ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

“¬ñ¼Å§Ã,
±ý ¬Â÷;
±Éì§¸Ðõ
Ì¨ÈÂ¢ø¨Ä”
((¾¢ÕôÀ¡¼ø: 23:1)

‘þÕû ¿¢¨Èó¾ ÀûÇò¾¡ì¸¡É’ þù×Ä¸¢ø ‘º¡¢Â¡É À¡¨¾ìÌ’
ÁÉ¢¾ ÌÄò¨¾ ÅÆ¢¿¼ò¾¢î ¦ºøÄ ¿øÄ ¬Â÷¸û þó¾ ¯Ä¸¢üÌ
Á¢¸ «Åº¢ÂÁ¡¸×õ, «ÅºÃò§¾¨ÅÂ¡¸×õ ¯ûÇÐ. ²¦ÉýÈ¡ø,
¸¼×Ç¢ý Áì¸¨Çî º¢¾ÈÊìÌõ ÀÄ ‘¾ÅÈ¡É ¬Â÷¸û’ ¯ûÇÉ÷.
þÅ÷¸û «Ãº¡í¸ò¾¢Öõ, «¾¢¸¡Ãõ, ºã¸ò¾¢ø ²ý ¾¢Õ
«¨ÅÂ¢Öõ ¯ûÇÅ÷¸Ç¡¸ þÕì¸Ä¡õ. Áì¸¨Ç º¡¢Â¡É
À¡¨¾Â¢ø «Å÷¸û ÅÆ¢¿¼ò¾×õ, ÅÆ¢¸¡ð¼×õ, ¾ÅÈ¢Å¢ð¼¡ø,
¸¼×§Ç «Å÷¾õ Áì¸¨Ç §ÁöôÀ¡÷.
¾ó¨¾Â¡¸¢Â þ¨ÈÅý, ¿õ¨Á ÅÆ¢¿¼ò¾×õ, ÅÆ¢¸¡ð¼×õ.
ÓÈ¢ó¾¨¾ì Ì½ôÀÎò¾¢, ÓØ¨ÁìÌ ¯ÕÁ¡üÈ×õ ÜÊÂ ¿øÄ
¬ÂÃ¡¸¢Â ¸¢È¢ŠÐ¨Å þù×Ä¸¢üÌ «ÛôÀ¢É¡÷. ÀÃÀÃôÀ¡É
Üð¼ ¦¿¡¢ºÄ¢Ä¢ÕóÐ Å¢Ä¸¢, «ÅÕ¼ý §¿Ãò¨¾î ¦ºÄÅ¢¼×õ.
µö¦ÅÎì¸×õ ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ þ§ÂÍ ¿õ¨Á «¨Æì¸¢ýÈ¡÷.
«ÅÕ¨¼Â «ýÀ¡Öõ þÃì¸ò¾¡Öõ ¿¡õ ÅÄ¢¨Á ¦ÀÈ×õ,
¿õ¨Á ÀÍõÒø §Áöîºø ¯ûÇ þ¼í¸ÙìÌõ «¨Á¾¢Â¡É
¿£÷¿¢¨Ä¸ÙìÌõ ¿õ¨Á ¿¼ò¾¢¦ºøÄ×õ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷.
¸¼×û ¿õ¨ÁÔõ «ÅÕ¨¼Â “¬Â÷¸Ç¡¸” ºó§¾¸õ,
«Å¿õÀ¢ì¨¸ ÀÂõ, ÁüÚõ §Á¡¾ø, ÅÄ¢, ÐÂÃõ, ²ú¨Á ÁüÚõ
«¿£¾¢ ¬¸¢Â¨Å ¿¢¨Èó¾¢ÕìÌõ Ýú¿¢¨Ä¸ÙìÌ «ÛôÀ
Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷. «Å÷ ¾Õõ ¬Ú¾¨ÄÔõ, «¨Á¾¢¨ÂÔõ
«¨ÉÅÕìÌõ
ÌÈ¢ôÀ¡¸,
²¨Æ¸û,
¿Ä¢×üÈÅ÷¸§Ç¡Îô
À¸¢÷óÐ¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷.

