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ெவயிலோடு விைளயாடி...
ெவயிலோடு விைளயாடி
மழைலயாய் ஒன்று கூடி
அழகான கவிைதகள் பாடி
அர்த்தமில்லா விடுகைதகள்
கூறி
துள்ளித் திரிந்த காலமது...
கள்ளமொன்றும் அறியாமல்
கல்லிலும் மண்ணிலும் புரண்டு
தோழர்களோடு பகிர்ந்து உண்டு
ெபற்றோர் அைழப்பைத மறந்து...
ஆடி மகிழ்ந்த காலமது...

C O M M U N I T Y

“If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath,
will you not take hold of it and lift it out?.” Matthew 12: 11-12

When God created the world, He wanted all
His creations to obey Him. For that reason,
He set forth a set of rules and regulations or
laws. From the Garden of Eden to until now
we have various laws that we suppose to
follow. In the Garden of Eden God the
Father told Adam & Eve not to eat fruits
from a particular tree because He wanted to
know whether we are willing to listen and
obey Him.
In Old Testament there is a separate book

படிப்பிற்காக தோழைமைய மறந்து
ேவைலக்காக ஊைரப் பிரிந்து
திருமணத்தின் பின் ெபற்றோைரயும்
துறந்து...
தனிக் குடும்பம் என்னும் ெபயரில்
தனித் தீவாய் வாழும் காலமிது...

what we eat, how we celebrate, how we treat
others, what the punishments are and there
are many more categories.

ஐ பாட் திைரகளிலும்
கணினியின் வண்ணத்திலும்
தொழில் நுட்பங்களிலும்
தொைலக்காட்சியிலும்
நம்ைம நாேம தொைலக்கும் காலமும்
இது...
காலம் நம்ைமப் போற்றினாலும்
சூழ்நிைல நம்ைம மாற்றினாலும்
மாற்றம் ஒன்ேற மாறாதது...என்பைத
மனதில் நிறுத்தி
காலத்தின் ைக பிடித்து...கடைமகள்
தொடர ...
நல்வழி நடப்போம்!...
	
  	
  	
  - Agnes James
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Laws from God

உன்னால் முடியும் என்றும்...
நீேய நாைளய தைலவன் என்றும்...
ெசன்ற இடெமல்லாம் சிறப்பு என்றும்
நம்ைம சீர்தூக்கிப் பார்த்த கல்லூரி
வாழ்க்ைக...
அந்த கனாக் காணும் காலமும் உண்டு...

தாயக் கட்டங்களும்
பல்லாங்குழியின் வட்டங்களும்
கிரிக்ெகட் தோழர்களும்...
பக்கத்துக்கு வீட்டு நண்பர்களும்
காணமல் போன காலமிது...
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called “Deuteronomy” which talks about
various laws God the Father gave to Moses
and then Moses informed to Israelites. There
are laws about how we worship, how we oﬀer
to God, what we oﬀer, how much we oﬀer,

God the Father was very strict about the
laws. If we intentionally harm someone, we
will be done the same thing: life for life, eye
for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot
for foot (Deuteronomy 19:21). There is no
concept of forgiveness and sometimes God
the Father Himself punished people directly
when they did not follow His directions.
In New Testament Jesus Christ summarized
all the laws into two categories. "Love the
Lord your God with all your heart and
with all your soul and with all your
strength and with all your mind; and,
‘Love your neighbor as yourself" (Luke
10:27). He also introduces forgiveness. We
can write thousands of pages of laws but if
we fail to follow these two laws then we are
not going to follow any laws even the very
strict ones.
If we read New Testament the Jews are very
strict about following their laws given by
Moses. So when teachers of the law and
Pharisees wanted to stone the woman caught

