
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : கிறிஸ்துவின் திருச்சப  உலகில் மபைப் ரப்புகிைது. 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்ந ாக்குக் பகாண்ட நமய்ப் ர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : லிசியே நகரின் தெயேசா 

 

 ங்கு திருப் லி ந ரங்கள் 
 

 

திகதி ந ரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

அக் 05 (சனி) 

 

 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 27ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 06 (ஞாயிறு) 

அ க் 1: 2-3, 2, 2-4 

2 திபமா 1: 6-8.      

13-14 

லூக் 17: 5-10 

 

காபல 7.40 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

காபல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 9.40 செபமாலை (தமிழ்)  

காபல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காபல 11.50 செபமாலை (மைாய்)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாபல 5.40 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக்  07  (திங்க) காபல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

 அக் 08 (பசவ்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 09 (புதன்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 11 (வியா) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 12 (பெள்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

அக் 13 (சனி) 

 

காபல 10.30 திருமை திருப்பலி (தி) VICTOR RAJ & NALINI DEVI 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 28ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள்   

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 14 (ஞாயிறு) 

2 அரச 5: 14-17 

2 திபமா 2: 8-13 

லூக் 17: 11-19 

காபல 7.40 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

காபல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 9.40 செபமாலை (தமிழ்)  

காபல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காபல 11.50 செபமாலை (மைாய்)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாபல 5.40 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

 

                                              

                                    பங்கு செய்திகள் 

 

            

 

                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         லூர்து அன்பை ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாபலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

  மின்ைஞ்சல் முகெரி : lourdes@archkl.org   
இபையதளம்: www.ollklang.org     

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

                    

 
 

 

 

1.  சிறுெர்களின் கிறிஸ்துமஸ் தினக் தகாண்டாட்டம் 2019 

         2 வயது முதல் 17 வயது வலரயிலுள்ள சிறுவர்களுக்காக    

    கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் ஏற்பொடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

     நாள்: 22 டிசம்பர் 2019    யநேம்: பிற்பகல் 2 - மாலை 6 வலே    
 

2. ப ாதுப்  ணிக்குழு  ாள் – 13ஆம் அக்நடா ர்  

    சிறப்பு மலறதூது ஆண்டிற்குச் சிறப்பு செர்க்கும் வலகயில், நமது பங்கின் 

   அலைத்து பணிக்குழுக்கள், அவர்களின் தூதுப்பணிகலளப் பற்றி ஒரு   

   சிறப்புக் கண்காட்சிலய ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள். ஆகசவ, பங்கு மக்கள்  

   அலைவரும் திரளாக வந்துப் பார்லவயிை அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

   ந ரம்: காபல 9 முதல் பிற் கல் 2 ெபர & மாபல 5 முதல் இரவு 8 ெபர  
 

3.  இரக்கத்தின் பிரார்த்தபை 

          ஒவ்சவாரு வியாைக்கிைலம மாலை 3 மணிக்கு நமது ஆையத்தில் இரக்கத்தின்  

     பிரார்த்தலை ஆங்கிைத்தில் நலைசபறும். விருப்பமுள்ளவர்கள் கைந்துக்    

    சகாள்ள அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

      
 

4. பச மாபல மாதத்தின் இறுதி  ாள் பகாண்டாட்டம் 

   வரும் 31 ஆம் அக்சைாபர் வியாைக்கிைலமயன்று, செபமாலை மாதத்தின்  

   முடிவு நாலள  ஒட்டி, இரவு 8 மணிக்கு திருப்பலியும், திருப்பலிக்குப் பிறகு  

   மரியாளின் பவனியும் நலைசபறும். பங்கு மக்கள் அலைவரும்   

  இக்சகாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துக்சகாள்ளுமாறு அலைக்கப்படுகிறீர்கள்.  
 

 
 

 

 

 

 

ொராந்திர மபைக்கல்வி ஏடு 

திருத்தந்பத பிரான்சிஸ், ‘மகிழ்ந்து ந ருெபக பகாள்ளுங்கள்’,  

மபைத்தூது ஏட்டில் கூறுெதாெது: 
 

 

விவே ம் மற்றும் மறைத்தூதுப்பணி (2 பகுதி ளின் முதல் பகுதி 2) 

 

 டவுளின் முன்னிறையில், நம் ேொழ்க்ற யின் பயணத்றத நொம் ஆரொயும்வபொது, 

எந்தப் பகுதியும் ேரம்புக்குட்பட்டதொ  இருக்  முடியொது. ஆயினும், நம்றம 

விடுவிக்கும்படி தூய ஆவியொனேறர வ ட்டு, நம்முறடய ேொழ்க்ற யின் சிை 

பகுதி ளிலிருந்து அேறரத் தறடகெய்யும் அச்ெத்றத அ ற்ை  வேண்டும்.  டவுள் 

நம் அறனத்றதயும் வ ட்கிைொர், ஆனொலும் அேர் எல்ைொேற்றையும் நமக்குக் 

க ொடுக்கிைொர். அேற்றை முடக்குேதற்வ ொ அல்ைது குறைப்பதற்வ ொ நம் 

ேொழ்க்ற யில் உறைய அேர் விரும்பவில்றை, ஆனொல் அேற்றை 

நிறைவேற்றுேதற் ொ  நம் ேொழ்வில் உறைகிைொர். (# 175) 

 

 

 
 

புனித வின்சன்ட் டி  வுல் அன்பு இல்லம் (Rumah SVP Klang) 28 மற்றும் 29 

ஆம் செப்ைம்பர் அன்று சபற்ற நன்சகாலையின் சதாலக ரிம 5,848.15. 

நன்சகாலை வைங்கிய நல்லுள்ளங்களுக்கு நன்றி. 

mailto:lourdes@archkl.org

