
        

 

 

      

 
 
 

 

  
 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நம்பிக்ககயின் பெய்திகைக் பகாண்டு வருவது  . 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : மகைத்தூதுகவச் ொர்ந்தப்  ங்கு ெமூகம். 

உலக தூதுப் ணி ஆண்டு : திருமுழுக்கு அளித்து, அனுப்புதல்  

இம்மாத புனிதர் : புனித ஜூவான் டிைாககா 
 

 ங்கு திருப் லி கநரங்கள் 
 

 

திகதி கநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

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 (ஆ)  

   

டிெம் 15 (ஞாயிறு) 
 

 

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 16 (திங்க) காகல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

டிெம் 17 (பெவ்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)   

டிெம் 18 (புதன்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 19 (விைா) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 20 (பவள்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகல 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

டிெம் 21 (ெனி) 

 

 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 4-ஆம் ஞாயிறு திருவருககக்காலம் 

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

   

டிெம் 22 (ஞாயிறு) 

 

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 6.00 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

 

                                        

      

                                   பங்கு செய்திகள்   

                                             
                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்கை ஆலைம்.114, ஜாலான் பதங்கு கிளாைா          

பதாகலப்க 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 கஜாெப் 

                    

 
 

 

 

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. கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு திருப் லி கநரம்                                        

24 டிெம் ர் 2019 31 டிெம் ர் 2019 

மாலை 7.00 கிறிஸ்து பிறப்பு நாைகம் (த) மாலை 7.00 செபமாலை (த) 

மாலை 7.30 திருப் லி (த) மாலை 7.30 
ஆண்டிறுதி வழிபாடு & திருப்பலி 

(த) 

இரவு 10.30 கிறிஸ்து பிறப்பு நாைகம் (ஆ) இரவு 10.00 செபமாலை (ஆ) 

இரவு 11.00 திருப் லி (ஆ) இரவு 10.30 
ஆண்டிறுதி வழிபாடு & திருப்பலி 

(ஆ) 

25 டிெம் ர் 2019 1 ஜைவரி 2020 

காலை 8.30 
கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (ஆ) 

@ ஆையம் 
காலை 8.30 செபமாலை (ஆ) @ ஆையம் 

காலை 9.00 திருப் லி (ஆ) @ ஆையம் காலை 9.00 திருப் லி (ஆ) @ ஆையம் 

காலை 8.30 
கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (த) 

@ விஸ்மா அரங்கம் 
காலை 8.30 

செபமாலை (த) @ விஸ்மா 

அரங்கம் 

காலை 9.00 
திருப் லி (த) @ விஸ்மா 

அரங்கம் 
காலை 9.00 திருப் லி (த) @ விஸ்மா அரங்கம் 

காலை 11.00 
கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (ம) 

@ ஆையம் 

காலை 

11.00 
செபமாலை (ம) @ ஆையம் 

காலை 11.30 திருப் லி (ம) @ ஆையம் 
காலை 

11.30 
திருப் லி (ம) @ ஆையம் 

காலை 11.30 
திருப் லி (மிைான்) @ 

விஸ்மா அரங்கம் 
காலை11.30 

திருப் லி (மிைான்) @ விஸ்மா 

அரங்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திருத்தந்தத பிரொன்சிஸ் மதைப்பரப்புப் பற்றி நீங் ள் என்ன அறிந்துக ொள்ள 

வேண்டும் என்று நிதனக்கிைொர்? 
 

நமது ேொழ்க்த  நமது நம்பிக்த க்கு ெொட்சியம் 

நொன்  டவுதள நம்பவில்தை என்று கெொல்லும் ஒரு நொத்தி ருடன் நீங் ள் இருக்  வநர்ந்தொல், 

நீங் ள் அேருக்கு ஒரு  முழு நூை த்தில் உள்ள அதனத்து புத்த ங் தளயும் புரட்டி,  எங்கு 

 டவுள் இருக்கிைொர் மற்றும்   டவுள் இருக்கிைொர் என்று எங்கு நிரூபிக் ப்பட்டுள்ளது  என  

சுட்டிக்  ொட்டினிலும்  அேர் நம்பமொட்டொர். அவத நொத்தி ரின் முன்னிதையில் நீங் ள் ஒரு 

நிதையொன, கிறிஸ்தே ேொழ்க்த க்கு ெொட்சியொ  இருந்தொல், அேருதடய இதயத்தில் ஏவதொ 

ஒன்று  கெயல்படத்கதொடங்கும். தூய ஆவியொர் கெயைொற்றும் உமது  ெொட்சியம் தொன் 

அேருக்கு  அதமதியின்தமதய க ொணடுேரும். 
 

ஒரு மதைப்பரப்பொளர் மகிழ்ச்சியொ  இருக்  வேண்டும் 

ஒரு மதைப்பரப்பொளர் ஒருவபொதும் ஓர் இறுதி அடக் ச் ெடங்கிலிருந்து திரும்பி ேந்த 

ஒருேதரப் வபொை இருக் க்கூடொது! … சிை ெமயங் ளில்   வேததனயுடனும், சிை 

ெமயங் ளில் நம்பிக்த யுடனும் நற்கெய்திதய வதடும் நம்  ொைத்தின் உை  மக் ள், அததன 

மனம் தளர்ந்த, சபாறுலமயற்ற அல்ைது பதட்டமொன நற்கெய்தியொளர் ளிடமிருந்து 

கபைக்கூடொது. 
 

மொைொ , ஒளிமயமொன, கிறிஸ்துவின் மகிழ்ச்சிதயப் கபற்று உற்ெொ மொன ேொழ்க்த தயக் 

க ொண்ட,  நற்கெய்தியின் பணியொளர் ளிடமிருந்து மதைப்பரப்பு கெய்திதயப் உை த்தொர் 

கபை வேண்டும்.  

 

mailto:lourdes@archkl.org

