
        

 

 

      

 
 

 

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 21 (ெனி) 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 4-ஆம் ஞாயிறு திருவருககக்காலம் 

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆ)  
 

டிெம் 22 (ஞாயிறு) 

 

எொ 7: 10 – 14 

உர ா 1: 1 – 7  

மத் 1: 18 - 24 

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)  

டிெம் 23 (திங்க) காகல 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

டிெம் 24 (பெவ்) மாகல 7.00 பிறப்பு நாைகம் (த) 

ஆலைத்தில் நகைப்ப றும் 
மாகல 7.30 திருப்பலி (த) 

இரவு 10.30 பிறப்பு நாைகம் (ஆ) 

இரவு 11.00 திருப்பலி (ஆ) 

டிெம் 25 (புதன்) காகல 8.30 கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (த) விஸ்மா அரங்கத்தில்  

நகைப்ப றும் காகல 9.00 திருப்பலி (த) 

காகல 8.30 கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (ஆ) 
ஆலைத்தில் நகைப்ப றும் 

காகல 9.00 திருப்பலி (ஆ) 

காகல 11.00 கிறிஸ்துமஸ் பாைல்கள் (ம) 
ஆலைத்தில் நகைப்ப றும் 

காகல 11.30 திருப்பலி (ம) 

காகல 11.30 திருப்பலி (மியான்) 
விஸ்மா அரங்கத்தில்  

நகைப்ப றும் 

டிெம் 26 (விைா) மாகல 7.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிெம் 27 (பவள்) காகல 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகல 7.00 திருமணி ஆ ாதலை (ஆ)  

டிெம் 28 (ெனி) 

 

மாகல 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

மாகல 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகல 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) திருக்குடும்  விழா 

டிெம் 29 (ஞாயிறு) 

 

சி ாக் 3: 2-6, 12-14 

சகாரைா 3: 12-29 

மத் 2: 13-15, 19-23 

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          

பதாகலப்க சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

 ங்கு தந்கத  அருள் ணிைாளர் ப்ப ட்ரிக் கஜாெப் 

                    

 
 

 

 

1. புத்தாண்டு திருப் லி கநரம்            

31 டிெம் ர் 2019 1 ஜைவரி 2020 

மாலை7.00 செபமாலை (த) காலை 8.30 செபமாலை (ஆ) @ ஆையம் 

மாலை7.30 
ஆண்டிறுதி வழிபாடு & 

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

இ வு10.00 செபமாலை (ஆ) காலை 8.30 செபமாலை (த) @ விஸ்மா அ ங்கம் 

இ வு10.30 
ஆண்டிறுதி வழிபாடு & 

திருப்பலி (ஆ) 
காலை 9.00 திருப் லி (த) @ விஸ்மா அ ங்கம் 

 

காலை11.00 செபமாலை (ம) @ ஆையம் 

காலை11.30 திருப் லி (ம) @ ஆையம் 

காலை11.30 திருப் லி (மிைான்) @ விஸ்மா அ ங்கம் 
 

2.  திருமண  திவு 

     2 ஆம் ஜைவரி 2020 முதல், நமது பங்கில் அ ொங்க திருமை பதிலவ  

    சதாைங்கவுள்ர ாம். இத்திருமை பதிவு அலைத்து கிறிஸ்துவர்களுக்கு மட்டுகம. 

    ரமல் விப ங்களுக்கு, அந்ரதானி 012 2883421க்கு சதாைர்ப்க் சகாள் ைாம். 
 

3. சிறுவர்களின் கிறிஸ்துமஸ் பகாண்ைாட்ைம்       

    இக்சகாண்ைாட்ைத்திற்காக நன்சகாலை வழங்கிய அலைத்து நல்   

     உள் ங்களுக்கும் மற்றும் பை வலகயில் உதவிகல  வழங்கிய அலைவருக்கும்,  

    இக்சகாண்ைாட்ைத்தின் செயற்குழு தங்களின் மைமார்ந்த நன்றிலயத் சதரிவித்துக்  

    சகாண்ைைர்.  
 

4. திருமுழுக்கு அருட்ொதைம் 

    எதிர்வரும் 5 ஜைவரி 2020, திருமுழுக்கு அருட்ொதைம் வழங்கப்படும். பதிவு  

    செய்ய விரும்புபவர்கள் பங்கின் அலுவைகத்லத நாைவும். 
 

5.  ங்கு அலுவலகம் 24 முதல் 27 டிெம் ர் வகர, மற்றும் 31 டிெம் முதல் 3 ஜைவரி வகர    

    கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு முன்னிட்டு திைக்கப் ைாது.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் மதைப்பரப்புப் பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்துககாள்ள 

வேண்டும் என்று நிதனக்கிைார்? 
 

மதைபரப்பானது இவேசுவுடனான நமது க ாந்த உைவிலிருந்துத் கதாடங்குகிைது  

நற்செய்தி மறைபரப்பானது  ஈடுபடும் நபர்களின் எண்ணிக்றக, அல்லது அதறன பரப்பும் 

அறமப்பு, அல்லது கிறைக்கக்கூடிய வளங்களின் அளவு ஆகியவற்ைால் உத்தரவாதம் 

அளிக்கப்படுவதில்றல. கிறிஸ்துவின் அன்பினால் ஊடுருவப்பட்டு, தூய ஆவியாரால் 

தன்றன வழிநைத்திக்சகாள்ளும், ஆண்ைவரின் சிலுறவ மரத்தில் தன்றன 

இறைத்துக்சகாண்டுள்ள ஒருவரால் மட்டுமம இந்த உத்தரவாதம் கிறைக்கிைது. 
 

இவேசுவின் ஆரம்ப அறிக்தகயிடுததை எவ்ோறு ேழங்குேது என்பதத நாம் 

அறிந்திருக்க வேண்டும் 

மறைக்கல்வியாளரின் உதடுகளிலிருந்து, இந்த முதல் நற்செய்தி அறிக்றக மீண்டும் மீண்டும் 

ஒலிக்க மவண்டும், “இமயசு கிறிஸ்து உம்றம அன்பு செய்கிைார்,  உம்றம மீட்பதற்கு தம் 

வாழ்றவ (உயிறர) வழங்கினார்,  உம்றம ஒளியூட்டி, வலுப்படுத்தி மற்றும்  விடுவிக்க 

இப்மபாது உமதருகில் ஒவ்சவாரு நாளும் வாழ்கின்ைார்” எனும்  இந்த ஆரம்ப அறிக்றகறய 

விை உறுதியான, ஆழமான, பாதுகாப்பான, அர்த்தமுள்ள மற்றும் ஞானத்தால் நிறைந்த 

அறிக்றக எதுவும் இல்றல. ” (நற்செய்தியின் மகிழ்ச்சி (#164) 

 


