þ

ó¾ Å¡Ãõ ÀÍ¨ÁÂ¡É Àî¨º ¿¢Èõ ¿ÁÐ À£¼í¸¨Ç «Äí¸Ã¢ôÀ¨¾ ¿¡õ
¸¡½Ä¡õ. þ¨Ä ¯¾¢÷ ¸¡Äõ, ÌÇ¢÷ ¸¡Äò¨¾ «ÎòÐ ÒÐ ¯Â¢÷ ÅÕÅÐ §À¡Ä,
¿õÀ¢ì¨¸ ¾Õõ Àî¨º ¿¢Èõ, þÂü¨¸Â¢ø ÅÇ÷îº¢Â¡¸ ¸¡½ôÀÎ¸¢ÈÐ. «§¾
§À¡ø, ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸û ±ýÈ Ó¨ÈÂ¢ø ¿ÁÐ ÀÂ½Óõ Á¸¢úîº¢Â¡É ¿õÀ¢ì¨¸
¦¸¡ñ¼Ð. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¨Ä¨ÁÂ¢ø ¾¢Õîº¨ÀÂ¢ý ¾¢ÕÅÆ¢À¡ðÎ ¬ñÎ Å¡Â¢Ä¡¸,
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý º¢Ö¨Åô À¡¨¾Â¢ø, «ô§À¡Š¾Ä÷¸ÙìÌ àÂ ¬Å¢ Åó¾¢Èí¸¢Â §Áø
«¨È¨Âì ¸¼óÐ, þ¨ÈÂ¡ðº¢Â¢ý ±¾¢÷À¡÷ô§À¡Î ¯Ä¸¢ø ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î Å¡ú§Å¡õ.
þýÚ, ÀÄ Àî¨º ¿¢È »¡Â¢üÚì¸¢Æ¨Á¸û §À¡ø, ÁÉ¾¢üÌ þ¾Á¡É «§¾ §Å¨ÇÂ¢ø
±îºÃ¢ì¨¸Â¡É ¿õÀ¢ì¨¸ ¦ºö¾¢¨Â ÅÆíÌ¸¢ý§È¡õ. þý¨ÈÂ ¿ü¦ºö¾¢Â¢ø, ¾ÁÐ
Ó¾ÅÄ¡Ð º£¼¨Ã þ§ÂÍ ºó¾¢ì¸¢È¡÷ ±É ÒÉ¢¾ §Â¡Å¡ý ÜÚ¸¢È¡÷. “±ýÉ §¾Î¸¢È£÷¸û”
±ýÈ §¸ûÅ¢§Â¡Î ¾ÁÐ ¯È¨Å þ§ÂÍ ¦¾¡¼íÌ¸¢È¡÷. þó¾ §¸ûÅ¢ìÌ ¿ÁÐ À¾¢Öõ, ¿ÁÐ
º£¼òÐÅô ÀÂ½ò¨¾ Å¨ÃÂÚì¸¢ÈÐ. þ§ÂÍ¨Åî ºó¾¢ìÌõ §Å¨ÇÂ¢ø, ¿£ñ¼ ÀðÊÂ¨Ä
¨Åò¾¢Õô§À¡÷, «Å÷ ÅÆí¸Å¢ÕìÌõ ¦À¡Õû¸¨Ç ¿ØÅ Å¢¼ìÜÎõ. ¿ÁÐ ¬¨º¸¨ÇÔõ
±¾¢÷À¡÷ô¨ÀÔõ â÷ò¾¢î ¦ºöÐ ¦¸¡ûÙõ ¬÷Åò¾¢ø, º£¼òÐÅò¾¢ý ¯ñ¨ÁÂ¡É
¦À¡Õ¨Çô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ¡¾ ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸û ±ýÈ Å¨ÄìÌû ¿¡Óõ º¢ì¸¢ì ¦¸¡ûÇÇ
§¿Ã¢Îõ. «ó¾¢§ÃÂ¡×õ ¦ÀÂ÷ ÌÈ¢ôÀ¢¼¡¾ Áü¦È¡Õ º£¼Õõ þ§ÂÍ§Å¡Î þÕì¸ ÁðÎ§Á
Å¢ÕõÀ¢É÷. «Å÷ ¾í¸¨Ç ÅÆ¢¿¼ò¾ §ÅñÎõ ±É×õ Å¢ÕõÀ¢É÷.

