
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 28 (சனி) 

 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

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)  

பசப் 30 (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்பபறாது  

 அக் 01 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 02 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 03 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 04 (பவள்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

அக் 05 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள்   

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 06 (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)  

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.  சிறுவர்களின் கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் 2019 

         2 வயது முதல் 17 வயது வலரயிலுள்ள சிறுவர்களுக்காக    

    கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் ஏற்பொடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

     நொள்: 22 டிசம்பர் 2019    நநரம்: பிற்ப ல் 2 - மொலை 6 வலர    
 

2. ப ாதுப்  ணிக்குழு நாள் – 13ஆம் அக்நடா ர்  

    சிறப்பு மலறதூது ஆண்டிற்குச் சிறப்பு சசர்க்கும் வலகயில், நமது பங்கின் 

   அலைத்து பணிக்குழுக்கள், அவர்களின் தூதுப்பணிகலளப் பற்றி ஒரு   

   சிறப்புக் கண்காட்சிலய ஏற்பாடு பசய்துள்ளார்கள். ஆகசவ, பங்கு மக்கள்  

   அலைவரும் திரளாக வந்துப் பார்லவயிை அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

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

3.  புனித வின்சன்ட் டி  வுல் அன்பு இல்லம் (Rumah SVP Klang) 

    வரும் 28 மற்றும் 29 ஆம் பசப்ைம்பர்  ஞாயிற்றுக்கிைலமயன்று, புனித     

    வின்சன்ட் டி பவுல் அன்பு இல்ைம் உறுப்பிைர்கள் தங்களின்    

    இல்ைத்திற்காக நன்பகாலை பபறுவதற்கு ஆைய வாசலில் இருப்பார்கள்.  

  ஆகசவ, தாராள உள்ளத்சதாடு அவர்களுக்கு நன்பகாலை வைங்குசவாமாக. 
 

4.  திருமுழுக்குப்  யிற்சி 

     வரும் 29 ஆம் பசப்ைம்பர் ஞாயிற்றுக்கிைலம, மாலை 4 மணிக்கு   

    திருமுழுக்குப் பயிற்சியும், வரும் 06 ஆம் அக்சைாபர் திருமுழுக்கும்  

    நலைபபறும் என்பலதக் கருத்தில் பகாள்ள சவண்டும். 
               

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 நாலள  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: 
 

விநவ ம் மற்றும் மலைத்தூதுப்பணி (2 பகுதி ளின் முதல் பகுதி 1) 

விவே த்தின் முன்வனற்றத்திற் ொன ஒரு முக்கிய நிபந்தனன  டவுளின் 

கபொறுனம மற்றும் அேருனடய  ொல அட்டேனை பற்றிய ேளர்ந்து ேரும் 

புரிதல் ஆகும், அனே ஒருவபொதும் நம்முனடயனே அல்ல. விவே ம் என்பது 

இந்த ேொழ்க்ன யிலிருந்து நொம் இன்னும் எனதப் கபற முடியும் என்பனதக் 

 ண்டுபிடிப்பது அல்ல, மொறொ  திருமுழுக்கின் ேழி ஒப்பனடக் ப்பட்ட 

பணினய நொம் எவ்ேொறு சிறப்பொ  நினறவேற்ற முடியும் என்பனத 

அறிேதொகும். இது  தியொ ங் னளச் கெய்ய, அதிலும் எல்லொேற்னறயும் 

தியொ ம் கெய்ய கூட இது அேசியமொகிறது.(# 174) 
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