
 
        

 

 

      

 
 

 

மார்ச் மாதக் கருப்ப ாருள் : கடவுள் உன்னில் ப ருவகக பகாண்டுள்ளார். 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : பேகவ பேய்வதில் என் மகிழ்ச்சி 

2020ஆம் ஆண்டு  கருப்ப ாருள்: மகிழ்ச்சியுடன் குணமளிக்க அனுப் ப் ட்படாம்  
 

 

 ங்கு திருப் லி பேரங்கள் 
 

 

திகதி பேரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

மார்ச் 07 (ேனி) மாகை 5.00 செபமாலை (ஆ) தவக்காைத்தின் 2-ஆம் ஞாயிறு 

மாகை 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   

மார்ச் 08 (ஞாயிறு) 

பதா.நூ 12: 1-4 

2 திபமா 1, 8-10 

மத் 17, 1-9 

காகை 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகை 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காகை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகை 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகை 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

மார்ச் 09 (திங்க) காகை 6.30 திருப் லி ேகடப றாது  

மார்ச் 10 (பேவ்) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 11 (புதன்) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 12 (வியா) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 13 (பவள்) காகை 6.00 சிலுலவப்பாலத (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி (ஆ) 

மதியம் 12.45 சிலுலவப்பாலத (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி (ஆ) 

இரவு 7.30 சிலுலவப்பாலத (ஆ & ம)   

இரவு 8.00 திருப்பலி (த) சதாடர்ந்து  சிலுலவப்பாலத  (த) 

மார்ச் 14 (ேனி) மாகை 5.00 செபமாலை (ஆ) தவக்காைத்தின் 3-ஆம் ஞாயிறு 

  மாகை 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆ) முதைாம் பதர்வு (RCIA) 

மார்ச் 15 (ஞாயிறு) 

தி.பவளி17,3-7 

பரா 5,1-2. 5-8 

பயா 4, 5-42 

காகை 7.40 காலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகை 9.40 காலைப்புகழ் (தமிழ்)  

காகை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகை 11.50 காலைப்புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகை 5.40 மாலைப்புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  
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பமான்ப்ப ார்ட் மாணவர்களின் திறந்த இல்ை விழா 

சமான்ப்பபார்ட் மாலைவர்கள் சிைர் இவ்வாரம் ஆையத்திபை அவர்களது திறந்த இல்ை விழா 

பற்றிச்சீட்டுகலள விற்பதற்காக நமது ஆையத்திபை இருப்பார்கள். திறந்த இல்ை விழா வரும் 10 பம 

2020, காலை 9.00-மாலை 4.00 வலர நலடப்சபறும். 

        லூர்து அன்கை ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளாைா          

பதாகைப்ப சி 03-33713053, பதா.ேகல் 33737823 

 ங்கு தந்கத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் பஜாேப் 

                   

 

 

1. பேராயர் அலுவலகச் செய்தி 

பகாலாலம்பூர் மாமறை மாவட்டத்தில் ஒப்புரவுச் ெடங்கு ரத்து. 

அதிகரித்து வரும்  ககொரரொனொ வவரஸ் மனிதனுக்கு-மனிதன் கதொற்றுவவதயும் பொவ 

அறிக்வக ரகட்கும் திருப்பணியொளர்கள் ஆகிரயொரின் ரமலும் பரவொமல் தடுக்கும் 

முயற்சியொக, ரகொலொலம்பூர் மொமவைமொவட்ட ரபரொயர் ஜூலியன் லியொவ் அவர்தம் 

ஆரலொசவன குழுவினருடன் கலந்து ரபசி, ஒப்புரவு அருட்சொன சடங்குகவள 

தற்கொலிகமொக  ரத்து கசய்ய முடிகவடுத்துள்ளொர். தனிநபர் ஒப்புரவு உட்பட, பங்குகளில் 

ஒப்புரவு சடங்கு உடனடியொக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆபத்து அவசர ரவவளயில் பங்குத் 

தந்வதயுடன் கதொடர்பு ககொள்ளவும். 

ரநொயுற்றிருப்பவர்கள் கநருங்கிய கதொடர்பு ஏற்படும் சூழவலத் தடுக்க திருப்பலியில், 

கூட்டங்களில் அல்லது ஒன்றுகூடல்களில்  கலந்துககொள்ள ரவண்டொம். 

2. நமது ேங்கில் பமய்ப்புப்ேணிக்கான தற்போறதய விதிமுறைகள் 

நமது நொட்டில் விவரவொகப் பரவி வரும் ககொரரொனொ வவரஸ்(COVID-19) கொரணத்தொல் 

மொமொவைமொவட்டத்தின் பரிந்துவரகளின்படி அடுத்த அறிவிப்புவவர கீழ்கண்டவவ 

உடனடி  நவடமுவையில் இருக்கும். 

