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þ§ÂÍÅ¢ü¦¸É §¿Ãò¨¾ ´ÐìÌÅÐ þì¸¡Äò¾¢ø ÅÆì¸Á¡¸
þÕó¾¡Öõ, «Ð Í¨ÁÂ¡¸ ¸Õ¾ôÀÎ¸¢ÈÐ. ÓÊó¾¡ø «¾¨É
¨¸Å¢¼ Å¢ÕõÒ¸¢ýÈÉ÷. »¡Â¢üÚì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø ¾¢ÕôÀÄ¢Â¢ø
¸ÄóÐ ¦¸¡ûÅÐ «øÄÐ ¸ò§¾¡Ä¢ì¸ì ¸¨¼¨Á¸¨Ç
¿¢¨È§ÅüÚÅÐ §À¡ýÈ ¦ºÂø¸Ç¡ø ¾í¸ÇÐ À½¢ ÓÊóÐ
Å¢ð¼Ð ±É º¢Ä÷ ÜÈ¢ì¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷. þ¾üÌ§ÁÖõ ¸¼×û
±¾¨ÉÔõ ±¾¢÷À¡÷ì¸ìÜ¼¡Ð? “¿£ ä¾Ã¢ý «ÃºÉ¡?” ±É
þ§ÂÍ¨Åô À¡÷òÐ À¢Ä¡òÐ §¸ð¼Ð §À¡ø þÕì¸¢ÈÐ þÐ.
¾ÁÐ ¯Ä¸õ §ÅÚ, ä¾÷¸Ç¢ý ¯Ä¸õ §ÅÚ; «Å÷¸Ç¢ý
À¢Ãî¨É §ÅÚ, ¾ÁÐ À¢Ãî¨É §ÅÚ ±É À¢Ä¡òÐ À¢Ã¢òÐì
¦¸¡ñ¼¡÷. þ§ÂÍÅ¢üÌ ±ÉìÌ §¿ÃÁ¢ø¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÖõ
§À¡Ð «ùÅ¡§È ¿¡Óõ þ§ÂÍÅ¢¼Á¢ÕóÐ ¿õ¨Á À¢Ã¢òÐ
¨ÅòÐì ¦¸¡û¸¢§È¡õ. þ§ÂÍÅ¢ü¸¡¸ ¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â ¿¡õ
§¿Ãò¨¾ ´Ðì¸¢§È¡Á¡?
¸¡½¢ì¨¸ ¦ºÖòÐÅ¾¢ø ¸½ìÌô À¡÷ò¾ ¸¡Â¢¨Éô §À¡ø
þ§ÂÍ×¼É¡É ¿ÁÐ ¯ÈÅ¢Öõ ¸½ìÌô À¡÷ì¸¢§È¡õ. þ§ÂÍ,
ä¾÷¸Ç¢ý «Ãºý ÁðÎÁøÄ, ¿ÁìÌõ «Ãº÷. ¿ÁÐ
¯Â¢÷Å¡úÅ¢ý ¬ñ¼Å÷ «Å÷. ¿Á¾¨ÉòÐõ «ÅÕìÌ
«÷ôÀ½¢ì¸ §ÅñÎõ. ²¦ÉÉ¢ø ¿ÁÐ Å¡ú§Å «ÅÕìÌî
¦º¡ó¾Á¡ÉÐ. þ§ÂÍ ¾ÁÐ «Ãº÷, ¿ÁÐ º§¸¡¾Ã÷, ¿ÁÐ
§Å¾¨É¨ÂÔõ þýÀò¾¨¾Ôõ ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÀÅ÷, ¿õ§Á¡Î
À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÀÅ÷. ¿Áì¸¡¸ ¾ÁÐ ¯Â¢§Ã «Ç¢ò¾ ¯ýÉ¾
«Ãº÷ «Å÷. ±É§Å þ§ÂÍ×¼É¡É ¿ÁÐ ¯ÈÅ¢ø, «Å¨Ã ¿¡õ
§¾÷óÐ ¦¸¡ñ§¼¡Á¡? ¸¡Â¢¨Éô §À¡Ä ¿ÁÐ À¨ÆÂ
ÁÉ¿¢¨Ä¨Âò ¦¾¡¼÷óÐ ¨Åò¾¢Õì¸¢§È¡Á¡? À¢Ä¡òÐ¨Åô
§À¡ø
þ§ÂÍÅ¢¼Á¢ÕóÐ
¿ÁÐ
Å¡ú¨Åô
À¢Ã¢òÐ
¨Åò¾¢Õì¸¢§È¡Á¡? «øÄÐ þ§ÂÍ ¿ÁÐ «Ãº÷, ¿ÁÐ Å¡ú¿¡û
ÓØÅÐõ «ÅÃÐ ¬ðº¢ ±É ²üÚì¦¸¡û¸¢§È¡Á¡?
¯í¸ÙìÌõ ±ÉìÌõ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐ ¯í¸ÙìÌõ ±ÉìÌõ
¯ñ¨ÁÂ¡É «ÃºÃ¡? ✟
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«øÄÐ µöÅ¢øÄ¡Áø ¯¨Æì¸¢§È¡õ
«øÄÐ ÌÎõÀò¾¢üÌô À¢ý¾¡ý ¬ÄÂõ ±É
À¢È÷ ¦º¡øÅ¨¾ ±ò¾¨É Ó¨È ¿¡õ
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etk;gH fhHj;jpif
fpwp];Jtpy; Gdpjj;Jtj;Jf;F miog;G
NrtpaH

