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ഉപേയാഗേശഷം പുസ്തകം ൈദവാലയത്തില് തിരിേച്ച ിക്കുക.
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ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്

ഇരിക്കുന്നത്: പഴയനിയമ വായന, േലഖന വായന, പര്സംഗം,
ǌായറാഴ്ചകളിള് േസ്താതര്ക്കാഴ്ചെയടുക്കല് മുതല് വിശവ്ാസപര്മാണം
ആരംഭിക്കുന്നതുവെര, കുർബാന സവ്ീകരണേശഷമുള്ള അറിയിപ്പുകള്.
മുട്ടുകുത്തുന്നത്: അനുരഞ്ജനശുശര്ൂഷ ് (ൈദവേമ എന്നില് കനിേയണേമ ...

മുതല് രണ്ടാമെത്ത സവ്ര്ഗസ്ഥനായ പിതാേവ ... ആരംഭിക്കുന്നതുവെര).
നി ക്കുന്നത്: ബാക്കിസമയങ്ങളില് (ഉത്ഥാനത്തിെന്റ പര്തീകം).

ശര്ദ്ധിേക്കണ്ട കാരയ്ങ്ങള്
േവഷവിധാനം: ൈദവാലയത്തില് മാനയ്മായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക.
സ്ത്രീകള് ശിേരാവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമയ്ം.
പര്ാർഥനാന്തരീക്ഷം നിലനിര്ത്തുക.
കുട്ടികെള ൈദവാലയത്തില് കളിക്കാന് അനുവദിക്കരുത്.
ഭക്ഷണം ൈദവാലയത്തില് െകാണ്ടുവന്നു കഴിക്കരുത്.
ൈദവാലയവും പരിസരവും െവടിപ്പായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹകരിക്കുക.

കുർബാനയുെട െപാതുഘടനയും പര്തീകാത്മകതയും
ഈേശാമിശിഹായില് േകന്ദ്രീകൃതമായ രക്ഷാകരചരിതര്ം മുഴുവന്
പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നതാണു പരിശുദ്ധ കുർബാന.
I ആമുഖശുശര്ൂഷ: ആരംഭം മുതൽ ഉത്ഥാനഗീതം വെര (ഈേശായുെട

മനുഷയ്ാവതാരം, പഴയനിയമ പര്തീക്ഷകള്, രഹസയ്ജീവിതം)

II വചനശുശര്ൂഷ: ൈതര്ശുദ്ധ കീർത്തനം മുതൽ മാേമ്മാദീസാർഥികെള
പറഞ്ഞയ ന്നതുവെര. (ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിതം)
III A. അനാെഫാറ ദര്വയ്പരമായ ഒരുക്കം: ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുന്നതു
മുതൽ അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതുവെര. (ഈേശായുെട പീഡാനുഭവം)
III B. അനാെഫാറാ ആത്മീയഒരുക്കം: മദ്ബഹപര്േവശനം മുതൽ കാർമി
കൻ പര്ാർഥനായാചന നടത്തുന്നതുവെര.
IV അനാെഫാറ (കൂദാശാഭാഗം) ഒന്നാം പര്ണാമജപം മുതൽ റൂഹാക്ഷണ
പര്ാർഥനവെര. (ഈേശായുെട മരണം, ഉത്ഥാനം)
V അനുരഞ്ജന ശുശര്ൂഷയും വിഭജന ശുശര്ൂഷയും: റൂഹാക്ഷണ പര്ാർഥന
േശഷം അനുരഞ്ജന കാേറാസൂസാവെര.

(പാപേമാചനത്തിനുള്ള ക്ഷണം)

VI. ൈദൈവകയ്ശുശര്ൂഷ (ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണം): സവ്ർഗസ്ഥനായ
പിതാേവ ... മുതൽ ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണത്തിെന്റ സമാപനംവെര.
VII. സമാപനശുശര്ൂഷ: സമൂഹത്തിെന്റ േസ്താതര്പര്ാർഥന മുതൽ സമാപനം
വെര.
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തിരുനാളുകൾ / അനുസ്മരണാദിനങ്ങൾ തീയതി പര്കാരം
ജനുവരി
ജനുവരി 1
ജനുവരി 3
ജനുവരി 6
ജനുവരി 20

- കർത്താവിെന്റ നാമകരണത്തിരുനാളും വർഷാരംഭവും
- വാഴ്ത്തെപ്പട്ട കുരയ്ാേക്കാസ് ഏലിയാസ്
- ദനഹാത്തിരുനാൾ
- വിശുദ്ധ െസബസ്തയ്ാേനാസ്

െഫബര്ുവരി

െഫബര്ുവരി 2

- മാതാവിെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിരുനാളും കർത്താവിെന്റ ൈദവാലയ പര്േവശനവും

മാർച്ച് 19
മാർച്ച് 25

- വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ
- മംഗളവാർത്ത തിരുനാൾ

മാർച്ച്

ഏപര്ിൽ

ഏപര്ിൽ 24

- വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ്

േമയ് 1

- െതാഴിലാളി മധയ്സ്ഥനായ മാർ യൗേസപ്പ്

ജൂൺ 8
ജൂൺ 29

- വാഴ്ത്തെപ്പട്ട മറിയം േതര്സയ്ാ
- വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ

േമയ്

ജൂൺ
ജൂൈല

ജൂൈല 3
ജൂൈല 28

- മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുൿറാന
- വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ

ഓഗസ്റ്റ് 6
ഓഗസ്റ്റ് 15
ഓഗസ്റ്റ് 29

- കർത്താവിെന്റ രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
- മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം
- വാഴ്ത്തെപ്പട്ട എവുപര്ാസിയാ

ഓഗസ്റ്റ്

െസ റ്റംബർ

െസ റ്റംബർ 8 - മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ
െസ റ്റംബർ 14 - വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
ഒേക്ടാബർ 16
നവംബർ 2

ഒേക്ടാബർ

- വാഴ്ത്തെപ്പട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ

നവംബർ

- സകല മരിച്ചവരുെടയും ഓർമ

ഡിസംബർ
ഡിസംബർ 8 - അമേലാത്ഭവ മാതാവ്
ഡിസംബർ 26 - വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്
ഡിസംബർ 31 - വർഷാവസാനം
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കാലമനുസരിച്ച്

മംഗളവാർത്തക്കാലം
പിറവിക്കാലം
പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി - മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ
ദനഹാക്കാലം
ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി - വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി - വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി - വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
ദനഹ നാലാംെവള്ളി - വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്
ദനഹ അഞ്ചാംെവള്ളി - ഗര്ീക്ക്-സുറിയാനി മല്പാന്മാർ
വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് - നിനിേവ ഉപവാസം (മൂന്നുേനാമ്പ്)
ദനഹ ആറാംെവള്ളി - സീേറാ മലബാർ മല്പാന്മാർ
ദനഹ ഏഴാംെവള്ളി - പള്ളിയുെട മധയ്സ്ഥെന്റ (യുെട) തിരുനാൾ
വലിയ േനാമ്പിനു മുമ്പുള്ള െവള്ളി - സകല മരിച്ചവരുെടയും ഓർമ
േനാമ്പുകാലം
ഉയിർപ്പുകാലം
ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംǌായർ - ഉയിർപ്പു തിരുനാൾ
ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി - സകല വിശുദ്ധരുെടയും തിരുനാൾ
ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ - പുതുǌായർ
ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം - സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ
ശല്ീഹാക്കാലം
ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ - പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ
ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംെവള്ളി - സവ്ർണ െവള്ളിയാഴ്ച
ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ - പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ
ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം - പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ
ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി - തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ
ശല്ീഹാക്കാലം ഏഴാംെവള്ളി - എഴുപതു ശിഷയ്ന്മാർ
ൈകത്താക്കാലം
ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ - പന്ത്രണ്ടു ശല്ീഹന്മാർ
ൈകത്താക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി - മാർ അദ്ദായിയും മാർ മാറിയും
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
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സീേറാ മലബാര് സഭയുെട കുർബാന

(കാർമികന് പര്േവശിക്കുേമ്പാള് എലല്ാവരും എഴുേന്നറ്റു നിൽക്കുന്നു.
പര്ദക്ഷിണമുെണ്ടങ്കില്, മുമ്പില് ധൂപക്കുറ്റിയും മാര്േത്താമ്മാ
കുരിശും, അതിനു പിന്നില് സുവിേശഷഗര്ന്ഥവും ഇരുവശങ്ങളില്
തിരിക്കാലുകളും സംവഹിക്കുന്നു).

പര്ാരംഭഗാനം
മരിച്ചവരുെട ഓര്മ ്: മരണത്താെല മാനവനുലകിൽ ... േപജ് - 7
മറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ:
1. അണയുന്നിതാ ǌങ്ങൾ ബലിേവദിയിൽ ... ... േപജ് - 8
2. അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട ... ... ... ... േപജ് - 8
3. അൾത്താരയിൽ ആത്മബലിയായ് ... ... ... ... േപജ് - 9
4. അൾത്താരയിൽ പൂജയ്ബലിവസ്തുവായിടും ... ... േപജ് - 9
5. അൾത്താരെയാരുങ്ങി, അകതാെരാരുക്കി ... ... േപജ് - 10
6. ഒരു നിമിഷം മനമുയർത്താം ... ... ... ... ... ... േപജ് - 10
7. ൈദവകുമാരന് കാല്വരിക്കുന്നില് ... ... ... ... ... േപജ് - 11
8. ൈദവം വസിക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ ... ... ... ... ... േപജ് - 11
9. വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ േവദിെയാരുങ്ങി ... േപജ് - 11
10. േസ്നഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ ... ... ... ... ... േപജ് - 12
--------------------മരിച്ചവരുെട ഓര്മ ്: മരണത്താെല മാനവനുലകില്
മരണത്താെല മാനവനുലകില് / മംഗളജീവന് പകര്ന്നവേന
മരണമടേഞ്ഞാര്ക്കാനന്ദത്തില് / പരമകവാടം തുറക്കണേമ.
െചന്നിണബലിയാലുന്നതെവളിവാല് / ശാന്തിജഗത്തില് വിതച്ചവേന
മരണമടേഞ്ഞാര്ക്കാനന്ദത്തിന് / പരമകവാടം തുറക്കണേമ.
ബലിയിതു ൈകെക്കാണ്ടലിെവാടു നാഥാ / മൃതരുെട പാപം
െപാറുക്കണേമ
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നിതയ്വിരുന്നിന് കതിരുകള് വീശും / നിറതിരിയവരില്
െകാളുത്തണേമ.
അവനിയിലേങ്ങ പാവനനാമം / കീർത്തിച്ചവെര മറക്കരുേത.
അവനിയിലേങ്ങ ദിവയ്ശരീരം / ൈകെക്കാണ്ടവെര തയ്ജിക്കരുെത.
മരണത്താെല മാനവനുലകില് ...

(മറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ)

(േപജ് 12 കാണുക)

ഗാനം - 1 അണയുന്നിതാ ǌങ്ങൾ ബലിേവദിയിൽ
അണയുന്നിതാ ǌങ്ങൾ ബലിേവദിയിൽ
ബലിയർപ്പണത്തിനായ് അണയുന്നിതാ. (2)
നാഥെന്റ കാൽവരിയാഗത്തിേനാർമയിൽ
അനുസ്മരിക്കാനണയുന്നിതാ. (2)
അണയുന്നിതാ ǌങ്ങൾ ...
നാഥാ ഈ ബലിേവദിയിൽ
കാണിക്കയായ് എെന്ന നല്കുന്നു ǌാൻ. (2)
അന്നാ കാൽവരി മലമുകളിൽ
തിരുനാഥേനകിയ ജീവാർപ്പണം (2)
പുനരർപ്പിക്കുമീ തിരുവൾത്താരയിൽ
അണയാം ജീവിതകാഴ്ചകളുമായ് തിരുമുമ്പിൽ. (2)
അണയുന്നിതാ ǌങ്ങൾ ...

(േപജ് 12 കാണുക)

ഗാനം - 2: അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട

അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട
അണിേചർന്നിടാം, അണിേചർന്നിടാം. (2)
അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട
അണിേചർന്നിടാം, ബലിേയകിടാം.
ബലിയർപ്പകെനാപ്പം ബലിയായിടാം
ബലവാനു സ്തുതിപാടിടാം. (2)
അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട ...
ആ ... ആ ... ആ ... ആ ...
മാനവർക്കായി ജീവെന നല്കി
മഹതവ്രമാകുമീ ബലിേവദിയിൽ. (2)
ആ പുണയ്സ്മരണയിൽ അനുരഞ്ജിതരായി
അർപ്പിതരാകാം കൂദാശയിൽ. (2)
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അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട ...
േസാദരേസ്നഹം മാനസമാെക
നല്കാമീ േസ്നഹ കൂട്ടാ യിൽ. (2)
ജീവൻ പകരും ഈ തിരുയാഗം
അർപ്പിച്ചീടാം ഈ േവളയിൽ. (2)
അൾത്താരയിൽ അനുതാപേമാെട ...

(േപജ് 12 കാണുക)

ഗാനം - 3: അൾത്താരയിൽ ആത്മബലിയായ്
അൾത്താരയിൽ ആത്മബലിയായ് / അർപ്പിക്കാനായ് ǌാൻ വരുന്നു
എലല്ാം നിനക്കായ് നല്കാൻ / ൈദവാലയത്തിൽ വരുന്നു.
ഈ കാഴ്ചവസ്തുക്കൾെക്കാപ്പം / കന്മഷമിലല്ാത്ത ഹൃത്തും (2)
എലല്ാം െപാറുക്കുന്ന ചിത്തം / വലല്ഭാ കാഴ്ചയാേയകാം. (2)
അൾത്താരയിൽ ...
എൻ േസാദരർെക്കേന്നാെടേന്താ / നീരസം േതാന്നുന്ന പക്ഷം (2)
തിരിെക ǌാൻ െചേന്നവേമകാം / എലല്ാം ക്ഷമിക്കുന്ന േസ്നഹം. (2)
അൾത്താരയിൽ ...
എനിക്കായ് കരുതുന്ന സവ്ാർഥം / സർവതും ൈകെവടിഞ്ഞീടാം. (2)
എലല്ാം െപാറുക്കുന്ന േസ്നഹം / സകേലശാ ǌാനുൾെക്കാണ്ടിടാം. (2)
അൾത്താരയിൽ ...

(േപജ് 12 കാണുക)
ഗാനം - 4: അൾത്താരയിൽ പൂജയ്ബലിവസ്തുവായിടും
അൾത്താരയിൽ പൂജയ്ബലിവസ്തുവായിടും
അഖിേലശവ്രെനന്നും ആരാധന.
ബലിേവദിമുന്നിലായ് അണിേചർന്നുനിന്നിവർ
ആത്മാവിലർപ്പിക്കും ആരാധന.
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3)
അൾത്താരയിൽ ...
ഉള്ളിൽ പുതുജീവനാളം െതളിച്ച്
നാവിൽ തിരുനാമ മന്ത്രം ജപിച്ച്
ൈകയിൽ ജീവിതകര്ൂശും പിടിച്ച്
കർത്താവിെന കാത്തു നി ക്കുന്നു ǌങ്ങൾ.
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3)
അൾത്താരയിൽ ...
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തിരുേവാസ്തി രൂപനായ് മാറുന്ന േനരം
തിരുമുൻപിലർപ്പിക്കും കാഴ്ചകേള
കനിേവാെട സവ്ീകരിച്ചീ ദാസെര നീ
കല്മഷഹീനരായി മാറ്റണേമ.
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3)
അൾത്താരയിൽ ...

(േപജ് 12 കാണുക)
ഗാനം - 5: അൾത്താരെയാരുങ്ങി അകതാെരാരുക്കി
അൾത്താരെയാരുങ്ങി അകതാെരാരുക്കി / അണയാമീ ബലിേവദിയിൽ
ഒരുമനമായ് ഒരുസവ്രമായ് / അണയാമീ ബലിേവദിയിൽ.
അൾത്താരെയാരുങ്ങി...
ബലിയായ് നല്കാം തിരുനാഥനായ് / പൂജയ്മാമീേവദിയിൽ
മമസവ്ാർഥവും ദുഃഖങ്ങളും / ബലിയായ് നല്കുന്നു ǌാൻ. (2)
അൾത്താരെയാരുങ്ങി...
ബലിേവദിയിങ്കൽ തിരുനാഥേനകും / തിരുെമയയ്ും തിരുനിണവും (2)
സവ്ീകരിക്കാൻ നവീകരിക്കാൻ / നമ്മൾതൻ ജീവിതെത്ത. (2)
അൾത്താരെയാരുങ്ങി...

(േപജ് 12 കാണുക)
ഗാനം - 6: ഒരു നിമിഷം മനമുയർത്താം

ഒരു നിമിഷം മനമുയർത്താം / അൾത്താരേവദിയിലണയാം.
ഹൃദയങ്ങൾ പാവനമാക്കാം / േസ്നഹപൂജ തുടങ്ങാം.
തിരി െതളിഞ്ഞു പൂജാമണി മുഴങ്ങീ
കാൽവരി യാഗത്തിൻ വിരി തുറന്നു.
സവ്ർഗീയവൃന്ദം നിരന്നു.
ശാേരാണിെല പനിനീർ ദളമായി,
ദാവീദിൻ േസ്നഹസങ്കീർത്തനമായി. (2)
പവനനിെലാഴുകും പൂമണമായി
പാരിെന്റ നാഥെന എതിേര ക്കാൻ. (2)
തിരി െതളിഞ്ഞു പൂജമണിമുഴങ്ങീ ...
പുലരിയിൽ ഉതിരും ഹിമകണമായി
പൂവിെന്റയുള്ളിൽ മധുകണമായ്.
കതിരവേനക്കാൾ പര്ഭതൂകീടും
രാജാധിരാജനിന്ന് ആത്മബലി.
ഒരു നിമിഷം മനമുയർത്താം ...
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(േപജ് 12 കാണുക)
ഗാനം - 7: ൈദവകുമാരൻ കാൽവരിക്കുന്നിൽ
ൈദവകുമാരന് കാല്വരിക്കുന്നില് / ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു
പറുദീസാ നരനു തുറന്നിടാനായ് / ബലിയണച്ചു സവ്യം ബലിയണച്ചു.
സൗഭാഗയ്ദായകമാം ധര്മയാഗം / വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു
പാപങ്ങള് കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം / വീണ്ടുമിതാ പീഠത്തിലര്പ്പിക്കുന്നു.
ൈദവകുമാരന് ...
സര്േവശാ പാവനമീ പൂജയാെല / ǌങ്ങള്ക്കു ജീവന് പകര്ന്നിേടണം
മൃതരില് പര്കാശം പരത്തിേടണം / നവശാന്തി ഭൂവില് വിതച്ചിേടണം.
ൈദവകുമാരന് ...

(േപജ് 12 കാണുക)
ഗാനം - 8: ൈദവം വസിക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ
ൈദവം വസിക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ
പരിശുദ്ധമാകുമീ ബലിപീഠത്തിൽ. (2)
നന്ദിതൻ ബലിയായ് െതളിയുന്ന തിരിയായി
തീർന്നീടാൻ ആശേയാടണയുന്നിതാ. (2)
തിരുസുതേനാെടാപ്പം ഒരു ബലിയായി തീരാൻ
നവജീവൻ േനടാം പുതുമലരായി വിരിയാം. (2)
ആരാധന ായ് അണയുന്ന ദാസരിൽ
കാരുണയ് പൂമഴ തൂേകണേമ. (2)
മാറാത്ത േസ്നഹവും വറ്റാത്ത നന്മയും
േനടിടാൻ ആശേയാടണയുന്നിതാ. (2)
തിരുസുതേനാെടാപ്പം ...
രക്ഷാകരങ്ങളാൽ പുല്കുന്ന േസ്നഹേമ
ആത്മാവിൻ അഗ്നിയായി വന്നീടേണ. (2)
ജീവെന്റ നാദവും, ആത്മീയേമാദവും
േനടിടാൻ ആശേയാടണയുന്നിതാ. (2)

ൈദവം വസിക്കുന്ന ...

(േപജ് 12 കാണുക)

ഗാനം - 9: വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ േവദിെയാരുങ്ങി
വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ േവദിെയാരുങ്ങി
േസ്നഹത്തിൻ പൂജാർപ്പണ േവദിെയാരുങ്ങി.
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പാടാം ഒരുമനമായ് സ്തുതി കീർത്തനേമകാം.
േചരാം ഒരു നവജീവിത ബലിയിതു േമാദാൽ.
വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ ...
അന്നാെപ്പസഹാനാളിൻ ഓർമയിലുണരാം
െകാണ്ടാടാം പാവനമീ ബലിേയകീടാം. (2)
ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപത്തിൻ നിറേവാെട
അനുരഞ്ജിതരായിത്തീരാം ബലിയർപ്പിക്കാം.
വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ ...
കാൽവരിമലയിൽ ഉയരും ബലിപീഠത്തിൽ
പൂവണിയും രക്ഷാകരസേന്ദശത്തിൽ. (2)
സാക്ഷികളായ്ത്തീരാം പുതുൈചതനയ്ത്താൽ
നിറയാം ആത്മാവിൽ ജീവൻ േനടാം.
വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ ...

