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ദീപം െതളിക്കൽ 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട  കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ൈദവേമ, 
അേങ്ങ പര്മാണങ്ങൾ ǌങ്ങളുെട  പാദങ്ങക്കു വിളക്കും 
ǌങ്ങളുെട വഴികളിൽ പര്കാശവുമായി ഭവിക്കെട്ട. 

 

കുരിശടയാളം 
സമൂഹം: വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ അടയാളത്താൽ ǌങ്ങളുെട  
ശതര്ുക്കളിൽനിന്ന് ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട 
തമ്പുരാേന, പിതാവിെന്റയും  പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിെന്റയും നാമത്തിൽ, ആേമ്മൻ. 
 

തര്ിസന്ധയ്ാജപം 
(സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ  / പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ 

തിരുന്നാൾ മുതൽ വലിയ ബുധൻ വെര) 
 

കാർമ്മി: കർത്താവിെന്റ മാലാഖാ പരിശുദ്ധ മറിയേത്താട്  
വചിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറിയം ഗർഭം ധരിച്ചു.  
     നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ ... 
കാർമ്മി: ഇതാ  കർത്താവിെന്റ ദാസി, നിെന്റ വചനം 
േപാെല എന്നിലാകെട്ട. 
     നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ ... 
കാർമ്മി: വചനം മാംസമായി, നമ്മുെട ഇടയിൽ വസിച്ചു      
നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ ... 
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക്  
ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാകുവാൻ. 
സമൂഹം: സർേവവ്ശവ്രെന്റ പരിശുദ്ധ മാതാേവ, ǌങ്ങൾക്കു 
േവണ്ടി അേപക്ഷിേക്കണെമ. 
 

കാർമ്മി: പര്ാർത്ഥിക്കാം, (സമൂഹവും കൂടി) സർേവവ്ശവ്രാ, 
മാലാഖായുെട സേന്ദശത്താൽ / അങ്ങയുെട പുതര്നായ 
ഈേശാമിശിഹായുെട / മനുഷയ്ാവതാരവാർത്ത അറി 
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന  ǌങ്ങൾ / അവിടുെത്ത പീഢാനുഭവവും 
കുരിശുമരണവും മുേഖന /  ഉയിർപ്പിെന്റമഹിമ പര്ാപി 
ക്കാൻ അനുഗര്ഹിക്കണേമെയന്ന് / ǌങ്ങളുെട  കർത്താ 
വായ ഈേശാമിശിഹാവഴി / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
അേപക്ഷിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: പിതാവിനും  പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആദിയിേലേപ്പാെല  ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്ന 
ക്കും ആേമ്മൻ. 

(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 

 

കാർമ്മി: ഈേശായുെട എതര്യും പരിശുദ്ധ തിരുഹൃദയേമ! 
 

സമൂഹം: അങ്ങയിൽ ǌാൻ ശരണെപ്പടുന്നു. 
(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 

 

(േശഷം േപജ് 3, േകാളം 1) 
                                                  _____________________ 

 

വിശുദ്ധവാര തര്ിസന്ധയ്ാജപം 
(വലിയബുധൻ മുതൽ ഉയിർപ്പുǌായർവെര) 

 

കാർമ്മി: മിശിഹാ നമുക്കുേവണ്ടി  മരണേത്താളം കീഴ് വ 
ഴങ്ങി; അെത അവിടുന്ന്   കുരിശുമരണേത്താളം കീഴ് വ 
ഴങ്ങി; അതിനാൽ സർേവവ്ശവ്രൻ അവിടുെത്ത ഉയർത്തി. 
എലല്ാ നാമേത്തയുംകാൾ ഉന്നതമായ നാമം അവിടുേത്ത  
ന ി.  
 

പര്ാർത്ഥിക്കാം: (സമൂഹവും കൂടി) സർേവവ്ശവ്രാ, ǌങ്ങളുെട 
കർത്താവായ ഈേശാമിശിഹാ / മർദ്ദകരുെട ൈകകളിൽ 
ഏൽപ്പിക്കെപ്പട്ട്  / കുരിശിെല പീഢകൾ സഹിച്ചു 
രക്ഷിച്ച / ǌങ്ങെള തൃക്കൺപാർക്കണെമെയന്ന് / എേന്ന 
ം ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ǌങ്ങളുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാ 

വഴി / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: പിതാവിനും  പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആദിയിേലേപ്പാെല  ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്ന 
ക്കും ആേമ്മൻ. 

(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 
 

കാർമ്മി: ഈേശായുെട എതര്യും പരിശുദ്ധ തിരുഹൃദയേമ! 
 

സമൂഹം: അങ്ങയിൽ ǌാൻ ശരണെപ്പടുന്നു. 
(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 

 

(േശഷം േപജ് 3, േകാളം 1) 
                                                  _____________________ 

 

 
െപസഹാക്കാല തര്ിസന്ധയ്ാജപം 

(ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ മുതൽ  
പരിശുദ്ധ തര്ിതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾവെര) 

 

കാർമ്മി: സവ്ർേലല്ാക രാജ്ഞീ ആനന്ദിച്ചാലും. 
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
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സവ്ർഗ്ഗത്തിേലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. / ǌങ്ങൾക്ക്  
ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങൾക്കു തരണേമ. / 
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതു 
േപാെല / ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു 
ക്ഷമിക്കണേമ. / ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്ത 
രുേത. / ദുഷ്ടാരൂപിയിൽനിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. / 
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

     സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, / അങ്ങയുെട 
മഹതവ്ത്താൽ / സവ്ർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  
മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങു പരിശുദ്ധൻ, പരിശു 
ദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ / എന്ന്  ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, ǌങ്ങൾ 
അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും, അങ്ങയുെട 
അനന്തമായ  അനുഗര്ഹങ്ങൾക്ക്  നന്ദി പറയുകയും െചയയ്ു 
ന്നു. പിതാവും  പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ എേന്ന ം. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ 
 
 

സങ്കീർത്തനം  
(കാലമനുസരിച്ചുള്ള ഭാഗം കാണുക). 

 

മംഗലവാർത്തക്കാലം ..........   േപജ് 3  േകാളം 2 
പിറവിത്തിരുന്നാൾ .............   േപജ് 4  േകാളം 1 
ദനഹാക്കാലം .....................   േപജ് 4  േകാളം 2 
േനാമ്പുകാലം ......................   േപജ് 5  േകാളം 1 
ഉയിർപ്പുകാലം ....................   േപജ് 6  േകാളം 1 
ശല്ീഹാക്കാലം .....................   േപജ് 6  േകാളം 2 
ൈകത്താക്കാലം .................   േപജ് 7  േകാളം 1 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാലങ്ങൾ  േപജ് 7  േകാളം 2 
പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം ..........   േപജ് 8  േകാളം 2 
 
 
 

മംഗലവാർത്തക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 98 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ 
വാഴ്ത്തുക പുതിെയാരു ഗാനത്തിൽ 
അത്ഭുതകരമാമവിടുെത്ത 
കൃതയ്ാവലികൾ വർണ്ണിപ്പിൻ 
 

ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം 
നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട 
പര്ീതിെയാടാർത്തു വിളിച്ചീടാം 
പാടാം നാഥനു സ്തുതിഗീതം. 

കാർമ്മി: എെന്തന്നാൽ ഭാഗയ്വതിയായ അങ്ങയുെട തിരു 
വുദരത്തിൽ അവതരിച്ചയാൾ.  
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
 

കാർമ്മി: അരുളിെച്ച തുേപാെല  ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. 
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി  സർേവവ്ശവ്രേനാടു പര്ാർത്ഥി 
ക്കണെമ. 
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
 

കാർമ്മി: കനയ്കാമറിയേമ, ആേമാദിച്ചാനന്ദിച്ചാലും. 
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
 

കാർമ്മി: എെന്തന്നാൽ കർത്താവ്   സതയ്മായി ഉയിർ 
െത്തഴുേന്നറ്റു. 
സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്ാ! 
 

കാർമ്മി: പര്ാർത്ഥിക്കാം: (സമൂഹവും കൂടി) സർേവവ്ശവ്രാ, 
അങ്ങയുെട പുതര്നും ǌങ്ങളുെട കർത്താവുമായ  / ഈേശാ 
മിശിഹായുെട ഉത്ഥാനത്താൽ /  േലാകെത്ത  ആനന്ദിപ്പി 
ക്കുവാൻ / അങ്ങു തിരുമനസ്സായേലല്ാ. അവിടുെത്ത മാതാ 
വായ കനയ്കാമറിയം മുേഖന / ǌങ്ങൾ നിതയ്ാനന്ദം 
പര്ാപിക്കുവാൻ / അനുഗര്ഹം ന ണേമെയന്ന്  / അങ്ങ 
േയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: പിതാവിനും  പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആദിയിേലേപ്പാെല  ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്ന 
ക്കും ആേമ്മൻ. 

(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 
 
കാർമ്മി: ഈേശായുെട എതര്യും പരിശുദ്ധ തിരുഹൃദയേമ! 
 

സമൂഹം: അങ്ങയിൽ ǌാൻ ശരണെപ്പടുന്നു. 
(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 

 

                                                  _____________________ 
 
 

(തര്ിസന്ധയ്ാജപെത്ത തുടർന്ന്) 
 
 

കാർമ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പര്തയ്ാ 
ശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, / 
(സമൂഹവും േചർന്ന് ) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / 
അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ / അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സ്  / 
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ഇമ്പെമാടിന്നു മുഴക്കീടാം 
െകാമ്പും കുഴലും കിന്നരവും 
വാദയ് വിേശഷ പരമ്പരയാൽ 
വാഴ്ത്തുക രാജ മേഹാന്നതെന. 
 

ആനന്ദത്തിരമാലകളായ്  
ആർത്തു വിളിക്കാം സന്നിധിയിൽ 
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും 
ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും. 

 

സവ്രമുച്ചത്തിലുയർത്തെട്ട 
കരേഘാഷത്താലരുവികളും 
ഒരുമിച്ചാർത്തു വിളിക്കെട്ട 
ഗിരിശിഖരങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, സവ്പുതര്െന േലാകത്തി 
േലക്കയച്ച േസ്നഹനിധിയായ പിതാേവ, രക്ഷകനായ 
ൈദവസുതെന സവ്ീകരിക്കുവാനായി ഒരുങ്ങുന്ന ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. പഴയ നിയമകാലത്ത്  ഇസര്ാേയൽ 
ക്കാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവിടുെത്ത വരവിെന പര്തീക്ഷി 
ച്ചിരുന്നുവേലല്ാ. പുതിയ ഇസര്ാേയലായ ǌങ്ങൾ വിശവ്ാസ 
േത്താടും പര്തീക്ഷേയാടും ശരണേത്താടുംകൂടി അങ്ങയുെട 
ദിവയ്പുതര്െന സവ്ീകരിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. തിരുപ്പിറ 
വിയിൽ േബത് ലേഹമിെല തിരുകുടുംബം അനുഭവിച്ച 
സേന്താഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ǌങ്ങെളയും പങ്കുകാ 
രാക്കണെമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 

പിറവിത്തിരുനാൾ 
സങ്കീർത്തനം 97 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

കർത്താെവന്നും വാഴുന്നു 
നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം 
ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകെട്ട 
ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം. 
 

പാർത്തലമാെക ഭരിച്ചീടും 
കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ 
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കുന്നു 
െകാടുമുടി െപാങ്ങും ൈശലങ്ങൾ. 

നിസ്തുലമാകും തൻനീതി 
ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നാകാശം 
ജനതകെളലല്ാമവിടുെത്ത 
മഹിമകൾ കണ്ടു നമിക്കുന്നു. 
 

കർത്താേവ, നീ അഖിലാണ്ഡം 
കാത്തിടുമധിപൻ സ്തുതയ്ർഹൻ 
എലല്ാ േദവഗണങ്ങളിലും 
വലല്ഭനുന്നതനേലല്ാ നീ. 
 

നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, 
േമാദിച്ചീടുക കർത്താവിൽ 
നന്ദിെയാടാ തിരുനാമെത്ത 
എന്നും വാഴ്ത്തി നമിച്ചിടുവാൻ. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ രക്ഷ േവണ്ടി / മനുഷയ്ാവ 
താരംെച  മിശിഹാേയ, നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും 
ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ഈ മഹനീയസംഭവം അനു 
സ്മരിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, തിരുസ്സഭ മുഴുവേനാടും േചർന്നു 
സേന്താഷിക്കുന്നു. പാപാന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക്  / 
നിതയ്ജീവെന്റ പര്കാശം ന വാനായി പിറന്ന ൈദവ 
പുതര്ാ / തിന്മയുെട പാതെവടിഞ്ഞ്  സതയ്ത്തിെന്റ മാർഗ്ഗ 
ത്തിലൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവനും / നിെന്ന അനുഗമിക്കു 
വാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. മാലാഖാമാേരാടും, 
ഉണ്ണീേശാെയ ആരാധിച്ച ആട്ടിടയേരാടും േചർന്ന്  / 
നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 

ദനഹാക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 96 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ 
കീർത്തിപ്പിൻ പുതു ഗാനത്തിൽ 
വാഴ്ത്തിപ്പാടിനമിക്കെട്ട 
പാരിടെമലല്ാമുടയവെന. 
 

വാഴ്ത്തുക തൻ തിരുനാമവുമാ 
രക്ഷയുെമന്നും കീർത്തിപ്പിൻ 
ജനതകൾ മേദ്ധയ് കർത്താവിൻ 
മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷിപ്പിൻ. 
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വാഴ്ത്തുക ജനേമ കർത്താവിൻ 
നിസ്തുല ശക്തി മഹതവ്ങ്ങൾ 
തിരുനാമത്തിനു േചർന്ന വിധം 
മഹിത സ്തുതികളുയർത്തിടുവിൻ. 
 

തൃക്കാ കേളാടവിടുെത്ത 
തിരു മുറ്റത്തു പര്േവശിപ്പിൻ 
നിർമ്മല വസ്ത്ര വിഭൂഷിതരായ്  
ആരാധിച്ചു വണങ്ങിടുവിൻ. 

 

നീതി വിധിക്കും കർത്താവിൻ 
നാമം ജനതകൾ വാഴ്ത്തെട്ട 
വന വൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകളും 
പുളകിതഗീത മുതിർക്കെട്ട. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്ന ം 
ആദിമുതൽെക്കന്നതുേപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട രക്ഷ  
േവണ്ടി അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന ന ിയ അനന്തേസ്നഹ 
ത്തിന്  ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇവെനെന്റ പര്ിയ 
പുതര്നാകുന്നു ഇവനിൽ ǌാൻ പര്സാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന 
സേന്ദശത്തിലൂെട സവ്പുതര്െന േലാകത്തിന്  െവളിെപ്പടു 
ത്തിയ പിതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻവഴി ǌങ്ങളും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന സവ്ീകരിച്ച് ൈദവിക ജീവനിൽ വള 
രുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. ǌങ്ങളുെട ചിന്തയിലും സംസാര 
ത്തിലും പര്വൃത്തിയിലും ജീവിതാന്തയ്ംവെര നിനക്കു 
സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ൈദ 
വിക ജീവെന്റ ഉറവിടമായ പരിശുദ്ധാത്മാേവ, നിെന്റ 
ദാനങ്ങൾ വഴി ൈദവമക്കളുെട ഗണത്തിേല ്  ǌങ്ങെള 
നയിേക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ എേന്ന ം.  
 

സമൂഹം :  ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 
 
 

േനാമ്പുകാലം 
സങ്കീർത്തനം 144 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

നാഥാ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ 
നിതരാം നിെന്ന വണങ്ങുന്നു 
നിൻ രാജയ്ത്തിൻ മഹിമയവർ 
വർണ്ണിച്ചീടും വിനയേമാെട. 
 
 

 
വീഴുന്നവെര കനിേവാെട 
നാഥൻ താങ്ങി നിറുത്തുന്നു 
നിപതിച്ചവെര സകലേരയും 
സദയം താങ്ങിയുയർത്തുന്നു. 

 

കണ്ണുകെളലല്ാം കർത്താേവ 
നിെന്നത്തെന്ന േതടുന്നു 
എെന്തന്നാൽ നീയാഹാരം 
ചിതമാം സമയേത്തകുന്നു. 
 

ഉള്ളു തുറന്നു വിളിക്കുേമ്പാൾ 
നാഥനടുത്തുണ്ടതു േകൾക്കാൻ 
തെന്ന ഭയെത്താടു േസവിക്കും 
നരരുെടയിഷ്ടമവൻ െചയയ്ും. 

 

അവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ 
രക്ഷയവർക്കവേനകീടും 
ഭക്ത ജനങ്ങെളയഖിേലശൻ 
സദയം കാത്തരുളീടുന്നു. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 
 
 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 
 
 

കാർമ്മി: അനുതാപികെള, ൈപതൃക േസ്നഹേത്താെട 
സദാ സവ്ീകരിക്കുന്ന കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ǌങ്ങ 
ളുെട ബലഹീനതയും അവിശവ്സ്തതയും പരിഗണിക്കരുേത. 
ൈദവേമ, ǌങ്ങേളാടു കരുണ േതാന്നണേമ. ദയാപൂർവവ്ം 
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയണേമ. ǌങ്ങളുെട 
അപരാധങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുകയും / െതറ്റുകൾ തുടച്ചു മാറ്റു 
കയും െചയയ്ണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ǌങ്ങളുെട പാപ 
ങ്ങൾ ǌങ്ങൾ അറിയുന്നു. ǌങ്ങളുെട െതറ്റുകെളലല്ാം കണ്ടു 
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ǌങ്ങേളാടു കാരുണയ്പൂർവവ്ം ക്ഷമിക്ക 
ണേമ. അധഃപ്പതിച്ചുേപായ ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും മൃത 
രായ ǌങ്ങെള / അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹത്താൽ ശക്തരാക്കു 
കയും െചയയ്ണേമ. അശുദ്ധിയിലും വഞ്ചനയിലും ദുഷ്ടത 
യിലുംനിന്ന്  ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
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ഉയിർപ്പുകാലം 
സങ്കീർത്തനം 46,47,48 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 
 

ൈസനയ്ങ്ങൾ തന്നധിനാഥൻ 
നേമ്മാെടാത്തു വസിക്കുന്നു 
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം 
ഓർക്കുകിൽ നമ്മുെടയവലംബം. 
 

കരേഘാഷങ്ങൾ മുഴക്കിടുവിൻ 
തിരുസന്നിധിയിൽ ജനതകേള 
ആഹല്ാദാരവമുയരെട്ട 
ൈദവത്തിൻ തിരുഭവനത്തിൽ. 

 

ൈദവ സ്തുതികൾ പാടിടുവിൻ 
േസ്താതര്ം െച  പുകഴ്ത്തിടുവിൻ 
കീർത്തന ഗീതം മീട്ടിടുവിൻ 
നമ്മുെട രാജാവവനേലല്ാ. 
 

ഭൂമിെക്കലല്ാ മധിപനവൻ 
അവനായ്  ഗീതം പാടുകനാം 
ൈദവം ജനത ധി നാഥൻ 
സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു. 

 

കർത്താവുന്നതനാകുന്നു 
സ്തുതയ്ർഹൻ നിജ നഗരത്തിൽ 
ഉന്നതമവനുെട പുണയ്ഗിരി 
മന്നിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 
കാർമ്മി: മഹതവ്േമറിയ ഉത്ഥാനത്താൽ മരണെത്ത പരാ 
ജയെപ്പടുത്തുകയും മനുഷയ്ഗണെത്ത ദിവയ്ാനന്ദത്താൽ 
നവീകരിക്കുകയും െച  മിശിഹാേയ, ǌങ്ങൾ നിെന്ന 
ആരാധിക്കുന്നു. തെന്റ ജീവിതത്തിലൂെട പിതാവിെന്റ 
ഹിതം നിറേവറ്റിയ കർത്താേവ, ǌങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്ത 
രിലും, ഈ സമൂഹത്തിലും, ഇടവകയിലും തിരുസഭയിലും 
നിെന്റ തിരുവിഷ്ടം സദാ നിറേവറ്റുവാൻ ഇടവരുത്തണേമ. 
നിെന്റ സമാധാനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും ǌങ്ങെള അർ 
ഹരാക്കണേമ. മഹത്തവ്പൂർണ്ണമായ ഉത്ഥാനത്തിലൂെട 
നിെന്റ ശിഷയ്ഗണത്തിന്  ന ിയ സ്ഥിരവിശവ്ാസവും 
ദൃഢപര്തീക്ഷയും പരിപൂർണ്ണ േസ്നഹവും വഴി ǌങ്ങേളയും 
ദിവയ്ാനന്ദത്താൽ നിറ ണേമ. നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയേത്താെട 
നിെന്ന നിരന്തരം പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി 

ക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ എേന്ന ം. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 

ശല്ീഹാക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 145 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

എന്നാത്മാേവ പാടുക നീ 
കർത്താവിൻ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ 
നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും. 
 

