¿õ¨Á ÁýÉ¢ôÀ¾¢ø
¸¼×û §º¡÷óÐ
§À¡Å§¾ þø¨Ä; ¿¡õ
¾¡ý «ÅÕ¨¼Â
þÃì¸ò¨¾ò §¾ÎÅ¾¢ø
§º¡÷Å¨¼óÐ
Å¢Î¸¢§È¡õ.
- ¾¢Õò¾ó¨¾ À¢Ã¡ýº¢Š

þý¨ÈÂ Å¢Å¢Ä¢Â
ÌÈ¢ôÒ:
§Â¡ÍÅ¡ 5: 9,10-12;
¾¢À¡ 34:2-3, 4-5, 6-7
2 ¦¸¡Ã¢:5: 17-21
æì: 15: 1-3, 11-32

Å¡Ãõ
´Õ ÅºÉõ
¿¡Óõ ´Õ º¢Ä
§Å¨Ç¸Ç¢ø
°¾¡Ã¢Á¸¨Éô
§À¡ø¾¡ý
þÕì¸¢§È¡õ
INTERNAL CIRCULATION ONLY
BUL 13/2019
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þý¨ÈÂ ¿ü¦ºö¾¢Â¢ø þ§ÂÍ °¾¡Ã¢ Á¸É¢ý ¯Å¨Á¨Âì ÜÚ¸¢È¡÷.
¿¡Óõ ´Õ º¢Ä §Å¨Ç¸Ç¢ø °¾¡Ã¢Á¸¨Éô §À¡ø¾¡ý þÕì¸¢§È¡õ.
¾¢Õò¾ó¨¾ À¢Ã¡ýº¢Š ¾ýÛ¨¼Â Á¨È ¯¨Ã ´ýÈ¢ø þ¨¾ô ÀüÈ¢
ÅÕò¾ò§¾¡Î §ÀÍ¸¢È¡÷.
¾¡ö ¾ó¨¾Â÷¸û ¾í¸Ç¢ý À¢û¨Ç¸û ¾í¸¨ÇÅ¢ðÎ
àÃ
Å¢Ä¸¢ì¦¸¡ñÎ §À¡Å¨¾ì ¸ñÎ À£¾¢Â¨¼¸¢È¡÷¸û ±ýÚ ±ñÏ¸¢§Èý.
Àí¸¢ý
ÌÕì¸Ùõ,
Á¨Èì¸øÅ¢
¬º¢Ã¢Â÷¸Ùõ
¾¡í¸û
¸üÚì¦¸¡Îò¾¨Å Å£ñ ±ýÚ ±ñÏÅ¡÷¸û. º¢¨ÈÂ¢ø þÕô§À¡÷
¾í¸û Å¡úì¨¸ ÓÊóÐÅ¢ð¼Ð ±É ¿¢¨ÉôÀ¡÷¸û.
¾ÅÈ¡É
ÓÊ¦ÅÎò¾Å÷¸û ¾í¸Ù¨¼Â ±¾¢÷¸¡Äò¨¾ì ¸¡½ÓÊÂ¡Áø
þÕôÀ¡÷¸û. þÃì¸ò¨¾Ôõ, ÁýÉ¢ô¨ÀÔõ ±¾¢÷À¡÷òÐ ¸¡òÐì
¦¸¡ñÊÕôÀÅ÷¸û «¾üÌ ¾¡í¸û ¾Ì¾¢Â¡ÉÅ÷¸û þø¨Ä ±ýÚ
±ñÏÅ÷.
¬É¡ø, ±ó¾ Ýú¿¢¨ÄÂ¡¸ þÕó¾¡Öõ, ¿¡ý
¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç, «Å÷ ±ý¨É «ýÒ ¦ºöÀÅ÷, ±ý¨É ´Õ §À¡Ðõ
ÁÈì¸¡¾Å÷; Å¡úì¨¸Â¢ý Á¢¸ §Á¡ºÁ¡É Ýú¿¢¨ÄÂ¡¸ þÕó¾¡Öõ,
