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കൂടാരേയാഗ പ്രാർ നകൾ 

കൂടാരേയാഗ പ്രാർ നകൾകൂടാരേയാഗ പ്രാർ നകൾ
ദീപം െതളിക്കൽ 

കാർ ി: ǌ ളുെട  കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, aേ  പ്രമാണ 
ൾ ǌ ളുെട  പാദ ക്കു വിളക്കും ǌ ളുെട വഴികളിൽ പ്രകാശവു 

മായി ഭവിക്കെ . 

കുരിശടയാളം 

സമൂഹം: വിശു  കുരിശിെ  aടയാള ാൽ ǌ ളുെട  ശത്രുക്കളിൽ 
നി ് ǌ െള രക്ഷിക്കണേമ. ǌ ളുെട ത രാേന, പിതാവിെ യും  
പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ. 

ത്രിസ യ്ാജപം (േപജ് 4 കാണുക) 

(ത്രിസ യ്ാജപെ  തുടർ ്) 

കാർ ി: aതയ്ു ത ളിൽ ൈദവ ിനു തി. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

കാർ ി: സവ്ർ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, / (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ / 
a യുെട തിരുമന ്  / സവ്ർ ിേലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. / 
ǌ ൾക്ക്  ആവശയ്മായ ആഹാരം / i  ǌ ൾക്കു തരണേമ. / 
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തു േപാെല / ǌ  
ളുെട കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. / ǌ െള 
പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. / ദു ാരൂപിയിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കണേമ. / e െകാെ ാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ. 

     സവ്ർ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, / a യുെട മഹതവ് ാൽ / 
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ ിരിക്കു .  മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a  
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ / e ്  uദ്േഘാഷിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
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കാർ ി: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ, ǌ ൾ a െയ ആരാ 
ധിക്കുകയും പുക കയും, a യുെട aന മായ  aനുഗ്രഹ ൾക്ക്  
ന ി പറയുകയും െചയയ്ു . പിതാവും  പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ 

സ ീർ നം  
(കാലമനുസരി  ഭാഗം കാണുക). 

മംഗലവാർ ക്കാലം ..........   േപജ് 23 
പിറവി ിരു ാൾ .............   േപജ് 24 
ദനഹാക്കാലം .....................   േപജ് 25   
േനാ കാലം ......................   േപജ് 26   
uയിർ കാലം ....................   േപജ് 27   
ശല്ീഹാക്കാലം .....................   േപജ് 28   
ൈക ാക്കാലം .................   േപജ് 29  
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാല ൾ  േപജ് 30  
പ ിക്കൂദാശാക്കാലം ..........   േപജ് 31  

മംഗലവാർ ക്കാലം 
സ ീർ നം 98 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

കർ ാവി പദാന ൾ, വാ ക പുതിെയാരു ഗാന ിൽ 
a തകരമാമവിടുെ , കൃതയ്ാവലികൾ വർ ി ിൻ 

ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം, നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ  
പ്രീതിെയാടാർ  വിളി ീടാം, പാടാം നാഥനു തിഗീതം. 

i െമാടി  മുഴക്കീടാം, െകാ ം കുഴലും കി രവും 
വാദയ് വിേശഷ പര രയാൽ, വാ ക രാജമേഹാ തെന. 

ആന ിരമാലകളായ് , ആർ  വിളിക്കാം സ ിധിയിൽ 
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും, ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും. 

സവ്രമു ിലുയർ െ , കരേഘാഷ ാലരുവികളും 
oരുമി ാർ  വിളിക്കെ , ഗിരിശിഖര ൾ തിരുമു ിൽ. 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
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കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സവ്പുത്രെന േലാക ിേലക്കയ  
േ ഹനിധിയായ പിതാേവ, രക്ഷകനായ ൈദവസുതെന സവ്ീകരിക്കു 
വാനായി oരു  ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പഴയ നിയമകാ 
ല ്  iസ്രാേയൽക്കാർ നൂ ാ കളായി aവിടുെ  വരവിെന പ്രതീ 
ക്ഷി ിരു വേലല്ാ. പുതിയ iസ്രാേയലായ ǌ ൾ വിശവ്ാസേ ാടും 
പ്രതീക്ഷേയാടും ശരണേ ാടുംകൂടി a യുെട ദിവയ്പുത്രെന സവ്ീകരി 
ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. തിരു ിറവിയിൽ േബത് ലേഹമിെല തിരു 
കുടുംബം aനുഭവി  സേ ാഷ ിലും സമാധാന ിലും ǌ െളയും 
പ കാരാക്കണെമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ eേ ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 

പിറവി ിരുനാൾ 
സ ീർ നം 97 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

കർ ാെവ ം വാഴു , നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം 
ആന ിൽ മുഴുകെ , ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം. 

പാർ ലമാെക ഭരി ീടും, കർ ാവിൻ തിരുസ ിധിയിൽ 
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കു , െകാടുമുടി െപാ ം ൈശല ൾ. 

നി ലമാകും തൻനീതി, uദ്േഘാഷിക്കു ാകാശം 
ജനതകെളലല്ാമവിടുെ , മഹിമകൾ ക  നമിക്കു . 

കർ ാേവ, നീ aഖിലാ ം, കാ ിടുമധിപൻ തയ്ർഹൻ 
eലല്ാ േദവഗണ ളിലും, വലല്ഭനു തനേലല്ാ നീ. 

നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, േമാദി ീടുക കർ ാവിൽ 
ന ിെയാടാ തിരുനാമെ , e ം വാ ി നമി ിടുവാൻ. 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 

കാർ ി: മനുഷയ്കുല ിെ  രക്ഷയ്ക്കുേവ ി മനുഷയ്ാവതാരംെചയ്ത മിശി 
ഹാേയ, നിെ  ǌ ൾ തിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ു . 
ഈ മഹനീയസംഭവം aനു രിക്കു  ǌ ൾ, തിരു ഭ മുഴുവേനാടും 
േചർ  സേ ാഷിക്കു . പാപാ കാര ിൽ കഴി വർക്ക്   
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നിതയ്ജീവെ  പ്രകാശം നല്കുവാനായി പിറ  ൈദവപുത്രാ, തി യുെട 
പാതെവടി ്  സതയ് ിെ  മാർ ിലൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവനും  
നിെ  aനുഗമിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. മാലാഖാമാ 
േരാടും, u ീേശാെയ ആരാധി  ആ ിടയേരാടും േചർ ്  നിെ  
ǌ ൾ തിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ് 
ശവ്രാ eേ ക്കും. 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 

ദനഹാക്കാലം 
സ ീർ നം 96 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

കർ ാവി പദാന ൾ, കീർ ി ിൻ പുതു ഗാന ിൽ 
വാ ി ാടിനമിക്കെ , പാരിടെമലല്ാമുടയവെന. 

വാ ക തൻ തിരുനാമവുമാ, രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ 
ജനതകൾ മേ യ് കർ ാവിൻ, മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ. 

വാ ക ജനേമ കർ ാവിൻ, നി ല ശക്തി മഹതവ് ൾ 
തിരുനാമ ിനു േചർ വിധം, മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ. 

തൃക്കാ കേളാടവിടുെ , തിരു മു  പ്രേവശി ിൻ 
നിർ ല വ  വിഭൂഷിതരായ് , ആരാധി  വണ ിടുവിൻ. 

നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ, നാമം ജനതകൾ വാ െ  
വനവൃക്ഷ ൾ വയലുകളും, പുളകിതഗീത മുതിർക്കെ . 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ യ്ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കു േവ ി a യുെട 
തിരുക്കുമാരെന നല്കിയ aന േ ഹ ിന്  ǌ ൾ ന ി പറയു . 
iവെനെ  പ്രിയ പുത്രനാകു  iവനിൽ ǌാൻ പ്രസാദി ിരിക്കു  
e  സേ ശ ിലൂെട സവ്പുത്രെന േലാക ിന്  െവളിെ ടു ിയ 
പിതാേവ, aേ  തിരുക്കുമാരൻവഴി ǌ ളും പരിശു ാ ാവിെന 
സവ്ീകരി ് ൈദവിക ജീവനിൽ വളരുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. ǌ ളുെട 
ചി യിലും സംസാര ിലും പ്രവൃ ിയിലും ജീവിതാ യ്ംവെര 
നിനക്കു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ൈദവിക 
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ജീവെ  uറവിടമായ പരിശു ാ ാേവ, നിെ  ദാന ൾ വഴി ൈദവമ 
ക്കളുെട ഗണ ിേലയ്ക്ക്  ǌ െള നയിേക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.  

സമൂഹം :  ആേ ൻ. 

     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 

േനാ കാലം 
സ ീർ നം 144 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

നാഥാ നിെ  വിശു ാർ, നിതരാം നിെ  വണ  
നിൻ രാജയ് ിൻ മഹിമയവർ, വർ ി ീടും വിനയേമാെട. 

വീഴു വെര കനിേവാെട, നാഥൻ താ ി നിറു  
നിപതി വെര സകലേരയും, സദയം താ ിയുയർ . 

