þ

õÁ¡Û§Åø, ¸¼×û ¿õ§Á¡Î - þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ Å¡÷ò¨¾Â¢Ä¢ÕóÐ
¯¼¦ÄÎò¾¨¾, Å¡Éò¨¾Ôõ âÁ¢¨ÂÔõ ¯Å¨ÁÂ¡ì¸¢, ÁÛ×ÕÅ¡É¾ý
Á¨È¦À¡Õ¨Ç ¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Ä ¿¡ý¸¡õ »¡Â¢Ú Ñ¨Æ× Å¡úò¦¾¡Ä¢
«Æ¸¡¸ ±ÎòÐ¨Ãì¸¢ÈÐ. ÁÉ¢¾ô À¡Åõ Á£¾¡É ¬ò¾¢Ãò¾¡§Ä¡, ÀÆ¢Å¡íÌõ
À¼Äò¾¡§Ä¡ Å¡Éõ ¾¢Èì¸Å¢ø¨Ä. Á¡È¡¸ «ýÀ¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ ¸¼×§Ç ÁÉ¢¾
¯¼¦ÄÎò¾¡÷. À¾¢ø ¦Á¡Æ¢Â¡¸ âÁ¢Ôõ ¸Ãõ ¯Â÷ò¾¢ «Å¨Ã ²ó¾¢ ¦¸¡ñÎ, ¯Ä¸
Á£ðÀ¨Ã ÅÃ§ÅüÀÐ, «Å¨Ã ²üÚì¦¸¡ûÅÐ «¨ÉòÐõ, ¿ÁÐ ÁÉ¨¾ ¾¢ÈóÐ
¨Åò¾¢Õì¸¢§È¡Á¡ ±ýÀ¨¾ ¦À¡ÚòÐûÇÐ.

