ேனைய
ஏற்ோட்டின் ோடம்
புதிய ஏற்ோட்டின்
ோடம்
சுவிபேஷ
வாக்கியம்
பிரேங்கம்
ஆராதனை
உதவியாளர்கள்
ஞாயிறு ேள்ளி
மன்றாட்டு ரஜேம்
ஆர்கன் இனே
ோடகர் குழு
தன னம
ஆல்டர் பேனவ

சிங்கப்பூர் பேராயம்
ரேந்ரதரகாஸ்பத 17 (திரித்துவம் 16)

யாத்திராகமம் 17: 1-7
Bro. R. ஸ்படன்லி ராஜன்
பிலிப்பியர் 2:1- 13
ரஜரில் மாணிக்கம் அைபகேன்
மத்பதயு 21:23 - 32
Bro. யணல் தர்மராஜ்
ேனே குரு
Bro. யணல் தர்மராஜ்
Bro. படனியல் K தர்மராஜ்
Bro. இனே அரசு
Sis. எமரால்ட் ரஞ்ேன்

யாத்திராகமம் 20: 1-4, 7-9
Sis. அமுதா ோமுபவல்
பிலிப்பியர் 3:4 - 14
Bro. படனியல் ஞாைபேகரன்
மத்பதயு 21:33 – முடிய
Bro. S. படனியல்
Rev. எடிேன் N வில்ேன்
Bro. S. படனியல்
Bro. N. ேந்திரபோஸ்
ேனே குரு
Bro. BJ மபகந்திரன்
Sis. எமரால்ட் ரஞ்ேன்
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Sis. அமுதா ோமுபவல்

Bro. ோமுபவல் ஹாரிேன்

Bro. G V ோமுபவல்

Bro. பஜாயல் தர்மராஜ்

Bishop: Rt.Rev.Dr.John Chew
Asirvatham துனர
Bro. ாரன்ஸ் ேற்குணதாஸ்Vicar: Rev.Steven
Bro. ரநல்ேன்
ஒலி Asst.
/ ஒளி
Bishop: Rt Revd Rennis
Pastor
V.Sooriya
Bro.Ponniah
ரமல்வின் பஜாஷ் Parish Workers:
Bro.Pastor
ரவிEdison
ோமுபவல்
N.W

Bro. ஆண்டனி ராஜ்
Sunday Worship Services: 8.00 am (Tamil), 10.45 am (Punjabi),11.00 am
(Contemporary)
துதி ஆராதனை
ேனே
குரு
7.00 pm (Indian
Friends Tamil Ministry)
Bro. ரஃப்பஹல்
ரூஃேஸ்
வரபவற்பு
காணிக்னக
பேகரிப்பு
காணிக்னக
கணக்கீடு
கான உணவு
ேரிமாறுதல்
காபி ேரிமாறுதல்

கிறிஸ்து வசகர சனப

8 அக்வ ாபர் 2017
சிறுவர் திைம்

vaamee
வசனே+meponniah 1 அக்வ ாபர் 2017

Bro. ோமுபவல் ரஜபராம்
Bro. ஆர்டில் சுஜித்
Bro. ேதீஷ் ரத்ைகுமார்
Sis. நிஷா ேதீஷ்
Bro. ஆண்டனி ராஜ்
Bro. அர க்ஸி ரஜேக்குமார்
Sis. ஏஞ்ேலின் ரோன்னையா
பிஷான் - பதாப்ோபயா
இல் க்குழு
பிஷான் - பதாப்ோபயா
இல் க்குழு

5.00 pm (English) &

Bro. கில்ேர்ட் ஜஸ்டின் பஜாஸ்
Bro. ஜாண் விபைாராஜ்
Bro. ரேல்வின் ரஜேக்குமார்
Sis. தைம் ரேல்வின்
Bro. பீட்டர் அைகப்ேன்ோமி
Bro. M. அருள்தாஸ்
Sis. காயத்ரி குணபேகரன்
கிறிஸ்துவுக்கு ஆண்கள்
ஐக்கியம்
கிறிஸ்துவுக்கு ஆண்கள்
ஐக்கியம்

பேராயர்: பேரருள்திரு.ரரன்னிஸ் ரோன்னையா
உதவி பேராயர்கள் : பேரருள்திரு ப ா ஜீ கிங்
பேரருள்திரு குவான் கிம் ரேங்
குருபிரதானி:
பேரருள்திரு ப ா ஜீ கிங்

