ലൂര് മാതാവിേനാടുള്ള െനാ
�ാരംഭ ഗാനം
(നിതയ്വിശുദ്ധയാം കനയ്ാമറിയേ നാമം.)
സതയ് �കാശത് ദീപം െതളിേച്ച
പുണയ്നിധിയായ ധേ
നിന പാദതാരിലീ പാപികള് േകഴു
കനിവാര് നിന് ദയ തൂ
എ�ം കനിവാര് നിന് ദയ തൂ
പാപത്ത തീരാത്ത ഭാരം ചുമന
പാപികള നിന് മുന്ല് നില്
തൃക്റ� നിന് കാരുണയ്ം തൂകിട
നിന ദയ തൂകിടൂ നാ
നീലാംബരത്തിെന്റ െപാന്ന�ന
നിര്ല വരദാന റാണി
ദാഹജലം േതടി, തീര്ജലം േതടി
എത്തി ന മക്ക ലൂര്ല്
എ�ം എത്തി ന മക്ക ലൂര്ല്

�ാരംഭ �ാര്ന
കാര്: പിതാവിെന്റയും പു�െന്റയും

പരിശുദ്ധാത്മാവ

സമ: ആേമ്.
കാര്: അത�ന്നതങ്ങ ൈദവത്തിന് �.
സമ: ആേമ്.
കാര്: ഭൂമിയി മനുഷയ്ര സമാധാനവും �തയ്ാശയും എേപ്പാഴും.
സമ: ആേമ്.
കാര്: സവ്രസ്ഥനായ

ഞങ്ങളുെട പി(സമൂഹവും ക)......

മധയ്സ്ഥ�ന
കാര്: അനാഥ കാരുണയ്വാ അന�ഹദാതാവുമായ ൈദവേമ നിെന്റ കൃപ മനുഷയ്വെത്
സൃഷ്ടി� നിെന്റ പു�നും ഞങ്ങളുവുമായ ഈേശാമിശിഹാവഴ മനുഷയ്വത്തിെ
പരി�ാണകര് പൂര്യാ�വാന് നീ തിരുമനസ്സാവുകയും െ.ആ പു�െന ഞങ്ങ

ന�കയും ഞങ്ങ സംരക്ഷകയും സഹായിയുമായി പരിശുദ്ധ കനയ്ാമറിയെത്ത ത
െച� നിെന്റ അനന്തമായ കാരുണയ്ത് നന്ദി പറ.ഞങ്ങളുെട അഭ തുണയുമാ
മറിയം വഴി ഞങ് സമര്�ന്ന യാചനേക� തെന്റ പ ഈേശായില ഞങ്ങള
സഹായമരുളണെമന്ന്  �ാര്��.
സമ: ആേമ്.

നമുക്ക് �ാക്ക
കാര്: സനാതന �കാശവു(എ�ാവരു േചര്)മനുഷയ്വത്തിെന്റ �തീക്ഷയുമായ മിശ
വത്സല മാതാ ഇതാ അങ്ങയുെട  ഒ�െചര് ക�നീരില് കുതിര ജീവിതഭാരം
ൈകകുമ്പിളിെലന്തി ക�മ്പി നി��,ലൂര്ലു ഫാത്തിമായിലും നിെന്റ വിശവ്സ്
�തയ്ക്ഷെപ്പ� വര അങ്ങ് നിെന്റ വത്സല മക്കളായ ഞങ്ങളിലും നിെന്റ അ
െചാരിയെട,ഞങ്ങളുെട അനകള് നിരസിക്കാെത ഞങ്ങെള നി കാ�െകാള്ളണ,ഈ
യാചനകെള�ാം നിെന്റ പു�നും ഞങ്ങളുവുമാ ഈേശാമിശിഹാവഴി ഞങ്ങള
ഫലദായകമാക്കണെമന്ന് നിേന്ന അേപക്ഷി,ആേമ്.

