மிைவுதல் மாதா

கதவாையம்

Email : serembanvisitation@gmail.com
Website : www.visitationseremban.org

1 சகாரி: 2: 6-10

5.00 மாகை

:

செபமாகை

6.00 மாகை

5.30 நவநாள்: 5.45 நற்கருகண ஆெீர்

திருப்பைி (ஆ) (புைித பிரான்ெிஸ்)
ஞாயி

16 7.00

காகை

9.00

காகை

பங்கு

11,00 காகை
பகல்

1.00

கிபுமுவ: (த) காகை 9.00-10.30 காகை 11.00-12.30 (கதசமா)

தித்தி மாகை 4.00 ( ெீ)

காகை 11.00 - 12.30 (ஆ) காகை 8.45 - 10.15 (ெீ)

திருப்பைி (கதசமா)

காகை 10.00 மணி: ொகா லூர்து அன்கை திருவிைா

17

5.00 மாகை

திருப்பைி

18

5.00 மாகை

திருப்பைி

புதன்

19

வியா

20

சவ

21

நம்முகடய

பங்கு

மாகை 7.30 திருமணி ஆராதகை சதாடர்ந்து

திருப்பைி (த) மார்செரி

- திரு இருதய ஆண்டவர் ெிற்ைாையம்.

மாகை 7.30

,திருப்பைி (த) காகடாங்

- அன்கை கவளாங்கன்ைி ெிற்ைாையம்.

திருமணி ஆராதகை சதாடர்ந்து



22

5.00 மாகை

ஞாயி

23 7.00

காகை

9.00

காகை

6.00 மாகை

1 சகாரி: 3:16-23 மத்: 5:38-48

திருப்பைி (ஆ)

11,00 காகை
பகல்

1.00

மிைவுதல்

தமிழ் காகை 9.00 - 10.30

திருப்பைி (ெீ)

ெீைம்(காகை 9.00-10.30 (ஆ & கதசமா)காகை 11.00 -12.30

தித்தி மாகை 4.00 ( ெீ)

கிபுமுவ: (த) காகை 9.00-10.30 காகை 11.00-12.30 (கதசமா)

திருப்பைி (கதசமா)

காகை 11.00 - 12.30 (ஆ) காகை 8.45 - 10.15 (ெீ)

சகாள்ளுங்கள்.

புதிதாக

உங்களுகடய
அல்ைது

மின்ைஞ்ெல்

(serembanvisitation@gmail.com

வந்திருக்கும்

சபயர்ககளப்

பங்கு

முகவரியில்

) உங்களுக்கு

பங்கு

மக்கள்,

அலுவைகத்தில்
சதாடர்பு

கல்லூரி
பதிந்து

சகாள்ளுங்கள்.

அன்கை மரியாளின் பாடல் அட்கட

வைங்கப்படும். அகத திைமும் தியாைியுங்கள்.

2020 பிப்ரவரி மாத செய்திகள்/நிகழ்வுகள்
I)

பங்கு காணிக்கக:

08 / 09 பிப்ரவரி ரிம: 11.388.10 தித்தி ரிம: 90.00
இகைவன் அகைத்து தாராள உள்ளங்ககளயும் நிகைவாய்
ஆெீர்வதிப்பாராக.

II)

அதிெ க்களில் மாதம் ஒருமுகை ஒன்றுகூடி அதிெ

ெிந்தகைத் தாகளப் பகிர்ந்துசகாள்ளுமாறு ககட்டுக்
சகாள்கிகைாம்.

- திருப்பைிக்குப் பின் ஒன்றுகூடல் . அகைவரும் வருக!

v)பமகமப உணவு வங்கி:

உங்களுகடய வற்ைாத

ஆதரவுக்கு நன்ைி. மார்ச் மாத விைிகயாகத்திற்கு
கதகவப்படுபகவ. அரிெி 5 கி (65 கபகள்)

அன்று இதிைிருந்து ொம்பகைப் பயன்படுத்துகவாம்.
திரு நீ ற்றுப்புதன் 26-02-2020
I) திருநீ ற்றுப்புதன் திருப்பைி விவரங்கள்:
காகை 6.45 (ஆங்கிைம்)

மாகை 6.00 ( ஆ/ெீ/கதசமா)

இரவு

மாகை 4.00 (ெீைம்) தித்தி

8.00 ( தமிழ்)

வருகக

தருமாறு

அகைத்துப்

பணிக்குழுக்களின்

சபருவிைாவிற்குப்

பின்

தகைகமத்துவம்

நகடசபறும்.

எைகவ

மாற்ைம்

அகைத்துப்

அலுவைகத்தில்

சதரிவிக்கவும்.

