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ins telf you

ஜனவரி, 22 2023

ந ோய்ப்பூசுதல் ஒவ்வ ோரு சனிக்கிழமை
சகாயமாதா    ோள்க்கு பிறகு
வகோடுக்கப்படும், ைற்றுைl் 
ஞோயிற்றுக்கிழமை ைோமை 6 ைணி
திருப்பைிக்கு பிறகு வகோடுக்கப்படும்.

ஒவ்வ ோரு ஞோயிற்றுக்கிழமை
போ ைன்னிப்பு (ஒப்புரவு) சிற்றோைய்ததில்
திருப்பைிக்கு 30  ிைிடம் முன்
நகட்கப்படும். 

சகாயமாதாவிற்கு
விண்ணப்பம் மற்றும்
மன்றாட்டுக்கள்
(OLPH) 

வ ள்ளிக்கிழமை ைதியம் 12:00 
ைணிக்குள் உங்கள்  ிண்ணப்பம்
ைற்றும்  ன்றி வசய்திகமள
இங்கு சைர்ப்பிக்கவும் .
ைறு ோள் கோமை 10 ைணிக்கு
   ோள் ந ர்ததில்
 ோசிக்கப்படும்
உங்களுக்கு ஏநதனும்
நகள் ிகள்/கரு்ததுகள் இருந்தோல், 
ஆைய்ததில் ைின்னஞ்சல்
 ழியோக அனுப்பவும்
@1928ollklang@gmail.com
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பங்கு பராமரிப்பு பங்களிப்பு
மற்றும் காணிக்ககக்கள்
(PIHDM)

 ங்கி  ி ரம் CIMB BANK 8001835920 

கட்டண ரசீது ைற்றும் எதற்கோக
 ன்வகோமட வகோடுதிர்கள் என்பமத
ைின் அஞ்சல்  ழியோக வதரிய
படு்ததவும்

தங்களின்  ன்வகோமடகளுக்கு  ன்றி

திருஅம போஸ்கோ கோைம் கருப்வபோருள்:
திருஅகவகய மீண்டும்
கட்டியயழுப்புதல்

திருஅம கருப்வபோருள் 2022: 
அவர்கள் வாழ்வு யபறுவார்களாக —
யயாவான் 10:10

வாராந்திர
யெரால்டு மின்-
தாள்

ஆங்கிைம் ைைோய்
தைிழ் Nைண்வடரின் 

இகறவயனாடு
இகணக்கப்படுவது

32

ய ாயில்பூசுதல்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் ைரு்தது 
ைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்டிருந்தோள், 
அ ர்களுக்கு ந ோயில்பூசுதல்
வகோடுப்பதற்கு ஆைய அலு ைக்ததில்
வதரி ிக்கும்படி
நகட்டுக்வகோள்ளப்படுகிறரீ்கள்
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ஜனவரி 22 
(ஞாயிறு)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - (எசாயா 9:1-4, யகாரி 1: 10-13,17, மத்யதயு 4: 12-23 / 4: 12-17)                       
6:00 கோமை இமறப்புகழ், 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ), 7:30 கோமை இமறப்புகழ், கோமை 8:00
திருப்பைி (ஆ), கோமை 9:30 இமறப்புகழ் (த), 10:00 கோமை திருப்பைி (த), ைோமை12:00 
இமறப்புகழ் (ை), ைோமை 12:30 திருப்பைி (ை), 6:00 ைோமை திருப்பைி (ஆ)

ஜனவரி 23
(திங்கள்)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - புனித எமயரன்ஸியானா
(எபி 9: 15, 24-28, மாற்கு 3: 22-30) சனீ புத்தாண்டு அலுவலகம் விடுமுகற  ாள்

ஜனவரி 24 
(யசவ்வாய்)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - தூய பிரான்சிஸ் சயலசியார்
(எபி 10: 1-10, மாற்கு 3: 31-35) சனீ புத்தாண்டு அலுவலகம் விடுமுகற  ாள்
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

ஜனவரி 25 
(புதன்)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - திருத்தூதர் பவுல் மனமாற்ற விழா
(திரு பணி 22: 3-16 / 9: 1-22 , மாற்கு 16: 15-18)
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

ஜனவரி 26
(வியாழன்)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - புனிதர் தியமாத்யதயு
(எயர 31: 31-34, தியமா 2: 1-6, யயாவான் 8: 31-36)
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

ஜனவரி 27
(யவள்ளி)

யபாதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - தூய ஆஞ்சலா யமர்சி
(எபி 10: 32-39, மாற்கு 4: 26-34) 
கோமை வசபைோமை ( ஆ), 7:30 ைோமை திருைணி ஆரோதமன (ஆ) | 8:30 ைோமை திருப்பைி (ஆ)

ஜனவரி 28
(சனி)

