þ

ý¨ÈÂ ¿ü¦ºö¾¢Â¢ø Ó¾ø º£¼÷ìû «¨Éò¨¾Ôõ ÐÈóÐ ¸¢È¢ŠÐ¨Åô
À¢ýÀüÈ¢ÂÐ §À¡Ä, þó¾ ¿õÀ¢ì¨¸ ¿ÁÐ ¯ûÇò¾¢ø ±¨¾ °ÎÕÅî ¦ºöÔõ?
¸¢È¢ŠÐ¨Åô À¢ýÀüÚÅ¾üÌ ¾í¸ÇÐ ¯¨¼¨Á¸¨Ç «¨Éò¨¾Ôõ Å¢ðÎî
¦ºýÈ º£¼÷¸Ç¢ý Å¢ÍÅ¡ºî ¦ºÂ¨Ä, «Ð «ì¸¡Äî ¦ºÂø ±É ±Ç¢¾¢ø ¿¡õ µÃõ
¸ðÊÅ¢Î¸¢§È¡õ. ÌÎõÀõ, ¦¾¡Æ¢ø, ¦¸ÇÃÅõ, ºÓ¾¡Â «ó¾ŠÐ §À¡ýÈ¨Å «Å÷¸ÙìÌõ
þÕó¾É. ¬É¡ø ´Õ ÁÉ¢¾É¢ý Á£¾¡É ¿õÀ¢ì¨¸Â¡ø «¨Éò¨¾Ôõ ¯¾È¢ò ¾ûÇ¢É÷
¸¢È¢ŠÐÅ ¿õÀ¢ì¨¸ ±ýÀÐ “¿ÁÐ ¦º¡ó¾ ÀÄò¾¢É¡ø «øÄ¡Áø, àÂ ¬Å¢Â¢ý
«ÕÇ¢ý Ð¨½§Â¡Î ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý Å¡ìÌÚ¾¢ Á£Ð ¿ÁÐ ¿õÀ¢ì¨¸ ¨ÅòÐ, ¿¢ò¾¢Â
ÀÃ§Ä¡¸ Å¡ú§Å ¿ÁÐ §ÀÃ¢ýÀõ ±É ¿¡õ ¬º¢ôÀÐ” ±É Á¨Èì¸øÅ¢ ÀÊôÀ¢¨É
ÜÚ¸¢ÈÐ. ±ó¾¦Å¡Õ ¯Ä¸ þýÀÓõ ¾£÷ì¸ ÓÊÂ¡Ð ¬¨º¨Âò àñÎõ ¿ÁÐ
¬ýÁ¡Å¢üÌõ ¸¼×ÙìÌõ þ¨¼Â¢Ä¡É ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼§Ä, ¿õÀ¢ì¨¸. “¬É¡ø ¸¡Äõ
¿¢¨È§ÅÈ¢Å¢ð¼Ð, þ¨ÈÂ¡ðº¢ ¦¿Õí¸¢ ÅóÐ Å¢ð¼Ð...” ±ýÈ Å¡º¸ò§¾¡Î þó¾
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼¨Ä ¦¾¡¼í¸¢É¡÷ ¸¢È¢ŠÐ.
þó¾ Å¡º¸õ ¯í¸û ¯ûÇò¾¢ø
§ÀÃ¢ýÀò¾¢ý ±¾¢÷À¡÷ô¨Àò àñ¼Å¢ø¨Ä ±ýÈ¡ø ‘¦º¡ó¾ þ¨ÈÂ¡ðº¢Â¢ø’
¿¡õ
¾¢¨Çò¾¢Õì¸¢§È¡õ ±Éô ¦À¡ÕûÀÎõ.
¿¡õ Å¡úì¨¸Â¢ý ±ó¾ ¿¢¨ÄÂ¢ø þÕó¾¡Öõ, ¸¼×û ¿õ ´ù¦Å¡ÕÅ¨ÃÔõ
«¨Æì¸¢È¡÷. ¸¼×Ç¢ý «¨Æô¨À ¦ºÅ¢ÁÎôÀ¾üÌò §¾¨ÅÂ¡É «¨ÉòÐõ ¿ÁìÌ
ÅÆí¸ôÀðÊÕì¸¢ÈÐ. þó¾ ¯Ä¸ò¾¢ø ¿¡õ ÍÁìÌõ Í¨Á¸¨Ç þÈì¸¢ ¨ÅìÌõ
¿ýÉ¡¨Ç ±¾¢÷À¡÷ò¾¢Õì¸¢§È¡õ. ¬Â¢Ûõ ¿¢¨Äò¾ý¨ÁÔõ ÌÇôÀÓõ ¿¢Ä×õ
§Å¨ÇÂ¢ø, þ¾üÌ Á¡È¡¸§Å ±ñ½í¸û þÕì¸¢ýÈÉ. þó¾ ¸¡Äò¾¢ø þÕôÀ¾¢ø ¿¡õ
¯ûÇõ ÁÉ¿¢¨È× ¦¸¡û¸¢ÈÐ. ÍÂ ÅÄ¢¨ÁÔõ ÍÂ ÀÄò¨¾Ôõ ¿õÀ¢ þÕì¸¢§È¡õ. ¿¡õ
«ÛÀÅ¢ìÌõ þó¾ þýÀò¨¾ þ¨ÈÂ¡ðº¢ì¸¡É ¨¸Å¢ÎÅÐ, ¸ÊÉÁ¡¸ þÕì¸¢ÈÐ.
