¸¢

¸¢È¢ŠÐÅ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø «¼í¸¢ÔûÇ ¯ñ¨Á¸¨Çô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ÒÉ¢¾ À×ø
¯¾Å¢ÔûÇ¡÷.
¿ÁìÌ ¿õÀ¢ì¨¸ «Ç¢ì¸Å¢ø¨Ä, ²§¾¡ §Å¦ÈýÚ ±É ¿¡õ
ÜÈ¢Â¢Õì¸¢§È¡õ. þ¾¨É ¿¡õ ¿ýÌ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ ÒÉ¢¾ À×ø ¿ÁìÌ ¯¾×¸¢È¡÷.
¿ÁÐ Å¡úÅ¢ý ¿ÁÐ Å¢ÍÅ¡º «ÛÀÅò¾¢ý þÃñÎ Óì¸¢Â Ì½í¸¨Çì ¦¸¡ñÎ
þýÚ ¿ÁìÌ «Å÷ Å¢ÇìÌ¸¢È¡÷. “°ì¸õ”, “¬Ú¾ø” (ÅºÉõ 4-5)
¬¸¢Â þÃñÎ
Å¡÷ò¨¾¸û ÅÆ¢Â¡¸ «¾¨É ÒÉ¢¾ À×ø Å¢ÇìÌ¸¢È¡÷. ¯§Ã¡¨ÁÂÕìÌ ±Ø¾¢Â ¸Ê¾ò¾¢ø
þÃñÎ Ó¨È þó¾ Å¡÷ò¨¾¸û þ¼õ ¦ÀüÚûÇÇÉ. «ÅüÈ¢ý «÷ò¾õ ±ýÉ? ¿õÀ¢ì¨¸ìÌ
«¨Å ¾Õõ ¬¾¡Ãõ ±ýÉ? Å¢¼¡ÓÂüº¢, ¬Ú¾ø ¬¸¢Â þÃñÎ Ì½í¸û.
Å¢¼¡ÓÂüº¢ ±ýÀÐ ¯ñ¨ÁÂ¢ø ¦À¡Ú¨Á¨Âì ÌÈ¢ì¸¢ÈÐ. ¸¼¨Á¨Â ²üÚì ¦¸¡ñ¼ ´ÕÅ÷
±¾¢÷§¿¡ìÌõ þ¼÷¸ÙìÌ þ¨¼Â¢ø ¦¾¡¼÷óÐ Å¢ÍÅ¡ºÁ¡¸ þÕôÀ¾ü¸¡É “¬¾Ã×” §ÅñÎõ.
Í¨Á¨Â ¾¡í¸ ÓÊÂ¡¾ «ÇÅ¢üÌ þÕó¾¡ø, À¡¾¸Á¡É ÓÊ×ìÌ ÅóÐ, «¨Éò¨¾Ôõ
¨¸Å¢Î¸¢§È¡õ. ¬Ú¾ø