±Éì¸¡¸ì ¸¡òÐì¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷; ¸¼×û ±ý¨É «ÃÅ¨½ì¸
Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷ ±ýÀ¨¾ ÁÈì¸ìÜ¼¡Ð.
ãò¾ Á¸ý ¯û§Ç ÅÃ¡Áø ¦ÅÇ¢§Â ¿¢ýÚ¦¸¡ñÊÕó¾¨¾ô ÀüÈ¢
¾¢Õò¾ó¨¾ À¢Ã¡ýº¢Š ÜÚ¸¢È¡÷: ¾ó¨¾Â¢ý Å£ðÊø ¾í¸¢Â¢Ã¡¾ÅÛìÌ
±ó¾ þÆôÀ£Îõ þø¨Ä; ¬É¡ø «ÅÛìÌ þ¨½ ¦À¡ÚôÒûÇ
À¢û¨Ç ±ýÈ Á¾¢ôÒ ¯ûÇÐ. þÐ ¸¼×§Ç¡Î ¦¸¡ñ¼ Àñ¼Á¡üÚ
«øÄ; Á¡È¡¸ þ§ÂÍ¨Åô À¢ýÀüÚõ ´ù¦Å¡ÕÅÕìÌõ «ÇÅ¢¼
ÓÊÂ¡¾ «Ç×ìÌ þ§ÂÍ ¾õ¨Á§Â º¢Ö¨ÅÂ¢ø ÀÃ¢º¡¸ò ¾Õ¸¢È¡÷.
2 ¦¸¡Ã¢ó¾¢Â÷ áÄ¢ø ÒÉ¢¾ À×ø ÜÚ¸¢È¡÷. À¨ÆÂÉ ¸Æ¢óÐ, «¨ÉòÐõ
Ò¾¢ÂÉÅ¡¸ ÒÌó¾Ð. ´ôÒÃ× ±ýÈ ¦ºö¾¢Â¢ý ÅÆ¢Â¡¸, ¾ó¨¾, ¸¢È¢ŠÐ
ÅÆ¢Â¡¸ þó¾ ¯Ä¸¢É§Ã¡Î ´ôÒÃ× ¦¸¡ñ¼¡÷. ¿¡õ ±ùÅÇ× §ÀÚ
¦ÀüÈÅ÷¸û. °¾¡Ã¢ À¢û¨Ç¸Ç¡¸ þÕó¾ ¿¡õ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý àÐÅ÷¸Ç¡¸
±ôÀÊ Á¡È¢§É¡õ. þô§À¡Ð ´ôÒÃÅ¢ý À½¢ìÌ ¿¡õ ¦ºøÄ §ÅñÎõ.
þó¾ °¾¡Ã¢ Á¸ý ¸¨¾¨Â Å¢ÅÃ¢ìÌõ§À¡Ð þ§ÂÍ Ò¾¢Ã¡É Å¨¸Â¢ø
ãò¾ Á¸É¢ý À¾¢¨Ä §ÅñÎ¦Áý§È Å¢ðÎ Å¢Î¸¢È¡÷. ¿¡Óõ þó¾ì
ãò¾ Á¸§É¡Î ¿õ¨Áô ¦À¡Õò¾¢ô À¡÷ô§À¡õ.
þÃì¸ÓûÇ
¾ó¨¾¨Âô §À¡Ä ¿õ ¯ûÇí¸¨Çò ¾¢ÈìÌÁ¡Ú þ§ÂÍ ÜÚõ§À¡Ð
þÅ¨Éô §À¡Äò ¾¡§É ¿¡Óõ ´Õ ¸½õ ¿¢¨Éì¸¢ý§È¡õ. ✟
Published by: Peninsular Malaysia Pastoral Team
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±í¸ÙìÌô ÀÄõ ¾¡Õõ

