
 
        

 

 

      

 
 

 

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 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) @ 

லூ.மண்டபம் 

திருப்பலி (மியா) @ சமர்பி 

பிப்ர 17 (திங்க) காடை 6.30 திருப் லி ேடைப றாது  

பிப்ர 18 (பேவ்) காடை 6.30 திருப்பலி (ஆ) குருவாைவர்களின் தியாைம் 

பிப்ர் 19 (புதன்) காடை 6.30 திருப் லி ேடைப றாது குருவாைவர்களின் தியாைம் 

பிப்ர 20 (வியா) காடை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

பிப்ர 21 (பவள்) காடை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

காடை 7.00 திருமணி ஆராதலை (ஆ)  

பிப்ர 22 (ேனி) 

 

காடை 10.30 திருமண திருப்பலி (ஆ) Noel & Natalie 

மதியம் 3.00 திருமண திருப்பலி (ஆ) Jerome & Jessica 

மாடை 5.00 செபமாலை (ஆ) ப ாதுக்காைம் 7-ஆம் ஞாயிறு 

  மாடை 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலண ஆசீர்வாதம் 

மாடை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

பிப்ர 23 (ஞாயிறு) காடை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காடை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காடை 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காடை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காடை 11.50 காலை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாடை 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாடை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

                                     
                                     

                                     

        

 

 

 

 

        

                                        

                                       

     ங்கு பேய்திகள்           
                                                     

 

                           

                                                      
                                                             

                                                                   

                                                  
                                                         

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்டை ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளாைா          

பதாடைப்ச சி 03-33713053, பதா.ேகல் 33737823 

 ங்கு தந்டத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் சஜாேப் 

                    

 
 

 

1. 15 ோட்கள் பமட்ஜுபகார்பஜ மற்றும் கிழக்கு ஐசராப் ாவிற்கு யாத்திடர 

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

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

 
2. 2020  ங்கு திருவிழா பகாண்ைாட்ைத்தின் ேன்றி அறிக்டக 

    நமது பங்குத் திருவிைா மிகவும் சிறப்பாை முலறயில் நடந்லதரியலமக்காக நமது  

   பங்கு தந்லத அருட்பணியாளர் ப்சடப்ரிக் ல ாெப் அவர்களும், பங்கு  

   திருவிைாவின் அலைத்து பணிக்குழு உறுப்பிைர்களும் தங்களின் மைமார்ந்த  

   நன்றிலயத் சதரிவித்துக் சகாள்கின்றைர். 
 

 

 

 

3. அடைத்து அதிே தடைவர்களின் ேந்திப்பு 

    திகதி: 19 பிப்ரவரி 2020     லநரம்: இரவு 8     இடம்: சமர்பி மண்டபம் 

     

4. விபுதி புதன் திருப் லிகள் – 26 பிப்ரவரி 2020 

    காலை 6.30 – திருப்பலி (ஆ) இரவு 8.00 – திருப்பலி (ஆ & ம) @ ஆையம் 

    மதியம் 1.00 – திருப்பலி ( ஆ) இரவு 8.00 – திருப்பலி (த) @ விஸ்மா அரங்கம் 

    விபுதி புதன் என்பது லநான்பு மற்றும் தர்மத்தின் நாளாகும். 

 

5.  டழய குருத்சதாடைகடள எரித்தல் 

   சென்ற ஆண்டு பயன்படுத்திய குருத்லதாலைகலள வரும் 23 பிப்ரவரி க்குள்   

   ஆையத்தின் வாெலில் லவக்கப்பட்டிருக்கும் கூலடக்குள்லளா அல்ைது  

   ஆையத்தின்  அலுவைகத்திலைா ஒப்பலடக்கவும்.  

 

மடறப்ச ாதடை 

 

அன்னை மரியானையயாட்டி திருத்தந்னத பிரான்சிஸ்: : அருள்மிகப்யெற்ற கன்னி 

மரியா  'இயயசுவின் ைடிைத்னத சரியாகப் பின்ெற்றும் ஒரு ைாயில்' 

 

விண்ணகம் யசல்லும் ைழி கடிைமாைது, அதன் நுனைைாயிய ா குறுகியது.  

ஆைால் குறுகிய ைாயிலின் ைழியாக தாயை நுனைந்த இயயசுவின் தாய் மரியா, 

அைனர அண்டிைருயைாருக்கு உதவுைார்.  அன்னை மரியானை "விண்ணக ைாயில்" 

என்ற யெயரில் அனைக்க ாம். புரியாத நின யிலும்,   ைாள் தன் ஆன்மானை 

ஊடுருவியப் யொதும் கூட அைர் [இயயசுனை] முழு மைதுடன் ைரயைற்று, 

ைாழ்க்னகயின் ஒவ்யைாரு நாளும் அைனரப் பின்யதாடர்ந்தார்.. அருள்மிகப் யெற்ற 

கன்னி மரியா "இயயசுவின் ைடிைத்னத சரியாகப் பின்ெற்றும் ஒரு ைாயில்: 

அனைைனரயும் யகாரும் அனைைருக்கும் திறந்திருக்கும் இயயசுவின் இருதயத்தின் 

ைாயில், " 
 

சிந்தனை: நான் முழு மைதுடன் என் இதயத்னத இயயசுவுக்குத்  திறந்துள்யேைா? 

 

 