அ) அவனத்து பங்கு பணிக்குழுக்களும் இதர  குழுக்களும் ஆலய வளொகத்தில் 

எந்தகவொரு கூட்டங்கவளயும் ஒன்றுகூடல்கவளயும்  நடத்துவவதத் தவிர்க்க 

ரவண்டும். அவனத்து சந்திப்பு அவைகவளயும் பூட்டுமொறு பங்கு அலுவலகத்திற்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

ஆ) மவைக்கல்வி, ஆர்.சி.ஐ.ஏ மற்றும் சி.எம்.பி.சி வகுப்புகள் மட்டுரம ரபரொயரின் மறு 

அறிவிப்புவவர திட்டமிடப்பட்டபடி கதொடரும். 

       அவனத்து வொர இறுதி மற்றும் வொர நொட்களில் திருப்பலிகள் வழக்கம்ரபொல 

கதொடரும். இவைரவண்டல் கசய்ய வருரவொருக்கு ஆலயம் நொள் முழுவதும் இரவு 

10:00 மணி வவர திைந்திருக்கும். ஆலய வளொகத்தில் இருக்கும்ரபொது அவனவரும் 

நல்ல தனிப்பட்ட சுகொதொரத்வதக் கவடப்பிடிக்க ரவண்டும். 

       இவவ தவிர, ரபரொயரின் உத்தரவுப்படி ரநொய்வொய்ப்பட்டவர்கள், முதியவர்கள் 

மற்றும் எளிதில் பொதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் திருப்பலியில் கலந்து 

ககொள்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிைொர்கள். கதொவலக்கொட்சியில் 

திருப்பலியின் ரநரடி ஒளிபரப்வபப் பின்பற்ைவும் ஆன்மீக ஒன்றிப்வபக் 

கவடப்பிடிக்கவும் அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிைொர்கள். 

3. ேமது ஆைய கருப்ப ாருளில் ேட்கட விற் கை  

நமது பங்கு இலளஞர்கள், இவ்வாண்டிற்கான கருப்சபாருலளக் சகாண்டு ெட்லடகள் 

விற்பலன செய்கிறார்கள். எனபவ, அலத வாங்கி ஆதரவு வழங்குமாறு 

பகட்டுக்சகாள்கிபறாம்.  
4. அலனத்து ஸ்.பி.எம் பதர்வு எழுதி, பதர்ச்சிகலளப் சபற்ற மாைவர்களுக்கும்   

வாழ்த்துக்கள்.  

 

 
 

 

 

 

 

 

மகறப்ப ாதகை 
 

தவக்காலத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் பெறவ செய்வது    

இந்த தவக்கொலத்தில் பங்கின் கருப்கபொருவள நொம் கதொடர்ந்து சிந்திக்வகயில், நொம் 

அவனவரும் ஒருவருக்ககொருவர் மகிழ்ச்சியுடன் நமது ரசவவயில் தழுவிக்ககொள்ளக் 

கூடிய சில நவடமுவை அம்சங்கவள உங்களுடன் பகிர்ந்து ககொள்ள விரும்புகிரைொம். 

தவக்கொலத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் ரசவவ கசய்தல். 
 

ெமூக பிரச்சிறனகள்  

உங்கள் தவக்கொலத்தின்  தர்ம கசயலின்  ஒரு பகுதியொக, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக பிரச்சிவன 

(குடிரயற்ைம், மனித கடத்தல், இனகவறி, சுற்றுச்சூழல், கபொது கல்வி, குழந்வத வறுவம) 

பற்றி ரமலும் அறிய  முயற்சி கசய்யுங்கள். 

நீங்கள் ரதர்ந்கதடுத்தப் பிரச்சிவன கதொடர்பொக மனித மொண்பில் அக்கவையுள்ள  ஒரு 

நிறுவனத்திற்கு நன்ககொவட அளிக்க முயற்சி கசய்யுங்கள்.  
 

உங்கள் அண்றட வீட்டாறரப் ேற்றி சதரிந்து சகாள்ளுங்கள்;  

உங்கவள அறிமுகப்படுத்துங்கள்;  அல்லது உங்கள் கதரு / கதொகுதியில் கொணப்படும் 

வயதொன முதியவர் ஒருவருக்கு உணவளிக்க உங்கள் இரவு உணவவத் திட்டமிடுங்கள். 

 

 


