
 
 

 
 

 
 
 
 

ஜூலை 7 2020 

 

கிறிஸ்துவிை் அன்பாரந்்தவரக்ளே,   

 

ளகாைாைம்பூர ்மாமலைமாவடட்த்திை் ளதவாையங்கே் திருப்பலி ககாண்டாடத்திை்கு 

மீண்டும் திைக்கப்படுவலத முன்னிடட்ு, நம்மிை் அளநகர,் காஜாங்  திருக்குடும்ப 

ளதவாையத்திை் திருப்பலியிை் கைந்துக்ககாே்ே மிகவும் ஆவலுடன் இருப்பலத 

நாங்கே் அறிளவாம். 

 

தை்ளபாது,  ஜுலை 19 ஞாயிைன்று காலை 10  மணிக்கு திருப்பலி ககாண்டாடப்பட 

ஏை்பாடுகலே கெய்து ககாண்டிருக்கிளைாம் என்பலத  மகிழ்வுடன் 

கதரிவித்துக்ககாே்கிளைாம். அலனவரும் திருப்பலி நலடப்கபறும்ளபாது, 

ஆளராக்கியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பலத உறுதிப்படுத்தும் தயாரிப்புப் 

பணியிை் தன்னாரவ்ைரக்ே் மை்றும் ஆளைாெகரக்ே்  

ஈடுபடட்ுக்ககாண்டிருக்கிைாரக்ே். 

 

முதை் திருப்பலி ககாண்டாடட் ஏை்பாடட்ிை் தவறுகே் ஏை்படட்ாை்;    கதாடரந்்து வரும் 

வாரங்கேிை் பிரெெ்லனகே் ஏை்படாமை் தடுக்க அடுத்த திருப்பலிகளுக்கான ளததி 

ஒத்திலவக்கப்படைாம். 

 

வயது, உடை்நைம் மை்றும் மன ரீதியாலும் உடை் ரீதியாலும்  எேிதிை் 

பாதிக்கப்படக்கூடியவரக்ே் மை்றும் அதிகாரிகோை் இலணக்கப்படட் 

நடவடிலககளுக்கான விதிமுலைகே் (SOP) ஆகியவை்லைக்  கருத்திை் ககான்டு  நமது 

திருக்குடும்பப் பங்கு மக்கே் அளநகர ்திருப்பலியிை் கைந்து ககாே்ே இயைாது 

என்பலத நாங்கே் உங்களுக்கு நிலனவூடட் விரும்புகிளைாம். 

 

நடமாடட்க் கடட்ுபாடட்ு ஆலணயத்லத (MCO) முன்னிடட்ு ளதவாையங்கே் 

மூடப்படட்தாை்,  ளபராயர ்ஜுலியன் லியாவ் கபங் கிம், ஞாயிை்றுக்கிழலம 

திருப்பலிப்பலியிை் கைந்து ககாே்ே ளவண்டிய கடலமயிை் இருந்து 

விசுவாசிகலே/இலைமக்கலே விடுவித்துே்ோர.் இந்த விடுவிப்பு கதாடரந்்து 

நலடமுலையிை் உே்ேது. 

 

மாமலைமாவட்டதின்  விசுவாசிகே் திருஅலவளயாடும் ஒருவருக்ககாருவர ்ஆன்மீக 

ஒன்றிப்பிை் நிலைத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்தும் ளநாக்கிலும், திருப்பலி 

ககாண்டாடட்த்திை் பங்குகபை இலணயத்தேத்திை் கதாடரந்்து ளநரடி ஒலிப்பரப்பு 

கெய்யப்படும். 

 

திருப்பலிக்குப் பதிவுெக்ெய்ய விரும்பும் பங்கு மக்களுக்கு முக்கியமான அறிப்புக்கே் 

பின்வருமாறு.  இந்த நடவடிக்லககே், அதிகாரிகே் மை்றும் மாமலைமாவடட்த்தின் 

தை்ளபாலதய வழிமுலைகலே அடிப்பலடயாகக் ககாண்டலவ என்பலதயும் அலவ 

மாை்ைத்திை்கு உடப்டட்லவ என்பலதயும் நிலனவிை் ககாே்வது அவசியம். 

