
      

 

 

 

 
 
 

 

  
 

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 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 மாலைப்புகழ் & 

திருப்பலி நலைப்பபறாது 
புனித சுவர்க்கீன் 

அன்னம்மாள் நவநாள் மாமல 6.00 

ஜூமல 22 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது புனித சுவர்க்கீன் 

அன்னம்மாள் நவநாள் 

 

ஜூமல 23 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது 

ஜூமல 24 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது 

ஜூமல 25 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது 

ஜூமல 26 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை &  

திருப்பலி நலைப்பபறாது மாமல 8.00 

ஜூமல 27 (சனி) மாமல 5.00 பெபமாலை & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் மற்றும் 

திருப்பலி நலைப்பபறாது 

புனித சுவர்க்கீன் அன்னம்மாள் திருவிழா  

மாமல 5.30 

மாமல 6.00 

ஜூமல 28 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

காமல 8.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

காமல 9.40 காலைப்புகழ்  & திருப்பலி (த) நலைப்பபறாது 

புனித சுவர்க்கீன் அன்னம்மாள் திருவிழா காமல 10.15 

காமல 11.50 காலைப்புகழ் & திருப்பலி (ம) 

புனித சுவர்க்கீன் அன்னம்மாள் திருவிழா ந. கல் 12.15 

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் & திருப்பலி நலைப்பபறாது  

புனித சுவர்க்கீன் அன்னம்மாள் திருவிழா 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  

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

எண் 114, ஜாலான் பசருனாய் 1, தாமான் கிள்ளான் பஜயா 

01 ஆகஸ்ட் 2019 (பெந்ததாொ A) தஜாெப் பெல்வரத்ைம் – 016 641 7635 

எண் 7, ஜாலான் டத்நதா யூசுப் ஷாபுடின் 25, தாமான் பசந்நதாசா 

2. மன இறுக்கத்மத ஒட்டிய கருத்தரங்கு  

திகதி : 11 ஆகஸ்ட் 2019 (ஞாயிறு)  இடம் : லூர்து அரங்கம்   நநரம் : காலை 10.00-ந.ப 12.00 

3. இமளஞர்களுக்கான யாத்திமர  

இவ்வருைம் தூதுப்பணிகாை ஆண்ைாக இருப்பதைால், நமது தபராயர் அவர்கள், புனித 

பததரொ, நீைாய் ஆையத்லத சிறப்பு திருத்தைமாக அறிவித்துள்ளார். ஆகதவ, நமது  

ஆைய இலளஞர்கள், இவ்வாையத்திற்கு யாத்திலர தமற்பகாள்ளவததாடு, தபார்ட் 

டிக்ென் கைலுக்கும் பெல்ைவுள்ளைர்.  

திகதி : 30 ஜூலை 2019          கட்டைம் : ரிம 20.00 

காலை :7.00-ஆையத்திலிருந்து புறப்படுதல்  

காலை :8.45-காலையுைவு (புனித பததரொ, ஆையம்.) 

காலை 9.15-தூதுப்பணி நலைப்பயைம்       காலை 10.45-தியாைம்     

காலை 11.00-திருப்பலி                                       ந.பகல் 12.00-PDக்கு புறப்படுதல் 

மதியம் 1.00-உைவு& விலளயாட்டுக்கள்     மாலை 6.00-OLL பூறப்படுதல்  

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

4. இரக்கத்தின் ஆண்டவரின்  பச த்மதப்  ற்றிய புரிந்துைர்வு 

திகதி : 6,7 & 8 ஆகஸ்ட் 2019    நடத்து வர் : மலறத்திரு. தஜென் தவாங் 

இடம் : தைவான் பமர்பி        பதாடர்பு : ஷீபா-012 362 050 & ஜஸ்திைா-012 698 5997 

காலை 7.00 – திருப்பலி (ஆையம்)   காலை 8.00- காலையுைவு   

அதன்பிறகு கருத்தரங்கு, புரிந்துைர்வு உலர. 

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

21 ஜூலை – ஞாயிறு மாலை 6.00 மணி திருப்பலி நலைப்பபறாது 

22-27 ஜூலை – வாரநாள் திருப்பலிகள் நலைப்பபறாது 

28 ஜூலை- காலை 8.00 மணி (ஆங்கிைம்)  திருப்பலி மட்டும் நலைப்பபறும்.   

6. உறுதிபூசுதல் திருப் லி 2019 

இவ்வாண்டிற்காை உறுதிபூசுதல் திருப்பலி 4.8.2019 (ஞாயிறு) காலை 9.00 மணிக்கு 

நிலறதவற்றப்படும். மற்ற திருப்பலிகள் நலைப்பபறாது.  

7. மமறக்கல்வி குழு (ப ாருட்கள் விற் மன) 

மலறக்கல்வி நிதியுதவிலய நாடி இவ்விற்பலைலய நைத்துகிறார்கள். ஆகதவ, தாராள 

உள்ளத்ததாடு விலளயாட்டுப் பபாருட்கள், புத்தகங்கள், காைணி, புதிய உலை தபான்ற 

பபாருட்கலள 18.08.2019 திகதிக்குள் எடுத்து வந்து பகாடுக்க எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

பதாடர்புக்கு : தமரி என் – 016 257 0137   
 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு  
திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து தபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

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

பிறதராடுக் கூடிய பதாைர்லபத் துறந்துவிட்டு அலமதிலய விரும்புவது; பிறதராடு 

நைவடிக்லககலளத் தவிர்த்துவிட்டு; பிறதராடு இலைந்து பணி பெய்வலதப் 

புறக்கணித்துவிட்டு இலறதவண்ைலில் ஈடுபடுவது ஆதராக்கியமாை பெயல்கள் அல்ை. 

நமது தூய்லமயாை வாழ்வுக்கு ஒரு பகுதியாக, இவ்வுைகில் எதுவாக இருந்தாலும், நாம் 

அவற்லற ஏற்று, வாழ்தவாடு ஒன்றிலைத்துக் பகாள்ள தவண்டும். நமது மலறத்தூதுப் 

பணியில் வளர்ச்சியுறவும், அதலை பபாறுப்தபாடும் தாராளமைததாடும் 

தமற்பகாள்ளவும், நாம் நமது நைவடிக்லககள் மத்தியில், தியானித்து பெயல்பை 

அலைக்கப்படுகிதறாம். (#26) 

mailto:lourdes@archkl.org

