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प्रस्तावना  

देवाचा शब्द मंगलकारी असतो. त्या एका शब्दांमुळे संपरू्ण पथृ्वी उदयास आली. देवाच्या एका शब्दाने या 

भतूलावर सजीव व ननजीव यांची नननमणती झाली, म्हर्नू देवाचा शब्द सुखकारी आहे. त्याने मन प्रसन्न होऊन जाते. 

देवाचा शब्द तहान व भकू सवण दूर करतो. म्हर्नू लुक शुभवतणमान अद्याय ११:२८ आवजूणन सांगते “जे देवाचे वचन 

ऐकतात आनर् पाळतात तेच खरे धन्य आहेत.” म्हर्नू निसतसभा पनवत्र शास्त्र वाचनावर भर देते. आपर् दररोज 

बायबल वाचन केले पानहजे. देव आज आपल्याला काय संदेश देत आहे ते जार्ले पानहजे. जो शब्द हजारो वर्ाण पवूी 

नलनहला गेला; देवाचा पे्रररे्ने तो नलनहण्यात आला त्यावर मनन केले पानहजे. निसतसभा आपल्यासाठी प्रत्येक नदवशी 

पनवत्र शास्त्रातनू वाचनाचे ननयोजन करते. दररोजचे बायबल वाचन आपल्याला येशचू्या जवळ आर्ते. देव स्वगणराज्य 

सोडून भतूलावर आम्हामध्ये रानहला व स्वगाणराज्य सवणसामान्यांसाठी खुले केले या तारर्ाच्या रहस्याची जार्ीव 

आपल्याला होते. आपल्या दनैदीन जीवनात बायबल वाचन वाढावे व प्रमेश्वराशी आपली जवळीक व्हावी म्हर्नू  

निस्तसुमने या नलखानाद्वारे देव शब्द यावर मनन/नचंतन नलनहले जाते. यामुळे बायबल मध्ये जो शब्द आहे त्याचा 

नक्की काय अर्ण असेल नकव्हां तो शब्द आपल्या जीवनाला कसा अनुसरून आहे या बद्दल हे नचंतन मागणदशणक आहे.  

जनू मनहन्यात निसतसभा अत्यंत महत्वाचे सर् साजरे करते म्हर्नू या मनहन्यात संुदर असे वचने ऐकायला 

नमळतात. मनहन्याच्या पनहल्या रनववारी ‘निस्ताचे अनतपनवत्र शरीर व रक्त’ याची आपर् आठवर् करतो. येशनेू जेव्हा 

आपल्या नशष्यासह शेवटचे भोजन घेतले तेव्हा त्याने द्राक्षरस व भाकरीचे रुपांतर सांकेनतक ररत्या आपल्या शरीरात व 

रक्तात केले. अश्याप्रकारे जेव्हा तीच निया नमस्सा बलीदानांमध्ये  केली जाते तेव्हा येश ूप्रत्यक्ष वेनदवर हजर असतो व 

त्याचे रक्त व शरीर देऊन आल्याला पनवत्र करत असतो. ११ जनू ‘येशचू्या पनवत्र हृदय’ हा सर् साजरा केला जातो. जसे 

येशचेू हृदय पनवत्र होते तसेच तो आपले हृदय क्षर्ो क्षर्ी पनवत्र करत असतो. २४ जनू बानिस्मा करर्ारा  योहान व २९ 

जनू संत नपटर आनर् पौल याचा सर् असतो. योहानने येशचू्या येण्यानवर्यी वतृ्त केले तर नपटर व पौल यांनी येश ूहाच 

एकमेव तारर्ारा याची घोर्र्ा व साक्ष जगाला नदली.  

तसेच, जनू मनहन्यात पावसाची अपेक्षा सवणत्र असते. नवशेर् म्हर्जे आपल्या महाराष्राला. आपल्या राज्यात 

अनेक दुष्काळ ग्रस्त भाग आहेत देवाने त्या भागात पावसाचा वर्ाणव करावा म्हर्नू आपर् येशकूडे नवशेर् प्रार्णना 

करतो. तसेच या करोना महामारीच्या काळात दु:खाचे सावट सवणत्र आहे. लोकांना अतोनात वेदना, संकटे व अडचर्ीना 

सामोरे जावे लागत आहे. शारीररक त्रास तर आहेच पर् माननसक त्रास सुद्धा आहे.  बायबल वाचन आपल्याला धीर देते, 

निस्ती नवश्वासानुसार देव आपल्या दू:खात आपल्या बरोबर आहे ह्याची जार्ीव प्रभ ू शब्द ग्रहर्ाने  ननमाणर् होते. 

येशनेूस्वतः दु:ख सहन केले आहे म्हर्नू तो आपले दु:ख समज ू शकतो. त्याने दु:ख सहन करत असताना फक्त 

देवाकडून संकटाला सामोरे जाण्यास धयण मनगतले. आपर् प्रभचू्या पाऊलावर पाउल ठेवनू जीवन जगायला आनर् 

संकटांना आनंदाने सामोरे जाण्यास नशकायला हवे. 

या मनहन्यात बायबल वाचन करत असताना देव शब्द आपल्याला काय मागणदशणन करतो त्यावर आपले लक्ष कें नद्रत 

करूया. दुसऱयांसाठी प्रार्णना करूया व संकटाला सामोरे जाण्यास परमेश्वराकडे धयण मागुया !    

 



१ जनू २०२१, मंगळवार 

फा. प्रनवर् नत्रभुवन ये. सं. 

तोबीत २:९-१४ 

माकण  १२:१३-१७ 

“कैसराचे ते कैसराला आनर् देवाचे ते देवाला  भरून द्या.” 

आजच्या शुभवतणमानामध्ये येशलूा वादनववादात सापडून त्याला दोर्ी ठरवण्याच्या 

र्ड्यंत्रामध्ये परुशी व हेरोदी येशलूा प्रश्न नवचारतात, कैसराला कर देरे् रास्त आहे की नाही? परुशी 

येशचूी परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु येश ूत्यांची मने ओळखतो त्यांचे दृष्ट नवचार ओळखतो. 

येश ूत्यांच्याकडे एक नारे् मागतो आनर् ते घेऊन येश ूत्यांना नवचारतो की यावर कोर्ाचा मुखवटा व 

लेख आहे.  ते त्याला म्हर्ाले  कैसराचा.  येशचेू उत्तर त्याच्या ज्ञानाचे आनर् हुशारीचा एक नमुना आहे. 

“कैसराचे ते कैसराला आनर् देवाचे ते देवाला भरून द्या.” यावर जेव्हा आपर् नवचार करतो तेव्हा 

आपल्याला  जार्ीव होते की देवाने मानवाला त्याच्या प्रतीमेप्रमारे् ननमाणर् केले आहे. आपल्यावर 

देवाचा अनधकार आहे. 

 कपटी व्यवहारामुळे मी देखील येशचूी परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करीत असतो. परंतु येश ूमाझे 

आंत: आनर् बाह्य मन जार्नू आहे. माझ्या खोल अंतर मनातील प्रत्येक नवचार तो जार्नू आहे आनर् 

माझी प्रत्येक बाह्य कृती तो पडताळतो.  त्यामुळे आपर् जसे आहोत तसेच नकंवा त्याच प्रमारे् वागरे् 

नकंवा नम्रपरे् आनर् देवाच्या इच्छेप्रमारे् जगरे् हे आपल्या नहताचे ठरेल. देवाला प्रर्म स्र्ान देरे् हे 

आपल्या प्रत्येकाचे कतणव्य आहे. त्यातच आपले समाधान आहे. आपल्या यशस्वी जीवनाचा मंत्र आहे. 

जेव्हा देव आपल्या जीवनामध्ये प्रर्म असतो, तेव्हा देवाचा आशीवाणद, कृपा, वात्सल्य आनर् त्याची 

पे्ररर्ा आपल्याला कधीच मागे पडू देत नाही.देवाला जार्नू घेरे्, त्याची आराधना कररे् हे आपले 

कतणव्य आहे. कॅर्ोनलक श्रद्धा ग्रंर् िमांक १ ते ३ ह्यामध्ये असे सांनगतले आहे, ‘परमेश्वराने त्याच्या 

नन:स्वार्ण व स्वयंस्फूतण पे्रमाने आपर्ास आनर् सवणकाही ननमाणर् केली आहे. आपर् परमेश्वराला 

ओळखावे, त्याच्यावर संपरू्ण हृदयाने पे्रम करावे, त्याच्या इच्छेनुसार सत्कृत्ये करीत राहावे आनर् 

जीवनाच्या शेवटी स्वगण सुख नमळावे यासाठी आपले जीवन आहे. 

 प्रार्णना: हे प्रभ ूमाझ्या जीवनातील प्रत्येक नदवस मी तुला अपणर् करावा म्हर्नू  तुझी कृपा दे. 

  



२ जनू २०२१, बुधवार   

संत मासेलीनीस  

फा. ऍन्र्ोनी नत्रभुवन ये. स. 

तोबीत ३:१-११अ, १६-१७अ  

माकण  १२:१८-२७  

“तो मेलेल्यांचा देव नव्हे तर नजवंत लोकांचा देव आहे.” 

आजच्या शुभवतणमानात सदुकी लोकांनी पुनरुस्र्ांनाशी संबंनधत नवर्यांवर प्रश्न नवचारून 

त्याला चुकीचे ठरवण्याचे केनवलवारे् आनर् अयशस्वी प्रयत्न केले. 

राजकारर्ाशी संलग्न अशा त्यांच्या प्रश्नाला प्रभु येशनेू क्षर्ाधाणत उत्तर देवनू प्रभु येशनेू 

याआधी परुशी लोकांची कानउघाडर्ी केली होतीच आनर् स्वतःचे आत्मपरीक्षर् करण्यास भाग पाडले 

असे कालच्या वाचनात नदसनू आले. ज्या प्रकारे आपर् समाजाशी नकंवा राजकारर्ाशी ननगडीत 

कायदे आनर् ननयम पाळून स्वतःला सुरनक्षत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतो तेवढेच नकंवा त्यापेक्षा 

अनधक प्रयत्न आपर् देवाशी प्रामानर्क राहण्यास आनर् त्याच्या आज्ञा पाळण्यास करायला हवे.  

  आजच्या शुभवतणमानात सदुकी  हे धमण शास्र जार्र्ारे लोक असनूही त्यांचा पुनरुस्र्ानावर 

नवश्वास नव्हता. प्रभलूा धमाणशी संबंनधत ननयमांशी प्रश्न नवचारून अडचर्ीत आर्ण्याचा त्यांचा कट 

होता. त्यांनी लग्न आनर् मतृ्यशूी संबंधीत असर्ारा प्रश्न प्रभसूमोर उपनस्र्त केला. शास्राला 

अनुसरूनच प्रभ ूयेशनेू त्यांना अचकू उत्तर नदले, “देव हा मेलेल्यांचा नव्हे तर तो जीवंतांचा देव आहे”. 

मरर्ानंतर आपर् शरीराने नव्हे तर आत्म्याने नजवंत असतो आनर् देवाच्या साननध्यात उपनस्र्त 

असतो म्हर्नू भतूलावरील मयाणनदत नातीगोती देवाच्या साननध्यात लोप पावतात नकंवा सवण आत्मे 

एकसमान असतात. ह्या जगात आपर् जीवन जगात असतांना देवाचा नवसर पडू देव ू नये. देव हा 

आपल्या सवण संबंधांचा कें द्र नबंद ूअसायला हवा कारर् त्यांच्या साननध््यात आपल्याला सत्य समजते 

आनर् त्याच्या मध्ये आपल्याला जीवनाचा खरा आनंद नमळतो.  

 

प्रार्णना:  हे प्रभ ूयेश ूनिस्ता, तुझ्या शब्दांवर परू्ण नवश्वास ठेवनू आम्ही देवावर परू्ण अंतकरनारे् आनर् 

शक्तीने पे्रम करावे आनर् जीवनाचा आनंद घ्यावा अशी कृपा दे. 

 

 

 

 

 

 



३ जनू २०२१, गुरुवार 

संत चार्लसस र्लवागा आणि सहकारी (युगांडा रक्तसाक्षी) 

ब्र. सुननल गायकवाड,ये.सं.   

तोनबत ६:१०-१२; ७:१,९-१२; १५-१६अ, ८:१,४-९अ  

माकण  १२:२८ब -३४ 

“त ूआपला देव, जो प्रभ ूआहे, त्याजवर संपिूस अंतकरिाने, संपिूस जीवाने, संपिूस मनाने आणि संपिूस 

शक्तीने प्रीती कर... जशी आपिावर तशी आपर्लया शेजाऱ्यावर प्रीती कर.” 

आज प्रभ ूयेश ूआपल्याला जीवनातील सवाणत संुदर आनर् सवाणत पावन असा ‘प्रीती’चा मलूमंत्र 

देतो. ‘पे्रम’ हेच आनंदाचे, शांतीचे आनर् मुक्तीचे साधन आहे. जन्मता:च देवाने आपल्याला पे्रमाचे 

वरदान नदलेले आहे आनर् मुक्त हस्ते त्या पे्रमाची उधळर् करण्यासाठी त्याने आपल्याला स्वातंत्र्य सुद्धा 

नदले आहे. प्रभ ू येश ू निस्त स्वतः पे्रमस्वरूप देवाचा पुत्र आनर् पे्रमाचा स्रोत आहे. त्याच्या सहवासाने 

आनर् त्याच्या दयेने आपर् सवाांसाठी पे्रमाचे ‘दान’ बनावे हीच त्याची इच्छा आहे.  

