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அன்பியக் கூட்டத்தில் சிலுவைப் பாவை  
 

அன்பின் ஆண்டலாகி இயசு கிறிஸ்துயல, உது கல்லாரி 
பாதையில் எங்கள் அன்பி குடும்பங்களின் பாைங்கதரயும் 

பதிக்கின்யமாம்.  
முன்னுரர:  
நாம் அரைவரும் திைந்தைாறும் செல்லும் பாரை ஒன்று உள்ளது. 
அப்பாரை இன்பமாகவும் இருக்கலாம், துன்பமாகவும் இருக்கலாம், 
ஏன் இரண்டும் கலந்ை நடுநிரலயாகவும் இருக்கலாம். எந்ைப் 
பாரையாக இருந்ைாலும் ெரி, அந்ைப் பாரை நம்ரம எங்தகா ஓர் 
இடத்திற்கு அரழத்துச் செல்கிறது அல்லவா? ஆைால் அந்ை 
பாரை இரறவனின் அன்பு வழியில் நம்ரம அரழத்துச் 
செல்கிறைா? என்று எண்ணிப் பார்ப்பதை நம் அரைவரின் 
அன்றாடக் கவைமாக இருத்ைல் தவண்டும். நமது எல்லா 
செயல்களும், எண்ணங்களும், தபசும் சொற்களும், செல்லும் 
வழிகளும் நம்ரம விண்ணக வீட்டிற்கு அரழத்துச் செல்லாது 
மாறாக, குறிப்பிட்ட சில தூய்ரமயாை அன்புச் செயல்களும், 
நல்ல வழிகளும் மட்டுதம அரழத்துச் செல்லும். 
 
அந்ைக் குறிப்பிட்ட பாரையில் சகாஞ்ெம் பாரம் இருக்கும் மற்றும் 
கடிைமும் இருக்கும். ஏன், கண்ணீர்கூட இருக்கும். அந்ைப் 
பாரைதய இதைா இந்ை சிலுரவப்பாரை. இதில் நாம் அரைவரும் 
சைாடர்ந்து பயணம் சென்று சகாண்டிருந்ைால் இறுதியில் நமக்கு 
இன்பப் பாரையாை மீட்புப் பாரைரய அரடயலாம். எைதவ, 
இதைா இந்ைச் சுரமயாை பாரையிதல, கல்வாரி அன்பர் 
ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவுடன் இரணந்து நாம் 
அரைவரும் தெர்ந்து இப்சபாழுது இந்ை அன்பியக் கூட்டத்தின் 
வழியாக நமது பாைங்கரளயும் பதிப்தபாம் வாருங்கள்.  
 
(வ்வலாரு ஸ்ையத்தின் இறுதியிலும் கர்த்ைர் கற்பித்ை வெபம், ங்கர 
லார்த்தை வெபம், ைத்திருத்துல புகழ் ஆகிலற்தமச் வொல்யவும்)   
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முைல் நிதய 
  நீதிக்குத் ைண்டவை தீர்ப்பு  

அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
குற்றமற்றவர். ஆைால், அநியாயமாகதவ தீர்ப்பிடப்பட்டார். 
எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எம் அன்பிய குடும்பங்களில் நாங்கள் 
யாரரயும் தீர்ப்பிடாமலும், யார்மீதும் வீண்பழி சுமத்ைாமலும், 
குடும்பத்திலும், அன்பியத்திலும், பங்கிலும் அரைவர் மீதும் அன்பு 
செய்து வாழ எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு இந்ை உம் 
அருள்வரம்ைாரும்.  
 
