvae
Anbudan mutthi seighindren

Valathu paathak kaayame -2
Palan mighath tharum narkaniyae
Anbudan mutthi seighindren

Idathu paathak kaayame -2
Thidam mighattarum thaenamuthae
Anbudan mutthi seighindren

Thiruvilaavin kaayame -2
Arul sorinthidum aalayamae
Anbudan mutthi seighindren

1.
 
 
 

2.
 
 
 

3.
 
 
 

4.
 
 
 

5.
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த���ச��ைவத���ச��ைவ
ஆராதைனஆராதைன

ெசப�:

எ��� வா�� எ�லா� வ�ல இைறவா, உ��ைடய
த��மகனி� பா�களா�� ச��ைவ� சாவ�னா��
உய���ப�னா�� எ�கைள ��ட�ளி��.
ேபரிர�க��ட� �� ஆ�ற�ய இ����� ெசய�� பல�
எ�களி� எ��� ந�ைல�த���க� ெச�த���.
எ�க� ஆ�டவ�ைடய மரண�த�� ெவளி�ப�ட உம�
ேபர�ைப� க��ண���, நா�க� அ�வ�ப�ேல
எ��� ந�ைல�� வா��த�ட அ���ராக.  எ�க�
ஆ�டவராக�ய இேய� க�ற���வழியாக உ�ைம
ம�றா�க�ேறா�.

அைனவ��: ஆெம�

(அைனவ�� அைமத�ய�� த���ச��ைவைய ஆராத��கலா�)
 

(த���ச��ைவ ஆராதைனய�� இ�த�ய�� அைமத�யாக க��த�
க�ப��த ெசப�ைத �றலா�)

 
(ம�றவ�க� த���ச��ைவ ஆராதைனய�� இ����வைரய��

அைமத�ைய கைடப���ேபா�)  
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உ����உ����
ஞா��ஞா��



�ற��ப��ட ேநர�த�� ம��ேம ெசப��க ேவ���: 
பா�க த��வ�ழி�ப��� /�ரிய அ�தமன�த���

ப�ற�  / ஞாய��

Diocese of Penang

THINGS TO PREPARETHINGS TO PREPARE

���� உ�ள
ஒ�ெவா�வ����
இ��த� அவச�ய�

ெம��வ��த�ெம��வ��த�  

உண�உண�  
வ���ப�னா�
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ச�ேதாஷ� ெபா��ேதச�ேதாஷ� ெபா��ேத
ச�ேதாஷ� ெபா��ேத – (2)
ச�ேதாஷ� எ�னி� ெபா��ேத அ�ேல�யா 
இேய� எ�ைன இர�ச��தா� 
���� எ�ைன மா�ற�னா� 
ச�ேதாஷ� எ�னி� ெபா��ேத

வழித�ப� நா� த�ரி�ேத�  
பாவ பழியைத �ம�தைல�ேத�     2
அவ� அ�� �ரேல 
அைழ�த� எ�ைனேய     2
அ�த இ�ப நாளி� எ�த� பாவ� ��க��ேற   2

ச��� ேசாத��த�ட  
ேதவ உ�த�ர� உட� வ�வா�   2
ஆனா� இேய� ைகவ�டா�  
தானா�  வ�� இர�ச��பா�    2
இ�த ந�ல இேய� எ�த� ெசா�தமானாேர   2

பாவ�த�� �வ��பவ� 
பாதாள�த�� அழி�த��வா�   2
நாேனா பரேலாக�த�� 
நா�� பாட� பாட�ேவ�    2
எ�னி� வா�� இேய�ேவா� எ��� வா�ேவ�   2

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�

1.
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 

3.
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SANTHOSHAM PONGUTHEYSANTHOSHAM PONGUTHEY
Santhosham ponguthey -(2)
Santhisham ennil ponguthey Alleluia
Yesu ennai iratchittaar
Muttrum ennai maattrinaar
Santhosham ennil ponguthey

 
Vazhithappi naan thirinthaen  
Paava pazhiyathai sumanthalainthaen  2
Avar anbu kuralae 
Azhaitthathu ennaiye  2
Antha inba naalil enthan paavam neenghittrae  2

Satthuru soethitthida
Theva utthirar udan varuvaan  2
Aanal Yesu kaividaar
Thaanai vanthu iratchippaar  2
Intha nalla Yesu enthan sonthamaanaare  2

Paavatthil seevippavar
Paathalatthil azhinthiduvaar  2
Naanoe paraloegatthil
Naalum paadal paaduvaen  2
Ennil vaazhum yesuvoedu endrum vaazhuvaen  2

1.
 
 
 
 
 

2.
 
 
 
 
 

3.

