ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

“Å¢ñ½¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ
þÈí¸¢ Åó¾ Å¡ú×
¾Õõ ¯½× ¿¡§É.
þó¾ ¯½¨Å ±ÅÃ¡Ð
¯ñ¼¡ø «Å÷
±ýÚ§Á Å¡úÅ¡÷.”
(§Â¡Å¡. 6: 51)

þý¨ÈÂ
Å¡º¸í¸û:
Å¢À. 24, 3-8;
¾¢À. 115, 12-13,
15-18;
±À¢. 9, 11-15;
Á¡üÌ 14, 12-16,
22-26.

INTERNAL CIRCULATION ONLY
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þó¾ »¡Â¢üÚì¸¢Æ¨Á, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õ×¼ø ¾¢ÕþÃò¾
¾¢ÕÅ¢Æ¡¨Åì ¦¸¡ñ¼¡Î¸¢§È¡õ. ÌÕÅ¡ÉÅ÷ «Õû¦À¡Æ¢×
¦ºöÅ¾üÌ
¯Â÷òÐõ
«ôÀò¾¢Öõ
Ãºò¾¢Öõ
¸¢È¢ŠÐ
¯ñ¨ÁÂ¡¸§Å
À¢ÃºýÉÁ¡¸
þÕì¸¢È¡÷
±ýÀ¨¾
¸ò§¾¡Ä¢ì¸÷¸Ç¡¸¢Â ¿¡õ ¿õÒ¸¢§È¡õ. ¬ñ¼ÅÃ¢ý À¢ÃºýÉõ
´Õ Á¨È¦À¡Õû. ÓØÁÉò§¾¡Îõ ¬ýÁ¡§Å¡Îõ ¾ÁÐ
¾ó¨¾Â¢¼õ ¾õ¨Á «Å÷ ´ôÀ¨¼ì¸¢È¡÷. ÀÄ ÒÉ¢¾÷¸Ùõ §Å¾
º¡ðº¢¸Ùõ þó¾ ¯ñ¨ÁìÌ º¡ðº¢Â¡¸ Å¡úóÐ ¯Â¢÷
¿£òÐûÇÉ÷.
±À¢§ÃÂÕìÌ ±Ø¾¢Â Á¼ø, ¿ÁÐ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â ¯Ú¾¢ôÀÎòÐ¸¢ÈÐ.
ÀÆí¸¡Ä þŠÃ¡§Âø Áì¸Ç¢ý ¦ºõÁÈ¢ìÌô À¾¢ø þ§ÂÍ ÀÄ¢
¬¼¡¸ ´ôÒì ¦¸¡Îì¸ôÀÎÅ¨¾Ôõ, Ò¾¢Â ¯¼ýÀÊì¨¸¨Â
«Å÷ ¿¢¨È× ¦ºöÅ¨¾Ôõ ÒÉ¢¾ À×ø Å¢ÅÃ¢ì¸¢È¡÷. Å¢Î¾¨Ä
ÀÂ½ áÄ¢ý 24õ «¾¢¸¡Ãò¾¢ø, þŠÃ¡§Âø Áì¸Ç¢ý º¡÷À¡¸
Á¢Õ¸ò¾¢ý þÃò¾ò¨¾ì ÌÕ ÀÄ¢Â¢Î¸¢È¡÷. §Á¡§º ºð¼ôÀÊ
À¡ÅÀÃ¢¸¡Ãò¾¢ü¸¡¸ þùÅ¡Ú ¦ºöÂôÀÎ¸¢ÈÐ. ¬É¡ø, ¾¨Ä¨Áì
ÌÕÅ¡É ¸¢È¢ŠÐ Á¢Õ¸ò¨¾ô ÀÄ¢Â¢¼Å¢ø¨Ä. ¿¢ò¾¢Â Á£ð¨Àô
¦ÀÚÅ¾üÌ ´§Ã ÀÄ¢Â¡¸ ¾ÁÐ ¯¼¨ÄÔõ þÃò¾ò¨¾Ôõ «Å÷
ÀÄ¢ ¦¸¡Îò¾¡÷.
¸¢È¢ŠÐÅ¢ý À¢ÃºýÉõ Á¸òÐÅÁ¡ÉÐ ±ýÀÐ ¿ÁÐ «ÛÀÅõ,
ÁüÈ ¿õÀ¢ì¨¸ ¦¸¡ñ§¼¡Õ¼ý ¿¡õ Å¢Å¡¾õ ¦ºöÂ
§ÅñÊÂ¾¢ø¨Ä. ´ù¦Å¡Õ Ó¨ÈÔõ ¿ü¸Õ¨½¨Âô ¦ÀÚõ
§À¡Ð þ§ÂÍÅ¢ý Å¡÷ò¨¾¸û ¿ÁÐ ¯ûÇò¾¢ø À¾¢ÂðÎõ.
‘¦ÀüÚì ¦¸¡ûÙí¸û, þÐ ±ÉÐ ¯¼ø’. ¿ü¸Õ¨½¨Âô ¦ÀÚõ
´ù¦Å¡Õ Ó¨ÈÔõ
‘¬ðÎìÌðÊÂ¢ý ¾¢ÕÁ½ Å¢ÕóÐì¸¡É’
(¾¢¦Å.19:9) «¨Æô¨À ¬ñ¼ÅÃ¢¼Á¢ÕóÐ ¦ÀüÚì ¦¸¡û¸¢§È¡õ.
þó¾ Å¢ÕóÐì¸¡É «¨Æô¨À ²üÚì¦¸¡ûÅÐ þ§ÂÍ ¿õ§Á¡Î
ÅÕ¸¢È¡÷, ¿õÁ¢ø ¾íÌ¸¢È¡÷. þ¾É¡ø «ÅÃÐ þ¨Èò¾ý¨ÁÂ¢ø
ÀíÌ ¦ÀÚ¸¢§È¡õ (2§ÀÐÕ 1:4). ‘þ¨Èò¾ý¨Á Å¡úÅ¢ø ºí¸Áõ
¬¸¢§È¡õ ±ýÀ¾ý Á¡ñÒ Å¡öó¾ «¨¼Â¡Ç§Á, ¿ü¸Õ¨½’
(¸¾¢Á 1325) ±É ¾¢Õ «¨Å §À¡¾¢ì¸¢ÈÐ.
‘±Ç¢¨ÁÂ¡É «ôÀò¾¢ø,¦Áý¨ÁÂ¡¸ ¿õÁ¢¼õ þ§ÂÍ ÅÕ¸¢È¡÷.
¿ÁÐ ¯ûÇò¾¢Ä¢ÕóÐ ÍÂ¿Äõ ±Ûõ «Íò¾ò¨¾ ºÄ¨Åî
¦ºöÅ¾üÌî º¡ó¾Á¡É «ôÀ ÅÊÅ¢ø «Å÷ ÅÕ¸¢È¡÷. ¿ÁÐ
¯ûÇõ ¯¨ÈóÐ §À¡¸¡Áø þÕôÀ¾ü¸¡É ¾¨¼¸¨Ç
«¸üÚÅ¾üÌ, ¿ÁÐ þ¾Âò¨¾ò ¾¢ÈóÐ ¨Åò¾¡ø §À¡Ðõ’ ±É
¿ÁÐ ¾¢Õò¾ó¨¾ ÜÚ¸¢È¡÷. ✜
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¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾¢Õ×¼ø ¾¢ÕþÃò¾ ¾¢ÕÅ¢Æ¡

