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വി യൗേസപിതാവിെ വണമാസം: പാം തീയതി
'േജാസഫ് നിയിൽനി് ഉണർ്, കർാവിെ തൻ കൽപിേപാെല വർി;
അവൻ തെ ഭാരെയ സീകരി' (മായി 1:24).
വി യൗേസ്മാകാ െതാഴിലാളി
വി യൗേസ് വിശകർാവിെ േജാലിയാണ് നിർവഹിിത്. അേഹം
ദാവീദിെ രാജവംശിലാണ് ജനിെതിം ഒ ആശാരിെട േജാലി െചുതിന്
ൈവഖം കാണിി. വി. യൗേസ് േജാലി െചത് േകവലം സാിക േനൾ്
േവി മാമ, തത സം ംബി േസവനമർിക എ
ലോെടയായി. മഷെ പരിാണ പരിപാടിയിൽ െതാഴിലിം ാന്.
അത് നെ മനിലാതി േവിയാണ് ൈദവമാരം അവിെ വളർ
പിതാം ഒ തെ േജാലി െചത്. േവലേയാ നെട സമീപനം വീണമാണ്
നെട ജീവിതെ അർർം സൗഭാഗദായകമാിീർത്. ചിലർ
േവലെയ ൈദവമാി തിി. മഷവിെട മഹതമാണ് ഓേരാ േജാലിെയം
ധനമാത്. ിവിെ ജീവിതമരേണാാനെട െവളിിൽ േവലെയ
വിലയിണം. നാം െചു ഓേരാ േജാലിെടം സാഹമായ ലം
കണിെലേിയിരി.
െതാഴിലാളികൾ്
നായമായ
ലി
െകാേതാവശമാണ്. എാൽ സംഘടിത െതാഴിലാളി വർം െതാഴിലിെന
സമരാധമായി ഉപേയാഗി് അതിെ മാഹാെ നശിി കളയത്.
െതാഴിലാളികം
തലാളികം
തി
ബം
ിീയമായ
ഉപവിയിൽ
നയിെടണം. അെിൽ അസതം അസമാധാനം വിവമായിരിം
അഭവെക.
െതാഴിലാളികം തലാളികം ിവിെ മൗതിക ശരീര നിർിതിയിലാണ്
ഏർെിരിത് എ വത നാം വിരിത്. തിസഭ െതാഴിലാളികെടം
തലാളികെടം മാതാവാണ്. ര േരം സഭാമാതാവ് സ്േനഹർവം അവെട
മതലകൾ
അരിി്.
ിം
അവിെ
വളർ
പിതാം
െതാഴിലാളികളായിരിെ കോലിാ സഭ് െതാഴിലാളികെള വിരിവാൻ

സാധികയി.
സംഭവം
കോലിാ മതാരീിൽ വളർ ഒ വാവ് വിദാഭാസ േയാഗതകൾ പലം
ൈകവരി േശഷം വീട് വിിറിോയി. അമ വർനളിൽ കി വയനാടൻ
മലകളിൽ കഴിിരി ഒ! സംഘമായി േചർ്! വളെര ഹീനമായ പല
െകാലപാതകൾം അയാൾ നി. ഈ വാവിെ വീടിെ സമീപ ഒ
ംബിൽ കവർ നടവാൻ അമസംഘം തീമാനി. കവർെട തേലദിവസം
കവർ െചെ ംബെറി എാ വിവരം േശഖരിവാൻ
േമൽറ വാവ് നിനായി. അതസരി് അവൻ സം വീിെലി. തെ
വീിൽ അ് വി. യൗേസ് പിതാവിെ ഭി ആചരികം ഈ പിതാവിെ
തിായി പാവെ ഒ ംബിന് അാഴം െകാകം െചി. ഈ കാ
കോൾ ആ വാവിെ മനലി. താം കാം പിേദിവസം െചുവാൻ
നി ഹീനമായ ിെയറി് മനാപായി. അയാൾ ംബാംഗെട
ാെക, പിേ് െചുവാൻ തീമാനിിള കാരെമാം െവളിെി.
ഇനിെയാരിം
അമാസരായ
തെ
കാെട
വർനളിൽ
ഏർെകയിെ് തി െച. ആ വാവിായ മന:പരിവർനം വി
യൗേസ് പിതാവിെ മതയിലാെണ് ആ ംബി എാവം
വിശസി.
ജപം
ൈദവമാരെ വളർ പിതാവായ വി യൗേസേ, അ് ഒ ആശാരിെട േജാലി
െചെകാ് തിംബെ പരിപാലി വോ. അതിെട െതാഴിലിെ
മാഹാം രാകർിൽ െതാഴിലി ാനം ഞൾ കാണി ത.
ഞം ഞെട ജീവിതാിെ മതലകം ൈദവപരിപാലനയിൽ നിൾ
ലഭി േജാലികം െതാഴികം വിശതാർവം നിർവഹി െകാ് ജീവിതം
ധനമാവാ അഹം ാപി തരണേമ. േജാലികളിാ ികം
താഗം ഞൾ ൈദവതിമനിേനാ േയാജിിെകാ് സോഷോെട
സീകരിതാണ്.
1 സർ. 1 ന. 1 ിത.

