திருக்குடும்ப தேவாலயம் காஜாங்
11, JALAN GEREJA, 43000 KAJANG

தோலலதபசி எண் : 03-8733 1154
அகப்பக்கம் :www.hfckajang.org.my மின்அஞ்சல் :hfckajang@gmail.com
Scan for updates

பங்கு அருள்பணியாளர் : மறைதிரு. றமக்கல் சுவா
துறை அருள்பணியாளர் : மறைதிரு. பபானவவன்ச்சர்
ராயப்பன்
துறை அருள்பணியாளர் : மறைதிரு. பிலிப் சுவா

கல்லூரி/பல்கறைக்கழக குழு :
சபகா. மார்கிபரட் வபபரய்ரா ஆர்.ஜீ.எஸ்
pereiramargaret01@yahoo.com

ங்கின் திருப் லி தேரங்கள்
திகதி
14/08/22 (ஞாயிறு)
15/08/22 (திங்கள்)
16/08/22 (பசவ்வாய்)
17/08/22 (புதன்)
18/08/22 (வியாழன்)
19/08/22 (பவள்ளி)
20/08/22 (சனி)

21/08/22 (ஞாயிறு)

;

தேரம்
காளல 7.00
காளல 9.30

திருப் லி
குறிப்பு
திருப்பலி ேமிழ்
தபாதுக்காலம்
திருப்பலி ஆங்கிைம் –
20ஆம் வாரம் சுங்ளக பெதலாக் வட்டாரம்
ஞாயிறு
காளல 11.30 திருப்பலி சீனம்
பிற்பகல் 1.30 திருப்பலி மலாய்
காளல 6.30
திருப்பலி ஆங்கிலம்
வொர ேொட்கள்
இரவு 8.00
சமூக திருப்பலி
காளல 7.00
திருப்பலி ஆங்கிலம்
வொர ேொட்கள்
திருப் லி ேளைப றொது - குருவொனவர்களின் ஒடுக்கம்
காளல 7.00
திருப்பலி ஆங்கிலம்
வொர ேொட்கள்
காளல 7.00
திருப்பலி ஆங்கிலம்
வொர ேொட்கள்
காளல 7.00
திருப்பலி ஆங்கிைம்
மாறை 5.30 நவநாள் வசபம்
வார இறுதி
மாறை 6.00 திருப்பலி ஆங்கிலம்
கொளல 7.00
திருப் லி தமிழ்
தபாதுக்காலம்
காளல 9.30
திருப்பலி ஆங்கிைம் –
21ஆம் வாரம் சுங்ளக தலாங் வட்டாரம்
ஞாயிறு
காளல 11.30 திருப்பலி சீனம்
பிற்பகல் 1.30 திருப்பலி மலாய்

உங்கள் காணிக்லககளுக்கு மனமார்ந்ே நன்றி
வார இறுதி திருப்பலி காணிக்றக 06.08.2022 & 07.08.2022 – ரி.ம 12,060.00
பங்கு மனிே வைர்ச்சி (PIHDM) நிதிக்கான 2ஆம் காணிக்றக – ரி.ம 10, 081.00

புனிதப் ப ொருள்களை ொதுகொக்கும் ணி (Sacristan) மற்றும் துப்புரவொைர் ததளவ
திருக்குடும்ப தேவாலயத்தில் ஓர் அங்கமாக இருக்க உங்களை நாடுகின்த ாம்.
கீழ்கண்ட தவளலகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புதவார் உங்கள் விண்ணப்பத்ளே பங்கு
அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கவும்.
• பகுதி தநர (புனிேப் பபாருள்களை பாதுகாக்கும் பணி) (Sacristan) @
துப்புரவாைர் (தேவாலயம்).
தூய கன்னி மரியொளின் விண்தேற்றம்
திகதி 15 ஆகஸ்ட் 2022 (திங்கள்)
காளல 6.30 – திருப் லி ஆங்கிலம்
இரவு 8.00 – சமூக திருப் லி