ക കെളലല്ാം കർ ാേവ, നിെ െ  േതടു  
eെ ാൽ നീയാഹാരം, ചിതമാം സമയേ കു . 

u  തുറ  വിളിക്കുേ ാൾ, നാഥനടു തു േകൾക്കാൻ
തെ  ഭയെ ാടു േസവിക്കും, നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും.

aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ, രക്ഷയവർക്കവേനകീടും 
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ, സദയം കാ രുളീടു . 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 

കാർ ി: aനുതാപികെള, ൈപതൃക േ ഹേ ാെട സദാ സവ്ീകരി 
ക്കു  കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട ബലഹീനതയും aവിശവ് 
തയും പരിഗണിക്കരുേത. ൈദവേമ, ǌ േളാടു കരുണ േതാ  

ണേമ. ദയാപൂർവവ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയണേമ. ǌ  
ളുെട aപരാധ ൾ കഴുകിക്കളയുകയും െത കൾ തുട  മാ കയും െചയയ് 
ണേമ. e െകാെ ാൽ ǌ ളുെട പാപ ൾ ǌ ൾ aറിയു . 
ǌ ളുെട െത കെളലല്ാം ക െകാ ിരിക്കു . ǌ േളാടു കാരുണയ് 
പൂർവവ്ം ക്ഷമിക്കണേമ. aധഃ തി േപായ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും മൃത 
രായ ǌ െള a യുെട aനുഗ്രഹ ാൽ ശക്തരാക്കുകയും െചയയ് 
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ണേമ. aശു ിയിലും വ നയിലും ദു തയിലുംനി ്  ǌ െള 
രക്ഷിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 
 

 

uയിർ കാലം 
സ ീർ നം 46,47,48 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

ൈസനയ് ൾ ത ധിനാഥൻ, നേ ാെടാ  വസിക്കു  
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം, ഓർക്കുകിൽ ന െടയവലംബം. 

 

കരേഘാഷ ൾ മുഴക്കിടുവിൻ, തിരുസ ിധിയിൽ ജനതകേള 
ആഹല്ാദാരവമുയരെ , ൈദവ ിൻ തിരുഭവന ിൽ. 
 

ൈദവ തികൾ പാടിടുവിൻ, േ ാത്രം െചയ്തു പുക ിടുവിൻ 
കീർ നഗീതം മീ ിടുവിൻ, ന െട രാജാവവനേലല്ാ. 

 

ഭൂമിെക്കലല്ാമധിപനവൻ, aവനായ്  ഗീതം പാടുകനാം 
ൈദവം ജനതയ്ക്കധിനാഥൻ, സിംഹാസന ിൽ വാഴു . 
 

കർ ാവു തനാകു , തയ്ർഹൻ നിജ നഗര ിൽ 
u തമവനുെട പുണയ്ഗിരി, മ ിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 
കാർ ി: മഹതവ്േമറിയ u ാന ാൽ മരണെ  പരാജയെ ടു  
കയും മനുഷയ്ഗണെ  ദിവയ്ാന ാൽ നവീകരിക്കുകയും െചയ്ത 
മിശിഹാേയ, ǌ ൾ നിെ  ആരാധിക്കു . തെ  ജീവിത ിലൂെട 
പിതാവിെ  ഹിതം നിറേവ ിയ കർ ാേവ, ǌ ളിൽ ഓേരാരു  
രിലും, ഈ സമൂഹ ിലും, iടവകയിലും തിരുസഭയിലും നിെ  തിരു 
വി ം സദാ നിറേവ വാൻ iടവരു ണേമ. നിെ  സമാധാന ിനും 
ആന ിനും ǌ െള aർഹരാക്കണേമ. മഹ വ്പൂർ മായ u ാ 
ന ിലൂെട നിെ  ശിഷയ്ഗണ ിന്  നല്കിയ ിരവിശവ്ാസവും ദൃഢ 
പ്രതീക്ഷയും പരിപൂർ  േ ഹവുംവഴി ǌ േളയും ദിവയ്ാന ാൽ 
നിറയ്ക്കണേമ. നി ള  ഹൃദയേ ാെട നിെ  നിര രം പാടി ക  
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വാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ 
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 

 

ശല്ീഹാക്കാലം 
സ ീർ നം 145 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

e ാ ാേവ പാടുക നീ, കർ ാവിൻ തി ഗീത ൾ 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ, നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും. 

 

ǌാനീ മ ിൽക്കഴിേവാളം, ൈദവ തികൾ പാടീടും 
aരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ, ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത. 

 

കനിെവാടു കർ ാേവകു , പശിയുേ ാർക്കി ാഹാരം 
ബ ിതരാേയാർെക്കെ ം, നാഥൻ േമാചനേമകു . 

 

കുരുട ാരുെട നയന ൾ, കർ ാവാണു തുറ ിടുേവാൻ 
താഴ്  മുഖ ളുയർ ിടുേവാൻ, കർ ാവേലല്ാ e ാളും. 

 

കർ ാവേലല്ാ വാഴു , e ാളും ഭരണാധിപനായ്  
െസഹിേയാേന നിൻ ൈദവ ിൻ, ഭരണം നിതരാം നിലനിൽക്കും. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർ ി: പരിശു ാ ാവിെന നല്കി ശല്ീഹ ാെര ശക്തിെ ടു ിയ 
കർ ാേവ, a യുെട aരൂപിയാൽ ǌ േളയും നിറയ്ക്കണേമ. 
നി ൾ േലാകെമ ം േപായി സുവിേശഷം aറിയിക്കുവിൻ e ് 
ആഹവ്ാനംെചയ്ത കർ ാേവ, ǌ െളയും േപ്രഷിതരാക്കണേമ. aനു 
ദിന ജീവിത ിലൂെട aേ യ്ക്കു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ െള പ്രാ രാ 
േക്കണേമ. ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ്ം ǌ ളുെട സകല പ്രവർ ന 

ളിലും പ്രകടമാക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. േലാകാവസാനംവെര ǌാൻ 
നി േളാടുകൂെട u ായിരിക്കും e രുളിയ മിശിഹാേയ, a യുെട 
നാമ ിൽ സേ ളി ിരിക്കു  ǌ െള a ്  e ം നയിക്കണേമ. 
a യുെട സഭാേസവന ിനായി സവ്യം പൂർ മായി സമർ ിക്കുവാ 
നു  ൈദവവിളിയാൽ ǌ ളുെട കുടുംബ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം ǌ ൾ വിനയപൂർവവ്ം aേപക്ഷിക്കു . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 



 

കൂടാരേയാഗ പ്രാർ നകൾ 29 

സമൂഹം: aേ ൻ. 
     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 

 

ൈക ാക്കാലം 
സ ീർ നം 146 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം, പാടുക ൈദവ തിഗീതം 
വാ ാമവനുെട തിരുനാമം, ൈദവം നിതയ്ം തയ്ർഹൻ. 

 

ചിതറിെയാരിേസ്രൽ ജനതതിെയ, നാഥൻ വീ ം േചർക്കു  
പണിയുേ ാർേശല്ം നഗരിയവൻ, കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ. 
 

െപാ ിനുറു ിയ മന കളിൽ, ൈദവം സൗഖയ്ം പകരു  
ആകുലമാെകയക ിയവൻ, ശാ ിജന ിനു നല്കു . 

 

കി ര രാഗം മീ ിമുദാ, നാഥനു ഗാനം പാടിടുവാൻ 
മുകിലുകളാലവനാകാശം, മൂടു  മഴ നല്കു . 
 

ഭയവും നലല് പ്രതീക്ഷയുമായ് , തെ േ ടും നരതതിയിൽ 
േ ഹമര ം വർഷിക്കും, കർ ാെവ ം കുറെവേനയ്. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റുഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർ ി: നലല്ിടയനായ മിശിഹാേയ, a യുെട സുവിേശഷദൗതയ്ം തുട 
രു തിനായി തിരു ഭെയ ാപി തിനും, നിര രം പരിപാലിക്കു 
തിനും ǌ ൾ a െയ തിക്കു . a യുെട സുവിേശഷ 

സേ ശം eലല്ായിട ം aറിയിക്കു തിനും aതിനു സാക്ഷികളാക്കു 
തിനും േവ ി േ ഹ ിെ  ബലിേവദിയിൽ സവ്യം സമർ ി  

ശല്ീഹ ാെരയും രക്തസാക്ഷികെളയും വിശു രായ aേനകെരയും 
ǌ ൾക്കു മാതൃകയായി നല്കിയതിനും ǌ ൾ ന ി പറയു . തിരു 
ഭെയ നിര രം പരിപാലിക്കു  കർ ാേവ, eേ ാഴും വിശവ്  

രായി a യുെട കാലടികെള പിെ ലല്ുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്ക 
ണേമ. സഭേയാെടാ  ചി ിക്കുവാനും രക്ഷാകരദൗതയ് ിൽ സജീവ 
മായി പ േചരുവാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവു മായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 
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ഏലിയാക്കാലം 
സ ീർ നം 144 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

നാഥാ നിെ  വിശു ാർ, നിതരാം  നിെ  വണ  
നിൻ രാജയ് ിൻ മഹിമയവർ, വർ ി ീടും വിനയേമാെട. 

 

വീഴു വെര കനിേവാെട, നാഥൻ താ ി നിറു  
നിപതി വെര സകലെരയും, സദയം താ ിയുയർ . 
 

ക കെളലല്ാം കർ ാേവ, നിെ െ  േതടു  
eെ ാൽ നീയാഹാരം, ചിതമാം സമയേ കു . 

 

u  തുറ  വിളിക്കുേ ാൾ, നാഥനടു തു േകൾക്കാൻ 
തെ  ഭയെ ാടു േസവിക്കും, നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും. 
 

aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ, രക്ഷയവർക്കവേനകീടും 
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ, സദയം കാ രുളീടു . 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

 

സല്ീവാക്കാലം, മൂശാക്കാലം 
സ ീർ നം 96 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

കർ ാവി പദാന ൾ, കീർ ി ിൻ പുതു ഗാന ിൽ 
വാ ി ാടി നമിക്കെ , പാർ ലെമലല്ാമുടയവേന. 

