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உலக ��மண நாள் மற்�ம் தம்ப�யர ்�ன வாழ்த�்க்கள்

அன்�ள்ள அங்கத�்னரக்�க�், 

நம� சங்க நிரவ்ாக �� சாரப்ாக "தம்ப�யர ் �ன" வாழ்த�்கக்ள். 2015-ம் வ�டத�்ல்
ெபா�ேபற்��க�்ம் ��ய நிரவ்ாக �� உ�ப்�னரக்ைள�ம் ��ய நிரவ்ா�கைள�ம்
வாழ்த�் வரேவற்�ேறன். நம� நிரவ்ாகக�்� சங்க உ�ப்�னரக்�க�்ம்,

�ழநை்தக�க�்ம் மற்�ம் இளம் �ள்ைளக�க�்ம் பயன் ப�ம் வைக�ல் பல ��ய
ெசயல் �டட்ங்கைள �றம்பட �ட�் ெசயல்ப�தத்�ள்ள�. நாம் அைனவ�ம் ஒ�
��ம்பமாக இைணந�் ேம�ம் வளர வாழ்த�்�ேறன். நம� சங்கத�்ன் வளரச்�்
பாைத�ல் இநத் வ�டம் ஒ� ைமல் கல்லாக அைம�ம் என நம்��ேறன். 

அன்�டன் 

ேஜம்ஸ் ெரத�்னம்
தைலவர்

Priest Message
அ�டப்ணி. சகாய ஜஸ்டஸ்

��ஸ்� இேய��ல் அன்�ற்�ரிய சேகாதரிகேள! சேகாதரரக்ேள!! 

ஓர ்ஆ�ம் ஒ� ெபண்�ம் ��மண அன்பால் ஒன்�த�் 
இைணந�் வா�ம் அ�ப்பைட ச�க அன்ேப ��ம்பம். 
இக�்�ம்ப வாழ்�ல் �த�ம் ���ம் ைமய�ம் அன்ேப. 

அன்�ன் அழ�கைள அ�ைம ெப�ைமகைள 
�ய ப�ல�களார ்ெகாரிந�்யரக்�க�் எ��ய �தல் க�தத�்ல் 
�க அழகாக ப�� ெசய்�ள்ளார.் (1 ெகாரி 13:1-13) 

எதத்ைன �ைற ப�தத்ா�ம் 
ெத�டட்ாத ேதன��. 

நான் மானிடரின் ெமா�களி�ம் 
வான �தரின் ெமா�களி�ம் ேப�னா�ம் 
அன்� என�ல்ைலேயல் 
ஒ�க�்ம் ெவண்கல�ம் ஓைச��ம் தாள�ம் ேபாலேவன். 
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அன்� ெபா�ைம�ள்ள� ; 
நன்ைம ெசய்�ம்; 
ெபாறைம படா�; 
தற்�கழ்ச�் ெகாள்ளா�;
இ�மாப்� அைடயா�; 
இ�வானைத ெசய்யா�; 
தன்னலம் நாடா�; 

இேய� மணவாளன். 
��சச்ைப மணவாட�் . 
இேய��ன் தைலேயா� 
இைணந�்�க�்ம் உடேல ��சச்ைப. 
இேய�ைவ�ம் ��சச்ைபைய�ம் �ரிகக் இயலா�. 
இேய��க�்ம் ��சச்ைபக�்ம் இைடேய உள்ள 
"அன்�றேவ"
தம்ப�யர ்கைட��கக் ேவண்�ய ெந��ைற. 

�டெ்டரிக�்ம் �ரியனின் ��க�ரக்ளால் 
பாைலவனேம ெகா�த�்க ்ெகாண்��ந�் 
தாகதத்ால் த�தத் இ� மான்கள்... ��தள� 
கலங்�ய நீைர கண்�ெகாள்�ன்றன. 
ஆனா�ம் 
ஆண்மான் ��கட�்ேம என்� ெபண்மா�ம் 
ெபண்மான் ��கட�்ேம என்� ஆண்மா�ம் 
பாவைன ெசய்� அன்�ற்� இலகக்ணம் வ�தத்ன. 

இலக�்ய மான்கைளப்ேபான்� 
த�ழ் தம்ப�யர ்
அன்�ைட ெநஞ்சங்களாக வாழ்ந�்ட வாழ்த�்�ேறன். 

"அன்ேப" தம்ப�யரின் வாழ்�ற்� 
ஆணிேவ�ம் அ�தத்ள�மாய் அைமந�்ட 
இைறயா�ர ்ேவண்��ேறன்.

Gift of Magi
ஜான் லாெரன்ஸ்

ஆங்�ல எ�தத்ாளர ்ஓ. ெஹன்��ன் பைடப்�, ஞானிகளின் பரி� (The Gift of the Magi).
அநத் அற்�த பைடப்�ன் என் கலைவ த�ழாகக் �யற்�. 

