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ഒരു പാലം പണിയണം
അതുറപ്പുള്ളതാക്കാന് ഏന്റതങ്കിലും
രുട്ടിയുന്റട രക്തം സവണം നിംബാലു എന്ന
സരാക്തത്തലവന്റെ നിർസേശം
അനുചരന്മാർ നിറസവറ്റി ക്രാമത്തിൽ
രടന്ന്്ഏഴു വയസ്സുള്ള ഒരു ദപതലിന്റന
പാട്ടിലാക്കി അവർ അവരുന്റട
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ഞങ്ങളുന്റട പിതാവായ വി യൗസേസപ്പ
അങ്ങിൽ ആക്ശയിക്കുന്നവന്റര അങ്ങ്
ഒരിക്കലും ഉസപക്ഷിക്കുരയില്സല്ാ
ആദ്ധയാത്മിരവും ഭൗതിരവുമായ
അനുക്രഹങ്ങളാൽ അവന്റര അങ്ങ്
േപന്നരാക്കുന്നു ഭക്തവത്സലനായ
പിതാസവ അങ്ങ് ദദവത്തിൽനിന്നും
ക്പാപിച്ചിരിക്കുന്ന മഹതവം
അനയാദൃശയമാണ് ഞങ്ങൾ
ക്പതയാശപൂർവം ആദ്ധയാത്മിരവും
ശാരീരിരവുമായ എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനായി
അസങ്ങ േവിധത്തിലണയുന്നു ഞങ്ങന്റള
േഹായിക്കണസമ

ക്രാമത്തിൽ ദക്രസ്തവാന്തരീക്ഷത്തിൽ
വളർന്ന ആ രുട്ടി രാടന്മാരുന്റട
വേതിയിൽ വന്നസപ്പാൾ സപടിച്ചുവിറച്ചു
സപായി നിരപരാധിയായ ആ
പിഞ്ചുരുഞ്ഞിന്റെ രഴുത്തറുത്തു രക്തം
ചിന്തുവാന് ആ രശ്മലന്മാർ
രത്തിയുമായി നിന്നു നിസ്സഹായനായ
ദപതൽ വാവിട്ട് രരയുര മാക്തം
ന്റചയ്തു അത്ഭുതം എന്നു പറയന്റട്ട
സരാക്തത്തലവന് മരണനിമിഷങ്ങൾ
എണ്ണിക്കഴിയുന്ന രുട്ടിയുന്റട രഴുത്തിൽ
േൂക്ഷിച്ചുസനാക്കി തീപ്പന്തത്തിന്റെ
അരുണക്പഭയിൽ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും
ഉണ്ണീയീസശായും നിൽക്കുന്ന ന്റമഡൽ
മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു രണ്ണുരളിൽ
രാരുണയവും മുഖ്ത്ത് മാധുരയവും
വഴിയുന്ന ഒരു താപേന്
ഓമനദപ്പതലിന്റന മാസറാടുസചർത്ത്
നിറുത്തിയിട്ടുള്ള ചിക്തം

േവർഗ

നന്മ

ക്തി

വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
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മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
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മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ

ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ

നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
മിശിഹായുന്റട

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്നസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

പരിശുദ്ധ അെ സയശുവിന്റന രർഭം
ധരിക്കണന്റമന്നതും ദദവ നനിയുന്റട
അഭിമാനന്റത്ത േംരക്ഷിസക്കണ്തും
ദദവീര രഹേയമായിരിന്നു. അതിനാൽ
അവൾക്ക് അനുസയാ യനായ ഒരു വരന്റന
ദദവം ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തതു. ദാവീദു
വംശ നായ യാസക്കാബിന്റെ പുക്തന്
യൗസേപ്പിന്റന, ദദവം തന്റെ അനന്ത
ജ്ഞാനത്താൽ ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു. ഈ
ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്പു മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
മഹതവന്റത്ത അപാരമാക്കി തീർക്കുന്നു.

േുരൃത പം
നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ ഞങ്ങൾക്കു
സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തു പിതാവായി
സേവനം അനുഷ്ഠിസക്കണ് വയക്തിയാണ്
സ ാേഫ് എന്നത്, അസേഹം മർത്തയനായി
ഉരുവാരുന്നതിന് മുന്ന്റപ ദദവം
പദ്ധതിയിട്ടിരിന്നതാണ്. ഒരു വയക്തിന്റയ
അോധാരണമായ ഒരു ദൗതയം
നിർവഹിക്കുവാനായി ദദവം
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുസപാൾ മറ്റുള്ളവന്റര
അസപക്ഷിച്ച് ആ വയക്തിക്ക് ചില
രുണങ്ങളും സമന്മരളും
ഉണ്ായിരിസക്കണ്താണസല്ാ.
സലാരാരംഭം മുതൽ അവോനം വന്റര
ന്മന്റമടുത്തിട്ടുള്ള എല്ാ മനുഷയരിലും
വച്ച്, ദദവം ഏറ്റവും രൂടുതൽ സ്സനഹ
വായ്സപാടുരൂടി വി. യൗസേപ്പിന്റന
ദദവ നനിയുന്റട വിരക്ത ഭർത്താവും
സലാരനിയന്താവായ
ഈസശാമിശിഹായുന്റട
വളർത്തുപിതാവുമായി നിസയാരിച്ചതിൽ
നിന്നും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ മഹതവം
എക്ത വലുതാന്റണന്ന് നെുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാന് ോധിയ്ക്കും.
അദൃശയമായതും ഉന്നതസ്ഥാനം
അലങ്കരിക്കുവാന് മനുഷയരിൽ നിന്നും
ഏറ്റവും അനുസയാ യനായ വയക്തിന്റയ
ദദവം ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു. അതും മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ മഹതവന്റത്ത
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സയശുക്രിസ്തുവിന്ന്ററ നനം
ഇക്പരാരമായിരുന്നു: അവന്ന്ററ
മാതാവായ മറിയവും സ ാേഫും
തെിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം
രഴിഞ്ഞിരിന്റക്ക, അവർ
േഹവേിക്കുന്നതിനുമുപ് അവൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രർഭിണിയായി
രാണന്റപ്പട്ടു (മത്തായി 1:18).
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്ന്ററ തിരന്റഞ്ഞടുപ്പ്
ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുന്റട പാപം
നിമിത്തം മാനവരാശി ദപശാചിരമായ
ബന്ധനത്തിലരന്റപ്പട്ടു. എന്നാൽ
ദദവത്തിന് മാനവരുലസത്താടുള്ള
രാരുണയം നിമിത്തം തന്റെ ക്പിയ പുക്തന്റന
വാഗ്ദാനം ന്റചയ്തു. ദദവം തന്റന്ന
മനുഷയനായി അവതരിച്ച്
പരിക്താണനരൃതയം നിർവഹിക്കുര
എന്നതായിരുന്നു അവിടുന്റത്ത പദ്ധതി.
ദദവരുമാരന് മനുഷയ ന്മം
വരിക്കുന്നതിന് മാതൃതവപദം
അലങ്കരിക്കുവാന് നിതയരാലം
മുതൽതന്റന്ന രനയരന്റയ ദദവം
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു.

പിതാവായ ദദവം ഒരു അത്ഭുതം
ക്പവർത്തിച്ചാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തത് എന്നാണസല്ാ
ഐതിഹയം. അതുസപാന്റല ദദവം

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്പവർത്തനത്താൽ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
നന്റെയും േവിസശഷമാം വിധം
സ്സനഹിച്ച് തിരുേഭയിൽ ക്പസതയര
ദൗതയനിർവഹണത്തിനായി
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തിരിക്കുരയാണ്. ദദവം
നെിൽ നിന്ന്്ക്പതീക്ഷിക്കുന്നത്
എന്താന്റണന്ന്്മനസ്സിലാക്കി
അതിനനുേരിച്ച് നെുന്റട ീവിതം
നയിക്കുസപാൾ മാക്തസമ നെുന്റട ീവിതം
ോഫലയമടയുരയുള്ളൂ. ീവിതവി യം
വരിക്കുന്നതിനും ഇത് അതയാവശയമാണ്.
ഏതായാലും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ദാവീദ്
രാ വംശത്തിന്റെ അഭിമാനപാക്തവും
േരല മനുഷയ വയക്തിരളിലും
ആദരണീയനുമാന്റണന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ആവശയന്റപ്പട്ടു. അങ്ങന്റന അയാൾ ഉത്തമ
മനസ്താപസത്താടു രൂടി
പാപേങ്കീർത്തനം നിർവഹിക്കുരയും
നല് മരണം ക്പാപിക്കുരയും ന്റചയ്തു.
പം
ദാവീദു രാ വംശത്തിൽ പിറന്ന വി.
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് േരല മനുഷയ
വയക്തിരളിലും ഉന്നതമായ
മഹതവത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും
അർഹനായിത്തീർന്നസല്ാ.
വന്ദയപിതാസവ, അസങ്ങ മക്കളായ
ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങളുന്റട
അഭിമാനപാക്തവും േഭാമാതാവിന്റെ
വിശിഷ്ട േന്താനങ്ങളുമായി
തീരുവാനുള്ള അനുക്രഹം ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണസമ. ദദവത്തിന്റെ
േവിസശഷമായ സ്സനഹത്തിന് അങ്ങ്
പാക്തമായതു സപാന്റല ഞങ്ങൾ
ദദവമക്കൾ എന്നുള്ള മഹനീയ
പദവിക്കനുസയാ യമായ ീവിതം
നയിക്കുവാന് അങ്ങ് ഞങ്ങന്റള
ക്പാപ്തരാസക്കണസമ.

േംഭവം
മാർ ന്റേയിൽസ് പട്ടണത്തിൽ വിശവാേം
പരിതയ ിച്ച് ഒരു മനുഷയന്
അേന്മാർഗിര ീവിതം നയിച്ചിരുന്നു.
876-ൽ ഇയാൾക്ക് മാരരമായ ഒരു സരാരം
പിടിന്റപട്ടു. ഇയാളുന്റട പരിതാപരരമായ
ആദ്ധയാത്മിരത്തരർച്ചയും സരാരവും
നിമിത്തം ബന്ധുമിക്താദിരൾ
ഭയവിഹവലരായി.
മരണാവസ്ഥയിന്റലങ്കിലും ഇയാൾക്കു
മന:പരിവർത്തനം ഉണ്ാരണന്റമന്നു
രരുതി, ഉറ്റബന്ധുക്കൾ പല
ഉപസദശങ്ങളും നൽരി. എന്നാൽ
യാന്റതാരു വയതയാേവും ആ മനുഷയനിൽ
ഉണ്ായില്. അയാൾ രിടന്നിരുന്ന
ന്റതാട്ടടുത്ത മുറിയിൽ രുടുംബാംരങ്ങൾ
മാർ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ േവരൂപം
സ്ഥാപിച്ച് ക്പതിഷ്ഠയും ക്പസതയര
ക്പാർത്ഥനയും നടത്തി. പങ്ങൾ
നിർത്തുസപാൾ അടുത്ത മുറിയിൽ
രിടക്കുന്ന അയാൾ േവരുടുംബാംരങ്ങന്റള
അധിസക്ഷപിക്കുരയാണ് ന്റചയ്തത്.
എന്നാൽ ക്പാർത്ഥനയുന്റട ഒപതാം
ദിവേം ഏവർക്കും വിസ്മയം
നിപ്പിക്കുമാറ് ആ മനുഷയനിൽ
ഭാവമാറ്റമുണ്ായി. ഒരു ദവദിരന്
േമീപത്തണയുവാന് സപാലും
അനുവദിക്കാതിരുന്ന ആ മനുഷയന് ഉടന്റന
ഒരു ദവദിരന്റന വിളിക്കണന്റമന്ന്

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തി.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
അനുമാനിക്കാന് ോധിക്കും
ദദവപിതാവിന്റന ക്പതിനിധീരരിച്ച്
േുതനായ ദദവത്തിന്റെ
വളർത്തുപിതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം വി
യൗസേപ്പിന്റന മന്ററ്റല്ാ വിശുദ്ധരിലും
മാലാഖ്ാമാരിലും
അതീതനാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്്
തന്നിമിത്തം വി യൗസേപ്പ് േർവരുണ
േപൂർണ്ണനാണ്

േുരൃത പം
വിസവരമതിയായ വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
നന്മ ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുവാനുള്ള വിസവരം
ഞങ്ങൾക്ക് നൽരണസമ.

വരക്പോദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന
മണ്ഡലത്തിലാണ് അസേഹം ീവിച്ചന്റതന്ന
രാരയത്തിൽ തർക്കമില് മിശിഹായിൽ
ദദവേവഭാവവും മനുഷയേവഭാവവും
ഏര വയക്തിയിൽ േസെളിക്കുന്ന
അത്ഭുതക്പക്രിയയ്ക്ക്
അഥവാ ഉപസ്ഥിതിബന്ധന്റമന്ന്്
ദദവശാസ്ക്തജ്ഞന്മാർ അഭിേംസബാധന
ന്റചയ്യുന്നു ആ തലസത്താടു ബന്ധന്റപ്പട്ടാണ്
വി യൗസേപ്പിന്റെ വയക്തിതവം രൂപം
നെുക്ക് രാണാന് ോധിയ്ക്കും
മാംേമായ വചനസത്താട്
ദദവമാതാവായ രനയര രഴിഞ്ഞാൽ
ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം
പുലർത്തിയിരുന്നത്
വി യൗസേപ്പായിരിന്നു വി യൗസേപ്പ്
ഈസശാമിശിഹാസയാടു രൂടിയും
ഈസശാമിശിഹായ്ക്കു സവണ്ിയുമാണ്
േർവതും ക്പവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്

എല്ാവരും അവന്റനപ്പറ്റി ക്പശംേിച്ചു
പറയുരയും അവന്ന്ററ നാവിൽനിന്നു
പുറന്റപ്പട്ട രൃപാ വചസ്സു സരട്ട്
അദ്ഭുതന്റപ്പടുരയും ന്റചയ്തു ഇവന്
സ ാേഫിന്ന്ററ മരനസല് എന്ന് അവർ
സചാദിച്ചു ലൂക്കാ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മഹതവം
ദദവം ഒരു വയക്തിന്റയ ഒരു ക്പസതയര
ദൗതയനിർവഹണത്തിസനാ സ ാലിസക്കാ
ീവിതാന്തസ്സിസലസക്കാ ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്താൽ
അതിനാവശയമായിട്ടുള്ള എല്ാ
ആദ്ധയാത്മിരവും ഭൗമിരവുമായിട്ടുള്ള
ദാനങ്ങളും ആ വയക്തിക്ക് നൽരുന്റമന്ന്
വി സതാമസ് അരവിനാസ്
അഭിക്പായന്റപ്പടുന്നു മനുഷയ ന്മം വരിച്ച
ദദവത്തിന്റെ വളർത്തുപിതാവും
ദദവമാതാവായ പ രനയരയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവും എന്ന
മസഹാന്നതമായ ദൗതയം
നിർവഹിക്കുവാനായി ദദവം വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു അസപ്പാൾ
അതിനാവശയമായ എല്ാ ദാനങ്ങളാലും
ദദവം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന
േപന്നനാക്കി

പരിശുദ്ധ രനയരാമറിയത്തിന്റെ വിരക്ത
ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ
വി യൗസേപ്പിന് ദദവമാതാവിസനാടു
അടുത്ത ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും
ലഭിച്ചിരിക്കണന്റമന്ന് നയായമായി
അനുമാനിക്കാന് ോധിക്കും വിശുദ്ധ
ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ് രണ് േവപ്നത്തിൽ
ദിവയേൂരയനായ ഈസശാമിശിഹായും
ചക്ന്ദന്റന
പാദപീഠമാക്കിയിരിക്കുന്നവളായ
പ രനയരയും മറ്റ് വിശുദ്ധരും
ബഹുമാനിക്കുരയും സ്സനഹിക്കുരയും
ന്റചയ്യുന്നുണ്് അതിനാൽ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റെ സ്ഥാനമാഹാത്മയം
അതുലയമാന്റണന്നു അനുമാനിക്കാം

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാന്റവന്ന
ദൗതയനിർവഹണത്താൽ വി യൗസേപ്പ്
പിതാവായ ദദവത്തിന്റെ സ്ഥാനം
അലങ്കരിക്കുന്നു പ രനയരയുന്റട വിരക്ത
ഭർത്താന്റവന്ന നിലയിൽ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മഹനീയ വരവും
വി യൗസേപ്പിനുണ്് ഇതിൽ നിന്റന്നല്ാം
വി യൗസേപ്പിന്റെ മഹതവം നമുക്ക്
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ അഭയം ക്പാപിക്കുന്നു
ആദ്ധയാത്മിരവും ഭൗതിരവുമായിട്ടുള്ള
അനുക്രഹങ്ങൾ അസങ്ങ േർവ വല്ഭമായ
മാദ്ധയസ്ഥത്താൽ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു
തസരണസമ ഞങ്ങളുന്റട ബലഹീനതരളിൽ
അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്പതയാശയും
േസങ്കതവുമാരുന്നു

േംഭവം
മദയപാനിയായ ഒരു മനുഷയന്റെ വീട്ടിൽ
എന്നും വലിയ രലാപമായിരുന്നു എല്ാ
ദിവേവും േന്ധയാേമയത്ത് അയാൾ
മദയപിച്ച് വീട്ടിൽ വരും ഭാരയസയയും
രുട്ടിരന്റളയും രാരണമില്ാന്റത
തല്ിച്ചതയ്ക്കും ഇതിനാൽ വളന്റര
സേശങ്ങൾ േഹിച്ച അയാളുന്റട ഭാരയ ഒരു
ദിവേം ഇങ്ങന്റന പറഞ്ഞു
മദയപിക്കരുന്റതന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ്
അതു രാരയമാക്കുരയില്
എന്തുതന്റന്നയായിരുന്നാലും ശരി
ഇന്നുമുതൽ നെുന്റട രുടുംബന്റത്ത
തിരുക്കുടുംബത്തിനു ക്പതിഷ്ഠിക്കുരയും
തിരുക്കുടുംബ പാലരനായ വി
യൗസേപ്പിസനാടു മാദ്ധയസ്ഥം
അസപക്ഷിക്കുരയും ന്റചയ്യുരയാണ്
ദയവായി അങ്ങ് ഈ ക്പാർത്ഥനയിൽ
പങ്കു സചരണം അതിനുസശഷം സപായി
മദയപാനം ന്റചയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക്
എതിർപ്പില് ഭാരയയുന്റട വാക്കുരൾ
അയാൾ േവീരരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ
േമാധാനം വിളയാടി നവനാൾ
അവോനിക്കുന്ന ദിവേം
രുടുംബനായരനിൽ വലിയ
പരിവർത്തനം ഉണ്ായി അയാൾ
മദയപാനം പാസട ഉസപക്ഷിച്ചു

േവർഗ

നന്മ

ക്തിതവ

വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ

പം

മിശിഹാന്റയ

ഭൂമിയിൽ പിതാവായ ദദവത്തിന്റെ
സ്ഥാനക്കാരനും പുക്തനായ ദദവത്തിന്റെ
വളർത്തുപിതാവും
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മണവാട്ടിയായ
പ രനയരയുന്റട വിരക്ത ഭർത്താവുമായ
വി യൗസേസപ്പ അങ്ങന്റയ
അനിതരോധാരണമായ വരങ്ങളാൽ
ദദവം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു
അവിടുന്റത്ത അതുലയമായ മഹതവം
ഞങ്ങൾ ക്രഹിച്ച് അങ്ങന്റയ
ബഹുമാനിക്കുവാനും
സ്സനഹിക്കുവാനും
പരിക്ശമിക്കുന്നതാണ് പാപിരളായ

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ
ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം

ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ

നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
മിശിഹായുന്റട

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്നസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

മഹതവമുള്ള മാർ യൗസേസപ്പ ഞങ്ങൾക്കു
സവണ്ി ക്പാർത്ഥിക്കണസമ

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിസവരിയായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ

നാലാം തീയതി

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

പരേയ ീവിതം ആരംഭിക്കുസപാൾ
സയശുവിന് ഏരസദശം മുപ്പതു വയസ്സു
ക്പായമായിരുന്നു അവന് സ ാേഫിന്ന്ററ
മരനാന്റണന്നു രരുതന്റപ്പട്ടിരുന്നു സ ാേഫ്
സഹലിയുന്റട പുക്തനായിരുന്നു ലൂക്ക

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അസേഹം
ലൗരിര േപത്തിസനക്കാൾ ആദ്ധയാത്മിര
േപത്തിന്റന വിലമതിച്ചിരുന്നു

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനം
മാനവരുലന്റത്ത രക്ഷിക്കുവാനായി
മനുഷയനായി അവതരിക്കുവാന് ദദവം
തിരുമനസ്സായി മാനവരാശിയിൽ നിന്നു
ദദവം ഇക്ോസയൽ നതന്റയ
അവിടുന്റത്ത ആരമനത്തിനു സവണ്ി
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത് ഒരുക്കിന്റരാണ്ുവന്നു
അവിടുന്ന്്അക്ബാഹന്റത്ത
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത് അസേഹവുമായി ഒരു
ഉടപടി ന്റചയ്തു അസേഹത്തിന്റെ
േന്തതിയിൽ സലാരത്തിന്റല േരല
നപദങ്ങളും
അനുരൃഹീതരായിരിക്കുന്റമന്ന്
പിതാവായ ദദവം അരുളിന്റച്ചയ്തു
അക്ബാഹത്തിന്റെ േന്താന പരപരയിൽ
നിന്നും ദദവം യാസക്കാബിന്റന
േവിസശഷമായി ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു
അസേഹന്റത്ത അനുക്രഹിക്കുരയും
ഇക്ോസയൽ എന്ന്്അഭിേംസബാധന
ന്റചയ്യുരയും ന്റചയ്തു

ആദയ പാപത്തിനുസശഷം രളന്റമാരുക്കിയ
സലാരരക്ഷരന്റെ ആരമനത്തിനു സവണ്ി
ദദവമാതാവായ പ രനയരന്റയയും
അവിടുന്റത്ത വിരക്ത ഭർത്താവും
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തു പിതാവുമായ
മാർ യൗസേപ്പിന്റനയും ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത്
േവിസശഷമായ ദാനങ്ങൾ നൽരി
അനുക്രഹിച്ചു ന്റരാണ്ാണ്
ദദവമാതാവായ മറിയത്തിന്റെ വിരക്ത
ഭർത്താന്റവന്ന സ്ഥാനത്തിനും ദാവീദ്
രാ വംശ രിൽ ദദവം ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തത്
മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റനയാണ്
ദദവം നന്റെ ഓസരാരുത്തന്റരയും
ദൗതയനിർവഹണത്തിനായി
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു അതനുേരിച്ച്
ീവിക്കുസപാൾ മാക്തസമ നെുന്റട
വയക്തി ീവിതം അനുക്രഹം
ക്പാപിക്കുരയും നെുന്റട ീവിതം
ധനയമാവുരയും ന്റചയ്യുരയുള്ളൂ
ശരിയായ ദൗതയസബാധം ഉന്റണ്ങ്കിൽ
വന്രാരയങ്ങൾ ക്പവർത്തിക്കാന്
നെുക്ക് ോധിക്കും അസപ്പാൾ ീവിതം
രൂടുതൽ ഹൃദയവും മസനാഹരവുമാരും

അസേഹത്തിന്റെ പുക്തന്മാരാണ്
ഇക്ോസയൽ നത അവന്റര ദദവം േവന്തം
നമായി ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു
ഇക്ോസയലിന്റല മറ്റു വംശങ്ങളിൽ നിന്നും
സവർതിരിച്ച് അനുക്രഹിച്ച് ഉടപടി
ന്റചയ്ത് അവിടുന്റത്ത ക്പിയന്റപ്പട്ട
ദദവ നമാക്കി മാറ്റി യാസക്കാബിന്റെ
പുക്തന്മാരിൽതന്റന്ന യൂദാന്റയ
സലാരപരിക്താതാവിന്റെ വംശമാക്കി
ഉയർത്തി അവരിൽ ക്പധാനി ദാവീദ്
രാ ാവായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ
വംശത്തിൽന്റപട്ട ആളായിരിന്നു നെുന്റട
പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പ്

േംഭവം
സരരളത്തിൽ മലസയാരക്പസദശത്തുള്ള ഒരു
ക്രാമത്തിൽ നടന്ന േംഭവമാണ് ഇത്
േന്ധയാേമയം ശക്തിയായി പുതുമഴ
ന്റചയ്യുന്നു ഇരുണ്ുമൂടിയ ആരാശം
ഭയങ്കരമായ രാറ്റും മഴയും വന്മരങ്ങൾ
രാറ്റിൽ രടപുഴരി മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു
ആരാശവും ഭൂമിയും നടുക്കുമാറ് രനത്ത
ഇടിയും മിന്നലും ഇതിനിന്റട വീട്ടിന്റല എട്ട്
വയസ്സുള്ള രുട്ടി മാപഴം ന്റപറുക്കുവാന്
സപായി ഇടിവാൾ ന്റവട്ടി തഴച്ചു
നിൽക്കുന്ന മാവിൽ നീല നിറമുള്ള തീയ്
ആളിപ്പടരുന്നതു രണ് രുട്ടിയുന്റട
മാതാപിതാക്കൾ വാവിട്ടു രരഞ്ഞു ആ
വീട്ടിൽ ക്പതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായ

ദദവത്തിന്റെ േവിസശഷമായ സ്സനഹം
വി യൗസേപ്പിൽ ക്പരടമാരുന്നുണ്്
സലാരരക്ഷരന്റെ വളർത്തു പിതാന്റവന്ന
സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന്
അനുസയാ യനായി മനുഷയ വംശത്തിൽ
ദദവം രന്റണ്ത്തിയത് വി
യൗസേപ്പിന്റനയാണ് രാ വംശ ന്റനങ്കിലും
വി യൗസേപ്പ് വളന്റര ദരിക്ദമായ

10

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
അരതിരളുന്റട േഹായമായ മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ രൂപത്തിന്റെ
മുപിൽ രൂടി അവർ
നിലവിളിച്ചസപക്ഷിച്ചു രാറ്റും മഴയും
സമഘരർജനവും പൂർവാധിരം
ശക്തിന്റപ്പടുരയാണ് അവർ
സനാക്കിനിൽന്റക്ക ഭയങ്കരമായ മന്ററ്റാരു
ഇടിവാൾ രൂടി ഭൂമിയിൽ
മിന്നിപ്പതിഞ്ഞു

ീവിക്കുവാന് സവണ് അനുക്രഹങ്ങൾ
വർഷിക്കണസമ
േവർഗ

നന്മ

ക്തിതവ

വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ

രുട്ടി നിന്ന സ്ഥലത്താണ്
ഇടിന്റവട്ടുണ്ായന്റതന്നു രണ്് എല്ാവരും
ഞടുങ്ങി അവരുന്റട ഹൃദയത്തിൽ തീ
ആളിപ്പടർന്നു അല്പേമയത്തിനുള്ളിൽ
എല്ാവന്റരയും
അത്ഭുതന്റപ്പടുത്തിന്റക്കാണ്് ആ
അരുമബാലന് വീട്ടിൽ രയറി അവന്റെ
രഴുത്തിന്റല േവർണ്ണമാലയുന്റട തിളക്കം
ന്റരാണ്ാണ് ഇടിമിന്നൽ ഭൂമിയിൽ വന്നത്
േവർണ്ണമാല ഉരുരിസപ്പായിരുന്നു പന്റക്ഷ
ബാലന് യാന്റതാരു അപരടവും
േംഭവിച്ചില് തങ്ങളുന്റട ഓമന മരന്റന
േംരക്ഷിച്ചത് മാർ ന്റയൗസേപ്പിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥ ശക്തി ഒന്നുമാക്തമാന്റണന്ന് ആ
രുടുംബത്തിന്റല എല്ാവർക്കും
സബാദ്ധയന്റപ്പട്ടു

മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ
മിശിഹാന്റയ

പം

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ

ദാവീദു രാ വംശ നായ മാർ യൗസേസപ്പ
അങ്ങ് ഇക്ോസയലിന്റെ േൂനവും
അഭിമാനപാക്തവുമസക്ത
സലാരപരിക്താതാവിന്റെ
ആരമനത്തിനായി ദദവം അസങ്ങ
ക്പസതയര വിധമായി ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തു
അസനരം അനുക്രഹങ്ങളാൽ
േമലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു മഹതവത്തിന്റെ
േിംഹാേനത്തിൽ
ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന പിതാസവ അസങ്ങ
വത്സലമക്കളായ ഞങ്ങന്റള
രരുണാപൂർവം രടാക്ഷിസക്കണസമ
ഞങ്ങൾ ഉത്തമമായ ക്രിസ്തീയ ീവിതം
നയിച്ച് രുടുംബത്തിന്റെ മണിദീപങ്ങളും
േമുദായത്തിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളും
തിരുസ്സഭയുന്റട ഉത്തമപുക്തരുമായി

ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ
ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ

നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
മിശിഹായുന്റട

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിസവരിയായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ
മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

ദാവീദിന്റെ പുക്തനായ മാർ യൗസേസപ്പ
തിരുേഭയുന്റട ഉത്തമ പുക്താരുവാന്
ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

അവന് ഇസതക്കുറിച്ച്
ആസലാചിച്ചുന്റരാണ്ിരിന്റക്ക
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന് േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ട് അവസനാടു പറഞ്ഞു
ദാവീദിന്ന്ററ പുക്തനായ സ ാേഫ്
മറിയന്റത്ത ഭാരയയായി േവീരരിക്കാന്
ശങ്കിസക്കണ്ാ അവൾ രർഭം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ് മത്തായി

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
വി യൗസേപ്പ് പ രനയരയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവ്

തന്നിമിത്തം ദദവ നനിയായ പ
രനയരാമറിയം രഴിഞ്ഞാൽ വി
യൗസേപ്പിന് േരല്വിശുദ്ധന്മാരിലും
ഉന്നതസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുന്റവന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം പ രനയരയുമായിട്ടുള്ള
നിരന്തര േഹവാേം വി യൗസേപ്പിന്റെ
വിശുദ്ധിന്റയ രൂടുതൽ പരിസപാഷിപ്പിച്ചു
വിവാഹ ീവിതത്തിൽ ഭാരയയ്ക്ക്
ഭർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധീരരണത്തിലും
ഭർത്താവിനു ഭാരയയുന്റട
വിശുദ്ധീരരണത്തിലും
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ുസപരും രൂടി
േന്താനങ്ങളുന്റട വിശുദ്ധീരരണത്തിലും
ക്ശദ്ധ പതിക്കുവാനുള്ള ഒരഭിസഷരമാണ്
േവീരരിക്കുന്നത്

ദദവം പരിശുദ്ധ രനയരന്റയ
അനാദിയിന്റല തന്റന്ന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത്
അവന്റള
ദദവമാതൃപദത്തിസലക്കുയർത്തി
ദദവ നനിയുന്റട മഹതവത്തിന്റനല്ാം
നിദാനം അവളുന്റട ദദവമാതൃതവമാണ്
മനുഷയന്റെ ബുദ്ധിക്കക്രാഹയമായ
അസനരം ദാനങ്ങളാൽ ദദവം തന്റെ
ദിവയ നനിന്റയ അലങ്കരിച്ചു അത്ന്റരാണ്്
തന്റന്ന േരല േൃഷ്ടിരളിലും നിന്ന് സവറിട്ട
ഒരാളാണ് പ രനയര ദദവമാതാവിന്റെ
വിരക്തഭർത്താവായി ദദവം
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത വി യൗസേപ്പിനും
തത്തുലയമായ ഒരു സ്ഥാനമുന്റണ്ന്നുള്ളത്
നാം അംരീരരിസച്ച മതിയാവൂ
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര
പൂരരങ്ങളാണ് ഭാരയയുന്റട
രുണങ്ങളിലും േപത്തിലും മറ്റ്
നന്മരളിലും ഭർത്താവിനും അവരാശം
േിദ്ധിക്കുന്നുണ്്

ദദവമാതാവായ പ രനയരന്റയ ഒരു
ക്പാവശയം രാണുന്നതു തന്റന്ന വളന്റര
വലിയ വിശുദ്ധിക്ക് നിദാനമാണ് വി
യൗസേപ്പ് ദദവ നനിയുമായി
നിതയേഹവാേത്തിൽ രഴിയുരയും
േഹരരിച്ച് ക്പവർത്തിക്കുരയും
സേവനമർപ്പിക്കുരയും ന്റചയ്തസപ്പാൾ
അത് എക്തമാക്തം അസേഹത്തിന്റെ
വിശുദ്ധിന്റയ പരിസപാഷിപ്പിച്ചു എന്ന്്
നെുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാരും
മുല്പ്പൂന്റപാടിസയറ്റു രിടക്കും
രല്ിനുമുണ്ാന്റമാരു േൗരഭയം എന്ന
രവിവാരയം എക്ത അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ്
പ രനയരസയാടുള്ള ോമീപയം വി
യൗസേപ്പിന്റന സയാരീയാക്കി തീർത്തു
ഭാരയാഭർതൃബന്ധം തിരുേഭയും
ക്രിസ്തുവും തെിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ
ഒരു ക്പതീരമാന്റണന്ന് അപ്പസ്സതാലനായ
ന്റപൗന്റലാസ് എസഫേൂേുരാർക്കു
എഴുതിയ സലഖ്നത്തിൽ
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു

അതിനാൽ േർവരുണരണങ്ങളാലും
േപൂർണ്ണമായ പരിശുദ്ധ നനിയുന്റട
ഭർത്താവായ വി യൗസേപ്പിനും പ
രനയരയുന്റട എല്ാ നന്മരളിലും
ദാനങ്ങളിലും ഭാരഭാരിതവം
വഹിക്കുന്നുന്റണ്ന്ന് അനുമാനിക്കാം ഒരു
രാ ാവ് തന്റെ പുക്തിക്ക്
വിവാഹാസലാചന നടത്തുസപാൾ
പുക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുരൂപനായ ഒരു
വരന്റന രണ്ുപിടിക്കുവാന്
പരിക്ശമിക്കുന്നു േപത്ത് േൗരുമാരയം
േവഭാവരുണം മുതലായവയിന്റലല്ാം
മിരച്ച ഒരു വയക്തിസയ അസേഹം
തിരന്റഞ്ഞടുക്കുരയുള്ളൂ രാ ാധിരാ നും
േർവരുണ േപൂർണ്ണനുമായ ദദവം
മറിയത്തിന് അനുരൂപനായ വരനായി
വി യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുരയും
േരല േൽരുണങ്ങളാലും
അലങ്കരിക്കുരയും ന്റചയ്തു

േംഭവം
ൽ ഛാന്ദാമിഷന് പ േിംഹാേനം
സരരള േഭന്റയ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ മിഷന്
രൂപതയുന്റട ആദയരാലത്ത് അവിന്റട
സ ാലി ന്റചയ്തിരുന്ന ഒരു മലയാളി
ദവദിരനുണ്ായ അനുഭവമാണിത്

13
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ഛാന്ദായിന്റല രാരേ നരറിൽ നിന്നു മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഉത്തമഭക്തനായ
അസേഹം ഒരു ക്രാമത്തിസലക്ക്
സപാരുരയായിരുന്നു ക്രിസ്തുമത
വിസരാധിരളായ ചില വർരീയ
ക്ഭാന്തന്മാരുന്റട താവളത്തിലാണ്
അസേഹം ന്റചന്നുന്റപട്ടത് േംോരത്തിലും
ന്റപരുമാറ്റത്തിലും നിന്ന്്അസേഹം ഒരു
ദക്രസ്തവനാന്റണന്ന് അവർ
മനസ്സിലാക്കി വിസരാധിരൾ
സ്സനഹഭാവത്തിൽ അടുത്തുരൂടി
േമയം േന്ധയ ഉടന്റന അവിടം വിട്ട്
സപാരരുന്റതന്നും സപായാൽ വലിയ
അപരടം വരാന് ഇടയുന്റണ്ന്നും
പറഞ്ഞു അവർ അസേഹന്റത്ത ഒരു
വീട്ടിസലക്ക് നയിച്ചു േംശയത്തിന്
ഇടവരാത്തവിധം അവർ മിക്കവാറും
തന്റന്ന പുറസത്തക്ക് സപായി രുറച്ചു
േമയം രഴിഞ്ഞ് അസേഹത്തിന് ചില
േംശയങ്ങൾ സതാന്നിത്തുടങ്ങി

ന്റരാലയായുധങ്ങളുമായി വിക്ശമിച്ച്
വീടിന്റന േമീപിക്കുന്നത് ദവദിരന്
രണ്ു തന്റെ ീവിതത്തിന്റെ നിർണ്ണായര
നിമിഷത്തിൽ തന്റന്ന േഹായിച്ച മാർ
യൗസേപ്പിന്റന അസേഹം സ്സതാക്തം
ന്റചയ്തു
പം
മഹാത്മാവായ മാർ യൗസേസപ്പ
പരിശുദ്ധ ദദവ നനിയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവായി ദദവം അങ്ങന്റയ
ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തതുമൂലം അസങ്ങയ്ക്ക്
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മഹതവം എക്ത
അക്രാഹയമാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ
േസന്താഷിക്കുന്നു അങ്ങ്
ആവശയന്റപ്പടുന്നന്റതല്ാം നൽരുവാന്
േവർഗരാജ്ഞി ഒരർത്ഥത്തിൽ
രടന്റപ്പടുന്നു ആയതിനാൽ അസങ്ങ
മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശയമായ എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും അവിടുന്റത്ത ക്പിയ
പത്നിയായ പ രനയരസയാട്
അസപക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽസരണസമ പ
രനയരാമറിയന്റത്തയും അങ്ങന്റയയും
സ്സനഹിക്കുവാനും അനുേരിക്കുവാനും
ഞങ്ങന്റള േഹായിക്കണസമ നിങ്ങളുന്റട
േുരൃത മാതൃര ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായ
ീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള
ക്പസചാദനമാരന്റട്ട

ഈ അവേരത്തിൽ തന്റന്ന രക്ഷിക്കുവാന്
രഴിവുള്ളതായി മാർ യൗസേപ്പ്
മാക്തസമയുള്ളൂ എന്ന ശരണസത്താന്റട
അസേഹം ക്പാർത്ഥിച്ചു അതാ ഒരു
മനുഷയന് അസേഹത്തിന്റെ േമീപത്തു
വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ
അരന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് മതദവരിരളുന്റട
താവളത്തിലാണ് സവരം രക്ഷന്റപടുര
ആ മനുഷയന്റെ വാക്കുരളിൽ ദവദിരന്
വിശവാേം സതാന്നി പസക്ഷ രക്ഷന്റപട്ടു
സപാരാന് ദരയിൽ പണമില് ആ
മനുഷയന്
രൂപ ദവദിരന്റെ ദരയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു എക്തയും സവരം
ഒരു ടാക്േിയിൽ രയറി അടുത്തുള്ള
പട്ടണത്തിസലക്കു പുറന്റപ്പടുര ഞാന്
വിദയാഭയാേം ന്റചയ്തത് ഒരു
രസത്താലിക്കാ സരാസള ിലാണ് നിങ്ങന്റള
ഈ അവേരത്തിൽ രക്ഷന്റപടുസത്തണ്ത്
എന്റെ രടമയാണ് എന്നു ഞാന്
വിശവേിക്കുന്നു അസേഹം ആ
മനുഷയസനാടു പണം വാങ്ങി ടാക്േി രാർ
പിടിച്ച് അടുത്തുള്ള നരരത്തിസലക്ക്
സപായി രാറിൽ രയറുസപാൾ തന്റന്ന
ആദയം േവീരരിച്ചവർ മദയപിച്ച്