ഗാനം - 10: േസ്നഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ
േസ്നഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ / പരിശുദ്ധമാകും അൾത്താരയിൽ
അനുതാപേമറും ഹൃദയവുമായ് / അണയുന്നു േസ്നഹവിരുന്നിനായ്.
കാൽവരിമലയിെല യാഗബലി / അർപ്പിച്ചിടാൻ ǌങ്ങൾ അണയുന്നു.
ജീവിതഭാരവും സുഖവും ദുഃഖവും / സവ്ീകരിേക്കണേമ േസ്നഹതാതാ.
ജീവെന്റ നാഥേനാെടാന്നായിന്നു / ജീവെന്റ പാതെയ പുൽകീടുവാൻ
പര്ാർഥനാദീപങ്ങൾ ൈകകളിേലന്തി / നി ക്കുന്നു മക്കൾ,
പിതൃസവിേധ.
േസ്നഹപിതാവിൻ ...
------------------------------

ആമുഖശുശര്ൂഷ

(മനുഷയ്ാവതാരം, പഴയനിയമപര്തീക്ഷകള്, രഹസയ്ജീവിതം)

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (ഗാനം)

(േയാഹ. 13:34-35)

കാർമി:
അന്നാെപ്പസഹാത്തിരുനാളില് / കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല്
തിരുനാമത്തില്േച്ചര്ന്നീടാം / ഒരുമേയാടീ ബലിയര്പ്പിക്കാം.
സമുഹം:
അനുരഞ്ജിതരായ്ത്തീര്ന്നീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം / തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം.
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(പകരം)
കാർമി: നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക നയനുസരിച്ച് / ഈ കുർബാന
ആരംഭിക്കാം.
സമൂഹം: മിശിഹായുെട ക നയനുസരിച്ചാണേലല്ാ / നാം ഇത് അർപ്പി
ക്കുന്നത്.

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14)
കാർമി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. (3)
സമൂഹം: ആേമ്മന്. (3)
കാർമി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(പകരം ഗാനം)

കാർമി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ർേലാകത്തില്
സർേവശനു സ്തുതിഗീതം. (3)

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി / പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും. (3).

(മരിച്ചവരുെട ഓര്മ)

കാർമി: ഉന്നതങ്ങളില് മേഹശവ്രന്നു കീര്ത്തനം.
സമൂഹം: നരനു ഭൂമിയില് ശാന്തിയും പര്തയ്ാശയും.
_______________________
കാർമി: സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചര്ന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ.
അങ്ങയുെട തിരുമനസു / സവ്ര്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
ǌങ്ങൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണേമ.
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു / ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌങ്ങ
ളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും / ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌങ്ങെള
പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുേത. ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിന്നു ǌങ്ങെള
രക്ഷിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും /
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.
സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്താല് /
സവ്ര്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങു
പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന്, പരിശുദ്ധന് / എന്നുദ്േഘാഷിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 16 കാണുക)
(അെലല്ങ്കിൽ)
കാർമി: സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചര്ന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ.
അങ്ങു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.
സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്താൽ /
സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങു
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ / എന്നുദ്േഘാഷിക്കുന്നു.
സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാ
കണേമ. അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസു / സവ്ര്ഗ
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
ǌങ്ങൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങൾക്കു തരണേമ.
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌങ്ങളുെട
കടങ്ങളും പാപങ്ങളും / ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌങ്ങെള പര്േലാഭന
ത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുേത. ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്ക
ണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും /
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചര്ന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ.
അങ്ങു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.
സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്താൽ /
സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങു
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്നുദ്േഘാഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 16 കാണുക)
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(പകരം ഗാനം)

കാർമി:
സവ്ര്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന് / നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ / പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സമൂഹം:
സവ്ര്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന് / സ്തുതിതന് നിസ്തുല മഹിമാവാല്
ഭൂസവ്ര്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ / പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു.
വാനവമാനവവൃന്ദങ്ങള് / ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും / പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.
സവ്ര്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന് / നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ / നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണേമ.
സവ്ര്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില് / നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാമാഹാരം / ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ.
ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല് / ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം
പാപത്തിന് കടബാധയ്തയും / അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ.
ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും / ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത
ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിെന്നന്നും / ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ.
എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും / രാജയ്ം ശക്തി മഹതവ്ങ്ങള്
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ / ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(മരിച്ചവരുെട ഓര്മ)
(കാർമികനും സമൂഹവും രണ്ടു ഗണമായി ആലപിക്കുന്നു).
സവ്ര്ഗസ്ഥിതനാം നിതയ്പിതാേവ / നിന് തിരുനാമം വാഴ്ത്തെപ്പടണം.
പരിപാവനമാം നിന്നുെട രാജയ്ം / മഹിമേയാടുലകില് വന്നീേടണം.
സവ്ര്ഗതലെത്തന്നതുേപാലേങ്ങ / ഇഷ്ടം ധരയില് നിറേവേറണം.
ആവശയ്കമാമനുദിനേഭാജയ്ം / ǌങ്ങള്ക്കലിവായ് നല്കീടണേമ.
ǌങ്ങള് െപാറുക്കുന്നതുേപാല് നാഥാ / ǌങ്ങള്ക്കും നീ െപാറുതി
തേരണം.
വിനകളില് വീഴാന് ൈകെവടിയരുേത / തിന്മയില്നിന്നും
രക്ഷിക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
______________________________

പര്ാരംഭപര്ാർഥനയും സങ്കീർത്തനവും

(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)
കാലാനുസൃതമലല്ാത്ത പര്ാർഥനകൾ - േപജ് 17
മരിച്ചവരുെട ഓര്മ - േപജ് 18
മംഗളവാർത്തക്കാലം - േപജ് 20
പിറവിക്കാലം - േപജ് 22
ദനഹാക്കാലം / ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ് 24
േനാമ്പുകാലം - േപജ് 26
ഉയിർപ്പുകാലം - േപജ് 28
പുതുǌായർ (ഉയിർപ്പു രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 28
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം) - േപജ് 29
ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 30
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ (ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 31
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ (രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 31
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (രണ്ടാംവയ്ാഴം) - േപജ് 31
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ (ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 32
ൈകത്താക്കാലം - േപജ് 33
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ - േപജ് 35
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 37
രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6) - േപജ് 38
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച (െസ റ്റംബർ 14) - േപജ് 39
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ (പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 39
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15) - േപജ് 40
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8) - േപജ് 40
അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ് 41
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ - േപജ് 42
വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് (മാർച്ച്-19, േമയ് 1) - േപജ് 43
വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ (ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 43
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ (ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 44
മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ് 44
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ (ൈകത്താ ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 45
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ (ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 45
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ് (ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസം. 26) -േപജ് 45
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രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ് 47
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ് 47
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 48
നിനിേവ ഉപവാസം (വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്) - േപജ് 49
ജൂബിലി - േപജ് 50
ഇടവകദിനം - േപജ് 53