þý¨ÈÂ
Å¡º¸í¸û:
±§ÃÁ¢Â¡: 23: 1-6
¾¢ÕôÀ¡¼ø: 23: 1-6
±§Àº¢Â÷: 2: 13-18
Á¡üÌ 6: 30-34

þ§ÂÍ§Å¡Î ¾É¢¨ÁÂ¢ø, «Å§Ã¡Î «¨Á¾¢Â¢ø þÕì¸¢§È¡Á¡?
þÐ ¿ÁìÌ Á¢¸×õ Óì¸¢Âõ ²¦ÉýÈ¡ø, ¸¢È¢ŠÐ¨Å ¨ÁÂÁ¡¸ì
¦¸¡ñÎ Åº¾¢ ¬Ú¾¨ÄÔõ, ´ôÒÃ× ÁüÚõ ÅÄ¢¨Á¨ÂÔõ ¿¡õ
¦ÀüÚì¦¸¡ûÇ þÐ ¯¾×õ. «ô§À¡Ð¾¡ý ¯ñ¨ÁÂ¢§Ä§Â ¿¡õ
À¢ÈÕì¸¡¸î ¦ºýÚ ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ¾Ì¾¢ÔûÇ ¬Â÷¸Ç¡¸ «ý¨Àò
¾Ã×õ, ¾ÃÁ¡É §º¨Å ¦ºöÂ×õ þÂÖõ. ±§ÃÁ¢Â¡ þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷
ÜÈ¢ÔûÇÐ§À¡Ä “ «Åü¨Èô §À½¢ì¸¡ì¸ ¿¡ý §ÁöôÀ÷¸¨Ç
¿¢ÂÁ¢ô§Àý. þÉ¢ «¨Å «îºÓÈ¡; ¾¢¸¢ÖÈ¡; ¸¡½¡ÁÖõ §À¡¸¡,
±ý¸¢È¡÷ ¬ñ¼Å÷”(±§Ã: 23:4)
«ÅÕ¨¼Â ÌÃ¨Äì §¸ðÎ «ÅÕìÌ ÁÚ¦Á¡Æ¢ ¦¸¡Îô§À¡Á¡? ✜
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¦À¡Ðì ¸¡Äõ 16 ¬õ »¡Â¢Ú

± 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

¿¡ý ¬Â÷¸¨Ç
¿¢ÂÁ¢ô§Àý!

Á

ì¸ÙìÌ ¿ü¦ºö¾¢¨Â «È¢Å¢òÐÅ¢ðÎ,
«ô§À¡Š¾Ä÷¸û Á£ñÎõ þ§ÂÍÅ¢¼õ
¾¢ÕõÀ¢
ÅÕ¸¢È¡÷¸û.
¿ü¦ºö¾¢¨Â
«È¢Å¢òÐÅ¢ðÎ Åó¾À¢ý ¿¢îºÂõ ¯üº¡¸òÐ¼ý
þÕó¾¢ÕôÀ¡÷¸û.
þÕó¾¡Öõ
«Å÷¸û
¸¨ÇôÀ¨¼óÐÅ¢ð¼¡÷¸û.
þ§ÂÍ¨Åô
¦À¡Úò¾ÁðÊø, «ô§À¡Š¾Ä÷¸Ç¢ý ¯¼ø¿Äõ
Óì¸¢ÂÁ¡ÉÐ. þ§ÂÍ «ô§À¡Š¾Ä÷¸Ç¢¼õ
¾É¢¨ÁÂ¡É
µ÷
þ¼ò¾¢üÌî
¦ºýÚ
µö¦ÅÎì¸Ä¡õ ±ýÚ ÜÚ¸¢È¡÷. «Å÷¸û
±íÌî ¦ºø¸¢È¡÷¸û ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ¦¸¡ñ¼
Áì¸û, «ô§À¡Š¾Ä÷¸Ùõ þ§ÂÍ×õ ¦ºýÚ
§º÷Å¾üÌ
ÓýÀ¾¡¸§Å
«Å÷¸û
¦ºø¸¢È¡÷¸û. “¬Âý þøÄ¡¾ ¬Î¸¨Çô
§À¡ø þÕó¾ «õÁì¸¨Çô À¡÷ò¾ þ§ÂÍ,
«Å÷¸û Á£Ð À¡¢× ¦¸¡ñ¼¡÷.