േവർഗ

നന്മ

ക്തിതവ

വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ
മിശിഹാന്റയ
രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
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മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ

മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ
മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ

മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

മിശിഹാന്റയ

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ

ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ

ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ

നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
മിശിഹായുന്റട

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ
മഹാ വിസവരിയായ വി യൗസേസപ്പ

15

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

ശിക്ഷണത്തിലും പരിലാളനയിലും വി
യൗസേപ്പിന് ഒരു പങ്കു
വഹിക്കുവാനുണ്ായിരുന്നു
ഉണ്ണീസശായുന്റട ീവന് അപരടത്തിലായ
അവേരങ്ങളിന്റലല്ാം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
അതീവ തീക്ഷ്ണതസയാടും
ദധരയസത്താടും വിസവരസത്താടും രൂടി
ക്പവർത്തിച്ച് തിരുരുമാരന്റന
അപരടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു

േുരൃത പം

ദിവയശിശുവിന്റെ ബാലയരാല
ശിക്ഷണത്തിൽ ോധാരണ
പിതാക്കന്മാന്റരസപ്പാന്റല വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ് ക്ശദ്ധ പതിച്ചിരുന്നിരിക്കണം
ദിവയരുമാരന്റന അസനരം ക്പാവശയം
േവരരങ്ങളിൽ എടുക്കുരയും
സ്സനഹപൂർവം ചുംബിക്കുരയും
പിതൃവാത്സലയസത്താന്റട അവിടുന്റത്ത
ലാളിക്കുരയും ന്റചയ്തിരുന്നസപ്പാന്റഴല്ാം
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന് അപാരമായ
േസന്താഷം ഉളവായി

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പാലരനായ മാർ
യൗസേസപ്പ ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങന്റള
േദാ പരിപാലിക്കണസമ

അവളുന്റട ഭർത്താവായ സ ാേഫ്
നീതിമാനാരയാലും അവന്റള
അപമാനിതയാക്കാന്
ഇഷ്ടന്റപ്പടായ്രയാലും അവന്റള
രഹേയമായി ഉസപക്ഷിക്കാന്
തീരുമാനിച്ചു മത്തായി

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാവ്
എന്നുള്ള രാരണത്താൽ ഈസശായുമായി
അരാഢമായ ഐരൃം
േംസ്ഥാപിതമായി
ദദവശാസ്ക്തപരമായി
പറയുരയാന്റണൽ ഉപസ്ഥിതി
ബന്ധത്തിന്റെ
മണ്ഡലത്തിലാണ് ദദവമാതാവിസനാടും
ദദവരുമാരസനാടും രൂടി വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ് ീവിച്ചത് വി യൗസേപ്പ്
നിരന്തരം ഈസശാസയാടു രൂടിയും
ഈസശായ്ക്കു സവണ്ിയുമാണ് ീവിച്ചത്

പിതൃവാൽേലയത്തിന്ന്ററ പിതാവ്
മനുഷയനായി അവതരിച്ച
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാവ് എന്ന
മഹനീയ സ്ഥാനം വി യൗസേപ്പ്
അലങ്കരിക്കുന്നു അക്കാരണത്താൽ മാർ
യൗസേപ്പ് പിതാവായ ദദവസത്താട്
േദൃശനാണ് ഈസശാമിശിഹ ഒസര േമയം
ദദവവും മനുഷയനുമാണ് പിതാവായ
ദദവം അവിടുന്റത്ത ദിവൃേുതന്റെ
വളർത്തുപിതാവ് എന്ന മസഹാന്നത
സ്ഥാനത്തിനർഹനായി ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തത്
വി യൗസേപ്പിന്റനയാന്റണന്നുള്ളത് എക്ത
അത്ഭുതാവഹമാണ്

തന്നിമിത്തം ദദവരുമാരന്റെ അനന്തമായ
വിശുദ്ധിയിലും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
ഭാരഭാക്കായി അസേഹം തന്ന്ററ
രഠിനാദ്ധവാനത്തിലൂന്റടയാണ്
ദദവരുമാരന്റന സപാറ്റിയത് ഈസശാ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന
അനുേരിച്ചിരുന്നു രൂടാന്റത നെുന്റട
ക്പിയന്റപ്പട്ട സയശു മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
ന്റതാഴിലാണ് ന്റചയ്തിരുന്നത് ആ
ന്റതാഴിൽ അസേഹം ദിവയരുമാരന്റനയും

വി യൗസേപ്പ് ഈസശാമിശിഹായുന്റട
നനദാതാവല് എങ്കിലും പിതാവിനു
തുലയമായ ഒരു സ്ഥാനം അസേഹം
വഹിച്ചിരുന്നു ദദവീര
പദ്ധതിയനുേരിച്ച് തിരുരുമാരന്റെ
ശാരീരിരമായ േംരക്ഷണത്തിലും
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
അഭയേിപ്പിച്ചു എന്ന്്നിേംശയം
അനുമാനിക്കാം

ന്റരാടുത്തില് എന്നു മാക്തമല് അയാന്റള ആ
വീട്ടുരാർ ഉപക്ദവിച്ചു ഇറക്കിവിട്ടു

എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാക്തം
പച്ചന്റവള്ളം രുടിക്കാന് ന്റരാടുക്കുന്നവന്
അവന്റെ ക്പതിഫലം
നഷ്ടമാവുരയില് എന്ന്്ഈസശാ
അരുളിന്റച്ചയ്തിട്ടുണ്സല്ാ എന്നാൽ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന് ഈസശാമിശിഹാ
എക്തമാക്തം ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും
നൽരിയിട്ടുണ്ാരുന്റമന്ന് ചിന്തിച്ചു
സനാക്കുര വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ഇസപ്പാഴും
പിതൃേഹ മായ അധിരാരസത്താടു
രൂടിത്തന്റന്ന ഈസശാ മിശിഹാസയാട്
നെുന്റട ആവശയങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്്
അതിനാൽ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന നെുന്റട
ക്പസതയര മദ്ധയസ്ഥനായി വണങ്ങുന്നതിൽ
ദദവീരമായ ഒരർത്ഥമുണ്്

യാന്റതാരു ആക്ശയവുമില്ാന്റത
രണ്ണുനീസരാന്റട അയാൾ ന്റരയിറ്റ്
രടന്നിറങ്ങുസപാൾ നന്റല്ാരു ബാരും
പിടിച്ച് ഒരു യുവാവ് രടന്നുവരുന്നു
അവന് േൂക്ഷിച്ചുസനാക്കി സരാസള ിൽ
തസന്നാന്റടാപ്പം പഠിച്ച രൂട്ടുരാരന് ആ
ധനിരരുടുംബത്തിന്റല ഏര
അവരാശിയാണ് അയാൾ ദൂരസ്ഥലത്ത്
ഉസദയാരമുള്ള അയാൾ അവധിക്കു വീട്ടിൽ
വന്നതാണ് നിരാലംബനായ തന്റെ
േഹപാഠിയുന്റട രഥ സരട്ടസപ്പാൾ അയാൾ
വയേനിച്ചു തന്റെ വീട്ടുരാർ അവസനാടു
ന്റചയ്ത സക്ദാഹത്തിന് മാപ്പു സചാദിച്ചു
എന്നുമാക്തമല് പിന്നീട് അഭയസ്ഥവിദയനും
ന്റതാഴിൽ രഹിതനുമായ തന്റെ
േഹപാഠിക്ക് ഒരു നല് സ ാലി േപാദിച്ചു
ന്റരാടുക്കുരയും ന്റചയ്തു

േംഭവം
ോമാനയം ധനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരു സ്ക്തീ
തന്റെ േപാദയന്റമല്ാം ചിലവഴിച്ചു ഏര
മരന്റന പഠിപ്പിച്ചു മരന് ഉന്നത ബിരുദം
േപാദിച്ചുന്റവങ്കിലും എന്റന്തങ്കിലും
ഉസദയാരം ലഭിക്കാന് രഴിയാന്റത വന്നതിൽ
ആ രുടുംബം തീർത്തു നിരാശരായി
രണ്ുമൂന്നു വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങന്റന
രഴിഞ്ഞസപ്പാസഴക്കും ആ രുടുംബം
തിരച്ചും നിർധനാവസ്ഥ
ക്പാപിച്ചുരഴിഞ്ഞു ഇനി താന്
ഒരിക്കലും വീട്ടിസലയ്ക്കും വരിരയില്
എന്നു പറഞ്ഞ് ആ യുവാവ് വീടു
വിട്ടിറങ്ങിസപ്പായി ദിവേങ്ങൾ രഴിഞ്ഞു
പുക്തന്റനക്കുറിച്ച് യാന്റതാരു
വിവരവുമില്ാന്റത സേശിച്ച അെ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു
സദവാലയത്തിൽ രയറി പുണൃവാസനാട്
രണ്ണുനീസരാന്റട ക്പാർത്ഥിച്ചു
സ ാലിയില്ാന്റത പട്ടിണി രിടന്ന യുവാവ്
അസതേമയം ഒരു സനരന്റത്ത
ആഹാരത്തിനു സവണ്ി ഒരു ധനിര
രുടുംബത്തിൽ ന്റചന്ന്്യാചിച്ചു എന്നാൽ
അവർ അയാൾക്ക് യാന്റതാന്നും

പം
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാവായ
വി യൗസേസപ്പ അസങ്ങയ്ക്ക്
ഈസശാമിശിഹായുന്റട സമലുള്ള
അധിരാരം എക്ത
അത്ഭുതാവഹമാന്റണന്നു ഞങ്ങൾ
ക്രഹിക്കുന്നു പുണൃപിതാസവ അങ്ങ്
ആക്രഹിക്കുന്നന്റതാന്നും ഈസശാമിശിഹാ
നിരേിക്കുരയിന്റല്ന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം
ആയതിനാൽ ഞങ്ങളുന്റട
ആദ്ധയാത്മിരവും ഭൗതിരവുമായ എല്ാ
ആവശയങ്ങളിലും അങ്ങു ഞങ്ങന്റള
േഹായിക്കണസമ ഈസശാന്റയ
പൂർണ്ണമായി അനുരരിക്കാനും ഉത്തമ
രൃസ്തയാനിയായി ീവിക്കാനുമുള്ള
അനുക്രഹം ഞങ്ങൾക്കു നൽരണസമ
അങ്ങ് ഈസശാസയാടുരൂടിയും
ഈസശായ്ക്കു സവണ്ിയും എല്ാം
ക്പവർത്തിച്ചതുസപാന്റല ഞങ്ങളും എല്ാം
ഈസശായ്ക്ക് സവണ്ി ന്റചയ്യാന്
ക്പാപ്തരാക്കന്റട്ട
േവർഗ
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നന്മ

ക്തിതവ

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ

രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ

രർത്താസവ

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

മിശിഹാന്റയ

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ

രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ

മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ

രർത്താസവ

മഹാ വിസവരിയായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ

മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ

മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ

ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിക്താണരൃതയം നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ
മിശിഹായുന്റട രക്ഷാ രർെത്തിൽ
അവിടുസത്തക്ക് വിസധയമായി മറ്റു ചില
മനുഷയവയക്തിരൾ േഹരരിച്ചിട്ടുണ്്
പ രനയരാമറിയം പരിക്താണ
പരിപാടിയിൽ ഈസശാസയാടുരൂടി
ഏന്ററേഹരരിച്ചു ദദവമാതാവ്
േഹരക്ഷര എന്ന വിധത്തിൽ പ
രനയരാമറിയം രഴിഞ്ഞാൽ ഏന്ററ
ക്പാധാനയം അർഹിക്കുന്ന വയക്തിയാണ്
വി യൗസേപ്പ്

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

മനുഷയാവതാര രർെത്തിൽ വി
യൗസേപ്പ് ഒരു തിരശ്ശീലയായിരുന്നു
എന്നാണ് പാരീസ് േർവരലാശാലയുന്റട
ചാന്േലറായിരുന്ന സ ർേന്റെ
അഭിക്പായന്റപ്പട്ടിരിന്നത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്പവർത്തനത്താൽ
പരിശുദ്ധ രനയര മിശിഹാസയ രർഭം
ധരിച്ചു ക്പേവിച്ചു എന്നാൽ
സലാരദൃഷ്ടിയിൽ പ രനയര പരിഹാേ
പാക്തമാരാതിരിക്കുവാന് വി
യൗസേപ്പിന്റന ഭർത്താവായി
േവീരരിസക്കണ്ത് ആവശയമായിരുന്നു

േുരൃത പം
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
ഞങ്ങളുന്റട ആവശയസനരത്ത് ഞങ്ങന്റള
േഹായിക്കണസമ

പിതാവായ ദദവത്തിന്റെ സ്ഥാനം
അലങ്കരിച്ചു ന്റരാണ്് മർതയനായി
അവതരിച്ച ദദവരുമാരന്റെ
വളർത്തുപിതാവ് എന്നുള്ള രൃതയ
നിർവഹണത്തിലൂന്റട വി യൗസേപ്പ്
മാനവരുലത്തിന്റെ പരിക്താണനത്തിൽ
മഹത്തായ പങ്കുവഹിച്ചു ബത്ന്റഹമിൽ
ഈസശാമിശിഹാ പിറന്നസപ്പാൾ
ദിവയശിശുവിന്റെ പരിലാളനയിൽ ഏന്ററ
ക്ശദ്ധിച്ചിരിന്ന ഒരാളായിരിന്നു യൗസേപ്പ്
സദവാലയത്തിൽ രാഴ്ച വയ്ക്കുസപാഴും
ഈ ിപ്തിസലക്കുള്ള ക്പയാണത്തിലും
അവിന്റട നിന്നുള്ള ക്പതയാരമനത്തിലും
അസേഹം പിതൃസ്സനഹസത്താന്റട
ദിവയരുമാരന്റെ ീവന്റന
േംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തല്പരനായിരുന്നു

ഇവന് ആ തച്ചന്ന്ററ മരനസല് മറിയമസല്
ഇവന്ന്ററ അെ യാസക്കാബ് സ ാേഫ്
ശിമസയാന് യൂദാസ് എന്നിവരസല്
ഇവന്ന്ററ േസഹാദരന്മാർ
മത്തായി

പരിക്താണനരഹേയത്തിൽ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിനുള്ള സ്ഥാനം
നരരുല പരിക്താണാർത്ഥം ദദവം
മനുഷയനായി അവതരിക്കുവാന്
തിരുമനസ്സായി ഈസശാമിശിഹാ
അവിടുന്റത്ത പീഡാനുഭവവും മരണവും
പുനരുത്ഥാനവും വഴി തന്റെ

ഈസശാമിശിഹായുന്റട ബാലയരൗമാരയ
ദശരളിന്റലല്ാം വി യൗസേപ്പ് ഒരു
മാതൃരാ പിതാവിന്റെ വാത്സലയസത്താടും
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ക്ശദ്ധസയാടും രൂടിയാണ് അവിടുന്റത്ത
പരിരക്ഷിച്ചത് വി യൗസേപ്പ്
അസേഹത്തിന്റെ ന്റതാഴിൽ
ഈസശാമിശിഹാന്റയ അഭയേിപ്പിച്ചിരുന്നു
എന്നു നെുക്ക് അറിയാമസല്ാ ഇക്പരാരം
എല്ാ വിധത്തിലും പരിശുദ്ധ ദിവയ നനി
രഴിഞ്ഞാൽ വി യൗസേപ്പ് നെുന്റട
രക്ഷണീയ രർെത്തിൽ ഈസശാസയാട്
എന്നും േഹരരിച്ചുന്റവന്ന്്
രാണാവുന്നതാണ് അതിനാൽ മന്ററ്റല്ാ
വിശുദ്ധസരക്കാൾ ഉപരിയായി നാം വി
യൗസേപ്പിസനാട് ഭക്തിയും രൃതജ്ഞതയും
ഉള്ളവരായിരിക്കണം
ഈസശാമിശിഹായുന്റട പരേയ
ീവിതരാലത്തിന് മുന്പ് തന്റന്ന അസേഹം
മരണന്റപ്പട്ടിരിന്നു ീവിച്ചിരുന്റന്നങ്കിൽ
അസേഹം രൂടുതൽ േ ീവമായി
രക്ഷാനടപടിരളിൽ
ഭാരഭാക്കാരുമായിരുന്നു

തീക്ഷ്ണതസയാന്റട ക്പാർത്ഥിക്കുവിന്
പത്ത് മാേക്കാലമായി യാന്റതാരു
വിവരവും ലഭിക്കാതിരുന്ന സശഷം
നവനാൾ തുടങ്ങി ഏഴാം ദിവേം
പുക്തന്റെ രത്ത് രിട്ടി ഉടന്റന പുറന്റപ്പടുന്നു
എന്നായിരുന്നു രത്തിന്റെ ോരം രണ്ു
ദിവേത്തിനരം മാതാപിതാക്കന്മാന്റര
രാണുവാനുള്ള ആക്രഹം
അയാൾക്കുണ്ായി പുക്തവിരഹത്താൽ
ഹതഭാരയരായിക്കഴിഞ്ഞ
മാതാപിതാക്കൾ ഇതുമൂലം
േന്തുഷ്ടരായിത്തീർന്നു
പം
പരിക്താണരർെത്തിൽ
ഈസശാമിശിഹാസയാടും പരിശുദ്ധ
രനയരാമറിയസത്താടും
മസഹാന്നതമാംവിധം േഹരരിച്ച
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ ഞങ്ങൾ അങ്ങന്റയ
സ്തുതിക്കുന്നു അസങ്ങ മാതൃര
അനുേരിച്ച ഞങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുന്റട
ആത്മരക്ഷയിൽ തത്പരരായി
ീവിക്കുവാനുള്ള അനുക്രഹം
നൽരണസമ ഞങ്ങളുന്റട
രക്ഷാരർെത്തിൽ േഹരരിച്ചതിനാൽ
അവിടുന്ന്്ഞങ്ങളുന്റട
പിതാവായിത്തീർന്നു ഞങ്ങൾ
അങ്ങസയാടു രൃതജ്ഞതയുള്ളവരായി
ീവിതം നയിക്കും
മക്കൾക്കനുസയാ യമായവിധം ഞങ്ങൾ
ഈസശാന്റയയും ദിവയ നനിന്റയയും
അങ്ങന്റയയും സ്സനഹിക്കുരയും
ന്റചയ്യന്റട്ട അസങ്ങ ദപതൃരമായ
പരിലാളനയും േംരക്ഷണവും ഞങ്ങൾ
ക്പതയാശിക്കുന്നു

േംഭവം
ൽ ഒരു വിദയാർത്ഥി േർവരലാശാല
പരീക്ഷയിൽ സതാറ്റുസപായതിനാൽ ഏന്ററ
നിരാശനായിത്തീർന്നു
അവന്മാതാപിതാക്കന്റള അറിയിക്കാന്റത
നാടും വീടും വിട്ടിറങ്ങി പുക്തന്റന
രാണാതിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ
സപാലീേിൽ പരാതി ന്റരാടുത്തു
േവസദശത്തും വിസദശത്തും സപാലീസ്
ഊർജിതമായി അസനവഷണം
നടത്തിന്റയങ്കിലും യാന്റതാരു വിവരവും
ലഭിച്ചില് അടുത്ത മാർച്ചിൽ രണ്ു
രനയാസ്ക്തീരൾ ോപത്തിര േഹായം
അസപക്ഷിച്ചു ന്റരാണ്് ക്പസ്തുത
ഭവനങ്ങളിൽ ന്റചന്നസപ്പാൾ രൃഹനാഥന്
അവസരാട് തന്റെ രുടുംബത്തിന്
സനരിട്ടിരിക്കുന പരിതാപരരമായ
അവസ്ഥ അറിയിച്ചു

േവർഗ

നന്മ

ക്തിതവ

വി യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

ഉടന്റന രനയാസ്ക്തീരൾ അവസരാടു
പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയന്റപ്പസടണ് മാർ
യൗസേപ്പിതാവിസനാടു ഇക്കാരയ
ോധയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ക്പസതയരം
ക്പാർത്ഥിക്കുന്നുണ്് നിങ്ങളും

രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ
രർത്താസവ
മിശിഹാന്റയ അനുക്രഹിക്കണസമ
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തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന

മിശിഹാന്റയ

എക്തയും നീതിമാനായ വി യൗസേസപ്പ

രർത്താസവ അനുക്രഹിക്കണസമ

മഹാ വിരക്തനായ വി യൗസേസപ്പ

രർത്താസവ

മഹാ വിസവരിയായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ

മഹാ ധീരനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി
യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ

മഹാ വിശവസ്തനായ വി യൗസേസപ്പ

മിശിഹാന്റയ

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ

ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ ക്തിതവസമ

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ

പരിശുദ്ധ മറിയസമ

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ

ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ

ഭൂസലാരപാപ

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ

നായരന് ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ
മിശിഹായുന്റട

േമൂഹം തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ
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ക്പാർത്ഥിക്കാം

ഈസശാമിശിഹാന്റയ പിതൃതുലയവും
സ ാേഫ് സ്സനഹിച്ചിരുന്നു. പ.
രനയയുന്റടയും
ഈസശാമിശിഹായുന്റടയും
ീവിതേുഖ്േൗരരയങ്ങളിൽ അസേഹം
വളന്റരസയന്ററ ക്ശദ്ധിച്ചിരിന്നസല്ാ.
പരസ്പര സ്സനഹവും േഹരരണവും
ആ രുടുംബത്തിൽ േസന്താഷം നിറച്ചു.
പരസ്പര സേവനമർപ്പിക്കുന്നതിൽ
അവർ ഏന്ററ തത്പരരായിരുന്നസല്ാ.
നക്േേിന്റല തിരുരുടുംബം ഭൂമിയിന്റല
ഒരു േവർഗമായിരുന്നു.

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു ആസെന്

ഓസരാ രസത്താലിക്കാ രുടുംബവും
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
ക്പതീരമായിരിക്കണം. ഭാരയയും
ഭർത്താവും മാതാപിതാക്കന്മാരും
മക്കളും േസഹാദരങ്ങൾ തെിൽ
പരസ്പര സ്സനഹത്തിലും
േഹരരണത്തിലും സേവനത്തിലും
രഴിയണം. ഈസശാമിശിഹാ
അവിടന്റത്ത പരിക്താണ രർെമായ
രാൽവരിയിന്റല മഹായജ്ഞത്തിനു
മൂന്ന് മണിക്കൂറും പരേയ
ീവിതത്തിനു മൂന്നു വത്സരവും മാക്തം
വിനിസയാരിച്ചസപ്പാൾ അവിടുന്ന്്
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബത്തിൽ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനും
പ.രനയരയ്ക്കും രീഴ് വഴങ്ങി മുപ്പത്
വത്സരം ീവിച്ചു. അതിലൂന്റട
അവിടുന്ന്് തന്റെ രുടുംബത്തിന്റെ
പരിപാവനതന്റയ ക്പഖ്യാപിക്കുരയാണ്
ന്റചയ്തത്.

േുരൃത പം
രക്ഷാരർെത്തിൽ േഹരരിച്ച മാർ
യൗസേസപ്പ നിതയരക്ഷ സനടുവാന്
ഞങ്ങന്റള േഹായിക്കണസമ

"യാസക്കാബ് മറിയത്തിന്ന്ററ
ഭർത്താവായ സ ാേഫിന്ന്ററ
പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു
ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു
നിച്ചു" (മത്തായി 1:16).
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് തിരുരുടുംബത്തിന്റെ
നാഥന്
നരരുല രക്ഷരനാരാന്
ഈസശാമിശിഹാ മനുഷയനായി
അവതരിക്കുവാന് തിരുമനസ്സായി.
ോധാ ഒരു രുടുംബത്തിൽ നക്േേിന്റല
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെയും പ.
രനയരാമറിയയും അരുമേുതനായി
അവിടുന്ന് ഭൂ ാതനായി. രുടുംബ
നാഥനായി ദദവം ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്തത്
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റനയാണ്. അസേഹം
ഒരു മാതൃരാ രുടുംബനാഥനായിരുന്നു.
അസേഹത്തിന്റെ ക്പിയപത്നിയായ പ.
രനയരന്റയ ആത്മാർത്ഥമായും
വളർത്തുരുമാരനായ

നെുന്റട രസത്താലിക്കാ
രുടുംബാംരങ്ങൾ പരസ്പര
സ്സനഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും
സരക്ന്ദമായിരിക്കണം. അവിന്റട
ക്പാർത്ഥനാ ീവിതം
ഉണ്ായിരിസക്കണ്താണ്.
ക്രിസ്തീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം
രുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കണം. അതിന്
രുടുംബാംരങ്ങൾ എല്ാവരും
ഒന്റത്താരുമിച്ച് പരിക്ശമിസക്കണ്താണ്.
ഒരു മാതൃരാ ഭർത്താവിനും,
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ഭാരയയ്ക്കും സവണ് രുണങ്ങൾ
എന്താന്റണന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സശഷം
മാക്തസമ അവർ രുടുംബ ീവിതം
നയിക്കാന് പാടുള്ളൂ.
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരം
വിശുദ്ധീരരിക്കുവാനും രുട്ടിരന്റള
വിശുദ്ധീരരിക്കുവാനും ചുമതലയുണ്്.
ഇതിന് പ. രനയരാമറിയവും വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പും നമുക്കു മാതൃര രാണിച്ചു
തരുന്നു.

ഒരുങ്ങുരയായിരുന്റന്നങ്കിലും
പതിവുസപാന്റല നന്മരണ മദ്ധയസ്ഥനായ
മാർ യൗസേപ്പിതാവിസനാടുള്ള
ക്പാർത്ഥന അയാൾ മുടക്കിയില്.
അതിനുസശഷം വിഷ ക്ദാവരം നിറച്ച
രുപ്പി ചുസണ്ാടടുപ്പിച്ചു. മരണത്തിന്
നിമിഷങ്ങൾ സപാലും ബാക്കിയില്.
ടക്, ടക് വാതിലിൽ ശക്തിയായ മുട്ട്
സരൾക്കുന്നു. രുറ്റിയിട്ട മുറിയുന്റട
വാതിൽ യുവാവ് തുറന്നു.

മക്കളുന്റട േവഭാവരൂപീരരണം,
രസത്താലിക്കാ വിദയാഭയാേം,
മതപഠനം മുതലായ രാരയങ്ങളിൽ
മാതാപിതാക്കന്മാർ ക്ശദ്ധ പതിക്കണം.
അന്തയവിധിയിൽ േന്താനങ്ങളുന്റട
ആത്മരക്ഷന്റയ േംബന്ധിച്ച്
മാതാപിതാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ
പക്കൽ രണക്കു ന്റരാടുസക്കണ്തായി
വരും. രുടുംബങ്ങന്റള
ദക്രസ്തവമാക്കി തീർക്കുരയാണ്
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ിന്റല ഏറ്റവും
വലിയ സക്പഷിത ക്പവർത്തി.
രുടുംബത്തിന്റെ ആദ്ധയാത്മിരവും
ഭൗതിരവുമായ േുസ്ഥിതിയിൽ നാം
േദാ ക്ശദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം.
പരസ്പര സ്സനഹമുള്ള രുടുംബം
േവർഗത്തിന്റെ മുസന്നാടിയാണ്.
സ്സനഹമില്ാത്ത രുടുംബം
നരരത്തിന്റെ ക്പതിബിംബം
ആയിരിക്കും.

വളന്റര വർഷങ്ങൾ സരാരിണിയായി
രിടപ്പിലായിരുന്ന അയാളുന്റട വലയെ
വന്നു നിൽക്കുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു:
"രുസഞ്ഞ, നീ ആത്മഹതയ ന്റചയ്യാന്
സപാവുരയായിരുന്നിസല്." "അസത
വലയസെ" അയാൾ രരഞ്ഞുന്റരാണ്്്
ക്പതിവചിച്ചു. നീ ആത്മഹതയ
ന്റചയ്യുവാന് സപാരുന്നതായി ഞാന് ഒരു
േവപ്നം രണ്ു. ഈ മഹാപാതരം നീ
ന്റചയ്യരുത്. മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റന
ഓർത്ത് എല്ാം ശാന്തമായി നീ
േഹിക്കുര. നിന്റന്നക്കാൾ വലിയ
അപരീർത്തിക്കു പാക്തമായിട്ടും
യൗസേപ്പ് പിതാവ് േസന്താഷപൂർവം
എല്ാം േഹിച്ചസല്ാ. ആറു വർഷമായി
രിടക്കയിൽ നിന്നും എഴുസന്നൽക്കാന്
രഴിയാന്റത രിടന്ന എനിക്ക് ശക്തി
തന്നത് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പല്ാന്റത
മറ്റാരുമല്. "രുസഞ്ഞ, നീ ഒളിച്ചു
വച്ചിട്ടുള്ള വിഷക്കുപ്പി ഇങ്ങു തരൂ
എന്നു പറഞ്ഞ് വിഷം നിറച്ചിരുന്ന ആ
രുപ്പി വാങ്ങി വൃദ്ധയായ സ്ക്തീ
നാലയിൽക്കൂടി പുറസത്തക്ക്
എറിഞ്ഞു രളഞ്ഞു. യുവാവ്
ന്റചയ്യാത്ത ന്റതറ്റ് ആസരാപിച്ച്
അപമാനിച്ച ദുഷ്ട സ്ക്തീ പിസറ്റദിവേം
പരേയമായി തന്റെ ന്റതറ്റ് അറിയിച്ച്
അയാസളാട് മാപ്പു പറഞ്ഞു.

േംഭവം
ഒരിക്കൽ നിരപരാധിയായ ഒരു
യുവാവ് ഭയങ്കരമായ അപരീർത്തിക്ക്
പാക്തമായി. താന് ആത്മാർത്ഥമായി
സ്സനഹിച്ച ന്റപണ്രുട്ടി അയാന്റള
വഞ്ചിച്ചു. അേന്മാർഗിരമായ
രാരയങ്ങൾക്ക് അവൾ ആ യുവാവിൽ
രുറ്റം ആസരാപിച്ചു. 'േമുദായ
മദ്ധയത്തിൽ അപമാനിതനായ താന്
ഇനി ീവിച്ചിരുന്നിട്ടു രാരയമില്' എന്ന
വിചാരസത്താന്റട അയാൾ
ആത്മഹതയയ്ക്കായി േവന്തം മുറിയിൽ
ക്പസവശിച്ചു. ആത്മഹതയയ്ക്ക്

പം
തിരുക്കുടുംബ നാഥനായ വിശുദ്ധ
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് ഒരു
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മാതൃരാരുടുംബനാഥനായിരുന്നു
ന്റരാണ്് തിരുക്കുടുംബന്റത്ത
നയിച്ചിരുന്നസല്ാ. വത്സല പിതാസവ,
രുടുംബനാഥന്മാരും, നാഥമാരും
തങ്ങളുന്റട ചുമതല സവണ്വിധത്തിൽ
ക്രഹിച്ച് രുടുംബ ീവിതം
നയിക്കുന്നതിനുള്ള അനുക്രഹം
നൽസരണസമ. ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങൾ
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
ക്പതീരങ്ങളായിത്തീരന്റട്ട.
രുടുംബങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയമായ
അന്തരീക്ഷവും സ്സനഹവും
േമാധാനവും പരസ്പര
േഹരരണവും നിലനിറുത്തണന്റമ.
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ ഭക്ദതയും
പാവനതയും നശിപ്പിക്കുന്ന
ഘടരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുന്റട ഭവനങ്ങളിൽ
ക്പസവശനം ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള
അനുക്രഹം വത്സലപിതാസവ, അങ്ങ്
ഞങ്ങൾക്കു നൽസരണസമ.

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

ാക്രതയുള്ള

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
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ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ രാവൽക്കാരാ,
ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങന്റള
രാത്തുന്റരാള്ളണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

ഒപതാം തീയതി

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

അവർ ന്റപായ്ക്കഴിഞ്ഞസപ്പാൾ
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന് േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ടു സ ാേഫിസനാടു
പറഞ്ഞു: എഴുസന്നറ്റ് ശിശുവിന്റനയും
അെന്റയയും രൂട്ടി ഈ ിപ്തിസലക്കു
പലായനം ന്റചയ്യുര. ഞാന്
പറയുന്നതുവന്റര അവിന്റട
താമേിക്കുര. സഹസറാസദസ് ശിശുവിന്റന
വധിക്കാന് സവണ്ി ഉടന്റന അസനവഷണം
തുടങ്ങും (മത്തായി 2:13)

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ
തിരുരുടുംബത്തിന് താങ്ങായ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ് പിതാവ്

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

നെുന്റട ീവിതലക്ഷയം ക്ഷണിരമായ
േുഖ്സഭാരങ്ങൾ ആേവദിക്കുരയല്,
ക്പതയുത നന്റെത്തന്റന്ന പവിക്തീരരിച്ച്
ോർവക്തിരവും േനാതനവുമായ
ീവിതത്തിനുള്ള രളന്റമാരുക്കുര
അഥവാ, ദദവവുമായിട്ടുള്ള
നിതയേമാരമം നടത്തുരന്റയന്നാണ്
രുരിശ് നസൊട് ക്പേംരിക്കുന്നത്.
പലരും ീവിത സേശങ്ങളിൽ ഇന്റതല്ാം
വിസ്മരിച്ച് നിരാശരാരാറുണ്്.
"നിങ്ങന്റള ക്പതിയുള്ള പീഡരളിൽ
ഞാന് േസന്താഷിക്കുന്നു. േഭയാരുന്ന
തന്ന്ററ ശരീരന്റത്ത ക്പതി ക്രിസ്തുവിനു
േഹിസക്കണ്ി വന്ന പീഡരളുന്റട രുറവ്
എന്ന്ററ ശരീരത്തിൽ ഞാന്
നിരത്തുന്നു" (ന്റരാസളാ: 1:24).

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

മിശിഹായുന്റട പീഡാനുഭവം
പരിക്താണരർെത്തിനു
മതിയാരാത്തതിനാലല് ക്പതയുത,
അവിടുന്റത്ത മൗതിര ശരീരത്തിന്റല
ഓസരാ വയക്തിക്കും മിശിഹായുന്റട
ന്റപേഹാ രഹേയത്തിൽ പങ്കു
സചസരണ്തായിട്ടുണ്്. നെുന്റട പിതാവ്

േുരൃത പം
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മാർ യൗസേപ്പും മിശിഹാസയാടു രൂടി
അവിടുന്റത്ത േഹനത്തിൽ
പങ്കുസചർന്നു. ബത്ന്റഹമിന്റല ഏറ്റം
ദരിക്ദമായ ീവിതത്തിൽ,
മിശിഹായുന്റട േവയം ശൂനയമാക്കലിൽ
അസേഹം ഭാരഭാക്കായി. പൗരസ്തയ
വിജ്ഞാനിരൾ വന്ന്് ഈസശാസയ
ആരാധിച്ചസപ്പാൾ വി. യൗസേപ്പിന്
വളന്റര വലിയ േസന്താഷം
അനുഭവന്റപ്പട്ടിരിന്നു. എന്നാൽ ഈ
േസന്താഷത്തിന് അധിര
ദദർഖ്യമില്ായിരിന്നു.

ക്രഹിക്കാതിരുന്ന രാലത്ത് അവിന്റടയും
വി. യൗസേപ്പ് അസേഹത്തിന്റെ
നിതയവൃത്തിക്കായി േവീരരിച്ചത് തന്റെ
സ ാലി തന്റന്നയായിരിക്കണം.
ഇക്പരാരമുള്ള സേശപൂർണ്ണമായ
ോഹചരയത്തിലും നെുന്റട ന്റയൗസേപ്പ്
പിതാവ് ദദവത്തിൽ േർവ
ക്പതയാശയുമർപ്പിച്ചു ന്റരാണ്് ീവിച്ചു.
സലാരപരിക്താതാവിസനാടു രൂടിയുള്ള
ീവിതം ഒരു പുതിയ യുരത്തിന്റെ
ഉദയം രുറിച്ചു. േംശയ ദൃഷ്ടിസയാടു
രൂടി വീക്ഷിച്ചവർ
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
ീവിതരീതിയിൽ
അത്ഭുതന്റപ്പട്ടിട്ടുണ്ാരണം. എന്റന്ന
അനുരമിക്കുരയും തന്റന്നത്തന്റന്ന
പരിതയ ിക്കുരയും ന്റചയ്യാത്തവന്
എന്റെ ശിഷയനായിരിക്കാന്
ോധിക്കുരയില്ന്റയന്ന് സയശു
പറഞ്ഞിട്ടുണ്സല്ാ. നെുന്റട ീവിതവും
ക്പവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുന്റട
മുന്പിൽ ക്രിസ്തുവിന് ോക്ഷയം
വഹിക്കുന്നതായി മാറണം. മാർ
യൗസേപ്പിന് യാതനരൾ
അനുഭവിക്കുന്നവസരാടു വലിയ
രാരുണയം ഉണ്്.

സഹസറാസദസ് ദദവരുമാരന്റെ ീവന്റന
അപഹരിക്കാനുള്ള േന്നാഹങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചതായി അസേഹം സരട്ടപ്പാന്റട
മാർ യൗസേപ്പ് പിതാവും
രനയരാസമരിയും ഈ ിപ്തിസലക്ക്
പലായനം ന്റചസയ്യണ്തായി വന്നു.
േവന്തം നാടിന്റനയും, വീടിന്റനയും
ബന്ധുമിക്താദിരന്റളയും, സവർന്റപട്ട്
വിദൂരവും അജ്ഞാതവുമായ ഒരു
സദശത്ത് യാന്റതാരു മുന്നറിയിപ്പും
രൂടാന്റത ക്പവാേ ീവിതം
അനുഷ്ഠിസക്കണ്ി വരിര എക്ത
ദുർവഹമായിരിക്കും. യാക്തയ്ക്ക്
വാഹനങ്ങൾ ഒന്നുമില്,
മണലാരണയത്തിലൂന്റടയുള്ള ക്പയാണം,
മാർഗമസധയ വനയമൃരങ്ങളിൽ നിന്നും
തസ്ക്കര േംഘങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള
ആക്രമണ ഭീഷണി...അങ്ങന്റന
ക്പതിബന്ധങ്ങൾ ഏന്ററ.

േംഭവം
മാനുഷിരമായ രീതിയിൽ
അേംഭവയമാന്റണന്നു രരുതുന്ന പലതും
ദദവേഹായം ന്റരാണ്ു
ോധിക്കാറുണ്്. ഒരിക്കൽ ഒരു
ഇടത്തരം രുടുംബത്തിൽ നടന്ന
േംഭവങ്ങൾ താന്റഴ സചർക്കുന്നു. ആ
വീട്ടിന്റല പട്ടിന്റയ ഒരു സപ നായ്
രടിച്ചു. അസതാന്റട ആ പട്ടിയും ഒരു
സപപ്പട്ടിയായി മാറി. പട്ടിക്ക് സപ
ഇളരിന്റയന്നറിഞ്ഞസതാന്റട
വീട്ടിലുള്ളവന്റരല്ാം ഭയവിഹവലരായി.
ക്ഭാന്തന് നായ് വീട്ടിലും പരിേരത്തും
ചുറ്റിനടന്ന് വളർത്തു മൃരങ്ങന്റളന്റയല്ാം
രടിച്ചു. രുടുംബനായരന് ദൂന്റരയുള്ള
സ ാലിസ്ഥലത്താണ്. അയാളുന്റട ഭാരയ
ഭയന്നു വിറച്ചു മുറിക്കുള്ളിൽ രയറി.
രുസറസനരം വീട്ടിലും മുറ്റത്തുമായി

ഇക്പരാരം വളന്റര സേശങ്ങൾ േഹിച്ച്
ഈ ിപ്തിൽ എത്തിസച്ചർന്ന
തിരുക്കുടുംബത്തിന് ഹൃദയമായ
േവാരതമല് അവിന്റട ലഭിച്ചത്.
യഹൂദന്മാന്റര
േംശയദൃഷ്ടിസയാന്റടയാണ്
ഈ ിപ്തുരാർ വീക്ഷിച്ചത്.
അപരിചിതരുന്റട മധയത്തിൽ
ോപത്തിരമായ പരിമിതിരളിൽ
േഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നവർ വളന്റര
വിരളമാണസല്ാ. സപാന്റരങ്കിൽ
പരസ്സനഹം എന്നുള്ളത് എന്റന്തന്ന്
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ഓടി നടന്നസശഷം പട്ടി
പുരയിടത്തിസലക്കിറങ്ങി. അതാ ആ
വീട്ടിന്റല മൂന്നും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള
രുട്ടിരൾ രളിച്ചു ന്റരാണ്ിരിക്കുന്നു.