आजच्या शुभवतणमानात प्रभ ू येशनेू सांनगतल्या प्रमारे् ‘देवावर परू्ण अंतकरर्ाने, मनाने, 

जीवाने आनर् शक्तीने प्रीती कररे्’ ह्यातच जीवनाचे सार्णक आहे. देवावर का बरे पे्रम करावे? कारर्, 

देवाने आपल्याला त्याच्या पे्रमस्वरूप प्रतीरूपाचे असे बनवले आहे. देवावर पे्रम कररे् हे आपल्या 

स्वतःवर पे्रम करण्यासारखे आहे आनर् ह्या पे्रमाच्या देवार् घेवार्ीत आपल्या आजबूाजलूा असलेल्या 

आनर् वावरर्ाऱया आपल्या सवण बंध ूभनगनींना ह्या दवैी पे्रमाचा स्पशण झाल्यावाचनू राहर्ार नाही हेच 

सत्य आहे. आपल्या जीवनातनू दरवळर्ाऱया पे्रमाने जर इतरांना स्पशण केला नाही तर आपले जीवन हे 

पाण्यात असनूही कोरडा रानहलेल्या  दगडासारखे होईल. 

आज प्रत्येक मनुष्याला देवाच्या पे्रमाची जार्ीव होरे् खपू गरजेचे आहे आनर् ह्याच जार्ीवेने 

स्वतःवर आनर् शेजाऱयावर प्रीती करण्याची कृपा आपल्याला नमळत राहो हीच प्रार्णना. 

प्रार्णना: हे प्रभ ू येश ू निस्ता तुझ्या जीवनाद्वारे त ू आम्हाला ‘देवावर आनर् आपल्या शेजाऱयावर प्रीती’ 

करण्याचे नशकवले आहेस. तुझ्या इच्छेप्रमारे् पे्रमाचे जीवन जगनू आम्ही देवाला अनधक गौरव द्यावा 

अशी कृपा दे.  

 

 

 

 

 

 

 



४ जनू २०२१, शुिवार 

डी. फ्रानन्सस लोबो ये. सं. 

तोबीत ११:५-१५  

माकण  १२:३५-३७  

“णवशाल समुदाय त्याचे आनंदाने ऐकत होता.” 

आजच्या शुभवतणमानाच्या शेवटी आपर् ऐकतो की येशनेू नुकताच लोकांना उपदेश केला 

आनर् त्यांनी ते ऐकले आनर् ते “आनंदाने” ऐकले. येशचू्या नशक्षर्ामुळे त्यांना  खपू आनंद झाला. 

“मला प्रभमूध्ये आनंद आहे.” "तुझे शब्द नकती गोड आहेत." “मला तुझ्या आज्ञा आवडतात.” अशा 

अनेक प्रनतनिया कदानचत नदल्या गेल्या असतील. हे आनर् इतर बरेच संदभण येशचू्या शब्दांचा आनर् 

त्याच्या नशकवर्ीचा उल्लेख करून देतात. त्याचा शब्द आनर् त्याची उपनस्र्ती आपल्या जीवनात 

नवलक्षर् आनंददायक आहे. आपर्ही स्वतःला असे नवचारले पानहजे, "येशचू्या शब्दांमध्ये मला आनंद 

आहे काय?"  

बऱ याचदा आपर् निस्ताच्या शब्दांना आपल्या आयुष्यात फार नवशेर् रीतीने पाहत नाही. त्या 

कारर्ास्तव, आपर् बऱ याचदा देवाच्या इच्छेस कठीर् व अवजड गोष्टी म्हर्नू पाहू लागतो. जर आपली 

अंतःकररे् पापामध्ये नकंवा जगाच्या सुखात रुजलेली असतील तर आपल्या प्रभचेू शब्द आपल्याला 

ओझे वाटू शकतात. जर आपल्याला देवाचे वचन, येशचेू शब्द ऐकायला नतखट  वाटायला लागले तर 

याचा अर्ण असा होतो की आपल्याला काही गोष्टी खटकत आहेत, आपर् योग्य मागाणने जारे् सुरू केले 

आहे. आपर् त्याचे वचन खऱया अर्ाणने समज ू लागलो आहोत. त्याची वचने जार्ण्याची ही पनहली 

पायरी आहे. त्याचे शब्द कधीच नवनाकारर् वाया जार्ार नाहीत. त्याचे फळ नननित नमळेल. आजचे 

पनहले वचन आपले डोळे व हृदये देवाच्या वचनासाठी खुली ठेवण्यास सांगत आहे. जेरे्करून ते वचन 

आपर् फक्त ऐकून नवसरू नये तर त्याचा आपल्या जीवनात योग्य प्रकारे अवलंब करावा.  

प्रार्णना- परमेश्वरा, आम्ही  तुझ्यामध्ये आनंनदत होऊ इनच्छतो. या जगाच्या आकर्णन  व मोहांपासनू दूर 

राहण्यास आम्हाला  मदत कर. तुझा शब्द नेहमी शोधण्यात आम्हाला  मदत कर. तझू्या  शब्दाच्या 

शोधामध्ये, आमच्या  आत्म्याला मोठ्या आनंदाने भर. हे परमेश्वरा दररोज आम्ही तुझ्या  दयेची आठवर् 

ठेऊन आमच्या जीवनात येर्ाऱया प्रत्येक पररनस्र्तीला धयैाणने सामोरे जावे अशी कृपा आम्हाला दे. 

 



५ जनू २०२०,शननवार   

संत बोनीफेस 

फा. पॅरीक मानटणन,ये. सं.  

तोनबत १२ : १, ५-१५, २० 

माकण  १२ : ३८-४४   

“मी तुम्हाला खरे सांगतो, नक सवाांनी त्या पेटीत जे दान टाकले त्या सवाांपेक्षा या गरीब नवधवेने अनधक टाकले 

आहे.” 

आजची दोन्ही वाचरे् देवानवर्यी आपल्या अंतकरर्ात असर्ाऱया स्वभावाची पडताळर्ी करण्यास 

आमंत्रर् देत आहे. पनहल्या वाचनात देवाचा दूत आपर् देवाला कशासाठी धन्यवाद द्यावा आनर् त्याची स्तुती 

करावी ह्यानवर्यी  तोनबत आनर् तोनबअस यांना सांगतो. त्याचप्रमारे् उदार हस्ते दान केल्याने आपल्यावर 

देवाचा आशीवाणद येतो याची प्रचीती तोनबत आनर् तोनबयासाच्या जीवनांतनू आपल्याला घडते. शुद्ध अंतकरर्ाने 

देर्ारा देवाला नप्रय असतो हे आपल्याला ठाऊक आहेच. देवाने आपल्याला भरपरू नदले आहे ह्याची जार्ीव ठेऊन 

आपर् सवणप्रर्म देवाला धन्यवाद द्यावा आनर् त्याची स्तुती करावी हे आपल्या नहताचे आहे.  

आजच्या शुभवतणमानात प्रभ ूयेश ू निस्त मंनदरात दानधमण  करण्याऱया लोकांच्या मनातील हेतनूवर्यी 

आपल्याला बोध करतो. आपल्याकडे असलेले सवण काही देवाच्या चरर्ी अपणर् करर्ारी नवधवा नह प्रभ ूयेशचू्या 

दृष्टीने अनधक महान आहे कारर् नतच्या गरीबीतही नतने देवानवर्यीचा नतचा आदर भाव प्रगट केला आनर् 

देवाला धन्यवाद नदला. देवाने आपल्याला भरपरू प्रकारे आशीवाणनदत केले आहे आनर् त्याबद्दल आपर् 

अनेकप्रकारे धन्यवाद देव ूशकतो. आपल्या आजबूाजलूा अनेक गरजबंध ूभनगनी असनूही त्यांच्या गरजांकडे 

दुलणक्ष कररे् हे मनाच्या कोरडेपनाचेच लक्षर् आहे.  देवाला आपल्या पशैा अडक्याचा नकंवा आपल्या दान 

धमाणचा काहीच उपयोग नाही परंतु तेच दान आपर् आपल्या गरज ूबांधवांना नदले नकंवा इतरांची सेवा करर्ाऱया 

सेवा भावी संस्र्ांना नदले तर आपल्या हृदयात राहर्ाऱया देवाचे पे्रम आपल्याला तिृ करेल आनर् देवा वरील 

आपली श्रद्धा आनर् नवश्वास वाढीस लागेल ह्यात शंभर पटीचे सत्य आहे.  

प्रार्णना: हे प्रभ ू येश ू निस्ता तु नदलेल्या दानांचा योग्य उपयोग करून आम्ही इतरांची सेवा करावी आनर् 

उदारहस्ते देवनू तुझा गौरव करावा अशी कृपा दे. 

 

 



 ६ जनू २०२१, रनववार  

येशचू्या पणवत्र शरीर व रक्ताचा सि 

ब्र.प्रवीर्कुमार फ्रानन्सस ये. सं.  

ननगणम २४: ३-८ 

इब्री. ९: ११-१५ 

माकण  १४: १२-१६,२२-२६  

 

साधारर् काळातील या रनववारी देऊळमाता येशचू्या पनवत्र शरीर व रक्ताचा सर् साजरा करीत 

आहे. निस्ती समुदायासाठी हा एक महत्वाचा सर् आहे. प्रभ ूयेशनेू स्वतः स्र्ानपत केलेला हा संस्कार 

त्याने आपल्यासाठी केलेल्या बनलदानाचे व त्याच्या अत्यंत चांगुलपर्ा व पे्रमाचे प्रतीक आहे. प्रभनेू 

आपल्यासाठी नदलेली नह सवाणत मोठी भेट आहे. पनहल्या वाचनात दशणनवल्याप्रमारे् इस्राएली लोकांसाठी 

रक्त हे एका कराराचे प्रतीक झाले. देवाला अपणर् केलेल्या पशूंचे रक्त लोकांवर नशंपडून मोशेने परमेश्वर 

व लोकांमधील ननमाणर् झालेल्या नव्या कराराचे अनुमान नदले.इनजि देशातनू सुटकेच्या वेळीसुद्धा 

मेंढ्याचे रक्त घरांच्या दारावंर नशंपडल्यामुळे त्यांचा बचाव झाला. तेव्हा यहुदी लोकांसाठी पापांपासनू 

मुक्ती नमळण्यासाठी रक्त वाहने अननवायण होते. तेव्हा दुसऱया वाचनात आपर् ऐकले तसे प्रभ ू येशनेू 

एकदाचे स्वतःचे रक्त वाहून सवाांसाठी सावणकानलक मुक्ती नमळवली. इतकेच नव्हे तर स्वतःचे शरीर व 

रक्त त्याने आपल्या आत्म्यांकररता आध्यानत्मक भोजन म्हर्नू नदले आहे. देवाने आशीवाणनदत प्रसाद 

देण्याची प्रर्ा अनेक धमण व समुदायांमध्ये आहे परंतु परमेश्वर स्वतः प्रसाद म्हर्नू भानवकांच्या शरीरात 

एक होतो असे दुसरे कुठेच आपर् ऐकले नाही. येशचेू शरीर व रक्त हे असे अनतपनवत्र परमप्रसाद आहे.  

येशचू्या पनवत्र शरीर व रक्ताचा सर् तीन कारर्ांसाठी स्र्ानपत केलेला सदै्धांनतक सर् आहे: १) 

आपल्यामध्ये निस्ताच्या कायम उपनस्र्तीबद्दल देवाचे सामनूहक आभार मानरे् आनर् या पनवत्र शरीर 

व रक्तात त्याचा सन्मान कररे्: २) या पनवत्र शरीर व रक्तभोवतीच्या गढू, नवश्वास आनर् भक्तीबद्धल 

लोकांना सचूना देरे् आनर् ३) या महान देर्गीचे कौतुक करण्यास आनर् एक संस्कार आनर् त्याग 

म्हर्नू याचा लाभ घेण्यास नशकवरे्. या अर्ाणने हा सर् प्रभ ू येशचू्या बनलदानाचा, परमप्रसाद 

संस्काराचा व त्याच्या ननत्य उपनस्र्तीचा सर् आहे. देऊळमाता नमस्साबनलदानाला म्हर्नू मानते 

कारर् १) यामुळे आपल्याला निस्ताच्या बनलदानात वास्तवीक रूपाने सहभागी होता येते २) यामुळे 

आपल्याला नपता, पुत्र आनर् पनवत्र आत्म्याची अत्यंत पररपरू्ण पद्धतीने पजूा करण्यास मदत होते; ३) 

यामुळे येश ूआनर् एकमेकांसोबत प्रीती आनर् एकात्मता बळकट होते.  

प्रार्णना: हे प्रभ,ू तुझे जीवनदायी शरीर व रक्त आम्हास नदल्याबद्धल तुझे आभार मानतो. या अनतपनवत्र 

भोजनाचा स्वीकार करून तुझ्यासारखे पनवत्र व पे्रमळ जीवन जगण्यास आम्हाला साहा्य कर व 

तुझ्या सामथ्याणद्वारे आमचे सवण वाईटांपासनू रक्षर् कर. आमेन.   

 

 

 

 



७ जनू २०२१, सोमवार  

डी. वेनलंग्टन पाटील, ये. सं.  

२ करींर् १:१-७  

मत्तय ५:१-१२  

 

“जे आत्म्याने ‘दीन’ ते धन्य आहेत, कारर् स्वगाणचे राज्य त्यांचे आहे.” 

देवराज्याची घोर्र्ा करताना येशनेू बरीच नचन्हे दाखवली, दाखले नदले व वचने सांनगतली. 

देवराज्य प्रस्र्ानपत करण्यासाठी तो या जगात आलेला. येशचू्या मते देवराज्य हे सवाांसाठी आहे. 

देवाच्या राज्यात सवाांना प्रवेश आहे. त्यासाठी पसेै खचण करावे लागत नाहीत अर्वा शारीररक श्रम 

घ्यावे लागत नाहीत. देवराज्याचे सदस्य होण्यासाठी फक्त येशनेू सांनगतलेल्या वचनांचे पालन कररे् 

गरजेचे आहे. येशनेू डोंगरावरील प्रवचनात बारा महत्त्वाची वचने सांनगतली. ही वचने म्हर्जे जर्कूाही  

देवराज्याची घटना नकंव्हा संनवधान. या संनवधानावर देवराज्य आधारलेले आहे. ही वचने, जगातील 

रुढी, परंपरा व सामानजक ननयम जे सामान्य लोकाना अन्यायकारक ठरतात या सवण  प्रकराला नवरोध 

करतात.  

