
        

 

 

      

 
 

 

மாதாந்திர கருப்ப ாருள் : நமது உள்ளத்ததயும் கண்கதளயும் திறப்ப ாம். 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : பேதை பேய்ைதில் என் மகிழ்ச்சி 

இவ்ைாண்டு கருப்ப ாருள்: மகிழ்ச்சியுடன் குணமளிக்க அனுப் ப் ட்படாம்  
 

 ங்கு திருப் லி பநரங்கள் 

திகதி பநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

டிேம் 28 (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) திருக்குடும்  விழா 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  
 

டிேம் 29 (ஞாயிறு) 

 

சிராக் 3: 2-6, 12-14 

சகாலைா 3: 12-29 

மத் 2: 13-15, 19-23 

காதை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காதை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காதை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காதை 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாதை 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

டிேம் 30 (திங்க) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

டிேம் 31 (பேவ்) மாதை 7.00 செபமாலை (த)  

மாதை 7.30 ஆண்டிறுதி ைழி ாடு & திருப் லி (த) 

இரவு 10.00 செபமாலை (ஆ)  

இரவு 10.30 ஆண்டிறுதி ைழி ாடு & திருப் லி (ஆ) 

ஜன 01 (புதன்) 

 

இதறைனின் 

அன்தனயாகிய 

தூய கன்னி மரியா 

 

காதை 8.30 செபமாலை (த) விஸ்மா அரங்கத்தில்  

நதடப்ப றும் காதை 9.00 திருப்பலி (த) 

காதை 8.30 செபமாலை (ஆ) 
ஆையத்தில் நதடப்ப றும் 

காதை 9.00 திருப்பலி (ஆ) 

காதை 11.00 செபமாலை (ம) 
ஆையத்தில் நதடப்ப றும் 

காதை 11.30 திருப்பலி (ம) 

ஜன 02 (வியா) மாதை 7.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 03  (பைள்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

ஜன 04  (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) ஆண்டைரின் திருக்காட்சி 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 05 (ஞாயிறு) 

எோ 60: 1-6 

எப  3: 2-3, 5-6 

மத் 2: 1-12 

 

காதை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காதை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காதை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காதை 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாதை 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

                                     

                                    பங்கு செய்திகள்   

                                             
                                   

 

                           

                                      

                                               
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்தன ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளானா          

பதாதைப்ப சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

 ங்கு தந்தத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் பஜாேப் 

                    

 
 

 

 

1. 2020 ஆண்டிற்கான ததைைர்களின் ஒன்றுக்கூடும் நிகழ்வு 

    திகதி: 22 ஜனைரி (புதன்)   இடம்: விஸ்மா அரங்கம்  

     
 

2.  திருமண  திவு 

     2 ஆம் ஜைவரி 2020 முதல், நமது பங்கில் அரொங்க திருமை பதிலவ  

    சதாைங்கவுள்ல ாம். இத்திருமை பதிவு அலைத்து கிறிஸ்துைர்களுக்கு மட்டுபம. 

    லமல் விபரங்களுக்கு, அந்லதானி 012 2883421க்கு சதாைர்ப்க் சகாள் ைாம். 
 

3. மதறக்கல்வி அறிவிப்பு 

     மலறக்கல்வி வகுப்புகள் வரும் 6 ஜைவரி 2020 முதல் நலைப்சபறும். 

     1. தமிழ் சமாழி வகுப்புகள் காலை 8 மணிக்கு 

     2. ஆங்கிை சமாழி வகுப்புகள் காலை 9.45 மணிக்கு 

     3. மைாய் சமாழி வகுப்புகள் காலை 11 மணிக்கு  
  
 

 

4. புத்தாண்டு ைாழ்த்துக்கள் 

    நமது பங்குத் தந்லத அருள்பணியா ர் ப்சபட்ரிக் லஜாெப் அவலராடு லெர்ந்து,   

    நமது பங்கு லபரலவ உறுப்பிைர்கள் அலைவரும் தங்களின் புத்தாண்டு  

    வாழ்த்துக்கல த் சதரிவித்துக் சகாள்கின்றைர். ஆண்ைவருலைய ஆசீரும்  

    அருளும் என்சறன்றும் அலைவரின் மீது இருப்பதாக.  
 

5. புனித வின்ேன்ட் டி  வுல் அன்பு இல்ைம் (Rumah SVP Klang) 

    வரும் 31 மற்றும் 01 ஆம் ஜைவரி, புனித  வின்ென்ட் டி பவுல் அன்பு இல்ைம்   

     உறுப்பிைர்கள் தங்களின் இல்ைத்திற்காக நன்சகாலை சபறுவதற்கு ஆைய  

    வாெலில் இருப்பார்கள். ஆகலவ, தாரா  உள் த்லதாடு அவர்களுக்கு நன்சகாலை  

    வழங்குலவாமாக 
 

6.  ப ாங்கல் விழா 2020 

அடுத்த மாதம் 19/1/2020 திகதி நமது  ங்கில் ப ாங்கல் விழாதை 

பகாண்டாடவுள்பளாம்.பேைவினங்கதள ஈடுகட்ட  நன்பகாதட  ைழங்க 

விரும்புபைார் ஆைய ைாேலில் அல்ைது ஆைய அலுைைகத்திலும் ைைங்கைாம். நன்றி 
 

 

 

 

 
 

 

 

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் மதைப்பரப்புப் பற்றி நீங்கள் என்ன அறிந்துககாள்ள 

வேண்டும் என்று நிதனக்கிைார்? 
 

நமது சுக மண்டலத்திலிருந்து (Comfort zone) கேளிவே ேர வேண்டும். 

ஆர ோக்கியமற்ற நிலையில் தனது ச ோந்த போதுகோப்புடன் ஒட்டிக்சகோண்டுள்ள 

திருஅலைலய விட, கோயப்பட்ட, துன்புறும்,  அழுக்கோன திருஅலைலய நோன் விரும்பி 

ரதர்வு ச ய்கிரறன். ஏசனனில்,  அதுதோன்  சதருக்களில் சைளிரய ைந்து பயணிக்கும் 

திருஅலை.   சிைந்தி ைலைப்ரபோல் தன்லன லமயப்படுத்திக்சகோண்டு,   ஆரை ங்கள் 

மற்றும் நலடமுலறகளின் ைலையில் சிக்கிக்சகோண்டு, தன்லன முற்றிலும் 

கட்டிப்ரபோட்டுக்சகோண்ட ஒரு திருஅலை எனக்குத் ரதலையில்லை. 

 (நற்ச ய்தியின் மகிழ்ச்சி # 49) 

 

அதனேருக்கும் நற்கெய்தி அறிவிக்கப்பட வேண்டும்  

இரயசு நமக்கு கற்பிப்பது, அைர் சகோணர்ந்த நற்ச ய்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு 

மட்டும் உரித்தோனது அல்ை. மோறோக, அது மனிதகுைம் முழுைதற்கும் அறிவிக்கப்பட 

ரைண்டியதோகும். 

 

 


