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ஹூஸ்டன் தமிழ் கத்ததோலிக்க சமூகம் 
தமிழ் திருப்பலியில் புதிய அமமப்பு முமை 

 

ததோடக்கச் சடங்குகள்: 
 

அருட் பணியோளர்: தந்மத, மகன், தூய 

                                              ஆவியாரின் பபயராலல. 

எல்தலோரும்: ஆபமன். 

அ.ப.: நம் ஆண்டவராகிய இலயசு 

             கிைிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் 

            அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புைவும் 

            உங்கள் அமைவலராடும் இருப்பதாக. 

எல்.: உம் ஆன்மாலவாடும்  இருப்பதாக 
 

போவத்துயர்ச் தசயல் 
 

அ.ப.: சலகாதர, சலகாதரிகலள, தூய 
          மமைநிகழ்வுகமளக் பகாண்டாட நாம் தகுதி 
       பபறும் பபாருட்டு நம் பாவங்கமள ஏற்றுக்  

               பகாள்லவாம். 

              (சிைிது லநரம் அமமதி) 
எல்.: எல்லா வல்ல இமைவைிடமும், சலகாதர 
     சலகாதரிகலள, உங்களிடமும் நான் பாவி எை 
     ஏற்றுக் பகாள்கின்லைன், ஏபைைில் என்  

          சிந்தமையாலும், பசால்லாலும் பசயலாலும்  

          கடமமயில் தவைியதாலும் பாவங்கள் பல  

          பசய்லதன். 

          (மார்பில் தட்டிக் பகாண்டு) 

    என் பாவலம, என் பாவலம, என் பபரும்  

          பாவலம.  

         ஆமகயால் எப்லபாதும் கன்ைியாை புைித  

          மரியாமவயும், வாைதூதர், புைிதர்  

         அமைவமரயும் சலகாதர சலகாதரிகலள  

         உங்கமளயும் நம் இமைவைாகிய ஆண்டவரிடம்  

        எைக்காக லவண்டிக்பகாள்ள மன்ைாடுகின்லைன். 

அ.ப.: எல்லாம் வல்ல இமைவன் நம்மீது இரக்கம் 
       மவத்து, நம் பாவங்கமள மன்ைித்து, நம்மம  

               நிமல வாழ்வுக்கு அமைத்துச் பசல்வாராக. 

அ.ப.: ஆண்டவலர, இரக்கமாயிரும். 

எல்.: ஆண்டவலர, இரக்கமாயிரும். 

அ.ப.: கிைிஸ்துலவ, இரக்கமாயிரும். 

எல்.: கிைிஸ்துலவ, இரக்கமாயிரும். 

அ.ப.: ஆண்டவலர, இரக்கமாயிரும். 

எல்.: ஆண்டவலர, இரக்கமாயிரும். 
 

உன்னதங்களிதல (போடல்) 
 

உன்ைதங்களிலல கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக. 

உலகிைிலல நன்மைத்லதாருக்கு அமமதி ஆகுக 

உம்மமப் புகழ்கின்லைாம் உம்மம வாழ்த்துகின்லைாம். 

உம்மம ஆராதிக்கின்லைாம். 

 உம்மம மாட்சிப்படுத்துகின்லைாம். 

உமது லமலாை மாட்சியின் பபாருட்டு உமக்கு நன்ைி 
கூறுகின்லைாம், 

ஆண்டவராகிய இமைவா, வானுலக அரசலர 

எல்லாம் வல்ல தந்மதயாகிய இமைவா 

ஒலர மகைாய் உதித்த ஆண்டவலர 

இலயசு கிைிஸ்துலவ ஆண்டவராகிய இமைவா, 

இமைவைின் பசம்மைிலய தந்மதயின் திருமகலை, 

உலகின் பாவங்கமளப் லபாக்குபவலர, எங்கள் லமல் 

இரக்கமாயிரும் 

உலகின் பாவங்கமளப் லபாக்குபவலர, எங்கள் மன்ைாட்மட 

ஏற்ைருளும், 

தந்மதயின் வலப்பக்கம் வறீ்ைிருப்பவலர, எங்கள்லமல் 

இரக்கமாயிரும். 

ஏபைைில் இலயசு கிைிஸ்துலவ, நீர் ஒருவலர தூயவர், 

நீர் ஒருவலர ஆண்டவர், நீர் ஒருவலர உன்ைதர். 

தூய ஆவியாலராடு, தந்மதயாகிய இமைவைின் மாட்சியில் 

இருப்பவர் நீலர! ஆபமன். 
 