या आठ वचनात येश ूलोकाना धन्य म्हर्नू संबोधतो. हो, ज्यांना देवाची कृपा भेटली आहे ते 

धन्य आहेत. देवाची कृपा अमयाणनदत आहे ती सवाांना नमळते. देवराज्य जसे सवाांसाठी आहे तशीच 

त्याची कृपा. येशचूी वचने ऐकायला लोकसमुदाय आलेला. त्यात सज्जन होते व पापी लोकही होते. 

तरीही येश ूम्हर्तो तुम्ही ‘धन्य’ आहात. जग गररबांना नधक्कारते येश ूम्हर्तो ‘जे आत्म्याने दीन ते 

धन्य, कारर् स्वगाणचे राज्य त्यांचे आहे.’ येशचू्या वचनावर चालताना ज्यांना जगाकडून त्रास सहन 

करावा लागतो ते धन्य आहेत कारर् देवराज्यात त्यांचे सांत्वन होईल. अश्याप्रकारे येशचूी ही वचने 

जगातील अन्यायी वतृ्तीला उत्तर आहेत.  

पनहली चार वचने (३-६) व्यनक्त व त्याचे/नतचे आंतररक नवश्व याबद्दल आहेत तर बाकीची चार 

वचने (७-१०) व्यनक्त व इतर व्यनक्त यांच्या परस्पर संबंधानवर्यी आहेत. येशचू्या मते प्रत्येक व्यक्तीने ही 

वचने अंनगकारली पानहजे. देवाच्या कृपेत आपर् सवण धन्य आहोत म्हर्नू या वचनांचे आपर् पालन 

केले पानहजे. ही वचने देवराज्याची  तत्वे आहेत नत आपल्याला ननतीच्या मागाणवर चालायला 

नशकवतात.  

प्रार्णना: हे येश,ू आम्हाला तुझ्या वचनांचे पालन करण्यास मदत कर. तुझे डोंगरावरील प्रवचन 

आम्हासाठी जीवनाचा पाया ठरो ही प्रार्णना आम्ही तुझ्याकडे करतो.  आमेन.  

 

 

 

 

  



८ जनू २०२१, मंगळवार    

डी. प्रशांत शहाराव ये. सं.  

२ करींर् १ : १८-२२  

मत्तय ५: १३-१६  

 

“ते देवाकडून आपल्याला “होय” असेच उत्तर आहेत.” 

आजच्या वाचनांचा नवर्य आहे ‘होकार’. संत पौल करींर्करांस नलनहलेल्या दुसऱया पत्रामध्ये 

सांगत आहे की परमेश्वराने आपल्याला आत्तापयांत फक्त होय असे उत्तर नदलेले आहे. आपर् कशाही 

प्रकारे आपले जीवन जगलो, पापात पडलो आनर् पुनः त्या नपत्याकडे गेलो तर तो आपल्याला पे्रमाने 

जवळ घेतो. होय तो आपल्या कराराशी प्रामानर्क आहे. आपर् मागण भटकलो तरी तो त्याचे शब्द 

नवसरत नाही. त्याने आपल्याला त्याच्या दवैी जीवनात वाटा नदलेला आहे आनर् तो त्याच्या वचनाशी 

दृढ आहे. आपर् कशा प्रकारे त्याच्या या ‘होय’ ला प्रनतसाद देर्ार आहोत? 

आजचे शुभवतणमान आपल्याला सांगते की “तुम्ही या पथृ्वीचे मीठ आहात. तुम्ही या जगाचा 

प्रकाश आहात.” अनेकदा आपर् हे शब्द ऐकले आहेत. परंतु त्यावर नवचार केलाय का? खरोखर आपर् 

या पथृ्वीचे मीठ आहोत? नमठाचा प्रमुख गुर्धमण हा की ते नजरे् नमसळवले जाते ती गोष्ट चनवष्ट बनवते. 

आपर् अनेकदा बघतो की लोक अगदी याच्या नवरुद्ध वागतात. इतरांचे जीवन कसे बेचव होईल याची 

वाट बघतात. आपर् आपल्या गोड, मधुर शब्दांद्वारे इतरांशी पे्रमाने बोल ू शकतो आनर् त्यांच्या 

जीवनामध्ये बदल घडवनू आर् ूशकतो का? या जगात सध्या जीवन जगत असताना प्रकाशाची खपू 

गरज आहे. अनेक लोकांचे जीवन कोरोना महामारीमुळे अंधकारमय झाले आहेत. त्यांना आपर् 

सकारात्मक दृनष्टकोर् बाळगण्यास पे्रररत करून त्यांचे जीवन प्रकाशमय बनव ू शकतो का?  

आज प्रभ ू परमेश्वर या जगामध्ये मीठ आनर् प्रकाश बनण्यास आपल्याला बोलावत आहे. 

आपल्या वागरु्कीद्वारे, सकारात्मक नवचारांद्वारे इतरांच्या जीवनामध्ये प्रकाश आनुया आनर् 

परमेश्वराच्या ‘होय’ ला आपर् प्रनतसाद देऊया.       

प्रार्णना: हे प्रभो, तुझ्या नशकवर्ी प्रमारे् वागण्यास आम्हाला सहा्य कर. नमठाप्रमारे् इतरांच्या 

जीवनामध्ये चव आर्ण्यास आनर् प्रकाश बनुन त्यांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक दृनष्टकोर् 

आर्ण्यास आम्हाला तुझी कृपा दे.    

           

 

 

 

 

 



९ जनू २०२१, बुधवार 

फा. प्रविण विभुिन ये.सं 

२ कररंर्करास पत्र ३:४-११ 

मत्तय ५:१७-१९ 

 

"वनयमशास्त्र व ंिा संदेष््टयाचे ग्रंथ मी रद्द  राियास नव्हे तर पणूण  राियास आलो आहे." 

येश ू निस्ताच्या पे्रनर्तीय कायाणने त्यावेळेस समाजामध्ये अमलूाग्र बदल घडवनू आर्ला होता. 

लोकांना असे वाटू लागले की येशु ननयमशास्त्राप्रमारे् आनर् संदेष््टयाचे गं्रर्ाप्रमारे् वागत नाही, त्यांने 

अनेक ननयमांचे पालन केले नाही. परंत,ू येश ूसाठी ननयमापेक्षा व्यक्ती महत्वाची होती. त्यामुळे शास्त्री 

व परूशी आनर् येशमूध्ये वादनववाद होत होता. ननयमशास्त्र  नकंवा  ‘संदेष््टयाचे गं्रर् मी रद्द करावयास  

नव्हे  तर परू्ण करावयास आलो आहे’, असे येश ू त्यांना ठामपरे् सांगतो. येशुच्या काळात धमाणच्या 

ठेकेदारांनी ननयम शास्त्राचा आनर् संदेष््टयाच्या ग्ररं्ाचा स्वतःच्या स्वार्ाणकररता केलेला दुरुपयोग 

आनर् चुकीचे नवशे्लर्र् हे सवणसामान्यांच्या शोर्र्ास  कारर्ीभतू झाले होते  .येशु त्यांच्या असल्या दुष्ट 

नशकवरु्कीच्या नवरुद्ध आवाज उठवतो आनर् अन्याया नवरुद्ध आवाज उठवनू धमण  पंनडतांना सळो की 

पळो करून सोडतो. 

देवामध्ये चांगुलपर्ा आहे आनर् त्याचे ननयम आपल्या चांगल्यासाठीच आहेत. समाजातील 

प्रत्येक व्यक्तीला शांती समाधानाने आनर् न्यायाने जगता यावे हेच त्यातनू स्पष्ट होते.  देवाचे ननयम 

शास्त्र पाळून आपर् देवाच्या अनधक जवळ येत असतो. ननयमशास्त्राचे काटेकोरपरे् पालन कररे् 

मनुष्याला जरी अशक्य असले तरी देवाच्या कृपेने ते पाळण्याचा प्रयत्न कररे् प्रत्येक व्यक्तीला शक्य 

आहे. येशनेू स्वतः त्याच्या जीवनात ननयमशास्त्राचे आनर् संदेष््टयाच्या गं्रर्ाचे काटेकोरपरे् पालन 

केले. ननयमशास्त्र आपल्याला सांगते की देव न्यायी आहे त्याचप्रमारे् पे्रमाचा आनर् दयेचा सागर आहे. 

हेच सत्य येश ूजगाला प्रकट करतो. येशचू्या पावलावर पाऊल ठेवनू आपर् सुद्धा पनवत्र शास्त्राचे योग्य 

पालन कररे् अगत्याचे आहे.  असे केल्याने देवाचे राज्य या पथृ्वीतलावर  प्रस्र्ानपत होईल आनर् पे्रम 

दया आनर् शांतीचा आनंद सवाांना नमळेल. परमेश्वराने नदलेल्या आजे्ञप्रमारे् जीवन जगण्यासाठी 

आपल्याला त्याच्या कृपेची गरज आहे. 

प्रार्सना: हे प्रभ ूतुझ्या ननयमांचे पालन करण्यास आम्हाला तुझी कृपा व शक्ती दे. 

 

 

 

 

 

 



१० जनू २०२१, गुरुवार  

डी. वेनलंग्टन पाटील, ये. सं.  

२ कररं ३:१५-४:१  

मत्तय ५:२०-२६  

 

“आपले अपणर् तसेच वेनदसमोर ठेव आनर् आपल्या मागाणने परत जा 

व प्रर्म आपल्या भावासोबत समेट कर आनर् मग् येऊन आपले अपणर् वेनदवर अपणर् कर.” 

 

निस्तामदे्ध आपल्याला नवीन जीवन नमळून एक नवीन ओळख उदयास येते. आपले रूपांतर 

जुन्यातनू नव्यात होते. जुने ननयम जे असहा्य करतात ते ननबांध आता आपल्याला जखडू शकत 

नाहीत तर निस्ताचा प्रकाश आपल्यावर सदवै राहतो. आपर् रोज येश ूनिस्ताची साक्ष देतो व त्याचा 

मनहमा वर्ीतो. आजचे पनहले वाचन जे कररर्करास नलनहलेल्या दुसऱया पत्रातनू आहे त्यात हेच 

नलनहलेले आहे. पौल म्हर्तो की येशनेू सतैानी वतृ्ती पासनू व सतैानाच्या तावडीतनू आपली संुटका 

केली आहे. याचा अर्ण असा की प्रभ ूयेश ूपासनू आपर् दूर जात नाही तर त्याच्या सुवतेचे प्रवतणक बनतो. 

येशनेू  परमनपत्याकडे आपल्यासाठी प्रार्णना केली आहे व सुवातेचे योग्य श्रवर् करर्ारे व पालन 

करर्ारे बननवले आहे.   

 

पर् या जगात अजनूही काही असे लोक आहेत ज्यांनी परमेश्वराच्या अमयाणद  कृपेला 

स्वीकारेले नाही. जगातील मोहाला बळी पडून निस्ताच्या गौरवापासनू ते वंनचत  आहेत. येश ू जो 

देवाचे प्रनतरूप आहे त्यावर अजनू नवश्वास  ठेवला नाही. जसे पौलने येशवूर नवश्वास  ठेवला व त्याचे 

पररवतणन   झाले तसेच पररवतणन  आपल्यात व्हावे म्हर्नू तो हा संदेश कररंर् करांच्या  पत्रातनू 

आपल्याला देत आहे.  

आजच्या शुभवतणमानात येशचूा संदेश स्पष्ट आनर् सरळ शब्दांत आहे. तो आपल्याला पररवतीत  

मनुष्य बनण्यास आव्हान करत आहे. प्रभ ू म्हर्तो भतूकाळात घडलेल्या घटनांना पुन्हा पुन्हा न 

आठवता नव्याने चांगल्याने सुरवात करा. एकमेकांबरोबर  समेट करून, क्षमेच्या दानाचा वापर करून 

पररवतीत  जीवन जगायला नशका. हे सवण  करून मग देवाच्या वेदीसमोर आपली भेट अपणर्  करा. 

अश्याप्रकारचे वतणन  देवाला पजू्य आहे. तुमचे ननयमशास्र  परूशी व शास्त्री यासंारखे नसले पानहजे. हा 

येशचूा संदेश आहे.  

आजची वाचने अगदी सोपे व सरळ आनर् त्याच वेळी आव्हानात्मक आहे. मत्तय ७:१४ मध्ये येश ू

म्हर्तो, “जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरंुद आनर् मागण अडचर्ीचा आहे” जड हृदयाने त्यात जाता 

येर्ार नाही. एकमेकांस क्षमा करून हृदयातनू पापांच वोझ हलक करूया. आपले ओझे येशलूा देऊन 

त्याचे ओझे आपर् घेऊया, तो जे ओझे आपल्याला घ्यायला सागंतो ते हलके आहे. त्याने सावणकानलक  

जीवनाचा मागण  गाठता येईल व देवाची अपरांपार मनहमा आपल्याला दृष्टीस येईल.  

 

प्रार्सना: हे येश,ू एकमेकांस क्षमा करण्यास आम्हाला मदत कर आनर् दुसऱयांची माफी मागण्यास 

धाडस दे जेरे्करून तुझ्या पनवत्र वेदीजवळ आम्ही ननमणळ  हृदयाने येऊ. आमेन. 



११ जनू २०२१, शुिवार  
येशचू्या अणतपणवत्र हृदयाचा सि  
धमसगुरंसाठी जागणतक प्रार्सना णदवस  
 
ब्र . माननएल क्षीरसागर, ये.सं.  
 
