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െനാേവന

നിതസഹായ മാതാവിേനാ െനാേവന-Mother Mary

നിതസഹായ മാതാവിേനാ െനാേവന
ാരംഭഗാനം (നിൽ)
നിതസഹായമാേത, ാർി
ഞൾായ് നീ
നിൻമൾ ഞൾായ് നാേഥ!
ാർി സ്േനഹനാേഥ!
നീ മാനസൾ
ആയിരമായിരൾ
കീരിെ താഴ്വരയിൽ
നിിതാ േകേ
േകൾേണ േരാദനൾ
നൽകേണ നൽവരൾ
നിൻ ദിവവിൽ
േചർേണ മേള നീ
ാരംഭാർന ()
ൈവദികൻ: ഏം പരിം അമേലാവകനകം ഞെട മാതാമായ മറിയേമ, നീ ഞെട
നിതസഹായം
അഭയാനം, തീമാ.
ജനൾ:
ഞൾ ഇ അേ സിധിയിൽ അണിരി.
അ ഞൾേവി
സാദിിരി/എാ നൻമകൾാം/ഞൾ ൈദവി തതയർി. നിതസഹായമാതാേവ

/ഞൾ അെയ സ്േനഹി. നിരരം അേ തിമാരന് ഷ െചെകാം/ ഞെട
ശിതമായി മവെര അേ െ സിധിയിേലാനയിെകാം അെട േനർ
സ്േനഹം ഞൾ കടിിെകാാെമ തി െചു.
ൈവദികൻ: ൈദവസിധിയിൽ ശി നിതസഹായമാതാേവ, ഈ നൻമകൾ ഞൾായി നീ
വാിരണേമ
ജനൾ: േലാഭനളാൽ വിജയം വരിതി
ശിം/ ഈേശാമിശിഹാേയാ പരിർ
സ്േനഹം നരണം വഴി/അേയാം അേ തിമാരേനാം െട/നിതമായി ജീവിതിം
ഞൾിടയാകെ.
ൈവദികൻ: നിതസഹായ മാതാേവ!
ജനൾ: ഞൾേവി അേപിണെമ!
സഹാർന
ൈവദികൻ: മിശിഹാ കർാേവ, അേ മാതാവായ മറിയിെ അേപയാൽ കാനായിൽവ് അ െവം
വീാിയോ, ഇോൾ നിതസഹായ മാതാവിെന വണതിനായി ഇവിെട സേളിിരി ഈ
ൈദവവജനെ അഹിണേമ.
ഞെട ആവശൾ അ സാധിതരികം ഞെട
ആാർമായ തത അ സീകരികം െചണേമ.
ജനൾ: ഓ, നിതസഹായ മാതാേവ/ ഞൾ ശിേയറിയ അെട തിനാമം വിളിേപി. അ
ജീവിവെര പാലിവം മരിെര രിവമാോ! അെട നാമം എോം/ േതകി
പരീകളിം മരണസമയം/ ഞെട അധരളിൽ ഉായിരിം. അെട നാമം ഞൾ് ശിം
ശരണമാ. അഹീതയായ നാേഥ/, ഞൾ അെയ വിളിോെഴാം ഞെള സഹായിണേമ,
അെട നാമം ഉരിെകാമാം/ഞൾ രാകയി. അ യഥാർിൽ ഞെട
നിതസഹായമാതാവാെവ് അദിനജീവിതിൽ ഞൾ ഖാപനം െചുതാണ്.
ൈവദികൻ: സകലവിധ ആവശൾം േവി ന ാർിാം.
ജനൾ: ഓ, നിതസഹായ മാതാേവ, ഏം വലിയ ശരണോെട/ഞളെയ വണ. ഞെട
അദിനജീവിതിെല ികളിൽ/അവിെ സഹായം ഞൾ അേപി. പരീകം രിതം/
ഞെള േശിതരാ. തിലസാഹചരം/േവദനാജനകമായ േപാരാകം/ഞെട ജീവിതെ
േശാകാതമാ. എായിടം ഞൾ രിശിെനയാണഭിഖീകരിത്. കണാർയായ മാതാേവ,
ഞളിൽ കനിയണേമ. ഞെട സടളിൽനി ഞെള േമാചിിണേമ. ടർ സഹിവാനാണ്
ൈദവതിമനെിൽ/അവ സോഷോം മേയാംടി/സീകരിവാ ശി ഞൾ
നൽകണേമ. ഓ, നിതസഹായ മാേതാവ ഈ വരെളാെം/ഞെട നൻമകളിൽ ആയിാെത/
അെട സ്േനഹിം ശിയിം ശരണംെവെകാ് ഞൾ അേപി.
അർനകെടം തതാർണെടം വായന (ഇരി)
അേപകൾ ()
ൈവദികൻ: ന ാർിാം
ഞെട പരി പിതാവ് (േപര്) മാർാം ഞെട െമാൻമാർം, ൈവദികർം ഞെട
രാജിെല എാ േനതാൻമാർം ജനൾം വിാനം വിേവകം നൽകണേമ.

ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ഞെട ാർന േകൾണേമ
ൈവദികൻ:
എാ
മഷം
സാഹികസമാധാനിം
ജീവിതി അഹം നൽകണേമ.

മൈതകിം

സേഹാദരെനോെല

ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ: ഈ നവനാളിൽ സംബി വതീവാൻമാർ പിരാപിെട സഹായാൽ
തെട ജീവിതാ െതരൊ അഹം നൽകണേമ.
ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ:
എാ
മഷം
സാഹികസമാധാനിം
ജീവിതി അഹം നൽകണേമ.

മൈതകിം

സേഹാദരെനോെല

ജനൾ: കർാേവ ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ: ഈ നവനാളിൽ സംബി എാവം അേ തിമനിെനാവം തെട ആേരാഗം
പരിരിതിം േരാഗികൾ അവെട ആേരാഗം വീെതി അഹം നൽകണേമ.
ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ: ഞെട ഇടയിൽനിം േവർപിരിേപായ നവനാൾഭർം എാ മരി വിശാസികൾം
നിതവിമം നൽകണേമ.
ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ: ഈ നവനാളിെം ഇവിെട സിഹിതരായി എാവെടം േതക നിേയാഗൾ
മാർനിർേശം സഹായം നൽകണേമ.
ജനൾ: കർാവ്, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ ഞെട ാർന േകൾണേമ.
ൈവദികൻ: മൗനമായി നെട വിപരമായ അർനകൾ നിതസഹായമാതാവിേനാെടാം ഈേശാ്
സമർിാം. (നിം)
തതാർണം
ൈവദികൻ: സാദവരിെ നവജീവൻ ഞൾ നൽകിയിരിതിനാൽ കർാേവ, അ ഞെട
തത സീകരിണേമ.
ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ അേ ഞൾ നി പറ.
ൈവദികൻ: സഭെട കൗദാശികജീവിതിൽ നി ഞൾ ലഭി എാ നൻമകൾംേവി
കർാേവ, അ് ഞെട തത സീകരിണേമ.
ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ അേ ഞൾ നിപറ.

ൈവദികൻ: ഞെട നവനാൾംബി നൽകിയിരി ആാികം
അഹൾംേവി കർാേവ, അ് ഞെട തത സീകരിണേമ.

ഭൗതികമായ

എാ

ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ അേ ഞൾ നിപറ.
ൈവദികൻ:
സോഷകരം
സമാധാനർമായ
ംബജീവിതം
തഹിതിെനേയാർ് കർാേവ, അ് ഞെട തത സീകരിണേമ.

