
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 09 (சனி) 

 

மாமல 3.00 திருமணத் திருப் லி (த) STEVEN & HELEN JOJINA 

மாமல 5.00 மாமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்) 32 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா  வ ாள் & திவ்விய  ற்கருமண ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆ)  

   

 வம் 10 (ஞாயிறு) 

 

மக் 7: 1-2, 9-14 

2 பதச 2: 16- 3:5 

லூக் 20: 27-38 

காமல 7.40 காமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

காமல 8.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

காமல 9.40 காமலப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காமலப்புகழ் (மலாய்)  

 . கல் 12.15 திருப் லி (மலாய்)  

மாமல 5.40 மாமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 வம்  11  (திங்க) காமல 6.30 திருப் லி  மடப்ப றாது  

 வம்  12 (பசவ்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)   

 வம் 13 (புதன்) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 வம்  14 (வியா) காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 வம் 15 (பவள்)   காமல 6.30 திருப் லி (ஆங்கிலம்) 
 

காமல 7.00 திருமணி ஆராதமன (ஆ) 

 

 

 வம் 16 (சனி) 

 

காமல 10.00 திருமணச் சடங்கு (ஆ) SURIA & JULIANA 

மாமல 5.00 மாமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்) 33 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா  வ ாள் & திவ்விய  ற்கருமண ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

   

 வம் 17 (ஞாயிறு) 

 

மலா 4: 1-2 

2 பதச 3: 7-12 

லூக் 21: 5-19 

காமல 7.40 காமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

காமல 8.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

காமல 9.40 காமலப்புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காமல 11.50 காமலப்புகழ் (மலாய்)  

 . கல் 12.15 திருப் லி (மலாய்)  

மாமல 5.40 மாமலப்புகழ் (ஆங்கிலம்)  

மாமல 6.00 திருப் லி (ஆங்கிலம்)  

 

                                            ங்கு பசய்திகள்   

 

            

 

                                             
                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்மன ஆலயம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளானா          

பதாமலப்ந சி 03-33713053, பதா. கல் 33737823 

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

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

 ங்கு தந்மத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் நஜாசப் 

                    

 
 

 

 

1.  சிறுவர்களின் கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் 2019 

         2 வயது முதல் 17 வயது வமரயிலுள்ள சிறுவர்களுக்காக    

    கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் ஏற்பொடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

     நொள்: 22 டிெம்பர் 2019    நநரம்: பிற்ப ல் 2 - மொலை 6 வலர    ட்டணம் : ரிம 20.00 
 

2.   மது  ங்கு தந்மத ப்ப ட்ரிக் நஜாசப் அவர்கள் குருத்துவ மாணவர்களுக்காக 

     தியானத்மத வழி டத்த பினாங்கு குருத்துவ மடத்திற்கு பசன்றுள்ளார். ஆகநவ,  

     அவர்களின் ஆன்மிக வளர்ச்சிக்காக மன்றாடுநவாம்.  

      மது  ங்கு தந்மதக்கு  திலாக, அருள் ணியாளர் ஸ்டன்லி அந்நதானி அவர்கள்   

    இங்கு திருப் லிகமள நிமரநவற்றுவார். அவருக்கு  மது  ன்றிமயத்    

    பதரிவித்துக் பகாள்நவாம். 
 
     

 

 

 

3.  புது  ன்மம திருப் லி பகாண்டாட்டம். 

      மது  ங்கில் வரும் 24ஆம்  வம் ர் ஞாயிற்றுகிழமம காமல 9 மணியன்று புது  

      ன்மம திருப் லி பகாண்டாட்டம்  ன்பமாழியில் பகாண்டாடப் டவுள்ளது.  

     ப ற்நறாரின் கவனத்திற்கு:  

22  வம் ர் – ஆலயத்தில் இரவு 8 மணிக்கு ஒத்திமக  மடப ரும். 

23  வம் ர் – லூர்து அரங்கில் காமல 9 மணிக்கு ஒப்புரவுச் சடங்கு  மடப ரும்.   
 

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) 

      ங்கின் அமனத்து  ணிக்குழுக்கள் மற்றும் அதிச தமலவர்கள் அமனவரும்    

    இக்கூட்டத்திற்கு அமழக்கப் டுகிறீர்கள்.  திவுக்கான வி ரங்கள் விமரவில்  

    பதரிவிக்கப் டும். 
 

5.  இரண்டாவது  ணிக்குழு வார இறுதி – 16 & 17  வம் ர் 2019 

      ாள்: 16  வம் ர் (சனி) மாமல 7 – இரவு 8      இடம்: லூர்து மண்ட ம் 

                17  வம் ர் (ஞாயிறு) காமல 8 – மதியம் 2 & மாமல 7 – இரவு 8 

                                                      

6. 09&10  வம் ர்  - இரண்டாவது காணிக்மக இயற்மகயின் வளத்திற்காக எடுக்கப் டும். 

    16&17  வம் ர்  - இரண்டாவது காணிக்மக புனித பிராண்சிஸ் நசவியர் முதிநயார்  

    இல்லத்திற்காக எடுக்கப் டும்.  

 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 

புனித இரண்டொம் ந ொன் பவுல்  எழுதிய “மீடபரின் மலைத்தூது”              

(Redemptoris Missio) எனும் மலைத்தூது ஏட்டில் அவர் கூறுவதொவது:  

நற்கெய்தியின் முதல் வடிவம் ெொட்சியம் (2 பகுதியின் முதல் பகுதி) 
 

இன்று மக் ள் ஆசிரியர் லள விட ெொட்சி ளிடமும்,  ற்பிப்பலத விட 

அனுபவத்திலும், ந ொட்பொடு லள விட வொழ்க்ல யிலும் கெயலிலும் அதி  

நம்பிக்ல  லவத்திருக்கிைொர் ள். ஒரு கிறிஸ்தவ வொழ்க்ல யின் ெொட்சி என்பது 

முதல் மற்றும் ஈடுகெய்ய முடியொத மலைத்தூதுவின் வடிவமொகும்: நொம் கதொடரும் 

கிறிஸ்துவின் மலைத்தூது, "ெொட்சியத்லத" ெமமொ க் க ொண்டது.  (திகவ 1: 5; 3:14) 

மற்றும் அலனத்து கிறிஸ்தவ ெொட்சியங் ளுக்கும் எடுத்து ொட்டொனது.  தூய 

ஆவியொனவர் திருஅலவயுடன் பயணித்து, அவர் கிறிஸ்துவுக்கு அளிக்கும் 

ெொட்சியத்துடன் திருஅலவலய இலணக்கிைொர். (# 42) 
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