ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

“´ÕÅ÷ ¸¢È¢ŠÐ§Å¡Î
þ¨½ó¾¢ÕìÌõ
§À¡Ð «Å÷ Ò¾¢¾¡¸ô
À¨¼ì¸ôÀð¼ÅÃ¡ö
þÕì¸¢È¡÷. À¨ÆÂ
¸Æ¢óÐ Ò¾¢ÂÉ
ÒÌó¾É «ý§È¡! ”
(2¦¸¡Ã¢.5:17)
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´ù¦Å¡ÕÅÃ¢ý Å¡úì¨¸ô ÀÂ½Óõ §ÅÈ¡¸ þÕì¸Ä¡õ.
¿Áì¦¸ýÚ ¦º¡ó¾ À¡¨¾ ¯ñÎ. ¬Â¢Ûõ ´Õ ¦À¡ÐÅ¡É
¿¢¨Ä¨Â ¯½Õ¸¢§È¡õ. ÒÂÖìÌô À¢ýÉ¡ø «¨Á¾¢ ¯ñÎ.
2004õ ¬ñÎ ¸¢È¢ŠÁŠìÌ «Îò¾ ¿¡û, 9.1 ¬¸ À¾¢Å¡¸
¿¢Ä¿Îì¸ò¾¡ø ÝÉ¡Á¢ ²üÀðÎ 12 ¬º¢Â ¿¡Î¸Ç¢ø 2.5 Äðºõ
Áì¸û ¯Â¢Ã¢Æó¾É÷. Á¢¸×õ §Å¾¨ÉìÌÃ¢Â ¿¢¸úîº¢. Á£ñÎõ
º£Ã¨¼Â º¢Ä ¿¡Î¸ÙìÌ µÃ¡ñÎ À¢Êò¾Ð. ¯¾Å¢ì¸Ãõ ¿£ð¼
¿¡Î¸û ÀÄ ÓýÅó¾É. ¦ÅÌ¿¡û¸û À¢Êò¾Ð, ¬Â¢Ûõ ´Õ
¸¡Äì¸ð¼ò¾¢ø «¨ÉòÐõ þÂøÒ ¿¢¨ÄìÌò ¾¢ÕõÀ¢ÂÐ.
¯Ä¸õ þýÚ, þýÛõ §Á¡ºÁ¡¸ ÒÂÄ¢ø º¢ì¸¢ì ¦¸¡ñÊÕì¸¢ÈÐ.
¸¾¢ ¸Äí¸¢ §À¡Å¾üÌ ÀÄ ¸¡Ã½í¸û þÕì¸¢ýÈÉ. þ¾üÌ §Áø
´ýÚÁ¢ø¨Ä ±É ¿¢¨ÉìÌõ §À¡Ð þýÛõ ÀÄ ÅóÐ
§ºÕ¸¢ýÈÉ. §Å¨Ä þÆôÒ, ¿¢¾¢ ¦¿Õì¸Ê, ÁÉ ¯¨Çîºø, ¯¼ø
º£÷§¸Î ±É «Îì¸¢ì ¦¸¡ñ§¼ §À¡¸Ä¡õ.

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

¦À¡Ð ¸¡Äõ 12õ »¡Â¢Ú

± ¾¢ ÷ § ¿ ¡ ì Ì : ¿ õ À¢ ì ¨ ¸ , Å ¡ ú ¾ ø , « Ç¢ ò ¾ ø
Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:
¸Ä¡îº¡Ã ±ø¨Ä¸¨Ç þ¨½ô§À¡õ

þÕôÀ¢Ûõ ¸¼×û «¨Éò¨¾Ôõ À¡÷òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷ ±É
þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸û ÜÚ¸¢ýÈÉ.
‘ÁñÏÄÌõ «¾¢ø
¿¢¨ÈóÐûÇ «¨ÉòÐõ ¬ñ¼ÅÕ¨¼Â¨Å; ¿¢Ä×ÄÌõ «¾¢ø
Å¡úÅÉ×õ «ÅÕì§¸ ¦º¡ó¾õ. ²¦ÉÉ¢ø, «Å§Ã ¸¼ø¸û Á£Ð
«¾üÌ «Êò¾ÇÁ¢ð¼¡÷; ¬Ú¸û Á£Ð «¨¾ ¿¢¨Ä¿¡ðÊÉÅÕõ
«Å§Ã’ (¾¢À.241-2). «¨Á¾¢Â¡¸ þÕìÌõÀÊ «¨Ä¸ÙìÌ
±ùÅ¡Ú þ§ÂÍ ¸ð¼¨ÇÂ¢ð¼¡÷ ±ýÀ¨¾ ¿¡õ Å¡º¢ì¸¢§È¡õ.
¿¼ôÀÐ ¸ñÎ Å¡Â¨¼óÐ §À¡É ¾¢Õòà¾÷¸û, ¯ñ¨ÁÂ¡¸§Å
þ§ÂÍ Â¡÷ ±ýÀ¨¾ô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä.