ഞൾ

ജനൾ: കർാേവ, ഞെട മാതാവായ മറിയോെടാം/ അേ ഞൾ നിപറ.
ൈവദികൻ: ന ലഭി എാ ഉപകാരൾം േവി നിതസഹായ മാതാവിേനാെടാം ഈേശാ്
തതയർിാം. (നിശം)
ഗാനം (എേൽ)
മറിയേമ, നിെ ചിിൽ നിാ
േനൾ െകാ് േനാക.
നിൻപാേദ ഇതാ നിൻമൾ വ
നിൽ. അേ, കാക
മാരേമം നിൻേനൾ ഹാ!
േശാകർളാണോ.
ആ നിെ തിേനൾെകാ
േനാക. മൾ ഞെള
നിൻ കരതാരിൽ േമം നിി
േയ മേഹശനംബിേക
നിൻ മഹാ :ഖസോഷേഹ
നിർേല എം നിർേല
നിെട ആനിൻ പാരമം
നീ മാം അേ അറി
നിെട സാപിാഴം
നീ മാം അേ അറി
വി.പാരായണം-സംഗം (ഇരി)
േരാഗികൾ് ആശിർവാദം ()
ൈവദികൻ: ന ാർിാം.
ജനൾ: കർാേവ./ ശാരീരികം മാനസികമായ അസാംലം േശി അെട
ദാസെര/ൺപാർണേമ. അ ി ഞൾ് /ശിം ജീവം നൽകണേമ. അെന
സഹനംവഴി/ഞൾ പവിീതരാകം /രാെകം /അെട കാണാൽ /ഞൾ
അതിേവഗം
േരാഗവിരാകം
െചെ.
ഈ
അേപകെളാം
കർാവിേശാമിശിഹാവഴി
/ഞൾതേളണേമ. ആേമൻ
ൈവദികൻ: (ജനെട േനെര ൈക ഉയർിൊ്)
നിെള സംരിവാൻ കർാവീേശാമിശിഹാ നിേളാെട ഉായിരിെ. നിെള പരിപാലിവാൻ
അവി നിളിൽ വസിെ. നിെള നയിവാൻ അവി് നിെട ിം, നിെള സൗഖം നൽകി

പരരിിവാൻ നിെട പിിം, നിെള അഹിവാൻ നിെട കളിം ഉായിരിെ.
പിതാവിെം െം പരിാാവിെം നാമിൽ
ജനൾ: ആേൻ
മറിയിെ സ്േതാഗീതം (നിൽ)
ൈവദികൻ: മറിയിേനാെടാം നം ൈദവെ തിാം.
ജനൾ: എെ ആാവ്/ കർാവിെന മഹതെ. എെ ചിം എെ രകനായ/ ൈദവിൽ
ആനി.അവി/ തെ ദാസിെട / താെയ കടാി ഇോൾതൽ/ സകലതലറകം/ എെ
ഭാഗവതി എ കീർിം. ശനായവൻ/ എനി വലിയ കാരൾ െചിരി. / അവിെ നാമം
പരിമാണ്. അവിെ ഭെടേമൽ / തലറകൾ േതാം / അവി കണവർഷിം. അവി തെ
ജംെകാ് / ശി കടിി, / ദയവിചാരിൽ അഹരിവെര ചിതറി.
ശമൻമാെര/
സിംഹാസനിൽനി് മറിി. / എളിയവെര ഉയർി. വിശവെര വിശിവിഭവൾ െകാ/
സംരാി, / സെര/ െവംൈകേയാെട പറയ. തെ കാണം / അരിെകാ് / അവിെ
തെ ദാസനായ / ഇാേയലിെന സഹായി. നെട പിതാൻമാരായ / അാഹോം അവെ
സതികേളാം / എേമായി െച വാാനം അസരിതെ.
( 1:46-55).
മരിയതി
ൈവദികൻ: എാ തലറകേളാട് േചർെകാ ന മറിയെ കീർികം അവിടെ ശിേയറിയ
സംരണിൽ നെെ സമർികം െചാം.
ജനൾ:
നൻമനിറ
മറിയേമ
സി,
കർാവ്
അേയാെട/
ീകളിൽ
അ്
അഹിെവളാ/ അെട ഉദരിൽ / ഫലമായ ഈേശാ / അഹിെവനാ.
പരി മറിയേമ, തരാെ അേ, പാപികളായ ഞൾേവി / ഇോം ഞെട മരണസമയം
തരാേനാട് അേപിണേമ.
ൈവദികൻ: ഈേശാമിശിഹാെട വാാനൾ ഞൾ േയാഗരാവാൻ
ജനൾ: സേർവശരെ പരി മാതാേവ, ഞൾേവി അേപിണേമ.
ൈവദികൻ: ന ാർിാം.
കർാവീേശാേയ, അെട മാതാവായ മറിയെ എോം സഹായമവാൻ സത അയായി
അ ഞൾ നൽകിയോ.
ആ അെട അതചിം വണകം അവെട മാസഹായം
ഉാഹർവം േതകം െചു ഞൾ അെട പരിാണിെ ഫലംഎമഭവിാൻ
ഇടയാണെമ് നിതമായ ജീവികം െചു അേയാട് ഞൾ ാർി.
ജനൾ: ആേൻ
ഗാനം
മറിയേമ നിെ നിതസഹായം
േത ഞളേ
മെളോർ നീ, ഞൾതൻ