திருக்குழும மன்றோட்டு 
(முதல் வாசக முடிவில்) 

வாசகர் : ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு 

எல்.: இமைவனுக்கு நன்ைி 
 

(பதிலுமரப்பாடல்) 
 

(இரண்டாம் வாசகம் முடிவில்) 
 

வோசகர் : ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு 

எல் : இமைவனுக்கு நன்ைி 
 

நற்தசய்தி வோசகம் 
 

அ.ப.: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்பாராக 

எல்.: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்பாராக 

அ.ப.: (பபயர்) எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து 
       வாசகம் 

எல் : ஆண்டவலர, மாட்சி உமக்லக 
 

(நற்பசய்தி வாசகத்தின் முடிவில்) 
 

அ.ப.: ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு 

எல்.: கிைிஸ்துலவ, உமக்குப் புகழ் 
 

(நற்பசய்தி மமையுமர...) 
 

நம்பிக்கக அறிக்கக (போடல்) 
 

விண்மையும் மண்மையும் பமடத்தவராம் 

கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்ைார் 

தந்மத, மகன், தூய ஆவியராய் 

ஒன்ைாய் வாழ்லவாமர நம்புகிலைன். 
 

தூய ஆவியின் வல்லமமயால் 

இமைமகன் நமக்காய் மைிதராைார் 

கன்ைி மரியிடம் பிைந்தவராம் 

இலயசுமவ உறுதியாய் நம்புகிலைன் 
 

பிலாத்துவின் ஆட்சியில் பாடுபட்டார் 

சிலுமவயில் இைந்து அடக்கப்பட்டார் 

மூன்ைாம் நாளில் உயிர்த்பதழுந்தார் 

இைப்பின் மீலத பவற்ைி பகாண்டார். 
 

விண்ைகம் வாழும் தந்மதயிடம் 

அரியமைக் பகாண்டு இருக்கின்ைார் 

உலகம் முடியும் காலத்திலல 

நடுவராய் திரும்பவும் வந்திடுவார். 
 

தூய ஆவியாமர நம்புகிலைன் 

பாரிைில் அவர் துமை லவண்டுகிலைை ; 

பாவ மன்ைிப்பில் தூய்மம பபற்று 

பரிகார வாழ்வில் நிமலத்திடுலவன். 
 

திரு அமவ உமரப்பமத நம்புகிலைன் 

புைிதர்கள் உைமவ நம்புகிலைன் 
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உடலின் உயிர்ப்மப நிமலவாழ்மவ 

உறுதியுடலை நம்புகிலைன் – ஆபமன் 
 

(நம்பிக்மகயாளரின் மன்ைாட்டுகள்) 
 

நற்கருகண வழிபோடு 
 

(காைிக்மகப்பாடல்) 
 

அ.ப.: சலகாதர சலகாதரிகலள, என்னுமடயதும் 
      உங்களுமடயதுமாை இப்பலி எல்லாம்  

             வல்ல தந்மதயாகிய இமைவனுக்கு  

             ஏற்ைதாகும்படி மன்ைாடுங்கள் 
எல்.: ஆண்டவர் தமது பபயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும், 

              மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மமக்காகவும்,  

              புைிதத் திரு அமவ அமைத்தின்  

     நலனுக்காகவும் உமது மகயிலிருந்து  

            இப்பலிமய ஏற்றுக்பகாள்வராக 
 

நற்கருகண மன்றோட்டு 
 

அ.ப.: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்பாராக 

எல்.: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்பாராக 

அ.ப.: இதயங்கமள லமலல எழுப்புங்கள் 

எல்.: ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்லளாம் 

அ.ப.: நம் இமைவைாகிய ஆண்டவருக்கு நன்ைி 
      கூறுலவாம் 

எல்.: அது தகுதியும் நீதியும் ஆைலத 
 

(பதாடக்கவுமரமயத் பதாடர்ந்து தூயவர் இடம் பபறும்) 
 

தூயவர், தூயவர், தூயவர் - வான் 

பமடகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். 

விண்ைகமும் மண்ைகமும் 

உமது மாட்சியால் நிமைந்துள்ளை. 

உன்ைதங்களிலல ஓசன்ைா - 2 

ஆண்டவர் பபயரால் வருகிைவர் ஆசி பபற்ைவர் 

உன்ைதங்களிலல ஓசன்ைா – 2 
 

(அர்ச்சிப்புப் பகுதிக்குப் பின்) 
 

அ.ப.: நம்பிக்மகயின் மமைபபாருள் 

எல்.: ஆண்டவலர, நீர் வருமளவும் உமது இைப்பிமை 

அைிக்மகயிடுகின்லைாம். உமது உயிர்ப்பிமையும் 

எடுத்துமரக்கின்லைாம். 
 

