Ó¾ø ÅÕ¨¸ìÌ
«ôÀ¡ø
§¿¡ìÌõ ¿¡õ
þÃñ¼¡õ
ÅÕ¨¸ìÌì
¸¡ò¾¢Õì¸¢§È¡õ.
- ±ÕºÄ º¢Ã¢ø

þ§ÂÍ ÅÃÄ¡üÈ¢ø Åó¾¡÷, Á¨È¦À¡ÕÇ¡¸ ÅÕ¸¢È¡÷, Á¡ðº¢Â¢ø ÅÕÅ¡÷.
¿ÁÐ Á£ðÀÃ¢ý À¢ÈôÒìÌò ¾Â¡Ã¡Ìõ §Å¨ÇÂ¢ø, Áü¦È¡ý¨ÈÔõ ¿¡õ
±¾¢÷§¿¡ìÌ¸¢§È¡õ. «ÅÃÐ ÅÕ¨¸ìÌì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ ¿¡õ, ‘Å¡Õõ
¬ñ¼Å§Ã Å¡Õõ’ ±É ÜìÌÃÄ¢ð¼¡Öõ, ‘ Å¢Çì§¸¡ Áí¸¢ ÅÕ¸¢ÈÐ,
þÃ§Å¡ ¿£û¸¢ÈÐ’. ¬Â¢Ûõ Åó¾Å÷, Á£ñÎõ ÅÕÅ¡÷ ±É ÁÉ¾¢ø
¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡û¸¢§È¡õ.

¿¢¨È×ûÇÅÃ¡¸ ÅÃ ÓÊÂ¡Ð ±ýÀ¨¾ ¯½÷ó¾ ÒÉ¢¾ Ä¢º¢¦Â¡ ¾¢§Ãº¡,
ÒÉ¢¾ò¨¾Ôõ
¸¼×¨ÇÔõ
¦¿ÕíÌõ
±Ç¢¨ÁÂ¡É
ÅÆ¢¨Â
Óý¦Á¡Æ¢óÐûÇ¡÷. ÌÆó¨¾Â¡¸ ÅóÐ À¢Èó¾ ¸¼×¨Çì ¸ñÎ ¿¡õ
«îºõ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊÂ¾¢ø¨Ä ±É «Å÷ ÜÚ¸¢È¡÷.
±ùÅ¢¾
±¾¢÷À¡÷ôÒÁ¢ýÈ¢ ÓØ ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ¾¡Â¢¼õ ¦ºøÖõ ÌÆó¨¾¨Âô
§À¡ø ¸¼×Ç¢¼õ «Å÷ ¦ºø¸¢È¡÷. ¸¼×Ç¢ý ¯ûÇõ ¾¡ö¨Á ¯ûÇõ
±É×õ «Å÷ ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢È¡÷.

Åó¾Å÷,
Á£ñÎõ
ÅÕÅ¡÷
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 48/2018

N E W WAY O F B E I N G C H U R C H

¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äõ Ó¾ø »¡Â¢Ú

± ¾¢ ÷ § ¿ ¡ ì ¸ õ ¦ ¸ ¡ ñ ¼ º£ ¼ ÷ ¸ Ç ¡ Ì § Å ¡ õ
Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:

þ§ÂÍÅ¢ý þó¾ ãýÚ ÅÕ¨¸ ±ÉÐ Å¡ú¨Å ±ùÅ¡Ú À¡¾¢ìÌõ.
±¾¢÷À¡÷ô§À¡Î ¸¡ò¾¢ÕìÌõ ±ÉìÌ ±ýÉÅ¡Ìõ?
‘þ§ÂÍ ¾õÓ¨¼Â à§Â¡÷ «¨ÉÅ§Ã¡Îõ ÅÕõ¦À¡ØÐ, ¿õ ¾ó¨¾Â¡õ
¸¼×ûÓý
¿£í¸û
ÌüÈÁ¢ýÈ¢ò
àö¨ÁÂ¡¸
þÕìÌÁ¡Ú’
¦¾º§Ä¡É¢ì¸÷ìÌ (3:13) ±Ø¾¢Â ¸Ê¾ò¾¢ø ÒÉ¢¾ À×ø ¿õ¨Á
¿¢¨É×ÀÎòÐ¸¢È¡÷.

