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Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:
¯í¸û Å¡¨Âò ¾¢ÈóÐ ´Îì¸ôÀð¼Å÷¸¨Çì ¸¡ò¾ø

±Ä¢º¡ ÁüÚõ þ§ÂÍÅ¢ý º£¼÷¸û, «í¸¢Õó¾ «¨ÉòÐ
Áì¸ÙìÌõ §À¡ÐÁ¡É ¯½× ¸¢¨¼ìÌõ ±ýÚ ¿õÀÅ¢ø¨Ä.
§ÅÚÅ¢¾Á¡¸
ÜÈ§ÅñÎ¦ÁýÈ¡ø,
¸¼×û
«Å÷¸Ç¢ý
§¾¨Å¨Â ¿¢¨È× ¦ºöÅ¡÷ ±ýÈ ¿õÀ¢ì¨¸Â¢ø «Å÷¸ÙìÌì
Ì¨ÈÀ¡Î þÕó¾Ð. ÓÊÂ¡Ð ±ýÈ ¿¢¨Ä ÅÕõ§À¡Ð, ÁÉ¢¾÷¸û
þùÅ¡Ú «Å¿õÀ¢ì¨¸ì ¦¸¡ûÅÐ þÂøÒ¾¡ý. ¿õÁ¢¼õ
þøÄ¡¾§À¡Ð ±ùÅ¡Ú ÀÄÕìÌò ¾ÃÓÊÔõ? ¬É¡ø, “¸¼×Ç¢ø
¿õÀ¢ì¨¸ ¨ÅìÌõ§À¡Ð, «ÅÃ¡ø þÂÄ¡¾Ð ±ýÚ ´ýÚõ
þø¨Ä”

þÂÄ¡¾ ´ý¨È ¦ºöÐ
ÓÊì¸ ¸¼×Ç¡ø þÂÖõ!
ñ¼Å÷ ÅÆíÌÅ¡÷” ±ýÈ
¬
“ þ¨Æ§Â¡ÊÂ¢ÕìÌõ Óì¸¢Â

¦ºö¾¢,
þý¨ÈÂ Å¡º¸í¸Ç¢ø
¸Õô¦À¡Õû. «íÌ ÜÊÂ¢Õó¾
áÚ§ÀÕìÌõ §À¡ÐÁ¡É ¯½¨Å þ¨ÈÅý ÅÆíÌÅ¡÷ ±ýÚ þ¨ÈÅ¡ì¸¢É÷
±Ä¢º¡ ¸¼×û Á£Ð ¨Åò¾ ¿õÀ¢ì¨¸¨Â þý¨ÈÂ Ó¾ø Å¡º¸õ Å¢Å¡¢ì¸¢ÈÐ.
§À¡ÐÁ¡É ¯½× þÕôÀ§¾¡Î ÁðÎÁøÄ. ¯ñ¼À¢ý Á£¾Óõ þÕìÌõ
±ýÀ¨¾Ôõ «Å÷ «È¢Å¡÷.

¸¼×û ¿ÁìÌ ÅÆíÌÅÐ ¯½× ÁðÎÁøÄ; À¢È ¦À¡Õð¸Ùõ
¾¡ý. «¨Å «¨Éò¨¾Ôõ ¾¡ñÊÂÐ. ²¦ÉýÈ¡ø ¸¼×û
¿ÁìÌò ¾Õõ Å¡ú¨Å ¿¢¨ÈÅ¡¸ô ¦ÀüÚì ¦¸¡ûÇ
§ÅñÎ¦ÁýÚ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷.(§Â¡Å¡ý:10:10) þ¾ý¦À¡Õû,
Å¡úÅ¢ý
«¨ÉòÐ
¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ
¿¡õ
¿¢¨È¨Åô
¦ÀÈ§ÅñÎ¦ÁýÚ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷. þÆô¨À «ÛÀÅ¢ò¾Å÷¸û,
«øÄÐ ¯¨¼ó¾§À¡É ¯È×¸Ç¢ø Å¡úÀÅ÷¸û, ¯¨¼ó¾
¯ûÇò¾¢É÷ ¬¸¢§Â¡ÕìÌ ¸¢È¢ŠÐ ÜÚ¸¢È¡÷: ¯í¸ÙìÌô
§À¡ÐÁ¡É¨Å ¸¢¨¼ì¸ô¦ÀÚõ. §ÁÖõ ±¨¾Ôõ ¿£í¸û
þÆóÐ§À¡¸ Á¡ðË÷¸û. «ÅÕ¨¼Â º§¸¡¾Ã º§¸¡¾¡¢¸Ç¢ý
«ØÌÃ¨Ä «Å÷ §¸ð¸¢È¡÷. ¿õÓ¨¼Â ÐýÀí¸¨Ç «Å÷
ÍÁóÐ¦¸¡ñÎ ¦¾¡¼÷óÐ ¿õÓ¼ý ¿¢¨Äò¾¢Õì¸¢È¡÷. «Å÷
ÌÈ¢ò¾ §¿Ãò¾¢ø «¨Éò¨¾Ôõ º¡ò¾¢ÂÁ¡ìÌÅ¡÷!
¿õÁ¡ø þÂÄ¡¾Ð ¯ñ¨ÁÂ¢ø ¸¼×ÙìÌ þÂÖõ
¿õÀ¢ì¨¸ ¨ÅÔí¸û ✜

