කත ෝලික ධර්මය

10 තරේණිය

පරිත්යාගශීලී ජීවිත්ාදර්ශ
ශු.තෙලන ජුලාම් ඳාවුලු මුනිතුමා

භාගයලන් ත තර්වා මව්තුමිය

ශු.මැක්සිම් ලියන් තකොල්තේ මුනිතුමා

ගරු මයිකල් රුද්රාගු පියතුමා

තෙලන ජුලාම් ඳාවුලු මුනිතුමා

1920 මැයි මව 18 ලන දින තඳෝන් තේදී උඳ දි.
බාධක මැෙ අධයාඳන කටයුතු වාර්ථක කර උවව් අධයාඳනය ැබීය.
1946 දී පූජකලරයෙ 1958 දී රෙගුරු අභිතේකෙ බා 1967දී කාදිනල් ඳෙවියට ඳත්
වී 1978 තෙලන ජුලාම් ඳාවුලු නමින් ඳාප් ධූරයට ඳත්වශ.
1995.01.20 දින ශ්රී ංකාලට ලැඩම කෂ එතුමා 1995 ජනලාරි මව 21 දින
ලන්ෙනීය ජුතවේලාව් පියතුමාල භාගයලරයට ඔවලන දි.
වැකසුම:- අයි.එම්.ඇතෝසිය - අ/රත්මල්ගශලැල ම.වි
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නැතගනහිර ශා බටහිර ජර්මනිය තලන් කෂ බර්ලින් ාප්ඳය බි ෙමා රට එක්වත්
කිරීමට මූලික වතේය.
එතුමාට තලඩි ැබීමට ඳැමිණි අලි අග්කාට වමාල දීමට ඳලා තමතුමා මැලි
තනොවීය.
2005 අතරේල් මව තෙතලනි දින ව්ලර්ගව්ථ ව තමතුමා 2011 මැයි මව 01 දින
භාග්යලරයටෙ 2014 අප්තර්ල් මව 27 දින ශුද්ධලරයට ඔවලන දි.

භාගයයවන්ත් තත්තර්සා මව්තුමිය
භාග්යලන්
ත තර්වා මව්තුමිය
1910
අතගෝව්තු මව 26 දින ඇල්බීනියාතව්දී උඳ
ැබුලාය.
ෙශවයලන
විතේදී
ඳවුතන්
වමුතගන
තොතරතටෝ ඳැවිදි නිකායට ඇතුළු වලාය.
1929 දී ඉන්දියාලට ඳැමිණි එතුමිය 1931.05.24
දින ත තර්වා නමින් තව්ෙ භාර ගත් ාය.
ශුද්තධෝත් ම පියතුමාතගන් විතේ අලවරයක් ැබ 1948 අතගෝව්තු මව 17 ලන
දින "ෙයාතව් දතිකාතලෝ" නැමැති ඳැවිදි නිකාය ආරම්භ කෂාය.
දිළිඳු ෙරුලනට ආශාරඳාන ලලින් තඳෝණය කර අධ්යාඳනය බා දුන්නාය.
ජාති ආගම් කු තේෙ තනො කා අවරණ ෙරුලන් අනාථයන් තරෝගීන් ශා
මරනාවන්න වලන්ට එතුමියතග් තවලන තු ආෙරය තනොඅඩුල ැබිණි.
ඒඩ්ව් තරෝගීන් වශා ඳෂමු නිලශන නිව්තයෝර්ක් නගරතේ විලෘ කරන දි.
ක්රිව්තුව් ලශන්තවේතග් කල්ලාරි යාගයට ම ජීවි තයන් වාක්ෂි ෙැර තමතුමිය
අවරණ වරණ දතිකාල ශා ජීලමාන වාන්තුලරිය යන විරුොලලි ැබුලාය.
1997 වැප් ැම්බර් මව 05 දින තමතුමිය ව්ලර්ගව්ථ වලාය.

වැකසුම:- අයි.එම්.ඇතෝසිය - අ/රත්මල්ගශලැල ම.වි
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2003 ඔක්ත ොම්බර් මව 19 ලන දින ශු.II ජුලාම් ඳාවුලු මුනිතුමා විසින් එතුමියල
භාගයලරයට ඔවලන දි.
ඒඩ්ව් තරෝගීන් වශා ඳෂමු නිලශන නිව්තයෝර්ක් නගරතේ විලෘ කරන දි.
ක්රිව්තුව් ලශන්තවේතග් කල්ලාරි යාගයට ම ජීවි තයන් වාක්ෂි ෙැර තමතුමිය
අවරණ වරණ දතිකාල ශා ජීලමාන වාන්තුලරිය යන විරුොලලි ැබුලාය.
1997 වැප් ැම්බර් මව 05 දින තමතුමිය ව්ලර්ගව්ථ වලාය.
2003 ඔක්ත ොම්බර් මව 19 ලන දින ශු.II ජුලාම් ඳාවුලු මුනිතුමා විසින් එතුමියල
භාගයලරයට ඔවලන දි.

වැකසුම:- අයි.එම්.ඇතෝසිය - අ/රත්මල්ගශලැල ම.වි
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