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ÅÖÅüÈ ´ÕÅ÷ ±ùÅ¡Ú ÅÄ¢¨Á ¦ÀüÈÅÃ¡¸ þÕì¸ÓÊÔõ? þó¾
ÓÃñÀ¡ðÊý ¦À¡Õû ±ýÉ?

ÁÉÉõ ¦ºöÂ
þó¾ Å¡Ã ÅºÉõ:

“±ý «Õû
¯ÉìÌô
§À¡Ðõ”
(2 ¦¸¡¡¢:12:9)

À×ø ¦¸¡¡¢óÐ ¿¸¡¢ø À¢Ç×ÀðÊÕó¾ º¨À¸ÙìÌ þùÅ¡Ú
±ØÐ¸¢È¡÷. «í¸¢Õó¾ ¿õÀ¢ì¨¸Â¡Ç÷¸Ç¢ø º¢Ä÷ À×ø ²¨Æ
±ýÀ¾¡Öõ, ¦º¡ü¾¢Èý Ì¨È× ±ýÚõ ±ñ½¢, «Å¨Ã
²üÚì¦¸¡ûÇ ÁÚì¸¢ýÈÉ÷. þÕôÀ¢Ûõ, ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý °Æ¢ÂÃ¡¸
þÕôÀ¾¢ø À×ø Á¸¢úîº¢Â¨¼¸¢ýÈ¡÷; ²¦ÉýÈ¡ø, ¸¢È¢ŠÐ§Å
ÁÛìÌÄò¨¾ Á£ðÀ¾ü¸¡¸, ¾¡úîº¢ ¿¢¨Èó¾, ÐýÒÚõ °Æ¢ÂÃ¡É¡÷.
¸¼×Ç¢ý Á¡¦ÀÕõ «ýÒ ÁüÚõ Á£ðÀÇ¢ìÌõ «ÕÇ¢É¡ø À×¨Äì
¸¡ôÀ¡È¢ÂÅ÷ «ó¾ °Æ¢ÂÃ¡É ¸¢È¢ŠÐ§Å.

NEW WAY OF BEING CHURCH

¦À¡Ðì ¸¡Äõ 14 ¬õ »¡Â¢Ú

± ¾¢ ÷ § ¿ ¡ ì Ì : ¿ õ À¢ ì ¨ ¸ , Å ¡ ú ¾ ø , « Ç¢ ò ¾ ø

¿ü¦ºö¾¢Â¢ø ÁüÚ¦Á¡Õ ÓÃñÀ¡¼¡É Ýú¿¢¨Ä¨Â ¿¡õ
¸¡ñ¸¢§È¡õ. þ§ÂÍ »¡ÉòÐ¼ý ¸üÀ¢ôÀ¨¾Ôõ, ÁüÈ þ¼í¸Ç¢ø
«Å÷ ¦ºö¾ «Õû «¨¼Â¡Çí¸¨ÇÔõ §¸ûÅ¢ôÀð¼ ¿¡º§ÃòÐ
ä¾÷¸û þó¾ ÁÉ¢¾ÕìÌ þ¨Å¦ÂøÄ¡õ ±í¸¢ÕóÐ Åó¾É? ±ýÚ
Å¢ÂôÒüÈ¡÷¸û. ²¦ÉýÈ¡ø ä¾÷¸Ç¢ý À¡÷¨ÅÂ¢ø þ§ÂÍ
«Å÷¸Ù¨¼Â ¦º¡ó¾ °¡¢ø þÕó¾, ¿ýÌ «È¢Ó¸Á¡É ´Õ ¾îº÷
ÁðÎ§Á. ä¾ºð¼í¸Ç¢ø ¾Ì¾¢ÂüÈÅ÷ ÁüÚõ ´Õ º¡¾¡Ã½ ±Ç¢Â
ÌÎõÀò¾¢ø À¢Èó¾ ´ÕÅ¨Ã Á¡ðº¢Á¢ì¸ ¸¼×û ÀÂýÀÎò¾ ÓÊÔÁ¡?

