»¡É¢¸Ç¡¸
Á¡ÚÅ¾üÌ
þó¾ »¡É¢¸û
«È¢Å¢Ä¢¸Ç¡¸
Á¡È¢É÷.
- ÒÉ¢¾ ¸¢Ç§Å¡ ¦À÷Éð

Scripture of the Day:
Is. 60: 1-6;
Ps. 71: 1-2, 7-8, 10-13;
Eph. 3: 2-3, 5.6;
Mt. 2: 1-12
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´Õ ÅºÉõ
þùÅ¡ñÊý
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Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢
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6 ƒÉÅÃ¢ 2018

«ÁÇ¢ ¿¢¨Èó¾ ¸¡Äò¾¢ø¾¡ý, “¬ñ¼Å÷ ¾¢Õì¸¡ðº¢ Å¢Æ¡¨Å”
¾¢Õ«¨Åì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢ÈÐ. “¾¢Õì¸¡ðº¢” ´Õ ¾¢Ë÷ ¦ÀÕõ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î
±ÉÄ¡õ. þ¾üÌ ÓýÒ «ùÅÇÅ¡¸ ¾¡ì¸ò¨¾ «øÄÐ Á¡üÈò¨¾ì
¦¸¡ñÎ ÅÃ¡¾ ´ý¨È, ¾¢Ë¦ÃÉô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅÐ «øÄÐ ¯½ÕÅ¨¾
þÐ À¢Ã¾¢ÀÄ¢ì¸¢ÈÐ. ÅÆì¸Á¡É Å¡úì¨¸Â¢ø µ÷ «¾¢¾ ¾Õ½ò¨¾
¯½Õõ «ÛÀÅõ þÐ.
þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸Ùõ ¾¢ÕôÀ¡¼Öõ þõÁ¡¾¢Ã¢Â¡É ¾Õ½ò¨¾
¦ÅÇ¢ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. ¸¼×Ç¢ý Á¡ðº¢ Áì¸û Á£Ð ¦ÅÇ¢ôÀÎÅ¨¾
±º¡Â¡ «¸Á¸¢ú¸¢È¡÷. ¸¼ó¾ ¾¨ÄÓ¨ÈÂ¢ø ±ÅÕìÌõ ¦ÅÇ¢ôÀ¼¡¾
Á¨È¦À¡ÕÇ¢ý »¡Éò¨¾ò ¾¡õ ¦ÀüÈ¢ÕôÀÐ ´Õ ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î ±É
À×ø ÜÚ¸¢È¡÷. ¿ü¦ºö¾¢Â¢ø, þ§ÂÍÅ¢ý À¢ÈôÒì ÌÈ¢ò¾ò ¾Õ½í¸û
ÀüÈ¢ ¿¡õ ÀÊì¸¢§È¡õ. ÁÉ¢¾ ÅÃÄ¡üÈ¢ø µ÷ «¾¢ºÂ ¿¢¸ú×.
“¾¢Õì¸¡ðº¢”, ¸¢È¢ŠÐÅ ¯½÷§Å¡Î À¡÷ò¾¡ø, ¾¢Ë÷ ¦ÅÇ¢ôÀ¡ðÎ
«ÛÀÅõ ±ýÚ ÁðÎõ ÜÈ¢ Å¢¼ ÓÊÂ¡Ð. ¿¡õ «ÛÁ¾¢ò¾¡ø, þó¾
¾Õ½í¸û ¿ÁÐ Å¡úÅ¢ø Á¡üÈò¨¾ì ¦¸¡ñÎ ÅÕõ. “¸¼Ä¢ý ¾¢Ãû
¦ºøÅõ ¯ýÉ¢¼õ ¦¸¡½ÃôÀÎõ; À¢È þÉò¾¡Ã¢ý ¦º¡òÐ¸û ¯ý¨É
Åó¾¨¼Ôõ” ±ýÚ Áì¸û Á£Ð ¸¼×û Á¡ðº¢ Å¢ÇíÌ¦ÁÉ ²º¡Â¡
ÓýÛ¨Ãì¸¢È¡÷. ¼ÁŠ¸Š ¦ºøÖõ À¡¨¾Â¢ø ¸¼×Ç¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡ð¨¼
¸¡Ïõ À×ø, ¿ü¦ºö¾¢ Á¨ÈôÀÃôÒô À½¢Â¢ø ®ÎÀÎ¸¢È¡÷. “ä¾
ÌÆó¨¾ «Ãºý” À¢ÈôÀ¢ý Óì¸¢Âò¨¾ ¯½÷ó¾ »¡É¢¸û, «Å¨Ãì
¸¡½ ¦¿ÎóàÃô ÀÂ½ò¨¾ §Áü¦¸¡û¸¢ýÈÉ÷. ¬ñ¼ÅÃ¢ý
¾¢Õì¸¡ðº¢ Å¢Æ¡, ¿ÁÐ «ýÈ¡¼ Å¡úì¨¸Â¢Ä¢ÕóÐ Å¢Æ¢ó¦¾ØóÐ, «¾¢¾
´ý¨È §¿¡ì¸¢ ÀÂ½¢ì¸ ¿õ¨Á ¯óÐ¸¢ÈÐ.

