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ñ¼Å÷ ÅÕõ §À¡Ð «Å÷ ±ý¨É þó¿¢¨ÄÂ¢ø ¸¡½ §ÅñÎ¦ÁÉ ¿¡ý Å¢ÕõÒ¸¢§Èý?
¿¢îºÂÁ¡¸, Á£ðÒ ¿¡¨Ç ±¾¢÷À¡÷òÐ Å¢Æ¢ôÒ ¿¢¨ÄÂ¢ø¾¡ý. ¬É¡ø ¬ñ¼Å÷ ¿¡¨Ç
±¾¢÷§¿¡ì¸¢ ¾Â¡Ã¡¸ þÕôÀ¾üÌ þýÚ ¿¡ý ±ýÉ ¦ºöÂ §ÅñÎõ? ¾¢ÕÅÕ¨¸
¸¡Ä§Á, ¾Â¡÷ôÒ¸Ç¢ø ´ýÚ. ¸¢È¢ŠÁŠ ¾¢ÕÅ¢Æ¡Å¢ü¸¡É ²üÀ¡Î¸Ç¡¸ þó¾ ¾Â¡Ã¢ôÒ¸û
þÕì¸¢ýÈÉ. Å¡úòÐ ¸¡÷Î ±ØÐÅÐ, ÀÃ¢Í¸û Å¡íÌÅÐ, «Äí¸¡Ãõ ¦ºöÅÐ...ÊºõÀ÷ Á¡¾õ
Á¢¸×õ ÀÃÀÃôÀ¡É Á¡¾õ¾¡ý. ¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Ä ÁÄ÷Å¨ÇÂò¾¢ø Ó¾ø ¸ò¾¢ÕôÒ ¦ÁØÌ¾¢Ã¢
²òÐÅ¾üÌ Óý§É§Ã, §ÀÃí¸¡Ê¸Ç¢ø §Áü¦¸¡ûÇôÀÎõ «Äí¸¡Ãí¸Ùõ ¸¢È¢ŠÁŠ
À¡¼ø¸Ùõ, þùÅ¢Æ¡ ¸¡Äò¾¢ý ¯ñ¨Á «÷ò¾ò¨¾ Á¨ÈòÐ Å¢Î¸¢ýÈÉ.
þì¸¡Äõ ÁÉÁ¡üÈò¾¢üÌ, À¡¨ÄÅÉò¾¢ø ´Ä¢ò¾ì ÌÃø ÁÉõ Á¡È «¨ÆôÒ Å¢Îì¸¢ÈÐ,
“¬ñ¼ÅÕì¸¡É ÅÆ¢¨Â ¬Âò¾ôÀÎòÐí¸û, «ÅÕì¸¡¸ À¡¨¾¨Âî ¦ºõ¨ÁÂ¡ìÌí¸û“
(Á¡üÌ 1:3). ¬ñ¼Å¨Ã ÅÃ§Åü¸ ¯í¸û ¯ûÇò¨¾ ¬Âò¾Á¡ìÌí¸û. º¡ò¾¡¨ÉÔõ «Åý
Ä£¨Ä¸¨ÇÔõ Å¢ðÎÅ¢ðÎ, À¡Åò¾¢Ä¢ÕóÐõ º¡×Å¢Ä¢ÕóÐõ
