
      

 

 

 

 
 
 

 

 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்மம ஊழியர்களாக உருவாக்குகிறது 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட சீடர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : புனித சுவர்க்கீன் அன்னம்மாள்  

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

ஜூன் 29 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாமலப்புகழ் (ஆ) 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருமை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூன் 30 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

காமல 8.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

காமல 9.40 காமலப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காமலப்புகழ் (மலாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப் லி (மலாய்)  

மாமல 5.40 மாமலப்புகழ் (ஆ)  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆ)  

ஜூமல 1 (திங்க) காமல 6.30 திருப் லி நமடப்ப றாது  

ஜூமல 2 (பசவ்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)   

ஜூமல 3 (புதன்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 4 (வியா) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 5 

(பவள்) 

மாமல 7.00 திருமணி ஆராதமன   

மாமல 8.00 திருப் லி (ஆ/த) திரு இருதயஆண்டவர் நவநாள் 

ஜூமல 6 (சனி)  மாமல 5.00 மாமலப்புகழ் (ஆ) -ப ாதுக்காலம் 14-ஆம் ஞாயிறு 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருமை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்) 

ஜூமல 7 

(ஞாயிறு) 
 

 

காமல 7.40 காமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்) 

காமல 8.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

காமல 9.30 திருமுழுக்கு  சிற்றாலயம் 

காமல 9.40 காமலப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காமலப்புகழ் (மலாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப் லி (மலாய்)  

மாமல 5.40 மாமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 

 
                                         

                                                        ங்கு அறிவிப்புகள் 
 

 

 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         லூர்து அன்மன ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளானா          

பதாமலப்ந சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

  மின்னஞ்சல் முகவரி : lourdes@archkl.org   
இமையதளம்: www.ollklang.org     

 முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

                    

 
 

 1. அதிச திருப் லிகள் 

03 ஜூமல 2019 (தெப்பி சுங்கை-புனிெ ய ோவோன் -ஆய ோக்கி ம்  

04 ஜூமல 2019 (அப்ப ர் பதலுக் காடுங்) – டக்.நலாப்ந ஸ்-012 6812165 

2. காகாந  பகாண்டாட்டம்  

நோம் நமது அன்னி  தெோழிலோளர்ைளுக்ைோன இந்ெ அறுவகை தினத்கெக் 

தைோண்ைோடும் யவகளயில் நமது பங்கு மக்ைளும் இகை  அகைக்கின்ய ோம்.  

திைதி : 7 ஜூமல 2019       நைவடிக்கை : காமல 9:15-போ ம்பரி  நைனம்  

                                                                            மதியம் 12:15 மலோய் திருப்பலி  

                                                                            மதியம் 1:30-மதி  உைவு & நிைழ்ச்சிைள் 

3. மமறக்கல்வி அறிவிப்புகள் 

அ) ப ற்நறார்கள் சந்திப்பு                                  ஆ) உறுதிபூசுதல் வகுப்பு 

திைதி   : 30 ஜூன் 2019                                                   திைதி   : 07 ஜூகல 2019 

யந ம் : மக க்ைல்வி யந ம்                                      யந ம்  : மோகல 3.00-4.30                                

இைம் : விஸ்மோ லூட்ஸ் (வகுப்புைள்)                     இைம் : தமர்பி மண்ைபம்      

4. விவிலிய கண்காட்சி  

திைதி : 13 ஜூகல 2019 (மோகல 7.30-இ வு 10.00)  

              14 ஜூகல 2019 (ைோகல 7.30-இ வு 9.30) 

தெோைர்புக்கு: யமரி யஜோன் பீட்ைர்-01116069908, வின்சன்-0169782431 &  

                           லூக்ைோஸ்- 0176502058 

5. அமமதி தியானம்  

நமது ஆல த்தியல, அரு.சோர்ஸ் சின் அவர்ைள் இெகன நைத்ெவுள்ளோர்.  

திைதி : 12 ஜூமல 2019-ைோகல 8.00-மோகல 6.30   13 ஜூமல 2019 ைோகல 9-மோகல 4.30 

              14 ஜூமல 2019-ைோகல 9.30-மோகல 6.30   பதிவு : ரிம 30 (உைவு) 

யமல் விப ங்ைளுக்கு- ஷீபோ 012 363 2050   ஜஸ்தீனோ  012 698 5997 

6. புற்றுநநாய்  ற்றிய கலந்துமரயாடல்  

ஸ்ரீ யைோத்ெோ மருத்துவமகனயிலிருந்து, தபோதுமக்ைளுக்ைோை புற்றுயநோக ப்பற்றி 

மருத்துவய ோடு ைலந்துக  ோைலும் & ஆயலோசகனயும்  அம்மருத்துவமகனயியல 

நகைப்தப வுள்ளது. 4 ஜூகலக்குள் ஆல  அலுவலைத்தியல பதிவு தசய் வும். 

திைதி   : 06 ஜூகல 2019                             யந ம் : ைோகல 8.45-மதி ம் 12.00 

7. (இரண்டாம் காணிக்மக- 29/30 ஜூமல) 

புனிெ யபதுரு யப கவக்ைோன நிதிக்ைோை இக்ைோணிக்கை எடுக்ைப்படும். 
 

 

 

வாராந்திர மமறக்கல்வி  

(கிறிஸ்துவில் உமது மமறத்தூதுப் ணி -ஐந்தில் ஐந்தாம்  குதி) 

உங்ைள் வோழ்க்கை ோல் ைைவுள் உலைத்துைன் யபச விரும்பும், இய சுவின் தசய்தி 

என்ன என்பகெ நீங்ைள் உைர்வீர்ைளோை. உங்ைகள உருமோற்றிக் தைோள்ளுங்ைள். 

உங்ைள் விகலமதிப்பற்  மக த்தூதுப் பணியில் நீங்ைள் யெோல்வி கை ோமல் 

இருக்ை, ஆவி ோ ோல் உங்ைகளப் புதுப்பித்துக் தைோள்ளுங்ைள். உங்ைளில் ெவறுைள் 

மற்றும் ெவ ோன எண்ைங்ைள் இருந்ெயபோதிலும், ஆண்ைவர் அகெ 

நிக யவற்றுவோர், நீங்ைள் அன்பின் போகெக  கைவிைோமல், உள்ளகெத் 

தூய்கமப்டுத்தி, ஒளி ச் தசய்யும் அவருகை  யமன்கம ோன அருளுக்கு, நீங்ைள் 

எப்யபோதும் உள்ளத்கெத் தி ந்திருக்ை யவண்டும்.(எண்#24) 
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