
27th November 2022, Sunday 

అంశము: అదృశయ వ ైకల్యం: అదృశయ సంఘం యొకక సామర్థాయ ాన్ని ప్రకాశంప్జేయడం 

• అదృశయ వ ైకల్యయల్ గుర్థ ంచి తెల్ుసుక ండి మర్థ యు వాటిన్న గుర్థ తంచండి 
• ప్ూర్థ త సామర్థాయ ాన్ని చేరుక వడాన్నకి తగ న సహాయయన్ని ప్రా రంభంచండి 
• వ ైకల్యం ఆధారంగా వయకుత ల్ను అవమయన్నంచడాన్ని న్నలిపవిేయండి 

Disability Advocacy Sunday Liturgical Elements 

ల్ేఖన భాగముల్ు 

యోబు 17:1-16       పర.ి లూకా 8:43-48 

2 కొరిింథ ీ12:1-10      కీర్తన 139:7-15 

 

మాకు కలిగిన వైకల్యా లన్ని టితో మమ్ము లను ప్రేమించి, మా స్వ కియమైన 

మార్గమ్మలలో మము లిి  పరిపూర్ణులుగా చేసిన మా దేవ. మీ యొకక  సౌలబ్యా మైన 

స్ృష్టకిి మము లిి  గృహ న్నర్వ హకులుగా విశ్వ సిించినిందుకు మీకు ధనా వాదాలు. 

ప్రాపా త లేన్న మరియు అిందరికీ అిందుబ్యటులో లేన్న కట్డిాలను, న్నర్ము ణమ్మలను, 

సింకేతికలను, నూతన ఆవిష్క ర్ణలను, కన్నపెటిుట్ వలన నీ యొకక  అిందమైన 

స్ృష్టని్న నాశ్నమ్మ చేయుచునిా మ్మ అన్న ఒప్పు కోనుచుని మ్మ. 

స్ృష్ట ికొర్కు నీకుని  ఉదేేశా్  మ్మలను, స్ింకలు మ్మలను, మా యొకక  స్వ ింత 

స్మర్నే్నయమైన ఆలోచన విధానిం దావ ర్మ మేమ్మ విస్ు రిించుచుని మ్మ. 

ప్పనర్ణతా్థనిం చేయబడిన ప్రకీస్తు యొకక  విరిగి నలిగిన గాయామ్మల కింటే, 

ఆశ్చ ర్ా జనకమైన సూచనలు మరియు పరిపూర్ుత అన్న భావిించే వాటితోనే 

కొన్నపోబడుచుని మ్మ. 

 మీ స్ృష్టలిో అదృశా్ మైన వైకలా్య న్ని  తిరిగి చూడడాన్నకి, విశ్దమ్మ చేయడాన్నకి మరియు 

మా మనస్ుత్థవ న్ని  

ప్పనరివ మర్ ష చేస్తకోడాన్నకి మాకు స్హాయిం చేయమ్మ. 

 

 

ప్రసంగం 

అంశము: అదృశయ వ ైకల్యం: అదృశయ సంఘం యొకక సామర్థాయ ాన్ని ప్రకాశంప్జేయడం 

విజఞా ప్న ప్రా రయన: 

దయ గల దేవ మరియు అిందరికి తిండ్రివ ైన పిభువా, 



ఈ ఆదివార్ిం నాడు, అింగ వ ైకలయింతో జీవించే వార్ిందరినీ, పితేయకిించి కనుదృష్టి  కి కనబడక ిండ్ా 
భాదపడుతుననవారిని మేము గుర్తత చేసుక ింటాము. మా సింఘింలోని పితి సభుయనికి పితేయక మారాా లోో  
పితేయకింగా గురితించి, ధనయవాదాల  తెలియజేసుత నానము. 
 
ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

దేవుణ్ణి  ప్రిమిసతత , కనిప్టించే మరియు కనిప్టించని వయక త ల అవసరాల  మరియు వ ైకలాయలను 
గరహ ించడింలో మాక  సహాయిం చేయమని మేము ప్ాిరిిసుత నానము. స్రనహ బింధింలో సామరాి ాల నన 
వయక త లతో కలిస్ట నడవడ్ానికి మాక  సహాయిం చేయిండ్ర. 
 

ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

ADHD, కృింగుబాటు, ఆిందోళన, PTSD, మనోవ ైకలయిం, భయిం మొదల ైన మానస్టక ఆరోగయ సవాళోతో 
జీవించే మా మధయ ఉనన వయక త ల కోసిం మేము ప్ాిరిిసుత నానము. పిభూ, వారి బలహీన సమయాలోో  
వారిని బలపర్చిండ్ర మరియు మీ ప్రిమపూర్వక సింర్క్షణ్లో వారికి వశ్ావసానిన ఇవవిండ్ర. మరిింత అరి్ిం 
చేసుకోవడ్ానికి మా అిందరికీ సహాయిం చేయిండ్ర. 
 

ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

ఫ ైబరి మ ైయాలిియా, కీళోనొపుుల , ఎముకల జబుుల , శ్ారీర్క గాయాల  మొదల ైన పరిస్టితుల నుిండ్ర 
దీర్ఘకాలిక నొప్టుకి గుర్య్యయ వయక త ల కోసిం మేము ప్ాిరిిసుత నానము. పిభువా, నొప్టు మరియు ఆిందోళనను 
తగిాించిండ్ర మరియు మీ సర్వసమృదధమ ైన కృప తో కపుమని ప్ాిరిిసుత నానము. 
 
ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

పిపించానిన చతస్ర మరియు వభిననింగా అరి్ిం చేసుక నే డ్ెైస్ ో కిిక్సి వాయదితో బాధపడుతునన వార ికోసిం 
మేము ప్ాిరిిసుత నానము. వారి యొకక జీవతింలో ఎదుర్య్యయ సవాళో ను గూరిి మేము ప్ాిరిిసుత నానము. 
వారి అదివతీయ పితిభను జర్తపుకోవడ్ానికి మరియు వారిని ప్ర ి తిహ ించడ్ానికి మాక  సహాయిం 
చేయిండ్ర. 
 

ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 



కరో న్'స్ డ్రస్ీజ్, ల ైమ్ డ్రస్ీజ్, లూపస్, మలిిపుల్ స్ లెరోస్టస్ మొదల ైన సవయిం పితిర్క్షక పరిస్టితుల  ఉనన 
వయక త ల కోసిం మేము ప్ాిరిిసుత నానము. అనిన భయిం, నిసిహాయత మరియు ఆిందోళనను ప్ర గొటిిండ్ర 
మరియు మీ ప్రిమ ఓదార్తునివవిండ్ర మరియు వారి శరీర్ిం మరియు ఆతమను బలోప్రతిం చేయిండ్ర. 
మధుమేహిం, గుిండ్ె సమసయల , మూతిప్టిండ వాయధుల , అధిక ర్కతప్ర టు, వయసుి సింబింధిత 
బలహీనతల  మొదల ైన ఆరోగయ పరిస్టితులతో జీవసుత నన వయక త ల కోసిం మేము ప్ాిరిిసాత ము. పితి ఒకకర్ూ 
వారి పరిమితులను గౌర్వింగా ఎదురోకవటానికి సహాయిం చేయిండ్ర. 
 

ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

పర్లోకపు తిండ్ర ి, మేము తర్చుగా పట్ిించుకోలేదని మరియు అదృశయ వ ైకలాయల  ఉనన వయక త ల కోసిం 
ప్ాిరి్న చేయడింలో నిర్ింతర్ిం వఫలమవుతునానమని మేము అింగీకరిసుత నానము. గురితించి తగిన 
సహాయానిన అిందిించడ్ానికి మీర్త మాక  సహాయపడ్ాలని మేము ప్ాిరిిసుత నానము. మాక  సర ైన 
వ ైఖరిని, సింకలాునిన అిందిించిండ్ర మరియు మానవ గౌర్వానికి మరియు మీ కీరితకి ఆటింకిం కలిగిించే 
అడడింక లను తొలగిించడ్ానికి సింకలిుించిండ్ర. 
 

ప్రభువా మముును కన్నకర్థ ంచుము 

పిభూ, సింఘిం యొకక వ ైవధయిం మరియు పితి వయకిత యొకక పితేయకత కోసిం మేము మీక  ధనయవాదాల  
తెలియజేసుత నానము. మేము మీ దైెవ సింకలుిం దావరా ఎనునకోబడ్ాడ మని నముమతునానము. 
ఒకరినొకర్త గౌర్వించుకోవడ్ానికి మరియు కీరసుత  శరీర్ింగా ఒకే చరిిగా ఎదగడ్ానికి మాక  సహాయిం 
చేయిండ్ర. 
 
మన పిభువు మరియు ర్క్షక డ్ెైన య్యసుకీరసుత  నామింలో మేము ప్ాిరిిసుత నానము. 
 
ఆశీర్థాాదం 
అదృశయమ ైన వాట్ని తనలో ఆవష్కరిించు తిండ్రియ్ ైన దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిించు గాక 
మనక  ైశరమపడ్రన క మార్తని వసాత ర్మ ైన ప్రిమ మనలను బలపర్చు గాక. 
ఆతమ యొకక సహవాసింలో  ఎలోపుుడు పికాశించే వ ల గు మనలను కాప్ాడుగాక, ఆమేన్. 
 
 


