
ஜூன் மாதம் இயேசுவின் திரு இதேத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 

 

 

தாழ்ச்சியும், தோளமும் நிறைந்த இதேயம! 

அன்புத் தீ சுடர்விட்டு எரியும் இதேயம! 

இதேங்களின் அரசும், றமேமுமான இதேயம! 

ஆறுதல் அறனத்தின் ஊற்ைான இதேயம! 
எங்கள் உயிரும் வாழ்வுமான 

இயேசுவின் திரு இதேயம! 

எங்கள் யமல் இரக்கமாயிரும். 

ஆமமன். 

 

 

 

 

 

 



இயேசுவின் திருஇதேத்திற்கு குடும்பங்கறள அர்ப்பணிக்கும் மெபம்: 

இயேசுவின் திருஇதேயே எங்கள் குடும்பங்களை உேக்கு 

அர்ப்பணிக்கின்ய ோம். நன்றி கூறுகின்ய ோம். எங்களை ஆசீர்வதியும். 

எப்பபோழுதும் இள ப்பிரசன்னத்ளத உணர்ந்து வோழ வரம் தோரும். 

பலவீனர்களுக்கு பலத்ளதயும் பசல்வம் உளைேவர்கள் பி ருக்கு 

உதவிபசய்யும் நல்ல ேனத்ளதயும் தந்தருளும். விதளவகளுக்கும், 

அநோளதபிள்ளைகளுக்கும் நோங்கள் உதவிேோய் இருக்கச் பசய்தருளும். 

சிள யில், தனிளேயில், யநோயில், துன்பத்தில் இருக்கின் வர்களை 

ஆசீர்வதியும். உலகிலுள்ை ஒவ்பவோரு குழந்ளதகளுக்கும் 

விசுவோசத்ளதயும், பதய்வ பேத்ளதயும், நல்ல ஒழுக்கத்ளதயும், 

பணிளவயும், அறிளவயும், தந்தருளும். ேரண தருவோயில் 

இருக்கி வர்களை நோள்யதோறும் சந்தித்தருளும். ஆன்ேோக்களை 

விண்ணகத்தில் யசர்த்தருளும். எங்கள் அளனவருக்கும் 

அளைக்கலேோகவும், தஞ்சேோகவும் சோகும் தருவோயில் உதவிேோகவும் 

இருந்தருளும். ஆபேன். 

 

 
 

அனுதின யவறைகறள ஒப்புக் மகாடுக்கும் மெபம்: 

பதய்வீகத் பதோழிலோளிேோகிே இயேசுயவ, அடியேன் இன்று 

பசய்யும் பெபங்களையும், பதோழில்களையும், எனக்கு ஏற்படும் 

களைப்பு, ஆேோசம், துன்ப வருத்தங்கள் அளனத்ளதயும், 

பதோழிலோளிகளின் ேனந்திரும்புதலுக்கோகவும், அர்ச்சிப்புக்கோகவும் 

யதவரீருக்கு ஒப்புக்பகோடுக்கிய ன். -ஆபேன். 

 

இயேசுவின் திரு இருதேயே, உேது அரசு வருக! 

நோசயரத்து அன்ளனயே, எங்களுக்கோக யவண்டிக்பகோள்ளும். 

பதோழிலோைரின் ேோதிரிேோகிே புனித சூளசேப்பயர, எங்களுக்கோக 

யவண்டிக்பகோள்ளும். 
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காணிக்றக மஜபம்: 

இயேசுவின் திரு இருதேயே! நோங்கள் கட்டிக்பகோள்ளும் 

துயரோகங்களுக்குப் பரிகோரேோகவும் யதவரீர் திருப்பீைத்தில் ஓேோேல் 

உம்ளேத்தோயன பலிேோக ஒப்புக்பகோடுக்கும் சகல கருத்துக்களுக்கோகவும், 

அடியேன் இன்று பசய்யும் பெபங்களையும், கிரிளேகளையும், 

படுந்துன்ப வருத்தங்களையும், தூே கன்னிேரிேோயின் ேோசில்லோத திரு 

இருதேத்தின் வழிேோக உேக்கு ஒப்புக்யகோடுக்கிய ன் சுவோமி. 

 

இந்த ேோதத்திற்கும் இந்த நோளுக்கும் சளபேோருக்கும் குறிக்கப்பட்ை 

சகல கருத்துக்களுக்கோகவும் வியசஷேோய் அளவகளை 

ஒப்புக்பகோடுக்கிய ன் சுவோமி -ஆபேன். 

 

 

 

இரவுச்  மெபம்: 

எல்ைாம் வல்ை இறைவா! 

அறனத்திற்கும் முதலும் முடிவுமான ஆண்டவயர!  

