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Wish You All Merry Christmas & 
Happy New Year 2014

Dear Members of TCA, 

On behalf of executive committee, I welcome you all to TCA USA's Christmas celebrations
2013. TCA USA is an esteemed organization where all members come together as one family
to celebrate our religion and culture. TCA USA has grown tremendously through years and
families have formed firm friendships and this year's Christmas program participation is a
true testament to that. 

I sincerely thank our counselor Rev. Albin Roby for all his guidance to the executive
committee. I'm thankful to the previous presidents (Mr. Francis Xavier & Mr. Thomas
Amutharasu) for laying the foundation and thankful to the current EC for all their hard work
and personal sacrifices. I'm thankful to all the priests for providing us spiritual guidance. 

I sincerely thank our outgoing EC members for their great contribution to our organization's
growth. 

Mr. Terryne Edwardraj - Secretary
Mr. Stephen Alex - Vice President
Mr. Joseph Cruz - Joint Secretary
Mr. Vinodh Benzigar - Trustee

Our election commissioners (Mr. Thomas Amutharasu & Mr. Arockiasamy Medabalimi)
happily announce that TCA USA has unanimously elected the following candidates as
Executive Committee members. 

Mr. Xavier Rajesh
Mr. Peter Rajesh
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Mrs. Roselin Joseph
Mr. Benno Anthuvan.

Congratulations to the incoming EC members!

Below is the EC 2014.

Mr. John Lawrence - President
Mr. Ilango Rajarathinam - Vice President
Mr. Francis Kennedy - Secretary
Mr. Christian Mahipan - Joint Secretary
Mr. Agnel Bestus - Treasurer
Mr. Antony George - Financial Secretary
Rev. Fr. Albin Roby - Counselor

Trustees

Mr. Benno Anthuvan.
Mr. Clement Antonysamy
Mrs. Nirmala Arockiasamy
Mr. Peter Rajesh
Mr. Raja Maria Antony
Mrs. Roselin Joseph
Mr. Xavier Rajesh

Last but definitely not least, I sincerely thank all the TCA families as TCA is a family only
because of you.
Wishing you a Merry Christmas and very happy New Year

John Lawrence Jesurajan
President TCA USA.

�ட�்ன் ஆரம்பம் ...... மனிதத�்ன் ேபரின்பம்

ஆ�ரகக்ணக�்ல் ஆரம்பங்கள் அரங்ேக��ன்றன அன்றாடம். 

அ��ய�ன் ஆரம்பம் சந�்ரைன ெதாடட்�...சேகாதரத�்வதை்த ெதாட�ல்ைல. 

அர�யலாட�்�ன் ஆரம்பம் சரவ்ா�காரதை்த அ�தத்�....�யநலதை்த அ�கக்�ல்ைல 

அ�சய ெதா�ல்�டப்ங்கள் ச�கெதாடரை்ப உ�வாக�்ய�.....சமத�்வதை்த
உ�வாகக்�ல்ைல 

காரணம்...இைவகள் ஆடம்பர �வகக்ங்கள்....சாதைனையேநாக�்ய ேதாற்றங்கள் 
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இலாப�ம்; இைண�ல்லா ேபாட�்�ேம இைவகளின் ேநாகக்ங்கள் 

அ�ேவக�ம் ஆகே்ராஷ உைழப்�ேம இதற்கான ைமயங்கள் 

�தல்இட�ம் �ன்னனிய ந�ன க���ேம இதன் இலக�்கள் 

மனிதம் மறகக்ப்படட்� �ய�ம் �றாரக்ள் ெதாைலகக்ப்படட்னர-்எனேவ 

மனிதம் ேபரின்பதை்த ேத� ெதாடரந்�் நா��ற� அ� 

�ட�்ன் ஆரம்பத�்ேல என்� இன்� கண்�ெகாள்�ற� 

ெதாைலத�்�நத்ால் ேபரின்பதை்த கண்ெட�ப்ேபாம்...... 

�ைதத�்�நத்ால் ேபரின்பதை்த ��ப்�ப்ேபாம்.... 

ஒ�க�்��நத்ால் ேபரின்பதை்த உடன்நி�த�்ேவாம்... 

அங்ேக நாம் அ�ப�ப்ேபாம் �ட�்ன் ஆரம்பம். 

யார.்..யாேரா.. எங்ெகங்ேகாெயல்லாம்...எப்ேபா�ேய 

எ�ரப்ாரத்த்னர ்�டப்ைர...�டை்ப...ேபரின்பதை்த 

மாளிைக�லல்ல...ம�டத�்லல்ல...ேமல்���லல்ல 

அரியைண�லல்ல....அ�காரத�்லல்ல....ஆடம்பரத�்லல்ல 

�ட�்ன் ஆரம்ப�ம் மனிதத�்ன் ேபரின்ப�ம்-மாறாக 

எ�ரப்ாராமல்...ஏமாற்றத�்��நத் ஒன்��ல்லாமல் 

ஒ�ங்���நத் இைடயரக்�க�் �தல் ேதான்� 

�ட�்ன் ஆரம்ப�ம் மனிதத�்ன் ேபரின்ப�ம் 

மனித சமத�்வ..சேகாதர ஒன்�ப்�ேல...இைணப்�ேல என்ற 

பாலன் இேய��ன் �றப்�ைணப்� 

நம்ைம�ம் அதத்ைகய ஆரம்ப ேபரின்பத�்க�் அைழகக்ட�்ம். 