ǌാനീ മന്നിൽക്കഴിേവാളം 
ൈദവസ്തുതികൾ പാടീടും 
അരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ 
ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത. 

 

കനിെവാടു കർത്താേവകുന്നു 
പശിയുേള്ളാർക്കിങ്ങാഹാരം 
ബന്ധിതരാേയാർെക്കെന്നന്നും 
നാഥൻ േമാചനേമകുന്നു. 
 

കുരുടന്മാരുെട നയനങ്ങൾ 
കർത്താവാണു തുറന്നിടുേവാൻ 
താഴ് ന്ന മുഖങ്ങളുയർത്തിടുേവാൻ 
കർത്താവേലല്ാ എന്നാളും. 

 

കർത്താവേലല്ാ വാഴുന്നു 
എന്നാളും ഭരണാധിപനായ്  
െസഹിേയാേന നിൻ ൈദവത്തിൻ 
ഭരണം നിതരാം നിലനിൽക്കും. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ന ി ശല്ീഹന്മാെര ശക്തി 
െപ്പടുത്തിയ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട അരൂപിയാൽ ǌങ്ങ 
േളയും നിറ ണേമ. നിങ്ങൾ േലാകെമങ്ങും േപായി സുവി 
േശഷം അറിയിക്കുവിൻ എന്ന് ആഹവ്ാനംെച  
കർത്താേവ, ǌങ്ങെളയും േപര്ഷിതരാക്കണേമ. അനുദിന 
ജീവിതത്തിലൂെട അേങ്ങ  സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌങ്ങെള 
പര്ാപ്തരാേക്കണേമ. ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ്ം ǌങ്ങ 
ളുെട സകല പര്വർത്തനങ്ങളിലും പര്കടമാക്കുവാൻ കൃപ 
െചയയ്ണേമ. േലാകാവസാനംവെര ǌാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട 
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ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നരുളിയ മിശിഹാേയ, അങ്ങയുെട 
നാമത്തിൽ സേമ്മളിച്ചിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള അങ്ങ്  എന്നും 
നയിക്കണേമ. അങ്ങയുെട സഭാേസവനത്തിനായി സവ്യം 
പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ൈദവവിളിയാൽ ǌങ്ങ 
ളുെട കുടുംബങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നും ǌങ്ങൾ 
വിനയപൂർവവ്ം അേപക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: അേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 
 
 

ൈകത്താക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 146 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം 
പാടുക ൈദവ സ്തുതിഗീതം 
വാഴ്ത്താമവനുെട തിരുനാമം 
ൈദവം നിതയ്ം സ്തുതയ്ർഹൻ. 
 

ചിതറിെയാരിേസര്ൽ ജനതതിെയ 
നാഥൻ വീണ്ടും േചർക്കുന്നു 
പണിയുേന്നാർേശല്ം നഗരിയവൻ 
കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ. 

 

െപാട്ടിനുറുങ്ങിയ മനസ്സുകളിൽ 
ൈദവം സൗഖയ്ം പകരുന്നു 
ആകുലമാെകയകറ്റിയവൻ 
ശാന്തിജനത്തിനു ന ന്നു. 
 

കിന്നര രാഗം മീട്ടിമുദാ 
നാഥനു ഗാനം പാടിടുവാൻ 
മുകിലുകളാലവനാകാശം 
മൂടുന്നു മഴ ന ന്നു. 

 

ഭയവും നലല് പര്തീക്ഷയുമായ്  
തെന്നേത്തടും നരതതിയിൽ 
േസ്നഹമരന്ദം വർഷിക്കും 
കർത്താെവന്നും കുറെവേനയ്. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റുഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതുേപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: നലല്ിടയനായ മിശിഹാേയ, അങ്ങയുെട സുവി 
േശഷദൗതയ്ം തുടരുന്നതിനായി തിരുസ്സഭെയ സ്ഥാപിച്ച 
തിനും, നിരന്തരം പരിപാലിക്കുന്നതിനും ǌങ്ങൾ അങ്ങ 

െയ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട സുവിേശഷ സേന്ദശം എലല്ാ 
യിടത്തും അറിയിക്കുന്നതിനും അതിനു സാക്ഷികളാക്കുന്ന 
തിനും േവണ്ടി േസ്നഹത്തിെന്റ ബലിേവദിയിൽ സവ്യം 
സമർപ്പിച്ച ശല്ീഹന്മാെരയും രക്തസാക്ഷികെളയും വിശു 
ദ്ധരായ അേനകെരയും ǌങ്ങൾക്കു മാതൃകയായി ന ിയ 
തിനും ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തിരുസ്സഭെയ നിരന്തരം 
പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താേവ, എേപ്പാഴും വിശവ്സ്തരായി 
അങ്ങയുെട കാലടികെള പിെഞ്ചലല്ുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാ 
ക്കണേമ. സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കുവാനും രക്ഷാകര 
ദൗതയ്ത്തിൽ സജീവമായി പങ്കുേചരുവാനും ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണെമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു 
മായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 
 
 

ഏലിയാക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 144 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

നാഥാ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ 
നിതരാം  നിെന്ന വണങ്ങുന്നു 
നിൻ രാജയ്ത്തിൻ മഹിമയവർ 
വർണ്ണിച്ചീടും വിനയേമാെട. 
 

വീഴുന്നവെര കനിേവാെട 
നാഥൻ താങ്ങി നിറുത്തുന്നു 
നിപതിച്ചവെര സകലെരയും 
സദയം താങ്ങിയുയർത്തുന്നു. 

 

കണ്ണുകെളലല്ാം കർത്താേവ 
നിെന്നത്തെന്ന േതടുന്നു 
എെന്തന്നാൽ നീയാഹാരം  
ചിതമാം സമയേത്തകുന്നു. 
 

ഉള്ളു തുറന്നു വിളിക്കുേമ്പാൾ 
നാഥനടുത്തുണ്ടതു േകൾക്കാൻ 
തെന്ന ഭയെത്താടു േസവിക്കും 
നരരുെടയിഷ്ടമവൻ െചയയ്ും. 

 

അവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ 
രക്ഷയവർക്കവ േനകീടും 
ഭക്ത ജനങ്ങെളയഖിേലശൻ 
സദയം കാത്തരുളീടുന്നു. 
 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 
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സല്ീവാക്കാലം,�മൂശാക്കാലം 
സങ്കീർത്തനം 96 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ 
കീർത്തിപ്പിൻ പുതു ഗാനത്തിൽ 
വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കെട്ട 
പാർത്തലെമലല്ാമുടയവേന. 
 

വാഴ്ത്തുകതൻ തിരു നാമവുമാ 
രക്ഷയുെമന്നും കീർത്തിപ്പിൻ 
ജനതകൾ മേദ്ധയ് കർത്താവിൻ 
മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷിപ്പിൻ. 

 

വാഴ്ത്തുക ജനേമ കർത്താവിൻ 
നിസ്തുല ശക്തി മഹതവ്ങ്ങൾ 
തിരുനാമത്തിനു േചർന്ന വിധം 
മഹിത സ്തുതികളുയർത്തിടുവിൻ. 
 

തൃക്കാ കേളാടവിടുെത്ത 
തിരുമുറ്റത്തു പര്േവശിപ്പിൻ 
നിർമ്മലവസ്ത്ര വിഭൂഷിതരായ്  
ആരാധിച്ചു വണങ്ങിടുവിൻ. 

 

നീതി വിധിക്കും കർത്താവിൻ 
നാമം ജനതകൾ വാഴ്ത്തെട്ട  
വന വൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകളും 
പുളകിത ഗീതമുതിർക്കെട്ട. 

 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും 
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും 
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല 
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം. 
 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട ജീവെന്റ ആരംഭവും അന്തയ്വുമായ 
മിശിഹാേയ, അങ്ങയുെട നിതയ്പര്കാശത്താൽ ǌങ്ങളുെട 
അനുദിന ജീവിതെത്ത പര്കാശപൂരിതമാക്കണേമ. നന്മയും 
തിന്മയും വിേവചിച്ചറിയുന്നതിനും നന്മെയ സവ്ീകരിക്കുന്ന 
തിനും, തിന്മെയ എതിർക്കുന്നതിനും ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാ 
േക്കണേമ. അങ്ങയുെട പര്മാണത്തിെന്റ വഴിയിലൂെട 
നടന്ന്  മരണെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തുന്നതിനും അങ്ങയുെട 
വചനെത്ത നിതയ് ജീവിതത്തിെന്റ കവാടമാക്കി തീർക്കു 
ന്നതിനും ഇടയാക്കണേമ. സമയത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയിൽ 
അങ്ങ് മഹതവ്േത്താെട വരുേമ്പാൾ നീതിമാന്മാരുെട 
സമൂഹേത്താടു േചർന്ന്  അങ്ങെയ സവ്ീകരിക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സതയ്ത്തിനും നീതിക്കും 
േവണ്ടി സദാജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിതാന്തയ്ംവെര വിശവ് 

സ്തതേയാെട നിലനിൽക്കുന്നതിനും വരം തരണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്ന ം. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

     (െപാതു സങ്കീർത്തനം, േപജ് 9, േകാളം 1). 
 

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം  
സങ്കീർത്തനം 148 

(രീതി: കർത്താേവ മമരാജാേവ ...) 
 

കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടിടുവിൻ  
അതയ്ുന്നതെന വാഴ്ത്തിടുവിൻ   
ആകാശങ്ങളിലുയരെട്ട   
നാകാധിപനുെടയപദാനം.  
 

ദൂതന്മാെര േസവകേര   
പാടുക നാഥനു സ്തുതിഗീതം   
ൈസനയ്ങ്ങൾക്കവനധിനാഥൻ   
ധനയ്െന വാഴ്ത്തുക േസനകെള.  

 

വാനിെലയർക്കനു മമ്പിളിയും  
സാനന്ദം സ്തുതി പാടെട്ട  
മിന്നി മിനുങ്ങും താരങ്ങൾ  
നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട.  

 

േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും   
ആകാശവുമതു പാടെട്ട   
അവിടുന്നേലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ   
അവെയ സകലം സൃഷ്ടിച്ചു.   

 

ഗിരിശിഖരങ്ങൾ കുന്നുകളും  
ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വലല്ികളും  
തീയും മഞ്ഞും കന്മഴയും  
പായും കാറ്റും പാടെട്ട.   

 

താതനുമതുേപാലാത്മജനും   
റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്ന ം   
ആദിമുതൽെക്കന്നതു േപാെല   
ആേമ്മനാേമ്മനനവരതം.   

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ് 
കുലത്തിെന്റ നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ം േവണ്ടി തിരുസ്സ 
ഭെയ സ്ഥാപിച്ചതിന്  ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുന്നു 
ഭരേമൽപ്പിച്ച രക്ഷാകരദൗതയ്ം േലാകാവസാനംവെര തുട 
രുവാൻ അവിടുെത്ത നിർമ്മലവധുവായ സഭെയ സജ്ജമാ 
ക്കിയേലല്ാ. അങ്ങയുെട മാംസ-രക്തങ്ങളാൽ അവെള പരി 
േപാഷിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്നതിന്  അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. യുഗാന്തയ് 
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ത്തിൽ അങ്ങുന്നു പര്താപവാനായി പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ 
അേങ്ങ  മാതര്ം സമർപ്പിതമായ സഭ, ൈനർമ്മലയ്പൂർവവ്ം 
തെന്റ മക്കളായ ǌങ്ങേളാെടാപ്പം അങ്ങെയ സവ്ീകരിക്കു 
ന്നതിന്  ഇടവരുത്തണേമ. പിതാവായ ൈദവത്തിന്  ഏറ്റ 
വും സവ്ീകാരയ് സമർപ്പണമായിതീരുവാൻ സഭെയ സജ്ജ 
മാക്കണെമന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. നിതയ്ഭവനമായ 
സവ്ർഗ്ഗെത്ത ലക്ഷയ്ംവച്ചു നീങ്ങുന്ന ഈ തീർത്ഥാടക സമൂ 
ഹെത്ത അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിേക്ക 
ണേമ.  പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്രാ എേന്ന ം.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
                                                                            _____________________ 

 
(ഇരുന്നുെകാണ്ട്) 

 

 എലല്ാ ദിവസേത്ത മുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 
(സങ്കീർത്തനം 140) 

 

കാർമ്മി: കർത്താേവ ǌാൻ അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷി 
ക്കുന്നു. എനിക്ക്  ഉത്തരമരുളണേമ. 
 

സമൂഹം: എെന്റ യാചന സവ്ീകരിക്കണേമ. 
പരിമളധൂപംേപാെല അത്  അേങ്ങ പക്കേല യരെട്ട. 
 

കാർമ്മി: എെന്റ കരങ്ങളുെട അർച്ചന  
എെന്റ സായാഹ്ന ബലിയായി സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർത്താേവ, എെന്റ നാവിന്  നിയന്ത്രാവിേനയും  
അധരങ്ങൾക്ക്  കാവൽക്കാരേനയും  നിയമിക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: എെന്റ ഹൃദയം തിന്മയിേലക്ക്  ചായാതിരിക്കെട്ട.  
ദുഷ് കൃതയ്ങ്ങൾ ǌാൻ െചയയ്ാതിരിക്കെട്ട. 
ദുഷ്ടേരാട്  ǌാൻ സഹവസിക്കാതിരിക്കെട്ട. 
 

സമൂഹം: നീതിമാനായ  മനുഷയ്ൻ  
എെന്ന പഠിപ്പിക്കുകേയാ ശാസിക്കുകേയാ െചയയ്െട്ട. 
 

കാർമ്മി: ദുഷ്ടന്മാരുെട  ൈതലം  
എെന്റ ശിരസ്സിൽ ർശിക്കാതിരിക്കെട്ട. 
 

സമൂഹം: എെന്റ പര്ാർത്ഥന,  
അവരുെട ദുഷ് കൃതയ്ങ്ങൾെക്കതിരാകുന്നു. 
 

കാർമ്മി: അവരുെട വിധികർത്താക്കൾ  
കനത്ത ൈകകളാൽ തടയെപ്പട്ടു.  
 

സമൂഹം: അേപ്പാൾ അവർ,  
എെന്റ മധുര  വചനങ്ങൾ ശര്വിച്ചു. 
 

കാർമ്മി: െകാഴുെകാണ്ടു  കീറിയ നില ം േപാെല  
അവരുെട അസ്ഥികൾ  
പാതാള വാതിൽക്കൽ ചിതറിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 
 
 

സമൂഹം: കർത്താേവ,  
നിെന്റ പക്കേലക്ക്  ǌാൻ കണ്ണുകളുയർത്തി. 
നിെന്ന ǌാൻ ശരണംഗമിക്കുന്നു 
എെന്ന തിരസ്ക്കരിക്കരുേത. 
 

കാർമ്മി: അഹങ്കാരികൾ 
എനിെക്കതിരായി െകണിവച്ചിരിക്കുന്നു.  
അവരിൽനിന്ന്  എെന്ന കാത്തുെകാള്ളണേമ. 
 

സമൂഹം: അധർമ്മികൾ അവരുെട വലകളിൽ കുരുങ്ങെട്ട. 
ǌാേനാ സുരക്ഷിതനായി കടന്നുേപാകെട്ട. 
 

(സങ്കീർത്തനം 118) 
 

കാർമ്മി: നിെന്റ പര്മാണം എെന്റ പാദങ്ങൾക്കു വിളക്കും  
എെന്റ വഴികളിൽ പര്കാശവുമാകുന്നു. 
 

സമൂഹം: നീതിയുെട നിയമങ്ങളനുസരിക്കുവാൻ  
ശപഥപൂർവവ്ം ǌാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, ǌേനെറ താഴ്ത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു  
നിെന്റ വചനമനുസ്സരിച്ച്  എനിക്കു ജീവൻ ന ണെമ. 
 

സമൂഹം: എെന്റ േസ്താതര്ങ്ങളിൽ നീ പര്സാദിേക്കണേമ.  
നിെന്റ വിധികൾ എെന്ന പഠിപ്പിേക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: എെന്നന്നും ǌാൻ നിെന്റ കരങ്ങളിലാകുന്നു.  
നിെന്റ നിയമം ǌാൻ മറക്കുകയിലല്. 
 

സമൂഹം: പാപികൾ എനിക്കു െകണികളിണക്കി.  
എങ്കിലും പര്മാണങ്ങളിൽനിന്ന്   ǌാൻ പിന്മാറിയിലല്. 
 

കാർമ്മി: നിെന്റ പര്മാണങ്ങളാണ്   
എെന്നന്നുമുള്ള എെന്റ ഓഹരി  
അവയിലാണ്  എനിക്കുള്ള ആനന്ദം. 
 

സമൂഹം: നിെന്റ ക നകൾ എെന്നന്നും  
സതയ്മായി പാലിക്കാൻ 
എെന്റ ഹൃദയം  സജ്ജമാക്കുന്നു. 
 
 

(സങ്കീർത്തനം 116) 
 

കാർമ്മി: സകല ജനതകേള കർത്താവിെന  
സ്തുതിക്കുവിൻ. ജനപഥങ്ങെള അവെന പുകഴ്ത്തുവിൻ. 
 

സമൂഹം: എെന്തന്നാൽ അവെന്റ കൃപാവരം  
നമ്മിൽ പര്ബലമാണ് .  
സതയ്മായും  കർത്താവ്  നിതയ്നാകുന്നു. 
 

കാർമ്മി: പിതാവിനും  പുതര്നും  
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
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കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ / (സമൂഹവും 
േചർന്ന് ) പാപികളായ ǌങ്ങളുെട ഈ പര്ാർത്ഥന / കനി 
േവാെട േകൾക്കുകയും / സായാഹ്നബലിയായി സവ്ീകരി 
ക്കുകയും  െചയയ്ണെമ / ǌങ്ങളുെട ആത്മാവിേനയും ശരീ 
രേത്തയും / അേങ്ങ  ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു / പാപ 
ങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച്  / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ / നിെന്റ 
നിതയ്പര്കാശത്തിലൂെട / ǌങ്ങെള എന്നും നയിക്കണേമ / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും. ആേമ്മൻ. 
 

ഗാനം 
 

സർവാധിപനാം കർത്താേവ, 
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. 
ഈേശാനാഥാ, വിനയേമാെട 
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

മർതയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ- 
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു 
അക്ഷയമവനുെടയാത്മാവി- 
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

കാർമ്മി: എെന്റ കർത്താേവ, അങ്ങു സതയ്മായും ǌങ്ങ 
ളുെട ശരീരങ്ങെള ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും, ആത്മാക്കെള രക്ഷി 
ക്കുന്നവനും, ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 
ǌങ്ങൾ എേപ്പാഴും അേങ്ങ  സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും 
ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു.  സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീർത്തനം 
 

ശബ്ദമുയർത്തിപ്പാടിടുവിൻ 
സർവവ്രുെമാന്നായ്  പാടിടുവിൻ 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സർേവവ്ശവ്രേന വാഴ്ത്തിടുവിൻ. 
 

പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന, 
പരിപാവനനാം അമർതയ്േന, 
നിൻകൃപ ǌങ്ങൾേക്കകണേമ. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ജീവദായക 
മായ ദിവയ്സേന്ദശം ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും 
ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധിേയയും മനസ്സിേനയും പര്കാശിപ്പിക്ക 
ണേമ. അതുവഴി േസ്നഹവും ശരണവും ǌങ്ങളിൽ വർദ്ധി 

ക്കുവാനും ǌങ്ങൾ രക്ഷപര്ാപിച്ച്  നിരന്തരം അങ്ങെയ 
സ്തുതിക്കുവാനും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

േലഖനം  
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി. ----- ശ് ളീഹാ ----- 
എഴുതിയ േലഖനം.  

