
      

 

 

 

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்மம ஊழியர்களாக உருவாக்குகிறது 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட சீடர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : புனித சுவக்கீம் அன்னம்மாள் 

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

ஜூமல 27 (சனி) 

 

மாமல 5.00 பச மாமல, சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருமை 

ஆசீர்வாதம் & திருப் லி நமடப்ப றாது 

புனித சுவக்கீம் அன்னம்மாள் திருவிழா 

மாமல 5.30 

மாமல 6.00 

ஜூமல 28 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 

திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 

புனித சுவக்கீம் 

அன்னம்மாள் திருவிழா 

காமல 8.00 

காமல 9.40 

காமலப்புகழ் மற்றும் 

திருப் லி நமடப்ப றாது 

காமல 10.15 

காமல 11.50 

ந. கல் 12.15 

மாமல 5.40 மாமலப்புகழ்  மற்றும் 

திருப் லி நமடப்ப றாது மாமல 6.00 

ஜூமல 29 (திங்க) காமல 6.30 திருப் லி நமடப்ப றாது  

ஜூமல 30 (பசவ்) காமல 7.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  ப ாது விடுமுமற 

ஜூமல 31 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 01 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 02 

(பவள்) 

காமல 6.30 திருப்பலி (ஆ) திரு இருதய ஆண்டவர் 

நவநாள் திருப் லி காமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ) 

ஆகஸ்ட் 03 (சனி) மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆ)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 04 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 8.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) உறுதிபூசுதல் திருப் லி 

பகாண்டாட்டம் காமல 9.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) 

காமல 10.15 திருப்பலி (த) 

நமடப்ப றாது ந. கல் 12.15 திருப்பலி (ம) 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆ) 

 

 

                                         
 

 

 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         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 ஜஜயா 2) அந்ததாணி -019 204 8134 

எண் 114, ஜாலான் பசருனாய் 1, தாமான் கிள்ளான் பஜயா 

01 ஆகஸ்ட் 2019 (ஜசந்ததாசா A) தஜாசப் ஜசல்வரத்ைம் – 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  

இவ்வருடம் தூதுப்பணிகாை ஆண்டாக இருப்பதைால், நமது தபராயர் அவர்கள், புனித 

ஜததரசா, நீைாய் ஆையத்லத சிறப்பு திருத்தைமாக அறிவித்துள்ளார். ஆகதவ, நமது  

ஆைய இலளஞர்கள், இவ்வாையத்திற்கு யாத்திலர தமற்ஜகாள்ளவததாடு, தபார்ட் 

டிக்சன் கடலுக்கும் ஜசல்ைவுள்ளைர்.  

திகதி : 30 ஜூலை 2019          கட்டைம் : ரிம 20.00 

காலை :7.00-ஆையத்திலிருந்து புறப்படுதல்  

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

காலை 9.15-தூதுப்பணி நலடப்பயைம்       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 & வின்சன் : 016 978 2431 
 

4. இரக்கத்தின் ஆண்டவரின்  பச த்மதப்  ற்றிய புரிந்துைர்வு 

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

இடம் : தடவான் ஜமர்பி        பதாடர்பு : ஷீபா-012 362 050 & ஜஸ்திைா-012 698 5997 

காலை 7.00 – திருப்பலி (ஆையம்)   காலை 8.00- காலையுைவு   

அதன்பிறகு கருத்தரங்கு, புரிந்துைர்வு உலர. 
 

5. உறுதிபூசுதல் பகாண்டாட்டம் 03 ஆகஸ்ட் காமல 9 

உறுதிப்பூசுதல் மாைவர்களுக்கு ஒப்புரவு சடங்கும் ஜதாடர்ந்து திருப்பலி 

ஜகாண்டாடத்தின் பயிற்சியும் நலடஜபரும். அலைத்து மாைவர்களும், 

ஞாைப்ஜபற்தறார்களும் அவசியம் கைந்து ஜகாள்ளதவண்டும்.  
 

6. மமறக்கல்வி குழு (ப ாருட்கள் விற் மன) 

மலறக்கல்வி நிதியுதவிலய நாடி இவ்விற்பலைலய நடத்துகிறார்கள். ஆகதவ, தாராள 

உள்ளத்ததாடு விலளயாட்டுப் ஜபாருட்கள், புத்தகங்கள், காைணி, புதிய உலட தபான்ற 

ஜபாருட்கலள 18.08.2019 திகதிக்குள் எடுத்து வந்து ஜகாடுக்க எதிர்பார்க்கிறார்கள். 

பதாடர்புக்கு : தமரி என் – 016 257 0137   
 

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

கூறுவதாவது: தூய ஆவியார் மமறத்தூதுமரப்  ணிக்கு வழிக்காட்டுகிரார். 
(இரண்டு  குதிகளில் முதலாவது  குதி) 

நம்முலடய உள்மை அலமதிலயக் காக்க, மலறத்தூதுப் பணிலய ஜசய்யும்படு தூய 

ஆவியாைவர் நம்லம வற்புறுத்திய பின்ைர் அல்ைது நாம் முழுலமயாக அதில் ஈடுபட்ட 

பின்ைர், அலதக் லகவிடும்படி அவர் தகட்பாரா? 

ஆயினும், உைகில் தமய்ப்புப்பணி ஈடுப்பாட்லட அல்ைது அர்ப்பணிப்லபப் 

புறக்கணிக்க அல்ைது இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளி லவக்க நாம் ஆலசப்படும் 

தநரங்களும் இருந்துள்ளை. தமய்ப்புப்பணிக்காை ஏடுப்பாட்லடயும் அல்ைது 

அர்ப்பணிப்லபயும் புனிதத்தன்லம மற்றும் உள்மை அலமதியின் வளர்ச்சிக்காை 

பாலதயில் இலடயூறுகளாகக் கருதுகிதறாம்.  

நமது வாழ்க்லகக்கு மலறத்தூது என்பது இல்லை. ஆைால்,, வாழ்க்லகதய ஒரு 

மலறத்தூதுதான் என்பலத நம்மால் மறக்க முடிகிறது. (#27) 
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