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தி ப ேதவாலய  
 
 

Lot. 1062, Jalan Bedara, 81800 Ulu Tiram, Johor Bahru. 
MASS SCHEDULE 

Saturday 
: 6:00pm : * English Mass 
: 8:00pm : B. Malaysia Mass 

Sunday 
: 8:30am : * Mandarin Mass 
: 10:30am : * Tamil Mass 

Catechism Children Mass 
Saturday   : 2.15pm : * Tamil Mass 
Tue - Fri : 7:00am : English Mass 

 
1st Thursday of each Month: 8:00pm Mass & Adoration 

Tel: 07-8631485 Fax: 07-8611263 holy_family_ccut@yahoo.com https://holyfamilychurchjb.org 
PARISH PRIEST : Msgr. Michael Mannayagam 016-3231360 michaelmannayagam@ymail.com 
Assistance Priest : Rev. Fr. Joseph Heng 012-7533622 Frjoeheng@gmail.com 
Assisting Deacon : P. Dcn. Steven Wong Chin Chuan 019-7722453 steveccwong@gmail.com 
    

PARISH OFFICE HOURS: 
Secretary: Mr. Solomon Dominic 

Saturday : 9:00am – 12:30pm Tuesday – Friday : 8:30am – 4:30pm (Lunch: 1-2pm) 
Sunday : 8:00am – 11:00am Closed on Monday & Public Holidays 

 

THIS WEEK MASSES INTENTIONS PARISH NOTICE DIOCESAN FORMATION & OTHERS 

28/3/2021 
(ஞாயி ) 

10.30a.m-தமி  

 ஞாயி  

எசா  50:4-7; 
தி.பா 22:8-9,17-20,23-24; 
பி  2:9-11; 
மா   14:1-15,47. 

 ஞாயி   
“த ைமேய 

தா தி ெகா டா . எனேவ 
கட  அவைர மிகேவ 
உய தி, எ ெபய  

ேமலான ெபயைர அவ  
அ ளினா ”(பி  2:6-11) 

சி தைன 

இேய  இைறமக  எ லாவ றி  
ேம  அதிகார , வ லைம  
இ தா  அ க தி, அைமதி 

க தி, சமாதான  க தி த ைனேய 

ெவ ைமயா கினா . 
தா தி ெகா டா . தா சி 

எ ப  சி அ ல. ஆனா  
அவைர அைன தி  ேமலாக 

உய தினா . நா  நம  
அறி திறைம, ஆ திறைம, பண  

பதவி இ தா  பணிேவா  
பிற  வா  ேனற ய சி 
ெச ேபா  கட  ந ைம 

ேம ைம ப வா . 

னித வார  
 
 
 

 
ஞாயி  

26.3.21 
(Fri) 

சீன ெமாழி 7.30pm 

 
27.3.21 

(Sat) 

தமி  2.15pm 
ஆ கில  6.00pm 

மலா  8.00pm 
28.3.21 

(Sun) 
சீன ெமாழி 8.30am 

தமி  10.30am 
னித 

வியாழ  

 
1.4.21 
(Thur) 

ெமாழி தி ப  
(Mix mass) 

8.00pm 
தி பா -

களி  
ெவ ளி 

 
 

2.4.21 
(Fri) 

ஆ கில  11am -1pm 
தமி  2pm- 4pm 

சீன ெமாழி 5pm- 7pm 
மலா  8pm-10pm 

பா கா 
தி -

விழி  

 
3.4.21 
(Sat) 

 
ஆ கில  

 
6pm-7.30pm 

தமி  8pm-9.30pm 

உயி -

பி  
ஞாயி  

 
 

4.3.21 
(Sun) 

 
சீன ெமாழி 

8.30am-
10.00am 

மலா  10.30am-
12.00pm 

  

 
MASS COLLECTION  

ெவ ளி (19/03/2021) 
7.30pm  921.20 0.00 

சனி (20/03/2021)  
2.15pm (T) 80.50 0.00 

6.00pm (E) 1135.15 0.00 

8.00pm (BM) 302.55 0.00 

ஞாயி  (21/03/2021)  
8.30am (M) 1,215.00+ SGD2 0.00 

10.30am (T) 221.50 0.00 

உ க  தாராள மன பா ைம  ந றி! 
 

தவ கால  பிர சார  2021 - த ம  
தவ கால ந ெகாைடைய ெச த இ தி நா  

ஏ ர  2021.  
 

ஆேலாசைன பணி  பயி சி ப டைற - தமி  
(Counseling training) 

பயி சி கால  : 2 ஆ ;   

க டண : RM2,800;  

ேம  விவர தி  இ த எ ைண ெதாட  
ெகா ள  011-37685988. 

29/3/2021 
(தி க )  

 
எசா 42:1-7;  
தி.பா 28: 1, 2, 3, 13-14; 
ேயாவா 12:1-11. 

30/3/2021 

(ெச வா )  

எசா 49:1-6;  
தி.பா 71:1-6,15,17; 
ேயாவா 13:21-33,36-38. 

31/3/2021 

 ( த ) 
 

எசா 50:4-9; 
தி.பா 69:8-10,21-22,31,33-34, 
ம  26:14-25.  

1/4/2021 

(வியாழ ) 

வி.ப 12:1-8,11-14; 
தி.பா 116:12-13,15-18; 
1 ெகாாி 11:23-26; 
ேயாவா 13:1-15. 

2/4/2021 

(ெவ ளி) 
 

தி பா களி  ெவ ளி  
எசா 52:13—53:12; 
தி.பா 31:2,6,12-13,15-17,25; 
எபி 4:14-16;5:7-9; 
ேயாவா 18:1—19,42. 

3/4/2021 

(சனி) 
 

பா கா தி விழி  தி ப  
@ 8pm (தமி ) 

4/4/2021 

(ஞாயி ) 
உயி பி  ஞாயி  