(േലഖനം വായിക്കുന്നു. വായന തീരുേമ്പാള്) 
 

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(എലല്ാവരും എഴുേനറ്റുനിന്നുെകാണ്ട്) 
 

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം 
 

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേന്നന് 
ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്. 

 

നേലല്ാരാശയെമന് മനതാരില് 
വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു. 

 

രാജാവിന് തിരുമുമ്പില് കീര്ത്തന 
മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട. 
 

ഏറ്റമനുഗര്ഹ പൂരിതനാംകവിതന്  
തൂലികേപാെലന് നാവിേപ്പാള്. 

 

താതനുമതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട. 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേന്നന് 
ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്. 
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധ ..... അറിയിച്ച നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാ 
മിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം. 
 

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(കാര്മ്മികന് സുവിേശഷം വായിക്കുന്നു. വായന തീരു 
േമ്പാള്) 
 

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(ഇരിക്കുന്നു; ൈവദികനുെണ്ടങ്കിൽ വചനപര്സംഗം) 
 

കാേറാസൂസാ 
(കാലമനുസരിച്ചുള്ള ഭാഗം) 

 

മംഗലവാർത്തക്കാലം ..........  േപജ് 11 േകാളം 1 
പിറവിത്തിരുന്നാൾ .............  േപജ് 11 േകാളം 2 
ദനഹാക്കാലം .....................  േപജ് 12 േകാളം 1 
േനാമ്പുകാലം ......................  േപജ് 12 േകാളം 2 
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ഉയിർപ്പുകാലം ....................  േപജ് 13 േകാളം 1 
ശല്ീഹാക്കാലം .....................  േപജ് 13 േകാളം 2 
ൈകത്താക്കാലം .................  േപജ് 14 േകാളം 1 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാലങ്ങൾ േപജ് 14 േകാളം 2 
പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം ..........  േപജ് 15  േകാളം 1 
 

മംഗലവാർത്തക്കാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും പര്തീക്ഷ 
േയാടും കൂെടനിന്ന് , കർത്താവായ മിശിഹാേയ, എഴുന്ന 
ള്ളിവരണേമ എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, എഴുന്നള്ളിവര 
ണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: ആദത്തിെന്റ പാപം മൂലം അധഃപതിച്ച മനുഷയ്ർ 
ക്കു രക്ഷകനായി വാഗ്ദാനം െചയയ്െപ്പട്ട മിശിഹാേയ, 
ǌങ്ങൾക്കു പാപേമാചനവും രക്ഷയും ന വാൻ എഴുന്ന 
ള്ളിവരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: പൂർവവ്പിതാക്കന്മാർ പര്തയ്ാശേയാെട പാർത്തി 
രുന്ന മിശിഹാേയ, കൃപാവരങ്ങൾ ന ി തിരുസഭെയ 
ധനയ്മാക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളിവരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: ജനപഥങ്ങളുെട കർത്താവും സമാധാനത്തിെന്റ 
രാജാവുമായ മിശിഹാേയ, സമസ്തേലാകത്തിനും വിശി 
ഷയ് ǌങ്ങളുെട മാതൃരാജയ്ത്തിനും അങ്ങയുെട ശാന്തിയും 
സമാധാനവും ന വാൻ എഴുന്നള്ളിവരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവും മനുഷയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ 
ഗുരു നാഥനുമായ മിശിഹാേയ, സകല ജനങ്ങേളയും 
പര്േതയ്കിച്ച്  ഭാരതത്തിെല ǌങ്ങളുെട എലല്ാ സേഹാദര 
ങ്ങേളയും സുവിേശഷ ദീപ്തിയാൽ പര്കാശിപ്പിക്കുവാൻ 
എഴുന്നള്ളിവരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വംശെത്ത മഹ 
ത്തവ്മണിയിച്ച മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങെള 
ദിവയ്േസ്നഹ ൈചതനയ്ത്താൽ ധനയ്മാക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളി 
വരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരത്തിലൂെട ǌങ്ങൾക്ക്  അേങ്ങ 
തിരുവചനങ്ങൾ ന കയും ൈദവിക രഹസയ്ങ്ങൾ െവളി 
െപ്പടുത്തുകയും െച  മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി 
േയയും മനസ്സിേനയും പര്കാശിപ്പിക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളി 
വരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: അേങ്ങ മുേന്നാടിയായ സ്നാപക േയാഹന്നാെന്റ 
ആഹവ്ാനം സവ്ീകരിച്ച് അനുതാപപൂർവവ്ം അങ്ങെയ 
സമീപിച്ചവരിൽ സ ംപര്ീതനായ കർത്താേവ, ǌങ്ങേളയും 
വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളിവരണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷ ം വിശുദ്ധീകരണത്തിനും 
േവണ്ടി കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ വിനയെത്ത തൃക്കൺ 

പാർത്ത്  അവളിൽ നിന്നു ജന്മെമടുക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ 
കർത്താേവ, ǌങ്ങേളയും വിനയത്തിൽ വളർത്തുവാൻ 
എഴുന്നള്ളിവരണേമ. 
 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 
 

പിറവിത്തിരുനാൾ 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തി 
േയാടും കൂെടനിന്ന്, ൈദവേമ ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതി 
ക്കുന്നു എന്ന്  ഏറ്റു പറയാം. 

സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ  സ്തുതിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: തെന്റ ഏകജാതെന ന വാൻ തക്കവിധം ഈ 
േലാകെത്ത അതര്യധികമായി േസ്നഹിച്ച ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: വിനീതരായ ആട്ടിടയെരയും വിജ്ഞാനികളായ 
ശാസ്ത്രജ്ഞെരയും ദിവയ്ശിശുവിെന്റ സവിധത്തിേല ്  
ആനയിച്ച ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: തെന്റ തിരുക്കുമാരെന്റ മനുഷയ്ാവതാരം വഴി 
എളിമയുെടയും ദാരിദര്യ്ത്തിെന്റയും മാതൃക കാട്ടുകയും സമാ 
ധാനവും പര്തയ്ാശയുംന ി േലാകെത്ത അനുഗര്ഹിക്കു 
കയും െച  ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: അവതരിച്ച മിശിഹാവഴി ǌങ്ങെള അങ്ങയുെട 
മക്കളും സവ്ർഗ്ഗത്തിന്  അവകാശികളുമാക്കിയ ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരത്തിെന്റ മഹനീയ ഫലങ്ങൾ 
തിരുസ്സഭയിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു ന ന്ന ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റ േവഷം ധരിച്ചു കാലിെത്താഴുത്തിൽ 
പിറന്ന ദിവയ്സുതൻ വഴി പതിതെരയും പാവെപ്പട്ടവെരയും 
തന്നിേലക്കടുപ്പിച്ച ൈദവേമ. 

ശുശര്ൂഷി: സമാധാനത്തിെന്റ സേന്ദശവുമായിവരികയും 
നിെന്റ ദിവയ്സമാധാനത്താൽ ǌങ്ങേളാേരാരുത്തെരയും 
ǌങ്ങളുെട ഇടവകെയയും തിരുസ്സഭെയയും സമ്പന്നമാ 
ക്കുകയും െചയയ്ുന്ന കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: ആദത്തിെന്റ അനുസരണേക്കടിനു പരിഹാരം 
െചയയ്ുന്നതിനായി പിതാവിെന്റ ഹിതം പൂർണ്ണമായി നിറ 
േവറ്റുവാൻ മനുഷയ്ാവതാരം െച  കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷ ം വിശുദ്ധീകരണത്തിനും 
േവണ്ടി പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിൽനിന്നു പിറക്കു 
കയും ൈദവജനനിെയ ǌങ്ങൾക്കു മാതാവായി ന കയും 
െച  മിശിഹാേയ. 
 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
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ദനഹാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തി 
േയാടും കൂെട നിന്ന് , കർത്താേവ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
അേപക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു എന്നു പിതാ 
വിൽനിന്ന്  സാക്ഷയ്ംലഭിച്ച മിശിഹാേയ, കർത്താവും 
ൈദവവുമായി അങ്ങെയ ഏറ്റുപറയുവാൻ അങ്ങയുെട 
സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന് .  

ശുശര്ൂഷി: േയാഹന്നാനിൽനിന്ന്  മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരി 
ച്ചുെകാണ്ട്  സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കിയ മിശി 
ഹാേയ, ǌങ്ങൾക്കു ന െപ്പട്ട പുതര്സവ്ീകരണത്തിെന്റ 
അരൂപിയിൽ അയൽക്കാെര േസ്നഹിക്കുവാനും ദുഃഖിതെര 
ആശവ്സിപ്പിക്കുവാനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: ഒരു കർത്താവും ഒരു വിശവ്ാസവും ഒരു മാേമ്മാ 
ദീസായും ഏറ്റു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്  എലല്ാ കര്ിസ്തീയ സഭാ 
വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നായിത്തീരുവാൻ ഇടയാക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: അങ്ങയുെട മുേന്നാടിയായ േയാഹന്നാെന 
േപ്പാെല ǌങ്ങൾ സതയ്ത്തിെന്റ സാക്ഷികളും പരിതയ്ാഗ 
ത്തിെന്റ മാതൃകകളുമായിത്തീരുവാൻ അനുഗര്ഹിക്കണ 
െമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: പാപികേളാട്  ഒന്നുേചർന്ന്  അനുതാപത്തിെന്റ 
മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിച്ച മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട ബല 
ഹീനതകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ്  അനുതാപത്തിെന്റ അരൂപി 
യിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുേവണ്ട വരം ന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസാ വഴി ǌങ്ങെള ൈദവമാതാവിെന്റ 
മക്കളും മിശിഹായുെട സേഹാദരങ്ങളും അേങ്ങ ആലയ 
ങ്ങളുമാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാേവ, ǌങ്ങൾക്ക്  ൈദവികാ 
രൂപിയിൽ അനുദിനം വളരുവാൻ ശക്തിതരണെമന്ന് .      

ശുശര്ൂഷി: വിജ്ഞാനികൾവഴി വിജാതീയർക്കും, മാേമ്മാ 
ദീസാവഴി യഹൂദജനത ം, കാനായിെല അത്ഭുതം വഴി 
ശിഷയ്ഗണത്തിനും, സവ്യം െവളിെപ്പടുത്തിയ മിശി 
ഹാേയ, ൈദവിക പരിപാലനയുെട പിന്നിൽ പര്വർത്തി 
ക്കുന്ന അങ്ങെയ ദർശിക്കുവാൻ ǌങ്ങളുെട ആദ്ധയ്ാത്മിക 
നയനങ്ങെള പര്ാപ്തമാക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: ǌാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശിഖരങ്ങളുമാ 
കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുവിൻ എന്നരുളിയ മിശി 
ഹാേയ, അങ്ങേയാടുള്ള ഐകയ്ത്തിൽ അനുദിനം വളരു 
വാനും സൽകൃതയ്ങ്ങളിലൂെട അത്  പര്കടമാക്കുവാനുമുള്ള 
അനുഗര്ഹം തരണെമന്ന് .  

 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 

േനാമ്പുകാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തി 
േയാടും കൂടി, കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണെമ എന്നേപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വനത്തിേല ്  നയിക്ക 
െപ്പടുകയും നാൽപ്പതു രാവും നാൽപ്പതു പകലും തപസ്സനു 
ഷ്ഠിക്കുകയും െച  കർത്താേവ, തപസ്സിെന്റയും പര്ായശ്ചി 
ത്തത്തിെന്റയും അരൂപിയിൽ ǌങ്ങെള നിറ ണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: േസ്നഹത്തിെന്റ ബലിവസ്തുവായ മിശിഹാേയ, 
ǌങ്ങളുെട ശരീരേത്തയും അതിെന്റ ദുർവവ്ാസനകേളയും 
അങ്ങേയാടുകൂടി കര്ൂശിക്കുന്നതിന്  ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധമായ ഉപവാസത്താൽ സാത്താെന 
ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും, ദുർബലമായ ǌങ്ങളുെട സവ്ഭാവെത്ത 
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയുംെച  മിശിഹാേയ, ൈദവിക ജീവ 
നിൽ അനുദിനം വളരുവാനും തിന്മെയ തിരസ്ക്കരിക്കുവാനും 
ശക്തി തരണെമന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: പരീക്ഷയിൽ പിശാചിെന പരാജയെപ്പടുത്തു 
കയും, അവെന്റ കാപടയ്ം െതളിയിക്കുകയും െച േശഷം 
മാലാഖമാരുെട സാന്നിദ്ധയ്ത്തിൽ ആശവ്ാസം പര്ാപിച്ച 
മിശിഹാേയ, ജീവിത ൈനർമലയ്ത്തിൽ യഥാർത്ഥ 
സേന്താഷം കെണ്ടത്തുവാൻ ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണ 
െമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: തെന്ന പിെഞ്ചലല്ുവാൻ ആഗര്ഹിക്കുന്നവൻ 
സവ്ന്തം കുരിശുെമടുത്തുെകാണ്ട്  തെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ 
ആഹവ്ാനം െച  കർത്താേവ, അനുദിന ജീവിതത്തിലു 
ണ്ടാകുന്ന േകല്ശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിശവ്ാസത്തിെന്റ 
െവളിച്ചത്തിലൂെട േനരിടുവാൻ ǌങ്ങളുെട വിശവ്ാസം 
വർദ്ധിപ്പിക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: പുലർച്ചയാകുേവാളം വനത്തിെന്റ ഏകാന്തത 
യിൽ പര്ാർത്ഥനാ നിമഗ്നനായിരുന്ന കർത്താേവ, വിശവ്ാ 
സത്തിലും പര്ാർത്ഥനാ ൈചതനയ്ത്തിലും അനുദിനം ജീവി 
ക്കുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു 
ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: അനുഗര്ഹസമ്പന്നനും അനുതാപികൾക്കു 
വാതിൽ തുറന്നുെകാടുക്കുന്ന കാരുണയ്വാനുമായ കർത്താ 
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േവ, ശവ്ാശവ്തമായ സമാധാനത്തിെന്റ ഉറവിടത്തിേല ്  
ǌങ്ങെള നയിക്കുകയും നിതയ്ാനന്ദത്തിന്  അർഹരാക്കു 
കയും െചയയ്ണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 
 

ഉയിർപ്പുകാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹ 
േത്താടുംകൂടി കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണേമ എന്നേപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണെമ. 

ശുശര്ൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, 
അങ്ങയുെട പുനഃരുത്ഥാനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ǌങ്ങെള 
അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പര്കാശത്തിേലക്കും അസതയ് 
ത്തിൽ നിന്ന്  സതയ്ത്തിേലക്കും മരണത്തിൽനിന്ന്  മരണ 
മിലല്ാ യിേലക്കും ആനയിക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു 
ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനംവഴി പരിഹാസത്തിെന്റ അടയാള 
മായ കുരിശിെന മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയർത്തിയ 
കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ശരീരെത്ത അതിെന്റ ദുരാശക 
േളാെട കുരിശിൽ തറ വാനും, ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ 
നിതയ്ജീവൻ കെണ്ടത്തുവാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ 
െമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ദാരിദര്യ്ത്താലും േരാഗത്താലും വലയുന്നവരും 
സതയ്െത്തപര്തി പീഢയനുഭവിക്കുന്നവരും, അങ്ങയുെട 
മഹതവ്പൂർണ്ണമായ ഉത്ഥാനേത്തയും അവർണ്ണനീയമായ 
സവ്ർഗ്ഗഭാഗയ്േത്തയും ഓർത്തുെകാണ്ട്  നലല്ഓട്ടം ഓടുവാനും 
വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കുവാനും വരം തരണെമന്ന്  
കർത്താേവ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ദിവയ്ബലിയിൽ സജീവമായി പെങ്കടുക്കുവാനും 
ǌങ്ങളുെട ജീവെന്റയും ഉയർപ്പിെന്റയും കാരണമായ 
തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ േയാഗയ്തേയാടുകൂടി സവ്ീകരിക്കു 
വാനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന്  കർത്താേവ, അങ്ങ 
േയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: യൂദന്മാെര ഭയന്നു മുറിയടച്ചിരുന്ന ശിഷയ്ന്മാരുെട 
മുമ്പിൽ അത്ഭുതകരമായി പര്തയ്ക്ഷെപ്പട്ട്  സമാധാനം 
ആശംസിച്ച കർത്താേവ, അങ്ങയുെട സമാധാനം ǌങ്ങൾ 
െക്കന്നും തരണെമന്ന്  പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: പാപികളുെട ആലംബവും ദുഃഖിതരുെട ആശവ്ാ 
സവുമായ മിശിഹാേയ, അേങ്ങ ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ് 
ത്താൽ ǌങ്ങെള ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അേങ്ങ സവ്ർഗ്ഗീയ 

സമാധാനം ന ി ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണ 
െമന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 
 

ശല്ീഹാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തി 
േയാടുംകൂടി കർത്താേവ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷി 
ക്കുന്നു എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം അറിയിക്കെപ്പടുന്നു 
എന്നരുൾെച  മിശിഹാേയ, സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾ 
െക്കാത്ത വിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ട് , അങ്ങയുെട സതയ്ത്തിനു 
സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാശല്ീഹാ 
യുെട മാതൃകയനുസരിച്ച് , അങ്ങേയാടുകൂടി മരിക്കുവാൻ 
സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷനറിമാെര ഭാരതത്തിനു 
ന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: സഭയുെട വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന 
വർ േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി 
പര്േശാഭിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധ 
മായി ന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: അേനകരുെട മാനസാന്തരത്തിനുേവണ്ടി അങ്ങ 
യുെട ബലിേയാടുേചർത്ത് തങ്ങളുെട ജീവിതബലി അർപ്പി 
ക്കുവാൻ േകല്ശമനുഭവിക്കുന്നവർ ശക്തരാേകണ്ടതിന്  
അങ്ങയുെട അരൂപിെയ അവർക്കു ന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കു 
വാനും പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവി 
െന്റയും നാമത്തിൽ മാേമ്മാദീസാ ന വാനുമായി വത്സല 
ശിഷയ്െര നിേയാഗിച്ച കർത്താേവ, ആ ദൗതയ്ം തുടരു 
വാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം സവ്ീകരിക്കു 
വാൻ പര്ാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ശല്ീഹന്മാരുെടേമൽ, 
തീനാവുകളുെട രൂപത്തിൽ ആശവ്ാസപര്ദെന അയച്ച് , 
അവെര വിശവ്ാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച കർത്താേവ, ǌങ്ങ 
െളയും വിശവ്ാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: സുവിേശഷദൗതയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ ശല്ീഹ 
ന്മാെര നിേയാഗിക്കുകയും, നിതയ്ജിവെന്റ പാതയിേല ്  
ǌങ്ങെള നയിക്കുവാൻ, ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർ  
േതാമ്മാശല്ീഹാെയ ഭാരതത്തിേലക്ക്  അയ കയും െച  
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കർത്താേവ, ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ്ത്താൽ ǌങ്ങ 
േളയും നയിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനെത്ത മൗഢയ്മാക്കുകയും 
േലാകം േഭാഷത്തമായി കരുതിയിരുന്ന കുരിശിെന രക്ഷ 
യുെട അടയാളമാക്കുകയുംെച  കർത്താേവ, അങ്ങയുെട 
സുവിേശഷം േലാകെമങ്ങും അറിയിക്കുവാൻ എളിയവ 
രായ ǌങ്ങേളയും പര്ാപ്തരാക്കണെമന്ന് . 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 

ൈകത്താക്കാലം 
 

(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും വിശവ്ാസേത്താടും േസ്നഹ 
േത്താടും കൂെടനിന്ന് , കർത്താേവ അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന്  ഏറ്റുപറയാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: അങ്ങയുെട ദിവയ്രക്തത്താൽ അങ്ങു വീെണ്ടടുക്കു 
കയും രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താൽ പരിേപാഷിപ്പി 
ക്കുകയുംെച  സഭ  പര്യാസങ്ങേളയും എതിർപ്പുകെളയും 
േനരിടുന്നതിനും നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി 
തുടരുന്നതിനും ശക്തിന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കുവാനും അവളുെട 
പര്വർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവിെനാത്തു പങ്കാളികളാകുവാനും 
േവണ്ട സന്മനസ്സ്  അങ്ങയുെട ജനത്തിനു ന ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: വിവിധ സഭകൾതമ്മിൽ പര ര ധാരണയും 
ഐകയ്വും വളർത്തി ഏകസതയ് ൈദവവിശവ്ാസത്തിൽ 
അവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: ഈ േലാകത്തിൽ അങ്ങെയപര്തി നിന്ദനങ്ങളും 
പീഡകളും ദുഷ് പര്ചരണങ്ങളും സഹിക്കുന്നവർക്കു സവ്ർഗ്ഗ 
ത്തിൽ വലിയ പര്തിഫലം വാഗ്ദാനംെച  അങ്ങ് 
ǌങ്ങൾക്കു പര്തയ്ാശ പര്ദാനം െചയയ്ണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: അങ്ങെയപര്തി ബന്ധുമിതര്ാദികെളേയാ, സമ്പ 
േത്താ ഉേപക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്  ഇഹത്തിൽ നൂറിരട്ടിയും 
സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിതയ്ജീവനും വാഗ്ദാനം െച  കർത്താേവ, 
അങ്ങയുെട പാതയിലൂെട ǌങ്ങെള നയിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: നീതിമാന്മാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും ഒരു 
േപാെല മഴയും െവയിലും പര്ദാനം െച ് , എലല്ാവരുെടയും 
രക്ഷ ആഗര്ഹിക്കുന്ന കർത്താേവ, എലല്ാവരിലും അങ്ങെയ 
കാണുവാൻ ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: ഇതാ കർത്താവിെന്റ ദാസി എന്നു പറഞ്ഞു 
െകാണ്ട് , ൈദവഹിതത്തിനു പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച 
പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത ǌങ്ങൾക്കു മാതാവും മാതൃ 

കയുമായി ന ിയ കർത്താേവ, ജീവിത ലാളിതയ്ത്തിലും 
ൈനർമ്മലയ്ത്തിലും അങ്ങയുെട അമ്മയുെട മാതൃകെയ 
പിെഞ്ചലല്ുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന് . 