സങ്കീനം-23
കാര്: കര്വാെണെന്റ ഇടയ എനിേക്കാന്നിനും കുറവു
സമ: പച്ചയായ പകിടിയില് അവിടുെന്നന വി�മമരുള.�ശാന്തമായ ജലാശയത്തിേ
അവിടുന്ന് എെന്ന .
കാര്: അവിടുന്ന് എനി� ഉേന്മഷ;തെന്റ നാമെത്ത �തി നീതിയുെട പ എെന്
നയി��.
സമ: മരണത്തിെന്റ  വീണ താഴ്വരയിലടിയാണ് ഞാന് നട�ന്നെതങ്,അവിടുന്ന് എ
കൂെടയുള്ളത ഞാന്യെപ്പടുക;
കാര്: അങ്ങയുെട ഊ�വടിയും ദ�മ് എനി�റ;എെന്റ ശ�ക്കളുെട അവിടുന്
എനി� വിരുെന്നാ.
സമ: എെന്റ ശിരസ് ൈതലംെകാണ്ട് അഭിേഷകം

;എെന്റ പാനപാ�ം കവിെഞ്ഞ.

കാര്: അവിടുെത്ത നന്മയും കരുണയും ജീവിതക എെന്ന അനുഗമ;കര്വിെന്
ആലയത്ത ഞാന് എേന്ന�ം വസി.
കാര്: െതരെഞ്ഞടുക ജനത്തിെന്റ മാതാവും സംരക്ഷകയ,ഞങ്ങളുെട �േത
ആവശയ്ങ പരിഗണിച്ച് ഞ സമര്�ന്ന �ാനകള് നീ േകട്ടരുള.ഞങ്ങളു
വാഗ്ദാനഭൂമിയായ സവയ ജറുസേലമിേലക്ക് ഞ നയി�കയും ഞങ് വഴികാട്ടിയ
മാര്ദീപാവുമായിഞങ്ങള നിരന്ത വസി�കയും െച�ണേ.
സമ: ആേമ്;

ഗാനം
വാനിെല താരകള പാടുകയായ
വാനവറാണിതന �തിഗീതം
ത�ികള മീ�കയായ് പാടുക �തിഗീത
�ശാന്ത േമഘവിതാന
�ഭതന കതിര് ചൂട
താരാമലരുക െപാ�ടി ശിരസ്സി
നറുേത കനിചൂട,പൂേന്തന ചൂട
നിതയ്ം പൂേന്ത ചൂട
അേമ,നിന തിരുസന്നിധി പൂ
ഹൃദയം േകഴ.
അവിടെത്ത തിരുമു നി�ം
െമഴുതിരി�വുകളാ
െമഴുതിരി�വുകളാ
ഞങ് െമഴുതിരി�വുകളാ

�ാര്ന (േരാഗികള്)
കാര്: അന്ധന് കാ�(എ�ാവരു േചര്)െചകിടനു േകള്യും േരാഗികള് െസൗഖയ്വു
അശരണര് ആലംബഹീനര് ആശവ്ാസവ,പകര് െകാടുത്ത ഈേശാേയ േരാഗികളായി കഴ
സര്െരയും അങ്ങ് കടാക്ഷ,സജീവ ൈദവത്തിെന്റ പു�നായ ഈേശാേയ ജീവെന്
വച�കള അവരുെട കഠിന േവദനകെള അക�ന്ന ദിവയ് ഔഷധ അനുഭവെപ്പ.ലാസറിെന്
ക�റയില ക�നീര് തൂകിയ േസ്നഹനിധി ന�യിടയാ,നിെന േസ്നഹത്തിെന്റ നിെന്
വത്സലമക്കളുെട തിരിക്കണ,അങ്ങയുെട സാദൃശ അങ്ങ് സൃഷ്ടി�കയും 
അരൂപിയാ ധനയ്മാ�കയും െച� ഞങ്ങളുെട ആത ശ�ിയും ജീവന
നല്ണേമ.രക്ഷകനായ ൈദവ,അവിടുെത്ത മാതാവായ മറിയം വഴി ലെല അ�ത േരാഗശാന്ത
ഇവിെടയും ഫലമാണിയുവ നീ ഇടയാക്കണ.ഇനിയും സഹി�വാനാണ നിെന്റ തീരുമനെസ
എ�ാം ൈദവത്തിരുമനസ്സിന് വിേധയമാക ജീവി�വാന ഞങ്ങെള നീ അനു�ഹിക.ഈ
യാചനകെള�ാം ഞങ്ങളുെട നാ സംരക്ഷകയുമായ .മറിയം വഴി സാധി�തരണെമന്ന് േന്നാ
ഞങ് �ാര്��.ആേമ്.