புதிய

தகைகமத்துவம்

சுமுகமாக

முதைில்

உங்களுகடய

தைிப்பட்ட

விவரங்ககளப்

ெந்திக்க

பங்கு

முன்பதிவு

அலுவைகத்தில்

செய்துசகாள்ளுங்கள்

-

திருமணம் புரியவிருக்கும் தம்பதியர் மட்டுகம வர கவண்டும். சபற்கைார் வர




விற்பகை:

ஆைய

வாெைில்

பயனுள்ள

புத்தகங்கள்

குகைந்த

விற்கப்படுகின்ைை. வாங்கி ஆதரவு தாருங்கள்.

பகைய சபாருட்ககள ஆைய வளாகத்தில் வெகவண்டாம்
ீ
: பகைய சுரூபங்கள்,
துணிகள் ஆகியவற்கை தயவு செய்து ஆையத்தில் அல்ைது
விடுதிக்கு அருகக சகாண்டுவந்து

கபக்சகட்) கமகைா ( 50 கபக்சகட்) ெகமயல்
விவரங்களுக்கு சதாடர்புசகாள்ள: சபாறுப்பாளர்

திருமணம் முன் தயாரிப்புப் பயிற்ெி நகடசபை உள்ளது.

புத்தகங்கள்

விகைக்கு

(1100 டின்) பிஸ்சகட் (20 கபக்சகட்) பால் மாவு( 15
எண்சணய் (48 கபாத்தல்) டின் பால்(12 டின்) கூடுதல்

குருவாைவகர ெந்திக்க முன்பதிவு செய்துசகாள்ளுங்கள்.

கவண்டாம்.

ொர்டின்

உணவு

கவப்பது தயவு செய்து நிறுத்தவும்.

ஆையம் குப்கபககள வசும்
ீ
இடமல்ை.


சகாகராைா

கவரஸ்

கநாயிைிருந்து

கொன் கடவிட்ென் - 017- 615 8961) / சபர்சைசதத் (0122715 840) சதாடர்ந்து உங்களின் ஆதரகவ
வைங்குமாறு ககட்டுக்சகாள்கிகைாம்.

-

இதிைிருந்து

மக்கள்

பாதுகாக்க

அகைவரும்

செபம்:

விகரவில்

இந்த

நைம்

சதாற்று

சபை

பிை

ெமயங்ககளாடு இகணந்து மன்ைாடுகவாம். நமது மிைவுதல்

கதவாையம் பிை

ெமயப் பணிக்குழுகவாடு இகணந்து இகத

வைிநடத்துகிைது.

முன்ைிருந்து

நாள்: 16-02-2020 ( ஞாயிறு) இரவு 7.00 மணி.

திருமண அருளகடயாளக் சகாண்டாட்டம்:

இடம்: மிைவுதல் கதவாைய முன்புைம்.
அகைவகரயும்வரகவற்கிகைாம்.

ஆ) பிைிப் ச்சு & அன்ைா ெின் 22-02-20 காகை 11.00 (தித்தி)

ஆைய திருப்பண்ட அகைக்கு (ொக்ரிஸ்டி) சவளிகய
கவக்கப்பட்டிருக்கும் சபட்டியில் கவக்கவும். ொம்பல் புதன்

சபாறுப்பாளர்கள்

அகைவரும்

2020 ஆம் ஆண்டில் திருமணம் - திருமணம் புரியவிருக்கும் தம்பதியர்

-

அ) ஸ்கடன்ைி கொெப் & பாசரல் லூர்ட்ஸ் 22-02-20 பகல் 3.30

III) உங்களிடம் இருக்கும் பகைய குருத்கதாகைககள

பங்கின்

உடைடியாக

திருப்பைி (ஆ)

கதவாையத்திற்கு

மாணவர்கள்

தவைாமல்

மகைக்கல்வி வகுப்புகள்

மாகை 5.00 மணி - கிைிஸ்து ஒளி ெிற்ைாையத் திருவிைா (மூன்ைாம் ஆண்டு நிகைவு)

மாகை 5.00 மணி.

அதிெ/கொன்

(குகைந்தது திருமணத்திற்கு 1 ஆண்டுக்கு முன்)

செபமாகை: 5.30 நவநாள்: 5.45 நற்கருகண ஆெீர்
திருப்பைி (த)

ெந்திக்கிைார்.

கெவியர்

பதிந்துசகாண்டு, குருவாைவகர

"ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் சகாண்டவர்" (103:8)

ெைி

அருள்பணி

திருமணத்திற்கு திட்டம் உள்ளதா?
-

சபாதுக்காைம் ஆண்டின் 7 ஆம் ஞாயிறு

கைவி:19:1-2, 17-18 திபா: 102: 1-2, 3-4 8 &10 ,12-13

கநரமிருந்தால்)

மகிகம விளங்கிடவும் செபிப்கபாம்.

