
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 16 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 33 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   

 வம் 17 (ஞாயிறு) 

 

மைா 4: 1-2 

2 ததச 3: 7-12 

லூக் 21: 5-19 

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)  

   

 வம்  18  (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்தபறாது  

 வம்  19 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

 வம் 20 (புதன்) 
காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்தபறாது 

குருவானவர்களின் மாதாந்திர 

தியானம் 

 வம்  21 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம் 22 (பவள்)   காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 
 

காமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ) 

 

 வம் 23 (சனி) 

 

 

காமல 10.30 திருமைத் திருப்பலி  (ஆ) JAMES & ROSSLINA 

மாமல 3.00 திருமைத் திருப்பலி  (த) ALEXANDER & LYDIA GRACE 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 34 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

 வம் 24 (ஞாயிறு) 

 

2 சாமு 5: 1-3 

தகாலைா 1: 12-20 

லூக் 23: 35-43 

 

 

காமல 9.00 திருப்பலி (பன்தமாழி) 
புது  ன்மம திருப் லி 

பகாண்டாட்டம் 

 

                                            பங்கு செய்திகள்   

 

                                             
                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        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 

 ங்கு தந்மத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் நஜாசப் 

                    

 
 

 

 

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. புது  ன்மம திருப் லி பகாண்டாட்டம். 

    நமது பங்கில் வரும் 24ஆம் நவம்பர் ஞாயிற்றுகிழலம காலை 9 மணியன்று புது  

    நன்லம திருப்பலி தகாண்ைாட்ைம் பன்தமாழியில் தகாண்ைாைப்பைவுள்ளது.  

    தபற்லறாரின் கவைத்திற்கு:  

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

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

3.  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 அலழக்கப்படுகிறீர்கள். பதிவுக்காை விபரங்கள் விலரவில்  

    ததரிவிக்கப்படும்.            
 

4. 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 
 

5. 16 &17  வம் ர் ஒவ்தவாரு திருப்பலிக்குப் பிறகு ,புனித பிராண்சிஸ் லசவியர்     

    முதிலயார் இல்ைத்தின் உறுப்பிைர்கள் தங்களின் நன்தகாலைக்காக ஆைய   

    வாசலில் இருப்பார்கள். ஆகலவ, தாராள உள்ளத்லதாடு அவர்களுக்கு உதவுலவாம்.  
 

 

 

 

                          

6. வருமகக்காலத்தில் ந ாயாளிகள் சந்திப்பு 

    இவ்வருலககாைத்தில், நமது பங்குத்தந்லத அவர்கள் ஒப்புரவு, நற்கருலை  

    மற்றும் லநாயில்பூசுதல்  வழங்குவதற்குச் தசல்வார். ஆகலவ,  

    லதலவப்படுபவர்கள்  தங்களுலைய தபயர்கலளயும், முகவரிகலளயும்  

    எதிர்வரும் 8 டிசம்பருக்குள் ஆைய அலுவைகத்தில் பதிவு தசய்யைாம்.  
 

 

 

வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 

புனித இரண்டொம் ந ொன் பவுல்  எழுதிய “மீடபரின் மலைத்தூது” (Redemptoris Missio) எனும் 

மலைத்தூது ஏட்டில் அவர் கூறுவதொவது: 
 

நற்கசய்தியின் முதல் வடிவம்- சொட்சியம் (2 பகுதியின் இரண்டொம் பகுதி) 
 

அரசியல் அல்லது கபொருளொதொர ெக்தியின் ஊழலல எதிர்க ொள்ள லதரியமொன மற்றும் 

இலைவொக்கு நிலலப்பொடு லளக் க ொண்டு தனது கெொந்த மொட்சிலயயும் கபொருள் 

கெல்வத்லதயும் ததடொத வல யில்;  தனது வளங் லளக் க ொண்டு  ஏலழ ளுக்கு   தெலவ 

கெய்வதன் மூலமும்; கிறிஸ்துவின் கெொந்த எளிலமலயப் பின்பற்றுவதன் மூலமும்; 

திருஅலவயும் அதன் மலைத்தூதுப் பணியொளர் ளும்  தொழ்லமயின் ெொட்சியம் பகிர 

அலழக் ப்படுகிைொர் ள். எல்லொவற்றிற்கும் தமலொ  திருஅலவயும் அதன் மலைத்தூதுப் 

பணியொளர் ளும்  - மனத்தொழ்லமக்கும், நற்கெய்திக்கும் முரணொனது மற்றும் சிலதப்பது 

எதுவொ  இருந்தொலும் அவர் ளின்   மனெொட்சிலய பரிதெொதித்து, தனிப்பட்ட முலையில் 

நற்கெய்திக்குப் புைம்பொன மற்றும் இதயசுலவ அவமதிக்கும் நடவடிக்ல  ளிலிருந்து 

திருத்திக்க ொள்ள தவண்டும். (# 42) 
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