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

സപപ്പട്ടി അവരുന്റട അടുന്റത്തത്തിയാൽ
അപരടവും. ആ രുഞ്ഞുങ്ങന്റള
രക്ഷിക്കാന് യാന്റതാരു മാർരവും ഇല്.
നിമിഷങ്ങൾ മാക്തം.
അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങന്റള ക്ഭാന്തന് നായ്
രടിക്കുന്നത് േവന്തം അെ സനാക്കി
നിൽക്കണം. സവദനയും േംക്ഭാന്തിയും
ന്റരാണ്് നിറഞ്ഞ ഹൃദയസത്താന്റട ആ
സ്ക്തീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:
"തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പാലരനായ
മാർ യൗസേസപ്പ, എന്റെ രുഞ്ഞുങ്ങന്റള
രാത്തുന്റരാസള്ളണസമ." പിഞ്ചു
രുഞ്ഞുങ്ങന്റള രടിക്കുവാന് വന്ന നായ്
രുരച്ചുന്റരാണ്് അവന്റര
േമീപിന്റച്ചങ്കിലും ഒരു നിമിഷം
അവരുന്റട അടുക്കൽ നിന്നിട്ട്
എവിസടയ്സക്കാ ഓടി മറഞ്ഞു. മാർ
യൗസേപ്പിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുന്റരാണ്്
ആ സ്ക്തീ േവന്തം മക്കന്റള
വാരിപ്പുണർന്നു.

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

പം

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

ഭക്തവത്സലനായ മാർ യൗസേസപ്പ,
അങ്ങ് ീവിതത്തിൽ അസനരം
യാതനരൾ അനുഭവിച്ചതിനാൽ ീവിത
സേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവസരാട്
അതീവ രാരുണയമുള്ളവനാണസല്ാ.
ഞങ്ങൾ വിപത്തുരൾ സനരിടുസപാൾ
വിരതദധരയരാരാന്റത ക്പശാന്തതസയാന്റട
അതിന്റന അഭിമുഖ്ീരരിക്കുവാന് സവണ്
ദധരയവും ശക്തിയും നൽരണസമ.
വിശുദ്ധി ക്പാപിക്കുവാന് േഹനം
എക്ത ആവശയമാന്റണന്ന് മനസ്സിലാക്കി
അവന്റയ അഭിമുഖ്ീരരിക്കുവാന്
ഞങ്ങന്റള ക്പാപ്തരാക്കുര. ക്പിയ
പിതാസവ, അങ്ങയുന്റട മാതൃര ഞങ്ങൾ
േഹനത്തിൽ അനുരരിക്കുവാന്
പരിക്ശമിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുന്റട
ബലഹീനതന്റയ പരിഹരിക്കണസമ.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

ദുുഃഖ്ിതരുന്റട ആലംബസമ, ഞങ്ങന്റള
േമാശവേിപ്പിക്കണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

പത്താം തീയതി

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

__"സ ാേഫ് നിക്ദയിൽനിന്ന് ഉണർന്ന്,
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന്
രൽപിച്ചതുസപാന്റല ക്പവർത്തിച്ചു;
അവന് തന്ന്ററ ഭാരയന്റയ േവീരരിച്ചു"
(മത്തായി 1:24).

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,
രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്-മാതൃരാ
ന്റതാഴിലാളി

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് വിശവരർൊവിന്റെ
സ ാലിയാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.
അസേഹം ദാവീദിന്റെ
രാ വംശത്തിലാണ് നിച്ചന്റതങ്കിലും
ഒരു ആശാരിയുന്റട സ ാലി
ന്റചയ്യുന്നതിന് ദവമുഖ്യം രാണിച്ചില്.
വി. യൗസേപ്പ് സ ാലി ന്റചയ്തത്

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,
തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
സരവലം ോപത്തിര സനട്ടങ്ങൾക്ക്്
സവണ്ി മാക്തമല്, ക്പതയുത േവന്തം
രുടുംബത്തിനു സേവനമർപ്പിക്കുര
എന്ന ലക്ഷയസത്താന്റടയായിരുന്നു.

രൂട്ടസരയും േഭാമാതാവ്
സ്സനഹപൂർവം അവരുന്റട ചുമതലരൾ
അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്്. ക്രിസ്തുവും
അവിടുന്റത്ത വളർത്തു പിതാവും
ന്റതാഴിലാളിരളായിരിന്റക്ക
രസത്താലിക്കാ േഭയ്ക്ക്
ന്റതാഴിലാളിരന്റള വിസ്മരിക്കുവാന്
ോധിക്കുരയില്.

മനുഷയന്റെ പരിക്താണ പരിപാടിയിൽ
ന്റതാഴിലിനും സ്ഥാനമുണ്്. അത് നന്റെ
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു സവണ്ിയാണ്
ദദവരുമാരനും അവിടുന്റത്ത വളർത്തു
പിതാവും ഒരു തച്ചന്റെ സ ാലി
ന്റചയ്തത്. സവലസയാടുള്ള നെുന്റട
േമീപനവും വീക്ഷണവുമാണ് നെുന്റട
ീവിതന്റത്ത അർത്ഥപൂർണ്ണവും
േൗഭാരയദായരവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.
ചിലർ സവലന്റയ ദദവമാക്കി
ക്പതിഷ്ഠിക്കുന്നു. മനുഷയവയക്തിയുന്റട
മഹതവമാണ് ഓസരാ സ ാലിന്റയയും
ധനയമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ
ീവിതമരസണാത്ഥാനങ്ങളുന്റട
ന്റവളിച്ചത്തിൽ സവലന്റയ
വിലയിരുത്തണം. നാം ന്റചയ്യുന്ന
ഓസരാ സ ാലിയുന്റടയും ോമൂഹയമായ
മൂലയം
രണക്കിന്റലടുസക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.
ന്റതാഴിലാളിരൾക്ക് നയായമായ രൂലി
ന്റരാടുസക്കണ്താവശയമാണ്. എന്നാൽ
േംഘടിത ന്റതാഴിലാളി വർഗം
ന്റതാഴിലിന്റന േമരായുധമായി
ഉപസയാരിച്ച് അതിന്റെ മാഹാത്മയന്റത്ത
നശിപ്പിച്ചു രളയരുത്.
ന്റതാഴിലാളിരളും മുതലാളിരളും
തെിലുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്തീയമായ
ഉപവിയിൽ നയിക്കന്റപ്പടണം.
അന്റല്ങ്കിൽ അേവസ്ഥതയും
അേമാധാനവും
വിപ്ലവവുമായിരിക്കും
അനുഭവന്റപ്പടുര.

േംഭവം
രസത്താലിക്കാ മതാന്തരീക്ഷത്തിൽ
വളർന്ന ഒരു യുവാവ് വിദയാഭയാേ
സയാരയതരൾ പലതും ദരവരിച്ച
സശഷം വീട് വിട്ടിറങ്ങിസപ്പായി. അക്രമ
ക്പവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുരി വയനാടന്
മലരളിൽ രഴിഞ്ഞിരിന്ന ഒരു
േംഘവുമായി രൂട്ടുസചർന്ന്് വളന്റര
ഹീനമായ പല ന്റരാലപാതരങ്ങൾക്കും
അയാൾ രൂട്ടുനിന്നു. ഈ യുവാവിന്റെ
വീടിന്റെ േമീപത്തുള്ള ഒരു
രുടുംബത്തിൽ രവർച്ച നടത്തുവാന്
അക്രമേംഘം തീരുമാനിച്ചു.
രവർച്ചയുന്റട തസലദിവേം രവർച്ച
ന്റചയ്യന്റപ്പടുന്ന രുടുംബന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള
എല്ാ വിവരങ്ങളും സശഖ്രിക്കുവാന്
സമൽപ്പറഞ്ഞ യുവാവ് നിയുക്തനായി.
അതനുേരിച്ച് അവന് േവന്തം
വീട്ടിന്റലത്തി. തന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് വി.
യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ ഭക്തി
ആചരിക്കുരയും ഈ പിതാവിന്റെ
സ്തുതിക്കായി പാവന്റപ്പട്ട ഒരു
രുടുംബത്തിന് അത്താഴം
ന്റരാടുക്കുരയും ന്റചയ്തിരുന്നു. ഈ
രാഴ്ച രണ്സപ്പാൾ ആ യുവാവിന്റെ
മനസ്സലിഞ്ഞു. താനും രൂട്ടുരാരും
പിസറ്റദിവേം ന്റചയ്യുവാന് തുനിയുന്ന
ഹീനമായ ക്പവൃത്തിന്റയക്കുറിച്ച്
മനസ്താപമുണ്ായി. അയാൾ
രുടുംബാംരങ്ങളുന്റട മുപാന്റര,
പിസറ്റന്ന് ന്റചയ്യുവാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള
രാരയന്റമല്ാം ന്റവളിന്റപ്പടുത്തി.
ഇനിന്റയാരിക്കലും അക്രമാേക്തരായ
തന്റെ രൂട്ടുരാരുന്റട ക്പവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർന്റപ്പടുരയിന്റല്ന്ന് ക്പതിജ്ഞ

ന്റതാഴിലാളിരളും മുതലാളിരളും
ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിര ശരീര
നിർെിതിയിലാണ് ഏർന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്
എന്നുള്ള വസ്തുത നാം
വിസ്മരിക്കരുത്. തിരുേഭ
ന്റതാഴിലാളിരളുന്റടയും
മുതലാളിരളുന്റടയും മാതാവാണ്. രണ്ു
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ന്റചയ്തു. ആ യുവാവിനുണ്ായ
മന:പരിവർത്തനം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
പിതാവിന്റെ മദ്ധയസ്ഥതയിലാന്റണന്ന് ആ
രുടുംബത്തിലുള്ള എല്ാവരും
വിശവേിച്ചു.

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)

പം

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തു പിതാവായ
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് ഒരു
ആശാരിയുന്റട സ ാലി ന്റചയ്തുന്റരാണ്്
തിരുക്കുടുംബന്റത്ത പരിപാലിച്ചു
വന്നസല്ാ. അതിലൂന്റട ന്റതാഴിലിന്റെ
മാഹാത്മയവും രക്ഷാരർെത്തിൽ
ന്റതാഴിലിനുള്ള സ്ഥാനവും ഞങ്ങൾക്കു
രാണിച്ചു തന്നു. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുന്റട
ീവിതാന്തസ്സിന്റെ ചുമതലരളും
ദദവപരിപാലനയിൽ നിങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കുന്ന സ ാലിരളും ന്റതാഴിലുരളും
വിശവസ്തതാപൂർവം നിർവഹിച്ചു
ന്റരാണ്് ീവിതം ധനയമാക്കുവാനുള്ള
അനുക്രഹം ക്പാപിച്ചു തരണസമ.
സ ാലിരളിലുണ്ാരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുരളും
തയാരങ്ങളും ഞങ്ങൾ
ദദവതിരുമനസ്സിസനാടു
സയാ ിപ്പിച്ചുന്റരാണ്് േസന്താഷസത്താന്റട
േവീരരിക്കുന്നതാണ്.

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(മിശിഹാന്റയ...)

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

ാക്രതയുള്ള

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
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പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

ന്റതാഴിലാളി മദ്ധയസ്ഥനായ വിശുദ്ധ
യൗസേസപ്പ, സ ാലിയുന്റട മഹതവം
ഞങ്ങന്റള പഠിപ്പിക്കണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പതിന്റനാന്നാം തീയതി

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

_"സഹസറാസദേിന്ന്ററ മരണത്തിനുസശഷം
ഈ ിപ്തിൽവച്ചു രർത്താവിന്ന്ററ
ദൂതന് സ ാേഫിനു േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ടു പറഞ്ഞു: '20
എഴുസന്നറ്റ് ശിശുവിന്റനയും
അെന്റയയും രൂട്ടി,
ഇക്ോസയൽസദശസത്തക്കു മടങ്ങുര;
ശിശുവിന്റന വധിക്കാന് ക്ശമിച്ചവർ
മരിച്ചുരഴിഞ്ഞു" (മത്തായി 2:19-20).

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

രനയാക്വതക്കാരുന്റട രാവൽക്കാരന്

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന പറ്റിയുള്ള
പൗരാണിരമായ ക്രന്ഥരാരന്മാരും
രലാരാരന്മാരും പ.രനയരസയക്കാൾ
വലിയ വൃദ്ധനായി ചിക്തീരരിച്ചിരുന്നു.
ഒരു യുവതിസയാട് രൂടി
വേിച്ചുന്റരാണ്് രനയാക്വതം
പാലിക്കുവാന് വൃദ്ധന്മാർസക്ക
ോധിക്കുരയുള്ളൂ എന്ന ധാരണ അന്ന്
ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പും പ. രനയരയും
ക്പായത്തിൽ ഏരസദശം
േമാനരായിരുന്നു. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
ക്പായാധിരയത്താൽ
ദചതനയമറ്റവനായിട്ടല് ീവിച്ചത്.
മറിച്ച്, ദദവീര ക്പസചാദനത്താൽ
യൗവനയുക്തനായ അസേഹം
തയാരപൂർണ്ണമായ ീവിതമാണ്
നയിച്ചത്.

ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
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പ. രനയരയുന്റട ദർശനവും
ോമീപയവും വി. യൗസേപ്പിനു
ശക്തിപരർന്നുന്റവന്നതിൽ തർക്കമില്.
രൂടാന്റത ദദവത്തിന്റെ അനന്ത
ജ്ഞാനത്തിൽ പ. രനയരയുന്റട
രനയാക്വതപാലനത്തിനുള്ള ഒരു
തിരശ്ശീല അഥവാ രാവൽക്കാരനായി
വി. യൗസേപ്പ് ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപ്പട്ടു.
യഹൂദാചാരക്പരാരം ഒരു യുവതി
അവിവാഹിതയായി ീവിക്കുരന്റയന്നത്
മൂലയചയുതിയായിട്ടാണ്
പരിരണിച്ചിരുന്നത്.
അവിവാഹിതയായ സ്ക്തീ രർഭം
ധരിച്ചാൽ അവൾ രന്റല്റിഞ്ഞു
ന്റരാല്ണന്റമന്ന് പഴയ നിയമം
അനുശാേിച്ചിരുന്നു. ഇക്പരാരമുള്ള
ോമൂഹയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ.രനയര
അവിവാഹിതയായി ീവിക്കുര
ദുഷ്ക്കരമാണ്. എന്നാൽ
ദദവരുമാരന്റന േംവഹിച്ച
ദിവയസപടരത്തിന്റെ രനയരാതവത്തിന്
എന്റന്തങ്കിലും ഹാനി േംഭവിക്കാന്
ദദവം ആക്രഹിച്ചില്. തന്നിമിത്തം
വി. യൗസേപ്പിന് വിരക്ത
ീവിതസത്താട് രരുണ രാണിച്ചു
ന്റരാണ്് ദദവം പരിശുദ്ധ
രനയരന്റയയും വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റനയും വിവാഹത്തിലൂന്റട
ബന്ധിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ വി.
യൗസേപ്പ് രനയാക്വതക്കാരുന്റട
രാവൽക്കാരനുമായി.

യൗസേപ്പിന്റെ മാതൃര
ക്പസചാദനമരുളുന്നു. വിരക്തർക്കും
പരിക്താണ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാനമുണ്്.
"ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാരയവാന്മാർ
അവർ ദദവന്റത്ത എന്നും രാണും"
എന്ന രിരിക്പഭാഷണവാരയം ഇവിന്റട
അനുസ്മരിസക്കണ് ഒന്നാണ്.
േംഭവം
തീന്റപ്പട്ടി രപനിയിൽ സ ാലി
ന്റചയ്തിരുന്ന ഒരു യുവാവ്
അതിഭയങ്കരമായ തീന്റപ്പാള്ളസലറ്റ്
അവശനിലയിലായി. അയാളുന്റട
രുടുംബത്തിന്റെ ഏര വരുമാന മാർഗം
രപനിയിന്റല അയാളുന്റട
ന്റതാഴിലായിരുന്നു. അപരടം
രാരണമായി ആ മനുഷയന്റെ രുടുംബം
അനാഥ സ്ഥിതിയിലായി. നടത്തിയ
ചിരിത്സരന്റളാന്നും ഫലക്പദമായില്.
സഡാക്ടർമാന്റരല്ാം ദരന്റവടിഞ്ഞു.
ീവിച്ചിരിക്കുരയിന്റല്ന്ന്
വിധിന്റയഴുതി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം യാചിക്കുരയല്ാന്റത ഇനി
സവന്ററ മാർഗന്റമാന്നും ഇന്റല്ന്നുറച്ച്
രുടുംബാംരങ്ങൾ മാർ യൗസേപ്പിസനാട്
നിരന്തരം ക്പാർത്ഥന തുടങ്ങി. ഭക്ഷണം
രഴിക്കുവാസനാ േംോരിക്കുവാസനാ
ശക്തിയില്ാത്ത ആ മനുഷയന്റെ
ീവിതരാലം ഏതാനും മണിക്കൂറുരൾ
മാക്തസമ ആയിരിക്കുരയുള്ളൂ എന്നാണ്
രണ്വന്റരല്ാം അഭിക്പായന്റപ്പട്ടത്.

രനയാക്വതം അനുഷ്ഠിച്ചു ന്റരാണ്ുള്ള
ീവിതം നയിക്കുന്നവർ, വി.
യൗസേപ്പിസനാട് ഭക്തരായിരുന്നാൽ
അവർക്കത് േുരമമായി പാലിക്കുവാന്
ോധിക്കുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
പരിശുദ്ധ രനയരയുമായി
വിവാഹിതനായിരുന്നിട്ടും വിശുദ്ധിക്ക്
സരാട്ടം വരുത്തിയില്. തന്നിമിത്തം
എല്ാ ീവിതാന്തസ്സുരാർക്കും ശുദ്ധത
എന്ന പുണയത്തിനും അസേഹം
മാതൃരയായി. ദവവാഹിര
വിശവസ്തത പാലിക്കുവാന് ഭാരയ
ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ

ഉണ്ണിയീസശാന്റയ പരിരക്ഷിച്ച യൗസേപ്പ്
ഞങ്ങളുന്റട പിതാവിസനയും
േംരക്ഷിക്കുന്റമന്ന് ഉറസപ്പാന്റട
വിശവേിച്ച് ആ വീട്ടിന്റല എല്ാവരും
ഒന്നടങ്കം ക്പാർത്ഥിച്ചു. ക്പാർത്ഥനയുന്റട
ഫലമായി അയാളിൽ ആശവാേം
ദർശിക്കുവാന് രഴിഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയ
ദിവേങ്ങൾ ന്റരാണ്് അയാൾ പൂർണ്ണ
ആസരാരയവാനായി. യൗസേപ്പ്
പിതാവിന്റെ മധയസ്ഥത മൂലം ആ
മനുഷയന് രക്ഷന്റപട്ടു.
അയൽവാേിരൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും
വിസ്മയം നിപ്പിക്കത്തക്ക വിധം
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ന്റപാള്ളസലറ്റ ഭാരങ്ങളിൽ സനരിയ രല
മാക്തം അവസശഷിപ്പിച്ചു ന്റരാണ്ു
സരാരവിമുക്തനായ ആ മനുഷയന്
ചുരുങ്ങിയ ദിനങ്ങൾക്കരം പഴയ
സ ാലിയിൽ ക്പസവശിച്ചു.

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

പം

(മിശിഹാന്റയ...)

രനയാക്വതക്കാരുന്റട രാവൽക്കാരനും
ദിവയ നനിയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവുമായ മാർ
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങൾ ആത്മശരീര
ദനർെലയസത്താടു രൂടി ീവിക്കുവാന്
സവണ് അനുക്രഹം നൽസരണസമ.
സലാരത്തിൽ നടമാടുന്ന തിന്മരന്റളയും
വിപത്തുരന്റളയും മനസ്സിലാക്കി
ഞങ്ങൾ അവധാനപൂർവം
വർത്തിക്കുവാന് േഹായിക്കുര.
വന്ദയപിതാസവ, അങ്ങും അസങ്ങ
മണവാട്ടിയായ പ. രനയരയും
ആത്മശരീരശുദ്ധതന്റയ വളന്റരയധിരം
വിലമതിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങന്റളയും ആ
േുരൃതന്റത്ത സ്സനഹിക്കുവാനും
അഭയേിക്കുവാനും
ക്പാപ്തരാസക്കണസമ.
ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാരയവാന്മാർ
എന്നുള്ള ക്രിസ്തുനാഥന്റെ
ദിവയവചസ്സുരന്റള ഞങ്ങൾ
ക്പാവർത്തിരമാക്കി ദദവിര
ദർശനത്തിന് ക്പാപ്തരാക്കന്റട്ട.

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

ാക്രതയുള്ള

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
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മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

രനയാക്വതക്കാരുന്റട രാവൽക്കാരാ,
ഞങ്ങന്റള വിരക്തരായി
രാത്തുന്റരാള്ളണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പക്ന്തണ്ാം തീയതി

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

"ദാവീദിന്ന്ററ വംശത്തിൽന്റപ്പട്ട സ ാേഫ്
എന്നുസപരായ പുരുഷനുമായി
വിവാഹനിശ്ചയം ന്റചയ്തിരുന്ന
രനയരയുന്റട അടുസത്തക്ക്, ദദവത്താൽ
അയയ്ക്കന്റപ്പട്ടു. അവളുന്റട സപര്
മറിയം എന്നായിരുന്നു" (ലൂക്കാ
1:27).

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

രഷ്ടങ്ങളിൽ ആലംബമായ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ്

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

വി. യൗസേപ്പിന്റന തിരുേഭയുന്റട
േംരക്ഷരന് എന്നു വിളിക്കുന്നതിനു
രാരണമുണ്്. തിരുേഭയുന്റട
ആരംഭന്റമന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ
ആദയ ക്പതിരൂപമായ
തിരുക്കുടുംബത്തിലാണസല്ാ. അസേഹം
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
േംരക്ഷരനായിരുന്നു എന്ന
രാരണത്താൽ തന്റന്ന ോർവക്തിര
േഭയുന്റടയും േംരക്ഷരനാണ്.
വന്ദയപിതാവ് അസേഹത്തിന്റെ
ന്റനറ്റിയിന്റല വിയർപ്പു ന്റരാണ്്,
പരിശുദ്ധ രനയരാമറിയത്തിന്റനയും
ദിവയശിശുവിന്റനയും േംരക്ഷിച്ചു
സപാന്നു. രൂടാന്റത ഉണ്ണിമിശിഹായുന്റട
ീവന് അപരടത്തിലായിട്ടുള്ള
േന്ദർഭങ്ങളിൽ പിതൃേഹ മായ
വാത്സലയ സ്സനഹാദരങ്ങസളാന്റട വി.

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
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യൗസേപ്പ് ദദവരുമാരന്റന
േംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ ക്ശദ്ധ
ന്റചലുത്തി.

േുരക്ഷിതതവത്തിലും
ദത്തക്ശദ്ധനായിരുന്നുന്റയന്ന്
അനുമാനിക്കാം.

ഈസശാമിശിഹായുന്റട
നനാവേരത്തിൽ, ദിവയശിശുവിനു
സവണ് എല്ാ േംരക്ഷണവും
ദരിക്ദനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് തന്റെ
രഴിവിന്റെ പരമാവധി നിർവഹിച്ചു.
സഹസറാസദസ് ദദവരുമാരന്റന
ഭീഷണിന്റപ്പടുത്തിയസപ്പാൾ വത്സല
പിതാവ് തീക്ഷ്ണതസയാടും
ആത്മാർപ്പണസത്താടും രൂടിയാണ്
ഈ ിപ്തിസലക്ക് ക്പയാണം
ആരംഭിക്കുന്നത്. മാർഗമസദ്ധയ പല
അപരടങ്ങളും
അഭിമുഖ്ീരരിസക്കണ്തായിട്ടുണ്ായിരു
ന്നു.

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ ദപതൃര
പരിലാളന ഇന്നു തിരുേഭയ്ക്കും
ഉന്റണ്ന്നതിൽ തർക്കമില്. അസേഹം
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
നാഥനായിരുന്നതുസപാന്റല ഇന്ന്
മിശിഹായുന്റട മൗതിരശരീരമായ
തിരുേഭയുന്റട േുരക്ഷിതത്തിലും
േുസ്ഥിതിയിലും പുസരാരമനത്തിലും
വളർച്ചയിലും രാതലായ പങ്ക്
വഹിക്കുന്നുണ്്. തിരുേഭാ ചരിക്തം
അതിനുള്ള ന്റതളിവുരൾ നൽരുന്നുണ്്.
രണ്ാം വത്തിക്കാന് േൂനഹസദാസ്,
വി. യൗസേപ്പിന്റെ േംരക്ഷണയ്ക്കാണ്
േമർപ്പിച്ചത്.

ഈ ിപ്തിന്റല ക്പവാേരാലം ദുരിത
പൂർണ്ണമായിരിന്നു. അജ്ഞാതമായ
സ്ഥലത്ത് അവിശവാേിരളുന്റട
മദ്ധയത്തിലാണ് തിരുക്കുടുംബം ീവിതം
നയിസക്കണ്ിവന്നത്. ക്പസ്തുത
േന്ദർഭങ്ങളിന്റലല്ാം വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റെ വിസവരപൂർണ്ണമായ
ഇടന്റപടൽ ദിവയശിശുവിന്റെ ീവിതം
േുരക്ഷിതമാക്കിത്തീർത്തു.
ഈ ിപ്തിൽ നിന്നുള്ള
ക്പതയാരമനത്തിനു, പരമദുഷ്ടനായ
അർക്കലാസവാസ് സഹസറാന്റേേിന്റെ
സ്ഥാനത്ത് ഭരണോരഥയം വഹിക്കുന്നു
എന്നറിഞ്ഞസപ്പാൾ അസേഹം
അേവസ്ഥതനായി. ദദവദൂതന്റെ
ക്പസതയര നിർസേശാനുേരണം അസേഹം
നക്േേിൽ സപായി വേിക്കുരയാണ്
ന്റചയ്തത്. പക്ന്തണ്ാമന്റത്ത വയസ്സിൽ
ഈസശാന്റയ ദദവാലയത്തിൽ വച്ച്
രാണാതായ അവേരത്തിൽ
വന്ദയപിതാവ് ദുുഃഖ്സത്താടുരൂടി
അസനവഷിച്ചതായി പ. രനയര തന്റന്ന
ക്പസ്താവിക്കുന്നു (വി. ലൂക്കാ. 2).
നക്േേിന്റല അവോന രാലത്തും
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ എല്ാവിധമായ

േംഭവം
1750-ൽ ക്ഫാന്േിൽ ഒരു വലിയ
യുദ്ധമുണ്ായി. ന്റമറ്റ്സ് പട്ടണം
ശക്തുക്കൾ വളഞ്ഞു. ഏറ്റവുമധിരം
രഷ്ടപ്പടുണ്ായത് ന്റമറ്റ്സ് പട്ടണത്തിന്റല
ഒരു രനയരാലയത്തിനാണ്.
പട്ടാളക്കാന്റര പാർപ്പിക്കാന് സവണ്ി
തങ്ങളുന്റട മഠവും സ്തുതയർഹമായ
നിലയിൽ നടത്തിയിരുന്ന സ്ക്കൂളും
അവർക്ക് വിന്റട്ടാഴിസയണ്ി വന്നു.
േവന്തം വേതി ന്റവടിഞ്ഞ അവർ
പിന്നീട് താമേിച്ചത് സനരന്റത്ത
പട്ടാളക്കാർ ഉസപക്ഷിച്ചിട്ടു സപായ ഒരു
രാസര ിലാണ്. ഭക്ഷണസമാ മറ്റു
േൗരരയങ്ങസളാ ലഭിക്കാനുള്ള
ബുദ്ധിമുട്ട് നിമിത്തം േനയാേേഭ തന്റന്ന
നിറുത്തിക്കളസയണ് പരിസ്ഥിതി
സപാലും അവർക്കുണ്ായി. എങ്കിലും
ആവശയ േമയങ്ങളിൽ ആർക്കും
േഹായമരുളുന്ന മാർയൗസേപ്പിന്റെ
േന്നിധിയിൽ അവർ രൂട്ടക്പാർത്ഥന
നടത്തി.
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പാലരനായ
യൗസേപ്പ് അവന്റര രാരുണയപൂർവം
രടാക്ഷിച്ചു. രനയരമാർ
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താമേിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന്് 31
ദമൽ അരന്റലയുള്ള
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒരു
ഇടവരപ്പള്ളിയിലുള്ള നങ്ങൾ ഈ
രനയാസ്ക്തീമാരുന്റട രഷ്ടപ്പാടുരൾ
അറിയുരയും പിരിന്റവടുത്ത് അവർക്ക്
ആവശയമായ േഹായം
എത്തിച്ചുന്റരാടുക്കുവാന് മുസന്നാട്ട്
വരിരയും ന്റചയ്തു. യുദ്ധം രഴിഞ്ഞ്
പടയാളിരൾ മഠവും സ്രൂളും
വിന്റട്ടാഴിയുന്നത് വന്റര
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഭക്തദാേിരളായ
ആ രനയരമാർ രഴിഞ്ഞു രൂടിയത് ആ
വിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ
നാമസധയത്തിലുള്ള ഇടവരയിന്റല
നങ്ങളുന്റട ഔദാരയപൂർണ്ണമായ
േംരക്ഷണയിലാണ്.

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

പം

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പാലരനായ വി.
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് അസനരം
അപരടങ്ങളിൽ നിന്നും
ദിവയശിശുവിന്റന േംരക്ഷിച്ചു. ഇന്ന്
മിശിഹായുന്റട മൗതിരശരീരമായ
തിരുേഭയ്ക്ക് അസനരം
അപരടങ്ങസളയും ഭീഷണിരസളയും
ന്റവല്ുവിളിരസളയും
അഭിമുഖ്ീരരിസക്കണ്തായിട്ടുണ്്.
അവന്റയ എല്ാം വി യപൂർവം
തരണം ന്റചയ്യുവാനും ദദവ നന്റത്ത
േവർഗീയ ഭാരയത്തിസലക്ക്
േുരക്ഷിതരായി നയിക്കുവാനും സവണ്
അനുക്രഹം അസങ്ങ ദിവയരുമാരസനാട്
അസപക്ഷിച്ചു നൽസരണസമ.

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

ാക്രതയുള്ള

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)
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എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േുരൃത പം

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

തിരുേഭയുന്റട പാലരാ,
ദദവ നത്തിനു സവണ്ി
ക്പാർത്ഥിക്കണസമ._

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പതിമൂന്നാം തീയതി

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

"യാസക്കാബ്, മറിയത്തിന്ന്ററ
ഭർത്താവായ സ ാേഫിന്ന്ററ
പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു
ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു
നിച്ചു" (മത്തായി 1:16).

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ ന്റയൗസേപ്പ്- തിരുേഭയുന്റട
ോർവക്തിരമദ്ധയസ്ഥന്

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

വിശുദ്ധന്മാരുന്റട മാദ്ധയസ്ഥശക്തി
അവർ ഈ സലാരത്തിൽ
ീവിച്ചിരുന്നസപ്പാൾ ദദവത്തിന്റെ
പരിക്താണന പരിപാടിയിൽ എക്തമാക്തം
േഹരരിച്ചുസവാ അതിന്റെ
സതാതനുേരിച്ചായിരിക്കും എന്ന്്
സവദപാരംരതനായ വി. സതാമസ്
അരവിനാസ് അഭിക്പായന്റപ്പട്ടിരിന്നു.
രക്ഷാരര പദ്ധതിയിൽ പ.
രനയരാമറിയം രഴിഞ്ഞാൽ
ഈസശാമിശിഹാസയാട് ഏറ്റവും
രൂടുതൽ േഹരരിച്ച വയക്തി വി.
യൗസേപ്പാന്റണന്നുള്ളത്
നിസ്തർക്കമസക്ത. മനുഷയാവതാര

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
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രർെത്തിൽ ഒരു തിരശ്ശീലയായി
വർത്തിച്ചു ന്റരാണ്ും ഉണ്ണി
മിശിഹാന്റയ ീവാപായത്തിൽ നിന്നും
രക്ഷിച്ചും വി. യൗസേപ്പ്
രക്ഷാരരരർെത്തിൽ േുക്പധാനമായ
പങ്കു വഹിച്ചു. രൂടാന്റത
ദിവയരുമാരന്റന േംരക്ഷിക്കുവാനും
വളർത്തുവാനും വന്ദയപിതാവ് ഏന്ററ
രഠിനാദ്ധവാനം ന്റചയ്തു. നക്േേിന്റല
അജ്ഞാത ീവിതദശയിൽ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ്, ഈസശാമിശിഹാന്റയ
ന്റതാഴിൽ അഭയേിപ്പിക്കുരയും
യഹൂദമതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ
വളർത്തുരയും ന്റചയ്തിരുന്നു.
ഇക്പരാരം പരിക്താണ രർെത്തിൽ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും േുക്പധാനമായ
പങ്ക് അനുഭവിച്ചു.

നൽരുന്നതിനും രഴിയുന്നതാന്റണന്ന്
നെിൽ പലർക്കുമറിയില്.
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥന്റനന്ന
നിലയിൽ ഈസശാമിശിഹായിലും
പരിശുദ്ധ രനയരാമറിയത്തിലും,
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനുണ്ായ അധിരാരം
േവർഗീയ ീവിതത്തിലും
ഉണ്ാരുമസല്ാ. അവർ രണ്ുസപരും
അസേഹത്തിന്റെ ആക്രഹമറിഞ്ഞ്
ക്പവർത്തിക്കുന്റന്മന്ന് നിേംശയം
പറയാം. 1891-ൽ ന്റലസയാ
പതിെൂന്നാമന് 'രവാം രവാം
ഫളൂരിസ്' എന്ന വിശവസലഖ്നത്തിലൂന്റട
മാർ യൗസേപ്പിന്റന തിരുേഭയുന്റട
ോർവക്തിര മദ്ധയസ്ഥനായി
ക്പഖ്യാപിച്ചു. പൂർവയൗസേപ്പ് നെുന്റട
പിതാവ് മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
ക്പതിഛായയാണ്. അസേഹം
ഈ ിപ്തിൽ രാ രീയ
ഭണ്ഡാരത്തിലുള്ളവ വിതരണം ന്റചയ്ത്
അന്നന്റത്ത സലാരത്തിലുള്ളവന്റര
േംരക്ഷിച്ചതു സപാന്റല, നെുന്റട
പിതാവ് മാർ യൗസേപ്പ്
അസേഹത്തിന്റെ ഭക്തരായ ആത്മാക്കന്റള
േവിസശഷരരമാം വിധം
േംരക്ഷിക്കുന്റമന്നുള്ളതിൽ യാന്റതാരു
േംശയവും സവണ്.

ഈ ിപ്തിന്റല രാ ാവായിരുന്ന
ഫറസവാന് അസേഹത്തിന്റെ രാ രീയ
ഭണ്ഡാരങ്ങളുന്റട േൂക്ഷിപ്പുരാരനായി
പൂർവ യൗസേപ്പിന്റന നിയമിച്ചതായി
ഉത്പത്തിയുന്റട പുസ്തരത്തിൽ
രാണുന്നു. വിസദശരാ യങ്ങളിൽ നിന്നും
ഭക്ഷണോധനങ്ങളും മറ്റു വിഭവങ്ങളും
വാങ്ങിക്കുവാനായി എത്തുന്നവസരാട്
ഫറസവാന് പറഞ്ഞിരുന്നത് "നിങ്ങൾ
യൗസേപ്പിന്റെ പക്കൽ സപാരുവിന്"
എന്നാണ്. ദദവം അവിടുന്റത്ത
േവർഗീയ നിസക്ഷപങ്ങളുന്റട
േൂക്ഷിപ്പുരാരനായി നെുന്റട പിതാവ്
മാർ യൗസേപ്പിന്റന നിസയാരിച്ചിരുന്നു.
അതിനാൽ േവർഗസ്ഥനായ
പിതാവുംതിരുരുമാരനും, 'നിങ്ങൾ
യൗസേപ്പിന്റെ പക്കൽ സപാരുവിന്'
എന്ന് നസൊട് അരുളിന്റചയ്യുന്നുണ്്.
മറ്റു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നന്റെ ചില
ക്പസതയര രാരയങ്ങളിൽ
േഹായിക്കുവാനുള്ള രഴിവാണ്
ദദവം നൽരിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ
പരിശുദ്ധ രനയരാമറിയത്തിനും
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനും ആധയാത്മിരവും
ഭൗതിരവുമായ എല്ാക്കാരയങ്ങളിലും
നമുക്കു സവണ് അനുക്രഹങ്ങൾ

േംഭവം
സവളാങ്കണ്ണി തീർത്ഥാടന
സരക്ന്ദത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദക്രസ്തവ
രുടുംബം സരരളത്തിസലക്ക്
മടങ്ങുരയായിരുന്നു. രാറിലാണ് യാക്ത
ന്റചയ്തിരുന്നത്. രാക്തിയിൽ വി നമായ
വഴിയിൽ വച്ച് ഒരു േംഘം
രവർച്ചക്കാർ രാർ തടഞ്ഞു. ആ
രുടുംബാംരങ്ങന്റളന്റയല്ാം വധിച്ച്
രാറും വസ്തുക്കളും രവർച്ച ന്റചയ്യുര
എന്നതായിരുന്നു അവരുന്റട ഉസേശം.
സരണസപക്ഷിന്റച്ചങ്കിലും ആ രഠിന
ഹൃദയർക്ക് യാന്റതാരു രാരുണയവും
ഉണ്ായില്. രുടുംബനാഥന് ഉറച്ച
വിശവാേസത്താന്റട തങ്ങന്റള മുഴുവന്
വി. യൗസേപ്പിന് േമർപ്പിച്ചു ന്റരാണ്ു
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ക്പാർത്ഥിച്ചു. സഹസറാസദേിന്റെ
ദരരളിൽ നിന്ന് ഈസശാസയയും
മറിയന്റത്തയും രക്ഷിച്ച വി. യൗസേപ്പ്
പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ േന്നിധിയിൽ
തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ തങ്ങന്റള
ദരവിടുരയില് എന്ന ഉറസപ്പാന്റട
ഉയർത്തിയ ക്പാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉടന്
ഫലമുണ്ായി. ന്റരാലയായുധവുമായി
രവർച്ച േംഘം അവസരാട് എതിരിട്ട്
നിൽക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഒരു നീല
വാന് അവിന്റട ക്പതയക്ഷമായി. ഒരു
സപാലീസ് വണ്ിയായിരുന്നു അത്.
സതാക്കുധാരിരളായ സപാലീേുരാർ
േംരതി മനസ്സിലാക്കി വണ്ിയിൽ
നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി. രവർച്ച
േംഘത്തിന്റല മിക്കവന്റരയും
അറസ്റ്റ്ന്റചയ്തു. ഉടന്റന സലാക്കപ്പിസലക്ക്
ന്റരാണ്ുസപാരുരയും ന്റചയ്തു. ഇതിൽ
േസന്താഷചിത്തരായ രുടുംബാംരങ്ങൾ
യൗസേപ്പ് പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

പം

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

ഞങ്ങളുന്റട മദ്ധയസ്ഥനായ വി.
യൗസേസപ്പ, അസങ്ങ അരാധമായ
വിശുദ്ധി മൂലം അങ്ങ് ഞങ്ങളുന്റട
േമുന്നത മദ്ധയസ്ഥനാന്റണന്ന് ഞങ്ങൾ
വിശവേിക്കുന്നു. ആരയാൽ
ക്പതയാശപൂർവം ഞങ്ങൾ അസങ്ങ
േനിധിയിൽ അണഞ്ഞു ഞങ്ങളുന്റട
ആദ്ധയാത്മിരവും ഭൗതിരവുമായ
ആവശയങ്ങളിൽ ഞങ്ങന്റള
േഹായിക്കണന്റമന്ന് അസപക്ഷിക്കുന്നു.
ഈസശാ മിശിഹായും പ.
രനയരാമറിയവും ധാരാളമായ
അനുക്രഹങ്ങൾ അങ്ങുവഴി നൽരുന്നു
എന്ന്് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ
ഞങ്ങളുന്റട വത്സല പിതാവായി
ഞങ്ങന്റള അങ്ങു പരിപാലിച്ചു
ന്റരാള്ളണസമ.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

39

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

തിരുേഭയുന്റട
ോർവക്തിരമദ്ധയസ്ഥനായ വി.
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങന്റള
രാത്തുന്റരാള്ളണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പതിനാലാം തീയതി

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

_"സയശുക്രിസ്തുവിന്ന്ററ നനം
ഇക്പരാരമായിരുന്നു: അവന്ന്ററ
മാതാവായ മറിയവും സ ാേഫും
തെിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം
രഴിഞ്ഞിരിന്റക്ക, അവർ
േഹവേിക്കുന്നതിനുമുപ് അവൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രർഭിണിയായി
" (മത്തായി 1:18).

