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- ÒÉ¢¾ ¿¡º¢Âºý ¸¢§Ã¡¸Ã¢

Scripture of the Day:
Is. 42: 1-4, 6-7;
Ps. 28: 1-4, 9-10;
Acts 10: 34-38;
Mt. 3: 13-17

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢
¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈÐ
Ó¾ø Á¨ÈôÀÃôÒô
À½¢ ¿ÁÐ
¸¼¨ÁÂ¡ì¸ôÀðÎûÇÐ
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 02/2019

13 ƒÉÅÃ¢ 2018

Å¨¸Â¢ø þó¾ Å¢Æ¡ «¨Á¸¢ÈÐ.
¯í¸û ¾¢ÕÓØì¸¢ý §À¡Ðõ
¾¢ÕòÐÅõ ÓýÉ¢¨Ä ¦ÀüÚ ¦ºÂøÀÎ¸¢ÈÐ. ¾¢ÕÓØì¸¢ý §À¡Ð, ¾ó¨¾
¾ò¦¾ÎòÐì ¦¸¡û¸¢È¡÷, Á¸ý À¡Åò¾¢Ä¢ÕóÐ Å¢ÎÅ¢ì¸¢È¡÷, àÂ ¬Å¢
ÒÉ¢¾ôÀÎòÐ¸¢È¡÷. ¸¼×Ç¢ý «ÕÙõ Á£ðÒõ ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ.
Ó¾Ä¡ÅÐ, ¸¼×Ç¢ý ¬Å¢¨Â ¿£í¸û ¦ÀÚ¸¢È£÷¸û, «¾É¡ø ¯í¸û
¯¼ø àÂ ¬Å¢Â¢ý ¬ÄÂÁ¡¸ Á¡Ú¸¢ÈÐ. þÃñ¼¡ÅÐ, ¸¼×Ç¢ý
À¢û¨ÇÂ¡¸ Á¡Ú¸¢È£÷¸û. ãýÈ¡ÅÐ, À¡Åò¾¢Ä¢ÕóÐ ¿£í¸û àö¨Á
¦ÀÚ¸¢È£÷¸û. ¿¡ý¸¡ÅÐ,
¸ò§¾¡Ä¢ì¸ò
¾¢Õ«¨ÅÂ¢ý
¯ÚôÀ¢ÉÃ¡¸¢È£÷¸û. ³ó¾¡ÅÐ, ¾¢Õ «¨ÅÂ¢ý Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢Â¢ø
ÀíÌ ¦¸¡ûÇ ¿£í¸û «¨Æì¸ôÀÎ¸¢È£÷¸û. À¢ý§É¡Õ ¸¡Äò¾¢ø
¦ºöÅÐ «øÄÐ ®ÎÀÎÅÐ Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢ «øÄ. ¿£í¸û
¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ ¿¡Ç¢§Ä§Â, Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢ ¦ºöÔõ ¦À¡ÚôÒ
¯í¸ÙìÌì ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÐ. “¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÚ «ÛôÒ¾ø”
±ýÈ þùÅ¡ñÊý ¦À¡Ðì ¸Õô¦À¡Õû Á¢¸×õ ¦À¡Õò¾Á¡ÉÐ.
¾¢ÕÓØìÌõ Á¨ÈôÀÃôÒôÀ½¢Ôõ ´ý¦È¡ýÚ À¢¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ
