
      

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 24 (சனி) 

மாமல 5.00  மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 25 

(ஞாயிறு) 

எசா 66: 18-21 

எபி 12: 5-7 

11-13 

லூக் 13: 22-30 

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 26 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

ஆகஸ்ட் 27 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

ஆகஸ்ட் 28 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

ஆகஸ்ட் 29 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஆகஸ்ட் 30 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (த)  

மாமல 8.00 திருப்பலி (தமிழ்)  

ஆகஸ்ட் 31 (சனி) காமல 11.00 திருமை வழிபாடு (ஆ) ILEE AARON & YVONNE 

மாமல 3.00 திருமை வழிபாடு (ஆ) ALVIN DAVID & DHARMILA 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 01 

(ஞாயிறு) 

சீராக் 3: 19-21 

30-31 

எபி 12; 18-19 

22-24a. 

லூக் 14: 1. 7-14 

காமல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆ)  

காமல 8.00 திருப்பலி (பன்பமாழி)  

 

 

 

       

                                                                                            

 

 

 ங்கு பசய்திகள் 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

பசப் 01 

(ஞாயிறு) 

 

காலை 8.00-11.00 விஸ்மா லூட்ஸ் மலறக்கல்வி  நலைபபறாது 
காலை 8.00-9.45 பபர்ைபதத் 2 RCIA (T) நலைப்பபறாது 
மதியம் 2.00-4.00 பபர்ைபதத் 1 IKD நலைப்பபறாது 
மதியம் 3.30-5.30 பபர்ைபதத் 2 RCIA (E)  நலைப்பபறாது 

         லூர்து அன்மை ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாமலப்ந சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

  மின்ைஞ்சல் முகவரி : lourdes@archkl.org   
இமையதளம்: www.ollklang.org     

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

                    

 
 

 

 

1. அதிச திருப் லிகள்  

28 ஆகஸ்ட் 2019 (கம்பபாங் ஜாவா) Stella / 012 637 1598 

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

29 ஆகஸ்ட் 2019 (Tmn Chi Liung)  Charlie Goh / 013 3406675 

135 Persiaran Seraya, Tmn Ci Liung 
 

2. மீட்பின் வரலாறு கருத்தரங்கு  

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

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

பதாடர்பு: ஜஸ்தீைா:012 6985997  பைமியன்: 019 3054441 
 

3. குடும்  யாத்திமர 

நமது பங்கு பபரலவ குழுவிைர், புனித பதபரசா, 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  திைம் 2019 

திகதி : 01.09.2019   நநரம் : காலை 9.30-மாலை 3.00 

கரு : பலைப்புகபளாடும் பலைத்தவபராடும் அன்பில் வளர்தல்  

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

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

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

 

 

 

 
 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு - (மூன்று பகுதிகளில்  முதல் பகுதி) 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து பபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: மமறத்தூதுமரக்காை துணிவும் திருத்தூது மதரியமும் . 
 

இயேசுவைப் பாருங்கள். அைரது ஆழ்ந்த இரக்கம் மற்றைர்கவை நாடிச் சென்றது. 

இது நம்மில் அடிக்கடி நடப்பது யபால, அைவர தேக்கம் சகாள்ையைா,  

அச்ெப்படயைா அல்லது தம்வமப் பற்றியே சிந்திக்கயைா செய்ேவில்வல. அது 

முற்றிலும் எதிர்மவறோக இருந்தது.  அைருவடே பரிவு அைவர யபாதிப்பதற்கும் 

மற்றைர்கவைக் குணப்படுத்துைதற்கும், விடுதவல செய்ைதற்கும் தீவிரமாக 

மக்கள் மத்தியில் செல்லவும் செய்தது. நம்முவடே பலவீனத்வத நாம் 

ஒப்புக்சகாள்யைாம். அைற்வற இயேசுவிடம் ஒப்பவடத்து,   நம்வமயும் பணிக்கு 

அனுப்ப இயேசுவை அனுமதிப்யபாம். நாம் பலவீனமாக இருக்கியறாம், 

ஆனாலும் நம்மிடமுள்ை நற்செய்திவேப் சபறுபைர்கவை சிறப்பாகவும் 

மகிழ்ச்சிோகவும் மாற்றக்கூடிே ஒரு புவதேவல நாம் சகாண்டிருக்கியறாம்.  

துணிவும் திருத்தூதுத் வதரிேமும் இப்பணியின்  இன்றிேவமோத பகுதிோகும். 

(#131) 
 

இதன்பின், வார இதழில் அறிவிப்புக்கள் பவளியிடவிருக்கும் அதிச &  

 ணிக்குழு தமலவர்களும் முடிந்தவமர புதன்கிழமமக்கு முன் 012 421 2701 (WhatApp)  

அல்லது sharenatalia01@gmail.com ற்கு மின்ைஞ்சல் அனுப் வும்.  

குடும்ப திைக் பகாண்ைாட்ைம் 

mailto:lourdes@archkl.org
mailto:sharenatalia01@gmail.com

