¸

¼×û ÁÉ¢¾É¡É¡÷ ±ýÈ ±Ç¢¨ÁÂ¡É þ¾Âò¨¾
°ÎÕ×õ ¦ºö¾¢, ¬ñ¼ÅÃ¢ý Òò¾¡ñÎ ¿ÁìÌ
¿ü¦ºö¾¢¨ÂÔõ
Ò¾¢Â
¦¾¡¼ì¸ò¾¢ý
Å¡úò¦¾¡Ä¢¨ÂÔõ ÅÆíÌ¸¢ÈÐ. Á¡¦ÀÕõ Ò¾¢Ã¡É ¸¡ðº¢
±ýÀ¨¾§Â ‘¾¢Õì¸¡ðº¢’ ±ýÈ ¸¢§Ãì¸ ¦º¡ø ÌÈ¢ì¸¢ÈÐ.
¸¡Ã¢Õû §Å¨ÇÂ¢ø Á¢¸×õ ±Ç¢¨ÁÂ¡É Å¨¸Â¢ø ‘¯Ä¸¢ý
´Ç¢Â¡¸’ þ§ÂÍ ¿ÁìÌ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ôÀð¼¡÷.
¯Ä¸ô
À¡Î¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÁÛìÌÄò¨¾§Âì ¸¡ôÀ¡üÚõ Å¡ìÌÚ¾¢Ô¼ý
«Å÷ ÅÕ¸¢È¡÷. «ÅÃÐ Å¡÷ò¨¾ ÅÆ¢Â¡¸ «ó¾ ´Ç¢
À¢Ã¸¡º¢ìÌõ ±ýÀ¨¾ þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷ ±º¡Â¡ ÓýÉÈ¢Å¢ò¾¡÷
(¾¢À.36:9). ¸¡Ã½õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õì¸¡ðº¢ ÅÆ¢
ÁÛìÌÄò§¾¡Î «Å¨Ã þ¨½òÐûÇÐ.

¦À¡ý «ÃºòÐÅò¨¾Ôõ
º¡õÀ¢Ã¡½¢ ¦¾öÅ£¸ò¨¾Ôõ,
¦Åû¨Çô§À¡Çõ
¿øÄ¼ì¸ò¨¾Ôõ ÌÈ¢ì¸¢ýÈÉ.
«¾É¡ø, «ÃºÃ¡¸ ¦À¡ý¨ÉÔõ,
¦¾öÅÁ¡¸ º¡õÀ¢Ã¡½¢¨ÂÔõ,
ÁÉ¢¾É¡¸ ¦Åû¨Çô§À¡Çò¨¾Ôõ
«ÅÕìÌ «Å÷¸û ÅÆí¸¢É÷.
- ÒÉ¢¾ §ƒ¡ý ¸¢È¢ŠºŠ¾õ

BUL 01/2018

7 ƒÉÅÃ 2017

¬ñ¼ÅÃ¢ý ¾¢Õì¸¡ðº¢

N E W

W A Y

O F

B E I N G

C H U R C H

«ó¾ ãýÚ »¡É¢¸û, «ÅÕìÌ «ïºÄ¢ ¦ºÖò¾
Åó¾ «Å÷¸û ÒÈÅ¢Éò¾Å÷, «ÃºÕìÌ ¦ºÖò¾
§ÅñÊÂ
ÀÃ¢Íô¦À¡Õð¸Ù¼ý
Åó¾É÷.
¿õ
«¨ÉÅ¨ÃÔõ À¢Ã¾¢¿¢¾¢ìÌõ «Å÷¸¨Çô §À¡ø
¿¡Óõ
¦ºöÂ
§ÅñÎõ
±ýÈ
¯ûÙ½÷×
²üÀ¼Å¢ø¨ÄÂ¡? þ¨ÈÁì¸û ±ýÈ Å¨¸Â¢ø
«Å¨Ãò §¾Îõ ±ñ½õ ¿ÁÐ ¯ûÇò¾¢ý ¬Æò¾¢ø
²üÀ¼ §ÅñÎõ «ó¾ »¡É¢¸û §À¡ø ÁñÊÂ¢ðÎ
«ÅÕìÌ
Ò¸Øõ
¬Ã¡¾¨ÉÔõ
¦ºöÅÐ,
ÁñÏÄ¸¢Öõ Å¢ñÏÄ¸¢Öõ «ÅÃÐ «Ãº¡ðº¢ìÌî
º¡ýÚÀ¸Õõ. ²¦ÉÉ¢ø «Å÷ þõÁ¡Û§Åø, ¸¼×û
¿õ§Á¡Î ±ì¸¡Äò¾¢Öõ.

þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ±ó¾ «Ç×ìÌ ¬Ú¾ø
¦ÀÈ ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ ÀÊòÐ, ¾¢Â¡É¢òÐô
À¡Õí¸û. Á£ðÀÇ¢ìÌõ Å¡ìÌÚ¾¢ ÅÆ¢ ¿ÁìÌ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â
¸¼×û ÅÆí¸¢ÔûÇ¡÷...¯¼ý ¯Ã¢¨ÁÂ¡ÇÕõ ´§Ã ¯¼Ä¢ý
¯ÚôÀ¢ÉÕõ
Å¡ìÌÚ¾¢Â¢ý
¯¼ý
Àí¸¡Ç¢¸Ùõ
¬¸¢Â¢Õì¸¢È¡÷. Ó¾ø Å¡º¸ò¨¾ ¿ÁÐ º¢ó¾¨ÉìÌõ
Å¡úì¨¸ ¿¨¼Ó¨ÈìÌõ ±ÎòÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. Ó¾Ä¡ÅÐ,
ÀÃ¢Íô¦À¡Õû¸¨Ç ¾¡í¸¢ ÅóÐ »¡É¢¸û §À¡ø ¬ñ¼ÅÕìÌ
±ùÅ¡Ú ÀÃ¢ºÇ¢ì¸ ÓÊÔõ... ¿ÁÐ §¿Ãò¨¾, «ÛÀÅò¨¾,
¿¢Ò½ò ÐÅò¨¾ ÀÃ¢ºÇ¢òÐ, À¢ÈÕìÌî §º¨ÅÂ¡üÈ ÓÊÔõ.
þÃñ¼¡ÅÐ, »¡É¢¸û “§ÅÚ ÅÆ¢Â¡¸ò ¾í¸û ¿¡Î
¾¢ÕõÀ¢É¡÷¸û” ±ýÀ¨¾ ¸ÅÉ¢ì¸ §ÅñÎõ. þ§ÂÍ§Å¡Î
¯È× ¦¸¡ñÎ Å¡Øõ §À¡Ð, ¿£í¸Ùõ ¿¡Ûõ «§¾ ÅÆ¢Â¢ø
¾¢ÕõÒÅ¾¢ø¨Ä. º¢ó¾¢òÐô À¡Õí¸û, þÐ ¬Ú¾¨ÄÔõ
¯óÐ¾¨ÄÔõ ÅÆí¸Å¢ø¨ÄÂ¡?
þ¾üÌ §Á§Ä,
±øÄ¡ì
¸ò§¾¡Ä¢ì¸÷¸ÙìÌõ þÐ ¾É¢ôÀð¼ Ó¨ÈÂ¢Öõ ºã¸
Ó¨ÈÂ¢Öõ ¬ñ¼ÅÃ¢ý ¾¢Õì¸¡ðº¢ «ÛÀÅÁ¡¸ «¨ÁÔõ! ✟
INTERNAL CIRCULATION ONLY
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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;
cjtp gq;F FUthdtH: kiwjpU. md;l;& $a;

Mz;ltupd; jpUf;fhl;rp

vrh 60: 1-6>

tpoh:

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

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

vNg 3 2-3a> 5-6

kj;NjA 2: 1-12



மாமகை மாவட்ட அகைத்தலுக்கான குழு (APVT) ஜைவரி 20/21 பததிகளில் நம்
ஆலயத்திற்கு வருறக தரவிருக்கின்ைார்கள். அவர்கறள நாம் வரபவற்பபாk;