þý¨ÈÂ
Å¡º¸í¸û:
§Â¡Ò 38, 1, 8-11;
¾¢À. 106, 23-26,
28-31;
2¦¸¡Ã¢. 5, 14-17;
Á¡üÌ 4, 35-41.
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þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸¨Çô ÀÊô§À¡õ. ãúÌõ Å¨Ã ¸¡ò¾¢Õì¸
§Åñ¼¡õ. «¨Éò¨¾Ôõ Å¢ðÎ Å¢ðÎ ¸ôÀø ¾¨ÄÅ¨Ã
¿¡Î§Å¡õ.
¿ÁÐ ºì¾¢¨Â ÁðÎõ ¿õÀ¢, ÒÂÄ¢ý Áò¾¢Â¢ø
Áì¸Ç¡¸¢Â ¿õÁ¡ø ¸ôÀ¨Ä ¦ºÖò¾ ÓÊÂ¡Ð. ¿ÁÐ Å¡úì¨¸¨Â
¾ÁÐ ¸ðÎôÀ¡ðÊø ±ÎòÐì ¦¸¡ûÙõÀÊ ¬ñ¼Å¨Ã
«¨Æô§À¡õ. «Å÷ ¿Áì¸¡¸ ¸¡òÐì ¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡÷.
¿ÁÐ Å¡úì¨¸ ¿¢¨Ä ±ùÅ¡È¡¸ þÕó¾¡Öõ, ¿ÁìÌ ¯¾Å¢¼ Åó¾
¬ñ¼Å÷
Á£Ð
¿õÀ¢ì¨¸
¨Åô§À¡õ.
¸¼Ä¨Ä¨Â
«¨Á¾¢ôÀÎò¾¢Â «Å÷, Å¡úì¨¸Â¢ø ²üÀÎõ ÒÂø¸û Áò¾¢Â¢ø
¿¡õ ¸¼óÐ ¦ºøÄ ¿õ§Á¡Î ÅÕÅ¡÷. «Å÷ Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸
¨ÅòÐ «Å¨Ãî º¡÷ó¾¢ÕôÀ¾üÌ, ¬ñ¼Å¨Ã ¯ñ¨ÁÂ¡¸§Å
¿¡õ ¸ñ¼È¢Â §ÅñÎõ. ✜
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ÒÂÄ¢ý Áò¾¢Â¢ø
Å¡úì¨¸¨Â ¦ºÖòÐÅÐ
‘«ôÀ¡¼¡ þÐìÌ §Á§Ä §Å½¡õ’ , ‘§À¡ÐÁ¼¡ º¡Á¢’. ±ò¾¨É Ó¨È
þõÁ¡¾¢¡¢Â¡É Å¡÷ò¨¾¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õô§À¡õ. þÕó¾¡Öõ áÄ¢¨ÆÂ¢ø
À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÊÕô§À¡õ. §Â¡Ò Òò¾¸ò¨¾ô ÀÊìÌõ §À¡Ð ¿ÁÐ
Å¡úì¨¸¨Âô ÀÊôÀÐ §À¡Ä þÕìÌõ. ¿õÀ¢ì¨¸ Áì¸Ç¡¸¢Â ¿¡õ, ÒÂÄ¢Öõ
Å¡úì¨¸¨Âì ¦ºÖò¾ì ¸üÚì ¦¸¡ñÎû§Ç¡õ. «¨ÉòÐõ À¡Æ¡ö §À¡É
¿¢¨ÄÂ¢Öõ, ¿¡õ þÚ¸ô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÊÕôÀÐ ±Ð? ¸¼×¨Çî º¡÷óÐ,
§Â¡Ò¨Åô §À¡Ä «¨Á¾¢Â¡¸ þÕì¸ì ¸üÚì ¦¸¡ûÙõ §À¡Ð.

