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¯ûÇ ¯½÷×
þ¾üÌ ¬¾¡Ãõ.
– ¾¢Õò¾ó¨¾ 23õ
§Â¡Å¡ý

¾¢ÕÅÕ¨¸ ¦¿Õí¸¢ ÅÕõ þù§Å¨ÇÂ¢ø, ÌÆó¨¾Â¡¸ À¢Èó¾ ¸¼×¨Ç
Å½ì¸×õ, þ¾¨Éî º¡ò¾¢ÂÁ¡ì¸¢Â ¦Àñ¨½ ¿¢¨É×ÜÃ×õ ¿¡õ
¬ÅÄ¡ö ¸¡ò¾¢Õì¸¢§È¡õ. ÁÃ¢Â¡û ±Ä¢º¦Àò¨¾î ºó¾¢ôÀÐ ÀüÈ¢ÂÐ.
¸Õò¾Ã¢ò¾ þùÅ¢Õ ¾¡öÁ¡÷¸Ç¢ý ºó¾¢ôÒ, «¾¢¸õ §ÀºôÀÎõ Å¢Å¢Ä¢Âì
¸¨¾¸Ç¢ø ´ýÚ. þó¾ ºó¾¢ôÒô ÀüÈ¢ µ÷ ±Øò¾¡Ç÷ ¿õÀ¢ì¨¸
¸ñ§½¡ð¼ò¾¢ø ¬ÆÁ¡¸ ÅÕ½¢òÐûÇ¡÷.
‘¬õ ±ýÚ ÁÃ¢Â¡û ÜÈ¢Â×¼ý, àÂ ¬Å¢Â¡ÉÅ÷ «Åû Á£Ð
¿¢ÆÄ¡ÊÉ¡÷, Å¡÷ò¨¾ ÅÆ¢§Â ¦¾öÅ£¸ «Õ¨Ç «ÛÁ¾¢ò¾¡÷, «Ð
ÁÛ×ÕÅ¡ÉÐ. ¾ÁìÌ ÅÆí¸ôÀð¼ þó¾ «Õû, ¾õ§Á¡Î ÓÊ×
¦ÀÈ¡Ð ±ýÀ¾¡ø ÌÆó¨¾¨Âì ¸Õò¾¡í¸¢Â «Åû ±Ä¢º¦Àò¨¾ì ¸¡½
¦ºø¸¢È¡û. ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ÓýÀ¡¸ Å¡÷ò¨¾ ÁÛ×ÕÅ¡É «Õ¨Ç
«ÅÇ¢¼õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡û¸¢È¡û. «ÕÇ¡û ¬ð¦¸¡ûÇôÀð¼ ±Ä¢º¦Àò,
ÁÃ¢Â¡¨Çô §À¡üÈ¢ô À¡Î¸¢È¡û. þÅ¨ÇÔõ ¾¡ñÊ, «Åû ÅÂ¢üÈ¢ø
þÕìÌõ º¢Í×õ «§¾ «ÕÇ¡ø ÐûÙ¸¢ÈÐ. þù§Å¨ÇÂ¢ø ¾ÁÐ
Á¸¨É ¿¢¨ÉòÐì ¦¸¡ñÎ ¸¼×¨Çô §À¡üÚ¸¢È¡û. §ÀÚ¨¼Â¡û
±ýÚ ±øÄ¡ò ¾¨ÄÓ¨ÈÔõ §À¡üÚõ’.
Å¡÷ò¨¾ ÁÛ×ÕÅ¡É «Õ¨Ç ÁÃ¢Â¡û ÁÉ¾¢ø ¿¢ÚòÐõ §Å¨ÇÂ¢ø
±Ä¢º¦Àò ÅÂ¢üÈ¢ø þÕìÌõ ÌÆó¨¾ ÐûÙÅÐ «¾¢ºÂõ. «¾¨É
¸ò§¾¡Ä¢ì¸ Á¨Èì¸øÅ¢ ²Î ÜÚÅÐ:
¸¼×Ç¡ø «ÛôÀôÀð¼ ÁÉ¢¾÷ þÕó¾¡÷, «ÅÃÐ ¦ÀÂ÷ §Â¡Å¡ý.
¾ÁÐ ¾¡Â¢ý ÅÂ¢üÈ¢ø þÕìÌõ §À¡Ð ¸ýÉ¢ ÁÃ¢Â¡û àÂ ¬Å¢Â¡ø
¸Õ×üÈ ¸¢È¢ŠÐÅ¡ø ¬Å¢Â¡ø ¿¢ÃôÀôÀð¼¡÷. ±Ä¢º¦Àò¨¾ ÁÃ¢Â¡û
ºó¾¢ò¾Ð, ¸¼×§Ç ¾õ Áì¸¨Çî ºó¾¢ôÀ¾¡Ìõ.

