കരുണയുെട െനാേ
   ദിവസത്തിെന്റ

ന:

ഒന്നാം ദിവ
ധയ്ാന: "ഇന്നഎ�ാ മനുഷയ്േര, �േതയ്കിച്
പാപികെളയും എെന്റ അ െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള്ള,
ഞങ്ങേളാ ക്ഷമിക്. ഞങ്ങളുെട പാപങ
വീക്ഷിക്. അങ്ങയുെട അപാരമായ ന
ലക്ഷയ്ം വച്ച് ഞ അങ്ങയി ശരണെപ്പ.
അങ്ങയുെട ഏ കരുണയുള്ള ആത ഞങ്ങെ
സവ്ീകരിക്ക. അതില നിന് ഒരിക്ക വി�
നില്വാന് ഇടയാക്ക. പിതാവിേനാടും
പരിശുദ്ധാത്മാവി അങ്ങെയ ഒന്നിപ്പി�ന
ഞങ് യാചി��.
നിതയ്പിതാേ, ഏറ്റം അനുകമ്പയുള്ള 
തിരുഹൃദയത വസി�ന പാപികളിലും മനുഷയ്
മുഴുവനിലും അങ്ങയുെട ദയാദൃഷ്ട. കര്വീേശാമിശിഹായുെട പീഢാനുഭവെത്ത�റ
അങ്ങയുെട കാരുണയ സര്ശ�ിെയ എേപ്പാഴും എേന്ന�ം ഏവരും. ആേമ് .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

രണ്ടാം ദിവ
ധയ്ാന: "ഇന്നസകല ൈവദികരുെടയും സനയ്ാസികളുെടയും ആത്മാക്കെള 
െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള, എ�ാ നന്കളുേടയും ഉറവിട, അങ്ങയുെട �സാദവ
ഞങ്ങള വര്പ്പിക്. കരുണയുെട �വരകള് െച�വാനും അതുവഴി ഞങ
കാണുന്നവെര�ാം സത്തിലുള്ള കരുണയുെട പിതാവിെന ഇടവരെട.
നിതയ്നായ പിതാേ, കരുണാരമായ അങ്ങയുെടകള്, അങ്ങയ മുന്തിരിേത്താ
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േവലക്കാരായ സനയ്ാസികളുെടയും േന തിരിക്കണ.
ശ�ി�ദാനങ്ങളായ അങ് അനു�ഹങ്ങളണ്ട് അവെര ആവരണമണിയിക്.
അങ്ങയുെട തിരു�മ തിരുഹൃദയേത്താടുള്ള മു�ിതരായരി�ന്ന അവര അങ്ങയ
ശ�ിയും �കാശവും �ദാനം െച�ണ. അങ്ങെന അ മ�ള്ളവേര രക്ഷയുെട മത്തിേലക
നയി�ന്നതിനും ഏകസവ് അങ്ങയ അളവി�ാത്ത കരുണെയ പാടി�ക�ന്നതിനും ഇ.
എേപ്പാ എേന്ന�ം ആേ .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

മൂന്നാം ദി
ധയ്ാന: "ഭ�ിതീക്ഷ്ണതയും
െകാ�വരിക."