होरे्या ११:१,३-४,८ क-९  
इनफसकरांस  पत्र ३:८-१२, १४-१९  
योहान १९:३१-३७  
 

“.. म्हिनू तुम्हीही णवश्वास ठेवावा.” 
 

आज पनवत्र निस्त  सभा येशचू्या अनतपनवत्र हृदयाचा सर् साजरा करीत आहे. येशचू्या हृदयाची भक्ती 
ही खपू प्राचीन परंपरा आहे.  जगभर भक्तगर् मोठ्या आदराने त्याची भक्ती करतात. येशचेू अनतपनवत्र हृदय हे 
“ परमेश्वराचे  मानव जातीवरील अमयाणद आनर् अतटू पे्रमाची ओळख आहे.” सवणप्रर्म संत मागणरेट, फ्रान्स 
शहरातल्या नसस्टर  , यांना १७ व्या शतकात, प्रभचू्या हृदयाचे दृष्टान्त झाले. परंतु त्यांच्यावर कोर्ीही नवश्वास 
ठेवला नाही. अखेरीस  येशु संघाचे धमणगुरू सेंट क्लाउड डे ला कोलंनबनययर, एस.जे. यांचा संत मागणरेट यांना 
पानठंबा नमळाला.त्यांनी सवण दृष्टान्त खरे असल्याचे पषृ्ठी केली. अशाप्रकारे प्रभचू्या अनतपनवत्र हृदयाची भनक्त 
सवण जगभर पसरली.आजही भानवक मोठ्या श्रदे्धने येशचू्या हृदयाच्या भक्तीत मंत्रमुग्ध होतात. ते प्रभचू्या पे्रमाने 
उल्हासतात. 
 

आजचे पनहले वाचन  हे होरे्या  पुस्तकातनू घेतलेले आहे.  या वाचर्ातनू आपर्ाला खपू संुदरसा बोध 
होतो; परमेश्वर हा पे्रमळ देव  आहे तो मानव नाही. त् याचें मानवा बरोबरचे  व्यवहार हे आपर्ाला अनाकलनीय 
आहे. तो आपल्या अंतकरर्ात वस्ती करर्ारा खरा देव आहे. आनर् तो देव दयाळू व पे्रमळ आहे. दुसरे वाचन 
संत पॉलचे इनफसकरांस  पत्र यातनू घेतलेले आहे. या वचनामध्ये “देवाच्या रहस्याचे  प्रकटीकरर्” व “आपल्या 
अंत: करर्ा मध्ये निस्ताने वास करावा” या दोन बाबी बद्दल पॉल लोकांना नलनहतो. देवाच्या रहस्याचे 
प्रकटीकरर् कररे् हे आपले प्रर्म कायण असावे असे त्याची इच्छा आहे. त्याचप्रमारे् परमेश्वराने आपल्या 
अंत:करर्ात कायमचा वास करावा म्हर्नू प्रार्णना कररे् हे अगत्याचे आहे असेही संत पॉल  म्हर्तो. 
परमेश्वराने आपल्या अंत:करर्ामध्ये ननवास करण्यासाठी आपर् नवश्वासात राहरे् खपू महत्त्वाचे आहे. आपली 
प्रीती ही भक्कम असली पानहजे असा संदेशही तो इनफसकरांस देतो.  
 

आजचे योहान कृत शुभवतणमान आपल्याला येश ूनिस्ताचे िूसावरील मरर्ाबद्दल सांगते. येशु मरर् 
पावला आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी तेर्ील एका  नशपायाने  त्याच्या कुशीत भाला भोसकला  व लागलीच 
रक्त व पार्ी बाहेर आले. याची साक्ष तो नशपाई तेरे् देतो. तो  नवश्वास ठेवतो की येश ू खरोखर देवाचा पुत्र 
होता.आजची नतनही वाचरे् आपल्याला परमेश्वराचे मानवजातीवरील पे्रम  व त्यासाठी केलेले बनलदान याबद्दल 
सांगते. परमेश्वराच्या पे्रमावर आपला ठाम नवश्वास वाढावा व परमेश्वर आपल्या अंतकरर्ात मध्ये यावा म्हर्नू 
प्रार्णनाही केली आहे. आपला नवश्वास जर ठाम  असेल तर प्रभ ूनननित आपल्या अंत:करर्ात मध्ये आहे. आजचा 
पनवत्र हृदयाचा सन देखील आपल्याला तेच जार्ीव करून देते की परमेश्वराचे हृदय हे मानवजातीसाठी पे्रमाने 
भरलेले आहे. आपला फक्त नवश्वासच  प्रभुचे पे्रम ओळखण्यास मदत करू शकते.  
 
प्रार्णना : हे प्रभ ूमाझा तुझ्यावर नवश्वास भक्कम कर की जेनेकरून त ूसदवै माझ्या अंत:करर्ात राहशील.  

 

 

 



१२ जनू २०२१, शननवार   

माररयेचे ननष्कलं हृदय  

फा. ऍन्र्ोनी नत्रभुवन ये. सं.  

यश्या ६१:९-११  

लुक २:४१-५१  

"माझ्या नपत्याच्या घरात मी असावे हे तुमच्या ध्यानात आले नाही काय ?" 

बऱयाच वेळा गदीच्या नठकार्ी मलू चुकतं  नकंवा हरवतं, कदानचत आपल्यापकैी अनेकांना हा 

अनुभव   हरेगावच्या याते्रत आलाही असेल!  मलू हरवरे् हे कोर्त्याही पालकांचं सवाणत वाईट स्वप्न 

आहे, ज्यामुळे आपर् घाबरतो आनर् मुलाला शोधण्याचा अतोनात प्रयत्न करतो. 

मरीया व योसेफला देखील असाच अनुभव येरुसालेम येरे् आला. येश ू गदीत हरवला ह्या 

गोष्टीने त्यांची तारांबळ उडाली होती. त्यांनी येशचूा धयैाणने शोध घेतला असता तो  मंनदरात लोकांना 

देवानवर्यी आनर् शास्रानवर्यी बोध देतांना आढळला. नक्कीच त्यांचा प्रार् भांड्यात पडल्यासारखा 

प्रसंग असर्ार तो ! प्रभ ूप्रमारे् देव नपत्याचा गौरव करण्यासाठी प्रत्येक क्षर्ाचा आनर् संधीचा आपर् 

लाभ घ्यावा म्हर्जे स्वगाणचे राज्य आपल्या अवतीभोवती नांदेल. 

येश ूहरवला आहे  ह्या भीतीने पनवत्र मातेची झालेली हाल सवण मातांना अनधक प्रखरतेने समज ू

शकते. आईचेच हृदय ते! “माझ्या नपत्याच्या घरात मी असावे हे तुमच्या ध्यानात आले नाही का?” हे 

बाळ येशचेू शब्द मररया मातेच्या आनर् संत योसेफाच्या अंतकरर्ाला नक्कीच नभडले असर्ार. त्यावर 

नचंतन करण्यात आनर् येशचूी काळजी घेण्यात त्यांनी परू्ण लक्ष लावले. पनवत्र मातेने सवण नतच्या मनात 

ठेवले आनर् देवाच्या योजनेला परू्ण होतांना पानहले. पनवत्र मारीयेच्या जीवनातनू प्रभचू्या शब्दांवर 

नचंतन करण्यास आनर् देवाची योजना परू्ण करण्यास आपर् नतच्या मध्यस्तीची आज याचना करूया. 

प्रार्णना: हे प्रभ ूयेश ू , तुझ्या मातेच्या पनवत्र सहवासात आम्ही वाढावे आनर् नतच्याप्रमारे् तुझी स्वगीय 

इच्छा परू्ण करण्यासाठी योग्य प्रनतसाद द्यावा अशी कृपा कर.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



१४ जनू २०२१, सोमवार 

डी. फ्रानन्सस लोबो ये. सं. 

कररंर्करांस दुसरे पत्र ६:१-१०  

मत्तय ५:३८-४२  

“परंतु मी तुम्हांस सांगतो, वाइटाणवरद्ध उलटू नका.” 

आज, येश ूनिस्त आपल्याला एक फारच कठीर् गोष्ट करायला नशकवत आहे. अशी कल्पना 

करा की एखाद्याने आपल्या तोंडावर तुम्हाला कठोर फटके मारले आहेत आनर् तुम्ही त्याला काहीच ना 

बोलता, उलट ना मारता परत त्याच प्रकारे मारण्यास सांगत आहात. बाब खपूच मजेशीर वाटते नाही 

का? येश ू आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे की आपर् वाईटासह वाईट प्रकारे लढू शकत 

नाही. वाईट गोष्टीवर प्रमारे् मात केली जाते. 

ईश्वराने सुद्धा आपल्या  चांगुलपर्ाने आनर् पे्रमाने वाईट गोष्टीचा पराभव केला. आज, येश ू

आपल्याला पे्रमाच्या सामथ्याणबद्दल नशकनवत आहे. तुम्हाला मानहती आहे, पे्रम ही एक अनतशय 

सामथ्यणवान गोष्ट आहे जी मानवातील सवण वाईट नवचारांना शांत करते. येश ूआपल्याला सांगतो की 

आपर् आपल्या शेजाऱयासह सवण समस्या सोडव ूइनच्छत असल्यास पे्रमाने आनर् नम्रतेने वागा. म्हर्जे, 

पे्रमाने बोला, पे्रमाने संवाद सादा. इ. याचा अर्ण असा आहे की जर आपल्या शेजाऱयाने तुमच्यावर अन्याय 

केला असेल तर तुमचा राग त्याच्यावर पडू देऊ नका, तुमची नाराजी दे्वर् न करता सोडवा. आपर् 

त्याला दयाळूपर्ाने प्रनतसाद नदल्यास रागाचे रूपांतर पे्रमात होईल व वाईट स्वभावाचे रूपांतर मनैत्रत. 

आपर् आपल्या सवण कृती, ननर्णय आनर् नवचारांमध्ये पे्रम आत्मसात करू कारर् पे्रम सवण वाईटांवर 

नवजय नमळवते. आपर् वाईटाने वाईटाचे ननराकरर् करण्याचा प्रयत्न करू नये कारर् येश ू म्हर्तो, 

संपरू्ण जग दुष्टपर्ाने नष्ट होईल. आपर् वाईटाचा प्रनतकार चांगल्या गुर्ांनी  करूया. 

प्रार्णना- प्रभु येश ूनिस्त, त ूआम्हाला वाईट कृत्य करण्यापासनू दूर राहण्याची आज्ञा नदलीस. आमच्या 

अंतःकरर्ांना आपल्या पे्रमाने भर जेरे्करुन आम्ही सवण दे्वर्ाचा नाश करण्यासाठी हे पे्रम पुरेपरू वापरू.  

 

 

 

 



१५ जनू २०२१, मंगळवार    

डी. प्रशांत शहाराव ये. सं.  

२ करींर् ८: १-९  

मत्तय ५: ४३-४८ 

 

“तुमच्या स्वगीय नपत्याचा चांगुलपर्ा अमयाणद आहे.” 

आजच्या पनहल्या वाचनामध्ये संत पौल करींर्करांस दयाळूपर्ाने इतरांना दानधमण करण्यास 

आव्हान करत आहे. ज्याप्रमारे् प्रभ ू येश ू निस्ताने आपले स्वगीय वभैव सोडले आनर् या पथृ्वीवर 

मानवदेह धारर् करून गरीबीचे जीवन पत्कारले यासाठी की आपले तारर् व्हावे, त्याचप्रमारे् आपर् 

देखील या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये आपल्या सुखसोयींची पवाण न करता आपल्याच्याने शक्य 

होईल तेवढी इतरांना मदत करावी. या जगातील संपनत्त आपल्याला जास्त काळ पुरर्ार नाही परंतु 

नतचा वापर आपर्  इतरांसाठी केला तर ते आपल्याला स्वगीय वतन नमळवनू देऊ शकते आनर् 

अशाप्रकारे आपर् प्रभ ूयेशचू्या परू्णत्वामध्ये सहभागी होऊ शकतो.  

आजच्या शुभवतणमानामध्ये प्रभ ू येश ू आपल्या प्रवचनात आपल्या नशष्यांना मोशेरे् नदलेल्या 

ननयमावलींच्या पलीकडे जाण्यास प्रोत्सानहत करत आहे. प्रवाहाच्या नवरुद्ध नदशेने पोहण्यास सांगत 

आहे. जे आपल्याबरोबर पे्रमाने वागतात त्यांच्याशी आपर् पे्रमाने वागलो तर त्यात काही नवशेर् नाही. 

जे आपला दे्वर् करतात त्यांना पे्रम देरे् म्हर्जे प्रवाहाच्या उलट जारे् होय. शत्रवूर पे्रम कररे्,  दीन 

दुबळयांचे सांत्वन कररे्, जे आपल्याला परतफेड करू शकत नाही त्यांना मदत कररे् हे त्या 

काळामध्ये कोर्ी नचंतत नव्हते. समाजामध्ये अनेक वगण होते आनर् प्रत्येक वगाणतील लोक इतरांना 

तुच्छ मनात असत, जसे आज देखील घडते. आज प्रभ ू येश ू आपल्याला देखील आमंनत्रत करत आहे. 

आपर् प्रवाहाच्या नवरुद्ध नदशेने पोहून जेरे् काही लोक समाजामध्ये भेदभाव ननमाणर् करतात, 

एकमेकांनवर्यी दे्वर् ननमाणर् करतात तेरे् आपर् पे्रम पसरवण्यास तयार आहोत काय? आपर् असे केले 

तर  लोक आपले कायण बघतील आनर् आपल्या स्वगीय नपत्याला धन्यवाद देतील.  

प्रार्णना: हे प्रभो, आमचे ह्रदय करुर्ामय बनव आनर् सवाांवर पे्रम करण्यास आम्हाला मदत कर.       

