¸¼×û ¿õ§Á¡Î
ÀÂ½¢ì¸¢È¡÷
±ýÈ ¯½÷×
Á¢ïº¢ ¿¢üÌõ.
- ÒÉ¢¾ «Å¢Ä¡ ¾¢§Ãº¡

¸¡Äí¸û Á¡Ú¸¢ýÈÉ, ¿¡Óõ Á¡È¢ Å¢ð§¼¡õ. ºì¸Ãõ §À¡ø ¿ÁÐ
Å¡úì¨¸ ÍüÈ¢ì ¦¸¡ñ§¼ þÕì¸¢ÈÐ. «ó¾ ÀÂ½ò¾¢ø ´Õº¢Ä
«Æ¸¡É, Á¸¢Æîº¢Â¡É ¾Õ½í¸û ¿ÁÐ ¿¢¨ÉÅ¢ø ¿£í¸¡ þ¼õ
À¢ÊòÐûÇÉ. º¢Ä ¾Õ½í¸û ¸‰¼Á¡É¾¡¸ þÕó¾¢Õì¸¢ýÈÉ.
¦ÀÕõÀ¡Ä¡É ºÁÂò¾¢ø ¾É¢Â¡¸×õ º¢Ä §Å¨ÇÂ¢ø ¿øÄò¦¾¡Õ
º¸¡§Å¡Î þó¾ ÀÂ½õ «¨Áó¾¢ÕìÌõ. «ó¾ º¸¡ ¿ÁÐ ¦Àü§È¡÷,
¾¡ò¾¡-À¡ðÊ, ¯ÈÅ¢É÷ «øÄÐ ¿ÁÐ ¿ñÀ÷¸Ç¡¸ þÕó¾¢Õì¸Ä¡õ.
¿£í¸û ¦º¡øÅ¾üÌ Óý§À ¯í¸ÇÐ Å¡úì¨¸ «Îò¾ì ¸ð¼ ¿¢¨Ä
±ýÉ ±ýÀ¨¾ «È¢ó¾¢ÕìÌ ¯üÈî º¸¡ þÕì¸Ä¡õ.
¿ÁÐ Á¸¢Æîº¢, §Å¾¨É, À¡ºõ, ²Á¡üÈõ §À¡ýÈ ±øÄ¡ ¿¢¨ÄÔõ
Å¡úì¨¸Â¢ø
¿¢Ãó¾¢ÃÁøÄ.
§ÅÚº¢Ä¨Ãì
¸¡ðÊÖõ
º¢Ä
¯½÷îº¢ôâ÷ÅÁ¡¸ ¿¢¨Ä¸û ¿õ§Á¡Î «¾¢¸ ¸¡Äõ þÕó¾¢Õì¸Ä¡õ.
º¢ÄÅü¨È ¿¡õ ÀüÈ¢ì ¦¸¡ûÅ¾¡ø, §Å¾¨Éò ¾Õõ. ¸¼ó¾ ¸¡Äò¨¾
Á¡üÈ¢ «¨Áì¸×õ ÓÊÂ¡Ð, À¢ý§¿¡ì¸¢ ¦ºøÄ×õ ÓÊÂ¡Ð. ¬Â¢Ûõ,
þÅüÈ¢Ä¢ÕóÐ ¿¡õ À¡¼õ ¸üÚì ¦¸¡û¸¢È§¡õ. «¨Å ¿õ¨Á º¡¾¸Á¡É
«øÄÐ À¡¾¸Á¡É À¡¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñÎ ÅÃÄ¡õ. ¿¡õ §¾÷ó¦¾Îò¾ô
ÀÂ½õ «Ð.
Å¡úì¨¸ô ÀÂ½õ ÀüÈ¢ô §ÀÍõ §À¡Ð þ§ÂÍ ¿ÁìÌ ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢
ÅÆíÌ¸¢È¡÷, ÀÂ½ò¾¢ø ¦ºöÔõ ¸¡Ã¢Âí¸û, ÓÊ¨Å ¿¢÷½Â¢ìÌõ.
Å¡úì¨¸Â¢ø ¿¡õ ¦ºöÔÁ ÓÊ×¸û, ¿ÁÐ þÚ¾¢ þÄì¨¸ ¿¢÷½Âõ
¦ºöÔõ. ¿¡õ «Å§Ã¡Î «øÄÐ «ÅÃ¢øÄ¡Áø þÕô§À¡Á¡ ±ýÀ¨¾.
¬É¡ø ¿ÁìÌ «Å÷ ¦¸¡ÎìÌõ Å¡ìÌÚ¾¢, ¿ÁÐ Å¡úì¨¸ô À¡¨¾Â¢ø
¿õ§Á¡Î þÕôÀ¡÷, ¿õ§Á¡Î ¿¼ôÀ¡÷. ¿õ Á£Ð ¸¼×û ¦¸¡ñÎûÇ
«ýÒ ¿¢Ãó¾¢ÃÁ¡ÉÐ ±ýÀ¾¡ø þó¾ Å¡ìÌÚ¾¢ Á¡È¡Ð. «¨ÉòÐõ
Á¡Úõ «ÅÃÐ «ýÒ Á¡È¡Ð.