ஞாயிறு ஆராதனைகள்: கானை:8.00 மணி (தமிழ்), 10.45 மணி (பஞ்சாபி), 11.00 மணி (இரு மமாழி)
மானை: 5.00 மணி (ஆங்கிைம்), 6.30 மணி (மனையாளம் ) & 6.45 மணி (இந்திய நண்பர்கள் தமிழ்)
சனபயின் தரிசைம்:
கிறிஸ்துனவ னமயமாகக் ரகாண்டு, பிதாவாகிய பதவனை மகினமப்ேடுத்தும் திருச்ேனேயாக
ேரிசுத்த ஆவியாைவரின் வழிநடத்துதலுடன், இருளில் நடக்கும் ஜைங்களுக்குச் சுவிபேஷத்னத
அறிவிப்ேதும், ேனே அங்கத்திைர்கனள ரமய்யாை சீஷராக்குவதும், பதேங்கனளச்
ேந்திப்ேதுபம.

துவக்கப் ோமான
/ தினரயில்
ஏராளம் நன்னமகள் பதவா ரோழிந்தீர்
ஆயத்தப் ோமான
- 361
ஒப்பில் ாத திவ்விய அன்பே
காணிக்னகக் கீர்த்தனை 86
சுந்தரப் ேரம பதவ னமந்தன்
பதன் இனினமயிலும் இபயசுவின் நாமம்
- 105
2 - வது காணிக்னக: ேனேயின் திருப்ேணி ஊழிய ஆதரவிற்காக
தினரயில்
அருளின் ஊற்றாம்
முடிவுப் ோமான
/ தினரயில்
நான் உம்னமப்ேற்றி இரட்ோ

கானை & மானை தியாைத்திற்காை வேத பகுதிகள்
01 – 07 அக்.

கானை மெபம்

மானை மெபம்

ஞாயிறு

ேங்கீதம் 125, 126, 127,
ஏோயா 48:12 - 21, லூக்கா. 11: 37 - 54
ேங்கீதம் 44, 2 நாளாகமம் 2: 1 - 16,
மாற்கு 12: 28 - 34
ேங்கீதம் 48, 52 , 2 நாளாகமம் 3, மாற்கு
12: 35 - முடிய
ேங்கீதம் 119: 57 - 80, 2 நாளாகமம் 5,
மாற்கு 13:1 - 13
ேங்கீதம் 56, 57, 63, 2 நாளாகமம் 6:22 முடிய, மாற்கு 13:14 - 23
ேங்கீதம் 51, 54, 2 நாளாகமம் 6:22 –
முடிய, மாற்கு 13:24 - 31
ேங்கீதம் 68, 2 நாளாகமம் 7,
மாற்கு 13: 32 - முடிய

ேங்கீதம் 120, 123, 124, எபேக்கி. 37:
15-முடிய, I பயாவான் 2:22- முடிய
ேங்கீதம் 47, 49, I இராஜாக்கள் 12:2513: 10, அப் 19: 8 - 20
ேங்கீதம் 50, I இராஜாக்கள் 13: 11 முடிய, அப். 19: 21 - முடிய
ேங்கீதம் 59, 60, 67, I இராஜாக்கள் 17,
அப் 20: 1 - 16
ேங்கீதம் 61,62,64, I இராஜாக்கள் 18:
1-20, அப் 20: 17 - முடிய
ேங்கீதம் 38, I இராஜாக்கள் 18: 21 முடிய, அப் 21: 1 - 16
ேங்கீதம் 65, 66, I இராஜாக்கள் 19,
அப்போஸ்த ர் 21: 17 - 36

திங்கள்
மசவ்ோய்
புதன்
வியாழன்

காபி தயாரிப்பு

பதநீர் குழு

பதநீர் குழு
மேள்ளி

ம ர் அ ங்கரிப்பு

Sis. S. படனியல்
Sis. திவ்யா ரஞ்ேன்

Sis. பமரி ராஜபேகர்

எண் 1 ார்மசட் சானை சிங்கப்பூர் (219486) மதானைவபசி : 62992544
www.christchurch.org.sg மின்ைஞ்சல்: church@singnet.com.sg
பேகர குரு: அருள்திரு கபைான் ஸ்டீவன் ஆசீர்வாதம்
னகத்ரதான பேசி: 92294293 மின்ைஞ்ேல்: vicar@christchurch.org.sg