��சன் ெபாஞ்சா�
ெரண்� ேப�
��க�்ளின் நி�யாரக்்
அ�ங்க ஊ� 

ேபாடற் �ணி�ேலரந்�்
எல்லாேம பழ�
ப்ேராகக்ன் பரன்ிசச்ர ்தாங்க
ஒேர ெசா�� 
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ெப�ைமயா ெசால்ற�க�்
இ�நத்� ஆ�கெ்கா� ெசாத�் - அைத�ம்
ெபாறாைமயா பாகக்றேத
�னசரி ஊரல் நடகக்ற �த�் 

அநத் ெபாண்டாட�்ேயாட ெபாக�்ஷம்
நீளமான ேகசம்
வாரத�்க�் ஒ� �ைறதான் �ளிசச்ா�ம்
வாசைன ��ம் 

ஐயா அலட�்ர ஐடட்ம்
பநத்ாவான பாகெ்கட ்வாடச்�்
டவரல் கா�கக்ற ைட�ம்
இ��ம் எகச்ாட ்ேமட�் 

அைரபட�்னி �னசரி
வநத்� ெவ�ங் அணிவரச்ரி
லகஸ்்�ரி ஐடட்ம் ேதாைச
�ஃப்ட�் ெகா�கக் மட�்ம் ஆைச 

அன்பான கணவேனாட
அழகான வாடச்�்க�்
ேமடச்ச்ான ேசய்ன்� வாங்க
�தத்ாங்க தைல��ைய கா�க�் 

மனெசல்லாம் மைன�ேயாட
மணமான ேகசத�்ன் ெநனப்�
தயங்காம �தத்ா� வாடச்ை்ச
�தத் கா�க�் �ைடசச்� தங்க �ப்� 

தன் ெசாதை்த இழந�், தன்
�ைணேயாட ெசாதை்த
�றப்பாகக் ெநனசச், இவங்க
அன்� தாங்க நிைலயான ெசாத�்!!! 

அன்� தாங்க நிைலயான ெசாத�்!!! 

Previous General Meeting Update 

நம� சங்கத�்ன் 2014-ம் ஆண்�ன் ��ஸ்� �றப்� ெப��ழா ஆடம்பர ��ப்ப�,
�சம்பர ்7-ம் �ய� ெவ� �றப்பாக பத�் அ�டப்ணியாளரக்�டன் ெகாண்டாடப்படட்�.
அைத ெதாடரந்�் ��ய நிரவ்ாகக�்� மற்�ம் நிரவ்ா�கள் அ��கப்ப�தபடட்னர.்
�ன்னர ்��வர,் ���யர,் இளம்�ள்ைளகள் மற்�ம் ெபரிேயாரக்ளின் கைல
நிகழ்ச�்கள் ெவ� �றப்பாக அரங்ேக�ய�. �றப்� நிகழ்ச�்யாக ��. லாரன்ஸ்
அவரக்ள் எ�� இயக�்ய �ரிப்� நாடகம் பலதத் ைகதடட்�டன் அரங்ேக�ய�.�ன்னர்
��ஸ்�மஸ் தாதத்ா அைனத�் �ழநை்தக�க�்ம் பரி�ம், இனிப்�ம் வழங்�
ம�ழ்ச�்�ல் ஆழ்த�்னார.்இ���ல் அ��ைவ ��ந�் உபசரிகக்ப்படட்�.
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த�ழ் மன்ற ெசய்�கள்

த�ழ் மன்றத�்ன் ஒ�ங்�ைணப்பளராக ��. லாரன்ஸ் அவரக்ள் ெசயலாற்ற
மன�வந�்ள்ளாரக்ள். அவ�க�் நம� ெநஞ்சாரந்த் நன்�கள். 

த�ழ் பள்ளி 

த�ழ் பள்ளி �ன்� �ரி�களாக ெசயல் பட�் வ��ற�. மற்�ம் நான்காவதாக
மழைலகக்ல்� 4-6 வய� �ழநை்தக�க�் �வங்க �டட்�டப்பட�்ள்ள�. இநத் ஆண்�
ேம மாதம் அ�ப்பைட மற்�ம் இைடநிைல மாணவரக்ள் த�ழ் நா� அர�ன் த�ழ்
இைணய கல்�கக்ழக ேதர�் எ�த�ள்ளாரக்ள் . மாணவரக்ள் அைனவ�ம் ெவற்� ெபற
வாழ்த�்கக்ள். ஆ�ரியரக்ளாக அ�ப்பைட நிைல ��ம�. டா�னி அவரக்�ம், இைட
நிைல - 1 ��. �டட்ர ் அவரக்�ம் மற்�ம் இைட நிைல -2 ��ம�. ேஹமா அவரக்�ம்
ெதாண்டாற்��றாரக்ள். 

த�ழ் பணி 

நம� சங்கம் ஏற்கனேவ பல �தங்களில் த�ழ் பணி ெசய்� வ��ற�. இைத ேம�ம்
ெம��டட் த�ழ் க�ைத, கட�்ைர மட�்ம் ேமைட நிகழ்�கள் (�ரிப்� ேபச�், �வாத
அரங்கம், பட�் மன்றம்) ேபான்றவற்ைற வ�ம் ெபா�க��கக்ளில் நடதத்
�டட்�டப்பட�்ள்ள�. ஆரவ்�ள்ள்ள அங்கத�்னரக்ள் ெசயற்��
உ�ப்�னரக்ைளேயா அல்ல� ஒ�ங்�ைணப்பாளாைரேயா அ�க�ம். 
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TCA Account Status:

Account Status
(As of 02/08/2015)

General A/C* Long Term A/C

Opening Balance $8944.00 $1,063.08

Revenue $9506.00 $0.22

Expenses ($8563.00) $0.00

Closing Balance $9877.00 $1,063.32

* General Account includes amount Christmas donation, Sponsorship and 2015 membership.

Palm Sunday Mass 

Date: March 29, 2015
Bernard of Clairvaux, 
500 U.S. HWY. 22, 
Bridgewater, NJ 08807 

Divine Mercy Mass 

Date: April 12, 2015
St Cecila Church, 
10 Kingston Lane, 
Monmouth Junction, NJ 08852
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