சூன் 11, 2020
திருக்குடும் ப தேவாலய பங் கு மக்கள் அனனவருக்கும் சமாோன நல் வாழ் ே்துகள் .
ஆலய திருப்பலிகள் யாவும் ேற் காலிக இனைநீ க்கம் சசய் யப்பை்ை தபாதிலும் , நீ ங் கள்
அனனவரும் பாதுகாப்தபாடும் நல் ல உைல் நலே்தோடும் இருக்கிறீர்கள் என நான்
நம் புகின்தறன். பாதுகாப்பான சூழலில் மீண்டும் உங் கனள வினரவில் சந்திே்து வழிபாடு
சசய் ய ஆவலாய் இருக்கிதறன்.
நமது திருச்சனபயானது நமது கே்தோலிக்க வாழ் வுக்கும் தூதுனரப்பணிக்கும் இருேயமாய்
விளங் குகின்றது. நமது திருச்சனபக்கு சபாருளாோர உயிதராை்ைம் தேனவப்படுகின்றது.
ஏசனனில் திருப்பலிகள் யாவும் ேற் காலிக இனைநீ க்கம் சசய் யப்பை்ைோல் காணிக்னக
வசூலில் 80% சரிவு ஏற் பை்டுள் ளது.
நமது பங் கு மக்களின் சோைர்ச்சியான ோராள மனே்திற் காக நான் மன்றாடுகிதறன்.
உங் களால் இயலுசமனில் உங் களின் பங் களிப்புகனள ேயவு சசய் து மின் வங் கி ( e-banking)
வாயிலாக, பங் கு வங் கி கணக்கில் தநரடியாக சசலுே்ேலாம் . அல் லது கீழ் க்கண்ைவாறும்
சசலுே்ேலாம் . Boost e-wallet by scanning QR Code.
Name of Bank : Ambank
Account Number: 186-201-200340-4
Account holder name: Church of the Holy Family
Payment Reference: Defray
Other Information: hfkkajang@gmail.com
பங் களிப்புகள் யாவும் ேனிநபர் அடிப்பனையில் ோன் இருக்கதவண்டுதம அன்றி, மற் ற பங் கு
மக்கள் சார்பாகதவா அல் லது கூை்ைாகதவா இருே்ேல் ஆகாது. இேனால் உங் களுக்கு ஏதேனும்
அசசௌகரியம் ஏற் பாை்டில் அேற் காக நான் வருந்துகின்தறன். ரி.ம. 10,000 - கும் அதிகமாக
பணம் வழங் குகின்ற நன் சகானையாளர்களின் சசாந்ே விவரங் கனள அறிந்துக்சகாள் ள பங் கு
உங் கனள வினவும் . உங் களின் பங் களிப்புக்கான ஏற் புச்சீை்டு ( receipt) உங் களுக்குே் தேனவ
என்றால் ேயவு சசய் து பங் கு அலுவலகே்தோடு சோைர்பு சகாள் ளவும் . சபறப்படும் பணம்
பயன்பாை்டு கை்ைணம் , ஊழியர் சம் பளம் மற் றும் அே்தியாவசிய பராமரிப்பு
சசலவீனங் களுக்குச் சசலுே்ேப்படும் . இது ஒரு கடினமான காலகை்ைம் என்பனேயும் இனே
கைந்து வர உங் களுக்கும் உேவி தேனவ என்பனேயும் நான் அறிதவன்.
பங் கு முழுமனிே வளர்ச்சி பணிே்துனறயானது நைமாை்ை கை்டுப்பாை்டு ஆனண நிவாரண
நிதியம் ஒன் னறயும் ஏற் படுே்தி, இேன் வழி இந்ே கடினமான காலகை்ைே்தில்
பங் குமக்களுக்கும் சமூகே்திற் கும் உேவும் சபாருை்டு, தேனவப்படுதவாருக்கு துனண நிற் க,
அ.தி.ச. ஒருங் கினணப்பாளர்கதளாடு சநருக்கமாக சசயலாற் றிவருகின்றது. தமலதிக
ேகவல் கள் உங் களுக்குே் தேனவ என்றால் ேயவு சசய் து உங் களின் அ.தி.ச.
ஒருங் கினணப்பாளர்கள் , அ.தி.ச. ஒருங் கினணப்புக் குழு அல் லது பங் கு முழுமனிே வளர்ச்சி
பணிே்துனறதயாடு(PIHD) சோைர்பு சகாள் ளுங் கள் .
நீ ங் கள் அனனவரும் எனது சிந்ேனனயிலும் மன்றாை்டிலும் இருக்கின்றீர்கள் . நான் திருப்பலி
சகாண்ைாடும் ஒவ் சவாரு நாளும் உங் கனள உயர்ே்தி எழுப்புகின்தறன்.
மனமகிழ் தவாடு உங் களனனவருக்கும் தசனவ சசய் யும்
மனறேந்னே எண்ை்ரூ கூய்
பங் கு குருவானவர்