in adultery Jesus said “Let any
one of you who is without
sin be the first to throw a stone at
her” (John 8:7). They all left the place one by
one because Jesus indirectly told them none
of you followed the law.
In another instance again the Pharisees try
to find fault at Jesus saying that His disciples
are picking and eating the grains on the
Sabbath day. Jesus rebuked them saying “I
desire mercy, not sacrifice.” (Matthew
12:7). He also cured the man with a shriveled
hand on Sabbath day and broke their
Sabbath law and He said to them “If any of
you has a sheep and it falls into a pit on
the Sabbath, will you not take hold of it
and lift it out? How much more valuable
is a person than a sheep! Therefore it is
lawful to do good on the
Sabbath.” (Matthew 12:11-12)
The teachers of the law and Pharisees
followed the law strictly but they neglected
the more important ones (justice, mercy and
faithfulness). So Jesus called them “You
blind guides! You strain out a gnat but
swallow a camel.” (Matthew 23:24) Again
Jesus continued “Woe to you, blind guides!
You say, ‘If anyone swears by the temple, it
means nothing; but anyone who swears
by the gold of the temple is bound by that
oath.’ You blind fools! Which is greater:
the gold, or the temple that makes the
gold sacred? You also say, ‘If anyone
swears by the altar, it means nothing; but
anyone who swears by the gift on the altar
is bound by that oath. You blind men!
Which is greater: the gift, or the altar
that makes the gift sacred?" (Matthew
23:16-19)
In our daily life, let us give more importance
to justice, mercy and faithfulness than
following the laws blindly. Otherwise Jesus
will say to us “You blind guides! You strain
out a gnat but swallow a camel.”
	
  	
  	
  - Leenus Rich
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இம் மாதத்தின் புனிதர்
புனித ஆசிர்வாதப்பர் 480 ஆம் ஆண்டு இத்தாலியில்
ஒரு ெசல்வந்தரின் மகனாக பிறந்தார். சிறு வயதில் பல
வித ஆக்க பூர்வமான காரியங்கள் புரிந்தார். பின்பு
பள்ளி படிப்பு படிக்க ரோம் நகருக்கு ெசன்றார்.
அங்குள்ள நியாயமற்ற மற்றும் ஊழல் நிைறந்த வாழ்ைகைய
ெவறுத்தார். ரோம் நகைர விட்டு வந்த அவர் அைமதியான வாழ்ைவ
ேதடினார். தாம் கடவுளுடன் தனிைமயில் இருக்கும் சூழைல
விரும்பினார். Subiaco என்ற இடத்தில ஒரு குைகைய கண்டார்.
அங்கு 3 வருடங்கள் தனியாக வாழ்ந்தார். அப்போது சாத்தானின்
சோதைனகள் பல வந்தாலும் அதைன எதிர் கொண்டார். அதற்கு
ெஜபமும் தவமும் உதவின. இந்த வாழ்ைவ மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து
கொள்ள நிைனத்தார். நூற்றுக் கணக்கான வாலிபர்கள் அவைர
தைலவராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதன் பயனாக 12 மடங்கைள
நிறுவினார். அதன் பிறகு Montecassino என்ற இடத்தில உலகளவில்
ேபர் ெபற்ற மடத்ைத நிறுவினர். இங்கு தான் எல்லாராலும்
போற்றப்படும் "Rules of St Benedict" விதிமுைறகைள அைமத்தார்.
அவர் மடங்களில் ேசர்ந்த குருகுல மாணவர்கைள ெஜபிக்கவும்
உைழக்கவும் கற்றுக்கொடுத்தார். எல்லாரும் தட்ெபருைமயற்ற
பணிவான வாழ்வு வாழ பணித்தார். ஆசிர்வதப்பரும் அவரது
மாணவர்களும் பொது தொண்டு புரிவதில் சைளக்கவில்ைல. எல்லா
மக்களுக்கும் எழுத வாசிக்க கற்றுகொடுதனர். விவசாயம் மற்றும்
ைகத்தொழில் திறைன கற்றுக் கொடுத்தார்கள். புனித
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ஆசிர்வாதப்பர் இவ்வாறு மக்களுக்கு பணி புரிய அவரது இைடவிடா
ெஜபம் துைண புரிந்தது.
ஒரு ஏைழ புனித ஆசிர்வாதப்பரின் மடத்திற்கு வந்து தனக்கு
எண்ெணய் ேவண்டும் என்று ேகட்டான். அவரும் தமது
பணியாளரிடம் எண்ெணய் கொடுக்க பணித்தார். ஆனால்
பணியாளர் தம்மிடம் மிக குைறவான எண்ெணேய உள்ளது என்று
மறுத்து விட்டார். உடேன புனித ஆசிர்வாதப்பர் முழங்கால் படியிட்டு
பிரார்த்தைன ெசய்தார். அப்போது எண்ெணய் பொங்கி அந்த
பாத்திரத்தின் மூடிைய தள்ளிக்கொண்டு ஊறியது. புனிதரும் இது
போலேவ நமது மனமும் இருக்க ேவண்டும் என்று கூறுகிறார். நமது
இதயம் ெவறுைமயாக இருக்கும்போது கடவுளின் அருளினால் அது
நிரப்பப்படும் என்கிறார். அதற்கு நாம் அைமதியான இடத்தில்
கடவுளின் வார்த்ைதைய ஆழ்ந்து சிந்திக்க தியானிக்க பழக
ேவண்டும் என்கிறார்.
புனித ஆசிர்வாதப்பர் 65 வயது வைர புனித வாழ்க்ைக வாழ்ந்து மார்ச்
21 ஆம் நாள் ெஜபம் ெசய்தவண்ணேம விண்ணகம் ெசன்றார்.
போப்பாண்டவர் 6 ஆம் சின்னப்பர் புனித ஆசிர்வாதப்பைர ஐரோப்பா
கண்டத்தின் பாதுகாவலராக அறிவித்தார். இன்ைறய
போப்பாண்டவர் 16 ஆம் ஆசிர்வாதப்பர், புனித ஆசிர்வாதப்பைர
மகிைம படுத்தும் வைகயில் அவரது ெபயைர ஏற்றுக்கொண்டார்.
மார்ச் 21 தவக் காலத்தில் வருவதால் ஜூைல 11ஆம் நாள் புனித
ஆசிர்வாதப்பரின் நிைனவு நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது.