വിശവ്സ്തതആത്മാക്കേളയു എെന്റ അടു

�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള, അങ്ങയ കരുണയുെട നിേക്ഷ നി�ം,
ഞങ്ങെള�ാവര, ഓേരാരുത്ത സമൃദ്ധമായ അള �സാദവരങ്ങ വര്ക്കണ.
സഹതാപനിര്രമായ അങ്ങയ ഹൃദയത് ഞങ്ങള അഭയം നല്ണേമ. അവിെട നി�ം 
അക�േപാകാന ഞങ്ങെള അനുവദിക. സവ്രസ്ഥനായ പിതാവിേനാടുള്ള േസ
അതിതീക്ഷണമായി ജവ്ലി�െകാണ്ടിരി�ന്ന അങ്ങയുെട ഹൃദയെത അങ്ങേയാട
ഞങ് യാചി��.
നിതയ്നായ പിതാേ, വിശവ്സ്തരായ ക്കളുെടേ കരുണാരമായ അങ്ങയുെട േനാട്ടം പത.
അവര അങ്ങയുെട പു�െന്റ അനതരാവകാശിക. അേങ്ങ പു�െന്റ കഠിനപീഢകെള
അങ്ങയുെട അനു അവരില് െചാരിയണേമ. അങ്ങയുെട നിരന്തരമായ സംരക്ഷണം 
കൂടിയുണ്ടായിരി. അങ്ങെന അ അങ്ങേയാ േസ്നഹത് പരാജയെപ്പടാതിരിക.
അങ്ങേയാടുള്ള പരിശുദ്ധമായ വ നി�ം അവര് അയ� േപാകാതിരിക്ക. പകരം 
സവ്രത്തിലുള്ള എ�ാ മാലാഖമാ വിശുദ്ധേരാടുേമാപ്പം അങ്ങയുെട അളവി�
മഹതവ്െപ്പടു� അവര്ടയാവുകയുെച�െട. എേപ്പാഴും എേന്ന�ം .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

നാലാം ദിവസം
ധയ്ാന: "അവിശവ്ാസിെളയും ഇതുവെര എെന്ന അറിയാത്തവെര എെന്റ അടു
െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും സഹതാപാതനായ ഈേശാ, അങ്ങാകു� േലാകം മുഴുവെന്റയു.
ദയാനിര്രമായ അങ്ങയ ഹൃദയത് അവിശവ്ാസികളുെടയും അങ്ങെയ അറിയാത്ത
ആത്മാക സവ്ീകരിക്ക. അങ്ങയുെട കൃപാകിര അവെര �കാശിപ്പി�കയും അ
ഞങ്ങേളാട് േചര അവരും അങ്ങയുെട മഹനീയമായ കൃപെയ വാ�വാനിടയ െച�െട.
കരുണാസമ്പന്നമായ അങ്ങയുെ നി�ം അക� േപാകാന് അവെര അനുവദിക്ക.
നിതയ്നായ പിതാേ, അങ്ങയ വിശവ്സികത്തവരും അ അറിയാത്തവരുെമങ, ഈേശായുെട
ദയ നിറഞ്ഞ ഹൃദയ സ്ഥാ ലഭിച്ചിരി�ന്ന ആത്മാക് അങ്ങയുെട കരുണാകട
ഉണ്ടാകണ. സുവിേശഷ െവളിച്ചത്തിേലക്ക് അവെര ആ. അങ്ങെയ േസ്നഹി�
ആനന്ദ�ദമായ അനുഭവമാെണന്ന് ഈ  അറിയുന്. അങ്ങയുെട കരു സമൃദ്ധി
പുക�വാ ഇവര് വരേമകണേമ. എേപ്പാഴും എേ ആേമ് .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി

അഞ്ചാം ദിവ
ധയ്ാന: "കേത്താലിക്കാ സ നിന്ന് േവരരി�േപായ സേഹാദരങ്ങെള ഇ എെന്റ അടു
െകാ�വരിക."

�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള, നന്മയ ഉറവിടേമ, അങ്ങയുെട �കാശം അേനവ്ഷി�ന
അങ്ങനിരസി�കയി�േ�ാ. േവര്രി�േപായ സേഹാദരങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള
ദയാപൂരമായ ഹൃദയത് സവ്ീകരിക്ക. അങ്ങയുെട �കാശം ന�ി സഭയുെട ഐകയ്ത
അവെര ആനയിക്കണ. സഹതാപസംപൂരമായ അങ്ങയുെട ഹൃദയത�ം അക� േപാകുവാ
അവെര അനുവദിക്ക. പകരം അവര് അവിെട സ്ഥാനം ന�ി അങ് കൃപാസമൃദ്ധ
പുക�വാനിടയാകെ.
നിതയ്നായ പിതാേ, േവര്രി�േപായ സേഹാദരങ്ങളുെടേ, �േതയ്കിച, അങ്ങയു
�സാദവരങ്ങെള നിരസി� മനപൂ െതറ്റി നിലനില്ന്നവരുെടേ അങ്ങയുെട ദയാദ
തിരികണേമ. അവരുെ പരാജയങ്ങെള അങ്ങ് പരിഗണി. അങ്ങയുെട പ അവേരാടുള
േസ്നഹ അവര് േവണ്ടി എറ്റ സഹനവും  ഈേശായുെട ദയാസമൃദ് ഹൃദയത്തി
സ്ഥാനവും അങ്ങ് പരിഗണ. അങ്ങയുെട മഹനീയമായ കര പാടി�ക�വാന അവേരയും
അേങ്ങ സവിധത്ക്ക് അടുപ്പ. എേപ്പാഴും എേന്ന�ം .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി

ആറാം ദിവസം
ധയ്ാന: "എളിമയും ശാതയുമുള്ളവരുേടയും െകാ�കുട്ടികളുേടയും എെന്റ സമീേ
െകാ�വരിക."
�ാര്ന:ഏറ്റവും കരുണയുള, "ഞാന്ന്തശീല വിനീതനുമാകയാ എന്നില� 
പഠി�വിന " എന്ന് അ�ത അരുളിെച�ി�ണ്ട. വിനീത ഹൃദയരുെടയും ശിശുക്ക
ആത്മാക അങ്ങയുെട കരുണാരമായ ഹൃദയത്ത സവ്ീകരിക്ക. സവ്രസ്ഥന
പിതാവിെന്റ �ിയെപ്പട്ടവരെത്ത മുഴ ആനന്ദിപ്പി� ഈ ആത്മാക്ക.
ൈദവസിംഹാസനത്തിനു മുമ്പാെക സുഖസു പൂെച്ച�കളാ . അവയുെട
മധുരസുഗന്ധ ൈദവം തെന്ന സേന്താ. ഈേശായുെട കനിവു നിറഞ്ഞ ഹൃദ
ആത്മാക്കരു നിതയ്േഗഹമാ. േസ്നഹത്തിെന്റയും കരുണയുെടയും ഒരു 
എേപ്പാ പാടിെക്കാണ്ടിരി�കയും.
നിതയ്നായ പിതാേ, കനിവി�റവായ ഈേശായുെട ഹൃദയത മറഞ്ഞിരി െകാ�കുട്ടികളു,
ശാന്തതയും എളിമയുള്ളവരുെടയും ആത അങ്ങയുെട ദയയുള്ള ദ പതിക്കണ.
അേങ്ങ പു�െന്റ ഏറ് �തിച്ഛായകളാണ . ഭൂമിയി നി�യരുന്ന അവരുെട 
സവ്രത്തി അങ്ങയുെട സിംഹാസനം വെര . കരുണയുെട പിേവ, സര്നന്മകളുേട
ഉറവിടേമ, ഈ ആത്മാക്കേളാടുള് േസ്നഹഹെത്ത�, അേങ്ങ�് ഇവരില
�സാദെത്ത�തിയും  യാചി��. േലാകം മുഴുവേനയും അങ്ങ് അനു�. അങ്ങെന എ
ആത്മാക്കളും ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുെട ക പാടി�ക�വാന് ഇടവരെട. എേപ്പാഴ
എേന്ന�ം ആേ .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

