
        

 

 

      

 
 

 

ஜனவரி மாதக் கருப்ப ாருள் : நமது உள்ளத்ததயும் கண்கதளயும் திறப்ப ாம். 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : பேதவ பேய்வதில் என் மகிழ்ச்சி 

2020ஆம் ஆண்டு  கருப்ப ாருள்: மகிழ்ச்சியுடன் குணமளிக்க அனுப் ப் ட்படாம்  

 
 

 ங்கு திருப் லி பநரங்கள் 
 

 

திகதி பநரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

ஜன 04  (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) ஆண்டவரின் திருக்காட்சி 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  
 

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)  

   

ஜன 06  (திங்க) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

ஜன 07 (பேவ்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

ஜன 08 (புதன்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

ஜன 09 (வியா) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆ))  

ஜன 10  (பவள்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

   

ஜன 11  (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 12 (ஞாயிறு) 

எோ 42: 1-4, 6-7 

தி. ணி 10: 34-38 

மத் 3: 13-17 

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 புத்தாண்டு மற்றும் ததைவர்களின் ஒன்றுக்கூடும் நிகழ்வு 

    திகதி: 22 ஜனவரி (புதன்)   இடம்: விஸ்மா அரங்கம்  

    இந்நிகழ்வில் அலைத்து அதிெ மற்றும் பணிக்குழு தலைவர்களும் கைந்துக் 

   சகாள்ள  அலைக்கப்படுகிறீர்கள். 
     
 

2.  சீனப்புத்தாண்டுக் பகாண்டாட்டம் 

     திகதி: 25ஆம் ஜனவரி  பநரம்: காதை 8.30 மணிக்கு பே மாதையும் அதன்பின்  

     திருப் லியும் நதடப்ப றும். 
 

3. ப ாங்கல் விழா 2020 

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

   சகாண்ைாைவுள்ளளாம்.செைவிைங்கலள ஈடுகட்ை  நன்சகாலை  வைங்க   

   விரும்புளவார் ஆைய வாெலில் அல்ைது ஆைய அலுவைகத்திலும் வைங்கைாம்.   

   நன்றி 
 

 
 

 

 

4.  திருஅதவயும் – கைாச்ோரமும் 

    வருகின்ற 11ஆம் திகதி ஜைவரி மாதம், காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 மணி   

    வலர , நமது பங்குத் தந்லத அருள்பணியாளர் ப்சபட்ரிக் ளஜாெப் அவர்கள்  

    திருஅலவயும் – கைாச்ொரமும் என்ற தலைப்பில் சொற்சபாழிவு ஒன்லற  

   ஆற்றவுள்ளார். ஆகளவ, பங்கு மக்கள் அலைவரும் இதில் கைந்துக் சகாள்ளும்படி  

    அலைக்கப்படுகிறீர்கள். கட்ைைம் இைவெம். 

 
 

5.  2020  ங்குத் திருவிழா ேந்திப்புக் கூட்டம் 

    நாள்: 9 ஜனவரி 2020 (வியாழன்)    பநரம்: இரவு 8 மணி     இடம்: பமர்பி மண்ட ம் 

    இப் ங்கு திருவிழாவிற்கு உதவி பேய்ய விருப்புவர்களும் இக்கூட்டத்திற்கு  

    அதழக்கப் டுகிறீர்கள். 

 

 
 

 

 

2020 பங்குக் கருபபொருள்  "சேவை பேய்ைதில் என் மகிழ்ச்சி" 
 

 

இந்த ஆண்டு நமது பங்கு "சேவை சேய்ைதில் என் மகிழ்ச்சி" என்பவத கருசபொருளொக 

ஏற்றுக்சகொண்டுள்ளது. திருமுழுக்குப் சபற்ற  கத்சதொலிக்கர்கள் என்ற நமது அவைப்பு, 

அவைைரிலும் மிகப் சபரிய பணியொளரொை இசயசு கிறிஸ்துைொல் சைளிப்படுத்தப்பட்ட 

சேவை மைப்பொன்வமவயக் சகொண்டிருக்க சைண்டும்.  
 

நம் ேமூகத்தில், மைப்புண்கவள ஆற்றுதல் , சீர்த்திருத்தம் மற்றும்  உருமொற்றம் சேய்தல் 

ஆகியைற்றொல்  மற்றைர்களுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் பணி சேய்ய அைர் தைது பணியின் மூலம் 

நமக்குக் கற்பித்தொர்.  
 

அடிப்பவட திருஅவை ேமூகங்களில் அல்லது பணிக்குழுக்களில் தங்கள் பணிகளின் மூலம்  

பங்கின் ைொழ்க்வகயில் ஏற்கைசை ஈடுபட்டுள்ள அவைைருக்கும், கடவுளின் அன்பு 

சதொடர்ந்து பணியொற்ற  உந்துதலொக இருக்கட்டும்.  
 

பணி சேய்யும்  அவைப்புக்கு இன்னும் பதிலளிக்கொத மற்றைர்களுக்கு, இந்த புதிய ஆண்டு 

நமது பணிக்கொை  அவைப்பில் ஒரு புதிய சதொடக்கத்வதக் சகொண்டு ைரட்டும். சமலும் பணி 

அல்லது சேவை சேய்ைதில் உள்ள மகிழ்ச்சிவய, நமக்கும் நம்  குடும்பங்களுக்கும் 

ைைங்கப்பட்ட பன்மடங்கு ஆசீர்ைொதங்கவளயும் இவைந்து அனுபவிப்சபொம். 
 

ஆகசை, புனித லூர்து அன்வை பங்கு மக்களொகிய  நொம் மனிதகுலத்திற்கொை நமது பணியின் 

மூலம் மற்றைர்களுக்கு நம்பிக்வகவயத் தருசைொம், சயொைொன் 2: 5-ல் கொைப்படும், “அைர் 

உங்களுக்குச் சேொல்ைசதல்லொம் சேய்யுங்கள்” எனும் அன்வை மரியொளின் சேய்திவய ஏற்ற 

ஊழியர்கவளப் சபொல, தூய ஆவியொரின் குரலுக்கு சேவிேொய்ப்சபொம். 

 

 

திருமண  திவு 

2 ஆம் ஜைவரி 2020 முதல், நமது பங்கில் அரொங்க திருமை பதிலவ சதாைங்கவுள்ளளாம். 

இத்திருமை பதிவு அலைத்து கிறிஸ்துவர்களுக்கு மட்டுபம.ளமல் விபரங்களுக்கு, 

 அந்பதானி 012 2883421 அல்ைது பேரன் 012 4212701 சதாைர்புக் சகாள்ளைாம். 
 

 


