
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

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 

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 (ஆ)  

   

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)  

டிெம் 09 (திங்க) மாகல 7.30 செபமாலை (ஆ/த/ம) தூை கன்னி மரிைாவின் 

அமநலாற் வம் ப ருவிழா 

(திருப் லி  பகபியில் நகடப்ப றும்) 
இரவு 8.00 திருப்பலி (பன்சமாழி) 

டிெம் 10 (பெவ்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

டிெம் 11 (புதன்) காகல 7.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) சிலாங்கூர் மாநில ப ாது விடுகை 

டிெம் 12 (விைா) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 13 (பவள்) மாகல 7.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

இரவு 8.00 ஒப்பு வுச் ெடங்கு  

 

டிெம் 14 (ெனி) 

 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 3-ஆம் ஞாயிறு திருவருககக்காலம் 

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

டிெம் 15 (ஞாயிறு) 

எொ 35: 1-6a. 10 

ைாக் 5: 7-10 

மத் 11: 2-11 

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)  

 

                                     பங்கு செய்திகள்   

 

 

 

                                             
                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        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 
        

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

 

   *இக்பகாண்டாட்டத்கத முன்னிட்டு மாகல 6 மணி திருப் லி நகடப்ப ைாது  

      என் கதக் கவைத்தில் பகாள்க. 
 

 

 

 

 

2.  ப ாங்கல் விழா 2020 

    அடுத்த மாதம் 19/1/2020 திகதி நமது பங்கில் சபாங்கல் விழாலவ      

   சகாண்டாடவுள்ர ாம். செைவினங்கல  ஈடுகட்ட  நன்சகாலட  வழங்க       

    விரும்புரவார் ஆைய வாெலில் அல்ைது ஆைய அலுவைகத்திலும் வைங்கைாம்.  

    நன்றி      
 
                        

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 அன்லன ஆையம்   

   13 டிெம் ர் @ (மாகல 7.30 திருப் லிக்குப் பிைகு ) 

    புனித அன்னம்மாள் ஆையம் 

    18 டிெம் ர் @ (மாகல 7.30 திருப் லிக்குப் பிைகு ) 
    

 

 

 

5.  ல் சுகாதார கருத்தரங்கு – 14 டிெம் ட் 2019 
 

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

   நமது கிள் ான் மாவட்ட பல் சுகாதா  சபாருப்பா ர்கள், ரமற்கண்ட திகதியில்   

   பல்  மற்றும் உடல் நை சுகாதா த்லதப் பற்றி கருத்த ங்கு ஒன்லை நடத்தவுள் னர்.  

 ஆகரவ, அலனவரும் இதில் கைந்துக் சகாண்டு நன்லமயட 

அலழக்கப்படுகிறீர்கள்.    

 
                                        

 

                                                  வாராந்திர மகைக்கல்வி ஏடு 
 

 

இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வவொரு வொரமும் பங்கு வெய்தி அறிக்கையில்,  

மகைத்தூது மற்றும் மகைப்பரப்பு ைருவபொருகைவயொட்டிய மகைக்ைல்விக்ைொை ஓர் 

இடம் ஒதுக்கியிருந்ததொம்.  
 

2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்கு வரும் இவ்தவகையில்,  திருத்தந்கத பிரொன்சிஸ் நொம் 

மகைபரப்பு பற்றி  என்ன வதரிந்து வைொள்ை தவண்டும் என்று  விரும்புகிைொர் 

என்பகதத் வதொகுத்துப் பொர்க்ைக் ைடகமப்பட்டுள்தைொம்.  
 

எனதவ, டிெம்பர் முழுவதும் ஒவ்வவொரு வொரமும் அவற்றுள் சிலவற்கை எடுத்து 

சிந்திப்தபொம். நீங்ைள் ஒவ்வவொருவரும் தூய ஆவியொரொல்  தூண்டப்பட்டு 

ஊக்ைமளிக்ைப்பட  தவண்டுவமன்று இகைதவண்டல் வெய்கிதைொம்.  எல்தலொரும் 

மகைபரப்பு வெய்வதில் ஈடுபட தவண்டும். ஒவ்வவொரு கிறிஸ்தவரும் 

மகைப்பரப்பில் தீவிரமொை ஈடுபட இங்தைதய, இப்வபொழுதத ெவொல் 

விடுக்ைப்படுகிைொர்.  உண்கமயில், ைடவுளின் மீட்பின்  அன்கப உண்கமயொை 

அனுபவித்த எவருக்கும் வவளிதய வென்று அந்த அன்கபப் பகைெொற்ை அதிை 

தநரம் அல்லது நீண்ட பயிற்சி ததகவயில்கல.— நற்வெய்தியின் மகிழ்ச்சி 

 

 

mailto:lourdes@archkl.org