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
«¨ÉòÐõ Á¡Úõ
«ÅÃÐ «ýÒ
Á¡È¡Ð.
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 46/2018
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§À¡ýÈ þ¾Ã º¢Ä ºõÀÅí¸û ¯í¸û ¯ûÇò¾¢ø ÀÍ¨ÁÂ¡¸ þÕìÌõ.
¯í¸û Á¨ÉÅ¢/¸½Åý, ÌÎõÀ ¯ÚôÀ¢É÷¸û «øÄÐ ¿ñÀ÷¸û
¯¼ý ¿¼ò¾¢Â ±ñ½üÈ Å¡ìÌÅ¡¾í¸û §À¡Éü ¸ºôÀ¡É
¾Õ½í¸Ùõ ¯ñÎ.

«Å§Ã¡Î ¿¼ì¸ ´ôÒì¦¸¡ñ¼¡ø, ÅÆ¢ ¾ÅÈ¢ÂÅ÷¸¨ÇÔõ
±Ç¢ÂÅ÷¸¨ÇÔõ ¸¨¼Â÷¸¨ÇÔõ þðÎî ¦ºøÖõ À¡¨¾¨Â «Å÷
¸¡ðÎÅ¡÷. «ó¾ À¡¨¾ ¿¢ò¾¢Â Å¡ú¨Å Í¾ó¾¢ÃòÐì ¦¸¡ûÙõ À¡¨¾,
þ§ÂÍ¨Åô §À¡ø ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ¯Â¢÷ ¾¢Â¡¸õ ¦ºöÔõ À¡¨¾. ¯Ä¸õ
´Õ ¿¡û «Æ¢Ôõ, ¿¡õ ¾É¢Â¡¸ ¿¼ôÀ¾¢ø¨Ä ±ýÀ¾¡ø «Ð ÀüÈ¢ ¿¡õ
¸Å¨Äì ¦¸¡ûÇò §¾¨ÅÂ¢ø¨Ä. ✟
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¦À¡Ð ¸¡Äõ 33õ »¡Â¢Ú
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Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ÒÉ¢¾Ã¡Å¾ü¸¡É
«¨ÆôÒ