±¾¢÷§¿¡ì¸õ ¦¸¡ñ¼ º£¼÷¸Ç¡Ì§Å¡õ

31 ÊºõÀ÷ 2017
¾¢ÕìÌÎõÀõ

±ýÀÐ ¿ÁìÌ ¸¢¨¼ò¾ «Õû, ²Á¡üÈõ, §Å¾¨É ¿¢¨Èó¾ ´ù¦Å¡Õ Ýú¿¢¨ÄÂ¢Öõ ¸¼×Ç¢ý
ÀÃ¢Å¢Ãì¸î ¦ºÂ¨Äì ¸¡½ ÓÊÔõ. ¾¢Õáø,
ÌÈ¢ôÀ¡¸ Å¢Å¢Ä¢Âõ, Å¢¼¡ÓÂüº¢¨ÂÔõ
¬Ú¾¨ÄÔõ ÅÆíÌ¸¢ýÈÐ. Ó¾Ä¢ø, þ§ÂÍ¨Å ¬úóÐ §¿¡ì¸¢, «Å§Ã¡Î ¦¿Õí¸¢, «Å¨Ãô
§À¡ø þÕì¸, þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾ ¿õ¨Á þðÎî ¦ºø¸¢ÈÐ. þÃñ¼¡ÅÐ, ¸¼×û ¯ñ¨Á§Ä§Â
“Å¢¼¡ÓÂüº¢Ôõ ¬¾Ã×õ” ¦¸¡ñ¼ ¬ñ¼Å÷ ±ýÀ¨¾ þ¨ÈÅ¡÷ò¨¾ ¦¾Ç¢×ôÀÎòÐ¸¢ÈÐ.
«Å÷ ±ô§À¡Ðõ ¿õÁ£Ð «ýÒ ¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷. ¿õ Á£¾¡É «ÅÃÐ «ýÒ ±ý¦ÈýÚõ Á¡È¡Ð.
¿õ¨Á «ýÒ ¦ºöÅ¾¢ø «Å÷ µöóÐ §À¡¾¢ø¨Ä. «Å÷ ¿õ¨Á À¡Ð¸¡òÐ ÅÕ¸¢È¡÷. ¾ÁÐ
¿ý¨Áò¾Éò¾¡Öõ þÃì¸ò¾¡Öõ ¿ÁÐ ¸¡Âí¸¨Ç §¾üÚ¸¢È¡÷. ¿ÁìÌ ¬Ú¾ø «Ç¢ôÀ¨¾
±ý¦ÈýÚõ «Å÷ ¿¢ÚòÐÅ¾¢ø¨Ä.
«ô§À¡Š¾Ä÷¸Ç¢ý ¦¾¡¼ì¸ ¸¡Ä Å¢ÍÅ¡º ¯Ú¾¢ôÀ¡ðÊø þ¾¨Éì ¸¡½Ä¡õ. “ÀÄÅ£É÷¸Ç¢ý
§¾¡øÅ¢¨Âô ¦À¡ÚòÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ, «¾¢ø ¿¡õ ¬Éó¾õ ¦¸¡ûÇìÜ¼¡Ð . þÐ, “¿¡õ
ÅÄ¢¨ÁÂ¡ÉÅ÷” ±ýÈ §¾¡ýÈ¨¾ ÅÆíÌõ, ¬É¡ø ¿ü¦ºö¾¢ §¸¡½ò¾¢ø À¡÷ò¾¡ø, ¿¡õ
ÅÄ¢¨ÁÂ¡ÉÅ÷ «øÄ, ¿ÁÐ ÅÄ¢¨Á¨Â ¿õÁ¢¼Á¢ÕóÐ ÅÕÅ¾¢ø¨Ä, Á¡È¡¸ ¸¼×Ç¢¼Á¢ÕóÐ
¦ÀÚ¸¢§È¡õ. ¸¼×Ç¢ý «ýÒ À¢ÃÁ¡½¢ì¸Á¡¸ ¾ÁÐ Å¡ú× «¨ÁÅ¾¡¸ ¯½Õõ ´ÕÅ÷, «ÅÃÐ
¬Ú¾ø ¸¢¨¼ôÀ¾¡¸ ¿õÒõ ´ÕÅ÷, ÅÄ¢¨ÁÂüÈ º§¸¡¾Ã-º§¸¡¾Ã¢¸¨Ç «ÃÅ¨½ìÌõ ¸¼¨Á
¯ñÎ. ¬ñ¼Å§Ã¡Î ¿¡õ þ¨½ó¾¢Õó¾¡ø, ¯¾Å¢ò§¾¨ÅôÀÎ§Å¡¨Ã «ÏÌõ ÅÄ¢¨Á¨Â ¿¡õ
¦ÀÚ§Å¡õ. ¿õ¨Á ¿¡§Á ¦ÀÕÁ¢¾õ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡¸ «øÄ¡Áø, ¸¼×û ¦¸¡¨¼¨Âô À¸¢÷óÐ
¦¸¡ûÙõ À¡ÄÁ¡¸ ¿¡õ þÕôÀ¨¾ ¯½÷§Å¡õ. þó¾ ÅÄ¢¨ÁÂ¡Öõ ÁüÚõ ¬Ú¾ø «Ç¢ìÌõ
ÁÉò¾¢ÈÉ¡Öõ þ¾¨É ¦ºöÂ ¬ñ¼Å÷ ¿õ¨Á Å¢É×¸¢È¡÷. þó¾ ¿õÀ¢ì¨¸ Å¢¨¾¨Â
Å¢¨¾ôÀÐ «ùÅÇ× ±Ç¢¾øÄ...
¬Â¢Ûõ ¸¢È¢ŠÐ×õ «ÅÃÐ Å¡÷ò¨¾Ôõ ¿ÁÐ Å¡úÅ¢ý ¨ÁÂÁ¡¸ þÕó¾¡ø þÐ º¡ò¾¢Â§Á,
²¦ÉÉ¢ø «Å§Ã ÅÄ¢¨Á. «Å§Ã ¿ÁìÌ ÅÄ¢¨Á¨ÂÔÁ ¦À¡Ú¨Á¨ÂÔõ ¿õÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ
¬Ú¾¨ÄÔõ ¦¸¡ÎôÀÅ÷. «¨ÉÅ¨ÃÔõ «ÃÅ¨½òÐî ¦ºøÖõ “¦ÀÃ¢Â «ñ½ý” «Å§Ã.
¿øÄ¡Âý ÍÁóÐ ¦ºýÚ, «ÅÃÐ «ýÀ¢Öõ À¡Ð¸¡ôÀ¢Öõ ¸¡òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷.
Å¢Å¢Ä¢Âò¾¢ý Å¡Â¢Ä¡É ¸¢¨¼ì¸ô ¦ÀüÈ «ÅÃÐ Å¡÷ò¨¾ ¦¸¡¨¼ìÌ ¿õÁ¡ø ¿ýÈ¢ ÜÈ
þÂÄ¡Ð. «ùÅ¡÷ò¨¾Â¢ø¾¡ý, ¸¼×û «ý¨ÀÔõ ¬Ú¾¨ÄÔõ ¸¡ñ¸¢§È¡õ. ¿ÁÐ ¾¢È¨ÁÂ¢Öõ
ÅÄ¢¨ÁÂ¢Öõ ¿ÁÐ ¿õÀ¢ì¨¸ «¨ÁÂÅ¢ø¨Ä Á¡È¡¸ ¸¼×Ç¢ý ¬¾ÃÅ¡Öõ Á¡ºüÈ «ýÀ¢Öõ ¿ÁÐ
¿õÀ¢ì¨¸ «¨Á¸¢ÈÐ. ✛
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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;