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

 இைந்ததார் திருப்பலியில் இறுதி உகை:
இைப்புத்திருப்பலியில்

(Nj.nkh)
khiy 6.00 kzp fk;.nrgPH (Nj.nkh)

6.45
6.45
6.45
6.45
6.45

p



( KfpGt )

nghJf;fhyk; ,uz;lhk; QhapW:

1 rhK 3: 3b-10> 19>

இைந்பதாருக்குப் புகழ் பசர்க்கும் வறகயில்

மகாடுக்க

விரும்பிைால்,

தயவு

மசய்து

பங்கு

அதிச/பசான் மபாறுப்பாளர்களும் கவைத்தில் மகாள்ளுங்கள்.

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

;
j
khiy 7.30 kzpf;F jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; ( j) Gdpj Y}HJ md;id rpw;whyak; - rhfh
khiy 7.30 kzpf;F jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; ( j) Ntshq;fz;zp rpw;whyak; - fhNlhq;
j
j

fh
fh
fh
fh
fh

உறர

குருவாைவறர சந்திக்கவும். உறர தாளில் எழுதப்பட்டிருக்க பவண்டும் (சுருக்கமாக). இறத

topghl;Lf; FO)
(topghl;Lf; FO)
(topghl;Lf; FO)

k

சிறு

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

கிைிஸ்துவர்களின் ஒன்ைிப்பு வாைம்: 18-25 ஜனவரி 2018 - பிை கிைிஸ்துவ சபகாதர
சபகாதரிகபளாடு

ஒரு

வாரம்

பதவாலய குழு 26-01-2018

மசபத்தில்

ஒன்ைித்திருக்க

அறழக்கிபைாம்.

மிைவுதல்

மவள்ளி 8.00 மணி மசபத்றத முன்ைின்று வழி நடத்துவர்.

அறைவறரயும் வரபவற்கிபைாம்.


ஆலய வளாகம், வகுப்பகைகள்/ மண்படம் முன் பதிவு:
கூட்டங்கள் நடத்தவிரும்புபவார் முன்ைதாகபவ அறைகறளப் பதிவு மசய்துமகாள்ளுங்கள்.
கறடசி பநர பதிவுகள் ஏற்றுக்மகாள்ளப்படாது.

,uz;L

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

Nahthd; 1: 35-42

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

 குருத்துவ
டீக்கன்

அபிதேகக் ககாண்டாட்டம்:

நிக்பகாலஸ் ப

ா மஜங் கின்( ர

ாங் கார்பமல் சறப, சிரம்பான்_

நாள்: ஜைவரி 31, 2018 (மபாதுவிடுமுறை) காறல 10.30
,isQH FO)
(





)
(G. fpwp];NjhgH)

khiy 4.30 jpj;jp (rP)

p

வயது 7 வயதிைருக்கும் பமல்

( KfpGt )

மதாடர்புக்கு:

;

எட்ரியன்(ஆ) 010-897 0642

 சிைம்பான் மினவுதல் ததவாலய முக நூல் பக்கம்
(@churchofthevisitationsban)
நூல்

பக்கத்திற்கு

நம்முறடய

மசன்று

பங்கின்

அண்றமய

அண்டர்சன் (பத.பமா) 019-4688 277

முக

ஐரின் (த) 016-3666 843

மற்றும்

விறுவிறுப்பாை மசய்திகறளக் காணுங்கள். அறைத்து

எட்வின் (சீ) 012 2059209

வயதிைரும் பங்பகற்கும் ஒரு தளமாக இருக்கும் இதில்
இன்று திருப்பலிறய வழி நடத்திய அதிச மற்றும் திருவழிபாட்டு
குழுவிைருக்கு நம்முறடய மைமார்ந்த நன்ைிகள்

