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ஜனவரி, 01 2023

ந ோய்ப்பூசுதல்ஒவ்வவோரு சனிக்கிழமை

சகாயமாதா  வ ோள்க்குபிறகு

வகோடுக்கப்படுை், ைற்றுை்

ஞோயிற்றுக்கிழமைைோமல 6 ைணி

திருப்பலிக்குபிறகுவகோடுக்கப்படுை்.

ஒவ்வவோரு ஞோயிற்றுக்கிழமை

போவைன்னிப்பு (ஒப்புரவு) சிற்றோலயத்தில்

திருப்பலிக்கு 30  ிமிடை்முன்

நகடக்ப்படுை். 

சகாயமாதாவிற்கு
விண்ணப்பம் மற்றும்
மன்றாட்டுக்கள்
(OLPH) 

வவள்ளிக்கிழமைைதியை் 12:00 

ைணிக்குள் உங்கள்விண்ணப்பை்

ைற்றுை்  ன்றிவசய்திகமளஇங்கு

சைரப்்பிக்கவுை் .

ைறு ோள் கோமல 10 ைணிக்கு

 வ ோள் ந ரத்தில்

வோசிக்கப்படுை்

உங்களுக்கு ஏநதனுை்

நகள்விகள்/கருத்துகள் இரு ்தோல், 

ஆலயத்தில்மின்னஞ்சல் வழியோக

அனுப்பவுை்

@1928ollklang@gmail.com
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பங்குபராமரிப்பு பங்களிப்பு
மற்றும்காணிக்ககக்கள்
(PIHDM)

வங்கிவிவரை்CIMB BANK 8001835920 

கட்டணரசீதுைற்றுை்எதற்கோக
 ன்வகோமடவகோடுதிரக்ள்என்பமத
மின்அஞ்சல்வழியோகவதரிய
படுத்தவுை்

தங்களின்  ன்வகோமடகளுக்கு ன்றி

திருஅமவ போஸ்கோ கோலை் கருப்வபோருள்:

திருஅகவகயமீண்டும்

கட்டியயழுப்புதல்

திருஅமவகருப்வபோருள் 2022: 

அவரக்ள் வாழ்வுயபறுவாரக்ளாக—

யயாவான் 10:10

வாராந்திர
யெரால்டுமின்-
தாள்

ஆங்கிலை் ைலோய்

தமிழ் ைண்வடரின்

இகறவயனாடு
இகணக்கப்படுவது

32

யநாயில்பூசுதல்

குடுை்பஉறுப்பினரக்ள் ைருத்துவ

ைமனயில்அனுைதிக்கப்படட்ிரு ்தோள், 
அவரக்ளுக்கு ந ோயில்பூசுதல்

வகோடுப்பதற்குஆலயஅலுவலகதத்ில்

வதரிவிக்குை்படி

நகடட்ுக்வகோள்ளப்படுகிறீரக்ள்
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ins telf you

ஜனவரி 01 
(ஞாயிறு)

இறைவனின் அன்றனயாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா- (எண் 6: 22-27, கலா வாசகம் 4: 4-
7, லூக்கா 2: 16-21)  6:00 காறல இறைப்புகழ், 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ), 7:30 காறல
இறைப்புகழ், காறல 8:00 திருப்பலி (ஆ), காறல 9:30 இறைப்புகழ் (த), 10:00 காறல திருப்பலி
(த), மாறல12:00 இறைப்புகழ் (ம), மாறல 12:30 திருப்பலி (ம), 6:00 மாறல திருப்பலி (ஆ)

ஜனவரி 02
(திங்கள்)

பபாதுக்காலம்
(திரு யயாவா 2: 22-28, யயாவான் 1: 19-28) அலுவலகம் விடுமுறை நாள்

ஜனவரி 03 
(பசவ்வாய்)

பபாதுக்காலம்
(திரு யயாவா 2: 29- 3: 6, யயாவான் 1: 29-34) 

6:00 காறலஇறைப்புகழ் | 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ) | 7:00 காறல பசபமாறல (ஆ)

ஜனவரி 04 
(புதன்)

பபாதுக்காலம்
(திரு யயாவா 3: 7-10, யயாவான்  1: 35-42) 

6:00 காறல இறைப்புகழ் | 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ) | 7:00 காறல பசபமாறல (ஆ)