Å¢Ä¸¢, Á£ðÀ¢ý ¬¨¼Â¡É
¦Åñ½¢È ¬¨¼¨Â «½¢óÐ ¦¸¡ñ¼ ¯í¸û »¡ÉŠ¿¡Éò¨¾ ¿¢¨É×ÜÕí¸û. «ó¾
¬¨¼¨Â Á£ñÎõ ±Îí¸û, Ó¾ý Ó¨ÈÂ¡¸ «½¢ó¾ §À¡Ð þÕó¾ ¦Åñ½¢Èõ þÕôÀ¨¾
¯Ú¾¢î ¦ºöÐì ¦¸¡ûÙõ¸¡Ä§Á, ¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äõ. ¬ñ¼Å¨Ãî ºó¾¢ì¸ò ¾¨¼¸Ç¡¸
þÕôÀÅü¨È «¸üÈ¢ Å¢ÎÅ§¾, À¡¨¾¨Âî ¦ºõ¨ÁÂ¡ìÌí¸û ±ýÀ¾ý ¦À¡Õû. ÀÂÁ¢Õó¾¡ø,
¿ÁÐ À¡Åî Í¨Á¸Ç¢Ä¢ÕóÐ Å¢Î¾¨Ä ¦ÀüÚ, ¿ÁìÌ À¡Åò¾¢Ä¢ÕóÐ Å¢Î¾¨Ä «Ç¢ò¾Å¨Ã
«ÃÅ¨½ì¸ò ¾Â¡Ã¡¸Â¢ÕìÌõ §À¡Ð¾¡ý,
¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø «Å¨Ã §¿ÕìÌ §¿÷ ¿£í¸û
¸¡ñÀ£÷¸û. þó¾ ¸¡Ã½ò¾¢ü¸¡¸§Å, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ÓûÓÊ¨ÂÔõ, ¸¨ºÂÊ¨ÂÔõ,
²ÇÉô§ÀîÍ¸¨ÇÔõ, ‘º¢Ö¨ÅÂ¢ø «¨ÈÔõ’
±ýÈ Áì¸Ç¢ý ÜìÌÃ¨ÄÔõ ¿¢¨É×ÚòÐõ
°¾¡ Åñ½òÐ¼ý Ò¾¢Â ¾¢ÕÅÆ¢À¡ðÎ ¬ñ¨¼ ¦¾¡¼íÌ¸¢§È¡õ. º¢Ö¨Å º¡¨Å ²üÌõ
«Ç×ìÌ ¸¢È¢ŠÐ ¸£úÀÊó¾¡÷ ±ýÀ¨¾ ¿¢¨É×ÚòÐ¸¢ÈÐ. «Å÷ ¸¡ðÊÂ «ó¾ §ÀÃý¨À ²ü¸
ÁÚìÌõ ¿õ¨ÁÔõ ¾¨Ä Å½í¸ ¦ºö¸¢ÈÐ.