±ýÀ¾¢ø
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ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

25 ƒ¥¨Ä 2021

¿ü¦ºö¾¢ô ÀÌ¾¢Â¢ø Àº¢§Â¡Î þÕìÌõ Áì¸û Á£Ð þ§ÂÍ
À¡¢Å¢Ãì¸õ ¦¸¡ñÎ «Å÷¸ÙìÌ ¯½ÅÇ¢ì¸ Å¢ÕõÒ¸¢È¡÷.
þÕôÀ¢Ûõ º£¼÷¸ÙìÌ «ùÅÇ× ¿õÀ¢ì¨¸ þø¨Ä.
«Å÷¸Ç¢¼õ §À¡ÐÁ¡É À½Óõ þø¨Ä, «ùÅ¡Ú Å¡í¸¢É¡Öõ
«íÌ ÜÊÂ¢ÕìÌõ ³Â¡Â¢Ãõ §ÀÕìÌ §À¡ÐÁ¡É ¯½ÅÇ¢ì¸
ÓÊÂ¡Ð ±ýÚõ ÍðÊì¸¡ðÎ¸¢ýÈÉ÷. þÕóÐõ þ§ÂÍ «Å¡¢ý
¾ó¨¾Â¢ø ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾¢Õì¸¢È¡÷. «Å÷ ¾ó¨¾Â¢¼õ ÁýÈ¡Ê,
¿ýÈ¢ÜÈ¢ §ÁÖõ «üÒ¾Á¡É Å¨¸Â¢ø «¨ÉòÐ Áì¸ÙìÌõ
¯½ÅÇ¢ì¸¢ýÈ¡÷. «íÌ ÜÊÂ¢Õó¾Å÷¸û ¯ñÀ¾üÌ ÁðÎÁøÄ
«Å÷¸û ¯ñ¼À¢ýÛõ ÀýÉ¢ÃñÎ Ü¨¼¸û ¿¢¨ÈÂ Á£¾Á¡É
¯½¨Å «Å÷¸û §º¸¡¢ò¾É÷.

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
பெரிய

ோர்க்கோன உறுதிெ் பூசுதல் அருள் சோதோனம்

பதின் ம வயதில் உறுதிப் பூசுதல் அருள் சாதனத்தத பபறுவதத தவறவிட்ட
பபரியயார்கள் ஆகஸ்டு மாதம் 2021 பதாடங் கும் பபரியயார் கிறிஸ்துவ
புதுமுக வகுப் பில் உங் கதளப் பதிந்து பகாள் ளலாம் (RCIA). உங் கள்
ஆர்வத்தத
பங் கின்
மின் னஞ் சல்
வழி
பதரியப் படுத்தலாம் .
fatimachurch@archkl.org

முதிய
(RCIA)

ோர்க்கோன கிறிஸ்துவ புதுமுக சடங் கு

கத்யதாலிக்க நம் பிக் தகதயப் பற் றி ஆழமாக
ஆய் ந் து
அறிந்திட
உங் களுக் கு
அல் லது
உங் களுக்கு
பதரிந்தவர்களுக் கு
ஆர்வமா?
உங் கள்
கத்யதாலிக்க
வாழ் க்தகத்
துதையயாடு
ஆலயத்தில்
அமர்ந்து,
கத்யதாலிக்கராக மாற என் ன பசய் ய யவை்டும்
என
பல
ஆை்டுகளாக
யயாசித்துக்
பகாை்டிருக்கிறீர்களா?
கடவுளைத்
ததடும்
ஒருவளைத் ததைிந்துத ொண்டு, அந்த நபளை
முதியயார்க்கான கிறிஸ்துவ புதுமுக சடங் கு
வகுப் பிற் கு அளை ்
்கூடிய உங் ை் அளைவரு ்கும் இது ஒரு தைிப் பட்ட
அளைப் பொ வும்
சவொலொ வும்
ருதுங் ை் . இந்த தசயலின்
மூலம்
தபைியவை் ை்
உயராதமய
த்ததொலி ்
திருஅதவயில்
உறுப் பிைை் ைொகிறொை் ை் . நமது பங் கில் எதிர்வரும் ஆ ஸ்ட் 2021 முதல்
முதியயார்க்கான
கிறிஸ்துவ
புதுமுக
சடங் கு
வகுப் தபத்
ததொடங் வுள் யளாம் . கூடுதல் த வலு ்கு அல் லது பதிவு தசய் ய பங் கு
மிை் ைஞ் சலுக்குச் பசல் லவும் . fatimachurch@archkl.org