±ýÀ¨¾ þÐ ¿¢¨É×ôÀÎòÐ¸¢ÈÐ. ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ «§¾
¾Õ½ò¾¢ø Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢¨Â ²üÚì ¦¸¡ñ§¼¡õ.
¿ÁÐ À½¢ ±ýÉ? þ¾üÌ þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸û ¿ÁìÌ º¢Ä ÌÈ¢¸¨Ç
ÅÆíÌ¸¢ÈÐ. ±º¡Â¡ þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷, ¬ñ¼ÅÃ¢ý °Æ¢Â÷ ÀüÈ¢ô §ÀÍõ
§À¡Ð, “¿£¾¢ ÅÆíÌÅ¡÷, ¯ñ¨ÁÂ¡¸§Å ¿£¾¢¨Â ¿¢¨Ä¿¡ðÎÅ¡÷”.
“À¡÷¨Å þÆó§¾¡Ã¢ý ¸ñ¸¨Çò ¾¢Èì¸×õ, ¨¸¾¢¸Ç¢ý ¾¨Ç¸¨Ç
«Úì¸×õ þÕÇ¢ø þÕô§À¡¨Ã...Á£ð¸×õ” °Æ¢Âý «ÛôÀôÀð¼¡÷.
¦¸¡÷§ÉÄ¢ÔÅ¢ý þøÄò¾¢ø §ÀÍõ §À¡Ð §ÀÐÕ,
“¸¼×û ¬û
À¡÷òÐî ¦ºÂøÀÎÅ¾¢ø¨Ä... ±øÄ¡ þÉò¾ÅÃ¢Öõ «ÅÕìÌ «ïº¢
¿¼óÐ §¿÷¨ÁÂ¡¸î ¦ºÂøÀÎÀÅ§Ã «ÅÕìÌ ²üÒ¨¼ÂÅ÷” ±ýÀ¡÷.
“¬ñ¼Å÷ ¾õ Áì¸ÙìÌ ºÁ¡¾¡Éõ «ÕûÅ¡Ã¡¸!” ±É ¾¢ÕôÀ¡¼ø
¬º¢Ã¢ÂÕõ ÜÚ¸¢È¡÷.
¿ÁÐ ¾¢ÕÓØì¸¢ø,
±øÄ¡ Áì¸ÙìÌõ ¿ü¦ºö¾¢¨Â «È¢Å¢ìÌõ
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À½¢¨Â ¿¡Óõ ²üÚì ¦¸¡û¸¢§È¡õ. ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¿£¾¢¨ÂÔõ
¯ñ¨Á¨ÂÔõ, Ì½ÁÇ¢ôÀ¨ÂÔõ, Å¢Î¾¨Ä¨ÂÔõ, ºÁ¡¾¡Éò¨¾Ôõ
§¾Îõ Áì¸ÙìÌ. þ¾üÌ ²üÈ¡ü§À¡ø, 2019 ƒÉÅÃ¢ 15-21 ³ì¸¢Â
Å¡Ãò¨¾ ¾¢Õ«¨Å «ÛºÃ¢ì¸¢ÈÐ.
¸ò§¾¡Ä¢ì¸÷¸û «¨ÉÅÕõ
±øÄ¡ì ¸¢È¢ŠÐÅ÷¸§Ç¡Îõ ³ì¸¢Âò¨¾ô §À½ §ÅñÎõ. þ¾É¡ø
¯Ä¸õ ÓØÅÐõ ¸¢È¢ŠÐ «È¢ÂôÀÎÅ¡÷. ✟
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¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ¿õ¨Á þ¨½ì¸¢ÈÐ
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ÌÈ¢ôÀ¢¼ò¾ì¸Ð. ¯í¸û ¾¢ÕÓØì¸¢ý ¦À¡Õ¨Ç ¿¢¨É×ôÀÎòÐõ
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பணி