¦º¡ýÉ¨¾
¦ºöÅÐ
“Å¡úì¨¸ ±ýÀÐ ¦¼¡öÄð §ÀôÀ÷ Á¡¾¢Ã¢,
ÓÊÔõ §À¡Ð §Å¸Á¡¸ ¯ÕÙõ” ±ýÈ
¬í¸¢Ä ÓÐ¦Á¡Æ¢ ¯ñÎ. ¿¡õ ¸ÅÉ¢Â¡¾
ºÁÂò¾¢ø, ¿¡§Á ¿¢¨ÉÂ¡¾ ºÁÂò¾¢ø,
Å¡úì¨¸ ¸¼óÐ §À¡ö Å¢ð¼Ð ±É ¿ÁÐ
Å¡úÅ¢ø ¯½Õõ §Å¨Ç¨Â þó¾
ÓÐ¦Á¡Æ¢§Â¡Î ´ôÀ¢¼Ä¡õ. ¯í¸û
Àð¼ÁÇ¢ôÒ Å¢Æ¡, §Å¨ÄÂ¢ý Ó¾ø
¿¡û, ¯í¸û ¸øÂ¡½ ¿¡û, ¯í¸û
Ó¾ø ÌÆó¨¾¨Â ¨¸Â¢ø ²ó¾¢Â ¿¡û,
ÀûÇ¢ìÜ¼ò¾¢üÌ ¦ºýÈ Ó¾ø ¿¡û

-

etk;gH fhHj;jpif
fpwp];Jtpy; Gdpjj;Jtj;Jf;F miog;G
NrtpaH

nghJf;fhyk; 33Mk; QapW
jhdp



vgpNuaH
khw;F
,iwth> vd;idf; fhj;jUSk;> ck;kplk; milf;fyk; GFe;Js;Nsd;

முன்

v];. gp. vk; tptpypaf; fy;tp (SPM Bible Knowledge) :

;Gdpj me;NjhzpahH)

p



Gdpj gpuhd;rp];)
p



கவற்றுகமயில் ஒற்றுகம

- மாகை 6.30 -இரவு 10.00 வகர, சிரம்பான் நைராண்கமக் ைழை மண்டபம்.

இன்னும்

தன்னார்வைர்ைள

தற்பபாது

தன்னார்வ

13

ஊழியர்ைள்

மட்டுபம

உள்ளனர்.

சந்திக்ை உள்ளனர். நாள்:25-11-2018

பைல்

3.00


( KfpGt )

 ICCF

(EG

ஆசீர்வதிப்பாராை!

உணவைம்.

டிக்சைட்டுைள்

திருப்பைிைளுக்குப்



ஸ்படான்

நாட்ைாட்டி ரிம:12/- வாங்ைி ஆதரவு தரவும்.
3) குழந்கதகளுக்காை திருமுழுக்கு அருளகையாளம்

படபிள்

புத்தைம்)

பின்னும்

ரிம:40.00

அல்ைது

பங்கு



சீ கமப்பு

மற்றும்

கமம்பாட்டுக்காக

உங்ைளிடமிருந்து நிதிகய வரபவற்ைிபைாம். உங்ைளுகடய

நம்

நபர்ைள்

பங்கைப்

பிரதி

நிதிக்ை

பவண்டும்.

அதிச

/

பசான்

பங்கு

சிறுவர்களின்

பகாண்ைாட்ைம்:

சமாத்தம்

முதல்
58

273)

அகனத்து
அதிச

மகைக்ைல்வி

ஆசிரியர்ைள்,

சபாறுப்பாளர்ைள்

மற்றும்

ைிபுமுவ
பங்கு

ஆசிரியர்ைள்,

மக்ைள்

நற்ைருகணப்

அகனவரும்

இதில்

சமூகத்தில்

ஆன்மீ க

அனுபவம்:

அகனத்து

அதிச

சபாறுப்பாளர்

மற்றும்

அவருகடய

நற்கருகணக்

சிறுவர்ைள்

25/11/2018

அந்தந்த சமாழித் திருப்பைிைளில் சபற்றுக்சைாள்வார்ைள்:
அவர்ைகள நம் சசபங்ைளில் ஒப்புசைாடுப்பபாம்.