±¾¢÷§¿¡ì¸õ ¦¸¡ñ¼ º£¼÷¸Ç¡Ì§Å¡õ

14 ƒÉÅÃ 2017

¦À¡Ð ¸¡Äõ 2õ »¡Â¢Ú
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«Å÷¸Ç¢ý ºó¾¢ôÒ ²ÈìÌ¨ÈÂ Á¡¨Ä ¿¡ýÌ Á½¢ìÌ ¿¢¸úó¾¾¡¸ ¿ü¦ºö¾¢Â¡Ç÷
ÜÚ¸¢È¡÷. º¢Ö¨ÅÂ¢ø ¿Á¾¡ñ¼Å÷ þÈôÀ¾üÌ ´Õ Á½¢ §¿Ãò¾¢üÌ À¢ýÉ÷ ±ýÀÐ
ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. ¿õ¨Áô §À¡ýÈ Ò¾¢Â º£¼÷¸ÙìÌ þ§ÂÍ§Å¡Î Å¡ú¿¡û ±øÄ¡õ ¿¼óÐ
¦ºøÄ×õ §À¡¾¨É¨Âì §¸ðÎ ¯ñ¨ÁÂ¡¸ º£¼÷¸Ç¡ Á¡Úõ ¿¡ÙìÌ ÓýÒ,
¦¾¡¼ì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ «¨Éò¨¾Ôõ ¬ÆÁ¡¸ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ¾üÌ ÓýÉ÷, þó¾
º£¼÷¸¨Çô §À¡ø ¿¡Óõ Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ þ§ÂÍ§Å¡Î ¿¼óÐ ¦ºøÄ ÓÊÔõ. ¬Â¢Ûõ
¿¡õ Óó¾¢ ¦ºøÄ ÓÊÂ¡Ð ±ýÈ ¦ºö¾¢¨ÂÔõ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
¦Áº¢Â¡¨Åì ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý ±ýÈ ¦ºö¾¢¨Â ¾ÁÐ º§¸¡¾Ã÷ º£§Á¡É¢¼õ ¾¡Á¾Á¢ýÈ¢
¦¾Ã¢Å¢ì¸¢È¡÷, «ó¾¢§ÃÂ¡. “¬É¡ø ¿£í¸û, ¿¡ý Â¡÷ ±Éî ¦º¡ø¸¢È£÷¸û?” ±É þ§ÂÍ
§¸ð¼ §À¡Ð §ÀÐÕ «Ç¢ò¾ô À¾¢ø þó¾ Å¢ÍÅ¡ºò¾¢ø¾¡ý. þÐ§Å º£¼òÐÅò¾¢ü¸¡É
¿¢Àó¾¨É. ¬Â¢Ûõ, ¦Áº¢Â¡ ±É ÜÈ¢ì¦¸¡ñÎ ¬Â¢Ãõ §À÷ ÅÕÅ¡÷¸û, ¬É¡ø
¬ñ¼Å÷ ´ÕÅ§Ã, þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ. «ÅÃÐ àÂò¾ý¨Á, Á¸òÐÅõ, ¸¼×Ù¼É¡É
«ÅÃÐ ¯È¨Å «È¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡Öõ, «ÅÃÐ ÅÕ¨¸¨Â º£¼÷¸û ÓØ¨ÁÂ¡¸ «È¢óÐ