ാർന ഒെം േകൾണെമ!
ഭാഗവിഹീനെര നിതം കാിടാൻ
െകൽെം താായ നിെ
നിൻൻ ഏൽി ഭാരേമ നീ
ഞെള കാീടേണ
നിതസഹായം നീ എ േബാധമീ
ഞളിലാഴമായി
വളവാൻ നൊ വരമിനൽകേണ
നിൻ മൾ േകിതാ..
പരിർബാനെട ആശീർവാദം
ഗാനം
ഭാവണക സാാംഗം വീ നാം
ഏം മഹാമീ ദാശെയ
നവനിയമിൻ കർൾ വോ
ർവികം സാദരം മാറിനിൽ
ഇിയൾെം േപാരാെയാെം
തീർക വിശാസ ദിവദീി
ൈദവപിതാവിം തേകജാതം
സ്േതാാകണെമെമം
പാവനാാവിം അിധം നില
സ്േതാാകണം നിതകാലം
സിം കീർിം ശിമാർെം
വാക ിൈത്വക ൈദവം. ആേമൻ
ൈവദികൻ: ന ാർിാം
ൈദവേമ, അേ തിമാരെ പീഡാഭവിെ ാരകമായി വിയാവഹമായ ഈ ദാശ ഞൾ
നൽകിയോ. അവിെ പരിാണിെ ഫലം ഞൾ നിരരം
അഭവിമാറ് അവിെ
തിശരീരിെം തിരിെം ദിവരഹസൾ എം വണവാൻ അഹം അളണേമ എ്,
നിതമായ ജീവിവാ അേയാ ഞൾ ാർി.
ജനൾ: ആേൻ
ഗാനം
സർിൽ നിാഗതമാം
ജീവൻ നൽെമാരം നീ
മർത ി പകർം
നിതമേഹാതമം നീ,
മാനവേര, േമാദെമാേട
നാഥെന വാിാടിവിൻ.
ൈദവിൽ പരിപാവനമാം
സിധി േചർ വണീവിൻ...സർിൽ...

ദിവശരീരം മാനവനായ്
നൽകിയ നാഥെന വാിവിൻ
ദിവനിണാൽാപികെള
േനടിയ നാഥെന വാിവിൻ...സർിൽ...
ൈവദികൻ: പരി ശരീരാം
വിലേയറിയ രാം
പാപിൻ കറകളിൽ നിം
മർ നീ േമാചനേമകി
ജനൾ: സകേലശാ ദിവകടാം
കണേമ വലതരിൽ
നിർലരായ് ജീവിിവാൻ
ചിണേമ ദിവവരൾ
ൈദവെ വാിവിൻ
ൈദവെ വാിവിൻ
ൈദവനാമം വാിവിൻ
ൈദവം മജമാം
മിശിഹാനാഥെന വാിവിൻ
മിശിഹാതൻ ജിതമാം
തിനാമം വാിവിൻ
സ്േനഹിൻ ഉറവിടമാം
തിദയം വാിവിൻ
പീഠിൽ വാണം
മിശിഹാെയ വാിവിൻ
രകനാം മിശിഹാതൻ
ദിവനിണം വാിവിൻ
വരനിരയാെലാളിവിതം
ൈദവാവിെന വാിവിൻ
ൈദവിൻ മാതാവാം
കനാേമരിെയ വാിവിൻ
മറിയിൻ നിർലമാം
ഉവം വാിവിൻ
സർാേരാപിത മാതാവിൻ
തിനാമം വാിവിൻ
സിരിം തരിം
ൈദവെ വാിവിൻ
സമാപനസ്േതാം
വാനവതർതൻ മണിനാദമിതാ
േകൾ പാടീടാം േമരിതൻ സ്േതാം
ആേവ, ആേവ,ആേവ മരിയ
ആേവ, ആേവ,ആേവ മരിയ
മാമകിതാ നിൻ സമേ
ഓ, േമരി,നിർേല ൺപാർേണ
ആേവ, ആേവ,ആേവ മരിയ
ആേവ, ആേവ,ആേവ മരിയ
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