±¾¢÷§¿¡ì¸õ ¦¸¡ñ¼ º£¼÷¸Ç¡Ì§Å¡õ

10 ÊºõÀ÷ 2017

¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äõ
2õ »¡Â¢Ú

¾¢Õîº¨À ¬ñÊý ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø, Å¡÷ò¨¾ ²ý ÁÛ×ÕÅ¡ÉÐ ±ýÀ¨¾Ôõ «¾É¡ø ¿¡õ
´ù¦Å¡ÕÅÕõ Å¡úÅ¢ø ÁÉÁ¡üÈò¨¾ «¨¼Â ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾Ôõ »¡À¸ôÀÎò¾ôÀÎ¸¢ÈÐ.
¬ñ¼ÅÃ¢¼õ ¾¢ÕõÀ¢ÅóÐ, «ÅÃÐ þÃì¸ò¨¾Ôõ Á£ð¨ÀÔõ ¸¡½, ÁÉó¾¢ÕõÒí¸û ±É
þý¨ÈÂ ¾¢ÕôÀ¡¼ø ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢ÈÐ. «ÅÃÐ Á¸É¢ý ÁÃ½ò¾¢ø ÁÉ¢¾É¢ý À¡Åò¨¾ ²üÚì
¦¸¡ñ¼ ¾ó¨¾Â¢ý Óý ¿£¾¢ «½¢ÅÌòÐî ¦ºøÖõ, «ÅÃÐ ¸¡ÄÊÂ¢ø ºÁ¡¾¡Éõ ÅÆ¢ó§¾¡Îõ.
“¯ýÉ¾í¸Ç¢§Ä§Â ¸¼×ÙìÌ Á¸¢¨Á ¯ñ¼¡Ìõ, âÄ¸¢ø ¿ýÁÉò§¾¡÷ìÌ «¨Á¾¢ ¯ñ¼¡Ì¸”
±É «ÅÃÐ À¢Èó¾ ¿¡û À¡¼¨Ä Å¡ÛìÌõ âÁ¢ìÌõ þ¨¼Â¢ø Å¡ÉòÐ¡¾÷¸û À¡ÎÅ¡÷¸û.
¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ÅÆí¸ôÀð¼ ºÁ¡¾¡Éò¾¢ø ¿¡õ Å¡úó¾¡ø, ¸¼×Ç¢ý Á¡ðº¢¨Á ¿ÁÐ Å¡úÅ¢ø
¦ÅÇ¢ôÀÎõ. ÁÉ¢¾ÛìÌõ ¸¼×ÙìÌõ þ¨¼Â¢Ä¡É þ¨¼¦ÅÇ¢¨Â ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ºÁ¡¾¡Éõ
§À¡ìÌ¸¢ÈÐ. Å¡÷ò¨¾ ÁÛ×ÕÅ¡ÉÐ, ÁÃ½õ, º¡Å¢Ä¢ÕóÐ ¯Â¢÷ôÒ, ¾ó¨¾Â¢ý
ÅÄôÀì¸ò¾¢üÌ ±Øó§¾È¢ÂÐ ¬¸¢Â¨Å ¿ÁÐ §À÷ì¸¡Ä À½¢¨Â ´Õ ÓÊ×ìÌì ¦¸¡ñÎ
Åó¾¢Õì¸¢ÈÐ. ¿ÁÐ À¡Åò¨¾ô §À¡ì¸¢ÔûÇÐ.¬¸§Å þó¾ ¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äò¾¢ø, «ÅÃÐ
ÅÕ¨¸ìÌ Á¡ðº¢Ô¼ý ¸¡ò¾¢Õì¸¢§È¡õ. Á¡ÍÁÚÅüÈÅ÷¸Ç¡ö, ¿øÖÈ× ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡ö
ºÁ¡¾¡Éò¾¢ø Å¡úó¾¢ÕôÀÅ÷¸Ç¡ö ¿õ¨Á «Å÷ ¸¡ñÀ¡Ã¡¸! (2§ÀÐÕ 3:14).
“«ýÀ¡÷ó¾Å÷¸§Ç, þô§À¡Ð ¿¡õ ¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç¸Ç¡ö þÕì¸¢§È¡õ. þÉ¢ ±ò¾ý¨ÁÂÃ¡ö
þÕô§À¡õ ±ýÀÐ þýÛõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼Å¢ø¨Ä. ¬É¡ø «Å÷ §¾¡ýÚõ §À¡Ð ¿¡Óõ «Å¨Ãô §À¡ø
þÕô§À¡õ. ²¦ÉÉ¢ø «Å÷ þÕôÀÐ §À¡ø «Å¨Ãì ¸¡ñ§À¡õ. «Å¨Ã ±¾¢÷§¿¡ì¸¢ þÕì¸¢È
«¨ÉÅÕõ «Å÷ àÂÅÃ¡ö þÕôÀÐ§À¡ø ¾õ¨Á§Â àÂÅÃ¡ì¸ §ÅñÎõ”.✛
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jpUtUiff; fhyk; - ,uz;lhk; QhapW

:

Mk;

Mz;bd; fUg;nghUs;:
vjpHNehf;F nfhz;l rPlHfshFNthk;

