திருக்குடும்ப தேவாலயம் காஜாங்
11, JALAN GEREJA, 43000 KAJANG

தோறலதபசி எண் : 03-8733 1154, தோறலநகல் : 03-8733 0471
அகப்பக்கம் :www.hfckajang.org.my மின்அஞ்சல் :hfckajang@gmail.com
Scan for updates

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

திகதி
14/04/19 (ஞாயிறு)

15/04/19 (திங்கள்)
16/04/19 (செவ்வாய்)
17/04/19 (பு

ன்)
18/04/19 (வியாழன்)
19/04/19 (சவள்ளி)

நேரம்
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00
காலை 7.00
காலை 7.00
காலை 7.00
இரவு 8.00
காலை 9.30
காறல 10.00
மாலை 2.30
மாலை 3.00
மாலை 7.30
இரவு 8.00
இரவு 8.30

20/04/19 (ெனி)
21/04/19 (ஞாயிறு)

14/04/19 (ஞாயிறு)
08/04/19 (திங்கள்)

காலை 9.00
இரவு 8. 00
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00
மாலை 5.00
காலை 8.15
இரவு 8.30

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

பங்கின் திருப்பலி நேரங்கள்
திருப்பலி
திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
சமூக திருப்பலி
சிலுறவப் பாறே (ேமிழ்)
சடங்கு (ேமிழ்)
சிலுலவ பால (ஆங்கிைம் &சீைம்)
ேைங்கு (ஆங்கிைம் & சீைம்)
சிலுலவ பால (ஆங்கிைம் &.மைாய்)
ேைங்கு (ஆங்கிைம் &.மைாய்)
ேைங்கு (யூ.பி.எம்)

காலை இலைசவண்ைல்
சமூக திருப்பலி
திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்
திருப்புகழ் மாலை

குறிப்பு
குருத்து ஞாயிறு
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
புனிே வியாழன்
புனிே தவள்ளி

ஈஸ்டர் திருவிழிப்பு
உயிர்ப்பின் ஞாயிறு

பங்கு நிகழ்சிகள்
மரியாளின் சேலை
அருங்ககாலை கேபக்குழு

கத்ச ாலிக்க லமயம் (B)
ஞாை அலை

உங்கள் காணிக்றககளுக்கு மனமார்ந்ே நன்றி
மு ைாவது காணிக்லக 06.04.2019 & 07.04.2019 - ரி.ம 16,197.00
இரண்ைாவது காணிக்லக 06.04.2019 & 07.04.2019 - ரி.ம 10,850.00
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.
ஆலய அலுவலகம்
வரும் ஏப்ரல் 19 (புனி கவள்ளி) மற்றும் ஏப்ரல் 20 (புனி ேனி) ஆகிய இரு திைஙுகளில் ஆைய
அலுவைகம் மூைப்பட்டிருக்கும். சமல் விவரங்களுக்கு மற்றும் அவேர ச லவகளுக்கு
ேசகா. கேல்வா (017-605 2828) அல்ைது ேசகா. வில்ேன் (016-2205693) அவர்கலை க ாைர்பு ககாள்ைவும்.