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

വി. യൗസേപ്പ്
ക്പാർത്ഥനാ ീവിതത്തിന്റെ ഉദാത്ത
മാതൃര

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)

വി. യൗസേപ്പ് എന്റന്തങ്കിലും
േംോരിച്ചതായി നാം വിശുദ്ധ
ക്രന്ഥത്തിൽ രാണുന്നില്. എന്താണ്
ഇതിനു രാരണം? അസേഹം
ക്പാർത്ഥനയുന്റട ഉന്നതമായ

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
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അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നതിനാലാണ്
അധിരം േംോരിക്കാതിരുന്നത്
എന്നാണ് ചരിക്തരാരന്മാർ
അഭിക്പായന്റപ്പടുന്നത്. അതായത്
ക്പാർത്ഥനാ ീവിതത്തിന്റെ ഉദാത്ത
മാതൃരയാണ് വി. യൗസേപ്പ്.
അസേഹം ക്പാർത്ഥനയിലൂന്റട
ദദവവുമായി നിരന്തരം േപർക്കം
പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധ
രനയരാമറിയം രർഭിണിയായി എന്നു
രാണന്റപ്പട്ട അവേരത്തിൽ വി.
യൗസേപ്പ് അേവസ്ഥചിത്തനായി.

ക്പാർത്ഥിക്കുവാന് പഠിപ്പിക്കും എന്ന്്
അെ സക്തേയ ക്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്സല്ാ.
േവന്തം ീവിതത്തിൽ ഉണ്ായ
അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം വി.
സക്തേയ ഇക്പരാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ദദവാരാധനയിലും ക്പാർത്ഥനയിലും
നാമും എക്തമാക്തം
തത്പരരായിരിക്കണന്റമന്ന് വി.
യൗസേപ്പിന്റെ ീവിതമാതൃര നന്റെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു. രൂടാന്റത വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ് ക്പവർത്തിച്ചന്റതല്ാം
ഈസശാസയാടുരൂടി, ഈസശായിൽ,
ഈസശായ്ക്കു സവണ്ി ന്റചയ്തുന്റരാണ്്
അസേഹത്തിന്റെ ീവിതം തന്റന്ന ഒരു
നിരന്തര ക്പാർത്ഥനയായി
രൂപാന്തരന്റപ്പടുത്തി. നെുന്റട അനുദിന
ീവിത ചുമതലരളും സ ാലിരളുന്റമല്ാം
ഇക്പരാരം ന്റചയ്തുന്റരാണ്ും നമുക്കും
നെുന്റട ീവിതന്റത്ത
ക്പാർത്ഥനയാക്കിത്തീർക്കാം.
ക്പഭാതത്തിന്റല തന്റന്ന
നിസയാരക്പരരണത്തിലൂന്റട നമുക്ക്
അത് നിർവഹിക്കാം.

രനയരാമറിയം
രർഭിണിയായിരിക്കുന്നത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് എന്ന്്
ദദവദൂതന് വന്ദയപിതാവിന്റന
അറിയിക്കുന്നു. സഹസറാസദസ്
ശിശുവിന്റന വധിക്കുവാനുള്ള
ഉപ ാപത്തിൽ ഏർന്റപ്പടുന്ന വിവരവും
ദദവദൂതനാണ് അസേഹന്റത്ത
അറിയിക്കുന്നത്. ഈ ിപ്തിൽ
നിന്നുള്ള ക്പതയാരമനം വത്സലപിതാവ്
ദദവത്തിന്റെ ക്പസതയര
നിർസേശാനുേരണമാണ് നിർവഹിച്ചത്.
അനിതരോധാരണമായ
ക്പാർത്ഥനാ ീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു
മാക്തസമ അത് ോധിക്കുരയുള്ളൂ.
തിരുക്കുടുംബം എല്ാവർഷവും ഓർലം
ദദവാലയത്തിൽ സപായി
ക്പാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. േുദീർഘവും സേശം
നിറഞ്ഞതുമായ യാക്ത രഴിച്ച് അവർ
ന്റ റുേസലമിൽ എത്തിസച്ചർന്നു.
ക്പാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അവർ ഏന്ററ
തത്പരരായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത
വി. യൗസേപ്പിന്റെ ക്പാർത്ഥനാ
തീക്ഷ്ണതസയ എടുത്തു രാട്ടുന്നു.

േംഭവം
ഇറ്റലിയിൽ ഒരു ോധാരണ
രുടുംബത്തിൽ ിസയാവാനി എന്ന
യുവാവ് 1871-ൽ രഠിനസരാര
ബാധിതനായി. േമർത്ഥരായ അസനരം
സഡാക്ടർമാന്റരന്റക്കാണ്് ചിരിത്സ
നടത്തിന്റയങ്കിലും സരാരശമനം
ഉണ്ായില്. ഇനി യാന്റതാരു മാർഗവും
അവസശഷിക്കുന്നില് എന്ന്്
അസേഹത്തിന് സബാദ്ധയമായി.
ഉണ്ായിരുന്ന വസ്തുവരരന്റളല്ാം
വിറ്റ് ആ രുടുംബം ഈ സരാരം മൂലം
നിർേനാവസ്ഥയിലായിത്തീർന്നു.
രണ്ണീരും ദരയുമായിത്തീർന്ന
രുടുംബാംരങ്ങൾ സഡാക്ടർമാസരാട്
ഏന്റതങ്കിലും വിധത്തിൽ
ിസയാവാനിന്റയ രക്ഷിക്കണന്റമന്ന്
രരഞ്ഞസപക്ഷിച്ചു. പസക്ഷ,
സഡാക്ടർമാരുന്റട മറുപടി
ഇക്പരാരമായിരുന്നു. " ഈ സരാരിക്ക്

ക്പാർത്ഥനയുന്റട ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
പദവി ക്പഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു
വയക്തിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ സക്തേയ.
ധയാനിക്കുവാന് അറിഞ്ഞുരൂടാത്തവർ
വി. യൗസേപ്പിന്റെ പക്കൽ
സപാരുവിന്. അസേഹം നിങ്ങന്റള
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രക്ഷ ക്പദാനം ന്റചയ്യുവാന് ഇന്നുള്ള
യാന്റതാരു ദവദയശാസ്ക്തത്തിനും
ോദ്ധയമല്. ദദവേഹായം ന്റരാണ്ു
മാക്തം ഒരുപസക്ഷ ഇയാൾ
രക്ഷന്റപസട്ടക്കാം."

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

മരണത്തിന്റെ വക്കിന്റലത്തിന്റയന്നു
സബാദ്ധയമായിരുന്നതിനാൽ ഇടവര
വിരാരി ിസയാവാനിക്ക്
സരാരീസലപനം നൽരിയിരുന്നു. മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരായ
രുടുംബാംരങ്ങൾ ിസയാവാനിക്കു
സവണ്ി ഈ പുണയപിതാവിന്റെ പക്കൽ
േഹായമഭയർത്ഥിച്ചു. എല്ാവരും
മുട്ടുരുത്തി തിരുേവരൂപത്തിന്റെ
മുന്പിൽ അക്ശുരണങ്ങൾ ന്റചാരിഞ്ഞു
ദീർഘസനരം ക്പാർത്ഥിച്ചു. മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ
ചുംബിക്കുവാനുള്ള ക്പസചാദനം
സരാരിക്കുണ്ായി. ആക്രഹം
രുടുംബാംരങ്ങന്റള അറിയിച്ചു.
അതനുേരിച്ച് രൂപം ന്റരാണ്ുവന്നു
ചുംബിച്ചു. യുവാവിൽ
അത്ഭുതരരമായ സരാരശാന്തിയുന്റട
ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ുതുടങ്ങുരയും
ക്രസമണ സരാരവിമുക്തി ലഭിക്കുരയും
ന്റചയ്തു.

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

പം

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

ക്പാർത്ഥനാ ീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ
പദവി ക്പാപിച്ച വി. യൗസേസപ്പ.
അങ്ങ് ദദവവുമായി നിരന്തര
േപർക്കത്തിസലർന്റപ്പട്ടിരുന്നസല്ാ. അങ്ങ്
ന്റചയ്തന്റതല്ാം ഈസശാസയാടുരൂടിയും
ഈസശായിലും ഈസശായ്ക്കു
സവണ്ിയുമായിരുന്നു.
വത്സലപിതാസവ, ഞങ്ങളും
ദദവാരാധനയിലും ക്പാർത്ഥനയിലും
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാരുവാന്
അനുക്രഹിക്കണസമ. ഞങ്ങളുന്റട എല്ാ
ക്പവർത്തനങ്ങളും
ഈസശാസയാടുരൂടിയും ഈസശായിലും
ഈസശായ്ക്കു സവണ്ിയും
നിർവഹിക്കുവാന് ഞങ്ങന്റള
പഠിപ്പിക്കണസമ.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

ക്പാർത്ഥനാ ീവിതത്തിന്റെ മാതൃരയായ
വി. യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങന്റള
ക്പാർത്ഥിക്കുവാന് പഠിപ്പിക്കണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പതിനഞ്ചാം തീയതി

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

__"എല്ാവരും അവന്റനപ്പറ്റി
ക്പശംേിച്ചു പറയുരയും അവന്ന്ററ
നാവിൽനിന്നു പുറന്റപ്പട്ട രൃപാ വചസ്സു
സരട്ട് അദ്ഭുതന്റപ്പടുരയും ന്റചയ്തു.
ഇവന് സ ാേഫിന്ന്ററ മരനസല് എന്ന്
അവർ സചാദിച്ചു" (ലൂക്കാ 4:22).

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

ദരിക്ദരുന്റട മാതൃരയും
േംരക്ഷരനുമായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ആത്മനാ ദരിക്ദർ ഭാരയവാന്മാർ;
എന്റന്തന്നാൽ േവർഗരാ യം
അവരുസടതാരുന്നു എന്ന്്

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
രിരിക്പഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥന്
അരുളി ന്റചയ്യുരയുണ്ായി. 'ദരിക്ദർ
ഭാരയവാന്മാർ' എന്നല് ക്രിസ്തുനാഥന്
അരുളിന്റച്ചയ്തത്. എങ്കിൽ ഇന്ന്
ദാരിക്ദയം സലാരത്തിന്റല ഏറ്റവും
വലിയ ക്പശ്നമാവുരയില്ായിരുന്നു.
ഈശവരവിശവാേമില്ാത്ത ഒരു
തലമുറയ്ക്ക് ദാരിക്ദയം ഏറ്റവും വലിയ
ശാപമാണ് എന്ന ജ്ഞാനം എന്ന
വിശുദ്ധ ക്രന്ഥം നസൊടു
ക്പസ്താവിക്കുന്നു. ദാരിക്ദയത്തിലും
എക്പരാരം േന്തുഷ്ടമായ ഒരു ീവിതം
നയിക്കണന്റമന്ന് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
നന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

സരരളത്തിൽ 'മുത്തിയൂട്ട്്' എന്റന്നാരു
പൗരാണിരമായ ആചാരം
നിലനിൽക്കുന്നുണ്്. അക്പരാരമുള്ള
േൽരൃതയങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക്
അനുക്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതു
ന്റരാണ്ാണസല്ാ ഇന്നും ആ പാരപരയം
നിലനിൽക്കുന്നത്. ദരിക്ദരിലും
സരാരിരളിലും ആതുരരിലും
മിശിഹാന്റയതന്റന്ന ദർശിച്ചു ന്റരാണ്്
അവന്റര സ്സനഹിക്കുരയും
സേവിക്കുരയും ന്റചയ്യുവാനാണ്
മിശിഹാ നമുക്ക് നൽരിയിരിക്കുന്ന
ആഹവാനം. അക്പരാരം
ക്പവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വി. യൗസേപ്പ്
വാത്സലയപൂർവം േഹായങ്ങൾ
എത്തിച്ചു ന്റരാടുത്തിട്ടുള്ള േംഭവങ്ങൾ
നിരവധിയാണ്. ചില അവേരങ്ങളിൽ,
ക്പച്ഛന്ന സവഷത്തിൽ അസേഹം അനാഥ
ശാലരളിലും േനയാേ ഭവനങ്ങളിലും
േഹായം എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായി
പറയന്റപ്പടുന്നു.

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ദാവീദ്
രാ വംശ നായിരിന്നുന്റവങ്കിലും
ദരിക്ദനായിരുന്നു. ന്റതാഴിൽ ന്റചയ്താണ്
അസേഹം ീവിച്ചത്. എന്നാൽ അസേഹം
േപത്തിസനാട്
ആക്രഹമില്ാത്തവനായിരുന്നു.
ന്റതാഴിലിനു ന്റരാടുക്കുന്ന രൂലി ന്റരാണ്്
അസേഹം തൃപ്തനായി.
ദദവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ
ക്പതയാശയാണ് വി. യൗസേപ്പിന്റന
നയിച്ചിരുന്നത്. ആരാശത്തിന്റല
പറവരന്റള സപാറ്റുരയും വയലിന്റല
ലില്ിരന്റള അലങ്കരിക്കുരയും ന്റചയ്യുന്ന
േവർഗസ്ഥനായ ദദവത്തിന്റെ ദപതൃര
പരിലാളനയിൽ പരിപൂർണ്ണ വിശവാേം
അർപ്പിച്ചുന്റരാണ്് അദ്ധവാനപൂർണ്ണവും
സേശഭൂയിഷ്ഠവുമായ ീവിതം
അസേഹം നയിച്ചു. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
ദരിക്ദനായി
നിച്ചതുന്റരാണ്ായിരിക്കണം
അസേഹത്തിന് ദരിക്ദസരാടു
പിതൃതുലയമായ സ്സനഹമാണുള്ളത്.
വിശുദ്ധ ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവിൽ
ആക്ശയിക്കുന്ന പക്ഷം നെുന്റട
ദാരിക്ദാവസ്ഥരൾക്ക് മാറ്റമുണ്ാരും.

േംഭവം
രുന്ററ വർഷങ്ങൾക്കു മുപ് ക്ഫാന്േിന്റല
സനാർമണ്ിയിൽ മാരരമായ ഒരു
ോംക്രമിര സരാരം പടർന്നുപിടിച്ചു.
നിരവധി ആളുരൾ സരാരം നിമിത്തം
മരണമടഞ്ഞു. ആശുപക്തിരൾ
സരാരിരന്റള ന്റക്കാണ്് നിറഞ്ഞു. ഓസരാ
ദിവേവും മരിക്കുന്ന ആളുരൾക്കു
രണക്കില്. ശ്മശാനങ്ങളിൽ ശവശരീരം
മറവു ന്റചയ്യാനുള്ള ഇടം സപാലും
സശഷിച്ചില്. രവന്റെന്റെ് തലത്തിലും
നരര േഭാ തലത്തിലും ോംക്രമിര
സരാരം തടയാന് നടത്തിയ
ക്ശമങ്ങന്റളല്ാം പരാ യന്റപ്പട്ടു. ഈ
നിലയിൽ മുസന്നാട്ട് സപായാൽ
സനാർമണ്ി ന്റക്പാവിന്േിൽ ഒരു
മനുഷയ ീവന് സപാലും
അവസശഷിക്കുരയില് എന്നത്
അധിരാരിരൾക്ക് സബാധയമായി.

നാം ദരിക്ദന്റര േഹായിക്കുന്നത്
യൗസേപ്പിതാവിന് ക്പീതി നരമാണ്.
അസനരം അനുക്രഹങ്ങൾ വി.
യൗസേപ്പ് അവർക്ക് നൽരും.

ഈ വിപത്സന്ധിയിൽ ദദവേമക്ഷം
തങ്ങന്റളത്തന്റന്ന േമർപ്പിച്ച് ഈ
മാരരവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ
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സനടുവാന് എല്ാവരും ആക്രഹിച്ചു.
അവിന്റടയുള്ള വി. പസക്താേിന്റെ
സദവാലയത്തിൽ മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായ
ദവദിരന്, സനാർമണ്ിയിന്റല
നങ്ങൾന്റക്കല്ാം േവീരാരയനും
ക്പിയങ്കരനുമായിരുന്നു. ഭക്തനും
വിനീതനുമായ അസേഹത്തിന്റെ
സനതൃതവത്തിൽ നങ്ങൾ
സദവാലയത്തിൽ ക്പസവശിച്ചു. തങ്ങന്റള
വി. യൗസേപ്പിന് േമർപ്പിച്ചു; നാട്ടിൽ
ന്റരാടുങ്കാറ്റു സപാന്റല പടർന്നുപിടിച്ച
മഹാസരാരന്റത്ത നിർമാർജനം
ന്റചയ്യണന്റമന്നു യൗസേപ്പിന്റെ
മദ്ധയസ്ഥതയിൽ രരഞ്ഞു ക്പാർത്ഥിച്ചു.
അധിരം ദവരാന്റത തന്റന്ന
ോംക്രമിരസരാരങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും
പാസട മാറി. ഈ അത്ഭുതം നങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിലുള്ള ഭക്തിയും
വിശവാേവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാന്
ഇടയാക്കി.

പം
ദാവീദു രാ വംശത്തിൽ പിറന്ന വി.
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് േരല മനുഷയ
വയക്തിരളിലും ഉന്നതമായ
മഹതവത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും
അർഹനായിത്തീർന്നസല്ാ.
വന്ദയപിതാസവ, അസങ്ങ മക്കളായ
ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങളുന്റട
അഭിമാനപാക്തവും േഭാമാതാവിന്റെ
വിശിഷ്ട േന്താനങ്ങളുമായി
തീരുവാനുള്ള അനുക്രഹം ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണസമ. ദദവത്തിന്റെ
േവിസശഷമായ സ്സനഹത്തിന് അങ്ങ്
പാക്തമായതു സപാന്റല ഞങ്ങൾ
ദദവമക്കൾ എന്നുള്ള മഹനീയ
പദവിക്കനുസയാ യമായ ീവിതം
നയിക്കുവാന് അങ്ങ് ഞങ്ങന്റള
ക്പാപ്തരാസക്കണസമ.
1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തി.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

ദരിക്ദരുന്റട മാതൃരയും
േംരക്ഷരനുമായ വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ
ദാരിക്ദയ ദുുഃഖ്ത്താൽ
സവദനയനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുന്റട
േസഹാദരങ്ങന്റള ആശവേിപ്പിക്കുരയും
േഹായിക്കുരയും ന്റചയ്യണസമ.
ദരിക്ദരിലും പരിതയക്തരിലും
സരാരിരളിലും മിശിഹാന്റയത്തന്റന്ന
ദർശിക്കുവാനും അവന്റര
േഹായിക്കുവാനും സവണ്ി
േന്നദ്ധതയും തയാരമസനാഭാവവും
ഞങ്ങൾ ക്പദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
അസങ്ങ മാതൃരയനുേരിച്ചു ഞങ്ങൾ
ദാരിക്ദയ സേശങ്ങന്റളയും സരാരസത്തയും
അതുസപാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുരസളയും
ദദവതിരുമനസ്സിനു വിസധയമായി
േമചിത്തതസയാന്റട
അഭിമുഖ്ീരരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും
ദധരയവും നൽരണന്റമ.

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
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(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

.
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,
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േുരൃത പം

അവരുന്റട േവസദശങ്ങളിൽ ന്റചന്ന്്
സപന്റരഴുതിക്കണം എന്ന്്
ക്പഖ്യാപിച്ചസപ്പാൾ ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ്
യാന്റതാരു മടിയും രൂടാന്റത
അതനുേരിച്ചു. ലൗരിരയിൽ
സവരൂന്നിയിരിക്കുന്ന, ചക്രവർത്തിയുന്റട
രല്പനയിലും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
ദദവഹിതമാണ് ദർശിച്ചത്. അതിനാൽ
പൂർണ്ണരർഭിണിയായ ഭാരയസയാടുരൂടി
താമേമസനയ അസേഹം ബത്സഹമിന്റലക്ക്
പുറന്റപ്പടുന്നു. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ
മാതൃര എക്ത അനുരരണീയമാണ്.
നാം, നെുന്റട സമലധിരാരിരളിൽ
ദദവന്റത്ത ദർശിച്ചുന്റരാണ്്
അനുേരിക്കണം. ദദവം നമുക്ക്
നിർസേശിച്ചിട്ടുള്ള രൃതയസ്ഥാനത്ത്
എത്തിസച്ചരുന്നത്
അനുേരണത്തിലൂന്റടയസക്ത.

ദരിക്ദരുന്റട ആക്ശയമായ മാർ യൗസേസപ്പ
ദരിക്ദന്റര േഹായിക്കുവാന് ഞങ്ങന്റള
ക്പാപ്തരാസക്കണസമ.

പതിനാറാം തീയതി
__"പരേയ ീവിതം ആരംഭിക്കുസപാൾ
സയശുവിന് ഏരസദശം മുപ്പതു വയസ്സു
ക്പായമായിരുന്നു. അവന്
സ ാേഫിന്ന്ററ മരനാന്റണന്നു
രരുതന്റപ്പട്ടിരുന്നു. സ ാേഫ്
സഹലിയുന്റട പുക്തനായിരുന്നു" (ലൂക്ക
3:23).
ദദവതിരുമനസ്സിസനാടുള്ള വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റെ വിസധയതവം
'അനുേരണം ബലിന്റയക്കാൾ
സക്ശഷ്ഠമാരുന്നു' എന്ന് ോമുവൽ
ദീർഘദർശി ോവൂളിസനാട്
അരുളിന്റചയ്തിട്ടുണ്സല്ാ. ഈ
വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി ീവിതം
ധനയമാക്കിയ ഒരാളായിരിന്നു വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ്. അസേഹത്തിന്റെ
ീവിതത്തിൽ പല അവേരങ്ങളിലും
സമലധിരാരിരളുന്റട ആജ്ഞരന്റള
ശിരസ്സാവഹിക്കുന്നത് രാണാം.
ഇതിലൂന്റട ദദവതിരുമനസ്സിസനാടുള്ള
വിസധയതവം അസേഹം
ക്പരടമാക്കുരയാണ് ന്റചയ്തത്.
പരിശുദ്ധ രനയര രർഭിണിയായസപ്പാൾ
വന്ദയപിതാവ്, അവന്റള രഹേയത്തിൽ
പരിതയ ിക്കുവാന് ആസലാചിച്ചു.
എന്നാൽ ദദവദൂതന് ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ട്
പരിശുദ്ധ രനയര
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്
രർഭിണിയായന്റതന്ന വിവരം
അറിയിക്കുന്നു, രനയരാസമരിന്റയ
േവീരരിക്കുവാനുള്ള നിർസേശം ലഭിച്ച
ഉടന്റന അസേഹം അതനുേരിച്ച്
ക്പവർത്തിക്കുന്നു.

മനുഷയന് ോമൂഹയ ീവിയാണ്.
ോമൂഹയ ീവിതമുള്ളസപ്പാൾ
അധിരാരിരളും
അധീനരുമുണ്ായിരിക്കും. തന്നിമിത്തം
നയായാധിപരായ അധിരാരിരന്റള
അനുേരിസക്കണ്ത് രർത്തവയമാണ്.
അത് പരിക്താണ പരിപാടിയിന്റല
ഒരവശയഘടരമസക്ത. നെുന്റട
അനുേരണം േവഭാവിരവും േസന്താഷം
നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കണം. ീവിതത്തിൽ
വിശുദ്ധി നിലനിർത്താന് അത് വളന്റര
േഹായരമാണ്. അനുേരണത്തിലുള്ള
ഓസരാ ആഹവാനവും
ദദവദരയത്തിനുള്ള ആഹവാനമാണ്.
നെുന്റട പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പ്
അക്പരാരം, ദദവതിരുമനസ്സിസനാടുള്ള
പരിപൂർണ്ണ വിസധയതവത്തിലൂന്റട
അഥവാ അനുേരണത്തിലൂന്റട
ഉന്നതമായ വിധം ദദവവുമായി
ഐരയന്റപ്പട്ടു ീവിച്ചു. "രർത്താസവ,
രർത്താസവ എന്ന്് വിളിക്കുന്നവനല്,
ക്പതയുത േവർഗസ്ഥനായ എന്റെ
പിതാവിന്റെ ഹിതം
നിർവഹിക്കുന്നവനാസരാ അവനാണ്
േവർഗരാ യത്തിൽ ക്പസവശിക്കുന്നത്"
എന്നുള്ള ക്രിസ്തുനാഥന്റെ

സറാമന് ചക്രവർത്തി അരസ്റ്റസ് േീേർ
തന്റെ ോക്മാ യത്തിലുള്ള എല്ാവരും
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ദിവയവചസ്സുരൾ നമുക്കും
ദദവഹിതാനുേരണം
ക്പവർത്തിക്കുവാന് ക്പസചാദനമാരണം.

അനുേരിച്ചു ന്റരാണ്് ദദവഹിതത്തിന്
എസപ്പാഴും വിസധയരാരന്റട്ട.
സമലധിരാരിരളും
മാതാപിതാക്കന്മാരും അസങ്ങ
ക്പതിനിധിരളാന്റണന്നുള്ള
വിശവാേസത്താടുരൂടി
അനുേരിക്കുവാനുള്ള അനുക്രഹം
ഞങ്ങൾക്ക് നൽരണസമ.

േംഭവം
1371-ൽ ക്ഫഞ്ചുരാരും സപർഷയക്കാരും
തെിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ായി.
ക്ഫഞ്ചുരാരുന്റട ഒരു പട്ടണം
സപർഷയക്കാർ രീഴടക്കി. പട്ടണത്തിൽ
ന്റരാള്ളയും ആക്രമണവും നടത്തി. മാർ
യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ, അതീവ
ഭക്തയായ ഒരു സ്ക്തീ ക്പസ്തുത
പട്ടണത്തിൽ ീവിച്ചിരുന്നു. അവർ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ മാധയസ്ഥം
അസപക്ഷിച്ചു. പടയാളിരൾ തന്റെ
ഭവനവും രസയ്യറുന്റമന്നും തനിക്ക്
ീവാപായം വരുത്തുന്റമന്നും അവൾ
തീർച്ചയാക്കി. ഭയസത്താന്റട ആ സ്ക്തീ
വിലപിപിടിച്ച ോധനങ്ങളുമായി ഒരു
രഹേയ േസങ്കതത്തിൽ ക്പസവശിച്ചു.
യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ മാധയസ്ഥമല്ാന്റത
മന്ററ്റാരു ശരണവും
അവൾക്കില്ായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു
പടയാളി ആ രഹേയ േസങ്കതം
രണ്ുപിടിച്ചു. അവസരാടു പുറത്തു
വരുവാന് ആവശയന്റപ്പട്ടു.
ഭയചരിതയായി മരണം മുന്നിൽ രണ്്
പുറത്തു വന്ന സ്ക്തീസയാട് ആ
പടയാളി പറഞ്ഞു: "നിങ്ങന്റള
ഉപക്ദവിക്കാനല് ഞാന് വന്നിട്ടുള്ളത്
ക്പതയുത നിങ്ങളുന്റട ഭവനന്റത്ത
േംരക്ഷിക്കുവാനാണ്". മാർ
ന്റയൗസേപ്പിന്റന വിളിച്ചസപക്ഷിക്കുന്ന
ഏന്റതാരാൾക്കും അവിടുന്ന്
പരിപാലരനായിരിക്കും.

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

പം

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ, അസങ്ങ
സ്ഥാനക്കാരനും ഈസശാമിശിഹായുന്റട
വളർത്തുപിതാവുമായ മാർ യൗസേസപ്പ
എസപ്പാഴും അസങ്ങ തിരുമനസ്സ്
നിവർത്തിക്കുന്നതിന്
ഉത്സുരനായിരുന്നുവസല്ാ. ഞങ്ങളുന്റട
വന്ദയപിതാവിന്റെ മഹനീയ മാതൃരന്റയ

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
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(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

അനുേരണയുന്റട മരുടമായ വിശുദ്ധ
യൗസേസപ്പ, ദദവഹിതമനുേരിച്ച്
ീവിക്കുവാന് ഞങ്ങളുന്റട മനസ്സിന്റന
രൂപന്റപ്പടുത്തണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പതിസനഴാം തീയതി

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

_അവന് ഇസതക്കുറിച്ച്
ആസലാചിച്ചുന്റരാണ്ിരിന്റക്ക,
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന് േവപ്നത്തിൽ

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
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ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ട് അവസനാടു പറഞ്ഞു:
ദാവീദിന്ന്ററ പുക്തനായ സ ാേഫ്,
മറിയന്റത്ത ഭാരയയായി േവീരരിക്കാന്
ശങ്കിസക്കണ്ാ. അവൾ രർഭം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ്"
(മത്തായി 1:20).

പിതാവ് മാർ യൗസേപ്പ്
അസേഹത്തിന്റെ എല്ാ
ക്പശ്നങ്ങളുന്റടയും പരിഹാരം
ദദവത്തിലാണ് രന്റണ്ത്തിയത്.
അതാണ് മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
മഹതവത്തിന് നിദാനം.
േംശയങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുരളിലും
യാതനരളിലുന്റമല്ാം അസേഹം
ദദവത്തിൽ അഭയം രമിച്ചതിനാൽ
േമചിത്തതസയാടുരൂടി എല്ാ
ക്പതിബന്ധങ്ങന്റളയും
അഭിമുഖ്ീരരിക്കുവാനും അവസയ
വി യപൂർവം തരണം ന്റചയ്യുവാനും
അസേഹത്തിന് ോധിച്ചു. അതിനാൽ
തിരുക്കുടുംബത്തിൽ വലിയ
േമാധാനവും േസന്താഷവും നിറഞ്ഞു
നിന്നു. നെുന്റട ീവിതത്തിൽ
ക്പശ്നങ്ങന്റളയും ന്റവല്ുവിളിരസളയും
അഭിമുഖ്ീരരിസക്കണ്തായി വസന്നക്കാം.
അസപ്പാൾ നെുന്റട മസനാഭാവം
എന്താണ്? അങ്ങന്റനയുള്ള
ോഹചരയത്തിൽ ദദവന്റത്തയും
രുടുംബാംരങ്ങസളയും
അയൽവാേിരസളയും ശപിക്കുരസയാ
മസറ്റന്റതങ്കിലും വിധത്തിൽ
നിർഭാരയരരമായ ീവിതം
നയിക്കുരസയാ നാം ന്റചയ്യുന്നിസല്.

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്- ക്ഷമയുന്റട
പരയായം
"നീതിയ്ക്കു സവണ്ി വിശക്കുരയും
ദാഹിക്കുരയും ന്റചയ്യുന്നവർ
ഭാരയവാന്മാർ. എന്റന്തന്നാൽ അവർക്ക്
േംതൃപ്തി ലഭിക്കും" (വിശുദ്ധ
മത്തായി 5:6) എന്ന് ഈസശാ നാഥന്
രിരിക്പഭാഷണത്തിൽ
അരുളിന്റച്ചയ്യുരയുണ്ായി. അടുത്ത
രാലത്ത് ഒരു മനുഷയന് അയാളുന്റട
ഭാരയസയയും ആറു രുട്ടിരന്റളയും
വിഷം ന്റരാടുത്തു ന്റരാന്നതിനു സശഷം
ആത്മഹതയ ന്റചയ്തതായി ഒരു
വാർത്ത സരട്ടിട്ടുണ്്. ീവിത
ക്പശ്നങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ദനരാശയ
നിമിത്തമസക്ത അക്പരാരം ന്റചയ്തത്.
ീവിതത്തിൽ ക്പശ്നങ്ങൾ
ഉണ്ാരുസപാൾ പലരും
അേവസ്ഥചിത്തരും നിരാശരുമാരുന്നത്
എന്തുന്റരാണ്ാണ്? അതിനുള്ള
ലളിതമായ ഉത്തരമിതാണ്,
ീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്റണന്ന്
അവർ മനേില്ാക്കിയിട്ടില്ന്റയന്നത്
തന്റന്ന.

എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ക്പതയാശയും
ദധരയവും നമുക്കുന്റണ്ങ്കിൽ
അസക്ഷാഭയരായി അചഞ്ചലരായി
പതറാന്റത തളരാന്റത മുസന്നറുവാന്
ോധിക്കും. അസപ്പാൾ നാം
ഈസശാസയാടും പരിശുദ്ധ രനയരാ
മറിയസത്താടും നെുന്റട പിതാവായ
മാർ യൗസേപ്പിസനാടും അനുരൂപരായി
തീരുന്നു. തന്മൂലം േമാധാനത്തിന്റെയും
സ്സനഹത്തിന്റെയും
േൗഹൃദത്തിന്റെയും രൂടിസചരലായി
നെുന്റട രുടുംബം മാറുരയും ന്റചയ്യും.

നെുന്റട ഭരണാധിരാരിരളും
സനതാക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരും
ക്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി
പരിക്ശമിക്കുന്നുണ്്. ക്പശ്നമില്ാത്ത
ഒരു സലാര േൃഷ്ടിക്കായി അവർ
അവിക്ശമം പരിക്ശമിക്കുന്നു. പസക്ഷ
ക്പശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരിരയാണ്.
എന്തുന്റരാണ്ാണ് ദദവന്റത്ത മാറ്റി
നിർത്തിന്റക്കാണ്് ക്പശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുവാന് പരിക്ശമിക്കുന്നത്?
നെുന്റട എല്ാ ക്പശ്നങ്ങളുന്റടയും ഏര
പരിഹാരം ദദവമാണ്. നെുന്റട

േംഭവം
സറാമിലുള്ള േനയാേിനി േമൂഹം
ഒരിക്കൽ തങ്ങളുന്റട
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മഠസത്താടനുബന്ധിച്ച് ഒരു സദവാലയവും
അനാഥാലയവും പണി രഴിപ്പിച്ചു.
പണിരളുന്റട സമൽസനാട്ടം നടത്തിയിരുന്ന
വയക്തിരളുന്റട വഞ്ചന മൂലം േനയാേ
േമൂഹത്തിന് വളന്റര ധന നഷ്ടം
ഉണ്ായി. ഉപവി ക്പവൃത്തിക്ക് സവണ്ി
നടത്തുന്ന ആ ക്പസ്ഥാനവും
സദവാലയവും പൂർത്തിയാക്കുവാന്
രഴിയാന്റത അവർ സേശിച്ചു. ആ
ദിവേങ്ങളിൽ അന്പതിസലന്ററ
അനാഥക്കുട്ടിരളും സ ാലിക്കാരും
മഠത്തിന്റെ വരാന്തയിലും മറ്റും
രിടന്നാണ് നിക്ദ സപാക്കിയത്.
തങ്ങളുന്റട േംരംഭം മുഴുമിപ്പിക്കുവാന്
യാന്റതാരു നിർവാഹവും രാണാന്റത
വിഷമത്തിലായ േനയാേിനിരൾ മാർ
യൗസേപ്പിൽ അഭയം ക്പാപിച്ചു. അവർ
യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ നവനാൾ
ആരംഭിച്ചു. ആരും തുണയില്ാത്ത
അനാഥക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു സവണ്ി ആ
േനയാേിനിരൾ ക്പാർത്ഥിച്ചു. നവനാൾ
അവോനിക്കുന്നതിനു മുപു തന്റന്ന
അവരുന്റട ക്പാർത്ഥന ഫലമണിഞ്ഞു.

യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റന അവർ
സ്തുതിച്ചു.

പട്ടണത്തിൽ ആസ്പക്തിയിൽ
േപന്നയായ ഒരു സരാരിണി
ഉണ്ായിരുന്നു. അവർ ആന്റള അയച്ച്
മഠാധിപന്റയ വരുത്തി അവന്റരക്കൂടി
അനാഥാലയത്തിൽ േവീരരിക്കണന്റമന്ന്
അസപക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ദരിക്ദന്റര
മാക്തസമ തങ്ങൾക്ക് േവീരരിക്കാന്
രഴിയുരയുള്ളൂ എന്ന്് മഠാധിപ
അവന്റര അറിയിച്ചു. എന്നാൽ
ഭക്നാശയായി തനിക്കു സവണ്ി മാർ
യൗസേപ്പ് പിതാവിസനാടു
ക്പാർത്ഥക്കണന്റമന്നു അസപക്ഷിച്ച്
േനയാേിനി േമൂഹത്തിനു സവണ്ി ഒരു
വലിയ തുര േംഭാവന ന്റചയ്തു.
മുടങ്ങിക്കിടന്ന അനാഥാലയവും
ദദവാലയവും പണി തീർക്കുവാന് ആ
േംഭാവന മൂലം േനയാേിനിമാർക്ക്
ോധിച്ചു. തങ്ങളുന്റട ആവശയസനരത്ത്
േനയാേിമാർക്ക് ോധിച്ചു. തങ്ങളുന്റട
ആവശയന്റനരത്ത് േഹായമരുളിയ മാർ

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

പം
മാർ യൗസേപ്പ്പിതാസവ അങ്ങ്
ീവിതത്തിന്റല ക്പശ്നങ്ങന്റളയും
ന്റവല്ുവിളിരസളയും ധീരമായി
അഭിമിഖ്ീരരിച്ച് യാതനരന്റളയും
സേശങ്ങന്റളയും അോധാരണമായ
ക്ഷമയും േഹനശക്തിസയയും
ക്പദർശിപ്പിക്കുരയുണ്ായി. ഞങ്ങളുന്റട
ീവിതത്തിലുണ്ാരുന്ന വിഷമങ്ങളും
ന്റവല്ുവിളിരളും ഭീഷണിരളും ഞങ്ങൾ
ക്പശാന്തതസയാന്റട ക്രിസ്തീയമായ
ക്പതയാശസയാടും ക്ഷമസയാടും രൂടി
സനരിടുവാന് സവണ് അനുക്രഹം
നൽരണസമ. ഞങ്ങന്റള ആത്മീയവും
ഭൗതിരവുമായ വിപത്തുരളിൽ നിന്ന്്
അങ്ങ േംരക്ഷിക്കുരയും ന്റചയ്യണസമ.
1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1. ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
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ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

.