 

பதிவு செயல்முறை 

  

 திருப்பலிப்பலி பதிவுக்கு எங்கே் வலைத்தேமான www.hfckajang.org.my இை் 

இயங்கலையிை் (ஆன்லைனிை்) ஒேிபரப்பாகும். திருப்பலிக்கு ஒரு வாரத்திை்கு 

முன்பு பதிவு ளபாரட்ை் (portal) வாயிைாக ளமை்ககாே்ேப்ப்டும்.  எங்கே் 

வலைதேமானது, ெமூக ஊடகங்க்ே  மை்றும் எங்கே் Telegram 

http://www.hfckajang.org.my/


 
 

 
 

account@https//t.me/holyfamilykajang ஆகியவை்றிை் அறிவிக்கப்படும். 

 

 ளகாைாைம்பூர ்மாமலைமாவடட்த்தின் தை்ளபாலதய வழிகாடட்ியின் படி, 13  

முதை் 69  வயதுலடய பங்கு மக்கே் மடட்ுளம பதிவுெக்ெய்ய 

அனுமதிக்கப்படுவர.் கவை்றிகரமாகப் பதிவுெ ்கெய்தவரக்ே் வாடஸ்்அப் 

வழியாக கூடுதை் வழிமுலைகலேப் கபறுவாரக்ே். காய்ெெ்ெ்ை், 

இருமை்,கதாண்லட வலி, சுவாெ பிரெச்ிலனகே், ெேி ளபான்ை அறிகுறிகலேக் 

ககாண்டவரக்ே் ளதவாையத்தின் திருப்பலியிை் கைந்துக்ககாே்ே 

அனுமதிக்கப்படமாடட்ாரக்ே்.  நீரிழிவு ளநாய், புை்று ளநாய் மை்றும் 

உங்களுக்கு ஆபத்லத ஏை்படுத்தக்கூடிய மை்ை பிரெெ்லனகே் உே்ேவரக்ே் 

திருப்பலியிை் கைந்துக்ககாே்ே ஊக்குவிக்கப்படவிை்லை.  

 

 ளதவாையக் கடட்ிடத்திை் 320 பங்கு மக்கே் மடட்ுளம அமர அனுமதி உண்டு. 

ஆதைாை், நாம் அடுத்தடுத்த திருப்பலிகேிை் கைந்துக்ககாே்ே ளவண்டும். 

எனளவ, பைர ்அடுத்தடுத்தத்  திருப்பலியிை் கைந்துக்ககாே்ே பை வாரங்கே் 

ஆகைாம்.  முதலிை் பதிவுெக்ெய்ளவாருக்கு முதை் வாய்ப்பு வழங்கப்படும். 

 

 இது ஒரு கபரிய முயை்சியாகும், ஆதைாை் சீரான நலடமுலைகே் 

கவை்றிகரமாக கெயை்படுத்துவலத உறுதிப்படுத்த எங்களுக்கு 

தன்னாரவ்ைரக்ே் ளதலவப்படுவாரக்ே். தன்னாரவ்ைரக்ளுக்கான பதிவு 

எங்கே் பங்கு இலணயதேத்திை் கிலடக்கும். 

 

திருப்பலி பூறெயில் கலந்துக்சகொள்ள தயொர்படுத்துதல் 

 

 திருப்பலிப்பூலெக்கு உங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட நாேிை் உடை்நிலை 

ெரியிை்ைாமை் இருந்தாை், தயவுெக்ெய்து வீடட்ிளவளய இருந்து விலரவிை் 

மருத்துவ சிகிெல்ெ கபறுங்கே். மின்னஞ்ெை் Email cominghome2hfc@gmail.com  

எதிரவ்ரும் திருப்பலிக்கு மாை்றியலமக்கும். 