---------------------------------

കാലാനുസൃതമലല്ാത്ത പര്ാർഥനകൾ
(സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മഹനീയ
തര്ീതവ്ത്തിെന്റ സംപൂജയ്മായ നാമത്തിനു / സവ്ര്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും /
എേപ്പാഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടാ
യിരിക്കെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(ǌായറാഴ്ചകളിലും സാധാരണ തിരുനാളുകളിലും)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ നവീ
കരണത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ന് കാരുണയ്
പൂർവം നല്കിയ / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട പരികര്മത്തിനു / ബലഹീന
രായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(പര്ധാന തിരുനാളുകൾ)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുനാമ
ത്തിൽ ഉറച്ചു വിശവ്സിക്കുകയും / ആ വിശവ്ാസം പരമാർഥതേയാെട
ഏറ്റുപറയുകയും െചയയ്ുന്നവെര / അങ്ങു ശക്തരാക്കണേമ. ആത്മശരീര
ങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുന്ന / ഈ പരിഹാരരഹസയ്ങ്ങൾ / അവർ വിശു
ദ്ധിേയാെട പരികർമം െചയയ്െട്ട. നിർമലഹൃദയേത്താടും വിശുദ്ധ
വിചാരങ്ങേളാടുംകൂെട / അവർ അേങ്ങക്കു പുേരാഹിതശുശര്ൂഷ െചയയ്ു
കയും / അങ്ങു കനിഞ്ഞു നല്കിയ രക്ഷെയപര്തി / നിരന്തരം അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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സങ്കീർത്തനം 144-146 ഗാനം
കാർമി: കര്ത്താേവ, മമരാജാേവ / പാടും നിന്പുകെളന്നും ǌാന്
സകേലശാ, നിന്തിരുനാമം / വാഴ്ത്തീടും ǌാനനവരതം.
സമൂഹം:
കര്ത്താേവ നിന് സ്തുതിപാടും / അനുദിനമങ്ങെയ വാഴ്ത്തും ǌാന്
നാഥന് മഹിമ നിറഞ്ഞവനും / പാരം സ്തുതയ്നുെമെന്നന്നും.
അനവദയ്ന് മമ നാഥാ, നിന് / മഹിമക്കളവിലല്റിവൂ ǌാന്
തലമുറ തലമുറേയാെടന്നും / തവകര്മങ്ങള് വിവരിക്കും.
നാഥാ, നിന് കരവിരുെതന്നും / നരകുലമഖിലം േഘാഷിക്കും
മഹനീയം നിന് കീര്ത്തി സദാ / മഹിയില് വർണിച്ചീടും ǌാന്.
എന്നാത്മാേവ, പാടുക നീ / കർത്താവിൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ / നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും.
ǌാനീ മന്നിൽക്കഴിേവാളം / ൈദവസ്തുതികൾ പാടീടും
അരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ / ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത.
നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവസ്തുതിഗീതം
വാഴ്ത്താമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം സ്തുതയ്ർഹൻ.
ചിതറിെയാരിേസര്ൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീണ്ടും േചർക്കുന്നു
പണിയുേന്നാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുത െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മരണംമൂലം േവർെപട്ടുേപായ ǌങ്ങ
ളുെട സേഹാദരർക്കു (സേഹാദരനു / സേഹാദരിക്കു) / നിതയ്ജീവൻ
പര്ദാനം െചയയ്ണേമ. മിശിഹായിൽ അവരുെട (അേദ്ദഹത്തിെന്റ) ഓർമ
ആചരിച്ചുെകാണ്ടു / മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ം
േവണ്ടി / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ വിശുദ്ധിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ /
ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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സങ്കീർത്തനം 88 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: നാഥാ, നിെന്റ സഹായം ǌാൻ / യാചിക്കുന്നു പകെലലല്ാം
രാവിലുമേങ്ങ സന്നിധിയിൽ / വാവിേട്ടവം വിലപിപ്പൂ.
സമൂഹം: എന്നർഥനകൾ നിൻ മുമ്പിൽ / വെന്നത്താനിടയാകെട്ട
എൻ വിളികൾക്കായ് സദയം നീ / നിൻ െചവി ചാ ച്ചു ശര്വിക്കണേമ.
അനയ്നിലാശര്യമിനിയിലല് / നിെന്നത്തെന്ന വിളിപ്പൂ ǌാൻ.
ൈകകളുയർത്തി തിരുമുമ്പിൽ / കരയുന്നൂ ǌാൻ കർത്താേവ.
പുലരികൾ േതാറും നിൻമുമ്പിൽ / നിലവിളിയായ് ǌാെനത്തുന്നു.
കർത്താേവ, ǌാനുച്ചത്തിൽ / പര്ാർഥിക്കുന്നു വിലാപത്തിൽ.
ഇരുളിൽ മുങ്ങിത്താഴുേമ്പാൾ / കരെമാേന്നകാനാരുള്ളൂ.
ൈകകളുയർത്തി തിരുമുമ്പിൽ / കരയുന്നു ǌാൻ േകൾക്കണേമ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(അെലല്ങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം 130 - ഗാനം)
കാർമി: ആഴത്തില്നിന്നു ǌാന് / ആര്ദര്മായ് േകഴുന്നു
ൈദവേമ എെന്ന നീ േകള്േക്കണേമ.
സമൂഹം: പാപങ്ങെളലല്ാം നീ / ഓര്ത്തിരുന്നാല് നാഥാ
ആരാരി േലാകത്തില് രക്ഷേനടും.
കാർമി: പാപത്തിന് േമാചനം / നിന്നില് ǌാന് േതടുന്നു
നീയാെണന് േമാക്ഷവും പര്തയ്ാശയും.
സമൂഹം: പുലരുവാന് കാക്കുന്ന / കാവല്ക്കാെരന്നേപാല്
സകേലശാ നിെന്ന ǌാന് കാത്തിരിപ്പൂ.
കാർമി: പാപങ്ങള് േമാചിക്കും / കാരുണയ്വാരിേധ
ആത്മാക്കള്ക്കാശവ്ാസം ന േകണേമ.
കാർമി: താതനും പുതര്നും / റൂഹാ മാദരാൽ
കീർത്തനഗീതികെളേന്നരവും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)
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(അെലല്ങ്കിൽ െചാലല്ാവുന്നത്: സങ്കീർത്തനം 130)
കാർമി: കർത്താേവ അഗാധത്തിൽനിന്നു നിെന്ന ǌാൻ വിളിക്കുന്നു.
കർത്താേവ, എെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കണേമ.
സമൂഹം: മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവെന
നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതി.
കാർമി: എെന്റ പര്ാർഥന െചവിെക്കാള്ളണേമ.
കർത്താേവ, നീ പാപങ്ങെളലല്ാം ഓർത്തിരിക്കുെമങ്കിൽ
ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും?
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ പാപേമാചനം
നിെന്റ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവേലല്ാ.
കർത്താവിൽ ǌാൻ ശരണെപ്പടുന്നു.
കാർമി: എെന്റ പര്തീക്ഷ അവെന്റ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു.
പുലരിയാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാെരേപ്പാെല
കർത്താേവ, നിെന്ന ǌാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം: പുലരിയാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാെരേപ്പാെല
ഇസര്ാേയലും കർത്താവിെന കാത്തിരിക്കുന്നു.
കാർമി: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു.
പൂർണമായ രക്ഷയും അവെന്റ പക്കലാകുന്നു.
സമൂഹം: ഇസര്ാേയലിെന അതിെന്റ പാപങ്ങളിൽ നിെന്നലല്ാം
അവൻ രക്ഷിക്കും.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവെന,
നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതി.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

മംഗളവാർത്തക്കാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പുതര്നായ
മിശിഹാ / തെന്റ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / രക്ഷാകരവാഗ്ദാനം പൂർത്തി
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യാക്കിയതിെന ഓർത്തു / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. മിശിഹാ
യിലൂെട അങ്ങുമായി ǌങ്ങെള രമയ്തെപ്പടുത്തി / ൈദവപുതര്സ്ഥാന
ത്തിന് അർഹരാക്കിയ / അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്െത്ത ǌങ്ങൾ
വാഴ്ത്തുന്നു. മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി /
ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന / േയാഗയ്താപൂർവം അർപ്പിക്കാൻ / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അതുവഴി രക്ഷയുെട ഫലങ്ങൾ ǌങ്ങളിൽ സ്ഥിരീ
കരിക്കുന്നതിനും ഇടയാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 98 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ / വാഴ്ത്തുക പുതിെയാരു ഗാനത്തിൽ
അത്ഭുതകരമാമവിടുെത്ത / കൃതയ്ാവലികൾ വർണിപ്പിൻ.
സമൂഹം: ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട
പര്ീതിെയാടാർത്തു വിളിച്ചീടാം / പാടാം നാഥനു സ്തുതിഗീതം.
ഇമ്പെമാടിന്നുമുഴക്കീടാം / െകാമ്പും കുഴലും കിന്നരവും
വാദയ്വിേശഷപരമ്പരയാൽ / വാഴ്ത്തുക രാജമേഹാന്നതെന.
ആനന്ദത്തിരമാലകളായ് / ആർത്തുവിളിക്കാം സന്നിധിയിൽ
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും / ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും.
സവ്രമുച്ചത്തിലുയർത്തെട്ട / കരേഘാഷത്താലരുവികളും
ഒരുമിച്ചാർത്തുവിളിക്കെട്ട / ഗിരിശിഖരങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(അെലല്ങ്കിൽ െചാലല്ാവുന്നത്: സങ്കീർത്തനം 98)
കാർമി: കര്ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്ത്തനമാലപിക്കുവിൻ
അവിടുന്ന് അത്ഭുതകൃതയ്ങ്ങള് െച ിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ
നിെന്റ ആഗമനം അനുഗൃഹീതമാകുന്നു.
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെന്ന സ്തുതിക്കാന്, നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
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കാർമി: ഭൂമി മുഴുവൻ കർത്തവിന് ആനന്ദഗീതം ആലപിക്കെട്ട.
ആഹല്ാദാരവേത്താെട അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: കിന്നരം മീട്ടി കർത്താവിനു സ്തുതികളാലപിക്കുവിൻ
വാദയ്േഘാഷേത്താെട അവിടുെത്ത പുകഴ്ത്തുവിൻ.
കാർമി: െകാമ്പും കാഹളവും മുഴക്കി, രാജാവായ കർത്താവിെന്റ
സന്നിധിയിൽ, ആനന്ദംെകാണ്ട് ആർപ്പിടുവിൻ.
സമൂഹം: സമുദര്വും അതിലുള്ളവയും, ഭൂമിയും അതിെല നിവാസികളും
ഉച്ചത്തിൽ സവ്രം ഉയർത്തെട്ട.
കാർമി: ജലപര്വാഹങ്ങൾ കരേഘാഷം മുഴക്കെട്ട,
കർത്താവിെന്റ മുന്നിൽ പർവതങ്ങൾ
ഒെത്താരുമിച്ച് ആനന്ദഗീതമാലപിക്കെട്ട.
സമൂഹം: അവിടുന്നു ഭൂമിെയ വിധിക്കാൻ വരുന്നു
അവിടുന്നു േലാകെത്ത നീതിേയാടും
ജനതകെള നയ്ായേത്താടുംകൂെട വിധിക്കും.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ
നിെന്റ ആഗമനം അനുഗൃഹീതമാകുന്നു.
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെന്ന സ്തുതിക്കാന്
നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

