
      

 

 

      

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்மம ப ாறுப் ாளராக உருவாக்குகிறது 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட நமய்ப் ர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : அன்மை திநரசா 

 

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

ஆகஸ்ட் 31 (சனி) 

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 (ஆங்கிைம்)  

காமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

பசப் 02  (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

பசப் 03 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 04 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 05 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 06 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ/த)  

மாமல 8.00 திருப்பலி (ஆ/த)  

பசப் 07  (சனி)   மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 
திருப் லிக்குப் பின் மரியாளின் 

 வனி நமடப றும் 

பசப் 08  (ஞாயிறு) 

சாஞா 9: 13-18 

பிலநமா 9b- 10, 

12-17 

லூக் 14: 25-33 

 

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)  

 

 

       

                                                                ங்கு பசய்திகள் 

                             

 

 

                                                    
                                                    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         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 - 2019 

04 பசப்ைம்பர் (Teluk Pulai) ) Selva / 012-2135640    
(No 20, Lorong Matahari, Off Jalan Teluk Pulai) 
05 பசப்ைம்பர் (Tepi Sungai-St. Paul) Anthony Arokiam / 019-3137054   
(989 Jalan Tepi Sungai, 41100 Klang) 
 

2. 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. 
 

 

3. கன்னிமரியாவின் பிறப்பு (7/9/19) சனிக்கிழமம. 

ஆபவ மரியாவின் 3- வது ஆண்டு விழாலவபயாட்டி மற்றும் மரியாளின் பசலையும்   

இலைந்து திருப்பலிலய  ஏற்பாடு பசய்கின்றார்கள். அன்லை மரியாளின்  ஊர்வைம் 

நலைபபரும். அதன் பின் அலைவருக்கும் சமுக மண்ைபத்தில் விருந்து ஏற்பாடும் 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. அலைவரும் அலழக்கப்படுகிறீர்கள். 

 

4. படைப்புக்கான உலக இடைவேண்ைல் நாள் அறிமுகம் 
திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் செப்டம்பர் 1-ஆம் திகதிதை, பதடப்பின் மீதான அக்கதைக்கான 

உலக இதைவேண்டல் நாள் என நிைமித்துள்ளார். 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் மற்றும் உலசகங்குமுள்ள கிறிஸ்தேர்கள்  சபாது இல்லத்திற்காக 

செப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி   இதைவேண்டல் செய்ேவதாடு வததேப்படும் 

நடேடிக்தககதளயும் எடுக்கும் வேதளயில்,  செப்டம்பர் 1 முதல் 4 ேதர  பதடப்பின் 

பருேத்தில் பைணிக்க   www.SeasonofCreation.org. ேதலத்தளத்தத உலா ேர அதைக்கிைார். 

 

 5. அருட்தந்டத ப்பபட்ரிக் வ ாசப் அேர்களின் 19 –ஆம் ஆண்டு குருத்துே 

அருள்பபாழிவு நிடைவு பகாண்ைாட்ைம் 

ஆகஸ்டு 31-ஆம் நாள், பங்கு வபரதேகள் மற்றும் பங்கு மக்கள் பங்குத் தந்ததைாகிை 

அருட்தந்தத ப்சபட்ரிக் வ ாெப் அேர்களின் 19 –ஆம் ஆண்டு குருத்துே அருள்சபாழிவு 

நிதைதே முன்னிட்டு, நல்ோழ்த்துக்கள் சதரிவிப்பதில் மகிழ்கிவைாம்.  ஆண்டேர்  

அேருதடை திருப்பணிதையும் குருத்துேத்ததயும் நிதைோக ஆசீர்ேதிப்பாராக.  

அருட்தந்தத ப்சபட்ரிக்  அேர்கவள, இதை மக்களாகிை நாங்கள் தாங்கள் ேைங்கி ேரும் 

ஆறுதல், உற்ொகம் மற்றும் ேலிதமமிக்க  அரேதைப்புக்கு நன்றி கூறுகிவைாம்.  

இதைேன் தங்கதள நிதைோக ஆசீர்ேதிப்பாராக. 

 
               வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு - (மூன்று பகுதிகளில் இரண்ைாம் பகுதி) 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து பபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: மடைத்தூதுடைக்கான துணிவும் திருத்தூது டதரியமும் . 

 

கடவுள் என்சைன்றும் புதிைேர். புதிைதத ஏற்படுத்தவும், ேைக்கமான 

செைல்பாடுகதளத்   தாண்டி, எல்தலகளுக்கு அப்பால் செல்லவும் அேர் நம்தமத் 

சதாடர்ந்து தூண்டுகிைார். மனிதகுலம் மிகவும் பாதிக்கப்ட்டுள்ள இடத்திற்கு அேர் 

நம்தம அதைத்துச் செல்கிைார், அங்கு ஆண்களும் சபண்களும் ஓர் ஆைமற்ை 

இைக்கத்தின் அடிப்பதடயில், ோழ்க்தகயின் அர்த்தம் குறித்த வகள்விக்கு 

சதாடர்ந்து விதட வதடுகிைார்கள். (#135) 
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