Á¡¾¡ó¾¢Ã ¸Õô¦À¡Õû:
¯í¸û Å¡¨Âò ¾¢ÈóÐ ´Îì¸ôÀð¼Å÷¸¨Çì ¸¡ò¾ø

¸¼×û Â¡¨Ã Å¢ÕõÒ¸¢È¡§Ã¡ «Å÷¸¨Çò §¾÷óÐ¦¸¡ûÅ¡÷ ±ýÀÐ
¿ÁìÌ
¿¢¨Éçð¼ôÀÎ¸¢ÈÐ.
Â¡÷
¸¼×Ùì¸¡¸ò
§¾÷ó¦¾Îì¸ôÀ¼§ÅñÎõ, À½¢ ¦ºöÂ§ÅñÎõ ±ýÚ ÁÉ¢¾÷¸û
§ÅñÎÁ¡É¡ø
¾Ãò¨¾Ôõ
¸Õò¨¾Ôõ
¦¸¡ñÊÕì¸Ä¡õ.
ÁÉ¢¾÷¸Ç¢ý §¾¡üÈõ, þ¨ÈÂ¢Âø ¾Ì¾¢¸û ÁüÚõ «Å÷¸Ç¢ý §ÀîÍò
¾¢Èý ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ÁÉ¢¾÷¸û ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾Ä¡õ. ¬É¡ø ¸¼×Ç¢ý
¾Ã¿¢¨Ä¸û Á¢¸×õ §ÅÚÀð¼¨Å. ¸¼×û ´ÕÅ¨Ãò §¾÷ó¦¾ÎòÐ,
«Å¡¢ý º¡÷À¡¸ §Àº «ÛôÒõ§À¡Ð, ¾Ãò¨¾§Â¡, ¾¢È¨É§Â¡
À¡÷ôÀ¾¢ø¨Ä. ¬É¡ø ¸¼×Ç¢ý ¦ÀÂÃ¡ø «Å÷ ÅÆíÌõ ¦ºö¾¢¨Â
«Å÷ ±ùÅ¡Ú ¦¸¡ñÎ ¦ºø¸¢È¡÷ ±ýÀ¨¾§Â ¸¼×û À¡÷ì¸¢ýÈ¡÷.

þý¨ÈÂ
Å¡º¸í¸û:
±§ºì¸¢§Âø: 2: 2-5;
¾¢ÕôÀ¡¼ø: 123: 1-4
2 ¦¸¡¡¢ 12: 7-10
Á¡üÌ 6: 1-6
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¿õ Áò¾¢Â¢ø ¸¼×Ç¢ý ¦ºö¾¢¨Âô À¸¢÷óÐ¦¸¡ûÀÅ÷ ²¨ÆÂ¡¸§Å¡,
±Ç¢Â §¾¡üÈõ ÁüÚõ Ì¨ÈÅ¡É §ÀîÍò¾¢Èý ¦¸¡ñ¼ º§¸¡¾Ã
º§¸¡¾¡¢¸Ç¡¸§Å¡ þÕó¾¡ø,
¿¡õ Å¢¨ÃÅ¢ø ¿¢Ã¡¸¡¢ì¸Ü¼¡Ð
«øÄÐ
²üÚì¦¸¡ûÇ§Å¡
¾ÅÈ¢Å¢¼ìÜ¼¡Ð.
ÁÉ¢¾ì
¸ñ§½¡ð¼ò¾¢ø ´ÕÅ¡¢ý §¾¡üÈò¨¾§Â¡, ¾Ãò¨¾§Â¡ À¡÷òÐ
Â¡¨ÃÔõ Á¾¢ôÀ¢¼ìÜ¼¡Ð. ¬É¡ø ¸¼×Ç¢ý ¾Ã¿¢¨ÄÂ¢ø ¸¼×û
§¾÷ó¦¾Îò¾ ´Õ ¸ÕÅ¢Â¡¸ «Å÷ þÕì¸Ä¡õ.
²¦ÉýÈ¡ø, ¿õ ÅÖÅ¢ý¨ÁÂ¢ý ÅÆ¢Â¡¸, ¿õ¨Áô ÀÂýÀÎò¾¢
«¾¢ø Á¸¢úÅ¨¼Ôõ Á£ðÀ¡¢ø ¿¡õ ÅøÄ¨Á ¦ÀüÈÅÃ¡§Å¡õ. ✜
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¸¼×û Â¡¨Ã Å¢ÕõÒ¸¢È¡§Ã¡
«Å÷¸¨Çò §¾÷óÐ¦¸¡ûÅ¡÷