ஜனவரி 05
(வியாழன்)

பபாதுக்காலம்
(திரு யயாவா 3: 11-21, யயாவான் 1: 43-51)
6:00 காறல இறைப்புகழ் | 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ) | 7:00 காறல பசபமாறல (ஆ)

ஜனவரி 06
(பவள்ளி)

பபாதுக்காலம்
(திருத்தூதர் யயாவா 5: 5-6, 8-13, மாற்கு 1: 7-11) 

6:00 காறல இறைப்புகழ் | 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ) | 7:00 மாறல புகழ்ச்சிஆராதறன (த) 
பதாடர்ந்து திருப்பலி (த)

ஜனவரி 07
(சனி)

பபாதுக்காலம் - ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பபருவிழா
(எசா 60: 1-6, எயப 3: 2-3, 5-6, மத்யதயு 2: 1-12) 

10:00 காறல சகாய அன்றன நவநாள் (சிற்ைாலயம்) | 5:20 மாறல பசபமாறல (ஆ) | 6:00 
மாறல திருப்பலி (ஆ)

ஜனவரி 08 
(ஞாயிறு)

பபாதுக்காலம் - ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பபருவிழா
(எசா 60: 1-6, எயப 3: 2-3, 5-6, மத்யதயு 2: 1-12) 6:00 காறல இறைப்புகழ், 6:30 காறல திருப்பலி (ஆ),
7:30 காறல இறைப்புகழ், காறல 8:00 திருப்பலி (ஆ), காறல 9:30 இறைப்புகழ் (த), 10:00 காறல 
திருப்பலி (த), மாறல12:00 இறைப்புகழ் (ம), மாறல 12:30 திருப்பலி (ம), 6:00 மாறல திருப்பலி (ஆ)

திருப்பலிஅட்டவகண
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திருஅறவ நிதி புதுப்பிப்புகள்
முதல்காணிக்றக : (24-25.12.2022):
RM32,659.00
பகபி காணிக்றக : (25.12.2022): 
RM3,022.00
அன்பு காணிக்றக: (25.12.2022): 
RM176.00
உங்கள் பபருந்தன்றமக்கு நன்ைி

பபாங்கல் பகாண்டாட்டம்
யததி : 15.01.2023

யநரம் :  மாறல 4.00 மணிக்கு 
பபாங்கல் சறமயல் இடம்பபறும்
பதாடர்ந்து மாறல 6.00 மணிக்கு
திருப்பலியும் பதாடர்ந்து விருந்து 
உபசரிப்பும் நறடபபறும்

பங்கு மக்களிடம் பபாங்கல் 
பகாண்டாட்ட பசலவினங்களுக்கு
நன்பகாறடறய எதிர்பார்க்கியைாம். 
ஆலய அலுவலகத்தில் நன்பகாறடறய 
பசலுத்தலாம்

யபாதுஅறிவிப்புக்கள்

பங்குதிருப்பலி உதவியாளர் யதறவ

இறைவழிபாட்டில் அனுபவம் 
உள்ளவர்கள் திருப்பலி 
உதவியாளர்களாக விரும்பினால் 
விண்ணப்பிக்கலாம்

ஆராவமுள்யளார் பங்கு தந்றதறய 
பதாடர்புபகாள்ளவும்

Fr Gregory Chan @ +60162392413

கிைிஸ்துமஸ் பபருநாறள 
முன்னிட்டு ஆலய அலுவலகம்
02-04.01.2023 (திங்கள் – பவள்ளி) 
திைக்கப்படாது

05.01.2023 மீண்டும் திைக்கப்படும்

மாதா குறக புதுப்பிக்கும் யவறல

பங்கு திருவிழாறவ முன்னிட்டு நமது 
மாத குறக புதுப்பிக்கும் யவறல
திங்கள்கிழறம பதாடங்கப்படும். எனயவ 
பாதுகாப்றப கவனத்தில் பகாள்ளவும்

மருத்துவ உதவி பணிக்குழு

16 வயதுக்கு  யமற்படடவர்கள் 
இக்குழுவில் இறணய வரயவற்கியைாம். 
இதற்கான பயிற்சி

யததி : 14.01.23 சனிக்கிழறம
யநரம் : 8:00am – 12:00pm
பதாடர்புக்கு : 
Mathew Alex at +60123235313
Michael Anthony at +60163221447
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