ശുശര്ൂഷി: അങ്ങെയ അറിഞ്ഞു േസ്നഹിച്ചു സ്തുതിക്കുന്നതി 
നായി അങ്ങയുെട ഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ǌങ്ങൾ, 
നന്ദിഹീനരും വയ്ർത്ഥവിചാരങ്ങളിൽ വയ്ാപൃതരും സതയ് 
െത്ത എതിർക്കുന്നവരുമായിത്തീരുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാ 
ക്കരുെതന്നും, ധൂർത്ത പുതര്െനേപ്പാെല  അനുതാപത്തി 
ലൂെട അങ്ങിേല  തിരിെച്ചത്തുവാൻ അനുഗര്ഹിക്കണ 
െമന്നും. 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 
 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും പര്തീക്ഷ 
േയാടുംകൂെട, കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണെമ എന്നേപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: പര്മാണങ്ങെളയും പര്വാചകന്മാെരയും സമാദരി 
ക്കുകയും എലല്ാ നിയമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും െച  
മിശിഹാേയ ǌങ്ങളുെട േമലധികാരികളിൽ അങ്ങെയ 
ദർശിക്കുവാനും അവരുെട ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുവാ 
നും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ഏലിയായുെട തീഷ്ണതേയാടും േമാശയുെട ൈധ 
രയ്േത്താടും കൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അേങ്ങ  ശുശര്ൂ 
ഷ െചയയ്ുവാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്ന്  അങ്ങ 
േയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: താേബാർമലയിൽവച്ച്  രൂപാന്തരെപ്പടുകയും 
അങ്ങയുെട മഹതവ്ംകണ്ടു ഭീതിപൂണ്ട വത്സലശിഷയ്െര 
ൈധരയ്െപ്പടുത്തുകയും െച  കർത്താെവ വിധിദിവസ 
ത്തിൽ മഹതവ്പൂർണ്ണനായി അങ്ങു പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ 
ആനന്ദേത്താെട അങ്ങെയ എതിേരൽക്കുവാൻ ǌങ്ങെള  
േയാഗയ്രാക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി 
ക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: അകര്മം ൈകെവടിഞ്ഞ്  േസ്നഹത്തിലും സഹി 
ഷ്ണതയിലും സമാധാനത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിലൂെട േലാകജന 
തെയ നയിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാെര പഠിപ്പിക്കണ 
െമന്ന്  അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട ഉത്ഥാനവും പര്തീക്ഷയുമായ മിശി 
ഹാേയ, അങ്ങ്  കുരിശടയാളേത്താടുകൂടി വാന േമഘങ്ങ 
ളിൽ ആഗതനാകുേമ്പാൾ അങ്ങയുെട വലതുഭാഗത്ത്  
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അണിനിരക്കുവാൻ ǌങ്ങേളയും അർഹരാക്കണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണെമ. 

ശുശര്ൂഷി: ഭൂമിയിൽ ǌങ്ങളുെട താൽക്കാലിക വാസ 
ത്തിെന്റ അന്തയ്സമയം അനിശ്ചിതം ആയിരിക്കയാൽ 
ǌങ്ങളുെട അനുദിന ജീവിതെത്ത അേങ്ങ  സവ്ീകാരയ് 
ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: മിശിഹാേയാടുകൂടി മരിക്കുന്നവർ മിശിഹാേയാ 
ടുകൂടി ഉയർപ്പിൽ മഹതവ്ം പര്ാപിക്കുെമന്ന വിശവ്ാസ 
ത്തിൽ ǌങ്ങെള ഉറപ്പുള്ളവരാക്കണെമന്ന്  അങ്ങേയാടു 
ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: േകല്ശങ്ങളും പര്േലാഭനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ 
േലാക ജീവിതത്തിൽ മറിയെത്തേപ്പാെല തയ്ാേഗാജ്ജവ്ല 
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും സവ്യം പരിഹാരബലിയായി 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥന ് േപജ് 15 േകാളം 2 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 
 

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം 
(സമൂഹാംഗങ്ങൾ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താെട തിരുസ 
ഭയുെട ഭാവിമഹതവ്െത്ത സ്മരിച്ചുെകാണ്ട് , കർത്താേവ 
നിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കണേമ എന്നു 
പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, നിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ ǌങ്ങെള പങ്കു 
കാരാക്കണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: േലാകാവസനേത്താളം ǌാൻ നിങ്ങേളാടു കൂെട 
യുണ്ടായിരിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച്  സഭയിൽ നിര 
ന്തരം വസിച്ചുെകാണ്ട്  അവെള നിതയ്ഭാഗയ്ത്തിേലക്കു 
നയിക്കുന്ന കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: ശല്ീഹന്മാരും അവരുെട പിൻഗാമികളുംവഴി 
സഭെയ സവ്ർഗ്ഗീയ ജറൂസലേത്തക്കു സുരക്ഷിതമായി നയി 
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: സഭെയ േസ്നഹിക്കുകയും നിർമ്മല വധുവായിരി 
ക്കുവാൻ അവൾക്കുേവണ്ടി തെന്നത്തെന്ന ബലിയർപ്പിക്കു 
കയുംെച  കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: േലാകസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പുതെന്ന നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന 
മഹതവ്ത്തിൽ ǌങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുവാൻ േവണ്ടി അനു 
ദിനം ǌങ്ങളുെട കുരിശുെമടുത്ത്  നിെന്ന അനുഗമിക്കുവാൻ 
ആഹവ്ാനം െച  കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: വിശുദ്ധരുെടയും പര്വാചകരുെടയും അടിസ്ഥാന 
ത്തിേന്മൽ പുതിയനിയമത്തിെല സഭെയ പണിതുയർത്തി, 
ǌങ്ങെള വിശുദ്ധന്മാരുെട ആ നഗരത്തിൽ നിവസിക്കു 
ന്നവരും ൈദവജനവുമായി െതരെഞ്ഞടുത്ത കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല മനുഷയ് 
െരയുംകാൾ മറിയെത്ത വരപര്സാദത്താൽ അലങ്കരിക്കു 
കയും സഭയിൽ അതുലയ് രീതിയിൽ അംഗതവ്ം ന ി 
ǌങ്ങൾക്കു മാതൃകയാക്കുകയും െച  കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: അങ്ങയുെട പീഡാനുഭവത്തിെന്റയും കുരിശു മര 
ണത്തിെന്റയും ഉത്ഥാനത്തിെന്റയും പാവനസ്മരണ ായി 
വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുകയും, ജീവിതത്തിെന്റ 
ആരംഭം മുതൽ അവസാനംവെര എലല്ാ രംഗങ്ങേളയും 
വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മറ്റു കൂദാശകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 
െച  കർത്താേവ. 

ശുശര്ൂഷി: എന്നിൽ വിശവ്സിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവി 
ക്കും എന്നരുളിയ കർത്താേവ, മരണത്തിലൂെട േവർപിരി 
ഞ്ഞ ǌങ്ങളുെട പര്ിയെപ്പട്ടവരുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും 
ക്ഷമിച്ച്  അവെര നിതയ്ാനന്ദത്തിൽ േചർക്കണെമന്ന്  
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണെമ. 
(തുടർന്ന് കുടുംബപര്ാർത്ഥനന ്  താെഴയുള്ള പര്ാർത്ഥന) 
കൂടാരേയാഗത്തിന് േപജ് 16 േകാളം 1) 

                           
 

 
എലല്ാ ദിവസേത്തക്കുമുള്ള കാേറാസൂസാ  

കുടുംബ പര്ാർത്ഥന ് 
(കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശര്ൂഷി: നസര്ത്തിെല െചറിയ ഭവനത്തിൽ വന്നുവസി 
ക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ കരുണാനിധിയായ കർത്താേവ, 
സന്താന വാത്സലയ്മുള്ള മാതാപിതാക്കളും, േസ്നഹവും 
അനുസരണയുമുള്ള മക്കളും ആയിത്തീർന്ന് , ഈ കുടുംബം 
തിരുകുടുംബത്തിെന്റ പര്തിഛായയായിത്തീരുവാൻ അനു
ഗര്ഹിക്കണേമ എന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾേക്ക 
ണേമ. 
 

ശുശര്ൂഷി: അദ്ധവ്ാനിക്കുകയും ഭാരം ചുമക്കുകയും െചയയ്ുന്ന 
വർക്ക്  അത്താണിയായ കർത്താേവ, ഈ കുടുംബെത്ത 
സംരക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ധവ്ാനിക്കുകയും േകല്ശിക്കുകയും 
െചയയ്ുന്നവർക്കു ഫലസമൃദ്ധമായി ന കണെമന്ന്  ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: കൂദാശകൾവഴി ൈദവീകജീവൻ പര്ദാനം 
െചയയ്ുന്ന സർവവ്ശക്തനായ ൈദവേമ, വിവാഹെമന്ന കൂദാ 
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ശയാൽ ബന്ധിക്കെപ്പട്ട മാതാപിതാക്കളും, നീ ദാനമായി 
അവർക്കു ന ിയ മക്കളും, ൈദവിക ജീവനിൽ സദാവള 
രുവാൻ, കൃപന ണേമ എന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾേക്ക 
ണേമ. 
 

ശുശര്ൂഷി: െവള്ളെത്ത വീഞ്ഞാക്കിമാറ്റി, കാനായിെല 
കുടുംബെത്ത അഭിമാനക്ഷയത്തിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച കർ 
ത്താേവ, ഈ കുടുംബാംഗങ്ങെള ആശാഭംഗത്തിൽ നിന്നും 
പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും, ദയാപൂർവവ്ം  സംരക്ഷിക്കണേമ 
എന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: കാറ്റും േകാളുേമറ്റ്  കടലിലകെപ്പട്ടുേപായ ശിഷയ് 
ന്മാെര  കരുണാപൂർവവ്ം കാത്തുരക്ഷിച്ച കർത്താേവ, പഠി 
ക്കുന്നതിനും  പണിെയടുക്കുന്നതിനും അനുദിനം യാതര്  
െചയയ്ുന്ന ഈ കുടുംബാംഗങ്ങെള എലല്ാവിധ അതയ്ാഹിത 
ങ്ങളിൽനിന്നും കാത്തുെകാള്ളണേമെയന്ന്  ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂഷി: സേക്കവൂസിെന്റ ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയും ആ 
കുടുംബെത്ത അനുഗര്ഹിക്കുകയും െച  കരുണാമയനായ 
ഈേശാെയ അങ്ങു ǌങ്ങളുെട കുടുംബത്തിെല നായക 
നായി വന്നുവസിക്കണെമന്നും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണെമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

 (അവസേരാചിതമായി പര്ാർത്ഥന കുറ കേയാ 
സവ്യംേപര്രിത പര്ാർത്ഥനകൾ കൂട്ടിേചർ ക്കുകേയാ 
െചയയ്ാം). 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
േരയും / പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമര്പ്പിക്കാം. 

സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങ  
ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

(തുടർന്ന് േപജ് 16 േകാളം 2) 
 
 

എലല്ാ ദിവസേത്തക്കുമുള്ള  കാേറാസൂസാ 
കൂടാരേയാഗത്തിന്  

(സമൂഹാംഗങ്ങൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 
 

ശുശര്ൂഷി: ഈ ഭവനത്തിൽ നാെമലല്ാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടു 
വാൻ ൈദവം തിരുമനസ്സായി. ഉറച്ച വിശവ്ാസേത്താടും 
നിറഞ്ഞ പര്തീക്ഷേയാടും നിർമ്മലമായ ഹൃദയേത്താടും 
കൂടി നമുക്ക്  കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്ക 
ണേമ എന്ന്  അേപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾേക്ക 
ണേമ. 

ശുശര്ൂഷി: ഭവനംേതാറും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും കൂട്ടാ േയാെട 
പര്ാർത്ഥിക്കുകയും  െച  ആദിമ ൈകര്സ്തവസമൂഹെത്ത 
േപ്പാെല ഒരുമേയാെട പര്ാർത്ഥിക്കുവാനും പര രം പങ്കു 
െവക്കുവാനും ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്ന്  ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

കാർമ്മി: േസ്നഹനിധിയായ കർത്താേവ, കാണെപ്പടുന്ന 
സേഹാദരെന േസ്നഹിക്കാത്തവൻ കാണെപ്പടാത്ത ൈദവ 
െത്ത േസ്നഹിക്കയിലല്േലല്ാ. ആകയാൽ ഈ സമൂഹത്തിെല  
അംഗങ്ങൾ പര രേയാജിേപ്പാടും േസ്നഹേത്താടുംകൂടി 
വർത്തിക്കുവാൻ അനു ഗര്ഹിക്കണേമെയന്ന്  ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: എലല്ാം  തയ്ജിച്ച്  അങ്ങെയ അനുഗമിക്കുവാനും, 
സുവിേശഷത്തിെന്റ സാക്ഷികളാകുവാനും, പൗേരാഹിതയ് 
ത്തിേലക്കും സമർപ്പിത ജീവിതത്തിേലക്കും ധാരാളം 
ൈദവവിളികൾ ന ി തിരുസഭേയയും, പര്േതയ്കിച്ച്  ǌങ്ങ 
ളുെട ഇടവകേയയും അനു ഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭയുെട ദൃശയ്തലവനായ ǌങ്ങളുെട പരി 
ശുദ്ധ പിതാവ്  മാർ ... പാപ്പാേയയും, ǌങ്ങളുെട സഭയുെട 
തലവനും പിതാവുമായ മാർ ... േശര്ഷ്ഠ-െമതര്ാേപ്പാലിത്ത 
േയയും, ǌങ്ങളുെട രൂപതാദ്ധയ്ക്ഷനായ മാർ ... െമതര്ാ 
േനയും, അവരുെട സഹപര്വർത്തകെരയും, ǌങ്ങളുെട 
വികാരിയച്ചേനയും ആത്മീയനന്മകൾന ി അനുഗര്ഹിക്ക 
ണെമന്ന്  ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

 (അവസേരാചിതമായി പര്ാർത്ഥന കുറ കേയാ 
സവ്യം േപര്രിതപര്ാർത്ഥനകൾ കൂട്ടി േചർ ക്കു 
കേയാ െചയയ്ാം). 

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
േരയും / പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമര്പ്പിക്കാം. 

സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങ  
ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്നു. 

__________________ 
കാേറാസൂസായുെട സമാപന പര്ാർത്ഥന 

കാർമ്മി: തിരുസ്സഭെയ കളങ്കേമശാത്ത വധുവാക്കിത്തീർ 
ക്കുവാൻ കാൽവരിയിൽ ജീവാർപ്പണംെച  മിശി 
ഹാേയ, അേങ്ങ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിേപാഷിക്ക 
െപ്പടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങുന്നു പര്സാദിേക്കണെമ. 
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േസ്നഹത്തിൽ അങ്ങ്  പിതാവിേനാട്  
ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെല ǌങ്ങളും അങ്ങിൽ ഒന്നായിരി 
ക്കുവാൻ സഹായിേക്കണെമ. നിതയ്സൗഭാഗയ്െത്ത പാർ 
ത്തിരിക്കുന്ന ǌങ്ങേളവേരയും നിലനിൽപ്പിെന്റ വരം ന ി 
അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. 

സമുഹം:  ആേമ്മൻ. 
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(എലല്ാവരും എഴുേനറ്റുനിന്നുകണ്ട്) 
വിശവ്ാസ പര്ഖയ്ാപനം 

 

കാർമ്മി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവത്തിൽ 
ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. 
(സമൂഹവും േചർന്നു തുടരുന്നു). ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ / 
സകലത്തിെന്റയും സര്ഷ്ടാവിൽ ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. / 
ൈദവത്തിെന്റ ഏകപുതര്നും / സകല സൃഷ്ടികൾക്കു 
മുമ്പുള്ള ആദയ്ജാതനും / യുഗങ്ങൾെക്കലല്ാംമുമ്പ്  പിതാ 
വിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും / എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടാത്ത 
വനും / ഏകകർത്താവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ 
ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. / അവിടുന്ന്  സതയ്ൈദവത്തിൽ 
നിന്നുള്ള സതയ്ൈദവവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസത്ത 
യുമാകുന്നു. / അവിടുന്നുവഴി പര്പഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ് 
െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െച . / മനുഷയ് 
രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും / നമ്മുെട രക്ഷ േവണ്ടിയും / 
അവിടുന്നു സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാ 
വിനാൽ / കനയ്കാമറിയത്തിൽനിന്ന്  ശരീരം സവ്ീകരിച്ച്  / 
മനുഷയ്നായിപ്പിറന്നു. / പന്തീേയാസ്  പീലാേത്താസിെന്റ 
കാലത്തു പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ തറ  
െപ്പട്ടു മരിക്കുകയും / സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പട്ടി 
രിക്കുന്നതുേപാെല / മൂന്നം ദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ 
ക്കുകയുംെച . / അവിടുന്ന്  സവ്ർഗ്ഗത്തിേലക്ക്  എഴുന്ന 
ള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. / മരിച്ച 
വേരയും ജീവിക്കുന്നവേരയും വിധിക്കുവാൻ / അവിടുന്നു 
വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. / പിതാവിൽ നിന്നും പുതര് 
നിൽ നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന / സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാവു 
മായ / ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ǌങ്ങൾ വിശവ്സി 
ക്കുന്നു. / ഏകവും പരിശുദ്ധവും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്തര്ി 
കവുമായ സഭയിലും / ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. / പാപേമാ 
ചനത്തിനുള്ള ഏക മാേമ്മാദീസയും / ശരീരത്തിെന്റ 
ഉയിർപ്പും / നിതയ്ായുസ്സും ǌങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും 
െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

കുടുംബപര്തിഷ്ഠ 
 

കാർമ്മി: ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ, (സമൂഹവും േചർന്ന്) 
ഈ കുടുംബേത്തയും / ǌങ്ങെള ഓേരാരുത്തേരയും / ǌ 
ങ്ങൾ അേങ്ങ  പര്തിഷ്ഠിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട ഈ കുടുംബ 
ത്തിൽ / അങ്ങു രാജാവായി വാഴണേമ. ǌങ്ങളുെട പര്വൃ 
ത്തികെളലല്ാം / അങ്ങുതെന്ന നിയന്ത്രിക്കണേമ. ǌങ്ങ 
ളുെട ഉദയ്മങ്ങെളലല്ല്ാം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും / ǌങ്ങളുെട 
സേന്താഷങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും / സങ്കടങ്ങളിൽ 
ആശവ്ാസം ന കയും െചയയ്ണേമ. ǌങ്ങളിൽ ആർെക്ക 
ങ്കിലും / അങ്ങെയ ഉപദര്വിക്കാനിടയായാൽ / ǌങ്ങേളാടു 
ക്ഷമിക്കണേമ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവെരയും / ഇവിെട 
നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവെരയും / സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹി 
ക്കണേമ. മരിച്ചുേപായ ǌങ്ങളുെട കുടുംബാംഗങ്ങെള / 
നിതയ്ഭാഗയ്ത്തിൽ പര്േവശിപ്പിക്കണേമ. അങ്ങെയ കണ്ടാ 

നന്ദിക്കുവാൻ / സവ്ർഗ്ഗത്തിെലത്തുന്നതുവെര / ആത്മീയവും 
ശാരീരികവുമായ /എലല്ാ വിപത്തുകളിലുംനിന്ന് / ǌങ്ങെള 
കാത്തുെകാള്ളണേമ. 
 

