
            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 

11.02.2017 

சீராகஂ 15: 15-20 
1 ககாரி 2: 6-10 

மத ்5: 17-37  

 

மரியாளினஂ சேனன 

 திகதி: 13.02.2017( திங்கள்) 

சேரம்: 8.30 க்கு 

ஆலயத்தில் ேனைகபறுமஂ 

 

ந ோய்பூசூதல் திருப்பலி 

வயதானவரக்ளுக்குமஂ 

சோயாளிகளுக்குமஂ சிறப்பு 

ஆசீரவ்ாதம் வழங்கப்படும் 

திகதி: 12.02.2017 

சேரம்: 8.00  க்கு 

 

பஙஂகு சமற்புபஂபணிக் குழு கூை்ைம் 

(PPC Meeting) 

திகதி: 16.02. 2017 (வியாழன்) 

சேரம்:  8.15 க்கு 

ஆலயத்தில் ேனைகபறுமஂ 

 

அருங்நகோடை ஜெபக்கூை்ைம் 

(அதிசோ புனித பீை்ைர் வை்ைோரம் – 

Bukit Tiram )   

         Mr. Sebastian 

(No 49, Jalan Panti 10, Taman Bukit Tiram 

           திகதி: 18.02. 2017 (ேனி) 

சேரம்:  8.45 க்கு 

அதிசோ கூை்ைம் (Sri Saujana) 

Mr & Mrs Sam & Ruth Rani 

No 25, Jalan SS 5/6, 

Taman Seri Saujana 

திகதி: 17.02.2017 (கவள்ளி) 

சேரம்: 8.30 க்கு 

 

ஜெப வழிப்போடு 

 ேமஂ ோைஂடினஂ அரசியல் மற்றும் 

ஒற்றுனமகஂகாகவுமஂ 

ேைத்தப்படுமஂ வழிபாடு.  

ஆலயத்தில் ேனைகபறுமஂ 

அடனவரும் கல ஂதுகஂ 

ஜகோள்ளவுமஂ 

திகதி: 24.02. 2017 (கவள்ளி) 

சேரம்:  7.30 – 10.30 pm 

 
2017-ஆமஂ ஆண்டின் மோதச ஂச ்தோ 

திருக்குடுப சதவாலய 

வளரே்ச்ிக்காக அனனவரும் 

ேலஂகிய 2016- ஆமஂ ஆண்டின் மாதே ஂ

ேே்தாவிறஂகாக ேனஂறி.   

2017ஆண்டிறஂகான 12 உனறகனள 

திருப்பலிக்குப் பின் ஆலயம்  

கவளிசய கபற்றுக் ககாளஂளவும் 

 

தமிழ் திருப்பலி தயாரிப்பு 

TAMIL MASS PREPARATION 
1. 12.02.17 –  மரியாளினஂ சேனன  

                  குழு  

2. 19.02.17 –   புனித சதாமஸஂ 

                  அதிோ குழு 
3. 26.02.17 - புனித மத்சதயு  

                அதிோ குழு 

 

பனழயகஂ குருத்சதானலகனள 

வரும் 25.02.2017 குல் ஆலயத்திறஂகு 

ககாணஂடு வரவுமஂ. 

ஞாயிறு 

12.02.2017 

சீராகஂ 15: 15-20 
1 ககாரி 2: 6-10 

மத ்5: 17-37  

 

திங்கள் 

13.02.2017  

கதா நூ 4: 1-15, 25 

 மாற் 8: 11-13  

செவ்வாய் 

14.02.2017 

கதா நூ 6: 5-8 , 7:1-5, 10 

 மாற் 8: 14-21 

புனித சிரிலஂ 

புனித கமத்சதாடியு 

 

புதன்  

15.02.2017 

 கதா நூ 8: 6-13, 20-22 

 மாற் 8: 22-26 

வியாழன்  

16.02.2017 

கதா நூ 9: 1-13 

 மாற் 8: 27-33 

 

சவள்ளி 

17.02.2017 

 கதா நூ 11: 1- 9 

மாற் 8: 34-9: 1 

ெனி 

18.02.2017 

எபி 11: 1-7 

 மாற் 9: 2-13 

 

 

ெ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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