     

 

 

 

 

 

 

 



१६ जनू २०२१, रनववार   

ब्र.प्रवीर्कुमार फ्रानन्सस ये. सं.   

२ कररंर्.९:६-११  

मत्तय ६: १-६, १६-१८  

 

"आनंदाने देिाऱ्यावर देव पे्रम करतो" 

बहुधा आपर् जेव्हा एखादी भेट स्वीकार करतो नकंवा कोर्ीतरी आपली मदत करते तेव्हा 

आपल्याला फार आनंद होतो. नततकाच आनंद दुसऱयासाठी काहीतरी करताना व्हायला हवा असे संत 

पौल आज आपल्याला सांगत आहे. नजतके सोपे एखादी वस्त ू स्वीकाररे् असते नततकेच कठीर् 

काहीतरी देरे् असते. मानवीय प्रवतृ्ती नेहमी नमळवण्याकडे असते. परंतु आपर् नजतके देतो नततकेच 

आपल्याला परत नमळते हे आपर् नवसरतो. नजतके पेरले नततकीच कापर्ी करता येते. काहीतरी 

भेटर्ार ह्या अपेके्षने आपर् कायण करू नये. इतरांसाठी असलेल्या प्रीतीतनू आपले कायण झाले पानहजे. 

अशाप्रकारे देर्ाऱयांसाठी देव कृपेने नवपुल देतो आनर् चांगल्या कामसाठी आपर् अनधक तत्पर होतो. 

एखाद्यावर पे्रम असल्यास त्याकररता काहीही करताना आपल्याला आनंद वाटतो तेव्हा अनोळखी व 

गरज ूव्यक्तींकररता काही करताना पे्रम भावना असली तरच आपल्याला आनंद वाटेल. आनर् ननराश 

मनाने केलेले साहा्य व्यर्णच म्हर्ावे.   

इतरांना देताना नमळर्ारा आनंद हा 'आपर् काहीतरी नदले' असा गनवणष्ठ आनंद नकंवा 

'शाबासकी नमळेल' ह्या अपेके्षने नमळर्ारा आनंद नसावा परंतु आपर् करायला हवे ते आपर् केले या 

संतुष्टीतनू नमळर्ारा आनंद असावा. याबाबतीत प्रभ ूयेश ूआजच्या शुभवतणमानात बोलत आहे. "जेव्हा 

तुम्ही चांगली कृत्ये करता तेव्हा ती गाजावाजा न करता करा. लोकांच्या नजरेत भरावी म्हर्नू जर 

तुम्ही सत्कृत्ये करर्ार असाल तर लक्षात ठेवा, तुमच्या स्वगाणतील नपत्याकडून तुम्हाला तुमचे 

प्रनतफळ नमळर्ार नाही" असे तो आपल्याला सांगतो. "तुमचा उजवा हात काय करतो हे तुमच्या डाव्या 

हाताला कळू नये" अश्या वतृ्तीने द्यावे असे तो सांगतो. तसेच प्रार्णना नकंवा उपवास करताना इतरांनी 

बघावे यासाठी करू नये असे तो बजावतो. आपर् करतो ते सवण परमेश्वर पाहत असतो- वाईट नकंवा 

चांगले. त्यापासनू काहीच लपत नसते. तेव्हा आपल्या कायाांचे फळ आपल्याला नक्कीच नमळते. 

महामारीच्या ह्या प्रसंगात आपर् पनहले नक अनेक लोक पुढाकार घेऊन गरज ू लोकांच्या मदतीला 

आले. यातील काहींनवर्यी आपर् जार्तो परंतु अशीनह  अनेक व्यक्ती असतात ज्यांच्यानवर्यी कधी 

कोर्त्या वतृ्तपत्रात नकंवा टीव्हीवर काही खबर येत नसते परंतु ते आपले कायण करत असतात.त्यांना 

जार्ीव असते नक आपल्याला नमळालेले सवण काही देवाची भेट आहे. त्यामुळे त्यावर हक्क जमावाने 

नकंवा ती हडपरे् हे चुकीचे आहे. जसे आपल्याला नमळाले तसे आपर् दुसऱयांना द्यायला हवे. यामध्येच 

देवाची इच्छा व खरा आनंद आहे.  

प्रार्णना: हे प्रभ ू उदार मनाने आम्हाला आमचे जीवन इतरांसाठी जगण्यास कृपा दे. ह्याच वतृ्तीने सवण 

जगात प्रीती व शांतीचे तुझे राज्य साकार होऊ दे. आमेन.  

   

 

 



१७ जनू २०२१ ,गुरवार 

फा . प्रवीर् नत्रभुवन ये. सं. 

२ कररंर्. ११ :१-११  

मत्तय ६ :७-१५  

" हे आमच्या स्िर्ाणतील वपत्या, तुझे नाव पणवत्र मानले जावो." 

लहान मुलांना सवणच प्रार्णना नशकवल्या जात नाही. त्यातील काही  दररोज ऐकून  त्यांच्या  त्या ं

पाठ होतात आनर् जसजसे ते मोठे होतात तसतसे त्यांचा अर्ण त्यांना समज ूलागतो. त्यातीलच एक 

प्रार्णना म्हर्जे ‘आमच्या स्वगीय बापा’. ही प्रार्णना पाठ करण्यासाठी लहान मुलांना जास्त कठीर् जात 

नाही कारर् ते नेहमी चचणमध्ये नकंवा कुटुंबांमध्ये प्रार्णनेच्या वेळेस ही प्रार्णना ऐकत असतात. 

आमच्या स्वगीय बापा ही प्रार्णना प्रभ ूयेशनेू त्याच्या नशष्यांना त्यांच्या नवनवर्ीवरून नशकवली 

आहे.  नशष्यांनी येशलूा अनेक वेळेस प्रार्णना करताना पानहले होते. गुरूने आपल्या नशष्यांना 

अध्यानत्मक नशकवर् देरे् हे गुरुचे कायण आहे.  ही प्रार्णना नशकवण्यापवूी येशनेू त्याच्या नशष्यांना 

सांनगतले की तुम्ही परराष्रीयासारखे व्यर्ण बडबड करु नका, आपर् पुष्कळ बोललो म्हर्जे आपले 

मागरे् मान्य होईल असे त्यांना वाटते. परंतु तुमच्या गरजा काय आहेत हे तुमचा स्वगीय नपता जार्नू 

आहे. सवण निस्ती समुदायासाठी ऐक्य ननमाणर् करर्ारी ही प्रार्णना आहे कारर् सवणजर् ही प्रार्णना 

मोठ्या भक्तीभावाने आनर् श्रदे्धने म्हर्तात. जेव्हा आपर् या प्रार्णनेवर मनन नचंतन करतो तेव्हा 

आपल्याला जार्ीव होते की ही प्रार्णना छोटी आनर् साधी जरी असली तरी नतचा अर्ण फार सखोल आहे. 

सुरुवातीला परमेश्वराचा गुर्गौरव गायलेला आहे आनर् नंतरच्या भागात मानवाच्या दनंैनदन 

गरजांसाठी व आपली इतरांशी वागरु्क कशी असावी यानवर्यी सांनगतले आहे. वधस्तंभला जसा 

आडवा आनर् उभा खांब आहे त्याचप्रमारे् आपला प्रत्येकाचा परमेश्वराशी आनर् मानवांशी संबंध आहे. 

शेजारप्रीती बरोबरच देवप्रीतीची आज्ञा आपल्याला या प्रार्णनेत अनुभवास नमळते. या प्रार्णनेने अनेक 

अनिस्ती लोकांचे मन वेधनू घेतले आहे आनर् त्याना त्या प्रार्णनेचा अर्ण समजला आहे. आपर्ही 

दररोज अनेक वेळेस ही प्रार्णना म्हर्त असतो. ही प्रार्णना फक्त शब्दात न राहता आपल्याला प्रार्णनेचा 

योग्य अर्ण समजला पानहजे आनर् त्याप्रमारे् आपर् वागले पानहजे. 

प्रार्सना: हे प्रभ ूयेश,ू त ूनशकवलेल्या प्रार्णनेप्रमारे् आचरर् करण्यास आम्हाला तुझी कृपा दे. 

 

 

 

 



१८ जनू २०२१, शुिवार  

ब्र. सुननल गायकवाड,ये.सं.  

२ कररंर् ११: १८,२१ब-३०  

मत्तय ६:१९-२३  

“तुमच्यासाठी स्वगासत संपत्ती साठवा.” 

प्रभ ू येश ू निस्त आज आपल्याला खरी संपत्ती काय आहे आनर् ती कोठे साठवायला हवी 

यानवर्यी बोध करतो. जीवनात सुखसोयी नमळनवण्यासाठी आनर् जीवन सुरळीत चालण्यासाठी 

आपल्याला संपत्ती हवी असते परंतु अनेक वेळेस पसैा अडका आनर् धन संपत्ती ह्यावर नभस्त ठेऊन 

मनुष्य देवापासनू दूर जात असतो हे सवणत्र पाहायला नमळते. संपत्तीच्या हव्यासापोटी मनुष्य आपल्या 

ननमाणर् कत्याण देवाला नवसरतो आनर् देवाच्या दृष्टीने जे अपात्र आनर् अपनवत्र आहे अशा सवण गोष्टीच्या 

नवळख्यात अडकून, देवाकडून नमळर्ाऱया खऱया सुख शांती आनर् समाधानाला मुकतो. खरी संपत्ती 

नह देवावरील पे्रमात, त्याच्यावरील नवश्वासात आनर् त्याच्याकडून नमळर्ाऱया आशेत आहे. पे्रम, आशा 

आनर् नवश्वास ह्याचं्या द्वारे आपल्याला खरी शांती, समाधान आनर् आनंद प्राि होत असतो हे अनेक संत 

महंतांनी आपल्याला दाखवनू नदलेले आहे.  

संत पौल कररंर्करांच्या दुसऱया पत्रात, त्याने  स्वगाणतील संपत्ती नमळनवण्यासाठी सहन 

केलेल्या त्रास, दुख आनर् कष्ट ह्यानवर्यी सांगत आहे. प्रभ ू निस्तावरील आपले पे्रम, नवश्वास आनर् 

त्याद्वारे नमळर्ारी सावणकानलक जीवनाची आशा, ह्या स्वगीय संपत्तींचा होईल नततका उपयोग करून 

आपर् संत पौलाप्रमारे् स्वगाणत संपत्ती साठवावी आनर् त्याद्वारे देवाच्या सहवासात सावणकानलक 

जीवनाचा आनंद घ्यावा म्हर्नू प्रयत्नशील राहूया. ह्या स्वगीय संपत्तीच्या संचयाने आपले जीवन 

प्रकाशमय होऊन त्याद्वारे प्रभ ूयेश ूनिस्ताचे तेज सवणत्र पसरावे आनर् स्वगाणचे राज्य या भतूलावर यावे 

हीच प्रार्णना ! 

प्रार्णना: हे प्रभ ू येश ूिीस्ता, तुझ्या अनत पनवत्र वचनांवर परू्ण नवश्वास ठेऊन, आम्ही पे्रम, आशा आनर् 

नवश्वास ह्या स्वगीय दानांचा जीवनात उपयोग करून तुझे स्वगीय राज्य या जगात आर्ण्यासाठी 

नेहमी तयार राहावे अशी कृपा आम्हाला दे. 

 

 

 

 

 

 

  

 



१९ जनू २०२१, शननवार   

फा. पॅरीक मानटणन,ये. सं.  

२ कररंर्करांस १२ : १-१०  

मत्तय ६: २४-३४ 

“काळजी करू नका.” 

पनहल्या वाचनात संत पौल नम्रपर्ाचा आनर् प्रभचू्या सेवेमध्ये नमळर्ाऱया समाधानाचा आनंद 

प्रकट करतो. “मी माझ्या स्वत: नवर्यी अनभमान बाळगर्ार नाही, पर् फक्त माझ्या अशक्तपर्ाचा 

अनभमान बाळगतो कारर् माझ्या अशक्तपनात प्रभ ूमला सशक्त बनवतो” ह्याचा अनुभव पौलाला आला 

आहे. माझ्या अशक्तपर्ाबद्दल सांगरे् मखूणपर्ा नाही तर शहार्पर्ा आहे कारर् माझ्या दुबणलतेची 

कबुली देत, येशचूी शक्ती माझ्याद्वारे कायण करेल. संत इग्नानत सुद्ध ह्या वर भर देत आहे, ‘देवाचे पे्रम 

आनर् कृपा माझ्यासाठी पुरेशी आहे.’ निस्तासाठी छळ होत असनूही संत पौल मरर्ावर नवजय 

नमळवलेल्या पुनरुनस्र्त निस्ताचे गौरव करीत आहे. या अशक्तपर्ामुळेच तो निस्तामध्ये मजबतू 

होतो. निस्ती म्हर्नू मलाही संत पौलाप्रमारे् निस्ताचा साक्षीदार म्हर्नू संबोधले गेले पानहजे हीच 

प्रबळ इच्छा असरे् हे भाग्याचेच लक्षर् आहे. 

आज प्रभ ूयेश ू‘काळजी करू नका’ असे सांगत आहे कारर् स्वगीय नपता सवाांची काळजी घेत 

असतो. शारीररक नकंवा ऐनहक गोष्टीपेक्षा अनधक महत्वाच्या  अशा अध्यानत्मक गोष्टीनवर्यी आपर् 

नवचार करावा अशी येशचूी इच्छा आहे. आपर् देवाच्या राज्याबद्दल नवचार केला पानहजे. जगात 

नीनतमानपर्ा आर्ला पानहजे अशी येशचूी इच्छा आहे.  मी माझ्या गरजाबंद्दल आत्मपरीक्षर् कररे् 

आवश्यक आहे. माझ्याकडे जे काही आहे त्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद देवनू इतरांच्या गरजां 

भागनवण्यासाठी प्रयत्नशील असरे् गरजेचे आहे. माझ्याकडे असलेल्या मलूभतू गोष्टींबद्दल मी 

समाधानी आहे आहे का?  