சகோ

மோதோவுக் கு நவநோள்

இந்த நடமாட்ட கட்டுபாட்டுக் காலத்தில் , சகாய
மாதாவுக்கு நவநாள் பசபங் கள் இயங் கதல வழி
ஒவ் பவாரு
சனிக்கிழதமயும்
மாதல
4.00
மைிக்கு நடபபறும் . எங் கயளாடு பசபத்தில்
இதைய
உங் கதள
அன் யபாடு
அதழக்கின் யறாம் . இதில் கலந் து பகாள் ள
நீ ங் கள் வதலபயாளி அதலவரிதசக்கு YouTube
channel: https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக் கு
Facebook
Page:
facebook.com/fatima.church
பசல் லவும் .

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

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).
மூதோடத

ர் மற் றும் முதிய

ோர் உலக நோள்

இவ் வாை்டு
பதாடக்கத்தில்
திருத்தந்தத
பிரான் சிஸ் அவர்கள் , மூதாததயர் மற் றும்
முதியயார் உலக நாதள அறிவித்தார். இது
ஒவ் பவாரு
ஆை்டும்
ஜூதல
மாதம்
நான் காவது ஞாயிற் றுக்கிழதம இயயசுவின்
தாத்தா
பாட்டியான
புனித
யஜாக் கீம்
அன் னம் மாள்
அவர்களின்
திருவிழா
காலங் களில்
பகாை்டாடப் படும் .
இந்த
ஞாயிற் றுக்கிழதம (25 ஜூதல) மூதாததயர்
மற் றும் முதியயார் பகாதடக்காக இந்நாதள
நாம்
பகாை்டாடவுள் யளாம் .
நமது
குடும் பத்திலும்
சமூகத்திலும்
மூதாததயர் மற் றும் முதியயாதர பகாதடயாக பபற் றதற் காக கடவுளுக்கு
நன் றி கூறி,நமது பசபத்தில் அவர்களுக்காக மன் றாடுயவாம் .

உணவுதவி
எங் கள் யவை்டுயகாளுக்கிைங் க உைவுதவிக்கு பபரும் ஆதரவு நல் கிய
உங் கள் அதனவருக்கும் மனமார்ந்த நன் றி. இது பாதிக்கப் பட்யடார்க்கும்
யததவப் படுயவார்க் கும் பபரிதும் உதவும் என் பதில் சிறிதும் ஐயமில் தல.
நாங் கள் இவ் வுைவுப் பபாருள் கதள இன் னும் 2-3 வாரங் களுக்கு பிரிக் பீல் ஸ்
சுற் று வட்டாரத்திலுள் ள மக்களுக்கு வழங் கவிருக்கியறாம் . யததவயில்
இருப் யபாதர
யாரும்
உங் களுக்கு
பதரிந்திருந்தால்
எங் களுக்குத்
பதரியப் படுத்தவும் .

யதடவயில் இருெ் யெோர்க்கு அதிச (BEC) வழி உதவிகள்
நாம்
அதனவரும்
தற் யபாது
3.0
நடமாட்ட
கட்டுப் பாட்டு
உத்தரவு
காலக்கட்டத்தில்
இருப் பதால் , மீை்டும் பலரின் வாழ் வாதாரங் கள்
பாதிக்கப் பட்டுள் ளன. குறிப் பாக ஏதழகள் , தினசரி
வருமானம் பபறுபவர்கள் , தனியாக வசிக் கும்
முதியவர்கள்
யபான் யறார்
அதிகம்
பாதிக்கப் படுபவர்களில் அடங் குவர். தயவுபசய் து
உங் கள் அதிச (BEC) உறுப் பினர்கதள அவர்கள்
வசிக்குமிடத்தில்
யதடுமாறு
யகளுங் கள் .
இக்காலகட்டத்தில்
உைவு
யததவப் படும்
குடும் பங் கள் அல் லது தனிநபர்கள் இருந்தால் ,
தயவுபசய் து எங் களுக்குத் பதரியப் படுத்துங் கள் . பங் கின் புனித வின் சன் ட்
தி பவுலுடன் இதைந்து, நாங் கள் சில உதவிகதள வழங் க முடியும் . இந்த
பநருக்கடியான காலக்கட்டத்தில் ஒருவருக்பகாருவர் உதவுயவாம் .

