¯Ä¸õ ÓØÅÐ§Á
±¾¢÷À¡÷òÐ
¸Äì¸ò§¾¡Î
¸¡ò¾¢Õì¸¢ÈÐ...
þýÛõ ±ò¾¨É
¸¡Äò¾¢üÌì
¸¡ò¾¢ÕôÀÐ...!
- ÒÉ¢¾ «ø§À¡ýŠ ÁÃ¢Â¡ Ê Ä¢¦¸¡Ã¢

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
¸¼×Ç¢ý
«ý¨À ¿¡ý
Å¢¨¾ô§ÀÉ¡?
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 49/2018

«È¢Â¡¨Á ±Ûõ ÀûÇò¾¡ì¨¸ ¿¢ÃôÒ, ÍÂ¿Äõ ±Ûõ ±í¸û
Á¨Ä¨Âì ¸ð¼¡ò¾¨ÃÂ¡ìÌõ. ¯ÁÐ §¿÷ ÅÆ¢ìÌõ «¨Á¾¢ìÌõ
±í¸û þ¾Âò¨¾ò ¾Â¡Ã¢ôÒî ¦ºöÔõ, ±í¸û «ýÒ ¿øÄ¨¾§Â
Å¢¨¾ì¸ðÎõ, þ¨ÅÂ¨ÉòÐõ þ§ÂÍ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¿¡Ç¢ø ¿£§Ã ¿¢¨È×
¦ºöÅ£÷. Åó¾Å÷, ÅÕ¸¢ÈÅ÷, ÅÃÅ¢ÕôÀÅÕÁ¡É ¯ÁÐ Á¸ý, àÂ
¬Å¢Â¢ý ´ýÈ¢ôÀ¢ø ¯õ§Á¡Î ±ý¦ÈýÚõ ¬ðº¢ ¦ºöÔõ ´§Ã
¬ñ¼Å÷ ÅÆ¢Â¡¸, ¬¦Áý’.
¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äò¾¢ý þÃñ¼¡ÅÐ »¡Â¢È¢ø ¿¡õ Ñ¨ÆÔõ þó¾
§¿Ãò¾¢ø, ÁÉó¾¢ÕõÀ¢ ÁýÉ¢ôÒô ¦ÀÚí¸û ±ýÈ ¾¢ÕÓØìÌ
§Â¡Å¡É¢ý «¨ÆôÒìÌ (¿ü¦ºö¾¢ æì¸¡ 3:1-6) §¿÷ ÁÚ¦Á¡Æ¢Â¡¸
«¨ÁÔõ §Á§Ä ¯ûÇ ¦ºÀò¨¾ ¿Á¾¡ì¸¢ì ¦¸¡û§Å¡õ. ÁÉõ Á¡È¢
ÁýÉ¢ì¸¢§È¡Á¡
±ýÈ
§Â¡Å¡É¢ý
«¨ÆôÒìÌ
¿¡ý
¦ºÅ¢¦ÁÎô§ÀÉ¡? ¸¡Âõ ²üÀÎõ §À¡Ð ÌÈ¢ôÀ¡¸ ÌÎõÀò¾¢ø ¸¡Âõ
²üÀÎõ §À¡Ð ±ÉÐ §¸¼ÂÁ¡¸ ÁýÉ¢ôÒ þÕì¸¢È¾¡? §º¡¸õ
«øÄÐ ÐýÀõ þÕìÌõ þ¼ò¾¢ø, ¸¼×Ç¢ý «ý¨À ¿¡ý
Å¢¨¾ô§ÀÉ¡? ¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â ±ÉÐ Å¡ú¨Å ¾¢Õò¾¢ì ¦¸¡ñÎ,
±ÉÐ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ¬ÆôÀÎò¾¢ ÒòÐÂ¢÷ «Ç¢òÐ, “ÅÄ¢¨ÁÁ¢ì¸
´ÕÅ÷ ÅÕ¸¢È¡÷” ±É ¨¸ ¸¡ðÎõ Á¸¢úîº¢Â¢ý Á¨Èòà¾É¡¸ ¿¡ý
þÕô§ÀÉ¡?

9 ÊºõÀ÷ 2018

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

¾¢ÕÅÕ¨¸ ¸¡Äõ 2õ »¡Â¢Ú

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

¸¢È¢ŠÐ§Å þýÈ¢Â¨ÁÂ¡¾ô ÀÃ¢Í (¦¸¡¨¼)

ÁÉó¾¢ÕõÒ & ÁýÉ¢ôÒ
±ÉÐ §¸¼ÂÁ¡¸ þÕì¸ðÎõ
2016õ ¬ñÎ ¦ÅÇ¢Â¢¼ôÀð¼ ´Õ Òò¾¸ò¾¢ø ¸¡½ôÀð¼ µ÷
«Æ¸¡É ¦ºÀõ:
‘þô§À¡Ðõ ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ, þí§¸Ôõ ´ù¦Å¡Õ þ¼ò¾¢Öõ,
±ýÚõ Å¡Øõ þ¨ÈÅ¡, ¯ÁÐ Å¡÷ò¨¾ ¸¡Î¸Ç¢ø
±¾¢¦Ã¡Ä¢ì¸¢ýÈÐ, ¿¢Á¢÷óÐ ¿¢ýÚ ¯ÁÐ «Æ¸¢ý
Á¡ðº¢¨Â ¬Ã¡¾¨½ ¦ºöÂ «¨Æì¸¢ÈÐ.