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

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

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;)

vd; epiyapy; fpwp];Jit mDgtpf;fpNwd;

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

,uz;L

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

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

2018 [dtup (ij) khjj;jpd; fUg;nghUs;:

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

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

Mk;

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)

 இறந்த ோர்

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

(F. th. gzpf;FO)

p

;

தவண்டும் (சுருக்கமாக). இகத அதிச/தசான் மபாறுப்பாளர்களும் கவைத்தில்

புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பலி : இரவு 8.00 நான்கு ம ாழி திருப்பலி - நள்ளிரவு வரர அர தியில் மெபித்தல்

GJtUlk;

jpq;fs;

:

fh 7.00

6.45 fh
6.45 fh
6.45 fh
fh jpUg;gyp eilngwhJ

ணி (த)

fh 9.00 (ஆ;) fh 11.00 (ெீ) kjp 1.00 (Nj.nkh) md;id kupahs; flTspd; jha;

khiy 7.30kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) - G.tdj;Jr; rpd;dg;gH rpw;whyak;- ufhq;
khiy 7.30kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (M) (Kjy; nts;spf;fpoik)

Mz;ltupd; jpUf;fhl;rp

vrh 60: 1-6>

tpoh:

,uz;L

jp.gh 71: 1-2> 7-8> 10-11> 12-13

vNg 3 2-3a> 5-6

kj;NjA 2: 1-12

Mz;ltNu> vy;yh ,dj;jtUk; ckf;F Copak; nra;thHfs; (jp. gh 71)

G. fpwp];NjhgH)
(topghl;Lf; FO)

p

(Nj.nkh)

k

மகாள்ளுங்கள்.

 fpwp];jt xd;wpg;G thuk; 18 – 25 [dtup 2018 : rpuk;ghdpYs;s
fpwp];jt rNfhju rNfhjupfSld; ,r; nrg thuj;jijf;
nfhz;lhLNthk;. 26-01-2018 (nts;sp) khiy 8.00kzpf;F
,e;epfo;it kpdTjy; khjh Njthyak; topelj;Jfpd;wJ.
midtiuAk; md;Gld; miof;fpd;Nwhk;.


f

Gjpa kiwf;fy;tp tFg;GfSf;fhd gjpTfs; eilngWk;
(midj;J nkhop)