ெங் கு அலுவலக அடடெ் பு
நடப் பில் இருக்கும் பபாது முடக்கத்தின் காரைமாக,
பங் கு அலுவலகம் பதாடர்ந்து மூடப் பட்டிருக்கும் .
இருப் பினும் பங் கு அலுவலகப் பைியாளர்கள் வீட்டில்
இருந்தபடியய தங் கள் பைிதயச் பசய் கிறார்கள் .
யததவகள் இருப் பின் பங் கு அலுவலகத்தத தகயபசி
016-650 5039 எை்ணுடன் பதாடர்பு பகாை்யடா அல் லது
குறுஞ் பசய் தியயா
அனுப் பலாம் .
அல் லது
மின் னஞ் சல்
வழி
பதாடர்பு
பகாள் ளலாம் .
fatimachurch@archkl.org

Parish Office Hours:

ஞோயிறு கோணிக் டககளும் நன்பகோடடகளும்
பபாது திருப் பலிகள் இரத்து பசய் யப் பட்டிருக்கும்
இக்காலக்கட்டத்தில் ,
உங் கள்
காைிக்தககள்
அல் லது நன் பகாதடகதள ‘டச் என் யகா’ பசயலி
(Touch n Go App) வழி அனுப் பும் வசதி இப் பபாழுது
உள் ளது. தகவல் குறியீட்தட அலகீடு பசய் து, (QR scan)
உங் கள் பதாதகதய அதில் யசர்த்து அனுப் பவும் .
(யசதவக்கான பிடித்தம் ஏதும் இல் லாமல் இருக்க
யவை்டும் ) அடுத்த நாள் அத்பதாதக ஆலய கைக்கு
வரவில் யசர்த்துக் பகாள் ளப் படும் .

திருெ் ெலிக் கு பெ

ர் ஒெ் புக்பகோடுத் தல்

இக்காலக்கட்டத்தில் ஆலயமும் ஆலய அலுவலகமும்
மூடப் பட்டிருப் பதால் , நீ ங் கள் திருப் பலிக்கு பபயர்கதள
ஒப் புபகாடுத்ததலயும் ,
அல் லது
நமது
பங் கிற் கு
பபாருளுதவிகதளயும்
கீழ் க்கை்ட
விவரங் கதளக்
பகாை்டு பதாடர்ந்து பசய் யலாம் .
வங் கி விவரம்
வங் கி/ Bank : CIMB
கைக்கின் பபயர்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கைக்கின் எை்/ Account Number : 8000833691
பதாதகயும் விளக்கமும்
பங் கு அலுவலகம் சரியான முதறயில் கைக்கு அறிக் தக தவத்துக்
பகாள் ள உங் களின் இயங் கதலப் பைப் பறிமாற் றத்தில் (Online Transfer)
கீழ் க்கை்ட தகவல் கதளக் குறிப் பிடவும் .
1. பதாதக
2. யநாக்கம் (பின் வருவனவற் றுள் ஏதாகிலும் ஒன் று) திருப் பலி
கருத்துகள் (உங் கள் பபயர்கதளயும் திருப் பலிக்கு ஒப் புக்பகாடுக்கும்
பபயர்கதளயும் உள் ளிடவும் , எ.கா. நன் றியறிதல் / சிறப் புக் கருத்து/
ஆன் ம இதளப் பாற் றி)
உறுதியாக்கம் (தவப் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
பைப் பறிமாற் றத்தத உறுதி பசய் து எங் களுக்கு அனுப் பி தவப் பது மிக
முக்கியமானது. மின் னஞ் சல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலனம் / Whatsapp: 016-6505039

திருெ் ெலிக் கு முன்ெதிவு
நடமாட்ட காட்டுபாட்டு உத்தரவு தளர்த்தப் பட்ட பின்
திருப் பலிக் கு
முன் பதிவு
பசய் பவர்கள்
கீழ் க்காணும்
வழிமுதறகதளப் பின் பற் றவும் .
1. அதிச ஒருங் கிதைப் பாளதரத் பதாடர்பு பகாள் ளுதல் .
2. ஆலய அலுவலகத்ததத் பதாடர்பு பகாள் ளுதல்
(03 22741631).
3. இயங் கதலப் பதிவு
https://fatimachurchkl.com/management-system
திருப் பலியில் கலந்து பகாள் வதற் கான குறுஞ் பசய் திதய பபறும் வதர
காத்திருக்கவும் . குறுஞ் பசய் தி கிதடக்கப் பபறா விட்டால் , திருப் பலியில்
கலந்து பகாள் வதத தவிர்க்கவும் .