प्रार्णना: हे देवा तुझ्या दानांचा योग्य वापर करून आम्ही आनंदाने आनर् समाधानाने जीवन जगावे 

आनर् तुझा गौरव करावा अशी कृपा दे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सामान्यकाळातील बारावा रणववार  

णपततृ्व पदाचा णदवस आणि जागणतक णनवासणसत णदवस  

२० जनू २०२१, रणववार  

डी. वेणलंग्टन पाटील, ये. स.  

ईयो ३८:८-११  

२ करर ५:१४-१७  

माकस  ४: ३५-४१  

 

“णिस्त आपर्लयासाठी मरि पावला व मरिावर णवजय णमळवनू पुन्हा उठला  

म्हिनू आपि त्याच्यासाठी जगलो पाणहजे त्याच्यासारखे जगलो पाणहजे.”  

आज निस्तसभा जे व्यनक्त नपततृ्व पदाची जबाबदारी प्रामानर्कपरे् पार पाडत आहेत त्यांची आठवर् करते व 

त्यांच्यासाठी प्रार्णना करते. मुलांचे चांगल्या रीतीने संगोपर् कररे् हे फार महत्वाचे आहे. निस्तमंडळाच्या नवचारानुसार निस्ती 

पररवाराची स्र्ापना निस्ती मलू्यांवर आधाररत असते. आई आनर् वडील दोघेही या मलू्यांना अंनगकारून ते आपल्या मुलांना 

नशकवतात. जसे जोसेफने मररया व येशलूा त्यांच्या जीवनात पानठंबा नदला प्रत्येक क्षर्ी त्यांच्याबरोबर रानहला तसेच कायण प्रतेक 

वनडलांचे आहे. निस्ती मलू्यांवर आधाररत कुटुंब हे पनवत्र कुटुंब आहे. नपततृ्वपद या कुटुंबाचा फार महत्वाचा भाग आहे.  

आज आपर् जागनतल सवण ननवाणनसत लोकांची प्रामुख्याने आठवर् करतो. या नवसाव्या शतकात आपर् अशांतीचे, 

भीतीचे व युद्धाचे  वातावरर् बऱयाच देशांमध्ये अनुभवले आहे. त्याचाच पररर्ाम म्हर्जे लोकांना त्यांचे घर, जमीन, जवळची मार्से 

सवण काही सोडून परदेशी स्र्लांतर करावे लागले आहे. आशा स्र्लांतरात लोकांना ननवाणनसत म्हर्नू राहावे लागते. बऱयाच वेळा 

स्र्लांतर करताना धोक्याचा प्रवास केला जातो व त्यात जीव गमावतो; मनहलांचे व लहान मुलांचे शोर्र् केले जाते आनर् मानवी 

मलूभतू हक्कांचे उल्लंघन केले जाते. आज लाखोंच्या संखेत लोक ननवाणनसत म्हर्नू राहत आहेत. देशांतील राजकारर्, धमणकारर्, 

जातीवाद, समाज्यात अनस्र्रता व इतर नववाद यामुळे बहुसंख्येने लोक रोज स्र्लांतररत होत आहेत व परदेशी, परगावी ननवाणनसत 

म्हर्नू राहत आहेत. या लोकांसाठी आपर् सतत प्रार्णना केली पानहजे.  

आजच्या शुभवतणमानात देश ूसमुद्रात उठलेले वादळ शांत करतो व तारवात बसलेले सवण शांत होतात. येश ूनशष्यांबरोबर 

तारवात असनूही त्यांचा नवश्वास कमकुवत होता म्हर्नू ते घाबरले. येशनेू फक्त नसैनगणक आपत्तीपासनू त्यांचे रक्षर् केले नाहीत 

तर त्यांची मानातील भीती काढली. येशलूा सांगायचे होते की जीवनात अशी वादळे पावलो-पावली येर्ार त्यांना धयैाणने समोरे जा. 

नभऊ नका मी तुमच्या बरोबर आहे. पौलाच्या म्हर्ण्यांनुसार आपर् निस्तात नवीन झालो आहोत व नव्याने कायण केले पानहजे. जो 

मरर्ावर नवजय नमळवनू उठला त्याच्यासाठी कायण केले पानहजे. समुद्रात अनस्र्तरता ननमाणर् होताच येशनेू ते संकट दूर केले. 

अश्याच प्रकारे आज समाज्यात  अनस्र्तरता आहे. त्याचे पररर्ाम म्हर्जे: ननवाणनसत लोक, कौटुंनबक समस्या, ननरननराळे आजार व 

मानवी मलू्यांची घसरर्. जगाला सुवतेची व शांतीची गरज आहे. निस्ती मलू्ये अंनगकारून हे आपर् करु शकतो. समाज्यात  जी 

वादळे उठतात ती शांत करु शकतो.  

प्रार्सना: हे निस्ता, समाज्यात पसरलेली अशांतता शांत करण्यास मला यश दे. तुझ्या कृपेचा वर्ाणव आम्हांवर कर.  आमेन.   

 

 

 

 

 



२१  जनू २०२१, सोमवार 

संत अलोयणशयस गोंज़ागा 

 

ब्र.प्रवीर्कुमार फ्रानन्सस ये. सं.   

 

१ योहान ५: १-५  

मत्तय २२: ३४-४०  

 

आज येश ू संघ संत अलोयनशयस गोंज़ागाचा सर् साजरा करीत आहे. संत अलोयनशयसचा 

जन्म एका शाही घराण्यात सन १५६८ मध्ये झाला. त्याचे वडील त्याला एक शाही सनैनक पाहू इनच्छत 

होते. परंतु अलोयनशयस लहानपनापासनू फारच धानमणक वतृ्तीचा होता. त्याला एक नमशनरी व्हायचे 

होते. यासाठी तो आपल्या वनडलांनवरुद्ध लढून, आपली सारी हक्के आपल्याला भावाला देऊन, वयाच्या 

सोळाव्या वर्ी येश ूसंघीय नवनशष्य झाला. नतरे् तो अत्यंत साधे व पनवत्र जीवन जगात. परमेश्वराची 

सेवा कररे् इतकेच त्याचे ध्येय झाले. सन १५९१ साली रोममध्ये सार्ीचा रोग पसरला. अनेक लोक 

मरर् पावली व नकत्येक लोकं त्रास्त होती. तेव्हा येश ूसंघीयांनी नतरे् एक दवाखाना सुरु केला. नतरे् 

सवण नवनशष्य रुग्र्ांची सेवा करत. परंतु अलोयनशयसने स्वतःला या कायणसाठी सम्पुर्णपरे् अपणर् 

केले.रस्त्यात पडलेल्या एका रुग्र्ाला स्वतःच्या खांद्यावर उचलनू नेताना त्याला ह्या रोगाचे संिमर् 

झाले. २० जनूच्या मध्यरात्री येशचेू नाव घेत त्याने अंनतम श्वास घेतला. 

संत अलोयनशयस कॅर्ॉनलक तरुर् व नवनशष्यांचा आश्रयदाता आहे. संत अलोयनशयस 

गोंज़ागामध्ये आपर् आजच्या शुभवतणमानची पतूणता पाहू शकतो. शुभवतणमानात प्रभ ू येश ू म्हर्तो 

त्याप्रमाने अलोयनशयसने परमेश्वर व आपल्या शेजाऱयांवर स्वतःपेक्षा जास्त पे्रम केले व त्याची साक्ष 

आपले प्रार् गमावनू केली. अनतशय श्रीमंत घराण्यात जन्म झाला असला तरी त्याला या भौनतक 

सुखांची ओढ कधीच लागली नाही. त्यामुळे ते सवण सोडून परमेश्वराचे आचरर् कररे् त्याच्या साठीसोपे 

होते. त्याच्या भोवतीचे सवण जग भौनतक सुखांमागे धावत असताना त्याने मात्र येशमूागे चालरे् 

ननवडले . संत योहान पनहल्या वाचनात म्हर्तो त्याप्रमारे् जो कोर्ी देवावर प्रीती करतो त्याने जगावर 

जय नमळवली आहे, त्याच्या श्रदे्धने जगावर जय नमळवली आहे. आपल्या भोवतालच्या जगाला आपर् 

नेहमी दोर्ी ठरवतो परंतु आपला नवश्वास असेल तर आपर् त्या जगाच्या मोहात ना पडता योग्य व 

नीनतमान जवान जग ूशकतो हे आपर् नवसरतो. तेव्हा आज आपर् संत अलोयनशयसच्या मध्यस्तीद्वारे 

परमेश्वराकडे हीच कृपा मागुया. आज आपले जगसुद्धा कोरोना महामारीने त्रास्त आहे. 

अलोयनशयसप्रमारे् आपर् आज आपर् कोर्ाची तरी मदत करू शकतो का? या प्रश्नावर नवचार 

करूया. 

 

प्रार्णना: हे प्रभ ू संत अलोयनशयसप्रमारे् आम्हाला तुझ्यावर व इतरांवर अनधक पे्रम करण्याची कृपा 

प्रदान कर. आमेन.  

 

 



२२ जनू २०२१, मंगळवार  

 संत जॉन नफशर आनर् संत र्ॉमस मोर 

फा. ऍन्र्ोनी नत्रभुवन ये. स.  

उत्पत्ती १३:२,५-१८ 

मतय  ७:६,१२-14 

 

"लोकांनी जसे तुमच्याशी  वागावे म्हर्नू तुमची इच्छा आहे तसेच तुम्ही त्यांच्याशी वागा." 

मान-पान म्हंत्याल्यावर सवाणना आवडतं. कधीतरी आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात आपर् 

आठवलं तर कोर्ी तरी आदराने वागवले असेल.   कदानचत आपल्याबरोबर  कोर्ी तरी आपल्या बरोबर 

आदराने  बसले असतील? आपल्याबरोबर  आपल्या  आयुष्यातला एक काळ जेव्हा  आपल्याला आदर 

केला गेला नाही; ते  आपल्याबरोबर  कसे बसले? येश ूआजच्या शुभवतणमानात असाच एका गोल्डन 

ननयम  नवर्यी बोलत आहे.  तो ननयम म्हर्जे लोकांनी जसे तुमच्याशी  वागावे म्हर्नू तुमची इच्छा 

आहे तसेच तुम्ही त्यांच्याशी वागा. हा जो ननयम आहे तो प्रत्येक धमाणची नशकवर् आहे. परंतु आयुष्य 

जगताना मार्सू फक्त इतरांनी माझ्याशी कसे वागावे ह्याचा नवचार करतो. इतरां पासनू मनुष्याची फार 

अपेक्षा असतात. परंतु स्वतः मात्र कसाही वागण्याचे स्वतत्र घेतो.  

येशु निस्त आपल्याला आज आमंत्रर् देत आहे नक आपर् सवाणना आदराने आनर्  सन्मानाने   

वागवायला पानहजे. जाती, धमण,  रंग, शारररक आनर् माननसक ररत्या लोकांचे भेद भाव न करता त्या 

व्यक्तीचा स्वीकार करायला पानहजे. इतरांना पे्रम देरे् हे स्वतःवर पे्रम करण्यासारखे आहे. दुसऱयांमध्ये 

देव बघण्याची कृपा आनर् त्यांना आदर सन्मान देवनू आपर् खऱया अर्ाणने देवाचे राज्य ह्या जगात 

पसरनवत असतो.  

प्रार्णना: हे प्रभ ूत ूस्वगण सोडून आमच्या साठी मनुष्य बनला आनर् आम्हाला पे्रमाचा संदेश नदला. तुझ्या 

सारखे जगण्यास आम्हाला  कृपा दे . आमेन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२३ जनू २०२१, बुधवार  

आंतरराष्ट्रीय णवधवा णदन  

ब्र. सुननल गायकवाड,ये.सं.  

उत्पत्ती १५: १-१२, १७-१८  

मत्तय ७:१५-२०  

“फळाची ओळख णह त्याच्या झाडावरून होत असते.” 

आजच्या पनहल्या वाचनात परमेश्वर वयस्कर आनर् ननसंतान अब्राहामाला अनेक राष्रांचा 

नपता होण्याचे वचन देतो. परमेश्वराला सवणकाही शक्य आहे आनर् त्याने नदलेले वचन तो परू्ण करतो हेच 

अब्राहामाच्या जीवनातनू नदसनू येते. अब्राहमाचा परमेश्वरावरील नवश्वास अढळ होता आनर् 

नवश्वासामुळेच तो परमेश्वराच्या कृपेला आनर् आनशवाणदाला पात्र झाला ह्याची आपल्याला खात्री आहे. 

आपला नवश्वास हा आपल्या कृतीतनू नदसनू येत असतो. परमेश्वराने सांनगतल्याप्रमारे् आनर् त्याचे 

शब्द आपल्या कृतीत उतरनवल्याने आपल्या जीवनातनू चांगले तेच घडते आनर् त्यामुळे देवाचा गौरव 

होत असतो. 

