
 
        

 

 

      

 
 

 

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 08 (ேனி) 

 

மாடை 5.15 செபமாலை / நவநாள் 2 வது லூர்து மாதா ேவோள் 

மாடை 6.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) 
பதாைர்ந்து ேற்கருடண  வனி 

ேடைப்ப றும் 
 

பிப்ர 09 (ஞாயிறு) 

 

காடை 7.40 செபமாலை / நவநாள் (ஆ) 3 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

காடை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காடை 9.40 செபமாலை / நவநாள் (த)  

காடை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காடை 11.45 செபமாலை / நவநாள் (ம)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாடை 5.30 செபமாலை / நவநாள்  

மாடை 6.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம)  

பிப்ர 10 (திங்க) மாடை 7.30 செபமாலை / நவநாள் 4 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) தமிழ் திருப் லி @ விஸ்மா அரங்கம் 

பிப்ர 11 (பேவ்) காடை 9.00 திருமணி ஆராதலை & புகழ்ச்சி ஆராதலை 

காடை 10.00 செபமாலை / நவநாள் தூய லூர்து அன்டை ப ருவிழா 

காடை 10.30 திருப்பலி (ஆ/த/ம) உைக சோயாளிகளின் திைம் 

மாடை 7.30 செபமாலை / நவநாள் 5 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) தமிழ் திருப் லி @ விஸ்மா அரங்கம் 

பிப்ர் 12 (புதன்) மாடை 7.30 செபமாலை / நவநாள் 6 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) தமிழ் திருப் லி @ விஸ்மா அரங்கம் 

பிப்ர 13 (வியா) மாடை 7.30 செபமாலை / நவநாள் 7 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) தமிழ் திருப் லி @ விஸ்மா அரங்கம் 

பிப்ர 14 (பவள்) மாடை 6.30 திருமணி ஆராதலை 8 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

மாடை 7.30 செபமாலை / நவநாள்  

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) தமிழ் திருப் லி @ விஸ்மா அரங்கம் 

பிப்ர 15 (ேனி) 

 

காடை 10.00 செபமாலை / நவநாள் 9 வது லூர்து அன்டை ேவோள் 

  காடை 10.30 திருப்பலி (ஆ)  

மாடை 5.15 செபமாலை / நவநாள்  

மாடை 6.00 திருப்பலி (ஆ/த/ம) பதாைர்ந்து மரியாளின்  வனி 

பிப்ர 16 (ஞாயிறு) 

 
காடை 9.30 

 

திருப்பலி (ஆ) @ ஆையம் 

பதாைர்ந்து மரியாளின்  வனியும் 

விண்ணப் ங்கடள எரித்தலும் 

திருப்பலி (த) @ விஸ்மா 

திருப்பலி (ம) @ லூர்து 

மண்டபம் 

திருப்பலி (மியா) @ சமர்பி 

                                     
                                     

                                     

        

                                              

 

                                      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) 

          ஒவ்சவாரு திருப்பலிக்குப் பிறகு, ஆைய வாெலில் பதிவு நலடப்சபறும். 

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

     ஆ) திருப் லி ஒப்புக்பகாடுக்க  அல்ைது பூக்கள் அழங்காரத்துக்காக ேன்பகாடை   

           வழங்க விரும்புபவர்கள் ஒவ்சவாரு திருப்பலிக்குப் பிறகு ஆைய வாெலில்  

            பதிவுச் செய்யைாம்.                     
 

    இ) வாகைங்கள் நிறுத்துமிைம் 

         மாற்று திறைாளிகள் மற்றும் வயதாைவர்களுக்காக வாகைம் நிறுத்துமிடம்  

        ஏற்பாடு செய்துத் தரப்படும். பங்கு அலுவைகத்தில் ‘ பார்கிங்’        

       அட்டவலைலய சபறைாம். 
          

 

2.   15 ோட்கள் பமட்ஜுபகார்பஜ மற்றும் கிழக்கு ஐசராப் ாவிற்கு யாத்திடர 

     ஆன்மீக ஆலைாெகர்: திருத்தந்லத ப்சபட்ரிக் ல ாெப்    நாள்: 18 ஏப்ரல் 2020     

     அலழப்புக்கு: Topaz Travel & Tours Sdn. Bhd 03 79585511 அல்ைது 019 6688471. 

 
3.  மடைக்கல்வி பேய்தி 

     நமது பங்குத் திருவிழாலவ முன்னிட்டு வரும் 16ஆம் பிப்ரவரியன்று   

     மலறக்கல்வி வகுப்புகள் நலடப்சபறாது என்பலதக் கவைத்தில் சகாள்ள  

     லவண்டும். வழக்கம் லபாை அடுக்கடுத்த வாரம்  வகுப்புகள் நலடப்சபறும்.  
 

 

 

4. சுற்றுப்பிரக்காரத்தின் ச ாது ேக்கர வண்டி  யன் டுத்தல்  

பங்கு முதிலயார்கள், நடக்க முடியாதவர்கள், லநாயாளிகள்; 8 மற்றும் 15 ஆம் திகதி 

சுற்றுப்பிரகாரத்தில் கைந்துக் சகாள்ள விரும்புபவர்கள் தங்களின் சபயர்கலள 

வரலவற்பு குழுவிைரிடம் பதிவு செய்துக் சகாள்ளவும். ெக்கர வண்டி பயன்படுத்த  

வரலவற்பு குழுவிைர்கள் உதவிச் செய்வார்கள். 

மடைப்ச ாதடை 

 

அன்னை மரியானையயாட்டி திருத்தந்னத பிரான்சிஸ்: சேனையின் அணுகுமுனை 
 

‘ஆம்’ என்பது கடவுளிடம் சரணடடவதில் மரியா தன்டை வடரயறுக்கும் 

சசால்லாக உள்ளது.” மற்றவர்களின் ததடவகள் குறித்து அவர் எடுத்துக்சகாண்ட 

அக்கடறயும் அவர் எலிசசபத்துவின் இல்லத்திற்கு  வருடக தந்ததும் கடவுள் 

மட்டில்  மரியாவின் ‘ஆம்’ என்பது ஆரம்பத்தில் இருந்தத தசடவயின் 

அணுகுமுடறயாக இருந்தது. அண்டட வீட்டாரின் ததடவகடள திறந்த 

மைப்பான்டமயில் ஏற்பதில்தான் கடவுளிடம்  ஒருவர் சகாண்ட திறந்த 

மைப்பான்டம சவளிப்படுகிறது.  தமலும், இது சத்தம் அல்லது விளம்பரமின்றி 

காணப்படுகிறது. ஏசைன்றால் தர்மமும் இரக்கமும் ஒரு சவற்றி தகாப்டபயாக 

ஏற்கப்படத் ததடவயில்டல. 

  

சிந்தனைக்கு: மற்ைைர்களுக்கு நான் எவ்ைாறு சேனைகைாக உள்சேன்? 

 


