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േറാസമിി മാതാവിേനാ െനാേവന

ാരംഭ ഗാനം (നിതവിയാം കനാമറിയേമ...എ രീതി
േയവിൻ അയായ് പാരിൽ വിള
േറാസ മിി മാതാേവ
വാ നിൻ നാമം േമാദേമാെടെം
പരിമളനാേഥ മാതാേവ (2)
സർപിതാവിെ വലീ നീ
നാം േയവിൻ അേ (2)
പരിാാവിെ മണവാിയാ നീ
േറാസാം നീ അേ...എം
േറാസാം നീ അേ. (േയവിൻ അയായ്...)
ജീവിത:ഖാൽ മാനസം നീോൾ
ആയേമകിം അേ (2)
ൈകവിടാെതെ നീ കാരിേണ
അലിേവാെട നിൻ കരതാരിൽ...എം
അലിേവാെട നിൻ കരതാരിൽ. (േയവിൻ അയായ്...)
ാരംഭാർന
കാർികൻ: പിതാവിെം െം പരിാാവിെം നാമിൽ
സഹം: ആേൻ
കാർമി: സർവശം പിതാമായ ൈദവേമ, (സഹം േചർ്) ഞൾ അെയ

ആരാധി ഞൾ അെയ തി അ് ഞൾ് നൽകിയി എാ
അഹൾമായി ഞൾ അേ നി പറ. അെട ിയം
ഞെട കർാമായ ഈേശാമിശിഹാെട അയാവാൻ കനകാമറിയെ
െതരെകം ഉവപാപിൽ നിം രികം സാദവരാൽ നിറകം
െച
കർാേവ
ഞൾ
അെയ
മഹതെ.
കാനായിെല
കലാണവിിൽവ് അെട അേപ പരിഗണി് അതം വർി ഈേശാേയ
പരിമളനാഥയായ പരി കനകാമറിയം വഴിയായി ഞൾ സമർി ഈ
ാർന കണാർവം സീകരി് ഞെള അഹിണേമ. ആേൻ.
മ ാർന

കാർി: ൈദവമാതാവായ പരി കനകാമറിയേമ, മഷലം വേം മാതാം
മം സഹായിം സംരകമായ അെയ ഞൾ വണ. മഷലെ
തിൻമെട
സാധീനിൽനിം
േമാചിിതിേവി
േലാകിെല
വിവിധലളിൽ തെ് അതാപിം ായിിം ാർനം
ആഹാനം െചു പരി അേ, അെട മാിെ ശിയാൽ ഞെട
ആവശളിൽ സഹായിണേമ.
സഹം: ആേൻ
കാർി: പരി കനകാമറിയേമ,(സഹം േചർ്) തെ നായ ഈേശാ്
ആാെള േനതിതനായി േറാസ മിി എ േപ സീകരി അെയ ഞൾ
വണ. സർീയപിതാവിെ ഏം കറയിാ ിയാെണ ചിി
െവ േറാസാം ൈദവെ അയാെണ ചിി വ േറാസാം
പരിാാവിെ മണവാിയാെണ ചിി സർ നിറി േറാസാ
ം െനിൽ സംവഹി മാതാേവ ാർന, അതാപം, പരിഹാരം ദാശകെട
േയാഗമായ സീകരണം എിവവഴി ആാവിൽ ശിെടാ പാവരം അേ
തിമാരനിൽ നിം ഞൾ് വാിരണേമ ജപമാല െചാി ാർിവാം
അവഴി തിൻമെടം അകാരിെം ശി് എതിരായി േപാരാവാം
ഞെള ശരാണേമ.
പാപികെട നിതനാശിൽ കനീർ ചി മാതാേവ െതായ പാതയിെട
സരി മൾ് ഞെട െതകേളാർ് അതപിവാം വിേശഷിൽ
വിശസിെകാ് നൻമെട പാതയിൽ ചരിവാം േവ പാവരം വാി
നൽകണേമ ജീവിതഭാരാൽ തളവെരം ആശാസമിാെത അലവെരം
മാസ്േനഹിെ കരം നീി ശിെണേമ ഈ േലാകിെ കളേമശാെത
ജീവിവാം േലാഭനെള ൈധരർവം േനരിവാം ഞെള ശരാണേമ.
എാിപരിയായി ഇോൾ ഞൾ യാചി േതക അഹം (േതക
ആവശം പറക) അെട തിമാരെ സിധിയിൽ ഉണർി് ഞൾ്
സാധിതരികം െചണേമ. ആേൻ.
വിേശഷ വായന
(ഏെതിെമാഭാഗം വായിക)
ാ 1:26-38, േയാഹ 2:1-12, 19:25-27
കാർി. വി ാ േയാഹാൻ അറിയി നെട കർാവീേശാമിശിഹാെട
വിേശഷം
സഹം: നെട കർാവായ മിശിഹാ തി.
(വി.ിൽ നിം വിേശഷം വായി. വായി കഴിോൾ ആവശെമിൽ
െചറിെയാ സേശം നൽ).