பேகர குரு: கபைான் ஸ்டீவன் ஆசீர்வாதம்
குரு : அருள்திரு. எடிேன் N. வில்ேன்
குருத்துவ ஊழியர்: போதகர் னேஜு ோமுபவல்

சனிக்கிழனம

2017-ம் ஆண்டுக்காை கருப்மபாருள்:
மதய்வீகப் பண்புகளு ன் மதய்ேபக்தியில் ேளருதல்

பிறந்த நாள் ோழ்த்துக்கள்: Mr. R. ஸ்படன்லி ராஜன், Mr. காபிரிபயல் ேசுேதி, Mrs. அமுதா ோமுபவல், ஐடா
போஃபியா பீட்டர் கிருோகரன்.
இன்று ஆ ய அ ங்கரிப்புக்காை ம ர் அன்ேளிப்புக்காக Ms. காயத்ரி குணபேகரன் அவர்களுக்கு நன்றி
கூறுகிபறாம்.
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கான 8.00 மணி (தமிழ்)
கான 10.45 மணி (ேஞ்ோபி)

ேனே குரு
Rev. ோலிக் ஜாண் ோர்ர ட்

Rev. எடிேன் N வில்ேன்
ேனே குரு

கான 11.00 மணி -(இருரமாழி துதி
ஆராதனை)

ேனே குரு

Rev. எடிேன் N வில்ேன்

மான 5.00 மணி (ஆங்கி ம்)

Pastor திபயாடர் ோம்ராஜ்

Bro. G. தாமஸ் ரஜயசீ ன்

மான 6.30 மணி (மன யாளம்)

Rev. ோலிக் ஜாண் ோர்ர ட்

Bro. G. தாமஸ் ரஜயசீ ன்

மான 6.45 மணி - இந்திய
நண்ேர்கள் தமிழ் ஆராதனை

Eva. பஜாேஃப் மபைாகரம்

ேனே குரு

அக்படாேர் 1, ஞாயிறு
அக்படாேர் 4, புதன்

10. தி ப்படுத்தல் மபறுவோர்களுக்காை ஒடுக்கக்கூட் ம் அக்படாேர் 20, 2017 அன்று இரவு 7.30 மணி முதல்

11. தி ப்படுத்தல் ஆராதனை (2017) அக்படாேர் 22-ம் பததி கான 8.00 மணிக்கு நனடரேறும். திடப்ேடுத்தல்
ரேறுபவார்களுக்காக ரஜபித்துக்ரகாள்ளுங்கள்.
ஸ்றிேன் மாணிக்கம்
அைபகேன்
திபமாத்தி GV
H.P. ஜானி
அகி ா ஜானி
டி சில்வா
ஷபரான் ஷிவ்குமார்

பஹம தா படவிட்

ரேல்வராஜ் பீட்டர்

அஞ்ேலி பதவி

இேரேல் ா பிரோந்த்
ரேஞ்ேமின்
ோ ச்ேந்தர்
வீரபஜாதி
உதயப்பிரகாஷ்
குணசிங்
ஆகாஷ்
ரஜேம்
மார்ட்டின்

ரூேன் ராமு
விஜயகுமார்
ஆபிரஹாம் அஜின்
கிறிஸ்படாேர்
அசுராஜா
ரஜஸிக்கா ஃரேய்த்
சுோஷினி

தர்மராஜ் தங்கராஜ்
சுமதி
ரூத் பரனுகா
ஷிவ் குமார்

12. Parish Planning Retreat: சனபயின் தனைனமயத்துேத்திற்காை திட் மிடுதல் கூட் ம் 21 அக்படாேர் 2017

2. நிகழ்வுகள் / கூட் ங்கள்
நாள்

மான 6.30 மணிக்கு நமது ஆ யத்தில் நனடரேறும். அனைத்து ஆராதனை உறுப்பிைர்களும் இந்த
ஆராதனையில் க ந்து ரகாள்ளுமாறு பகட்டுக்ரகாள்ளுகிபறாம். ஆராதனைக்குப்பின் உணவு ஐக்கியம்
உண்டு.
9.30 மணி வனர நனடரேறும். திடப்ேடுத்தல் ரேறும் எல் ா உறுப்பிைர்களும் இதில் க ந்து ரகாள்ள
உற்ோகப்ேடுத்துகிபறாம்.

