
 
        

 

 

      

 
 

 

மார்ச் மாதக் கருப்ப ாருள் : கடவுள் உன்னில் ப ருவகக பகாண்டுள்ளார். 

 ங்கு கருப்ப ாருள் : பேகவ பேய்வதில் என் மகிழ்ச்சி 

2020ஆம் ஆண்டு  கருப்ப ாருள்: மகிழ்ச்சியுடன் குணமளிக்க அனுப் ப் ட்படாம்  
 

 

 ங்கு திருப் லி பேரங்கள் 
 

 

திகதி பேரம் நிகழ்வுகள் வி ரம் 

பிப்ர 29 (ேனி) 

 

மாகை 5.00 செபமாலை (ஆ) தவக்காைத்தின் 1-ஆம் ஞாயிறு 

மாகை 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

   

மார்ச் 01 (ஞாயிறு) 

பதா.நூ 2: 7-9. 3, 

1-7. 

உபரா 5: 12-19 

மத் 4: 1-11 

காகை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகை 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காகை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகை 11.50 காலை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகை 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

மார்ச் 02 (திங்க) காகை 6.30 திருப் லி ேகடப றாது  

மார்ச் 03 (பேவ்) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 04 (புதன்) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 05 (வியா) காகை 6.30 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 06 (பவள்) காகை 6.30 சிலுலவப்பாலத (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி 

மதியம் 12.45 சிலுலவப்பாலத (ஆ) சதாடர்ந்து திருப்பலி 

இரவு 7.30 சிலுலவப்பாலத ( ஆ & ம)   

இரவு 8.00 திருப்பலி (த) சதாடர்ந்து  சிலுலவப்பாலத  (த) 

மார்ச் 07 (ேனி) மாகை 5.00 செபமாலை (ஆ) தவக்காைத்தின் 2-ஆம் ஞாயிறு 

  மாகை 5.30 ெகாய மாதாவின் நவநாள் மற்றும் நற்கருலை ஆசீர்வாதம் 

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆ)  

மார்ச் 08 (ஞாயிறு) 

 

காகை 7.40 காலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

காகை 8.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

காகை 9.40 காலை புகழ் (தமிழ்)  

காகை 10.15 திருப்பலி (தமிழ்)  

காகை 11.50 காலை புகழ் (மைாய்)  

ே. கல் 12.15 திருப்பலி (மைாய்)  

மாகை 5.40 மாலை புகழ் (ஆங்கிைம்)  

மாகை 6.00 திருப்பலி (ஆங்கிைம்)  

                                     
                                                                                  

 

 

 

 

        

                                                  

                                                     

 

                           

                                                      

                                                             ங்கு பேய்திகள் 

                                                                   

                                                  
                                                         

                                                 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        லூர்து அன்கை ஆையம்.114, ஜாைான் பதங்கு கிளாைா          

பதாகைப்ப சி 03-33713053, பதா.ேகல் 33737823 

 ங்கு தந்கத  அருள் ணியாளர் ப்ப ட்ரிக் பஜாேப் 

                    

 
 

 

1. மகறக்கல்விச் பேய்திகள் 

    படிவம் 4 மாைவர்களின் சபற்ற ார் ஆசிரியர் ெந்திப்புக் கூட்டம். 

     திகதி: 01 மார்ச் 2020    பேரம்: காகை 9.30      இடம்: ேமூக மண்ட ம் 
  

2. தவக்காைத்தில் அன்றாட திருப் லிகள் 

    நமது பங்கு தந்லத சவவ்றவறு பங்குகளில் நலடசபறும் ஒப்புரவு  

   ெடங்கிற்குச் செல்ைவுள்ளதால், இத்தவக்காைத்தில் (பேவ்வாய் – வியாழன்) வலர  

   திருப்பலிகள் அலைத்தும் காகை 6.30 க்கு நலடப்சபறும். 
 

3. கிள்ளான் மாவட்ட ஒப்புரவுச் ேடங்கு 
     

    புனித றபதுரு & பவுல் ஆையம்  

    03 மார்ச் (பேவ்வாய்) @ இரவு 8 மணிக்கு  

     புனித அன்ைம்மாள் ஆையம்  

    11 மார்ச் (புதன்) @ மாகை 7.30 

    புனித இரட்ெகர் & லூர்து அன்லை ஆையம்  

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

4. கத்பதாலிக்க விவர அகடவு புத்தகம் & ஓர்படா விற் கை 

    நமது கத்றதாலிக்க விவர அலடவு புத்தகம் & ஓர்றடா புத்தகத்லத வாங்க    

   விரும்புபவர்கள் பங்கு அலுவைகத்தில் அல்ைது லூர்து கலடயில் சப ைாம்.  

   இப்புத்தகத்தின் விலை ரிம 13.00 ஆகும். 
 
 

 

5. கத்பதாலிக்க திருமண தயாரிப்பு  யிற்சி 

    நமது பங்கில் திருமை பயிற்சி வரும் 01 மார்ச் ஆம் திகதி, பிற்பகல் 1.00 மணிக்கு  

   ஆரம்பிக்கவுள்ளது. கைந்துக்சகாள்ள விரும்பும் தம்பதிகள் ஆைய   

   அலுவைகத்லதத் சதாடர்புக் சகாள்ளவும். 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

மகறப்ப ாதகை 
 

தவக்காலத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் சேவவ சேய்வது    

இந்த தவக்காலத்தில் பங்கின் கருப்பபாருளை நாம் பதாடர்ந்து சிந்திக்ளகயில், நாம் 

அளைவரும் ஒருவருக்பகாருவர் மகிழ்ச்சியுடன் நமது சேளவயில் 

தழுவிக்பகாள்ைக் கூடிய சில நளடமுளை அம்ேங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து 

பகாள்ை விரும்புகிசைாம். 
 

சேலவீனங்களில் ச ான்பு 

நீங்கள் வழக்கமாக உங்கள் பணத்ளத எதற்குச் பேலவிடுகிறீர்கள் என்பளதப் பற்றி 

சிந்தியுங்கள். நீங்கள் அதிகமாை ஆளடகளை வாங்குகிறீர்கைா? பவளியில் இரவு 

உணவிற்கு அதிகமாக பேலவு பேய்கிறீர்கைா? சநான்பின் சபாது நீங்கள் “இந்த 

தவக்காலத்தில்  உங்களின் சநான்பாக,  உங்கள்  பேலவிைங்களில் ஒன்ளைத் 

சதர்ந்பதடுத்து, வழக்கமாகச் பேலவழிக்கும் பணத்ளதச் சிக்கைப்படுத்தி, 

மிஞ்சியளத  உள்ளூர் பதாண்டு அளமப்புக்ளுக்குக் பகாடுங்கள்.  
 

40 இரக்கச் சேயல்கள்  

40 கனிவாை பேயல்களைச் பேய்ய உறுதிபயடுங்கள்.   அவற்றுள்,  நீங்கள் நீண்ட 

காலமாக அளழக்காத ஒருவளர அளழப்பதாகவும் இருக்கலாம்; ஓர் ஏளழகளுக்கு 

உணவு வழங்கலாம:  சநாயுற்ைவர்களைச் பேன்று  ேந்திக்கலாம் அல்லது சூப் 

(இலவே உணவு)  ேளமயலளையில் தன்ைார்வத் பதாண்டு பேய்யலாம். 

 

 