പിറവിക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്െത്ത
ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ൈദവമായിരുന്നിട്ടും തെന്നത്തെന്ന ശൂനയ്നാക്കി /
ദാസെന്റ രൂപം സവ്ീകരിച്ച മിശിഹ, സേന്താഷത്തിെന്റയും സമാധാന
ത്തിെന്റയും ൈചതനയ്ംെകാണ്ടു / നെമ്മ നിറ െട്ട. മനുഷയ്നായി അവ
തരിച്ച മിശിഹാെയ / പൂർണൈദവവും പൂർണമനുഷയ്നുമായി സവ്ീക
രിച്ചു / നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങൾ ഭക്തിേയാെട പരി
കർമം െചയയ്ാനും / പരിതര്ാണകർമത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ േനടാനും /
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ǌങ്ങെള ശക്തരാേക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 97 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: കർത്താെവന്നും വാഴുന്നു / നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം
ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകെട്ട / ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം.
സമൂഹം: െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കുന്നു / മഹിയിൽ പർവതനിരെയലല്ാം
കർത്താേവ, നീ ഭൂേലാകം / ൈകകളിലേലല്ാ താങ്ങുന്നു.
നിസ്തുലമാകും തൻ നീതി / ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നാകാശം.
ജനതകെളലല്ാമവിടുെത്ത / മഹിമകൾ കണ്ടു നമിക്കുന്നു.
സർവചരാചരപാലകനാം / സകേലശാ, നീയുന്നതനാം
എലല്ാ േദവഗണങ്ങളിലും / വലല്ഭനുന്നതനേലല്ാ നീ.
നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, / േമാദിച്ചീടുക കർത്താവിൽ
നന്ദിേയാടാ തിരുനാമെത്ത / എന്നും വാഴ്ത്തി നമിച്ചിടുവിൻ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 97)
കാർമി: കര്ത്താവു വാഴുന്നു, ഭൂമി സേന്താഷിക്കെട്ട
ദവ്ീപസമൂഹങ്ങൾ ആനന്ദിക്കെട്ട.
സമൂഹം: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ
നിെന്റ ആഗമനം അനുഗൃഹീതമാകുന്നു.
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെന്ന സ്തുതിക്കാന്, നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
കാർമി: ഭൂമി മുഴുവെന്റയും അധിപനായ കർത്താവിെന്റ മുമ്പിൽ
പർവതങ്ങൾ െമഴുകുതിരിേപാെല ഉരുകുന്നു.
സമൂഹം: ആകാശം അവിടുെത്ത നീതിെയ പര്േഘാഷിക്കുന്നു
എലല്ാ ജനതകളും അവിടുെത്ത മഹതവ്ം ദർശിക്കുന്നു.
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കാർമി: കർത്താേവ, അങ്ങു ഭൂമി മുഴുവെന്റയും അധിപനാണ്,
എലല്ാ േദവന്മാേരയുംകാൾ ഉന്നതനാണ്.
സമൂഹം: തിന്മെയ േദവ്ഷിക്കുന്നവെന കർത്താവു േസ്നഹിക്കുന്നു,
അവിടുന്നു തെന്റ ഭക്തരുെട ജീവെന പരിപാലിക്കുന്നു,
ദുഷ്ടരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെര േമാചിക്കുന്നു.
കാർമി: നീതിമാന്മാരുെടേമൽ പര്കാശം ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു,
പരമാർഥ ഹൃദയർക്കു സേന്താഷം ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം: നീതിമാന്മാേര, കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധ നാമത്തിനു കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുവിൻ.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ
നിെന്റ ആഗമനം അനുഗൃഹീതമാകുന്നു.
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെന്ന സ്തുതിക്കാന്
നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ദനഹാക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, എലല്ാ മനുഷയ്െരയും പര്കാശിപ്പിക്കുന്ന
സതയ്െവളിച്ചമായി / അങ്ങയുെട പുതര്െന േലാകത്തിേലക്കയ കയും /
അവൻവഴി കൃപയും സതയ്വും പര്ാപിക്കാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കു
കയും െച / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട വിശവ്ാസ
ത്തിെന്റ കർത്താവും മഹാപുേരാഹിതനുമായ / ഈേശാമിശിഹാ
ഭരേമ ിച്ച ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(ദനഹാത്തിരുനാൾ - ജനുവരി 6)
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ മാേമ്മാദീ
സാേവളയിൽ / തര്ീൈതവ്ക രഹസയ്ം ǌങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തി
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ത്തന്ന / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ
മിശിഹാെയ / കർത്താവും ൈദവവുമായി ഏറ്റുപറയാനും / േയാഗയ്ത
േയാെട ഈ െപസഹാ രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമം െചയയ്ാനും ǌങ്ങെള
ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 96 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ / കീർത്തിപ്പിൻ പുതുഗാനത്തിൽ
വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കെട്ട / പാർത്തലെമലല്ാമുടയവെന.
സമൂഹം: കീർത്തിച്ചീടാം തിരുനാമം / മാനവരക്ഷയുമതുേപാെല
േഘാഷിച്ചീടാം ജനമേധയ് / ൈദവികമഹിമകെളാെന്നാന്നായ്.
വാഴ്ത്തുക ജനേമ കർത്താവിൻ / നിസ്തുലശക്തിമഹതവ്ങ്ങൾ
തിരുനാമത്തിനു േചർന്നവിധം / മഹിതസ്തുതികളുയർത്തിടുവിൻ.
തൃക്കാഴ്ചകേളാടവിടുെത്ത / തിരുമുറ്റത്തു പര്േവശിപ്പിൻ
നിർമലവസ്ത്രവിഭൂഷിതരായ് / ആരാധിച്ചു വണങ്ങിടുവിൻ.
നീതി വിധിക്കും കർത്താവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ്ത്തെട്ട.
വനവൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകളും / പുളകിതഗീതമുതിർക്കെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 96)
കാർമി: കര്ത്താവിനു പുതിയ കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവിൻ
ഭൂമി മുഴുവൻ കർത്താവിെന പാടി സ്തുതിക്കെട്ട.
സമൂഹം: േയാർദാനിൽനിന്നു മാേമ്മാദിസാ സവ്ീകരിക്കുകയും
അതുവഴി േലാകെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െച മിശിഹാേയ
നീ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു.
കാർമി: കർത്താവിെന പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ
അവിടുെത്ത നാമെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: അവിടുെത്ത രക്ഷെയ പര്തിദിനം പര്കീർത്തിക്കുവിൻ
ജനതകളുെട ഇടയിൽ അവിടുെത്ത മഹതവ്ം പര്േഘാഷിക്കുവിൻ.
കാർമി: ജനപദങ്ങേള, ഉദ്േഘാഷിക്കുവിൻ,
മഹതവ്വും ശക്തിയും കർത്താവിേന്റെതന്ന് ഉദ്േഘാഷിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: കർത്താവിെന്റ നാമത്തിനു േചർന്നവിധം
അവിടുെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തുവിൻ.
കാർമി: കാഴ്ചകളുമായി അവിടുെത്ത അങ്കണത്തിൽ പര്േവശിക്കുവിൻ
വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് അവിടുെത്ത ആരാധിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: അവിടുന്നു ജനതകെള നീതിപൂർവം വിധിക്കും,
ആകാശം ആഹല്ാദിക്കെട്ട, ഭൂമി ആനന്ദിക്കെട്ട.
കാർമി: സമുദര്വും അതിലുള്ളവയും ആർപ്പുവിളിക്കെട്ട
വയലും അതിലുള്ളവയും ആഹല്ാദിക്കെട്ട.
സമൂഹം: അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വനവൃക്ഷങ്ങൾ ആനന്ദഗീതം ഉതിർക്കും.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: േയാർദാനിൽനിന്നു മാേമ്മാദിസാ സവ്ീകരിക്കുകയും
അതുവഴി േലാകെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െച മിശിഹാേയ
നീ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

േനാമ്പുകാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാ
രെന്റ രക്ഷാകരരഹസയ്ങ്ങളിൽ / ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കുന്നതിനു
ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. പാപംമൂലം അകന്നുേപായ ǌങ്ങൾ /
അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയേത്താെട / പിതാവായ അങ്ങെയ സമീപിക്കുന്നു.
മിശിഹാേയാടു േചർന്ന് / എളിമേയാടും ഹൃദയവിശുദ്ധിേയാടുംകൂടി /
പരിഹാരത്തിെന്റയും കൃതജ്ഞതയുെടയും ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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സങ്കീർത്തനം 144 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: നാഥാ, നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ / നിതരാം നിെന്ന വണങ്ങുന്നു.
നിൻ രാജയ്ത്തിൻ മഹിമയവർ / വർണിച്ചീടും വിനയെമാെട.
സമൂഹം: വീഴുന്നവെര കനിേവാെട / നാഥൻ താങ്ങിനിർത്തുന്നു.
നിപതിച്ചവെര സകലെരയും / സദയം താങ്ങിയുയർത്തുന്നു.
കണ്ണുകെളലല്ാം കർത്താേവ / നിെന്നത്തെന്ന േതടുന്നു.
എെന്തന്നാൽ നീയാഹാരം / ചിതമാം സമയേത്തകുന്നു.
ഉള്ളുതുറന്നു വിളിക്കുേമ്പാൾ / നാഥനടുത്തുണ്ടതു േകൾക്കാൻ.
തെന്ന ഭയേത്താടു േസവിക്കും / നരരുെടയിഷ്ടമവൻ െചയയ്ും.
അവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ / രക്ഷയവർക്കവേനകീടും.
ഭക്തജനങ്ങെളയഖിേലശൻ / സദയം കാത്തരുളീടുന്നു.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 144)
കാർമി: കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസർ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയും
അങ്ങയുെട നീതിമാന്മാർ അങ്ങെയ വാഴ്ത്തുകയും െചയയ്ും.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ
ǌങ്ങെള സഹായിേക്കണേമ, / അങ്ങയുെട തിരുനാമെത്തപര്തി
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
കാർമി: അങ്ങയുെട രാജയ്ത്തിെന്റ മഹതവ്െത്ത അവർ പര്കീർത്തിക്കും
അങ്ങയുെട ശക്തിെയ അവർ വർണിക്കും.
സമൂഹം: കർത്താവു വീഴുന്നവെരെയലല്ാം താങ്ങുന്നു,
നിലംപതിച്ചവെര എഴുേന്ന ിക്കുന്നു.
കാർമി: എലല്ാവരും കർത്താവിൽ ദൃഷ്ടി പതിച്ചിരിക്കുന്നു,
എെന്തന്നാൽ യഥാസമയം അവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നല്കുന്നു.
സമൂഹം: നിർമലഹൃദയേത്താെട കർത്താവിെന വിളിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടുന്നു സമീപസ്ഥനാകുന്നു.
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കാർമി: തെന്റ ഭക്തരുെട ആഗര്ഹം, അവിടുന്നു സഫലമാക്കുന്നു.
സമൂഹം: അവരുെട പര്ാർഥന േകട്ട്, അവിടുന്ന് അവെര രക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ / അങ്ങയുെട തിരുനാമെത്തപര്തി
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ഉയിർപ്പുകാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ നവീ
കരണത്തിനുേവണ്ടി / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ൻ നല്കിയ ദിവയ്രഹസയ്
ങ്ങൾ / പര്തയ്ാശേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാ
ക്കണേമ. ആത്മശരീരങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാരബലി /
ǌങ്ങൾ വിശുദ്ധിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാനും / അങ്ങയുെട തിരു
ക്കുമാരെന്റ ഉത്ഥാനെത്ത നിരന്തരം പര്കീർത്തിക്കാനും / ǌങ്ങെള
ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

