
 
        

 

 

      

 
 

 

பிப்ரவரி மாதக் கருப்ப ாருள் : அவரது காயங்களால் நீங்கள் குணமடைந்தீர்கள் 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : சேடவ பேய்வதில் என் மகிழ்ச்சி 

2020ஆம் ஆண்டு  கருப்ப ாருள்: மகிழ்ச்சியுைன் குணமளிக்க அனுப் ப் ட்சைாம்  
 

 

 ங்கு திருப் லி சேரங்கள் 
 

 

திகதி சேரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

பிப்ர 01 (ேனி) 

 
மாடை 5.00 பே மாடை (ஆங்கிைம்) 

ஆண்ைவடரக் காணிக்டகயாக 

அர் ணித்தல் விழா 

மாடை 5.30 ேகாய மாதா ேவோள் & திவ்விய ேற்கருடண ஆசீர்வாதம்  

மாடை 6.00 திருப் லி (ஆ) பமழுகுவர்த்திடய ஆசிர்வதித்தல் 
 

பிப்ர 02 (ஞாயிறு) 

 

காடை 7.40 காடை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காடை 8.00 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

காடை 9.40 காடை புகழ் (தமிழ்)  

காடை 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காடை 11.45 காடை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப் லி (மைாய்)  

மாடை 5.40 மாடை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாடை 6.00 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

   

பிப்ர 03 (திங்க) காடை 6.30 திருப் லி ேடைப்ப றாது  

பிப்ர 04 (பேவ்) காடை 6.30 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

பிப்ர் 05 (புதன்) காடை 6.30 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

பிப்ர 06 (வியா) காடை 6.30 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

பிப்ர 07 (பவள்) மாடை 6.30 திருமணி ஆராதடை 01வது லூர்து மாதா ேவோள் 

மாடை 7.30 பே மாடை / ேவோள்  

இரவு 8.00 திருப் லி (ஆ/த/ம)  

பிப்ர 08 (ேனி) 

 

மாடை 3.00 திருமண திருப் லி (ஆ) JOSEPH & CHERYL 

  மாடை 5.15 பே மாடை / ேவோள் 02 வது லூர்து மாதா ேவோள் 

மாடை 6.00 திருப் லி (ஆ/த/ம) 
பதாைர்ந்து ேற்கருடண  வனி 

ேடைப்ப றும் 

பிப்ர 09 (ஞாயிறு) 

 

காடை 7.40 பே மாடை / ேவோள் (ஆ)  

காடை 8.00 திருப் லி (ஆங்கிைம்)  

காடை 9.40 பே மாடை / ேவோள் (த)  

காடை 10.15 திருப் லி (தமிழ்)  

காடை 11.45 பே மாடை / ேவோள் (ம)  

ே. கல் 12.15 திருப் லி (மைாய்)  

மாடை 5.40 பே மாடை / ேவோள்   

மாடை 6.00 திருப் லி (ஆ/த/ம)  

                                     
                                     

                                     

        

       

                                       

                                      ங்கு பேய்திகள்           
                                                     

                           

                                                      
                                                             

                                                                   

                                                  
                                                         

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்டை ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளாைா          

பதாடைப்ச சி 03-33713053, பதா.ேகல் 33737823 

 ங்கு தந்டத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் சஜாேப் 

                    

 
 

 

1.  ங்குத் திருவிழா அறிவிப்பு 

    அ) சோயில்பூசுதல் – வயதாைவர்கள் மற்றும் சோய்வாய்ப் ட்ைவர்கள் 

           ோள்: 11 பிப்ரவரி (பேவ்வாய்)    சேரம்: காடை 10.30 (திருப் லியில்) 

          ஒவ்பவாரு திருப் லிக்குப் பிறகு, ஆைய வாேலில்  திவு ேடைப்ப றும். 

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

     ஆ) திருப் லி ஒப்புக்பகாடுக்க  அல்ைது பூக்கள் அழங்காரத்துக்காக ேன்பகாடை   

           வழங்க விரும்பு வர்கள் ஒவ்பவாரு திருப் லிக்குப் பிறகு ஆைய வாேலில்  

             திவுச் பேய்யைாம்.                     
 