 

വാ കതൻ തിരു നാമവുമാ, രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ 
ജനതകൾ മേ യ് കർ ാവിൻ, മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ. 

 

വാ ക ജനേമ കർ ാവിൻ, നി ല ശക്തി മഹതവ് ൾ 
തിരുനാമ ിനു േചർ  വിധം, മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ. 

 

തൃക്കാ കേളാടവിടുെ , തിരുമു  പ്രേവശി ിൻ 
നിർ ലവ  വിഭൂഷിതരായ് , ആരാധി  വണ ിടുവിൻ. 

 

നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ, നാമം ജനതകൾ വാ െ   
വന വൃക്ഷ ൾ വയലുകളും, പുളകിത ഗീതമുതിർക്കെ . 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
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കാർ ി: ǌ ളുെട ജീവെ  ആരംഭവും a യ്വുമായ മിശിഹാേയ, 
a യുെട നിതയ്പ്രകാശ ാൽ ǌ ളുെട aനുദിന ജീവിതെ  
പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേമ. ന യും തി യും വിേവചി റിയു തിനും 
ന െയ സവ്ീകരിക്കു തിനും, തി െയ eതിർക്കു തിനും ǌ െള 
പ്രാ രാേക്കണേമ. a യുെട പ്രമാണ ിെ  വഴിയിലൂെട നട ്  മര 
ണെ  പരാജയെ ടു തിനും a യുെട വചനെ  നിതയ്ജീവി 
ത ിെ  കവാടമാക്കി തീർക്കു തിനും iടയാക്കണേമ. സമയ 

ിെ  പൂർ തയിൽ a ് മഹതവ്േ ാെട വരുേ ാൾ നീതിമാ ാ 
രുെട സമൂഹേ ാടു േചർ ്  a െയ സവ്ീകരിക്കുവാൻ ǌ െള 
േയാഗയ്രാക്കണേമ. സതയ് ിനും നീതിക്കും േവ ി സദാജീവിക്കു  
തിനും ജീവിതാ യ്ംവെര വിശവ് തേയാെട നിലനിൽക്കു തിനും 
വരം തരണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

     (െപാതു സ ീർ നം, േപജ് 32) 
 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം  
സ ീർ നം 148 (രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ ...) 

 

കർ ാവിൻ തി പാടിടുവിൻ, aതയ്ു തെന വാ ിടുവിൻ 
ആകാശ ളിലുയരെ , നാകാധിപനുെടയപദാനം.  

 

ദൂത ാെര േസവകേര, പാടുക നാഥനു തിഗീതം 
ൈസനയ് ൾക്കവനധിനാഥൻ, ധനയ്െന വാ ക േസനകെള. 

 

വാനിെലയർക്കനു മ ിളിയും, സാന ം തി പാടെ   
മി ി മിനു ം താര ൾ, നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ .  

 

േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും, ആകാശവുമതു പാടെ  
aവിടു േലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ, aവെയ സകലം സൃ ി . 

 

ഗിരിശിഖര ൾ കു കളും, ഫലവൃക്ഷ ൾ വലല്ികളും  
തീയും മ ം ക ഴയും, പായും കാ ം പാടെ .   

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ യ്ക്കും 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.   

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
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കാർ ി: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്കുല ിെ  നവീ 
കരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കും േവ ി തിരു ഭെയ ാപി തിന്  ǌ ൾ 
ന ി പറയു . aവിടു  ഭരേമൽ ി  രക്ഷാകരദൗതയ്ം േലാകാവസാ 
നംവെര തുടരുവാൻ aവിടുെ  നിർ ലവധുവായ സഭെയ സ മാ 
ക്കിയേലല്ാ. a യുെട മാംസ-രക്ത ളാൽ aവെള പരിേപാഷി ിക്കു 
കയും പരിശു ാ ാവിനാൽ നയിക്കുകയും െചയയ്ു തിന്  a െയ 
ǌ ൾ തിക്കു . യുഗാ യ് ിൽ a  പ്രതാപവാനായി പ്രതയ് 
ക്ഷെ ടുേ ാൾ aേ യ്ക്കു മാത്രം സമർ ിതമായ സഭ, ൈനർ ലയ് 
പൂർവവ്ം തെ  മക്കളായ ǌ േളാെടാ ം a െയ സവ്ീകരിക്കു  
തിന്  iടവരു ണേമ. പിതാവായ ൈദവ ിന്  ഏ വും സവ്ീകാരയ് 
സമർ ണമായിതീരുവാൻ സഭെയ സ മാക്കണെമ ്  ǌ ൾ 
പ്രാർ ിക്കു . നിതയ്ഭവനമായ സവ്ർ െ  ലക്ഷയ്ംവ  നീ  ഈ 
തീർ ാടക സമൂഹെ  a യുെട പരിശു ാ ാവിനാൽ നയിേക്ക 
ണേമ.  പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്രാ eേ യ്ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
                                                                            _____________________ 

 
(iരു െകാ ്) 

 

 eലല്ാ ദിവസേ യ്ക്കുമു  സ ീർ ന ൾ 
(സ ീർ നം 140) 

 

കർ ാേവ ǌാൻ a െയ വിളി േപക്ഷിക്കു .  
eനിക്ക്  u രമരുളണേമ. 
 

eെ  യാചന സവ്ീകരിക്കണേമ. 
പരിമളധൂപംേപാെല aത്  aേ  പക്കേലയ്ക്കുയരെ . 

 

eെ  കര ളുെട aർ ന  
eെ  സായാ  ബലിയായി സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

കർ ാേവ, eെ  നാവിന്  നിയ ാവിേനയും  
aധര ൾക്ക്  കാവൽക്കാരേനയും  നിയമിക്കണേമ. 

 

eെ  ഹൃദയം തി യിേലക്ക്  ചായാതിരിക്കെ .  
ദുഷ് കൃതയ് ൾ ǌാൻ െചയയ്ാതിരിക്കെ . 
ദു േരാട്  ǌാൻ സഹവസിക്കാതിരിക്കെ . 
 

നീതിമാനായ  മനുഷയ്ൻ 
eെ  പഠി ിക്കുകേയാ ശാസിക്കുകേയാ െചയയ്െ . 
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ദു ാരുെട  ൈതലം, eെ  ശിര ിൽ ർശിക്കാതിരിക്കെ . 
 

eെ  പ്രാർ ന, aവരുെട ദുഷ് കൃതയ് ൾെക്കതിരാകു . 
 

aവരുെട വിധികർ ാക്കൾ, കന  ൈകകളാൽ തടയെ .  
 

aേ ാൾ aവർ, eെ  മധുര  വചന ൾ ശ്രവി . 
 

െകാഴുെകാ   കീറിയ നില ം േപാെല, aവരുെട a ികൾ  
പാതാള വാതിൽക്കൽ ചിതറിക്കെ ിരിക്കു . 
 

കർ ാേവ, നിെ  പക്കേലക്ക്  ǌാൻ ക കളുയർ ി. 
നിെ  ǌാൻ ശരണംഗമിക്കു , eെ  തിര രിക്കരുേത. 

 

aഹ ാരികൾ eനിെക്കതിരായി െകണിവ ിരിക്കു .  
aവരിൽനി ്  eെ  കാ െകാ ണേമ. 
 

aധർ ികൾ aവരുെട വലകളിൽ കുരു െ . 
ǌാേനാ സുരക്ഷിതനായി കട േപാകെ . 

 

(സ ീർ നം 118) 
 

നിെ  പ്രമാണം eെ  പാദ ൾക്കു വിളക്കും  
eെ  വഴികളിൽ പ്രകാശവുമാകു . 
 

നീതിയുെട നിയമ ളനുസരിക്കുവാൻ  
ശപഥപൂർവവ്ം ǌാൻ നി യി . 

 

കർ ാേവ, ǌേനെറ താ െ ിരിക്കു   
നിെ  വചനമനു രി ്  eനിക്കു ജീവൻ നല്കണെമ. 
 

eെ  േ ാത്ര ളിൽ നീ പ്രസാദിേക്കണേമ.  
നിെ  വിധികൾ eെ  പഠി ിേക്കണേമ. 

 

eെ ം ǌാൻ നിെ  കര ളിലാകു .  
നിെ  നിയമം ǌാൻ മറക്കുകയിലല്. 
 

പാപികൾ eനിക്കു െകണികളിണക്കി.  
e ിലും പ്രമാണ ളിൽനി ്   ǌാൻ പി ാറിയിലല്. 

 

നിെ  പ്രമാണ ളാണ് , eെ മു  eെ  ഓഹരി  
aവയിലാണ്  eനിക്കു  ആന ം. 
 

നിെ  കല്പനകൾ eെ ം സതയ്മായി പാലിക്കാൻ 
eെ  ഹൃദയം  സ മാക്കു . 
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(സ ീർ നം 116) 
 

സകല ജനതകേള കർ ാവിെന  തിക്കുവിൻ.  
ജനപഥ െള aവെന പുക വിൻ. 
 

eെ ാൽ aവെ  കൃപാവരം ന ിൽ പ്രബലമാണ് .  
സതയ്മായും  കർ ാവ്  നിതയ്നാകു . 

 

പിതാവിനും  പുത്രനും, പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / (സമൂഹവും േചർ ് ) 
പാപികളായ ǌ ളുെട ഈ പ്രാർ ന / കനിേവാെട േകൾക്കുകയും / 
സായാ ബലിയായി സവ്ീകരിക്കുകയും  െചയയ്ണെമ / ǌ ളുെട 
ആ ാവിേനയും ശരീരേ യും / aേ യ്ക്കു ǌ ൾ സമർ ിക്കു  / 
പാപ ൾ ക്ഷമി ്  / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ / നിെ  നിതയ് 
പ്രകാശ ിലൂെട / ǌ െള e ം നയിക്കണേമ / പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. ആേ ൻ. 
 