± 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

«È¢ó¾¢¼ ÓÊÂ¡¾
«ýÀ¢ý Á¨È¦À¡Õû
´

Õ
¸ò§¾¡Ä¢ì¸
ÁÕòÐÅÁ¨ÉÂ¢ø
À¢ÃºÅò¾¢üÌô
À¢ý
´Õ ¾¡ö §¾È¢
Åó¾¡÷. «Ð ´Õ
»¡Â¢üÚì¸¢Æ¨Á
±ýÀ¾¡ø, ¿ü¸Õ¨É ¦ÀÈ Å¢ÕõÒ¸¢È£÷¸Ç¡ ±É «íÌ Åó¾ ¬ÄÂô
¦À¡ÚôÀ¡Ç÷¸Ç¢ø ´ÕÅ÷ Å¢ÉÅ¢É¡÷. ¿ü¸Õ¨½¨Âô ¦ÀüÚì ¦¸¡ñ¼ §À¡Ð
«ÅÙõ «ÅÇÐ ¸½ÅÕõ ¦ÀÕÁ¢¾Óõ ÀÃÅºÓõ ¦¸¡ñ¼É÷. ¦¾¡üÚ §¿¡ö
¸¡Ã½Á¡¸ ¿£ñ¼ ¸¡Äõ ¾¢ÕôÀÄ¢ìÌî ¦ºøÄ ÓÊÂ¡¾ ¸¡Ã½ò¾¡ø, ¿ü¸Õ¨½¨Â
¯ñ¼ §À¡Ð «ÇÅ¢¼ ÓÊÂ¡¾ «ý¨À ¯½÷ó¾É÷.