േരാഗികള് ആശീര്ദം
കാര്: നിങ്ങെള സംരക്ഷി ന�െട കര്വിേശാമിശിഹാ നിങ്ങേളാടു ക
ഉണ്ടായിരിക,നിങ്ങ പരിപാലിക്ക അവിടുന്ന് നിങ് വസിക്ക,കനിവിെന്റ വലംൈക നീ
അവിടുന്ന് െള എ�ാ േരാഗങ്ങളില�ം സുഖെപ്പട,പിതാവിെന്റയും പു�െ
പരിശുദ്ധാത്മാവ നാമത്ത.
സമ: ആേമ്.

കാേറാസൂ

ശു:നമുെക്ക�ാവ ഭ�ിേയാടും �തീക്ഷേയ കൂെടനി� കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്
പരി.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങ �ാര്ന േകള്ണേമ എ� അേപക്ഷിക.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: ഞങ്ങളുെട മാതൃരാജയ്െത്തയും അതിെന്റ ഭരണാധിപന്മാെരയും വിേവകവു
അനു�ഹിക്കണെമന്ന �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: ഞങ്ങളുെട കുടും ശാന്തിയും സമാധാ കളിയാടുവാനും യുവതി യുവാര്
വിശുദ്ധരായി ജീവി�വ,ഞങ് പരസ്പരേസ്നഹൈചതന വളരുവാനും േവണ്ട
തരണെമന്ന് ഞ �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: ന� കാലാവസ്ഥയും സമൃദ്ധമായ ധാനയ്വിളകളും ന�ി ഞങ്ങളുെട നാടിെന അ
ഞങ് �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: െതാഴിലി�ാ�യും പട്ടിണിയും കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജീവിതമാര്വും സ�ഷ്ടിയും
അവെര അനു�ഹിക്കണെമന്ന �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: പാപത്തിലും പാപസാഹചരയ്ങ്ങളിലും നി മാനസാന്തരെപ്പടുത്തി െകൗദാശിക
നയി�വാന �രിപ്പിക്കണ ഞങ് �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെടയായ പരി.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ
ശു: ഞങ്ങളുമായി ൈദനദിനജീവിത ബന്ധെപ മറ്റ് അൈ�സ്തവ സേഹാദരേ
സമൃദ്ധമായി അനു�ഹിക്കണെമ �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങെട �ാര്ന േകള്ണേമ
ശു: പാപെത്ത�റിച്ച് പശ്ചാത്ത േലാകരക്ഷക്കായി �ക്കണെമ,കുടുംബങ്ങ
വിശുദ്ധീകരണത സഭയുെട സംരക്ഷണത്തിനുമായി ജപമാല െചാ�ണെമ�ംആവ
മാതാവിെന മാദ്ധയ്സ് പാപെത്ത�റി�ള്ള പവും �ാരനയിലു താ�രയ്വും ഞങ്
വര്പ്പിക്കണെമന്ന �ാര്��.
സമ: കര്േവ ഞങ്ങളുെട അമ്മയാ.കനയ്കാമറിയം വഴി ഞങ്ങളുെട ന േകള്ണേമ

