ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

“¯Ä¸õ
§¾¡ýÚÅ¾üÌ
Óý§À ¸¼×û
¿õ¨Áì ¸¢È¢ŠÐ
ÅÆ¢Â¡¸ò
§¾÷ó¦¾Îò¾¡÷”
(±§Àº¢Â÷: 1:4)

11 ƒ¥¨Ä 2021

¬§Á¡Š, þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷ ÌØÅ¢ý ¯ÚôÀ¢É÷ ±ýÀ¾üÌ ä¾î
ºð¼í¸û
ÌÈ¢ôÀ¢ðÊÕó¾
±ó¾ò
¾Ì¾¢¨ÂÔõ
«Å÷
¦¸¡ñÊÕì¸Å¢ø¨Ä.
«Å÷
¸¡ðÎ
«ò¾¢ÁÃí¸¨Çì
¸ñ¸¡½¢ôÀÅÃ¡¸×õ,
¬Î¸¨Ç
§ÁöôÀÅÃ¡¸×õ
ÁðÎ§Á
þÕó¾¡÷. ¬É¡ø, þŠÃ¡§Âø Áì¸ÙìÌ
àÐ¨ÃìÌõ ´Õ
þ¨ÈÅ¡ì¸¢ÉÃ¡¸ þ¨ÈÅý «Å¨Ã «¨Æò¾¡÷. þ¾É¡ø ¦Àò§¾Ä¢ø
¯ûÇ §¸¡Â¢Ä¢ø þ¨ÈÅ¡ìÌ¨Ãì¸ Åó¾ ¬§Á¡¨º «Å÷¸û
²üÚì¦¸¡ûÇ¡Áø §À¡É¾¢ø Å¢Âô§ÀÐÁ¢ø¨Ä.

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

þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸Ç¢ý ÅÆ¢Â¡¸, ¸¼×û ¿ÁìÌ ±ýÉ ¦º¡ø¸¢È¡÷?.
À×ø «Ê¸Ç¡¡¢ý Å¡÷ò¨¾¸¨Ç þíÌ ¿¡õ ¿¢¨É×ÜÕ§Å¡õ. “ ±ý
«Õû ¯ÉìÌô §À¡Ðõ” ¸¼×û ¿õ¨Á «¨ÆòÐ «ÛôÒõ§À¡Ð,
¿õ Å¡úì¨¸Â¢Öõ, ¿õ º§¸¡¾Ã º§¸¡¾¡¢¸Ç¢ý Å¡úì¨¸Â¢Öõ ´Õ
Á¡üÈò¨¾ ²üÀÎò¾, ¿ÁìÌ ±ýÉ §¾¨Å ±ýÀ¨¾ «Å÷ «È¢Å¡÷.
¿ÁìÌò §¾¨ÅÂ¡É¨¾ì ¸¼×û ¾ÕÅ¡÷; ¿¡õ Å¢ÕõÒÅ¨¾ «øÄ.
¿õÓ¨¼Â «ýÈ¡¼ §¾¨Å¸Ùì¸¡¸, ¸¼×¨Ç ÓØ¨ÁÂ¡¸î º¡÷óÐ
þÕì¸§ÅñÎõ ±ýÀ¾ü¸¡¸ þó¾ «¨ÆôÒ ¿ÁìÌ «ÕÇôÀÎ¸¢ÈÐ.

± ¾¢ ÷ § ¿ ¡ ì Ì : ¿ õ À¢ ì ¨ ¸ , Å ¡ ú ¾ ø , « Ç¢ ò ¾ ø
Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:
¯í¸û Å¡¨Âò ¾¢ÈóÐ ´Îì¸ôÀð¼Å÷¸¨Çì ¸¡ò¾ø

¿ÁìÌ ±ýÉ §¾¨Å ±ýÚ
¸¼×ÙìÌò ¦¾¡¢Ôõ
º£

¸¢È¢ŠÐÅ¢ý º£¼÷¸Ç¡¸¢Â ¿¡õ, ¿õÓ¨¼Â ¿õÀ¢ì¨¸¨Âô ÀÂýÀÎò¾,
¸¼×û ¿õ ÅÆ¢Â¢ø «ÛôÒõ ÁÉ¢¾÷¸§Ç¡Îõ, «¨ÉòÐ
Ýú¿¢¨Ä¸§Ç¡Îõ
«ÛôÀôÀÎõ§À¡Ð, ¯ñ¨ÁÂ¡¸§Å ±¨Å
Óì¸¢Âõ ±ýÀ¨¾ ¿¡õ Ò¡¢óÐ¦¸¡û¸¢§È¡Á¡? ¿¡õ Å¢ÕõÒõ
Å¨¸Â¢Ä¡ «øÄÐ ¸¼×û Å¢ÕõÒõ Å¨¸Â¢Ä¡? þ¨¾ô §À¡ýÈ¡
¿¡õ ¦ºö¸¢§È¡õ?