     മറിയത്തിെന്റ വിമലഹൃദയവും / മാർ യൗേസപ്പു പിതാ 
വും / ǌങ്ങളുെട പര്തിഷ്ഠെയ / അേങ്ങ  സമർപ്പിക്കു 
കയും / ജീവിതകാലം മുഴുവനും / ഇതിെന്റ സജീവ 
സ്മരണ / ǌങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുകയും െചയയ്െട്ട. 
 

     ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ, ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണേമ. 
     മറിയത്തിെന്റ വിമലഹൃദയേമ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
അേപക്ഷിക്കണേമ. 
     വിശുദ്ധ യൗേസേപ്പ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്ക 
ണേമ. 
     വിശുദ്ധ മാർഗരീത്താ മറിയേമ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
അേപക്ഷിക്കണേമ. 
    മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാേയ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപ 
ക്ഷിക്കണേമ. 
     വിശുദ്ധ അൽ േഫാൻസാേമ്മ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
അേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: അേങ്ങ കൃപയുെട വാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്ന 
വർക്കു വാതിൽ തുറന്നുെകാടുക്കുന്ന കർത്താേവ, പര്ശാന്ത 
മായ സായംകാലവും ആശവ്ാസപര്ദമായ രാതര്ിയും പര്തീ 
ക്ഷാനിർഭരമായ പര്ഭാതവും സദ്പര്വർത്തികൾ നിറഞ്ഞ 
ദിവസവും ന ി ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട 
ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങെയ പര്സാദിപ്പിക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 

മാതാവിേനാട്  മദ്ധയ്സ്ഥ പര്ാർത്ഥന  

കാർമ്മി: ഏറ്റവും പരിശുദ്ധയായ കനയ്കാമറിയേമ 
(സമൂഹവും േചർന്ന്) ൈദവത്തിെന്റ ഹിതമനുസരിച്ചു 
പര്വർത്തിക്കുകമൂലം / സകല തലമുറകളാലും ഭാഗയ്വതി 
െയന്ന്  / പുകഴ്ത്തെപ്പടുവാൻ തക്കവിധം / ൈദവമാതാവായി 
ത്തീർന്ന / അനുഗര്ഹീതയായ ǌങ്ങളുെട അേമ്മ / ഇതാ 
മക്കളായ ǌങ്ങൾ / നിെന്റ പക്കൽ അഭയം േതടുന്നു. 
എലല്ാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗര്ഹിച്ച്  / ദിവയ്പുതര്െന്റ ജനന 
ത്തിെനാരുങ്ങിയ / നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ / വഴിയും സതയ് 
വും ജീവനുമായ / നിെന്റ ദിവയ്സുതനു േയാഗയ്രായി ജീവി 
ക്കുവാൻ / ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കണേമ / 
എലല്ായ് േപ്പാഴും ǌങ്ങളുെട ആശര്യമായ മാതാേവ / 
കാനായിെല കലല്യ്ാണത്തിൽ വച്ച്  / െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കി 
മാറ്റുവാൻ / മദ്ധയ്സ്ഥം അേപക്ഷിച്ച നലല് അേമ്മ / അനുദി 
നജീവിതത്തിെല പര്ശ്നങ്ങളിലും േകല്ശങ്ങളിലും / ǌങ്ങെള 
സഹായിക്കണേമ. സേന്താഷത്തിലും സന്താപത്തിലും / 
ദിവയ്സുതെന വിശവ്സ്തയായി അനുഗമിച്ച മാതാേവ / 
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സ്ഥിരവിശവ്ാസേത്താടും പരിപൂർണ്ണ പര്തീക്ഷേയാടും / 
അളവറ്റ േസ്നഹേത്താടും കൂടി / ǌങ്ങളുെട ജീവിതകാലം 
മുഴുവനും / നിെന്റ പര്ിയപുതര്നായ ഈേശാമിശിഹാെയ 
അനുഗമിക്കുവാനും / നിതയ്ാനന്ദത്തിൽ നിരന്തരം പാടിപ്പു 
കഴ്ത്തുവാനും േയാഗയ്രാകുവാൻ / ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി 
പര്ാർത്ഥിക്കണേമ. ആേമ്മൻ. 
 

ൈവദികർക്കുേവണ്ടിയുളള പര്ാർത്ഥന 
(രീതി: നരരക്ഷകനാം മിശിഹാേയ / തൂൈയ) 

 

നിതയ്പുേരാഹിതനീേശാ നിൻ 
ൈവദികെര പാലിക്കണേമ 
പാവന ജീവിത പാതകളിൽ 
സന്തതമവെര നയിക്കണെമ. 

 

ചിന്തകൾ വാക്കുകൾ െച ികളിൽ 
നന്മയിെലന്നും മുേന്നറാൻ 
തിന്മകൾ ദൂെര അകറ്റിടുവാൻ 
നൽ വരേമകി നയിക്കണെമ. 

 

സാത്താൻ നിറയും ൈവരെമാെട 
നിർദ്ദയമവെരയലട്ടുേമ്പാൾ 
നാഥാ നിൻ തിരുഹൃദയത്തിൻ 
വാതിലവർക്ക് തുറക്കണെമ. 

 

േജാലികെളലല്ാം തീർെത്താടുവിൽ 
നിൻ തിരുസന്നിധിയണയുേമ്പാൾ 
സദയമവർക്ക് സനാതനമാം 
നിതയ്ാനന്ദം ന ണെമ. 

 

ൈവദിക റാണി, വിമലാംേബ 
മരിയ വിയാനി മദ്ധയ്സ്ഥാ 
േപര്ഷിത താതാ മാർേതാമ്മാ 
പര്ാർത്ഥിക്കണെമ ദാസർക്കായ്. 

 

(അെലല്ങ്കിൽ) 
 

 കാർമ്മി:     നിതയ്പുേരാഹിതനായ ഈേശാേയ, (സമൂഹ 
വും േചർന്നു തുടരുന്നു). അേങ്ങ ദാസരായ ൈവദികർക്ക് / 
യാെതാരാപത്തും വരാെത / അേങ്ങ തിരുഹൃദയത്തിൽ 
സദാ പരിപാലിക്കണെമ. അേങ്ങ പരിശുദ്ധമായ ശരീര 
െത്ത / ദിവസം േതാറും എടുക്കുന്ന അവരുെട കരങ്ങെള / 
മലിനമാകാെത കാത്തുെകാള്ളണെമ. അേങ്ങ വിലേയ 
റിയ തിരുരക്തത്താൽ നനയുന്ന / അവരുെട നാവുകെള / 
നിർമ്മലമായി കാത്തുെകാള്ളണെമ. േശര്ഷ്ഠമായ അങ്ങ 
യുെട പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റ / മഹനീയമുദര് പതിച്ചിരി 
ക്കുന്ന / അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള / േലാകവസ്തുക്കളിൽനിന്ന് 
അകറ്റുകയും / ശുദ്ധമായി കാത്തുെകാള്ളുകയും െചയയ്ണെമ. 
അേങ്ങ ദിവയ്േസ്നഹം / േലാകതന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും അവ 
െര സംരക്ഷിക്കെട്ട. അവരുെട പര്യത്നങ്ങൾ / ഫലസംദാ 
യകങ്ങളായി ഭവിക്കെട്ട. അവരുെട ശുശര്ൂഷ ലഭിക്കുന്ന 

വർ / ഇഹത്തിൽ അവരുെട ആനന്ദവും പരത്തിൽ നിതയ് 
സൗഭാഗയ്ത്തിെന്റ മകുടവും ആയിത്തീരെട്ട. ആേമ്മൻ. 
     േലാകരക്ഷകനായ ഈേശാേയ, അേങ്ങ പുേരാഹി 
തെര വിശുദ്ധീകരിക്കണെമ.  
     ൈവദികരുെട രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ മറിയേമ, ൈവ 
ദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർത്ഥിക്കണെമ. 

മരിച്ചവർക്കു േവണ്ടി 

കാർമ്മി: അനന്തമായ േസ്നഹത്താൽ ǌങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കു 
കയും (സമൂഹവും േചർന്ന്) അതുലയ്മായ കൃപയാൽ 
ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും / അമൂലയ്മായ കൃപാവരത്താൽ 
ǌങ്ങെള പരിപാലിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന / പിതാവും പുതര്നും 
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ൈദവേമ / ǌങ്ങളിൽനിന്നും േവർ 
പിരിഞ്ഞുേപായ സകല മരിച്ചവേരയും / അങ്ങു കരുണാ 
പൂർവവ്ം കടാക്ഷിക്കണേമ / ദുഃഖിതെര ആശവ്സിപ്പിക്കാൻ 
േവണ്ടി / ലാസറിെന്റ കബറിടത്തിൽ / സവ്യം കണ്ണുനീർ 
ചിന്തിയ മിശിഹാേയ / മരിച്ചുേപായ ǌങ്ങളുെട പര്ിയെപ്പ 
ട്ടവരിൽ / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം െചാരിയുകയും / കട 
ങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച്  / അവെര നിതയ്മഹതവ്ത്തിെന്റ 
പര്ഭയാൽ / പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. മരണേശഷം 
ǌങ്ങെളലല്ാവരും / സകല വിശുദ്ധേരാടും മാലാഖമാേരാടു 
െമാത്ത്  / സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ 
ത്മാവുമായ / അങ്ങെയ നിരന്തരം പാടിസ്തുതിക്കുവാൻ ഇട 
വരുത്തണെമന്നും / ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
ആേമ്മൻ.  

(താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േസല്ാസാകൾ ഓേരാരു 
ത്തർ മാറിമാറി െചാലല്ാവുന്നതാണ്). 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ൈദവേമ, 
നിെന്റ അനുഗര്ഹാശിസ്സുകൾ / നിെന്റ ജനത്തിേന്മൽ 
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട. ബലഹീനരും പാപികളുമായ ǌങ്ങളു 
െടേമൽ / നിെന്റ കരുണ എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 
ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നവനും / ǌങ്ങ 
ളുെട നലല് ശരണവും / കരുണ നിറഞ്ഞ അഭയവും / സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥനും / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു 
മായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ; കർത്താേവ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 

കാർമ്മി: പിതാവിെന്റ സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെടയും / 
പുതര്െന്റ േസ്നഹം നമ്മുെട ഇടയിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 
തെന്റ തിരുവിഷ്ടംേപാെല റൂഹാദക്കുദിശാ നെമ്മ നയി 
ക്കെട്ട. അവെന്റ കരുണയും ദയയും / നമ്മുെടേമൽ 
എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥനും / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ; കർത്താേവ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 

 



  Tent-Meeting Prayers                                                                                                                                              Page 19 

 

 

കാർമ്മി: കർത്താേവ നിെന്റ സമാധാനം ǌങ്ങളിൽ 
വസിക്കെട്ട. നിെന്റ ശാന്തി ǌങ്ങെള ഭരിക്കെട്ട. നിെന്റ 
േസ്നഹം ǌങ്ങളുെട ജീവിതകാലം മുഴുവനും / ǌങ്ങളുെട 
ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥനും, 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ; കർത്താേവ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ നിലനിൽക്കുന്ന േസ്നഹവും / 
സമാധാനവും ജ്ഞാനതീഷ്ണതയും / ജീവനും സേന്താഷവും 
ǌങ്ങൾക്കു തരണേമ. ǌങ്ങൾക്ക്  ആവശയ്മായിരിക്കു 
ന്നവ / ഒരിക്കലും കുറയാനനുവദിക്കരുേത. സകലത്തി 
െന്റയും നാഥനും / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു 
മായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ; കർത്താേവ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ അജഗണത്തിെന്റ രക്തത്തി 
നായി ദാഹിക്കുന്ന െചന്നാ ൾ / ǌങ്ങെള ഉപദര്വി 
ക്കാെത / െതാഴുത്തിൻ മുറ്റത്തു  വസിക്കുന്ന / ഉറങ്ങാത്ത 
കാവൽക്കാരനായിരിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, 
അങ്ങു കുറയാത്ത േസ്നഹത്തിെന്റ സമുദര്മാകുന്നു. സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥനും / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു 
മായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ; കർത്താേവ അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 

 

സഹായ  അഭയ്ർത്ഥന 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അേങ്ങ മഹതവ്േമറിയ തര്ീതവ് 
ത്തിെന്റ നിഗൂഢമായ ശക്തിയും / അനന്തമായ അനുഗര് 
ഹവും / നിരന്തരമായ സഹായവും ǌങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുമാ 
റാകെട്ട. പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ അേപക്ഷയും, 
മാർ  യൗേസപ്പിെന്റയും വിശുദ്ധ ശല്ീഹന്മാരുെടയും പര്ാർ 
ത്ഥനകളും, ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാ 
യുെടയും, മാർ ഗീവർഗ്ഗീസിെന്റയും മറ്റു േവദസാക്ഷികളു 
െടയും, വിശുദ്ധ അൽ േഫാൻസാമ്മയുെടയും /ǌങ്ങളുെട 
ഇടവക മദ്ധയ്സ്ഥനായ(യായ)  ............ യും / കൂടാരേയാഗ 
മദ്ധയ്സ്ഥനായ(യായ)  ............ യും / മറ്റു സകല 
വിശുദ്ധരുെടയും മ ാന്മാരുേടയും മദ്ധയ്സ്ഥതയും, ǌങ്ങെള 
സഹായിക്കുമാറാകെട്ട. അവ ǌങ്ങൾക്ക്  / അഭയവും 
സഹായവും, ദുഷ്ടപിശാചിലും അവെന്റ ൈസനയ് ങ്ങളിലും 
നിന്നു സംരക്ഷണവും ന ി / നിതയ്ഭാഗയ്ത്തിേലക്ക്  
ǌങ്ങെള നയിക്കുമാറാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 

 

സമാപന പര്ാർത്ഥന 

കാർമ്മി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ഈ ദിവസം അങ്ങു 
ǌങ്ങൾക്കുന ിയ എലല്ാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗര്ഹ 
ങ്ങൾക്കും, പര്േതയ്കിച്ച്  ǌങ്ങെള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതിനും, 
ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വിചാരം വചനം പര്വൃത്തി ഇവ 
മൂലം, ǌങ്ങൾ െച  േപായ പാപങ്ങെളലല്ാം ǌങ്ങേളാടു 
ക്ഷമിക്കുകയും, പീഡകളിൽ ǌങ്ങെള ആശവ്സിപ്പിക്കു 
കയും െചേയയ്ണേമ. നിതയ് സൗഭാഗയ്ത്തിേലക്ക്  ǌങ്ങെള 
ആനയിക്കുകയും, ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എലല്ാ ഉപദര്വ 
ങ്ങളിൽ നിന്നും, നിെന്റ വിശുദ്ധ സല്ീവായുെട ശക്തിയാൽ 
ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും, നിെന്റ തൃക്കരങ്ങൾ നീട്ടി നിെന്റ 
മക്കളായ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചേയയ്ണേമ. 
ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 

സമാപന ഗാനം 
നിതയ്സഹായമാേത,  
പര്ാര്ത്ഥിക്കാ ǌങ്ങള്ക്കായ്  നീ 
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ്  നീ,  
പര്ാര്ത്ഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.  

 

നീറുന്ന മാനസങ്ങള്,  
ആയിരമായിരങ്ങള് 
കണ്ണീരിന് താഴ് വരയില്,  
നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ. 

 

േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള്,  
ന േണ നല്വരങ്ങള് 
നിന് ദിവയ് സൂനുവിങ്കല്,  
േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ. 

 

(സവ്യം കുരിശു വരച്ച്  ഈേശാമിശിഹാ  സ്തുതിയായിരി 
ക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞ്  പര രം സ്തുതി െകാടുക്കുന്നു.) 
 

കൂടാരേയാഗ നടപടികര്മം 
(പര്ാർത്ഥനെയ തുടർന്ന്) 

 

1. സവ്ാഗതം: കുടുംബനാഥൻ / നാഥ 

2. റിേപ്പാർട്ട്: കൂടാരേയാഗം െസകര്ട്ടറി 

3. കണക്ക്: കൂടാരേയാഗം ടര്ഷറർ 

4. ഹാജർ േരഖെപ്പടുത്തൽ 

5. െപാതു ചർച്ച 

6. അടുത്ത കൂടാരേയാഗത്തിെന്റ സ്ഥലവും തീയതിയും 

7. ജന്മദിന - വിവാഹ വാർഷിക ആേഘാഷങ്ങൾ 

8. നന്ദി: കൂടാരേയാഗം േകാർഡിേനറ്റർ 

9. ലഘു ഭക്ഷണം. 
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മാതാവിെന്റ ജപമാല 
(അമ്പത്തിമൂന്നുമണി ജപം) 

     അളവിലല്ാത്ത സകല നന്മസവ്രൂപിയായിരിക്കുന്ന 
സർേവവ്ശവ്രാ കർത്താേവ, നന്ദിഹീനരും പാപികളുമായി 
രിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, അറുതിയിലല്ാത്ത മഹിമപര്താപേത്താടു 
കൂടിയിരിക്കുന്ന, അേങ്ങ സന്നിധിയിൽ ജപം െചയയ്ാൻ 
അേയാഗയ്രായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അേങ്ങ അനന്ത ദയയി 
േന്മൽ ശരണെപ്പട്ടുെകാണ്ട് , പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാവിെന്റ 
സ്തുതിക്കായി അമ്പത്തിമൂന്നുമണിജപം െചയയ്ാൻ ǌങ്ങൾ 
ആഗര്ഹിക്കുന്നു. ഈ ജപം ഭക്തിേയാടുകൂെട, പലവിചാരം 
കൂടാെത തിക വാൻ, കർത്താേവ അങ്ങു ǌങ്ങെള സഹാ 
യിക്കണെമ. 

വിശവ്ാസ പര്ഖയ്ാപനം 
     സർവവ്ശക്തനായ പിതാവും, ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമി 
യുെടയും സൃഷ്ടാവുമായ / ൈദവത്തിൽ ǌാൻ വിശവ്സി 
ക്കുന്നു. അവിടുെത്ത ഏകപുതര്നും, ǌങ്ങളുെട കർത്താ 
വുമായ / ഈേശാമിശിഹായിലും വിശവ്സിക്കുന്നു. ഈ 
പുതര്ൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്തനായി, കനയ്കാ 
മറിയത്തിൽനിന്നും പിറന്ന് , പന്തിേയാസ്  പീലാേത്താ 
സിെന്റ കാലത്ത്  പീഡകൾ സഹിച്ച് , കുരിശിൽ തറ  
െപ്പട്ട്  മരിച്ച്  അടക്കെപ്പട്ട് , പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി, മരിച്ച 
വരുെട ഇടയിൽ നിന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്ത് , സവ്ർഗ്ഗ 
ത്തിേല െക്കഴുന്നള്ളി, സർവവ്ശക്തിയുള്ള പിതാവായ / 
ൈദവത്തിെന്റ വലതു ഭാഗത്ത്  ഇരിക്കുന്നു. അവിെട 
നിന്നും ജീവിക്കുന്നവേരയും മരിച്ചവേരയും വിധിക്കാൻ / 
വരുെമന്നും ǌാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും 
ǌാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭ 
യിലും, പുണയ്വാന്മാരുെട ഐകയ്ത്തിലും, പാപങ്ങളുെട 
േമാചനത്തിലും, ശരീരത്തിെന്റ ഉയർപ്പിലും, നിതയ്മായ 
ജീവിതത്തിലും ǌാൻ വിശവ്സിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ. 

