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Eucharist

BATCC’s 9th
Anniversary

கலிபோர்னியா மாகாணத்தில்
ஒரு குட்டி இந்தியா
வைளகுடாப் பகுதியில்
ஒரு தனித் திருச்சைப
பத்தாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து
ைவக்கும்- எம்
தமிழ் கத்தோலிக்கச் சமுதாயம்!
உரிைம ெகாண்டு வாழ்த்துவது
நம் கடைம ஆகும்...
ெபருைம பொங்க வளர்ந்தோம்இது ஒரு ஆசிர்வாதம் பணி
ெசய்யும் தன்னார்வலர்கேளஇதன்
ெபரும் சொத்தாகும்!...
ஆட்டம் உண்டு பாட்டும் உண்டு
இது ஒரு குட்டித் தமிழ் நாடு
அன்பும் ெகாண்டு நட்பும்
ெகாண்டு
வாழ்க வாழ்க பல்லாண்டு!...
திக்கு எட்டிலிருந்தும் நம்
தமிழ் மக்கள் கூடட்டும்
இனிய தமிழால் என்றும்
இைற புகழ் பாடட்டும்!...
ஒேர ஒரு சிந்தைன
மனதில் என்றும் கொள்வோம்...
இைறவனால் இைணந்த கூட்டம்இது
யாரும் விைளயாடும் தோட்டம்!...
~ Agnes James

“Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me
and I in him.” Jn 6:56
The Holy Eucharist is the most
important of the seven sacraments
because, in this sacrament, we receive the
very body and blood, soul and divinity of
Jesus Christ. Communion is an intimate
encounter with Christ. In Holy
Communion, we are eating the True Body
and Blood of Jesus Christ. When we
receive this Eucharist, the Soul of Christ
will sanctify us. The Body of Christ will
save us. The Blood and The Water from
Christ will wash our sins. Passion of
Christ will strengthen us and give us
courage. It is the way to eternal life.

possible, and mandates
receiving the Eucharist at
least once a year during the Easter
season. Eating this bread means not only
consuming it but to live like the way
Jesus lived his life.

Pope John Paul II said, “Eucharist builds
the church”. How can we build the
church? By participating in the Eucharist
not only on Sundays but whenever
possible (at least one or two weekdays),
we as a parent tell our children that Mass
is the central prayer of our Christian life.
By the way we participate in the Mass
In John’s gospel, Jesus summarized the
daily or at least on Sundays, we can shape
reasons for receiving Communion when
our children because they usually imitate
he said: “Amen, amen, I say to you, unless us. The love we have for the Eucharist
you eat the flesh of the Son of Man and
will make our children realize that the
drink his blood, you do not have life
Eucharist is truly the Body and Blood of
within you. Whoever eats my flesh and
Christ. This is a legacy that we can pass
drinks my blood has eternal life, and I
on from generation to generation and
will raise him on the last day. For my flesh that is how we build the family of Christ,
is true food, and my blood is true drink.
the Church.
Whoever eats my flesh and drinks my
blood remains in me and I in him. Just as Today we live in the fast world.
the living Father sent me and I have life
Technology allows work and other
because of the Father, so also the one
responsibilities to interfere into our
who feeds on me will have life because of family time. The Eucharist gives us
me.This is the bread that came down
strength to face life’s challenges and to
from heaven. Unlike your ancestors who
keep mindful of God’s love for us. The
ate and still died,
way we celebrate Sunday will aﬀect the
way we live the remainder of the week
whoever eats this bread will live
and is a mark of Christian identity. From
forever.” (John 6:53–58).
generation to generation, God wants us
to experience deep peace and joy by
Jesus Christ is the Bread of Life. It is the sharing in His divine life. In the Mass we
food for our soul. It nourishes our
receive this divine life within us. It is the
spirituality. Only when we eat this bread
foretaste of that heavenly peace and joy.
we have eternal life. Blessed Alexandrina
Maria da Costa, who for 13 years until her Let us all take an oath - I will treat Him
death was nourished only by the
with as great importance as actual food. I
Eucharist.(Please read this link.) http://
will partake of Him each day by praying,
www.vatican.va/news_services/liturgy/
reading His word and listening for the
saints/ns_lit_doc_20040425_daHoly Spirit’s guidance. I will thank Him
costa_en.html Receiving the eucharist
for providing me with physical food for
daily is very important. That is why the
my body and spiritual food for my soul.
Church encourages us to receive frequent When we do this, we can experience a
Communion, even daily Communion if
great joy and peace in our life.
	
