
        

 

 

      

 
 

 

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 11  (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  
 

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)  

   

ஜன 13  (திங்க) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

ஜன 14 (பேவ்) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது 
குருவானவர்களின் வருடாந்திர 

பமய்ப்புப்  ணி கூட்டம் 
ஜன 15 (புதன்) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது 

ஜன 16 (வியா) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது 

ஜன 17  (பவள்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

   

ஜன 18  (ேனி) 

 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 2ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காைம் 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 19 (ஞாயிறு) 

 

காதை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காதை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காதை 10.15 திருப் லி  நதடப்ப றாது  

காதை 11.45 காலை புகழ் (மைாய்)  

ந. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாதை 6.00 திருப்பலி (தமிழ்) ப ாங்கல் திருப் லி 

                                     

                                     

                                             

  
                                                     

                           

                                                      ங்கு பேய்திகள்   

                                       

                                                  
                                                    

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்தன ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளானா          

பதாதைப்ப சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

 ங்கு தந்தத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் பஜாேப் 

                    

 
 

 

 

1. கிறிஸ்துவர்களின் ஒற்றுதமக்கான பே  வாரம் 2020 

    திகதி: 18 ஜனவரி (ேனி)   பநரம்: காதை 8 - மதியம் 12 வதர   இடம்: பமர்பி அரங்கம் 

    பமல் வி ரங்களுக்கு, Mathew Alex 0 12-323 5313. 
     

 

2.  3-ஆவது வார இறுதி இதறப் ணி – 11 & 12 ஜனவரி  

    பநரம்: ேனி (மாதை 7 – இரவு 8)  ஞாயிறு (காதை 8- மதியம் 2 & மாதை 7 – இரவு 8)  
   
 

3.  ங்குத் திருவிழா அறிவிப்பு 

    அ) சிற்பறடு – பங்கு திருவிழாவின் சிற்றறடுகள், பங்கு அறிக்லக மைர்கற ாடு  

          றெர்த்துத் தரப்படும்.  
 

    ஆ) பே ம் மற்றும் தியான நாள் – 31 ஜனவரி (பவள்ளி) 

           பங்குத் திருவிழாவிற்கு தயார் செய்யும் சபாருட்டு, பங்கு மக்கள் அலைவரும்  

          இச்செப நாளில் கைந்துக் சகாள்  அலழக்கப்படுகிறீர்கள். 
     

    இ) பநாயில்பூசுதல் – வயதானவர்கள் மற்றும் பநாய்வாய்ப் ட்டவர்கள் 

           நாள்: 11 பிப்ரவரி (பேவ்வாய்)     பநரம்: காதை 10.30 (திருப் லியில்) 

       பமல் வி ரங்களுக்கு அல்ைது  திவு பேய்ய, Hazel Gomez (016 6756006) 
 

    ஈ) வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் 

         மாற்று திறைாளிகள் மற்றும் வயதாைவர்களுக்காக வாகைம் நிறுத்துமிைம்  

        ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும். பங்கு அலுவைகத்தில் ‘ பார்கிங்’ அட்ைவலைலய  

        சபறைாம். 
          

4.  இதளஞர் மாநாடு  - 7,8, மற்றும் 9 பிப்ரவரி 2020 

     பங்கு திருவிழாலவ முன்னிட்டு நமது பங்கு இல ஞர் குழு ஏற்பாட்டில்   

    இல ஞர் மாநாடு நலைப்சபறவிருக்கின்றது. 

     கட்டணம்: ரிம 50 (ேட்தட மற்றும் உணவு)   வயது: 14 வயதுக்கு பமற் ட்படார் 
    

5.  ப ர்னடட் நாடகம் – 7 பிப்ரவரி 2020 

     இந்த நாைகத்திற்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க விரும்புவர்கள், வருகின்ற   

    19 ஆம் திகதி நலைப்சபறவுள்  ஒத்திலகயில் கைந்துக் சகாள்     

    அலழக்கப்படுகிறீர்கள். இந்நிகழ்வுக்காக நன்சகாலை வழங்க விரும்புவர்கள்,  

    பங்கு அலுவைகத்தி நாைைாம். றமல் விபரங்களுக்கு, வின்ேன் 016 9782431. 

 

 
 

 

 

உங்கள் கடவுளுக்குச் சேவை சேய்ைதில் கிட்டும்  மகிழ்ச்சி  

 

நாம் சேவை சேய்ைது நமது  சோந்த மாட்சிக்காக அல்ல, மாறாக நம்முவைய ஆண்ைைவை 

மாட்சிப்படுத்துைதற்காகசை சேவை சேய்கி சறாம்.  கைவுளின் சகாவைகள் சகாண்ை 

அைைது சேயல் வீைர்களாகவும்,   நாம் சேய்யும் எல்லாைற்றிலும் அைவை 

மாட்சிப்படுத்துைதன் மூலமும் கைவுவள சபாற்றுகிசறாம் மாட்சிப்படுத்துகிசறாம். சேயல் 

வீைர்கள் எனும் ைவகயில், அைர் நமக்குக் சகாடுத்த சகாவைகவளப் பயன்படுத்துைதன்ைழி  

கைவுவளப் சபாற்றுகிசறாம். அைைது அக்சகாவைகள் யாவும் தக்க வைத்துக் 

சகாள்ைதற்கன்று.  மாறாக,  பகிர்ந்து சகாள்ளசை கைவுள் நம்வம தனித்துைமாகப் 

பவைத்துள்ளார்.  கைவுள் சகாடுத்த சகாவைகள் மூலம் நாம் அைவை 

மாட்சிப்படுத்துகிசறாம், சபாற்றுகிசறாம். சேவை சேய்ைது நம்வமப் பற்றியது அல்ல. நாம் 

சேவை சேய்யும் சபாது நமக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும், அது மற்றைர்கவளப் பற்றியதும் 

அல்ல. நாம் சேவை சேய்யும் சபாது மற்றைர்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும், அது கைவுவளப் 

சபாற்றி அைவை மாட்சிப்படுத்துைதாகும். 

 

சிந்தவைக்கு : ேமூகத்திற்கு சேவை சேய்ய நான் பயன்படுத்தக்கூடிய என்னில் உள்ள 

சகாவை யாது? 

 

 

சீனப்புத்தாண்டுக் பகாண்டாட்டம் - 25ஆம் ஜனவரி   

பநரம்: காதை 8.30 மணிக்கு பே மாதையும் அதன்பின் திருப் லியும் நதடப்ப றும் 
 

 

2020 புத்தாண்டு மற்றும் ததைவர்களின் ஒன்றுக்கூடும் நிகழ்வு - 22 ஜனவரி (புதன்)    

இடம்: விஸ்மா அரங்கம்   இந்நிகழ்வில் அதனத்து அதிே மற்றும்  ணிக்குழு ததைவர்களும் கைந்துக் 

பகாள்ள  அதழக்கப் டுகிறீர்கள். 

 