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
நடமாட்ட கட்டுபாட்டு உத்தரவு காலக்கடட்த்தில்
(ஜூன் 1 – 14 )
பங் கு அலுவலக அடடப் பு
நடமாட்ட கட்டுபாட்டு உத்தரவு காலக்கடட்த்தில் (ஜூன் 1 – 14) நமது பங் கு
அலுவலகம் மூடப் பட்டிருக்கும் என் பதத கவனத்தில் ககாள் ளவும் . அவசரத்
தததவ இருப் பின் பங் கு கதாதலதபசி எண்ணுடன் கதாடர்பு ககாண்தடா
குறுஞ் கசய் திதயா
அனுப் பலாம்
0166505039
அல் லது
மின் னஞ் சல்
வழியாகவும் fatimachurch@archkl.org கதரியப் படுத்தலாம் .

பபாது திருப் பலிகள் தற் காலிக இரத் து
தகாலாலம் பூர்
மதைமாவட்ட
ஆலயங் களில்
கபாது
திருப் பலிகள்
தை் காலிகமாக இரத்து கசய் யப் பட்டுள் ளதத இதன் மூலம் கதரிவித்துக்
ககாள் கிதைாம் . அடுத்த அறிவிப் பு வரும் வதர திருப் பலிகள் இயங் கதல வழி
கதாடரும் . இயங் கதலத் திருப் பலி காண tv.archkl.org. இதணப் புக்குச்
கசல் லவும் .

ஆலயத் தில் ஒன்றுகூடலும் கூட்டமும்
பங் குகளில் ,
ஆலயங் களில் ,
சிை் ைாலயங் களில்
மை் றும்
திருப் பலி
தமயங் களில் அதனத்து ஒன் றுகூடலும் கூட்டமும் அடுத்த அறிவிப் பு வரும்
வதர இரத்துச் கசய் யப் படுகின் ைன. கூட்டங் கள் அதனத்தும் இயங் கதல
(online) வழி நடத்தப் படும் .

ஆலயத் தில்
திருமணத்
மமம் படுத் தப் பட்டது)

திருப் பலிகள்

(ஜூன்01,2021

அடுத்த அறிவிப் பு வரும் வதர ஆலயத்தில் நதடகபைவிருந்த அதனத்து
திருமணத் திருப் பலிகளும் ஒத்திதவக்கப் படுகின் ைன.

ஆலயத் தில்
இறப் புத்
மமம் படுத் தப் பட்டது)

திருப் பலிகள்

(ஜூன்01,

2021

இந்த நடமாட்ட கட்டுப் பாட்டு உத்தரவு காலத்தில் , ஆலயத்தில் இைப் புத்
திருப் பலிகள் அதிகபட்சமாக 12 நபர்களுடன் நடத்தப் படும் . அதனத்து
குடும் ப உறுப் பினர்கள் மை் றும் பங் தகை் பாளர்கள் முன் தப பதிவு கசய் யப் பட
தவண்டும் . இது கதாடர்பு தடமறிதலுக்கு இருக்தக எண்கள் ஒதுக்க ஏதுவாக
இருக்கும் .