¦¸¡ñ¼¡Ã¢ø¨Ä. þÐ ¿øÄ¦¾¡Õ ¦¾¡¼ì¸Á¡¸ þÕì¸Ä¡õ, ¬É¡ø þÚ¾¢Â¢ø “±ÉìÌ
þ§ÂÍ Â¡÷?” ±ýÈ §¸ûÅ¢Â¢ø ¿ÁÐ º£¼òÐÅõ ¦¾¡í¸¢ ¿¢ü¸¢ÈÐ.
þó¾ §¸ûÅ¢ìÌ ±ùÅ¡Ú À¾¢¨Äì ¸ñ¼¨¼ÅÐ? ¸¢È¢ŠÐ «¨ÆòÐî ¦ºøÖõ À¡¨¾Â¢ø
¦¾¡¼÷ÅÐ, «ÅÃÐ Å¡÷ò¨¾ìÌ ¦ºÅ¢ ¦¸¡ÎôÀÐ, ¾¡ú¨Á¨Â ¯ûÇò¾¢ø ²üÚì ¦¸¡ûÅÐ
ÅÆ¢Â¡¸ þ¾ü¸¡É À¾¢¨Äì ¸¡½Ä¡õ. ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î ÀÂ½¢ôÀ¾¢ø þó¾ ¿õÀ¢ì¨¸¨Âì
¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ. ¾¨ÄÅ¨É Å¢¼ ±øÄ¡õ ¦¾Ã¢óÐ Å¢ð¼Ð ±ýÈ º¢Ä º£¼÷¸¨Çô §À¡ø
þÕì¸ìÜ¼¡Ð. «§¾ §Å¨ÇÂ¢ø, «¾¨É þÆóÐ Å¢¼¡Áø, þ¨ÈÂ¡ðº¢Â¢ý Ã¸º¢Âõ
¦ÅÇ¢ôÀÎõ Å¨Ã ¿õÀ¢ì¨¸ ¨¸Å¢¼¡Ð ¸¡òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. Óý§ÉÈ¢î ¦ºøÅ¾¢ø
²üÀÎõ º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ º¢ÃÁí¸¨ÇÔõ ¸¼óÐ, ¿ÁÐ À¡¨¾ìÌ ´Ç¢Å¢Çì¸¡ö þÕôÀÐ þó¾
¿õÀ¢ì¨¸§Â. ¦ºÊÂ¢ý Ó¾ø ÐÇ¢÷ Å¢ÎÅÐ °ì¸ÁÇ¢ôÀ¾¡¸ þÕó¾¡Öõ, ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ
§¸¡¨¼Ôõ ÌÇ¢÷¸¡ÄÓõ ¿õ¨Á ÀûÇò¾¢üÌò ¾ûÇ¢Å¢¼¡Áø ¾¡í¸¢ ¿¢üÌõ ¿íÜÃÁ¡¸
þÕôÀÐ þó¾ ¿õÀ¢ì¨¸§Â. º¢Ö¨Åô À¡¨¾ìÌ «ôÀ¡Öõ, ¸¢È¢ŠÐ¨Åô À¢ýÀüÈ¢
¦ºøÅ¾¢ø þó¾ ¿õÀ¢ì¨¸ ¿õ¨Á ¯Ú¾¢ô¦ÀÈî ¦ºöÔõ. ¾ó¨¾Â¡¸¢Â ¸¼×û àÂ
¬Å¢Â¢ý ³ì¸¢Âò¾¢ø ¿¢¸Øõ ¬ðº¢Â¢ø ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î ±ý¦ÈýÚõ Å¡ú§Å¡Á¡¸! ✟
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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;
nghJf;fhyk; ,uz;lhk; QhapW:

Mz;bd; fUg;nghUs;:
vjpHNehf;F nfhz;l rPlHfshFNthk;
vd; epiyapy; fpwp];Jit mDgtpf;fpNwd;

1 nfhup 6: 13c-15a> 17-20

Nahthd; 1: 35-42

ckJ jpUTsk; epiwNtw;w Mz;ltNu> ,Njh tUfpd;Nwd;. (jp. gh 39)

 ைாைகை ைாவட்ட அகைத்தலுக்கான குழு (APVT)

)
(G. fpwp];NjhgH)

 rpfg;G jpUg;gyp (nul; kh];) vjpHtUk; [dtup 20k; Njjp (rdp)> fhiy 10 kzpf;F>

tpLKiwia Kd;dpl;L kiwf;fy;tp tFg;Gfs; eilngwhJ
p

( KfpGt )

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

(Nj.nkh)

k
fh
fh
fh
fh
fh

Nfhyhyk;g+H fj;Njhypf;f tof;fwpQH rq;fk;> ];jhghf; ey;yhad; Njthyaj;jpy;>
J}a MtpahdtH jpUg;gypiaf; nfhz;lhlTs;sdH. ,j;jpUg;gypf;F midtUk;
tuNtw;fg;gLfpd;wdH. tof;fwpQHfs; mtHfSila rPUilia mzpe;J tUkhW
Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdH. Nky; tptuq;fSf;F l;nuNthH glhrpad; 016-2090067
வேண்ைொம், இதயத்டதக் கிழித்துக்ககொs;Sq;fs; (NahNty;; 2:13)

jkpo;
Mq;fpyk;
rPdk;
Nj.nkh

nghJ tpLKiw
j

j

j

nghJf;fhyk; %d;whk; QhapW:

Nahdh 3: 1-5> 10

 jtf;fhy jpahdk; : “kdjpd; mbg;gil khw;wk;” “உங்கள் உடைகடைக் கிழித்துக்ககொள்ை

;
eilngwhJ
rP

jp.gh 24: 4-5ab, 6, 7bc, 8-9



,uz;L

1 nfhup 7: 29-31

ஜைவரி 20/21 பததிகளில் நம்

ஆலயத்திற்கு வருறக தரவிருக்கின்ைார்கள். அவர்கறள நாம் வரபவற்பபாk;

,isQH FO)
(

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;)

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

,uz;L

jp.gh 39: 2> 4ab, 7-8a, 8b-9> 10

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;

1 rhK 3: 3b-10> 19>

Mk;

:
:
:
:

16-02-2018 (nts;sp) fhiy
17 & 18 -02-2018 (rdp) fh
10-02-2018 (rdp) gp.g 2.00 10 & 11 -02-2018 (rdp) gp.g

10.00 kzp Kjy; khiy 6.00 kzp tiu
9.00 kh 8.00 (QhapW) fh 9.00 – gp.g 2.00
khiy 6.00
2.00 – 6.00 (QhapW) gp.g 2.00 – kh 6.00

கிைிஸ்துவர்களின் ஒன்ைிப்பு வாரம்: 18-25 ஜனவரி 2018 - பிை கிைிஸ்துவ சபகாதர
சபகாதரிகபளாடு ஒரு வாரம் கசபத்தில் ஒன்ைித்திருக்க அறழக்கிபைாம். மிைவுதல்

khw;F 1: 14-20

பதவாலய குழு 26-01-2018 கவள்ளி 8.00 மணி கசபத்றத முன்ைின்று வழி நைத்துவர்.

Mz;ltNu ck; ghijfis ehd; mwpar; nra;jUSk; (jp. gh 24)

அறைவறரயும் வரபவற்கிபைாம்.
குருத்துவ

Gdpj Nkup)
(

டீக்கன்

)
(Gdpj N[hH[;)

;


 cjTk;

குழுவிைருக்கு நம்முறைய மைமார்ந்த நன்ைிகள்

[dtup (ij)
1) பங்கு ஆலய காணிக்கக
06/07

[dtup

ரிம:10,035.30 r%f mf;fiwg; gzpf;fO ரிம: 6,950.00

இறைவன் அறைத்து தாராள உள்ளங்கறளயும் நிறைவாf
ஆசீர்வதிப்பாராக!

2) kpdTjy;
Njthya
kfpo;r;rp
eldk;
1Mk;
Mz;L
epiwitnahl;b rPdg; Gj;jhz;L nfhz;lhl;lk;. 10-02-2018
fhiy 7.00 – kjp 1.00 kzptiu Mya kz;lgj;jpy;
eilngWk;.
fl;lzk;
xUtUf;F
up.k.
10
kl;Lk;.
njhlHGf;F: VQ;nrypd; 017-694 3045>
GNshud;]; 016-281 9788
3)

ஆலயத் தூய்கை: ஆலயத்தின் உள்ளும் புைமும் , மாதா ககபி
(கமழுகுத்திரி

தட்டுகள்)

எப்பபாதும்

கறைப்பிடிக்குமாறு பகட்டுக்ககாள்கிபைாம்.

