
      

 

 

 

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்மம ஊழியர்களாக உருவாக்குகிறது 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட சீடர்கள்  

உலக தூதுமரப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : புனித சுவர்கிம் அன்னம்மாள் 

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

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)  

ஜூமல 15 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நடைப்பபறாது  

ஜூமல 16 (பசவ்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)   

ஜூமல 17 (புதன்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 18 (வியா) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 19 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதடை &  

திருப்பலி நடைப்பபறாது 

புனித சுவர்கிம் 

அன்ைம்மாள் நவநாள் மாமல 8.00 

ஜூமல 20 (சனி)  

 

மாமல 5.00 பச மாமல (ஆ)-ப ாதுக்காலத்தின் 16-ஆம் ஞாயிறு 

மாமல 5.30 
சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருமை 

ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

ஜூமல 21 

(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 மாடைப்புகழ் & திருப்பலி 

நடைப்பபறாது  

புனித சுவர்கிம் 

அன்ைம்மாள் நவநாள் மாமல 6.00 

 

 

                                         
 

 

 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        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  

18 ஜூடை 2019 (பெந்ததாொ சி) ஏஞ்ெலின் -017 3965 458 

எண் 108, நலாநராங் ஹுலு  ாலாங் 10/KS 7, பசந்நதாசா. 

31 ஜூடை 2019 (கிள்ளான் பஜயா 2) அந்ததாணி -019 204 8134 

எண் 114, ஜாலான் பசருனாய் 1, தாமான் கிள்ளான் பஜயா 
 

2. புதுநன்மம வகுப்பு ப ற்நறாருக்கான சந்திப்பு  

திகதி : 14 ஜூடை 2019      நநரம் : மதியம் 12.00 

இடம் : பபர்ைபதத் 1        தமல் விபரங்களுக்கு : ெசுமணி – 012 2468 702 
 

3. இமளஞர்களுக்கான யாத்திமர  

இவ்வருைம் தூதுடரப்பணிகாை ஆண்ைாக இருப்பதைால், நமது தபராயர் அவர்கள், 

புனித பததரொ, நீைாய் ஆையத்டத சிறப்பு திருத்தைமாக அறிவித்துள்ளார். ஆகதவ,  

நமது ஆைய இடளஞர்கள், இவ்வாையத்திற்கு யாத்திடர தமற்பகாள்ளவததாடு,  

தபார்ட் டிக்ென் கைலுக்கும் பெல்ைவுள்ளைர்.  

திகதி : 30 ஜூடை 2019          கட்டைம் : ரிம 20.00 

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

4. புகுமுக வகுப்பு 2019/2020 (RCIA—ஆரம் ம்) 

நாள்: 21 ஜூடை 2019  தநரம் : மதியம் 12.00   இைம் : தைவான் பமர்பி 

கிறிஸ்தவ விசுவாெத்டதப் பற்றி அறிந்துக்பகாள்ள விரும்புதவாடர அடைத்து 

வாருங்கள்.  பதாைர்புக்கு: தஜசுதாஸ் 012 -281 9241 
 

5. புனித சுவர்கிம் அன்னம்மாள் நவநாளின் ந ாது நமது ஆலய திருப் லிகள் 

19 ஜூடை – திருப்பலி நடைப்பபறாது  

21 ஜூடை – ஞாயிறு மாடை 6.00 மணி திருப்பலி நடைப்பபறாது 

22-27 ஜூடை – வாரநாள் திருப்பலிகள் நடைப்பபறாது 

28 ஜூடை- காடை 8.00 மணி (ஆங்கிைம்) திருப்பலி மட்டும் நடைப்பபறும். 
   

6. விவிலிய கண்காட்சி  

திகதி : 13 ஜூடை 2019 (மாடை 7:30 முதல் இரவு 10:00) 

              14 ஜூடை 2019 (காடை 7:30 முதல் இரவு 9:30) 

பதாடர்புக்கு : தமரி தஜான் பீட்ைர்- 011 1606 9908, வின்ென்- 016 978 2431 & 

                              லூக்காஸ்- 017 650 2058 
 

7. உறுதிபூசுதல் திருப் லி 2019 

இவ்வாண்டிற்காை உறுதிபூசுதல் திருப்பலி (பன்பமாழி) 4.8.2019 (ஞாயிறு) காடை 9.00 

மணிக்கு நிடறதவற்றப்படும். மற்ற திருப்பலிகள் நடைப்பபறாது.  
 

8. அதிச ஒருங்கிமைப்பு கூட்டம் 

திகதி : 17 ஜூடை 2019      நநரம் : மாடை 8.00  இடம் : தைவான்  பமர்பி 

அடைத்து அதிெ தடைவர்களும் இதில் கைந்துக் பகாள்ள அடைக்கப்படுகிறீர்கள்.        

 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு  

திருத்தந்டத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து தபருவடக பகாள்ளுங்கள், மடறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: தூய்மமப் டுத்தும் பசயல் ாடுகள் 
(மூன்றாம்  குதிகளில் இரண்டாம்  குதி) 

கிறிஸ்துவுைனும் அவருடைய திருவுளத்துைனும் நீங்கள் அடையாளம் காணப்படுவது, 

அவருைன் அன்பு, நீதி மற்றும் உைகைாவிய அடமதி ஆகியவற்றின் அரடெக் 

கட்டுபயழுப்புவதற்காை உறுதிப்பாட்டை உள்ளைக்கியது. கிறிஸ்துவும் உங்களுைன் 

இடணந்து இதற்காை பெயல்கடளயும் அடைத்து முயற்சிகடளயும் தியாகங்கடளயும், 

அதிலும், இம்முயற்சி வழி கிட்டும் எல்ைா மகிழ்ச்சிடயயும் வளத்டதயும் அனுபவிக்க 

விரும்புகிறார். இந்த இடறயரடெக் கட்டிபயழுப்பும் முயற்சியில் உங்களால் 

 முடிந்தடத வைங்காமல், நீங்கள் உைைாலும், ஆன்மாவாலும் புனிதத்தன்டமயில்  

வளர முடியாது. (#25) 
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