மதடவயில் இருப் மபார்க்கு அதிச (BEC) வழி உதவிகள்
நாம் அதனவரும் தை் தபாது 3.0
நடமாட்ட கட்டுப் பாட்டு உத்தரவு
காலக்கட்டத்தில்
இருப் பதால் ,
மீண்டும் பலரின் வாழ் வாதாரங் கள்
பாதிக்கப் பட்டுள் ளன.
குறிப் பாக
ஏதழகள் ,
தினசரி
வருமானம்
கபறுபவர்கள் , தனியாக வசிக் கும்
முதியவர்கள் தபான் தைார் அதிகம்
பாதிக்கப் படுபவர்களில் அடங் குவர்.
தயவுகசய் து உங் கள் அதிச (BEC)
உறுப் பினர்கதள அவர்கள்
வசிக்குமிடத்தில்
ததடுமாறு தகளுங் கள் .
இக்காலகட்டத்தில் உணவு தததவப் படும் குடும் பங் கள் அல் லது தனிநபர்கள்
இருந்தால் , தயவுகசய் து எங் களுக் குத் கதரியப் படுத்துங் கள் . பங் கின் புனித
வின்சன் ட் தி பவுலுடன் இதணந் து, நாங் கள் சில உதவிகதள வழங் க முடியும் .
இந்த கநருக்கடியான காலக்கட்டத்தில் ஒருவருக்ககாருவர் உதவுதவாம் .

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 (1-14 June 2021)

To contact the Parish Office outside office hours, kindly
WhatsApp: 016.650 5039 (emergencies only).
தூய திருஇருதய மாதம்

ஞாயிறு காணிக் டககளும் நன்பகாடடகளும்

ஜூன் மாதம் தூய திருஇதயத்திை் கு
அர்ப்பணிக்கப் படும்
மாதம் .
கபந்கதககாஸ்ததவுக் குப்
பிைகு
இரண்டாவது ஞாயிை் றுக்கிழதமதயத்
கதாடர்ந்து கவள் ளிக்கிழதம திரு அதவ
இதயசுவின்
தூய
திருஇருதயத்தின்
தனித்துவத்தத
ககாண்டாடுகிைது.
இத்திருவழிபாட்டு ககாண்டாட்டத்தில்
அதிகமாக,
பல
பக்தி
முயை் சிகள்
இதயசுவின்
தூய
திருஇதயத்துடன்

கபாது திருப் பலிகள் இரத்து கசய் யப் பட்டிருக்கும்
இக்காலக்கட்டத்தில் , உங் கள் காணிக்தககள் அல் லது
நன் ககாதடகதள ‘டச் என் தகா’ கசயலி (Touch n Go
App) வழி அனுப் பும் வசதி இப் கபாழுது உள் ளது. தகவல்
குறியீட்தட அலகீடு கசய் து, (QR scan) உங் கள்
கதாதகதய
அதில்
தசர்த்து
அனுப் பவும் .
(தசதவக்கான பிடித்தம் ஏதும் இல் லாமல் இருக்க
தவண்டும் ) அடுத்த நாள் அத்கதாதக ஆலய கணக்கு
வரவில் தசர்த்துக் ககாள் ளப் படும் .

இதணக்கப் பட்டுள் ளன.
இதைவசனங் களின்
கவளிச்சத்தில்
புரிந்து ககாள் ளப் பட்ட , இதயசுவின் தூய
திருஇருதயம் என் ை கசால் கிறிஸ்துவின்
முழு
மதையுண்தமதயயும் ,
அவர்
இருப் பதன் முழுதமதயயும் , அதன் மிக
கநருக்கமான அத்தியாவசியத்தில் கருதப் படும் ஆதளயும் குறிக்கிைது:
கடவுளின் மகன் , உருவாக்கப் படாத ஞானம் ; எல் தலயை் ை கதாண்டு,
மனிதகுலத்தின்
மீட்பு
மை் றும்
தூயதாக்குதலின்
முதன் தம.
தூய
திருஇருதயம் என் பது கிறிஸ்து, வார்த்தத மனுவுரு, மீட்பர், தூய ஆவியில்
உள் ககாண்டிருக்கும் , தந் ததக்கும் நம் அதனவருக்கும் எல் தலயை் ை
கதய் வீக- மனித அன் பாகும் .

சகாய மாதாவுக் கு நவநாள்
இந்த நடமாட்ட கட்டுபாட்டுக் காலத்தில் , சகாய மாதாவுக் கு நவநாள்
கசபங் கள் இயங் கதல வழி ஒவ் கவாரு சனிக்கிழதமயும் மாதல 4.00
மணிக்கு நடகபறும் . இதில் கலந்து ககாள் ள நீ ங் கள் வதலகயாளி
அதலவரிதசக்கு YouTube channel: https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக்கு
Facebook Page: facebook.com/fatima.church கசல் லவும் .