¬§Á¡Š: 7: 12-15
¾¢ÕôÀ¡¼ø: 85: 9-14
±§Àº¢Â÷: 1: 3-14
Á¡üÌ 6: 7-13

INTERNAL CIRCULATION ONLY
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¼÷¸û þ§ÂÍÅ¡ø àÐ¨Ãì¸ «ÛôÀôÀÎõ§À¡Ð,
«Å÷¸û ±ÎòÐî ¦ºýÈÐ ¨¸Â¢ø
¨¸ò¾ÊÔõ ¸¡ÖìÌ Á¢¾¢ÂÊÔõ ÁðÎ§Á.
Á¡üÚòÐ½¢ Ü¼ ±ÎòÐî ¦ºøÄ
«Å÷¸ÙìÌ «ÛÁ¾¢Â¢ø¨Ä.
þýÛõ ¦º¡øÄô§À¡É¡ø,
«Å÷¸Ù¨¼Â «ýÈ¡¼
§¾¨Å¸ÙìÌ Áì¸Ç¢ý
¯Àº¡¢ô¨ÀÔõ ¾¡Ã¡Ç
ÁÉ¾¢¨ÉÔõ ÁðÎ§Á
¿õÀ¢Â¢Õó¾É÷.

´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þ¨ÈÅÉ¢ý «¨Á¾¢Â¡É, ¦Áý¨ÁÂ¡É º¢Ä
ºÁÂí¸Ç¢ø ¯Ú¾¢Â¡É ÌÃ¨Äì §¸ð¸ «¨Á¾¢Â¢ø
§¿Ãò¨¾
þ¨ÈÅÉ¢ø ¦ºÄÅ¢Î§Å¡õ. «Å÷ ¾õÓ¨¼Â «ÕÇ¢É¡Öõ,
¯ñ¨ÁÂ¡Öõ ¿õ¨Á ¿¢ÃôÀ ²íÌ¸¢È¡÷. º¢Ä ºÁÂõ àÐ¨ÃìÌõ
À½¢Â¢ø ¿õ¨Á ®ÎÀÎòÐ¸¢È¡÷. «Å¡¢ø ¾£Å¢ÃÁ¡¸ ¿õÀ¢ì¨¸ ¨ÅòÐ
«ÅÕ¨¼Â ÌÃÖìÌ ¦ºÅ¢ÁÎì¸×õ, «È¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ, «¾¡ÅÐ
ÍÂ¿Äò¾¢Ä¢ÕóÐõ, ÍÂ §¾¨Å¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ¾¢Öõ þÕóÐ ¿õ¨Á
Å¢ÎÅ¢òÐ, «Å÷Á£Ð ÓØ¨ÁÂ¡É ¿õÀ¢ì¨¸ ÁüÚõ ±¾¢÷§¿¡ì¨¸ì
¦¸¡ñÎ ÅÕõ ´Õ ÓØ¨ÁÂ¡É Á¡üÈò¨¾ §¿¡ì¸¢ ¦ºøÄ ¸¢È¢ŠÐ
þýÚ ¿ÁìÌì ¸üÀ¢ì¸¢ýÈ¡÷.
±§Àº¢ÂÕìÌ ±Ø¾¢Â ¸Ê¾ò¾¢ø À×ø ÜÚÅÐ §À¡Ä, ¯Ä¸õ
§¾¡ýÚÅ¾üÌ Óý§À ¸¼×û ¿õ¨Áì ¸¢È¢ŠÐ ÅÆ¢Â¡¸ò
§¾÷ó¦¾Îò¾¡÷...¸¼×§Ç,
¿õ¨Á «Å¡¢ý À¢û¨Ç¸Ç¡¸ò
§¾÷óÐ¦¸¡ûÅ¾¢ø ±ùÅÇ× ¦À¡¢Â ¯¡¢¨Á ÁüÚõ À¡¢Í! ±É§Å,
“¸¼×Ç¢ý À¢û¨Ç¸Ç¡¸¢Â ¿¡õ, ¿õÓ¨¼Â ¦º¡ó¾ Á¡ðº¢ì¸¡¸
Å¡ú¸¢§È¡Á¡, «øÄÐ ¸¼×Ç¢ý Á¡ðº¢¨Âô Ò¸úÅ¾ü¸¡¸
Å¡ú¸¢§È¡Á¡? ±ýÚ ¿õ¨Á§Â ¿¡õ §¸ðÎì¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ✜
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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