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
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ക്പരൃതയതീതമായ ഈ യാഥാർഥയന്റത്ത
േംബന്ധിച്ച് സമരിസയാടു
സചാദിക്കുവാനുള്ള ദവമുഖ്യവും
അവളുന്റട ഒന്നും
േംഭവിക്കാത്തതുസപാലുള്ള മൗനവും
സ ാേഫിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഒരു
േംഘട്ടനം ഉളവാക്കി. അത് നെുന്റട
പിതാവിന്റെ ഹൃദയന്റത്ത
ദുുഃഖ്ിതനാക്കി. അതിനാൽ അസേഹം
രനയരന്റയ രഹേയത്തിൽ
പരിതയ ിക്കുവാന്
ആസലാചിക്കുരസപാലും ന്റചയ്തു.
എന്നാൽ യൗസേപ്പ് പിതാവിന് ദദവ
പരിപാലനയിലുള്ള ക്പതയാശ
നഷ്ടന്റപ്പട്ടിരുന്നില്. അത് ന്റരാണ്് തന്റന്ന
ദദവദൂതന് ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ട പരിശുദ്ധ
രനയര പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്
രർഭിണിയായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള
രഹേയം ന്റവളിന്റപ്പടുത്തിന്റക്കാടുത്തു.
അസപ്പാൾ അസേഹത്തിന് വളന്റര
േസന്താഷം അനുഭവന്റപ്പട്ടു.

ക്ഷമയുന്റട മാതൃരയായ മാർ
യൗസേസപ്പ ഞങ്ങൾക്കു ശാന്തത
നൽരണസമ._

പതിന്റനട്ടാം തീയതി
__അവളുന്റട ഭർത്താവായ സ ാേഫ്
നീതിമാനാരയാലും അവന്റള
അപമാനിതയാക്കാന്
ഇഷ്ടന്റപ്പടായ്രയാലും അവന്റള
രഹേയമായി ഉസപക്ഷിക്കാന്
തീരുമാനിച്ചു" (മത്തായി 1:19).
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ േന്താപങ്ങൾ
മനുഷയ ീവിതത്തിൽ എല്ാവർക്കും
േഹനം ഉണ്ാരാറുണ്്.
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാവായ
ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ് അതുലയമായ
വിശുദ്ധിയിൽ ക്പസശാഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ
അസേഹവും അസനരം യാതനരന്റള
അഭിമുഖ്ീരരിസക്കണ്തായി വന്നു.
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും പരിശുദ്ധ
രനയരയും പരിപാവനമായ ീവിതം
നയിച്ചു വരുസപാൾ പരിശുദ്ധ രനയര,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ്
ഈസശാമിശിഹാന്റയ രർഭം ധരിച്ചു.
പരിശുദ്ധ അെ രർഭണിയാന്റണന്ന്്
മനസ്സിലായ മാർ യൗസേപ്പ്
അതയരാധമായ ഹൃദയ വയഥ
അനുഭവിച്ചു. എന്നിരിന്നാലും ക്പിയ
പത്നിയുന്റട ആത്മാർത്ഥതയിൽ
വി.ന്റയൗസേപ്പിന് ന്റതല്ും
േംശയമുണ്ായിരിന്നില്. പസക്ഷ,
ക്പരൃതയതീതമായ ആ രഹേയം
അക്രാഹയവുമാണ്. സമരിക്ക്
ഏന്റതങ്കിലും അപരീർത്തി
ഉളവാക്കുവാന് യൗസേപ്പ് പിതാവ്
ആക്രഹിച്ചില്. ദദവ നനി
പരിപൂർണ്ണമായ മൗനം പാലിച്ചത്
അസേഹത്തിന് രൂടുതൽ സവദനയ്ക്ക്
രാരണമായി.

സറാമാ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന
അരസ്റ്റസ് േീേറിന്റെ രൽപന
അനുേരിച്ച് വി. യൗസേപ്പും സമരിയും
ബത്സഹത്തിസലക്ക് യാക്ത രഴിച്ചു.
പൂർണ്ണ രർഭിണിയായ മറിയം
േുദീർഘവും സേശഭൂയിഷ്ടവുമായ
യാക്ത രഴിസക്കണ്ി വന്നതിൽ മാർ
യൗസേപ്പിന് സഖ്ദമുണ്ായിരുന്നു.
അവിന്റട ന്റചന്നസപ്പാളാരന്റട്ട,
ബന്ധു നങ്ങളുന്റടയും പരിചിതരുന്റടയും
ഭവനങ്ങളിൽ സപാലും രാക്തിരാലം
രഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭിച്ചില്
താനും. അതും അസേഹത്തിന്റെ
ദുുഃഖ്ന്റത്ത വർധിപ്പിച്ചു. ദദവരുമാരന്
പിറക്കുവാന് ഒരു ദരിക്ദ ഭവനം
സപാലും ലഭിക്കാന്റത ഒടുവിൽ
പുൽക്കൂട്ടിൽ സപാസരണ്തായ
അനുഭവം വിശുദ്ധന്
േംബന്ധിച്ചിടസത്താളം
ഹൃദയസഭദരമായിരുന്നു. എന്നാൽ
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് നിരാശനാരാന്റത
ദദവപരിപാലനയ്ക്ക് േവയമർപ്പിച്ച്
ശക്തി ക്പാപിച്ചു.
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സരേിൽ വിധി ഉണ്ായി. സരാടതി
ന്റചലവു േഹിതം വലിന്റയാരു തുര
അയാൾക്ക്് നല്രുവാനായിരുന്നു
അന്തിമമായ വിധിയുണ്ായത്. ആ
തുര ഉപസയാരിച്ച് അസേഹം
അരതിരന്റളയും വൃദ്ധന്മാന്റരയും
േംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരഭയ സരക്ന്ദം മാർ
ന്റയൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ചു. മറ്റാരും
അവരാശിരളില്ാത്ത തന്റെ േപത്തു
ന്റരാണ്് അസനരം അരതിരൾ
േന്തുഷ്ടരായി ീവിക്കുന്നതു രണ്്
േംതൃപ്തിസയാന്റട മരിക്കുവാനുള്ള
ഭാരയം ആ മനുഷയനുണ്ായി.

എന്റന്ന അനുരമിക്കുവാന്
മനസ്സാരുന്നവന് േവയം പരിതയ ിച്ച്
തന്റെ രുരിശും എടുത്ത് എന്റെ
പിന്നാന്റല വരന്റട്ട എന്ന് അവിടുന്ന്
അരുളി ന്റചയ്തിട്ടുണ്സല്ാ (വി.മത്താ.
16). നെുന്റട ീവിതത്തിൽ
നമുക്കുണ്ാരുന്ന സേശങ്ങളും
യാതനരളും നാം എക്പരാരമാസണാ
അഭിമുഖ്ീരരിക്കുന്നത് അത് നന്റെ
പവിക്തീരരിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്.
പരിക്താണ പരിപാടിയിൽ അതിലുള്ള
സ്ഥാനം നാം മനസ്സിലാക്കി
ക്പവർത്തിക്കണം.
േംഭവം

പം

ോമാനയം നല് ധനസ്ഥിതി ഉണ്ായിരുന്ന
മാർ ന്റയൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഭക്തനായ
ഒരു മനുഷയന്റെ േപത്ത്, ചില
രുബുദ്ധിരൾ
ദരവശന്റപ്പടുത്തുരയുണ്ായി. േവത്ത്
വീന്റണ്ടുക്കുന്നതിനു സവണ്ി അയാൾ
സരാടതിന്റയ അഭയം രമിച്ചു. പസക്ഷ
എതിരാളിരൾ ശക്തരായിരുന്നതിനാൽ
അയാൾക്ക് അടിക്കടി പരാ യമാണ്
സനരിട്ടത്. അയാളുന്റട ഭാരയയും
ഏരമരനും അപരടത്തിൽന്റപട്ടു
മരിച്ചു. രൂനിസന്മൽ രുരു എന്ന
സപാന്റല സനരിട്ട ഈ സേശങ്ങൾ മൂലം
അസേഹം മനസ്സും ശരീരവും
തളർന്നവനായി തീർന്നു. ീവിതത്തിലും
സരേിലും തുടന്റരത്തുടന്റര പരാ യങ്ങൾ
സനരിട്ടത് ന്റരാണ്് അയാൾ
വിഷാദത്തിന് അടിമയായി.

ഞങ്ങളുന്റട പിതാവായ മാർ
ന്റയൗസേസപ്പ ീവിതത്തിന്റല ക്പതിേന്ധി
ഘട്ടങ്ങന്റളയും ന്റേശങ്ങന്റളയും
ദധരയപൂർവം
അഭിമുഖ്ീരരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങ്
ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃര രാണിച്ചു തന്നു.
ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുന്റട ആപത്തുരളിലും
യാതനരളിലും േഹനത്തിന്റെ
ക്പരൃതയതീതമായ മൂലയം ക്രഹിച്ചു.
അതിന്റന സനരിടുവാന് ഞങ്ങന്റള
അനുക്രഹിസക്കണസമ. അസങ്ങ ഭക്തർക്ക്്
സനരിടുന്ന്് വിപത്തുരളിൽ വത്സല
പിതാസവ, അങ്ങ് അവർക്ക്
ആശവാേവും ശക്തിയും ക്പദാനം
ന്റചയ്യുരയും പലസപ്പാഴും അവന്റയ
നിർൊർജനം ന്റചയ്യുരയും ന്റചയ്യുന്നു
എന്നുള്ളത് ഞങ്ങന്റള
ദധരയന്റപ്പടുത്തുന്നു.

സശഷിച്ചിട്ടുള്ള തുരന്റയങ്കിലും
നഷ്ടന്റപ്പടുസത്തണ്തില് എന്നു
തീരുമാനിച്ച അസേഹം, ീവിക്കാന്
അവശയം സവണ് തുരന്റയാഴിച്ച് തന്റെ
ദരവശമുള്ളന്റതല്ാം
ന്റയൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ
േമീപസ്ഥലത്ത് പണിതുന്റരാണ്ിരുന
സദവാലയത്തിനു േംഭാവന ന്റചയ്തു.
ഇതിനിന്റട സനരന്റത്ത താന്
ന്റരാടുത്തിരുന്ന അപ്പീൽ അനുേരിച്ച്

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
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രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

.

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ാക്രതയുള്ള

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,
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ക്പാർത്ഥിക്കാം

പിതാവിന്റെ ക്ഷണമാണ്. പാരക്തിര
ീവിതത്തിസലക്കുള്ള നനമാണ്.
നമുക്ക് മരണത്തിൽ ദദവന്റത്ത
രന്റണ്ത്തുവാന് ോധിച്ചാൽ മരണന്റത്ത
രീഴടക്കാം. നെുന്റട വന്ദയപിതാവ് മാർ
യൗസേപ്പ് മരണന്റത്ത രീഴടക്കി.

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന മിശിഹായുന്റട
പരേയ ീവിത രാലത്തു നാം
ഒരിക്കലും ദർശിക്കുന്നില്. തന്നിമിത്തം
അസേഹം ഈസശായുന്റട രഹേയ ീവിത
പരിേമാപ്തിസയാടടുത്ത്
മരണമടഞ്ഞിരിക്കണന്റമന്നാണ്
രരുതുന്നത്. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ
മരണം ഏറ്റവും
േൗഭാരയപൂർണ്ണമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ
രനയരയുന്റട ോന്നിധയത്തിൽ
ഈസശായുന്റട തൃക്കരങ്ങളിലായിരുന്നു
അസേഹത്തിന്റെ മരണം. പാപസമാ
ലൗരിര േപസത്താ സ്ഥാനമാനങ്ങസളാ
മസറ്റന്റതങ്കിലും വസ്തുസവാ ആ
പാവനാത്മാവിന്റെ മരണന്റത്ത
സശാരപൂർണ്ണമാക്കിയില്. മറിച്ച് അതും
ഒരു സ്സനഹനിക്ദയായിരുന്നു.
തന്നിമിത്തം അസേഹം ഉത്തമ
മരണത്തിന്റെ മാതൃരയാണ്. നൽമരണ
മദ്ധയസ്ഥനുമാണ്.

േുരൃത പം
സേശങ്ങളിൽ ആത്മദധരയം ക്പരടിപ്പിച്ച
വി. യൗസേസപ്പ ഞങ്ങളുന്റട സേശങ്ങന്റള
ധീരതസയാന്റട സനരിടുവാന്
േഹായിക്കണസമ.

പന്റത്താന്പതാം തീയതി
"യാസക്കാബ്, മറിയത്തിന്ന്ററ
ഭർത്താവായ സ ാേഫിന്ന്ററ
പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു
ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു
നിച്ചു" (മത്തായി 1:16)

ഒരു വയക്തിയുന്റട ീവിതവി യം ഒരു
നല് മരണന്റത്ത
ആക്ശയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. മരണ
േമയത്ത് വരക്പോദാവസ്ഥയിലാണ്
ആത്മാന്റവങ്കിൽ മരണം ഒരിക്കലും
ഭയാനരമല്. പാപവും ലൗരിര
േപത്തിസനാടുള്ള അതിരുരടന്ന
സ്സനഹവുമാണ് പലസപ്പാഴും
മരണന്റത്ത ഭയാനരമാക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധ ന്റയൗസേപ്പിതാവ് നൽമരണ
മദ്ധയസ്ഥന്
മരണം സരവലം േവാഭാവിര
ക്പതിഭാേമല്. അതിന് േനാതനമായ
ഒരു അർത്ഥമുണ്്. മിശിഹായുന്റട
ന്റപേഹാ രഹേയത്തിന്റെ
ക്പരാശത്തിൽ മരണന്റത്ത നാം
വീക്ഷിക്കണം. മരണം ശരീരത്തിൽ
നിന്നുള്ള ആത്മാവിന്റെ സവർപാടാണ്.
എന്നാൽ അത് നിതയമായ ഐരയത്തിനു
സവണ്ിയാണ്. ഒരു രൃസ്തയാനിന്റയ
േംബന്ധിച്ചിടസത്താളം മരണം
ഭയാനരമല്. അത് േവർഗീയ

ഒരു രൃസ്തയാനി ഉത്തമ
ക്രിസ്തയാനിയായി ീവിച്ചതു ന്റരാണ്്
ഒരിക്കലും മരണ േമയത്ത്
സഖ്ദിസക്കണ്തായി വന്നിട്ടില്ാന്റയന്ന്്
ആംസേയ ോഹിതയരാരനായ
ഹില്യർബല്ക്ക് ക്പസ്താവിച്ചിട്ടുണ്്.
സനന്റരമറിച്ച്, ദദവന്റത്തയും
േസഹാദരങ്ങന്റളയും സ്സനഹിക്കാന്റത
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ീവിതാന്തസ്സിന്റെ രടമരൾ ശരിയായി
നിർവഹിക്കാതിരുന്നവർ ീവിതന്റത്ത
പഴാക്കി രളഞ്ഞവർ മരണേമയത്ത്
ഓസരാ മനുഷയാത്മാവും അന്തിമമായ
ന്റതരന്റഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തും.
ീവിതരാലത്ത് ന്റചയ്തിട്ടുള്ള േരല
ക്പവൃത്തിരളും വിചാരങ്ങളും എല്ാം
അതിൽ േവാധീന ശക്തി ന്റചലുത്തും.
വി. യൗസേപ്പ് അസേഹത്തിന്റെ
ീവിതത്തിൽ എല്ായ്സപ്പാഴും
ദദവത്തിനും ഈസശാമിശിഹായ്ക്കും
േംക്പീതി നരമായവ മാക്തം
ക്പവർത്തിച്ചു. പ. രനയരന്റയ
സ്സനഹിച്ചിരുന്നു.
അയൽവാേിരന്റളയും സ്സനഹിച്ചു.
ദദസവാന്മുഖ്മായ ീവിതമാണ്
നയിച്ചിരുന്നത്. തന്നിമിത്തമസക്ത
േൗഭാരയപൂർണ്ണവും
േമാധാനപരവുമായ ഒരു മരണം
ദരവരിച്ചത്. ീവിതം
എക്പരാരമാസണാ
അക്പരാരമായിരിക്കും മരണം.

മൂന്നു നാലു മാേങ്ങൾക്കു സശഷം, ഒരു
ദിവേം പുറംരടലിൽ
മത്സയബന്ധനത്തിനായിസപ്പായ നാല്
സബാട്ടുരളിൽ ഒന്ന്് ന്റേെ് സ ാേഫ്
ആയിരുന്നു. രനത്ത രാറ്റും മഴയും
രടലിലുണ്ായി. രടൽസക്ഷാഭം ന്റരാണ്്
സബാട്ടുരൾ ഇളരി മറിഞ്ഞു. മൂന്നു
സബാട്ടുരളും തിരമാലരളിൽന്റപ്പട്ടു
തരർന്നതാണ്. അവയിലുണ്ായിരുന്ന
ആളുരൾ നീന്തി. പതിമൂന്നു സപർക്ക്
ീവാപായം േംഭവിച്ചു. ന്റേെ്
സ ാേഫ് സബാട്ടു മാക്തം മറിയാന്റത
രക്ഷന്റപട്ടു. മറ്റു സബാട്ടുരളിൽ
രയറിയിരുന്ന ഹതഭാരയരിൽ
സശഷിച്ചവന്റര ന്റേെ് സ ാേഫ്
സബാട്ടിന്റല ആളുരൾ രക്ഷന്റപടുത്തി.
മാർ യൗസേപ്പിന്റെ മദ്ധയസ്ഥതയാൽ
തങ്ങൾക്കുണ്ായ അനുക്രഹത്താൽ
േന്തുഷ്ടചിത്തരായ അവർ സനരന്റത്ത
സനർച്ച സനർന്നതിനു പുറന്റമ ഒരു ചാക്ക്
അരി രൂടി ആ വിശുദ്ധന്റെ
സ്തുതിക്കായി പാവന്റപ്പട്ടവരുന്റട
ഇടയിൽ വിതരണം ന്റചയ്യുവാന്
തയ്യാറായി.

േംഭവം
സരരളത്തിൽ മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
നാമസധയത്തിലുള്ള ഒരു ക്പശസ്ത
ദദവാലയത്തിന്റല ദവദിരന്റെ
ോക്ഷയമാണ് താന്റഴ രാണുന്നത്. മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ വർഷം
സതാറും ഭക്തിപൂർവം ആസഘാഷിക്കുന്ന
ഒരു ദദവാലയത്തിൽ രണ്ു ചാക്കുരൾ
നിറന്റയ അരിയുമായി ഒരു സമാസട്ടാർ
രാറിൽ ഒരു രുടുംബം എത്തി. അവർ
പറഞ്ഞ ോക്ഷയമാണിത്. അവർ
അവരുന്റട മത്സയബന്ധന സബാട്ട്
രടലിലിറക്കിയ ദിവേം അതിന് ന്റേെ്
സ ാേഫ് എന്നു സപരു നൽരി
ക്പതിഷ്ഠിച്ചു. തങ്ങളുന്റട സബാട്ടിനും
അതിൽ പണിന്റയടുക്കുന്ന പക്ഷം
യാന്റതാരപരടവും ഉണ്ാരാതിരിക്കാന്
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തിരുനാൾ
ദിവേം ഒരു ചാക്ക് അരി
പാവന്റപ്പട്ടവരുന്റട ഇടയിൽ വിതരണം
ന്റചയ്യുന്റമന്നായിരുന്നു സനർച്ച.

പം
ഞങ്ങളുന്റട വത്സലപിതാവായ മാർ
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് ഈസശാ
മിശിഹായുന്റട തൃക്കരങ്ങളിൽ പ.
രനയരയുന്റട ോന്നിദ്ധയത്തിൽ േമാധാന
പൂർണ്ണമായി മരണം ക്പാപിച്ചുവസല്ാ.
പാപിരളായ ഞങ്ങളുന്റട മരണ
േമയത്ത് ഈസശായുന്റടയും പ.
രനയരാമറിയത്തിന്റെയും
അങ്ങയുന്റടയും േഹായം ഞങ്ങൾക്കു
നൽരണസമ. അക്പരാരം ഞങ്ങൾ
നിതയാനന്ദ േൗഭാരയത്തിൽ സചരുവാന്
അർഹമായിത്തീരന്റട്ട. നല് മരണത്തിനു
ക്പതിബന്ധമായ പാപന്റത്തയും അതിന്റെ
ോഹചരയങ്ങന്റളയും ലൗരിര
വസ്തുക്കസളാടുള്ള അതിരു രടന്ന
സ്സനഹന്റത്തയും പരിതയ ിക്കുവാനുള്ള
ധീരത ഞങ്ങൾക്കു നൽരണസമ.
1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1. ക്തിതവ.
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വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട
േംരക്ഷരാ,

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

ാക്രതയുള്ള

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

എക്തയും നീതിമാനായ വി.
യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

.

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,
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ന്റരാള്ളണസമ. ഞങ്ങളുന്റട
ആത്മാവിന്റനയും അതിന്റെ
ശക്തിന്റയയും രാത്തു ന്റരാള്ളണസമ.
ആന്തസരക്ന്ദിയങ്ങളും ആത്മാവും
ദദവതിരുമനസസ്സാട് ഒന്നിച്ചിരുന്നതിന്
വണ്ണം ഞങ്ങളുന്റട ആന്തരീരവും
ബാഹയവുമായ ഇക്ന്ദിയങ്ങളും
ദദവതിരുമനസസ്സാടു
ഒന്നിച്ചിരിക്കുവാന് സവണ് അനുക്രഹം
നൽസരണസമ.

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

അസങ്ങ തിരുനാളാൽ ചരിക്കുന്ന ഇന്നു
ഞങ്ങളുന്റട ക്പധാന മദ്ധയസ്ഥനായിട്ടും
ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കുന്ന
ആളായിട്ടും അങ്ങസയ ഞങ്ങൾ
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കുന്നു. ഇനിസമൽ
അങ്ങന്റയക്പതി ഒരു േൽരൃതയന്റമങ്കിലും
ന്റചയ്യാത്ത ദിവേമുണ്ായിരിക്കയില്.
എല്ായ്സപ്പാഴും ക്പസതയരം ഞങ്ങളുന്റട
മരണ സനരത്തിലും ഞങ്ങന്റള രാത്തു
രക്ഷിച്ച് അങ്ങസയാടു രൂന്റട അസങ്ങ
തിരുപുക്തന്റനയും മണവാട്ടിസയയും
രണ്് സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്തുവാന്
മസനാരുണം തരുവിസക്കണസമ.
ആസെന്.

േുരൃത പം

ഇരുപതാം തീയതി

നൽമരണ മദ്ധയസ്ഥനായ മാർ
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങന്റള നൽമരണം
ക്പാപിക്കുവാന് ഇടയാക്കണസമ.

"ഇവന് ആ തച്ചന്ന്ററ മരനസല്? മറിയമസല്
ഇവന്ന്ററ അെ? യാസക്കാബ്, സ ാേഫ്,
ശിമസയാന്, യൂദാസ് എന്നിവരസല്
ഇവന്ന്ററ േസഹാദരന്മാർ?" (മത്തായി
13:55).

ആത്മ ശരീരങ്ങന്റള യൗസേപ്പിതാവിനു
രാഴ്ച വച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് അനുഭവിച്ച
ദുുഃഖ്ങ്ങളുന്റട വയാപ്തി

എക്തയും മഹതവമുള്ള ഞങ്ങളുന്റട
മദ്ധയസ്ഥനായിരിക്കുന്ന മാർ യൗസേപ്പു
പിതാസവ! അസങ്ങ പരിശുദ്ധതസയയും
പരസലാരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന
മഹതവന്റത്തയും ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ
ആശ്ചരയന്റപ്പടുന്നു. ആരയാൽ ഞങ്ങൾ
അസങ്ങ വന്ദിച്ച് ഞങ്ങന്റള അസങ്ങയ്ക്ക്
േവന്ത അടിമരളായി രാഴ്ച വച്ചു.
ഞങ്ങളുന്റട ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും
ഉള്ളന്റതാന്റക്കയും അസങ്ങ ഏൽപ്പിച്ചു
ന്റരാള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുന്റട ശരീരന്റത്തയും
അതിന്റെ പസഞ്ചക്ന്ദിയങ്ങന്റളയും രാത്തു

"സയശു ശിഷയന്മാസരാട് അരുളിന്റച്ചയ്തു:
ആന്റരങ്കിലും എന്റന്ന അനുരമിക്കാന്
ആക്രഹിക്കുന്റന്നങ്കിൽ അവന്
തന്റന്നത്തന്റന്ന പരിതയ ിച്ച് തന്ന്ററ
രുരിശുന്റമടുത്ത് എന്റന്ന അനുരമിക്കന്റട്ട"
(മത്തായി 16:24). മിശിഹാസയ
അനുരമിക്കുവാന്
ആക്രഹിക്കുന്നവർന്റക്കല്ാവർക്കും
േഹനത്തിനുള്ള അവേരങ്ങൾ
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ഉണ്ാരും. വാസ്തവത്തിൽ രുരിശുരൾ
ഈസശായുമായിട്ടുള്ള ഐരയത്തിനുളള
ക്ഷണമാണ്. ദദവമാതാവായ പ. രനയര,
അവിടുന്റത്ത പരിക്താണന രർെത്തിൽ
േഹരരിച്ച് ഈസശാമിശിഹായുന്റട
പീഡാനുഭവത്തിൽ ഭാരഭാക്കായി. അത്
ന്റരാണ്് അവൾ േഹരക്ഷര,
വയാരുലാംബിര എന്റന്നല്ാമുള്ള
അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കർഹയായി.
ീവിതത്തിന്റല േഹനങ്ങളിലൂന്റട നാം
മിശിഹായുന്റട രക്ഷണീയ രർമത്തിൽ
പങ്കുസചരുന്നത് വഴി നാം
േഹരക്ഷരരായിത്തീരുന്നു.

ഇന്റല്ന്നുള്ള വസ്തുത രനയാംബിരയും
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
വി. യൗേപ്പ്
വളർത്തുപിതാവാന്റണങ്കിലും
പിതൃനിർവിസശഷമായ സ്സനഹം
ഈസശാസയാടുണ്ായിരുന്നു. അതിനാൽ
മാർ യൗസേപ്പും രനയരാസമരിയും രൂടി
ദിവയേുതന്റന അസനവഷിച്ചു പുറന്റപ്പട്ടു.
ബന്ധുക്കളുന്റടയും പരിചിതരുന്റടയും
ഇടയിൽ ഉണ്ണിമിശിഹാന്റയ അസനവഷിച്ചു.
തങ്ങളുന്റട ഉത്തരവാദിതവരഹിതമായ
ക്പവൃത്തിസയാ, അനാസ്ഥസയാ
നിമിത്തമാസണാ ദിവയരുമാരന് തങ്ങന്റള
ഉസപക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ള േംശയവും
ഭയവും അവർക്കുണ്ായിരുന്നിരിക്കാം.

ഈസശാമിശിഹായുന്റട
വളർത്തുപിതാവായ മാർ യൗസേപ്പു
പിതാവ് േഹനങ്ങന്റള േസന്താഷസത്താന്റട
ഏന്ററ്റടുത്ത വയക്തിയായിരിന്നു.
തിരുക്കുടുംബം എല്ാ വർഷവും
ന്റപേഹാത്തിരുന്നാളിനു
ഓർലന്റത്തയ്ക്ക് തീർത്ഥയാക്ത
നടത്തിയിരിന്നു. ഈസശായ്ക്ക് പക്ന്തണ്്
വയസ്സായിരുന്നസപ്പാൾ പതിവ് സപാന്റല
അവർ ഓർലം ദദവാലയത്തിസലക്ക്
ദദവാരാധനയ്ക്കായി പുറന്റപ്പട്ടു.
ദദവാരാധന രഴിഞ്ഞ് എല്ാവരും
ഭവനങ്ങളിസലക്ക് മടങ്ങി. ദിവയരുമാരന്
മാക്തം ഓർലത്ത് വേിച്ചു.

ക്പിയ മരസന രാണാതാരുസപാൾ
മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ാരുന്ന
ഹൃദയസവദന എക്ത
രഠിനമായിരിക്കുന്റമന്ന് ഒന്നു ചിന്തിച്ച്
സനാക്കുര. ഏതായാലും മൂന്നാം ദിവേം
സദവാലയത്തിൽ വച്ച് നിയമജ്ഞരുമായി
തർക്കിക്കുന്ന രംരമാണ് അവർ
രാണുന്നത്. പരിശുദ്ധ അെ സഖ്ദം
നിറഞ്ഞ േവരത്തിൽ ഇക്പരാരം
സചാദിച്ചു. "മരന്റന, നീ എന്തുന്റരാണ്ാണ്
ഇക്പരാരം ന്റചയ്തത്. ഞാനും നിന്റെ
പിതാവും ദുുഃഖ്സത്താടുരൂടി നിന്റന്ന
അസനവഷിക്കുരയായിരുന്നു." അസപ്പാൾ
ഈസശാ ഇക്പരാരം അരുളിന്റച്ചയ്തു.
"നിങ്ങൾ എന്തുന്റരാണ്് എന്റന്ന
അസനവഷിച്ചു. ഞാന് എന്റെ പിതാവിന്റെ
ഭവനത്തിലായിരിസക്കണ്സയാ?"

അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, പുരുഷന്മാരും
സ്ക്തീരളും രണ്ു വഴിക്കാണ് യാക്ത
രഴിക്കുര. ഒരു ദിവേന്റത്ത യാക്ത
രഴിഞ്ഞാണ് അവർ തെിൽ
രണ്ുമുട്ടുന്നത്. അതിനാൽ തന്റന്ന
ഉണ്ണിമിശിഹാ മാതാവിന്റെ രൂന്റട
ഉണ്ായിരിക്കുന്റമന്ന് വി. യൗസേപ്പും,
വളർത്തുപിതാവിന്റെ രൂന്റട
ഉണ്ായിരിക്കും എന്ന്്പ. രനയരയും
വിചാരിച്ചിരിക്കണം. രൂടാന്റത രുട്ടിരളും
േംഘം സചർന്നാണ് യാക്ത തിരിക്കുര.
അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈസശാ
ഉൾന്റപ്പട്ടിരിക്കാന്റമന്നും ആ
മാതാപിതാക്കൾ രരുതിയിട്ടുണ്ാവാം.
ഏതായാലും ഒരു ദിവേന്റത്ത യാക്തയ്ക്കു
സശഷമാണ് ദിവയേുതന് തങ്ങസളാടു രൂടി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ ദുുഃഖ്ം
അരാധമായിരുന്നു എന്ന്്ദിവയ നനി
തന്റന്ന പറയുന്നു. എങ്കിലും ഈസശാന്റയ
രണ്സപ്പാൾ അവരുന്റട ദുുഃഖ്ന്റമല്ാം മാറി.
നെുന്റട ീവിതത്തിന്റല സേശങ്ങളിൽ
ഭാഗ്നാശരാരാന്റത ദദവന്റത്ത
അസനവഷിക്കുന്റന്നങ്കിൽ ദദവം നന്റെ
േഹായിക്കും. മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
മാതൃര നമുക്ക് േഹനന്റത്ത
ക്പശാന്തമായി
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അഭിമുഖ്ീരരിക്കുവാനുള്ള ക്പസചാദനം
നൽരുന്നു.

സക്ശാതാക്കൾ വിസ്മയിച്ചു എന്നു
മാക്തമല്, ഭക്തരാരയങ്ങളിൽ
ഉദാേീനനായിരുന്ന ബസ്സുടമ മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
ഉത്തമഭക്തനായിത്തീരുരയും ന്റചയ്തു.

േംഭവം
സപരുന്റരാണ്ു മാക്തം ക്രിസ്തയാനിയായ
ഒരു ധനിരന് ീവിച്ചിരുന്നു. അയാൾ ഒരു
ബസ് വാങ്ങി. സ ാേഫ് എന്ന സപസരാടു
രൂടിയ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഒരു
ഭക്തനായിരുന്നു ബസ്സിന്റെ ആദയന്റത്ത
ഉടമ. ബസ്സിൽ ന്റേെ് സ ാേഫ് എന്ന സപര്
ന്റപയിെ് ന്റചയ്തിരുന്നു. മത
തീക്ഷ്ണതസയാ വിശവാേത്തിന്റെ രണിര
സപാലുമില്ാത്ത പുതിയ ഉടമസ്ഥന്
ബേിന്റെ സപരു മായിച്ചുരളയുരയും
തനിക്ക് സതാന്നിയ ഓമനസപ്പര് ബസ്സിനു
നൽരുരയും ന്റചയ്തു. എന്നാൽ ആ
ബസ്സിന്റല ദക്ഡവർ അദക്രസ്തവനായ
ഒരു വയക്തിയായിരുന്നു. അയാൾ ബസ്
ഓടിക്കുസപാൾ വി. യൗസേപ്പിന്റെ പടം
അതിൽ തൂക്കിയിടുര പതിവായിരുന്നു.
അങ്ങന്റനയിരിന്റക്ക അവിചാരിതമായി
ഒരു അപരടം ഉണ്ായി.
മലന്റഞ്ചരിവിലൂന്റട അസനരം ആളുരന്റള
രയറ്റിന്റക്കാണ്ുസപായ ബസ്
ന്റരാക്കയിസലക്ക് വീണു.

പം
മാർ യൗസേപ്പിതാസവ, ഉണ്ണിമിശിഹാന്റയ
പക്ന്തണ്ാമന്റത്ത വയസ്സിൽ രാണാന്റത
സപായസപ്പാൾ അവിടുന്ന്്േീമാതീതമായ
ദുുഃഖ്ം അനുഭവിച്ചുവസല്ാ. ഞങ്ങൾ
പാപത്താൽ ദദവന്റത്ത
നഷ്ടന്റപ്പടുത്തുസപാൾ ഉത്തമ
മനസ്താപസത്താടുരൂടി അവിടുന്റത്ത
അസനവഷിക്കുവാനും അങ്ങുമായി
രമയന്റപ്പട്ട് ഉത്തമമായ ക്രിസ്തീയ ീവിതം
നയിക്കുവാനുമുള്ള അനുക്രഹം
ഞങ്ങൾക്കു നൽസരണസമ. ീവിത
സേശങ്ങളിൽ ഭാഗ്നാശരാരാന്റത
ദദവേഹായസത്താടുരൂടി അതിന്റന
അതി ീവിക്കുവാനുള്ള ദധരയവും
സ്ഥിരതയും ഞങ്ങൾ ക്പാപിക്കന്റട്ട.
ഈസശാന്റയ അനുരമിക്കുവാന്
രുരിശുരൾ േഹായരരമാന്റണന്ന്
ഞങ്ങന്റള പഠിപ്പിസക്കണസമ.

ഇരുന്നൂറ് അടിസയാളം താഴ്ചയുള്ള
അരാധ രർത്തത്തിസലക്കാണ് ബസ്
വീണത്. അത്ഭുതന്റമന്നു പറയന്റട്ട.
അതിലുണ്ായിരുന്നവർക്ക് യാന്റതാരു
സരടുപാടുരളുമുണ്ായില്. ബസ്സിനു
ചില്റ പരിക്കുരൾ മാക്തസമ
ഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ വിസ്മയം
പൂണ് ആളുരസളാട് സരവലം
ക്രിസ്തയാനിസപാലുമല്ാത്ത ദക്ഡവർ
പറഞ്ഞത് ക്ശസദ്ധയമാണ്. "ഞാന്
ക്രിസ്തുമത വിശവാേിയന്റല്ങ്കിലും
സയശുവിന്റന എനിക്ക് വിശവാേമുണ്്.
സയശുവിന്റനയും സയശുവിന്റെ
അെസയയും പരിപാലിച്ച ഈ
പുണയസദഹം നന്റെ
രാത്തുന്റരാള്ളുന്റമന്നതിൽ േംശയത്തിന്
അവരാശമില്. അദക്രസ്തവനായ ആ
മനുഷയന്റെ വാക്കുരൾ സരട്ട മാക്തയിൽ

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
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മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
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നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

അർപ്പണത്തിലൂന്റടയാണ്. പിന്നീടുള്ള മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ ീവിത യാക്ത മുഴുവന്
പരിപൂർണ്ണമായ വിശവാേത്തിന്റെയും
ക്പതയാശയുസടയും േമർപ്പണമായിരിന്നു.

േുരൃത പം
മാർ യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങൾ രുരിശുരൾ
േഹിച്ച് ഈസശാന്റയ അനുരമിക്കുവാന്
േഹായിക്കണസമ.

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്ദക്രസ്തവർ മാതൃരയാസക്കണ്
വയക്തിതവം

ന്റബത്ന്റഹമിൽ പിറന്ന ശിശു
ദദവത്തിന്റെ നിതയവചനമാന്റണന്ന്
അംരീരരിച്ചു ന്റരാണ്് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്,
ദിവയശിശുവിന്റന ആരാധിച്ചു. പൗരസ്തയ
വിജ്ഞാനിരൾ ദിവയശിശുവിന്റന
ആരാധിക്കുസപാഴും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
തന്റെ വിശവാേത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ
യഹൂദന്മാരുന്റട രാ ാവിന്റനത്തന്റന്ന
ദർശിച്ചു. സഹസറാസദസ് ദിവയരുമാരന്റെ
ീവന് അപഹരിക്കുവാന് പരിക്ശമിച്ച
അവേരത്തിൽ ശക്തുക്കളിൽ നിന്ന്,
ദിവയരുമാരന്റന രക്ഷിക്കുവാന്
വിശവാേത്തിലും ക്പതയാശയിലും
അചഞ്ചലനാരാന്റത അസേഹം മുസന്നറി.

വിശവാേം എന്ന് പറയുന്നതു
ദദവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖ്വും
പരിപൂർണ്ണമായ അർപ്പണവുമാണ്. മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ ീവിതം ദദവത്തിലുള്ള
പരിപൂർണ്ണമായ വിശവാേത്തിന്റെയും
ക്പതയാശയുന്റടയും അർപ്പണമായിരുന്നു.
പ. രനയരാമറിയവുമായുള്ള
വിവാഹവും വിവാഹാനന്തരമുള്ള
പരിപൂർണ്ണ വിരക്തമായ ീവിതവും
ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ
അനിതരോധാരണമായ
വിശവാേത്തിന്റെ ോക്ഷയമായിരിന്നു.

