¾¢ÕìÌÎõÀõ,
±ñ½üÈ þ¾Ãò
¾¢ÕìÌÎõÀí¸Ç¢ý
¦¾¡¼ì¸§Á.
- ÒÉ¢¾ 2õ §Â¡Å¡ý À×ø

«¾üÌ «ó¾ ¸¨¼ Ó¾Ä¡Ç¢ÂõÁ¡ ÜÈ¢É¡÷: ‘§Â¡ºôÒ, ÁÃ¢Â¡û, þ§ÂÍ
¦¸¡ñ¼ ÌÎõÀò¨¾, ¾¢ÕìÌÎõÀõ ±É ±ýÉ¡ø ÜÈ þÂÄ¡Ð, ¬É¡ø
±ÉÐ §¾¨ÅÂ¢ý §À¡Ð «Å÷¸¨Ç ¿¡Î§Åý ²¦ÉÉ¢ø ±ý
Ýú¿¢¨ÄìÌ «Å÷¸û ¦À¡Õò¾Á¡ÉÅ÷¸Ç¡¸ þÕì¸¢ýÈÉ÷. «ôÀÊ
À¡÷ò¾¡ø, ±ÉÐ ÌÎõÀ Å¡úì¨¸ìÌ «Å÷¸û §¾¨ÅÂ¡ÉÅ÷¸û,
¦À¡Õò¾Á¡ÉÅ÷¸û. ±ÉÐ Á¡Á¢Â¡Õ¼ý ±ÉìÌô À¢Ãî¨ÉÔõ º¢ì¸Öõ
¯ñÎ, ±ýÉ¡ø ¾¡í¸ ÓÊÂ¡¾ ºÁÂò¾¢ø, þ§ÂÍÅ¢¼Óõ ¾¡ö
ÁÃ¢Â¡Ç¢¼Óõ ¦ºøÖ§Åý’ .
þ¦¾øÄ¡õ ¸¼×Ç¢ý ¾¢ð¼Á¡? ¦ÀÕõÀ¡Ä¡É ÌÎõÀí¸Ç¢ø
¸½Åý-Á¨ÉÅ¢, ÁÕÁ¸û-Á¡Á¢Â¡÷, ¦Àü§È¡÷-À¢û¨Ç¸û À¢Ãî¨É¸û
¿¢Ä×¸¢ýÈÉ. ¿ÁÐ ÁÉ¢¾ô ÀÄÅ£Éò¾¡ø þÅü¨È ¾É¢Â¡¸ §Áü¦¸¡ûÇ
ÓÊÂ¡Ð ±ýÀÐ ¬ñ¼ÅÕìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. ¬¸§Å «Å÷ ÌÆó¨¾Â¡¸
Åó¾¡÷. ÒÉ¢¾ §Â¡ºô¨ÀÔõ ¸ýÉ¢ÁÃ¢Â¡¨ÇÔõ ¾ÁÐ ¦Àü§È¡Ã¡¸ «Å÷
§¾÷óÐ ¦¸¡ñÎ, ¾ÁÐ Á£ðÒò ¾¢ð¼ò¨¾î ¦ºÂøÀÎò¾¢É¡÷. þ¾ý ÅÆ¢
«Å÷, ÌÎõÀò¨¾ô ÒÉ¢¾ôÀÎò¾¢, àÂ¾¡ì¸¢É¡÷. ¿õÀ¢ì¨¸§Â¡Î
§ÅñÎ§Å¡ÕìÌ ¦¾öÅ£¸ «ÕÇ¡ø ÌÎõÀí¸¨Ç ¬ñ¼Å÷
¾¢Õ¦À¡Æ¢×
¦ºö¸¢È¡÷.
ÌÎõÀò¾¢ý
«¨Æô¨À
«Å÷
¦ÅÇ¢ÀÎò¾¢ÔûÇ¡÷. ±É§Å ¾¢Õ «¨ÅÂ¢Öõ ¯Ä¸ò¾¢Öõ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
Á¨ÈàÐô À½¢¨Â ¿ÁÐ ÌÎõÀò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡¼¹ÌÅ¾üÌ ¿¡õ
«¨ÉÅÕõ ¾¢Õ¦À¡Æ¢× ¦ºöÂôÀðÎû§Ç¡õ.