செபம்: ஒ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம்ைாரும்.ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்:  மரித்ை விசுவாசிகளுரடய 
ஆத்துமாக்கள் இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய 
ெமாைாைத்தில் இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.   
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இண்டாம் நிதய  
பாரமாை சிலுவை சுமத்ைப்படுைல்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர். 
  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
பாரமாைச் சிலுரவரய நமது தீயச் செயல்களுக்காகச் 
சுமக்கிறார். எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எம் அன்பிய 
குடும்பங்களில் நாங்களும் யாருக்கும் பாரமாக இல்லாமல், எம் 
அனுதிை சுரமகரள நாங்கதள சுமந்து உம்ரமப் பின்பற்றி 
வாழவும், உம்ரமப்தபால் பிறரது சுரமகரள நாங்களும் 
ைாங்கவும், கனிவாை இையம் ைந்து எம் அன்பியத்ரை அர்ச்சித்து, 
எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு இந்ை அருள் வரம் ைாரும். 
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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மூன்மாம் நிதய 
இயயசு முைல் முவறயாக ைவரயில் விழுகிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து நமது 
அரைவர் பாவத்திற்காகவும், முைல் முரறயாக ைரரயில் 
விழுகின்றார். எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எம் அன்பியக்  
குடும்பங்களில் நாங்களும் பாவத்தில் ைவறி விழும் தபாது உமது 
அன்ரப உணர்ந்து எழவும், பாவத்தில் விழுகின்ற மற்ற அரை 
வரரயும் ைாங்கிப் பிடித்து உம் சைய்வீக அன்ரப அவர்களுக்கு 
எடுத்துச் சொல்லி திருத்ைவும் எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு 
இந்ை அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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நான்காம் நிதய 
சிலுவை ைழியில் இயயசு கிறிஸ்து ைன் ைாவயச் சந்திக்கிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து ைன் 
ைாய் தூய அன்ரை மரியா அவர்கரளச் ெந்திக்கிறார். ஓர் எளிய 
சபண்ணாக நாெதரத்தில் வாழ்ந்ை அன்ரைரய முைலில் இதயசு 
கிறிஸ்து ைான் ெந்தித்ைார். இறுதிவரர அன்புக் காட்டிைார். 
எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எம் அன்பியக் குடும்பங்களில் 
நாங்களும் வயைாை எம் சபற்தறார்கள் மற்றும் எல்லா 
சபரியவர்கரளயும் அன்பு செய்து, அவர்களுக்கு நல்ல மதிப்பும், 
மரியாரையும் சகாடுத்து உம்ரமப்தபால் தூய அன்ரப 
அவர்களுக்கு காட்டி வாழ எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு 
இந்ை உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
 
 
 

 
 



6 

ஐந்ைாம் நிதய 
சீயமான் யைாள் ககாடுத்து உைவி புரிகிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில் : அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவுக்கு 
சீதயான் என்பவர் உைவி செய்கிறார். எங்கள் கல்வாரி அன்தப! 
எம் அன்பியக் குடும்பங்களில் சீதமாரைப்தபால நாங்களும் பிறர் 
துன்பங்களில் தைாள் சகாடுக்கவும், அன்பு தைரவப்படுதவாருக்கு 
அன்புக் காட்டவும், அரை உமக்சகை உண்ரமயாக செய்யவும் 
எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கும் இந்ை உம் அருள் வரம் 
ைாரும்.  
 
செபம் : ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாக 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவன். ஆசமன்.  
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ஆமாம் நிதய 
இயயசு கிறிஸ்துவின் கைய்வீகத் திருமுகத்வைத் துவடக்கிறார் வீரப்கபண் 