°¾¡Ã¢
Á¸É¢Ä¢ÕóÐ
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý
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Á¡Ú¾ø
Á£ð¸ôÀð¼¾¢É¡ø Á¸¢úîº¢
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Å¡ì¸Ç¢ì¸ôÀð¼ ¿¡ð¨¼
«¨¼ó¾Ðõ,¸¢ø¸¡Ä¢ø Ü¼¡Ãõ
«¨ÁòÐ ¾í¸¢É¡÷¸û. ¸¡É¡ý
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jpUKOf;F mspj;J mDg;Gjy;
ஏப்ரல் gq;Fdp

தூதுதரப்பணி / அதைப்பு: சிலுதவதை சுமக்க நம்தம
பலப்படுத்துகிேது

NrtpaH

jtf;fhyk; 4Mk; QapW (Mz;L 3)
tp.g

1 nfhup

Y}f;fh



ஆண்டவர் எத்துகண இனியவர் என்று சுகவத்துப் பாருங்கள்.


Gdpj fpwp];NjhgH;

6.00: மா
6.00 மா

rP

p

சுங்.காடுட் (குடிபயற்ை ாசிகள்)

( KfpGt )
;

மாளல திருப்புகழ் & jpUg;gypளயத் நதாடர்ந்து ஒப்புரவு அருைளடயாைம்

rP

j

j

j



03
fhiy jpUg;gyp eilngwhJ

khiy 7.00 kzp jpUr;rpYitg; ghijAk; njhlHe;J jpUg;gypAk; (midj;;J nkhopfs;)

jtf;fhyk; 5Mk; QhapW (Mz;L 3)
பிலிப்

ஏசா

பயா

ஆண்டவர் மாபெரும் பெயல் புரிந்துள்ளார்; அதனால் பெருமகிழ்வலடகின்ற ாம்.;

rP

குருத்து ஞாயிறு (14/4/2019) அன்று “பூமிளய ோதுகாப்போம்” எனும் திட்டத்தின்ேடி, ெம் இளைஞர்கள்
கீழ்க்கண்ட ெட டிக்ளககளை ஏற்ோடு நசய்துள்ை ர்:
 பூமித்தாய் அழுகிைாள்...” போட்டி ( பூமிக்கு அக்களைக் காட்டுப ாம்)
 ர்ணத்திலா ஓவியம் A4 தாளில் ( யது: 6-9 )
 களத நசால்லவும் – 60 நசாற்களுக்குள் எழுத ப ண்டும் ( யது: 10-13)
 மணிலா கார்டில் ேல்ப று ேடங்கள் மற்றும் துணுக்குகளைக் நகாண்ட காகிதங்களை ஒட்டி நகாலாஜ்
நசய்ய ப ண்டும் ( யது: 14-18)எதிர் ரும் ஏப்ரல் 7ம் பததிக்குள் (ஞாயிறு) ேங்கு அலு லகத்தில்
சமர்ப்பிக்கவும். பமலும் தக ல்களுக்கு : சாலமன் -01131553579. இப்போட்டியில் ேங்குப்நேற்று
ேரிசுகளை ந ல்லுங்கள்!



Gdpj fpwp];NjhgH;
mg;.gzpf;FO jkpo;)
Gdpj kupahs;)

இந்த பூமிளய ோதுகாக்க ொம்/ ொன் என் நசய்கிபைன்/நசய்கிபைாம்?
இத்த க்காலத்தில் கீழ்க்கண்ட ற்றில் ஏபதனும் ஒன்ளை களடப்பிடிக்க முயல்ப ாம்...
o
o
o
o
o
o
o

வகுப்புகள் இல்லை

mg;.gzpf;FO jkpo;)
Gdpj kupahs;)

“ெம் பூமி அழுகிைது....” திருத்தந்ளத பிரான்சிஸ்

p

( KfpGt )
;

khiy



வக்கொல பிரச்சொர உதேகதை தபற்றுக் தகொள்ைவும்.