ஆர�ப பாட�ஆர�ப பாட�
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ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�

உய���ெத��த இேய�ேவ, இ��
நா�க� �த�த�ரச�ைத �வாச��க ��
மிக�ெபரிய வ�ைலைய ெகா����. உம�
அள�பரிய இர�க�ைத�� உம� �னித
நாம�ைத�� நா�க� வண��க�ேறா�.
வா�லக த�ைதேய, எ�க� உ�ள�த��
வா��; �ய ஆவ�யானவேர எ�களி�
ெசய�களி�� எ�ண�களி�� ��
�ச�ய�ள உ�ைம அைழ�க�ேறா�.
எ�களி� வா�ைவ  மா�ற� உய���த
இேய�ைவ ேபா� மா�ற���.

அைனவ��: ஆெம�

தைலவ�: 

ெதாட�கெதாட�க    ெசப�ெசப�

( �ட�த�� ஒளி�� ெம��வ��த� ைவ�க�பட  ேவ��� )
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��க� க�ற���ேவா� உய��ெப��

எ��தவ�களானா� ேம�ல� சா��தவ�ைற

நா��க�. அ��� க�ற��� கட�ளி�

வல�ப�க�த�� அம��த���க�றா�. இ��ல�

சா��தைவ ப�ற� அ�ல, ேம�ல� சா��தைவ

ப�ற�ேய எ���க�. ஏெனனி�, ��க�

க�ற���ேவா� இற��வ����க�. உ�க� வா��

அவேரா� இைண�� கட�ளிட� மைற��

இ��க�ற�. க�ற���ேவ உ�க��� வா��

அளி�பவ�. அவ� ேதா��� ெபா�� ��க��

அவேரா� மா�ச� ெபா��த�யவரா��

ேதா����க�.

ெகாேலாச�ய� 

Diocese of Penang

தைலவ�: ஆ�டவரி� அ��வா��.

அைனவ�� : இைறவ��� ந�ற�.

த����த� ப�� ெகாேலாச�ய��� எ�த�ய
த���க�த����� வாசக�

3:1-4

வாசக�வாசக�
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ச��தைன��ச��தைன��
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https://www.youtube.com/watch?v=hA8vVA9LYvI

இேய�வ�� உய���� மிக மிக ��க�யமான�. மரியா மதேல�
க�லைற��� பா��த ேபா� க�லைற��� இ��டாக
இ��த� ஏென�றா� அவ� வ��ய�காைலய�� ெச�றா�.
ஆனா� இ�ேக �ற��ப�ட�ப�� இ���, வ��வாச�த��
 இ���.ஏெனனி� மரியா மதேல� இ��� வ��வாச�த�� 
 இ���� இ��தா�.  �ட�க� �னித ேயாவா��  �னித
ேப����  வ��வாச�த��  இ���� இ��தா�க�. 
 இைத�தா� ேயாவா� �ற��ப��க�றா�. ப�ற� அவ�க��
க�லைற��� பா��தா�க�.  ேயாவா� வ��வாச��ததா�
அவரி� இ��� மைற�த�. �னித ேயாவா� தம�
ந�ெச�த�ய�� வழி ந� அைனவைர�� ந��ேகாேத��,
அரிமேதய ேயாேச��  ேபா�� ஒளிய�� வாழ அைழ�க�றா� .
ஒளிய�� வா�ெவ�ப� இேய�ைவ நா� ��ைமயாக
வ��வாச��ப� ஆ��. இேய� உய���தா� எ�பத��
ெவ�ைமயான க�லைறேய சா�ச�. இேய� பா�ப��,
ச��ைவய�� இற��, உய���� சாவ�� ச�க��ைய அ��தா�.
ந� அைனவைர�� �� வா���� அைழ�க�றா�. இேய�
ந��ட� இ��க�றா�. வா��க� ஒளிய�� மக�ைமைய
அ�பவ��ேபா�.

https://www.youtube.com/watch?v=hA8vVA9LYvI
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த������ வா���த�கைளத������ வா���த�கைள
���ப��த����ப��த�  

நா� அைனவ�� ��வா�வ�� �ைழ�த�ட, பா�க
மைறெபா�� வழியாக க�ற���ேவா� த�����க��
�ைத�க�ப�ேடா�. ஆகேவ இ�ெபா�� நம�
த������ வா���த�கைள ���ப����ெகா�ேவா� 

சா�தாைன வ���வ��க���களா?
 
வ���வ��க�ேற�

 
��க� பாவ�த�� மாய� கவ��ச�கைள
வ���வ��க���களா?
 
வ���வ��க�ேற�

அவ�ைடய ெபா�யான வா���த�கைள
வ���வ��க���களா?
 
வ���வ��க�ேற�

வான��, ைவய�� பைட�த எ�லா�
வ�ல த�ைதயாக�ய இைறவைன
வ��வச��க���களா?
 
