
            திருக்குடும்ப தேவாலயம் 

Lot 1062, Jalan Bedara, 81800 Ulu Tiram, Johor Bahru 

Tel : 07-8631485; Fax : 07-8611263 

ஞாயிறு     :   காலை 8.00க்கு நவநாள்  ; 8.30க்கு திருப்பலி  (சீனம் )                                                                (holy_family_ccut@yahoo.com) website: holyfamilychurchjb.org                                                                                           

   : மாலை 7.30க்கு நவநாள் ; 8.00க்கு திருப்பலி (தமிழ்) ,  

செவ்வாய்  :  இரவு 8.00க்கு திருப்பலி 

சவள்ளி    : மாதத்தின் முதை் சவள்ளி இரவு 8.00க்கு (திருப்பலி & நற்கருலை ஆராதலன) 

புதன், வியாழன் , சவள்ளி  : காலை 7.00க்கு திருப்பலி  
 

பிப்ரவரி - 2017  மாத பங்கின் முக்கிய தகவை்கள் 

ெனி  

04.02.2017 

எசா 58: 7-10 
1 க ாரி 2: 1-5 

மத ்5: 13-16  

 

ஆண்டவரைக் 

காணிக்ரகயாக 

ஒப்புக்ககாடுத்தல் விழாரவ 
முன்னிடட்ு அனனவரும் வீட்டிலஂ 

பயன்படுத்தும் சாம்பிராணி, 

மிளகுவரத்ஂதி கபான்றவற்னற க ாண்டு 

வரவும் சிறப்பு ஆசீரவ்ாதம் 

வழங் ப்படும் 

தி தி: 05.02.2017 

நேரம்: 8.00   ்கு 

 

மரியாளினஂ நசனன 
 தி தி: 06.02.2017( திங் ள்) 

நேரம்: 8.30  ்கு 

ஆலயத்தில் ேனடகபறுமஂ 

 

அருங்ககாரட கெபக்கூட்டம் 

(புனித ௭னஂடரு வடட்ாைம் – Desa 

Cemerlang )   

         Mr. Loordu Samy 

(No 15, Jalan Ara 13, Taman Desa 

Cemerlang 

           தி தி: 07.02. 2017 (கசவ்வாய்) 

           நேரம்:  8.45  ்கு 

 

 

அதிசா கூட்டம் 

(புனித கொனஂ வட்டாைம்- 

Gunung Emas) 

Mr.John Paul 

(No 28, Jln Seri Gunung 1, Tmn 

Gunung Emas) 

தி தி: 10.02.2017 (கவள்ளி) 

நேரம்: 8.30  ்கு 

 

அதிசா கூட்டம் (Sri Saujana) 

Mr & Mrs Sam & Ruth Rani 

No 25, Jalan SS 5/6, 

Taman Seri Saujana 

தி தி: 17.02.2017 (கவள்ளி) 

நேரம்: 8.30  ்கு 

 

க ாய்பூசூதல் திருப்பலி 

வயதானவர ்ளு ்குமஂ 

நோயாளி ளு ்குமஂ சிறப்பு 

ஆசீரவ்ாதம் வழங் ப்படும் 

தி தி: 12.02.2017 

நேரம்: 8.00   ்கு 

 

 

தமிழ் திருப்பலி தயாரிப்பு 

TAMIL MASS PREPARATION 
1. 05..02.17 – புனித ௭னஂடரு 

அதிசா 

                  குழு 

2. 12.02.17 –  மரியாளினஂ நசனன  

                  குழு  

3. 19.02.17 –   புனித நதாமஸஂ 

                  அதிசா குழு 
4. 26.02.17 - புனித மத்நதயு  

                அதிசா குழு 

 

 

2017-ஆமஂ ஆண்டின் மாதச ஂச ்தா 

திரு ்குடுப நதவாலய 

வளரச்ச்ி ் ா  அனனவரும் 

ேலஂகிய 2016- ஆமஂ ஆண்டின் 

மாதச ஂசே்தாவிறஂ ா  ேனஂறி.   

2017ஆண்டிறஂ ான 12 உனற னள 

திருப்பலி ்குப் பின் ஆலயம்  

கவளிநய கபற்று ் க ாளஂளவும். 

ஞாயிறு 

05.02.2017 

எசா 58: 7-10 
1 க ாரி 2: 1-5 

மத ்5: 13-16  

 

திங்கள் 

06.02.2017  

கதா நூ 1: 1-19 

 மாற் 6: 53-56  

செவ்வாய் 

07.02.2017 

கதா நூ 1: 20  2: 4 

 மாற் 7: 1-13 

புதன்  

08.02.2017 

 கதா நூ 2: 4-9, 15-17 

 மாற் 7: 14-23 

வியாழன்  

09.02.2017 

கதா நூ 2: 18- 25 

 மாற் 7: 24-30 

 

சவள்ளி 

10.02.2017 

 கதா நூ 3: 1- 8 

மாற் 7: 31-37 

ெனி 

11.02.2017 

கதா நூ 3: 9-24 

 மாற் 8: 1-10 

உலக க ாயாளை் தினம் 

ெனி  : மாலை 5.30க்கு நவநாள் ; 6.00க்கு திருப்பலி  (ஆங்கிைம்)                                                                                Parish Priest : Msgr. Michael Mannayam  016-3231360 

                       :   மாலை  7.30க்கு திருப்பலி (மைாய்)                                                                                                               (michaelmannayagam@ymail.com)      
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