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Gift for the New Born King
“God sent the Spirit of his Son into our hearts” - Gal 4:6

பொங்கல் மலர்
*****************

இனிதாய் உதித்த
புது ஆண்டில்
புதிதாய் மலர்ந்த
புதுப் பொழுதில்
அழகாய் வடித்த
புதுப் பாைனயில்
சுைவயாய் ைவப்போம்
புதுப் பொங்கல்...!
இனிப்பாய் நல்
கரும்ைப ைவத்து
அறு சுைவயாய் நல்
உணவு பைடத்து
கட்டிக் கரும்பாம் நம்
மழைலகள் சூழ
சுட்டிக் காட்டுவோம் நம்
சூரிய ேதவைன...!
உைழப்பால் உதவும்
நம் கால்நைடகள்
ெசழிப்பால் மண்
குளிரச்ெசயும் கார்ேமகங்கள்
ஒளியால் விைளச்சல்
ெபருக்கும் சூரியக்கதிர்கள்
நன்றியால் நோக்குவோம்
இந்நன்நாளில்...!
நம்பிக்ைகயோடு வாழும்
நல் உள்ளங்கள்...
ெவற்றிக்காக போராடும்
நல் இதயங்கள்...
சமூகத்ைத சீராக்கும்
நல் சிந்தைனகள்
ெபருைமயுடன் போற்றுவோம்
இப்பொன்னாளில்...!

Happy New Year. Every New Year is a special
time, inviting us to look back on the year that
has gone and look forward to the year that is
to come. The New Year is renewal,
recommitment, new resolutions and new
opportunities - New Hope. In this new
beginning, let us reflect on the three wise
men and the three wise women and their gifts
to the newborn King.
The journey to Jerusalem and then on to
Bethlehem to find Jesus was a significant trip
for the three Wise Men. We don’t know
exactly who they were or from where they
came. Many traditions say they came from
Persia, Arabia, or India. A journey from any
of these places would be incredibly long, over
a thousand miles. It would have taken
months and the journey is not easy or safe
too. Still these Wise Men spent months
traveling thousands of miles following a star.
Why? They gained no glory or power or
fame. For they didn’t make their journey to
get anything. They made that journey to give.
They gave their famous gifts of gold,
frankincense, and myrrh. However, more
importantly, they went to give the gift of
worship and their love . When they found the
child with Mary his mother, “they fell down
and worshiped him.” They were willing to
travel so far and risk so much, because they
found someone worthy of their worship,
someone whom they could adore. This was
the point of their thousand mile journey, and
this should be the point of our life journey
also.
The Three Wise Men, in the Gospel of
Matthew, are well-known characters in the
Christmas story. But we know very little

about them—not even their
names, or if in fact there
were three of them. But the
Scriptures do teach us for certain about three
wise women and their gifts - Mary, mother of
Jesus; Elizabeth, mother of John the Baptist;
and Anna, a prophetess who proclaimed the
good news of Jesus’ birth. Mary comes into
the Christmas story with a willing heart. In a
moment she knows that the plans she had
were not going to work out in the way in
which she had been expecting, yet she
responds with willingness and submission to
the will of God. Elizabeth’s part in the story
is revealed through her readiness to listen for
God. Because she had been listening, she
knew to greet her cousin as the “mother of
my Lord.” And lastly, Anna was obedience to
worship God even through diﬃcult times and
circumstances. She was at the temple when
Mary and Joseph arrived to present their
child to the Lord. This faithfulness allowed
her to speak about the child(Jesus) to all who
were awaiting for the redemption of
Jerusalem-Lk 2:38. These three women were
at diﬀerent ages and stages of life - One
single, one married, one widowed. One just
beginning to experience life, one coping with
the challenges and changes of midlife, and
one coming close to the end of her life. But
these women had one thing in common - a
willing heart, a hearing heart, and a faithful
heart and this was their gift to Jesus.
In this New year let us give the newborn
King a willing, hearing, and faithful heart like
these three wise women and show our love
for Jesus and honor him by our gifts of love,
prayers, humble, kind words and actions like
the three wise men.
- Agnes P. Raj

YEAR END STATEMENT

~ Agnes James
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Opening Balance (10/01/2012)

$7,374.00

Revenue (10/01/2012 - 12/01/2012)

$4,833.00

Expenses (10/01/2012 - 12/01/2012)

$3,014.00

Closing Balance (12/31/2012)

