
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 23 (சனி) 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 34 ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   

 வம் 24 (ஞாயிறு) 

 

2 சாமு 5: 1-3 

ககாலைா 1: 12-20 

லூக் 23: 35-43 

 

காமல 9.00 திருப்பலி ( ன்பமாழி) 

கிறிஸ்து அரசர் ப ருவிழா 
 

புது  ன்மம திருப் லி 

பகாண்டாட்டம் 

 வம்  25  (திங்க) காமல 6.30 திருப்பலி நலைப்கபறாது  

 வம்  26 (பசவ்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

 வம் 27 (புதன்) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம்  28 (வியா) காமல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 வம் 29 (பவள்) மாமல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

மாமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

 வம் 30 (சனி) 

 

 

மாமல 5.00 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்) 
1-ஆம் ஞாயிறு 

திருவருமகக்காலம் 

மாமல 5.30 சகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

டிசம் 1 (ஞாயிறு) 

 

எசா 2: 1-5 

உலரா 13:11-14 

மத் 24: 37-44 

 

காமல 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காமல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காமல 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காமல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காமல 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

 . கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாமல 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாமல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

                                        ங்கு பசய்திகள்   
      ங்கு பசய்திகள்   

 
                                             
                                   
 
                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        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.  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  

    கதரிவிக்கப்படும்.            
 
                        

3. வருமகக்காலத்தில் ந ாயாளிகள் சந்திப்பு 

    இவ்வருலககாைத்தில், நமது பங்குத்தந்லத அவர்கள் ஒப்புரவு, நற்கருலை  

    மற்றும் லநாயில்பூசுதல்  வைங்குவதற்குச் கசல்வார். ஆகலவ,  

    லதலவப்படுபவர்கள்  தங்களுலைய கபயர்கலளயும், முகவரிகலளயும்  

    எதிர்வரும் 8 டிசம்பருக்குள் ஆைய அலுவைகத்தில் பதிவு கசய்யைாம்.  

 

4. 2020ஆம் பவளியீடுகள் 

  1. அருள்வாக்கு (ஆ) – ரிம 20.00 

  2. அன்றாை விவிலியம் (ஆ) – ரிம 20.00 

  3. நாள்காட்டி 2020 (ஆ / மா) – ரிம 7.00 

  ஆகிய அலைத்தும் நமது லூர்து கலையில் விற்கப்படும். 
 

 

 

5. வின்சன் டி  வுல் –  ாட்காட்டி விற் மன 

   23 மற்றும் 24 நவம்பர், வின்சன் டி பவுல் உறுப்பிைர்கள் நமது ஆையத்தில் , எல்ைா    

   திருப்பலிகுப்பின், 2020 ஆண்டின் நாட்காட்டி விற்பலை கசய்வார்கள்.   

   அவர்களுக்கு தாராள உள்ளத்லதாடு உதவ அலைக்கப்படுகிறிர்கள்.   

 
 

                                                      வாராந்திர மமறக்கல்வி ஏடு 

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

மலைத்தூது ஏட்டில் அவர் கூறுவதொவது: 
 

மலைபரப்புக்கு உந்துதல் அளிக்கும் அடிப்பலட திருஅலவ சமூ ம்- (2 பகுதியின் முதல் பகுதி) 
 

இளம் திருஅவை ளில் மி  வை மொ  ைளர்ந்து ைரும் நி ழ்வு யொகெனில்- சில ெமயங் ளில் 

ஆயர் ள் மற்றும் ஆயர் மன்றம் வமய்ப்புப்பணிக்கு  முன்னுரிவம அளித்துைரும்  - உருைொக் ம் 

மற்றும் மவறபரப்புக்கு நல்ல வமயங் ளொ  விளங்கும் "அடிப்பவட திருஅவை ெமூ ங் ள்"    

(அ.தி.ெ) ஆகும்.  இவை கிறிஸ்ெைர் ளின் ெமூ ங் ள், அைர் ளின் குடும்ப அளவில்  அல்லது 

இெர ைவரயறுக் ப்பட்ட அவமப்பு ளில் இவறவைண்டல் ள், இவறைொர்த்வெ ைொசிப்பு, 

மவறக் ல்வி மற்றும் மனிெகுல மற்றும் திருஅவை  பிரச்சிவன ள் பற்றிய பகிர்வுக்கு 

ஒன்றுகூடுகிறன. 

 

இந்ெ அடிப்பவட திருஅவை ெமூ ங் ள் ஒரு கபொதுைொன உறுதிப்பொட்வடக்  ருத்தில் 

க ொண்டு ஒன்று வெர்கின்றன. இவை திருஅவையின் உயிவரொட்டத்திற்கு  அறிகுறியொகும்;  

உருைொக் ம் மற்றும் நற்கெய்தியின்  ருவியொகும். வமலும் "அன்பின் நொ ரி த்வெ" 

அடிப்பவடயொ க் க ொண்ட ஒரு புதிய ெமுெொயத்திற் ொன உறுதியொன கெொடக்  நிவலயொகும். 

(# 51) 
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