¿ÁÐ ¦ºÀò¾¢ø ¿ÁÐ ¿¢¨ÄìÌ þ¨ÈÂ¡ðº¢¨Â ¿¡õ ¦¸¡ñÎ ÅÕõ §À¡Ð, þó¾
Å¡úì¨¸Â¢§Ä§Â §ÀÃ¢ýÀò¨¾ ±¾¢÷À¡÷ì¸¢§È¡õ. þ¾É¡ø ¸¢È¢ŠÐ ¿Áì¸¡¸ ¦¸¡ñÎ
Åó¾ ¿õÀ¢ì¨¸ «¨½òÐô §À¡öÅ¢Î¸¢ÈÐ.
Ó¾ø º£¼÷¸û Á¸¢Æîº¢Â¡É ¿øÄ¦¾¡Õ Å¡úì¨¸¨Â Å¡úóÐ Åó¾¡÷¸û. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
«¨Æô¨Àì §¸ð¼Ð, «Å÷¸Ç¢ý ±¾¢÷À¡÷ôÒ Á¡È¢ÂÐ. Á£ÉÅ÷¸û ±ýÈ «ÛÀÅò¾¢ø,
¾í¸ÇÐ ¦º¡ó¾ ¾¢È¨Á¨Â ÁðÎõ ¿õÀ¢ þø¨Ä, «Å÷¸ÇÐ ¾¢È¨Á¨Â Å¢¼ ²§¾¡
Áü¦È¡ýÚ §¾¨Å ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾¡÷¸û. «ýÈ¡¼ ¦¾¡Æ¢Ä¢ø ¸¼Ä¢ý ¬Æò¾¢üÌ
«ÊòÐî ¦ºøÖõ «¨ÄÔõ, ¯Â¢¨Ã§Â À½Âõ ¨ÅìÌõ ¯ÂÕõ ¸¼Ä¢ý º£üÈÓõ,
¾í¸ÇÐ ¦º¡ó¾ ÀÄò¾¡§Ä¡ ¾¢È¨ÁÂ¡§Ä¡ §Áü¦¸¡ûÇ ÓÊÂ¡Ð ±ýÀ¨¾ «Å÷¸û ¿ýÌ
¯½÷ó¾¢Õó¾É÷. Ó¾ø º£¼÷¸¨Ç «¨Æò¾ §À¡Ð, þ¨¾ Å¢¼ §ÁÄ¡É ´ýÚìÌ
¸¢È¢ŠÐ ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈ¡÷. ¿ÁÐ Á£ðÀ¢ý À½¢Â¢ø ¯¼Û¨ÆôÀ¡Ç÷¸Ç¡¸ þÕì¸ «Å÷
«¨Æò¾¡÷. Å¡úÅ¢ý «Õ¨Çì ¦¸¡ñÎ ÅÕõ Á¸¢úîº¢Â¢ý °üÚìÌ «¨ÆòÐî
¦ºøÖõ ¿õÀ¢ì¨¸ìÌ «Å÷¸¨Ç «Å÷ «¨Æò¾¡÷.
þ¨ÈÂ¢Âø ÀñÀ¢ø À¡÷ò¾¡ø, àÂ «ÕÇ¢ý Ð¨½Ô¼ý ÁÉ¢¾É¢ý ¦ºÂÄ¡ø ¿õÀ¢ì¨¸
«¨¼Â ÓÊÔõ. Á¸¢úîº¢¨Â §¾Ê «¨ÄÔõ ¿¡õ «¨ÉÅÕõ, ¸¼×¨Çò §¾ÎÅ¾¢ø ¿õ¨Á
«÷ôÀ½¢ì¸ §ÅñÎõ. ¿ÁÐ ºì¾¢ìÌ «ôÀ¡ø þÕìÌõ Á¸¢úîº¢¨Âì ¸¡½ ÓÊÔõ.
þ¾ü§¸ ¸¢È¢ŠÐ þýÚ ¿õ¨Á «¨Æì¸¢È¡÷. þó¾ Á¸¢úîº¢ ¯Ä¨¸î º¡÷ó¾¾¡¸
þÕìÌõ ±É ±ñ½Ä¡¸¡Ð. ±ñ½üÈ §Å¾º¡ðº¢¸Ç¢ý ¾¢Â¡¸ò¾¡ø ¸ð¼ôÀð¼ ¾¢Õîº¨À
þ¾üÌ Á¡È¡É Á¸¢úîº¢¨Â ÅÆíÌ¸¢ÈÐ. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ¿¡õ ¸¡Ïõ Á¸¢úîº¢, ¯Ä¨¸î
º¡÷ó¾ þýÀò¨¾ Áïº¢ Å¢Îõ. þ¾É¡ø, º£¼÷¸û ¾í¸ÇÐ ÌÎõÀò¨¾Ôõ Å¡úì¨¸¨ÂÔõ
Å¢ðÎ Å¢ðÎ, Á¸¢úîº¢Â¢ý °ü¨È ¿õ¨Áô §À¡ø À¢ýÀüÈ¢É÷.✟
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2018