ഏഴാം ദിവസം
ധയ്ാന: "എെന്റ കരു മഹതവ്െപ്പടു�കയും വാ�കയും െച�ന്നവരുെട ആത്മാക
സവിേധ െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള, അങ്ങയുെട ഹ േസ്നഹം തെന്നയാ. അങ്ങയു
കരുണയുെട ആഴെത്ത പുക� ആത്മാക് അങ്ങയുെട ഹൃദയ അഭയം നല്ണെമ.
ൈദവത്തിെന്റ ശ�ി സവ്ീകരിച്ച് േ�ഷ്ഠത നിറഞ ഈ ആത്മാക . ദുഃഖങ്ങ
നടുവിലും അങ്ങയുെട കാര ആ�യിച്ച് അവ മുേന്നാ� േപ. (ഈേശായുമായി
ഐകയ്െപ്പട്ടിരി�ന്ന  മാനവേലാകെത്ത മുഴ തങ്ങളുെട േതാളു സംവഹി��.
ഈ ആത്മാ കഠിനമായി വിധിക്കെപ്പട.) ഈ ജീവിതത്ത നി� പിരിയുേമ്പ അങ്ങയു
കരു അവെര ആലിംഗനം െച�് സവ്ീകരി�.
നിതയ്നായ പിതാേ, ഈേശായുെട കരുണയുള്ള ഹൃദയത്തിെല അംഗങ അളവി�ാത്
കരുണെയ പാടി�ക�ന്നവരുമായ ആത്േമല് അങ്ങയ ദയാദൃഷ്ടി പതിക. ജീവി�ന്
സുവിേശഷങ്ങള ഈ ആത്മാക . കരുണയുെട �വൃത്ത അവരുെട ൈകകള
നിറഞ്ഞിരി. സേന്താഷത നിറ�തുളു�ന്ന അവരുെട ഹൃദയം അ കാരുണയ്ത്ത
ഒരു ഗീത ആലപി��. അങ്ങയ അവര് സമര്ച്ചിരി�ന്ന �ത ശരണത്തിന
അനുസൃതമായി അവേരാട് കരുണകാണിക്കണേമെയന്ന് ഞ യാചി��. അങ്ങയു
അളവി�ാത്ത കരുണെയ പുക�ന്നവെര ജീവി �േതയ്കിച്ച് മരണസമയ�ം സംരക്ഷി
ഈേശായുെട വാഗ്ദാനം അവ പൂര്യാകെട. എേപ്ഴും എേന്. ആേമ് .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

എട്ടാം ദിവ
ധയ്ാന: "ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്ത് അട�െപ്പട്ടിരി�ന്എെന്റ അടു െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുണയുള, കരുണയാണ അങ് ആ�ഹി�ന്നെതന്ന് അ� 
അരുളിയി�ണ്ട. ശുദ്ധീകരണസ്ഥല�ള്ള എ�ാ ആത്മാക്കേളയും അങമായ
ഹൃദയത് ഞാന് സമര്��. അേങ്ങ�് വള �ിയെപ്പട്ടവെരങ്കിലും അങ്ങ
പൂര്യാേക്കണ്ടവരാ . അങ്ങയുെട ഹൃദ നി�ം പുറെപ്പട്ട ര�വും
അഗ്നിജവ്ാല ശമിപ്പിക. അങ്ങെന അങ്ങയുെട കരുണയുെട ശ�ി  പുകെപ്പട.
നിതയ്നായ പിതാേ, ഈേശായുെട ദയ നിറഞ്ഞ ഹൃദ സ്ഥാന ശുദ്ധീകരണസ്ഥല
ആത്മാക്കളു അങ്ങയുെട കരുണാകടാക്ഷം ഉ. ഈേശാ സഹിച്ച കയ്�നി
േ�ശങ്ങെള �തി, അവിടുെത്ത ആത് നിറഞ്ഞ എ�ാ സഹനങ്ങെള �തിയു അങ്ങേയാ
യാചി��. നീതിവിധിക് വിേധയരായിരി�ന്ന ആത്മാക്ക അങ്ങയുെട കാരു
വര്ക്കണ. അങ്ങയുെട �ിയ പു�നായ ഈേശായുെട തിരുമുറിവുകളിലൂെട മാ�ം
േനാക്കണ. അങ്ങയുെട ദയ�ം നന്മ�ം അതിരുകളിെ� ഉറ� വിശവ്സി�. ആേമന് .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