ஆண்டு”

திருமுழுக்குப் தெற்று அனுப்புதல் : இவ்வுலகில் திரு அனவ ஒரு தூதுனைப்ெணி
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முன்பதிவு

ஆண்டுக்கான

நாள்:03-03-2019 நநரம்:பகல்:12.30
டிக்ககட்டுகள் விற்பகனயில் உள்ளன. விகை ரிம:50.00
ததாடர்புக்கு: ந ாரீன் (017-3326007) பநமைா (016-630 6196)
நாதன் (012-6840750)
திருமண அருைனடயாைக் தகாண்டாட்டம்
கஜான் தமய்னார்ட் & லிசா டியானா 19-1-2019 கானல 11.00
சாமுவல் ெிைான்சிஸ் & ககத்ரீனா 19-1/2019 ெகல் 3.30

வழங்குபவர்:
உருவாக்கப்

பணிக்குழுவினர் இகணந்து இகத ஏற்பாடு கசய்கின்ைனர்.

ஓர் அரிய வாய்ப்பு: 3நாள்/2 இரவு - தங்கியிருந்து தியானத்தில் கைந்துககாள்ள அகழக்கிநைாம்.

உலக இனைஞர் தினம்(ெனாமா) இதில் பங்கு கபறும் அகனத்து பங்நகற்பாளர்ககளயும் நம் கசபங்களில்

முன்

தயாரிப்புப்

2019

ஜனவரி 25(கவள்ளி) சிரம்பான் கமத்நதாடிஸ்ட் ஆையம், இரவு 8.00 மணி.
அகனத்து சமயங்களுக்கிக யிைான பணிக்குழுவினரின் உறுப்பினர்கள், திருவழிபாட்டு குழு, பா ல் குழு
மற்றும் இகளஞர்கள் இதில் உதவி கசய்கின்ைனர். பங்கு மக்கள் அகனவகரயும் வரநவற்கிநைாம்.
கதா ர்புக்கு: கிைிஸ்ந ாபர் நக. 019-6216 194

ஆம்

பயிற்சிகள்

விகரவில் கதா ங்க உள்ளன.
 திருவழிொட்டுப் தொருட்கள் விற்ெனன:



ஜனவரி 14-17 குருக்களின் ஆண்டு நமய்ப்புப்பணி மா நாடு ((CAPA)



ஜனவரி 19 & 20 தொங்கல் திரு நாள்

19–01–2019 (rdp) khiy 6.30 kzpf;F – “nghq;fy; fiy ,uT” – Mya kz;lgk;
20–01–2019 (QhapW) fhiy 7 kzpf;F jpUg;gyp> ez;gfy; 2.30 Kjy; khiy 7 kzp
tiu jkpoH ghuk;gupa tpisahl;Lfs;> fyhrhu epfo;Tfs;> rpwg;Gg; gl;bkd;wk; jiyg;G :
,d;iwa fhyj;jpy; nry;Nghd;fs; (Cell Phone) njhy;iyah? Jizah? njhlHe;J NjePH
tpUe;J ,lk;ngWk;. midtiuAk; md;Gld; miof;fpNwhk;

அ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி (ஆங்கிைம்) ரிம:6.00
ஆ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி (தமிழ்) ரிம:5.00
இ) 2019 விவிைிய நாட்குைிப்பு (ஆங்கிைம்/தமிழ்) ரிம:20.00

மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக மன்றாடுகவாம்
அ) சவரியம்மா ைத்னம் (இறப்பு:01/1/2019)
ஆ) திகைசா தசன் யு சூ(இறப்பு:04/1/2019)
இ) மரிய தசல்வம் தகங்கன்(இறப்பு:8/01/2019)
ஈ) னமக்கல் குழந்கதசு (இறப்பு: 11/01/2019)

முடிவில்லாத ஒைி இவர்கள் கமல் ஒைிர்வதாக!
இன்று திருப்பைிகய வழி ந த்திய சாகா சிற்றாலய

அதிச வினருக்கு நமது நன்ைிகள்

கிறிஸ்துவ ஒற்றுனம வாைம் - தசெ வழிொடு( ஜனவரி 18-25,2019)
ஜனவரி 17(வியாழன்) நகாைாைம்பூர் புக்கிட் கியாரா லூத்தரன் ஆையம் இரவு 8.00

குருவானவகர சந்திக்க

கசய்துககாள்ளுங்கள்

திருமண

மனறக்கல்வி வகுப்புகள் கதா ங்கிவிட் ன. இன்னும் பதிந்துககாள்ளாதவர்கள் தயவு கசய்து அந்தந்த
வகுப்புகளுக்கு கசன்று பதிந்து ககாள்ளவும். நமல் விவரங்களுக்கு சூகச கசல்வ நாதன்(012-9036581)

( KfpGt )

அலுவைகத்தில் பூர்த்தி கசய்தபின்

2) சீனப்புத்தாண்டு விருந்து – இடம்: ரீஜண்ட் ஹால்:

சீ ர்கள்"
விடுமுகை)

ஒப்புக்ககாடுப்நபாம். குைிப்பாக நமது பங்கில் எவ்ைின் நமாசஸ்(சாகா) கசல்கிைார். அவருக்காக கசபிப்நபாம்.