ഗാനം 
 

സർവാധിപനാം കർ ാേവ, നിെ  വണ ി നമിക്കു . 
ഈേശാനാഥാ, വിനയേമാെട, നിെ  നമി  പുക . 

 

മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ-, മു ാനം നീയരുളു  
aക്ഷയമവനുെടയാ ാവി-, മരക്ഷയുേമകു . 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർ ി: eെ  കർ ാേവ, a  സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള 
uയർ ിക്കു വനും, ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും, ജീവെന നിതയ്ം 
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും aേ യ്ക്കു തിയും 
കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു .  സക 
ല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ൈത്രശു  കീർ നം 
 

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, സർവവ്രുെമാ ായ്  പാടിടുവിൻ 
eെ ം ജീവിക്കും, സർേവവ്ശവ്രേന വാ ിടുവിൻ. 
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പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, പരിപാവനനാം ബലവാേന, 
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ജീവദായകമായ ദിവയ്സ 
േ ശം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു തിനും ǌ ളുെട ബു ിേയയും 
മന ിേനയും പ്രകാശി ിക്കണേമ. aതുവഴി േ ഹവും ശരണവും 
ǌ ളിൽ വർ ിക്കുവാനും ǌ ൾ രക്ഷപ്രാപി ്  നിര രം a െയ 
തിക്കുവാനും ǌ െള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു 
ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

േലഖനം  
 

വായിക്കു  ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു  ..... ശല്ീഹാ ..... eഴുതിയ 
േലഖനം.  

(േലഖനം വായിക്കു . വായന തീരുേ ാൾ) 
 

സമൂഹം: ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി. 
 

(eലല്ാവരും eഴുേന നി െകാ ്) 
 

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം 
 

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്. 
 

നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ, വ  നിറ  തുളു ീടു . 
 

രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന, മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെ . 
 

ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാംകവിതൻ, തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ. 
 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ . 
 

ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ  ആേ ൻ. 
 

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്. 
 

കാർ ി: വിശു  ..... aറിയി  ന െട കർ ാവീേശാ മിശിഹായുെട 
പരിശു  സുവിേശഷം. 
 

സമൂഹം: ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി. 
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(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . വായന തീരുേ ാൾ) 
 

സമൂഹം: ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി. 
 

(iരിക്കു ; ൈവദികനുെ ിൽ വചനപ്രസംഗം) 
 

കാേറാസൂസാ 
(കാലമനുസരി  ഭാഗം) 

 

മംഗലവാർ ക്കാലം ..........  േപജ് 36 
പിറവി ിരു ാൾ .............  േപജ് 37 
ദനഹാക്കാലം .....................  േപജ് 38  
േനാ കാലം ......................  േപജ് 39  
uയിർ കാലം ....................  േപജ് 40  
ശല്ീഹാക്കാലം .....................  േപജ് 41  
ൈക ാക്കാലം .................  േപജ് 42  
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാല ൾ േപജ് 44  
പ ിക്കൂദാശാക്കാലം ..........  േപജ് 45  

 

മംഗലവാർ ക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടും കൂെട 
നി ് , കർ ാവായ മിശിഹാേയ, eഴു ിവരണേമ e  
പ്രാർ ിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ  പാപം മൂലം aധഃപതി  മനുഷയ്ർക്കു രക്ഷക 
നായി വാ ാനം െചയയ്െ  മിശിഹാേയ, ǌ ൾക്കു പാപേമാചനവും 
രക്ഷയും നല്കുവാൻ eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: പൂർവവ്പിതാക്ക ാർ പ്രതയ്ാശേയാെട പാർ ിരു  മിശി 
ഹാേയ, കൃപാവര ൾ നല്കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കുവാൻ eഴു ിവ 
രണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: ജനപഥ ളുെട കർ ാവും സമാധാന ിെ  രാജാവുമായ 
മിശിഹാേയ, സമ േലാക ിനും വിശിഷയ്, ǌ ളുെട മാതൃരാജയ് 

ിനും a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും നല്കുവാൻ eഴു ി 
വരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  പ്രകാശവും മനുഷയ്വർ ിെ  ഗുരുനാഥനു 
മായ മിശിഹാേയ, സകല ജന േളയും പ്രേതയ്കി ്  ഭാരത ിെല 
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ǌ ളുെട eലല്ാ സേഹാദര േളയും സുവിേശഷ ദീ ിയാൽ പ്രകാശി 
ിക്കുവാൻ eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വംശെ  മഹ വ്മണിയി  
മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട കുടുംബ െള ദിവയ്േ ഹ ൈചതനയ് ാൽ 
ധനയ്മാക്കുവാൻ eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാര ിലൂെട ǌ ൾക്ക്  aേ  തിരുവചന ൾ 
നല്കുകയും ൈദവിക രഹസയ് ൾ െവളിെ ടു കയും െചയ്ത മിശി 
ഹാേയ, ǌ ളുെട ബു ിേയയും മന ിേനയും പ്രകാശി ിക്കുവാൻ 
eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: aേ  മുേ ാടിയായ ാപകേയാഹ ാെ  ആഹവ്ാനം 
സവ്ീകരി ് aനുതാപപൂർവവ്ം a െയ സമീപി വരിൽ സ ംപ്രീതനായ 
കർ ാേവ, ǌ േളയും വിശു ീകരിക്കുവാൻ eഴു ിവരണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കും വിശു ീകരണ ിനും േവ ി കനയ്കാ 
മറിയ ിെ  വിനയെ  തൃക്കൺപാർ ്  aവളിൽ നി  ജ െമടു 
ക്കുവാൻ തിരുമന ായ കർ ാേവ, ǌ േളയും വിനയ ിൽ വളർ 

വാൻ eഴു ിവരണേമ. 
(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 

 
 

പിറവി ിരുനാൾ 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി ്, “ǌ ൾ a െയ തിക്കു “ e ്  ഏ  പറയാം. 

സമൂഹം: ǌ ൾ a െയ  തിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: തെ  ഏകജാതെന നല്കുവാൻ തക്കവിധം ഈ േലാകെ  
aത്രയധികമായി േ ഹി  ൈദവേമ. 

ശുശ്രൂഷി: വിനീതരായ ആ ിടയെരയും വി ാനികളായ ശാ  
െരയും ദിവയ്ശിശുവിെ  സവിധ ിേലയ്ക്ക്  ആനയി  ൈദവേമ. 

ശുശ്രൂഷി: തെ  തിരുക്കുമാരെ  മനുഷയ്ാവതാരംവഴി eളിമയുെടയും 
ദാരിദ്രയ് ിെ യും മാതൃക കാ കയും സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയുംനല്കി 
േലാകെ  aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ. 

ശുശ്രൂഷി: aവതരി  മിശിഹാവഴി ǌ െള a യുെട മക്കളും സവ്ർ  
ിന്  aവകാശികളുമാക്കിയ ൈദവേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാര ിെ  മഹനീയ ഫല ൾ തിരു ഭയിലൂെട 
ǌ ൾക്കു നല്കു  ൈദവേമ. 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ  േവഷം ധരി  കാലിെ ാഴു ിൽ പിറ  ദിവയ് 
സുതൻവഴി പതിതെരയും പാവെ വെരയും ത ിേലക്കടു ി  
ൈദവേമ. 

ശുശ്രൂഷി: സമാധാന ിെ  സേ ശവുമായിവരികയും നിെ  ദിവയ്സമാ 
ധാന ാൽ ǌ േളാേരാരു െരയും ǌ ളുെട iടവകെയയും തിരു 
ഭെയയും സ മാക്കുകയും െചയയ്ു  കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ  aനുസരണേക്കടിനു പരിഹാരം െചയയ്ു തി 
നായി പിതാവിെ  ഹിതം പൂർ മായി നിറേവ വാൻ മനുഷയ്ാവതാരം 
െചയ്ത കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കും വിശു ീകരണ ിനും േവ ി പരിശു  
കനയ്കാമറിയ ിൽനി  പിറക്കുകയും ൈദവജനനിെയ ǌ ൾക്കു 
മാതാവായി നല്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ. 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 

ദനഹാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി ് , “കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു “ e  
പ്രാർ ിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു  e  പിതാവിൽനി ്  
സാക്ഷയ്ംലഭി  മിശിഹാേയ, കർ ാവും ൈദവവുമായി a െയ 
ഏ പറയുവാൻ a യുെട സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് .  

ശുശ്രൂഷി: േയാഹ ാനിൽനി ്  മാേ ാദീസാ സവ്ീകരി െകാ ്  
സകല നീതിയും പൂർ ിയാക്കിയ മിശിഹാേയ, ǌ ൾക്കു നല്കെ  
പുത്രസവ്ീകരണ ിെ  aരൂപിയിൽ aയൽക്കാെര േ ഹിക്കുവാനും 
ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ിക്കുവാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: oരു കർ ാവും oരു വിശവ്ാസവും oരു മാേ ാദീസായും ഏ  
പറ െകാ ്  eലല്ാ ക്രി ീയ സഭാവിഭാഗ ളും o ായി ീരു 
വാൻ iടയാക്കണെമ ് . 
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ശുശ്രൂഷി: a യുെട മുേ ാടിയായ േയാഹ ാെനേ ാെല ǌ ൾ 
സതയ് ിെ  സാക്ഷികളും പരിതയ്ാഗ ിെ  മാതൃകകളുമായി ീ 
രുവാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: പാപികേളാട്  o േചർ ്  aനുതാപ ിെ  മാേ ാദീസാ 
സവ്ീകരി  മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട ബലഹീനതകൾ ഏ പറ ്  
aനുതാപ ിെ  aരൂപിയിൽ ജീവിക്കു തിനുേവ  വരം നല്കണ 
െമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാവഴി ǌ െള ൈദവമാതാവിെ  മക്കളും മിശി 
ഹായുെട സേഹാദര ളും aേ  ആലയ ളുമാക്കിയ പരിശു ാ 

ാേവ, ǌ ൾക്ക്  ൈദവികാരൂപിയിൽ aനുദിനം വളരുവാൻ ശക്തി 
തരണെമ ് .      

