
      

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 

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)  

பசப் 09  (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

பசப் 10 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 11 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 12 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 13 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ/த)  

மாமல 8.00 திருப்பலி (ஆ/த)  

பசப் 14  (சனி) காமல 10.30 திருமை திருப்பலி ( ஆ) ANTHONY & CHRISTINE 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 15  (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)  

 

 

                                    பங்கு  செய்திகள் 

 

                           

                                      

 

 

                                                    
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         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 

11 பசப்ைம்பர் (Sg Jati) Arumainathan/019-2395937   

(No 8, Lrg Manikavasagam 9H, Taman Menara) 
   12 பசப்ைம்பர் (Lower Teluk Gadong) Bernadette /012-9194881 

    (16, Lrg Raja Haji Othman, Kwsn 6, Klg) 

 
  2. முதலாம் ஆண்டு நிமைவு திருப் லி -  அருட் ணியாளர் மரி ஆநராக்கியம் 

   மரித்த அருட்பணியாளர் மரி ஆரராக்கியம் அவர்களின் முதைாம் ஆண்டு    

   நிலைவு திருப்பலி கீழ்கண்ை பங்குகளில் நலைப்பபறும். 

   Chapel Of Our Lady Of Good Health, Kg Pandan: 15 பசப்ைம்பர், மாலை 5.30   

   திருப்பலிக்கு பிறகு உைவும் வழங்கப்படும். 

   Church Of St. John Vianney, Tampin: 21 பசப்ைம்பர், மாலை 6.30 திருப்பலி. 

 

3.  ங்கு நமய்ப்புப்  ணி கூட்டம் 

திகதி; 28 பசப்ைம்பர்   ரநரம்: 2 மணி   இைம்: விஸ்மா அரங்கம் 

ஒவ்பவாரு அதிச மற்றும் பணிக்குழுவிலிலிருந்து 4 ரபர் இக்கூட்ைத்திற்கு 

அலழக்கப்படுகிறீகள். பபயர்கலளக் கீழ்கண்ை நபரிைம் 23 பசப்ைம்பர் க்குள் 

பதிவு பசய்யவும். Janet 017 6478714.  

 

4. மநலசிய திை ஒற்றுமம நமடப்  யைம் 

  திகதி: 16 பசப்டம் ர்   நநரம்: மதியம் 2  இடம்: Parish Of Saint Thomas,Banting 

 கட்ைைம்: ரிம 15 மட்டுரம. பபயர்கலளக் கீழ்கண்ை நபரிைம் பதிவு பசய்யவும். 

Mathew 012 3235313. 

 

5. நதசிய அளவிலாை முதிநயார் திைக் பகாண்டாட்டம் 201 

  இம்மாபபரும் பகாண்ைாட்ைதிற்கு, பங்கின் எழுச்சிக்காக பங்காற்றிய 60 

வயதிற்கு ரமற்ப்பட்ை அலைத்து முதிரயார்களும் அலழக்கப்படுகிறீர்கள். 

திகதி: 28 பசப்ைம்பர்   ரநரம்: மாலை 5.30 க்கு திருமணி ஆராதலையும், மாலை 6 

மணிக்கு திருப்பலியும் நலைப்பபரும். திருப்பலிக்குப் பிறகு விருந்து உபசரிப்பும் 

நலைப்பபரும். 

               

             வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு - (மூன்று பகுதிகளில் மூன்றாம் பகுதி) 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து ரபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: மறைத்தூதுறைக்கான துணிவும் திருத்தூது றைரியமும் . 

 

கடவுள் அஞ்சுவதில்லை! அவர் அச்சமற்றவர்! அவர் எப்பபாதும்  நமது திட்டங்கள் 

மற்றும் வழிமுலறகலை விட பமைானவர். வரம்புகளுக்குப் பயப்படாமல், அவபர 

ஒரு வரம்பாக மாறினார் ( பிலி 2: 6-8; பயாவா 1:14). ஆகபவ, நாம் வரம்புகள் வலர 

(கலடசி எல்லை வலர)  சசல்ைத் துணிந்தால், அவலர அங்பக காணைாம்; 

உண்லமயில், அவர் ஏற்கனபவ அங்கு இருக்கிறார். நம்முலடய சபகாதர 

சபகாதரிகளின் இதயங்களில், காயமலடந்த ந்நலதகளில்,  அவர்கள் துன்பங்களில், 

அவர்களின் ஆழ்ந்த நம்பிக்லகயற்ற நிலையிலும் அவர் ஏற்கனபவ அவர்கபைாடு 

இருக்கிறார். (#135) 

 

mailto:lourdes@archkl.org