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
þ§ÂÍ «¨Á¾¢Â¢ý
«Ãº÷, «Å÷ ÅóÐ
Å¢ð¼¡÷.
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 51/2018

23 ÊºõÀ÷ 2018

‘«Å§Ã «¨Á¾¢¨Â «ÕûÅ¡÷’(Á£ì¸¡5:4). þ§ÂÍ «¨Á¾¢Â¢ý «Ãº÷,
«Å÷ ÅóÐ Å¢ð¼¡÷. ¯Ä¸¢üÌ Á¸¢úîº¢! ¯õ ¦º¡üÀÊ§Â ±ÉìÌ
¿¢¸ÆðÎõ ±É ÁÃ¢Â¡û ÜÈ¢Â Å¡÷ò¨¾ ¸¼×Ç¢ý Á£ðÒò ¾¢ð¼ò¨¾î
º¡ò¾¢ÂÁ¡ì¸¢ÂÐ. ‘¬ñ¼ÅÃ¢ý «Ê¨Á’ ±ýÚ þýÚ «Å¨Ç ¿¡õ
§À¡üÚ¸¢§È¡õ.

¿ÁÐ Å¡úÅ¢ø ÌÆó¨¾ þ§ÂÍ¨Å ÅÃ§ÅüÌõ §À¡Ð, ÁÃ¢Â¡¨Çô §À¡ø
þó¾ «Õ¨Ç À¢ÈÃ¢¼õ À¸¢÷óÐ ¦¸¡ûÅ¾¢ø Å¢¨ÃÅ¡¸ ¦ºÂøÀÎ§Å¡õ.
ÁÃ¢Â¡Ç¢ý À¡¼ø, ¾¨ÄÓ¨È ¾¨ÄÓ¨ÈÂ¡ö À¡Îõ: ¬ñ¼Å¨Ã ±ÉÐ
¯ûÇÇõ §À¡üÈ¢ô ¦ÀÕ¨ÁôÀÎòÐ¸¢ýÈÐ. ±ý Á£ðÀÃ¡õ ¸¼×¨Ç
¿¢¨ÉòÐ ±ÉÐ ÁÉõ §ÀÕÅ¨¸ ¦¸¡û¸¢ýÈÐ...
«¨ÉÅÕìÌõ ¸¢È¢ŠõŠ Å¡úòÐ¸û! ✟
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brk;gH khHfop
fpwp];JNt ,d;wpaikahj gupR (nfhil)
NrtpaH

jpUtUiff;fhyk; 4Mk; QapW
kPf;

vgpNu
flTNs> vq;fis kPlF
; khW ckJ Kf xspiaf; fhl;baUSk;

Y}f;fh

Gdpj MHjH
,isQHfs;)
Gdpj ngdbd; 1)
khiy 4.30 kzp jpj;jp (rP)

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

கிறிஸ்மஸ் நன்னாளில் இரக்கமாயிருங்கள்
 அன்புக்குரியவர்களளாடு ககாண்டாடுங்கள்


khiy 6.00 fk; nrgPH (Nj.nkh)

ளநாயுற்ளைார்,

முதிளயார்,

அன்புக்குரிய

நண்பர்

இவர்களளாடு

கிைிஸ்மஸ்

மகிழ்ச்சிகயப் பகிர்ந்துககாள்ளுங்கள்


jpUg;gypf;F 20 epkplq;fSf;F Kd;djhf fpwp];k]; kfpo;r;rpg; ghly;fs; ghlg;gLk);

அன்ைியகர வரளவற்ைல்/ககடசியாை சளகாதர சளகாதரிகளளாடு உங்கள் உணகவப்
பகிர்ந்து ககாள்ளுங்கள்



midj;J jpUgg
; ypfspy; Foe;ijfSf;fhd jpUKOf;F toq;fg;gLk; )

தயவு கசய்து உணகவ வணாக்காதீ
ீ
ர்கள்

 கிறிஸ்மஸ்

இரவு

திருப்பலி

மிைவுதல்

ககாண்டாட்டம்

ளதவாலய

மண்டபத்திலும்

ஒளிகாட்சி வழிளய காட்டப்படும். ஆலயத்திற்கு கவளிளய கூடாரம் இருக்காது.
 பினாங்கு குருமட மாணவர் சககாதர

fpwp];J gpwg;Gf;fhyk; - jpU FLk;g tpoh
1 rhK

1 Nahthd;
Mz;ltNu ckJ ,y;yj;jpy; jq;fpapUg;NghH NgWngw;NwhH

H

பிலிப் ஆசீர்வாதம் அவர்கள் (இரண்டாவது ஆண்டு

தத்துவவியல்) ளமய்ப்புப்பணி அனுபவத்திற்காக ஒரு மாதம்

Y}f;fh

நம் பங்கில் தங்கியிருப்பார்.

அவருக்கு நம்முகடய ஆதரகவ வழங்குளவாம். ( 03-01-2019 - 03-02-2019)
 ஞாயிறு மறறக்கல்வி வகுப்புகள் ஜைவரி 6,2019 முதல் கதாடங்குகிைது.
 பங்கில்

FLk;g tho;Tg; gzpf;FO
jpUtopghl;Lf; FO)
FLk;g tho;Tg; gzpf;FO)

நடத்துவாராக!

