திருக்குடும்ப நதவாலயம் காஜாங்
11, JALAN GEREJA, 43000 KAJANG

ததாறலநபசி எண் : 03-8733 1154, ததாறலேகல் : 03-8733 0471
அகப்பக்கம் :www.hfckajang.org.my மின்அஞ்சல் :hfckajang@gmail.com

பங்கு குருவாைவர் : மலைதிரு. என்ட்ரு கூய்
பங்கு துலண குருவாைவர்: மலைத்திரு. பிலிப் சுவா
பங்கு துலண குருவாைவர்: மலைத்திரு. வின்ேன்ட் ச ாமஸ்

திகதி
17/03/19 (ஞாயிறு)

18/03/19 (திங்கள்)
19/03/19 (வெவ்ொய்)
20/03/19 (புதன்)
21/03/19 (வியாழன்)
22/03/19 (வெள்ளி)
23/03/19 (ெனி)

24/03/19 (ஞாயிறு)

நேரம்

பங்கின் திருப்பலி நேரங்கள்
திருப்பலி

காலை 7.00 திருப்பலி தமிழ்
காலை 9.00 திருப்பலி ஆங்கிைம்
காலை 11.00 திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்
பகல் 1.00
காலை 7.00 திருப்பலி ஆங்கிைம்
காலை 7.00 திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ேறடதபைாது – குருவானவர்களின் ஒடுக்கம்
காலை 7.00
மாலை 7.30
காலை 7.00
மாலை 5.30
மாலை 6.00
இரவு 8. 30
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00

கல்லூரி/பல்கலைக்கழக குழு :
ேசகா. மார்கிசரட் கபசரய்ரா ஆர்.ஜீ.எஸ்
pereiramargaret01@yahoo.com

திருப்பலி ஆங்கிைம்
சிலுறவப் பாறத அதறனத் ததாடர்ந்து
திருப்பலி
திருப்பலி ஆங்கிைம்
நவநாள் கேபம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி (யு.பி.எம்)
திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்

குறிப்பு
தவக்கால இரண்டாம் ஞாயிறு
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார இறுதி ோட்கள்
தவக்கால மூன்ைாம் ஞாயிறு

பங்கு நிகழ்சிகள்
17/03/19 (ஞாயிறு)
18/03/19 (திங்கள்)
21/03/19 (வியாழன்)
22/03/19 (வெள்ளி)
23/03/19 (வெள்ளி)

காலை 8.15
இரவு 8.30
இரவு 8.30
இரவு 8.30
இரவு 8.30

மரியாளின் சேலை
அருங்ககாலை கேபக்குழு
விவிலிய வகுப்பு
பாைற்குழு
ஆர்.சி.ஐ.ஏ

கத்ச ாலிக்க லமயம் (B)
ஞாை அலை
மலை ந்ல கென்றிசயாட்
ஆையம்
கத்ச ாலிக்க லமயம்

உங்கள் காணிக்றககளுக்கு மனமார்ந்த ேன்றி
மு ைாவது காணிக்லக 09.03.2019 & 10.03.2019 - ரி.ம 10,759.00
ஞான அறை
சமல் அறிவிப்பு வரும் வலர, ஞாை அலை வாக்குறுதி அட்லைகள் மற்றும் நிதிலய திரட்ை
உபசயாகிக்கப்படும்.
கவனத்திற்கு : சிறிய குழந்ல கலை லவத்திருக்கும் கபற்சைார்கள் ச வாையத்திற்கு உள்சை அமர
சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.
மறைக்கல்வி பணிக்குழு
இன்று மார்ச் 17 திகதி மலைக்கல்வி வகுப்புகள் வழக்கம்சபால் நலைகபறும்.
தவக்கால திருவழிப்பாடு பயிற்சி
திகதி : 06 ஏப்ரல் 2019. நேரம் : காலை 8.30 மு ல் மாலை 3.00
காலை சிற்றுண்டி & மதிய உணவு வழங்கப்படும்)
பங்கு மக்கள் அலைவரும் கைந்துக் ககாள்ளும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்டுகின்றீர்கள்.
திருப்பலிக்குப் பின் இ ற்காை பதிவு நலைகபறும்.