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

Parish Office Hours:
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).

உணவுதவி

பங் கு அலுைலக அவைப் பு

திருப் பலிக் கு கபயர் ஒப் புக்ககோடுத்தல்

எங் கள்
வேண்டுவகோளுக் கிணங் க
உணவுதவிக்கு பெரும் ஆதரவு நல் கிய
உங் கள் அனைேருக் கும் மைமோர்ந்த
நை்றி. இது ெோதிக்கெ் ெட்வடோர்க் கும்
வதனேெ் ெடுவேோர்க் கும்
பெரிதும்
உதவும் எை்ெதில் சிறிதும் ஐயமில் னல.
நோங் கள் இே் வுணவுெ் பெோருள் கனள
இை்னும் 2-3 ேோரங் களுக்கு பிரிக்பீல் ஸ்
சுற் று ேட்டோரத்திலுள் ள மக் களுக்கு
ேழங் கவிருக் கிவறோம் .
வதனேயில்
இருெ் வெோனர
யோரும்
உங் களுக்கு
பதரிந் திருந் தோல்
எங் களுக் குத்
பதரியெ் ெடுத்தவும் .

நடெ் பில்
இருக் கும்
பெோது
முடக் கத்திை்
கோரணமோக, ெங் கு அலுேலகம் பதோடர்ந்து
மூடெ் ெட்டிருக் கும் .
இருெ் பினும்
ெங் கு
அலுேலகெ்
ெணியோளர்கள்
வீட்டில்
இருந் தெடிவய
தங் கள்
ெணினயச்
பசய் கிறோர்கள் . வதனேகள் இருெ் பிை் ெங் கு
அலுேலகத்னத
னகவெசி
016-650
5039
எண்ணுடை்
பதோடர்பு
பகோண்வடோ அல் லது குறுஞ் பசய் திவயோ அனுெ் ெலோம் . அல் லது
மிை்ைஞ் சல் ேழி பதோடர்பு பகோள் ளலோம் . fatimachurch@archkl.org

இக் கோலக் கட்டத்தில்
ஆலயமும்
ஆலய
அலுேலகமும்
மூடெ் ெட்டிருெ் ெதோல் ,
நீ ங் கள்
திருெ் ெலிக் கு பெயர்கனள ஒெ் புபகோடுத்தனலயும் ,
அல் லது நமது ெங் கிற் கு பெோருளுதவிகனளயும்
கீழ் க்கண்ட விேரங் கனளக் பகோண்டு பதோடர்ந்து
பசய் யலோம் .