தூய்றமறயக்

ாங் கார்பமல் சறப, சிரம்பான்

இைம்: புைித பதாமஸ் மூர் ஆலயம், சுபாங் கஜயா

( KfpGt )

(Nj.nkh)

இன்று திருப்பலிறய வழி நைத்திய அதிச மற்றும் திருவழிபாட்டு

ா கஜங் கின்( ர

நாள்: ஜைவரி 31, 2018 (கபாதுவிடுமுறை) காறல 10.30
p

khiy 4.30 jpj;jp (rP)
k

அபிஷேகக் ககாண்டாட்டம்:

நிக்பகாலஸ் ப

fuq;fs;
khztHfs;
gs;spg;
ghlq;fisAk; guPl;irfisAk; rkhspf;f cjTjy;.
2018 Mz;L vq;fSila Nritapd; 3k; Mz;lhFk;.
cjtp Njitg;gLk; khztHfSf;F cjt jd;dhHt
CopaHfs; Njit. MHtk; cs;stHfs; jpU.
gpuhd;rp]; N[R (012-2964336) my;yJ jpU. `pyup
];jh kupah (019-6547347) MfpNahiu njhlHG
nfhs;sTk;. ,e;j tFg;GfSf;fhd gjpT [dtup
21k; Njjp md;W> fhiy 9 kzp Mq;fpy
jpUg;gypf;Fg; gpwF Mya kz;lgj;jpy; eilngWk;.
 Gj;jf tpw;gid fz;fhl;rp kw;Wk; Njt mioj;jy;
mwpKf tpoh Gdpj gTybahupd; rig rNfhjupfs;
[dtup 2018 20 & 21k; (rdp/QhapW) Njjpfspy;
Gj;jf tpw;gidf; fz;fhl;rp elj;jTs;sdH.
 Nkirfs; ehw;fhypfis kiwf;fy;tp tFg;Gfs;
kw;Wk; Myaj;jpYs;s Vida ,lq;fspypUe;J
epf;fNth ,lk; khw;wNth Ntz;lhk;. mitfis
ey;ygbahf
ghtpf;fTk;
Nrjhuk;
tpistpf;f
Ntz;lhk;.
மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக கசபிப்பபாம்
me;Njhdp (இைப்பு: 08/01/2018)

பிரான்ெிஸ் NrtpaH

முடிவில்லா ஒளி இவர்கள் பமல் ஒளிர்வதாக!

அறைவறரயும் வரபவற்கிபைாம்.

 170 ஆம் ஆண்டு ககாண்டாட்டம் பிப்ரவரி 3, 2018
அறைத்து கமாழியிைரும் பங்ககடுக்கலாம்.
வயது 7 வயதிைருக்கும் பமல்
கதாைர்புக்கு: எட்ரியன்(ஆ) 010-897 0642 /
அண்ைர்சன் (பத.பமா) 019-4688 277
ஐரின் (த) 016-3666 843 / எட்வின் (சீ) 012 2059209


ைகைதிரு. ஷஜார்ஜ் - ஜனவரி 13-21 வகர விடுமுகையில் கெல்லவிருக்கிைார். அவறர
நம் கசபத்தில் ஒப்புக்ககாடுப்பபாம்.



குருக்களின் ஆண்டு ஷைய்ப்புப்பணி ைாநாடு (CAPA) ஜைவரி 22-25 2018 வறர நறைகபறும்.




கபாங்கல்

[dtup
திருவிைா: ஜைவரி

27

(சைி)

மாறல

7.00

மணிக்கு:

திரு.சி.பாண்டித்துறர

அவர்களின் கசாற்கபாழிவு "என்றும் நல்ல நாள்"
ஜனவரி 28, 2018 பகல் 2.00





வரபவற்கிபைாம். Nkyjpf

Kjy;

7.30 வகர கறல கலாச்சார நிகழ்வுகள் அறைவறரயும்

njhlHGf;F : fpsnkd;l; (017 692 7211) Nghy; uh[; (014 639 5608)

ொகா ெிற்ைாலயம் - புனித லூர்து அன்கன திருவிைா பிப்ரவரி 9-11, 2018
திருநீ ற்றுப் புதன் பிப்ரவரி 14, 2018
ெீனப் புத்தாண்டு திருப்பலி பிப்ரவரி 16, 2018 காறல 8.30 மணி