ശുശ്രൂഷി: വി ാനികൾവഴി വിജാതീയർക്കും, മാേ ാദീസാവഴി 
യഹൂദജനതയ്ക്കും, കാനായിെല a തം വഴി ശിഷയ്ഗണ ിനും, 
സവ്യം െവളിെ ടു ിയ മിശിഹാേയ, ൈദവിക പരിപാലനയുെട 
പി ിൽ പ്രവർ ിക്കു  a െയ ദർശിക്കുവാൻ ǌ ളുെട ആ യ്ാ 

ിക നയന െള പ്രാ മാക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: ǌാൻ മു ിരിവ ിയും നി ൾ ശിഖര ളുമാകു , നി ൾ 
e ിൽ വസിക്കുവിൻ e രുളിയ മിശിഹാേയ, a േയാടു  
ഐകയ് ിൽ aനുദിനം വളരുവാനും സൽകൃതയ് ളിലൂെട aത്  പ്രകട 
മാക്കുവാനുമു  aനുഗ്രഹം തരണെമ ് .  

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 

േനാ കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി, 
കർ ാേവ ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണെമ e േപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിനാൽ വന ിേലയ്ക്ക്  നയിക്കെ ടുകയും 
നാൽ തു രാവും നാൽ തു പകലും തപ നു ിക്കുകയും െചയ്ത 
കർ ാേവ, തപ ിെ യും പ്രായ ി ിെ യും aരൂപിയിൽ 
ǌ െള നിറയ്ക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: േ ഹ ിെ  ബലിവ വായ മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട ശരീര 
േ യും aതിെ  ദുർവവ്ാസനകേളയും a േയാടുകൂടി ക്രൂശിക്കു തിന്  
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: പരിശു മായ uപവാസ ാൽ സാ ാെന ല ി ിക്കു 
കയും, ദുർബലമായ ǌ ളുെട സവ്ഭാവെ  ശക്തിെ ടു കയുംെചയ്ത 
മിശിഹാേയ, ൈദവിക ജീവനിൽ aനുദിനം വളരുവാനും തി െയ 
തിര രിക്കുവാനും ശക്തി തരണെമ ്  ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: പരീക്ഷയിൽ പിശാചിെന പരാജയെ ടു കയും, aവെ  
കാപടയ്ം െതളിയിക്കുകയും െചയ്തേശഷം മാലാഖമാരുെട സാ ി യ് 

ിൽ ആശവ്ാസം പ്രാപി  മിശിഹാേയ, ജീവിത ൈനർമലയ് ിൽ 
യഥാർ  സേ ാഷം കെ വാൻ ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ ്  
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: തെ  പിെ ലല്ുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു വർ സവ് ം കുരിശുെമടു 
െകാ ്  തെ  aനുഗമിക്കുവാൻ ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ, 

aനുദിന ജീവിത ിലു ാകു  േകല്ശ ളും ബു ിമു കളും വിശവ്ാസ 
ിെ  െവളി ിലൂെട േനരിടുവാൻ ǌ ളുെട വിശവ്ാസം വർ ി ി 

ക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: പുലർ യാകുേവാളം വന ിെ  ഏകാ തയിൽ പ്രാർ നാ 
നിമ നായിരു  കർ ാേവ, വിശവ്ാസ ിലും പ്രാർ നാ ൈചതനയ് 

ിലും aനുദിനം ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്  
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: aനുഗ്രഹസ നും aനുതാപികൾക്കു വാതിൽ തുറ െകാ 
ടുക്കു  കാരുണയ്വാനുമായ കർ ാേവ, ശവ്ാശവ്തമായ സമാധാന 

ിെ  uറവിട ിേലയ്ക്ക്  ǌ െള നയിക്കുകയും നിതയ്ാന ിന്  
aർഹരാക്കുകയും െചയയ്ണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി 
ക്കു . 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 

uയിർ കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
“കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ“ e േപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, a യുെട പുനഃരു 
ാന ിൽ ആന ിക്കു  ǌ െള a കാര ിൽനി  പ്രകാശ 
ിേലക്കും aസതയ് ിൽനി ്  സതയ് ിേലക്കും മരണ ിൽ 
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നി ്  മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും ആനയിക്കണെമ ്  a േയാടു 
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാനംവഴി പരിഹാസ ിെ  aടയാളമായ കുരി 
ശിെന മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ, ǌ ളുെട 
ശരീരെ  aതിെ  ദുരാശകേളാെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാനും, ആ സ 
മർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ വാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക 
ണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും സതയ്െ പ്രതി 
പീഢയനുഭവിക്കു വരും, a യുെട മഹതവ്പൂർ മായ u ാന 
േ യും aവർ നീയമായ സവ്ർ ഭാഗയ്േ യും ഓർ െകാ ്  നലല് 
ഓ ം ഓടുവാനും വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കുവാനും വരംതരണെമ ്  
കർ ാേവ a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ദിവയ്ബലിയിൽ സജീവമായി പെ ടുക്കുവാനും ǌ ളുെട 
ജീവെ യും uയർ ിെ യും കാരണമായ തിരുശരീരരക്ത ൾ േയാഗയ് 
തേയാടുകൂടി സവ്ീകരിക്കുവാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്  
കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: യൂദ ാെര ഭയ  മുറിയട ിരു  ശിഷയ് ാരുെട മു ിൽ a  
തകരമായി പ്രതയ്ക്ഷെ ്  സമാധാനം ആശംസി  കർ ാേവ, a  
യുെട സമാധാനം ǌ ൾെക്ക ം തരണെമ ്  പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: പാപികളുെട ആലംബവും ദുഃഖിതരുെട ആശവ്ാസവുമായ മിശി 
ഹാേയ, aേ  u ാന ിെ  മഹതവ് ാൽ ǌ െള ആന ി ി 
ക്കുകയും aേ  സവ്ർ ീയ സമാധാനം നല്കി ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കു 
കയും െചയയ്ണെമ ്  ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 
 

ശല്ീഹാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
“കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു “ e  
പ്രാർ ിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം aറിയിക്കെ ടു  e രുൾെചയ്ത 
മിശിഹാേയ, സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ  വിധം ജീവി െകാ ് , 
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a യുെട സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക 
ണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി ് , a േയാടുകൂടി മരിക്കുവാൻ സ രായ aേനകം മിഷനറി 
മാെര ഭാരത ിനു നല്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: സഭയുെട വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ േ ഹ ി 
െ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കുവാൻ പരിശു ാ 

ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: aേനകരുെട മാനസാ ര ിനുേവ ി a യുെട ബലിേയാ 
ടുേചർ ് ത ളുെട ജീവിതബലി aർ ിക്കുവാൻ േകല്ശമനുഭവിക്കു  
വർ ശക്തരാേക തിന്  a യുെട aരൂപിെയ aവർക്കു നല്കണ 
െമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കുവാനും പിതാ 
വിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ മാേ ാ 
ദീസാ നല്കുവാനുമായി വ ല ശിഷയ്െര നിേയാഗി  കർ ാേവ, ആ 
ദൗതയ്ം തുടരുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിലു  ാനം സവ്ീകരിക്കുവാൻ പ്രാർ ന 
യിൽ oരുമി ിരു  ശല്ീഹ ാരുെടേമൽ, തീനാവുകളുെട രൂപ ിൽ 
ആശവ്ാസപ്രദെന aയ ് , aവെര വിശവ്ാസ ിൽ uറ ി  
കർ ാേവ, ǌ െളയും വിശവ്ാസ ിൽ uറ ിക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: സുവിേശഷദൗതയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ ശല്ീഹ ാെര നിേയാഗി 
ക്കുകയും, നിതയ്ജിവെ  പാതയിേലയ്ക്ക്  ǌ െള നയിക്കുവാൻ, ǌ  
ളുെട പിതാവായ മാർ  േതാ ാശല്ീഹാെയ ഭാരത ിേലക്ക്  aയയ്ക്കു 
കയും െചയ്ത കർ ാേവ, ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ് ാൽ ǌ  
േളയും നയിക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  ാനെ  മൗഢയ്മാക്കുകയും േലാകം േഭാഷ 
മായി കരുതിയിരു  കുരിശിെന രക്ഷയുെട aടയാളമാക്കുകയും 

െചയ്ത കർ ാേവ, a യുെട സുവിേശഷം േലാകെമ ം aറിയിക്കു 
വാൻ eളിയവരായ ǌ േളയും പ്രാ രാക്കണെമ ് . 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 

ൈക ാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും വിശവ്ാസേ ാടും േ ഹേ ാടും കൂെട 
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നി ് , “കർ ാേവ a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു “ e ്  
ഏ പറയാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: a യുെട ദിവയ്രക്ത ാൽ a  വീെ ടുക്കുകയും രക്തസാ 
ക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ിക്കുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു പ്രയാ 
സ േളയും eതിർ കെളയും േനരിടു തിനും നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം 
വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും ശക്തിനല്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ  ചി ിക്കുവാനും aവളുെട പ്രവർ ന ളിൽ 
കഴിവിെനാ  പ ാളികളാകുവാനും േവ  സ ന ്  a യുെട ജന 