പുതുǌായർ

(ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാ
രെന്റ ഉത്ഥാനത്തിനു സവിേശഷസാക്ഷയ്ംവഹിച്ച / മാർേത്താമ്മാ ശല്ീ
ഹാെയ ǌങ്ങൾക്കു പിതാവായി നല്കിയതിന് / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുന്നു. ǌങ്ങൾക്കു നല്കെപ്പട്ട വിശവ്ാസം പരമാർഥതേയാെട
ഏറ്റുപറയുന്നതിനും / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ േയാഗയ്താപൂർവം പരി
കർമം െചയയ്ുന്നതിനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാ
രനും / ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / മഹതവ്
പൂർണമായ സവ്ർഗാേരാഹണം ആേഘാഷിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / കാരുണയ്
പൂർവം കടാക്ഷിക്കണേമ. ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ രക്ഷെയപര്തി /
ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട പുതര്േനാെടാപ്പം / സവ്ർഗീ
യമഹതവ്ത്തിൽ ǌങ്ങളും പങ്കുേചരുെമന്ന പര്തയ്ാശയിൽ / രക്ഷാകര
മായ ഈ രഹസയ്ങ്ങൾ / േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം െചയയ്ാൻ /
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 46 - 48 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
ൈസനയ്ങ്ങൾതന്നധിനാഥൻ / നേമ്മാെടാത്തു വസിക്കുന്നു.
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം / ഓർക്കുകിൽ നമ്മുെടയവലംബം.
കരേഘാഷങ്ങൾ മുഴക്കിടുവിൻ / തിരുസന്നിധിയിൽ ജനതകേള.
ആഹല്ാദാരവമുയരെട്ട / ൈദവത്തിൻ തിരുഭവനത്തിൽ.
ൈദവസ്തുതികൾ പാടിടുവിൻ / േസ്താതര്ം െച പുകഴ്ത്തിടുവിൻ.
കീർത്തനഗീതം മീട്ടിടുവാൻ / നമ്മുെട രാജാവവനേലല്ാ.
ഭൂവിന്നധിപനു മധുമയമാം / കീർത്തനഗീതം പാടീടാം.
ജനത െക്കലല്ാമധിനാഥൻ / നിതയ്ം വാ വൂ േതര്ാേണാസിൽ.
കർത്താവുന്നതനാകുന്നു / സ്തുതയ്ർഹൻ നിജനഗരത്തിൽ.
ഉന്നതമവനുെട പുണയ്ഗിരി / മന്നിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 46 - 48)
കാർമി: ൈസനയ്ങ്ങളുെട കർത്താവു നേമ്മാടുകൂെടയുണ്ട്
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവമാണു നമ്മുെട അഭയം.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ കർത്താേവ,
നിെന്റ ഉത്ഥാനത്തിൽ ǌങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു.
കാർമി: ജനതകേള കരേഘാഷം മുഴക്കുവിൻ
ൈദവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ആഹല്ാദാരവം മുഴക്കുവിൻ.
സമൂഹം: ൈദവെത്ത പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ,
േസ്താതര്ങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ.
കാർമി: നമ്മുെട രാജാവിനു സ്തുതികളുതിർക്കുവിൻ
കീർത്തനങ്ങളാലപിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: ൈദവം ഭൂമി മുഴുവെന്റയും രാജാവാണ്
സങ്കീർത്തനം െകാണ്ട് അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
കാർമി: ൈദവം ജനതകളുെടേമൽ വാഴുന്നു
അവിടുന്നു തെന്റ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താവുന്നതനാണ്, നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
നഗരത്തിൽ, അതയ്ന്തം സ്തുതയ്ർഹനാണ്.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ കർത്താേവ,
നിെന്റ ഉത്ഥാനത്തിൽ ǌങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ശല്ീഹാക്കാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള തൃക്കൺപാർക്കണേമ. അങ്ങയുെട
പര്ിയപുതര്െന്റ രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങൾ / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ പര്വർത്തന
ങ്ങൾവഴി തിരുസഭയിൽ തുടരുകയും / മനുഷയ്വംശത്തിനു ശാന്തിയും
സമാധാനവും നല്കുകയും െചയയ്ുന്നേലല്ാ. ഈ ൈദവികരഹസയ്ങ്ങൾ
പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള കാരുണയ്പൂർവം
േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 145 േപജ് 32 കാണുക)
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പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
കാർമി: കാരുണയ്വാനും േസ്നഹസമ്പന്നനുമായ ൈദവേമ, മനുഷയ്
വർഗെത്ത പാപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന
ഈ േലാകത്തിേലക്ക് അയച്ചതിനു / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ വാഴ്ത്തുന്നു.
േലാകാവസാനേത്താളം മനുഷയ്േരാെടാന്നിച്ചു വസിക്കാനും / സതയ്
ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്ക് അവെര നയിക്കാനും / പന്തക്കുസ്താദിന
ത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നല്കിയ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറ
യുന്നു. ആത്മശരീരൈനർമലയ്േത്താെട / ഈ രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങൾ പരി
കർമം െചയയ്ാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 145 േപജ് 32 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ
നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള തൃക്കൺപാർക്കണേമ.
അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങൾ / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
പര്വർത്തനങ്ങൾവഴി തിരുസഭയിൽ തുടരുകയും / മനുഷയ്വംശത്തിനു
ശാന്തിയും സമാധാനവും നല്കുകയും െചയയ്ുന്നുവേലല്ാ. ഈ ൈദവികരഹ
സയ്ങ്ങൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള കാരുണയ്
പൂർവം േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 145 േപജ് 32 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ
നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി / അപ്പത്തിെന്റയും വീഞ്ഞിെന്റയും
സാദൃശയ്ത്തിൽ / നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ / ഈ പരി
ഹാരരഹസയ്ങ്ങൾ േയാഗയ്തേയാെട പരികർമംെചയയ്ാൻ / ബലഹീന
രായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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(സങ്കീർത്തനം 145 താെഴ കാണുക)
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുസുതനി
ലൂെട െവളിെപ്പടുത്തിയ / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ /
ǌങ്ങെള ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിയ / അങ്ങയുെട കാരുണയ്െത്ത ǌങ്ങൾ സ്തുതി
ക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാ / ǌങ്ങേളാടുള്ള
അഗാധേസ്നഹം മനസിലാക്കാനും / േസ്നഹത്തിെന്റ ഈ കൂദാശയിൽ /
വിശവ്ാസേത്താെട പങ്കുേചരാനും ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 145 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
എന്നാത്മാേവ പാടുക നീ / കർത്താവിൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ.
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ / നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും.
ǌാനീ മന്നിൽക്കഴിേവാളം / ൈദവസ്തുതികൾ പാടീടും.
അരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ / ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത.
കനിെവാടു കർത്താേവകുന്നു / പശിയുേള്ളാർക്കിങ്ങാഹാരം.
ബന്ധിതരാേയാർെക്കെന്നന്നും / നാഥൻ േമാചനേമകുന്നു.
കുരുടന്മാരുെട നയനങ്ങൾ / കർത്താവാണു തുറന്നിടുേവാൻ.
താഴ്ന്ന മുഖങ്ങളുയർത്തിടുേവാൻ / കർത്താവേലല്ാ എന്നാളും.
കർത്താവേലല്ാ വാഴുന്നു / എന്നാളും ഭരണാധിപനായ്.
െസഹിേയാേന, നിൻ ൈദവത്തിൻ / ഭരണം നിതരാം നിലനിൽക്കും.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 145)
കാർമി: എെന്റ ആത്മാേവ, കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുക
ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ǌാൻ അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കും.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: അങ്ങയുെട അരൂപിെയ അയ ക
അേപ്പാള് സകലതും സൃഷ്ടിക്കെപ്പടും; ഭൂമുഖം പുതുതാകുകയും െചയയ്ും.
കാർമി: ǌാനുള്ള കാലേത്താളം ൈദവെത്ത പര്കീർത്തിക്കും.
അധികാരിയിേലാ മനുഷയ്നിേലാ ആശര്യം വ രുത്.
സമൂഹം: കർത്താവു വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം നല്കുന്നു.
ബന്ധിതെര അവിടുന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: അവിടുന്നു കുരുടരുെട കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു.
നിലംപതിച്ചവെര എഴുേന്നൽപ്പിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താവ് എേന്നക്കും വാഴുന്നു.
െസഹിേയാേന, നിെന്റ ൈദവം തലമുറകേളാളം വാഴും.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: അങ്ങയുെട അരൂപിെയ അയ ക
അേപ്പാള് സകലതും സൃഷ്ടിക്കെപ്പടും / ഭൂമുഖം പുതുതാകുകയും െചയയ്ും.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ൈകത്താക്കാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മക്കളായ ǌങ്ങ
ളുെട നന്മ ം രക്ഷ ംേവണ്ടി / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന ǌങ്ങൾക്കു
നല്കിയേലല്ാ. േലാകെമങ്ങും സുവിേശഷമറിയിച്ച ശല്ീഹന്മാരുെട ഓർമ
ആചരിക്കാൻ / ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള തൃക്കൺ പാർക്ക
ണേമ. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ൻ കാരുണയ്പൂർവം നല്കിയ / ജീവദായ
കവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളുെട പരികർമത്തിനു / പാപിക
ളായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 146 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവസ്തുതിഗീതം
വാഴ്ത്താമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം സ്തുതയ്ർഹൻ.
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ചിതറിെയാരിേസര്ൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീണ്ടും േചർക്കുന്നു
പണിയുേന്നാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ.
െപാട്ടിനുറുങ്ങിയ മനസുകളിൽ / ൈദവം സൗഖയ്ം പകരുന്നു
ആകുലമാെകയകറ്റിയവൻ / ശാന്തി ജനത്തിനു നല്കുന്നു.
കിന്നരരാഗം മീട്ടിമുദാ / നാഥനു ഗാനം പാടിടുവിൻ
മുകിലുകളാലവനാകാശം / മൂടുന്നു മഴ നല്കുന്നു.
ഭയവും നലല് പര്തീക്ഷയുമായ് / തെന്നേത്തടും നരതതിയിൽ
േസ്നഹമരന്ദം വർഷിക്കും / കർത്താെവന്നും കുറെവേനയ്.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 146)
കാർമി: നമ്മുെട ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതു / നലല്തും ഉചിതവുമാകുന്നു.
അവിടുന്നു സ്തുതയ്ർഹനാകുന്നു.
സമൂഹം: സമൃദ്ധിയില് അങ്ങയുെട സഭെയ വളര്ത്തണേമ
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േകാട്ടയാല് അവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി: കർത്താവ് ഓർശല്െത്ത പണിയുകയും / ഇസര്ാേയലിൽനിന്നു
ചിതറിേപ്പായവെര / ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയും െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താവു ഹൃദയം തകർന്നവെര സുഖെപ്പടുത്തുകയും
ആകുലതകൾ ഇലല്ാതാക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
കാർമി: കർത്താവ് എളിയവെര ഉയർത്തുന്നു,
ദുഷ്ടെര താഴ്ത്തുകയും െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവെരയും,
തെന്റ കൃപയിൽ പര്തയ്ാശ വ ന്നവെരയും / കർത്താവ് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: സമൃദ്ധിയില് അങ്ങയുെട സഭെയ വളര്ത്തണേമ
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േകാട്ടയാല് അവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട മഹതവ്
പൂർണമായ ആഗമനെത്ത കാത്തിരിക്കുന്ന / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതി
ക്കുന്നു. ആത്മശരീരങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുന്ന ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട
പരികർമത്തിനു / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. വിശുദ്ധ
കുരിശാൽ മുദര്ിതരായ ǌങ്ങൾ / അങ്ങിൽ അഭയം പര്ാപിക്കാനും /
സവ്ർഗെത്ത ലക്ഷയ്മാക്കി ജീവിക്കാനും കൃപ നല്കണേമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 96 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കാർമി: കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ / കീർത്തിപ്പിൻ പുതുഗാനത്തിൽ
വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കെട്ട / പാർത്തലെമലല്ാമുടയവെന.
വാഴ്ത്തുക തൻതിരുനാമവുമാ- / രക്ഷയുെമന്നും കീർത്തിപ്പിൻ.
ജനതകൾ മേധയ് കർത്താവിൻ / മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷിപ്പിൻ.
വാഴ്ത്തുക ജനേമ കർത്താവിൻ / നിസ്തുലശക്തി മഹതവ്ങ്ങൾ
തിരുനാമത്തിനുേചർന്നവിധം / മഹിതസ്തുതികളുയർത്തിടുവിൻ.
തൃക്കാഴ്ചകേളാടവിടുെത്ത / തിരുമുറ്റത്തു പര്േവശിപ്പിൻ
നിർമലവസ്ത്രവിഭൂഷിതരായ് / ആരാധിച്ചു വണങ്ങിടുവിൻ.
നീതി വിധിക്കും കർത്താവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ്ത്തെട്ട.
വനവൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകളും / പുളകിതഗീതമുതിർക്കെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 96)
കാർമി: കര്ത്താവിനു പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ
ഭൂമി മുഴുവൻ കർത്താവിെന പാടിസ്തുതിക്കെട്ട.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: ബലിയാൽ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന,
നീതിമാന്മാെര വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ,
ആകാശം ൈദവനീതിെയ പര്കീർത്തിക്കുന്നു,
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിധിക്കുന്നവൻ ൈദവമാകുന്നു.
കാർമി: കർത്താവിെന പാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ,
അവിടുെത്ത നാമെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ.
സമൂഹം: അവിടുെത്ത രക്ഷെയ പര്തിദിനം പര്കീർത്തിക്കുവിൻ,
ജനതകളുെട ഇടയിൽ അവിടുെത്ത മഹതവ്ം പര്േഘാഷിക്കുവിൻ.
കാർമി: ജനപദങ്ങേള ഉദ്േഘാഷിക്കുവിൻ;
മഹതവ്വും ശക്തിയും കർത്താവിേന്റെതന്ന് ഉദ്േഘാഷിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: കർത്താവിെന്റ നാമത്തിനു േചർന്നവിധം
അവിടുെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തുവിൻ.
കാർമി: കാഴ്ചകളുമായി അവിടുെത്ത അങ്കണത്തിൽ പര്േവശിക്കുവിൻ
വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് അവിടുെത്ത ആരാധിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: അവിടുന്നു ജനതകെള നീതിപൂർവം വിധിക്കും
ആകാശം ആഹല്ാദിക്കെട്ട / ഭൂമി ആനന്ദിക്കെട്ട.
കാർമി: സമുദര്വും അതിലുള്ളവയും ആർപ്പുവിളിക്കെട്ട
വയലും അതിലുള്ളവയും ആഹല്ാദിക്കെട്ട.
സമൂഹം: അേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വനവൃക്ഷങ്ങൾ ആനന്ദഗീതം ഉതിർക്കും.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: ബലിയാൽ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന,
നീതിമാന്മാെര വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ,
ആകാശം ൈദവനീതിെയ പര്കീർത്തിക്കുന്നു,
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, വിധിക്കുന്നവൻ ൈദവമാകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)
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പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹാവഴി സഭെയ സ്ഥാപിക്കു
കയും / സവ്ർഗീയ സൗന്ദരയ്ത്താൽ അവെള അലങ്കരിക്കുകയും െച /
അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. കൂദാശകൾവഴി സഭയിൽ രക്ഷ
പര്ദാനം െചയയ്ാൻ തിരുമനസായ / അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു
ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. സഭാപര്തിഷ്ഠെയ അനുസ്മരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള /
ആത്മശരീര വിശുദ്ധിേയാെട ഈ ബലി അർപ്പിക്കാനും / മാലാഖമാ
േരാെടാത്ത് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കാനും ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 148 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടിടുവിൻ / അതയ്ുന്നതെന വാഴ്ത്തിടുവിൻ
ആകാശങ്ങളിലുയരെട്ട / കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ.
ദൂതന്മാേര, േസവകേര / പാടുക നാഥനു സ്തുതിഗീതം
ൈസനയ്ങ്ങൾക്കവനധിനാഥൻ / ധനയ്െന വാഴ്ത്തുക േസനകേള.
സൂരയ്നുമതുേപാൽ ചന്ദ്രനുമാ / സന്നിധിയിൽ സ്തുതിപാടെട്ട
വാനിൽ താരകനിരെയലല്ാം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട.
േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും / ആകാശവുമതുപാടെട്ട.
അവിടുന്നേലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ / അവെയ സകലം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഗിരിശിഖരങ്ങൾ കുന്നുകളും / ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വലല്ികളും
തീയും മഞ്ഞും കന്മഴയും / കാറ്റും നാഥെന വാഴ്ത്തെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 148)
കാർമി: കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്,
ആകാശത്തുനിന്നു കര്ത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിന്,
ഉന്നതങ്ങളിൽ അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: കര്ത്താവിനു പുതിയ കീര്ത്തനം പാടുവിന്
നീതിമാന്മാരുെട സമൂഹത്തില്, അവിടുെത്ത പുകഴ്ത്തുവിന്.
കാർമി: കര്ത്താവിെന്റ ദൂതന്മാേര, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിന്.
കർത്താവിെന്റ ൈസനയ്ങ്ങേള, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: സൂരയ്ചന്ദ്രന്മാേര, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ
മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷതര്ങ്ങേള, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
കാർമി: ഉന്നതവാനിടേമ, കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിൻ
ആകാശത്തിനുേമലുള്ള ജലസഞ്ചയേമ, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: അവ കർത്താവിെന്റ നാമെത്ത സ്തുതിക്കെട്ട,
എെന്തന്നാൽ അവിടുന്നു ക ിച്ചു, അവ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു.
അവിടുെത്ത മഹതവ്ം ഭൂമിെയയും ആകാശെത്തയുംകാൾ ഉന്നതമാണ്.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: കര്ത്താവിനു പുതിയ കീര്ത്തനം പാടുവിന്
നീതിമാന്മാരുെട സമൂഹത്തില് അവിടുെത്ത പുകഴ്ത്തുവിന്.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