உம்றம ஆராதிக்கியைன்! என்றன உண்டாக்கி, கிறிஸ்தவனாக்கி உம் ஒயர 

திருமகனின் இரத்ததால் என்றன மீட்டயதாடு, இந்த இரவு யேரத்தில் 

என்றன காப்பாற்றிேதற்கு உமக்கு ேன்றி கூறுகியைன்! 

இன்று பாவத்தில் என்றன காப்பாற்றி எல்ைா தீங்கிலிருந்தும் மீட்டருள 

உம்றம மன்ைாடுகின்யைன். ஆமமன்! 

 



 

இயேசுவின் திருஇருதே மன்ைாட்டு மாறை: 

ஆண்ைவயர இரக்கேோயிரும் 

கிறிஸ்துயவ இரக்கேோயிரும் 

ஆண்ைவயர இரக்கேோயிரும் 

கிறிஸ்துயவ எங்கள் ேன் ோட்ளைக் யகட்ைருளும் 

கிறிஸ்துயவ எங்கள் ேன் ோட்ளை நன் ோய்க் யகட்ைருளும் 

விண்ணகத்திலிருக்கி  தந்ளதேோம் இள வோ 

எங்கள் யேல் இரக்கேோயிரும் 

உலகத்ளத மீட்ை சுதனோகிே இள வோ 

தூே ஆவிேோகிே இள வோ 

என்றும் வோழும் பிதோவின் திருச்சுதனோகிே 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

புனித கன்னித்தோயின் வயிற்றில் தூே ஆவிேோல் உருவோன இயேசுவின் 

திருஇதேயே 

யதவவோர்த்ளதேோன சுதயனோடு ஒயர பபோருைோய் ஒன்றித்திருக்கும் 

இயேசுவின் திருஇதேயே 
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அைவற்  ேருத்துவப் பிரதோபம் நிள ந்த 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

இள வனுளைே அர்ச்சிக்கப்பட்ை ஆலேேோகிே 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

அதிஉன்னத ஆண்ைவரின் உள விைேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

இள வனின் இல்லமும் விண்ணகவோசலுேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

அன்புத்தீ சுவோசித்து எரியும் சூளைேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

தேோைமும் சியநகமும் நிள ந்த இயேசுவின் திருஇதேயே 

சகல புண்ணிேங்களும் முழுளேேோக நிள ேப்பபற்  

இயேசுவின் திருஇதேயே 

எல்லோ ஆரோதளனப் புகழ்ச்சிக்கும் முற்றும் உரிே 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

இதேங்களுக்பகல்லோம் அரசும், அளவகளின் ளேேஇைமுேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

ஞோனமும் அறிவும் நிள ந்த முழுநிள ச் பசல்வேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

இள த்தன்ளே முழுளேேோகத் தங்கிவழியும் 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

உேது பிதோவுக்கு உகந்த பிரிே யநசமுள்ை இயேசுவின் திருஇதேயே 

உம்மில் நிள ந்துள்ை நன்ளேகளை நோங்கள் அளனவரும் பபற்று 

ேகிழச் பசய்யும் இயேசுவின் திருஇதேயே 

நித்திே சிகரங்களின் ஆளசேோகிே இயேசுவின் திருஇதேயே 

பபோறுளேயும் மிகுந்த தேோைமும் உள்ை 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

உம்ளே ேன் ோடி யவண்டும் அளனவருக்கும் நிள ளவேளிக்கும் 

தோரோைேோன இயேசுவின் திருஇதேயே 



வோழ்வுக்கும் புனித நிளலக்கும் ஊற் ோன இயேசுவின் திருஇதேயே 

எங்கள் போவங்களின் ேன்னிப்புக்யகற்  பரிகோரேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

ேரணம் வளரயும் கீழ்ப்படிந்திருந்த இயேசுவின் திருஇதேயே 

ஈட்டிேோல் குத்தி ஊடுருவப்பட்ை இயேசுவின் திருஇதேயே 

ஆறுதல் அளனத்தின் ஊற் ோன இயேசுவின் திருஇதேயே 

எங்கள் உயிரும் உயிர்ப்புேோன இயேசுவின் திருஇதேயே 

போவங்களின் பலிேோன இயேசுவின் திருஇதேயே 

உம்மிைம் நம்பிக்ளக ளவத்திருப்பவர்களுக்கு மீட்போன இயேசுவின் 

திருஇதேயே 

உம்மில் இ ப்பவர்களின் நம்பிக்ளகேோன 

இயேசுவின் திருஇதேயே 

எல்லோப் புனிதர்களின் ஆனந்தேோகிே இயேசுவின் திருஇதேயே 

உலகத்தின் போவங்களைப் யபோக்கும் இள வனின் பசம்ேறியே – 3 

எங்கள் போவங்களைப் பபோறுத்தருளும் 

எங்கள் ேன் ோட்ளைக் யகட்ைருளும் 

எங்களைத் தளே பசய்து மீட்ைருளும் 

இதேத்தில் தோழ்ச்சியும் சோந்தமுள்ை இயேசுயவ 

எங்கள் இதேம் உேது இதேத்துக்கு ஒத்திருக்கச் பசய்தருளும். 