 குருவானவராக/

காகல 9.00 மணி (ஆங்கிலம்)

உங்களுக்கு

கைிவறற

பயன்படுத்தியபின்

சுத்தமாக

இருப்பகத

மற்றும்

ளபாடுமாறு

கபண்கள்

சுத்தத்றத
உறுதி

பயன்படுத்தும்

ளகட்டுக்ககாள்கிளைாம்.

பராமரித்தல்;

கசய்துககாள்ளுங்கள்.
நாப்கின்

கழிவகைககள
டிஷ்யு

அகைத்கதயும்

ஆலயத்கதயும்

ளபப்பர்,

அதற்குரிய

வளாகத்கதயும்

மற்றும்

 உங்களுறடய கசாந்த உறடறமகறளப் பாதுகாத்து ககாள்ளுங்கள். திருப்பலி மற்றும்

நம்

திருவிழா

கசபங்ககளயும் ஆதரகவயும் வழங்குளவாம்.

ளநரங்களில்

உங்கள்

உகடகமககள

கவைமாக

பார்த்துக்ககாள்ளுங்கள்.

இருக்கககளில் கவத்துவிட்டு கசல்ல ளவண்டாம்.

கிறிஸ்மஸ் கபாதுவிடுமுறறறய முன்ைிட்டு பங்கு

அலுவலகம் மூடப்பட்டிருக்கும்.

பங்கு மக்கள் அறனவருக்கும்

அவசர ளதகவக்கு: நாதன் 012-684 0750 (அ)

ஆவியில் நிறறந்த, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட

ளஜான் கமய்ைார்ட் 016-5033903
அகஸ்டின் அந்ளதாைிசாமி (இைப்பு: 18-12-2018)

உள்ளதா?

காகல 9.00 மணி

மற்றும்

இடத்தில்

உங்களுக்கு

இருக்கககள் அருகிலும் அசுத்தம் கசய்யாதீர்கள். நன்ைி.

இருக்கும் இகளஞர் மா நாட்டில் நம் பங்கிலிருந்து எவ்லின்
அவருக்கு

அறைப்பு

வளாகம்

குழந்கதகள்

 உலக இறளஞர் தினம் 2019 பைாமாவில் நகடகபை
கலந்துககாள்கிைார்.

அைிக்ககப்
கவைத்தில்

எண்ணம் இருந்தால், பங்கு குருக்கள் அருட்திரு ளஜார்ஜ் , ளசவியர்

இவர்களிடம் ளபசலாம். நாள்:12-01-2018.
 ஆலய

மாகல 4.00 மணி (சீ) தித்தி

(சாகா)

துறவறவாழ்வுக்காக

இகதப் பற்ைிய

காகல 11.00 மணி (சீைம்) பகல் 1.00 மணி (ளதகமாழி)

ளமாசஸ்

கசய்திககள

கபாறுப்பாளர்கள்

பணிக்குழுவிைர் இகணந்து இகத ஏற்பாடு கசய்கின்ைைர். கட்டணம் ரிம:10/-

 புத்தாண்டு திருப்பலி 01-01-2019 கசவ்வாய்

இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாக வழி

wP

உருவாக்கப்பயிற்சி. வழங்குபவர்: ஜூl; அந்ளதான் (ளகாலாலம்பூர்) நாள்:21-01-2019 (திங்கள்)

நான் கு கமாழி திருப்பலி இரவு 8.00 மணி கதாடர்ந்து

15/16 டிசம்பர் 2018 ரிம: 9,057.70

தங்களுகடய

அகழக்கப்படுகின் ர்கள்.

கபாது விடுமுகை (கதப்பூசம்) உருவாக்கப்பணிக்குழு மற்றும் தூய ஆவி அருங்ககாகடப்

நள்ளிரவு வகர அகமதியில் கசபித்தல்
காகல 7.00 மணி (தமிழ்)

பணிக்குழுக்களும்

கசய்ய

ககாள்ளவும்.

2019 ஆம் ஆண்டின் புத்தாண்டு திருப்பலிகள்

brk;gH khHfop

அகைத்து

அைிவிப்பு

 தூதுறரப்புப்பணியின் கீ ழ் "இன்றறய தூதுறரப்பணியின் சீடர்கள்" என்ை கருப்கபாருளில்

 புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பலி (31-12-2018) திங்கள்

1) பங்கு காணிக்கக:

இயங்கும்

பலககயில்

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

கிறிஸ்மஸ் மற்றும் 2019 புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்
அருட்திரு. க

இன்று திருப்பலிகய வழி நடத்திய இகளஞர்
குழுவிைருக்கு நமது நன்ைிகள்



ார்ஜ், கசவியர் மற்றும்

மினவுதல் கதவாலயஅலுவலக ஊைியர்கள்