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ

2 ÊºõÀ÷ 2018

þ¨ÈÅý §ÀÍÅ¾¢ø ¿¡õ ¬Ú¾ø ¦¸¡û¸¢§È¡õ, ‘¿¡ý ¾¡Å£¾¢Ä¢ÕóÐ
¿£¾¢Â¢ý ¾Ç¢÷ ´ýÚ Ó¨Çì¸î ¦ºö§Åý. «Å÷ ¿¡ðÊø ¿£¾¢¨ÂÔõ
§¿÷¨Á¨Á¨ÂÔõ ¿¢¨Ä¿¡ðÎÅ¡÷’ (33:15). þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ø þó¾
Å¡ìÌÚ¾¢ ¿¢¨È§ÅÈ¢ÂÐ.

‘«ýÀ¢ø Å¡úóÐ’ ¿¡õ ¦ºöÔõ ±øÄ¡ÅüÈ¢Öõ ¸¼×ÙìÌ ‘º¡ðº¢Âõ
À¸Õ§Å¡õ’
±É Á¸¢ÆóÐ §ÀÕÅ¨¸ ¦¸¡û§Å¡õ ±ýÈ ¾ÁÐ
ÍüÚÁ¼Ä¢ø ¾¢Õò¾ó¨¾ À¢Ã¡ýº¢Š ¿õ¨Á «¨Æì¸¢È¡÷. ‘¿ÁÐ ¦º¡ó¾
À¡¨¾¨Â ¦ÁöÔ½÷óÐ, Á¢¸î º¢Èó¾ÅüÈ¨È ¿õÁ¢¼Á¢ÕóÐ ¦¸¡ñÎ
ÅÕ§Å¡õ’.
ºÃ¢Â¡É Å¡ú¨Å ¿¡õ Å¡Øõ ÅÆ¢ (Á£ì¸¡ 6:8)
±¾¢¦Ã¡Ä¢ì¸¢ÈÐ.
‘¯ýÉ¢¼Á¢ÕóÐ ¸¼×û ±¾¢÷À¡÷ôÀÐ ±Ð ±ýÚõ ±Ð ºÃ¢ ±ýÚõ
²ü¸É§Å ¯ÁìÌ «È¢×Úò¾ôÀðÎûÇÐ. ¯ý ¸¼×§Ç¡Î ±Ç¢¨ÁÂ¡¸
¿¼óÐ ¦ºøÅ¾üÌ, ºÃ¢Â¡É¨¾î ¦ºö, ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸ «ýÒ ¦ºö. þÐ§Å
§À¡ÐÁ¡ÉÐ. ✟
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¸¢È¢ŠÐ§Å þýÈ¢Â¨ÁÂ¡¾ô ÀÃ¢Í (¦¸¡¨¼)

¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î ¸¡ò¾¢Õì¸¢§È¡õ
ÅÃÐ ÅÕ¨¸Â¡ø, ¸¢È¢ŠÐ «¨Éò¨¾Ôõ Ò¾¢Â¾¡ì¸¢É¡÷’ ±ýÈ ÒÉ¢¾
‘« þÃ¡É¢
ÂŠ Å¡÷ò¨¾¨Â ¿¡õ ¿¢¨É×ÜÕõ §Å¨ÇÂ¢ø, ±øÄ¡õ Ò¾¢ÂÐ
±ýÈ ±ñ½ò§¾¡Î Ò¾¢Â ¾¢ÕÅÆ¢À¡ðÎ ¬ñ¨¼ ¦¾¡¼íÌ¸¢§È¡õ.