புனிை கையராணிக்கா  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசுவின் சைய்வீகத் 
திருமுகத்ரை சவதராணிக்கா துரடக்கிறார். எங்கள் கல்வாரி 
அன்தப வீரப் சபண் புனிை சவதராணிக்கா, உம் சைய்வீகத் 
திருமுகத்ரை துரடக்க உம்ரமத் தைடி ஓடி வந்ைதுதபால, எங்கள் 
அன்பியத்தின் வழியாக பங்கு ஆலயத்திலும், அன்பியக் 
கூட்டங்களிலும் நரடசபறும் அரைத்து வழிபாடுகளிலும், 
செபங்களிலும், நற்செயல்களிலும் கலந்துசகாண்டு அைன் 
வழியாக நாங்களும் உம் கல்வாரித் திருமுகத்ரை துரடக்க 
எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கும் இந்ை அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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ஏறாம் நிதய  
இயயசு கிறிஸ்து இரண்டாம் முவறயாகக் கீயே விழுகிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர் : ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
சிலுரவயின் பாரத்ைால் மீண்டும் கீதழ விழுகின்றார். எங்கள் 
கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் மைம் திருந்ைாமல் திரும்பத் திரும்ப 
செய்ை பாவங்களுக்காக இப்தபாதும்கூட நீர் மீண்டும் கீதழ 
விழுகின்றீர். நாங்கள் இனிதமல் பாவம் செய்யாமலும், உம்ரம 
மை தநாகச் செய்யாமலும் இருக்க எங்கள் அன்பியக் 
குடும்பங்களுக்கு உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக் கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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எட்டாம் நிதய 
எருசயலம் கபண்களுக்கு இயயசு கிறிஸ்துவின் ஆறுைல் கமாழி  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
எருெதலம் மகளிர்களுக்கு ஆறுைல் சமாழி கூறுகின்றார். எங்கள் 
கல்வாரி அன்தப, எங்கள் பாவங்கரள நாங்கள் நிரைத்து 
வருந்தி மன்னிப்பு தகட்கின்தறாம். திருந்தி மீண்டும் புது வாழ்வு 
சபற்று உம் அறிவுரரப்படி வாழவும், எங்கள் பிள்ரளகள் உம் 
அருள் பணிக்கும் மற்றும் ஆலய வழிபாடுகளிலும், அன்பியக் 
கூட்டங்களிலும் கலந்து சகாண்டு உம் அன்ரபச் சுரவக்க 
எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனு ரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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ன்பைாம் நிதய 
இயயசு கிறிஸ்து மூன்றாம் முவற கீயே விழுகிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
மூன்றாம் முரறயாக மீண்டும் கீதழ விழுகின்றார். எங்கள் 
கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் உமது சைய்வீக அன்ரப இழக்கும் 
அளவுக்கு முழுரமயாகப் பாவத்தில் மூழ்கி விட்தடாம். எங்கள் 
பாவ வாழ்க்ரகக்காக நீர் எத்ைரை முரறைான் வீழ்வீர். 
எங்கரள மன்னியும். எங்கரளத் ைள்ளி விடாதையும். எங்கள் 
பாவ வாழ்வின் இக்கட்டுக்கரள உமது வல்லரமயால் 
உரடத்சைறிந்து உம் அன்பில் நிரறந்து நாங்கள் அரைவரும் 
வாழ, எங்கள் தமல் இரக்கம் ரவயும். எங்கள் அன்பியக் 
குடும்பங்களுக்கு உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற் பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவை. ஆசமன்.  
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பத்ைாம் நிதய  
இயசு கிறிஸ்துவின் ஆதடகள் கதரப்படுகின்மன  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம். 
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 
ஆரடகரள கரளந்து மிகவும் சகாடூரமாக 
அவமாைப்படுத்ைப்படுகிறார். எங்கள் கல்வாரி அன்தப! எங்கள் 
சிந்ைரைகளில் உள்ள உலகப்பற்ரற அகற்றி, எக்காலமும் உமது 
கல்வாரி அன்ரப மட்டுதம நாடவும், நாங்கள் கவர்ச்சியாை 
உரடரய யும், ஆடம்பரமாை வாழ்ரவயும் ைவிர்த்து 
எப்சபாழுதும் உம்ரமப்தபாலதவ எளிய வாழ்க்ரக வாழ்ந்து 
எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாக உமக்கு ொன்று பகர எங்கள் 
அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு இந்ை உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாக 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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பதியனாமாம் நிதய 
இயயசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அவறகிறார்கள்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 
உடலில் ஆணிகள் பாய்கின்றை. இரத்ைம் வழிந்தைாடுகிறது. 
எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எங்கள் அரைவரின் மீட்புக்காக 
மரணம் வரர கீழ்ப்படிந்தீர். நாங்களும் எங்கள் வாழ்நாளில் 
உம்ரமப்தபால் தீய செயல்கள், சபாறாரம, சுயநலம், பிறரர 
பழிவாங்குவது தபான்ற ஆணிகரள அகற்றிவிட்டு, அன்பு என்ற 
புண் ஆற்றும் மருந்ைாக எம் அன்பியத்திலும், எம் குடும்பத்திலும் 
செயல்பட்டு உமது திருவுளப்படி நாங்கள் அரைவரும் நடக்க 
எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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பனிவண்டாம் நிதய  
இயயசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்து 
விண்ணுக்கும், மண்ணுக்கும் இரடதய உயிர் விடுகின்றார். 
எங்கள் கல்வாரி அன்தப, எங்கள் வாழ்வின் இறுதி தநரம்வரர 
உப்ரமப்தபால் வாழ்ந்து எங்கள் இையத் திலும், உைட்டிலும் 
இதயசு என்ற உம் திருப்சபயர் மட்டும் எப்சபாழுதும் இருக் 
கட்டும். நாங்கள் நல்ல மரணம் அரடயவும், எங்கள் அன்பியக் 
குடும்பங்கள் உமது மறு உலக வாழ்ரவ மைதில் நிறுத்தி 
வாழ்ந்திடவும் உம் அருள் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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பதின்மூன்மாம் நிதய  
இயயசு கிறிஸ்துவின் திருஉடல் தூய அன்வை மாமரி மடியில்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 
திருஉடல் தூய அன்ரை மாமரி மடிமீது கிடத்ைப்பட்டது. எங்கள் 
கல்வாரி அன்தப, உம் தூய ைாரயப் தபால் எங்கள் அன்பியக் 
குடும்பங்களில் உள்ள நாங்கள் அரைவரும் எங்கள் ைாய், 
ைந்ரைரயயும் உண்ரமயாை அன்பிைால் ைாங்கி நிற்கவும், 
முதிர்ந்ை வயதில் அவர்கரளப் சபாறுரமதயாடு பராமரிக்கவும், 
எம் உள்ளத்தில் உம் இரக்கத்ரை ரவத்ைருளும். உம் திரு 
இரத்ைத்ைால், எம் அன்பிய குடும்பங்களின் உள்ளத்ரை 
தூய்ரமயாக்க உம் அருள் வரம் ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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பதிநான்காம் நிதய  
இயயசுவின் உடல் கல்லவறயில் அடக்கம்  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
 