¦

¸¡¡¢ó¾¢ÂÕìÌ ±Ø¾¢Â ¸Ê¾ò¾¢ø À×ø þùÅ¡Ú ±ÎòÐ¨Ãì¸¢ýÈ¡÷:
“¬¾Ä¡ø ¿¡ý ±ý ÅÖÅ¢ý¨Á¨Âô ÀüÈ¢ò ¾¡ý ÁÉÓÅóÐ ¦ÀÕ¨Á
À¡Ã¡ðÎ§Åý. «ô§À¡Ð ¸¢È¢ŠÐÅ¢ý ÅøÄ¨Á ±ýÛû ¾íÌõ. ¬¸§Å ±ý
ÅÖÅ¢ý¨ÁÂ¢Öõ þ¸úîº¢Â¢Öõ, þ¼¡¢Öõ, þýÉÄ¢Öõ, ¦¿Õì¸ÊÂ¢Öõ ¸¢È¢ŠÐ¨Å
ÓýÉ¢ðÎ ¿¡ý «¸Á¸¢ú¸¢ý§Èý. ²¦ÉÉ¢ø ¿¡ý ÅÖÅüÈ¢ÕìÌõ§À¡Ð ÅøÄ¨Á
¦ÀüÈÅÉ¡¸ þÕì¸¢§Èý” þÐ ´Õ ¬ÆÁ¡É ÁüÚõ ÓÃñÀ¡¼¡É ÜüÚ.

CHURCH OF OUR LADY OF FATIMA
Jalan Sultan Abdul Samad
50470 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603.2274 1631 / 2389 7244
Email: fatimachurch@archkl.org
FB: facebook.com/fatima.church
Web: www.fatimachurchkl.com
முதிய

ோர்க்கோன கிறிஸ்துவ புதுமுக சடங் கு (RCIA)

கத்ததோலிக்க நம் பிக்கககைப் பற் றி ஆழமோக
ஆை் ந் து
அறிந் திட
உங் களுக்கு
அல் லது
உங் களுக்கு ததரிந்தவர்களுக்கு ஆர்வமோ? உங் கள்
கத்ததோலிக்க
வோழ் க்ககத்
துகைதைோடு
ஆலைத்தில் அமர்ந்து, கத்ததோலிக்கரோக மோற
என் ன தெை் ை தவை்டும் என பல ஆை்டுகளோக
தைோசித்துக் தகோை்டிருக்கிறீர்களோ? கடவுளைத்
ததடும் ஒருவளைத் ததைிந்துத ொண்டு, அந்த நபளை முதிதைோர்க்கோன
கிறிஸ்துவ
புதுமுக
ெடங் கு
வகுப் பிற் கு
அளை ்
்கூடிய உங் ை்
அளைவரு ்கும் இது ஒரு தைிப் பட்ட அளைப் பொ வும் சவொலொ வும்
ருதுங் ை் . இந்த தசயலின் மூலம் தபைியவை் ை் உதரோகமை த்ததொலி ்
திருஅகவயில் உறுப் பிைை் ைொகிறொை் ை் . நமது பங் கில் எதிர்வரும் ஆ ஸ்ட்
2021 முதல் முதிதைோர்க்கோன கிறிஸ்துவ புதுமுக ெடங் கு வகுப் கபத்
ததொடங் வுள் தளோம் . கூடுதல் த வலு ்கு அல் லது பதிவு தசய் ய பங் கு
மிை் ைஞ் சலுக்குெ் தெல் லவும் . fatimachurch@archkl.org

யேவவயில் இருப் யபோர்க்கு அதிச (BEC) வழி
உேவிகள்
நோம்
அகனவரும்
தற் தபோது
3.0
நடமோட்ட
கட்டுப் போட்டு உத்தரவு கோலக்கட்டத்தில் இருப் பதோல் ,
மீை்டும்
பலரின்
வோழ் வோதோரங் கள்
போதிக்கப் பட்டுள் ளன. குறிப் போக ஏகழகள் , தினெரி
வருமோனம்
தபறுபவர்கள் ,
தனிைோக
வசிக்கும்
முதிைவர்கள்
தபோன் தறோர்
அதிகம்
போதிக்கப் படுபவர்களில் அடங் குவர். தைவுதெை் து உங் கள் அதிெ (BEC)
உறுப் பினர்ககள அவர்கள் வசிக் குமிடத்தில் ததடுமோறு தகளுங் கள் . அப் படி
ைோதரனும்
ஆதைவு
ததளவப் படுதவோர்
உங் களுக் கு
ததரிந் திருந்து
அவர்களுக்கு உங் களோதலோ அல் லது உங் கள் அதிெோவோதலோ உதவிகள் ஏதும்
வழங் க முடிைோ சூழ் நிகலகள் இருந்தோல் உடனடிைோக பங் கு அலுவலகத்கத
ததோடர்பு தகோை்டு தகவகலத் ததரிைப் படுத்தவும் . இந்த தநருக்கடிைோன
கோலக்கட்டத்தில் ஒருவருக்தகோருவர் உதவுதவோம் .