அறிவிப்புகள் & பங்கின் நிகழ்வுகள்
விவிலிய வகுப்பு (மாற்கு ேற்தசய்தி)
விவிலிய வகுப்பு வரும் 21 மார்ச் 2019 வழக்கம் சபால் இரவு மணி 8.30-க்கு மலை ந்ல
கென்றிசயாட் அலையில் நலைகபறும். பங்கு மக்கள் அலைவரும் இவ்வகுப்பில் கைந்து
பயன்கபறும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள். (மாற்கு நற்கேய்தி)
இறைஞர்கள் ஒன்றுகூடல்
திகதி : 24 மார்ச் 2019 (ஞாயிறு)
நேரம் : மாலை 4.30 – மாலை 7.30 வலர
இடம் : திருக்குடும்ப ச வாைய சிற்ைாையம்.
அலைத்து இலைஞர்களும் இந் ஒன்றுகூைலில் கைந்துக்ககாள்ளும்படி அன்புைன்
சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள். சமல் விவரங்களுக்கு ேசகா. கமல்வின் (016-376 7293) அவர்கலை
க ாைர்பு ககாள்ைவும்.
மாமறை மாவட்ட தவக்கால பாவசங்கீர்த்தன சடங்கு
18 மார்ச் 2019 (திங்கள்) – குவாைாலுப்சப அன்லை (புச்சோங்) –இரவு மணி 8.00
20 மார்ச் 2019 (பு ன்) – புனி திசரோ ச வாையம் (நிைாய்) – மாலை 7.30
20 மார்ச் 2019 (பு ன்) – பத்திமா அன்லை ச வாையம் (பிரிக்பீல்ட்சு) – மாலை 7.30
21 மார்ச் 2019 (வியாழன்) - இரக்கத்தின் ஆண்ைவர் ச வாையம், (ொ ஆைாம் – மாைை 7.00
ஆலய சீரறமப்புக்கு - ேன்தகாறட
ேன்தகாறட பங்கு மக்கள் ங்கள் நன்ககாலைகலை சபாை சிைப்பு நன்ககாலை கபட்டி ஒன்று ஆைய
வாயிலில் லவக்கப்பட்டுள்ைது.
சமலும் சிைப்பு கவுன்ைர்கள் ஞாை அலையில் (ஒவ்கவாரு ேனிக்கிழலம மாலை 5,00 – இரவு 8.00
வலர மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழலம காலை 8.00 – மாலை 3.00) வலர இயங்கும்.
ஆலய சீரறமப்பு பணி - குளிரூட்டி – இ ற்காை விைக்க கூட்ைம் வரும் ஏப்ரல் மா க ாைக்கத்தில்
நலைகபறும், குளிரூட்டிலய, விநிசயாகம் கேய்வ ற்கும் நிறுவுவ ற்கும் உங்கள் நிறுவைத்திற்கு
விருப்பம் இருந் ால், முன் குதி மதிப்பீடுக்காக உங்கள் நிறுவைத்தின் சுயவிவரத்ல வரும் மார்ச் 30
திகதிக்குள் எங்களிைம் ேமர்ப்பிக்கும்படி சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள் சமல் விவரங்களுக்கு
ேசகா.கேல்வநா ன் (012-3140025) அவர்கலை க ாைர்பு ககாள்ைவும்.
ஸ்நசாய்ஸ் 47 ( தமிழ்)
திகதி : 22- 24 மார்ச் 2019 ( கவள்ளி காலை 10.00 – ஞாயிறு மாலை 5.00வலர)
இடம் : லூர்த் அன்லை ச வாையம், கிள்ைான் வயது : 23 - 39 வலர கட்டணம் : ரி.ம 130 ஒருநபருக்கு
ததாடர்புக்கு : அோசயா @ 03-20786101 அல்ைது மணிகமாழி மரியா (016-3282791) க ாைர்பு
ககாள்ைவும்.
நோய்ப்பூசுதல்
உங்கள் குடும்பத்தில் அல்ைது உங்களுக்கு க ரிந் ஒருவருக்கு சநாய்ப்பூசு ல் அருட்ோ ைம் வழங்க
சவண்டும் என்ைால், ஆைய அலுவைகத்தில் பதிந்துக்ககாள்ளும்படி அன்புைன்
சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள். இ ன் மூைம் குருவாைவர்கள் இத் லகசயாலர அறிந்து
அவர்களுக்கு ச லவப்படும் ஆன்மீகம் மற்றும் சமய்ப்புப்ணிலய வழங்க முடியும்.
ஆலயத்றத சுத்தம் தசய்ய ததாண்டூழியர்கள் நதறவப்படுகின்ைனர்.
இலை ன்லமக்கு அடுத்து தூய்லம, வாராந்திர அடிப்பலையில் ஆையத்ல சுத் ம் கேய்ய
க ாண்டூழியர்கள் வரசவற்கப்படுகின்ைைர். வழிப்பாடு இல்ைத்ல தூய்லமயாக லவத்துக்ககாள்ை
எங்கசைாடு இலணந்து கேயல்பை உங்கலை வரசவற்கின்சைாம்.
புனித திநரசா ஆலயத்திற்கு, புனித யாத்திறர.
திகதி : 23 மார்ச் 2019 (ேனி) நேரம் : மாலை 2.00 – மாலை 7.00 வலர
சபாக்குவரத்து வேதி ஏற்பாடு கேய்து ரப்படும்.
கட்ைணம் : ரி.ம 15.00. இ ற்காை பதிவு ஆைய வாயிலில் நலைகபறும்.
சிைப்பு மறைப்பணி ஆண்டு - டி-சட்றடகள் விற்பறன
திருப்பலிக்குப் பின் ஆைய வாயிலில் பணம் கேலுத்தி முன் பதிவு
கேய்து கபற்றுக்ககாள்ைைாம். விலை : ரி.ம 15