CHURCH OF OUR LADY OF FATIMA
Jalan Sultan Abdul Samad
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603.2274 1631 / 2389 7244
Email: fatimachurch@archkl.org
FB: facebook.com/fatima.church
Web: www.fatimachurchkl.com
தேவையில் இருப் தபோர்க்கு அதிச (BEC) ைழி உேவிகள்
நாம் அனைவரும் தற் ப ாது 3.0 நடமாட்ட
கட்டு ் ாட்டு உத்தரவு காலக்கட்டத்தில்
இரு ் தால் ,
மீண்டும்
லரிை்
வாழ் வாதாரங் கள்
ாதிக்க ் ட்டுள் ளை.
குறி ் ாக ஏனழகள் , திைசரி வருமாைம்
ப று வர்கள் ,
தைியாக
வசிக்கும்
முதியவர்கள்
ப ாை் பறார்
அதிகம்
ாதிக்க ் டு வர்களில்
அடங் குவர்.
தயவுபசய் து
உங் கள்
அதிச
(BEC)
உறு ் பிைர்கனள
அவர்கள்
வசிக்குமிடத்தில் பதடுமாறு பகளுங் கள் .
இக்காலகட்டத்தில் உணவு பதனவ ் டும்
குடும் ங் கள்
அல் லது
தைிந ர்கள்
இருந்தால் , தயவுபசய் து எங் களுக்குத்
பதரிய ் டுத்துங் கள் . ங் கிை் புைித விை்சை் ட் தி வுலுடை் இனணந்து,
நாங் கள் சில உதவிகனள வழங் க முடியும் . இந்த பநருக்கடியாை
காலக்கட்டத்தில் ஒருவருக்பகாருவர் உதவுபவாம் .

சகோய மோேோவுக் கு நைநோள்
இந்த நடமாட்ட கட்டு ாட்டுக் காலத்தில் , சகாய மாதாவுக் கு நவநாள்
பச ங் கள் இயங் கனல வழி ஒவ் பவாரு சைிக்கிழனமயும் மானல 4.00
மணிக்கு நடப றும் . எங் கபளாடு பச த்தில் இனணய உங் கனள அை் ப ாடு
அனழக்கிை் பறாம் .
இதில்
கலந்து
பகாள் ள
நீ ங் கள்
வனலபயாளி
அனலவரினசக்கு YouTube channel: https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக்கு
Facebook Page: facebook.com/fatima.church பசல் லவும் .

பங் கு அலுைலக அவைப் பு
நடமாட்ட கட்டு ாட்டு உத்தரவு காலக்கடட்த்தில்
(ஜூை்
28
வனர)
நமது
ங் கு
அலுவலகம்
மூட ் ட்டிருக்கும்
எை் னத
கவைத்தில்
பகாள் ளவும் . அவசரத் பதனவ இரு ் பிை்
ங் கு
பதானலப சி எண்ணுடை் பதாடர்பு பகாண்படா
குறுஞ் பசய் திபயா அனு ் லாம் 0166505039 அல் லது
மிை் ைஞ் சல் வழியாகவும் fatimachurch@archkl.org
பதரிய ் டுத்தலாம் .

பபோது திருப் பலிகள் ேற் கோலிக இரே் து
பகாலாலம் பூர்
மனறமாவட்ட
ஆலயங் களில்
ப ாது
திரு ் லிகள்
தற் காலிகமாக இரத்து பசய் ய ் ட்டுள் ளனத இதை் மூலம் பதரிவித்துக்
பகாள் கிபறாம் . அடுத்த அறிவி ் பு வரும் வனர திரு ் லிகள் இயங் கனல வழி
பதாடரும் . இயங் கனலத் திரு ் லி காண tv.archkl.org. இனண ் புக்குச்
பசல் லவும் .

ஆலயே் தில்
இறப் புே்
தமம் படுே் ேப் பை்ைது)

திருப் பலிகள்

(ஜூன்

01,

2021

இந்த நடமாட்ட கட்டு ் ாட்டு உத்தரவு காலத்தில் , ஆலயத்தில் இற ் புத்
திரு ் லிகள் அதிக ட்சமாக 12 ந ர்களுடை் நடத்த ் டும் . அனைத்து
குடும் உறு ் பிைர்கள் மற் றும் ங் பகற் ாளர்கள் முை் ப
திவு பசய் ய ் ட
பவண்டும் . இது பதாடர்பு தடமறிதலுக்கு இருக்னக எண்கள் ஒதுக்க ஏதுவாக
இருக்கும் .

