
 
        

 

 

      

 
 

 

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 22 (ேனி) 

சேவி 19: 1-2. 17-18 

1 பகா 3: 16-23 

மத் 5: 38-48 

 

மாடே 5.00 செபமாலை (ஆ) ப ாதுக்காேம் 7-ஆம் ஞாயிறு 

மாடே 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாடே 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   
 

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

காடே 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காடே 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காடே 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காடே 11.50 காலை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாடே 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாடே 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

பிப்ர 24 (திங்க) காடே 6.30 திருப் லி ேடைப றாது  

பிப்ர 25 (பேவ்) காடே 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

பிப்ர் 26 (புதன்) 

 

   விபூதி புதன் 

காடே 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

பிற் கல் 1.00 திருப்பலி (ஆ)  

இரவு 8.00 திருப்பலி (ஆ/ம) ஆேயத்தில் ேடைப்ப றும் 

இரவு 8.00 திருப்பலி (த) விஸ்மா அரங்கில் ேடைப்ப றும் 

பிப்ர 27 (வியா) காடே 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

பிப்ர 28 (பவள்) காடே 6.30 சிலுலவப்பாலத திருப்பலி (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி 

மதியம் 12.45 சிலுலவப்பாலத திருப்பலி (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி 

இரவு 7.30 சிலுலவப்பாலத ( ஆ & ம)   

இரவு 8.00 திருப்பலி (த) சதாடர்ந்து  சிலுலவப்பாலத  (த) 

பிப்ர 29 (ேனி) 

 

மாடே 5.00 செபமாலை (ஆ) தவக்காேத்தின் 1-ஆம் ஞாயிறு 

  மாடே 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாடே 6.00 திருப்பலி (ஆ) 
ஆயத்த கிறிஸ்தவர்கடளத் 

சதர்வுக்கு அனுப்பும் ேைங்கு 

மார்ச் 01 (ஞாயிறு) 

பதா.நூ 2: 7-9. 3, 

1-7. 

உசரா 5: 12-19 

மத் 4: 1-11 

காடே 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காடே 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காடே 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காடே 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காடே 11.50 காலை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாடே 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாடே 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

                                     
                                                                          

        

 

 

 

 

        

 

                                       ங்கு பேய்திகள்           

                                                     

 

                           

                                                      
                                                             

                                                                   

                                                  
                                                         

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்டை ஆேயம்.114, ஜாோன் பதங்கு கிளாைா          

பதாடேப்ச சி 03-33713053, பதா.ேகல் 33737823 

 ங்கு தந்டத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் சஜாேப் 

                    

 
 

 

1. மடறக்கல்விச் பேய்திகள் 

    படிவம் 4 மாைவர்களின் சபற்ற ார் ஆசிரியர் ெந்திப்புக் கூட்டம். 

     திகதி: 01 மார்ச் 2020    சேரம்: காடே 9.30      இைம்: ேமூக மண்ை ம் 
 

2. 2020  ங்கு திருவிழா பகாண்ைாட்ைத்தின் ேன்றி அறிக்டக 

    நமது பங்குத் திருவிழா மிகவும் சி ப்பான முல யில் நடந்றதரியலமக்காக நமது  

   பங்கு தந்லத அருட்பணியாளர் ப்சடப்ரிக் ற ாெப் அவர்களும், பங்கு  

   திருவிழாவின் அலனத்து பணிக்குழு உறுப்பினர்களும் தங்களின் மனமார்ந்த  

   நன்றிலயத் சதரிவித்துக் சகாள்கின் னர். 
 

3. தவக்காேத்தில் அன்றாை திருப் லிகள் 

    நமது பங்கு தந்லத சவவ்றவறு பங்குகளில் நலடப்சபறும் ஒப்புரவுச்   

   ெடங்கிற்குச் செல்ைவுள்ளதால், இத்தவக்காைத்தில் (பேவ்வாய் – வியாழன்) வலர  

   திருப்பலிகள் அலனத்தும் காடே 6.30 க்கு நலடப்சபறும். 
 

4. கிள்ளான் மாவட்ை ஒப்புரவுச் ேைங்கு 
     

    புனித றபதுரு & பவுல் ஆையம்  

    03 மார்ச் (பேவ்வாய்) @ இரவு 8 மணிக்கு  

     புனித அன்னம்மாள் ஆையம்  

    11 மார்ச் (புதன்) @ மாடே 7.30 

    புனித இரட்ெகர் & லூர்து அன்லன ஆையம்  

   16 மார்ச் ( திங்கள்) @ இரவு 8.00 ( மாடே 7.30 திருப் லிக்குப் பிறகு) 
 

5. கத்சதாலிக்க விவர அடைவு புத்தகம் & ஓர்சைா விற் டை 

    நமது கத்றதாலிக்க விவர அலடவு புத்தகம் & ஓர்றடா புத்தகத்லத வாங்க    

   விரும்புபவர்கள் பங்கு அலுவைகத்தில் அல்ைது லூர்து கலடயில் சப ைாம்.  

   இப்புத்தகத்தின் விலை ரிம 13.00 ஆகும். 
 

6. வாகைங்கள் நிறுத்துமிைம் 

    கான்சவன்ட் பள்ளியின் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் 22 பிப்ரவரி மற்றும் 23  

   பிப்ரவரியன்று, பழுதுப்பார்க்கும் பணிகள் நடக்கவிருப்பதால் அவ்விரு  

   நாட்களுக்கு மூடப்படும் என்பதலனக் கருத்தில் சகாள்க. 
 

7. புகுமுகத் சதர்வுச் ேைங்கு 

    இைம்: திருக்குடும்  ஆேயம் , காஜாங்    ோள்: 01 மார்ச் 202  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

மடறப்ச ாதடை 

 

அன்னை மரியானையயாட்டி திருத்தந்னத பிரான்சிஸ்:  தாய் மமரி - பணிவு, 

அன்பு மற்றும் யமன்னமயின் முன்மாதிரி 

நாம் அன்னை மரியானைப் பார்க்கும்பபாதெல்லாம், அன்பு மற்றும் 

தமன்னம ஆகியைற்றின் புரட்சிகர ென்னமனய மீண்டும் நம்புகிப ாம். 

ஆைால் அன்னையில் மைத்ொழ்னமயும் தமன்னமயும் பலவீைருக்குரியனை 

என்பது மட்டுமல்ல,  மா ாக,  ெங்கனை முக்கியமாைைர்கைாகக் 

காட்டிக்தகாள்ை  மற் ைர்கனை பமாசமாக நடத்துபைாருக்கும் உரியது. 

சிந்தனைக்கு : நான் மைத்தாழ்னமயும் கனிவும் மிக்கைரா? 

 

 