  	
  	
  - Agnes P. Raj
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இம் மாதத்தின் புனிதர்
புனித கிரகோரியார் கோர்டியானுஸ், புனித சீலியா
அவர்களுக்கு 540 ஆம் ஆண்டு ரோமா நகரில்
பிறந்தார். அவரது தாய் புனித சீலியாவின் நிைனவு நாள்
நவம்பர் மாதம் 3 ஆம் கொண்டாடப்படுகிறது. தந்ைத
ரோமா நகரின் சட்ட மன்ற உறுப்பினராக
பணியாற்றினார். அவருக்கு சிசிலி நகரில் ஒரு ெபரிய தோட்டமும்
ரோமா நகரில் பிரமாண்டமான மாளிைகயும் இருந்தது.
கிரகோரியார் தத்துவ சாஸ்திரம் படித்து தமது சிறு வயதிேலேய
ரோமா நகரின் சிறந்த ேமைதயாக விளங்கினார். ரோம் நகரின்
ஆளுநகராகவும் ெதரிந்ெதடுக்கப்பட்டார். அவரது தந்ைத இறந்த
பின் அவரது மாளிைகைய ஓர் மடமாக மாற்றினார். பல
வருடங்களாக அங்ேக அவர் ஓர் துறவியாக வாழ்ந்தார். அவரது
தோட்டத்ைத 6 மடங்கள் அைமக்க நன்கொைடயாக வழங்கினார்.
பாப்பரசர் ெபலாஜியுஸ் 578 ஆம் ஆண்டு கிரகோரியாைர ரோமா
நகரின் உதவி குருவாக (Deacon) நியமித்தார். அப்போது அங்ேக
மொத்தமாக ஏழு உதவிக் குருக்கள் இருந்தனர். பாப்பரசர்
இறந்தவுடன் கிரகோரியாைர புதிய பாப்பரசராக ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவரோ தமக்கு அதில் விருப்பம் இல்ைல என்று கூறி மறுத்தார்.
அதன் பிறகும் வற்புறுத்தல் தொடர்ந்ததால் மாறு ேவடத்தில் ஊைர
விட்டு ெசன்று ஓர் குைகயில் தங்கியிருந்தார். மக்கள் அங்ேகயும்
ெசன்று அவைர வலுக் கட்டாயமாக கூட்டி வந்து பாப்பரசராக
அமர்த்தினார்கள்.