ததவையில் இருப் தபோர்க்கு அதிச (BEC)
ைழி உதவிகள்
நோம் அனைேரும் தற் வெோது 3.0 நடமோட்ட
கட்டுெ் ெோட்டு
உத்தரவு
கோலக் கட்டத்தில்
இருெ் ெதோல் , மீண்டும் ெலரிை் ேோழ் ேோதோரங் கள்
ெோதிக்கெ் ெட்டுள் ளை.
குறிெ் ெோக
ஏனழகள் ,
திைசரி ேருமோைம் பெறுெேர்கள் , தைியோக
ேசிக்கும் முதியேர்கள் வெோை்வறோர் அதிகம்
ெோதிக்கெ் ெடுெேர்களில்
அடங் குேர்.
தயவுபசய் து
உங் கள்
அதிச
(BEC)
உறுெ் பிைர்கனள அேர்கள் ேசிக்குமிடத்தில்
வதடுமோறு வகளுங் கள் . இக் கோலகட்டத்தில் உணவு வதனேெ் ெடும்
குடும் ெங் கள்
அல் லது
தைிநெர்கள்
இருந் தோல் ,
தயவுபசய் து
எங் களுக்குத் பதரியெ் ெடுத்துங் கள் . ெங் கிை் புைித விை்சை்ட் தி
ெவுலுடை் இனணந் து, நோங் கள் சில உதவிகனள ேழங் க முடியும் . இந் த
பநருக்கடியோை கோலக்கட்டத்தில் ஒருேருக்பகோருேர் உதவுவேோம் .

சகோய மோதோவுக் கு நைநோள்
இந் த நடமோட்ட கட்டுெோட்டுக் கோலத்தில் ,
சகோய மோதோவுக்கு நேநோள்
பசெங் கள்
இயங் கனல
ேழி
ஒே் பேோரு
சைிக்கிழனமயும் மோனல 4.00 மணிக் கு
நடபெறும் . எங் கவளோடு பசெத்தில் இனணய
உங் கனள அை்வெோடு அனழக்கிை்வறோம் .
இதில் கலந் து பகோள் ள நீ ங் கள் ேனலபயோளி
அனலேரினசக் கு
YouTube
channel:
https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக்கு Facebook
Page: facebook.com/fatima.church பசல் லவும் .

முதிதயோர்க்கோன கிறிஸ்துை புதுமுக சைங் கு (RCIA)
கத்வதோலிக் க
நம் பிக் னகனயெ்
ெற் றி
ஆழமோக ஆய் ந் து அறிந் திட உங் களுக் கு
அல் லது உங் களுக் கு பதரிந் தேர்களுக் கு
ஆர்ேமோ? உங் கள் கத்வதோலிக் க ேோழ் க்னகத்
துனணவயோடு
ஆலயத்தில்
அமர்ந்து,
கத்வதோலிக் கரோக
மோற
எை்ை
பசய் ய
வேண்டும்
எை
ெல
ஆண்டுகளோக
வயோசித்துக்
பகோண்டிருக்கிறீர்களோ?
கடவுளைத்
ததடும்
ஒருவளைத்
ததைிந் துத ொண்டு, அந் த நபளை முதிவயோர்க் கோை கிறிஸ்துே புதுமுக
சடங் கு ேகுெ் பிற் கு அளை ்
் கூடிய உங் ை் அளைவரு ் கும் இது ஒரு
தைிப் பட்ட அளைப் பொ வும் சவொலொ வும் ருதுங் ை் . இந் த தசயலிை்
மூலம்
தபைியவை் ை்
உவரோனமய
த்ததொலி ்
திருஅனேயில்
உறுப் பிைை் ைொகிறொை் ை் . நமது ெங் கில் எதிர்ேரும் ஆ ஸ்ட் 2021
முதல் முதிவயோர்க் கோை கிறிஸ்துே புதுமுக சடங் கு ேகுெ் னெத்
ததொடங் வுள் வளோம் . கூடுதல் த வலு ் கு அல் லது பதிவு தசய் ய ெங் கு
மிை்ைஞ் சலுக் குச் பசல் லவும் . fatimachurch@archkl.org

போர்வையற் தறோர் சமூகத்திற் கு உணவுதவி
மவலசிய ெோர்னேயற் வறோர் சங் கத்திை் வேண்டுவகோளிை் வெரில் நமது
ெங் கு
பதோடர்ந்து
ஒே் பேோரு
திங் கள் கிழனமகளில்
(வகட்டுக்பகோண்டதிற் கிணங் க) ஒரு உணவுெ் பெோட்டலம் 4.00 ரிங் கிட்
எனும்
விதத்தில்
30
உணவுெ்
பெோட்டலங் கனள
பிரிக் பீல் ஸ்
ெோர்னேயற் வறோர் சமூகத்திற் கும் மற் றும் சுற் று ேட்டோரத்தில் உள் ள
ெோர்னேயற் வறோர்க் கும்
ேழங் கும்
எை்ெனத
பதரிவித்துக்
பகோள் கிவறோம் .

