
            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 

18.02.2017 

லேவி 19: 1-2, 17- 18 
1 க ொரி 3: 16-23 

மத ்5: 38-48  

 

மரியொளினஂ லேனன 

Sinnappan Mariya 

No 11, Jalan Johar 15, Taman Desa 

Cemerlang  

தி தி: 20.02.2017( திங் ள்) 

லேரம்: 8.30  ்கு 

 
பஙஂகு லமற்புபஂபணி ் குழு கூட்டம் 

(PPC Meeting) 

தி தி: 23.02. 2017 (வியொழன்) 

லேரம்:  8.15  ்கு 

ஆேயத்திே் ேனடகபறுமஂ 

 

அருங்ககோடை ஜெபக்கூை்ைம் 

(அதிசோ புனித மத்தியோஸஂ 
வை்ைோரம் – Tmn Bestari Indah ) 

         Mr. David Anthoni & Jenny 

(No 15, Jalan Bestari 27/1, Taman Bestari 

Indah 

           தி தி: 21.02. 2017 (கேவ்வொயஂ) 

லேரம்:  8.45  ்கு 

 

பனழய ஂ குருத்லதொனே னள வரும் 

25.02.2017 குே் ஆேயத்திறஂகு 

க ொணஂடு வரவுமஂ. 

ஜெப வழிப்போடு 

 ேமஂ ேொடஂடினஂ அரசியே் மற்றும் 

ஒற்றுனம ஂ ொ வுமஂ 

ேடத்தப்படுமஂ வழிபொடு.  

ஆேயத்திே் ேனடகபறுமஂ 

அடனவரும் கலநஂதுகஂ 

ஜகோள்ளவுமஂ 

தி தி: 24.02. 2017 (கவள்ளி) 

லேரம்:  7.30 – 10.30 pm 

 

விபூதி  புதன் திருப்பலி 
28.02.2017 (கேவ்வொயஂ) -  8.00  ்கு  

ஆஙஂகிேமஂ & மணஂடரினஂ கமொழி  

 

01.03.2017 (புதன்) – 8.00  ்கு  

தமிழ்  & மேொயஂ கமொழி 

 

கோடலச ்சிற்றுண்டி 

தயோரிப்பு 

அதிேொ புனித மத்தியொஸஂ 

வட்டொரம 

தி தி: 26.02. 2017 (ஞொயிறு) 

(ஆதரவு  தருமஂபடி ஂ ல டட்ு ் 

க ொள்கிலறொமஂ) 

 

தமிழ் திருப்பலி தயாரிப்பு 

TAMIL MASS PREPARATION 
1. 19.02.17 –   புனித லதொமஸஂ 

                  அதிேொ குழு 
2. 26.02.17 - புனித மத்லதயு  

                அதிேொ குழு 

 

2017-ஆமஂ ஆண்டின் மோதச ஂசந்தோ 

திரு ்குடுப லதவொேய வளரே்ச்ி ் ொ  

அனனவரும் ேேஂகிய 2016- ஆமஂ 

ஆண்டின் மொதே ஂேே்தொவிறஂ ொ  

ேனஂறி.   2017ஆண்டிறஂ ொன 12 

உனற னள திருப்பலி ்குப் பின் 

ஆேயம்  கவளிலய கபற்று ் 

க ொளஂளவும் 

 

 

ஞாயிறு 

19.02.2017 

லேவி 19: 1-2, 17- 18 
1 க ொரி 3: 16-23 

மத ்5: 38-48  

 

திங்கள் 

20.02.2017  

சீரொ ஂ 1: 1-10 

 மொற் 9 : 14-29  

செவ்வாய் 

21.02.2017 

சீரொ ஂ 2: 1-11 

மொற் 9 : 30-37 

புதன் 

22.02.2017 

 1 லபதுரு 5: 1-4 

 மத ்16: 13-19 

வியாழன்  

23.02.2017 

சீரொ ஂ : 1-8 

மொற் 9: 41-50 

 

சவள்ளி 

24.02.2017 

 சீரொ ஂ 6: 5-17 

மொற் 10:  1-12 

ெனி 

25.02.2017 

சீரொ ஂ 17: 1-15 

மொற் 10:  13-16 

 

ெ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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