ിനു നല്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ പര ര ധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി ഏകസതയ് ൈദവവിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണ 
െമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: ഈ േലാക ിൽ a െയപ്രതി നി ന ളും പീഡകളും 
ദുഷ് പ്രചരണ ളും സഹിക്കു വർക്കു സവ്ർ ിൽ വലിയ പ്രതിഫലം 
വാ ാനംെചയ്ത a ് ǌ ൾക്കു പ്രതയ്ാശ പ്രദാനം െചയയ്ണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: a െയപ്രതി ബ മിത്രാദികെളേയാ, സ േ ാ uേപക്ഷി 
ക്കു വർക്ക്  iഹ ിൽ നൂറിര ിയും സവ്ർ ിൽ നിതയ്ജീവനും 
വാ ാനം െചയ്ത കർ ാേവ, a യുെട പാതയിലൂെട ǌ െള നയി 
ക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: നീതിമാ ാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും oരുേപാെല മഴയും 
െവയിലും പ്രദാനം െചയ്ത് , eലല്ാവരുെടയും രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കു  
കർ ാേവ, eലല്ാവരിലും a െയ കാണുവാൻ ǌ െള പ്രാ രാക്ക 
ണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: “iതാ കർ ാവിെ  ദാസി“ e  പറ െകാ ് , 
ൈദവഹി ത ിനു പൂർ മായി സമർ ി  പരിശു  
കനയ്കാമറിയെ  ǌ ൾക്കു മാതാവും മാതൃകയുമായി നല്കിയ 
കർ ാേവ, ജീവിത ലാളിതയ് ിലും ൈനർ ലയ് ിലും a യുെട 
a യുെട മാതൃകെയ പിെ ലല്ുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് . 

ശുശ്രൂഷി: a െയ aറി  േ ഹി  തിക്കു തിനായി a  
യുെട ഛായയിൽ സൃ ിക്കെ  ǌ ൾ, ന ിഹീനരും വയ്ർ  
വിചാര ളിൽ വയ്ാപൃതരും സതയ്െ  eതിർക്കു വരുമായി ീരു 
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വാൻ oരിക്കലും iടയാക്കരുെത ം, ധൂർ  പുത്രെനേ ാെല  aനുതാ 
പ ിലൂെട a ിേലയ്ക്കു തിരിെ വാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ം. 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 
 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂെട, 
“കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ” e േപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: പ്രമാണ െളയും പ്രവാചക ാെരയും സമാദരിക്കുകയും eലല്ാ 
നിയമ ളും പൂർ ിയാക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ ǌ ളുെട േമലധി 
കാരികളിൽ a െയ ദർശിക്കുവാനും aവരുെട ആ കൾ aനുസ 
രിക്കുവാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ 
പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ഏലിയായുെട തീ തേയാടും േമാശയുെട ൈധരയ്േ ാടും 
കൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ aേ യ്ക്കു ശുശ്രൂഷ െചയയ്ുവാൻ ǌ െള 
സഹായിക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: താേബാർമലയിൽവ ്  രൂപാ രെ ടുകയും a യുെട 
മഹതവ്ംക  ഭീതിപൂ  വ ലശിഷയ്െര ൈധരയ്െ ടു കയും െചയ്ത 
കർ ാെവ വിധിദിവസ ിൽ മഹതവ്പൂർ നായി a  പ്രതയ്ക്ഷ 
െ ടുേ ാൾ ആന േ ാെട a െയ eതിേരൽക്കുവാൻ ǌ െള  
േയാഗയ്രാക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: aക്രമം ൈകെവടി ്  േ ഹ ിലും സഹി തയിലും സമാ 
ധാന ിെ  മാർ ിലൂെട േലാകജനതെയ നയിക്കുവാൻ രാ ല 
വ ാെര പഠി ിക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട u ാനവും പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ, a ്  
കുരിശടയാളേ ാടുകൂടി വാനേമഘ ളിൽ ആഗതനാകുേ ാൾ a  
യുെട വലതുഭാഗ ്  aണിനിരക്കുവാൻ ǌ േളയും aർഹരാക്കണ 
െമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: ഭൂമിയിൽ ǌ ളുെട താൽക്കാലിക വാസ ിെ  a യ് 
സമയം aനി ിതം ആയിരിക്കയാൽ ǌ ളുെട aനുദിന ജീവി 
തെ  aേ യ്ക്കു സവ്ീകാരയ്ബലിയായി സമർ ിക്കുവാൻ സഹായിക്ക 
ണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: മിശിഹാേയാടുകൂടി മരിക്കു വർ മിശിഹാേയാടുകൂടി uയർ 
ിൽ മഹതവ്ം പ്രാപിക്കുെമ  വിശവ്ാസ ിൽ ǌ െള uറ വരാ 

ക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: േകല്ശ ളും പ്രേലാഭന ളും നിറ  ഈ േലാക ജീവിത 
ിൽ മറിയെ േ ാെല തയ്ാേഗാ വ്ല ജീവിതം നയിക്കു തിനും 

സവ്യം പരിഹാരബലിയായി സമർ ിക്കു തിനും ǌ െള േയാഗയ്രാ 
ക്കണെമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 
 

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക) 
 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാെട തിരുസഭയുെട ഭാവി 
മഹതവ്െ  രി െകാ ് , “കർ ാേവ, നിെ  മഹതവ് ിൽ 
ǌ െള പ കാരാക്കണേമ“ e  പ്രാർ ിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, നിെ  മഹതവ് ിൽ ǌ െള പ കാരാക്ക 
ണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: േലാകാവസനേ ാളം ǌാൻ നി േളാടു കൂെടയു ായി 
രിക്കും e  വാ ാനമനുസരി ്  സഭയിൽ നിര രം വസി െകാ ്  
aവെള നിതയ്ഭാഗയ് ിേലക്കു നയിക്കു  കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: ശല്ീഹ ാരും aവരുെട പിൻഗാമികളുംവഴി സഭെയ സവ്ർ ീയ 
ജറൂസലേ ക്കു സുരക്ഷിതമായി നയി െകാ ിരിക്കു  കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: സഭെയ േ ഹിക്കുകയും നിർ ല വധുവായിരിക്കുവാൻ aവൾ 
ക്കുേവ ി തെ െ  ബലിയർ ിക്കുകയുംെചയ്ത കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: േലാകസൃ ിക്കു മു തെ  നിനക്കു ായിരു  മഹതവ് ിൽ 
ǌ ൾ പ കാരാകുവാൻ േവ ി, aനുദിനം ǌ ളുെട കുരിശു 
െമടു ്  നിെ  aനുഗമിക്കുവാൻ ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: വിശു രുെടയും പ്രവാചകരുെടയും aടി ാന ിേ ൽ 
പുതിയനിയമ ിെല സഭെയ പണിതുയർ ി, ǌ െള വിശു ാ 
രുെട ആ നഗര ിൽ നിവസിക്കു വരും ൈദവജനവുമായി െതരെ  
ടു  കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലുമു  സകല മനുഷയ്െരയുംകാൾ 
മറിയെ  വരപ്രസാദ ാൽ aല രിക്കുകയും സഭയിൽ aതുലയ് 
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രീതിയിൽ aംഗതവ്ം നല്കി ǌ ൾക്കു മാതൃകയാക്കുകയും െചയ്ത 
കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: a യുെട പീഡാനുഭവ ിെ യും കുരിശു മരണ ിെ യും 
u ാന ിെ യും പാവന രണയ്ക്കായി വിശു  കുർബാന ാപിക്കു 
കയും, ജീവിത ിെ  ആരംഭം മുതൽ aവസാനംവെര eലല്ാ രംഗ  
േളയും വിശു ീകരിക്കുവാൻ മ  കൂദാശകൾ ാപിക്കുകയും െചയ്ത 
കർ ാേവ. 

ശുശ്രൂഷി: e ിൽ വിശവ്സിക്കു വർ മരി ാലും ജീവിക്കും e രുളിയ 
കർ ാേവ, മരണ ിലൂെട േവർപിരി  ǌ ളുെട പ്രിയെ വരുെട 
കട ളും പാപ ളും ക്ഷമി ്  aവെര നിതയ്ാന ിൽ േചർക്കണ 
െമ ്  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

——————————————- 
(െപാതുവായ കാേറാസൂസ) 

(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക). 
 

ശുശ്രൂഷി: ഈ ഭവന ിൽ നാെമലല്ാവരും oരുമി  കൂടുവാൻ ൈദവം 
തിരുമന ായി. uറ  വിശവ്ാസേ ാടും നിറ  പ്രതീക്ഷേയാടും 
നിർ ല ഹൃദയേ ാടും കൂടി നമുക്ക്  “കർ ാേവ, ǌ ളുെട 
പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ“ e ്  aേപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾേക്കണേമ. 

ശുശ്രൂഷി: ഭവനംേതാറും oരുമി  കൂടുകയും കൂ ായ്മേയാെട പ്രാർ ിക്കു 
കയും  െചയ്ത ആദിമ ൈക്ര വസമൂഹെ േ ാെല oരുമേയാെട 
പ്രാർ ിക്കുവാനും പര രം പ െവക്കുവാനും ǌ െള പ്രാ രാക്കണ 
െമ ്  ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: േ ഹനിധിയായ കർ ാേവ, കാണെ ടു  സേഹാദരെന 
േ ഹിക്കാ വൻ കാണെ ടാ  ൈദവെ  േ ഹിക്കയിലല്േലല്ാ. 
ആകയാൽ ഈ സമൂഹ ിെല  aംഗ ൾ പര രേയാജിേ ാടും 
േ ഹേ ാടുംകൂടി വർ ിക്കുവാൻ aനു ഗ്രഹിക്കണേമെയ ്  ǌ ൾ 
പ്രാർ ിക്കു . 

