
      

 

 

 

 
 
 

 

  
 

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 

ஜூமல 6 (சனி) 

 

மாமல 5.00 பச மாமல (ஆ)- ப ாதுக்காலத்தின் 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 9.40 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)  

ஜூமல 8 (திங்க) காமல 6.30 திருப் லி நமடப்ப றாது  

ஜூமல 9 (பசவ்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)   

ஜூமல 10 (புதன்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 11 (வியா) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 12 (பவள்) காமல 10.30 திருமை வழி ாடு (த)  

மாமல 7.00 திருமணி ஆராதமன (த)  

மாமல 8.00 திருப் லி (த)  

ஜூமல 13 (சனி)  

 

மாமல 5.00 பச மாமல (ஆ)-ப ாதுக்காலத்தின் 15-ஆம் ஞாயிறு 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருமை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 14 

(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 (ஆங்கிலம்)  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 

 

                                         

 

 

 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         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  

10 ஜூமல 2019 (தாமான் விக்நடாரி)-ஐரின் : 012 261 5402 

எண் 2, நலாநராங் ப டாரா, கிள்ளான். 

11 ஜூமல 2019 (தாமான்  ாம் குரூவ்)- நஜசன் : 011 265 33817 

எண் 15, லிந்தாங் பசராயா, தாமான்  ாம் குரூவ். 

2. காகாந  பகாண்டாட்டம்  

நாம் நமது அன்னிய பதாழிலாளர்களுக்கான இந்த அறுவமட தினத்மதக் 

பகாண்டாடும் நவமளயில் நமது  ங்கு மக்களும் இமைய அமைக்கின்நறாம்.  

திகதி : 7 ஜூமல 2019  நடவடிக்மக : காமல 9:15 - ாரம் ரிய நடனம்  

                                                                      மதியம் 12:15- மலாய் திருப் லி  

                                                                      மதியம் 1:30- மதிய உைவு & நிகழ்ச்சிகள் 

3. புதுநன்மம வகுப்பு ப ற்நறாருகான சந்திப்பு  

திகதி : 14 ஜூமல 2019      நநரம் : மதியம் 12.00 

இடம் : ப ர்னபதத் 1        நமல் வி ரங்களுக்கு : சசுமணி – 012 2468 702 

4. விவிலிய கண்காட்சி  

திகதி : 13 ஜூமல 2019 (மாமல 7:30 முதல் இரவு 10:00) 

              14 ஜூமல 2019 (காமல 7:30 முதல் இரவு 9:30) 

பதாடர்புக்கு : நமரி நஜான் பீட்டர்- 011 1606 9908, வின்சன்- 016 978 2431 & 

                              லூக்காஸ்- 017 650 2058 

5. அமமதி தியானம்  

நமது ஆலயத்திநல, அர். சார்ஸ் சின் அவர்கள் இதமன நடத்தவுள்ளார்.  

திகதி : 12 ஜூமல 2019-காமல 8.00-மாமல6.30   

             13 ஜூமல 2019-காமல 9-மாமல 4.30 

             14 ஜூமல 2019-காமல 9.30-மாமல 6.30   திவு :ரிம 30 (உைவு) 

நமல் வி ரங்களுக்கு- ஷீ ா-012 363 2050  ஜஸ்தீனா- 012 698 5997 

6. இமளஞர்களுகான யாத்திமர  

இவ்வருடம் தூதுப் ணிகான ஆண்டாக இருப் தனால், நமது ந ராயர் 

அவர்கள், புனித பதநரசா, நீலாய் ஆலயத்மத சிறப்பு திருத்தலமாக 

அறிவித்துள்ளார். ஆகநவ, நமது ஆலய இமளஞர்கள், இவ்வாலயத்திற்கு 

யாத்திமர நமற்பகாள்ளவநதாடு, ந ார்ட் டிக்சன் கடலுக்கும் பசல்லவுள்ளனர்.  

திகதி : 30 ஜூமல 2019          கட்டைம் : ரிம 20.00 

பதாடர்புக்கு : எட்வின்: 011 16213343 & வின்சன் : 016 978 2431 

7. மாதா டீவி குறுந்தட்டுகள்  

கடந்த நமது திருவிைாவிற்கு மாதா டீவியிடமிருந்து குறுந்தட்டிற்காக  ைம் 

பசலுத்தியவர்கள், இவ்வாரம் ஆலய வாசலில் ப ற்றுக்பகாள்ளுங்கள். நமல் 

வி ரங்களுக்கு சநகாதரர் ச. நஜாசப் அவர்கமள நாடவும்.  

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 
திருத்தந்மத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து ந ருவமக பகாள்ளுங்கள், மமறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: தூய்மமப் டுத்தும் பசயல் ாடுகள் 

(மூன்றாம்  குதிகளில் முதலாம்  குதி) 

கிறிஸ்து பகாண்டு வந்த இமறயரமசத் தவிர்த்துவிட்டு, நீங்கள் அவமரப் புரிந்து 

பகாள்ள முடியாதது ந ாலநவ, உங்கள் தனிப் ட்ட மமறப் ரப்பு  ணிமயயும் 

அந்த அரமசக் கட்டிபயழுப்புவதில் இருந்து பிரிக்க முடியாது. ‘ஆகநவ 

அமனத்திற்கும் நமலாக அவரது ஆட்சிமயயும் அவருக்கு ஏற்புமடயவற்மறயும் 

நாடுங்கள்: (மத் 6:33) 

 

mailto:lourdes@archkl.org