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

¾¢ Õ Ó Ø ì Ì ô

¦ À ü Ú

¬ý¼ÅÃ¢ý ¾¢Õì¸¡ðº¢

« Û ô À Î ¾ ø

Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:

¸¢È¢ŠÐÅ¢ø ¿õ¨Á þ¨½ì¸¢ÈÐ

«üÀÁ¡É¨¾
«¾¢ÂºÁ¡ìÌÅÐ
¬

ñÎ¸û ¯Õñ¦¼¡Ê þÕì¸Ä¡õ, ¬É¡ø Å¡úì¨¸ ÅÆì¸õ §À¡ø
¿¸÷¸¢ÈÐ. ¸¢È¢ŠÁŠ ¦¸¡ñ¼¡ð¼í¸û Ì¨ÈóÐ, «ýÈ¡¼ ÅÆì¸Á¡É
Å¡úì¨¸ìÌ Å¢¨ÃÅ¡¸×õ «¨Á¾¢Â¡¸×õ ¿¡õ ¿¸÷óÐû§Ç¡õ. ÀûÇ¢ìÜ¼õ
Á£ñÎõ ¾¢Èì¸ôÀÎ¸¢ÈÐ, ¿£ñ¼ Å¢ÎÓ¨ÈìÌô À¢ýÉ÷ §Å¨ÄìÌò ¾¢ÕõÒõ

“¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÚ «ÛôÒ¾ø: ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õ«¨Å ¯Ä¸¢ø
Á¨ÈôÀÃôÒ¸¢ÈÐ”, ±ýÈ ¸Õô¦À¡Õ¨Ç
Á¨ÈôÀÃôÒ Á¡¾Á¡É
«ì§¼¡À÷(2019)
Á¡¾ò¾¢üÌ
¾¢Õò¾ó¨¾
À¢Ã¡ýº¢Š
§¾÷×
¦ºö¾¢Õì¸¢È¡÷. ¾¢Õò¾ó¨¾Â¢ý §ÅñÎ§¸¡ÙìÌî ¦ºÅ¢º¡öòÐ,
þùÅ¡ñÎ ÓØÅÐõ Á¨ÈôÀÃôÒ Óì¸¢Â þÄì¸¡¸ þÕì¸ ¾£Å¸üÀ
Á§Äº¢Â ¬Â÷¸û ÓÊ× ¦ºö¾¢Õì¸¢È¡÷¸û. “¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÚ
«ÛôÒ¾ø”, ¾£Å¸üÀ Á§Äº¢Â¡Å¢ý ¦À¡ÐÅ¡É ¸Õô¦À¡Õû. þó¾
¸Õô¦À¡ÕÙõ Á¡¾¡ó¾¢Ã Ð¨½ì ¸Õô¦À¡ÕÙõ þùÅ¡ñÎ ÓØÅÐõ
¿¡õ ÀÂ½¢ì¸ ´Õ ÅÆ¢¸¡ðÊÂ¡¸ «¨ÁÔõ. «¾üÌ “¬ñ¼ÅÃ¢ý
¾¢Õì¸¡ðº¢” Å¢Æ¡ ¿øÄ¦¾¡Õ ¦¾¡¼ì¸õ. ¿¡õ ´ù¦Å¡ÕÅÕõ
‘±¾¢÷§¿¡ìÌ º£¼÷¸û’ ±ýÀ¨¾ ¿¢¨É×ôÀÎòÐ¸¢ýÈÉ. ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
¦ÀÂÃ¡ø ¾¢ÕÓØìÌô ¦ÀüÈ ¿¡õ, «¾£¾ ¦ºÂø ÒÃ¢Â þù×Ä¸¢üÌ ¿¡õ
«ÛôÀôÀðÎû§Ç¡õ. ✟
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fpwp];Jtpy; ek;ik ,izf;fpwJ