nghJf;fhyk; 34Mk; QapW fpwp];J - midj;Jyf murH
jp.nt
Nahthd;
Mz;lth; Ml;rp nra;fpd;whH> khl;rpia Milaha; mzpe;Js;shH

jhdp



வாழ்த்துகள் - முதன் முறையாக நற்கருறணறய சபற்றுக்சகாள்ளும் 59 சிறுவர் சிறுமிகளூக்கும்
நம்முறடய மைமார்ந்த வாழ்த்துகளும் இறைவைின் ஆசீ ரும் உரித்தாகுக! இவர்களின் ஆன்மீ கத்
தயாரிப்புக்கு உதவிய மறைக்கல்வி ஆசிரியர்கள், சபற்பைார், ஞாைப்சபற்பைார் அறைவருக்கும்
நன்ைிகள்.

gPlg;gzpahsHfs;

k.fy;tp. gbtk; 4)



p tFg;Gfs; eilngwhJ (ghlrhiy tpLKiw)

;kiwf;fy;tp MrpupaHfs;)

p

khiy 6.00 fk;. nrgPH (Nj.nkh)

khiy 7.00 kzpf;F jpUtUiff;fhy xg;GuT mUsilahsk;
rP
j
j

காஃபி

படபிள்

திருப்பைிகளுக்குப்

17/18

நவம்பர்

2018

ரிம:

நாட்காட்டி ரிம:12/- வாங்கி ஆதரவு தரவும்.



பேம்பாட்டுக்காக

திருேண அருளகையாளக் பகாண்ைாட்ைம்:
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டிசம்பர்

பிஸ்பகட்

-

ேற்றும்

குழுவிைர்

(தாமான்

வசிக்கும்

வசதி

பிரிமா
குறைந்த

குழந்றதகள்)
விற்பறை

தாய்மார்கள்

சசய்ய

வருகிைார்கள்.

திருமுழுக்கு

இதில்

இன்று திருப்பைிறய வழி நடத்திய மறைக்கல்வி

ஆசிரியர்கள்
மற்றும்
பீடப்பணியாளர்களுக்கு
நமது
சகாடுக்காதீர்கள்
நம் சுற்றுச்சூழறைப
இயற்றகறயப்


பேரி

கிண்ைர்கார்ைன்,

ஜலான்

லீ

சாம்.(சீபைா

ஆங்கிைப்

பள்ளி

வளாகத்தில்

சதாடர்புக்கு: மரிைா 019-244 6143. ஆசீர்வதிப்பு

சமூகத்தில்

ஆன்ேீ க

அனுபவம்:

அறைத்து

அதிச

சபாறுப்பாளர்

மற்றும்

அவருறடய

இறப்பு ேற்றும் அைf;கத்திற்காை ஒழுங்குமுகறகள் குடும்ப உறுப்பியன்ர்கள் மட்டுபம பங்கு

சபற்றுக்சகாள்வார்கள்

நன்ைிகள்

அவர்கறள

நம்

சசபங்களில்

வதியில்
ீ

இருப்பபாருக்கு

உணவளித்தல்:

(சவள்ளி)

இறளஞர்கறளயும் இதில் பங்சகடுக்க அறழக்கிபைாம்


பேய்ப்புப்பணி

சந்திப்பு:

அதிச

பண்டார்

30-11-2018

இரவு

-

அறைத்து

ப ாக்கிம்)

நாள்:07-12-

9.00

சதாடர்பு: கிசளன் 010- 2727 169

சிரம்பான்

சசைத்தான்(புைித

2018(சவள்ளி) இரவு 8.00 மணி


"சஹாபாட்" 4 போழி இகளஞர்களின் ஒன்றுகூடுதல் புகழ்ச்சி / ஆராதறை / உருவாக்கபயிற்சி /
பகளிக்றக. நாள்: 08-12-2018- பபார்ட்டிக்சன் அமை உற்பவ அன்றை ஆையம், அறைவரும் வருக.

அருளகையாளம்

ஸ்கைபராஃபபாம் தகை பசால்லுங்கள்

பாதுகாப்பபாம்



அவர்களுறடய

சகாடுக்கப்படும் உணறவ வாங்காதீ ர்கள் நீங்களும்

01-12-2018 காறை 11.00
01-12-2018 பகல் 3.30

புைித

பகாள்ள: பசவியர் டி. (012- 680 0016)

அடுக்குமாடி

25-12-2018 (கிைிஸ்துபிைப்பு நாள்) பதிவு மனுக்கறள



தன்ைார்வைர்fis

பபாது விடுமுகற நாட்களில் பங்கு அலுவலக மூைப்பட்டிருக்கும். ஆதாலால் பதாைர்பு

சிற்றுண்டி

விறரவில் சமர்ப்பிக்கவும்.

ஆ) மார்கசரட் சுவாசரஸ் மபகசன் இைப்பு: 21/11/2018
முடிவில்லாத ஒளி இவர்கள் பேல் ஒளிர்வதாக!

&

குழந்கதகளுக்காை

அ) படாரின் ஒங் பீ பயாங் - இைப்பு: 20/11/2018

yypjh

ேற்றும்

சசைவைங்களுக்காக
ீ

ேரித்த ஆன்ோக்களுக்காக ேன்றாடுபவாம்

1) செண்ரின் ராஜ் & என் ைிண்டா -

பங்கு

வாங்கி ஆதரவு தாருங்கள்.


இன்னும்

() பதறவயாை அடக்கத்திற்காை ஒப்புதல் கடிதத்றத வழங்குவர் வார இறுதி ேற்றும்

மற்றும்

இ) வின்சசண்ட் டி பபால் இயக்கத்திைரின் 2019 ஆண்டு

சசய்ய

அலுவைக்த்றத சதாடர்பு சகாள்ளவும் பங்கு அலுவைகம் நகராண்றமக் கழக அலுவைகத்திற்கு

சீரகேப்பு

குடியிருப்பில்

ரிம: 6.00 ஒன்ைின் விறை

பணி

உங்கள் சபயர்கறளப் பங்கு அலுவைகத்தில் 30-11-2018 க்கு

ஆலய

அவரின்

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

2) பரய்மண்ட் &

ரிம:40.00

அல்ைது

விற்பகை: Flour Power’ - அருட்சபகாதரி சபர்த்தா மற்றும்

திருவழிபாட்டு பபாருட்கள் விற்பகை:

அ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி(ஆ)

ஆர்வத்பதாடு

அலுவைகத்திலும் வாங்கிக் சகாள்ளைாம்.

08

ஆசீர்வதிப்பாராக!
2)

புத்தகம்)

பின்னும்

எழுதவும். உங்களுறடய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்ைி.


