
      

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 14 (சனி) 

 

 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 15 (ஞாயிறு) 

வி.  32: 7-11,13-14 

1 திபமா 1: 12-17 

லூக் 15: 1-32 

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 16 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

பசப் 17 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 18 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 19 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 20 (பவள்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

காமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

பசப் 21 (சனி) காமல 10.30 திருமை சைங்கு ( ஆ) JUSTIN & SEE WOON NEE 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 22 (ஞாயிறு) 

ஆநமா 8: 4-7 

தி.பமா 2: 1-8 

லூக் 16: 1-13 

 

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. குருவாைவர்களின் வருடாந்திர தியாைம் 

    நமது பங்கு தந்லத ப்பபட்ரிக் ஜ ாசப் அவர்கள், வருைாந்திர தியாைத்திற்கு   

   15 ஆம் பசப்ைம்பர் முதல் 20 ஆம் பசப்ைம்பர் வலர ப ாகூர் பாருவுக்குச்   

   பசல்ைவுள்ளார். ஆலகயால், அவருக்காகவும் அலைத்து  

   குருவாைவர்களுக்காகவும் மன்றாடுஜவாம். 

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

   மரித்த அருட்பணியாளர் மரி ஆஜராக்கியம் 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   ஜநரம்: 2 மணி   இைம்: விஸ்மா அரங்கம் 

ஒவ்பவாரு அதிச மற்றும் பணிக்குழுவிலிலிருந்து 4 ஜபர் இக்கூட்ைத்திற்கு 

அலழக்கப்படுகிறீகள். பபயர்கலளக் கீழ்கண்ை நபரிைம் 23 பசப்ைம்பர் க்குள் 

பதிவு பசய்யவும். Janet 017 6478714.  

 

5. நதசிய அளவிலாை முதிநயார் திைக் பகாண்டாட்டம் 2019 

  இம்மாபபரும் பகாண்ைாட்ைதிற்கு, பங்கின் எழுச்சிக்காக பங்காற்றிய 60 

வயதிற்கு ஜமற்ப்பட்ை அலைத்து முதிஜயார்களும் அலழக்கப்படுகிறீர்கள். 

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

மணிக்கு திருப்பலியும் நலைப்பபரும். திருப்பலிக்குப் பிறகு விருந்து உபசரிப்பும் 

நலைப்பபரும். 

               

6. புலம்ப யர்ந்தவர்களுக்காை ஒன்றுக் கூடும் நிகழ்வு             

   வரும் 22 ஆம் பசப்ைம்பர், புைம்பபயர்ந்தவர்களுக்காக ஒன்று கூடும் நிகழ்வு 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்லவ நாம் அலைவரும் புைம்பபயர்ந்த 

சஜகாதரர் சஜகாதரிகஜளாடு  ஒன்றாகக் கூடிக் பகாண்ைாை அலழக்கப்படுகிறீர்கள்.       

 

         வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு - (மூன்று பகுதிகளில் மூன்றாம் பகுதி) 

திருத்தந்லத பிரான்சிஸ், மகிழ்ந்து ஜபருவலக பகாள்ளுங்கள், மலறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: மறைத்தூதுவுக்கான சாட்சியம் 

 நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்குத் தங்களை முழுளையாக அர்ப்பணித்து, 

பிறருக்குச் செளை செய்ைதில் நம்பகத்தன்ளைசயாடு, தங்களின் உயிளையும் 

சபாருட்படுத்தாது, அயைாது பாடுபடும் அருட்பணியாைர்கள், துறைறத்தார் ைற்றும் 

சபாதுநிளையினரின் முன்ைாதியியில் செயல்பட நாம் தூண்டப்படுகிசறாம். 

அைர்களின் ொட்சியம், அதிகாைத்துைம் ைற்றும் செயல்பாடுகள் காட்டிலும், 

திருச்ெளபக்கு சபைார்ைம் ைற்றும் ஆர்ைமிக்க ைளறத்தூதுப்பணியாைர்கள் சதளை 

என்பளத அைர்களின் ொட்சியங்கள் நிளனவூட்டுகின்றன. புனிதர்கள் தங்கைது 

ைாழ்க்ளகயால் நம்ளை வியப்புக்கும், திளகப்புக்கும் உள்ைாக்கியுள்ைனர். 

அைர்கள் ைந்தைான, மிதைான ைாழ்க்ளகளயக் ளகவிடுைாறு சைண்டுகின்றனர். 

(#138) 
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