ശുശ്രൂഷി: eലല്ാം  തയ്ജി ്  a െയ aനുഗമിക്കുവാനും, സുവിേശഷ 
ിെ  സാക്ഷികളാകുവാനും, പൗേരാഹിതയ് ിേലക്കും സമർ ിത 

ജീവിത ിേലക്കും ധാരാളം ൈദവവിളികൾ നല്കി തിരുസഭേയയും, 
പ്രേതയ്കി ്  ǌ ളുെട iടവകേയയും aനു ഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർ ിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭയുെട ദൃശയ്തലവനായ ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവ്  
മാർ ... പാ ാേയയും, ǌ ളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ 
മാർ ... െമത്രാേ ാലി േയയും, ǌ ളുെട രൂപതാ യ്ക്ഷനായ മാർ ... 
െമത്രാേനയും, aവരുെട സഹപ്രവർ കെരയും, ǌ ളുെട വികാരിയ 
േനയും ആ ീയന കൾനല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്  ǌ ൾ 

പ്രാർ ിക്കു . 

 (aവസേരാചിതമായി പ്രാർ നകൾ കൂ ിേചർക്കാം). 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു േരയും  പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ aേ യ്ക്കു ǌ ൾ സമർ ി 
ക്കു . 

കാേറാസൂസായുെട സമാപന പ്രാർ ന 

കാർ ി: തിരു ഭെയ കള േമശാ  വധുവാക്കി ീർക്കുവാൻ കാൽവ 
രിയിൽ ജീവാർ ണംെചയ്ത മിശിഹാേയ, aേ  തിരുശരീരരക്ത  
ളാൽ പരിേപാഷിക്കെ ടു  ഈ സമൂഹ ിൽ a  പ്രസാദിേക്ക 
ണെമ. പരിശു ാ ാവിെ  േ ഹ ിൽ a ്  പിതാവിേനാട്  
o ായിരിക്കു തുേപാെല ǌ ളും a ിൽ o ായിരിക്കുവാൻ 
സഹായിേക്കണെമ. നിതയ്സൗഭാഗയ്െ  പാർ ിരിക്കു  ǌ േളവ 
േരയും നിലനിൽ ിെ  വരംനല്കി aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. 

സമുഹം:  ആേ ൻ. 
 

(eലല്ാവരും eഴുേന നി ക ്) 
വിശവ്ാസ പ്രഖയ്ാപനം 

 

കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവ ിൽ ǌ ൾ വിശവ് 
സിക്കു .  
(സമൂഹവും േചർ  തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ / സകല ി 
െ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . / ൈദവ ിെ  ഏക 
പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കു മു  ആദയ്ജാതനും / യുഗ ൾെക്ക 
ലല്ാംമു ്  പിതാവിൽനി  ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്കെ ടാ  
വനും / ഏകകർ ാവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ വിശവ്സി 
ക്കു . / aവിടു ്  സതയ്ൈദവ ിൽ നി  സതയ്ൈദവവും / 
പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . / aവിടു വഴി പ്രപ ം 
സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു. / 
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മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ിയും / aവിടു  
സവ്ർ ിൽനി ിറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ / കനയ്കാമറിയ 

ിൽനി ്  ശരീരം സവ്ീകരി ്  / മനുഷയ്നായി ിറ . പ ീേയാസ്  
പീലാേ ാസിെ  കാല  പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ 
തറയ്ക്കെ  മരിക്കുകയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു 
തുേപാെല / മൂ ം ദിവസം uയിർെ ഴുേ ൽക്കുകയുംെചയ്തു.  

aവിടു ്  സവ്ർ ിേലക്ക്  eഴു ി / പിതാവിെ  വലതുഭാഗ ി 
രിക്കു . മരി വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു  
വീ ം വരുവാനിരിക്കു . പിതാവിൽ നി ം പുത്രനിൽ നി ം പുറ 
െ ടു  / സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും 
ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും 
സാർവവ്ത്രികവുമായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാ 
ചന ിനു  ഏക മാേ ാദീസയും / ശരീര ിെ  uയിർ ം / 
നിതയ്ായു ം ǌ ൾ ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ. 
 

കുടുംബപ്രതി  
 

കാർ ി: ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ, (സമൂഹവും േചർ ്) ഈ കുടുംബ 
േ യും / ǌ െള ഓേരാരു േരയും / ǌ ൾ aേ യ്ക്കു പ്രതി ി 
ക്കു . ǌ ളുെട ഈ കുടുംബ ിൽ / a  രാജാവായി വാഴണേമ. 
ǌ ളുെട പ്രവൃ ികെളലല്ാം / a തെ  നിയ ിക്കണേമ. ǌ  
ളുെട uദയ്മ െളലല്ല്ാം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും / ǌ ളുെട സേ ാഷ ൾ 
വിശു ീകരിക്കുകയും / സ ട ളിൽ ആശവ്ാസം നല്കുകയും െചയയ് 
ണേമ. ǌ ളിൽ ആർെക്ക ിലും / a െയ uപദ്രവിക്കാനിടയാ 
യാൽ / ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ഈ കുടുംബ ിലു വെരയും / 
iവിെട നി ് aക ിരിക്കു വെരയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്ക 
ണേമ. മരി േപായ ǌ ളുെട കുടുംബാംഗ െള / നിതയ്ഭാഗയ് ിൽ 
പ്രേവശി ിക്കണേമ. a െയ ക ാന ിക്കുവാൻ / സവ്ർ ിെല  
തുവെര / ആ ീയവും ശാരീരികവുമായ / eലല്ാ വിപ കളിലും 

നി ് / ǌ െള കാ െകാ ണേമ. 
 

     മറിയ ിെ  വിമലഹൃദയവും / മാർ യൗേസ  പിതാവും / 
ǌ ളുെട പ്രതി െയ / aേ യ്ക്കു സമർ ിക്കുകയും / ജീവിതകാലം 
മുഴുവനും / iതിെ  സജീവ രണ / ǌ ളിൽ നിലനിർ കയും 
െചയയ്െ . 
 

കാർ ി: ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ 
സമൂഹം: ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
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കാർ ി: മറിയ ിെ  വിമലഹൃദയേമ 
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർ ി: വിശു  യൗേസേ  
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർ ി: മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാേയ,  
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർ ി: ǌ ളുെട സഭയിെല വിശു േര  
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 

 
കാർ ി: aേ  കൃപയുെട വാതിൽക്കൽ മു ിവിളിക്കു  വർക്കു വാതിൽ 
തുറ െകാടുക്കു  കർ ാേവ, പ്രശാ മായ സായംകാലവും ആശവ്ാസ 
പ്രദമായ രാത്രിയും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ പ്രഭാതവും സദ്പ്രവർ ികൾ 
നിറ  ദിവസവും നല്കി ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ǌ ളുെട 
ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ പ്രസാദി ിക്കുവാൻ ǌ െള സഹാ 
യിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മാതാവിേനാട്  മ യ്  പ്രാർ ന  
 

കാർ ി: ഏ വും പരിശു യായ കനയ്കാമറിയേമ (സമൂഹവും േചർ ്) 
ൈദവ ിെ  ഹിതമനുസരി  പ്രവർ ിക്കുകമൂലം / സകല തലമുറക 
ളാലും / ഭാഗയ്വതിെയ ്  പുക െ ടുവാൻ തക്കവിധം / ൈദവമാതാ 
വായി ീർ  / aനുഗ്രഹീതയായ ǌ ളുെട aേ  / iതാ മക്കളായ 
ǌ ൾ / നിെ  പക്കൽ aഭയം േതടു . eലല്ാം ഹൃദയ ിൽ സംഗ്ര 
ഹി ്  / ദിവയ്പുത്രെ  ജനന ിെനാരു ിയ / ന നിറ  മറിയേമ / 
വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ / നിെ  ദിവയ്സുതനു േയാഗയ്രായി ജീവി 
ക്കുവാൻ / ǌ ൾക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കണേമ / eലല്ായ് േ ാഴും 
ǌ ളുെട ആശ്രയമായ മാതാേവ / കാനായിെല കലല്യ്ാണ ിൽ 
വ ്  / െവ ം വീ ാക്കി മാ വാൻ / മ യ് ം aേപക്ഷി  നലല് 
aേ  / aനുദിനജീവിത ിെല പ്ര ളിലും േകല്ശ ളിലും / 
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. സേ ാഷ ിലും സ ാപ ിലും / ദിവയ് 
സുതെന വിശവ് യായി aനുഗമി  മാതാേവ / ിരവിശവ്ാസേ ാടും 
പരിപൂർ  പ്രതീക്ഷേയാടും / aളവ  േ ഹേ ാടും കൂടി / ǌ ളുെട 
ജീവിതകാലം മുഴുവനും / നിെ  പ്രിയപുത്രനായ ഈേശാമിശിഹാെയ 
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aനുഗമിക്കുവാനും / നിതയ്ാന ിൽ നിര രം പാടി ക വാനും 
േയാഗയ്രാകുവാൻ / ǌ ൾക്കു േവ ി പ്രാർ ിക്കണേമ. ആേ ൻ. 