±¾¢÷§¿¡ì¸õ ¦¸¡ñ¼ º£¼÷¸Ç¡Ì§Å¡õ

24 ÊºõÀ÷ 2017

¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äõ
4õ »¡Â¢Ú

¿¡¨Ç, ¸¢È¢ŠÐ ¦Àò§Ä¸Á¢ø À¢Èì¸¢È¡÷. §¸¡Ä¡¸Ä Ýú¿¢¨ÄÂ¢ø «øÄÐ «îºÓõ
¿Îì¸Óõ ¸Äó¾ Ýú¿¢¨ÄÂ¢ø þÐ ¿¢¸ÆÅ¢ø¨Ä. þÐ ¿¢¸úÅ¾üÌ ÓýÒ
±ó¾¦Å¡Õ ±îºÃ¢ì¨¸§Â¡, «È¢Å¢ô§À¡, ¯Ä¸§Á Á¡È¢Å¢Îõ ±ýÈ ±¾¢÷À¡÷ô§À¡
þø¨Ä. º¡¨ÄÂ¢ø Áì¸û Üð¼õ Ü¼Å¢ø¨Ä, §¸¡Ä¡¸Äõ ¦¾¡¼íÌÅ¨¾ì ¸¡½
Áì¸Ç¢¨¼§Â ¬÷ÅÁ¢ø¨Ä. þÃ× §¿Ãò¾¢ø ÀÉ¢ ÐÇ¢ §À¡Ä ¸¼×û ¿õÁ¢¨¼§Â
Åó¾¡÷. Å¡Éò¨¾§Â «ñ½¡÷óÐ À¡÷òÐ ¿¢üÀ¾üÌ ¸¡Äõ, §¿Ãõ, Á¡¾õ, §¾¾¢
§À¡ýÈ¨Å ÓýÜðÊ§Â ¿ÁìÌî ¦º¡øÄôÀð¼¾¡?
¬É¡ø ¸¼×û þùÅ¡Ú
ÅÃÅ¢ø¨Ä.
Å¡Éò¾¢ý §Á¸í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ «Å÷ ÅÃÅ¢ø¨Ä, «ÅÃÐ À¨¼ôÀ¢Ä¢ÕóÐ Åó¾¡÷. ¿¡õ
¯½Ã¡Å¢ð¼¡Öõ ¿õ¨Á ÓØ¨ÁÂ¡¸ Á¡üÚÅ¾üÌ, Áñ½¢Ä¢ÕóÐ À¨¼ì¸ôÀð¼ ¿¡õ,
Å¡Éò¾¢ý ÀÉ¢ÐÇ¢Â¡ø ã¼ôÀÊÕì¸¢§È¡õ. ¿¢ò¾¢Â ¯ÕÅÁ¡üÈò¾¢üÌ þÐ§Å
«ò¾¢Â¡Åº¢Âõ. þÃÅ¢ø ¿ÁÐ ¸ñ¸û À¡÷ì¸ ÓÊÂ¡Ð ±ýÀ¾øÄ, ¿õ§Á¡Î
ÅóÐÅ¢ð¼ þÛÁ¡§¨Ä, Å¡Éò¾¢ý ¦ÅÇ¢îºò¾¢ø ¿õÁ¡ø ¸¡½ ÓÊÔõ.
«¨Á¾¢Â¡¸, ¬÷ôÀ¡ð¼õ þøÄ¡Áø þ¨È ¦Áý¨ÁÂ¢ø ÁÛ×ÕÅ¡ÉÐ.
Á¡Í
«¨¼ó¾¢ÕìÌõ þÂü¨¸¨Âô À¡¾¢ì¸¡Áø, Á£ð¨À Å¢¨¾òÐ, À¡Î¸¨Ç ÁðÎõ
«Å÷ ¾¡§Á ÍÁóÐ ¦¸¡ñ¼¡÷.
¸¡Äõ ¿¢¨È§ÅÈ¢Â §À¡Ð Åó¾¢Èí¸¢Â «ÅÕ¼É¡É ¿ÁÐ ´ýÈ¢ôÒ «ýÀ¢ø
¯ÕÅ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ. «ÅÃÐ «ý¨À, ¦¾¡¼ì¸ò¾¢ø ¿¢Ã¡¸Ã¢ò¾ ¿õ¨Á «Å§Ã¡Î
þ¨½ôÀ¾üÌ, ¾ó¨¾ ¾ÁÐ Á¸¨É «ÛôÀ¢ Á£ðÀÇ¢ò¾¡÷.
«Æ¢óÐ§À¡Ìõ ¿ÁÐ ¯¼Ä¢ø À¼÷ó¾¢ÕìÌõ àº¢Â¢ý Á£Ð Å¡Éò¾¢ý ÀÉ¢ÐÇ¢
Å¢ØóÐ ¿õ¨Á ¯Â÷ò¾¢ÂÐ. «ÅÃÐ ÅÕ¨¸Â¢ý §À¡Ð, Á¡ðº¢Á¢ì¸ §À¦Ã¡Ç¢Â¡ø
«ó¾ ÀÉ¢ÐÇ¢ ÁÉ¢¾ý Á£Ð Å¢Øó¾Ð; ¯¾Â ÝÃ¢Âý ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ´Ç¢Â¡ø,
À¨¼ò¾ÅÃ¢¼§Á ÁÉ¢¾ý ®÷òÐì ¦¸¡ûÇôÀÎÅ¡ý. «ýÒ ÁÛ×ÕÅ¡ÉÐ §À¡Ä,
¸¼×û ÁÉ¢¾¨Éô À¨¼ò¾Ð §À¡Ä, ¸¢È¢ŠÐÁŠ ¿ýÉ¡Ç¢ø Á£ðÀÕõ «ÃºÕÁ¡É
«Å¨Ã ¿¡õ ÅÃ§Åü§À¡õ. ✛

INTERNAL CIRCULATION ONLY

Published by: Peninsular Malaysia Pastoral Team Print: Steno Print Sdn Bhd
Design: The Mustard Seed Studio
api@archkl.org

Å¡É§Á, ÀÉ¢ Á¨Æ
¦À¡Æ¢ÂðÎõ
BUL 52/2017

-

2017

kpdTjy; khjh Njthyak;
85A> [yhd; ahk; Jthd;> 70000 rpwk;ghd;
njh.Ng : 06-762 4468 / 763 4934 / 767 7542
njh.efy; : 06-767 7544
Email: : serembanvisitation@gmail.com
Website: www.visitationseremban.org
gq;F FUthdtH: kiwjpU. N[hH[; `uprd;
jpUtUiff; fhyk; - ehd;fhk; QhapW

:

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

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

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

fpwp];JNt ekJ vjpHNehf;F

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

cjtp gq;F FUthdtH: kiwjpU. md;l;& $a;

2 rhK 7: 1-5> 8b-12> 14a> 16

Mk;

,uz;L

jp.gh 88: 2-3> 4-5> 27-29

cNuh 16: 25-27

Y}f;fh 1: 26-38

Mz;ltUila Ngud;igg; gw;wp ehd; vd;Wk; ghLNtd;. (jp.gh 88)
03 ngg;utup 2018 170 Mk;
Mz;L epiwT tpoh
nfhz;lhl;lk;

G. ngdbf;l);
(topghl;Lf; FO)
(topghl;Lf; FO)

மாலை 5.00 மணி (ஆq;fpyk;) இரவு 7.00 (தkpo;)
கிறிஸ்மஸ் நாள்:

jpq;fs;