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

திவ் விய நற்

இந்த ப ொது முடக்கம் ல மக்களை, குறி ் ொக
ஏளைகளையும் ததளையில் இரு ் த ொளையும்
ப ைிதும்
ொதித்துை் ைது
என் ளத
நொம்
அளனைரும் அறிந்துை் தைொம் . உணவு மற் றும்
அடி ் ளட
ததளைக்கொக
ஏங் குதைொைின்
எண்ணிக்ளகயும் தற் த ொது அதிகைித்துை் ைது.

மகாலாலே் பூரின் ம ராயர், த ைருை் திரு ஜூலியன்
லீைொவ் , 15 ஜூளல 2021 வியாழக்கிழரே இரவு 9:00
ேணி முதல் இரவு 10:00 ேணி வரர ப ருந்பதொற் று
முடிவுக்கொக திை் விை நற் கருளண ஆசீருக்கு முன்
இைங் களல /Online ைழி பெ
ஆைொதளனயில்
ங் பகடுக்க
நே் ரே
அரழக் கிறார்.
நீ ங் கள்
இெ்பெ த்தில்
ைளலபைொைி/YouTube
வழியாக
இளணைலொம் : tv.archkl.org

ஒை் பைொரு ைழி ொட்டுத் தைத்திலும் தனித்தனி உணவு ைங் கிகளை
அளம ் தற் கு
திலொக, குடியுைிளம, இனம் , மத த தமின் றி அதிகமொக
மக்களைெ் பென் ற் ளடை எங் கை் உணவு ைங் கிளை ஒன் றொக பகொண்டு
ைருகிதறொம் .
ததளை ் டு ைை்களுக்கு
ஏற்
உணவு
விநிதைொகம்
பெை் ை ் டும் . (மேலுே் விவரங் கள் விரரவில் )
இந்த முயற் சியில் ங் கிற் கு ஆதரவு அைிக்க முடிந்தால் , நாங் கள் பின் வருே்
ப ாருட்கரள ேட்டுமே நாடுகிமறாே் : அரிசி (5 கிமலா), சீனி (1 கிமலா),
சரேயல் எண்பணய் (1 லீ), கா ் பி, டீ ாக்ஸ், ளமமலா, பகொன் டீென்
ால் ,
உ ் பு, கறி தூள் , பி ஹூன் , ோவு (1 கிமலா) உடனடி நூடுல் ஸ், பிஸ்கட், முட்ரட,
ெொை்டின் , ற் ரச மற் றும் குளியல் ெைை்க்கொைம் . நீ ங் கள் இந்த ப ாருட்கரள
இைங் களலயில் /Online வாங் கலாே் ேற் றுே் காரல 9:00 ேணி முதல் ோரல
6:00 ேணி ைளை நீ ங் கை் இ ் ப ொருை் களை ஆலைத்தில் வழங் கலாே் .
அதற் கு திலாக நீ ங் கள் ணமொக அனு ் விருே் பினால் , தயவுபசய் து ங் கு
ைங் கி கணக்கிற் கு அனு ் வும் : Church of Our Lady of Fatima [CIMB 800 083 3691]
ேற் றுே் ‘Covid-19 Food Aid’ என் ரதக் குறிக்கவுே் .
ரிவர்த்தரன
உறுதி ் டுத்தலுக்கு
ங் கு
மின் னஞ் சலுக்கு
அனு ் புங் கள் :
fatimachurch@archkl.org அல் லது புலனத்திற் கு/ Whatsapp: 016.650 5039
அனு ் வும் .
இந்த கூட்டு திட்டே் 7 முதல் 31 ஜூரல 2021 வரர இருக்குே் (மதரவ ் ட்டால்
நீ ட்டிக்க ் டுே் ). ைொருங் கை் மதரவ ் டு வர்களுக்கு உதவ ஒன் றிரணந்து
பசயல் டுமவாே் . ேனிதமநயே் மேமலாங் க மவண்டிய மநரே் இதுதை.