பணிக்குழு:

சபயர்கறள அதிச/பசான் அளவில் பதிந்து சகாள்ளைாம். அல்ைது திருப்பைிகளுக்குப் பின்

காபசாறைகறள Church of Visitation என்ை சபயரில்

இறைவன் அறைத்து தாராள உள்ளங்கறளயும் நிறைவாய்

பதரிவியுங்கள்.

பதிந்து சகாள்ளைாம்.

உங்களிடமிருந்து நிதிறய வரபவற்கிபைாம். உங்களுறடய

9,646.75

வாழ்த்திகை

குழுவிைர் அறைவறரயும் அறழக்கிபைாம் நாள்:01-12-2018 காறை 8.30 - மாறை 5.00 வறர.

170 ஆம் ஆண்டு நிகறவுக் பகாண்ைாட்ைம்: (கார்ைர்

1) பங்கு காணிக்கக:

கிறிஸ்ேஸ்

மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ திைப்பு: 16-12-2018 (ஞாயிறு)பகல் 3.00 மணி


( KfpGt )

fhHj;jpif

உங்களுகைய

உள்ளது) இப்பபாது பதிவு சதாடங்கிவிட்டது.

;

நவம்பர்

கிைிஸ்மஸ்
டிக்சகட்டுகள்

அறை.


p tFg;Gfs; eilngwhJ (ghlrhiy tpLKiw)
p



உணவகம்.

அருட்திரு ப ார்ஜ் அவர்கபளாடு சந்திக்க உள்ளைர். நாள்:25-11-2018 பகல் 3.00 இடம்; விவிைிய

khiy 6.00 fpwp];jt KFKf fNfhjuHfis
Vw;Wf;nfhs;Sk; rlq;F (M)

ஸ்படான்

இருப்பபாருக்கு

அறழக்கிபைாம் ஆர்வமுள்பளார்

Y}f;fh

fhiy 8.30 - khiy 5.00 tiu r%fj;jpy; Md;kPf mDgtk;



ஒன்றுகூைல்)

பகாக்

முன் பதிந்து சகாள்ளவும். தற்பபாது 13 தன்ைார்வ ஊழியர்கள் மட்டுபம உள்ளைர். இவர்கள்

1 njr
Mz;ltNu ck;ik Nehf;fp> vd; cs;sj;ij caHj;JfpNwd;

Gdpj ngh];Nfh)

மின்

வாழ்த்து அட்றடகள் 13-12-208(வியாழன்) அவர்கறளச்சந்திக்கும்பபாது அவர்களிடம் தரப்படும்

jpUtUiff;fhyk; 1Mk; QapW

;Gdpj me;NjhzpahH)

சிகறயில்

சிகறச்சாகலப்

,uT 9.00 kzp tPjpapypUg;NghUf;F cztspj;jy; - midj;J ,isQHfisAk; miof;fpd;Nwhk;

Gdpj kpf;Nfy;

கிறிஸ்ேஸ்

15-12-2018

வாழ்த்து அட்றடகறள எழுதி பங்க்கு அலுவைகத்தில் 10-12-2018க் குள் ஒப்பறடக்கவும். இந்த

,uT 8.00 kzpf;F mjpr xd;W $ly; (BECCOT) midj;J mjpr Nrhd; jiytHfs; fye;Jnfhs;sTk;

vNu

சகபகளுக்கிகையிலாை

பகிர்ந்துசகாள்பவாம்

திருப்பைிகளுக்குப் பின் விற்கப்படும். சதாடர்புக்கு: மார்ச ாரி: 018-395 0546


;
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திருவருககக் கால ஒப்புரவு அருளகையாளம்.

27 நவம்பர் ( சசவ்வாய்)

இரவு 8.00 மணி:

புைித திபரசா ஆையம், நீைாய்

28 நவம்பர் ( புதன் )

இரவு 8.00 மணி:

புைித இரட்சகர் ஆையம், கிள்ளான்

29 நவம்பர் ( வியாழன்)

இரவு 8.00 மணி:

புைித பயாபசப்பு ஆையம், சசந்தூல்

29 நவம்பர் ( சவள்ளி)

இரவு 8.00 மணி:

புைித இக்பைஷியஸ், சபட்டாைிங் ச யா