    இ) வாகைங்கள் நிறுத்துமிைம் 

         மாற்று திறைாளிகள் மற்றும் வயதாைவர்களுக்காக வாகைம் நிறுத்துமிைம்  

        ஏற் ாடு பேய்துத் தரப் டும்.  ங்கு அலுவைகத்தில் ‘  ார்கிங்’        

       அட்ைவடணடய ப றைாம். 
          

2.  இடளஞர் மாோடு - 7,8, மற்றும் 9 பிப்ரவரி 2020 

      ங்கு திருவிழாடவ முன்னிட்டு ேமது  ங்கு இடளஞர் குழு ஏற் ாட்டில்   

     இடளஞர் மாோடு ேடைப்ப றவிருக்கின்றது.  ங்கு இடளஞர்கள் அடைவரும்   

    இதில் கைந்துக் பகாள்ள அடழக்கப் டுகிறீர்கள். 

     கட்ைணம்: ரிம 50 (ேட்டை மற்றும் உணவு)  வயது: 14 வயதுக்கு சமற் ட்சைார் 
    

3.  ப ர்ைைட் ோைகம் – 7 பிப்ரவரி 2020 

      ங்கு மக்கள் அடைவரும் இரவு 8 மணி திருப் லிக்குப் பிறகு, ேமூக  

     மண்ை த்தில்  ேடைப்ப றும்  ப ர்ைைட் ோைகத்திற்கு அடழக்கப் டுகிறீர்கள்.  

      நுடழவு இைவேம். 
 

4.   மடறக்கல்வி பேய்தி 

     மடறக்கல்வி கற்றுக்பகாடுக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள், மடறக்கல்வி  ணிக்குழுவில்  

     புதிய ஆசிரியராக  ணியாற்ற விரும்பிைால், திசரோ ஜூட் 0169735810 டவத் 

     பதாைர்புக் பகாள்ளவும்.  

 

 
 

 

 

“ஆண்டவரை எனது உள்ளம் பெோற்றிப் பெருரைப் ெடுத்துகின்றது. என் மீட்ெைோம் கடவுரள 

நிரனத்து எனது ைனம் பெருவரக பகோள்கின்றது.” (லூக்கோ 1: 46-47) 

 
 

இம்ைோதம் லூக்கோ 1:46-ன் கருப்பெோருளுடன் நைது ெங்குத் திருவிழோரவக்  பகோண்டோடுகிபறோம். 

எனபவ,  இம்ைோத ைரறக்கல்விரை அன்ரன ைரிைோ ெற்றிை திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ் அவர்களின் 

சிந்தரனக்பகற்ெ அர்ப்ெணிப்பெோம். 

  

அன்ரன ைரிைோரவபைோட்டி திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ்: கடவுளின் திருவுளத்ரத நம்புங்கள் 

 

அன்ரன ைரிைோவுக்கோன ைங்கள வோர்த்ரத நற்பெய்தியில், கடவுள் ைரிைோரள நிரனவகூர்ந்து அவரை 

“பதோடக்கத்திலிருந்பத” பதர்ந்தோர் என்ெது பதளிவோகிறது. "இரறைருளோல் நிரறவுபெற”, கடவுளின் 

அன்ெோல் நிைப்ெப்ெட, அன்ரன ைரிைோ பெய்தரதப் பெோலபவ, கடவுளுரடை வோர்த்ரதரைக் 

பகட்ெதும், அவருரடை திருவுளத்ரத முழுரைைோக நம்புவதும் அவசிைம். ைரிைோ, தர்க்கரீதிைோன 

வோதங்களில் தன்ரன ஈடுெடுத்தவில்ரல; ஆண்டவருரடை வழியில் தரடகரள 

ஏற்ெடுத்தவுமில்ரல.  ஆனோல் அவர் உடனடிைோக தன்ரன அர்ப்ெணித்து தூை ஆவிைோரின் பெைலுக்கு 

இடைளித்தோர் ”. 

 

சிந்தரனக்கு: கடவுளின் திருவுளத்ரத நோன் உண்ரையிபலபை நம்புகிபறனோ? 

 