யபாதுக்காலம் 4ஆம் வாரம் - தாமஸ் அக்குயினாஸ்
(எசா 26:1-6, உயரா15:4-9, மத்யதயு 3:1-12) 
10:00 கோமை சகோய அன்மன    ோள் (சிற்றோையம்) | 5:20 ைோமை வசபைோமை (ஆ) | 6:00 
ைோமை திருப்பைி (ஆ)

ஜனவரி 29 
(ஞாயிறு)

யபாதுக்காலம் 4ஆம் வாரம் - (எசா 26:1-6, உயரா15:4-9, மத்யதயு 3:1-12)                                                  
6:00 கோமை இமறப்புகழ், 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ), 7:30 கோமை இமறப்புகழ், கோமை 8:00
திருப்பைி (ஆ), கோமை 9:30 இமறப்புகழ் (த), 10:00 கோமை திருப்பைி (த), ைோமை12:00 
இமறப்புகழ் (ை), ைோமை 12:30 திருப்பைி (ை), 6:00 ைோமை திருப்பைி (ஆ)

திருப்பலி அட்டவகண
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திருஅம  ிதி புதுப்பிப்புகள்
முதல்கோணிக்மக :(14-15.01.2023): 
RM9,043.00
வகபி கோணிக்மக : RM759.00
அன்பு கோணிக்மக : RM139.00
உங்கள் வபருந்தன்மைக்கு  ன்றி

யபாது அறிவிப்புக்கள்
பங்கு திரு ிழோ சுட்ட்ருபிரகோரம்

10-16  யதில் உட்படட ைமறக்கல் ி
ைோண ர்கமள பங்கு திரு ிழோ
சுற்றுப்பிரகோர்ததிற்கு பூக்கள்
தூவு தற்கோக அமைகிநறோம்

இந்த சுற்றுப்பிரகோர்ததிற்கு பூக்கள்
நதம படுகின்றன, அதனோல்
பூக்கமள வகோடு்தது ஆதரவு
வகோடுக்கும்படி நகட்டு வகோள்கிநறோம்

வதோடர்புக்கு Reena  +601124305011 
அல்ைது Theresa +60192833938

பங்கு திரு ிழோ திருப்பைி
ஒப்புக்வகோடு்ததல் ைற்றும்  ன்வகோமட
ஒவ்வ ோரு திருப்பைிக்கு பிறகு ஆைய
ைற்றும் சிற்றோைய  ோசல்களில் திருப்பைி
ஒப்புக்வகோடுக்கைோம்., ன்வகோமடயும்
 ழங்கைோம்
தயவுவசய்து ஆதர ளிக்கவும்

ைமறக்கல் ி  குப்புகள் வதோடக்கம்
ைற்றும் ைமறக்கல் ி ஆசிரியர்கள்
உறுதிப்படு்ததுதல்
மூன்று வைோழிகளிலும் ைமறக்கல் ி
 குப்புகள் 29/1/23 ஞோயிற்றுக்கிழமை
வதோடங்குகிறது
• தைிழ்: கோமை 8:00 
• ஆங்கிைம்: கோமை 9:45
• ைைோய்: கோமை 11:00
ைற்றும் ைமறக்கல் ி ஆசிரியர்கள்
உறுதிப்படு்ததல் சடங்கு ஒவ்வ ோரு
திருப்பைியில்  மடவபறும் ஆங்கிைம்: 
கோமை 8:00, தைிழ் கோமை 10:00 
ைைோய்: கோமை 12:00

பங்கு திரு ிழோவுக்கு முன்பு
ஆன்ைீக தயோரிப்பு
2/2/23  ியோழன் - 7:30 ைோமை
திருைணி ஆரோதமன (ஆ/ை) 
 ழி ட்ததுப ர் அருள்பணியோளர்
ஆண்ட்ரூ ைோணிக்கம்
3/2/23 வ ள்ளி - 7:30 ைோமை
திருைணி ஆரோதமன (த) 
 ழி ட்ததுப ர் அருள்பணியோளர்
ஆல்பர்ட் (தைிழ் ோடு)

தூய ஆ ியோரின்
வசயல்போடு(கரு்ததரங்குக்கு)
நைற்கண்ட தமைப்மப முன்னிட்டு
அருள்பணியோளர் Fr Albert (தைிழ் ோடு) 
அ ர்களோல்  ட்ததப்படும்
நததி : 04.02.2023
ந ரம் : 8.30am - 12.00pm

7 அருங்வகோமட வெபம்
பணிக்குழு அமன மரயும்
வெபக்குழு ில் இமணந்து
இமற மன நபோற்ற அமழக்கிறது
திங்கட்கிழமை : தைிழ் - 8:15pm –
10:15pm
வசவ் ோய் கிழமை : ஆங்கிைம் -
8:15pm – 10:15pm
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