
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 21 (சனி) 

 

 

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)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 23 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

பசப் 24 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 25 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

பசப் 26 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பசப் 27 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (த)  

மாமல 8.00 திருப்பலி (த)  

பசப் 28 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள்   

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 
நதசிய அளவிலாை முதிநயார் 

திைக் பகாண்டாட்டம் 

பசப் 29 (ஞாயிறு) 

ஆநமா 6: 1a. 4-7 

1 திபமா 6: 11-16 

லூக் 16: 19-31 

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)  

 

 

                                              

     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 

 24th Sept (Taman Petaling) Anthony /012-2818337 (14, Lintang Bagor,Taman Petaling Indah 41200 Klg) 

    25th Sept (Taman Desawan) Susie /012-6045768 (44, Jalan Gambus 7, Taman Desawan,) 
   26th Sept (Bukit Tinggi) Rosie Tong /012-3702935 (118 Lrg Bt Nilam 23A, Bdr Bkt Tinggi 2) 

 

2. ப ாதுப்  ணிக்குழு நாள் – 13ஆம் அக்நடா ர்  

    சிறப்பு மலறதூது ஆண்டிற்குச் சிறப்பு சசர்க்கும் வலகயில்,  நமது பங்கின் 

   அலைத்து பணிக்குழுக்கள், அவர்களின் தூதுப்பணிகலைப் பற்றி ஒரு   

   சிறப்புக் கண்காட்சிலய ஏற்பாடு பசய்துள்ைார்கள். ஆகசவ, பங்கு மக்கள்  

   அலைவரும் திரைாக வந்துப் பார்லவயிை அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

   நநரம்: காமல 9 முதல் பிற் கல் 2 வமர & மாமல 5 முதல் இரவு 8 வமர  
 

3.  ங்கு நமய்ப்புப்  ணி கூட்டம் 

    திகதி; 28 பசப்டம் ர்   நநரம்: 2 மணி   இடம்: விஸ்மா அரங்கம் 

    ஒவ்பவாரு அதிச மற்றும் பணிக்குழுவிலிலிருந்து 4 சபர் இக்கூட்ைத்திற்கு     

    அலைக்கப்படுகிறீகள். பபயர்கலைக் கீழ்கண்ை நபரிைம் 23 பசப்ைம்பர் க்குள்     

    பதிவு பசய்யவும். Janet 017 2478714.  
 

4. நதசிய அளவிலாை முதிநயார் திைக் பகாண்டாட்டம் 2019 

    இம்மாபபரும் பகாண்ைாட்ைதிற்கு, பங்கின் எழுச்சிக்காக பங்காற்றிய 60    

    வயதிற்கு சமற்ப்பட்ை அலைத்து முதிசயார்களும் அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

    திகதி: 28 பசப்டம் ர்   நநரம்: மாமல 5.30 க்கு திருமணி ஆராதலையும்,              

    மாமல 6 மணிக்கு திருப்பலியும் நலைப்பபரும். திருபலிக்குப் பிறகு விருந்து  

    உபசரிப்பும் நலைப்பபரும். 
               

5.  ங்கு தந்மதயின் விடுமுமற 

    29 ஆம் பசப்டம் ர் முதல் 12 ஆம் அக்நடா ர் வலர மற்றும் 16 ஆம் அக்நடா ர்  

    முதல் 25 ஆம் அக்நடா ர் வலர நமது பங்கு தந்லத விடுமுலறக்குச் பசல்கிறார்.  
 

6. பச மாமல மாதத்தின் இறுதி நாள் பகாண்டாட்டம் 

   வரும் 31 ஆம் அக்சைாபர் வியாைக்கிைலமயன்று, பசபமாலை மாதத்தின்  

   முடிவு நாலை  ஒட்டி, இரவு 8 மணிக்கு திருப்பலியும், திருப்பலிக்குப் பிறகு  

   மரியாளின் பவனியும் நலைபபறும். பங்கு மக்கள் அலைவரும்   

  இக்பகாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துக்பகாள்ளுமாறு அலைக்கப்படுகிறீர்கள்.  
 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 

திருத்தந்மத பிரான்சிஸ், ‘மகிழ்ந்து ந ருவமக பகாள்ளுங்கள்’, மமறத்தூது ஏட்டில் 

கூறுவதாவது: 
 

மறைத்தூதுவுக்கான சாட்சியம் 

ஒவ்வ ொரு சமூகமும் "உயிர்த்வெழுந்ெ  ஆண்ட ர் இயேசு கிறிஸ்துவின்  

மறை ொன உடனிருப்றை அனுைவிக்கக் கடவுள்-ஞொனவ ொளி வகொண்ட சூழறை" 

உரு ொக்க அறழக்கப்ைடுகிைது.  ொர்த்றெறேப் ைகிர்ந்துவகொள் தும், 

நற்கருறைறே ஒன்ைொக வகொண்டொடு தும் சயகொெரத்து த்றெ  ளர்க்கிைது. 

யமலும் அது நம்றம ஒரு புனிெ மற்றும் மறைத்தூதுறரக்கும் சமூகமொக 

உரு ொக்குகிைது. இது உண்றமேொன மற்றும் ைகிரப்ைட்ட மறைவைொருள் 

அனுை ங்கறளயும் அளிக்கிைது. புனிெர்கள் வைனடிக்ட் மற்றும் ஸ்கொைஸ்டிகொ 

ஆகியேொரின் நிறைைொடும்  இதுயைொன்றுெொன் இருந்ெது. (# 142) 
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