அறிவிப்புகள் & பங்கின் நிகழ்வுகள்
இறைஞர்கள் ஒன்றுகூடல் & ஏறழகளுக்கு உணவு வழங்குேல்
திகதி : 14 ஏப்ரல் 2019 (ஞாயிறு)
சேரம் : காலை 11.00 – மாலை 5.00
இடம் : காஜாங் மற்றும் கேமினி ேகரம்
இலைஞர்கள் அலைவரும் கைந்துக்ககாள்ளும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.
மறைக்கல்வி வகுப்பு
வரும் ஏப்ரல் 21 திகதி, மலைக்கல்வி வகுப்புகள் ேலைகபைாது. சமலும் வரும் ஏப்ரல் 28 திகதி
மலைக்கல்வி வகுப்புகள் வழக்கம்சபால் ேலைகபறும்.
* ஜம்பூரி - (படிவம் 1- படிவம் 4) மாைவர்களுக்காை ஜம்பூரி வரும் ஏப்ரல் 27 திகதி கத்ச ாலிக்க
லமயம் A & B ேலைகபறும்.
ஆலய சீரறமப்புக்கு - நன்தகாறட
நன்தகாறட பங்கு மக்கள் ங்கள் ேன்ககாலைகலை சபாை சிைப்பு ேன்ககாலை 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.
ஆலயத்தில் உள்ை புனிே தபாருட்கறை பாதுகாத்து, திருப்பலிக்கான தபாருட்கறை ேயார் தசய்யும்
உேவியாைர் – தேறவப்படுகின்ைனர்.
வார ோள் திருப்பலி, ஞாயிறு திருப்பலி, திருமுழுக்கு, திருமைம் மற்றும் இைப்பு
திருப்பலி/ேைங்கிற்காை, மற்றும் பிை பணிக்காை கபாருட்கலை யார் கேய்யும் உ வியாைர்,
ஆையத்தில் உள்ை புனி கபாருட்கலை காக்கும் காப்பாைர் ச லவப்படுகின்ைைர்.
ஆர்வமுள்ைவர்கள் மலை ந்ல என்ட்ரூ அல்ைது மலை ந்ல வின்ேன்ட் அவர்கலை ேந்திக்கும்படி
சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.
காகாப்தப (KAGAPE)
திகதி : 20 ஜூலை 2019 (ேனிக்கிழலம)
இடம் : புனி . பிரான்சிஸ் அசீசியார், கேராஸ்
தநரம் : மாலை 1.00 (கைச்ோர நிகழ்வுகள்) மாலை 5.00 (கேபமாலை) மாலை 5.30 (திருப்பலிஅ லை
க ாைர்ந்து மற்ை நிகழ்வுகள்)
ஈஸ்டர் தபரணி 2019
திகதி : 04 சம 2019
தநரம் : மாலை 2.90 – மாலை 6.00 வலர.
இடம் : யூ.வா. பள்ளி
டி-ேட்லைகள் : ரி.ம 15.50 (ஏப்ரல் 18 பிைகு அ ன் விலை ரி.ம 18.00
திருப்பலிக்குப் பின் இ ற்காை பதிவு ஆைய வாயிலில் ேலைகபறும்.
சமல் விவரங்களுக்கு ேசகா.நிர்மைா 011-18580377 அவர்கலை க ாைர்பு ககாள்ைவும்.
இரக்கத்தின் ஆண்டவர் தபருவிழா
திகதி : 28 ஏப்ரல் 2019 (ஞாயிறு)
தநரம் : மாலை 3.00 மணி
சமலும் வரும் ஏப்ரல் 22 மு ல் ஏப்ரல் 27 வலர ஒவ்கவாரு ோளும் இரவு மணி 8.00க்கு ேவோள் கேபம்
ேலைகபறும்.
சிறைச்சாறல பணிக்குழு
வரும் ஏப்ரல் 19 திகதி, புனி கவள்ளி அன்று சிலைச்ோலை பணிக்குழு ஆைய வைாகத்தில் ஒரு
முகப்லப திைந்து லவத்திருக்கும். லகதிகளுக்காக கேப அட்லைகள் மற்றும் கேப பரிந்துலரகள் அங்கு
லவக்கப்படும். பங்கு மக்கள் அ லை இல்ைத்திற்கு எடுத்துச்கேன்று கமழுகுவர்த்தி ஏற்றி
கேபிக்கும்படி சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.
தமழுகுவர்த்தி மற்றும் தமகுவர்த்திறய றவப்பேற்கான குவறலகள்
ஈஸ்ைர் திருவிழிப்பு திருப்பலியில் மற்றும் உயிர்ப்பின் ஞாயிறு திருப்பலியில், பங்கு மக்கள் ங்கள்
கோந் கமழுகுவர்த்திகலை ககாண்டு வரும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்றீர்கள்.