திருே்தேோண்டரோக திருநிவலப் படுே் துேல்
தகோலோலம் பூர் மகறமோவட்டத்கதெ் தெர்ந்த அருட்ெதகோதரர் கமக்கல் தோஸ்
அவர்கள் , தமது குருத்துவப் படிப் கப முடித்துக் தகோை்டு எதிர்வரும் 24
ஜூகல 2021 அன் று திருத்ததோை்டரோக திருநிகலப் படவுள் ளோர். இவருக்கோக
நமது தெபத்தில் ஒப் புக்தகோடுப் தபோம் .

ஒற் றுவை நிதி
மதலசிை
த்ததொலி ்
ஆயை் ை் மொநொடு(CBCM), பிற மத அளமப் பு ை்
மற் றும் அரசு ெோரோ இைக்கங் களுடன் இகைந்து, மதலசிய சூ சி
அற ் ட்டளையொல் (Tzu Chi Foundation Malaysia) ததொடங் ப் பட்ட மதலசிய
ஒற் றுளம த ொவிட் -19 நிதி ்கு தங் ை் ஒப் புதளலயும் ஆதைளவயும்
வைங் கியுை் ைது. அதி எண்ணி ் ள யிலொை சி ் ல் நிகறந்த த ொவிட் 19
தநொயொைி ளைச்
சமொைி ்
பல் தவறு
மருத்துவ
உப ைணங் ளை
வைங் குவதற் ொ
நமது தபொது மருத்துவமளை ை் மற் றும் சு ொதொை
நிபுணை் ைிை் உதவி ் ொை அவசை அளைப் பு ் கு பதிலைி ்கும் வககயில்
இந்நிதி எடுத்துக் தகோள் ளப் படும் . த ொவிட் -19
்கு எதிைொ
மதலசிய
ஒற் றுளம நிதிக்கு உதவ ஆைர்கள் மொநொடு RM 1 மில் லியை் ரிங் கிட்
நை் த ொளட அைிப் பதொ
உறுதியைித்துை் ைது. தைிப் பட்ட முகறயில்
பங் ைிப் பு ளை
வைங்
விரும் புதவொருக்கு
வைிவில ்கு
சீட்டு
வழங் கப் படும் . தமல் விவரங் களுக் கு https://www.tzuchi.my/en/donate
அகப் பக்கத்திற் குெ் தெல் லவும் .

Parish Administrator: Rev. Fr. Dr. Clarence Devadass
Asst Priest: Rev. Fr. Bernard Hyacinth, SJ
Office Administrator: Ms. Juliet Sylus

Parish Office Hours:
The Parish Office closed during the MCO. If you need to
contact us, kindly call or text: 016.650 5039 or you may
email: fatimachurch@archkl.org

To contact the Parish Office outside office hours, kindly
WhatsApp: 016.650 5039 (emergencies only).
போர்வவ

ற் யறோர் சமூகே் திற் கு உணவளிே் ேல்

மதலசிை போர்கவைற் தறோர் ெங் கத்தின் தவை்டுதகோளுக்கிைங் க, நமது
பங் கு
பிரிக்பீல் ஸ்
சுற் றுவட்டோரத்தில்
வசிக் கும்
போர்கவைற் தறோர்
ெமூகத்திற் கு
ஒவ் தவோரு
திங் கள்
கிழகமயிலும்
ஒரு
உைவுப்
தபோட்டலத்தின் விகல RM 4.00 என் ற அடிப் பகடயில் 30 உைவுப்
தபோட்டலங் ககள (தகட்டுக்தகோை்டதுக் தகற் ப)12 ஜூகல 2021 வகர
வழங் கவுள் தளோம் .
தமலும்
உதவிகள்
ததகவப் பட்டோல்
மதலசிை
போர்கவைற் தறோர் ெமூகத்ததோடு இகைந்து இகத நோங் கள் பதிவிடுதவோம் .