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

nghJf;fhyk; %d;whk; QhapW:

Nahdh 3: 1-5> 10

Mk;

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

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;)

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

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

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

,uz;L

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

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

1 nfhup 7: 29-31

 மாமகை மாவட்ட அகைத்தலுக்கான குழு (APVT)

khw;F 1: 14-20

ஜைவரி 20/21 நததிகளில் நம்

ஆலைத்திற்கு வருறக தரவிருக்கின்ைார்கள். அவர்கறள நாம் வரநவற்நபாk;

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

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

வேண்ைொம், இதயத்டதக் கிழித்துக்ககொs;Sq;fs; (NahNty;; 2:13)

jkpo;
Mq;fpyk;
rPdk;
Nj.nkh

Gdpj Nkup)
(Gdpj rprpypah)
(Gdpj N[hH[;)

khiy 4.30 jpj;jp (rP)

p

( KfpGt )

(Nj.nkh)

k
6.45 fh



;
eilngwhJ
rP

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

j

jp.gh 94: 1-2, 6-7, 8-9

,uz;L

1 nfhup 7: 32-35

டீக்கன்

(jp. gh 94)


Foe;ijfSf;fhd jpUKOf;F



rprpypah அதிச மற்றும்

[dtup (ij)
1) பங்கு ஆலய காணிக்கக

13/14

[dtup ரிம: 8,418.25

இறைவன் அறைத்து தாராள உள்ளங்கறளயும் நிறைவாf
ஆசீர்வதிப்பாராக!