ச ோய மோதோவு ் கு நவநோள்
இந்த நடமொட்ட கட்டு ொட்டுக் கொலத்தில் , ெகொை
மொதொவுக்கு நைநொை் பெ ங் கை் இைங் களல ைழி
ஒை் பைொரு
ெனிக்கிைளமயும்
மொளல
4.00
மணிக்கு நடப றும் . எங் கதைொடு பெ த்தில்
இளணை
உங் களை
அன் த ொடு
அளைக்கின் தறொம் . இதில் கலந் து பகொை் ை
நீ ங் கை் ைளலபைொைி அளலைைிளெக்கு YouTube
channel: https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக் கு
Facebook
Page:
facebook.com/fatima.church
பெல் லவும் .

The Parish Office closed during the MCO. If you need to
contact us, kindly call or text: 016.650 5039 or you may
email: fatimachurch@archkl.org

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

க ோவிட்-19 உணவு நிவோரண உதவி

இ ் ப ரும் ததளையின் சுளமளை குளறக்கும்
ைளகயில் , தகொலொலம் பூை், நமது
த்திமொ
அன் ளன
ஆலைமும்
பிைிக்பீல் ஸ்,
மஹொ
விஹொைொ ப ௌத்த ஆலைமும் இளணந் து
ததளையில் இரு ் த ொை்க்கு உணவு ைங் கி ஒன் றிளன அளமக்க ஏற் ொடு
பெை் துை் ைது.

Parish Office Hours:

நமது

ருணண ஆசீரு ் கு முன் சசபம்

ோர்கமல் அன்ணனயின் நிணனவு நோள்

ஜூரல 16, 2021 அன் று (நமது கொை்தமல்
அன் ளனயின் நிரனவு நொை் ), மகாலாலே் பூர்
மளறமொைட்ட
கத்மதாலிக்கர்கைொகிை
நம் ளம, பதய் வீக ேருத்துவரின் தாயான
ேைிைொைின்
ரிந்துரரதைொடு
பெபிக்க
அரழக்க ் டுகிதறொம் . தனிந ர்களாகமவா
அல் லது
குடுே் ங் களாகமவா,
அைைைை்
இல் லங் கைில் நே் முரடய ஆண்டைைொகிை
இமயசு
கிறிஸ்துவின்
துைை்
நிளற
மளறயுண்ளமகளை
பஜ மொளலயில்
தியானித்து
உணை்வுமிக்க
முயற் சிரய
மேற் பகாள் ள
அரழக்க ் டுகிமறாே் . ாவத்திற் குே் , சிலுரவயில் ேரணத்திற் குே்
எதிரான அவர் ப ற் ற பவற் றி இந்த மசாதரனயிலிருந்து நே் ரே
விடுவிக்கட்டுே்

பங் கு அலுவல

அணடப் பு

நட ் பில்
இருக்கும்
ப ொது
முடக்கத்தின்
கொைணமொக,
ங் கு அலுைலகம்
பதொடை்ந்து
மூட ் ட்டிருக்கும் .
இரு ் பினும்
ங் கு
அலுைலக ்
ணிைொைை்கை்
வீட்டில்
இருந்த டிதை
தங் கை்
ணிளைெ்
பெை் கிறொை்கை் . ததளைகை் இரு ் பின்
ங் கு
அலுைலகத்ளத ளகத சி 016-650 5039 எண்ணுடன்
பதொடை்பு பகொண்தடொ அல் லது குறுஞ் பெை் திதைொ
அனு ் லொம் . அல் லது மின் னஞ் ெல் ைழி பதொடை்பு
பகொை் ைலொம் . fatimachurch@archkl.org

முதிகயோர் ் ோன கிறிஸ்துவ புதுமு

சடங் கு (RCIA)

கத்ததொலிக்க
நம் பிக் ளகளை ்
ற் றி
ஆைமொக
ஆை் ந்து
அறிந் திட
உங் களுக்கு அல் லது உங் களுக்கு பதைிந்தைை்களுக்கு ஆை்ைமொ? உங் கை்
கத்ததொலிக்க
ைொை் க்ளகத்
துளணதைொடு
ஆலைத்தில்
அமை்ந்து,
கத்ததொலிக்கைொக மொற என் ன பெை் ை தைண்டும் என
ல ஆண்டுகைொக
தைொசித்துக்
பகொண்டிருக்கிறீை்கைொ? கடவுரளத்
மதடுே்
ஒருவரரத்
பதரிந் துபகாண்டு, அந்த ந ரர முதிதைொை்க்கொன கிறிஸ்துை புதுமுக ெடங் கு
ைகு ் பிற் கு அரழக்கக்கூடிய உங் கள் அரனவருக்குே் இது ஒரு தனி ் ட்ட
அரழ ் ாகவுே்
சவாலாகவுே்
கருதுங் கள் . இந்த பசயலின்
மூலே்
ப ரியவர்கள்
உதைொளமை
கத்மதாலிக்க
திருஅளையில்
உறு ் பினர்களாகிறார்கள் . நமது
ங் கில் எதிை்ைரும் ஆகஸ்ட் 2021 முதல்
முதிதைொை்க்கொன
கிறிஸ்துை
புதுமுக
ெடங் கு
ைகு ் ள த்
பதாடங் கவுை் தைொம் . கூடுதல் தகவலுக்கு அல் லது
திவு பசய் ய
ங் கு
மின் னஞ் சலுக்குெ் பெல் லவும் . fatimachurch@archkl.org