நததிகய

ஆசீர்வதிப்பாராக!

கபாது

கதா ர்புக்கு: நமரி (016-419 0538)

ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பாக, விண்ணப்ப படிவத்கதப் பங்கு

இகைவன் அகனத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்

தூதுகரப்பணியின்

அவரின் அளவற்ை அன்கபயும் குணமளிக்கும் அருகளயும் கபற்றுக்ககாள்ள இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு:

 திருமணம் புரிய இருப்கொரின் கவனத்திற்கு: குகைந்தது

ஆ) சமூக அக்ககைப் பணிக்குழு ரிம: 6,914.40

உைகில்

நாள்:21-01-2019(திங்கள்-கதப்பூச

1 & ஆகஸ்ட் 8. - இந்த தியானத்தில் கைந்துககாள்ளும் பங்நகற்பாளர்கள் இகைவனின் இரக்கத்கதயும்

நயா:2:1-11

1ககாரி: 12:4-11;

khiy 4.30 kzp jpj;jp (rP)

அ) 05/06 ஜனவரி 2019 ரிம:10,643.45

"இன்கைய

ைாக்ககலின் திைாட்னசகதாட்டம்: கருக்ககைப்பினால் மன அழுத்தத்தில் இருப்நபாருக்கு அதிைிருந்து
விடுப

Gdpj Nuh]; - khfnul;

1) பங்கு காணிக்கக:

உனை:

ெயிற்சி

அந்நதான்(நகாைாைம்பூர்)

இ ம்: பினாங்கு நாள்:15-17 மார்ச்/நகாைாைம்பூர் 21-23 ஆகஸ்ட் 2019. பதிவுக்கு இறுதி நாள்:முகைநய: மார்ச்



brk;gH khHfop

உருவாக்கப்

கட் ணம்: ரிம:10/-

"அனனத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவரின் வியத்தகு தசயல்கனை அறிவியுங்கள்"

Gdpj rprpypah)
k.fy;tp Muk;ggs;sp)

தூதுகரப்பணிகய கதா ங்குங்கள்.

பணிக்குழு மற்றும் தூய ஆவி அருங்ககாக

j
j
khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) md;id Ntshq;fz;zp – fhNlhq;

திபா 95:1-2(அ) 2ஆ-3, 7-8(அ) 9-10(அ)

கண்டுககாண்டு இன்நை

ஜூட்

nghJf;fhyk; 2Mk; QhpW (Mz;L 3)
எசா:62:1-5,

வருகின்ை 13-1-2019 (ஆன் வரின் திருமுழுக்கு ஞாயிறு) அன்று

அதிகாரப்பூர்வமாக கதா ங்கி 31-10-2019 நிகைவு கசய்ய இருக்கிநைாம். உங்களுக ய விண்மீ கனக்

khiy 4.30 kzp jpj;jp (rP)

fhiy jpUg;gyp
eilngwhJ (midj;J
xg;Gf;nfhLj;jYk; CAPA
tpy; xg;Gf;nfhLffg;gLk;)

சிறப்பு தூதுனைப்ெணி ஆண்க

ககை கைாச்சார நிகழ்வுகள்/பட்டிமன்ைம்/ நத நீர் விருந்துபசரிப்பு( மண் பத்தில்)


ஜனவரி 23(புதன்) அதிச ஒருங்கிகணப்புக்குழு கூட் ம் இ ம்:



ஜனவரி 25(தவள்ைி) கிைிஸ்துவ ஒற்றுகம வாரம் - கசப வழிபாடு-சிரம்பான் கமத்நதாடிஸ்ட்

நதவாைய மண் பம், இரவு 8.00

ஆையம், இரவு 8.00


ஜனவரி 27 (ஞாயிறு) ரஹாங் -புனிதவனத்து சின்னப்பர் சிற்ைாைய திருவிழா -நற்கருகண
ஆராதகன/திருப்பைி/ஒன்றுகூ ல்



ஜனவரி 27 (ஞாயிறு) - மகைக்கல்வி ஞாயிறு