இன்று திருப்பைிகய வழி நடத்திய புனித
அந்பதாணியார் அதிச வினருக்கு நமது நன்ைிைள்

கிறிஸ்மஸ்

ககாத்கதாங்

க ாகயாங்-

ஒன்றிகணந்து

ஆண்ைவரின்

இல்லத்கத

பதகவயான சபாருட்ைகள உடன் சைாண்டுவருமாறு பைட்டுக்சைாள்ைிபைாம்.


அதிச

ஒருங்கிகணப்புக்குழு

மினவுதல்

எழுதவும். உங்ைளுகடய ஆதரவுக்கு மிக்ை நன்ைி.


20

தூய்கமப்படுத்துகவாம். 20-11-2018 (சபாது விடுமுகை) ைாகை 9.00 மணி. துப்புரவு சசய்யத்

ைாபசாகைைகள Church of Visitation என்ை சபயரில்

ஆ) 2019 விவிைிய நாட்குைிப்பு (ஆ) ரிம: 20.00 ஒன்ைின் விகை

ஒருங்ைிகணப்புக்குழு

சபயர்ைகள அதிச / பசான் அளவில் பதிந்து சைாள்ளைாம். அல்ைது திருப்பைிைளுக்குப் பின்

அலுவைைத்திலும் வாங்ைிக் சைாள்ளைாம்.

திருவழிபாட்டு பபாருட்கள் விற்பகை:

இ) வின்சசண்ட் டி பபால் இயக்ைத்தினரின் 2019 ஆண்டு

ைாஃபி

திருப்பைிைளுக்குப்

அ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்ைாட்டி(ஆ) ரிம:6.00 ஒன்ைின் விகை

சமுை

பதிந்து சைாள்ளைாம்.

170 ஆம் ஆண்டு நிகறவுக் பகாண்ைாட்ைம்: (ைார்னர்

ஆலய

மற்றும்

அகனத்து
நடத்துபவர்:

குழுவினர் அகனவகரயும் அகழக்ைிபைாம் நாள்:01-12-2018 ைாகை 8.30 - மாகை 5.00 வகர.

சதாடர்புக்கு: மார்சொரி: 018-395 0546



ஒற்றுகம

மற்றும்

நடத்துைிைது.

API, K.L) நாள்: 24-11-2018(சனி) ைாகை 9.00 - 4.00 வகர. சதாடர்பு: அந்பதானி பரம் (012-662 0949)

பின் விற்ைப்படும்.

இகைவன் அகனத்து தாராள உள்ளங்ைகளயும் நிகைவாய்

-

அலுவைைம்,

இகணந்து

ைைந்துசைாள்ள அகழக்ைிபைாம். உகர வழங்குபவர்: டாக்டர் ஸ்டீவன் சசல்வராெு (இயகுனர்

ைிைிஸ்மஸ்

ஒன்றுகூைல்)

மைிழ்ச்சிகயப் பைிர்ந்துசைாள்பவாம் 15-12-2018 மின்

ஆ) இயற்கைப் பபரிடருக்ைான நிதிதிரட்டு: ரிம: 7,629.30

பவதமூர்த்தி

குழு

கத்கதாலிக்க திருச்சகபயின் மகறக்கல்வி (CCC) - இந்த உைைில் நான் ஒரு தூதுகர
பணியாளர்ைள்,

சகபகளுக்கிகையிலாை

(கிறிஸ்துவ

கிறிஸ்மஸ்



குகைந்த

(பசான்)

p
p

அ) 10/11 நவம்பர் 2018 ரிம:9,986.95 தித்தி ரிம: 91.00

சசனட்டார்:

முதைகமச்சரின்

உகரயாடல்

சபாறுப்பாளர்ைள் இகதக் ைவனத்தில் சைாள்ளவும். அருட்திரு: பொர்ஜ் & பசவியர்

;

1) பங்கு காணிக்கக:

அகமச்சைம்,

நாள்:23-11-2018 (சவள்ளி) மாகை 6.30 -இரவு 10.00 வகர இடம்: சிரம்பான் நைராண்கமக் ைழை

kjpak; 2.30 kzp Mya kz;lgk; Nky; miw

fhHj;jpif

ஒற்றுகம

மண்டபம். அகனவகரயும் வரபவற்ைிபைாம். (குைிப்பு: ஒவ்சவாரு வட்டாரத்தில் இருந்தும்

Gdpj ];nldp];y];

பைாக்

சதாடர்புக்கு: மரினா 019-244 6143. ஆசீர்வதிப்பு

கவற்றுகமயில் ஒற்றுகம - 23-11-2018 (சவள்ளி) - மபைசிய சத்ய சாய் நிறுவனத்பதாடு

மாண்புமிகு

v];. gp. vk; tptpypaf; fy;tp (SPM Bible Knowledge) :

Gdpj gpuhd;rp];)

கமரி கிண்ைர்கார்ைன், ஜலான் லீ சாம். (சீபனா ஆங்ைிைப் பள்ளி வளாைத்தில்

அகமச்சர்

jp.nt
Nahthd;
Mz;lth; Ml;rp nra;fpd;whH> khl;rpia Milaha; mzpe;Js;shH

;Gdpj me;NjhzpahH)

புைித

சமயங்ைளுக்ைிகடயிைான

nghJf;fhyk; 34Mk; QapW – fpwp];J - midj;Jyf murH ngUtpoh

பதிவு மனுக்ைகள விகரவில் சமர்ப்பிக்ைவும்.

சைாள்ளவும்.

அருட்திரு பொர்ஜ் அவர்ைபளாடு

இகணந்து

khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) Ntshq;fz;zp rpw;whyak; - fhNlhq;
khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) jpU ,Uja Mz;ltH rpw;whyak; - khHn[up

25/12/2018 (ைிைிஸ்துபிைப்பு நாள்)

சசய்ய

மற்றும் அதிைாரப்பூர்வ திைப்பு: 16-12-2018 (ஞாயிறு)பைல் 3.00 மணி

j
j

rP

2)

பணி

உள்ளது) இப்பபாது பதிவு சதாடங்ைிவிட்டது.

( KfpGt )
;

நவம்பர்

ஆர்வத்பதாடு

பணிக்குழு:

இடம்; விவிைிய அகை.

Gdpj ];nldp];y];

jhdp

பதிந்து

இவர்ைள்

kjpak; 2.30 kzp Mya kz;lgk; Nky; miw

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

சிகறச்சாகலப்

அகழக்ைிபைாம். ஆர்வமுள்பளார் உங்ைள் சபயர்ைகளப் பங்கு அலுவைைத்தில் 30-11-2018 க்கு

பதவாைய

கூட்ைம்(BECCOT)

மண்டபம்

அகனத்து

28-11-2018

அதிச/பசான்

(புதன்)

இ வு

சபாறுப்பாளர்ைள்

8.00

மணி.

தவைாமல்

ைைந்துசைாள்ளவும்


திருவருககக் கால ஒப்பு வு அருளகையாளம்.
26 நவம்பர் (திங்ைள்)

மாகை 7.00 மணி : மினவுதல் பதவாையம், சிரம்பான்

27 நவம்பர் ( சசவ்வாய்)

இரவு 8.00 மணி:

28 நவம்பர் ( புதன் )

இரவு 8.00 மணி:

புனித இரட்சைர் ஆையம், ைிள்ளான்

29 நவம்பர் ( வியாழன்)

இரவு 8.00 மணி:

புனித பயாபசப்பு ஆையம், சசந்தூல்

30 நவம்பர் ( சவள்ளி)

இரவு 8.00 மணி:

புனித திபரசா ஆையம், நீைாய்

புனித இக்பனஷியஸ், சபட்டாைிங் செயா