அறிவிப்புகள் & ங்கின் நிகழ்வுகள்
ல் ரொமரிப்பு
பங்கு மனிே வைர்ச்சி பணிக்குழு (PIHDM) சுங்ளக சுவா பல்
மருத்துவத்துடன் இளணந்து ல் ரொமரிப்பு திைத்ளத ஏற்பாடு
பசய்துள்ைது.
திகதி / ேொள் : 4 பசப்டம்பர் 2022 (ஞாயிற்றுக்கிழளம)
இைம்: திருக்குடும்ப தேவாலயம் காொங், மண்டபம் (Church hall)
தேரம்: காளல 8.00 – மாளல 1.00 வளர
திவு கட்ைேம்: இலவசம்
திவுக்கு: பகாடுக்கப்பட்டுள்ை “QR”குறியீட்ளட “ஸ்தகன்” பசய்யவும்.
நிகழ்ச்சி நிரல்:➢ பல் பரிதசாேளன (முன் திவு ததளவ)
➢ வாய் புற்றுதநாய் விைக்கம் (முன்னறிவிப் ற்ற வருளக) “WALK IN”
➢ கண்காட்சி(முன்னறிவிப் ற்ற வருளக) “WALK IN”
குறிப்பு: முேல் 250 நபர்களுக்கு மட்டுதம பல் பரிதசாேளனயானது தி ந்திருக்கும்.
தமல் விவரங்களுக்கு சதகொதரர் சர்தவஸ் (010-3432 727) / சதகொதரி தைொரதி (012-2133 433) /
தைொரிஸ் (019-6682 726) பபாறுப்பாைர்களை போடர்பு பகாள்ைவும்.
உலக மனேல தினம்
மாமள மாவட்ட மனநல பணிக்குழு , பசயின்ட் பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி (SFA)
தேவாலயத்தின் நம்பிக்ளகயின் பீக்கன் அளமச்சகத்துடன் இளணந்து, உலக மனநல தின
நிகழ்ளவ வரும் 10 பசப்டம்பர் 2022 சனிக்கிழளம அன்று ஏற்பாடு பசய்துள்ைது.
இந்ே ஆண்டு நிகழ்வின் கருப்பபாருள் ‘சமத்துவமற் உலகில் மனநலம்’
நிகழ்வு: உலக மனநல தினம்: சமத்துவமற் உலகில் மனநலம்
பசயல் ொடு: விைக்க உளர, பட்டள கள் மற்றும் கண்காட்சி
திகதி / ேொள் : 10 பசப்டம்பர் 2022 (சனிக்கிழளம)
இைம்: தசரஸ் புனிே பிரான்சிஸ் அசிசி தேவாலயம்
தேரம்: காளல 8.00 – மாளல 5.00 வளர
திவு கட்ைேம்: RM20/- (மதிய உணவு மற்றும் இேர பசலவுகள் உட்பட)
இறுதிேொள்: பசப்டம்பர் 3 (சனிக்கிழளம) திவுக்கு: https://bit.ly/WMHD2022.
தமலும் விவரங்களுக்கு (03-8211 8214) அல்லது Whatsapp (017- 915 6188) வாயிலாக போடர்பு
பகாள்ைவும்.
உலகலொவிய திருமேமொேவர்களுக்கொன திருமே அனு வ யிற்ச்சி
வரும் 30 பசப்டம்பர் 2022 முேல் 2 அக்தடாபர் 2022 வளர நமது மாமள
மாவட்ட தமய்ப்பு ளமயம் திருமணமாணவர்களுக்கான பயிற்சி
ஒன்றிளன ஏற்பாடு பசய்துள்ைது. இப்பயிற்சி பட்டள யில் கலந்து
பகாள்ை விரும்புதவார் கீழ்கண்ட பபாறுப்பாைளர போடர்பு
பகாள்ைவும்.
சதகாேரர் தெம்ஸ் (019-3562 321) / சதகாேரி தமண்டி (012-3718 756)