സഹാർന
കാർി: നൊവർം സോഷോം ഭിേയാം െടനി് േറാസ മിി
മാതാവിെന
ധാനിെകാ്
'േറാസ
മിി
മാതാേവ
ഞൾേവി
അേപിണേമ' എ് ാർിാം.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: ഞെട അയായ പരി മറിയേമ, അെട വിമലദയി
തിിതരായ
ഞേളം.
എാവിധ
ആപകളിം
അപകടളിം
ൈപശാചികശികെട ഉപവളിൽ നിം കാരിണെമ് ഞൾ
അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: പരിം നിർലമായ കനാകാമാതാേവ, വിവാഹജീവിതം നയി എാ
ദതികം പരരവിശാസിം സ്േനഹിം വളർ വവാം മെള
ഭിതീണതയിൽ വളർവാം േവ അഹിനായി ഞൾ അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: േയവിെന ഉദരിൽ വഹിവാൻ ഭാഗം ലഭി പരി മറിയേമ,
സാനസൗഭാഗമിാെത
വിഷമി
ദതികൾ്
സാനസൗഭാഗം
ലഭിതിേവി ഞൾ അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: ജീവിതിെല എാ തില സാഹചരം മാർവം തരണം െച
പരി മാതാേവ, ഞെട അദിന ജീവിതിാ ികളിം
യാസളിം അസരാകാെത സമചിതേയാെട അവെയ േനരിവാ
അഹിനായി ഞൾ അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: സമായി ഭവനം ലഭിാെത േബത്ലെഹമിെല കാലിൊഴിൽ
ഉിേയവിന് ജേമകിയ പരി മറിയേമ, ഭവനമിാവർ് ഭവനം
േജാലിയിാവർ് േജാലിം കടബാതയിൽെപ് വിഷമിവർ് ആശാസം
ലഭിതിേവി ഞൾ ാർി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി. വിവിധേരാഗളാൽ ആപികളിം വീകളിം കഴിവർ് സൗഖം
ലഭിവാം പരായമിാെത വിഷമി ജനൾം അനാഥർം ആശാസം
ലഭിവാംേവി ഞൾ ാർി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: േബത്ലെഹംതൽ കാൽവരിവെര േയവിെ രാകരപതിയിൽ അവെന

പിൻടർ പരി മാതാേവ സർഗം ലമാി ഞെട ജീവിതയായിൽ
വഴിെതാെത േവാൻ ഞെള സഹായിണെമ് ഞൾ അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: ാനിം ായിം ൈദവിേം മഷേടം ിൽ ീതിയിം
ഉീേശാെയ വളർിയ പരി മറിയേമ ഞെട മെള ചീെകകളിൽ നിം
:ീലെട അടിമിൽനിം കാസംരിണെമം ൈദവികാനിം
ശിയിം വളർവവാൻ അവെര അഹിണെമം ഞൾ ാർി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ
കാർി: തിംബിെ നാഥയായ പരി മറിയേമ, വിവാഹായം കഴിിം
പലവിധകാരണളാൽ
വിവാഹം
കഴിാൻ
സാധിാെത
വിഷമി
വതീവാൾ് അേയാജരായ ജീവിതപാളികെള ലഭിതിേവി ഞൾ
അേപി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: നിതസമർിതയായ പരി മറിയേമ, തിസഭയിൽ സമർിതരായി കഴി
എാ
ൈവദികർം
സാസിനീ
സാസികൾം
ജീവിതവിിയിൽ
നിൽനിൽതിനാവശമായ അഹം ലഭിതിനായി ഞൾ ാർി.
സഹം: േറാസ മിി മാതാേവ ഞൾേവി അേപിണേമ.
കാർി: ഓേരാെടം
സമർിക.