 

மன்ைாடுயவாமாக: 

என்றும் வோழும் எல்லோம் வல்ல இள வோ, உேது அன்புத் திருேகனின் 

இதேத்ளதயும் அவர் போவிகளுக்கோக உேக்குச் பசலுத்தின 

பரிகோரத்ளதயும் வணக்க புகழ்ச்சிகளையும் தளேகூர்ந்து 

கண்யணோக்கிேருளும். உேது இரக்கத்ளத ேன் ோடுகி வர்களுக்கு நீர் 

இரங்கி ேன்னிப்பளித்தருளும். உம்யேோடு தூே ஆவியின் ஒன்றிப்பில் 

என்ப ன்றும் வோழ்ந்து ஆட்சி பசய்கின்  எங்கள் ஆண்ைவரும் உம் 



திருேகனுேோகிே அயத இயேசு கிறிஸ்து வழிேோக உம்ளே 

ேன் ோடுகிய ோம். ஆபேன். 

 

இயேசுோதருறடே திருஇதேத்துக்கு தன்றன ஒப்புக்மகாடுக்கும் மெபம் 
(புனித மார்கரீத்து மரிோ) 

 
இயேசு நோதருளைே திரு இதேத்துக்கு எளியேன் (…பபேர்) என்ளனயே 

ளகேளித்து ஒப்புக் பகோடுக்கிய ன். என்னில் உள்ைதும் எனக்கு 

உள்ைதுேோன அளனத்தும் அத்திரு இதேத்ளத அன்ப பசய்து புகழ்ந்து 

வணங்கும்படிேோக, என்ளன, என் உயிளர, என் பசேல்களை, எனக்கு 

யநரிடும் இன்ப துன்பங்களைபேல்லோம் அந்த திரு இதேத்துக்குப் 

போதகோணிக்ளகேோக்குகிய ன். திவ்விே இதேத்துக்யக நோன் முழுவதும் 

பசோந்தேோய் இருப்யபன். அதற்கு வருத்தம் தரக்கூடிே அளனத்ளதயும் 

முழுேனத்யதோடு பவறுத்துத் தள்ளுயவன். திரு இதேத்தின் மீது 

எனக்குள்ை அன்ளப எண்பிக்க இேன் பதல்லோம் பசய்யவன். இதுயவ 

என் உறுதி ேோ ோத தீர்ேோனம். 

 



இனிே திரு இதேயே! நீயர என் அன்புக்பகல்லோம் முற்றும் உரிேவர், நீயர 

என் உயிரின் ஒயர கோவல். என் மீட்பில் தைரோத நம்பிக்ளக நீயர. நீயர என் 

பலவீனத்ளதப் யபோக்கும் ேருந்து. என் குற் ங் குள களைப் 

பரிகரிப்பவர் நீயர. என் உயிர் பிரியும் யவளையில் எனக்கு நிளலேோன 

அளைக்கலம் நீயர. ஓ, தேோைம் நிள ந்த இயேசுவின் திரு இதேயே! உம் 

பரே தந்ளதயின் சமூகத்தில் நீயர எனக்கோக ேன் ோடி, அவருளைே 

நீதியின் யகோபோக்கிளன என்யேல் விழோதபடி தடுத்தருளும். ஓ, அன்புப் 

பபருக்கோன இயேசுவின் திரு இதேயே! என் பலவீனத்ளத எண்;ணி 

அஞ்சும் அயத யவளையில், உம் தேோைத்ளதயும் எண்ணி என் நம்பிக்ளக 

முழுவளதயும் உம் யபரில் ளவக்கிய ன். 

எனயவ, உேக்கு விருப்பம் அல்லோதது எதுவும் என்னிைம் இருந்தோல், 

அளத உேது அன்புத் தீயில் சுட்பைரித்தருளும். நோன் உம்ளே ஒரு 

யபோதும் ே வோேலும், உம்ளேவிட்டுப் பரிேோேலும் இருக்க, உம் தூே 

அன்ளப என் இதேத்தில் பதிப்பித்தருளும். உம் அடிளேேோக வோழ்வதும் 

இ ப்பதுயே என் ஓயர யப ோக எண்ணியிருப்பதோல், என் பபேளர உம் 

திரு இதேத்தில் எழுதி ளவத்தருைக் பகஞ்சி ேன் ோடுகிய ன் - ஆபேன். 
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