 

 உங்கே் கதாலைளபசியிை் SELangkah அை்ைது MySejahtera கெயலி(app) 

பதிவுெக்ெய்து QR குறியீடு ஸ்ளகனர ்கெயலிலய(QR code scanner app) 

பதிவிைக்குங்கே். நீங்கே் ளதவாையத்திை்குே் நுலழயும்ளபாது பதிவு கெய்ய 

இலவ ளதலவப்படும். 
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ததவொலயத்தில் முன்சனெெ்ரிக்றக நடவடிக்றககள் 

 

 ளபாதுமான முக. கவெங்கெங்கலே ககாண்டு வாருங்கே். அத்ளதாடு 

நை்கருலண கபறுவதை்கு முன்னும் பின்னும் லககலே சுத்தம் கெய்ய கொந்த 

கிருமி ககாை்லி திரவத்லத (sanitizer) ககாண்டு வாருங்கே்.  திருப்பலி 

கதாடங்குவதை்குெ ்ெை்று முன்ளப ளதவாையத்தின் குேிர ்ொதனம் 

அலணக்கப்படுவதாை் லக விசிறிலயக் ககாண்டுவர விரும்பினாை் ககாண்டு 

வரைாம். 

 

 ளதவாையத்தின் உே்ளேயும்  மை்றும் ளதவாைய வோகத்திலும் எை்ைா 

ளநரங்கேிலும் முகக்கவெங்கே் அணியப்பட ளவண்டும். ெமூக 

இலடகவேிலயப் பராமரிக்க ளவண்டும். ளதவாையதிை் இருக்லககே் 

முன்பதாகளவ ஒதுக்கப்படுவதாை் அலத கலடபிடிக்க ளவண்டும். 

 

 நீங்கே் ளதவாையத்திை்குே் நுலழயும்ளபாது அை்ைது கவேிளயறும்,ளபாது   

அங்ளக இருக்கும் கபடட்ியிை் காணிக்லக கதாலகலயப் ளபாடளவண்டும். 

பங்கு மக்கே் மின்னியை் வாயிைாக்க் காணிக்லக அேிப்பது  

பரிந்துலரகப்படுகிைது. ளமை் விவரங்கே் இங்ளக கிலடக்கின்ைன: 

http//www.hfckajang.org.my/bulletin/2020/04/22/keep-our-church-going.  

 

 SELangkah அை்ைது MySejahtera appயிை் ளதலவயான விவரங்கலே ஸ்ளகன் 

கெய்து பூரத்்தி கெய்யவும். ளகாைாைம்பூர ்மாமலைமாவடட்ம் படிவத்திை் 

பூரத்்திெ ்கெய்ய உங்கே் இருக்லகயிலுே்ே QR codeலட ஸ்ளகன் 

கெய்யளவண்டும். 

 

 திருப்பலி பூலெயின்ளபாது மீட்பரின் கடட்லேயாை் கை்பிக்கப்படட் 

இலைளவண்டை் கொை்லும் ளபாது விசுவாசிகே் லககலேப் பிடிக்கக்கூடாது,  

ஒருவருக்ககாருவர ்அலமதி கூறுலகயிை் கதாடுதை்  தவிரக்்கப்பட ளவண்டும்.  

இளயசுவின் திரு உடலை கபை முன் வரும்ளபாது முககவெத்லத அணிய 

ளவண்டும், நை்கருலண லகயாை் கபறுவதை்கு ெை்று முன்னளர 

முகக்கவெத்லத கீளழ இைக்க ளவண்டும். 

 

 ளதவாையத்லத் சுத்தமாக லவத்திருப்பது நமது தனிப்படட் கபாறுப்பு.  திசு 

காகிதம், உணவு மை்றும் முகக்கவெம் ளபான்ை எந்த குப்லபகலேயும் 

ளதவாையத்திை் விடட்ு விடாமை் பாரத்்துக்ககாளுங்கே். 