ഈ ിപ്തിന്റല ക്പവാേ രാലത്ത്
അജ്ഞാതമായ സ്ഥലത്ത് വി ാതീയരുന്റട
മദ്ധയത്തിൽ ദദവരുമാരന്റന
പരിരക്ഷിക്കുന്നതും നക്േത്തിസലക്കുള്ള
യാക്തയും അജ്ഞാതവാേവും വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റെ ദിവയരുമാരനിലുള്ള
വിശവാേത്തിന്റെയും ക്പതയാശയുന്റടയും
അഗ്നിപരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു.
അവന്റയല്ാം അതി ീവിച്ചു ന്റരാണ്്
അസേഹം വിശവാേപരവും
ക്പതയാശാപൂർണ്ണവുമായ തീർത്ഥയാക്ത
പൂർത്തീരരിച്ചു.

മാർ യൗസേപ്പ് അസേഹത്തിന്റെ
ബാലയരാലത്ത്്യഹൂദ
പാരപരയത്തിലാണ് വളർത്തന്റപ്പട്ടത്.
എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ േഭയുന്റട
ക്പതിരൂപമായിരുന്നു നക്േത്തിന്റല
തിരുക്കുടുംബം. പരിശുദ്ധ രനയര,
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദദവരുമാരന്റന
രർഭം ധരിച്ച വിവരം ദദവദൂതന്
അറിയിച്ചസപ്പാൾ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
പിതാവ് അംരീരരിക്കുന്നത്
അസേഹത്തിന്ന്ററ പരിപൂർണ്ണമായ
വിശവാേത്തിന്റെ

ആധുനിര സലാരത്തിൽ മനുഷയന്റെ
ീവിത രീതിരളും ദക്രസ്തവ
വിശവാേവും തെിൽ നിരവധി
ന്റപാരുത്തസരട് രാണാന് ോധിക്കും. മാർ
യൗസേപ്പിന്റന അനുരരിച്ച്,
ീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ
വിശവാേ ദചതനയസത്താടു രൂടി
ദക്രസ്തവർ ീവിക്കുസപാൾ മാക്തസമ
നാം യഥാർത്ഥ
ക്രിസ്തയാനിരളാവുരയുള്ളൂ. ഇന്നന്റത്ത
ദക്രസ്തവരിൽ പലരും നാമമാക്ത
ദക്രസ്തവരായിട്ടാണ് ീവിക്കുന്നത്.

ഇരുപന്റത്താന്നാം തീയതി
"യാസക്കാബ് മറിയത്തിന്ന്ററ ഭർത്താവായ
സ ാേഫിന്ന്ററ പിതാവായിരുന്നു.
അവളിൽ നിന്നു ക്രിസ്തു എന്നു
വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു നിച്ചു" (മത്തായി
1:16).
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എന്നാൽ വിശവാേത്തിന്റെ ന്റവളിച്ചത്തിൽ
എല്ാ ീവിതാവസ്ഥരന്റളയും
വീക്ഷിച്ചാൽ മാക്തസമ നെുന്റട
ീവിതത്തിന്റല ക്പതിേന്ധി ഘട്ടങ്ങന്റളയും
ന്റവല്ുവിളിരസളയും സനരിടാന് നാം
ക്പാപ്തരാവുരയുള്ളൂ. ക്പവൃത്തിയില്ാ
ത്ത വിശവാേം നിർജീവമാണസല്ാ"
(വിശുദ്ധ യാസക്കാബ്).

മാനോന്തരന്റപ്പട്ടു േുരൃത
രഴിക്കുവാനിടയായി.

ീവിതം

പം
മാർ യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് അ യ്യമായ
വിശവാേസത്താടും അചഞ്ചലമായ
ക്പതയാശസയാടും രൂടിയ ഒരു
ീവിതമാണസല്ാ നയിച്ചിരുന്നത്.
ഞങ്ങളും ക്രിസ്തീയമായ
വിശവാേത്തിലും ക്പതയാശയിലും
ഞങ്ങളുന്റട ീവിതം നയിക്കുവാന്
ആവശയമായ അനുക്രഹം നൽരണസമ.
അനുദിനം ഞങ്ങളുന്റട വിശവാേന്റത്ത
ന്റവല്ുവിളിക്കുന്ന തതവേംഹിതരന്റളയും
ക്പതിേന്ധി ഘട്ടങ്ങന്റളയും അതി ീവിച്ചു
ന്റരാണ്് വിശവാേത്തിലും ക്പതയാശയിലും
മുസന്നറുവാന് ഞങ്ങന്റള ക്പാപ്തരാക്കുര.
ദദവത്തിലും
ഈസശാമിശിഹായിലുമുള്ള ഞങ്ങളുന്റട
വിശവാേത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരന്റട്ട.

േംഭവം
ലിസയാണ്സ് എന്ന നരരത്തിൽ ഒരു
രുലീന രുടുംബത്തിൽ നിച്ച ബാലന്
അതീവ ഭക്തനായി വളർന്നു. തന്റെ
ീവിതം ദദവത്തിനായി
അർപ്പിക്കുവാനുള്ള അനുക്രഹത്താൽ
ക്പസചാദിതനായി അവന് േനയാേ
ീവിതം നയിക്കുവാന് തീരുമാനിച്ചു.
പന്റക്ഷ മാതാപിതാക്കന്മാർ അതിന്
അവന്റന അനുവദിച്ചില്. അവന് ഏന്ററ
ദുുഃഖ്ിതനായി. ഇസത തുടർന്നു അവന്
വളന്റര സമാശമായ രീതിയിൽ ീവിക്കാന്
തുടങ്ങി. ഒരു രാലത്ത് പുണയ ീവിതം
രഴിച്ച അവന് ഞായറാഴ്ചരളിൽ
സപാലും വിശുദ്ധ രുർബാനയിൽ
പങ്കുന്റരാള്ളാന് രൂട്ടാക്കിയില്.
അസപ്പാഴാണ് അവന്റെ
മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുന്റട ന്റതറ്റായ
നടപടിരന്റളക്കുറിച്ച് സബാധയമുണ്ായത്.

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

സമാശമായ ീവിതത്തിൽ നിന്ന്്പുക്തന്റന
സനർവഴിക്കു തിരിക്കുവാന്, ഇടവര
വിരാരിയുന്റട അഭയർത്ഥന അനുേരിച്ച്
രുടുംബേസമതം പള്ളിയിന്റലത്തി മാർ
യൗസേപ്പിതാവിസനാടു ക്പാർത്ഥിച്ചു.
അവന് ദിവേവും ദിവയബലിയിൽ
േഹായിച്ചിരുന്നതും മാർ
യൗസേപ്പിതാവിനു
ക്പതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നതുമായ
അൾത്താരയിൽ ഇടവര വിരാരി
അർപ്പിച്ച ദിവയപൂ യിൽ പങ്കുസചർന്നു
രുടുംബാംരങ്ങന്റളല്ാം ക്പസ്തുത
യുവാവിനു സവണ്ി യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം അസപക്ഷിച്ചു. ദിവേങ്ങൾ
രഴിയുന്നതിനു മുന്പു അവന്

(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
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േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,
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േുരൃത പം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ക്പാവർത്തിരമാക്കി.
അവിടുന്ന്്എല്ാം മരിയാംബിരയ്ക്കും
ഈസശാമിശിഹായ്ക്കും സവണ്ിയാണ്
ന്റചയ്തത്. വിശുദ്ധ ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ്
തന്റെ ഓസരാ ക്പവർത്തിരളും
ഈസശാസയാടു രൂടിയും ഈസശായിലും
ഈസശായ്ക്കു സവണ്ിയും ന്റചയ്തു. അത്
ദദവത്തിന് ഏറ്റവും
േംക്പീതി നരമാണ്. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
അസേഹത്തിന്റെ ീവിത രാലത്ത്
അോധാരണ രൃതയങ്ങസളാ
അത്ഭുതങ്ങസളാ ഒന്നും ക്പവർത്തിച്ചില്.
പന്റക്ഷ ദദവ നനി രഴിഞ്ഞാൽ മനുഷയ
വയക്തിരളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
വിശുദ്ധി ക്പാപിച്ച വയക്തിയാണ്
വൽേല പിതാവ്.

ദിവയരുമാരന്റെ വളർത്തു പിതാസവ,
ഞങ്ങളുന്റട വിശവാേം വർദ്ധിപ്പിക്കണസമ.

ഇരുപത്തി രണ്ാം
തീയതി
"സ ാേഫ് നിക്ദയിൽനിന്ന് ഉണർന്ന്,
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന്
രൽപിച്ചതുസപാന്റല ക്പവർത്തിച്ചു;
അവന് തന്ന്ററ ഭാരയന്റയ േവീരരിച്ചു"
(മത്തായി 1:24).
മാർ യൗസേപ്പിതാവ്- ഉപവിയുന്റട
പിതാവ്
വിശുദ്ധിയുന്റട േംക്രഹന്റമന്ന് പറയുന്നത്
ദദവസ്സനഹവും പരസ്സനഹവുമാണ്.
നെുന്റട പിതാവ് മാർ യൗസേപ്പിൽ ഈ
വിശുദ്ധി പൂർണ്ണതയിൽ
വിളങ്ങിയിരുന്നു. ദദവസത്താടുള്ള
അതീവ സ്സനഹത്താൽ സക്പരിതനായി
വി. യൗസേപ്പ് വിരക്ത ീവിതം നയിച്ചു.
ദിവയ നനിയുന്റട വിരക്ത ഭർത്താവും
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തു പിതാവും
എന്നുളള ദൗതയനിർവഹണത്തിൽ
അനുഭവിസക്കണ്ി വരുന്ന എല്ാവിധ
സേശങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുരളിലും ആ
േഹനന്റത്ത േവാരതം ന്റചയ്യുവാന്
അസേഹന്റത്ത സക്പരിപ്പിച്ചത്
വത്സലപിതാവിൽ ഉജവലിച്ചിരുന്ന
സ്സനഹം ഒന്ന് മാക്തമാണ്. പരിശുദ്ധ
രനയരാമറിയസത്താടും ഈസശാ
മിശിഹാസയാടുമുള്ള നിരന്തര
േഹവാേം ദദവസ്സനഹത്തിൽ
അനുനിമിഷം പുസരാരമിക്കുവാന്
േഹായരമായിരുന്നു.

വന്ദയപിതാവ് ദദവസ്സനഹന്റത്ത
ക്പതിയാണ് എല്ാം ക്പവർത്തിച്ചത്.
ഈസശാസയാടും പരിശുദ്ധ
രനയരസയാടുമുള്ള അസേഹത്തിന്ന്ററ
സ്സനഹം അതുലയമായിരുന്നു. മാർ
യൗസേപ്പ്, തച്ചന്റെ സ ാലിയാണ്
ന്റചയ്തിരുന്ന ക്പിയ പിതാവ്
ഉപ ീവനമാർഗന്റമന്നതിലുപരി
േസഹാദര സേവനമായിട്ടാണ് അസേഹമത്
പരിരണിച്ചിരിന്നത്.
"പസരാപരാരാർത്ഥമിദംശരീരം"
എന്നുള്ള തതവം മാർ യൗസേപ്പ്
ീവിതത്തിൽ ക്പാവർത്തിരമാക്കി.
നെുന്റട പിതാവിന്റെ ദദവസ്സനഹ
തീക്ഷ്ണത നാമും ീവിതത്തിൽ
ക്പാവർത്തിരമാസക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.
ീവിതാന്തസ്സിന്റല ചുമതലരളുന്റട
നിർവഹണവും നെുന്റട
സ ാലിരളുന്റമല്ാം ദദവസ്സനഹത്തിലും
േസഹാദര സ്സനഹത്തിലും വളർന്നു
വരുവാന് നന്റെ േഹായിക്കണം.
മതപരമായ ീവിതം സരവലം
ബാഹയമായിട്ടുള്ള
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മാക്തമല്
ഒതുങ്ങി നിൽസക്കണ്ത്. അതിന്റെ
അന്തേത്ത ദദവസത്താടും

"നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുരസയാ പാനം
ന്റചയ്യുരസയാ മന്ററ്റന്റന്തങ്കിലും
ന്റചയ്യുന്റന്നങ്കിൽ എല്ാം
ദദവമഹതവത്തിനു സവണ്ി ന്റചയ്യുവിന്"
എന്ന്്അസപ്പാസ്സതാല ക്പവർത്തരന്
ഉദ്സബാധിപ്പിക്കുന്നുണ്സല്ാ. അത്
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േസഹാദരങ്ങസളാടുമുള്ള
ക്രിയാത്മരമായ സ്സനഹമായിരിക്കണം.

രണ്ണീന്റരാഴുക്കിന്റക്കാണ്് ആ പിഞ്ചു
ബാലിര നടത്തിയ ക്പാർത്ഥനയ്ക്ക്
ഫലമുണ്ായി. സരാരിയിൽ അല്പാല്പം
ആശവാേം ദർശിക്കുവാന് രഴിഞ്ഞു.

േസഹാദരങ്ങന്റള സ്സനഹിക്കുന്നതിലുള്ള
പരാ യമാണ് ആധുനിര സലാരത്തിന്റല
തിന്മരളുന്റടന്റയല്ാം നിദാനം. സ്സനഹം
ദവരാരിരമായിരിന്നിട്ട് രാരയമില്. അത്
വാക്കുരളുന്റടയും അസ്ഥിതവത്തിന്റെയും
ഭാവവും ക്പവർത്തനത്തിന്റെ
ദചതനയവുമായി മാറണം. അതാണ്
ക്രിസ്തീയ വിശുദ്ധി. നിങ്ങൾ പരസ്പരം
സ്സനഹിക്കുന്നതു ന്റരാണ്് എന്റെ
ശിഷയരാരുന്നു എന്ന്്സലാരം
മനസ്സിലാക്കുന്റമന്നുള്ള മിശിഹായുന്റട
ദിവയവചസ്സുരൾ നമുക്ക്
മാർഗദർശനമാസരണ്താണ്.

ദിവേങ്ങളായി യാന്റതാന്നും രഴിക്കാന്റത
രിടന്ന ആ മനുഷയന് ഭക്ഷണം രഴിച്ചു.
പിസറ്റ ദിവേം അയാൾക്ക്
േവമരസളാസടാത്ത് യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ
തിരുന്നാളിൽ േംബന്ധിക്കുവാനുള്ള
രഴിവും ശക്തിയും ഉണ്ായി. പൂർണ്ണ
വിശവാേസത്താടു രൂടി അർപ്പിക്കുന്ന
യാന്റതാരു ക്പാർത്ഥനയും ദദവം
തള്ളിക്കളയുരയില്.
പം
മാർ യൗസേപ്പ് പിതാസവ, അങ്ങ് യഥാർത്ഥ
ദദവസ്സനഹത്തിന്റെയും
പരസ്സനഹത്തിന്റെയും
ഉത്തമനിദർശനമാണ്. അങ്ങിൽ
ആക്ശയിക്കുന്നവന്റര േഹായിക്കുവാന്
അവിടുന്ന്്േർവ േന്നദ്ധനാണസല്ാ.
അവരുന്റട ആവശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
അവന്റര േഹായിക്കുന്നതിലും
തത്പരനായിരിക്കുന്നു.
മനുഷയസേവനമായിരുന്നസല്ാ
അവിടുന്റത്ത ീവിതനിയമം.
വന്ദയപിതാസവ, ദദവന്റത്ത എല്ാറ്റിലും
ഉപരിയായി സ്സനഹിക്കുവാനും
േസഹാദരങ്ങളിൽ മിശിഹാസയത്തന്റന്ന
ദർശിച്ച് അവന്റര സ്സനഹിക്കുവാനും
സേവിക്കുവാനും ഞങ്ങന്റള
പഠിപ്പിക്കണസമ. ക്രിസ്തീയ
സ്സനഹത്തിന്റെ സക്പഷിതരായി ഞങ്ങൾ
ക്രിസ്തുവിന് ോക്ഷയം വഹിക്കന്റട്ട.

േംഭവം
വർഷങ്ങൾക്കു മുപ് ഇറ്റലിയുന്റട ന്റതക്ക്
ഭാരത്തുള്ള ഒരു ക്രാമത്തിന്റല ഭവനത്തിൽ
നിന്ന് അർദ്ധരാക്തിയിൽ ഒരു
ദീനസരാദനമുയർന്നു. ദരിക്ദയായ
ആഗ്നന്റേന്ന എന്ന പിഞ്ചുബാലിരയുന്റട
പിതാവിന് രുരുതരമായ സരാരം
പിടിന്റപട്ട് മരണാേന്നനായി
രിടക്കുരയാണ്. ബാലിരയുന്റട മാതാവ്
സനരന്റത്തതന്റന്ന മരിച്ചിരുന്നു. ഏര
ആലംബമായ പിതാവും സവർപിരിഞ്ഞു
സപാരുന്റമന്ന ഭയം അവന്റള
ദുുഃഖ്ത്തിലാഴ്ത്തി. ബാലിരയുന്റട സശാര
പൂർണ്ണമായ വിലാപം ക്ശവിച്ച ഒരു
അയൽവാേി സ്ക്തീ അവിന്റട വന്ന്്
അവന്റള ആശവേിപ്പിച്ചു അവർ പമാല
ന്റചാല്ുവാന് തുടങ്ങി.
ഈ അവേരത്തിൽ ദദവാലയത്തിൽ
മണിനാദമുയർന്നു. രാരണന്റമന്താന്റണന്ന്്
ബാലിര സചാദിച്ചതിന് ഇന്നു മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ന്റപരുന്നാളാന്റണന്ന്
സ്ക്തീ ക്പതിവചിച്ചു. ഉടന്റനതന്റന്ന ബാലിര
മുട്ടിസന്മൽ നിന്ന് ഇങ്ങന്റന ക്പാർത്ഥിച്ചു.
"തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പാലരനായ മാർ
യൗസേപ്പിതാസവ, എന്റെ ക്പിയന്റപ്പട്ട
അപ്പച്ചന്റെ സരാരം മാറ്റി അപ്പച്ചന്റന
അനുക്രഹിസക്കണസമ."

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തി.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
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(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
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വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

നിലനിർസത്തണ് രാരയമായി
പരിരണിക്കാന്റത തന്റന്നത്തന്റന്ന താഴ്ത്തി
ദാേന്റെ രൂപം േവീരരിച്ച്
ശൂനയനായിത്തീർന്നു, സ്ലീവായിന്റല മരണം
വന്റര അവിടുന്ന്
അനുേരണയുള്ളവനായിത്തീർന്നു".
ക്രിസ്തീയമായ എളിമ, മാർ യൗസേപ്പ്
ഈസശായിൽ നിന്നും പ.
രനയരാമറിയത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച് അതു
ക്പാവർത്തിരമാക്കി. ദദവരുമാരന്റെ
വളർത്തു പിതാവ്, പരിശുദ്ധ നനിയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവ്, ദാവീദ് രാ വംശ ന്
എന്നിങ്ങന്റന അതുലയമായ
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
അസേഹത്തിനുണ്ായിരുന്റന്നങ്കിലും വി.
യൗസേപ്പ് എളിമയുന്റട
മാതൃരയായിരുന്നു. നക്േേിന്റല
വിനീതമായ ീവിതം, ദരിക്ദമായ അവസ്ഥ
എന്നിവ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ
എളിമയുന്റട ക്പതിഫലനമാണ്. രൂടാന്റത
അസേഹം തച്ചന്റെ സ ാലിയാണ്
ന്റചയ്തിരുന്നത്. അന്നന്റത്ത
ോമൂഹയമായ ചിന്താരതിയിൽ ഏറ്റവും
ലളിതമായ ന്റതാഴിലായിരുന്നു അത്.
എന്നാൽ ആ സ ാലിയിലും ീവിതത്തിലും
മാർ യൗസേപ്പ് േംതൃപ്തനായിരുന്നു.

േുരൃത പം
ദദവസ്സനഹം നിറഞ്ഞ വി. യൗസേസപ്പ,
ഞങ്ങന്റള സ്സനഹിക്കാന് പഠിപ്പിക്കണസമ.

ഇരുപത്തി മൂന്നാം
തീയതി
"സഹസറാസദേിന്ന്ററ മരണത്തിനുസശഷം
ഈ ിപ്തിൽവച്ചു രർത്താവിന്ന്ററ
ദൂതന് സ ാേഫിനു േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ടു പറഞ്ഞു: എഴുസന്നറ്റ്
ശിശുവിന്റനയും അെന്റയയും രൂട്ടി,
ഇക്ോസയൽ സദശസത്തക്കു മടങ്ങുര;
ശിശുവിന്റന വധിക്കാന് ക്ശമിച്ചവർ
മരിച്ചുരഴിഞ്ഞു" (മത്തായി 2:19-20).

"ഞാന് ശാന്തശീലനും
വിനീതഹൃദയനുമാരുന്നു. നിങ്ങൾ
എന്നിൽ നിന്നു പഠിക്കുവിന്" എന്നുള്ള
ഈസശാമിശിഹായുന്റട ക്പസബാധനം
അസേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.
അോധാരണമായ രൃതയങ്ങസളാ,
മറ്റുള്ളവരുന്റട ക്ശദ്ധന്റയ
ആരർഷിക്കത്തക്ക ക്പവർത്തനങ്ങസളാ
ഒന്നും വി. യൗസേപ്പ് ന്റചയ്തിട്ടില്.
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പു പിതാവിന്റെ
മഹതവത്തിന്റെ നിദാനം അസേഹത്തിന്റെ
എളിമയായിരുന്നുന്റവന്ന് നാം
മനസ്സിലാക്കണം. 'തന്റന്നത്താന്
താഴ്ത്തുന്നവന് ഉയർത്തന്റപ്പടും' എന്നുള്ള
ദിവയരുരുവിന്റെ ക്പസബാധനം അപ്പാന്റട
ീവിതത്തിൽ ക്പാവർത്തിരമാക്കിയ
വയക്തിയായിരിന്നു ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ്.

വി. യൗസേപ്പ് പിതാവ്- എളിമയുന്റട
മഹത്തായ ഉദാഹരണം
എളിമ േരല േുരൃതങ്ങളുന്റടയും
അടിസ്ഥാനമാണ്. യഥാർത്ഥയ
സബാധസത്താന്റട ദദവന്റത്തയും
നന്റെത്തന്റന്നയും മനസ്സിലാക്കുസപാൾ
നെിൽ ഉണ്ാരുന്ന മസനാഭാവമാണ്
എളിമ. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുന്റടയും
മറ്റു പലരുന്റടയും അഹങ്കാരം അവരുന്റട
നാശത്തിന് രാരണമായി. അതിന്
പരിഹാരമർപ്പിക്കുവാന്
ദദവരുമാരന് വിണ്ണിൽ നിന്നും
മണ്ണിസലക്ക് അവതരിച്ചു. "അവന്
ദദവത്തിന്റെ ോദൃശയത്തിലായിരിന്റക്ക
ദദവവുമായുള്ള േമാനത
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രിടക്കുന്നത് രണ്ു. തുറന്നു
സനാക്കിയസപ്പാൾ രണ് രാഴ്ച
അസേഹന്റത്ത നടുക്കി.
ചുടുസചാരയുണങ്ങാത്ത പിഞ്ചു
രുഞ്ഞിന്റെ മൃതസദഹം. തുടർന്നുള്ള
അസനവഷണത്തിൽ സമൽപ്പറഞ്ഞ
സ്ക്തീയാണ് ക്പസ്തുത ഹീനരൃതയം
ന്റചയ്തന്റതന്നും രുപോര രഹേയം എന്ന
നിലവരുത്തി ദവദിരന്റന രള്ളസക്കേിൽ
രുടുക്കണന്റമന്നുള്ളതാണ് അവളുന്റട
പദ്ധതിന്റയന്നും എല്ാർക്കും മനസ്സിലായി.
ഈ നിർണ്ണായര നിമിഷത്തിൽ തന്റന്ന
രക്ഷിച്ച മാർ യൗസേപ്പു പിതാവിന്
ദവദിരന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയസത്താന്റട
സ്സതാക്തം ന്റചയ്തു.

ക്രിസ്തയാനിയുന്റട അടിസ്ഥാനപരമായ
മസനാഭാവം എളിമയായിരിക്കണം.
എളിമ േതയവും നീതിയുമാണ്.
നമുക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ ദദവത്തിന്റെ
ദാനമാന്റണന്ന് അംരീരരിക്കുര. േപസത്താ
സ്ഥാനമാനങ്ങസളാ േൗന്ദരയസമാ,
ബുദ്ധിശക്തിസയാ നമുക്കുന്റണ്ങ്കിൽ അത്
ദദവിര ദാനമാന്റണന്ന് അംരീരരിക്കുര.
അഹങ്കാരി ദദവത്തിനു നൽസരണ്
മഹതവം തന്നിൽതന്റന്ന ആസരാപിക്കുന്നു.
വിനയാനവിതന് ദദവത്തിനു തന്റന്ന
മഹതവം നൽരുന്നു. "എന്റെ ആത്മാവ്
രർത്താവിന്റന മഹതവന്റപ്പടുത്തുന്നു" എന്ന്്
പ. രനയരസയാടു രൂടി നമുക്കു പറയാം.
േംഭവം

പം

ഒരിടവരയിൽ സമാശമായ രീതിയിൽ ഒരു
സ്ക്തീ ീവിച്ചിരുന്നു. അവളുന്റട
ദുർമാതൃരയറിഞ്ഞ് ശാേിച്ച ഇടവര
വിരാരിസയാട് അവൾക്കു രടുത്ത
അമർഷമാണുണ്ായിരുന്നത്. വഴിപിഴച്ച
ീവിതം അവൾ തുടർന്നു സപാന്നു.
ഒരിക്കൽ, ആറു മാേം ക്പായമുള്ള േവന്തം
രുഞ്ഞിന്റന അവൾ ന്റവട്ടിന്റക്കാലന്റപ്പടുത്തി
ചാക്കിലാക്കി. ഇതിന് സശഷം അവൾ
യൗസേപ്പു പിതാവിന്റെ അതീവ
ഭക്തനായ ഇടവര വിരാരിയുന്റട
പക്കന്റലത്തി. അസേഹമറിയാന്റത അവൾ
മുറിയിൽ ക്പസവശിച്ചു. ദവദിരന്റെ
രിടക്കക്കടിയിൽ ആ ചാക്ക്ന്റരട്ട്
ഒളിപ്പിച്ചുന്റവച്ച സശഷം അസേഹത്തിന്റെ
അടുക്കൽ വന്ന് "എനിന്റക്കാന്നു
രുപോരിക്കണം"എന്നു പറഞ്ഞു.

ദിവയരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാവും
ദദവ നനിയുന്റട
വിരക്തഭർത്താവുമായ മാർ യൗസേസപ്പ,
അങ്ങ് എളിമയുന്റട മഹനീയമായ
മാതൃരയാന്റണന്ന്്ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടുന്റത്ത
എളിമയാണസല്ാ അസങ്ങ മഹതവത്തിന്
നിദാനം. ഞങ്ങൾ അനുപമമായ അസങ്ങ
മാതൃര അനുരരിച്ച്
എളിമയുള്ളവരായിരിക്കുന്നതാണ്.
ദദവന്റത്ത ക്പോദിപ്പിക്കുവാന് ഏറ്റവും
നല് മാർഗം എളിമയാന്റണന്ന് ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി ക്പവർത്തിക്കുവാനും
ദദവാനുക്രഹങ്ങൾക്കർഹരായിത്തീരു
വാനും സവണ് വരം ഞങ്ങൾക്ക്
ക്പാപിച്ചു തരണസമ.
1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.

ദദവാലയത്തിന്റലക്ക് ന്റപായ്ന്റക്കാള്ളുര
എന്ന്്അസേഹം പറഞ്ഞു.
രുപോരിപ്പിക്കുവാന് സപാരുന്നതിനു
മുപ് പതിവുസപാന്റല മുറിയിൽ
േൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യൗസേപ്പു പിതാവിന്റെ
രൂപത്തിന് മുപിൽ ക്പാർത്ഥിക്കുവാന്
അസേഹം മറന്നില്. ക്പാർത്ഥന രഴിഞ്ഞു
തിരിഞ്ഞു സനാക്കിയസപ്പാൾ
അവിചാരിതമായി തന്റെ
രിടക്കയ്ക്കടിയിൽ ഒരു ചാക്കുന്റരട്ടു

വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
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രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
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യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

ോന്നിദ്ധയം ആ ന്റചറുഭവനന്റത്ത
ഭൂമിയിന്റല േവർഗമാക്കി പരർത്തി.
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റല അംരങ്ങൾ
പരസ്പര സ്സനഹത്തിലും
േഹരരണത്തിലും ഐരയത്തിലുമാണ്
ീവിച്ചത്. നരരുലപരിക്താതാവായ
ഈസശാമിശിഹാ അവിടുന്റത്ത ഭൗമിര
ീവിതത്തിന്റല ഏറ്റവും രൂടുതൽ േമയം
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബത്തിൽ ീവിച്ചു
ന്റരാണ്് രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ മഹതവം
വയക്തമാക്കി. പരിശുദ്ധ രനയര
മണവാളനായ വി. യൗസേപ്പിസനാടു
ഏറ്റവും നിർെലമായ സ്സനഹം
പുലർത്തി. ഒരു മാതൃരാ ഭാരയ,
രൃഹനാഥ എന്നീ നിലരളിൽ വി.
യൗസേപ്പിന്റന അനുേരിക്കുരയും
ബഹുമാനിക്കുരയും ന്റചയ്തിരുന്നു.
ഈസശാ, മാതൃരാ പുക്തന് എന്നുള്ള
നിലയിൽ വി. യൗസേപ്പിന്റനയും പരിശുദ്ധ
രനയരന്റയയും സ്സനഹിക്കുരയും
ബഹുമാനിക്കുരയും അനുേരിക്കുരയും
ന്റചയ്തു. അക്പരാരം അവിന്റട അവർ
ഏര ഹൃദയവും ഏര
ആത്മാവുമായിരുന്നു.

േുരൃത പം
വിനീതഹൃദയനായ വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ഞങ്ങന്റള വിനയമുള്ളവരാസക്കണസമ.

ഇരുപത്തി നാലാം
തീയതി
ദാവീദിന്ന്ററ വംശത്തിൽന്റപ്പട്ട സ ാേഫ്
എന്നുസപരായ പുരുഷനുമായി
വിവാഹനിശ്ചയം ന്റചയ്തിരുന്ന
രനയരയുന്റട അടുസത്തക്ക്, ദദവത്താൽ
അയയ്ക്കന്റപ്പട്ടു. അവളുന്റട സപര് മറിയം
എന്നായിരുന്നു" (ലൂക്കാ 1:27).
തിരുരുടുംബന്റത്ത എങ്ങന്റന
അനുരരിക്കാം?

വി. യൗസേപ്പ് തിരുക്കുടുംബനാഥന്
എന്നുള്ള നിലയിൽ പ. രനയരയുന്റടയും
ദദവരുമാരന്റെയും ീവിതം ഏറ്റവും
േൗഭാരയരരമാക്കുവാന് പരിക്ശമിച്ചു.
സവല ന്റചയ്തു ന്റനറ്റിയിന്റല വിയർപ്പു
ന്റരാണ്് അസേഹം അവന്റര സപാറ്റി.
രുടുംബത്തിൽ പരിപാവനമായ ഒരു
അന്തരീക്ഷം പുലർത്തി. പരസ്പര
സ്സനഹം, സേവനം, ക്പാർത്ഥന എന്നിവ
തിരുക്കുടുംബത്തിൽ പരിപുഷ്ടമായി.

മനുഷയന് ഒരു ോമൂഹയ ീവിയാണ്.
എല്ാ മനുഷയരും അവരുന്റട
ോമൂഹയ ീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്
രുടുംബത്തിലാണ്. ദദവോദൃശയത്തിൽ
േൃഷ്ടിക്കന്റപ്പട്ട മനുഷയർ
ോമൂഹയ ീവിതത്തിലൂന്റട
വയക്തിവിരാേവും പൂർണ്ണതയും
ക്പാപിക്കണന്റമന്നാണ് ദദവപരിപാലന.
രുടുംബാന്തരീക്ഷം ഒരു വയക്തിയുന്റട
േവഭാവ രൂപീരരണത്തിൽ
േുക്പധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്്.
നെുന്റട പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പ്
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
നാഥനായിട്ടാണ് േവ ീവിതം നയിച്ചത്. പ.
രനയരയുന്റടയും ഉണ്ണീസശായുന്റടയും

നെുന്റട രുടുംബങ്ങളിൽ ദക്രസ്തവമായ
അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കണന്റമങ്കിൽ, വി.
യൗസേപ്പും പ.രനയരാമറിയവും
ഈസശാനാഥനും തിരുക്കുടുംബത്തിൽ
ീവിച്ചിരുന്നതുസപാന്റല നാമും
ീവിസക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. നെുന്റട
ഭവനങ്ങളിൽ ഈസശാ നാഥന് ഭരണം
നടത്തണം. മരിയാംബിര രാജ്ഞിയായി
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വാഴണം. അസതാന്റടാപ്പം മാർ
യൗസേപ്പിനും രുടുംബത്തിൽ സ്ഥാനം
നൽരുര. നെുന്റട രുടുംബങ്ങളിൽ
ക്പാർത്ഥന ഉയരണം. രുടുംബാംരങ്ങൾ
ഒന്നു സചർന്ന്്പരസ്പര സ്സനഹം
പരിപുഷ്ടമാക്കണം.

അർദ്ധരാക്തിയിൽ ഒരു
ന്റഹലിസരാപ്റ്ററിൽ ശക്തുക്കൾ
പറന്റന്നത്തി. എല്ാവരും നിക്ദയിലാണ്
േമയം. രാവൽക്കാരുന്റട രണ്ണു ന്റവട്ടിച്ചു
രടന്നു വരുന്ന വിമാനം പട്ടണത്തിനു
മുരളിൽ സറാന്തു ചുറ്റുരയാണ്. വിമാനം
രടന്ന രാരയം രാവൽ പട്ടാളക്കാർ
അറിഞ്ഞു. അപരടേൂചനസയാന്റട
ദേറന് മുഴങ്ങി. മഠത്തിന്റല
േനയാേിനിരൾ ഭയന്നു വിറച്ചു.

വിവാഹം ക്രിസ്തുവിൽ സരക്ന്ദീരൃതമായ
രുടുംബ ീവിതത്തിനുള്ള രൂദാശയാണ്.
മിശിഹായും േഭയും തെിലുള്ള
ഐരയത്തിന്റെ ക്പതീരം. മൗതിര
ശരീരത്തിന്റെ ക്പതിരൂപന്റമന്നത്
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃരയാണ്.
രുടുംബാംരങ്ങളിൽ പരസ്പര
സ്സനഹവും സേവന
േന്നദ്ധതയുമുണ്ായിരിക്കണം.
േന്താനങ്ങന്റള നല് രീതിയിൽ വളർത്താന്
ക്ശദ്ധ പതിപ്പിക്കുര. മാതാപിതാക്കന്മാർ
നല് രസത്താലിക്കാ വിദയാഭയാേം
അവർക്കു നൽരുര. േൽക്രന്ഥങ്ങളും
പക്തമാേിരരളും അവിന്റട
ക്പസവശിക്കന്റട്ട. അലീലമായവ
രുടുംബാന്തരീക്ഷന്റത്ത
മലീമേമാക്കുന്റമന്ന്്തിരിച്ചറിയുര.
വിശുദ്ധ ക്രന്ഥ പാരായണം എല്ാ
ദിവേവും രുടുംബങ്ങളിൽ
ക്പാർത്ഥനസയാന്റടാപ്പം നിർവഹിക്കുര.
അങ്ങന്റന തിരുരുടുംബം സപാന്റല നെുന്റട
രുടുംബങ്ങൾ
ദക്രസ്തവപൂർണ്ണമാരുസപാൾ
േമൂഹവും നപദങ്ങളും സലാരം
തന്റന്നയും ദക്രസ്തവമാരും.

േരലതും സബാംബിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ
രരിഞ്ഞു ചാപലാരാന് അധിര
േമയമില്. ഏരാലംബമായ വിശുദ്ധ
യൗസേഫിന്റെ േഹായം സതടുവാന്
അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പുണയതാതന്റെ
േമക്ഷം അവർ രണ്ണീസരാന്റട രൂട്ട
ക്പാർത്ഥന നടത്തി. നിമിഷങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു
നീങ്ങി. അതാ ആരാശത്തിൽ വലിയ
തീപടലം. എല്ാവരും ന്റഞട്ടിവിറച്ചു. ഒരു
പീരങ്കി സപാലും ചലിച്ചില്. സതാക്കുരൾ
നിറന്റയാഴിച്ചില്. അത്ഭുതം!
സബാംബിടുന്നതിനു മുന്പ് വിമാനം
എസന്താ തരരാറു മൂലം രത്തിന്റയരിഞ്ഞു
താന്റഴ വീണു. സബാംബിന്റെ യാന്റതാരു
ന്റരടുതിയും അവിന്റട ഉണ്ായില്.
വിമാനാപരടത്തിൽ പരിസക്കറ്റ മൂന്നു
പട്ടാളക്കാന്റര േനയാേിനിരൾ തങ്ങളുന്റട
ആശുപക്തിയിൽ ക്പസവശിപ്പിച്ചു.
അങ്ങന്റന തങ്ങന്റള േംരക്ഷിക്കുവാന് വന്ന
ദേനിരന്റര പരിചരിക്കാനുള്ള സ്ഥിതി
വിസശഷമാണ് മാർ യൗസേപ്പു
പിതാവിന്റെ ഭക്തദാേരായ ആ
േസഹാദരിമാർക്കുണ്ായതും. തങ്ങന്റള
രാത്തു പാലിച്ച മാർ യൗസേപ്പിന് അവർ
നന്ദിസയാന്റട സ്സതാക്തമർപ്പിച്ചു.

േംഭവം
ഇന്തയാ പാക്കിസ്ഥാന് (1971)
യുദ്ധരാലത്ത് മുറിസവറ്റ് മരണവുമായി
മല്ടിക്കുന്ന അേംഖ്യം പടയാളിരൾക്ക്
ബംരാളിന്റല ഒരു പട്ടണത്തിൽ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ഭക്തരായ
േനയാേിനിരൾ അഭയം നൽരി.
ആശുപക്തിയും മഠവും ഉന്മൂലനം
ന്റചയ്യുവാന് ശക്തുക്കൾ പരിക്ശമിച്ചു.
പലവട്ടം ക്ശമം നടത്തിന്റയങ്കിലും ഫലം
ഉണ്ായില്. ഒരു ദിവേം

പം
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായ മാർ
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങൾ
നക്േേിന്റല തിരുക്കുടുംബം സപാന്റല
േമാധാനത്തിന്റെയും ഐരയത്തിന്റെയും
സ്സനഹസേവനങ്ങളുന്റട
വിളനിലമാരുവാന് സവണ്
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അനുക്രഹങ്ങൾ നൽസരണസമ.
രുടുംബാംരങ്ങൾ പരസ്പര
സ്സനഹത്തിലും േഹരരണത്തിലും
ീവിക്കന്റട്ട. ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബാംരങ്ങൾ
ക്രിസ്തീയമായ ആദർശങ്ങൾക്കനുേരിച്ച്
ീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ
ക്പവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈസശായും,
പരിശുദ്ധ രനയരയും വന്ദയപിതാസവ,
അങ്ങും ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങളിൽ
േന്നിഹിതരായി രുടുംബാന്തരീക്ഷന്റത്ത
പവിക്തീരരിസക്കണസമ. അക്പരാരം
ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബങ്ങൾ േവർഗീയ
ീവിതത്തിന്റെ നാന്ദിയാരന്റട്ട.

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
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ഇരുപത്തി അഞ്ചാം
തീയതി

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

"യാസക്കാബ്, മറിയത്തിന്ന്ററ
ഭർത്താവായ സ ാേഫിന്ന്ററ
പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു
ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു
നിച്ചു" (മത്തായി 1:16).