2017 brk;gH (khh;fop) khjj;jpd; fUg;nghUs;:

fpwp];JNt ekJ vjpHNehf;F

kpdTjy; Njthyaj;jpd; 170Mk; Mz;il Nehf;fpa gazk;
( 1848 – 2018 )
,uz;L

a

khiy 4.30 jpj;jp (rP)
6.45
6.45
6.45
6.45
6.45

b) கிமிஸ்ஸ் ாள் (25 ரசம்ர்) திங்கட்கில
காலப 7.00 (த) காலப 9.00 (ஆ) காலப 11.00 (சீ) கல் 1.00 (தததா)

kiwf;fy;tp tFg;Gfs; eilngwhJ> kpz;Lk; mLj;jtUlk; 2018
[dtup 7Mk; jpfjp gjpTfs; eilngWk;
p

d) புத்தாண்டு திருப்பி (ஜயரி 1 - திங்கட்கில)
காலப 7.00 (த) காலப 9.00 (ஆ) காலப 11.00 (சீ) கல் 1.00 (தததா)

;

fh
fh
fh
fh
fh

rP

j
j

j

j

e) ரசம்ர்26-29 லன தியமும் ாலப 7.00 ணிக்கு திருப்பி லைமறும்.



jpUtUiff; fhyk; - %d;whk; QhapW :
,uz;L
vrh 61: 1-2a> 10-11
Y}f;fh 1:46-48> 49-50> 53-54
1 njr 5: 16-24
Nahthd; 1: 6-8> 19-28
vd; flTspy; vd; cs;sk; G+upg;gilAk; (Y}f;fh 1:46-50> 53-54)

(Nj.nkh)




G. nldp];)

k

c
) புத்தாண்டு ள்ினவு திருப்பி (ரசம்ர் 31) ஞாநிறு
இனவு
8.00 ான்கு மாி திருப்பி - ள்ினவு லன அலதிநில் மசித்தல்

( KfpGt )

(Nj.nkh)

(G. ill;l];> VQ;ryh)
(G. mNyhrpa];)

) கிமிஸ்ஸ் நள்ரிவு 24 டிசம்பர் (ஞாிறு)
ாலப 5.00 ணி (ஆ) இனவு 7.00 (த) இனவு 9.00 (சீயம்) இனவு 11.00 (ஆ) ாலப 4.30 (தித்தி)

G. Nrhgpah)

k

rdp :
fhiy 8.30 - khiy 7.30
QhapW :
fhiy 8.30 - gfy; 3.00
(xt;nthU rdp> QhapW jpUg;gyp eil
ngWtjw;F
30
epkplj;jpw;F
Kd;
xg;GuT
mUsilahsk;
toq;fg;gLk;.
FUthdtUf;F Neuk; ,Ue;jhy;)

 2017 கிமிஸ்ஸ் ற்றும் 2018 புத்தாண்டு திருப்பயி அட்டலனண

vrh 40: 1-5> 9-11
jp.gh 84: 9ab, 10, 11-12, 13-14
2 NgJU 3: 8-14
khw;F 1: 1-8
Mz;ltNu> ckJ Ngud;igf; fhl;b vq;fis kPl;lUSk; ( jp.gh 84 )

(G. N[k;];)
(G. ypNah)

gq;F mYtyf Neuk;:
jpq;fs; - nts;sp: fhiy 8.30 - khiy 5.30

kiwf;fy;tp tFg;Gfs; eilngwhJ> kpz;Lk; mLj;jtUlk; 2018
[dtup 7Mk; jpfjp gjpTfs; eilngWk;
p

( KfpGt )
;


11 டிசம்(திங்கள்) ாலய 7.30 புனித இக்னனசிஸ் ,பபபெ
12 டிசம்(பசவ்)

ாலய 7.00 புனித தினசா, நீயாய்

13 டிசம்( புதன்)

இவு

14 டிசம்( லிா)

ாலய 7.00 புனித அனயாசிஸ், ந்தின்
இவு

8.00 புனித இட்சகர் ஆயம், கிள்ரான்
8.00 புனித னானசப்பு .பசந்தூல்

brk;gH (khHfop)

யூனகந்தின் நார் & கிமிஸ்டினா பள ன் னசலிர் 16/12 பகல் 3.30
 த்த ஆன்ாக்களுக்காக பசபிப்னபாம்
அ) ன

ஆன் ஸ்டீபன் (இமப்பு 02/12/17)

