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ශ්රී ල ාංකික කත ෝලික සභ ව

ශුද්ධ ව සභ ඉතිහසය
ඳෘතුග්රීසීන්
ඳමිණීමට
තඳර අලධිය

නිදහසින් ඳසු

යුගය

ඳෘතුග්රීසීන් මුහුදුබ ප්රතද්
ඳනය කළ අලධිය

බ්රි න්ය යුගය
අලධිය

න්තද්සීන් මුහුදුබ ප්රතද්
ඳනය කළ අලධිය
අලධිය

ඳෘතුගීසීන් ඳමිණීමට තඳර අනුරධපුරතේ ක්රිසතු භක්තිකයන් ගලසුන බලට සක්ෂි.
6 ලන සියලතසේ තකොසතමෝස ඉන්ත ොක්ප්ටයුසටසතේ තමොතඳොේර-පිය
නමති කෘතිය
අනුරධපුරතයන් හමුව කුරුසතේ ාංඡනය

පෘතුගීසීන් මුහුදුබඩ ප්රතේශය ප ලනය කළ අවධිය
1543 දී ාංකලට ඳළමු ධර්ම ද කණ් යම තස ප්රැන්සිසකනු ධර්මද ලරු ඳමිණ
ඉ  උද්තයෝගිමත්ල ධර්මද කටයුතු ල තයදුනහ.
ඳලදි නිකයන්ට අයත් ධර්මද ලරුන්

තේසු නිකයික
ධර්මද ලරු

අගුසතීන නිකයික
ධර්මද ලරු
ඥමිනිකන නිකයික ධර්මද ලරු
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න්තද්සි ඳන කතේ කත ෝලිකයන්ට එල් ව බධක
කත ෝලික පියලරුන් රටින් පිටුලහල් කිරීම
අප්රසිද්ධිතේ තහෝ කත ෝලික දහම ඇදහීම හනම් වීම
දිලය පූජල ඳලත්වීම හනම් වීම
කත ෝලික තදව් මදුරු , ඳසල්,පුණය ආය න වින කිරීම.
තරඳරමදු දහම ඳමණක් ඉගන්වීම
තරඳරමදු තද්ලසථන ල සිදු කරනු තනොබන විලහ හ තබෞතීසම
තනොපිළිගනීම.

ශ්රී ාංකතව් අතඳෝසතුලුලරය (භගයලන් ුසතසේලස පියතුම
තමතුම ඉන්දියතව් තගෝල ප්රතද්තේ සන්තකෝල් නම්
ග්රමතේ 1651.04.21 උඳ බීය
ක්රිසතටෝඳර්ලස හ මරිය මිරැන්  තදමපියන් විය.
1676 තමතුම පූජකලරය බීය
තමතුම ඉන්දීය ඔරත ෝරියනු නිකතේ පූජ ප්රසදි
තුමකු තස තසේලය කතල්ය.
1687 කම්කරුලකු තස තලස ලළතගන තලළ
නලකින් මන්නරමට ඳමිණිතේය.
තමතුම සිදු කළ ප්රතිහර්යයන්
o දඩි නියඟයකදී මහනුලර රජධනියට ලසස
බ දීම
o දදුරු ඔතයන් ඳ ගමනින් එත ර වීම
o නි අලියකු තමල් කිරීම යනදියයි
අන්නව්, මුහුප්පු, සන්ක්රිසතියන් යනදී ගිහිනයකයින් ඳත් තකරිණි.
ක්රි.ල.1711 ජනලරි මස 16 ලන දින සලර්ගසථ ලන විට ලයස අවුරුදු 60 කි.
අවුරුදු 35ක පූජක දිවිතයන් අවුරුදු 24ම ාංකතව් තසේලය කර ඇ .
එතුමතේ අලසන ඔලදන කිසියම් තකතනකු මුළු ජීවි කය තුළම තනොසක
හරිය තදයක් ඔහුතේ මරණ තමොතහොතත්දී ඉටුකරග තනොහක.
1995 ජනලරි 21 දින ශුද්ධ ව තදලන ුසලම් ඳවුලු මුනිතුම එතුමල
භේයලරයට ඔසලන දි.
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ගරු ජ තකෝතේ තගොන්ස ල්තවස් පියතුම
ක්රි.ල.1705 දී ගරු ජතකෝතම් තගොන්සල්තලස
පියතුම ාංකලට ඳමිණිතේය.
සිාංහ හ තදමළ තඳොත් රශියක් ග්රන්ථරඪ
කතළේය.ඒල නම්
තද්ල තව්ද පුරණය
තව්ද කලය
ඳසන් තඳො
මාංග ගී ය
තද්ශීය කිතුනු සහි යයක් තගො නගීමට
පුතරෝගමී ව තමතුම ග්රන්ථකරණය , නටය
කල, සාංගී ය තුළ වි තසේලයක් කරන දි.

4. බ්රි නය යුගය
ඉාංග්රීසීහු 1815 මුලු දිලයිතන්ම බය හවුරු කර ගත්තත්ය.
ාංකල තුළ කමති ආගමක් ඇදහීමට හකි විය.

බ්රි න්ය යුගය තුළ තමරට තසේලය සහ ඳමිණි ධර්මද නිකයන්
සිල්තලසබතරෝනදිකන නිකය.
නිර්ම මරිය නිකය
තේසු නිකය
ද සල් තසොතහොයුරන්තේ ඳවිදි නිකය
මරිසථ තසොතහොයුරන්තේ ඳවිදි නිකය
ශු.ඳවුතල් කනය තසොයුරියන්තේ නිකය
ෆරැන්සිසකන කනය තසොතහොයුරියන්තේ ඳවිදි නිකය
දිළිඳුන්තේ කු  තසොයුරියන්තේ ඳවිදි නිකය.
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