கருே் ேரங் கு வவலே் ேளை் (WEBINAR): இவணப் பற் ற உணர்வு
நிவல
தமற் றோென மனநல பைிக் குழு ஏற் போடு
தெை் யும்
இக்கருத்தரங் கில்
அதி மொை
உைவியலொைை் ை் ஏை் மை தவதளைளயயும்
துை்பத்ளதயும்
ககைோளுவதற் கோன
ஒரு
வழிமுளறயொ
இகைப் பற் ற
உைர்வு
நிகலகை
ஆதைி ்கிறொை் ை்
எை் பளத
ஆைொய் கிறது. வகலத்தளத்தில் நகடதபறும்
இக்கருத்தரங் கு ஜூகல10 2021 கோகல 10:00
முதல் 11:15 வகர நகடதபறும் . பதிவுக்கு
https://tinyurl.com/y6a4wlz9
இகைப் பிற் குெ்
தெல் லவும் .

யகோவிட்- 19 நிவோரண நிதி
நமது பங் கின் புனித வின்ென் ட் தி பவுல் கழகம் , (SSVP) நடமோட்ட
கட்டுப் போட்டு
ஆகைைோல்
தநைடியொ
பொதி ் ப் பட்டுை் ை
தைிநபை் ளு ் கும்
குடும் பங் ளு ்கும் , குறிப் பொ
திடீதைை தவளல
இைந்தவை் ளு ்கு நிதியுதவி அைி ் தீவிைமொ முயை் று வருகிறது. உதவி
ததடுபவை் ை் தபரும் பொலும் திைசைி ஊதியம் தபறுபவை் ை் , குளறந்த
வருமொைம் த ொண்ட புலம் தபயை்ந்ததொை் மற் றும் அ தி சமூ ங் ளைச்
தசை்ந்தவை் ை் . த ொலொலம் பூை் மகறமோவட்டம் மற் றும் பிற பங் குகளின்
ஏளை ளுக்கு உதவும் பைிக்குழுவுடன் நொங் ை் இகைந் து ஒத்துளைத்து
வருகிதறொம் . தமலும் உதவிளய நொடுபவை் ளு ்கு சைியொை தநரத்தில் த வல்
கிகடப் பகத உறுதிதசய் கிதறொம் . த ொவிட் -19 நிவொைண நிதி ் கு இதுவளை
தபறப் பட்ட தமொத்த நை் த ொளட ை் RM 15,440.00. இதிலிருந்து வைங் ப் பட்ட
உதவித் ததோகக RM 18,190.00 ஆகும் . கூடுதல் ததொள இருப் பு நிதியிலிருந் து
எடுக்கப் பட்டது.

சகோ

ைோேோவுக் கு நவநோள்

இந்த நடமோட்ட கட்டுபோட்டுக் கோலத்தில் , ெகோை மோதோவுக் கு நவநோள்
தெபங் கள் இைங் ககல வழி ஒவ் தவோரு ெனிக்கிழகமயும் மோகல 4.00
மைிக்கு நடதபறும் . எங் கதளோடு தெபத்தில் இகைை உங் ககள அன் தபோடு
அகழக்கின் தறோம் .
இதில்
கலந்து
தகோள் ள
நீ ங் கள்
வகலதைோளி
அகலவரிகெக்கு YouTube channel: https://bit.ly/olfkl அல் லது முகநூலுக்கு
Facebook Page: facebook.com/fatima.church தெல் லவும் .

தபோது திருப் பலிகள் ேற் கோலிக இரே் து
தகோலோலம் பூர்
மகறமோவட்ட
ஆலைங் களில்
தபோது
திருப் பலிகள்
தற் கோலிகமோக இரத்து தெை் ைப் பட்டுள் ளகத இதன் மூலம் ததரிவித்துக்
தகோள் கிதறோம் . அடுத்த அறிவிப் பு வரும் வகர திருப் பலிகள் இைங் ககல வழி
ததோடரும் . இைங் ககலத் திருப் பலி கோை tv.archkl.org. இகைப் புக்குெ்
தெல் லவும் .