ஆ)சூசன் சாா டிசில்லா த/பப னொன் பிான்சிஸ் (இமப்பு:3/12/17)
முடிலில்யா ஒரி இலர்கள் னல் ஒரிர்லதாக!



mUsilahsk;
nts;sp)

2/3 etk;gH;
r%f mf;fiwg; gzpf;FO : up.k : 6>811.00
jpUtopghl;Lg; nghUl;fs; tpw;gidf;F:
jpUtopghl;L ehl;fhl;b 2018 (M) : up.k 6.00
jpUtopghl;L ehl;fhl;b 2018 (j) : up.k 5.00
md;whl rpe;jid 2018 (Mq;fpyk; jkpo; : up.k 20.00

 gq;fpd; guhkupg;Gf;F epjpAjtp vjpHghHf;fpNwhk;: gq;F mstpy; nra;ag;gLk; midj;J guhkupg;G
nryTfSf;Fk; cq;fs; epjpAjtpfis vjpHghHf;fpNwhk;. cq;fs; ed;nfhilfis gzkhfNth
fhNrhiyahfNth nrYj;jyhk;. fhNrhiyfis
Church of Visitation vd;W vOjp
Mya mYtyfj;jpy; xg;gilf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;




கிமிஸ்ஸ் கிழ்ச்சிப் பாடல்கள்
கிமிஸ்ஸ் பாடல்கள் பாடி கிமிஸ்து பிமந்த கிழ்ச்சில எடுத்து
பசால்லது நம் திருச்சலபின் பாம்ப ான நிகழ்ச்சி. ஒவ்பலாரு
அதிச./னசான்

உறுப்பினர்கள்

னகட்டுக்பகாள்கினமாம்.

தனிலில்

இலத

பசல்படுத்துாறு

இருப்னபார்,

இல்யங்களுக்கும்,

குடினற்ம

லதானனார்,

னநாாரிகள்

உள்ர

இல்யங்கள்,

ருத்துலலனில் உள்ர குறந்லதகள் லார்டுகள்,

முதினார் இல்யம், காலல் நிலயத்திற்கு அருனக,

லாசிகரின்
அங்காடிகள்

இதுனபான்ம இடங்களுக்குக் பசன்று பாடல் பாடுங்கள்.

 'fpwp];k]; fNuhypq; 2017" fhty;Jiw mDkjpg; gj;jpuk;
(Police Permit for "Christmas Carolling 2017") :
mYtyfj;jpy;
cs;sJ.
Nrhd;
kw;Wk;
nghWg;ghsHfs; te;J ngw;Wf;nfhs;syhk;

Mya
mjpr

 jkpo; kiwf;fy;tp tFg;Gfspy; gapw;Wtpf;f kiwf;fy;tp MrpupaHfs; Njitg;gLfpd;whHfs;.
MHtKs;stHfs; #ir nry;tehjd; mtHfis njlHG nfhs;sTk;. 012 903 6581
 ' jpUtptpypaKk; jkpoH gz;ghLk; " : vDk; jiyg;gpy; jpUr;rp jdpehafk; mbfs; jkpopay;
epWtdj;jpd; ,af;FeH kiwjpU mKjd; mbfshH ciu epfo;j;jTs;shH. midtUk; ,jpy;
fye;Jnfhs;s miof;fg;gLfpd;wPHfs;. 11-12-2017 (jpq;fs;) khiy 7.00 - 9.00 kzp tiu>
tptpypa miw> njhlHGf;F : uPj;jh NrtpaH: 012 918 1620
பவ்
&
லபஃப்
திநாயம் (ஆ/தததா/த/சீ)
18-24
நது
லன
உள்
தகாபாபம்பூர்
ாலமாட்ைத்தில் உள் இலஞர்கள் இதில் கபந்துமகாள் அலக்கப்டுகிமார்கள் . ாள் ஜயரி
16-20 ,2018 (மசவ் - சயி) மதாைர்புக்கு: 03-2070 6101 அல்பது ின்யஞ்சல் jacinta@asayokl.org