NrtpaH

Mz;ltupd; jpUf;fhl;rp
vrhah

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



kj;NjA

“சிைப்பு மகைப்பரப்புப் பணி

ஆண்டு”

 2019 அக்ட ோபர் மோதம்வரை -10 மோதங்கள் சிறப்பு தூதுரைப் பணி மோதமோக இரணந்து தயோரிக்க
திருத்தந்ரத பிைோன்சிஸ் நம்ரம அரைக்கிறோர்.

Gdpj ngdbd; 2

 கருப்பபோருள்: திருமுழுக்குப் பபற்று அனுப்புதல்- இவ்வுலகில் திருஅகவ ஒரு மகைப்பரப்புப்பணி
 டநோக்கம்: மகைப்பரப்புபணியின் விழிப்புணர்கவ அதிகரிக்கவும், மகைப்பரப்புப்பணியின்

Gdpj [];bd;)

Gdpj ngdbd; 3)

p

உருமாற்ைத்தின் தூண்டுதகல அதிகரிக்கவுk; பசய்தல்

( KfpGt )

 இவ்வுலகில் திருமுழுக்குப் பபற்ை அகைவகரயும் அகழத்து, மகைப்பரப்புப் பணிகயச்பசய்யும்

;
M
rP

பபாறுப்பபடுத்துக்பகாள்ள அகழத்தல். ஜனவரி 13, 2019 (ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு) அன்று

j
j

அதிகாரப்பூர்வமாக பதாடங்கப்பட்டு அக்ட ோபர் 31, 2019 நிகைவு அகடகிைது

j
j
khiy 7.30 kzp jpUkzp MuhjidAk; jpUg;gypAk; (j) Gdpj YHJj md;id rpw;whyak; - rhfh



Y}f;fh



p

ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பாக, விண்ணப்ப படிவத்கதப் பங்கு
மததிகய

முன்பதிவு

ஆண்டுக்காை
 கோரல

ஆசீர்வதிப்பாராக!

05/06 திருப்பலிகளில் சமூக அக்ககைப் பணிக்குழுவிைரின்
நிதிக்காக 2 ஆவது காணிக்கக எடுக்கப்படும்.
இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்
ஆசீர்வதிப்பாராக!

திருமண அருளர யோளக் பகோண் ோட் ம்

rj;aehjd; & Nkhdpfh

குருவாைவகர சந்திக்க

பசய்துபகாள்ளுங்கள்

திருமண

முன்

2019

தயாரிப்புப்

ஆம்

பயிற்சிகள்

விகரவில் பதாடங்க உள்ளை.

இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்

12-1-2019 பகல் 3.30

டஜோன் பமய்னோர்ட் & லிசோ டியோனோ 19-1-2019 கோரல 11.00
சோமுவல் பிைோன்சிஸ் & டகத்ரீனோ 19-1/2019 பகல் 3.30

ஆசீர்வோதம்

வகுப்புகளில்

மவறு

ஜைவரி

நகடபபறும்.

இடத்திற்கு

6

ஆம்

மததி

வகுப்பகைகளில்

அப்புைப்படுத்த

பதாடங்குகிைது.
உள்ள

மவண்டாம்.

மமகச,
அவற்கை

சிற்றுண்டி

விற்பரன:

பபாங்கல்

திரு

நாளின்

நிதிக்கா கதமிழ் அப்மபாஸ்தலப் பணிக்குழுவிைர் ஏற்பாடு
பசய்கின்ைைர்.

(பபோங்கல்

நோள்:19

&

20)

உங்களின்

ஆதரகவத் தாருங்கள்
 அதிச திருப்பலிரய வைி ந த்தும் 2019 ஆம் ஆண்டின்
பபயர்ப்பட்டியல்
பபாறுப்பாளர்கள்

தயாராய்
பங்கு

உள்ளது.

