
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : உறவுப் ாலம் அமமக்க அனுப்  டுதல்  . 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்ந ாக்குக் பகாண்ட நமய்ப் ர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : திருத்தந்மத புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப் ர் 
 

 ங்கு திருப் லி ந ரங்கள் 
 

 

திகதி ந ரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

 வம் 02 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (பன்மமாழி) இறந்த விசுவாசிகள் நிமனவு 

   

 வம் 03 (ஞாயிறு) 

 

காமல 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 31 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

காமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம்  04  (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்மபறாது  

 வம்  05 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

 வம் 06 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம்  07 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம் 08 (பவள்)    மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ) 
 

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 

 வம் 09 (சனி) 

 

மாமல 3.00 திருமைத் திருப்பலி (த) STEVEN & HELEN JOJINA 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 32 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

 வம் 10 (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)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

                                              

 

            

 

                                     பங்கு        

                                   ங்கு பசய்திகள் 

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

நவம் 10 

(ஞாயி) 
காலை8.00 - 11.00 விஹ்மா லூட்ஸ்    மலறக்கல்வி வகுப்புகள் 

 8.00am - 9.45am Bernadette 2 RCIA (T) 

 2.00pm - 4.00pm Bernadette 1  IKD     

 3.30pm - 5.30pm  Bernadette 2  RCIA (E) 

         லூர்து அன்மன ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளானா          

பதாமலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

  மின்னஞ்சல் 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    ட்டணம் : ரிம 20.00 
 

2.  மமறக்கல்வியின் கமலயிரவு 

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

 

 

 

3.  இநயசுவின் பிறப்பு  ாடகம் (2019) 

     இயயசுவின் பிறப்பு நாைகத்திற்கு யதர்வு மசய்யப்பட்ை பிள்லளகள் வரும் 10   

    ஆம் திகதி நவம்பர் மாதம், தமிழ் திருப்பலிக்கு பிறகு ஏற்பாடு மசய்துள்ள  

    மபற்யறார் சந்திப்பு கூட்ைத்தில் கைந்து மகாள்ளுமாறு யகட்டுக்மகாள்கியறாம்.  

   யமலும், இதில் பங்மகடுக்க ஆர்வம் உள்ள பிள்லளகள் சநகா திநரசா 019 2833938  

   மதாைர்பு மகாள்ளவும்.  இடம்: ப ர்னபடட் 2    ந ரம்: மாமல 12 – 12.30 வமர 
 

4.  ங்கு ந ரமவ திட்டம் (PPP) &  தமலவர்களுக்கான உருவக்கப்  யிற்சி                                 
     திகதி: 30  வம் ர் (காமல 8.00 – மாமல 4.00) & 1 டிசம் ர் ( ற் கல் 12 - மாமல 4) 

     பங்கின் அலைத்து பணிக்குழுக்கள் மற்றும் அதிச தலைவர்கள் அலைவரும்    

    இக்கூட்ைத்திற்கு அலைக்கப்படுகிறீர்கள். பதிவுக்காை விபரங்கள் விலரவில்  

    மதரிவிக்கப்படும். 
 

5.  ங்கின் ஒருங்கிமைப்புக் கூட்டம் (PCC) 

    திகதி: 6  வம் ர் (புதன்)  ந ரம்: இரவு 8.00   இடம்: நமர்பி அரங்கம் 

    பங்கின் அலைத்துப் பணிக்குழுவின் ஒருங்கிலைப்பளர்கள் அலைவரும்  

    இக்கூட்ைத்திற்கு அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 

 

                                                       வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 

திருத்தந்மத பிரான்சிஸ், ‘மகிழ்ந்து ந ருவமக பகாள்ளுங்கள்’,  

மமறத்தூது ஏட்டில் கூறுவதாவது: 
 

 

இலைநம்பிக்ல லை வழங்குதல் 
 

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) 

 

mailto:lourdes@archkl.org