ைவு தசய்து உங்களுதடை
வக்கொல கொணிக்தகதை
தசலுத் வும். ஏப்ரல் 30ம் ற திக்குள் கொணிக்தக அடங்கிை
உதேகதை ந்து விடவும்.


விசிபடஷன் சூப் கிச்சன் குழுவி ரின்“வொர இறுதி சிக்கன சந்த ” 30/3 அன்று மாளல 5-8
மணி ளரயிலும்; 31/3 அன்று காளல 8-3 மணி ளரயிலும், விசிபடஷன் ோர்லரில்
ெளடப்நேறும். அ ர்களுக்கு உங்களுளடய ற்ைாத ஆதரள
ழங்கவும்.



khHr;

gq;Fdp

1) பங்கு காணிக்கக:

1)

நெகிரி மாநில இளைஞர் பேரணி(28-30 ஜூன் ; இடம்: NUBE
போர்ட்டிக்சன்) ஒவ்ந ாரு திருப்ேலிக்குப் பின்
நேயர் ேதிவு
ெளடப்நேறும். பசான்/அதிச நோறுப்ோைர்கள் ஒரு இளைஞளர
அனுப்ே
நோறுப்பேற்க ப ண்டும்.ேதிவு நசய்யும் ஒவ்ந ாரு
இளைஞரும் இன்ந ாரு இளைஞளர கூட்டி
ரப ண்டும்.
த ொடர்புக்கு: சப்ரினொ-013 2887624. இன்றே பதிவு தசய்க!
உடல்ெலக்குளைவுள்பைாளர
க னித்துக்
நகாள்ளும்
காப்ோைர்களுக்கா ஒரு கருத்தரங்கு: ொள்:06-04-2019(சனி) பெரம்
காளல 8.30- இடம்: Life Journey Wellness Centre, Kajang (மாமளை
மா ட்ட
ம
ெல ேணிக்குழு ஏற்ோடு) நதாடர்புக்கு:
lifejourney@archkl.org or Tel: 03-82118214. ென்நகாளட ரிம:30/ மற்றும்
அதற்கும் பமல்

 2019ம் ஆண்டு உறுதிப்பூசு ல் அருைதடைொைத்திற்கொன சிேப்பு
வகுப்புகள்: இன்னும் உறுதிப்பூசுதல் அருைளடயாத்ளதப்
நேைாத நேரிய ர்களுக்கா
குப்புகள் ரும் பம மாதம் 35ம் பததி
ளர ெளடப்நேறும். ேங்கு அலு லகத்தில்
நேயளரப் ேதிவு நசய்யவும். ேதிவுக்கா இறுதி ொள் 15
ஏப்ரல் 2



API,
K.L.




(தாமான் து ாங்கு ெஜிஹா )

பு.ஜூட் அதிச வுக்கு



எதிர் ரும் ஏப்ரல் 11- 12 மற்றும் 16- 17 பததிகளில் பொயாளிகள்/ வீட்டிலிருக்கும்
பொயாளிகளை குரு ா
ர்கள் சந்திக்கவிருக்கிைார்கள். அள த்து பசான்/அதிச
நோறுப்ோைர்கள் / ெற்கருளண ேணியாைர்கள் பொயாளிகளுளடய வி ரங்களை ஆலய
அலு லகத்தில் ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் நகாடுக்கும்ேடியாக பகட்டுக்
நகாள்ைப்ேடுகிைார்கள்.
ஏப்ரல் 9-10 பததிகளில் குரு ா
ர்களுளடய மாதாந்திர கூட்டம் ெளடப்நேறும்
ஏப்ரல் 9ம் பததி (நசவ் ாய்) மாளல 7 மணிக்கு நசராஸ் புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார்

பத ாலயத்தில் திருத்ளதல திருப்ேலி ெளடப்நேறும்.