ഒമ്പതാം ദിവ
ധയ്ാന: "മന്ദതയ നിപതിച്ആത്മാക്കെള എെന്റ അടു െകാ�വരിക."
�ാര്ന: ഏറ്റവും കരുനായ ഈേശാെയ, അങ് കാരുണയ്ം തെന്ന. അങ്ങയു
കനിവുനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിേല ബാധിച്ച ആത്മാക്ക െകാ�വരു. ജീവനറ്
ശരീരങ്ങെളേപ് ആറിത്തണുത്ത ഈ ആത്മാെട േസ്നഹാഗ്നിജവ്ാ ഒരിക്കടി
എരിയിേക്കണ. ഏറ്റവും കാരുണയ്മു, അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്തിെ ശ�ി ഇവരില
�വര്പ്പിേക്. അങ്ങയുെട േസ്ന തീക്ഷ്ണതയിേലക്ക് ഇവെര ആന.
പരിശുദ്ധമായ േസ്നഹത്തിെന്റ ദ െചാരിയണേമ. എെനന്നാ യാെതാ�ം അങ്ങയു
ശ�ിക്ക് അതീതമ�േ.
നിതയ്നായ പിതാേ, ഏറ്റവും ദയയുള്ള ഈേശായുെട സ്ഥാന മന്ദതബാധി
ആത്മാക്കളു അങ്ങയുെട ദയാദൃഷ്ടി പതി. കാരുണയ്ത്തിെന്റ , അേങ്ങ പു�
കയ്േപ്പറിയ പീഡകെള �ത കുരിശെല മൂ� മണി�ര േനരെത്ത സഹനെത്ത �ത
ഞാനങ്ങേയ യാചി��. അവരും അങ്ങയുെട അഗാധമായ കാര
മഹതവ്െപ്പടു�വാനിടയ. ആേമ് .
1 സവ്ര. 1 നന. 1 �ി.

ലുത്തീ
കര്േവ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
മിശിഹാേയ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
കര്േവ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
മിശിഹാേയ! ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ
മിശിഹാേയ! ദയാപൂര് ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ
സവ്ര്യ പിതാവായ ൈദവേമ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
പു�നായ ൈദവേ! േലാകത്തിെന്റ വിേമ, ഞങ്ങളേമല് കരുണയുണ്ടാ
�ഷ്ടാവിെന്റ ഏറ്റം വലിയ വിേശഷണമായ ൈദവക! (�തിവചനം: ഞങ്ങളങ്
ശരണെപ്പ)
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ അളവി�ാത്ത േസ്നഹമായ!
പരിശുദ്ധ �ീതവ്ത്തിെന്റ അ�ാഹയ് രഹസയ്മായ !
അത�ന്നതെന്റശ�ിയുെട കടനമായ ൈദവകാരുണയ്!
അമാനുഷസൃഷ്ടി െവളിെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ൈ!
ഇ�ാ�യില നി� നെമ്മ വിളിച്ച ൈദവകാര!
�പഞ്ചെത്ത  ചൂ� നിലന്ന ൈദവകാരുണ!
ഞങ്ങള അമര്ത വിത�ന്ന ൈദവകാരുണ!
അര്�ന്ന ശിക്ഷ നി� ഞങ്ങെള രക്ഷി�ന്ന ൈദവക!
പാപത്തിെന്റ ദുര നി� നെമ്മ ഉയന്ന ൈദവകാരുണ!
സൃഷ്ടേലാക ഞങ്ങളുെട നീതീകരണമായ ൈദവകാരു!
ഈേശായുെട തിരുമുറിവു നിെന്നാഴുകുന്ന ൈദവക!
ഈേശായുെട പരിശുദ്ധ ഹൃ നി�ം പുറെപ് ൈദവകാരുണയ്!
കരുണയുെട മാതാവായി അമലമേനാഹരിയായ പരിശുദ്ധ മറിയെതയ ൈദവകാരുണയ്!
ൈദവരഹസയ്ങ്ങളുെട െവളിെപ് �കാശിതമായ ൈദവകാരുണയ്!
സാര്�ീകസഭയുെട സ്ഥാപനത �കടിതമായ ൈദവകാരുണയ്!
പരിശുദ്ധ കൂദാ �കടമായിരി�ന്ന ൈദവകാരേമ!