தித்தி ரிம: 68.00

இறைவன் அறைத்து தாராள உள்ளங்கறளயும் நிறைவாf
ஆசீர்வதிப்பாராக!
2) 06/07

திருப்பலிகளின் பபாது எடுக்கப்படும் 2 ஆவது காணிக்றக

சமூக அக்கறைப் பணிக்குழுவிைரின் பணிக்காக எடுக்கப்படும்.
இறைவன் அறைத்து தாராள உள்ளங்கறளயும் நிறைவாf
ஆசீர்வதிப்பாராக!
3) அறைத்து மமாழி ஞாயிறு மறைக்கல்வி வகுப்புகளும் 07 ஜைவup
2018

ஞாயிறு அன்று மதாடங்க உள்ளது.

வகுப்பறைகளில் நறடமபறும்.

 2018

இல்

திருமணம்

புரிதவாரின்

கவனத்திற்கு:

பதிவுகள் அந்தந்த

( இறணயத்தின் வழி பதிவுக்கு கீ ழ்க்கண்ட மதாடர்றபப் பயன்படுத்துங்கள் )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSZ2_DaXqroHfZ0xMbPstgf75TBPyIPiTDu
SLm_Ii0sZAmw/viewform?usp=sf_link


மகைதிரு. தஜார்ஜ் - ஜனவரி 13-21 வகை விடுமுகையில் கசல்லவிருக்கிைார். அவறர

 ஆலயத் தூய்கம: ஆலயத்தின் உள்ளும் புைமும் , மாதா



குருக்களின் ஆண்டு தமய்ப்புப்பணி மாநாடு (CAPA) ஜைவரி 22-25 2018 வறர நறடமபறும்.

மகபி (மமழுகுத்திரி தட்டுகள்) எப்பபாதும் தூய்றமறயக்



கபாங்கல் திருவிைா: ஜைவரி 27 (சைி) மாறல 7.00 மணிக்கு: திரு.சி.பாண்டித்துறர

முன்பதிவு மசய்துமகாள்ளுங்கள். திருமண தயாரிப்புப்

30/31 டிசம்பர் ரிம:10,260.20
புத்தாண்டு 1/1/18 ரிம:13,097.10

பங்கு மக்கபளாடு உறரயாட ஒரு வாய்ப்பாக அறமயும்.
திருமணத்திற்கு முன் பங்கு குருவாைவபராடு சந்திப்றப

[dtup (ij)
1) பங்கு ஆலய காணிக்கக

170 ஆம் ஆண்டு ககாண்டாட்டம் பிப்ைவரி 3, 2018
அறைத்து மமாழியிைரும் பங்மகடுக்கலாம்.

(Nj.nkh)

k

இடம்: புைித பதாமஸ் மூர் ஆலயம், சுபாங் மஜயாஅறைவறரயும் வரபவற்கிபைாம்.

பயிற்சிகள் விறரவில் மதாடங்கவுள்ளை.

நம் மசபத்தில் ஒப்புக்மகாடுப்பபாம்.

அவர்களின் மசாற்மபாழிவு "என்றும் நல்ல நாள்"

கறடப்பிடிக்குமாறு பகட்டுக்மகாள்கிபைாம்.

ஜைவரி 28, 2018 பகல் 2.-- - 7.30 வறர கறல கலாச்சார நிகழ்வுகள் அறைவறரயும்

மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக கசபிப்தபாம்

வரபவற்கிபைாம்.

அ) பஜாசப் மபர்ைாண்டஸ் (இைப்பு: 31/12/2017)



சாகா சிற்ைாலயம் - புனித லூர்து அன்கன திருவிைா பிப்ரவரி 9-11, 2018

ஆ) பிரான்சிஸ் மகய்ன் (இைப்பு: 02/01/2018)



திரு நீ ற்றுப் புதன் பிப்ரவரி 14, 2018



சீனப் புத்தாண்டு திருப்பலி பிப்ரவரி 16, 2018 காறல 8.30 மணி

முடிவில்லா ஒளி இவர்கள் தமல் ஒளிர்வதாக!