2) kpdTjy;
Njthya
Gfo;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)

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.

அபிஷேகக் ககாண்டாட்டம்:

நிக்நகாலஸ் ந

ா கஜங் கின்( ர

ாங் கார்நமல் சறப, சிரம்பான்

இைம்: புைித நதாமஸ் மூர் ஆலைம், சுபாங் கஜைா, அறைவறரயும் வரநவற்கிநைாம்.
170 ஆம் ஆண்டு ககாண்டாட்டம் பிப்ரவரி 3, 2018

ஐரின் (த) 016-366 6843 / எட்வின் (சீ) 012 2059209



k;
u

healinggracerachelsvineyard@gmail.com


மகைதிரு. ஷஜார்ஜ் - ஜனவரி 13-21 வகர விடுமுகையில் கெல்லவிருக்கிைார். அவறர நம்
கசபத்தில் ஒப்புக்ககாடுப்நபாம்.



குருக்களின் ஆண்டு ஷமய்ப்புப்பணி மாநாடு (CAPA) ஜைவரி 22-25 2018 வறர நறைகபறும்.




[dtup
கபாங்கல் திருவிைா: ஜைவரி 27 (சைி) மாறல 7.00 மணிக்கு:

திரு.சி.பாண்டித்துறர அவர்களின்

கசாற்கபாழிவு "என்றும் நல்ல நாள்"

 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 gad;gLj;jTk; Nrjhuk; tpistpf;f
Ntz;lhk;.

ஜனவரி 28, 2018 பகல் 2.00

Kjy;

7.30 வகர கறல கலாச்சார நிகழ்வுகள் அறைவறரயும்

வரநவற்கிநைாம்.

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


jUkd;uh[;
Nuh];ypd;
lhdp jH\d;
mdhngy;
கறைசி நநர பதிவுகள் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பைாது

மிைவுதல்

அண்ைர்சன் (நத.நமா) 019-4688 277

( KfpGt )
;

திருவழிபாட்டு குழுவிைருக்கு நம்முறைை மைமார்ந்த நன்ைிகள்

அறழக்கிநைாம்.

கதாைர்புக்கு: எட்ரிைன்(ஆ) 010-897 0642 /
p

 cjTk;

இன்று திருப்பலிறை வழி நைத்திை Gdpj

ஒன்ைித்திருக்க

அறைத்து கமாழிைிைரும் பங்ககடுக்கலாம்.

(Y}HJ md;id -rhfh)
(kiwf;fy;tp Mq;)

(Nj.nkh)

கசபத்தில்

கவள்ளி 8.00 மணி கசபத்றத முன்ைின்று வழி நைத்துவர்.

வைது 7 வைதிைருக்கும் நமல்

Gdpj nwhNgl;)

k

வாரம்

நாள்: ஜைவரி 31, 2018 (கபாதுவிடுமுறை) காறல 10.30

Y}f;fh 1: 21b-28

cq;fs; ,jaj;ijf; fbdg;gLj;jhjPH> Mz;ltH FuYf;Fr; nrtprha;g;gPH.
fhiy 10.00 kzpf;F

ஒரு

அறைவறரயும் வரநவற்கிநைாம்.

j

குருத்துவ

,.r 18: 15-20

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 சநகாதர
நதவாலை குழு 26-01-2018

6.45 fh

nghJf;fhyk; ehd;fhk;; QhapW:

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

சநகாதரிகநளாடு

nghJ tpLKiw
j

குருக்களின் ஆண்டு
நமய்ப்புப்பணி மாநாடு

:
:
:
:

ொ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