കർത്താവിെന്റ രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ
ദിവയ്േതജസ് / അവിടുെത്ത രൂപാന്തരീകരണംവഴി / േലാകത്തിനു
െവളിെപ്പടുത്താൻ തിരുമനസായ / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു.
മാേമ്മാദീസയിലൂെട വിശുദ്ധരുെട ഗണത്തിേലക്ക് / അങ്ങയുെട കൃപ
യാൽ ǌങ്ങെള വിളിച്ചുവേലല്ാ. അങ്ങയുെട വത്സലസുതെന യഥാ
േയാഗയ്ം ശര്വിക്കാനും / അേങ്ങക്കു സവ്ീകാരയ്മായവിധം ഭക്തയ്ാദരങ്ങ
േളാെട / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമം െചയയ്ാനും / ǌങ്ങെള
സഹായിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 96 േപജ് 41 കാണുക)
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വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 14)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന ǌങ്ങ
ളുെട പക്കേലക്കയച്ചതിെന ഓർത്ത് / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു.
യഹൂദർക്ക് ഇടർച്ചയും / വിജാതീയർക്കു േഭാഷത്തവുമായ കുരിശുവഴി /
ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും / അതിെന രക്ഷയുെട അടയാളമായി അങ്ങ്
ഉയർത്തുകയും െച േലല്ാ. വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
ആേഘാഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ / മിശിഹായുെട രക്ഷാരഹസയ്
ങ്ങൾ യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള
ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 96 േപജ് 41 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ തിരുനാളുകൾ
മറിയത്തിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ
(പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി)

കാർമി: പിതാവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുസുതെന്റ അമ്മയായി /
കനയ്കാമറിയെത്ത അങ്ങ് അനാദിയിൽ െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും / എലല്ാ
വിധ കൃപാവരങ്ങളാലും അവെള നിറ കയും െച േലല്ാ. അതുവഴി
ǌങ്ങളുെട മനുഷയ്വംശെത്തതെന്ന അങ്ങു മഹതവ്െപ്പടുത്തി. ശക്തനായ
അങ്ങു / വൻകാരയ്ങ്ങൾ െച െകാടുത്ത പരിശുദ്ധ അമ്മേയാെടാത്ത് /
ഈ കൃതജ്ഞതാബലിയർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സക
ലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 97 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 97, േപജ് 23ൽ)
കാർമി: കർത്താെവന്നും വാഴുന്നു / നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം
ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകെട്ട / ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം.
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കുന്നു / മഹിയിൽ പർവതനിരെയലല്ാം
കർത്താേവ നീ ഭൂേലാകം / ൈകകളിലേലല്ാ താങ്ങുന്നു.
നിസ്തുലമാകും തൻനീതി / ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നാകാശം.
ജനതകെളലല്ാമവിടുെത്ത / മഹിമകൾ കണ്ടു നമിക്കുന്നു.
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സർവചരാചര പാലകനാം / സകേലശാ നീയുന്നതനാം
എലല്ാ േദവഗണങ്ങളിലും / വലല്ഭനുന്നതനേലല്ാ നീ.
നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര / േമാദിച്ചീടുക കർത്താവിൽ
നന്ദിേയാടാ തിരുനാമെത്ത / എന്നും വാഴ്ത്തി നമിച്ചിടുവിൻ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം
(ഓഗസ്റ്റ് 15)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറി
യെത്ത / ആത്മശരീരങ്ങേളാെട അങ്ങു സവ്ർഗീയമഹിമയിേലക്ക് ഉയർ
ത്തുകയും / നിതയ്കിരീടമണിയിക്കുകയും െച േലല്ാ. ǌങ്ങളുെട അമ്മ
യായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിനു ൈകവന്ന / ഈ മഹാഭാഗയ്െത്തപര്തി /
ǌങ്ങൾ കൃതജ്ഞതാപൂർവം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. ൈദവജനനിയുെട
സവ്ർഗാേരാപണത്തിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ /
രക്ഷാകരമായ ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / അേങ്ങക്കു പര്ീതികരമായ രീതി
യിൽ പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്ക
ണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 96 േപജ് 41 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 8)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയ
ത്തിെന്റ ജനനേത്താെട / രക്ഷകെന്റ ആഗമനത്തിനു വഴിെയാരുക്കിയ /
അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. അങ്ങയുെട
തിരുസുതെന്റ അമ്മയാകാൻ മറിയെത്ത െതരെഞ്ഞടുത്തു മനുഷയ്
വംശെത്ത മഹതവ്മണിയിച്ച / അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു
ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന
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ǌങ്ങെള / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ ശക്തരാക്ക
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 96 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 96, േപജ് 35ൽ)
കാർമി: കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ / കീർത്തിപ്പിൻ പുതുഗാനത്തിൽ
വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കെട്ട / പാർത്തലെമലല്ാമുടയവെന.
വാഴ്ത്തുക തൻ തിരുനാമവുമാ / രക്ഷയുെമന്നും കീർത്തിപ്പിൻ.
ജനതകൾ മേധയ് കർത്താവിൻ / മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷിപ്പിൻ.
വാഴ്ത്തുക ജനേമ കർത്താവിൻ / നിസ്തുല ശക്തിമഹതവ്ങ്ങൾ
തിരുനാമത്തിനു േചർന്നവിധം / മഹിതസ്തുതികളുയർത്തിടുവിൻ.
തൃക്കാഴ്ചകേളാടവിടുെത്ത / തിരുമുറ്റത്തു പര്േവശിപ്പിൻ
നിർമലവസ്ത്ര വിഭൂഷിതരായ് / ആരാധിച്ചു വണങ്ങിടുവിൻ.
നീതി വിധിക്കും കർത്താവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ്ത്തെട്ട.
വനവൃക്ഷങ്ങൾ വയലുകളും / പുളകിത ഗീത മുതിർക്കെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(ഡിസംബർ 8)