அதிச/மசான்

அலுவலகத்தில்

பபற்றுக்

பகாள்ளலாம்
 திருவைிபோட்டுப் பபோருட்கள் விற்பரன:
அ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி (ஆங்கிலம்) ரிம:6.00
ஆ) 2019 திருவழிபாட்டு நாட்காட்டி (தமிழ்) ரிம:5.00
இ) 2019 விவிலிய நாட்குைிப்பு (ஆங்கிலம்/தமிழ்) ரிம:20.00
இன்று திருப்பலிகய வழி நடத்திய

(rpuk;ghd; n[ah)

குருத்துவ/துறவற அரைப்புக்கு மறுபமோைி பகோடுக்கும் எண்ணம் உள்ளதோ? பங்கு
வாய்ப்பு நாள்:12/01/2019(சைி) காகல 9.00மணி

;

அலுவலகத்தில் பூர்த்தி பசய்தபின்

இ) புத்தாண்டு திருப்பலி 01/01/2019 ரிம: 10,082.80

பிலிப்

குருக்கள் அருட்திரு மஜார்ஜ் & மசவியர் அவர்கமளாடு இகதப் பற்ைி உகரயாட ஒரு

( KfpGt )

 திருமணம் புரிய இருப்டபோரின் கவனத்திற்கு: குகைந்தது

ஆ) புத்தாண்டு திருவிழிப்பு 31/12/18 - ரிம:3,427.25

சடகோதைர்

மசதப்படுத்தாமல் பயன்படுத்துமாறு மகட்டுக்பகாள்கிமைாம்.




அ) 29/30 டிசம்பர் 2019 ரிம:9,584.80

மோணவர்

வகுப்புகள்(அரனத்துபமோைி)

அந்தந்த

நாற்காலிககள

khiy 4.30 kzp jpj;jp (rP)

1) பங்கு காணிக்கக:

மரறக்கல்வி
பதிவுகள்

Gdpj ngdbd; 2

brk;gH khHfop

குரும

அனுபவத்திற்காக வந்துள்ளார். அவருக்கு நம் ஆதரகவ வழங்குமவாம்.

jPj;J
vd; capNu Mz;ltiug; Nghw;wpL;

Y}HJ md;id - rhfh)
Gdpj fj;njupd;)

குரும த்திலிருந்து

(தத்துவவியல் 2 ஆம் ஆண்டு) ஒரு மாத காலம் (03/01 - 03/03/2019 ) நம் பங்கிற்கு மமய்ப்புப்பணி

Mz;ltupd; jpUKOf;F
vrhah

பினோங்கு

Gdpj [];bd; mjpr

விைருக்கு நமது நன்ைிகள்

உருவோக்கப் பயிற்சி/உரை:
என்ை

கருப்பபாருளில்

(மகாலாலம்பூர்)
பணிக்குழு

" இன்ரறரய உலகில் மரறப்பைப்புப் பணியின் சீ ர்கள்"
உருவாக்கப்

நாள்:21-10-2019

மற்றும்

தூய

(திங்கள்)

ஆவி

பயிற்சி:

வழங்குபவர்:

ஜூட்

கதப்பூசம்-பபாதுவிடுமுகை

அருங்பகாகடப்

பணிக்குழுவிைர்

-

அந்மதான்
உருவாக்கப்

இகணந்J

இகத

ஏற்பாடு பசய்கின்ைைர். கட்டணம் ரிம:10/-

 ஜனவரி 10 - பநகிரி மமய்ப்புபணி கூட்டம் - மிைவுதல் மதவாலயம், மாகல 7.00
 ஜனவரி 14-17 குருக்களின் ஆண்டு மமய்ப்புப்பணி மா நாடு (CAPA)
 ஜனவரி 19 & 20 பபாங்கல் 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;

 ஜனவரி 23 (புதன்) அதிச ஒருங்கிகணப்புக்குழு கூட்டம் இடம்: மதவாலய மண்டபம்,
இரவு 8.00
 ஜனவரி

25

(பவள்ளி)

கிைிஸ்துவ

ஒற்றுகம

வாரம்

-

பசப

வழிபாடு-சிரம்பான்

பமத்மதாடிஸ்ட் ஆலயம், இரவு 8.00
ஜனவரி 27 (ஞோயிறு) khiy 5 kzpf;F> ரஹாங் -புைிதவைத்து சின்ைப்பர் சிற்ைாலய
திருவிழா -நற்கருகண ஆராதகை / திருப்பலி / ஒன்றுகூடல்