മാേമ്മാദീസായിലും പാപസങനത്തിലും �കടമായിരി�ന്ന ൈദവകാ!
പൗേരാഹിതയ്ത്തിലും ദിവയ്ബലിയിലും �ദാനം െച�െപ്പട്ടിരി�ന്!
�ിസ്തീയ വിശവ്ാസത്തിേല� ഞങ്ങെള ക്ഷണിച്ച!
പാപികളുെട മാനസാന്തര െവളിെപ്പടുത ൈദവകാരുണയ്!
നീതിമാന്മാരുെട വിശുദ്ധീ �കടമായ ൈദവകാരുണയ്!
വിശുദ്ധെര തയിെലത്തിക് സഹായി�ന്ന ൈദവകാരുണ!
േരാഗികളുെടയും സഹി�ന്നവരുെടയും ആേരാഗയ്പാ�മായ ൈദവ!
വയ്ഥിതഹൃദയരുെട ആശവ്ാസമായ ൈദവകാര!
നിരാശയില േവദനി�നവരുെട �തീക്ഷയായ ൈദവകാരു!
എ�ാ മനുഷയ്േരയും എ�ായ്േപ്പാഴും എവിെടയും അനുഗമി�ന്ന!
�സാദവരങ്ങള മുന്നാസവ്ാദനംന്ന ൈദവകാരുണ!
മരി�ന്നവരുെട ആശവ്ാസമായ ൈദവകാര!
അനു�ഹീതരുെട ആനന്ദമായ ൈദവകാര!
എ�ാ വിശുദ്ധരു കിരീടമായ ൈദവകാരുണയ്!
അ�തങ്ങളുെട വറ്റാത്ത ഉറവയായ ൈദവ!
കുരിശി േലാകെത്ത രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുെട േമലുള്ള എറ്റവും വലിയ കരുണ 
കുഞ്ഞ.
കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
എ�ാ ദിവയ്ബലികളിലും ഞങേവണ്ടസവ്യം സമര്�െകാണ്ടിരി�ന്ന ൈദവത്തിെന
കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
അങ്ങയുെട അളവി�ാത്ത ക േലാകപാപങ്ങെള�ാം നീ�ന്ന ൈദവത്തിെന
കര്േവ, ഞങ്ങളുെട �ന േകള്ണേമ.
കര്േവ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
മിശിഹാേയ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
കര്േവ! ഞങ്ങളുെട കരുണയുണ്ടാ
കര്വിെന്റ എ�ാ സൃഷ്ടികളിലും അവിടുെത്ത മൃദുവായ ക.
കര്വിെന്റ കരുണ ഞാെന�ം പാടി�.

�ാര്ക്ക
ൈദവേമ അങ്ങയുെട കഅനന്തവും അങ്ങയുെട ദയ വറ്റാ. ദയാപൂര് ഞങ്ങെ
േനാക്കണ. ഞങ്ങളുെട അങ്ങയുെട  വര്പ്പിക്. അങ്ങെന ഞങ്ങളുെട 
പരീക്ഷകള മനം മടുക്ക അങ്ങയുെട തിരുമന�തെന്നയായ കാരുണയ
വിേധയരാകെട. കാരുണയ്ത്തിെന്റ രാജേയാടും പരിശുദ്ധാത്മാേവാ വസി�ന്നവനുമ
ഞങ്ങളുെട കവായ ഈേശാ ഞങ്ങ കാരുണയ്ം പക തരെട. എേപ്പാഴും എേന്ന�ം
.