    1സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ ... 
 

     പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ മകളായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ 
മറിയേമ, ǌങ്ങളിൽ ൈദവവിശവ്ാസെമന്ന പുണയ്മുണ്ടായി 
ഫലം െചയയ്ുന്നതിന് , അേങ്ങ തിരുക്കുമാരേനാട്  അേപ 
ക്ഷിക്കണെമ.  

1നന്മനിറഞ്ഞ ... 
 

     പുതര്നായ ൈദവത്തിെന്റ മാതാവായിരിക്കുന്ന പരി 
ശുദ്ധ മറിയേമ, ǌങ്ങളിൽ ൈദവശരണെമന്ന പുണയ്മു 
ണ്ടായി വളരുന്നതിന് , അേങ്ങ തിരുക്കുമാരേനാട്  അേപ 
ക്ഷിക്കണെമ.  

1നന്മനിറഞ്ഞ ... 
     പരിശുദ്ധാത്മാവായ ൈദവത്തിന്  ഏറ്റം പര്ിയമുള്ള 
പരിശുദ്ധ മറിയേമ, ǌങ്ങളിൽ ൈദവഭക്തിെയന്ന പുണയ്മു 
ണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് , അേങ്ങ തിരുക്കുമാരേനാട്  
അേപക്ഷിക്കണെമ. 

1നന്മനിറഞ്ഞ ..., 1പിതാവിനും ... 

സേന്താഷകരമായ ൈദവരഹസയ്ങ്ങൾ 
(തിങ്കൾ,ശനി ദിവസങ്ങളിൽ) 

 

ഒന്നാം ൈദവരഹസയ്ം 
മംഗല വാർത്ത. (ലൂക്കാ 1: 26-38) 

 

     പരിശുദ്ധ കനയ്ാസ്ത്രി മറിയേമ, ൈദവവചനം അേങ്ങ 
തിരുവുദരത്തിൽ മനുഷയ്ാവതാരം െചയയ്ുെമന്ന് , ഗബര്ി 
േയൽ ൈദവദൂതൻ ൈദവക നയാൽ അേങ്ങ അറിയിച്ച 
തിനാൽ, അേങ്ങ ണ്ടായ സേന്താഷെത്ത ഓർത്തു ധയ്ാനി 
ക്കുന്ന, അേങ്ങ മക്കളായ ǌങ്ങൾ, ǌങ്ങളുെട ഹൃദയ 
ത്തിലും എേപ്പാഴും തെന്ന സംഗര്ഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുവാൻ 
കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
    _____________ 

ഗാനം: നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയേമ ... 
   

സവ്സ്തി നന്മ പൂരിേത നിേന്നാടുകൂെട നാഥനും  
സ്ത്രീകളിൽ അനുഗര്ഹീത നിൻ കുമാരേനശുവും.  
 
പാപരഹിതയായ  േമരി തമ്പുരാെന്റ അമ്മ നീ  
പാപികൾ ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
പര്ാർത്ഥിേക്കണെമേപ്പാഴും. 
 

 

 ഗാനം: തര്ീതവ്സ്തുതി 
 

താതനും  സവ്പുതര്നും തൻ പാവനാത്മനും മുദാ 
േസ്താതര്േമകിടുന്നു  നിതയ്കാലവും നേമാ സ്തുേത. 

________________ 
 

     ഓ എെന്റ ഈേശാെയ, ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമി 
ക്കണേമ. നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും ǌങ്ങളുെട രക്ഷിക്ക 
ണേമ. എലല്ാ ആത്മാക്കേളയും, പര്േതയ്കിച്ച് അേങ്ങ 
സഹായം കൂടുതൽ ആവശയ്മുള്ളവേരയും, സവ്ർഗ്ഗത്തി 
േലക്കാനയിക്കണേമ. 
     പരിശുദ്ധ ജപമാലയുെട രാജ്ഞി, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി 
അേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

രണ്ടാം ൈദവരഹസയ്ം 
മറിയം എലിസബത്തിെന സന്ദർശിക്കുന്നു.  

(ലൂക്കാ 1: 39-45) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ ഇളയമ്മയായ 
ഏലീശവ്ാ പുണയ്വതിെയ അങ്ങു െചന്നു കണ്ടേപ്പാൾ, ആ 
പുണയ്വതിക്ക്  സർേവവ്ശവ്രൻെച  കരുണെയക്കണ്ട് , 
അേങ്ങ ണ്ടായ അതയ്ധിക സേന്താഷെത്ത ഓർത്തു 
ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, ലൗകിക സേന്താഷങ്ങൾ പരിതയ് 
ജിച്ചു, പരേലാക സേന്താഷങ്ങെള ആഗര്ഹിച്ചു േതടുവാൻ 
കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 
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മൂന്നാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശായുെട ജനനം. (ലൂക്കാ 2: 1-14) 

 

    പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ കനയ്ാതവ്ത്തിനു 
അന്തരംവരാെത, അങ്ങു ൈദവകുമാരെന പര്സവിച്ചതി 
നാൽ അേങ്ങ ണ്ടായ സേന്താഷത്തിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന, 
ǌങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിലും, താൻ  ജ്ഞാനവിധമായി പിറ 
ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

നാലാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാെയ കാ  സമർപ്പിക്കുന്നു. (ലൂക്കാ 2: 21-35) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ ദിവയ്കുമാരെന 
ൈദവാലയത്തിൽ കാ െവച്ചേപ്പാൾ, മഹാത്മാക്കൾ 
തെന്ന സ്തുതിക്കുന്നതുകണ്ട് , അേങ്ങ ണ്ടായ സേന്തഷത്തി 
േന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, അേങ്ങ  േയാഗയ്മായ 
ൈദവാലയമായിരിപ്പാൻ കൃപ െചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

അഞ്ചാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാ ൈദവാലയത്തിൽ. (ലൂക്കാ 2: 41-52) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
പന്ത്രണ്ടു വയസ്സിൽ കാണാെത േപായേപ്പാൾ, മൂന്നാം 
ദിവസം ൈദവാലയത്തിൽ തർക്കിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയിൽ, 
അങ്ങുതെന്ന കെണ്ടത്തിയതിനാൽ അേങ്ങ ണ്ടായ 
സേന്താഷത്തിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, തെന്ന 
ഒരിക്കലും പാപത്താൽ വിട്ടുപിരിയാതിരിപ്പാനും, വിട്ടുപി 
രിഞ്ഞു േപായാലുടൻ മനഃസ്താപത്താൽ തെന്ന കെണ്ടത്തു 
വാനും കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

(േശഷം േപജ് 23 േകാളം 1) 
 

ദുഃഖകരമായ ൈദവരഹസയ്ങ്ങൾ 
(െചാവവ്ാ,െവള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ) 

 

ഒന്നാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാ ഗത് സേമൻ േതാട്ടത്തിൽ. (ലൂക്കാ 2: 41-44) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
പൂങ്കാവനത്തിൽവച്ചു, നമസ്ക്കരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ 
രക്തം വിയർത്തു എന്നതിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, 
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങളിേന്മൽ മനഃസ്തപിച്ചു പാപശാന്തി 
ലഭിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

രണ്ടാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാെയ ചമ്മട്ടിെകാണ്ട്  അടിക്കുന്നു.  

(മത്തായി 27: 20-26) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
കൽത്തൂണിേന്മൽ െകട്ടെപ്പട്ടു ചമ്മട്ടികളാൽ അടിക്കെപ്പട്ടു 
എന്നതിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങ 
ളാലുണ്ടാകുന്ന കഠിനശിക്ഷകളിൽ നിന്നും, മനഃസ്താപ 
ത്താലും നലല് വയ്ാപാരത്താലും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ കൃപെച 
േയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

മൂന്നാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാെയ മുൾമുടി ധരിപ്പിക്കുന്നു. (മത്തായി 27: 27-31) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരെന്റ 
തിരുശിരസ്സിൽ മുൾമുടി ധരിപ്പിച്ച് , പരിഹാസ രാജാവായി 
തെന്ന സ്ഥാപിച്ചതിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങളുെട ഹൃദയ 
ത്തിലുള്ള പാപമുള്ളുകെള മനഃസ്താപത്താൽ പിഴുതുകളയു 
വാൻ കൃപ െചയയ്ണെമ.  
 

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

നാലാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാമിശിഹാ കുരിശുചുമക്കുന്നു. (ലൂക്കാ 23: 26-28) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
ഈേശാമിശിഹാ മരണത്തിനു വിധിക്കെപ്പട്ടു, ഭാരേമറിയ 
സല്ീവാമരം ചുമന്നുെകാണ്ട്  ഗാഗുൽത്താമലയിേലക്ക്  
േപാകുന്നതിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, ദുഃഖമാകുന്ന 
സല്ീവാെയ ക്ഷമാപൂർവവ്ം ചുമന്നുെകാണ്ട്  തെന്ന അനുഗമി 
ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 
 

അഞ്ചാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാ കുരിശിൽ തൂങ്ങിമരിക്കുന്നു. 

(േയാഹന്നാൻ 19: 23-30) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാെവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
ഗാഗുൽത്താ മലയിൽവച്ച് , അേങ്ങ മുമ്പാെക ഇരുമ്പാണി 
കളാൽ കുരിശിേന്മൽ തറക്കെപ്പട്ടതിേന്മൽ ധയ്ാനിക്കുന്ന 
ǌങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ അേങ്ങ തിരുപ്പാടുകളും വയ്ാകുലത 
കളും പതിപ്പിച്ചരുളണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

(േശഷം േപജ് 23 േകാളം 1) 
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മഹിമ ടുത്ത ൈദവരഹസയ്ങ്ങൾ  
(ബുധൻ, ǌായർ ദിവസങ്ങളിൽ) 

 

ഒന്നാം ൈദവരഹസയ്ം 
ഈേശാ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന്  ഉയർക്കുന്നു.  

(ലൂക്കാ 24: 5-13) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാെവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ പാടു 
െപട്ടു മരിച്ച് , മൂന്നാംനാൾ എന്നേന്നക്കും ജീവിക്കുന്നവ 
നായി ഉയർത്തതിലുണ്ടായ മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കുന്ന 
ǌങ്ങൾ, പാപമാകുന്ന മരണത്തിൽനിന്ന്  നിതയ്മായി 
ഉയർെത്തഴുേന്നൽക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

രണ്ടാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ഈേശായുെട സവ്ർഗ്ഗാേരാഹണം. (ലൂക്കാ 24: 50-52) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
ഉയിർത്തു നാ താം ദിവസം, അനന്തമായ മഹിമ പര്താ 
പേത്താടുകൂടി സവ്ർഗ്ഗാേരാഹണം െച തിലുണ്ടായ മഹി 
മെയ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, പരേലാകവാ െയ മാതര്ം ആ
ഗര്ഹിച്ചു േമാക്ഷഭാഗയ്ം പര്ാപിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

മൂന്നാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആഗമനം. (നടപടി 2 : 1-3) 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
സവ്ർഗ്ഗത്തിേല ്  എഴുന്നള്ളിയതിെന്റ പത്താംനാൾ, ഊട്ടു 
ശാലയിൽ ധയ്ാനിച്ചിരുന്ന തെന്റ ശിഷയ്ന്മാരുെടേമലും 
അേങ്ങേമലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന യാതര്യാക്കിയതി 
നാൽ ഉണ്ടായ മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, പരിശു 
ദ്ധാത്മാവിെന്റ പര്സാദവരത്താൽ ൈദവതിരുമനസ്സു 
േപാെല വയ്ാപരിപ്പാൻ കൃപെചയയ് ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

നാലാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗ്ഗാേരാപണം. (1െകാറി 15 : 20-23) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
ഉയിർെത്തഴുന്നള്ളി കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അേങ്ങ 
ഇഹേലാകത്തിൽനിന്നും മാലാഖമാരാൽ സവ്ർഗ്ഗത്തി 
േല ്  കേരറ്റെപ്പട്ടതിലുണ്ടായ മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കുന്ന 
ǌങ്ങളും, അേങ്ങ സഹായത്താൽ സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ വന്നു 
േചരുവാൻ കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

അഞ്ചാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
മാതാവിെന തര്ിേലാക രാജ്ഞിയായി  
മുടി ധരിപ്പിക്കുന്നു. (െവളിപാട്  12 : 1) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ അങ്ങ്  എഴു 
ന്നള്ളിയ ഉടെന, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ അങ്ങെയ 
തര്ിേലാക രാജ്ഞിയായി മുടിധരിപ്പിച്ചതിലുണ്ടായ മഹി 
മെയ ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങളും, േമാക്ഷാനന്ദ ഭാഗയ്ത്തിൽ 
അങ്ങേയാടുകൂെട സന്തതം ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ചാനന്ദിപ്പാൻ 
കൃപെചയയ്ണെമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

(േശഷം േപജ് 23 േകാളം 1) 
 
 
 

പര്കാശത്തിെന്റ ദിവയ് രഹസയ്ങ്ങൾ 
(വയ്ാഴം) 

 

ഒന്നാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ഈേശായുെട ജ്ഞാനസ്നാനം. (മത്തായി 3 : 13-17) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
േജാർദാൻ നദിയിൽ വച്ച് , േയാഹന്നാനിൽനിന്ന്  മാേമ്മാ 
ദിസാ സവ്ീകരിച്ചതിെന ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, മാേമ്മാദി 
സായിൽ ലഭിച്ച ൈദവിക വരപര്സാദം നഷ്ടമാക്കാതിരി 
ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

രണ്ടാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ഈേശായുെട ആദയ്െത്ത അത്ഭുതം.  

(േയാഹന്നാൻ 2: 1-12) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
കാനായിെല കലല്യ്ാണത്തിൽ വച്ച് , െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കി, 
തെന്റ അത്ഭുത പര്വർത്തികളുെട ആരംഭം കുറിച്ചതിെന 
ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, അേങ്ങ പുതര്െന്റ ക നകെള അനു 
സരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

മൂന്നാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ഈേശാ ൈദവരാജയ്ം പര്േഘാഷിക്കുന്നു.  

(മർേക്കാസ്  2 : 3-13) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
തെന്റ പരസയ് ജീവിതകാലത്ത് , പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു 
കയും, ൈദവരാജയ്ം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തര 
െപ്പട്ട്  സുവിേശഷത്തിൽ വിശവ്സിക്കുവിൻ എന്ന്  ആഹവ്ാ 
നം െചയയ്ുകയും െച തിെന  ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, കുമ്പ 
സാരെമന്ന കൂദാശയിലൂെട പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്ന 
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തിനും, ǌങ്ങളുെട പര്വർത്തികളിലൂെട അേങ്ങപുതര്ന്  
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നതിനും കൃപെചയയ്ണേമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

നാലാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ഈേശായുെട രൂപാന്തരീകരണം. (ലൂക്കാ 9: 28-36) 

 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
താേബാർ മലയിൽവച്ച്  രൂപാന്തരെപ്പടുകയും, അവിടുെത്ത 
ൈദവികമായ മഹതവ്ം ശിഷയ്ന്മാർ ദർശിക്കുകയും െച  
െവന്നു ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ 
പര്േചാദനത്താൽ നയിക്കെപ്പടുന്നതിനും, ǌങ്ങളുെട ജീവി 
തത്തിൽ ൈദവിക ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും നിറയുന്ന 
തിനും കൃപെചയയ്ണേമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

 

അഞ്ചാം ദിവയ് രഹസയ്ം 
ഈേശാ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നു.  

(ലൂക്കാ 22 : 7-20) 
 

     പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ, അേങ്ങ തിരുക്കുമാരൻ 
തെന്റ പരസയ് ജീവിതത്തിെന്റ അന്തയ്ത്തിൽ, വിശുദ്ധ 
കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ട്  മനുഷയ്മക്കേളാടുള്ള േസ്നഹം 
പര്കടമാക്കിയതിെന ധയ്ാനിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ, വിശുദ്ധ 
കുർബാനയിൽ സജീവമായി പെങ്കടുക്കുന്നതിനും, ജീവി 
താവസാനംവെര ദിവയ്കാരുണയ് നാഥേനാടുള്ള േസ്നഹ 
ത്തിൽ നിലനൽക്കുന്നതിനും കൃപെചയയ്ണേമ.  

1സവ്ർ ... 10 നന്മ ... 1തര്ീതവ് ... 
ഓ എെന്റ ഈേശാെയ ... 

_____________________ 

 

അമ്പത്തിമൂന്നുമണി ജപം കാ െവ ന്ന പര്ാർത്ഥന 
 

     മുഖയ്ദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖാേയേല, ൈദവ 
ദൂതനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗബര്ിേയേല, വിശുദ്ധ റപ്പാ 
േയേല, ശല്ീഹന്മായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പേതര്ാേസ, വിശുദ്ധ 
പൗേലാേസ, മാർ േയാഹന്നാേന, ǌങ്ങളുെട പിതാവായ 
മാർേത്താമ്മാേയ, ǌങ്ങൾ വലിയ പാപികളാണ് , എങ്കി 
ലും ǌങ്ങൾ ജപിച്ച ഈ അമ്പത്തിമൂന്നുമണി ജപം, 
നിങ്ങളുെട സ്തുതികേളാടുകൂെട, പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാ 
വിെന്റ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ കാ െവ വാൻ നിങ്ങേളാടു 
ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 

 
 

പരിശുദ്ധ മാതാവിെന്റ ലുത്തിനിയാ 
 

കർത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ 
മിശിഹാേയ അനുഗര്ഹിക്കണേമ 
കർത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ 
 

മിശിഹാേയ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾക്കണേമ 
മിശിഹാേയ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന ൈകെക്കാള്ളണേമ 
 

ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ബാവാതമ്പുരാേന 
 ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 
ഭൂേലാക രക്ഷിതാവായ പുതര്ൻ തമ്പുരാേന 
 ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 
റൂഹാദക്കുദിശാതമ്പുരാേന 
 ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 
ഏകസവ്രൂപമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്േമ 
 ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. 
 

പരിശുദ്ധ മറിയേമ 
 ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അേപക്ഷിേക്കണേമ 
ൈദവകുമാരെന്റ പുണയ്ജനനി, ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടി ... 
കനയ്ാസ്ത്രികൾക്കു മകുടമായ നിർമ്മല കനയ്കേയ 
മിശിഹായുെട മാതാേവ 
ൈദവപര്സാദവരത്തിെന്റ മാതാേവ 
എതര്യും ദയയുള്ള മാതാേവ 
അതയ്ന്ത വിരക്തിയുള്ള മാതാേവ 
കളങ്കഹീനയായ കനയ്ാസ്ത്രിയായിരിക്കുന്ന മാതാേവ 
കനയ്ാവര്തത്തിന്  അന്തരംവരാത്ത മാതാേവ 
േസ്നഹഗുണങ്ങളുെട മാതാേവ 
അത്ഭുതത്തിനു വിഷയമായിരിക്കുന്ന മാതാേവ 
സതുപേദശത്തിെന്റ മാതാേവ 
സൃഷ്ടാവിെന്റ മാതാേവ 
രക്ഷിതാവിെന്റ മാതാേവ 
വിേവൈകശവ്രയ്മുള്ള കനയ്കേയ 
പര്കാശപൂർണ്ണമായ സ്തുതിക്കു േയാഗയ്യായിരിക്കുന്ന  
    കനയ്കേയ 
വലല്ഭമുള്ള കനയ്കേയ 
കനിവുള്ള കനയ്കേയ 
വിശവ്ാസവതിയായിരിക്കുന്ന കനയ്കേയ 
നീതിയുെട ദർപ്പണേമ 
േബാധജ്ഞാനത്തിെന്റ സിംഹാസനേമ 
ǌങ്ങളുെട െതളിവിെന്റ കാരണേമ 
ആത്മജ്ഞാനപൂരിത പാതര്േമ 
ബഹുമാനത്തിെന്റ പാതര്േമ 
അത്ഭുതകരമായ ഭക്തിയുെട പാതര്േമ 
ൈദവരഹസയ്ം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പനിനീർ കുസുമേമ 
ദാവീദിെന്റ േകാട്ടേയ 
നിർമ്മലദന്തം െകാണ്ടുള്ള േകാട്ടേയ 
സവ്ർണ്ണാലയേമ 
വാഗ്ദാനത്തിെന്റ െപട്ടകേമ 
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ആകാശേമാക്ഷത്തിെന്റ വാതിേല 
ഉഷകാലത്തിെന്റ നക്ഷതര്േമ 
േരാഗികളുെട സവ്സ്ഥാനേമ 
പാപികളുെട സേങ്കതേമ 
വയ്ാകുലന്മാരുെട ആശവ്ാസേമ 
കര്ിസ്തയ്ാനികളുെട സഹായേമ 
മാലാഖമാരുെട രാജ്ഞി 
ബാവാന്മാരുെട രാജ്ഞി 
ദീർഘദർശികളുെട രാജ്ഞി 
ശല്ീഹന്മാരുെട രാജ്ഞി 
േവദസാക്ഷികളുെട രാജ്ഞി 
വന്ദനീയന്മാരുെട രാജ്ഞി 
കനയ്ാസ്ത്രികളുെട രാജ്ഞി 
സകല പുണയ്ാവാന്മാരുേടയും രാജ്ഞി 
അമേലാത്ഭവയായിരിക്കുന്ന രാജ്ഞി 
സവ്ർഗ്ഗാേരാപിതയായിരിക്കുന്ന രാജ്ഞി 
പരിശുദ്ധ ജപമാലയുെട രാജ്ഞി 
സകല വിശുദ്ധന്മാരുേടയും രാജ്ഞി 
സമാധാനത്തിെന്റ രാജ്ഞി 
കർമ്മലസഭയുെട അലങ്കാരമായ രാജ്ഞി 
 

ഭൂേലാക പാപങ്ങെള നീക്കുന്ന  
ദിവയ്െചമ്മരിയാടായിരിക്കുന്ന ഈേശാതമ്പുരാേന, 
     കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിേക്കണേമ. 
 

