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ins telf you

பிப்ரவரி, 19 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 கருப்வபோருள்:
உன் கூடாரத்தின் இடத்தத விரிவாக்க

திருஅம கருப்வபோருள் 2023: 
அவர்கள் வாழ்வு பபறுவார்களாக —
யயாவான் 10:10

வாராந்திர
பெரால்டு மின்-
தாள்

ஆங்கிைம் ைைோய்
தைிழ் Nைண்வடரின் 

இகறவய ாடு
இகணக்கப்படுவது

32

ய ாயில்பூசுதல்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் ைரு்தது 
ைமனயில் அனுைதிக்கப்பட்டிருந்தோள், 
அ ர்களுக்கு ந ோயில்பூசுதல்
வகோடுப்பதற்கு ஆைய அலு ைக்ததில்
வதரி ிக்கும்படி
நகட்டுக்வகோள்ளப்படுகிறரீ்கள்
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பிப்ரவரி 19
(ஞாயிறு)

பபாதுக்காலம் 7ஆம் வாரம் - (நை ி 19:1-2, 17-18, வகோரி 3:16-23, ை்தநதயு 5: 38-48) 
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)

பிப்ரவரி 20
(திங்கள்)

பபாதுக்காலம் 7ஆம் வாரம் - புனிதர்கள் ஜசிந்தோ ைற்றும் ஃபிரோன்சிஸ்நகோ ைோர்ட்நடோ
(சீரோ 1: 1-10, ைோற்கு  ோசகம் 9: 14-29) - அலு ைகம்  ிடுமுமற  ோள்

பிப்ரவரி 21
(பசவ்வாய்)

பபாதுக்காலம் 7ஆம் வாரம் - புனிதர் படீ்டர் டைியோன்
(சீரோ 2: 1-11, ைோற்கு 9: 30-37) 
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

பிப்ர ரி 22
(புதன்)

த க்கோைம் 1ஆம்  ோரம் - புனித நபதுரு ின் தமைமைப் படீம்
(நயோந 2: 12-18, வகோரி 5: 20- 6: 2, ை்தநதயு 6: 1-6,16-18) - திரு ீற்று புதன்
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 1.00  பிற்பகல் திருப்பைி (ஆ) 7:30 ைோமை
இமறப்புகழ் (த) 8:00 ைோமை திருப்பைி (த) ஆையம் 7:30 ைோமை இமறப்புகழ் (ை) 8:00 ைோமை திருப்பைி
(ை) சிற்றோையம்

பிப்ரவரி 23
(வியாழன்)

தவக்காலம் 1ஆம் வாரம் – புனிதர் வபோைிகோர்ப்
(இமண 30: 15-20, லூக்கோ 9: 22-25)
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

பிப்ரவரி 24
(பவள்ளி)

தவக்காலம் 1ஆம் வாரம் - புனித வசசோரியஸ்
(எசோயோ 58: 1-9, ை்தநதயு 9: 14-15) 
6:00 கோமை சிலும போமத (ஆ), 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 12.30 பிற்பகல் சிலும போமத (ஆ), 12.30 
பிற்பகல் திருப்பைி (ஆ) 7:30 ைோமை சிலும போமத (த) | 8:00 ைோமை திருப்பைி (த) ஆையம்
7:30 ைோமை சிலும போமத ((ை) | 8:00 ைோமை திருப்பைி ((ை) ஆையம்

பிப்ரவரி 25
(ச ி)

தவக்காலம் 1ஆம் வாரம் - தூய  ோல்பர்க்கோ
(வதோ நூ 2:7-9, 3:1-7, உநரோ 5:12-19 / உநரோ 5: 12, 17-19, ை்தநதயு  ோசகம் 4:1-11) 
10:00 கோமை சகோய அன்மன    ோள் (சிற்றோையம்) | 5:20 ைோமை வசபைோமை (ஆ) | 6:00 ைோமை
திருப்பைி (ஆ)

பிப்ரவரி 26
(ஞாயிறு)

தவக்காலம் 1ஆம் வாரம் - RCIA நதர்வுக்கு அனுப்பும் சடங்கு
(வதோ நூ 2:7-9, 3:1-7, உநரோ 5:12-19 / உநரோ 5: 12, 17-19, ை்தநதயு  ோசகம் 4:1-11) 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

31 2
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திருஅகவ  ிதி புதுப்பிப்புகள்
முதல்கோணிக்மக : (11-12.02.2023): 
RM15,688.00
வகபி கோணிக்மக: RM3,281.00
SVP கோணிக்மக : RM4,860.00

உங்கள் வபருந்தன்மைக்கு  ன்றி

பபாது அறிவிப்புக்கள்

தகைோக்கில் திருப்பைி
(Tagalog)

நததி : 26.02.2023 

ந ரம் : 11:00am

இடம் : இருதய ஆண்ட ர்
சிற்றோையம்

த ிப்பட்ட பாதுகாப்பு
ஆயலாசக 
ஆைய சுற்று புறம்
புதுப்பி்ததல் ந மை
 மடவபறு தோல் பங்குைக்கள்
க னைோக  ிழிப்புடன்
போதுகோப்போக இருக்க
நகட்டுக்வகோள்கிநறோம்

RCIA நதர்வுக்கு அனுப்பும்
சடங்கு  ரும் 26/2/23 திகதி
கோஜோங் திருக்குடும்பம்
ஆைய்ததில் ைோமை ைணி
3.30க்கு  மடவபரும். 

ஆைய  ர்ணம் பூசும் ந மை
21/2/23  மர வதோடரும்.
ஆைய உள்புற அழகு
படு்ததுதல் ந மைகள்
தற்கழிகைோக  ிருதப்படும்
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