Jealousy
Jealousy is an emotion typically refers to negative thoughts or
feeling over an anticipated loss of something that a person values.
It often consists of emotions like anger and resentment and it is a
familiar human experience in any human relationship. We know
from the Bible the first murder in the human history, the murder of
Abel by Cain was committed because of jealousy. “In the course of
time Cain brought some of the fruits of the soil as an oﬀering to
the LORD. And, Abel also brought an oﬀering - fat portions from
some of the firstborn of his flock. The LORD looked with favor on
Abel and his oﬀering, but on Cain and his oﬀering he did not look
with favor. So Cain was very angry, and his face was
downcast.” (Genesis 4:3-5)
“Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.”
While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and
killed him.” (Genesis 4:8) Again, we read from bible that Saul
became the victim of jealousy. “When the men were returning
home after David had killed the Philistine, the women came out
from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and
dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they
danced, they sang: “Saul has slain his thousands and David his tens
of thousands.” Saul was very angry; this refrain displeased him
greatly. “They have credited David with tens of thousands,” he
thought, “but me with only thousands. What more can he get but
the kingdom?” And from that time on Saul kept a close eye on
David.” (1 Samuel 18:6-9)
Saul and David were very good friends and king Saul gave David
high rank in the army but when the women sang Saul has slain his
thousands and David his tens of thousands jealousy went into Saul’s
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முதன் முதல் ஒரு துறவி (monk ) பாப்பரசராக ேதர்ந்ெதடுத்த
ெபருைம கிரகோரியாைர ேசரும். 14 வருடங்கள் கிரகோரியார்
திருச்சைபைய வழி நடத்தினார். அவர் ெபரும்பாலும்
நோயுற்றிருந்தாலும் பாப்பரசர்களின் மத்தியில் அவர் முதன்ைம
இடத்ைத ெபற்றிருந்தார். பல புத்தகங்கள் எழுதினார். எளிய வழியில்
மக்கள் விரும்பும் வண்ணம் போதைன ஆற்றுவார். உலகம் எங்கும்
உள்ள மக்களுக்காக பணியாற்றினார். அவர் தம்ைம ஓர் ஊழியனாக
கருதினார். அவர் தம்ைம "கடவுளின் ஊழியனின் ஊழியன்" என்று
அைழத்தார். அவருக்கு பிறகு வந்த பாப்பரசர்கள் அந்த சிறப்பு
ெபயைர தங்களுக்கும் சூட்டிகொண்டார்கள். ஏைழ மக்களுக்கும்
அனாைதகளுக்கும் உதவி புரிவைத மிகவும் விரும்பினார். ஏைழ
மக்களுக்கு தினமும் அவர் இரவுணவு வழங்குவார். அவர் துறவியாக
இருக்கும்போது ஒரு நாள் சில அடிைமகள் ரோமா நகரில்
விற்பைனக்கு வந்தைத கண்டார். அவர்கள் இங்கிலாந்து
ேதசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் என்பைத அறிந்து கொண்டார்.
பாப்பரசர் ஆனதும் அதைன நிைனவு கூர்ந்து சில துறவியைர
இங்கிலாந்து ேதசத்திற்கு அனுப்பி அங்கு உள்ளவர்கைள
கிருஸ்துவர்களாக மாற்ற முயற்சி ெசய்தார்.
அவரது கைடசி காலத்தில் நோயினால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்.
இருந்தாலும் இறக்கும் வைர அவர் தமது உைழப்ைப தொடர்ந்தார்.
இறுதியாக 604 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 4 ஆம் நாள் விண்ேணற்றம்
அைடந்தார். ெசப்டம்பர் மாதம் 3 ஆம் நாள் அவரது நிைனவு நாளாக
கொண்டாடப்படுகிறது.

- ஜோ. நட்டார்

mind. From that point jealousy started to break the
friendship and Saul started to find ways to kill David.
If we read 1 Samuel chapters 19, 20 and 21 there are
many times Saul tried to kill David and he was chased
out of his home. He ran from city to city and place to
place to save his life because Saul was sending people
to find and kill him. Good friends became bitter
enemies all because of jealousy even though David did not do any
harm to Saul. In fact David led the army and defeated all the
enemies for King Saul but jealousy blinds a person from seeing all
the good things one did.
Even Jesus Christ was crucified because of the jealousness of
Pharisees, Sadducees and the Jewish rulers because they are afraid
that Jesus will take away people from Jewish faith. So Caiaphas, the
high priest of the year advised Jewish leaders that it would be good
if one man died for the people. From our life experiences we know
good friendships were broken many times. There may be thousands
of reasons for that but definitely one of them is jealousy.
During the course of our lives we all will be jealousy at least one
time. It is a human nature but the question is whether we
overcome jealousy or jealousy overcomes us. If we overcome
jealousy then we will be accepted by God but if jealousy overcomes
us, it is capable of leading us to be murderers. It is the same thing
God told Cain “The LORD said to Cain, “Why are you angry, and
why do you look so resentful? If you do the right thing, won’t you
be accepted? But if you don’t do the right thing, sin will be waiting
at the door ready to strike! It will entice you, but you must rule
over it.” (Genesis 4:6-7).
	
  	
  	
  - Shanthi- Raja
Leenus Rich
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