1. ஆைய ஆராதனைகள் & வதே மசய்தி
ஆராதனை

9. கிறிஸ்துசனபயின் 77-ேது ஆண்டு நினறவு ஸ்வதாத்திர அர்ப்பணிப்பு ஆராதனை அக்படாேர் 15, 2017 அன்று

நிகழ்வுகள் / கூட் ங்கள்
கிறிஸ்துவுக்கு ஆண்கள்/ ரேண்கள்/ ேதின்மர்/
வாலிேர் ஐக்கிய கூட்டங்கள்
ேனே ஊழியர் தியாைம்

வநரம்
கான 11.00 மணி
கான 11.00 மணி

3. இனச விழா & எழுப்புதல் கூட் ம் - பஞ்சாபி ஆராதனை: இன்று கான 10.30 மணி, ேகல் 2.00 மணி &
மான
6.30
மணிக்கு நனடரேறும். அனைவரும்
ரஜபிக்கும்ேடியாகவும் பகட்டுக்ரகாள்ளுகிபறாம்.

க ந்து

ரகாள்ளுமாறும்

இதற்ரகை

4. கிறிஸ்து சனபக் கட்டி சீரனமப்பு நிதி: Terrarium விற்பனை. இது ஒரு நிதி திரட்டும் முயற்சி. Terrariums
ஆர்டர் ரகாடுத்தவர்கள் இதற்காை ேணத்னத ரேலுத்தும்ேடி அன்புடன் பகட்டுக்ரகாள்ளுகிபறாம்.

5. K1 முதல் P6 வனரயி ாை ஓய்வுநாள் ேள்ளிப் பிள்னளகள் இன்று கான

பிக்னிக் ரேல்லுகிறார்கள்.

பிள்னளகளுக்காக ரஜபிக்கும்ேடி அன்புடன் பகட்டுக்ரகாள்ளுகிபறாம்.

6. ேனபயின் உபோசநாள் அக்வ ாபர் 7, 2017 (சனிக்கிழனம) Multi-purpose room-ல் நனடரேறும். பநரம்:
கான 10.00 மணி முதல் ேகல் 2.00 மணி வனர. ேனேபயார் அனைவரும் இதில் க ந்துரகாள்ள
உற்ோகப்ேடுத்துகிபறாம். ேனேயாக ஒருமைபதாடு கூடி ரஜபிப்போம். ஆண்டவருக்காக
பிரகாசிக்கும்ேடியாக ஆவியில் புதுப்பிக்கப்ேடுபவாம்.

7. ஞாைஸ்நாை ஆராதனை அக்வ ாபர் 8, 2017 அன்று ேகல் 1.00 மணிக்கு நனடரேறும். ஞாைஸ்நாைம்
ரேற்றுக்ரகாள்ேவர்களுக்காக ரஜபிக்குப்ேடி அன்புடன் பகட்டுக்ரகாள்ளுகிபறாம்.
ரேயர்கள்:
ரஜமீல் இைாவத்
ஆஷா d/o ஜகன் சிங்
ராஜ் ப்ரீத் கவுர்
கமல் ஜித்
பிரியங்கா
பமானிகா கவுர்
ககண்டீப் கவுர்
ேரம்வீர் சிங்
ரஜ்பீர்
ரஜ்பீர்
அபமலியா மாசி
மீரா கவுர்

8. Let’s go fishing with Jesus - நற்ரேய்தினய ஆண்டவனர அறியாதவர்களிடத்தில் ரகாண்டு ரேல்லும்
திருப்ேணி அக்படாேர் 8, 2017 (ரவள்ளிக்கிைனம) அன்று நனடரேறும் இதில் ேங்குரகாள்ள
ஆர்வமுனடபயார் Mrs ரூபி ரூஃேஸ் அல் து Mr ஜார்ஜ் பவதக்கண் அவர்கனள அணுகவும் .இரவு 7.30
மணிக்கு நாம் ஆ யத்தில் கூடி ரஜபித்து இத்திருப்ேணிக்குப் புறப்ேடுபவாம்.