- ஜோ. நட்டார்

BATCC	
  -‐	
  Religious	
  Trip
On June 30th, 2012 Seven families of BATCC were on a mission to the
Churches in San Francisco originally seeded by Buvana and perfectly
executed by Joseph W. Six beautiful churches identified by both of them
and assembled around 9am in the center of San Francisco. Mission Dolores
Basilica was the first one to visit where we had Holy Mass in English
followed by visit to the church premises. Children were amazed by the
history of the church and enjoyed under a Native Indian hut. Everyone
then drove to the Cathedral of St.Mary located within 2 miles. The magnificent
architecture and a huge Mary statue welcomed BATCC families. In front of the Holy Mary
statue, BATCC families said the "53 mani" rosary and prayed for all the families of
BATCC.

UPCOMING EVENTS

August 26th - Hospitality Sunday
August Date TBD - Sports Day
September 29 - Sangamam

After taking a quick lunch at a Indo/Pak restaurant, everyone drove to the Church of
St.Peter and Paul. Due to a prescheduled Wedding Mass, we could only pray silently
inside the Church. We then walked to Shrine of Saint Francis of Assisi, where all families
said a small prayer for our families and children. Most of the children lit the candles in
front of various statues. We also visited the small chapel attached in the same premise.
Everyone rested briefly in a city park in front of the Church. Then we drove to Parker
avenue to visit St. Ignatius Church, adjacent to the University of San Francisco. I
recommend everyone in BATCC to visit this Church at least once. The Church is named
after the founder of the Society of Jesus. The interior architecture of this Church is totally
different from most of the Churches we have visited. Most of the Jesuits from different
parts of the world visit this Church. Then all the families drove to the last but not least to
Dominic Church at Bush street. The Church seemed very old and small. Every one of us
prayed for a while in families. We ended the day with coffee in the nearby Starbucks
and spent some time talking about wonderful and memorable trip by BATCC families.
We took pictures in all the churches and posted in our Facebook page.
	
  	
  	
  - Michael Sekar

	
  	
  	
  - Shanthi Raja
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