
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்பிக்ககயின் பெய்திகைக் பகாண்டு வருவது  . 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : எதிர்நநாக்குக் பகாண்ட நமய்ப் ர்கள்  

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : புனித ஜூவான் டிைாநகா 
 

 ங்கு திருப் லி நநரங்கள் 
 

 

திகதி நநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

நவம் 30 (ெனி) 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 1-ஆம் ஞாயிறு திருவருககக்காலம் 

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   

டிெம் 01 (ஞாயிறு) 
 

எொ 2: 1-5 

உர ா 13:11-14 

மத் 24: 37-44 

 

காகல 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகல 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காகல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகல 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகல 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 02 (திங்க) காகல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

டிெம் 03 (பெவ்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

டிெம் 04 (புதன்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 05 (விைா) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 06 (பவள்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகல 7.00 திருமணி ஆ ாதலை (ஆ)  

டிெம் 07 (ெனி) 

 

 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 2-ஆம் ஞாயிறு திருவருககக்காலம் 

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

டிெம் 08 (ஞாயிறு) 

எொ 11: 1-10 

உர ா 15: 4-9 

மத் 3: 1-12 

காகல 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகல 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகல 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காகல 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகல 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகல 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

 

                                        
      ங்கு பெய்திகள்   

 
                                             
                                   
 
                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்கை ஆலைம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாகலப்ந சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

  மின்ைஞ்ெல் முகவரி : lourdes@archkl.org   
இகைைதளம்: www.ollklang.org     

முகநூல்:www.facebook.com/ollchurch 

 ங்கு தந்கத  அருள் ணிைாளர் ப்ப ட்ரிக் நஜாெப் 

                    

 
 

 

 

1. சிறுவர்களின் கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் 2019 

        2 வயது முதல் 17 வயது வல யிலுள்ள சிறுவர்களுக்காக    

    கிறிஸ்துமஸ் தினக் க ொண்டொட்டம் ஏற்பொடு கெய்யப்பட்டுள்ளது. 

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

 

2.  கிறிஸ்துமஸ்  ண்டிககக்காை அணிச்ெல் விற் கை 

     நாள்: 30 நவம் ர் முதல் 22 டிெம் ர் வகர ( ஒவ்பவாரு திருப் லிக்குப் பிறகு) 
      

 
                        

3.  தூை கன்னி மரிைாவின் அமநலாற் வம் ப ருவிழா – 9 டிெம் ர் 

    திகதி: 9 டிெம் ர்  (திங்கள்)              இடம்: பகபி ( Grotto)    

    நநரம்: மாகல 7.30க்கு பெ மாகல  & இரவு 8 மணிக்கு திருப் லி ( ன்பமாழி) 
 

 

 

 

 
  

4. கிள்ளான் மாவட்ட ஒப்புரவுச் ெடங்கு 

   புனித ரபதுரு & பவுல்  ஆையம்  

  10 டிெம் ர் @ இரவு 8 மணிக்கு  

    புனித இ ட்ெகர் & லூர்து அன்லை ஆையம்   

   13 டிெம் ர் @ (மாகல 7.30 திருப் லிக்குப் பிறகு ) 

    புனித அன்ைம்மாள் ஆையம் 

    18 டிெம் ர் @ (மாகல 7.30 திருப் லிக்குப் பிறகு ) 
    

 

 

 

5.  ல் சுகாதார கருத்தரங்கு – 14 டிெம் ட் 2019 
 

   நநரம்: காகல 8.30 முதல் மதிைம் 1.30 வகர      இடம்: லூர்து அரங்கம் 

   நமது கிள்ளான் மாவட்ை பல் சுகாதா  சபாருப்பாளர்கள், ரமற்கண்ை திகதியில்   

   பல்  மற்றும் உைல் நை சுகாதா த்லதப் பற்றி கருத்த ங்கு ஒன்லற நைத்தவுள்ளைர்.  

 ஆகரவ, அலைவரும் இதில் கைந்துக் சகாண்டு நன்லமயை அலைக்கப்படுகிறீர்கள்.    

                                             

 
 

                                                 வாராந்திர மகறக்கல்வி 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 2 பகுதி) 
 

ஒவ்க ொரு ெமூ மும், அது கிறிஸ்து மொ  இருக்  வ ண்டுகமன்றொல், அது 

கிறிஸ்துவின் மீது  ட்டப்பட்டு அ ரில்  ொழ வ ண்டும். அது இறற ொர்த்றைறயக் 

கெவிகமடுக்கும் வ றளயில்,  நற் ருறை மீது அைன் இறறவ ண்டறை  

றமயப்படுத்தும் வ றளயில், அது ஒன்றித்து ஒவே உள்ளமும் ஆன்மொவுமொ  அைன் 

உறுப்பினர் ளின் வைற  ளுக்கு ஏற்ப பகிர்ந்து க ொள்கிறது.  

 

ஆயர் ள் மன்றம்  அறிவுறுத்து து: "திருஅற  ஒன்றித்திருப்பைொல், புதிய 

'அடிப்பறட ெமூ ங் ள்' உண்றமயிவைவய திருஅற யுடன் ஒன்றித்து  ொழ்ந்ைொல், 

அற  ஒற்றுறமயின் உண்றமயொன க ளிப்பொடு மற்றும் இன்னும் ஆழமொன 

ஒற்றுறமறய உரு ொக்கு ைற் ொன  ழிமுறறயொ  அறமயும். அற  இைனொல் 

திருஅற யின்  ொழ்க்ற யில் கபரும் நம்பிக்ற றய ஏற்படுத்துகிறன. " (# 51) 

 

 

mailto:lourdes@archkl.org