ÒòÐÂ¢ÃÇ¢ìÌõ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â, ¾¢ÕÅÕ¨¸Â¢ý Ó¾ø ¦ÁØÌ¾¢Ã¢(°¾¡
Åñ½õ) ÌÈ¢ì¸¢ÈÐ. Ó¾ø Å¡º¸ò¾¢ø þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷ ±§ÃÁ¢Â¡ ÅÆ¢Â¡¸

-

brk;gH khHfop
fpwp];JNt ,d;wpaikahj gupR (nfhil)
NrtpaH

jpUtUiff;fhyk; 1Mk; QapW
vNu

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

 திருவருறகக்காலம்: வாக்குறுதியின் அறையாளமாக திருச்சறப மீ ண்டும் பதாைங்குகின்ைது

Y}f;fh

- நம் இல்ைத்திலும், உள்ளங்களிலும் கிைிஸ்து பிைக்க தாயார் சசய்யும் தகுந்த காைம்
- இவ்வுைகில் மகிழ்ச்சி, அகமதி, அன்பு, மற்றும் எதிர் நநாக்ககக் சகாண்டு வரும் காைம்

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

- மகிழ்ச்சியின் ஞாயிறு - அதிச/நசான் அளவில் கிைிஸ்மஸ் பாடல்ககள

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

Gdpj kpf;Nfy;

p tFg;Gfs; eilngwhJ (ghlrhiy tpLKiw)

(Gdpj A+jh)

Gdpj ngh];Nfh)

15-12-2018 முதல் பாடி மகிழும் காைம்
-

p

பாடப்பட

நவண்டும்.

பங்கு/அதிச

வில்

கைந்து

மாவு மற்றும் எண்சணய்) பங்கு அலுவகைத்தில் ஒப்பகடக்கவும்.
 சிறையில் இருப்பபாருக்கு கிைிஸ்மஸ் வாழ்த்து அட்றைகள்: உங்களுகடய வாழ்த்து அட்கடககள எழுதி

j

பங்கு அலுவைகத்தில் 10-12-2018க்குள் (திங்கள்)ஒப்பகடக்கவும். நீங்கள் எழுதும் வாழ்த்து அட்கடககள 13-12-

khiy 7.30 kzpf;F jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (Kjy; nts;spf;fpoik)

2018 (வியாழன்) சிகையில் சசன்று சந்தித்து அவர்களிடம் வழங்கப்படும்.

jpUtUiff;fhyk; 2Mk; QapW
gpyp
Mz;ltH ekf;F khngUk; nray;fs; Gupe;Js;shH

gh&f;

இல்ைங்களிலும்

 ஏறழக் குடும்பங்களுக்கு உதவும் வறகயில் உணவுப் பபாருட்கறள வழங்கமுன்வரவும் (அரிசி, சீைி,

j
j

j

அகைத்து

அனுமதி கடிதத்கதப் சபற்றுக்சகாள்ளவும்.

;

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

பாடல்கள்

மற்றும் சிைிநயார் ஆகிய அகைவரின் இல்ைங்களிலும் பாடப்பட நவண்டும். பங்கு அலுவைகத்தில் நபாைிஸ்

( KfpGt )
M
rP

கிைிஸ்மஸ்

சகாள்பவர்களில் இல்ைங்களுக்கு மட்டும் சசல்ைாமல், சதாகைந்துநபாை, ககடசியாநைார், எளிகமயாநைார்

 புற்று

Y}f;fh

ப ாய்- உங்களுக்கு இறதப் பற்ைி பமலும் அைிந்து பகாள்ள விருப்பமா? ையன்ஸ் கிளப் ஏற்பாடு

சசய்யும் இதில் கைந்துசகாள்ளுங்க்கள்: அனுமதி இைவசம்: மதிய உணவும் வ்ழங்கப்படும். நாள்: 08-12-2018 இடம்:
மிைவுதல் நதவாைய மண்டபம். நநரம்: காகை 8.30 - 12.30 வகர. குகைவாை இடங்கநள உள்ளதால் முதைில்
வருநவாருக்நக முன்னுரிகம. அகைத்து திருப்பைிகளுக்குப் பின்னும் பதிவு நகடசபறும்.. சதாடர்பு: 012- 3327 975

Gdpj 2Mk; mUsg;gH rpd;dg;gH

Gdpj Nahf;fpk;)
Gdpj G&Nzh)

(2) 012 - 915 7377 (கிைிஸ்டிைா)

p tFg;Gfs; eilngwhJ (ghlrhiy tpLKiw)
p



khiy 4.30 jpj;jp (rP)

காஃபி நடபிள்



ிறைவுக் பகாண்ைாட்ைம்: (கார்ைர் ஸ்நடான்

புத்தகம்)

ரிம:40.00 திருப்பைிகளுக்குப் பின்னும்

நிதிகய வரநவற்கிநைாம். உங்களுகடய காநசாகைககள Church of

24/25 நவம்பர் 2018 - ரிம: 9591.15

பகல் 3.00 (ஞாயிறு)

இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்
ஆசீர்வதிப்பாராக!