വയ്�ിപരമായ ആവശയ്ങ്യി�ള്ള �ാന

കാര്: എ�ാ നനമകളുെടയ ദാതാവായ ൈദവേമ(എ�ാവരും േചര്)ഞങ്ങളു
ഹൃദയവിചാരങ്ടി അറിയുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട വയ്�ിപരമായ ആവശയ
മനസ്സിലാ��വേ.ഞങ് താഴേയാടുകൂടി അേപക്ഷി�ന്നതും �േ
ആ�ഹി�ന്നതു(ആവശയ്ം പറയ)നിെന്റ അനന്ത ക ഞങ്ങള മധയ്സ്ഥയായ ല
മാതാവുവഴി നീ സാധി�തരണേ.ഞങ്ങളുെട ഹൃദയസ േപാലും അറിയുന്ന അങ്ങ്
ൈകവിടരുേ,മാതൃകാപരമായ ഉത്തമജീവിതത് ഞങ് അങ്ങെയ പമായി അനുകരി�കയു
തീര്ടകരായ ഞങ്ങള കടമകള നിറേവ�വാന് ഞങ്ങ പരി�മി�കയും െച�.കരുണാരയായ
അേമ്മ അങ്ങ് ഞങ്ങളുെട �തീക്ഷയും .ആപ�കളില സഹായവു അഭയവുമായ
അങ്ങ് ഞങ്ങളുെടനകള് �വി� കൃ�വിലൂെട ഞങ അനു�ഹിക്ക,ആേമ്.
കാര്: കനിവുള്ള അേമ്മ  സ്ഭാധികാരികെള അനു�ഹിക്.സാര്�ികസഭയുെട
തലവനായ േറാമായിെല മാര(േപര്)പാപ്പാെയ,ഞങ്ങളുെട രൂപതാ അധിപ
മാര(േപര്)െമ�ാെനയു മറ്റ് െമ�ാനെരയും ഭരാനാധിപന്മാെരയു
അനു�ഹിക്ക.കേത്താലിക്കാസ നി� േവര്�േപായ മറ്റ് ൈ� സേഹാദരങ്ങെളയ
വി.കുര്നയില് ഐകയ്െപ്പടു� അേമ്മ  ഇടയാക്കണ,അങ്ങെന എ�ാവരും ഒ�േചരുവ
നിെന്റ പു�നും ഞ കര്വുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട ശരീരമാകുന്ന സഭയുെ�ം
നിലനില്നും േവണ്ടി യത്നി�ന്ന ധീരേയാദ്ധാക്കളായ ഇടയാകണേമ.
സമ: ആേമ്.
കാര്: സാര്�ികസഭ�ം ഭരണാധിപന്ര് േവണ്ടി നമുക്ക് ക്ക.
1സവ്ര,1നന,1�ീ.

(ലൂര് മാതാവിന് സവ്യം സമര്�െകാ� െമൗന�ാര്ന െചാ��)
എ�യും ദയയുള്ള മാ.....(എ�ാവരും േചര് െചാ��.)