ஆலயத் திற் கு சாயம் பூசுதல்
நம்
ஆலய
கவளிப் புைம்
வானிதல
காரணமாக
‘ததய் வும்
தநவுமாக’
இருப் பதால் அதை் கு மீண்டும் சாயம் பூச
முடிகவடுத்துள் தளாம் .
நம்
ஆலய
கவளிப் புை சுவர்கள் சாயம் பூசப் பட்டு
ஐந்துஆண்டுகளுக்கு
தமலாகிவிட்டது.
ஆகதவ ஆலயத்தத மீண்டும் சாயம் பூசி
புதுபிக்க
நிதி
திரட்டும்
முயை் சியில்
இைங் கியுள் தளாம் .
இந்த
திட்டத்திை் கு
நீ ங் கள் பங் களிக்க விரும் பினால் , Church of
Our Lady of Fatima (CIMB 800 083 3691) என் ை
வங் கி
கணக்கிை் கு
உங் கள்
நன் ககாதடகதள
இயங் கதல
மூலம்
வழங் கலாம் . தமலும் இத்திட்டத்திை் கான
நன் ககாதட என் பதத உறுதிச் கசய் ய
பணப் பறிமாை் ைத்திை் கான உறுதிப் படுத்துததல
எங் களுக்கு அனுப் பி தவக்கவும் . நன் றி.

திருப் பலிக் கு பபயர் ஒப் புக்பகாடுத் தல்
இக்காலக்கட்டத்தில் ஆலயமும் ஆலய அலுவலகமும் மூடப் பட்டிருப் பதால் ,
நீ ங் கள் திருப் பலிக் கு கபயர்கதள ஒப் புககாடுத்ததலயும் , அல் லது நமது
பங் கிை் கு கபாருளுதவிகதளயும் கீழ் க்கண்ட விவரங் கதளக் ககாண்டு
கதாடர்ந்து கசய் யலாம் .
வங் கி விவரம்
வங் கி/ Bank : CIMB
கணக்கின் கபயர்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கணக்கின் எண்/ Account Number : 8000833691
கதாதகயும் விளக்கமும்
பங் கு அலுவலகம் சரியான முதையில் கணக்கு அறிக் தக தவத்துக்
ககாள் ள உங் களின் இயங் கதலப் பணப் பறிமாை் ைத்தில் (Online Transfer)
கீழ் க்கண்ட தகவல் கதளக் குறிப் பிடவும் .
1. கதாதக
2. தநாக்கம் (பின் வருவனவை் றுள் ஏதாகிலும் ஒன் று) திருப் பலி
கருத்துகள் (உங் கள் கபயர்கதளயும் திருப் பலிக்கு ஒப் புக்ககாடுக்கும்
கபயர்கதளயும் உள் ளிடவும் , எ.கா. நன் றியறிதல் / சிைப் புக் கருத்து/
ஆன் ம இதளப் பாை் றி)
உறுதியாக்கம் (தவப் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
பணப் பறிமாை் ைத்தத உறுதி கசய் து எங் களுக்கு அனுப் பி தவப் பது மிக
முக்கியமானது. மின் னஞ் சல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலனம் / Whatsapp: 016-6505039

திருப் பலிக் கு முன்பதிவு
நடமாட்ட காட்டுபாட்டு உத்தரவு தளர்த்தப் பட்ட பின்
திருப் பலிக்கு
முன் பதிவு கசய் பவர்கள் கீழ் க்காணும் வழிமுதைகதளப் பின் பை் ைவும் .
1. அதிச ஒருங் கிதணப் பாளதரத் கதாடர்பு ககாள் ளுதல் .
2. ஆலய அலுவலகத்ததத் கதாடர்பு ககாள் ளுதல்
(03 22741631).
3. இயங் கதலப் பதிவு https://fatimachurchkl.com/managementsystem
திருப் பலியில் கலந்து ககாள் வதை் கான குறுஞ் கசய் திதய கபறும் வதர
காத்திருக்கவும் . குறுஞ் கசய் தி கிதடக்கப் கபைா விட்டால் , திருப் பலியில்
கலந்து ககாள் வதத தவிர்க்கவும் .