7.00
7.00
7.00
7.00



(Nj.nkh)

k

இரவு 9.00 (சீனம்)

fhலை 7.00 மணி (தkpo;) fhலை 9.00 (ஆq;fpyk;;)

kh
kh
kh
kh

இரவு 11.00 (ஆq;fpyk;) மாலை 4.30 (தித்தி)

fhலை 11.00 (சீனம்)

kjpak; 1.00 (Nj.nkh)


khrpy;yhf;

Foe;ijfs; jpdk; ( Foe;ijfSf;F MrPHthjk;)

fpwp];J gpwg;Gf; fhyk; - jpUf;FLk;g tpoh:

njhE} 15: 1-6> 21:1-3

jp.gh 104: 1-2> 3-4> 5-6> 7-8

,uz;L

vgp 11: 8> 11-12> 17-19

Y}f;fh 2: 22-40

Mz;ltH jk; cld;gbf;ifia vd;nwd;Wk; epidtpy; nfhz;Ls;shH (jp.gh 104)



31 brk;gH : midj;J jpUg;gypfspYk;
FLk;gq;fSf;F tpNrl MrPHthjk; toq;fg;gLk;.
topghl;Lf; FO)
(topghl;Lf; FO)
(F. th. gzpf;FO)

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

(Nj.nkh)

k

;

புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பைி : இரவு 8.00 நான்கு மமாழி திருப்பைி - நள்ளிரவு வலர அலமதியில் மசபித்தல்
 மினவுதல் மாதா ததவாலயத்தின் முக நூல் பக்கம்
(@churchofthevisitationsban)ஆலயத்ைின்
அண்தமயச்செய்ைி ள் பைிமவற்றம்
அதனத்து

வயைினதரக்

ச ாண்ட

மு

நூலில்

மற்றும் ைிருவழிபாட்டுக் குழுவினருக்கு நன்றி

 ஐஹீத ா

பங்கு

மக் மளாடும்

Aclac.இதணந்து

ஏற்பாடு

-

இது

சைாடர்பான

ார்டு தள

வரமவற்புப்

பணிக்குழுவினரிடம் இருந்து சபற்றுக்ச ாள்ளவும்.

16/17 brk;gH;
ஏழைகளுக்கான கிறிஸ்மஸ் ககாண்டாட்டம்: இதை எற்பாடு செய்ை
பங்கு மனிை வள மமம்பாட்டுக்குழு, பல்ெமயப் பணிக்குழு மற்றும் 170 ஆம்
ைவியாளர் ள்.

-

ஏற்பாட்டுக்குழு

ைங் ளுதடய

,

ஆைரதவ

நிைி

ைந்து

வழங் ிய

நன்றி ள். இதறவன் உங் தள ஆெீர்வைிப்பாரா !

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

உைவியவர் ள்,
அதனவருக்கும்



செய் ிறார் ள். நாள்: 21/01/2018 கூடுைல் விவரங் ளுக்கு
 CAGED

ச ாண்டாட்ட

ஓட்டம்

அதழயுங் ள்: பமமலா 016-630 6196

brk;gH (khHfop)

ஆண்டு

நிதி

 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;

ண்டு வரு ின்றன.

சைாடர்புச ாள்ள இது ஒரு நல்ல ைளம்
ைிருப்பலிதய வழி நடத்ைிய அைிெ புனிை சபனடிக் (ஜலான்லாபு)

f

மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக கசபிப்தபாம்.
மரியா ைங் ா ை/சப மஜாெப் (இறப்பு: 14/12/2017)
ம ப்ரியல் முரு இறப்பு 21/12/2017
முடிவில்லா ஒளி இவர் ள் மமல் ஒளிர்வைா !

பங்கு அலுவலகம் கிறிஸ்மஸ் தினத்ழத முன்னிட்டு
24,25,26 தததிகளில் மூடப்பட்டிருக்கும். அவச த்
கதாடர்புக்கு . நாதன் 012-684 0750
ஸ்டீபன் சாந்தமரியா 016- 2056 092

 ஆலயத்தூய்ழம கழடப்பிடியுங்கள்: ஆலயம் அைன் சுற்றுப்புறம் (உள்ளும்
புறமும்

எப்மபாதும்

சமழுகுத்ைிரி

தூய்தமயா

ைட்டு ள்

தவத்ைிருங் ள்.மாைா

ஆ ியவற்தற

எப்மபாதும்

ச பி

மற்றும்

தூய்தமயா

தவத்ைிருப்மபாம்.

பங்கு மக்கள் அழனவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துகளும்
இழற ஆசீரும் மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து

cupj;jhfl;Lk; !
அருள்திரு. த

ார்ஜ், அண்ட்ரூ மற்றும்

மினவுதல் ததவாலய பணியாளர்கள்

Sk;