(G. kupahs;)

இறந்ததாருக்குப் புகழ் தசர்க்கும்

மசய்து பங்கு குருவாைவகர சந்திக்கவும். உகர தாளில் எழுதப்பட்டிருக்க

(Nj.nkh)

k

ிருப்பலியில் இறு ி உரை:

வககயில் இறப்புத்திருப்பலியில் சிறு உகர மகாடுக்க விரும்பிைால், தயவு



( KfpGt )
;

 ைினவு ல்
பக்கம்
முக

FLk;g ey;tho;Tg; gzpf;FO

மற்றும் திருவழிபாட்டுக் குழுவிைருக்கு நன்றி

1) பங்கு ஆலய காணிக்கக 23/24 டிசம்பர் ரிம: 7,896.65
கிறிஸ்மஸ் நள்ளிரவு திருப்பலி 24/12 ரிம: 18,066.2
கிறிஸ்மஸ் நாள் 25/12 ரிம: 10,475.60

இகறவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகறவாf
ஆசீர்வதிப்பாராக!

2) அகைத்து

மமாழி

அண்கமயச்மசய்திகள்

வருகின்றை.

அகைத்து

பதிதவற்றம்
வயதிைகரக்

மகாண்ட பங்கு மக்கதளாடும் மதாடர்புமகாள்ள இது

ஞாயிறு

மசய்கிறார்கள்.

நாள்:

21/01/2018

 170 ஆம் ஆண்டு ககோண்ைோட்ைம் பிப்ைவரி 3, 2018
அகைத்து மமாழியிைரும் பங்மகடுக்கலாம்.
வயது 7 வயதிைருக்கும் தமல்
மதாடர்புக்கு:

மகறக்கல்வி

எட்ரியன்(ஆ) 010-897 0642
அண்டர்சன் (தததமா) 019-4688 277
ஐரின் (த) 016-366 6843

அந்தந்த

வகுப்பகறகளில்

கூடுதல்

விவரங்களுக்கு அகழயுங்கள்: பதமலா 016-630 6196

வகுப்புகளும் ஜைவup 07 ஞாயிறு அன்று மதாடங்க
நகடமபறும்.

நூல்

ஒரு நல்ல தளம்

உள்ளது.

பதிவுகள்

முக

 ஐஹீதைோ நி ி ஓட்ைம் - Aclac.இகணந்து ஏற்பாடு

brk;gH (khHfop)

தித்தி ரிம: 362.00

த வோலயத் ின்

(@churchofthevisitationsban)ஆலயத்தின்

நூலில்

கண்டு
திருப்பலிகய வழி நடத்திய

ைோ ோ

எட்வின் (சீ) 012 2059209

 ஆலயத்தூய்ரை கரைப்பிடியுங்கள்: ஆலயம் அதன் சுற்றுப்புறம் (உள்ளும்
புறமும்

எப்தபாதும்

மமழுகுத்திரி

தூய்கமயாக

தட்டுகள்

கவத்திருங்கள்.மாதா

ஆகியவற்கற

மகபி

எப்தபாதும்

மற்றும்

தூய்கமயாக

கவத்திருப்தபாம்.
 குருத்துவ அபிதேகக் ககோண்ைோட்ைம்: டீக்கன்
மஜங் கின்( ர

நிக்தகாலஸ் த

ா

ாங் கார்தமல் சகப, சிரம்பான்_

நாள்: ஜைவரி 31, 2018 (மபாதுவிடுமுகற) காகல 10.30
இடம்: புைித ததாமஸ் மூர் ஆலயம், சுபாங் மஜயா
அகைவகரயும் வரதவற்கிதறாம்.

அருள் ிரு. த

ோர்ஜ் ஹோரிசன் & அருள் ிரு அண்ட்ரூ கூய்

இருவரும் பங்கு ைக்களுக்கும், குறிப்போக
ைற்றும் கிறிஸ்ைஸ் ககோண்ைோட்ை
கசய்

ிருவருரகக்கோலம்

ிருவழிப்போட்டு ஏற்போடுகரை

ிருவழிபோட்டுக் குழுவினருக்கும்

ங்கைின் ைனைோர்ந்

நன்றிகரைத் க ரிவித்துக்ககோள்கின்றோர்கள்.

