
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 26 (சனி) 

 

மாபல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 30ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாபல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

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)  

அக்  28  (திங்க) காபல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

அக் 29 (பசவ்) 
காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

இரவு 8 மணிக்கு திருமுழுக்குப் 

 யிற்சி  படப்ப றும் 

அக் 30 (புதன்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

அக் 31 (வியா) 
இரவு 8.00 திருப்பலி (பன்சமாழி) 

திருப் லிக்குப் பிைகு மரியாளின் 

 வனி  படப்ப றும் 

 வம் 01 (பவள்) காபல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) அபைத்து புனிதர்களின் விழா 

(கடன் திரு ாள்) இரவு 8.00 திருப்பலி (பன்சமாழி) 

 வம் 02 (சனி) 

 

காபல 7.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 

மரித்த ஆன்மாக்களின் நிபைவு 

 ாள் 

காபல 7.30 காலைப்புகழ்  (ஆங்கிைம்) 

காபல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 

மாபல 5.30 செபமாலை (பன்சமாழி) 

மாபல 6.00 திருப்பலி (பன்சமாழி) 

 வம் 03 (ஞாயிறு) 

 

காபல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 31ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

காபல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காபல 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காபல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காபல 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாபல 5.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாபல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

                                                  ங்குச் பசய்திகள் 

                                              

                                    பங்கு செய்திகள் 

 

            

 

                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

         லூர்து அன்பை ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாபலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

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

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

                    

 
 

 

 

1.  சிறுவர்களின் கிறிஸ்துமஸ் தினக் தகாண்டாட்டம் 2019 

         2 வயது முதல் 17 வயது வலையிலுள்ள சிறுவர்களுக்காக    

    கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் ஏற்பொடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

     நாள்: 22 டிசம்பர் 2019    யநேம்: பிற்பகல் 2 - மாலை 6 வலே   கட்டணம் : ரிம 20.00 
 

2.  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: 
 

 

இலைநம்பிக்லகலே வழங்குெல் 
 

குழந்தை ளுக்கு அதடயொளங் ளும், கெயல் ளும்,   தை ளும் தைதை. ைளரும் 

இளம் பருைத்தினர் ைழக் மொ  அதி ொரத்துடனும் விதிமுதை ளுடனும் தமொதுைது 

இயல்பு. அைர் ளுக்கு இதைநம்பிக்த யுடன் ஏற்படும் அனுபைத்தை 

ஊக் ப்படுத்துைது  சிைந்ைைொகும்.  அைர் ளுக்குக்  ைர்ச்சியொன ெொட்சியங் தள 

ைழங்  தைண்டும்.  அச்ெொட்சியங் ள் ைங் ள் இயல்பொன அழகினொல்  அைர் தள 

ஈர்த்துவிடும்.  ைங் ளுதடய பிள்தள ளின் இதைநம்பிக்த தயப் தபணி 

ைளர்த்திட ஆர்ைம் க ொண்டுள்ள கபற்தைொர் அைர் ளுதடய ைளர்ச்சியின்   

பொணிதயக் குறித்து  அக் தைக் க ொண்டுள்ளொர் ள்.  ஏகனனில், ஆன்மீ  

அனுபைம் என்பது  திணிக் ப்படுைைன்று, மொைொ  சுைந்திரமொய்ப் 

பரிந்துதரக் ப்படுைது என்பதை அைர் ள் அறிைர். (எண் 287) 

 
 

                                 முக்கிய அறிவிப்பு 
 

பச மாபல மாதத்தின் இறுதி  ாள் பகாண்டாட்டம் – 31 ஆம் அக்நடா ர் 

நநைம்:  மாலை 7.30 மாலைப்புகழ்  (த) 

              இைவு 8 மணிக்கு பன்சமாழியில் திருப்பலியும், சதாைர்ந்து மரியாளின்   

              பவனியும் நலைப்சபறும்.  
 

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

நநைம்: காலை 5.40 செபமாலை & காலை 6.00 காலைப்புகழ்  

              காலை 6.30 திருப்பலி  (ஆ) 

             மாலை 7.00 செபமாலை & மாலை 7.30 மாலைப்புகழ்  

             இைவு 8.00 திருப்பலி (பன்சமாழி) 

              

 மரித்த ஆன்மாக்களின் நிபைவு  ாள் – 2  வம் ர் 

நநைம்: காலை 7.00 செபமாலை (ஆ) & காலை 7.30 காலைப்புகழ் (ஆ)   

             காலை 8  திருப்பலி (ஆ) 

              மாபல 5.30 பச மாபல & மாபல 6.00 திருப் லி ( ன்பமாழி) 

 

மரித்த ஆன்மாக்களின் நிபைவு  ாளன்று கல்லபைகபள மந்திரித்தல் – 2  வம் ர் 

நநைம்: 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

