
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 19 (சனி 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 29ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 20 (ஞாயிறு) 

வி. யண 17: 8-13 

2 திபமா 3: 14-4:2 

லூக் 18: 1-8 

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  21  (திங்க) காபல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

அக் 22 (பசவ்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

அக் 23 (புதன்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 24 (வியா) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 25 (பெள்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

அக் 26 (சனி) 

 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 30ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள்   

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 27 (ஞாயிறு) 

சீராக் 35: 12-14,  

16-18 

2 திபமா 4: 6-8,  

16-18  

லூக் 18: 9-14 

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)  

 

 

                                              
                                     ங்கு பசய்திகள் 

 
            
 
                                   
 
                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         லூர்து அன்பை ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாபலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

  மின்ைஞ்சல் முகெரி : lourdes@archkl.org   
இபணயதளம்: 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.  மபைக்கல்வியின் கபலயிரவு 

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

3.  2-ஆெது காணிக்பக – 19 மற்றும் 20 ஆம் அக்நடா ர் 

     இவ்ொரத்தின் இரண்டாெது காணிக்பக உலகின் மபைப் ரப்பு ஞாயிறுக்காக  

    எடுக்கப் டும். 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ொராந்திர மபைக்கல்வி ஏடு 

திருத்தந்பத பிரான்சிஸ், ‘மகிழ்ந்து ந ருெபக பகாள்ளுங்கள்’,  

மபைத்தூது ஏட்டில் கூறுெதாெது: 
 

 

 

குழந்தை  வளர்ப்பொனது ெரியொன முதையில் இதைநம்பிக்த தய 

அளிப்பைற்கு அதழக்கிைது. எனவவ, “ அன்தனயர் ைங் ள் குழந்தை ள் 

இவயசுவுக்வ ொ, அன்தன மரியொவுக்வ ொ முத்ைம்   க ொடுக் க் 

 ற்றுக்க ொடுப்பது மி  அழ ொன கெயல் ஆகும்.” அதில் எவ்வளவவொ அன்பு 

உள்ளது. அந்வநரத்தில் குழந்தையின் இையம் இதைவவண்டலின் இடமொ  

மொறுகிைது.  இதைநம்பிக்த தய வழங்குவது என்பது கபற்வைொர் ைொங் வள 

 டவுளில் உண்தமயொன முதையில் பற்றுக்க ொண்டிருப்பது, அவதரத் 

வைடுவது, ைங் ளுக்குள்  டவுள் வைதவ என்பதை உணர்ந்திருப்பது 

ஆகியவற்தை உள்ளடக்கியைொகும். (எண் 287) 

 

                                 முக்கிய அறிவிப்பு 
 

பச மாபல மாதத்தின் இறுதி  ாள் பகாண்டாட்டம் – 31 ஆம் அக்நடா ர் 

நநரம்:  இரவு 8 மணிக்கு பன்சமாழியில் திருப்பலியும், சதாைர்ந்து மரியாளின் 

பவனியும் நலைப்சபறும்.  
 

அபைத்து புனிதர்களின் விழா (கடன் திரு ாள்) – 1  ெம் ர் 

நநரம்: காலை 6.30 க்கு ஆங்கிைத்தில் திருப்பலியும், இரவு 8 மணிக்கு  

பன்சமாழியில் திருப்பலியும் நலைப்சபறும். 
 

மரித்த ஆன்மாக்களின் நிபைவு  ாள் – 2  ெம் ர் 

நநரம்: காலை 8 மணிக்கு ஆங்கிைத்தில் திருப்பலியும், மாலை 6 மணிக்கு 

பன்சமாழியில் திருப்பலியும் நலைப்சபறும். 
 

மரித்த ஆன்மாக்களின் நிபைவு  ாளன்று கல்லபைகபள மந்திரித்தல் – 2  ெம் ர் 

நநரம்: காலை 10.30 @  Meru Cemetery  &  மாலை 5 மணிக்கு  @  Jalan Langat Cemetery 
 

திருப் லி ஒப்புக்பகாடுத்தல் 

மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக திருப்பலி ஒப்புக்சகாடுக்க விரும்புவர்கள்  அலைத்து 

திருப்பலிக்கு பிறகு ஒப்புக்சகாடுக்கைாம். 

mailto:lourdes@archkl.org