േതക

നിേയാഗൾ

അെട

സിധിയിൽ

തതാകാശനം
കാർി: പരി മാതാവിെ മതയാൽ ന ലഭി എാ അഹെളം
ഓർ് പരി മറിയോ േചർ് നം ൈദവെ തിാം.
മറിയിെ സ്േതാഗീതം (ാ 1: 46-55)
(സഹം േചർ്)
എെ ആാവ് കർാവിെന മഹതെ. എെ ചിം എെ രകനായ
ൈദവിൽ ആനി. അവി് തെ ദാസിെട താെയ കടാി. ഇോൾ
തൽ സകല തലറകം എെ ഭാഗവതി എ കീർിം. ശനായവൻ എനി
വലിയ കാരൾ െചിരി. അവിെ ഭെടേമൽ തലറകൾ േതാം അവി്
കണ വർഷിം. അവി് തെ ജംെകാ് ശി കടിി. ദയവിചാരിൽ
അഹരിവെര ചിതറി ശൻമാെര സിംഹാസനിൽ നി മറിി. എളിയവെര
ഉയർിവിശവെര
വിശിവിഭവൾെകാ്
സംരാി.
സെര
െവംൈകേയാെട പറയ. തെ കാണം അരിെകാ് അവി് തെ
ദാസനായ ഇാേയലിെന സഹായി നെട പിതാൻമാരായ അാഹോം
അവെ സതികേളാം എേമായി െച വാാനം അസരിതെ.
സമാപനനാശിർവാദം (ൈവദികോൾ)
കാർി:
തെ ിയനായ ഈേശാമിശിഹാെട അയാവാൻ പരി
കനകാമറിയെ െതരെകം ഉവപാപിൽ നിം രിം

സാദവരാൽ നിറകം െച ൈദവം വാെവനാകെ. തെ അയായ
മറിയെ മഷലിന് വൻ അം മമായി നൽകിയ മിശിഹാ നിെള
അഹിെ.
ആ അെട സംരണയിൽ നിർലം പരിമായി
ജീവിവാൻ അവി നിെള സഹായിെ. നിളിം നിെട ംബളിം
വർനമലളിം മറിയിെ സംരണം നിതം നിലനിൽെ. നിെട
ആവശൾ മറിയിെ ാർനവഴി ൈദവം നിൾായി സാധിതരെ.എാവിധ
ആപകളിം അപകടളിം കതകളിം രിതളിം നി് കർാ നിെള
കാ സംരിെ.
എാിമപരി പാപിൽനിൊഴി് ജീവിവാം
ൈദവസ്േനഹിൽവളർ് നിതസൗഭാഗം ാപിവാം ൈദവം നിെള
അഹിെ.
നെട കർാവീേശാമിശിഹാെട പം പിതാവായ ൈദവിെ സ്േനഹം
പരിാാവിെ സഹവാസം പരി അെട മാം സംരണം
നിെളാവേരാംെട ഉായിരിെ. ഇോം എോം എേം
സഹം: ആേൻ
ൈവദികനിാോൾ െചാാ സമാപന ാർന
കാർി:
ഈേശാമിശിഹാെട അയാവാൻ പരി കനകാമറിയെ
െതരെ പിതാവായ ൈദവം വാെവനാകെ. തെ അയായ മറിയെ
മഷലിന് വൻ മാതാവായി നൽകിയ മിശിഹാ നെ എാവെരം
അഹികം
പരിപാലികം
െചെ.
ൈദവഹിതിന്
ർമായി
കീഴ്വഴിയ പരി അെയ അകരി് ൈദവവചനമസരി് ജീവിെകാ്
നിതജീവിതിന് അവകാശികളായിീരാൻ മിശിഹാ നെ സഹായിെ. േറാസ
മിി മാതാവിെ മാം സംരണം നാെമാവേരാംെട ഉായിരിെ.
ഇോം എോം എേം.
സഹം: ആേൻ
സമാപനഗാനം (ഈ സമയം കാർികൻ വിശാസികെടേമൽ പനിനീർ തളി).
പരിമളനാേഥ മാതാേവ
വാ നിൻ തിനാമം
േറാസാ മിി മാതാേവ
പാ നിൻ തിഗീതം (പരിമളനാേഥ...)
നിെയം നൽതി പാടാം
െമാ ജപമാലേമകാം
മിഴിനീർൾ േചർെകാൊ
മാലമർിിടാം (2) (പരിമളനാേഥ...)
നീയാണേ മാം
നീയാണേ എൻശരണം
എൻദയിൽ പരിമളേമം
പനിനീർം നീയേ (2) (പരിമള നാേഥ...)
താതം തൻ വിം
ഹാം ിയ താരകേമ
ീേലാകിൽ ഭാഗെമൊ
സർകിരീടം നീയേ (2) (പരിമള നാേഥ...)