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

നീതിമാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്

ഭൂസലാരപാപ....(3)

വി. യൗസേപ്പിന്റന വിശുദ്ധ ക്രന്ഥം
വിസശഷിപ്പിക്കുന്നത് നീതിമാന് എന്നാണ്.
േരല േുരൃതങ്ങളാലും അലംരൃതനായ
ഒരു വയക്തിന്റയയാണ് നീതിമാന്റനന്നു
ക്പരീർത്തിക്കുന്നത്. ഓസരാരുത്തർക്കും
അർഹമായത് അവരവർക്കു
നൽരുന്നതിലാണ് നീതി. ദദവസത്താടും
അധിരാരിരസളാടും മറ്റുള്ളവസരാടും
നീതി പുലർത്തണം. ദദവത്തിനർഹമായ
ആരാധനയും അധിരാരിരസളാട്
വിസധയതവവും നാം
ക്പരടിപ്പിസക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു.
മറ്റുള്ളവസരാടുള്ള നെുന്റട ഇടപടലിലും
നാം നീതി പാലിക്കണം. രടം വാങ്ങിച്ചാൽ
തിരിച്ചു ന്റരാടുക്കണം.

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

മറ്റുള്ളവരുന്റട വസ്തുവരരൾക്ക് നാശം
വരുത്തിയാൽ നാം നഷ്ടപരിഹാരം
നൽസരണ്താണ്. ോമൂഹയനീതി,
ക്രയവിക്രയ നീതി എന്നിവയിൽ വീഴ്ച
വരുത്തരുത്. ഇന്നന്റത്ത സലാരത്തിൽ
ദരിക്ദസരാടും ന്റതാഴിലാളിരസളാടും നാം
നീതിപൂർവം
ന്റപരുമാസറണ്ിയിരിക്കുന്നു. വക്രത,
അഴിമതി, മായം സചർക്കൽ,
രബളിപ്പിക്കൽ മുതലായവ നാം
പരിവർജിക്കണം. ോമൂഹയ ീവിതം
േൗഭാരയപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്
നീതിപാലനം അതയാവശയമാണ്.
നീതിയുന്റട പരിണിതഫലമാണ്
േമാധാനം.

േുരൃത പം
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ േംരക്ഷരാ,
ഞങ്ങളുന്റട രുടുംബന്റത്ത സ്സനഹ
ദചതനയത്തിൽ േംരക്ഷിക്കണസമ.

രുടുംബങ്ങളിലും േമുദായങ്ങളിലും
നപദങ്ങളിലും േമാധാനം
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പുലരണന്റമങ്കിൽ രൃതയമായ രീതിയിൽ
നീതിനിർവഹണം രൂടിസയ തീരു. നീതി
സ്സനഹത്താൽ
മൃദുലന്റപ്പസടണ്ിയിരിക്കുന്നു.
േമാധാനത്തിനു സവണ്ി നീതിയിൽ
വിട്ടുവീഴ്ച ന്റചസയ്യണ്ി വസന്നക്കാം.
വിസവരവും ഉപവിയും അതിന്
മാർഗനിർസേശം നൽരുന്നു. പ. രനയര
രർഭിണിയായിരിക്കുന്ന വിവരം വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ
അസേഹം പ. രനയരയുന്റട
ആത്മാർത്ഥതന്റയ സചാദയം ന്റചയ്യുവാന്
മുതിരുന്നില്.

അവൾക്കുണ്ായിരുന്നു. അവളുന്റട
മന:പരിവർത്തനത്തിനുസവണ്ി
ഫിസലാമിന തീക്ഷ്ണതാപൂർവം മാർ
യൗസേപ്പിസനാട് ക്പാർത്ഥിച്ചു. രൂടാന്റത
ഈ പുണയപിതാവിന്റെ ഒരു ചിക്തം
അവളുന്റട മൗനാനുവാദസത്താന്റട
മുറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച് മാർ യൗസേസപ്പ,
എനിക്ക് സവണ്ി ക്പാർത്ഥിക്കസണ എന്ന്്
പിക്കുവാനും ആവശയന്റപ്പട്ടു.
ഫിസലാമിനാസയാടുള്ള ബന്ധത്താൽ ഈ
അസപക്ഷ അവളുന്റട സ്സനഹിതയ്ക്ക്
തിരസ്ക്കരിക്കുവാന് രഴിഞ്ഞില്.
അങ്ങന്റന അവൾ മാർ യൗസേപ്പിസനാടു
ക്പാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. അത്ഭുതരരമായ
മന:പരിവർത്തനമാണ്
അവൾക്കുണ്ായത്. ക്രിസ്തീയ
വിശവാേന്റത്ത പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ അവൾ
അധിരം താമേിയാന്റത
ഉത്തമവിശവാേിയും മതതീക്ഷ്ണത
ന്റരാണ്് നിറഞ്ഞവളുമായിത്തീർന്നു.

അക്രാഹയമായ ഇടന്റപടൽ
ദദവപരിപാലനയുന്റട ദവഭവമാന്റണന്ന
സബാധയം മാർ യൗസേപ്പിനുണ്ായിരുന്നു.
പ. രനയരയുന്റട അഭിമാനന്റത്ത
നിഹനിക്കുരസയാ മന്ററ്റന്റന്തങ്കിലും
നടപടിരൾ നടത്തുരസയാ ന്റചയ്യാന്റത വി.
യൗസേപ്പ് രഹേയത്തിൽ സമരിന്റയ
പരിതയ ിക്കുവാനാണ് ആസലാചിച്ചത്.

പം

നെുന്റട പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പിൽ,
ഉപവിയും നീതിയും വിസവരവും
മന്ററ്റല്ാ േുരൃതങ്ങളും പൂർണ്ണമായ
വിധം ക്പസശാഭിച്ചിരുന്നുന്റവന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം. ഉപവിയുന്റട ഉന്നതമായ
പദവി ഉള്ളവർക്ക് ബാക്കി എല്ാ
േുരൃതങ്ങളും ഉണ്ാരും. എല്ാ
േുരൃതങ്ങളും വിസവരത്താൽ
നയിക്കന്റപ്പടുരയും ഉപവിയാൽ
േ ീവമാക്കന്റപ്പടുരയും ന്റചയ്യണം.

നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ, അങ്ങ്
േരല േുരൃതങ്ങളാലും
േമലംരൃതനായിരുന്നസല്ാ. തന്നിമിത്തം
ദദവേംക്പീതിക്ക്
പാക്തീഭൂതനുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
ക്രിസ്തീയ േുരൃതങ്ങൾ തീക്ഷ്ണതസയാടു
രൂടി അഭയേിച്ച് ദദവ േംക്പീതിക്ക്
പാക്തീഭൂതരാരുന്നതിനുളള അനുക്രഹം
നൽസരണസമ. നീതിപാലനത്തിൽ ഞങ്ങൾ
വിശവസ്തരായിരിക്കന്റട്ട. ദദവത്തിനു
അർഹമായ ആരാധനയും
സമലധിരാരിരസളാടുള്ള അനുേരണവും
മറ്റുള്ളവസരാടുള്ള ന്റപരുമാറ്റത്തിൽ
നീതിയും പാലിക്കുന്നതിന് സവണ്
അനുക്രഹം നൽസരണസമ. ദരിക്ദസരാടും
ന്റതാഴിലാളിരസളാടും ഔദാരയപൂർവം
ന്റപരുമാറുന്നതിനുള്ള
മഹാമനസ്ക്കതയും ഞങ്ങളിൽ
ഉളവാരന്റട്ട.

േംഭവം
ർെനിയിൽ സബാണ് നരരത്തിൽ
രുലീനയും േുന്ദരിയും ആയ ഒരു സ്ക്തീ,
അഹങ്കാരത്താൽ സക്പരിതയായി
ക്രിസ്തീയ വിശവാേം പരിതയ ിച്ച്
അേന്മാർഗിര ീവിതം നയിച്ചു സപാന്നു.
രുന്ററ രഴിഞ്ഞസപ്പാൾ അവൾക്ക് സരാരം
പിടിന്റപട്ടു.
ശയ്യാവലംബിനിയായിത്തീർന്നു. മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ ഭക്തയായ ഫിസലാമിന
എന്ന ഒരു സ്സനഹിത

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
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വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

.

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,
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ഭൂസലാരപാപ....(3)

ഒരു വയക്തിക്ക് മരണാനന്തരം
േവർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഹതവം ആ
വയക്തി ീവിച്ചിരുന്നസപ്പാൾ എക്തമാക്തം
സലാരത്തിന് ധാർെിരമായ േവാധീനം
ന്റചലുത്തി, തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും
സവണ്ി എക്തമാക്തം വരക്പോദം
േപാദിച്ചു എന്നതിന്റന
ആക്ശയിച്ചിരിക്കും. സവദപാരംരതനായ
വി. സതാമസ് അരവിനാേിന്റെയും
മറ്റുള്ളവരുന്റടയും അഭിക്പായത്തിൽ
ഈസശാമിശിഹായും ദദവമാതാവും
രഴിഞ്ഞാൽ േവർഗത്തിൽ ഏറ്റവും
ഉന്നതമായ മഹതവത്തിന് മാർ
യൗസേപ്പിതാവ് അർഹനാന്റണന്ന്
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

ഈസശാമിശിഹാ രുരിശിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച
ഉടന്റന േൂരയന് മറഞ്ഞു. ഭൂമി മുഴുവന്
അന്ധരാരാവൃതമായി. ശവരുടീരങ്ങൾ
തുറക്കന്റപ്പട്ടു. അസനരം മരിച്ചവർ
ഉയിർന്റത്തഴുസന്നറ്റ് പലർക്കും രാണന്റപ്പട്ടു
എന്നു േുവിസശഷരന് സരഖ്ന്റപ്പടുത്തുന്നു.
ഇക്പരാരം ഉയിർന്റത്തഴുസന്നറ്റവരുന്റട
രണത്തിൽ മാർ യൗസേപ്പുപിതാവും
ഉൾന്റപ്പട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ന്റപാതുവായ
അഭിക്പായം. മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
മൃതശരീരം േംസ്ക്കരിച്ച സ്ഥലം ഇന്നും
നെുക്ക് അജ്ഞാതമാണ്.

േുരൃത പം
നീതിമാനായ മാർ യൗസേസപ്പ
നീതിസബാധം ഞങ്ങൾക്കു നൽസരണസമ
.

പന്റക്ഷ, ആ മൃതശരീരം
േംസ്ക്കരിക്കന്റപ്പട്ട സ്ഥലത്ത് മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ ഭൗതിരാവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ായിരുന്റന്നങ്കിൽ ആദിമ
ക്രിസ്തയാനിരൾ ആ സ്ഥലം എന്നും
പരിപാവനമായി േൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു.
വി. പസക്താേിന്റെയും മറ്റുപല
അപ്പസ്സതാലന്മാരുന്റടയും
ശവരുടീരങ്ങൾ പൂ യമായി
രരുതിയിരുന്ന ക്രിസ്തയാനിരൾ വി.
യൗസേപ്പിന്റെ ശവരുടീരം യന്റതാരു
ബഹുമാനവും രൂടാന്റത അവരണിച്ചു
എന്നു രരുതുര യുക്തിപരമല്.

ഇരുപത്തി ആറാം
തീയതി
"സയശുക്രിസ്തുവിന്ന്ററ നനം
ഇക്പരാരമായിരുന്നു: അവന്ന്ററ
മാതാവായ മറിയവും സ ാേഫും
തെിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം
രഴിഞ്ഞിരിന്റക്ക, അവർ
േഹവേിക്കുന്നതിനുമുപ് അവൾ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രർഭിണിയായി "
(മത്തായി 1:18).
മാർ യൗസേപ്പുപിതാവിന് മരണാനന്തരം
ലഭിച്ച മഹതവം

മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മൃതശരീരം
ഭൂമിയിൽ എവിന്റടന്റയങ്കിലും
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അന്തയവിക്ശമം ന്റരാള്ളുന്നുന്റണ്ങ്കിൽ
തീർച്ചയായും ആ സ്ഥലം ദദവം തന്റന്ന
ക്പേിദ്ധമാക്കുമായിരുന്നു. ചില
വിശുദ്ധരുന്റട ഭൗതിരാവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള
സ്ഥലന്റത്ത ദദവം എക്തമാക്തം
മഹതവന്റപ്പടുത്തുന്നു. അത് ന്റരാണ്് തന്റന്ന
മാർ യൗസേപ്പു പിതാവ്, മിശിഹാ
മരണമടഞ്ഞ അവേരത്തിൽ
പുനരുദ്ധാനം ന്റചയ്തവരുന്റട രണത്തിൽ
ഉൾന്റപ്പട്ടിരുന്നുന്റവന്ന് േയുക്തിരം
അനുമാനിക്കാം. മാർ യൗസേപ്പു പിതാവ്,
നെുന്റട ദിവയരക്ഷരനായ ഈസശാ
േവർഗാസരാഹണം ന്റചയ്തസപ്പാൾ
അവിടുസത്താടുരൂടി േവർഗത്തിസലക്ക്
ആസരാപിതനായി എന്നു
രരുസതണ്ിയിരിക്കുന്നു. േവർഗീയ
േൗഭാരയത്തിൽ നെുന്റട വത്സലപിതാവ്
വർണ്ണനാതീതമായ
മഹതവത്തിനർഹനാണ്.
ഈസശാമിശിഹായും പ.
രനയരാമറിയവും രഴിഞ്ഞാൽ േരല
േവർഗവാേിരളുന്റടയും
സ്സനഹാദരങ്ങൾക്കും സ്തുതിരൾക്കും
അസേഹം പാക്തീഭൂതനായി.

േംഭവം
സ്ന്റപയിനിൽ വലിയ േപന്നനായ ഒരു
ക്പഭു, തിരുേഭയുന്റട
ക്പസബാധനങ്ങന്റളയും
ദദവക്പമാണങ്ങന്റളയും അവരണിച്ചു
ന്റരാണ്് േുഖ്സലാലുപ ീവിതം
നയിച്ചിരുന്നു. അയാളുന്റട നടപടിരന്റള
ഇഷ്ടന്റപ്പട്ടില് എന്നതിന്റെ സപരിൽ
േവപുക്തന്റന വീട്ടിൽ നിന്നും
അടിച്ചിറക്കിവിട്ടു. ഭാരയയും ഇടവര
വിരാരിയും നൽരിയ ഉപസദശങ്ങൾ
തൃണവത്ക്കരിക്കുരയാണ് അസേഹം
ന്റചയ്തത്. വളന്റര വർഷങ്ങൾക്കുസശഷം
ഒരു ദിവേം ഒരു സ്ക്തീ, മാർ
യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ഒരു മസനാഹര
ചിക്തം വിൽപ്പനയ്ക്കായി ന്റരാണ്ുവന്നു.
അത് അവ്ളുന്റട ഭർത്താവ് വരച്ചതാണ്.
ഭർത്താവ് നിരാലംബനും
സരാരബാധിതനും
ആയിക്കഴിയുരയാന്റണന്നും
ഉപ ീവനത്തിന് മന്ററ്റാരു
മാർഗവുമില്ാത്തതിനാൽ എന്റന്തങ്കിലും
േഹായം ന്റചയ്യണന്റമന്നും ആ സ്ക്തീ
അസപക്ഷിച്ചു.

മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റന അനുരരിച്ച്
അസേഹന്റത്തസപ്പാന്റല
വിശവസ്തതസയാടുരൂടി
ദദവസേവനവും മാനവരുല
സ്സനഹവും നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക്
അതിനനുസയാ യമായ മഹതവം
േവർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ീവിതാന്തസ്സിന്റെ ചുമതലരൾ യഥാവിധി
നാം നിർവഹിക്കണം. നെിൽ
ഓസരാരുത്തർക്കും ദദവം
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗതയം
നിർവഹിക്കാനുണ്്. അത് നാം എക്ത
ദവഭവസത്താടു രൂടി തന്മയതവപൂർവം
നിർവഹിച്ചുസവാ അതാണ് ഒരു
വയക്തിയുന്റട മഹതവത്തിന് നിദാനം.
പിതാവായ ദദവം മാർ യൗസേപ്പിന്റന
ഭാരസമൽപ്പിച്ച ചുമതലയും ദൗതയവും
ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിച്ചു.

രൂപം വളന്റര മസനാഹരമായതിനാൽ
അതു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ക്പഭു ആവശയന്റപ്പട്ട
വില ന്റരാടുത്തു. തിരുേവരൂപം
യൗസേപ്പിന്റെ
മരണരംരതിസെതായിരിന്നു. അയാൾക്ക്
ചിക്തം രണ്സപ്പാൾ
മരണന്റത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ായി.
രഴിഞ്ഞ രാലന്റത്തയും േവന്തം
ന്റതറ്റുരന്റളയും പറ്റി ചിന്തിച്ചു. ചിക്തം
വരച്ചത് അസേഹം േവന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും
ആട്ടിപ്പായിച്ച േവപുക്തനാന്റണന്ന് പിന്നീട്
അറിഞ്ഞസപ്പാൾ ക്പഭു
പശ്ചാത്താപഭരിതനായി പുക്തന്റന
വിളിക്കുവാന് ആവശയന്റപ്പട്ടു.
അതിനുസശഷം അയാൾ
പാപേങ്കീർത്തനം നടത്തി ഉത്തമ
ക്രിസ്തയാനിയായി ീവിതം നയിച്ചു.
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പം

(മിശിഹാന്റയ...)

േവർഗരാ യത്തിൽ അതുലയമായ
മഹതവത്തിനും അവർണ്ണനീയമായ
േൗഭാരയത്തിനും അർഹനായിത്തീർന്ന
ഞങ്ങളുന്റട പിതാവായ മാർ യൗസേസപ്പ,
അസങ്ങ വത്സല മക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും
ഈസശാമിശിഹാസയാടും പരി.
രനയരാമറിയസത്താടും അങ്ങസയാടും
സയാ ിച്ചു ന്റരാണ്് േവർഗീയ
മഹതവത്തിൽ ഭാരഭാക്കുരളാരുവാനുള്ള
അനുക്രഹം ക്പാപിച്ചു നൽസരണസമ.
ദദവം ഞങ്ങന്റള ഭരസമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ദൗതയവും ചുമതലരളും
വിശവസ്തതാപൂർവം
നിർവഹിക്കുവാന് ഞങ്ങന്റള
ക്പാപ്തരാസക്കണസമ. ഞങ്ങളുന്റട
ബലഹീനതരളും ക്പസലാഭനങ്ങളും
നിമിത്തം ഭൂതരാലത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ
ഉണ്ായിട്ടുള്ള സപാരായ്മരൾ
പരിഹരിച്ചു ഭാവിയിൽ
തീക്ഷ്ണതസയാന്റട ീവിക്കുന്നതാണ്.

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
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ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

േവർരീയ മദ്ധയസ്ഥനായ വിശുദ്ധ
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങന്റള േവർഗീയ
േൗഭാരയത്തിനർഹമാസക്കണസമ.
---------------------------------------------------------

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

"എല്ാവരും അവന്റനപ്പറ്റി ക്പശംേിച്ചു
പറയുരയും അവന്ന്ററ നാവിൽനിന്നു
പുറന്റപ്പട്ട രൃപാ വചസ്സു സരട്ട്
അദ്ഭുതന്റപ്പടുരയും ന്റചയ്തു. ഇവന്
സ ാേഫിന്ന്ററ മരനസല് എന്ന് അവർ
സചാദിച്ചു" (ലൂക്കാ 4:22).

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

മറ്റു വിശുദ്ധന്മാസരക്കാൾ വിശുദ്ധ
ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവിന് തിരുേഭ നൽരുന്ന
പരിരണന

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

വിശുദ്ധന്മാന്റര ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ
തിരുേഭ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ
േവീരരിച്ചിട്ടുണ്്. പ. രനയരയ്ക്കു
നൽരുന്ന വണക്കന്റത്ത അതിവണക്കം
(hyperbulia) എന്നു പറയുന്നു. മറ്റു
വിശുദ്ധന്മാർക്കു നൽരുന്ന
ബഹുമാനത്തിന് വണക്കം (bulia)
എന്നസക്ത പറയുന്നത്. മറ്റു
വിശുദ്ധന്മാരിൽ എല്ാം ന്റരാണ്ും ഏറ്റം
േമാദരണീയന് നെുന്റട പിതാവ് മാർ
യൗസേപ്പസക്ത. അസേഹം ഭൂമിയിൽ
േവർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ
ക്പതിപുരുഷനായിരുന്നു. മന്ററ്റാരു
രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മർതയനായി
അവതരിച്ച േുതനായ ദദവത്തിന്റെ
വളർത്തുപിതാവ്.

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർെല
മണവാട്ടിയുന്റട വിരക്തഭർത്താവ് എന്നീ
നിലരളിൽ വീക്ഷിക്കുസപാൾ നെുന്റട
വത്സല പിതാവ് ദദവമാതാവ്
രഴിഞ്ഞാൽ മാനവരുലത്തിൽ ഏറ്റവും
ബഹുമാനയനും വിശുദ്ധനും അഥവാ
വണക്കത്തിനും അർഹനാണ്.
തിരുേഭാംബിര വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ അപദാനങ്ങന്റള

81

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ക്പരീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഏന്ററ ക്ശദ്ധ
ന്റചലുത്തിയിരിന്നു. ആദിമ ശതരങ്ങളിൽ
അവതരിപ്പിച്ച നിതയവചനത്തിന്റെ
വയക്തിതവത്തിലാണ് തിരുേഭ അവളുന്റട
ക്ശദ്ധ രൂടുതലായി പതിച്ചത്.
അതിനുസശഷം ദദവ നനിസയാടുള്ള
ഭക്തിയിൽ പുസരാരമിച്ചു. പിന്നീട് മാർ
യൗസേപ്പിസനാടുള്ള ഭക്തി
പരിസപാഷിപ്പിക്കുന്നതിലും േഭാമാതാവ്
തത്പരയായിരുന്നു.

േംഭവം
1863-ൽ ലിസയാണ്സ് നരരത്തിൽ
വലിന്റയാരു ോംക്രമിര സരാരബാധ
ഉണ്ായി. ദിവേം ക്പതി അസനരം സപർ
മരണമടഞ്ഞു. ോംക്രമിര സരാരബാധ
അറിയാതിരുന്ന ഒരു ക്പഭു ലിസയാണ്സ്
നരരത്തിസലക്ക് േവപുക്തസനയും ന്റരാണ്്
പുറന്റപ്പട്ടു. അവിന്റട ചില ദിവേങ്ങൾ
താമേിക്കുന്നതിനു സശഷമാണ്
പട്ടണത്തിൽ ോംക്രമിര സരാരം പടർന്നു
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത
അസേഹം അറിയുന്നത്.

വിശുദ്ധന്മാന്റര ബഹുമാനിക്കുസപാൾ
അതിലൂന്റട േഭയുന്റട
േന്താനങ്ങൾക്കുളവാരുന്ന ആദ്ധയാത്മിര
നന്മയാണ് വിശുദ്ധന്റര
ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള
ക്പസചാദരമായ വസ്തുത. മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റന
ബഹുമാനിക്കുസപാൾ മറ്റു വിശുദ്ധന്റര
ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ രൂടുതലായ
ക്പസയാ നമുണ്ാരുന്റമന്ന്്നിേംശയം
പറയാം. അത്ന്റരാണ്് തന്റന്ന പരിശുദ്ധ
രനയരാമറിയം രഴിഞ്ഞാൽ മാർ
യൗസേപ്പിസനാട് മറ്റു വിശുദ്ധന്മാന്റര
അസപക്ഷിച്ച് തിരുേഭ രൂടുതൽ ഭക്തി
ക്പരടിപ്പിക്കുന്നു.

രാരയനിർവഹണം രഴിഞ്ഞ്
മരനുന്റമാത്ത് ക്പഭു വീട്ടിന്റലത്തി.
ഭവനത്തിന്റലത്തിയ ഉടന് മരന്
സരാരബാധിതനായി. തന്നിമിത്തം
േമർത്ഥരായ ഭിഷരവരന്മാന്റര തന്റന്ന
ദവദയ പരിചരണം നൽരി. പസക്ഷ,
സരാരം രുരുതരമായിത്തീർന്നു. മരണം
േുനിശ്ചിതന്റമന്ന്്സഡാക്ടർമാർ വിധിച്ചു.
എന്നാൽ ക്പഭു വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ
വന്ദയപിതാവിസനാടുള്ള ഒരു നവനാൾ
ക്പാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു.

മാർ യൗസേപ്പ് ഭൂമിയിൽ പിതാവായ
ദദവത്തിന്റെ സ്ഥാനക്കാരനായിരുന്നു.
പുക്തനായ ദദവത്തിന്റെ വളർത്തു
പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട
വിരക്ത ഭർത്താവുമായിരുന്നസല്ാ.
തിരുക്കുടുംബ നാഥന് എന്നുള്ള നിലയിൽ
തിരുേഭയുന്റട ഭാരസധയങ്ങളിൽ മാർ
യൗസേപ്പ് അതീവ ക്ശദ്ധാലുവാണ്.
തന്നിമിത്തം േഭയുന്റട ോർക്വ്തിര
മദ്ധയസ്ഥനായി ക്പഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാർ യൗസേപ്പിന്റന എല്ാവരും
രൂടുതലായി ബഹുമാനിക്കണന്റമന്നു
തിരുേഭ ആക്രഹിക്കുന്നുണ്്.
ആദ്ധയാത്മിരവും ശാരീരിരവും
ഭൗതിരവുമായിട്ടുള്ള എല്ാ
ആവശയങ്ങളിലും മാർ യൗസേപ്പ് നന്റെ
േഹായിക്കുന്റമന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.

ോംക്രമിര സരാരം മറ്റുള്ളവർക്ക്
പരരും എന്ന അപരടം ഒഴിവാക്കാന്
ബാലന്റന ആശുപക്തിയിസലക്ക്
ന്റരാണ്ുസപാരുവാന് സഡാക്ടർമാർ
ആവശയന്റപ്പട്ടു. ക്പഭുവും
സരാരബാധിതനായ രുമാരന്റന
വയേനസത്താന്റട അനുരമിച്ചു.
മാർരമസദ്ധയ അത്ഭുതരരമായി
മരണാേന്നനായ പുക്തന് േുഖ്ം
ക്പാപിച്ചു. മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
അനുക്രഹമാന്റണന്ന് ആ ക്പഭു
പരേയമായി ക്പഖ്യാപിക്കുരയും
ന്റചയ്തു. സരാരാതുരരുന്റട
വത്സലപിതാവാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്.
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(മിശിഹാന്റയ...)

ഞങ്ങളുന്റട േവർരീയ മദ്ധയസ്ഥനായ മാർ
യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് േവർഗരാ യത്തിൽ
എല്ാ വിശുദ്ധന്മാസരക്കാൾ ഉന്നതമായ
മഹതവം ക്പാപിച്ചിരിക്കുന്നസല്ാ.
പാപിരളായ ഞങ്ങളുന്റട േവർരീയമായ
േൗഭാരയത്തിൽ എത്തിസച്ചരുവാന് സവണ്
അനുക്രഹം ക്പാപിച്ചു തരണസമ.
ഞങ്ങളുന്റട എല്ാ ആവശയങ്ങളിലും
തുണയായിരിക്കണസമ. ഞങ്ങളുന്റട
ആദ്ധയാത്മിര ീവിതത്തിന്
ക്പതിബന്ധമായവന്റയ ദുരീരരിച്ച്
അനുദിനം വിശുദ്ധിയിൽ
പുസരാരമിക്കുവാന് അസങ്ങ
മഹനീയമായ മാതൃര ക്പസചാദനമരുളന്റട്ട.
വന്ദയപിതാസവ, അസങ്ങ േവർഗീയ
പിതാവിന്റെ ഭക്തരും ദിവയരുമാരനായ
ഈസശാമിശിഹായുന്റടയും അസങ്ങ
മണവാട്ടിയായ രനയരാമറിയത്തിന്റെ
പക്കലും ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി മാദ്ധയസ്ഥം
വഹിസക്കണസമ.

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
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േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

വിശുദ്ധരുന്റട േമുന്നത സനതാവായ
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങന്റള
വിശുദ്ധിയിൽ നയിസക്കണസമ.

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,
രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഇരുപത്തിന്റയട്ടാം തീയതി

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

"യാസക്കാബ്, മറിയത്തിന്ന്ററ
ഭർത്താവായ സ ാേഫിന്ന്ററ
പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു
ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കന്റപ്പടുന്ന സയശു
നിച്ചു" (മത്തായി 1:16)

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റന
ബഹുമാനിക്കുന്നത് ദദവത്തിന്
േംക്പീതി നരമാണ്

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,
ഭൂസലാരപാപ....(3)

നാം വിശുദ്ധന്മാന്റര ബഹുമാനിക്കുന്നത്
ദദവേംക്പീതിക്ക് രാരണഭൂതമാണ്.
"ദദവം അവിടുന്റത്ത
വിശുദ്ധന്മാരിലൂന്റട മഹതവം
ക്പാപിക്കുന്നുന്റവന്ന് വത്തിക്കാന്
േൂനഹസദാസ് ക്പഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്്.
വിശുദ്ധന്മാന്റര ബഹുമാനിക്കുന്നത്
ദദവമഹതവത്തിന്
ക്പതിബന്ധമാന്റണസന്നാ അഥവാ
ദദവാരാധനയ്ക്ക് അനുസയാ യമന്റല്സന്നാ
ഉള്ള ധാരണ ചിലർക്കുണ്്. അത് തിരച്ചും
അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. വിശുദ്ധന്മാന്റര
ബഹുമാനിക്കുന്നത് ദദവാരാധനയ്ക്കും
ദദവമഹതവത്തിനും രൂടുതൽ
േഹായരമസക്ത.

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.
(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

മന്ററ്റല്ാ വിശുദ്ധരിലും ഉപരിയായി
ദദവ നനിസയയും മാർ
യൗസേപ്പിന്റനയും സ്തുതിക്കുരയും
ബഹുമാനിക്കുരയും ന്റചയ്യുന്നത്
ദദവത്തിന് രൂടുതൽ
േംക്പീതി നരമാണ്. ഒരു രാ യത്തിന്റല
രാ ാവിന്റനസയാ, ക്പേിഡെിന്റനസയാ,
ക്പധാനമക്ന്തിസയസയാ നാം
ബഹുമാനിക്കാറുണ്്. അവസരാടുള്ള
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ബഹുമാനസദയാതരമായി അവരുന്റട
മാതാപിതാക്കസളയും നാം
ബഹുമാനിക്കും. അഥവാ അവരുന്റട
മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നാം നൽരുന്ന
ബഹുമതി അവർക്കുതന്റന്ന
നൽരുന്നതായി പരിരണിക്കുന്നു.
ഇതുസപാന്റല തന്റന്ന ദദവമാതാവിസനാടും
മാർ യൗസേപ്പിതാവിസനാടും നമുക്കുള്ള
ഭക്തയാദരങ്ങൾ ദദവത്തിനു തന്റന്ന
നൽരുന്നതിനായി അവിടുന്ന്്
അംരീരരിക്കുന്നതാണ്.

അർഹിക്കുന്നു. അത് നാം നൽരുസപാൾ
പരിശുദ്ധ ക്തിതവത്തിന്റല മൂന്ന്്
വയക്തിരളും മഹതവീരരിക്കന്റപ്പടുന്നു.
പിതാവായ ദദവം നെുന്റട
വന്ദയപിതാവിന്റെ അവിടുന്റത്ത
ഭൂമിയിന്റല ക്പതിനിധിയായും പുക്തനായ
ദദവം അവിടുന്റത്ത
വളർത്തുപിതാവായും പരിശുദ്ധാത്മാവ്
അവിടുന്റത്ത ദിവയമണവാട്ടിയുന്റട
രാവൽക്കാരനായും സ്സനഹിക്കുരയും
മഹതവന്റപ്പടുത്തുരയും ന്റചയ്യുന്നുണ്്.

മറ്റു വിശുദ്ധന്മാസരാട് നാം
ക്പദർശിപ്പിക്കുന്ന വണക്കന്റത്ത ദദവം
അത്ഭുതങ്ങളിലൂന്റട അംരീരരിക്കുന്നു.
സനപ്പിൾേിന്റല ദദവാലയത്തിൽ
േൂക്ഷിക്കന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും
രട്ടിയായിരിക്കുന്നതുമായ
നുവാരിയൂേിന്റെ രക്തം തന്റെ
തിരുനാളിൽ അസേഹത്തിന്റെ
സഛദിക്കന്റപ്പട്ട ശിരസ്സിന്റെ അടുത്തു
ന്റരാണ്ുവരുസപാൾ അത്ഭുതരരമായി
ക്ദാവരരൂപം ക്പാപിക്കുന്നു. ഇക്പരാരം
അസനരം അത്ഭുതങ്ങൾ
വിശുദ്ധന്മാസരാടുള്ള ഭക്തി
അംരീരരിച്ചു ന്റരാണ്് ദദവം
ക്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്. അക്പരാരന്റമങ്കിൽ
ദദവമാതാവായ പരിശുദ്ധ
രനയരന്റയയും അവിടുത്ത
വിരക്തഭർത്താവായ മാർ
യൗസേപ്പിന്റനയും ബഹുമാനിക്കുന്നത്
ദദവം എക്ത രൂടുതൽ
അംരീരരിക്കുരയില്. േവർഗസ്ഥനായ
പിതാവ് അവിടുന്റത്ത അനുക്രഹ
ഭണ്ഡാരം മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
േൂക്ഷത്തിലാണ്
ഭരസമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പരിശുദ്ധ രനയരാമറിയം രഴിഞ്ഞാൽ
മാനവരുലത്തിൽ നിന്ന്്ദദവം ഏറ്റവും
രൂടുതലായി സ്സനഹിക്കുന്നത് മാർ
യൗസേപ്പിന്റനയാന്റണന്ന് നിസ്സംശയം
പറയാവുന്നതാണ്. നീതിമാന്റെ
ക്പാർത്ഥനരൾ ദദവം േവീരരിക്കുര
ഔചിതയപൂർണ്ണമാന്റണന്നു വി. സതാമസ്
അരവിനാസ് അഭിക്പായന്റപ്പടുന്നു.
നീതിമാന്മാരിൽ േർവരാലും
േമാദരണീയനാണ് മാർ യൗസേപ്പ്
എന്നുള്ളത് വയക്തമാണസല്ാ. വിശുദ്ധി
ദദവവുമായിട്ടുള്ള ദവയക്തിര
ബന്ധമാണ്. ക്രിസ്തുവിലൂന്റട
ദദവവുമായിട്ടുള്ള
അഭിമുഖ്ീരരണമസക്ത. അത് മാർ
യൗസേപ്പ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ
വിധത്തിൽ നിർവഹിച്ചു.
േംഭവം
ഒരിക്കൽ ക്ഫാന്േിൽ രാത്സ എന്ന
പട്ടണത്തിൽ അധവാനശീലനായ ഒരു
മനുഷയന് ീവിച്ചിരുന്നു. മതപരമായ
രാരയങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ്
അയാൾ പുലർത്തിയിരുന്നത്. ദദവ
ക്പമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് രൂദാശരൾ
േവീരരിക്കാന്റത മൃരേദൃശനായി അയാൾ
ീവിച്ചു. അയാളുന്റട ഭാരയ വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിന്റെ തിരഞ്ഞ ഭക്തയായിരുന്നു.
അതിനാൽ ഭർത്താവിന്റെ
മന:പരിവർത്തനത്തിനു സവണ്ി മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ
േന്താപേസന്താഷങ്ങന്റള

മാർ യൗസേപ്പ് ഈ സലാരത്തിൽ
പിതാവായ ദദവത്തിന്റെ സ്ഥാനം
വഹിച്ചിരുന്നു. പുക്തനായ ദദവത്തിന്റെ
വളർത്തുപിതാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ
മണവാട്ടിയുന്റട വിരക്തഭർത്താവ് എന്നീ
വിവിധ നിലരളിൽ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
ബഹുമാനവും വണക്കവും

85

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ വണക്കമാേം
ധയാനിച്ചുന്റരാണ്് ഏഴ് ബുധനാഴ്ചരളിൽ
ക്പാർത്ഥിച്ചു.

വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ഏഴാം ദിവേം അവളുന്റട
ഉപരാരിണിയായ ഒരു രുലീന സ്ക്തീ
നൽരിയ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ േവരൂപം
ദരയിൽ വഹിച്ചുന്റരാണ്് ഈ
വന്ദയപിതാവിന്റന അനുരരിച്ച് ഉത്തമ
ക്രിസ്തീയ ീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള
ആഹവാനം നൽരി. ോധാരണ
വിശവാേപരമായ രാരയങ്ങന്റളക്കുറിച്ച്
േംോരിക്കുസപാൾ സരാപാസവശസത്താന്റട
അവന്റള രുറ്റന്റപ്പടുത്താറുണ്ായിരുന്ന
ഭർത്താവ് േൗമയ ഭാവമുള്ളവനും
ശാന്തനുമായി. ഭർത്താവിന്റെ
ഭാവപ്പരർച്ചയിൽ അവൾ അതീവ
േന്തുഷ്ടയായി. താമേിയാന്റത അയാൾ
പാപേങ്കീർത്തനം നിർവഹിച്ചു. ഒരു
പുതിയ ീവിതം നയിക്കുവാനും വിശുദ്ധ
യൗസേപ്പിസനാടുള്ള അവളുന്റട ഭക്തി
ഇടയാക്കി.

(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)

പം

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ, അസങ്ങ
വിശവസ്ത ശുക്ശൂഷിയായ മാർ
യൗസേപ്പിന്റന അങ്ങ്
മഹതവന്റപ്പടുത്തുവാന് തിരുമനസ്സായി.
ഞങ്ങൾ ആ പുണയപിതാവിന്റന
പുക്തർക്കനുസയാ യമായ വിധം
ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവിടുന്റത്ത
േംക്പീതിക്കു നിദാനമാന്റണന്നു
ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മാർ യൗസേപ്പിന്റന
അനുരരിച്ച് ഞങ്ങളും അനുദിന
ീവിതത്തിൽ അവിടുന്റത്ത ഹിതം
മാക്തമനുേരിച്ച് ീവിക്കാനുള്ള
അനുക്രഹം നൽസരണസമ. മാർ
യൗസേപ്പിതാസവ, ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി
ദദവേവിധത്തിൽ മാദ്ധയസ്ഥം വഹിച്ച്
ഉത്തമമായ ക്രിസ്തീയ ീവിതം
നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്റത്ത
മക്കളാന്റണന്നു ക്പഖ്യാപിക്കുന്നതിനും
ഞങ്ങന്റള ക്പാപ്തരാസക്കണസമ.

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)
വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,
ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,
സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,
ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1. ക്തി.
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പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)
(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്നസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,
ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േുരൃത പം

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

ഈസശായുന്റട സ്സനഹമുള്ള വളർത്തു
പിതാവായ വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ!
ഈസശാന്റയ സ്സനഹിക്കുവാന് ഞങ്ങന്റള
പഠിപ്പിസക്കണസമ.

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,
രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,
രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഇരുപത്തി ഒപതാം
തീയതി

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

"പരേയ ീവിതം ആരംഭിക്കുസപാൾ
സയശുവിന് ഏരസദശം മുപ്പതു വയസ്സു
ക്പായമായിരുന്നു. അവന് സ ാേഫിന്ന്ററ
മരനാന്റണന്നു രരുതന്റപ്പട്ടിരുന്നു. സ ാേഫ്
സഹലിയുന്റട പുക്തനായിരുന്നു" (ലൂക്ക
3:23).

