
            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 

25.03.2017 

1 சாமு 16: 1,6-7,10-13 

௭பே 5: 8 -14 

ப ாவா 9: 1 - 41  

 

 

மரி ாளினஂ பசனன 

ஆல த்தில் நனைபேறுமஂ 

திகதி: 27.03.2017( திங்கள்) 

பநரம்: 8.30 க்கு 

 

அருங்ககோடை ஜெபக்கூை்ைம் 

(அதிசோ புனித கெோனஂ 

வை்ைோரம் –Tmn Gunung Emas) 

Mr. Joseph 

No 19,Jln Gunung 2, Tmn Gunung Emas           

 திகதி: 28.03.2017 (பசவ்வா ஂ)  

பநரம்:  8.45 க்கு 

 

போவ சஙஂகீரதஂனமஂ 

30.03.17   4 ஜமோழிகளிலஂ(வியோழன்) 

(8.00 pm) 

புனித வோரம் விவரஙஂகளஂ 

09.04.17 (7.30pm)  குறுதஂது ஞோயிறு  

 

13.04.17    புனித வியோழன்  

(8.00 pm)  4 ஜமோழிகளிலஂ 

திருபஂபலிகஂகு பின் நறஂகருடன 

ஆரோதடன நனைபேறுமஂ 

10.00 -10.30 pm    -மனஂைரினஂ 

10.30 –11.00 pm    -தமிழ்  

11.00 – 11.30pm    -ஆஙஂகிலமஂ 

11.30 – 12.00am    -மலோயஂ 

 

14.04.17   ஜபரிய ஜவளஂளி 

                 (சிலுடவபஂ போடத     

                 மறஂறுமஂ வழிபோடு ) 

3.00 pm   - தமிழ் 

5.30 pm   - ஆஙஂகிலமஂ/மலோயஂ 

8.00 pm   - மனஂைரினஂ 

 

15.04.17  புனித சனி  

6.00 pm   - மனஂைரினஂ 

8.15 pm   - ஆஙஂகிலமஂ 

10.15pm  - தமிழ் 

 

போஸஂகோ ஞோயிறு 

8.30 am   - மனஂைரினஂ 

11.00am  - மலோயஂ 

தமிழ் திருப்பலி தயாரிப்பு 

TAMIL MASS PREPARATION 

1. 02.04.17 - அதிசோ புனித 

                  மத்தியோஸஂ 

2. 09.04.17    இடளஞர் குழு 

3. 23.04.17    அருங்ககோடை    

                   குழு 

4.  30.04.17    அதிசோ புனித  

                    லூகஂகோஸஂ 

2017 -ஆமஂ தவக்கோல 

நனஂஜகோடை 

அனனவரும் தவக்கால நனஂபகானை 

உனைகனள ஆல தஂதிைஂகு பவளிப ேஂ 

பேை்றுகஂ பகாள்ளவுமஂ. இநஂத 

நனஂபகானை உனைகனள 14.04.2017 

திகதிகஂகுளஂ  மறுேடியுமஂ ஆல தஂதிலஂ 

ஒேஂேனைகஂகவுமஂ. 

 

ஞாயிறு 

26.03.2017 

1 சாமு 16: 1,6-7,10-13 

௭பே 5: 8 -14 

ப ாவா 9: 1 - 41  

 

திங்கள் 

27.03.2017  

எசா 65: 17 -21 

 ப ாவா 4 : 43 -54  

 

செவ்வாய் 

28.03.2017 

௭பச 47: 1-9,12 

ப ாவா 5 : 1-3, 5-16  

புதன் 

29.03.2017 

எசா 49: 8-15 

ப ாவா 5 : 17-30  

 

வியாழன்  

30.03.2017 

விே 32: 7-14 

ப ாவா 5 : 31-47  

 

சவள்ளி 

31.03.2017 

சா. ஞா 2: 1,12 - 22 

ப ாவா 7 : 1-2, 10, 25 -30   

ெனி 

01.04.2017 

௭பர 11: 18 - 20 

ப ாவா 7 : 40 - 53 

 

ெ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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