Á¸¢úîº¢ ±ýÚ ¦º¡øÖõ §À¡Ð, ¬Ú¾ø «Ç¢ìÌõ ¸Å¢¨¾Â¡É Ó¾ø
Å¡º¸õ (À¡åìÌ 5:1-9) Á¡ðº¢ ÜÚõ §Å¨ÇÂ¢ø ±ÕºÄõ Á£Ð ¸¼×û
¦¸¡ûÙõ Á¸¢úîº¢ ÀüÈ¢Ôõ «¾ý ±Øò¾¡Ç÷ ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢È¡÷. ¿¡Î
¸¼ò¾ôÀð¼ Áì¸û, ÐýÀ ÐÂÃò¾¢ý ¬¨¼¸¨Çì ¸¨ÇóÐ Å¢Î,
¸¼×û «ÕÙõ Á¡ðº¢Â¢ý §ÀÃÆ¨¸ ¬¨¼Â¡¸ «½¢óÐ ¦¸¡û ±É
«Å÷ §¸¡Ã¢ì¨¸ Å¢Îì¸¢È¡÷. ¸¼×û ¿õÁ¢ø ¿øÄ¦¾¡Õ À½¢¨Â
¦¾¡¼í¸¢ÔûÇ¡÷,
«¾¨É
¸¢È¢ŠÐÅ¢ø
¿¢¨È×
¦ºöÅ¡÷
(À¢Ä¢.1:4-6,8-11). ±É§Å ¿ÁÐ ¯ûÇò¾¢ø ¿ýÈ¢Ô½÷§Å¡Î 126
¾¢ÕôÀ¡¼¨Äô À¡Î§Å¡õ, ‘¬ñ¼Å÷ ¿ÁìÌ Á¡¦ÀÕõ ¦ºÂø
ÒÃ¢óÐûÇ¡÷; «¾É¡ø ¿¡õ ¦ÀÕ Á¸¢úîº¢ÔÚ¸¢ý§È¡õ’.
¿õÁ¢ø Å¡Øõ ¸¢È¢ŠÐ ¸¨ÈÂ¢øÄ¡ ÒÉ¢¾Á¡É Å¡ú¨Å Å¡Æ ¿ÁìÌ
¯¾Å¢ÂÕÅ¡Ã¡¸! «Å÷ Á£ñÎõ Á¡ðº¢Â¢ø ÅÕõ §À¡Ð «Å¨Ã
ÅÃ§Åü¸ ¿¡õ ±ýÚõ ✟
Published by: Peninsular Malaysia Pastoral Team Print: Stenoprint Sdn Bhd
Design: The Mustard Seed Studio
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brk;gH khHfop
fpwp];JNt ,d;wpaikahj gupR (nfhil)
NrtpaH



jpUtUiff;fhyk; 2Mk; QapW
gh&f;

gpyp
Mz;ltH ekf;F khngUk; nray;fs; Gupe;Js;shH

Y}f;fh

-

08 & 09 டிசம்பர் - பிஸ்ககட் மற்றும் சிற்றுண்டி விற்பகை:
Gdpj 2Mk; mUsg;gH rpd;dg;gH

Gdpj Nahf;fpk;)
Gdpj G&Nzh 1)

khiy 4.30 jpj;jp (rP)

Flour Power’ - அருட்சககாதரி கபர்த்தா மற்றும் அவரின் குழுவிைர்.
வாங்கி ஆதரவு தாருங்கள்.

p tFg;Gfs; eilngwhJ (gs;sp tpLKiw) 2019 Mk;
Mz;bw;fhd gjpTfs; [dtup (ij) 6 Mk; jpfjp eilngWk;
p
( KfpGt )
;
M
rP

j
j

j

j



jpUtUiff;fhyk; 3Mk; QapW
nrg;

gpyp
MHg;gupj;J mf;fspAq;fs;> Mz;ltH rpwe;J tpsq;FfpwhH

Y}f;fh



Gdpj G&Nzh 2

p tFg;Gfs; eilngwhJ (gs;sp tpLKiw) 2019 Mk;
Mz;bw;fhd gjpTfs; [dtup (ij) 6 Mk; jpfjp eilngWk;

khHn[up jp.,.M.rpw;whyak;)

Gdpj G&Nzh 3)
p



( KfpGt )
;

 ஆலய

சீரமைப்பு

ைற்றும்

மைம்பாட்டுக்காக

உங்களிடமிருந்து நிதிகை வரகவற்கிக ாம். உங்களுகடை
காகசாகைககள Church of Visitation என்



கபைரில் எழுதவும்.

உங்களுகடை ஆதரவுக்கு மிக்க நன் ி.

brk;gH khHfop

 வடுகளில்
ீ
இருக்கும் முதிமயார் ைற்றும் ம ாயாளிகமள
அருட்தந்கதைர்கள்

1) பங்கு காணிக்கக:

கி ிஸ்மஸ்

சந்திக்கவிருக்கி ார்கள்.
இல்ைங்களில்

(18-21

இருக்கும்

கபருவிழாவுக்கு
டிசம்பர்,

முதிகைார்

2018)

முன்



உங்கள்

கநாைாளிகளின்

கபைர்ககள விகரவில் பங்கு அலுவைகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.











nts;sp
rdp

Mq;fpyk;

rdp jkpo;

திருைண அருளமையாளக் ககாண்ைாட்ைம்: வாழ்த்துகள்
நிக்ககாைஸ் பன்ை ீர் கசல்வம் & சர்மிைி கெக் 15-12-2018 காகை 11.00

இன்று திருப்பைிகை வழி நடத்திை புைித

(rpuk;ghd; nryhj;jhd;) அதிச விைருக்கு

Nahf;fpk;

நமது நன் ிகள்