திருப் பலி ் கு சபயர் ஒப் பு ்ச ோடுத் தல்
இக்கொலக்கட்டத்தில் ஆலைமும் ஆலை அலுைலகமும் மூட ் ட்டிரு ் தொல் ,
நீ ங் கை் திரு ் லிக் கு ப ைை்களை ஒ ் புபகொடுத்தளலயும் , அல் லது நமது
ங் கிற் கு ப ொருளுதவிகளையும் கீை் க்கண்ட விைைங் களைக் பகொண்டு
பதொடை்ந்து பெை் ைலொம் .
ைங் கி விைைம்
ைங் கி/ Bank : CIMB
கணக்கின் ப ைை்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கணக்கின் எண்/ Account Number : 8000833691
பதொளகயும் விைக்கமும்
ங் கு அலுைலகம் ெைிைொன முளறயில் கணக்கு அறிக் ளக ளைத்துக்
பகொை் ை உங் கைின் இைங் களல ் ண ் றிமொற் றத்தில் (Online Transfer)
கீை் க்கண்ட தகைல் களைக் குறி ் பிடவும் .
1. பதொளக
2. தநொக்கம் (பின் ைருைனைற் றுை் ஏதொகிலும் ஒன் று) திரு ் லி
கருத்துகை் (உங் கை் ப ைை்களையும் திரு ் லிக்கு ஒ ் புக்பகொடுக்கும்
ப ைை்களையும் உை் ைிடவும் , எ.கொ. நன் றிைறிதல் / சிற ் புக் கருத்து/
ஆன் ம இளை ் ொற் றி)
உறுதிைொக்கம் (ளை ் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
ண ் றிமொற் றத்ளத உறுதி பெை் து எங் களுக்கு அனு ் பி ளை ் து மிக
முக்கிைமொனது. மின் னஞ் ெல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலனம் / Whatsapp: 016-6505039

ஞோயிறு

ோணி ் ண

ளும் நன்ச ோணட ளும்

ப ொது திரு ் லிகை் இைத்து பெை் ை ் ட்டிருக்கும்
இக்கொலக்கட்டத்தில் ,
உங் கை்
கொணிக்ளககை்
அல் லது நன் பகொளடகளை ‘டெ் என் தகொ’ பெைலி
(Touch n Go App) ைழி அனு ் பும் ைெதி இ ் ப ொழுது
உை் ைது. தகைல் குறியீட்ளட அலகீடு பெை் து, (QR scan)
உங் கை் பதொளகளை அதில் தெை்த்து அனு ் வும் .
(தெளைக்கொன பிடித்தம் ஏதும் இல் லொமல் இருக்க
தைண்டும் ) அடுத்த நொை் அத்பதொளக ஆலை கணக்கு
ைைவில் தெை்த்துக் பகொை் ை ் டும் .

திருப் பலி ் கு முன்பதிவு
நடமொட்ட கொட்டு ொட்டு உத்தைவு தைை்த்த ் ட்ட பின்
திரு ் லிக்கு
முன் திவு பெை் ைை்கை் கீை் க்கொணும் ைழிமுளறகளை ் பின் ற் றவும் .
1. அதிெ ஒருங் கிளண ் ொைளைத் பதொடை்பு பகொை் ளுதல் .
2. ஆலை அலுைலகத்ளதத் பதொடை்பு பகொை் ளுதல்
(03 22741631).
3. இைங் களல ் திவு https://fatimachurchkl.com/management-system
திரு ் லியில் கலந்து பகொை் ைதற் கொன குறுஞ் பெை் திளை ப றும் ைளை
கொத்திருக்கவும் . குறுஞ் பெை் தி கிளடக்க ் ப றொ விட்டொல் , திரு ் லியில்
கலந்து பகொை் ைளத தவிை்க்கவும் .

