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
26/05/19 (ஞாயிறு)

27/05/19 (திங்கள்)
28/05/19 (வெவ்ொய்)
29/05/19 (பு

ன்)
30/05/19 (வியாழன்)
31/05/19 (வெள்ளி)

01/06/19 (ெனி)

02/06/19 (ஞாயிறு)

26/05/19 (ஞாயிறு))
27/05/19 (திங்கள்)
30/05/19 (வியாழன்)
31/05/19 (வெள்ளி)
31/05/19 (வெள்ளி)

நேரம்

பங்கின் திருப்பலி நேரங்கள்
திருப்பலி

காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00

திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்

காலை 7.00
காலை 7.00
காலை 7.00
காலை 7.00
இரவு 8.00
மாலை 7.30
இரவு 8.00
காலை 7.00
மாலை 5.30
மாலை 6.00
இரவு 8.30
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00

திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
சமூக திருப்பலி
தசபமாறல
திருப்பலி
திருப்பலி ஆங்கிைம்
நவநாள் கேபம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி – யூ.பி.எம்
திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்

காலை 8.15
இரவு 8.30
இரவு 8.15
இரவு 8.30
இரவு 8.30

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

மரியாளின் சேலை
அருங்ககாலை கேபக்குழு
விவிலிய வகுப்பு – (மத்ச யு பகுதி 2)
பாைற்குழு
ஆர்.சி.ஐ.ஏ

குறிப்பு
பாஸ்கா காலத்தின்
ஆைாம் ஞாயிறு
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
வார ோட்கள்
சனி

பாஸ்கா காலத்தின்
ஏழாம் ஞாயிறு

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

உங்கள் காணிக்றககளுக்கு மனமார்ந்ே நன்றி
மு ைாவது காணிக்லக 18.05.2019 & 19.05.2019 - ரி.ம 11,969.00
ஞான அறை
நன்ககாலை வழங்க விரும்புசவார், ஆைால் அவர்களுக்கு ரசீது ச லவயில்லை எை நிலைத் ால்,
ங்களின் நன்ககாலைகலை வாக்குறுதி அட்லையுைன் இலைத்து அங்கு லவக்கப்பட்டிருக்கும்
கபட்டிக்குள் சபாடும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகிறீர்கள்.
பங்கு மக்கள் யாகரனும் இன்னும் வாக்குறுதி அட்லைகலை கபைவில்லை என்ைால் ஆைய
வாயிலில் அ லை கபற்றுக்ககாள்ைைாம்.
சமலும் ஆன்லைன் வங்கி இருந்ச ா அல்ைது காசோலை வழியாக பைம் அனுப்ப விரும்புசவார்
கீழ்கண்ை விவரங்கலை குறித்துக்ககாள்ைவும்.
கபயர் : Church of the Holy Family
எண் : 186-201-200340-4
வங்கி : AmBank
கட்ைைம் குறிப்பு: Donation-RF

அறிவிப்புகள் & பங்கின் நிகழ்வுகள்
குழந்றேகளின் திருமுழுக்கு
ஆைய சீரலமப்பு பணி காரைமாக, குழந்ல களின் திருமுழுக்கு குருவாைவரின் அறிவுலரயின்படி
நலைகபறும்.
மறைக்கல்வி வகுப்பு
வரும் சம 19 மு ல் ஜூன் 02 வலர மலைக்கல்வி வகுப்புகள் நலைகபைாது. (விோக திைம் மற்றும்
பள்ளி விடுமுலை). ஜூன் 09 திகதி வழக்கம்சபால் மலைக்கல்வி வகுப்புகள் நலைகபறும்
ஏறழகளின் பணிக்குழு – இரத்ேோனம்
வரும் இஸ்ைாமியர்களின் சநான்பு மா த்தில், ஏலழகளின் பணிக்குழு இரத் ாை மூகாம் ஒன்றிலை
ஏற்பாடு கேய்துள்ைைர்.
திகதி : 26 சம 2019 தநரம் : காலை 8.30 – நண்பகல் 12.30 வலர
இடம் : திருக்குடும்ப ச வாைய, மண்ைபம்.
இரத் ாைம் வழங்க விரும்புசவார் 17 வயதிற்கு சமற்பட்ைவராகவும், அவர்களின் எலை ஏைக்குலைய
50கி.சைா-வுக்கும், மற்றும் உைல் ஆசராக்கியமாகவும் இருத் ல் சவண்டும்.
மறைப்பரப்பு ஆண்டு டி-சட்றடகள்.
பங்கில் இந் டி-ேட்லைக்காக முன்பதிவு கேய்து பைம் கேலுத்தியவர்கள், இவ்வார இறுதி
திருப்பலிக்குப் பின், ங்களின் விவரங்கலை ககாடுத்துப் கபற்றுக்ககாள்ைைாம்.
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)
மாமறைமாவட்ட இறைஞர்கள் ஒன்றுகூடல் 2019 (AYPA)
திகதி : 09 ஆகஸ்டு 2019 (கவள்ளி) - 12 ஆகஸ்டு 2019 (திங்கள்)
இடம் : மாசஜாடி லமயம். வயது : 18-39
கட்ைைம் : ரி.ம 150 (வயது 18-24) / ரி.ம 300 (வயது 25-39)
பதிவு : https://goo.gl/e7OYGb க ாைர்புக்கு: Laura @ laura@asayokl.org Agnes @ agnes@asayokl.org
திருப்பலி தநர மாற்ைம் – ஆலய மறுசீரறமப்பு பணி.
க ாைங்கப்படும் திகதி : 08 ஜூன் 2019
ேனிக்கிழலம மாலை மு ைாவது திருப்பலி – மாலை 5.00 மணிக்கு ககாண்ைாைப்படும்
ேனிக்கிழலம மாலை இரண்ைாவது திருப்பலி – மாலை 7.15 மணிக்கு ககாண்ைாைப்படும்.
ஆங்கிை திருப்பலிக்கு கேல்ை விரும்பும் பங்கு மக்கள் ேனிக்கிழலம நலைகபறும் திருப்பலி
ககாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துக்ககாள்ை சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்ைைர். சமலும் ஆைய மறுசீரலமப்பு
பணி காைத்தின் சபாது ேனிக்கிழலம நவநாள் கேபம் நலைகபைாது. ஞாயிற்றுக்கிழலமகளின்
திருப்பலிகள் வழக்கம்சபால் நலைகபறும்.
தபந்ேதகாஸ்தே திருவிழிப்பு (ேமிழில்)
திகதி : 08 ஜூன் 2019 (ேனி) தநரம் : இரவு மணி 10.00 – காலை 6.00 வலர
இடம் : திருக்குடும்ப ச வாைய மண்ைபம்.
தூய ஆவியாரின் அருட்கபாழிலவ கபற்றுக்ககாள்ை அலைவரும் கைந்துக்ககாள்ை
அலழக்கப்படுகின்றீர்கள்.
சமல் விவரங்களுக்கு அருங்ககாலை கபாறுப்பாைர் ேசகா. கமர்லின் (016-919 2027) அவர்கலை
க ாைர்பு ககாள்ைவும்.