Rev. D. �டட்ர ்ெஜயகாந்தன் SSS

Congratulations and Best Wishes to Fr. Theesmas Pankiraj
We congratulate Rev. Fr. Theesmas on his new position as the Coordinator of the Indian
Apostolate of Newark Diocese. His spiritual guidance will greatly help the Indian Catholic
Community of that diocese. 

த�ழ் மன்ற ெசய்�கள்
த�ழ் கதே்தா�கக் சங்க அங்கத�்னரக்ள்
அைனவ�க�்ம் ைபநத்�ழ் �ங்கா த�ழ்
பள்ளி�ன் "ெமாட�்" மாணவரக்ளின் இதயம்
கனிநத் ��ஸ்த�் �றப்� �ழா நல்வாழ்த�்கள்.
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நம� மாணவரக்ள் கடநத் ேம மாதம் "அ�ம்�"

வ�ப்���ந�் ேதரச்�் ெபற்� "ெமாட�்"

வ�ப்�ற்� வளந�்��ராரக்ள். த�ழ் இைணய
கல்�கழகத�்ன் "அ�ப்பைட"ேதர�்ல் அைனத�்
மாணவரக்�ம் 96 ��கக்ாட�்ற்�ம் ேமலாக
ம�ப்ெபண்கள் வாங்� அேமாகமாக ேதரச்�்

ெபற்�ள்ளாரக்ள். ேதர�் சான்�தழ்கள் இவ்�ழா�ேல அவரக்�க�் வழங்கப��ற�.

இேத ேபான்� அவரக்ள்" இைடநிைல" ேதர�்�ம் ெவற்� ெபற வாழ்த�்கக்ள். 

��ம� ேஹமா ேஜாசப் மற்�ம் ��ம� ஜ�� ெஜரால்� இ�வ�ம் "ெமாட�்"

வ�ப்�ற்� ஆ�ரிையகளாக இ��ன்றாரக்ள். அவரக்�க�் �கக் நன்�கள். 

இவ்�ழா�ல் நம� "ெமாட�்" மாணவரக்ள் "பராசக�்" �ைரப்படத�்ன் �வா�
கதாபாத�்ரதை்த நைகச�்ைவயாக ந�த�் நம்ைம �ரிகக், �ந�்கக் ைவகக்�ள்ளரக்ள்.

இநத் ��நாடகம் ெவற்� ெபற வாழ்த�்கக்ள். இநத் நிகழ்ச�்ைய �க ���ய
காலத�்ல் எ��, இயக�் நம� மாணவரக்ைள ஊக�்�தத் நம� தைலவர ் ��
லாரன்ஸ் அவரக்�க�் "ெமாட�்" வ�ப்�ன் சாரப்ாக ெநஞ்சாரந்த் நன்�கள். 

��. ேஜம்ஸ் ெரத�்னம்

த�ழ் கதே்தா�கக்ச ் சங்கத�்ன் உ�ப்�னரக்ள்
அைனவ�க�்ம் ைபநத்�ழ் �ங்கா பள்ளி
"அ�ம்�" மாணவரக்ளின் இதயம் கனிநத்
��ஸ்�மஸ் மற்�ம் �தத்ாண்�
நல்வாழ்த�்கக்ள். 2013ம் வ�டம் ஏப்ரல் மாதத�்ல்
ஆரம்பமா�ய இநத் வ�ப்�ல் 8 �ழநை்தகள்
ஆரவ்மாக த�ழ் கற்� வ��றாரக்ள். த�ழ் கற்�
ெகா�க�்ம் ெபற்ேறாரக்ள் அைனவ�க�்ம் த�ழ்
கதே்தா�கக் சங்கம் சாரப்ாக நன்�ைய
ெதரி�த�் ெகாள்�ேறாம். 

இநத் வ�ட ��ஸ்� �றப்� �ழா�ல் "அ�ம்�" வ�ப்� மாணவரக்ள் ��ஸ்� �றப்�
பற்�ய பாடல்கைள நாடகம் நடத�் அைனவைர�ம் ம�ழ்�கக் இ�க�்றாரக்ள்.

அைனவைர�ம் இநத் �ழா�ற்� வ�மா� "அ�ம்�" மாணவரக்ள் சாரப்ாக
வரேவற்�ேறாம். 

��. �டட்ர ்ராேஜஷ்

TCA USA's Year 2013 - at a Glance 

Spiritual Retreat by Rev. Fr. Eugene on Palm Sunday organized by RAP was spiritually
fulfilling.
TCA USA Annual Retreat at Blue Army Shrine was attended by a record number of
devotees.
TCA Tamil School Children successfully completed Basic Course and came out in flying
colors in exams.
Charitable Work – Successfully executed back to school drive and Food Bank Drive.
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A new Tamil Class Batch was successfully started.
TCA went soda free to encourage healthy life style.
We are now 100% paperless.

TCA Account Status:

Account Status

(As of 12/08/2013)
General A/C* Long Term A/C

Opening Balance $6,806.40 $1,062.82

Revenue $5985.97 $0.22

Expenses ($4165.93) $0.00

Closing Balance $8626.44 $1,063.04

* General Account includes amount Christmas donation and 2014 membership.

TCA Next Mass:

St. Cecilia Church, 
10 Kingston Ln, 
Monmouth Jn, NJ Date: Feb 9th, 2014
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