आजच्या शुभवतणमानात प्रभ ूयेश ूनिस्त खोट्यां संदेष््टयांपासनू सावध राहण्यास सांगत आहे 

कारर् ते परमेश्वराच्या नावाचा उपयोग स्वार्ाणसाठी करतात आनर् सामान्य मार्सांना चुकीच्या 

मागाणने नेतात. त्यांची तुलना करण्यासाठी प्रभ ूयेश ूनिस्त ‘झाड व त्याचे फळ’ ह्या सहज सोप्या आनर् 

सवणशु्रत गोष्टीचा उपयोग करतो. मनुष्य त्याच्या नवश्वासाने आनर् नवश्वासाशी संलग्न कृनतने चांगला 

नकंवा वाईट ठरत असतो. ज्याप्रमारे् चांगले झाड चांगली फळे आनर् वाईट झाड वाईट फळे देते 

त्याचप्रमारे् मनुष्य परमेश्वरावरील त्याच्या नवश्वासाच्या भांडारातनू चांगले नकंवा वाईट कृतीचे फळे 

उपजनवत असतो. देवाच्या आजे्ञत आनर् त्याच्या इच्छे प्रमारे् जीवन जगर्ारा प्रत्येक व्यक्ती हा चांगल्या 

झाडाप्रमारे् चांगली फळे देत असतो, ह्यास्तव तो इतरांनाही देवाच्या जवळ घेऊन येतो आनर् देवाची 

इच्छा त्यांच्या जीवनात सफल होण्यास मदत करतो. अब्राहमाप्रमारे् नवश्वासाचे दान नमळून देवाच्या 

आशीवाणदास आनर् सहवासास पात्र ठरण्यासाठी आज नवशेर् प्रार्णना करूया. 

प्रार्णना: हे प्रभ ूयेश ूनिस्ता, तुझ्यावरील नवश्वासाद्वारे आम्ही तुझे राज्य ह्या भतूलावर येण्यासाठी नेहमी 

कृतीशील राहावे आनर् इतरांना तुझ्याजवळ येण्यास आनर् तुझ्या इच्छे प्रमारे् पे्रमाचे, नवश्वासाचे आनर् 

आशेचे जीवन जगण्यास मदत करावी अशी कृपा दे.  

 

 

 

 

 

 



२४  जनू २०२१, गुरुवार 
 

डी. फ्रानन्सस लोबो ये. सं. 

यशया ४९:१-६  

पे्रनर्तांची कृत्ये १३:२२-२६  

लुक १:५७-६६, ८०  

 

“मुलगा वाढला, आत्म्याने बलवान झाला व इस्राएलात प्रकट व्हायच्या णदवसापयंत रानात राणहला.” 

येश ू निस्ताच्या जन्माप्रमानेच योहान बानप्टस्टचा जन्म देखील देवाची एक रचना होती. 

कारर् त्यांच्या जन्माच्या आसपासच्या घटना समान होत्या, नवशेर्त: गॅनब्रएल दूताने  सुवाताण 

देण्यासाठी नदलेली भेट. देवाने योहान बानप्टस्टला आपल्या प्रभु येश ूनिस्तासाठी पथृ्वीवर त्याचे मागण 

तयार करण्यासाठी पाठनवले. त्याने तारर्ारा येश ूनिस्त याच्या आगमनानवर्यी उपदेश केला व जॉडणन 

नदीत येश ूनिस्ताचा बानिस्मा केला. प्रत्येक निस्ती बंधु भनगनीने संत योहान च्या दोन गोष्टी सतत 

आपल्या जीवनात अवलंबल्या पानहजेत. त्या म्हर्जे खालतेपन आनर् अन्यायानवरूद्ध लढण्याची 

तयारी. योहान सतत येशचू्या येण्याबधल  त्याच्या येण्याने होर्ाऱया पररनाम बद्दल बोलत होता. त्याने 

कधीही स्वताला निस्ताच्या पुढे ठेवले नाही. त्याने सतत येशचूी मनहमा व गौरव केला. त्याला प्रनतष्ठा 

व सन्मान नमळत असताना सुद्धा तो येश ूबद्दल बोलत राहीला. त्याचे जीवन म्हर्जे एक संपरू्ण आत्म 

बनलदानाचे जीवन नदसनू येते. दुसरी गोष्ट म्हनजे त्याचे धाडस. तो कधीच अन्यायानवरुद्ध उभा 

राहण्यास दगमगाला नाही. त्याने कधीही खोटी साक्ष नदली नाही. आनर् त्याच्या ह्याच नवशेर् 

कौशल्यामुळे तीच नशरछेद करण्यात आला.  

आज आपर् अशा महान संताचा सन साजरा करत असताना नवचार केला पानहजे की, मी 

माझ्या जीवनात कुर्ाला व कोर्त्या गोष्टींना अनधक महत्व देतो. की मी फक्त स्वताचा गौरव गाण्यात 

खुश आहे. मी येशचूा योग्य तो सन्मान करतो का? जेंव्हा माझ्या आजबूाजलूा वाईट गोष्टी घडत 

असतात तेंव्हा माझा काय प्रनतसाद असतो. मी फक्त बघत बसतो की त्याबद्दल काही योगदान देतो? 

देवाने केलेली प्रीती आनर् दाखवलेली दया याची ओळख पारखनू योहांनाने आपले संपरू्ण जीवन 

त्याच्या राज्यासाठी वाहून नदले. आपर्ही अशीच ओळख ठेऊन आपले संपरू्ण जीवन त्याच्या कायाण 

साठी  व त्याच्या लोकांच्या अतोनात सेवेसाठी अपणर् करूया.  

 

प्रार्णना- प्रभु येश ूनिस्ता, आम्ही तुझ्यावर पे्रम करतो आनर् आम्ही तुझी प्रशंसा करतो. तलूा आमच्या 

अंत:करर्ात जाण्याचा मागण आम्ही बननवतो. संत योहनाप्रमारे् आमचे जीवन सुद्धा सदोनदत तझू्या 

कामी येवो अशी आम्ही नवनंती करतो. 

 

 

 

 

 



२५ जनू २०२१, शुक्रवार 

फा. प्रविण विभुिन ये.सं. 

उत्पत्ती १७:१,९-१०,१५-२२ 

मत्तय८:१-४ 

"हात पुढे करून त्याला स्पशस केला व म्हटले, माझी इच्छा आहे शुद्ध हो." 

आजच्या शुभवतणमानात आपर् ऐकतो की प्रभ ूयेश ूएका कुष्ठरोगी मार्साला बरे करतो. तो बरा 

झाल्यावर त्याला याजकाकडे जाऊन दाखवण्यास सांनगतले आनर् प्रमार् पटावे म्हर्नू त्याच्या 

शुद्धीकररता मोशेने नेमलेले अपणर् वाहण्यास सांनगतले. त्या वेळेस कुष्ठरोगाचे ननदान हे 

याजकाकडून होत असे आनर् व्यक्ती बरा झाल्यावर पुन्हा याजकाला दाखवनू त्या व्यक्तीला समाजात 

घेतले जात असे. यहूदी समाजात त्या वेळेस कुष्ठरोग हा अशुद्ध मानला जात असे. त्यामुळे कुष्ठरोगाने 

पीनडत व्यक्ती अशुद्ध मानली जाई. समाज त्या व्यक्तीशी कुठलेही संबध ठेवत नसे. त्या व्यक्तीला 

वाळीत टाकले जात असे. कुष्ठरोग्याला आपल्या कुटुबंापासनू दूर गावाबाहेर राहावे लागत असे. अशी 

व्यक्ती आपल्या कुटुंबाच्या पे्रमाला मुकत असे. अशा अवस्रे्तील एक कुष्ठरोगी येशचू्या येण्याने 

आनंनदत होतो. त्याच्या शुद्ध होण्याच्या आशा नजवंत होतात. "प्रभुजी आपली इच्छा असल्यास आपर् 

मला शुद्ध करायला समर्ण आहात". येश ू  त्याला स्पशण करून म्हर्ाला माझी इच्छा आहे शुद्ध हो. त्या 

क्षर्ी त्याची कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला. 

 आजही समाजात कुष्ठरोगी आहेत. त्यांची सेवा करण्यासाठी अनेक लोक पुढे आलेले आहेत. 

बाबा आमटे हे त्यातीलच एक आहेत ज्यांनी संपरू्ण आयुष्य कुष्ठरोग्यांच्या सेवेसाठी घालवले. अनेक 

धमणभनगनी कुष्ठरोग्यांची ननस्वार्णपरे् सेवा करत आहेत. त्यांच्याशी पे्रमाने आपुलकीने वागतात. 

मागील वर्ीपासनू हे जग कोरोना नवर्ार्मुूळे ग्रासलेले आहे. ज्यांना या रोगाचा संसगण झालेला आहे 

त्यांना आपल्या कुटुंबापासनू, नातेवाईकापासनू एकटे रहावे लागते. त्यांना कोरोनापेक्षा एकांती 

राहण्याची जास्त भीती वाटते. समाजसुद्धा अशा लोकांशी समानजक अतंर ठेवुनच वागतो. अशा वेळेस 

आम्हाला जार्ीव होते की कुष्ठरोग्याला समाजापासनू दूर राहरे् नकती दुःखाचे होते. त्यामुळे त्याची 

शुद्ध होण्याच्या इच्छेचा आनर् तळमळीचा अंदाज येतो.  

प्रार्सना: हे प्रभ ू येश,ू जे लोक अनेक रोगांनी पीनडत आहेत त्यांना त ू बरे कर म्हर्नू आम्ही 

तुझ्याकडे प्रार्णना करतो. 

 

 

 

 

 

 

 



२६ जनू २०२१, शननवार 

डी.  प्रशांत शहाराव  ये. सं. 

उत्पत्ती १८:१-१५ 

मत्तय ८: ५ - १७ 

"प्रभुजी, आपि माझ्या छपराखाली यावे अशी माझी योग्यता नाही" 

व्यक्तीच्या चालण्या बोलण्यावरून व त्याचप्रमारे् एखादी व्यक्ती आपल्या हाताखाली काम 

करर्ाऱया लोकांना कशाप्रकारे वागवते त्यावरून त्या व्यक्तीचा स्वभाव समजतो. आजच्या जगात 

आपर् पाहतो की ज्या व्यक्ती उच्च पदावर आहेत व त्यांच्या हाताखाली अनेक लोक काम करतात 

त्यांना कशा प्रकारे वागवले जाते. काही वेळेस उच्च पदामुळे व पशैामुळे काही गनवणष्ठ बनतात. ते 

इतरांना र्ोडीसुद्धा दया दाखवत नाही आनर् त्यांच्या  दुःख वेदना ऐकण्यास वेळही  देत नाहीत. 

यहूदी  समाजात नोकरांचे काही अनस्तत्व नव्हते. आजच्या शुभवतणमानात आपर् पाहतो की येश ू

एक शताधीपतीचा  दाखला देतो. त्याचा एक चाकर आजारी होता तो मेला तरी त्याला काही फरक 

पडला नसता. पर् त्याने तसे केले नाही. तो येशकूडे आला व चाकराला बरे करण्यासाठी नवनंती व 

प्रार्णना केली. येश ू त्याला बरे करण्यास ननघतो. तेव्हा तो शतानधपती येशलूा म्हर्तो प्रभुजी आपर् 

माझ्या छपराखाली यावे अशी माझी योग्यता नाही,  पर् एक शब्द मात्र बोला म्हर्जे माझा चाकर बरा 

होईल. शताधीपती या पदावर असल्यामुळे त्याला शब्दाचे महत्त्व समजले होते. आनर् येश ूकोर् होता 

याची त्याला जार्ीव होती. त्याचा नवश्वास आनर् चाकरावर असलेले पे्रम पाहून येशलूा आियण वाटते 

कारर् येशनेू तसा दृढ नवश्वास व चाकरावर असलेले पे्रम परू्ण इजरायल मध्ये कुठेही बनघतले नव्हते. 

जेव्हा तो येशकूडे येतो तेव्हा तो परू्ण नवश्वासाने आलेला होता. नवश्वासाने त्याने जे मानगतले होते ते 

त्याला नमळाले. आपल्या दनंैनदन जीवनात आपल्या अनेक गरजा असतात आनर् त्या ंआपर् प्रार्णनेद्वारे 

परमेश्वरासमोर मांडतो.  पर् आपर् त्या नकती नवश्वासाने मानगतलेल्या आहे, आपल्याला खरच त्यांची 

गरज आहे का? याचे आत्मपरीक्षर् करायला पानहजे. आजच्या शुभवतणमानात येशनेू पुष्कळ रोगांना 

आनर् भतू ग्रस्तांना बरे केले कारर् ते नवश्वासाने येश ूकडे आले होते. 

 प्रार्सना: हे प्रभ ू परमेश्वरा, आम्हाला संकटाना व मोहाला सामोरी जावे लागते, तेव्हा आमचा 

तुझ्या वरील नवश्वास दृढ ठेव. 

 

 

 

 

 

 

 



२७ जनू २०२१, सामन्य काळातील १३ वा रनववार  
 
 ब्र.  माननएल क्षीरसागर,ये.सं.  
 
ज्ञानग्रंर् १:१३-१५; २:२३-२४  
२ कररंर् ८:७,९ १३-१५; 
माकण  ५: २१-४३  

“ धीर धर व नवशास ठेव .” 
 
आज पनवत्र देऊळ माता सामान्य काळातील तेरावा रनववार साजरा करीत आहे. आजचे पनहले 

वाचन  शलमोनचा ज्ञानगं्रर् या पुस्तकातनू घेतलेले आहे. या वाचर्ात आपर् बघतो की देवाने मरर् 
कधीच ननमाणर् केले नाही उलट त्याला जीवनात  आनंद वाटला. त्याने मनुष्याला  अमर असे ननमाणर् 
केले.  परंतु मनुष्याच्या पापामुळे मरर् या जगामध्ये आले. आनर् या पथृ्वीतलावर मनुष्याला मरर्ाचा 
अनुभव आला. परंतु  परमेश्वर पे्रमळ आहे आनर् त्याने सवण काही पे्रमापोटी ननमाणर् केले. नननमणलेल्या 
गोष्टींचा नाश व्हावा अशी त्याची मुळीच इच्छा नाही.  
 

आजचे दुसरे वाचन पॉलचे  कररंर्करांस दुसरे पत्र यातनू घेतलेले आहे.  दुसऱया वाचनामध्ये 
पॉल  कररंर्करांस संबोधताना म्हर्तो की तुम्ही आता नवश्वासात, भार्र्, ज्ञानामध्ये,देवाच्या प्रीतीत 
समदृ्ध झाला आहात आनर् तुम्ही परमेश्वराच्या आशीवाणदाने  या कृपेच्या कायाणत सदवै असावे. तो त्यांना 
परमेश्वराच्या नम्रतेची  आठवर् करून देतो नक, प्रभ ू श्रीमंत असनूही आम्हासाठी गरीब झाला की 
जेरे्करून आम्ही  त्याच्या द्वारे धनवान व्हावे. 
 