Parish Administrator: Rev. Fr. Dr. Clarence Devadass
Asst Priest: Rev. Fr. Bernard Hyacinth, SJ
Office Administrator: Ms. Juliet Sylus

Parish Office Hours:
Office closed during the MCO (until 28 June 2021)

To contact the Parish Office outside office hours, kindly
WhatsApp: 016.650 5039 (emergencies only).
ஞோயிறு கோணிக் வககளும் நன்பகோவைகளும்

இயங் கவலே் திருப் பலியில் பங் தகற் றல்
உலகம் முழுவதும் ஒவ் பவாரு நாளும் இயங் கனல வழி திரு ் லிகள்
நனடப ற் று வருகிை் றை. ஒவ் பவாரு மணி பநரத்திற் கும் திரு ் லி
நனடப ற் று வருவதால் , ஏதாவது ஒரு திரு ் லியில் நாம் கலந்து பகாள் ள
இது நமக்கு வாய் ் ளிக்கிறது. இயங் கனல திரு ் லி பநர விவரங் கனளத்
பதரிந் து பகாள் ள, பகாடுக்க ் ட்டிருக்கும் இனண ் பிற் குச் பசல் லவும் .
https://mass-online.org/daily-holy-mass-live-online/

இயங் கவல மவறக் கல் வி ைகுப் புகள்
ஆண்டிை்
பதாடக்கத்திலிருந் து,
நமது
இயங் கனல மனறக்கல் வி வகு ் புகள் சிற ் ாக
பசயல் ட்டு வருகிை் றை. இந்த இயங் கனல
தளத்னத ்
யை் டுத்துவதில்
சில
கட்டு ் ாடுகள் இருந்தப ாதிலும் பிள் னளகள்
பதாடர்ந்து
வகு ் பில்
கலந்து
பகாள் வது
ஊக்கமளிக்கிறது. தற் ப ானதய சூழ் நினலனயக்
கருத்தில் பகாண்டு, ப ற் பறார்கள்
தங் கள்
பிள் னளகனளத் பதாடர்ந்து இவ் வகு ் பில் கலந்து
பகாள் ள ஊக்குவிக் கும் டி பகட்டுக்பகாள் கிபறாம் . தற் ப ாது விசுவாசக்
கல் விக்கு இருக்கும் ஒபர தளம் இதுபவ. ஆகபவ ஆசிரியர்களுக் கு உங் கள்
ஒத்துனழ ் ன
நல் குங் கள் . அதுபவ உங் கள் பிள் னளகளிை் விசுவாசக்
கல் விக்கு அவர்கள் உதவ துனண புரியும் .

போர்வையற் தறோர் சமூகே் திற் கு உணைளிே் ேல்
மபலசிய
ார்னவயற் பறார் சங் கத்திை் பவண்டுபகாளுக்கிணங் க, நமது
ங் கு
பிரிக்பீல் ஸ்
சுற் றுவட்டாரத்தில்
வசிக்கும்
ார்னவயற் பறார்
சமூகத்திற் கு
ஒவ் பவாரு
திங் கள்
கிழனமயிலும்
ஒரு
உணவு ்
ப ாட்டலத்திை் வினல RM 4.00 எை் ற அடி ் னடயில் 30 உணவு ்
ப ாட்டலங் கனள (பகட்டுக்பகாண்டதுக்பகற் ) வழங் கவுள் பளாம் . அடுத்த 4
திங் கள் கிழனமகளுக்கு இனத நாம் பசய் யவுள் பளாம் . பமலும் மபலசிய
ார்னவயற் பறார் சமூகத்பதாடு இனணந்து இனத நாங் கள் திவிடுபவாம் .

கருே் ேரங் கு
பேோைர்பு

ைவலே் ேளம்

(WEBINAR):

ேகைல் பேோைர்புக் கோன

மனறமாவட்ட மைநல ணிக்குழு ஜூனல 3 சைிக்கிழனம கானல 10:00 மணி
முதல் பிற் கல் 1:00 மணி வனர “அை் ாை உறவுகள் , மகிழ் ச்சியாை
இல் லங் கள் ” எை் ற தனல ் பில் ஒரு வனலத்தள கருத்தரங் னக ஏற் ாடு
பசய் துள் ளது. இதில் திந்து யை் ப ற பகாடுக்க ் ட்ட இனண ் பிற் குச்
பசல் லவும் . https://tinyurl.com/y4vnbgzy

