
 
        

 

 

      

 
 

 

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 25  (ேனி) 

 

காதை 8.30 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 3ஆம் ஞாயிறு ப ாதுக்காைம் 

காதை 9.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) 
சீனப்புத்தாண்டுக் 

பகாண்டாட்டம் 

மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்)  

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம்  

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  
 

ஜன 26 (ஞாயிறு) 

 

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 27  (திங்க) காதை 6.30 திருப்பலி நலைப்சபறாது  

ஜன 28 (பேவ்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 29 (புதன்) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 30 (வியா) காதை 6.30 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

ஜன 31  (பவள்) இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) பதாடர்ந்து  திருமணி ஆராததன 

   

பிப்ர 01  (ேனி) 

 

காதை 10.30 திருமை திருப்பலி (த) Denis & Stephanie 

   மாதை 5.00 செபமாலை (ஆங்கிைம்) 
ஆண்டவதரக் காணிக்தகயாக 

அர் ணித்தல் விழா 

மாதை 5.30 ெகாய மாதா நவநாள் & திவ்விய நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாதை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்) பமழுகுவர்த்திதய ஆசிர்வதித்தல் 

பிப்ர  02 (ஞாயிறு) 

 

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)  

                                     
                                     

                                     

        

       ங்கு பேய்திகள்           
                                       

                                      
                                                     

                           

                                                      
                                                             

                                                                   

                                                  
                                                         

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்தன ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளானா          

பதாதைப்ப சி 03-33713053, பதா.நகல் 33737823 

 ங்கு தந்தத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் பஜாேப் 

                    

 
 

 

1.  ங்குத் திருவிழா அறிவிப்பு 

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

           பங்குத் திருவிழாவிற்கு தயார் செய்யும் சபாருட்டு, பங்கு மக்கள் அலைவரும்  

          இச்செப நாளில் கைந்துக் சகாள்ள அலழக்கப்படுகிறீர்கள். 
                 

    இ) பநாயில்பூசுதல் – வயதானவர்கள் மற்றும் பநாய்வாய்ப் ட்டவர்கள் 

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

          ஒவ்சவாரு திருப்பலிக்குப் பிறகு, ஆைய வாெலில் பதிவு நலைப்சபறும். 

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

     ஈ) திருப் லி ஒப்புக்பகாடுக்க  அல்ைது பூக்கள் அழங்காரத்துக்காக நன்பகாதட   

           வழங்க  விரும்புபவர்கள் ஒவ்சவாரு திருப்பலிக்குப் பிறகு ஆைய வாெலில்  

            பதிவுச் செய்யைாம்.                     
 

    ஈ) வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் 

         மாற்று திறைாளிகள் மற்றும் வயதாைவர்களுக்காக வாகைம் நிறுத்துமிைம்  

        ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும். பங்கு அலுவைகத்தில் ‘ பார்கிங்’        

       அட்ைவலைலய சபறைாம். 
          

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

     பங்கு திருவிழாலவ முன்னிட்டு நமது பங்கு இலளஞர் குழு ஏற்பாட்டில்   

    இலளஞர் மாநாடு நலைப்சபறவிருக்கின்றது. 

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

3.  ப ர்னடட் நாடகம் – 7 பிப்ரவரி 2020 

     இந்த நாைகத்திற்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க விரும்புவர்கள், வருகின்ற   

    19 ஆம் திகதி நலைப்சபறவுள்ள ஒத்திலகயில் கைந்துக் சகாள்ள    

    அலழக்கப்படுகிறீர்கள். இந்நிகழ்வுக்காக நன்சகாலை வழங்க விரும்புவர்கள்,  

    பங்கு அலுவைகத்தி நாைைாம். மமல் விபரங்களுக்கு, வின்ேன் 016 9782431. 
 

4.   மதறக்கல்வி பேய்தி 

     மலறக்கல்வி கற்றுக்சகாடுக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள், மலறக்கல்வி பணிக்குழுவில்  

     புதிய ஆசிரியராக பணியாற்ற விரும்பிைால், திபரோ ஜூட் 0169735810 லவத் 

     சதாைர்புக் சகாள்ளவும்.  

 

 
 

 

 

உங்கள் சககோதர சககோதரிகளுக்கு கசவை சசய்ைதில் மகிழ்ச்சி 
 

திருஅவை என்பது ைழக்கமாகக் கூறப்படுைதுபபால, நாம் ைந்து, பார்த்து, இடத்வை 

நிரப்பபி பின்னர்  வைளிபேறும் " பைடிக்வகப் பார்க்கும் அரங்கம்” அல்ல.  மாறாக, 

ஒதுங்கியிருந்து பைடிக்வகப் பார்க்காமல் திருஅவையின்  ைாழ்க்வகயில் ஈடுபடும் ஒரு 

பகுதியினராக இருக்க அவழக்கப்படுகிபறாம். நாம் ஓர் உள்ளூர் திருஅவையின் அல்லது ஒரு 

பங்கின்  உறுப்பினர்களாக இருக்கும்பபாது இது உண்வம நிவலோகிறது. நம்முவடே 

கடவுளுக்குப் பேவை வேய்ைதுபபால்  ஒருைருக்வகாருைர் பேவை வேய்ேவும் நாம் 

கடவமப்பட்டுள்பளாம்.  இது வைறும் கடவம உணர்விலிருந்து வேய்ேப்படுைதில்வல, 

மாறாக, மற்றைர்கவளக் கட்டிவேழுப்ப முற்படும் அன்பிலிருந்து வைளிப்படுகிறது 

எனலாம். 
 

அைபர சிலவரத் திருத்தூைராகவும் சிலவர இவறைாக்கினராகவும், பைறு சிலவர 

நற்வேய்திோளர்களாகவும், ஆேர்களாகவும், பபாைகர்களாகவும் ஏற்படுத்தினார். 

திருத்வைாண்டாற்ற இவறமக்கவள ஆேத்ைப்படுத்ைவும், கிறிஸ்துவின் உடவலக் கட்டி 

எழுப்பவும் இைர்கவள அைர் ஏற்படுத்தினார் ( எபப 4:11-12). 
 

சிந்தவைக்கு: இந்த பங்கிலும் அடிப்பவை திருஅவை சமூகத்திலும் நோன் ஒரு 

போர்வையோளரோ? 

 

 