ഭൂേലാക പാപങ്ങെള നീക്കുന്ന  
ദിവയ്െചമ്മരിയാടായിരിക്കുന്ന ഈേശാതമ്പുരാേന, 
     കർത്താേവ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥന േകൾേക്കണേമ 
 

ഭൂേലാക പാപങ്ങെള നീക്കുന്ന  
ദിവയ്െചമ്മരിയാടായിരിക്കുന്ന ഈേശാതമ്പുരാേന, 
     കർത്താേവ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിേക്കണേമ 

 

(േശഷം േപജ് 25 േകാളം 1) 
_________________________ 

 

(പകരം ഗാനം): മാതാവിെന്റ ലുത്തിനിയ  
 

താതാ ൈദവേമ നീ, കൃപെച ീടണെമ 
പാരിൻ തര്ാണകേന, കൃപെച ീടണെമ 
പാവന റൂഹാേയ, കൃപെച ീടണെമ 
 

മിശിഹാ നാഥനു ജന്മം ന ി,  
ധനയ്യാെയാരു കനയ്ാമാേത 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ൈദവിക ജീവന്നുറവിടമാകും,  
ദിവയ് നിർമ്മല കനയ്ാംബികേയ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 

സവ്ർഗ്ഗിയമാം പരിശുദ്ധി നിറെഞ്ഞാരു,  
കനയ്ാനാേഥ നിർമ്മല റാണി 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

പതിവൃതയാകും പരിശുേദ്ധ നീ,  
ചാരിതര്ത്തിൽ സംരക്ഷകേയ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

േസ്നഹത്തിെന്റ നിേകതനേമ നീ,  
മാനവരഖിലം വാഴ്ത്തും റാണി 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

വിജ്ഞാനത്തിൽ സുരഭില സുന്ദര,  
പു ാലംകൃത മരിയാംബികേയ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

സൃഷ്ടാവിൻ തിരു മാേത രക്ഷക,  
േനശു മേഹശനു ജനനീനാേഥ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

സ്തുതിഗീതികളാലനവരതം പരി,  
േശാഭിത മാെയാരു ൈദവകുമാരി 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ശക്തിദമാം നിൻ മാദ്ധയ്സ്ഥത്താൽ,  
അനുദിനമങ്ങു നയിച്ചീടണെമ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

വിശവ്ാസത്താൽ വിജയം േനടിയ,  
വിജ്ഞാനത്തിൻ സിംഹാസനേമ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

പാവനമാകും സേന്താഷത്തിൻ 
കിരണം വീശിയ കരുണാലയേമ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

േസ്നഹം നിറയും ഭക്തിേയാടേങ്ങ, 
കരവലയത്തിലണഞ്ഞീടുന്നു 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

സുരഭില സുന്ദര േറാസാപ്പൂേവ,  
വാഗ്ദാനത്തിൻ േപടകേമ നീ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ശുഭര് മേനാഹര ദന്താൽ നിർമ്മിത,  
ദാവീദിന്നുെട േഗാപുരേമ നീ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

രജത മേനാഹര ദീപ്തി പരത്തും,  
കനകാലയേമ കനയ്ാനാേഥ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

എന്നു മുഷസ്സിലുദിച്ചു പര്കാശം,  
മന്നിൽെച്ചാരിയും താരാസുമേമ 
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     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

േവദന തിങ്ങിയ മരുഭൂമികളിൽ,  
വീഴുന്നവരുെട ആശര്യേമ നീ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ൈദവിക ദൂതഗണത്തിൻ രാജ്ഞി,  
പുണയ്പിതാക്കന്മാരുെട രജ്ഞി 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ശല്ീഹന്മാരുെട റാണീ മാനവ,  
കനയ്കമാരുെട മാതൃകേയ നീ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

രക്താങ്കിതരുെട സവ്ർഗ്ഗിയ രാജ്ഞി,  
വന്ദയ്ന്മാരുെട നിർമ്മല റാണി 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

ജപമാലാർപ്പിത രാജ്ഞി കർമ്മല,  
സഭയുെട റാണി അമേലാത്ഭവേയ 
     ǌങ്ങൾക്കായി നിതയ്ം, പര്ാർത്ഥിച്ചീടണേമ. 
 

പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക,  
കുഞ്ഞാടാകും മിശിഹാ നാഥാ 
     പാപങ്ങൾ നിതയ്ം, േമാചിച്ചീടണേമ. 
 

പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക,  
കുഞ്ഞാടാകും മിശിഹാ നാഥാ 
     പര്ാർത്ഥനകൾ നിതയ്ം,  ൈകെക്കാണ്ടീടണേമ. 
 

പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക,  
കുഞ്ഞാടാകും മിശിഹാ നാഥാ 
     ǌങ്ങളിെലെന്നന്നും, കൃപെച ീടണേമ. 

_________________________ 
 

ലുത്തിനിയാ  േശഷം 
 

     സർേവവ്ശവ്രെന്റ പുണയ്പൂർണ്ണയായ മാതാേവ, ഇതാ 
അങ്ങയുെട പക്കൽ ǌങ്ങൾ അഭയം േതടുന്നു. ǌങ്ങളുെട 
ആവശയ്േനരത്തു ǌങ്ങളുെട യാചനകൾ അങ്ങു നിരസി 
ക്കേലല്. ഭാഗയ്വതിയും ആശീർവവ്ദിക്കെപ്പട്ടവളുമായ അേമ്മ, 
സകല ആപത്തുകളിൽനിന്നും ǌങ്ങെള കാത്തുെകാ 
ള്ളണേമ. 
ഈേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക്   
ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാകുവാൻ, 
 

സർേവവ്ശവ്രെന്റ പരിശുദ്ധ ൈദവമാതാേവ,  
ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിേക്കണേമ. 

പര്ാർത്ഥിക്കാം 

     കർത്താേവ, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടുകൂെട സാഷ്ടാംഗം 
പര്ണമിക്കുന്ന ഈ സമൂഹെത്ത തൃക്കൺപാർത്ത് , 
എേപ്പാഴും കനയ്കയായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയത്തിെന്റ 

അേപക്ഷയാേല, സകല ശതര്ുക്കളുെട ഉപദര്വങ്ങളിൽ 
നിന്ന്  ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചുെകാേള്ളണേമ. ഈ അേപക്ഷക 
െളാെക്കയും, ǌങ്ങളുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട 
േയാഗയ്തകെളക്കുറിച്ച് , ǌങ്ങൾക്കു കൽപ്പിച്ചു തന്നരുേള 
ണേമ. ആേമ്മൻ. 

പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി 

     കരുണയുെട മാതാേവ സവ്സ്തി. ǌങ്ങളുെട ജീവനും 
മാധുരയ്വും ശരണവുേമ സവ്സ്തി. ഹവവ്ായുെട  പുറംതള്ളെപ്പട്ട 
മക്കളായ ǌങ്ങൾ അേങ്ങപ്പക്കൽ നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ണു 
നീരിെന്റ ഈ താഴ് വരയിൽനിന്ന്  വിങ്ങിക്കരഞ്ഞ്  അേങ്ങ 
പ്പക്കൽ ǌങ്ങൾ െനടുവീർെപ്പടുന്നു. ആകയാൽ ǌങ്ങളുെട 
മദ്ധയ്േസ്ഥ, അങ്ങയുെട കരുണയുള്ള കണ്ണുകൾ ǌങ്ങളുെട 
േനെര തിരിക്കണെമ. ǌങ്ങളുെട ഈ പര്വാസത്തിനു 
േശഷം അങ്ങയുെട ഉദരത്തിെന്റ അനുഗര്ഹീത ഫലമായ 
ഈേശാെയ ǌങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരണെമ. കരുണയും 
വാത്സലയ്വും മാധുരയ്വും നിറഞ്ഞ മറിയേമ ആേമ്മൻ. 

 

പര്ാർത്ഥിക്കാം 

     സർവവ്ശക്തനും നിതയ്നുമായിരിക്കുന്ന സർേവവ്ശവ്രാ, 
ഭാഗയ്വതിയായിരിക്കുന്ന മറിയത്തിെന്റ ആത്മാവും ശരീ 
രവും / റൂഹാദക്കുദിശായുെട അനുഗര്ഹത്താെല / അേങ്ങ 
ദിവയ്പുതര്നു േയാഗയ്മായ പീഠമായിരിപ്പാൻ പൂർവവ്ികമായി 
അങ്ങു നിയമിച്ചുവേലല്ാ. ഈ ദിവയ്മാതാവിെന നിനച്ചു 
സേന്താഷിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ / അവരുെട അനുഗര്ഹമുള്ള 
അേപക്ഷയാെല / ഈ േലാകത്തിലുള്ള സകല ആപത്തു 
കളിലും / നിതയ്മരണത്തിലും നിന്നു രക്ഷെപടുവാൻ കൃപ 
െചയയ്ണെമ. ഈ അേപക്ഷകെളലല്ാം / ǌങ്ങളുെട 
കർത്താ വീേശാമിശിഹായുെട േയാഗയ്തകെളക്കുറിച്ച്  / 
ǌങ്ങൾക്കു കൽപ്പിച്ചരുളണെമ. ആേമ്മൻ. 

 

എതര്യും ദയയുള്ള മാതാേവ 

     എതര്യും ദയയുള്ള മാതാേവ, നിെന്റ സേങ്കതമായി 
ഓടി വന്ന് , നിെന്റ സഹായം േതടി, നിെന്റ മാദ്ധയ്സ്ഥയ്ം 
അേപക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവെനെയങ്കിലും നീ ഉേപക്ഷിച്ച 
തായി േലാകത്തിൽ േകട്ടിട്ടിലല് എന്നു നീ ഓർക്കണെമ. 
കനയ്കകളുെട രാജ്ഞിയായ കനയ്കേയ ദയയുള്ള മാതാ 
േവ, ഈ വിശവ്ാസത്തിൽ ൈധരയ്െപ്പട്ട്   നിെന്റ തൃപ്പാദത്തു 
ങ്കൽ ǌാൻ അണയുന്നു. െനടുവീർെപ്പട്ട്  കണ്ണുനീർ ചിന്തി 
പാപിയായ ǌാൻ നിെന്റ ദയാധികയ്െത്ത കാത്തുെകാണ്ട്  
നിെന്റ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവതരിച്ച വചന 
ത്തിെന്റ മാതാേവ, എെന്റ അേപക്ഷ ഉേപക്ഷിക്കാെത 
ദയാപൂർവവ്ം േകട്ടരുളണെമ. ആേമ്മൻ. 
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കരുണെക്കാന്ത 
(കരുണ േവണ്ടിയുള്ള പര്ാർത്ഥന ) 

     കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, പാപികളായ ǌങ്ങ 
േളാടു കരുണ േതാന്നണെമ. ǌങ്ങളും ǌങ്ങളുെട മാതാപി 
താക്കളും / സേഹാദരങ്ങളും മക്കളും ബന്ധുക്കളും / മിതര്  
ങ്ങളും ശതര്ുക്കളും / പൂർവവ്ികരും ǌങ്ങളുെട കുടുംബവും / 
ǌങ്ങളുെട ഇടവകാംഗങ്ങളും / േലാകെമമ്പാടുമുള്ള അങ്ങ 
യുെട മക്കളുംവഴി / വന്നുേപായിട്ടുള്ള എലല്ാ െതറ്റുകളും കുറ്റ 
ങ്ങളും അപരാധങ്ങളും / ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. അവി 
ടുെത്ത പീഡാസഹനവും കുരിശുമരണവുേമാർത്ത്  / ǌങ്ങ 
േളാടു കരുണ േതന്നണെമ. ǌങ്ങെള ശിക്ഷിക്കരുെത. 
ǌങ്ങളുെട േമൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന / ശിക്ഷയുെട കര 
ങ്ങെള പിൻവലിക്കണെമ. ǌങ്ങളിലുള്ള ൈപശാചിക 
പര്വർത്തനങ്ങെള തകർക്കണെമ. അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു 
േവണ്ടി ചിന്തിയ / വിലേയറിയ തിരുരക്തത്താൽ / 
ǌങ്ങെള കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണെമ. ആ തിരുരക്തം ബല 
മുള്ള േകാട്ടയായിനിന്ന്  അങ്ങയുെട രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തിേല ്  
ǌങ്ങെള നയിക്കണെമ. 

അങ്ങയുെട അരൂപിയാൽ ǌങ്ങെള നിറക്കണെമ;  
അഭിേഷകം െചയയ്ണെമ.    

 (മൂന്നു പര്ാവശയ്ം). 
 

     േസ്നഹപിതാവായ ൈദവേമ / മാതാപിതാക്കളും  മക്ക 
ളും സേഹാദരങ്ങളും / ǌങ്ങളുെട സമൂഹത്തിലുള്ളവരും 
തമ്മിൽ / െവറുപ്പിലും ൈവരാഗയ്ത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ / 
തന്ത്രപൂർവവ്ം നടത്തുന്ന അന്ധകാര ശക്തികെള / ǌങ്ങ 
ളിൽ നിന്നും നീക്കി / അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവു 
െകാണ്ട്  / ǌങ്ങെള നിറ ണെമ. അങ്ങയുെട േസ്നഹ 
ത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും / സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കു 
വാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണെമ. ശതര്ുക്കെള േസ്നഹി 
ക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച േയശുേവ / ǌങ്ങെള േവദനിപ്പിച്ചിട്ടു 
ള്ളവേരാട്  / നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കുവാൻ / അവെര 

േസ്നഹിക്കുവാൻ / അവർക്ക്  നന്മ െചയയ്ുവാൻ / ǌങ്ങെള 
േയാഗയ്രാക്കണെമ. അങ്ങയുെട ദിവയ്േസ്നഹംെകാണ്ട്  / 
ǌങ്ങെള നിറ ണെമ. അങ്ങയുെട േസ്നഹിക്കുന്ന, ക്ഷമി 
ക്കുന്ന, സഹിക്കുന്ന പങ്കുെവ ലിെന്റ ഹൃദയെത്ത / ǌങ്ങ 
ളിൽ പകർത്തണെമ. കർത്താേവ, ǌങ്ങൾ മുഖാന്തരം / 
ആെരങ്കിലും മുറിേവൽക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ / 
അവർക്ക്  ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കൃപ െകാടുക്ക 
ണെമ. 
                                                   1സവ്ർ... 1നന്മ...  
     നിതയ്പിതാേവ എെന്റയും േലാകെമാെക്കയുെടയും 
പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി / അങ്ങയുെട വത്സല 
സുതനും / ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹാ 
യുെട /  ശരീരരക്തങ്ങളും ൈദവതവ്വും / അേങ്ങ  ǌങ്ങൾ 
സമർപ്പിക്കുന്നു. 

     ഈേശായുെട ഏറ്റവും വയ്ാകുലം നിറഞ്ഞ പീഡാനുഭവ 
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് , 

     ǌങ്ങളുെടയും േലാകെമാെക്കയുെടേമലും കരുണയായി 
രിക്കണെമ.      

(10 പര്ാവശയ്ം) 

(പകരം ഗാനം): ഈേശായുെട ... 
ഈേശായുെട അതിദാരുണമാം 
പീഡാസഹനങ്ങെള ഓർെത്തന്നും 
പിതാേവ, ǌങ്ങളുെടയും 
േലാകം മുഴുവെന്റേമൽ 
കരുണയുണ്ടാേകണേമ. 
 

നിതയ്പിതാേവ ... 
ഈേശായുെട ... 

     (അഞ്ചു തവണ) 

     പരിശുദ്ധനായ ൈദവേമ പരിശുദ്ധനായ ബലവാേന 
പരിശുദ്ധനായ അമർതയ്േന ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയാ 
യിരിക്കണെമ.       

(മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 

കുടുംബ പര്തിഷ്ഠ 
     കര്ിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ വാഴുവാനുള്ള ആഗര്ഹം / 
ഭാഗയ്വതിയായ മർഗ്ഗരീത്താ മറിയേത്താട്  അറിയിച്ച 
ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ, ǌങ്ങളുെട ഈ കുടുംബത്തി 
േന്മലുള്ള അേങ്ങ പരമാധികാരം / ഇവിെട പര്ഖയ്ാപനം 
െചയയ്ുന്നതിനായി ǌങ്ങളിതാവരുന്നു. ഇേപ്പാൾ തുടങ്ങി / 
അേങ്ങ ജീവിതം കഴിപ്പാൻ ǌങ്ങൾ മനസ്സാകുന്നു. 
അങ്ങുന്ന്  ഈ േലാകത്തിൽ ഏെതലല്ാം സുകൃതങ്ങൾക്ക്  
സമാധാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുേവാ / ആ സുകൃതങ്ങൾ ഈ 
കുടുംബത്തിൽ പുഷ്ടിയായി വളരുന്നതിന്  / ǌങ്ങൾ ആ
ഗര്ഹിക്കുന്നു. അങ്ങുന്നു ശപിച്ചിരിക്കുന്ന േലാകാരൂപിെയ / 
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ǌങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരത്തിൽ അകറ്റുന്നതിന്  ǌങ്ങൾ 
താ രയ്െപ്പടുന്നു. ǌങ്ങളുെട വിശവ്ാസത്തിെന്റ പരമാർ 
ത്ഥതവഴിയായി / അങ്ങുന്ന്  ǌങ്ങളുെട േബാധത്തിലും  / 
അേങ്ങപര്തി ജവ്ലിെച്ചരിയുവാൻ തക്കവണ്ണം / ǌങ്ങളുെട 
ഹൃദയത്തിലും വാേഴണേമ. ഈ േസ്നഹാഗ്നി ദിവയ്കാരു 
ണയ്െത്ത / കൂെടക്കൂെട ഉൾെക്കാണ്ടുെകാണ്ട്  / ǌങ്ങളിൽ 
അധികമധികം ഉജവ്ലിക്കുന്നതിനിടയാകും. ഓ തിരുഹൃദ 
യേമ, ǌങ്ങളുെട സംഘങ്ങളിൽ / അങ്ങുന്ന്  അഗര്ാസനം 
വഹിക്കുന്നതിനിടയാക്കണെമ. ǌങ്ങളുെട ആത്മീകവും 
ലൗകീകവുമായ കാരയ്ാദികെള / അങ്ങുന്ന്  ആശീർവവ്ദി 
േക്കണെമ. ǌങ്ങളിൽ നിന്ന്  സകലവിധ ആകുല ചിന്തക 
േളയും / അങ്ങുന്ന്  അകേറ്റണെമ. ǌങ്ങളുെട സേന്താഷ 
ങ്ങെള / അങ്ങുന്ന്  ശുദ്ധീകരിേക്കണെമ. പീഡകെള 
അങ്ങുന്ന്  ശമിപ്പിേക്കണെമ. ǌങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും / 
അേങ്ങ ഇഷ്ടേക്കടിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതിനുള്ള നിർഭാഗയ്ം / 
എേപ്പാെഴങ്കിലും സംഭവിപ്പാൻ ഇടയായാൽ / ഓ പരി 
ശുദ്ധ ഹൃദയേമ, അങ്ങുന്ന്  മനഃസ്താപെപ്പടുന്ന പാപികളുെട 
േനെര / കരുണയും അനുഗര്ഹവും ഉള്ളവനാെണന്ന്  ഓർ 
േക്കണെമ. പിെന്നയും േവർപിരിയാനുള്ള മണിയടിക്കു 
കയും / മരണം ǌങ്ങെള സന്താപനിമഗ്നരാക്കുകയും െചയയ്ു 
േമ്പാൾ / ǌങ്ങെളലല്ാവരും മരിക്കുന്നവരും ജീവിച്ചിരിക്കു 
ന്നവരും / അേങ്ങ നിതയ്വിധിക്ക്  ഒന്നുേപാെല അനുസര 
ണയുള്ളവരായിരുന്നുെകാള്ളാം. ഈ കുടുംബാംഗങ്ങെളലല്ാ 
വരും / േമാക്ഷത്തിൽ ഒന്നിച്ചുേചർന്ന്  / അേങ്ങ മഹതവ്ങ്ങ 
േളയും ദാനങ്ങേളയും പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിനായി / ഒരു 
ദിവസം വരുെമന്നുള്ള ശരണം / ǌങ്ങെള ആശവ്സിപ്പിക്കു 
കയും െചയയ്ും. മറിയത്തിെന്റ വിമല  ഹൃദയവും പിതാവായ 
വിശുദ്ധ യൗേസപ്പും / ഈ പര്തിഷ്ഠെയ അേങ്ങ ്  കാ വ 
കയും / അതിെന്റ ഓർമ്മ / ǌങ്ങളുെട ജീവിതത്തിൽ 

എേപ്പാഴും അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. നമ്മുെട രാജാ 
വും നമ്മുെട പിതാവുമായ / ഈേശായുെട തിരുഹൃദയ 
ത്തിന്  എേപ്പാഴും സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കെട്ട. ആേമ്മൻ. 

