திருக்குடும்ப தைவாலயம் காஜாங்
11, JALAN GEREJA, 43000 KAJANG

தைாறலதபசி எண் : 03-8733 1154, தைாறலநகல் : 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
16/06/19 (ஞாயிறு)

17/06/19 (திங்கள்)
18/06/19 (வெவ்ொய்)

ன்)
20/06/19 (வியாழன்)
21/06/19 (வெள்ளி)

நேரம்
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00
மாறல 6.00
காலை 7.00
காலை 7.00

19/06/19 (பு

22/06/19 (ெனி)

23/06/19 (ஞாயிறு)

09/06/19 (ஞாயிறு)
10/06/19 (திங்கள்)
13/06/19 (வியாழன்)
14/06/19 (வெள்ளி)
14/06/19 (வெள்ளி)

காலை 7.00
காலை 7.00
காலை 7.00
மாலை 6.00
காலை 7.00
காலை 9.00
காலை 11.00
பகல் 1.00
காலை 8.15
இரவு 8.30
இரவு 8.30
இரவு 8.30
இரவு 8.30

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

பங்கின் திருப்பலி நேரங்கள்
திருப்பலி

குறிப்பு

திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
மூதவாரு இறைவன்
திருப்பலி சீனம்
திருப்பலி மைாய்
திருப்பலி தசமினி, சிற்ைாலயம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
வார ோட்கள்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
வார ோட்கள்
திருப்பலி ககாண்ைாைப்பைாது குருவாைவர்களின் ஒடுக்கம்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
வார ோட்கள்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
வார ோட்கள்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
ேமூக திருப்பலி அ லைத் க ாைர்ந்து புனி
சனி
பவனி
திருப்பலி தமிழ்
திருப்பலி ஆங்கிைம்
கிறிஸ்துவின் திருவுடல்
திருப்பலி சீனம்
திருஇரத்ைம்
திருப்பலி மைாய்
மரியாளின் சேலை
அருங்ககாலை கேபக்குழு
விவிலிய வகுப்பு
பாைற்குழு
ஆர்.சி.ஐ.ஏ

கத்ச ாலிக்க லமயம் (B)
ஆைய மண்ைபம்
பலைய ஆையம்
ஆைய மண்ைபம்
கத்ச ாலிக்க லமயம்

உங்கள் காணிக்றககளுக்கு மனமார்ந்ை நன்றி
;

மு ைாவது காணிக்லக 08.06.2019 & 09.06.2019 - ரி.ம 11,379.00
இரண்ைாவது காணிக்லக – ரி.ம 12,120.00

ஞான அறை
நன்ககாலை வைங்க விரும்புசவார், ஆைால் அவர்களுக்கு ரசீது ச லவயில்லை எை நிலைத் ால்,
ங்களின் நன்ககாலைகலை வாக்குறுதி அட்லையுைன் இலைத்து அங்கு லவக்கப்பட்டிருக்கும்
கபட்டிக்குள் சபாடும்படி அன்புைன் சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகிறீர்கள்.
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
குழந்றைகளின் திருமுழுக்கு
ஆைய சீரலமப்பு பணி காரைமாக, குைந்ல களின் திருமுழுக்கு குருவாைவரின் அறிவுலரயின்படி
நலைகபறும்.

அறிவிப்புகள் & பங்கின் நிகழ்வுகள்
மறைக்கல்வி வகுப்பு
இன்று ஜூன் 09 திகதி மலைக்கல்வி வகுப்புகள் வைக்கம்சபால் நலைகபறும்.
திருப்பலி தநர மாற்ைம் – ஆலய மறுசீரறமப்பு பணி.
ேனிக்கிைலம மாலை மு ைாவது திருப்பலி – மாலை 5.00 மணிக்கு ககாண்ைாைப்படும்
ேனிக்கிைலம மாலை இரண்ைாவது திருப்பலி – மாலை 7.15 மணிக்கு ககாண்ைாைப்படும்.
ஆங்கிை திருப்பலிக்கு கேல்ை விரும்பும் பங்கு மக்கள் ேனிக்கிைலம நலைகபறும் திருப்பலி
ககாண்ைாட்ைத்தில் கைந்துக்ககாள்ை சகட்டுக்ககாள்ைப்படுகின்ைைர். சமலும் ஆைய மறுசீரலமப்பு
பணி காைத்தின் சபாது ேனிக்கிைலம நவநாள் கேபம் நலைகபைாது. ஞாயிற்றுக்கிைலமகளின்
திருப்பலிகள் வைக்கம்சபால் நலைகபறும்.
தபரிதயார்க்கான உறுதிபூசுைல் வகுப்பு
திருமுழுக்கு கபற்று இன்னும் உறுதிபூசு ல் அருட்ோ ைம் கபைா வர்களுக்காக சிைப்பு வகுப்பு
ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டுள்ைது. பதிவு கட்ைைமாக ரி.ம 15.00 கேலுத்தி உங்கள் கபயர்கலை
பதிந்துக்ககாள்ைைாம். சமல் விவரங்களுக்கு ேசகா. வின்சி (012-290 9354) அவர்கலை க ாைர்பு
ககாள்ைவும்.
திகதி : 23 ஜூன் 2019
தநரம் : மாலை 3.00 – மாலை 5.00 வலர
இடம் : ஆர்.சி.ஐ.ஏ அலை
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 (ேனிக்கிைலம)
இடம் : புனி . பிரான்சிஸ் அசீசியார், கேராஸ்
தநரம் : மாலை 1.00 (கைச்ோர நிகழ்வுகள்) மாலை 5.00 (கேபமாலை) மாலை 5.30 (திருப்பலி அ 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
கிறிஸ்துவின் திருவுடன் & திருஇரத்ைம் தபருவிழா
திகதி : 22 – 23 ஜூன் 2019
ேமூக திருப்பலி ேனிக்கிைலம (22 ஜூன் 2019) மாலை 6.00 மணிக்கு ககாண்ைாைப்படும் அ லை
க ாைரந்து புனி பவனி நலைகபறும்.
மரியாளின் சகபி முன் நற்கருலை ஆசீர்வா ம் நலைகபறும், அ லை க ாைர்ந்து ஒன்றுகூைல்
நலைகபறும்.
சமூக தைாடர்பு பணிக்குழு
நமது பங்கின் ேமூக க ாைர்பு பணிக்குழு, வலரக்கலை நிபுைர், புலகப்பை மற்றும் வீடிசயா
ஒளிப்பதிவாைர், வீடிசயா பதிப்பாசிரியர் எழுத் ாைர் சபான்ை திைலமயுலையவர்கலை இக்குழுவில்
இலைந்து பணியாற்ை வரசவற்கிைது, ஆர்வமுள்ைவர்கள், ேசகா. சகரல் (012-3930346) அல்ைது
ேசகா.ரூபன் (012-3616 150) அவர்கலை க ாைர்பு ககாள்ைவும்
நமது ஆலயத்தில் பீட பணியாைர் சதகா. தவலன்றடன்.
பை ஆண்டுகைாக நமது ஆையத்தில் பீை பணியாைராக பணியாற்றிய ேசகா. சவைன்லைன்
அவர்களுக்கு நமது மைமார்ந் நன்றிலய க ரிவித்துக்ககாள்சவாம், சமலும் எதிர்காை முயற்சிகளில்
சிைந்து விைங்க அவருக்கு வாழ்த்துக்கள்.

ைந்றையர் அறனவருக்கும் ைந்றையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்.