$9,193.00
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இம் மாதத்தின் புனிதர்
வனத்து அந்தோனியார் என்று கூறப்படும் புனித
அந்தோனியார் 251 ஆம் ஆண்டு எகிப்து நாட்டில்
பிறந்தார். அவருக்கு 20 வயதாகும்போது அவரது
ெபற்றோர் ஏராளமான சொத்துக்கள் மற்றும் ஒரு
மாளிைகையயும், கூடேவ அவரது தங்ைகையயும்
அவர் பராமரிப்பில் விட்டு ெசன்றனர். இந்த பொறுப்புகள் அவைர
மனக்கஷ்டத்தில் தள்ளியது. அவர் கடவுளின் உதவிைய நாடி
எந்ேநரமும் பிரார்த்தைனயில் தமது ேநரத்ைத ெசலவு ெசய்தார்.
அவர் கடவுளின் அருைள உணர ஆரம்பித்தார். 6 மாதங்களின் பின்
அவர் "உனக்கு ஒன்று குைறவாயிருக்கிறது.போய் உனக்கு
உள்ளெதல்லாம் விற்று ஏைழகளுக்குக் கொடு. வானகத்தில்
உனக்குச் ெசல்வம் கிைடக்கும். பின்பு வந்து என்ைனப்
பின்ெசல்" (மாற்கு 10:12) என்ற நற்ச்ெசய்திைய
ேகட்டார். அது தமக்ேக சொல்லப்பட்டதாக கருதி தமக்கும்
தமது தங்ைகக்கும் ேதைவயானவற்ைற ைவத்துக் கொண்டு
மற்ற எல்லாவற்ைறயும் விற்று ஏைழகளுக்கு வழங்கினார்.
அவருக்கு 55 வயதாகும் போது ஒரு துறவற மடத்ைத
நிறுவினார். அவரது புகழ் பரவேவ பலரும் அவரிடம் அறிவுைர
ெபற வந்தனர். அவர் நைடமுைறக்ேகற்ற முைறயான கருத்து
கூறுவார். சிலரிடம் "நாம் ெசபத்திலும் தவத்திலும் உறுதியாக
இருக்கும்போது சாத்தான் நம்ைம ெநருங்க பயப்படுவான்"
என்பார். "நாம் சிலுைவ அைடயாளத்ைத போடும்போது

How to Pray
Prayer is one of the very important parts in any Christian life
because with prayer we speak to God. So we spent from few
minutes to many hours to pray every day with our busy schedule.
But do we really pray the way God wanted us to pray? Jesus disciple
also had the same question. So he asked Jesus how to pray. ”He said
to them, “When you pray, say:
“Father,
hallowed be your name,
your kingdom come.
Give us each day our daily bread.
Forgive us our sins,
for we also forgive everyone who sins against us.
And lead us not into temptation.”” (Luke 11:2-4)
We are also praying every day. Does our prayer have the same
thoughts as Jesus taught us? Let us take a deep look at this prayer.
This prayer has seven lines but only one of them (Give us each day
our daily bread) talks about our worldly need. Remaining all the
lines are for the eternal life. But when we pray our most requests are
for the worldly needs and it is mostly self-centered. I want this, I
want that and I want to be a super hero. Is our prayer really pleasing
God? Definitely not, if our prayer revolves around our worldly needs
no matter the most holiest we are or the least holy we are. Did we
ever pray “God your kingdom come and I want to do a small help to
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அசுத்த ஆவிகள் நம்ைம அண்டாது" என்றும் கூறுவார்.
வனத்து அந்தோனியாருக்கு முன்னோடியாக அவரது காலத்தில்
வாழ்ந்த சின்னப்பர் என்ற துறவி இருந்தார். அடிக்கடி
சின்னப்பைர போய் சந்திப்பார். அவரிடம் துறவறம் பற்றி
ேகட்டு அதன்படி நடந்து வந்தார். சாத்தான் இவைர
சோதைனக்குள்ளாக்கி பார்த்தான். ஆனால் அந்தோனியார்
தமது ெசபத்தினால் சாத்தாைன ெவன்று வந்தார். கைடசியில்
சாத்தான் அவைர வறுத்தி குற்றுயிராக விட்டுச் ெசன்றான்.
தனியாக பாைலவனத்தில் இருந்த அவைர காண வந்த
அவரது நண்பர்கள் அவருக்கு முதலுதவி ெசய்து
காப்பாற்றினார்கள். இவ்வாறு அவர் பல வருடங்கள்
துறவியாக வாழ்ந்து தமது 105 வயதில் இறந்தார். புனித
அத்தானாசியஸ் துறவிகளின் தந்ைத என்று கூறப்படும் புனித
வனத்து அந்தோனியாரின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற புத்தகமாக
ெவளியிட்டார். அது மிகவும் உன்னதமான புத்தமாக
கருதப்பட்டது.
பிற்காலத்தில் மிக பிரபலமான புனிதராக கருதப்படும் பதுவா
புனித அந்தோனியார் இவரின் நிைனவாகேவ ெபர்டினாந்து
என்று இருந்த தமது ெபயைர அந்தோனியார்
என்று மாற்றிக்கொண்டார். வனத்து அந்தோனியாரின் நிைனவு
நாள் ஜனவரி மாதம் 17ஆம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
நாமும் நமது சோதைனகைள எதிர்க்க அவரிடம் வரம் ேகட்டு
மன்றாடுவோம்.