ஞோயிறு கோணிக் வககளும் நன்ககோவைகளும்
பெோது திருெ் ெலிகள் இரத்து பசய் யெ் ெட்டிருக் கும்
இக் கோலக் கட்டத்தில் , உங் கள் கோணிக்னககள்
அல் லது நை்பகோனடகனள ‘டச் எை் வகோ’ பசயலி
(Touch n Go App) ேழி அனுெ் பும் ேசதி இெ் பெோழுது
உள் ளது. தகேல் குறியீட்னட அலகீடு பசய் து, (QR
scan) உங் கள்
பதோனகனய அதில்
வசர்த்து
அனுெ் ெவும் .
(வசனேக் கோை
பிடித்தம்
ஏதும்
இல் லோமல் இருக் க வேண்டும் ) அடுத்த நோள்
அத்பதோனக ஆலய கணக் கு ேரவில் வசர்த்துக் பகோள் ளெ் ெடும் .

ேங் கி விேரம்
ேங் கி/ Bank : CIMB
கணக்கிை் பெயர்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கணக்கிை் எண்/ Account Number : 8000833691
பதோனகயும் விளக் கமும்
ெங் கு அலுேலகம் சரியோை முனறயில் கணக் கு அறிக் னக னேத்துக்
பகோள் ள உங் களிை் இயங் கனலெ் ெணெ் ெறிமோற் றத்தில் (Online Transfer)
கீழ் க்கண்ட தகேல் கனளக் குறிெ் பிடவும் .
1. பதோனக
2. வநோக் கம் (பிை்ேருேைேற் றுள் ஏதோகிலும் ஒை்று) திருெ் ெலி
கருத்துகள் (உங் கள் பெயர்கனளயும் திருெ் ெலிக் கு ஒெ் புக்பகோடுக் கும்
பெயர்கனளயும் உள் ளிடவும் , எ.கோ. நை்றியறிதல் / சிறெ் புக் கருத்து/
ஆை்ம இனளெ் ெோற் றி)
உறுதியோக் கம் (னேெ் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
ெணெ் ெறிமோற் றத்னத உறுதி பசய் து எங் களுக் கு அனுெ் பி னேெ் ெது
மிக முக்கியமோைது. மிை்ைஞ் சல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலைம் / Whatsapp: 016-6505039

திருப் பலிக் கு முன்பதிவு
நடமோட்ட கோட்டுெோட்டு உத்தரவு தளர்த்தெ் ெட்ட பிை்
திருெ் ெலிக் கு முை்ெதிவு பசய் ெேர்கள் கீழ் க் கோணும்
ேழிமுனறகனளெ் பிை்ெற் றவும் .
1. அதிச ஒருங் கினணெ் ெோளனரத் பதோடர்பு பகோள் ளுதல் .
2. ஆலய அலுேலகத்னதத் பதோடர்பு பகோள் ளுதல்
(03 22741631).
3. இயங் கனலெ் ெதிவு
https://fatimachurchkl.com/management-system
திருெ் ெலியில் கலந் து பகோள் ேதற் கோை குறுஞ் பசய் தினய பெறும் ேனர
கோத்திருக்கவும் .
குறுஞ் பசய் தி
கினடக்கெ் பெறோ
விட்டோல் ,
திருெ் ெலியில் கலந் து பகோள் ேனத தவிர்க் கவும் .

