
            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  
 

மாரச் ஂ2017  மாத பங்கின் முக்கிய தகவை்கள் 

ெனி 

04.03.2017 

த ா. நூல் 2 : 7-9; 3: 1-7 
உரரா 5: 12 - 19 

ம  ்4: 1 - 11  

 

மரியாளினஂ ரசனன 

Mr. Aruldass & Janet 

No 10, Jalan Ledang 15, Taman Bukit Tiram 

திகதி: 06.03.2017( திங்கள்) 

ரேரம்: 8.30 க்கு 

 

அருங்ககோடை ஜெபக்கூை்ைம் 

ஆலய ்தில் ேனைதெறுமஂ 

           திகதி: 07.03.2017 (தசவ்வாயஂ) 

ரேரம்:  8.45 க்கு 

 

அதிசோ கூை்ைமஂ (புனித கெோனஂ 

வை்ைோரம் – Bandar Tiram) 

Mr. & Mrs Rakesh 

No 39, Jalan Tiram ½, Bandar Tiram. 

திகதி: 08.03. 2017 

ரேரம்:  8.30 க்கு (பு ன்) 

 

அதிசோ கூை்ைமஂ (Sri Saujana) 

Miss Salina 

No 21, Jalan SS 8/1, Taman Sri Saujana 

திகதி: 13.03. 2017 

ரேரம்:  8.15 க்கு (திங்கள் ) 

 

சிலுடவபஂ போடத மற்றும் 

திருப்பலி (தமிழ்) 

09.03.2017 -(வியோழன்) 8.30 க்கு                   

 
சிலுடவபஂ போடத 4 

ஜமோழிகளிலஂ திருப்பலி  - 

க ோன்பு திறப்பு 

         திகதி: 17.03. 2017 

ரேரம்:  8.00 க்கு (ஜவள்ளி ) 

(அடனவரும் அனஂறு 

உபவோசம் எடுத்து கல ஂதுகஂ 

ஜகோள்ளுமஂபடி 

அடழக்கப்படுகினஂறனரஂ) 

உணவுத் (potluck) தயோர் 

ஜசயஂதுகஂ ஜகோணஂடு வரும்படி 

அடனவடரயுமஂ ககை்டுகஂ 

ஜகோளஂகினஂகறோமஂ. 

 

ஆலயம் சுத்தம் ஜசய்தல் 

(Gotong- royong) 

திகதி: 18.03.2017 (சனி) 

 ரேரம்: கானல 10.00 க்கு  

(அனனவரும் வே்து  உ வுமஂெடி 

அனைக்கெ்ெடுகினஂறனர ஂ) 
 

தமிழ் திருப்பலி தயாரிப்பு 

TAMIL MASS PREPARATION 

1. 12.03.17   புனித பீை்ைரஂ    

                 அதிசோ குழு 

2.  19.03.17 மடறக்கலஂவி     

                 குழு 

       3      26.03.17 -மகளிர் குழு 

 

 

ஞாயிறு 

05.03.2017 

த ா. நூல் 2 : 7-9; 3: 1-7 
உரரா 5: 12 - 19 

ம  ்4: 1 - 11  

 

திங்கள் 

06.03.2017  

ரலவி 19: 1-2, 11-18 

 ம  ்25 : 31-46  

செவ்வாய் 

07.03.2017 

௭சா 55: 10-11 

ம  ்6 : 7-15 

புதன் 

08.03.2017 

ரயானா 3: 1 - 10 

லுக்கா 11: 29- 32  

 

வியாழன்  

09.03.2017 

எஸ் ர ஂ4: 17 

ம  ்7: 7-12 

 

 

சவள்ளி 

10.03.2017 
எரச18: 21 - 28 
 ம  ்5: 20-26 

 

ெனி 

11.03.2017 

இச 26 : 16 - 19 
ம  ்5: 43-48 

 

 

ெ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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