 

 திருப்பலி முடிந்தவுடன் தயவுகெய்து உடனடியாக ஒரு ஒழுங்கான முலையிை் 

ளதவாையத்லத விடட்ு கவேிளயை ளவண்டும். ளமலும் ஒன்று கூடுதலை 

தவிரக்்க ளவண்டும்.  இந்ந காைக்கடட்த்திை் தனிநபரக்ுக்குத் தனிப்படட் 

ஆசீரவ்ாதமும் குழந்லதகே் ஆசீரவ்ாதமும் இருக்காது. 
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 வழிமுலைகேின்படி கழிவலைகேின் பயன்பாடு அவெரநிலைகளுக்கு 

மடட்ுளம. 

 

ளதவாையங்கே் மீண்டும் திைப்பதாலும் பங்கு மக்கே் இலையிை்ைம் திரும்புவதாலும், 

கெயை்முலைகே் மை்றும் முன்கனெெ்ரிக்லக நடவடிக்லககே் கண்டிப்பாகக் 

கலடப்பிடிக்கப்பட ளவண்டும். நமது ளதவாையம் மை்றும் ெமூகத்தின் கபாது 

நன்லமக்காக, வாரட்ன்மாரக்ே் (ushers)  கூறும் வழிமுலைகலேப் பின்பை்ைவும். 

இை்ைாவிடட்ாை் நமது திருக்குடும்பப் பங்கு மக்கேின் ஆளராக்கியத்திை்கு தீங்கு 

ஏை்படைாம். இதன் விலேவாக ளதவாையத்லத மூடப்படக்கூடிய அவசியம் 

ஏை்படைாம். 

 

வரும் வாரங்கேிை் நீங்கே் கைந்து ககாே்ேக்கூடிய திருப்பலிகே் நான்கு 

மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்கே் நிலனவிை் லவத்திருந்த திருப்பலியிலிருந்து  ெை்று 

ளவறுப்படட்தாக இருக்கும்.  இந்த காைங்கேிை் நாம் அலனவரும் ஒன்றிலணந்து 

கெயை்படுவது கட்டாயமாகும். இந்த நடவடிக்லககலே நாம் கடட்ுபாடுகோகக் 

கருதக்கூடாது.  மாைாக,  அன்பு, புரிதை், கபாறுலம மை்றும் கருலணளயாடு 

நம்பிக்லகயுடன் வாழ கவேிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக பாரக்்க ளவண்டும். 

 

 

வரும் நாட்கேிை் கூடுதை் தகவை்கலேப் கபை எங்கே் அதிகாரப்பூவ வலைதேம், 

ெமூக ஊடகங்கே் மை்றும் telegram account@https://t.me/holyfamilykajang ஆகியவை்லைக் 

கவனியுங்கே். 

உங்கேிடம் ஏளதனும் ளகே்விகே் அை்ைது பரிந்துலரகே் இருந்தாை், ளதவாைய 

அலுவைகத்லத +03 87331154 என்ை  எண்ணிை் அலழக்கவும் அை்ைது 

comehome2hfk@gmail.com என்ை மின்னஞ்ெை் முகவரிக்கு எழுதவும். 

 

நமது பங்கு மக்கலே வீடட்ிை் விசுவாெ ரீதியிை் ஊக்கவிக்கவும், கிறிஸ்துவின் திரு 

உடலுடன் இலணக்கவும் இலையிை்ைம் திரும்பும் பங்கு மக்கே் பாதுக்காப்பாகவும் 

ஆளராக்கியமாக இருக்கவும், எங்கே் நாெளரத்து திருக்குடும்பத் கதாடர ்

மன்ைாடட்ுக்கேிை் எங்களுடன் ளெரந்்து மன்ைாடுங்கே். 

 

கிறிஸ்துவிை் உங்கே், 

காஜாங் திருகுடும்ப ளதவாையம், பங்கு அருடப்ணியாேரக்ே், 

அருட்தந்லத என்டர்ு கூய், 

அருட்தந்லத பிலிப் சுவா, 

அருட்தந்லத வின்ென்ட் ளதாமஸ். 
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