2) சமூக அக்கறைப் பணிக்குழுவினருக்காக இன்று
இரண்டாவது காணிக்கக எடுக்கப்படும்.
இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்
ஆசீர்வதிப்பாராக!

3) திருவழிபாட்டுப் பபாருட்கள் விற்பறன
அ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி ரிம 6.00 ஒன்ைின் விகை
ஆ) 2019 விவ்ைிய நாட்குைிப்பு (ஆ/த) ரிம: 20.00 ஒன்ைின் விகை

வாங்கி ஆதரவு தாருங்கள்
திருமண அருளறையாளக் பகாண்ைாட்ைம்: வாழ்த்துகள்
அ) நமத்யு புட்டிகிசயஜ் & நஜன் யாவ் 07-12-2018 பகல் 3.30
ஆ) ைிம் குவான் சதங் & அைிஸ் இங் சஷங் மின் 08-12-208 காகை 11.00
இ) நிக்நகாைஸ் பன்ை ீர் சசல்வம் & சர்மிைி சஹக் 15-12-2018 காகை 11.00

சிறைச்சாறலப் பணிக்குழுவுக்கு புதிய தன்னார்வலர்கறள வரபவற்கிபைாம். - இதற்காை அைிமுகம் 16-12-



மினவுதல் பதவாலய பீ ைப்பணியாளர்களின் முகாம்: 17-19 டிசம்பர் 2018 - இடம்: விசிநடஷன் சசண்டர்,

2018 (ஞாயிறு) பகல் 2.00 - 4.00வகர நகடசபறும். - இடம்: விவிைிய அகை.

 08 & 09 டிசம்பர் - பிஸ்பகட் மற்றும் சிற்றுண்டி விற்பறன: Flour
Power’

-

அருட்சநகாதரி

(தாமான்

பிரிமா

குகைந்த

தாய்மார்கள்

சபர்த்தா

அடுக்குமாடி

சசைவைங்களுக்காக
ீ

அவரின்

குடியிருப்பில்

மற்றும்

விற்பகை

மற்றும்

குழந்கதகள்)
சசய்ய

வசதி

அவர்களுகடய

வருகிைார்கள்.

ஆதரவு தாருங்கள்.
வாங்காதீர்கள்.

நீங்களும்

சகாடுக்காதீர்கள்.

நம்

சுற்றுச்சூழகைப, இயற்கககயப் பாதுகாப்நபாம்
 வடுகளில்
ீ

இருக்கும்

அருட்தந்கதயர்கள்

முதிபயார்
கிைிஸ்மஸ்

மற்றும்

ப ாயாளிகறள

சபருவிழாவுக்கு

முன்

சந்திக்கவிருக்கிைார்கள். (18-21 டிசம்பர், 2018) உங்கள் இல்ைங்களில்
இருக்கும் முதிநயார் நநாயாளிகளின் சபயர்ககள விகரவில் பங்கு
அலுவைகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.

திருப்பைிகய வழி
நடத்திய
புைித யூதா தநதயு
அதிச
இன்று
ஸ்றைபராஃபபாம்
தறை
பசால்லுங்கள்
இதில்
விைருக்கு
நமது
நன்ைிகள்
சகாடுக்கப்படும்
உணகவ
வாங்காதீ
ர்கள் நீங்களும்
சகாடுக்காதீர்கள் நம் சுற்றுச்சூழகைப இயற்கககயப்
பாதுகாப்நபாம்

சதாடர்பு: நடரல்:017- 263 2214


குழந்றதகளுக்கான திருமுழுக்கு அருளறையாளம்:

கிைிஸ்மஸ் நாள் அன்று 25-12-2018 வழங்கப்படும்.