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,
തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

മാർ യൗസേപ്പിന്റന നാം
ബഹുമാനിക്കണന്റമന്ന
ഈസശാമിശിഹയുന്റട ആക്രഹം
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എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാനപാക്തം ഒരു
പച്ചന്റവള്ളം രുടിക്കുവാന്
ന്റരാടുക്കുന്നവന് അവന്റെ ക്പതിഫലം
നഷ്ടമാവുരയില് എന്ന്്ഈസശാ
അരുളിന്റച്ചയ്തിട്ടുണ്്. ഇക്പരാരന്റമങ്കിൽ
സലാരപരിക്താതാവായ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ
വളർത്തുപിതാവായ മാർ
യൗസേപ്പിതാവിനു ഈസശാ എക്തമാക്തം
ക്പതിഫലം നൽരാന് രടന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ീവിതരാലം മുഴുവന് ഭക്ഷണ
പാനീയങ്ങൾ നൽരി അവിടുന്റത്ത
ദപതൃരമായ വാത്സലയസത്താന്റട
പരിപാലിച്ചു വന്നതിനാൽ
വന്ദയപിതാവിന്റന മഹതവന്റപ്പടുത്തുവാന്
ഈസശാ എക്തമാക്തം
ആക്രഹിച്ചിരിന്നുന്റവന്ന് ഒന്ന്്ചിന്തിച്ച്
സനാക്കൂ.

യൗസേപ്പിസനാടു ഒരു വിധത്തിൽ
രടന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ദപതൃരമായ
അധിരാരസത്താടു രൂടിത്തന്റന്ന ഇന്നും
മാർ യൗസേപ്പിന് ദിവയനാഥസനാട്
രൽപ്പിക്കുവാന് ോധിക്കുന്നതാന്റണന്ന്്
പറയാം.
ഒരുത്തമ പുക്തന് േവപിതാവിന്റന
ദദവത്തിന്റെ ക്പതിനിധിയായിട്ട്്
ബഹുമാനിക്കുരയും ആദരിക്കുരയും
അനുേരിക്കുരയും സ്സനഹിക്കുരയും
ന്റചയ്യും. മനുഷയ പുക്തരിൽ ഏറ്റവും
പരിപൂർണ്ണ്നായ നെുന്റട
രർത്താവീസശാമിശിഹാ അവിടുന്റത്ത
വളർത്തു പിതാവിസനാട് ഇക്പരാരം
വർത്തിച്ചിരിന്നു. അവന് അവർക്കു
രീഴ്ന്റപ്പട്ടു ീവിച്ചു എന്നാണസല്ാ
ഈസശായുന്റട മുപ്പത് ന്റരാല്ന്റത്ത
ീവിതന്റത്ത േംക്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ
മാർ യൗസേപ്പിന്റന സലാരത്തിലുള്ള എല്ാ
നങ്ങളും ബഹുമാനിക്കണന്റമന്ന് ഈസശാ
ആക്രഹിക്കുന്നു.

മാനുഷിരമായ ഏറ്റവും വലിയ
മൂലയമാണ് രൃതജ്ഞത. വിശുദ്ധ
ക്രന്ഥത്തിൽ ഈസശാ നാഥന് രൃതജ്ഞത
ആവശയന്റപ്പട്ടതായി നാം രാണുന്നു. പത്തു
രുഷ്ഠസരാരിരന്റള ശുദ്ധമാക്കിയ
അവേരത്തിൽ ഒരാൾ മാക്തം വന്നു
രൃതജ്ഞത ക്പരാശിപ്പിച്ചതിന്റന ഈസശാ
മിശിഹാ പസരാക്ഷമായി
ശാേിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ ീവിതരാലം
മുഴുവന് മാർ യൗസേപ്പിതാവ്,
ഈസശാന്റയ എല്ാനിമിഷവും
സേവിന്റച്ചങ്കിൽ ഈസശാ നാഥന് ഈ
വന്ദയപിതാവിസനാടു എക്തമാക്തം
രൃതജ്ഞത ഉള്ളവനായിരിക്കും.

അക്പരാരം നെുന്റട വന്ദയപിതാവിന്റന
ബഹുമാനിക്കുന്നവന്റര ക്രിസ്തുനാഥന്
ക്പസതയരവിധം അനുക്രഹിക്കുന്നതാണ്.
നാം ഈസശാമിശിഹാസയാട്
അനുക്രഹങ്ങൾക്കായി
അസപക്ഷിക്കുസപാൾ 'നിങ്ങൾ എന്റെ
വളർത്തു പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
പക്കൽ സപാരുവിന്' എന്ന്്അവിടുന്ന്
എന്നരുളിന്റച്ചയ്യുന്നുണ്ായിരിക്കണം.
േംഭവം

ഒരു പുക്തന് േവപിതാവിസനാടു എല്ാ
വിധത്തിലും രടന്റപ്പടുന്നുണ്്. മാർ
യൗസേപ്പ് ഈസശാ മിശിഹായുന്റട
േവാഭാവിര പിതാവല്.
വളർത്തുപിതാവ് മാക്തമാണ്. എങ്കിലും
സരവലം ന്റചറിസയാരു ബന്ധമല് ഈസശാ
മിശിഹായും മാർ യൗസേപ്പും
തെിലുള്ളത്. അവിന്റട ദദവത്തിന്റെ
പരിപാലനയിൽ മാർ യൗസേപ്പിതാവിനു
ദപതൃരമായ എല്ാ അധിരാരങ്ങളും
അവരാശങ്ങളും രടമരളും േിദ്ധിച്ചു.
തന്നിമിത്തം ഈസശാ, മാർ

ർെനിയിൽ ക്ടിസ്താസ് എന്ന
പട്ടണത്തിൽ ക്ഫാന്േിസ്ക്കന്
േഭാംരങ്ങളായ േനയാേിമാർ ഒരു
അനാഥാലയം നടത്തിയിരുന്നു.
അനാഥാലയത്തിന്റല അസൊണിസയാ എന്ന
രുട്ടി രുരുതരമായ സരാരം പിടിന്റപട്ട്
തളർന്ന്്രിടപ്പിലായി. രുട്ടി ബധിരനും
മൂരനും ആയിത്തീർന്നു. അവന്റള
പരിചരിച്ച അന്ന എന്ന സ്ക്തീ വി.
യൗസേപ്പിന്റെ അതീവഭക്തയായിരുന്നു.
അസൊണിയായുന്റട രിടയ്ക്കക്കരുരിൽ
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വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ േവരൂപം
സ്ഥാപിക്കുരയും അവളുന്റട രഴുത്തിൽ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ന്റമഡൽ
ധരിപ്പിക്കുരയും ന്റചയ്തു. രൂടാന്റത
ഇവളുന്റട സരാരശാന്തിയ്ക്കായി
അനാഥാലയത്തിസലയും മഠത്തിസലയും
അംരങ്ങന്റളല്ാവരും വി. യൗസേപ്പിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം അസപക്ഷിച്ച് രൂട്ടക്പാർത്ഥന
നടത്തി.

ഞങ്ങന്റള ശക്തരാസക്കണസമ.
ഉത്തരവാദിതവ പൂർണ്ണമായ ക്രിസ്തീയ
ീവിതം നയിച്ച് ദദവമക്കളുന്റട
രണത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടുവാന് സവണ്
അനുക്രഹം ഞങ്ങളുന്റട പിതാസവ, അങ്ങ്
ഞങ്ങൾക്ക് ക്പാപിച്ചു തരണന്റമന്ന്
ഞങ്ങൾ അങ്ങസയാട് അസപക്ഷിക്കുന്നു.

രാക്തിയിൽ അസൊണിയ, തന്റന്ന വി.
യൗസേപ്പ് അനുക്രഹിക്കാന് വരുന്നതായി
േവപ്നം രണ്ു. തനിക്ക് സരാരവിമുക്തി
ഉണ്ായതായി പറയുന്ന
അസൊണിയാന്റയയാണ് നിക്ദയിൽ
നിന്നുമുണർന്ന മറ്റുള്ളവർ രണ്ത്.
അവന്റരല്ാവരും രണ്ുനിൽന്റക്ക
അവൾക്ക് േംോരിക്കുവാനും
മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ക്ശവിക്കുവാനും
ഇട വന്നു. അവന്റള പരിചരിച്ച
അരസത്താലിക്കാ ഭിഷരവരന് സപാലും
അത്ഭുത പരതക്ന്തനായി തീർന്നു. മാർ
യൗസേപ്പു പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥ ശക്തി
ന്റതളിയിച്ച ഈ േംഭവം രണ്്
അസന്തവാേിരന്റളല്ാവരും ഈ
പുണയപിതാവിന്
രൃതജ്ഞതാസ്സതാക്തമർപ്പിച്ചു.

വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,
(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

പം
സലാരപരിക്താതാവായ മിശിഹാസയ,
അങ്ങയുന്റട വളർത്തുപിതാവായ മാർ
യൗസേപ്പിന്റന ഞങ്ങൾ സ്സനഹിക്കുരയും
ബഹുമാനിക്കുരയും ന്റചയ്യുന്നത്
അവിടുന്റത്ത േംക്പീതിക്ക്
അർഹമാന്റണന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി
പിതാവിന്റന സ്തുതിക്കുന്നതിന്
ഉത്സുരരാരുന്നതാണ്. ഈ
വന്ദയപിതാവിന്റന ഞങ്ങൾ
സ്സനഹിക്കുന്നു. അസേഹത്തിന്റെ മാതൃര
അനുേരിച്ച് അസങ്ങ സേവനത്തിൽ
ഞങ്ങൾ തത്പരരായിരിക്കും.
ഈസശായിലും ഈസശായ്ക്കു സവണ്ിയും
ഈസശാസയാടു രൂടിയും ഞങ്ങളുന്റട എല്ാ
ക്പവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുവാന്

(മിശിഹാന്റയ...)
േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,
(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)
സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,
പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,
ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,
.
പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)
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വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,
ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

മിശിഹായുന്റട

ക്പാർത്ഥിക്കാം

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

േുരൃത പം

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

ഈസശായ്ക്കു സവണ്ി ീവിച്ച മാർ
യൗസേസപ്പ, ഞങ്ങസളയും ഈസശായ്ക്കു
സവണ്ി ീവിക്കുവാന് പഠിപ്പിക്കണസമ.

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,
മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,
മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,
രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

മുപ്പതാം തീയതി

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

അവന് ഇസതക്കുറിച്ച്
ആസലാചിച്ചുന്റരാണ്ിരിന്റക്ക,
രർത്താവിന്ന്ററ ദൂതന് േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ട് അവസനാടു പറഞ്ഞു:
ദാവീദിന്ന്ററ പുക്തനായ സ ാേഫ്,
മറിയന്റത്ത ഭാരയയായി േവീരരിക്കാന്
ശങ്കിസക്കണ്ാ. അവൾ രർഭം
ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,
നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,
മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,
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പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നാണ്" (മത്തായി
1:20).

യൗസേപ്പിസനാട് അതീവ
രൃതജ്ഞയായിരിക്കണം. പ. രനയര
രനയാക്വതം പാലിക്കുന്നവന്റര
അനിതരോധാരണമായ വിധം
സ്സനഹിക്കുന്നു. അവന്റര
മഹതവന്റപ്പടുത്തുരയും അോധാരണമായ
ദാനവരങ്ങളാൽ േപന്നരാക്കുരയും
ന്റചയ്യുന്നതിൽ അതീവ തല്പരയുമാണ്.

മാർ യൗസേപ്പിന്റന ബഹുമാനിക്കണന്റമന്ന
ദദവമാതാവിന്റെ ആക്രഹം
മാനുഷിരമായ ഐരയത്തിൽ ഏറ്റവും
അരാധമായ ബന്ധമാണ്
ഭാരയാഭർതൃബന്ധം. അവർ രണ്ല്,
ഒന്നാന്റണന്ന് നെുന്റട
രർത്താവീസശാമിശിഹാ തന്റന്ന
അരുളിന്റച്ചയ്തിട്ടുണ്്. ദദവം
സയാ ിപ്പിച്ചതിന്റന മനുഷയന്
സവർന്റപടുത്തരുത് എന്നും ഈസശാ
രൽപിച്ചു. അസപ്പാൾ
ഭാരയാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പരസ്പരം
ഭാരഭാരിതവമുണ്്. ഭർത്താവിന്റെ
േപത്തിലും നന്മരളിലും ഭാരയയ്ക്കും
അവരാശമുണ്്. അതുസപാന്റല
ഭാരയയുസടതിൽ ഭർത്താവിനും.
അതിനാൽ പ. രനയര അവിടുന്റത്ത പ.
ഭർത്താവായ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
മഹതവവും ബഹുമാനവും
ആക്രഹിക്കുന്റമന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.

മാർ യൗസേപ്പിതാവ്, പ. രനയരന്റയയും
ഉണ്ണിമിശിഹാസയയും അസനരം
ആപത്തുരളിൽ നിന്നു
േംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുരനായിരുന്നു.
സഹസറാസദേിന്റെ സരാപാഗ്നിയിൽ നിന്നും
ഉണ്ണിമിശിഹാസയ രക്ഷിച്ചതിനാൽ പ.
രനയരയ്ക്കു മാർ യൗസേപ്പിതാവിസനാടു
അതിയായ
രൃതജ്ഞതയുണ്ായിരിന്നുന്റവന്ന്
നിേംശയം പറയാം. ന്റമസക്േനിന്റല
ക്പവാേരാലത്തും നക്േേിൽ
ക്പതയാരമനത്തിന് സശഷവും വി.
യൗസേപ്പ് ഒരു മാതൃരാ ഭർത്താവ്
എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിശുദ്ധ രനയരന്റയ
അതിയായി സ്സനഹിക്കുരയും ഭക്ഷണം,
വസ്ക്തം എന്നിങ്ങന്റനയുള്ള എല്ാ േുഖ്
ന്റേൗരരയങ്ങളിലും ക്ശദ്ധ ന്റചലുത്തുരയും
ന്റചയ്തിരിന്നു. തിരുക്കുടുംബന്റത്ത
സപാറ്റിയത് മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
ന്റനറ്റിയിന്റല വിയർപ്പു ന്റരാണ്ാണ്.

പ. രനയരയ്ക്കു മാർ
യൗസേപ്പിതാവിസനാടും ഒരുപാട്
രടപ്പാടുണ്്. തന്റെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള
നിലയിൽ തിരുക്കുടുംബന്റത്ത
േംബന്ധിക്കുന്ന രാരയങ്ങളിൽ പ. രനയര
വന്ദയപിതാവിസനാട്
വിസധയതവസത്താന്റടയാണ് വർത്തിച്ചത്.
യഹൂദന്മാരുന്റട നിയമമനുേരിച്ച്
അവിവാഹിത ീവിതം നിഷിദ്ധമാണ്.
എന്നാൽ പ. രനയര രനയാക്വത
പാലനത്തിന് േന്നദ്ധയായസപ്പാൾ അസത
ആശയാദർശനങ്ങസളാട്
ന്റപാരുത്തന്റപ്പടുന്ന ഒരു വയക്തിന്റയ
വരനായി ലഭിസക്കണ്ിയിരുന്നു.

ഇക്കാരണങ്ങളാന്റലല്ാം മാർ
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മഹതവം പരിശുദ്ധ
രനയര ആക്രഹിക്കുന്നു. പ. രനയരസയാട്
നാം അസപക്ഷിക്കുസപാൾ അെ നസൊട്
ഇക്പരാരം പറയുന്നുണ്ാരും, 'നിങ്ങൾ
എന്റെ വിരക്ത ഭർത്താവായ മാർ
യൗസേപ്പിന്റെ പക്കൽ സപാരുവിന്.
അസേഹം എല്ാ അനുക്രഹങ്ങളും
നിങ്ങൾക്ക് നൽരുന്നതാണ്'. നാം മാർ
യൗസേപ്പിന്റന ബഹുമാനിക്കുരയും
ന്റചയ്യുന്ന എന്ന രാരണത്താൽ പ. രനയര
അസനരം അനുക്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളും
നൽരുന്റമന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.
ഭർത്താവിന്റെ മഹതവം ഭാരയയുസടതും,
ഭാരയയുന്റട മഹതവം

മാർ യൗസേപ്പ് വിവാഹാനന്തരം
വിരക്ത ീവിതം നയിക്കുവാന്
േന്നദ്ധനായതും പ. രനയരയുന്റട
പാതിക്വതയന്റത്തയും രനയാതവന്റത്തയും
േംരക്ഷിച്ചുന്റരാണ്ു സപാരാന്
േന്നദ്ധനായതും നിമിത്തം പ. രനയര മാർ
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ഭർത്താവിസെതുമാണസല്ാ. നെുന്റട
വന്ദയപിതാവിന്റന ബഹുമാനിക്കുസപാൾ
പിതാവായ ദദവത്തിനും
ഈസശാമിശിഹായ്ക്കും
പരിശുദ്ധാത്മാവിലും അതിലൂന്റട
മഹതവം നൽരുന്നു.

േമീപസത്തയ്ക്ക് വരുന്നു.
േർവരഴിവുരളും ക്പസയാരിച്ച് ആ
തടിക്കഷണം അസേഹം രരസ്ഥമാക്കി.
തന്റെ വള്ളത്തിന്റെ നഷ്ടന്റപ്പട്ടു സപായ തുഴ
തന്റന്നയായിരിന്നു അത്. അതുപസയാരിച്ച്
വള്ളം തുഴഞ്ഞ് ആ മനുഷയന് തീരത്തു
വന്റന്നത്തി. തനിക്കു േഹായമരുളി ീവന്
രക്ഷിച്ച മാർ യൗസേപ്പിന് ആ ോധു
മനുഷയന് സ്സതാക്തമർപ്പിച്ചു.

േംഭവം
തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ്ന്റത്ത ഒരു പാവന്റപ്പട്ട
മത്സയബന്ധന ന്റതാഴിലാളിയുന്റട
ീവിതാനുഭവമാണ് നാം ഇന്ന്്
ചിന്തിക്കുന്നത്. സയാഹന്നാന് എന്നു
സപരുള്ളവനും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ
ഭക്തനുമായ ആ മനുഷയന് ഒരു ദിവേം
രടലിൽ വള്ളവുമായി സപായി. തീരത്തു
നിന്ന്്നാലു ദമൽ അരന്റല മീന് പിടിച്ചു
ന്റരാണ്ിരുന്ന അയാളുന്റട വള്ളത്തിന്റെ
തുഴസക്കാൽ എങ്ങന്റനസയാ രടലിൽ
വീണുസപായി. ഭയങ്കരമായി ആഞ്ഞടിച്ച
തിരമാലരൾ മൂലം അതിസവരം
പറത്തിന്റക്കാണ്ുസപായ തുഴസക്കാൽ
തിരിന്റച്ചടുക്കുവാന് അയാൾക്കു
രഴിഞ്ഞില്. മലസപാന്റല ഉയർന്നു വന്ന
ഓളങ്ങളിൽന്റപ്പട്ടു വള്ളം മറിഞ്ഞു.
അതിന്റന നിയക്ന്തിച്ച്
രരയ്ക്കടുപ്പിക്കുവാന് നടത്തിയ
അസദ്ധഹത്തിന്ന്ററ ക്ശമങ്ങന്റളല്ാം
പരാ യമടഞ്ഞു. പുറംരടലിസലക്കാണ്
വള്ളം നീങ്ങുന്നത്. വള്ളത്തിന്റന
നിയക്ന്തണത്തിലാക്കാന് അസേഹം േർവ
രഴിവും ഉപസയാരിച്ച് പരിക്ശമിച്ചു.
പസക്ഷ ഒന്നും ഫലം രണ്ില്.

പം
ദദവ നനിയായ പ. രനയരസയ, അസങ്ങ
വിരക്തഭർത്താവായ മാർ
യൗസേപ്പിസനാടുള്ള ഭക്തി അസങ്ങയ്ക്ക്
ക്പോദ നരവും
അനുക്രഹദായരവുമാന്റണന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ഈ
പുണയപിതാവിസനാടു ഞങ്ങൾ േവിസശഷ
ഭക്തിയുള്ളവരായി ീവിച്ചു ന്റരാള്ളാം.
നാസഥ, അങ്ങന്റയയും ദിവയരുമാരന്റനയും
മാർ യൗസേപ്പിന്റനയും രൂടുതൽ
അറിയുവാനും സ്സനഹിക്കുവാനും
നിങ്ങളുന്റട വിശവസ്ത
ദാേർക്കനുസയാ യമായ ീവിതം
നയിക്കുവാനും ആവശയമായ അനുക്രഹം
നൽരണസമ മാർ യൗസേസപ്പ, അങ്ങ് പ.
രനയരന്റയ സ്സനഹിക്കുരയും
സേവനമർപ്പിക്കുരയും
ന്റചയ്യുന്നതുസപാന്റല ഞങ്ങളും
ദദവമാതാവിന്റന സ്സനഹിക്കുവാനും
അവളുന്റട സേവനത്തിന് ഞങ്ങന്റളത്തന്റന്ന
ക്പതിഷ്ഠിക്കുവാനും സവണ് അനുക്രഹം
നൽരണസമ.

രടലുമായി മല്ിട്ടു അസേഹം തളർന്നു.
രാക്തി മുഴുവന് തുഴയില്ാന്റത ഇളരി
മറിയുന്ന വള്ളത്തടിയിൽ
ന്റരട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന അസേഹം തന്റെ
നിസ്സഹായതയിൽ ഏവർക്കും
േഹായരമായ മാർ യൗസേപ്പിന്റെ
മാദ്ധയസ്ഥം യാചിച്ചു. അത്ഭുദന്റമന്ന്
പറയന്റട്ട, നീണ് വണ്ണം രുറഞ്ഞ ഒരു
തടിക്കഷണം തിരമാലയിൽന്റപ്പട്ട് വളന്റര
സവരത്തിൽ തന്റെ വള്ളത്തിന്റെ

1 േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ
രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ
(രർത്താസവ...)
മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.
(മിശിഹാന്റയ...)
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രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,
അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.

സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,

(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,
മിശിഹായുന്റട

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

ക്പാർത്ഥിക്കാം

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,
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യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.

ക്പരടിപ്പിസക്കണ്ത് ആ വന്ദയപിതാവിന്റന
അനുരരിച്ചും അസേഹത്തിന്റെ
സേവനത്തിനായി നന്റെത്തന്റന്ന
ക്പതിഷ്ഠിച്ചു ന്റരാണ്ുമാരണം.
മാർ യൗസേപ്പ്, ദദവ സേവനത്തിനും
മിശിഹാനുരരണത്തിനും നെുന്റട ഉത്തമ
മാതൃരയാണ്. ദദവപിതാവിന്റെ ഹിതം
നിവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധിയുന്റട
മാനദണ്ഡന്റമന്ന്്വന്ദയപിതാവ്
ന്റതളിയിച്ചു. ഏത്
ീവിതാന്തസ്സുരാർക്കും അസേഹം
മാതൃരാ പുരുഷനാണ്. ദവദിരരും
േനയാേിനി േനയാേിരളും ന്റയൗസേപ്പ്
പിതാവിന്റെ മാതൃര അനുരരിക്കണം.
രുടുംബ ീവിതം നയിക്കുന്നവരുന്റടയും
ന്റതാഴിലാളിരളുന്റടയും ഉത്തമ
മാതൃരയായി മാർ
യൗസേപ്പിൽ രാണാവുന്നതാണ്. ഒരു
ക്രിസ്തയാനി എക്പരാരമാണ്
ക്രിസ്തുവിന്റന തന്റെ ീവിത
മണ്ഡലങ്ങളിൽ േംവഹിസക്കണ്ന്റതന്ന്
മാർ യൗസേപ്പ് രാണിച്ചു തരുന്നു.
അസേഹത്തിന്റെ ീവിതവും
ക്പവർത്തനങ്ങളുന്റമല്ാം ക്രിസ്തുവിനു
സവണ്ിയായിരുന്നുവസല്ാ.

േുരൃത പം
രനയരാമറിയത്തിന്റെ വിശവസ്ത
ഭർത്താസവ, ഞങ്ങളിൽ പരസ്പര
വിശവാേം വർദ്ധിപ്പിക്കണസമ.

മുപ്പന്റത്താന്നാം തീയതി
"സഹസറാസദേിന്ന്ററ മരണത്തിനുസശഷം
ഈ ിപ്തിൽവച്ചു രർത്താവിന്ന്ററ
ദൂതന് സ ാേഫിനു േവപ്നത്തിൽ
ക്പതയക്ഷന്റപ്പട്ടു പറഞ്ഞു: '20 എഴുസന്നറ്റ്
ശിശുവിന്റനയും അെന്റയയും രൂട്ടി,
ഇക്ോസയൽസദശസത്തക്കു മടങ്ങുര;
ശിശുവിന്റന വധിക്കാന് ക്ശമിച്ചവർ
മരിച്ചുരഴിഞ്ഞു" (മത്തായി 2:19-20).

ദദവ മാതാവായ രനയരന്റയ
സ്സനഹിക്കുരയും സേവിക്കുരയും
ന്റചയ്യുന്നതിലും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ്
രാണിച്ച അതീവ ക്ശദ്ധ നാന്റമല്ാവരും
അനുരരിസക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. എല്ാ
ക്രിസ്തീയ േുരൃതങ്ങളും മാർ
യൗസേപ്പിൽ ക്പസശാഭിച്ചിരുന്നു. ദദവ
സ്സനഹവും പരസ്സനഹവും അതിന്റെ
ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ മാർ യൗസേപ്പ്
ക്പാവർത്തിരമാക്കി.
വിശവാേത്തിന്റെയും
ക്പതയാശയുസടതുമായ ഒരു
തീർത്ഥയാക്തയായിരുന്നു
അസേഹത്തിന്ന്ററ ീവിതം.

മാർ യൗസേപ്പിതാവിസനാടുള്ള ഭക്തിഉത്തമ ദക്രസ്തവ ീവിതത്തിനുള്ള
മാർഗം
നമുക്ക് ഏന്റതങ്കിലും വിശുദ്ധസനാസടാ
അഥവാ വിശുദ്ധസയാസടാ ഉള്ള ഭക്തി
ക്പരടിപ്പിസക്കണ്ത് ആ വിശുദ്ധന്റന
അനുരരിച്ചു ന്റരാണ്ും അസേഹത്തിന്റെ
സേവനത്തിന് നന്റെത്തന്റന്ന ക്പതിഷ്ഠിച്ചു
ന്റരാണ്ുമാണ്. അത് ന്റരാണ്് തന്റന്ന
ഈസശാമിശിഹായുന്റട
വളർത്തുപിതാവും ദദവ നനിയുന്റട
വിരക്ത ഭർത്താവുമായ മാർ
യൗസേപ്പിസനാടുള്ള നെുന്റട ഭക്തി

മാർ യൗസേപ്പിന്റെ ീവിതം നെുന്റട
ീവിതത്തിലും ക്പതിഫലിക്കന്റപ്പടാന് നാം
ന്റയൗസേപ്പിന് ക്പതിഷ്ഠിക്കണം.
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വന്ദയപിതാവ് ഈ സലാരത്തിൽ
ീവിച്ചിരുന്നത് ഏതു ലക്ഷയത്തിനു
സവണ്ിയായിരുന്നുസവാ അസത ലക്ഷയം
തന്റന്ന നെുന്റട ീവിതത്തിലും നമുക്ക്
ഉണ്ായിരിക്കണം. ദദവന്റത്ത
മഹതവന്റപ്പടുത്തുരയും ഈസശാന്റയയും
ദദവമാതാവിന്റനയും സേവിക്കുരയും
അസതാന്റടാപ്പം നെുന്റട പിതാവിന്റനയും
നാം അറിയുരയും സ്സനഹിക്കുരയും
മഹതവന്റപ്പടുത്തുരയും ന്റചയ്യണം.

ചാവറയച്ചന് വലിയ
മസനാവിഷമസത്താന്റട പള്ളിയിൽ വി.
യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ അൾത്താരയുന്റട
മുപിൽ മുട്ടുരുത്തി ക്പാർത്ഥിച്ചു. ഒരു
വഴിയുമില്ാന്റത അസേഹം മാർ
യൗസേപ്പു പുണയവാസനാടു അസപക്ഷിച്ചു.
ചാവറയച്ചന് പള്ളിക്കരത്ത് വിഷാദിച്ചു
നിൽക്കുസപാൾ ദദവേഹായത്തിന്റെ
ക്പതയക്ഷം സപാന്റല സചർപ്പുങ്കൽ പള്ളി
ഇടവരക്കാരന് ന്റനല്ിപ്പുഴ ഇട്ടി
എന്നയാൾ അവിന്റട വന്നു. അസേഹം
പറഞ്ഞു, "ഞാന് അഞ്ഞൂറ് ചക്രം
ന്റരാണ്ുവന്നിട്ടുണ്്. ഇനിന്റയാരു
ആളയച്ചാൽ അഞ്ഞൂറും രൂടി
ന്റരാടുത്തയയ്ക്കാം. ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവ്
ക്പവർത്തിച്ച അത്ഭുദന്റത്ത ഓർത്ത് വി.
യൗസേപ്പിതാവിനു അസേഹം നന്ദി
അറിയിച്ചു. ഇതുസപാന്റല വിശുദ്ധ
ന്റയൗസേപ്പ് പിതാവിന്ന്ററ മാദ്ധയസ്ഥം
മൂലം നിരവധി അനുക്രഹ ോക്ഷയങ്ങൾ
വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ
ീവിതത്തിലുണ്്.

പിതാവിന്റന ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടുന്ന്്ധാരാളം അനുക്രഹങ്ങൾ
നൽരുന്നതാണ്. മാർ യൗസേപ്പിന്റന പറ്റി
രൂടുതലായി ഭക്തി
ക്പചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്
അോധാരണമായ േിദ്ധിരളും
ദാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. മാർ
യൗസേപ്പിസനാടു
അസപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളന്റതാന്നും
തിരസ്ക്കരിക്കന്റപ്പട്ടിട്ടില് എന്നതാണ്
വി.അെസക്തേയാ
ക്പസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ
ഉത്തമ ക്രിസ്തീയ ീവിതം
നയിക്കുന്നതിൽ ആദ്ധയാത്മിരവും
ഭൗതിരവുമായിട്ടുള്ള അസനരം നന്മരൾ
ലഭിക്കുന്നതിനും മാർ യൗസേപ്പിസനാടുള്ള
ഭക്തി ഏന്ററ ഉപരരിക്കും.

പം
മഹാമാദ്ധയസ്ഥനായ മാർ യൗസേസപ്പ!
അങ്ങിൽ അഭയം ക്പാപിച്ചിരിക്കുന്നവന്റര
അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഉസപക്ഷിക്കുരയില്.
അവരുന്റട ആദ്ധയാത്മിരവും
ഭൗതിരവുമായ ആവശയങ്ങന്റള
അവിടുന്ന്്ോധിച്ചു ന്റരാടുക്കുന്നു.
അവന്റര എല്ാ വിപത്തുരളിൽ നിന്നും
ക്പസതയരമായി ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്നും
അങ്ങ് രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. തിരുേഭയുന്റട
പാലരനും ോർവക്തിര മദ്ധയസ്ഥനുമായ
വന്ദയപിതാസവ, അസങ്ങ വത്സല മക്കളായ
ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ. തിരുേഭ
അഭിമുഖ്ീരരിക്കുന്ന വിപത്തുരന്റളയും
വി യപൂർവം തരണം ന്റചയ്യുവാന്
സവണ് അനുക്രഹം അസങ്ങ
ദിവയരുമാരനായ
ഈസശാമിശിഹാസയാടും
രനയരാംബിരസയാടും അസപക്ഷിച്ചു
ലഭിച്ചു തരണസമ.

േംഭവം
1847-ൽ ആരസ്റ്റ്്മാേം മാന്നാനന്റത്ത
ക്പസ്സിന്റെ ക്പവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു
മാേമായി. ആക്ശമത്തിന്റെ പണിയും
പുസരാരമിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ചാവറ
രുരയാസക്കാസ് ഏലിയാസ് അച്ചന്
ദീർഘമായ ഒരു യാക്ത രഴിഞ്ഞ്
ക്ഷീണിതനായി മാന്നാനത്ത്്
മടങ്ങിന്റയത്തിയസതയുള്ളൂ. വിവിധ
ക്പശ്നങ്ങൾ അസേഹന്റത്ത
വിഷമിപ്പിക്കുരയാണ്. ക്പസ്സിന്റല
സ ാലിക്കാർക്ക് ശപളം ന്റരാടുസക്കണ്
ദിവേം. പസക്ഷ, ഒരു ചില്ിക്കാശുസപാലും
ദരവശമില്. ആക്ശമം പണി മൂലം ഒരു
വലിയ രടബാദ്ധയതയുമുണ്്.
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1േവർഗ. 1 നന്മ. 1 ക്തിതവ.
വി. യൗസേപ്പുപിതാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

പരിശുദ്ധ രനയരയുന്റട നിർെലനായ
രാവൽക്കാരാ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ

ദദവരുമാരന്റെ വളർത്തുപിതാസവ,

(രർത്താസവ...)

മിശിഹായുന്റട

മിശിഹാന്റയ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥസന,

(മിശിഹാന്റയ...)

എക്തയും നീതിമാനായ വി. യൗസേസപ്പ,

രർത്താസവ, അനുക്രഹിക്കണസമ.

മഹാ വിരക്തനായ വി.യൗസേസപ്പ,

(രർത്താസവ...)

മഹാ വിസവരിയായ വി. യൗസേസപ്പ,

മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
സരൾക്കണസമ,

മഹാ ധീരനായ വി. യൗസേസപ്പ,

ാക്രതയുള്ള േംരക്ഷരാ,

അതയന്തം അനുേരണയുള്ള വി.
യൗസേസപ്പ,

(മിശിഹാന്റയ...)
മിശിഹാന്റയ, ഞങ്ങളുന്റട ക്പാർത്ഥന
ദരന്റക്കാള്ളണസമ.

മഹാ വിശവസ്തനായ വി. യൗസേസപ്പ,
ക്ഷമയുന്റട ദർപ്പണസമ,

(മിശിഹാന്റയ...)

ദാരിക്ദയത്തിന്റെ സ്സനഹിതാ,

േവർഗസ്ഥനായ പിതാസവ,

ന്റതാഴിലാളിരളുന്റട മാതൃരസയ,

(ഞങ്ങന്റള അനുക്രഹിക്കണസമ)

രുടുംബ ീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരസമ,

സലാരരക്ഷരനായ ക്രിസ്തുസവ,

രനയരരളുന്റട േംരക്ഷരാ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദദവസമ,

രുടുംബങ്ങളുന്റട ആധാരസമ,

ഏരദദവമായിരിക്കുന്ന പ. ക്തിതവസമ,

നിർഭാരയരുന്റട ആശവാേസമ,

.
സരാരിരളുന്റട ആക്ശയസമ,

പരിശുദ്ധ മറിയസമ,
(ഞങ്ങൾക്കു സവണ്ി അസപക്ഷിക്കണസമ)

മരണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുന്റട
മദ്ധയസ്ഥാ,

വിശുദ്ധ യൗസേസപ്പ,

പിശാചുക്കളുന്റട പരിക്ഭമസമ,

ദാവീദിന്റെ വിശിഷ്ട േന്താനസമ,

തിരുസ്സഭയുന്റട പാലരാ,

സരാക്തപിതാക്കളുന്റട ക്പരാശസമ,

ഭൂസലാരപാപ....(3)

ദദവ നനിയുന്റട ഭർത്താസവ,
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(നായരന്) ദദവം അസേഹന്റത്ത തന്റെ
ഭവനത്തിന്റെ അധിരാരിയായി
നിയമിച്ചു.

പുക്തനായിട്ട് േവീരരിസക്കണസമ.
ഞങ്ങളുന്റട ആത്മശരീര ശക്തുക്കളിൽ
നിന്നും പരിരക്ഷിക്കണസമ. എല്ാ
രാലങ്ങളിലും ആവശയങ്ങളിലും
ഞങ്ങൾക്ക് ആലംബമായിരിസക്കണസമ.
ീവിതരാലത്തും മരണാവേരങ്ങളിൽ
വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവയരുമാരസനാടും
പരിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായ
രനയരാംബിരസയാടും ഞങ്ങൾക്കു
സവണ്ി മാദ്ധയസ്ഥം വഹിസക്കണസമ. ഈ
രുടുംബന്റത്ത (േമൂഹന്റത്ത) അസങ്ങയ്ക്ക്
ക്പിയങ്കരമാക്കിത്തീർക്കുര. ഞങ്ങൾ
ഉത്തമ ക്രിസ്തയാനിരളായി
ീവിക്കാന്റമന്നും ഈസശാമിശിഹാസയയും
ദദവ നനിസയയും അങ്ങസയയും
വിശവസ്തതാപൂർവം സേവിക്കാം
എന്നും ക്പതിജ്ഞ ന്റചയ്യുന്നു. ഞങ്ങന്റള
അനുക്രഹിസക്കണസമ. ആസെന്.
_________________

(േമൂഹം) തന്റെ േരല
േപത്തുരളുന്റടയും നായരനുമാക്കി.
ക്പാർത്ഥിക്കാം
അതയന്തം നിർെലമായ പരിശുദ്ധ
രനയരയ്ക്കു ഭർത്താവായി നീതിമാനും
വിസവരിയും വിശുദ്ധനുമായ
യൗസേപ്പിന്റന ന്റതരന്റഞ്ഞടുത്ത ദദവസമ,
ീവിതത്തിന്റെ ക്പയാേങ്ങളിലും
സവദനരളിലും മുഴുരിയിരിക്കുന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് ആശവാേവും ആക്ശയവും
നൽരുന്ന പിതാവായി അസേഹന്റത്ത
നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ഈ പിതാവിന്റെ മാദ്ധയസ്ഥം വഴി എല്ാ
അനുക്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക്
നൽരണന്റമന്റയന്ന് ഞങ്ങൾ
അസപക്ഷിക്കുന്നു. ആസെന്.
േുരൃത പം
തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായ
പിതാസവ, ഞങ്ങളുന്റട ഭവനത്തിന്റെ
നാഥനായിരിസക്കണസമ.
മാർ യൗസേപ്പിതാവിസനാടുള്ള
ക്പതിഷ്ഠാ പം
എല്ാ രുടുംബത്തിലും വച്ച് ഏറ്റവും
പരിശുദ്ധമായ തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ
നാഥനായി ദദവത്താൽ
ന്റതരന്റഞ്ഞടുക്കന്റപ്പട്ട മഹാത്മാവായ മാർ
യൗസേസപ്പ, ഈ രുടുംബത്തിന്റെയും
തലവന് എന്ന സ്ഥാനം അങ്ങ്
വഹിക്കണസമ. ഈ ക്ഷണം മുതൽ
അങ്ങന്റയ പിതാവും മദ്ധയസ്ഥനും
മാർരദർശിയുമായി ഞങ്ങൾ
അംരീരരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുന്റട
ആത്മശരീരങ്ങളും വസ്തുവരരളും
മന്ററ്റല്ാം ഞങ്ങളുന്റട മരണവും അസങ്ങ
ക്പസതയര േംരക്ഷണയിൽ ഞങ്ങൾ
ഭരസമൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങന്റള അസങ്ങ
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