அன்று கான 9.00 மணி முதல் நண்ேகல் 12.00 வனர நனடரேறும். ரேயற்குழு உறுப்பிைர்கள், ஆராதனை
உதவியாளர்கள், மற்றும் ஊழியக் குழுக்களின் ஒருங்கினணப்ோளர்கள் அனைவரும் க ந்துரகாள்ள
உற்ோகப்ேடுத்துகிபறாம்.

13. சனபயின் நிகழ்வுகள் – அக்வ ாபர் முதல் டிசம்பர் ேனர.
அக் 8 (ஞாயிறு) ேகல் 1.00 மணி - ஞாைஸ்நாை
ஆராதனை
அக் 15 (ஞாயிறு) மான 6.30 மணி - ேனேயின்
ஆண்டு நினறவு ஸ்பதாத்திர
அர்ப்ேணிப்பு
ஆராதனை (ஒருங்கினணந்த ஆராதனை)
அக் 21 (ேனிக்கிைனம) கான 9.00-நண்ேகல் 12.00 ேனேயின் திட்டமிடுதல் கூட்டம்
அக் 22 (ஞாயிறு) கான 8.00 மணி - திடப்ேடுத்தல்
ஆராதனை
நவ 4 (ேனிக்கிைனம) - பேராயத்தின் உேவாே
ரஜேம்
நவ 10 (ரவள்ளிக்கிைனம)& 11 21 (ேனிக்கிைனம) சிைாட் கூட்டங்கள்
நவ 19 (ஞாயிறு) மான 5.30 மணி -ஓய்வுநாள்
ேள்ளி கிறிஸ்மஸ் ரகாண்டாட்டம்

நவ. 26 (ஞாயிறு) மான 6.45 மணி - இந்திய
நண்ேர்கள் தமிழ் ஊழியம் கிறிஸ்துமஸ்
ரகாண்டாட்டம்
டிே 3 (ஞாயிறு) மான 7.00 மணி - கிறிஸ்மஸ்
கீத ஆராதனை (தமிழ்)
டிே 8 (ரவள்ளிக்கிைனம) - ரேக் கிபயா
வட்டாரத்தில் கிறிஸ்மஸ் ோடல்கள்
அக் 9 (ேனிக்கிைனம) மான 5.30 மணி ேனேயின் கிறிஸ்மஸ் ரகாண்டாட்டம்
டிே 10 (ஞாயிறு) மான 5.00 மணி கிறிஸ்மஸ் கீத ஆராதனை (ஆங்கி ம்)
டிே 20 (புதன்) & 22 (ரவள்ளி) - இல் ங்களில்
கிறிஸ்மஸ் ோடல்கள்
டிே 24 (ஞாயிறு) இரவு 11.0 மணி - கிறிஸ்மஸ்
ேண்டினக ஆராதனை

14. திரு ஃபிலிப் இங் (Mr Philip Ng), CEO, Far East organization அேர்கவளாடு ஒரு கைந்துனரயா ல்: நாள்:
அக்படாேர் 6, 2017; பநரம்: இரவு 7.30-9.30 மணி வனர. இடம்; Chapel of the Holy Spirit, St Andrew’s Village, 3
Sorby Adams Drive. அனைவரும் க ந்து ரகாள்ளும்ேடி உற்ோகப்ேடுத்துகின்பறாம். ேதிவு ரேய்துரகாள்ள:
http://bit.ly/savdialogue01

15. வபராயத்தின் திருப்பணி ஊழிய மகாநாடு: நாள்: 17-19 அக்படாேர் 2017: இடம்: ேரிசுத்த அந்திபரயா
கதீட்ரல் பதவா யம். New Sanctuary. https://tinyurl.com/dmc-anglican2017. கட்டணம்:$20. வரபவற்பு
பமனேயில் தங்களது ரேயர் அட்னடனயப் ரேற்றுக்ரகாள்ளும்போது கட்டணத்னத ரேலுத்த ாம்.
16 Congratulations to Mr & Mrs Kngston. Mr & Mrs கிங்ஸ்டன் அவர்களுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள். ஆண்டவர்
அளித்த ஈவாகிய ரேல்வன் பினரேன் படவிஸ்-க்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி ரேலுத்துகிபறாம். பிள்னளனய
ஆண்டவரின் ோனதயில் வளர்த்திட பதனவயாை எல் ாவற்னறயும் ஆண்டவர் அருளிச் ரேய்வாராக.