தூய ஆவி அருங்சகாகட செபம்(ெீ) மாகை 7.30 (கதவாைய மண்டபம்)

திருப்பைி

(குருவாைவருக்கு

நகடசபைவும், திருச்ெகப இன்னும் அதிக ஆற்ைகைாடு செயல்பட்டு கடவுளின்

குருக்களின் மாதாந்திர தியாைம்

திருப்பைி

அருளகடயாளம் வைங்கப்படும்.

பணிக்குழுக்களும் புதிய தகைகமத்துவ கதர்தகை நடத்தவிருக்கும் கததிகய

தூய ஆவி அருங்சகாகட செபம்(ஆ) மாகை 7.30 (கதவாைய மண்டபம்)

காகை திருப்பைி இல்கை
5.00 மாகை



தமிழ் மகைக்கல்வி நகடசபைாது.
ெீைம்(காகை 9.00-10.30 (ஆ & கதசமா)காகை 11.00 -12.30

திருப்பைி (ெீ)

செவ்

நிமிடத்திற்கு முன் ஒப்புரவு

ககட்டுக்சகாள்கிகைாம்.
ஈஸ்டர்

திருப்பைி (ஆ)( பு.கமக்கல்)

திங்க

5.00 மாகை

மாகை 7.00 மணி -. ொகா லூர்து அன்கை திருவிைாவின்
முப்சபரும் நாள் சகாண்டாட்டம்

தந்கத

அகைவகரயும்

மாகை 7.00 மணி குைந்கதகளுக்கு திருமுழுக்கு அருளகடயாளம்

திருப்பைி (த) (பு.சகத்ரூட்)

ெைி, ஞாயிறு

அதிெ ஒருங்கிகணப்புக்குழு கூட்டம்: 01-03-2020 ( ஞாயிறு)



மத்கதயு: 5: 17-37

ஆண்டவர் திருச்ெட்டப்படி நடப்கபார் கபற்சபற்கைார் - தி.பா:119
15

(ஓவ்சவாரு

அவரது காயங்களால் நீ ங்கள் குணமகடந்தீர்கள்

இவ்வாரத்தின் நிகழ்ச்ெி நிரல்: சபாதுக்காைம் 6 ஆம் ஞாயிறு 15 - 23 பிப்ரவரி 2020

ெைி

ஞாயிறு: காகை 8.30 - பகல் 3.00 வகர

2020 பிப்ரவரி (மாெி) மாதத்தின் கருப்சபாருள்:

உதவி பங்கு குருவாைவர்: மகைதிரு. சகன்ைத் ககாபால்

தி.பா: 119: 1-2, 4-5 17-18, 33-34

ெைி : காகை 8.30 - மாகை 7.30

திருப்பைி நகடசபறுவதற்கு 30

பங்கு குருவாைவர்: மகைதிரு.கெவியர் அண்ட்ரூ

ெீராக்: 15: 15-20

திங்கள் - சவள்ளி காகை 8.30-மாகை 5.30

மகிழ்ச்ெியுடன் குணமளிக்க அனுப்பப் பட்கடாம்.

சதா.கப: 06-762 4468/7634934/7677542 சதா.நகல்: 06-7677544

+.
.

பங்கு அலுவைக கநரம்:

2020 ஆம் ஆண்டின் கருப்சபாருள்:

85-A, ெைான் யாம் துவான், 70000 ெிைம்பான்



திருவிவிைிய இகையியல் பயிற்ெி: 14-03-2020:
கைந்துசகாள்ள

கிரியட்டிைா @ கமரி இம்மானுவல் - இைப்பு: 12/2/20

பிரிக்பீ ல்ட்ஸ். கட்டணம்: ரிம:20.00. கநரம்: காகை 9.00 - 4.00 வகர. பதிவுக்கு: திருமதி

முடிவில்ைாத ஒளி இவர் கமல் ஒளிர்வதாக.
இன்று திருப்பைிகய வைி நடத்திய புைித சகத்ரூட் அதிெ
விைருக்கு நம்முகடய மைமார்ந்த நன்ைிகள்.

அகைக்கிகைாம்.

இடம்:

ஆர்வமுள்ள அகைவகரயும் இதில்

மரித்த ஆன்மாக்களுக்காக மன்ைாடுகவாம்

புைித

செபமாகை

அன்கை

அன்ைகமரி செல்வநாதன்.



குருக்களின் மாதாந்திர தியாைம்:

(APC, KL) பிப்ரவரி 18 & 19, 2020

ஆையம்,