உங்களுகடய விண்ணப்பங்ககள பங்கு அலுவைகத்தில் 08-12-2018 க்குள் ஒப்பகடக்கவும்.

வாங்கி

 ஸ்றைபராஃபபாம் - தறை பசால்லுங்கள். - இதில் சகாடுக்கப்படும்
உணகவ

ஜைான் ைீ சாம். அகைத்து பீடப்பணியாளர்களும் கட்டாயம் கைந்துசகாள்ள நவண்டும்.

குழுவிைர்

வசிக்கும்

புனித பமரி பாலர் பள்ளி- ஜலான் லீ சாம்(சீநைா ஆங்கிைப் பள்ளி வளாகத்தில்) பதிவு ஆரம்பமாகி விட்டது.



Visitation என்ை சபயரில் எழுதவும். உங்களுகடய ஆதரவுக்கு மிக்க
நன்ைி.

ICCF கிைிஸ்துவ சறபகளுக்கிறைபய கிைிஸ்மஸ் விருந்துபசரிப்பு: 15-12-2018 - இடம்: மின் நகாக் உணவு

சதாடர்புக்கு: மரிைா 019 244 6143 பள்ளி ஆசீர்வதிப்பு மற்றும் திைப்பு விழா 16-12-2018

 ஆலய சீரறமப்பு மற்றும் பமம்பாட்டுக்காக உங்களிடமிருந்து

1) பங்கு காணிக்கக:

புைித நயாவான்

விடுதி. டிக்சகட்டுகள் விற்பகையில் உள்ளை. வாங்கி ஆதரவு தரவும்.


அல்ைது பங்கு அலுவைகத்திலும் வாங்கிக் சகாள்ளைாம்.

brk;gH khHfop

ாள் பகாண்ைாட்ைம்: திருப்பைி

நபராையத்தில் நகடசபறும் . அகைவகரயும் இதில் கைந்துசகாள்ள அகழக்கிநைாம்.

;
 170 ஆம் ஆண்டு

ஒய்வு பபற்ை பபராயர் மர்ஃபி பாக்கியம் அவர்களின் 80 ஆண்டு பிைந்த

சதாடர்ந்து விருந்து உபசரிப்பு 9-12-2018(ஞாயிறு) மாகை 6.00மணிக்கு நகாைாைம்பூர்

( KfpGt )



"சஹாபாட்" இறளஞர்களுக்கான

சமூக பகாண்ைாட்ை

ிகழ்வு ( புகழ்ச்சி, ஆராதகை, உருவாக்கப்பயிற்சி,

ஆடல், பாடல்,- 4 சமாழிகளில்) நாள்: 08-12-2018 - இடம்: அமை உற்பவ அன்கை ஆையம். நபார்ட்டிக்சன்.
அகைவகரயும் வரநவற்கிநைாம். குகைந்த கட்டணம்: ரிம:10/திருவருறகக் கால ஒப்புரவு அருளறையாளம் 2018
03-12-2018(திங்கள்) மாகை 7.30 - திருக்குடும்ப நதவாையம், காஜாங்
04-12-2018(சசவ்)

மாகை 7.30 - புைித மரிய வியான்ைி, தம்பின்

05-12-2018(புதன்)

இரவு

06-12-2018(வியா)

மாகை 7.30 - புைித அநைாசியஸ் , மந்தின்

07-12-2018(சவள்)

பகல் 12.30

8.00 - பஹாவ், மரியா, இகைவைின் தாய் சிற்ைாையம்

- புைித நயாவான் நபராையம், நகாைாைம்பூர்

கிைிஸ்துவ புகுமுக
பவட்பாளர்கறள
ஏற்றுக்பகாள்ளும் சைங்கு:

ஆங்கிைம் - 10
தமிழ்

-8

சீைம்

-8

நத.நமா

-4

இவர்கள் அகைவருக்கும்
நம்முகடய வாழ்த்துகள்