- ஜோ. நட்டார்
strengthen your kingdom either with my money, my
hard work or with my time?”
Did we ever pray “God I am thankful to you for
giving me my daily bread and let me help other less
fortunate ones in this world who cannot aﬀord or not
receiving a onetime meal every day?” In some
countries people are dying without food and water did we ever pray
for them or help them?
Did we ever pray “Lord how many times I acted on revenge, please
take away all my intentions to retaliate, give me a good heart to
forgive everyone when they sin against me and give a chance to do
good things to those who sin against me?” Did we ever pray “God
use me to help at least one person to forgive others and help me to
live in peace with everyone?”
Jesus told His disciples in the garden of Gethsemane to pray to
avoid temptation. “Watch and pray so that you will not fall into
temptation” (Mark 14:38). Did we ever pray for not falling into
temptations? We all fall into worldly temptations every day. It may
be money, pride, lust, etc.
One time one man asked Mother Theresa “What is the secret of
your helping mind to poor?” She replied him that she prayed every
morning in front the Eucharist. How she might have prayed? Did
she pray for to be rich or to have a high position in her society or to
become very famous? Certainly not, she might be praying something
	
  	
  	
  - Shanthi Raja
2

www.tamilcatholic.org

B AY

A R E A

TA M I L

C AT H O L I C

C O M M U N I T Y

cont....
similar to this “Lord give me strength physically and mentally to
serve the poor, sick, orphaned and dying people thrown to the
streets of Calcutta.” That is the reason the whole world knew about
her and she is on the road to sainthood. That is the reason she got
Nobel Peace Prize and many other awards. She even donated her
Nobel Peace Prize money ($192,000) to the poor people in India.
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In this New Year let us make sure we pray the way God wanted us
to pray and our prayer pleases God. Moreover let us not stop our
jobs with the prayer but also apply it to help others as Mother
Theresa did in her life.
Wish you all a very prayerful new year.
- Leenus Rich

மரியாள் வாழ்த்து

UPCOMING EVENTS

ேன்ைமயான உயர்வுக்கு,

FEB 09, 6:45 PM
Holy Mass in Tamil (Renewal of
Marriage Vows)

ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுகப்பட்ட,
பாக்யவதி நீர்
ேதவ ைமந்தைன வளர்க்கும்,

FEB 24
Hospitality Sunday

கடைம ெபற்று ,
ஸ்திரீகளுக்குள்ேள ேபருெபற்றவளானீர்

MAR 16, 10 AM TO 9 PM
Lenten Retreat
Holy Mass in Tamil at 6:45 pm

ேதவ சித்தத்துக்கு பணிந்ததினால்,
ேதவனின் தாயாக உயர்த்தப்பட்டீர்
உம்மண்ைடயில் வருபவர்க்கு,
வரங்கைளயும் , வல்லைமையயும்

PONGAL COOKING
COMPETITION WINNERS

கொடுக்கும் மகிைம ெபற்றீர்
இைற மக்களின் தாய் என்ற ேபறு ெபற்றீர்

FIRST PRIZE
Mary Suganthi Kenny

இைறவனிடம் பரிந்து ேபசும் தகுதி ெபற்றீர்
உம் ெபயரால் ஜனங்கைள,

SECOND PRIZE
Sumathi Britto

ெபரும்திரளாக்கும் கொைட ெபற்றீர்
ஆசீர்வாதங்கைள வழங்கும் மகிைம ெபற்றீர்

THIRD PLACE
Reena Victor

இவ்வத்தைன ேமன்ைமையயும்
நீர் தாழ்ைமயால் ெபற்று
தாழ்ைமக்கோர் அைடயாளமானீ ர்
- Kavitha Remi

WILLING TO CONTRIBUTE TO THE NEWSLETTER?
Writing for the newsletter is a rewarding way to contribute to our BATCC
community. Members are encouraged to submit articles of interest directly to
BATCC Board (board@tamilcatholic.org). Personal transitions like marriages,
babies, awards, college admissions, etc. are also welcomed. Accompanying digital
photos and other artwork are strongly encouraged. A# articles, transitions and
photos are subject to editing, available space, and the acceptance policy.
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