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ

¦¸¡§Ä¡¨ºÂÃìÌ ±Ø¾¢Â ¸Ê¾ò¾¢ø, ÒÉ¢¾ À×ø ÌÎõÀí¸ÙìÌì
¸üÀ¢ì¸¢È¡÷; ÀÃ¢Å¢Ãì¸õ, ¿ø¦Äñ½õ, ÁÉò¾¡ú¨Á, ¸É¢×,
¦À¡Ú¨Á...(¦¸¡ñÎ) ´ÕÅ¨Ã ´ÕÅ÷ ¦À¡ÚòÐì ¦¸¡ûÙí¸û,
¬ñ¼Å÷ ¯í¸¨Ç ÁýÉ¢ò¾Ð §À¡Ä’.
Á¨ÉÅ¢Á¡÷¸û ¾¡ö
ÁÃ¢Â¡Ç¢¼Á¢ÕóÐ ¸üÚì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ. ‘¸É× ¸¡Ïõ ÒÉ¢¾
§Â¡ºôÒ, ¾ÁìÌì ¦¸¡Îò¾ô À½¢¨Â ¿¢¨È§ÅüÈ¢É¡÷. ¸¼×Ç¢ý
Å¡ìÌÚ¾¢¨Â ²üÚì¦¸¡ñÎ «¨Á¾¢Â¡¸ Óý§É¡ì¸¢î ¦ºýÈ¡÷’ ±É
¾¢Õò¾ó¨¾ À¢Ã¡ýº¢… ÜÚ¸¢È¡÷. ¸½ÅýÁ¡÷¸û ÒÉ¢¾ §Â¡ºôÀ¢¼Á¢ÕóÐ
¿¢¨ÈÂì ¸üÚì¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. Ó¾ø Å¡º¸õ (º£Ã¡ì 3:2-6,12-14) þÕóÐ
À¢û¨Ç¸û ¾í¸ÙìÌÃ¢¨ÁÂ ¸¼¨Á¸¨Ç «È¢óÐ ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
¿¡º§Ãòà÷ ¾¢ÕìÌÎõÀò¨¾ô À¢ýÀüÈ¢ ¿¼ì¸ ±øÄ¡ ÓÂüº¢¨ÂÔõ

¦¾öÅ£¸ «ÕÇ¡ø
§Áü¦¸¡û§Å¡õ. ¯¼ÖìÌõ ¬ýÁ¡Å¢üÌõ þ¨¼Â¢Ä¡É þ¨¼¦ÅÇ¢¨Â
ÌÎõÀí¸¨Ç ¬ñ¼Å÷ þ¨ÈÂÕû Ì¨ÈìÌõ ±É ¯Ú¾¢¦¸¡û§Å¡õ. ¿õÁ¡ø þÂýÈ
¾¢Õ¦À¡Æ¢× ¦ºö¸¢È¡÷. «¨Éò¨¾Ôõ ¦ºö§Å¡õ, ±ïº¢Â¨¾ ¬ñ¼ÅÃ¢¼õ Å¢ðÎÅ¢Î§Å¡õ. ✟
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ÁÉ¾¢ø §¾¡ýÈ¢Â §¸ûÅ¢¨Â ¾õÓ¼ý ¯½× ¯ð¦¸¡ûÙõ
¾¡öÁ¡÷¸Ç¢¼õ §¸ð¼¡÷. ®Ã¡Â¢Ãõ ¬ñÎ¸ÙìÌ Å¡úó¾ ¿¡º§Ãòà÷
¾¢ÕìÌÎõÀõ, þý¨ÈÂì ¸¡Äì¸ð¼ò¾¢üÌô ¦À¡ÕóÐÁ¡?
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§ÂÍ, ÁÃ¢, Ý¨º ¾¢ÕìÌÎõÀ Å¢Æ¡