பங் கு அலுவலக அவடப் பு
நடப் பில் இருக்கும் தபோது முடக் கத்தின் கோரைமோக, பங் கு அலுவலகம்
ததோடர்ந்து
மூடப் பட்டிருக்கும் .
இருப் பினும்
பங் கு
அலுவலகப்
பைிைோளர்கள் வீட்டில் இருந்தபடிதை தங் கள் பைிகைெ் தெை் கிறோர்கள் .
ததகவகள் இருப் பின் பங் கு அலுவலகத்கத ககதபசி 016-650 5039
எை்ணுடன் ததோடர்பு தகோை்தடோ அல் லது குறுஞ் தெை் திதைோ அனுப் பலோம் .
அல் லது மின் னஞ் ெல் வழி ததோடர்பு தகோள் ளலோம் . fatimachurch@archkl.org

ஞோயிறு கோணிக் வககளுை் நன்தகோவடகளுை்
தபோது திருப் பலிகள் இரத்து தெை் ைப் பட்டிருக்கும்
இக்கோலக்கட்டத்தில் ,
உங் கள்
கோைிக்கககள்
அல் லது நன் தகோகடககள ‘டெ் என் தகோ’ தெைலி
(Touch n Go App) வழி அனுப் பும் வெதி இப் தபோழுது
உள் ளது. தகவல் குறியீட்கட அலகீடு தெை் து, (QR scan)
உங் கள் ததோகககை அதில் தெர்த்து அனுப் பவும் .
(தெகவக்கோன பிடித்தம் ஏதும் இல் லோமல் இருக்க
தவை்டும் ) அடுத்த நோள் அத்ததோகக ஆலை கைக்கு
வரவில் தெர்த்துக் தகோள் ளப் படும் .

திருப் பலிக் கு தப

ர் ஒப் புக்தகோடுே் ேல்

இக்கோலக்கட்டத்தில் ஆலைமும் ஆலை அலுவலகமும் மூடப் பட்டிருப் பதோல் ,
நீ ங் கள் திருப் பலிக் கு தபைர்ககள ஒப் புதகோடுத்தகலயும் , அல் லது நமது
பங் கிற் கு தபோருளுதவிககளயும் கீழ் க்கை்ட விவரங் ககளக் தகோை்டு
ததோடர்ந்து தெை் ைலோம் .
வங் கி விவரம்
வங் கி/ Bank : CIMB
கைக்கின் தபைர்/ Account Name : Church of Our Lady of Fatima
கைக்கின் எை்/ Account Number : 8000833691
ததோககயும் விளக்கமும்
பங் கு அலுவலகம் ெரிைோன முகறயில் கைக்கு அறிக் கக கவத்துக்
தகோள் ள உங் களின் இைங் ககலப் பைப் பறிமோற் றத்தில் (Online Transfer)
கீழ் க்கை்ட தகவல் ககளக் குறிப் பிடவும் .
1. ததோகக
2. தநோக்கம் (பின் வருவனவற் றுள் ஏதோகிலும் ஒன் று) திருப் பலி
கருத்துகள் (உங் கள் தபைர்ககளயும் திருப் பலிக்கு ஒப் புக்தகோடுக்கும்
தபைர்ககளயும் உள் ளிடவும் , எ.கோ. நன் றிைறிதல் / சிறப் புக் கருத்து/
ஆன் ம இகளப் போற் றி)
உறுதிைோக்கம் (கவப் பு சீட்டு/ Bank-in-Slip)
பைப் பறிமோற் றத்கத உறுதி தெை் து எங் களுக்கு அனுப் பி கவப் பது மிக
முக்கிைமோனது. மின் னஞ் ெல் / Email : fatimachurch@archkl.org அல் லது
புலனம் / Whatsapp: 016-6505039

திருப் பலிக் கு முன்பதிவு
நடமோட்ட கோட்டுபோட்டு உத்தரவு தளர்த்தப் பட்ட பின்
திருப் பலிக்கு
முன் பதிவு தெை் பவர்கள் கீழ் க்கோணும் வழிமுகறககளப் பின் பற் றவும் .
1. அதிெ ஒருங் கிகைப் போளகரத் ததோடர்பு தகோள் ளுதல் .
2. ஆலை அலுவலகத்கதத் ததோடர்பு தகோள் ளுதல்
(03 22741631).
3. இைங் ககலப் பதிவு https://fatimachurchkl.com/management-system
திருப் பலியில் கலந்து தகோள் வதற் கோன குறுஞ் தெை் திகை தபறும் வகர
கோத்திருக்கவும் . குறுஞ் தெை் தி கிகடக்கப் தபறோ விட்டோல் , திருப் பலியில்
கலந்து தகோள் வகத தவிர்க்கவும் .