കാര്: പരി.അമ്മയുെട അമേല ഹൃദയത്തിന് നെമ്മ � �ാര്ക്ക.(എ�ാവരു
േചര്)എട്ടാം മഹതവ്മുള്ള കനയ്കയും കരുണയുെട മത്തി രാജ്ഞിയും പാപികള
സേങ്കതവുമായ .മറിയേമ ഞങ് അങ്ങയ വിമലഹൃദയത്തിന്ത്തേ
�തിഷ്ഠി.ഞങ്ങളുെട ജീവെനത് ജീവിതെത്തമുഴുവനായുംള്ളെത�ാ
ഞങ്ങളിഷ്ടെപ്പട ഞങ് എന്തായിരി��േവാ അെത�ാം ഞങ അേങ്ങ
�തിഷ്ഠി.അേങ്ങക്ക് ഞങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങെളയ രാജയ്െത്ത
ന��.ഞങ്ങളുെട അന്തരംഗങ്ങളിലുള്ളെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളെ
അങ്ങയുെടതാകണെ,അങ്ങയ മാ�വാത്സലയ്ത്തിെന്റ പരിലാ
പങ്കാളികലകണെമ�ം ഞ ആ�ഹി��.ഈ �തിഷ്ഠാജപം തീയായും ഭലമണിയുന്ന
നിലനി�ന്നതിനും  ദിവസം ഞങ്ങ അങ്ങയുെട തൃപ്പാ ഞങ്ങള
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിെന്റയുനസവ്ീകരണത്തിെന്റയും വാ നവീകരി��.സുധീരം
എ�ം പരിവാപനമായ ഞങ്ങള വിശവ്ാസസതയ്ങനുസൃതമായും മാപ്പയുെടയും അേദ്ദഹ
വിേധയരായ െമ�ാന്രുെടയ എ�ാ നിര്ശങ്ങേളാടും അനുസരണമു കേത്താലിക്
േചര്േപാെലയും ജീവി�െകാള്ളെമന്ന് �തിജ െച��.ൈദവത്തിെന്റയും അവ
തിരുസഭയുെടയും നിയ പാലി�െമ�ം �േതയ്കി� കര്വിെന്റ ദിനം പരപ്പണമാ

ആചരി�െമ�ം ഞങ്ങ �തിജ്ഞ െച.അതുവഴി ഞങ്ങ സവ്ന്തഹൃദയങ്ങളില
മനുഷയ്രുെട ഹൃദയങ്ങളിലും ഞാങ്ഗ്ള േലാകം മുഴുവനിലും സത്തിെലേപ്പ
ഭൂമിയിലുമായിത്ത.ആേമ്.

സമാപന �ാര്ന

കാര്: സവ്രവാസികളുെടയ ഭൂവാസികളുെടയുംഥയായ പരി.കനയ്ാമറിയേമ നിെന്റസന്നി
അഭയം േതടിയ പാപികളായ ഞങ്ങേവണ്ടി �ാര�കയും ഞങ്ങെള അനു�ഹി
െച�ണേമ,ഉത്തമ കേത്താലിക്കാ ജീവിതം നയി�വാനും  സാക്ഷയ്ംവഹി�െകാ
സുവിേശഷതതവ് ജീവിതത്തി �ാവര്കമാ�നതിനും ഈ �ാരന ഞങ്ങ
സഹായിക്ക,�പഞ്ചെത്ത വിധി�വാനായി വാനേമഘ മഹതവ്േത്താട വരുന്ന നി
�ിയപു�െന്റ സമക്ഷം  നീ കനിേവാെട സഹായമരുളനേ,ഞങ്ങെള�ാവരും നി
േസ്നഹത്തിലും വിമലഹൃ സംരക്ഷണയിലും വളര ഈ �ാര്ന ഞങ്ങെ
സഹായിക്ക.ഈ നവാനാളില സംബദ്ധിച്ച എ�ാവെരയും നീ �േതയ്
അനു�ഹിക്ക.ഇേപ്പാഴും എേപ എേന്ന.
സമ: ആേമ്.

സമാപന ഗാനം
അമേലാദ്ഭവയാം മാതാേവ നി
പാവനപാദം േചരു.
കനകാലയേമ,കനയ്ാെ
പരേലാകത്ത വാതില് നീ
കദനം തിങ്ങിയിതാ ഞ നിറ
ക�കേളാെട േകഴു.
കരുണാനിറെഞ്ഞാരു നാേ
വിരേവാടു തൃക്ര്ണേമ,
നിതയ്മാേനാഹര െസൗഭാഗയ്ം ന
സുതനുെട കനിവിന േനടിടാന്
സുതവത്സലയാം മാത,
�ാര്ക്കണേമ ഞങ്യി

