
      

 

 

 

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்மம ப ாறுப் ாளராக உருவாக்குகிறது 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட சீடர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : மாக்சிமிலியன் மரிய நகால்ந  

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

ஆகஸ்ட் 17 (சனி) 

மாமல 5.00  மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 18 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

காமல 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 19 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

ஆகஸ்ட் 20 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

ஆகஸ்ட் 21 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது மாதாந்திர குருவானவர் தியானம்  

ஆகஸ்ட் 22 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 23 (பவள்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

ஆகஸ்ட் 24 (சனி) காமல 9.00 திருமை திருப்பலி (ஆ) புரன் & தாஷா 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 25 

(ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

 

                                         

 

 

 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         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  

22 ஆகஸ்ட் 2019 (பசந்ததாசா B) தயசுதாஸ்-012 2819241 

No 59, Jln Dato Dagang 10, Taman Sentosa, Klang 

28 ஆகஸ்ட் 2019 (கம்தபாங் ஜாவா) ஸ்பதல்ைா-012 637 1598 

Lot 123, 7E, Jalan Kampung Jawa, Bukit Kemunting, Klang 

2. மீட்பின் வரலாறு கருத்தரங்கு  

திகதி : 07 & 08 ஆகஸ்ட் 2019        நநரம்: காலை 9.00-மாலை 5.00        

கட்டைம் : ரிம 30.00 (பதிவு இறுதி நாள் 1 பசப் 2019)  

பதாடர்பு: ஜஸ்தீைா:012 6985997  தைமியன்: 019 3054441 

3. குடும்  யாத்திமர 

நமது பங்கு தபரலவ குழுவிைர், புனித பததரசா, நிைாய்’க்கு குடும்ப யாத்திலர 

ஏற்பாடு பசய்துள்ளைர். திகதி : 09 பசப் 2019  நநரம் : காலை 7.00-மாலை 5.00  

கட்டைம் : 50.00 

உங்களுலைய பபயர்கலள பங்கு அலுவைகத்தில், பதிவு பசய்யவும். 

4.குடும்  தினம் 2019 

திகதி : 01.09.2019   நநரம் : காலை 9.30-மாலை 3.00 

கரு : பலைப்புகதளாடும் பலைத்தவதராடும் அன்பில் வளர்தல்  

இதற்காை பற்றுச்சீட்டுகள் ஆைய வாசலில் விற்கப்படும். உைவு சீட்டு-ரிம 10, 

விலளயாட்டு சீட்டு-ரிம 10, குழுக்கு சீட்டு-ரிம 5.00. வாங்கி ஆதரவு தரவும். 

குடும்ப திைத்திற்காை குழந்லதகளின் விலளயாட்டு. 

அ) காற்பந்து (10.08.2019)- படிவம் 4&5    

ஆ) பூப்பந்து (14.08.2019)-முதல் குழு(படிவம் 1&2) இரண்ைாம் குழு(3&4)-ஆண்/பபண் 

இ) தகரம் (21.08.2019)-4,5,6 ஆம் ஆண்டு மாைவர்கள்  
 

இதில் பங்குப்பபற விருப்புபவர்கள், 012 383 5272-பஜதராம் அவர்கலள நாைவும்.  

5. 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   

6. ஆலயத்தில்  ாதுகாப்பு குழு  

சிை மாதங்களுக்கு முன் நலைப்பபற்ற சிை பாதுக்கப்பின்லமயின் சம்பவத்தின் 

அடிப்பலையில், நமது ஆைய பங்கு தபரலவ குழு, ஆையத்தில் பாதுகாப்லப 

உறுதிப்படுத்த ஆட்கலள எதிப்பார்க்கின்றைர். இதற்காை முதல் நாள் சந்திப்பு வரும் 

25 ஆகஸ்ட் 2019, இரவு 9.00 மணிக்கு, தைவான் பமர்பி முதல் மாடியில் 

நலைப்பபறும். வந்து கைந்துக் பகாள்ள அலழக்கப்படுகிறீர்கள்.  
 

நமது  ங்குத்தந்மதயும், அருட் ணியாளர் ஸ்பதனிஸ்லாஸ் அவர்களும்  ாமாமல 

விழாமவ சிறப் ாக நடத்தி முடித்த நமது ஆலய தமிழ் திருவழிப் ாட்டு குழுவிற்கு 

மனமார்ந்த நன்றிகமள பதரிவித்துக் பகாள்கின்றனர். 
 

 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு  

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து தபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: மமறத்தூதுப்  ணியின் தூய்மமக்கான ஆற்றல். 

(இரண்டு  குதிகளில் இரண்டாம்  குதி) 

நம்முலைய தனிலம மற்றும் தசலவ, நமது தனிப்பட்ை வாழ்க்லக மற்றும் நமது 

மலறபரப்புக்காை முயற்சிகள் ஆகிய இரண்லையும் நிரப்பக்கூடிய புனிதத்தன்லம 

நமக்குத் ததலவ. இதைால் ஒவ்தவாரு கைமும் ஆண்ைவருலைய பார்லவயில் சுய 

தியாக அன்பின் பவளிப்பலையாக இருக்க முடியும். இவ்வழியில், நம்  வாழ்வின் 

ஒவ்பவாரு நிமிைமும், புனித்தத்தன்லமயின் வளர்ச்சிக்காை பாலதயில் ஒரு படியாக 

அலமயக்கூடும். (#31) இதன்பின், வார இதழில் அறிவிப்புக்கள் பவளியிைவிருக்கும் அதிச & பணிக்குழு தலைவர்களும்  முடிந்தவலர 

புதன்கிழலமக்கு முன் 012 421 2701 (WhatApp) அல்ைது sharenatalia01@gmail.com ற்கு மின்ைஞ்சல் அனுப்பவும்.  
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