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ins telf you

மார்ச், 05 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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திருப்பலி அட்டவகண
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திருஅகவ  ிதி புதுப்பிப்புகள்
முதல் கோணிக்மக: (25-26.02.2023): 
RM10,770.00
இரண்டோ து கோணிக்மக :RM10,628.00
வகபி கோணிக்மக : RM1,320.00
உங்கள் வபருந்தன்மைக்கு  ன்றி

பபாது அறிவிப்புக்கள்
க்தநதோைிக்க அருங்வகோமட
ைருைைர்ச்சி - த க்கோை தியோனம் -
புதுப்பி்ததல் - ஆங்கிைம்

நததி : 18.03.2023 
ந ரம் : 9:30am – 5:30pm 
இடம் ; ஆடிட்நடோரியம்,  ிஸ்ைோ
லூர்து

RCIA ந ட்போளர்களுக்கோன
தியோனம்
 ைது RCIA ந ட்போளர்கள், 
 ைது பங்கு குரு ோன ர்
ைற்றும் ஞோனப்வபற்நறோர்கள்
அமன ரும்  ருகிற 24-
26.03.23 தியோன்ததிற்கு
வசல்கிறோர்கள்.

அ ர்களுக்கோக  ோம்
அமன ரும் வெபிப்நபோம்
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த க்கோை ஒப்புரவு
அருட்சோதனம்

நததி :09.03.2023 ( ியோழன்) 
ைோமை 7:30க்கு வெபம்
வதோடர்ந்து 8:00ைணிக்கு
போ சங்கீர்தனம்

அமன ரும் இதில் கைந்து
வகோள்ளுைோறு
நகட்டுக்வகோள்கிநறோம்
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தற்கோைிகைோக  ைது ஆையம் மூடப்படும்
ஆைய்ததின் உள்நள  ர்ணம் பூசும்
ந மைகளின் கோரணைோக குறிப்பிடும்
நததிகளில் ஆைய உள்புறம் மூடப்படும்
• 27.02-02.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)
• 06-08.03.2023 (திங்கள் - புதன்)
• 13-16.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)
• 20-23.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)
• 27-30.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)
நைற்குறிப்பிட்ட திகதிகளில் ஏநதனும்
இறப்புகள்  டந்தோல் திருப்பைி
சிற்றோைய்ததில் அல்ைோது சமூக
ைண்டப்ததில்  மடப்வபறும்

திரு ழிபோடு பயிற்சி - திரு ழிபோடு
பணிக்குழு வபோறுப்போளர்களும்
 ோசகர்களும் கைந்து வகோள்ள
அமழக்கப்படுகிறரீ்கள்

நததி :11.03.2023 
ந ரம் : 8:30am - 12pm 
இடம் : லூர்து அன்மன சமூக
ைண்டபம்

கட்டணம் இை சம்

 ோசகம்  ோசிக்க  ிரும்புந ோர் இந்த
பயிற்சியில் கைந்து வகோள்ளைோம்

மார்ச் 05 
(ஞாயிறு)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – தூய சிலுவவ யயாவான் ய ாசப்
(த ொ நூ 12: 1-4, ப  ித ொ 1: 8-10,  த்த யு 17: 1-9)
6:00 கொலை இலைப்புகழ், 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ), 7:30 கொலை இலைப்புகழ், கொலை 8:00  ிருப்பைி
(ஆ), கொலை 9:30 இலைப்புகழ் ( ), 10:00 கொலை  ிருப்பைி ( ),  ொலை12:00 இலைப்புகழ் ( ),  ொலை
12:30  ிருப்பைி ( ), 6:00  ொலை  ிருப்பைி (ஆ)

மார்ச் 06 
(திங்கள்)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – புனிதர் ககாகலட்
( ொனி 9: 4-11, லூக்கொ 6: 36-38) - அலுவைகம் விடுமுலை நொள்

மார்ச் 07 
(கசவ்வாய்)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – கெர்கெத்துவா, கெலிசித்தம்மாள்
(எசொ 1: 10, 16-20,  த்த யு 23: 1-12) 
6:00 கொலை இலைப்புகழ் | 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ) | 7:00 கொலை தசப ொலை (ஆ)

மார்ச் 08 
(பு ன்)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – தூய இலை தயொவொன்
(எதே 18: 18-20,  த்த யு 20: 17-28)
6:00 கொலை இலைப்புகழ் | 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ) | 7:00 கொலை தசப ொலை (ஆ)

மார்ச் 09
(வியாழன்)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – உயராவம நகர தூய ெிரான்கசஸ ;
(எதே 17: 5-10, லூக்கொ 16: 19-31)
6:00 கொலை இலைப்புகழ் | 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ) | 7:00 கொலை தசப ொலை (ஆ)

மார்ச் 10 
(கவள்ளி)

தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – மவைசாட்சி யயாஹானஸ் ஒகில்வ ீ
(த ொ நூ 37: 3-4, 12-13, 17-28,  த்த யு 21: 33-43, 45-46) 
6:00 கொலை சிலுலவ பொல (ஆ), 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ) | 12.30 பிற்பகல் சிலுலவ பொல (ஆ), 
12.30 பிற்பகல்  ிருப்பைி (ஆ) 7:30  ொலை சிலுலவ பொல ( ) | 8:00  ொலை  ிருப்பைி ( ) ஆையம்
7:30  ொலை சிலுலவ பொல (( ) | 8:00  ொலை  ிருப்பைி (( ) ஆையம்

மார்ச் 11 
(சனி)

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – தூய யூயலாசியஸ்
(வி ப 17:3-7, உதேொ 5:1-2, 5-8, தயொவொன் 17:5-42) 
10:00 கொலை சகொய அன்லன நவநொள் (சிற்ைொையம்) | 5:20  ொலை தசப ொலை (ஆ) | 6:00  ொலை
 ிருப்பைி (ஆ)

மார்ச் 12 
(ஞாயிறு)

தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – தூய கசராெினா
(வி ப 17:3-7, உதேொ 5:1-2, 5-8, தயொவொன் 17:5-42) 
6:00 கொலை இலைப்புகழ், 6:30 கொலை  ிருப்பைி (ஆ), 7:30 கொலை இலைப்புகழ், கொலை 8:00  ிருப்பைி
(ஆ), கொலை 9:30 இலைப்புகழ் ( ), 10:00 கொலை  ிருப்பைி ( ),  ொலை12:00 இலைப்புகழ் ( ),  ொலை
12:30  ிருப்பைி ( ), 6:00  ொலை  ிருப்பைி (ஆ)
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