आजच्या माकण कृत शुभवतणमानमध्ये आपर् दोन चमत्कार बघतो. प्रर्म म्हर्जे येशु मेलेल्या 
मुलीला नजवंत करतो व दुसरा म्हर्जे एका स्त्रीचा रक्तस्त्राव नाहीसा करतो. पनहल्या चमत्कारामध्ये 
येश ूलोकांना धीर देतो व त्यांना नवश्वास ठेवायला सांगतो. नवश्वासामुळे जीवनात आशा ननमाणर् होते. 
मुलगी मरर् पावली होती. नतचे आई-वडील नातलग  रडत होते. परंतु प्रभ ूत्यांना आधार देतो व त्या 
मुलीला नजवंत करतो.  दुसरा चमत्कार म्हर्जे एक स्त्री जी  बारा वर्ाणपासनू या रक्तस्रावामुळे खचनू 
केली होती. नतचा ठाम नवश्वास होता की जर नतने प्रभचू्या वस्त्राला नशवले तर नतचा रोग बरा होईल 
आनर् नतच्या नवश्वासाने नतला बरेही  केले.  

आजची नस्र्ती आपर् जर बनघतली तर आपर् या कोरोना नवर्ार् ू मुळे त्रस्त झालो आहोत. 
आपर् आपले नातलग, स्वकीय यांना गमावनू बसलो आहे.  अशा वेळेस आजचे  शुभवतणमान 
आपल्याला धीर देते. आशेचा नकरर् दाखवत आहे की प्रभ ूआपर्ा सोबत आहे. त्याला काहीच अशक्य 
नाही.  परंतु आपला नवश्वास प्रभुवर नकती आहे हे आपर् बनघतला पानहजे. परमेश्वराने जर आपले 
नवश्वास ूअंत:करर् पर् बनघतले तर आपल्याला नक्कीच त्याची कृपादान व आशीवाणद नमळेल. म्हर्नू 
आजची वाचरे्  आपल्याला परमेश्वरावर ठाम नवश्वास राखण्यासाठी सांगतात .  
 
प्रार्णना: हे प्रभ ू या कोरोंना महामारीच्या काळात आमचा तुझ्या वरील नवश्वास कधीही डगमग ू देऊ 
नकोस असे कृपादान त ूआम्हास दे.  
 

 

 



२८ जनू २०२१, सोमवार 

 

ब्र. प्रनवर् कुमार, ये.सं. 

 

उत्पत्ती १८: १६-३३  

मत्तय ८: १८-२२  

 

"परमेश्वर दया व प्रीती आहे" 

आजच्या पनहल्या वाचनात प्रचंड अशी मोलाची नशकवर् आपल्याला नदसते. परमेश्वर अनतशय 

कनवाळू व न्यायपरू्ण आहे हे आजच्या प्रसंगातनू नदसनू येते. ननरपराधी व्यक्तींना नशक्षा होऊ नये 

म्हर्नू आब्राहाम देवाशी मध्यसरी करतो. जर दहा नीनतमान व्यक्ती त्या नगरात असले तर त्या 

नगराचा नाश होर्ार नाही अशी खात्री परमेश्वर त्यास देतो. या प्रसंगातनू परमेश्वर केवळ दयाळू 

नसनू न्यायीसुद्धा आहे हे आपल्याला समजते. परंतु आज जगात अनेक ननरपराधी व नीनतमान व्यक्ती 

त्यांनी न केलेल्या गुन्हांकररता नशक्षा भोगत आहेत. अनेकदा चांगल्या लोकांवर खोटे आरोप घालनू 

त्यांना नशक्षा केली जाते. येश ू संघीय फादर स्टॅन स्वामीबद्दल आपल्याला माहीतच आहे. आनदवासी 

लोकांची मदत कारल्यामुळे त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले व ते वायोधर असनूसुद्धा त्यांना तुरंुगात 

ठेवले गेले. अश्या अन्यायानवरुद्ध आपर् बोललेच पानहजे. असा अन्याय परमेश्वराला मुळीच मान्य 

नाही.  

शुभवतणमानात येश ू नशष्यत्वाबद्दल बोलत आहे. 'आपर् जेरे् जाल तेरे् मी आपल्या मागे येईन' 

असे म्हर्र्ाऱया शास्त्र्याला तो कळवतो नक तो कुठे एक जागी राहत नाही. त्याने आपले जीवन 

लोकांसाठी अपणर् केले आहे असा याचा अर्ण. येशचूा अनुयायी व निस्ती असण्याचा अर्ण काय आहे याचा 

नवचार करण्यासाठी हे वाचन आपल्याला आमंनत्रत करत आहे. ही सोप्या जीवनाची हमी नाही. येशचेू 

अनुसरर् कररे् म्हर्जे वाईट काळात तसेच चांगल्या वेळी त्याच्याबरोबर राहण्याची तयारी असरे् 

आहे. येश ूआपल्या आवाहनाच्या मलूगामीपर्ावर भर देण्यासाठी शक्य नततक्या कठोर शब्दांचा वापर 

करतो. त्याला संख्या नव्हे तर नशष्याच्या गुर्वते्तत व गुरूच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चालण्याची 

तयारी हवी आहे. खऱया अर्ाणने निस्ती जीवन जगरे् नेहमीच कठीर् असले आहे, आनर् येशसुूद्धा 

सवाणना आधीच बजावतो नक त्याचे अनुसरर् कररे् म्हर्जे अनेक अडचर्ींना सामोरे जारे्. कारर्, 

त्याचे मलू्य भौनतक मलू्यांनवरुद्ध आहेत. परंतु, नह मलू्ये खरी व योग्य आहेत. तेव्हा येशचेू अनुसरर् 

करण्याचं इच्छा असेल तर ह्या अडचर्ींना व शोर्र्ाला सामोरे जाण्यासाठी तयार असायला हवे. आजही 

पररनस्र्ती काही वेगळी नाही. खरे निस्तीय जीवन जगरे् आजही कठीर् आहे परंतु अशक्य नाही. 

तेव्हा आज आपर् प्रभकूडे प्रामानर्कपने, येशचेू खरे अनुयायी म्हर्नू जगण्याची वरदान मागुया. 

 

प्रार्णना: हे प्रभ,ू तुझ्या वचनांचे पालन करून खऱया अर्ाणने तुझे अनुयायी म्हर्नू जगण्यासाठी 

आम्हाला तुझी कृपा व सामथ्यण दे. आमेन.   

 

 



२९ जनू  २०२१, मंगळवार  

पे्रणित पेत्र आणि पौल 

फ़ा. पॅरीक मानटणन,ये. सं.  

पे्र. कृत्ये १२: १-११ ; २ नतम ४: ६-८,१७-१८ 

मत्तय १६: १३-१९ 

“त ूणिस्त,  णजवंत देवाचा पुत्र आहेस”  

आज पनवत्र निस्त सभा पेत्र आनर् पौल ह्या महान संतांचा आनर् पे्रनर्तांचा सर् साजरा करीत 

आहे. वेळोवेळी पेत्राची मानवी दुबणलता आपल्या दृष्टीस पडते परंतु प्रभ ूयेश ूत्याच्यामध्ये देवाच्या पनवत्र 

कायाणसाठी  ननवडलेला मोलाचा सभासद पाहतो आनर् त्याला निस्त सभेचा पाया आनर् स्वगण राज्याचा 

मुख्य कारभारी बनवतो. पेत्राप्रमारे् देवाने आपली सुद्धा नवशेर् कायाणसाठी ननवड केलेली आहे आनर् ते 

कायण पतूीस नेण्यासाठी प्रभ ू येश ूआपल्याला कृपा देत असतो.  संत पौल त्याच्या अप्रनतम नवश्वासाने 

आनर् कष्टाने देवाच्या राज्याची सुवाताण प्रसार करतो आनर् निस्त सभेचा सवाणत महान पे्रनर्त बनतो. 

देवाने पौलाची ननवड नवशेर् कायाणसाठी केली होती आनर् त्याची जबाबदारी त्याने नवश्वासाने आनर् 

धयैाणने पार पाडली होती. पेत्र आनर् पौल ह्यांनी सुवातेचा प्रसार करण्यासाठी अतोनात दुख, त्रास आनर् 

कष्ट सहन केले आनर् त्याद्वारे देवाच्या गौरवास ते पात्र ठरले हे आजच्या पनहल्या आनर् दुसऱया 

वाचनातनू नदसनू येते. संत पौलाने सांनगतल्या प्रमारे् आपर्सुद्धा ‘नवश्वासाने जीवनाची शयणत परू्ण 

करावी’ आनर् देवाच्या गौरवाला योग्य ठरावे. 

आजच्या शुभवतणमानात निस्ताची खरी ओळख काय आहे हे संत पेत्राच्या उत्तराने आपल्याला 

समजते. “त ूनिस्त,  नजवंत देवाचा पुत्र आहेस”, हे स्वगाणतील नपत्याने त्याला प्रगट केले आहे असे प्रभ ू

म्हर्तो. स्वगाणतील नपत्याने पेत्राची ननवड करून त्याच्याद्वारे आपल्या पुत्राची खरी ओळख प्रगट केली 

होती म्हर्नूच प्रभ ूयेशनेू पेत्राला निस्त सभेचा प्रमुख म्हर्नू नेनमले. संत पेत्रा प्रमारे् आपल्याला सुद्धा 

स्वगाणतील नपत्याने निस्ताची ओळख प्रगट केली आहे आनर् त्याच्या निस्त सभेत सहभागी केले आहे. 

आपला निस्तावरील नवश्वास आनर् श्रद्धा अनधक बळकट व्हावी आनर् सुवाताण प्रसारासाठी आपर् 

आपले जीवन देवाला अपाणवे म्हर्नू आज संत पेत्र आनर् पौल ह्यांची मध्यस्ती मागुया. 

प्रार्णना: हे प्रभ ूयेश ूनिस्ता संत पेत्र आनर् पौल ह्यांच्या प्रमारे् तुझ्या पे्रमाची आनर् क्षमेची सुवाताण आम्ही 

आमच्या नवश्वासाने आनर् कृतीने इतरांना सांगावी अशी कृपा आम्हाला दे. 

 

 

 

 

 

  



३० जनू २०२१, बुधवार 

 

डी. फ्रानन्सस लोबो ये. सं. 

 

उत्पनत २१:५, ८-२०  

मत्तय ८:२८-३४   

 

“आता योग्य वेळ आली आहे. देवाचे राज्य जवळ आले आहे. सुवातेवर णवश्वास ठेवा.” 

 

आजचे वाचन येशचू्या अद्भतू कायाणची ग्वाही देतात. र्डग्यांमधे राहर्ारा एक तरुर् मार्सू 

बऱ याच भुतांनी संपरू्णपरे् पछाडलेला होता. परंतु येश ू आपल सामथ्याणने  त्या मुलाला त्या सवण 

भतूांपासनू सोडवतात. या करे्त लक्षात घेण्याजोगी एक गोष्ट म्हर्जे जेव्हा शहरातील लोक बाहेर 

आले आनर् जेव्हा त्याने हा मनुष्य तेरे् बसलेला पानहला, तेव्हा ते आियणचनकत झाले आनर् त्यांना 

“भीनत वाटली.” त्यांना या पररनस्र्तीबद्दल काय नवचार करावे हे मानहत न्हवते. कदानचत याची अनेक 

काररे् अस ूशकतात. भतूांच्या सनै्याने त्याला वेढले होते म्हर्नू हा तरुर् इतका अस्वस्र् झाला होता 

की, शहरवासीयांनी त्याला सोडून नदले आनर् बहुधा त्याच्याशी काहीही संबंध ठेवले नाहीत. त्यांना 

भीती वाटली. परंतु जेव्हा त्यांना हा मार्सू परू्णपरे् बदललेला नदसला, तेरे् बसलेला, सामान्य रूपात  

नदसला तेंव्हा मात्र लोकांना त्यांना धक्का बसला. यातनू  हे स्पष्ट होते की, जर आपर् देवाचे सामथ्यण 

समजनू घेण्यात यशस्वी झालो, तर आपर् त्याच्या सामथ्याणने भीतीला सामोरे जातो. या मार्साच्या 

एकूर् पररवतणनात शहरवासीय मोठ्या आनंदाने आनर् उत्साहाने भरुन गेले. नकंवा मग आनंद आनर् 

उत्साहाऐवजी ते भयभीत झाले असतील. ते घाबरले असतील कारर् त्यांना देवाची सवणशनक्तमान 

सामथ्यण समजले नाही.  

कधी कधी आपली पररनस्र्नत सुद्धा अशीच असते. आपर् त्याच्या कायाणला बघनू कधी घाबरतो 

तर कधी उल्लनसत होतो. त्याला महान गोष्टी करण्याची आनर् आपल्या जीवनात संपरू्ण पररवतणन 

आर्ण्याची इच्छा आहे. आपर् त्याचा स्वीकार कसा करतो हेही नततकेच महत्वाचे आहे.  

 

प्रार्णना- परमेश्वरा, मी तुझ्या महान सामथ्याणचा गौरव करतो. त ूया जगात आनर् माझ्या आजबूाजचू्या 

लोकांच्या जीवनात ज्या अनेक प्रकारे कायण करत आहेस ते ओळखण्यास मला मदत कर. त्या सवण 

गोष्टींबद्दल कृतज्ञतेने माझे मन भर. येश,ू मी तुझ्यावर नवश्वास ठेवतो व हाच नवश्वास माझ्यामध्ये प्रबळ 

कर.   

 