வ��வாச��க�ேற�  

தைலவ�:

அைனவ��:

தைலவ�:

அைனவ��:

தைலவ�:

அைனவ��:

தைலவ�:

அைனவ��:
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த������ வா���த�கைளத������ வா���த�கைள
���ப��த����ப��த�  

அவ�ைடய ஒேர மக��,
க�னிமரிய�டமி��� ப�ற��, பா�ப��,
அட�க� ெச�ய�ப��, இற�ேதாரி�
ந��� உய���ெத���, த�ைதய��
வல�ப�க� வ��ற���பவ�மான ந�
ஆ�டவ� இேய� க�ற���ைவ
வ��வச��க���களா?
 
வ��வாச��க�ேற� 
 
 
�யஆவ�ைய��, �ய க�ேதா��க�
த���சைபைய��, �னித�களி� ச�க
உறைவ��, பாவம�னி�ைப�� உட��
உய���ைப��, ந��த�ய வா�ைவ��
வ��வச��க���களா?
 
வ��வாச��க�ேற�  

வ�லைமமி�க இைறவா, இேய�
க�ற��� எ�க��� �ரினா�� �ய
ஆவ�யா�� ம�ப�ற�� அளி���ளா�.
நா�க� எ��� அவ���
உக�தவ�களா� வா��த�ட வழிநட�த
ம�றா�க�ேறா�. 

ஆெம�

தைலவ�:

அைனவ��:

தைலவ�:

அைனவ��:

தைலவ�:

அைனவ��:

(ெம��வ��த�ைய அைண�கலா�)
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ம�றா��க�ம�றா��க�

 
அைனவ��: ஆ�டவேர எ�க� ம�றா�ைட ேக�ட��� 

உலெக��� பரவ�ய����� நம� க�ேதா��க
த��அைவ�காக  ம�றா�ேவா�. நம� பா�பரச�
ப�ரா�ச�� , ஆய� ெசபா��ய� ப�ரா�ச�� ம���
அைன�� �றவற சேகாதர�க�� உய���த
இேய�வ�� மக�ளாச�ைய பக���த�ட ம�றா�ேவா�.

பதவ�ய�� இ��ேபா� ேந�ைமேயா�� �த�ேயா��
ஆ�ச� ெச�த�ட ம�றா�ேவா� 

�த�தாக த������ ெப�றவ�க� இேய�ைவ
��மனேதா� ப��ப�ற��, வ��வாச�த�� ந�ைலயா�
இ��க�� ம�றா�ேவா� 

��ப�ப�ேவா� அைனவ�� மரியா ம�த�லைன ேபா�
உய���ப�� மக���ச�ைய அைனவ���� பைறசா�ற
ம�றா�ேவா� 

மியா�மரி� சமாதான�� ந�ப��ைக�� ஆ�த��
ெப�ற�ட ம�றா�ேவா�

  
நம� தனி�ப�ட க���க��காக ம�றா�ேவா�.

 

1.
 
 
 
 
 

2.
 
 

3.
 
 
 

4.
 
 
 

5.
 
 

6.
 

க��த� க�ப��த ெசப� அைனவ�� ேச���
ெசா��ேவா�
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��� ெசப���� ெசப�

ச��ைவய��ச��ைவய��
அைடயாள�அைடயாள�

த�ைத மக� �ய ஆவ�ய��
ெபயராேல. ஆெம�

அ��மி�க இைறவா, இ�ளி����
ஒளி�� �� எ�கைள
ெகா��வ���. மிக�� ேமாசமான
�ழைல �� அழகாக மா�ற�வ����.
சா� ���த� ெவ�ற� க�ைட�த�. உ�
த��மக�ைடய உய���ெத�தைல�
ெகா�டா� மக���ேதா�. சாைவ
ெவ�� உய���ெத��த உ�
த��மகனி� ஆவ�ைய எ�க� ��
ந�ைறவாக� ெபாழி�த���.
இதனா� நா�க� எ�க� வா�வ��
ேநரி�� அைன�ைத�� பா�காவ��
ெவ�ற�� �ரி��ட� எத��ெகா�ள�
�ணி�� ெச�ேவாமாக. எ�க�
ஆ�டவ� க�ற��� வழியாக உ�ைம
ம�றா�க��ேறா�.

தைலவ�: 

அைனவ��: ஆெம�

ஒ�றாக அம��� உணவ���த� 
உய���த ஆ�டவரி� மக���ச�ைய ஒ�றாக அம��� உணவ���த� �ல�

ெகா�டாட ஊ��வ��க�ப�க�றா�க�
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இேய�இேய�
உய����வ��டா�
உய����வ��டா�

ஈ�ட�ஈ�ட�  

ந�வா�
���க�

ந�வா�
���க�

அ�ேல�யா !அ�ேல�யா !