 

മനഃസ്തപ പര്കരണം 
     എെന്റ ൈദവേമ  ഏറ്റം നലല്വനും / എലല്ാറ്റിനും ഉപരി 
യായി േസ്നഹിക്കെപ്പടുവാൻ േയാഗയ്നുമായ / 
അേങ്ങ െക്കതിരായി പാപം െച   േപായതിനാൽ / 
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട ǌാൻ മനഃസ്തപിക്കുകയും  / പാപ 
ങ്ങെള െവറുക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. എെന്റ പാപങ്ങളാൽ 
എെന്റ ആത്മാവിെന അശുദ്ധമാക്കിയതിനാലും / സവ്ർഗ്ഗ 
െത്ത നഷ്ടെപ്പടുത്തി / നരകത്തിനു അർഹനായി 
(അർഹയായി)ത്തീർന്നതിനാലും ǌാൻ േഖദിക്കുന്നു. 
അങ്ങയുെട പര്സാദവര സഹായത്താൽ / പാപസാഹചരയ് 
ങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുെമന്നും / േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയി 
െലല്ന്നും ദൃഢമായി ǌാൻ പര്തിജ്ഞെചയയ്ുന്നു. ഏെതങ്കിലു 
െമാരു പാപം െചയയ്ുക എന്നതിേനക്കാൾ / മരിക്കാനും 
ǌാൻ സന്നദ്ധനാ(യാ)യിരിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ.  
 

KOODARA YOGAM 
(Tent Meeting) 

 

ALL: In the name of the Father, and of the Son, and the 
Holy Spirit, Amen 
 

PART 1: THE ANGELUS 
 

LEADER: The Angel of the Lord declared to Mary:  
And she conceived of the Holy Spirit.  
 

ALL: Hail Mary, full of grace, / the Lord is with thee; / 
blessed art thou among women / and blessed is the fruit 
of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, / pray 
for us sinners, / now and at the hour of  our death. Amen.  
 

LEADER:   Behold the handmaid of the Lord: Be it done 
unto me according to Thy word.  
 

ALL: Hail Mary, full of grace … 
 

LEADER: And the Word was made Flesh: And dwelt 
among us. 
 

ALL: Hail Mary, full of grace … 
 

LEADER: Pray for us, O Holy Mother of God, that we 
may be made worthy of the promises of Christ.  
 

Let us pray:  
 

ALL: Pour forth, we beseech Thee, O Lord, / Thy grace 
into our hearts; / that we, to whom the incarnation of 
Christ, Thy Son, / was made known by the message of an 
angel, / may by His Passion and Cross / be brought to the 
glory of His Resurrection, / through the same Christ Our 
Lord. Amen. 
 

PART II 
EVENING PRAYERS 

 

LEADER: Glory to God in the highest.  
 

ALL: Amen.  
 

LEADER: Peace and hope to people on earth, always 
and forever.  
 

ALL: Amen.  
 

LEADER: Our Father in heaven 
 

ALL: Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy 
will be done on earth / as it is in heaven. Give us this day 
the bread we need / and forgive us our debts and sins / as 
we have forgiven those who offended us. Do not let us 
fall into temptation, but deliver us from the evil one. For, 
Yours is the kingdom, the power and the glory, forever 
and ever. Amen. 
 
Our Father in heaven, heaven and earth are full of Your 
glory. Angels and people sing out Your Glory; Holy, 
holy, holy are You. 
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SER: Let us pray. Peace be with us. 
 

LEADER: Lord, our God! We praise you and worship 
you and thank you for all the favors you done for us. The 
Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord of all forever.  
 

ALL: Amen. 
 

PSLAMS 1 
(Recite the following in two batches). 

 

Happy those who do not follow the counsel of the 
wicked, nor go the way of sinners,  
Nor sit in company with scoffers.  
 
Rather, the law of the LORD is their joy;  
God's law they study day and night.  
 
They are like a tree planted near streams of water,  
That yields its fruit in season. 
 
Its leaves never wither;  
Whatever they do prospers.  
 
But not the wicked!  
They are like chaff driven by the wind.  
 
Therefore the wicked will not survive judgment,  
nor will sinners in the assembly of the just.  
 
The LORD watches over the way of the just,  
but the way of the wicked leads to ruin.  

 
PSALM 8 

 

O LORD, our Lord,  
How awesome is your name through all the earth!  
You have set your majesty above the heavens!  
 
Out of the mouths of babes and infants  
You have drawn a defense against your foes,  
To silence enemy and avenger.  
 
When I see your heavens, the work of your fingers,  
The moon and stars that you set in place. 
 
What are humans that you are mindful of them,  
Mere mortals that you care for them?  
 
Yet you have made them little less than a god,  
Crowned them with glory and honor.  
 
You have given them rule over the works of your hands,  
Put all things at their feet:  
 

All sheep and oxen, even the beasts of the field,  
The birds of the air, the fish of the sea,  
and whatever swims the paths of the seas.  
 

PSALM 23 
 

The LORD is my shepherd; there is nothing I lack.  
In green pastures you let me graze;  
To safe waters you lead me;  
 
You restore my strength.  
You guide me along the right path  
For the sake of your name. 
 
Even when I walk through a dark valley,  
I fear no harm for you are at my side;  
Your rod and staff give me courage.  
 
You set a table before me as my enemies watch;  
You anoint my head with oil; my cup overflows.  
 
Only goodness and love will pursue me  
all the days of my life;  
I will dwell in the house of the LORD for years to come. 
 

PSALM 25 
 

I wait for you, O LORD; I lift up my soul to my God.  
 
In you I trust; do not let me be disgraced;  
Do not let my enemies gloat over me.  
 
No one is disgraced who waits for you,  
But only those who lightly break faith.  
 
Make known to me your ways, LORD;  
teach me your paths.  
 
Guide me in your truth and teach me,  
For you are God my savior.  
 
For you I wait all the long day,  
because of your goodness, LORD.  
 
Remember your compassion and love,  
O LORD; for they are ages old.  
 
Remember no more the sins of my youth;  
Remember me only in light of your love.  
 
Good and upright is the LORD,  
Who shows sinners the way,  
 

Guides the humble rightly,  
And teaches the humble the way.  
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All the paths of the LORD are faithful love  
Toward those who honor the covenant demands.  
 
For the sake of your name, LORD,  
Pardon my guilt, though it is great.  
 
Who are those who fear the LORD?  
God shows them the way to choose.  
 
They live well and prosper,  
And their descendants inherit the land.  
 
The counsel of the LORD belongs to the faithful;  
The covenant instructs them.  
 
My eyes are ever upon the LORD,  
Who frees my feet from the snare.  
 
Look upon me, have pity on me,  
For I am alone and afflicted.  
 
Relieve the troubles of my heart;  
Bring me out of my distress.  
 
Put an end to my affliction and suffering;  
Take away all my sins.  
 
See how many are my enemies,  
See how fiercely they hate me.  
 
Preserve my life and rescue me;  
Do not let me be disgraced,  For I trust in you.  
 
Let honesty and virtue preserve me;  
I wait for you, O LORD. 
 
Glory be to the Father, to the Son,  
And to the Holy Spirit. 
 
From the beginning is now,  
And ever shall be world without end, Amen 
 
 
LEADER: Lord our God, mercifully hear these prayers 
of us sinners, and accept it as our evening prayer. We of-
fer you our soul and body. Bless us by forgiving our sins. 
Lead us ever through everlasting light. The Father, the 
Son, and the Holy Spirit, Lord of all forever.  
 

ALL: Amen. 
 
 
 

SONG: 
Savadipanam Karthave,  
Ninne vanaginnamikkunnu 

Iso Nadha vinayamode,  
Ninne Namichu pukazhthunnu. 
Mathyanu Nithya Mahonnathama,  
Uthanam Ni Arulunnu 
Akshaya mavanute almavin,  
Uthamya rakshyum eekunnu. 

 
 

LEADER: My Lord, You are truly the one who raises 
our bodies. You are the savior of our souls / and the pre-
server of our lives. We are bound always to thank, adore, 
and glorify You, / the Lord of all, forever. 
 

ALL: Amen. 
 
 

SONG: 
Sabda muyarthi paadiduvin,  
Sarvaru monnai paadiduvin 
Ennennum jeevikum,  
Sarveswarane vaazhthiduvin. 
 
Paripavananaam sarveesaa,  
Paripaavananam balavaane 
Paripavananaam amarthyane,  
Nin krupa njangalkeekname. 

 
LEADER: Glorious, Mighty, Immortal, and Holy God! 
You who are pleased to dwell in the holy ones! We be-
seech You! Look upon us, pardon us, and show us com-
passion / according to Your nature. The Father, the Son, 
and the Holy Spirit. The Lord of all, forever. 
 

ALL: Amen. 
 

FIRST READING 
 
 

READER:  Brothers and sisters, a reading from the letter 
of St. ……. to the …...  
 
 (READ FROM THE ANY PART OF NEW TESTAMENT 
OF THE BIBLE OTHER THAN THE FOUR GOSPELS). 
 

(At the end of the reading) 
 
ALL: Praise be to the Lord, our God. 
 

SONG: (ALL STAND) 
 

Halleelooyaa Padeedunnen 
Halleelooyaa, halleelooyaa 
 
Nalloraasaya menmanathaaril 
Vannu niranju thulumpeedunnu 
 
Raajaavin thirumunpil kiirthana 
Madhuvay njanathozhukkeetatte 
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Eettamanugraha purithanam kavi 
Than thoolikapolen naavippol 

 
Thaathanumathupol Suthanum 
Parisudhathmaavinum Sthuthiyuyaratte 
 
Aadimuthalkee yinnum nithyavu 
Maayi bhavichiitatte, Aammen 
 
Halleelooyaa Padeedunnen 
Halleelooyaa, halleelooyaa 

 
 

GOSPEL READING 
 

READER:    The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, 
proclaimed by St. ….. 
   

ALL: Glory to You Christ, Our Lord. 
 

(Read from one of the gospels). 
 

(At the end of the reading) 
 

ALL: Glory to You, Christ, our Lord. 
 
(ALL SIT) 
 
 

GENERAL INTERCESSIONS 
 

(All take turn to recite the following prayers). 
 
 

01:   Let us all stand in joy and cheerfulness and pray: 
"Lord, hear our prayer". 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 

02:   Lord, who sent the apostles / to proclaim the good 
news of salvation to the world, bless abundantly the head 
of the Universal Church, our Holy Father …..; Major 
Archbishop …..; our bishop Mar ….., and all other bish-
ops, and all missionaries /  with gifts of the Holy Spirit, 
we pray to the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
03:   Lord, who taught us to proclaim the Gospel to the 
poor; bless us to live according to the Gospel / and be-
come witnesses to your truth. We pray to the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
04:   Lord, bless our nation with missionaries / who may 
be willing to die with You as St. Thomas, the Father of 
our faith. We pray to the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 

SER:   Lord, bless those who are working at various 
walks of life / to become missionaries of love and ser-
vice / through the gift of the Holy Spirit, we pray to the 
Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
05:   Lord, send forth your Holy Spirit / to strengthen 
those who are distressed / that they may offer their life 
and sacrifice / along with your sacrifice. We pray to the 
Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
06:   Give the strength to Your Church, that You have 
redeemed with Your holy blood / and promoted with the 
blood of the martyrs, to overcome difficulties and opposi-
tions / and to successfully execute its mission. We pray to 
the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
07:   Give your people the goodwill / to think with the 
Church / and participate in its activities / to the best of 
their ability. We pray to the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
08:   Promote understanding and unity / among the vari-
ous Churches / and strengthen them in the only true faith. 
We pray to the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
09:   Lord, respecting the law and the prophets, You have 
completed all the precepts. Give us the courage to see 
You in our superiors / and to obey their orders, we pray to 
the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
10:   Help us to minister to You all our lives / with the 
zeal of Elijah / and the bravery of Moses, we pray to the 
Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
 
11:   Lord, You transfigured Yourself at the Mount of 
Tabor / and counseled Your disciples who got scared. 
Make us worthy to receive You with joy / when You ap-
pear in glory / on the day of the last judgment, we pray to 
the Lord. 
 
ALL: Lord, hear our prayer. 
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12: Lord, teach our political leaders / to give up vio-
lence / and lead the world in love and tolerance / in the 
way of peace, we pray to the Lord. 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
13:   Lord our hope and resurrection, make us worthy to 
line up on Your right side / on the day You appear in 
glory / in the skies with the sign of the cross, we pray: 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
14:   That all our brethren who passed away / in the hope 
of resurrection / may be made worthy to participate / in 
the glory of the resurrection of Jesus Christ: . 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
15:   That our brethren / who were nourished by the Body 
and Blood of Christ / and who embraced the eternal sleep 
of death / may be given eternal life: 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
16:   That we may be given the grace / to rise up at the 
last judgment day / with a radiance excelling that of the 
sun: 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
17:  That we may be enabled to arrive at the heavenly 
joy / that has been prepared for the just / from the begin-
ning of the world: 
 

ALL: Lord, hear our prayer. 
 
18: Let us commend ourselves and one another / to the 
Father, the Son, and the Holy Spirit. 
 

ALL: Lord, Our God, we commend ourselves to You. 
 
LEADER: Lord, who sent your Holy Spirit / to fill the 
apostles with the Spirit of the Holy Gospel, bless this 
congregation / with the gifts of Your Holy Spirit / so that 
we all may bear witness to You as missionaries. Bless us 
to grow in mutual love and unity, and to live a life proper 
to your followers. 
 

ALL: Amen. 
 

ROSARY 
(Optional for Koodara Yogam.  

Recite at least one decade as time permits). 
 

The Apostles Creed 
 

I believe in God, the Father Almighty. Creator of heaven 
and earth; and in Jesus Christ, His only son, our Lord, 
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin 

Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died 
and was buried. He descended into hell; on the third day 
He rose again from the dead; He ascended into heaven, 
sits at the right hand of God, the Father Almighty; from 
there He shall come to judge the living and the dead. I 
believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the 
communion of saints, the forgiveness of sins; the resur-
rection of the body, and the life everlasting. Amen. 
 
Our Father (1) Hail Mary (3) Glory be (1) 
 
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fire of 
hell, and lead all souls to heaven, especially, those who 
are in most need. 
 

THE JOYFUL MYSTERIES 
 

First mystery : The Annunciation 
Fruit : Humility 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
 

ALL: O my Jesus, have mercy on us. Forgive us our sins. 
Save us from the fires of hell. Take all souls into heaven, 
especially, those most in need of thy mercy. Amen. 
 

Second mystery : The Visitation 
Fruit : Fraternal Charity 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Third mystery : The Nativity 
Fruit : Spirit of Poverty 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Fourth mystery : The Presentation 
Fruit : Obedience 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Fifth mystery : The finding of Jesus in the Temple 
Fruit : Earnest seeking for Jesus 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

THE SORROWFUL MYSTERIES 
 

First Mystery : The Agony in the garden 
Fruit : Sorrow for our sins 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Second Mystery : The Scourging 
Fruit : Love for sufferings 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Third Mystery : The Crowning with thorns 
Fruit : Mortification of self-love 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 
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Fourth Mystery : The carrying of the Cross 
Fruit : Patience in tribulation 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Fifth Mystery : The Crucifixion 

Fruit : Self sacrifice for God and for our neighbor 
Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 

O my Jesus ... 
 

THE GLORIOUS MYSTERIES 
 

First Mystery : The Resurrection 
Fruit : Amendment of life 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Second Mystery : The Ascension 
Fruit : Hope for heaven 

Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 
O my Jesus ... 

Third Mystery : The descent of the Holy Spirit 

Fruit : Co-operation with divine grace 
Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 

O my Jesus ... 
Fourth Mystery : Assumption of the Blessed Virgin 
Mary 

Fruit : Perseverance 
Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 

O my Jesus ... 
Fifth Mystery : The Coronation of the Blessed Virgin 
Mary 

Fruit : Filial devotion to Mary 
Our Father (1) Hail Mary (10) Glory be (1) 

O my Jesus ... 

              ———————————— 
 
 

ALL: Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our life our 
sweetness and our hope.  To you do we cry, poor ban-
ished children of Eve; To you do we send up our sighs, 
mourning and weeping in this valley of tears.  Turn then, 
most gracious advocate, your eyes of mercy toward us 
and after this our exile show unto us the blessed fruit of 
thy womb, Jesus.  O clement, O loving, O sweet Virgin 
Mary! 
 
LEADER: Pray for us, O Holy Mother of God. 
 
ALL: That we may be made worthy of the promises of 
Christ. 
 
LEADER: Let us pray. 
 

ALL: O God, by the life, death and resurrection of Your 
only begotten Son, You purchased for us the rewards of 
eternal life; grant, we beseech You / that while meditation 
on these mysteries of the Holy rosary, we may imitate / 
what they contain and obtain what they promise. Through 
the same Christ our Lord. Amen. 
 

Prayer for the Dead 
 
ALL: God our Father, Your power brings us to birth, 
Your providence guides our lives, and by Your command 
we return to dust. 
 
     Lord, those who die still live in Your presence,  
their lives change but do not end. I pray in hope for my 
family, relatives and friends, and for all the dead known 
to You alone.  
 
     In company with Christ, Who died and now lives,  
may they rejoice in Your kingdom, where all our tears are 
wiped away. Unite us together again in one family, to 
sing Your praise forever and ever. Amen. 
 

THE CHAPLET OF DEVINE MERCY 
 
ALL: Eternal Father, I offer You the Body and Blood / 
Soul and Divinity of / Your dearly beloved Son, Our 
Lord Jesus Christ, in atonement for our sins / and those of 
the whole world. 
 

For the sake of His sorrowful Passion, have mercy on us 
and on the whole world.  

(Recite this ten times). 
 
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have 
mercy on us and on the whole world.  

(Three times). 
 
SONG: Nithya Sahaya maathee,  

Prarthikka njangalakkayi 
Nin makkal njangalkaayi ni,  
Prathika sneha nathe 
 
Nirunna manasangal,  
Ayira mayirangal 
Kannirin thazhvarayil,  
Ninnitha kezhunnamme 
 
Kelakkane rodanangal,  
Nalkane nal varangal 
Nin diya soonuvingal,  
Cherkane njangale ni. 

 
ALL: In the name of the Father, and of the Son, and the 
Holy Spirit. Amen. 
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