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் 
திருஉடரவக் கல்லரறயில் அடக்கம் செய்கிறார்கள். எங்கள் 
கல்வாரி அன்தப, எங்கள் பாவங்களுக்காக சிலுரவ மரணம் 
ஏற்ற இதயசு கிறிஸ்துதவ, நாங்கள் அரைவரும் எங்கள் 
எல்லாவிை பாவங்கரளயும் புரைத்துவிட்டு, உமது மீட்பின் 
பலரை எங்கள் அன்பியக் குடும்பங்கள் சபற்று மறு உலக 
வாழ்வில் உம்ரம முழுமுகமாய்க் கண்டு மகிழ உம் அருள் வரம் 
ைாரும்.  
 
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் 
விண்ணகப் தபரின்பத்தில் பங்கு சகாள்ள எங்களுக்கு உம் அருள் 
வரம் ைாரும். ஆசமன்.  
 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
 
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
அரைவரின் இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய 
ெமாைாைத்தில் இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.  
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பதிதனந்ைாம் நிதய  
இயயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு  

 
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: திவ்ய இதயசுதவ, உம்ரம ஆராதித்து 
வணங்கி உமக்கு நன்றியறிந்ை தைாத்திரம் செய்கின்தறாம்.  
அரைவரின் பதில்: அதைசைன்றால் உமது பாரமாை 
சிலுரவரயக் சகாண்டு உலகத்ரை மீட்டு இரட்சித்தீர்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: ஆண்டவராகிய இதயசு கிறிஸ்துதவ, 
நீர்  எங்களின் பாவங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் செய்யப் பட்டு, 
சவற்றி வீரராக உயிர்த்தீர். எங்கள் கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் 
அரை வரும் உம்ரமப் தபால் ைங்கள் குடும்பத்திலும், 
அன்பியத்தின் வழியாகவும் உம் சைய்வீக  கல்வாரி அன்பிலும், 
பிறரன்பிலும், நீதி, தநர்ரம, மன்னிப்பு, சபாறுரம ஆகிய 
பண்புகளில் நிரறவுடன் வாழ்ந்து மரித்து, உயிர்த்து உம்முடன் 
வான் வீட்டில் உம் திருமுகத்ைரிெைத்தில் திைமும் மகிழ்ந்து 
வாழ்ந்திருக்க எம் அன்பியக் குடும்பங்களுக்கு உம் அருள் வரம் 
ைாரும்.  
செபம்: ஓ எம் தூய கல்வாரி அன்தப, நாங்கள் அரைவரும் 
உமது இந்ை நற்பண்புகரள எங்கள் அன்பியத்தின் வழியாகக் 
கரடபிடித்து வாழ்ந்து, இைன் வழியாக உம்தமாடு ஒருநாள் பங்கு 
சகாள்ள விண்ணகப் தபரின்பத்தில் எங்களுக்கு உம் அருள் வரம் 
ைாரும். ஆசமன்.  
அன்பியப் சபாறுப்பாளர்: எங்கள் தமல் ையவாயிரும் சுவாமி. 
ையவாயிரும்.  
அரைவரின் பதில்: மரித்ை விசுவாசிகளுரடய ஆத்துமாக்கள் 
இரறவனுரடய இரக்கத்திைால் நித்திய ெமாைாைத்தில் 
இரளப்பாறக்கடவது. ஆசமன்.    
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