பமய் நிகர் (VIRTUAL) ைோயிலோக இவளஞர் பசப
மோநோடு
K.A.M.I KUDUS (தூயதில் நாம் )எை் ற தனல ் பில் பமய் நிகர்
வாயிலாக
பச
மாநாட்டிற் கு
ங் கு
மற் றும்
மனறமாவட்டச் சமூகத்னதச் பசர்ந்த இனளஞர்கனள
அசாபயா (ASAYO) அனழக்கிறது . இந்நிகழ் வு ஜூை் 26
மற் றும் 27 பததிகளில் நடத்த ் டவுள் ளது. கண்டுபிடி ் பு,
உனரயாடல் , பச ம் எை உள் ளடக்கிய இந்த இனளஞர்
பச
மாநாட்டில் இவ் வார இறுதியில் கலந் து பகாள் ள தவறாதீர்கள் .
இனளஞர்கனள னமய ் டுத்திய இச்பச
மாநாட்டிை் கரு ் ப ாருள்
ஒவ் பவாரு இனளஞைிை் இதயமும் தூய னமதாைம் எை கருத ் ட
பவண்டும் (கிறிஸ்டஸ் விவிட் 67). இதில் திந் து யை் ப ற பகாடுக்க ் ட்ட
இனண ் பிற் குச் பசல் லவும் . https://asayokl.my/kamikudus

ப ாது திரு ் லிகள் இரத்து பசய் ய ் ட்டிருக்கும்
இக்காலக்கட்டத்தில் , உங் கள் காணிக்னககள் அல் லது
நை் பகானடகனள ‘டச் எை் பகா’ பசயலி (Touch n Go
App) வழி அனு ் பும் வசதி இ ் ப ாழுது உள் ளது. தகவல்
குறியீட்னட அலகீடு பசய் து, (QR scan) உங் கள்
பதானகனய
அதில்
பசர்த்து
அனு ் வும் .
(பசனவக்காை பிடித்தம் ஏதும் இல் லாமல் இருக்க
பவண்டும் ) அடுத்த நாள் அத்பதானக ஆலய கணக்கு
வரவில் பசர்த்துக் பகாள் ள ் டும் .

திருப் பலிக் கு பபயர் ஒப் புக்பகோடுே் ேல்
இக்காலக்கட்டத்தில் ஆலயமும் ஆலய அலுவலகமும் மூட ் ட்டிரு ் தால் ,
நீ ங் கள் திரு ் லிக் கு ப யர்கனள ஒ ் புபகாடுத்தனலயும் , அல் லது நமது
ங் கிற் கு ப ாருளுதவிகனளயும் கீழ் க்கண்ட விவரங் கனளக் பகாண்டு
பதாடர்ந்து பசய் யலாம் .
வங் கி விவரம்
வங் கி/ Bank : CIMB
கணக்கிை் ப யர்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கணக்கிை் எண்/ Account Number : 8000833691
பதானகயும் விளக்கமும்
ங் கு அலுவலகம் சரியாை முனறயில் கணக்கு அறிக் னக னவத்துக்
பகாள் ள உங் களிை் இயங் கனல ் ண ் றிமாற் றத்தில் (Online Transfer)
கீழ் க்கண்ட தகவல் கனளக் குறி ் பிடவும் .
1. பதானக
2. பநாக்கம் (பிை் வருவைவற் றுள் ஏதாகிலும் ஒை் று) திரு ் லி
கருத்துகள் (உங் கள் ப யர்கனளயும் திரு ் லிக்கு ஒ ் புக்பகாடுக்கும்
ப யர்கனளயும் உள் ளிடவும் , எ.கா. நை் றியறிதல் / சிற ் புக் கருத்து/
ஆை் ம இனள ் ாற் றி)
உறுதியாக்கம் (னவ ் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
ண ் றிமாற் றத்னத உறுதி பசய் து எங் களுக்கு அனு ் பி னவ ் து மிக
முக்கியமாைது. மிை் ைஞ் சல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலைம் / Whatsapp: 016-6505039

திருப் பலிக் கு முன்பதிவு
நடமாட்ட காட்டு ாட்டு உத்தரவு தளர்த்த ் ட்ட பிை்
திரு ் லிக்கு
முை் திவு பசய் வர்கள் கீழ் க்காணும் வழிமுனறகனள ் பிை் ற் றவும் .
1. அதிச ஒருங் கினண ் ாளனரத் பதாடர்பு பகாள் ளுதல் .
2. ஆலய அலுவலகத்னதத் பதாடர்பு பகாள் ளுதல்
(03 22741631).
3. இயங் கனல ் திவு https://fatimachurchkl.com/managementsystem
திரு ் லியில் கலந்து பகாள் வதற் காை குறுஞ் பசய் தினய ப றும் வனர
காத்திருக்கவும் . குறுஞ் பசய் தி கினடக்க ் ப றா விட்டால் , திரு ் லியில்
கலந்து பகாள் வனத தவிர்க்கவும் .