 
ൈവദികർക്കുേവ ിയുളള പ്രാർ ന 

 

 കാർ ി: നിതയ്പുേരാഹിതനായ ഈേശാേയ, (സമൂഹവും േചർ ്) 
aേ  ദാസരായ ൈവദികർക്ക് / യാെതാരാപ ം വരാെത / aേ  
തിരുഹൃദയ ിൽ സദാ പരിപാലിക്കണെമ. aേ  പരിശു മായ 
ശരീരെ  / ദിവസം േതാറും eടുക്കു  aവരുെട കര െള / മലിനമാ 
കാെത കാ െകാ ണെമ. aേ  വിലേയറിയ തിരുരക്ത ാൽ 
നനയു  / aവരുെട നാവുകെള / നിർ ലമായി കാ െകാ ണെമ. 
േശ്ര മായ a യുെട പൗേരാഹിതയ് ിെ  / മഹനീയമുദ്ര പതി ിരി 
ക്കു  / aവരുെട ഹൃദയ െള / േലാകവ ക്കളിൽനി ് aക കയും / 
ശു മായി കാ െകാ കയും െചയയ്ണെമ. aേ  ദിവയ്േ ഹം / 
േലാകത ളിൽനി ം aവെര സംരക്ഷിക്കെ . aവരുെട പ്രയ  

ൾ / ഫലസംദായക ളായി ഭവിക്കെ . aവരുെട ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കു 
വർ / iഹ ിൽ aവരുെട ആന വും / പര ിൽ നിതയ്സൗഭാഗയ് 
ിെ  മകുടവുമായി ീരെ . ആേ ൻ. 

 

കാർ ി: േലാകരക്ഷകനായ ഈേശാേയ,  
സമൂഹം: aേ  പുേരാഹിതെര വിശു ീകരിക്കണെമ.  
 

കാർ ി: ൈവദികരുെട രാ ിയായ പരിശു  മറിയേമ,  
സമൂഹം: ൈവദികർക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കണെമ. 
 

മരി വർക്കു േവ ി 
 

കാർ ി: aന മായ േ ഹ ാൽ ǌ െള സൃ ിക്കുകയും (സമൂഹവും 
േചർ ്) aതുലയ്മായ കൃപയാൽ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും / aമൂലയ്മായ 
കൃപാവര ാൽ ǌ െള പരിപാലിക്കുകയും െചയയ്ു  / പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവേമ / ǌ ളിൽനി ം േവർപിരി 

േപായ സകല മരി വേരയും / a  കരുണാപൂർവവ്ം കടാക്ഷിക്ക 
ണേമ / ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ിക്കാൻ േവ ി / ലാസറിെ  കബറിട 

ിൽ / സവ്യം ക നീർ ചി ിയ മിശിഹാേയ / മരി േപായ ǌ  
ളുെട പ്രിയെ വരിൽ / a യുെട കാരുണയ്ം െചാരിയുകയും / കട 

ളും പാപ ളും ക്ഷമി ്  / aവെര നിതയ്മഹതവ് ിെ  പ്രഭയാൽ / 
പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. മരണേശഷം ǌ െളലല്ാവരും / 
സകല വിശു േരാടും മാലാഖമാേരാടുെമാ ്  / സവ്ർ ിൽ / 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ / a െയ നിര രം പാടി  
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തിക്കുവാൻ iടവരു ണെമ ം / ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. ആേ ൻ.  
 

(താെഴ െകാടു ിരിക്കു  േസല്ാസാകൾ ഓേരാരു ർ മാറിമാറി 
െചാലല്ാവു താണ്). 
 

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, നിെ  aനുഗ്ര 
ഹാശി കൾ നിെ  ജന ിേ ൽ u ാകുമാറാകെ . ബലഹീനരും 
പാപികളുമായ ǌ ളുെടേമൽ നിെ  കരുണ eേ ാഴും u ായിരി 
ക്കെ . ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും ക്ഷമിക്കു വനും ǌ ളുെട 
നലല് ശരണവും കരുണ നിറ  aഭയവും സകല ിെ യും നാഥനും 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. 
 

കാർ ി: പിതാവിെ  സമാധാനം നേ ാടുകൂെടയും പുത്രെ  േ ഹം 
ന െട iടയിലും u ായിരിക്കെ . തെ  തിരുവി ംേപാെല റൂഹാദ 
ക്കുദിശാ നെ  നയിക്കെ . aവെ  കരുണയും ദയയും ന െടേമൽ 
eേ ാഴും u ായിരിക്കെ . സകല ിെ യും നാഥനും പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. 
 

കാർ ി: കർ ാേവ നിെ  സമാധാനം ǌ ളിൽ വസിക്കെ . നിെ  
ശാ ി ǌ െള ഭരിക്കെ . നിെ  േ ഹം ǌ ളുെട ജീവിതകാലം 
മുഴുവനും ǌ ളുെട iടയിൽ വർ ി വരെ . സകല ിെ യും 
നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. 
 

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ  നിലനിൽക്കു  േ ഹവും സമാധാനവും, 
ാനതീ തയും ജീവനും, സേ ാഷവും ǌ ൾക്കു തരണേമ. 

ǌ ൾക്ക്  ആവശയ്മായിരിക്കു വ oരിക്കലും കുറയാനനുവദിക്കരുേത. 
സകല ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. 
 

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ  aജഗണ ിെ  രക്ത ിനായി ദാഹി 
ക്കു  െച ായ്ക്കൾ ǌ െള uപദ്രവിക്കാെത െതാഴു ിൻ മു   
വസിക്കു  uറ ാ  കാവൽക്കാരനായിരിക്കണേമ. e െകാെ  
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ാൽ, a  കുറയാ  േ ഹ ിെ  സമുദ്രമാകു . സകല 
ിെ യും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ് 

ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. 
 

സഹായ  aഭയ്ർ ന 
 

കാർ ി: കർ ാേവ, aേ  മഹതവ്േമറിയ ത്രീതവ് ിെ  നിഗൂഢമായ 
ശക്തിയും aന മായ aനുഗ്രഹവും നിര രമായ സഹായവും 
ǌ ൾക്കു ലഭിക്കുമാറാകെ . പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ  aേപ 
ക്ഷയും, മാർ  യൗേസ ിെ യും വിശു  ശല്ീഹ ാരുെടയും പ്രാർ ന 
കളും, ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെടയും, മാർ 
ഗീവർ ീസിെ യും മ  േവദസാക്ഷികളുെടയും, ǌ ളുെട സഭയിെല 
വിശു രുെടയും, ǌ ളുെട iടവക മ യ് നായ (യായ)  ............ 
യും, കൂടാരേയാഗ മ യ് നായ (യായ)  ............ യും, മ  സകല വിശു 
രുെടയും മല്പാ ാരുേടയും മ യ് തയും, ǌ െള സഹായിക്കുമാറാ 

കെ . aവ ǌ ൾക്ക്  aഭയവും സഹായവും, ദു പിശാചിലും 
aവെ  ൈസനയ് ളിലും നി  സംരക്ഷണവും നല്കി നിതയ്ഭാഗയ് ി 
േലക്ക്  ǌ െള നയിക്കുമാറാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു 
മായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

സമാപന പ്രാർ ന 
 

കാർ ി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ഈ ദിവസം a  ǌ ൾക്കു 
നല്കിയ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കും, പ്രേതയ്കി ്  
ǌ െള oരുമി  കൂ ിയതിനും, ǌ ൾ ന ി പറയു . വിചാരം 
വചനം പ്രവൃ ി iവമൂലം, ǌ ൾ െചയ്തുേപായ പാപ െളലല്ാം 
ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കുകയും, പീഡകളിൽ ǌ െള ആശവ്സി ിക്കു 
കയും െചേയയ്ണേമ. നിതയ്സൗഭാഗയ് ിേലക്ക്  ǌ െള ആനയിക്കു 
കയും, ജീവിത ിലു ാകു  eലല്ാ uപദ്രവ ളിൽ നി ം, നിെ  
വിശു  സല്ീവായുെട ശക്തിയാൽ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും, നിെ  
തൃക്കര ൾ നീ ി നിെ  മക്കളായ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കുകയും 
െചേയയ്ണേമ. iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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സമാപന ഗാനം 

 
നിതയ്സഹായമാേത, പ്രാർ ിക്കാ ǌ ൾക്കായ്  നീ 
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ്  നീ, പ്രാർ ിക്ക േ ഹനാേഥ.  

 
നീറു  മാനസ ൾ, ആയിരമായിര ൾ 
ക ീരിൻ താഴ് വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ . 
 
േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല്കേണ നൽവര ൾ 
നിൻ ദിവയ് സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ. 

 
(സവ്യം കുരിശുവര ്  “ഈേശാമിശിഹായ്ക്കു തിയായിരിക്കെ “ 
e  പറ ്  പര രം തി െകാടുക്കു .) 

 
 

കൂടാരേയാഗ നടപടിക്രമം 
(പ്രാർ നെയ തുടർ ്) 

 
 

1. സവ്ാഗതം: കുടുംബനാഥൻ / നാഥ 

2. റിേ ാർ ്: കൂടാരേയാഗം െസക്ര റി 

3. കണക്ക്: കൂടാരേയാഗം ട്രഷറർ 

4. ഹാജർ േരഖെ ടു ൽ 

5. െപാതു ചർ  

6. aടു  കൂടാരേയാഗ ിെ  ലവും തീയതിയും 

7. ജ ദിന - വിവാഹ വാർഷിക ആേഘാഷ ൾ 

8. ന ി: കൂടാരേയാഗം േകാർഡിേന ർ 

9. ലഘു ഭക്ഷണം. 

 
-oOo- 

  
  