திருவிருந்துச் சடங்கு 
 

அ.ப.:மீட்பரின் கட்டமளயால் கற்பிக்கப்பட்டு 

இமைப்படிப்பிமையால் பயிற்சி பபற்ை நாம் துைிந்து பசால்லவாம் 
 

எல்.: விண்ணுலகில் இருக்கின்ை எங்கள் தந்மதலய, 

      உமது பபயர் தூயது எைப் லபாற்ைப்பபறுக 

      உமது ஆட்சி வருக 

      உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிமைலவறுவது 
         லபால, மண்ணுலகிலும் நிமைலவறுக 

      எங்கள் அன்ைாட உைமவ இன்று எங்களுக்குத் 
       தாரும். எங்களுக்கு எதிராகக் குற்ைம் 
      பசய்லவாமர நாங்கள் மன்ைிப்பது லபால, 

     எங்கள் குற்ைங்கமள மன்ைியும், 

     எங்கமளச் லசாதமைக்கு உட்படுத்தாலதயும்  

     தீமமயிலிருந்து எங்கமள விடுவித்தருளும். 
 

அ.ப.: ஆண்டவலர, தீமம அமைத்திலிருந்தும் 
       எங்கமள விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளிி்ல்  

              அமமதிமயக் கைிவுடன் அருள உம்மம  

             மன்ைாடுகின்லைாம். உமது இரக்கத்தின்  

             உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்லபாதும்  

            விடுதமல பபற்று, யாபதாரு கலக்கமும் இன்ைி  
      நலமாய் இருப்லபாமாக. நாங்கள் 

     எதிர்லநாக்கியிருக்கும் லபரின்பத்துக்காகவும்  

              எம் மீட்பராகிய இலயசு கிைில்துவின்  

              வருமகக்காகவும் காத்திருக்கின்லைாம். 
 

எல்.: ஏபைைில் ஆட்சியும் வல்லமமயும் மாட்சியும்  

      என்பைன்றும் உமலத 
 

அ.ப.: ஆண்டவலர, இலயசு கிைிஸ்துலவ, "அமமதிமய  

      உங்களுக்கு விட்டுச் பசல்கின்லைன். என்  

               அமமதிமயலய உங்களுக்கு அளிக்கிலைன்"  

               என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு பமாைிந்தீலர;  

               எங்கள் பாவங்கமளப் பாராமல் உமது  

              திருஅமவயின் நம்பிக்மகமயக் கண்லைாக்கி,  
             உம் திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு  

             அமமதிமயயும் ஒற்றுமமமயயும்  

             அளித்தருள்வரீாக. என்பைன்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி  
             பசய்கின்ைவர் நீலர. 

எல்.: ஆபமன் 
 

அ.ப.: ஆண்டவருமடய அமமதி உங்கலளாடு என்றும் 
      இருப்பதாக 

எல்.: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்பதாக 
 

அ.ப.: ஒருவருக்பகாருவர் அமமதிமயப் பகிர்ந்து  

      பகாள்லவாம் 
 

(பாடவும்) 
 

உலகின் பாவம் லபாக்கும் இமைவைின் 

பசம்மைிலய, எம்லமல் இரக்கம் மவயும். (2) 

உலகின் பாவம் லபாக்கும் இமைவைின் 

பசம்மைிலய, எமக்கு அமமதி அருளும். 
 

அ.ப.: இலதா, இமைவைின் பசம்மைி, இலதா, உலகின் 
       பாவங்கமளப் லபாக்குபவர். பசம்மைியின்  

                விருந்துக்கு அமைக்கப் பபற்லைார்  

                லபறுபபற்லைார். 

எல்.: ஆண்டவலர, நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான்  

      தகுதியற்ைவன், ஆைால் ஒரு வார்த்மத மட்டும்  

               பசால்லியருளும், எைது ஆன்மா நலம்  

                அமடயும். 

நிகறவுச் சடங்கு 
 

அ.ப.: ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்பாராக 

எல்.: உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்பாராக 

அ.ப.: எல்லாம் வல்ல இமைவன், தந்மத, மகன், தூய 
       ஆவியார் உங்களுக்கு ஆசி வைங்குவாராக 

எல்.: ஆபமன் 

அ.ப.: பசன்று வாருங்கள் திருப்பலி நிமைலவைிற்று 

எல்.: இமைவனுக்கு நன்ைி 
 


