
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 12 (சனி) 

 

 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 28ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 13 (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)  

அக்  14  (திங்க) காபல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

 அக் 15 (பசவ்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 16 (புதன்) 
காபல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது 

குருவானவர்களின் மாதாந்திர 

தியானம் 

அக் 17 (வியா) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 18 (பவள்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

அக் 19 (சனி) 

 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 29ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள்   

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 20 (ஞாயிறு) 

 

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 அன்பன ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளானா          

பதாபலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

  மின்னஞ்சல் முகவரி : lourdes@archkl.org   
இபையதளம்: www.ollklang.org     

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

                    

 
 

 

 

1.  சிறுவர்களின் 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  

    ந ரம்: 12 அக்நடா ர்  (7:30pm – 9:00pm &  13 அக்நடா ர்  9am – 2pm  & 5pm – 8pm) 

    ந ரம்: Lourdes Community Hall 

    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. 
    

3.  இரக்கத்தின் பிரார்த்தபன 

          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.  
 
 

 

5.  அதிச தபலவர்களின் சந்திப்புக் கூட்டம்  (BECCOT) 
 

       திகதி: 16th அக்நடா ர்  2019     ந ரம்: இரவு 8   இடம்: பமர்பி அரங்கம் 

 

6.  மபைக்கல்வியின் கபலயிரவு 

      திகதி: 1 டிசம் ர் 2019    ந ரம்: 7.30 இரவு   இடம்: Wisma Lourdes Auditorium 

 

 

வாராந்திர மபைக்கல்வி ஏடு 

திருத்தந்பத பிரான்சிஸ், ‘மகிழ்ந்து ந ருவபக பகாள்ளுங்கள்’,  

மபைத்தூது ஏட்டில் கூறுவதாவது: 
 

 

குடும்பத்தின் அழைப்பு 
 

குடும்பங் ளிலும் அவற்றிற்கு இழடயிலும் நற்கெய்தியின் படிப்பிழன 

எப்கபொழுதும் எதிக ொலித்துக்க ொண்டு இருக்  வவண்டும். நற்கெய்தியின் 

ழமயமொன க ொடக்  நம்பிக்ழ  அறிக்ழ  “மி  அை ொனதும் மி ச் சிறந் தும், மி க் 

 வர்ச்சியொனதும், அவ  வவழளயில் மி  அவசியமொனதும் ஆகும்.” “அழனத்து 

நற்கெய்தி அறிவிப்புச் கெயல்பொட்டிலும் ழமயமொன இடத்ழ ப் கபறவும் வவண்டும். 

அதுவவ பல்வவறு வழ  ளில் நொம் மீண்டும் கெவிக ொடுக் வும்  ஒரு வடிவில் 

அல்லது  இன்கனொரு வடிவில் எப்வபொதும் எடுத்துழ க் வும் வவண்டிய  

மு ன்ழமயும் மி  முக்கியமொன அறிவிப்பும் ஆகும்.” (#58) 
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