വി. യൗേസപിതാവിെ ിനിയ
കർാേവ, അഹിണേമ
(കർാേവ...)
മിശിഹാെയ, അഹിണേമ.
(മിശിഹാെയ...)
കർാേവ, അഹിണേമ.
(കർാേവ...)
മിശിഹാെയ, ഞെട ാർന േകൾണേമ,
(മിശിഹാെയ...)
മിശിഹാെയ, ഞെട ാർന ൈകൊണേമ.
(മിശിഹാെയ...)
ഞെള അഹിണേമ എ് ഏ െചാക
സർനായ പിതാേവ,
േലാകരകനായ ിേവ,

പരിാാവായ ൈദവേമ,
ഏകൈദവമായിരി പ. ിതേമ,
ഞൾ േവി അേപിണേമ എ് ഏ െചാക
പരി മറിയേമ,
വി യൗേസേ,
ദാവീദിെ വിശി സാനേമ,
േഗാപിതാെട കാശേമ,
ൈദവജനനിെട ഭർാേവ,
പരി കനകെട നിർലനായ കാവൽാരാ,
ൈദവമാരെ വളർപിതാേവ,
മിശിഹാെട ജാത സംരകാ,
തിംബിെ നാഥേന,
എം നീതിമാനായ വി. യൗേസേ,
മഹാ വിരനായ വി.യൗേസേ,
മഹാ വിേവകിയായ വി. യൗേസേ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗേസേ,
അതം അസരണ വി. യൗേസേ,
മഹാ വിശനായ വി. യൗേസേ,
മെട ദർണേമ,
ദാരിിെ സ്േനഹിതാ,
െതാഴിലാളികെട മാകേയ,
ംബജീവിതിെ അലാരേമ,
കനകകെട സംരകാ,
ംബെട ആധാരേമ,
നിർഭാഗെട ആശാസേമ,
േരാഗികെട ആയേമ,
മരണാവയിൽ ഇരിവെട മാ,
പിശാെട പരിമേമ,
തിഭെട പാലകാ,
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട പാപൾ മിണേമ
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
കർാേവ, ഞെട ാർന േകൾേണേമ.
േലാക പാപെള നീ ൈദവെചരിയാിൻ ിയായിരി ഈേശാ തരാേന,
.
കർാേവ, ഞെള അഹിണേമ.
(നായകൻ) ൈദവം അേഹെ തെ ഭവനിെ അധികാരിയായി നിയമി.
(സഹം) തെ സകല സകെടം നായകമാി.
ാർിാം
അതം നിർലമായ പരി കനക ഭർാവായി നീതിമാം വിേവകിം
വിമായ യൗേസിെന െതരെ ൈദവേമ, ജീവിതിെ യാസളിം
േവദനകളിം കിയിരി ഞൾ് ആശാസം ആയം നൽ പിതാവായി
അേഹെ നിയിതിൽ ഞൾ നി പറ. ഈ പിതാവിെ മാം വഴി
എാ അഹം ഞൾ് നൽകണെമെയ് ഞൾ അേപി. ആേൻ.
തജപം
െതാഴിലാളി മനായ
പഠിിണേമ.

വി

യൗേസേ,

േജാലിെട

മഹതം

ഞെള
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