
Confidential

Parish Office Hours: Tuesdays – Fridays (9:00am ~ 5:00pm), Saturdays & Sundays (9:00am ~ 3:00pm), Closed on Mondays and public holidays

CHURCH OF 

OUR LADY OF LOURDES
114, Jalan Tengku Kelana, 41000, Klang,  Selangor Darul Ehsan, P. Malaysia
Parish Priest: Rev Fr Gregory 
Chan

Assistant Priest: Rev Fr Ferdinand 
Magimay

lourdes@archkl.org | www.ollklang.org

Tel: 03-3371 3053 Fax: 03-3373 7823

ins telf you

மார்ச், 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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திருப்பலி அட்டவகண

31 2திருஅகவ  ிதி புதுப்பிப்புகள்
முதல் கோணிக்மக: (11-
12.03.2023): RM10,944.00
வகபி கோணிக்மக : RM1,378.00
உங்கள் வபருந்தன்மைக்கு  ன்றி

பபாது அறிவிப்புக்கள்
RCIA ந ட்போளர்களுக்கோன தியோனம்
 ைது RCIA ந ட்போளர்கள்,  ைது
பங்கு குரு ோன ர் ைற்றும்
ஞோனப்வபற்நறோர்கள் அமன ரும்
 ருகிற 23-26.03.23 தியோன்ததிற்கு
வசல்கிறோர்கள்.

அ ர்களுக்கோக  ோம் அமன ரும்
வெபிப்நபோம்
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ஆைய யோ்ததிமர  ிகழ்ச்சி
(Jom Ziarah
Gereja (Projek Artikel 11)
By IMPACT MALAYSIA)

ரத்து பசய்யப்பட்டது
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தற்கோைிகைோக  ைது ஆையம்
மூடப்படும்
ஆைய்ததின் உள்நள  ர்ணம் பூசும்
ந மைகளின் கோரணைோக
குறிப்பிடும் நததிகளில் ஆைய
உள்புறம் மூடப்படும்)

• 20-23.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)
• 27-30.03.2023 (திங்கள் -  ியோழன்)

நைற்குறிப்பிட்ட திகதிகளில்
ஏநதனும் இறப்புகள்  டந்தோல்
திருப்பைி சிற்றோைய்ததில் அல்ைோது
சமூக ைண்டப்ததில்  மடப்வபறும்

மார்ச் 19 
(ஞாயிறு)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் –
(சோமு 16: 1b,6-7,10-13, எநப 5: 8-14, நயோ ோன் 9: 1-41 / நயோ ோன் 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38) - RCIA 2ஆம் ஆய்வு
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)

மார்ச் 20 
(திங்கள்)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – பு ித யயாயசப்பு தூய கன் ி மரியாவின் கணவர் பபருவிழா
(சோமு 7: 4-5,12-14,16, உநரோ 4: 13, 16-18, 22, ை்தநதயு 1: 16, 18-21, 24 / லூக்கோ 2: 41-51) 
6:00 கோமை இமறப்புகழ், 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ), 7.00 கோமை வசபைோமை (ஆ) |     
7:30 ைோமை வசபைோமை (த), 8:00 ைோமை திருப்பைி (த)

மார்ச் 21 
(பசவ்வாய்)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – தூய  ிக்யகாலாஸ் யத ஃப்ளூ
(எநச 47: 1-9,12, நயோ ோன் 5: 1-3, 5-16) 
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

மார்ச் 22 
(புதன்)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – பு ித  ிக்யகாலஸ் ஓபவன்
(எசோ 49: 8-15, நயோ ோன் 5: 17-30)
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ

மார்ச் 23
(வியாழன்)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – தூய தூரியியுஸ்
( ி ப 32: 7-14, நயோ ோன் 5: 31-47)
6:00 கோமை இமறப்புகழ் | 6:30 கோமை திருப்பைி (ஆ) | 7:00 கோமை வசபைோமை (ஆ)

மார்ச் 24 
(பவள்ளி)

தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஸ்வடீன்  ாட்டு தூய கத்ரீன்
(சோை ஞோன 2:1, 12-22, நயோ ோன் 7: 1, 2, 10, 25-30) 
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

மார்ச் 25 
(ச ி)

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு விழா
(எநச 37: 12-14, உநரோ 8: 8-11, நயோ ோன் 11: 1-45 / நயோ ோன் 11: 3-7, 17, 20-27, 33-45) 
9:00 கோமை திருப்பைி (ஆ, த, ை)| 5:10 ைோமை வசபைோமை (ஆ) | 6:00 ைோமை திருப்பைி (ஆ)

மார்ச் 26 
(ஞாயிறு)

தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – தூய லட்ஜர்
(எநச 37: 12-14, உநரோ 8: 8-11, நயோ ோன் 11: 1-45 / நயோ ோன் 11: 3-7, 17, 20-27, 33-45) - RCIA 3ஆம் ஆய்வு
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)

தியோனம் - குணப்படு்ததுதல்
ைற்றும் குடும்ப்ததில் ைன்னிப்பு

நததி : 26.03.2023 (Sunday)
ந ரம் : 5:00pm – 6:00pm
இடம் : சமூக ைண்டபம்

அமன ரும் குடும்ப்ததுடன்
கைந்துவகோள்ள அமழக்கிநறோம். 
தியோனம் முடிந்தவுடன் திருைணி
ஆரோதமன ைற்றும் குணைளிக்கும்
வெபம்  மடவபறும்

வகபிமய ந ர்்ததி படு்ததும்
பணியில் ஈடுபட ஆர் ம்
உள்ள ர்கள் தயவு வசய்து
ஆல்பிரட் கந்த னம் @0183222893 
வதோடர்பு வகோள்ளவும்
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