± 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)

¿ÁÐ Å¡úÅ¢ø àÂÅÃ¢ý
¿¢ò¾¢Â À¢ÃºýÉõ

Õ
¿ñÀ÷¸û,
¾í¸ÇÐ
Å£¼¨ÁôÒô ÀÌ¾¢Â¢ø þÕìÌõ
´Õ ¸¨¼º¢Â¢ø Áò¾¢Â ¯½×
¯ð¦¸¡ñÊÕó¾É÷.
«Å÷¸Ù¼ý
¸¨¼Â¢ý
Ó¾Ä¡Ç¢Ôõ
§º÷óÐ
¦¸¡ñ¼¡÷. «Å÷¸ÇÐ ¯¨ÃÂ¡¼ø
ÌÎõÀò¨¾ô ÀüÈ¢Â¾¡¸ «¨Áó¾¢Õó¾Ð.

þ

«Å÷¸Ç¢ø ´ÕÅ÷ ãýÚ À¢û¨Ç¸¨Çô
¦Àü¦ÈÎò¾
ºüÚ
ãò¾ò
¾¡ö.
«Å÷¸Ç¢ý ¯¨ÃÂ¡¼Ä¢ý §À¡Ð «ÅÇÐ

-

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

fpwp];J gpwg;Gf;fhyk; - jpU FLk;g tpoh
1 Nahthd;
Mz;ltNu ckJ ,y;yj;jpy; jq;fpapUg;NghH NgWngw;NwhH

1 rhK

Y}f;fh



FLk;g tho;Tg; gzpf;FO

புத்தாண்டு நள்ளிரவு திருப்பலி :



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

,isQHfs; )
FLk;g tho;Tg; gzpf;FO)

நான் கு ம ாழி திருப்பலி இரவு 8.00



ணி மதாடர்ந்து நள்ளிரவு வகர

அக தியில் மெபித்தல்
காகல 7.00

புத்தாண்டு திருப்பலி :

ணி (த ிழ்)

காகல 11.00

காகல 9.00

ணி (ெீைம்)

பகல் 1.00



ணி (ஆங்கிலம்)

ணி (ததம ாழி)

ாகல 4.30

ணி (ெீ ) தித்தி



khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (M) Kjy; nts;spf;fpoik

fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

Mz;ltupd; jpUf;fhl;rp
vrhah

vNgrpaH
Mz;ltNu vy;yh ,dj;jtUk; ckf;F Copak; nra;thHfs;

kj;NjA



Gdpj ngdbd; 2
jpUtopghl;Lf; FO)

Gdpj ngdbd; 3)

p

( KfpGt )



;


ஆலய

வளாகம்

சுத்த ாக
டிஷ்யு

இருப்பகத
தபப்பர்,

பயன்படுத்தும்

brk;gH khHfop

இடத்தில்

1) பங்கு காணிக்கக:

மற்றும்
உறுதி

சுத்தத்றத



பயன்படுத்தியபின்
ற்றும்

மபண்கள்

அகைத்கதயும் அதற்குரிய

தபாடு ாறு

தகட்டுக்மகாள்கிதைாம்.

வளாகத்கதயும்

அருகிலும்

அசுத்தம்



ற்றும்
மெய்யாதீர்கள்.



நன்ைி.
இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாக வழி





நடத்துவாராக!

இன்று திருப்பலிகய வழி நடத்திய

jpUtopghl;Lf;

குழுவிைருக்கு ந து நன்ைிகள்

(CAPA)




மெய்துமகாள்ளுங்கள்.

குழந்கதகள்

நாப்கின்

ஆலயத்கதயும்
இருக்கககள்

கழிவறை

கழிவகைககள

பராமரித்தல்;



khiy 5 kzpf;F
rpw;whyak;