കാർമി: പിതാവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ മാതാവായ
മറിയെത്ത പാപമാലിനയ്േമശാെത / വരദാനങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കാൻ
അങ്ങു തിരുമനസായേലല്ാ. ആ മാതാവിെന വണങ്ങിസ്തുതിക്കുന്ന
ǌങ്ങെള / എലല്ാ തിന്മകളിൽനിന്നു കാത്തുരക്ഷിക്കണേമ. അമേലാ
ത്ഭവയായ മറിയത്തിെന്റ തിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കുന്ന ഈ ദിന
ത്തിൽ / മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ പാപേമാചനത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി
അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഈ ബലി / േയാഗയ്തേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ /
ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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സങ്കീർത്തനം 148 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടിടുവിൻ / അതയ്ുന്നതെന വാഴ്ത്തിടുവിൻ
ആകാശങ്ങളിലുയരെട്ട / കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ.
ദൂതന്മാേര േസവകേര / പാടുക നാഥനു സ്തുതിഗീതം
ൈസനയ്ങ്ങൾക്കവനധിനാഥൻ / ധനയ്െന വാഴ്ത്തുക േസനകേള.
സൂരയ്നുമതുേപാൽ ചന്ദ്രനുമാ / സന്നിധിയിൽ സ്തുതിപാടെട്ട
വാനിൽ താരക നിരെയലല്ാം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട.
േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും / ആകാശവുമതു പാടെട്ട.
അവിടുന്നേലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ / അവെയ സകലം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഗിരിശിഖരങ്ങൾ കുന്നുകളും / ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വലല്ികളും
തീയും മഞ്ഞും കന്മഴയും / കാറ്റും നാഥെന വാഴ്ത്തെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാ
രെന / മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി /
ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയതിനു നന്ദിപറയുന്നു. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നും
ǌങ്ങളുെട കർത്താവുമായ മിശിഹാ ജന്മംനല്കിയ / പരിശുദ്ധ കനയ്
കാമറിയെത്ത ǌങ്ങൾക്കു മാതാവായിതന്ന അങ്ങെയ / ǌങ്ങൾ സ്തുതി
ക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. അങ്ങയുെട രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങ
ളുെട അനുസ്മരണവും ആേഘാഷവുമായ ഈ ബലി / േയാഗയ്താപൂർവം
അർപ്പിക്കാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 98 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 98, േപജ് 21ൽ)
കാർമി: കർത്താവിന്നപദാനങ്ങൾ / വാഴ്ത്തുക പുതിെയാരു ഗാനത്തിൽ
അത്ഭുതകരമാമവിടുെത്ത / കൃതയ്ാവലികൾ വർണിപ്പിൻ.
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സമൂഹം: ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെട്ട
പര്ീതിെയാടാർത്തുവിളിച്ചീടാം / പാടാം നാഥനു സ്തുതിഗീതം.
ഇമ്പെമാടിന്നുമുഴക്കീടാം / െകാമ്പും കുഴലും കിന്നരവും
വാദയ്വിേശഷപരമ്പരയാൽ / വാഴ്ത്തുക രാജമേഹാന്നതെന.
ആനന്ദത്തിരമാലകളായ് / ആർത്തുവിളിക്കാം സന്നിധിയിൽ
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും / ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും.
സവ്രമുച്ചത്തിലുയർത്തെട്ട / കരേഘാഷത്താലരുവികളും
ഒരുമിച്ചാർത്തുവിളിക്കെട്ട / ഗിരിശിഖരങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(മാർച്ച് 19, േമയ് 1)

കാർമി: മനുഷയ്വംശെത്ത വീെണ്ടടുക്കാൻ / തെന്റ തിരുക്കുമാരെന
േലാകത്തിേലക്കയച്ച ൈദവേമ, അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.
ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ഈേശായുെട / വളർത്തുപിതാവും സംരക്ഷകനു
മായി / വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിെന െതരെഞ്ഞടുത്തതിനു / ǌങ്ങൾ
അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. അവതരിച്ച വചനത്തിനു ജീവിതം സമ്പൂർണ
മായി സമർപ്പിച്ച / വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിേനാടു േചർന്നു / വിശുദ്ധിേയാെട
ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 19 േപജ് 46 കാണുക)

വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹാക്കാലം ഒന്നാംെവള്ളി)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട രക്ഷ േവണ്ടി മിശി
ഹാെയ നല്കിയ / അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു ǌങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. സ്നാപകേയാഹന്നാെന അനുകരിച്ചു / സതയ്ത്തിലും നീതി
യിലും വളർന്നു / മിശിഹാ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ ǌങ്ങെള
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പര്ാപ്തരാക്കണേമ. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം
െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 19 േപജ് 46 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

കാർമി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, വചനപര്േഘാഷകരായി ശല്ീഹ
ന്മാെര നീ നിേയാഗിച്ചതിനും / അവരിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ
വിശവ്ാസത്തിനും ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ
ന്മാരുെട ഓർമയാചരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / വിശവ്ാസതീക്ഷ്ണതയാൽ
നിറ ണേമ. നിെന്റ പീഡാനുഭവത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും ഉത്ഥാന
ത്തിെന്റയും സ്മാരകമായ / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ േയാഗയ്തേയാടുകൂടി
പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 33 േപജ് 53 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന
(ജൂൈല 3)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നി
ലൂെട / രക്ഷയുെട സേന്ദശം േലാകത്തിനു നല്കാൻ അങ്ങു തിരുമനസാ
യേലല്ാ. "നമുക്കും അവേനാടുകൂടി േപായി മരിക്കാം" എന്നുപറഞ്ഞു /
മിശിഹാ പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയ / ഭാരത
ത്തിെന്റ അപ്പേസ്താലനും വിശവ്ാസത്തിെന്റ പിതാവുമായി നല്കിയ
തിനു / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പുണയ്പിതാവിെന്റ
ദുക്റാന തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ
ഭക്തയ്ാദരപൂർവം അർപ്പിക്കാനും / രക്ഷയുെട ഫലം സവ്ീകരിക്കാനും
േയാഗയ്രായിത്തീരെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
(സങ്കീർത്തനം 27 േപജ് 51 കാണുക)
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ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മക്കളായ ǌങ്ങ
ളുെട നന്മ ം രക്ഷ ംേവണ്ടി / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന ǌങ്ങൾക്കു
നല്കിയേലല്ാ. േലാകെമങ്ങും സുവിേശഷമറിയിച്ച ശല്ീഹന്മാരുെട ഓർമ
യാചരിക്കാൻ / ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള തൃക്കൺപാർക്കണേമ.
അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ൻ കാരുണയ്പൂർവം നല്കിയ / ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളുെട പരികർമത്തിനു / പാപികളായ
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 146 േപജ് 48 കാണുക)

വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട സദ്വാർത്ത / സുവിേശഷ
കരിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയതിനു / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുന്നു. സുവിേശഷം േലാകത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും എത്തി
ക്കാൻ / ഈ ദിവയ്ശുശര്ൂഷ ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കെട്ട. അങ്ങയുെട ആത്മാ
വിനാൽ പൂരിതരായി / രക്ഷയുെട രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമംെചയയ്ാൻ /
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 33 േപജ് 53 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)
കാർമി: രക്തസാക്ഷികെള മകുടമണിയിക്കുന്ന കർത്താേവ, കൃപാവരവും
ശക്തിയുംെകാണ്ടു / വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസിെന അങ്ങു നിറച്ചുവേലല്ാ.
അങ്ങയിലുള്ള വിശവ്ാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു / മറ്റുള്ളവരുെട മുമ്പിൽ അേങ്ങക്കു
സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ഈ
ദിവയ്കൂദാശ േയാഗയ്താപൂർവം അർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാകെട്ട.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
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സങ്കീർത്തനം 19 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധ ഹിതം / േനതര്ങ്ങൾക്കു പര്കാശം താൻ
ഭക്തിപുലർത്തുക നിർമലമായി / നിതയ്മതങ്ങെന നിലനിൽക്കും.
നീതിനിറഞ്ഞവയാണേലല്ാ / നാഥൻ നല്കും ക നകൾ
ഹൃദയങ്ങളിലവ സേന്താഷം / സദയം േകാരി നിറ ന്നു.
കർത്താവിൻ വിധിവാകയ്ങ്ങൾ / സതയ്വുമതുേപാൽ നീതിയതും
തങ്കേത്തക്കാളഭികാമയ്ം / േതൻകട്ടയിലും മധുരതരം.
െതറ്റുകെളെന്ന ഭരിക്കേലല് / ശുദ്ധീകൃതനായ് വാഴാം ǌാൻ
നീെയന്നഭയം കർത്താേവ / നീയാെണെന്റ വിേമാചകനും.
എന്നധരത്തിെല വാക്കുകളും / എൻ മനതാരിൻ ചിന്തകളും
താവക ദൃഷ്ടിയിെലെന്നന്നും / പാവനമായി വിളങ്ങെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 19)
കാർമി: കർത്താവിെന്റ പര്മാണം വിശുദ്ധമാണ്
അതു കണ്ണുകെള പര്കാശിപ്പിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ,
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട തിരുനാമെത്തപര്തി
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ
കാർമി: ൈദവഭക്തി നിർമലമാണ്,
അത് എേന്നക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താവിെന്റ ക നകൾ നീതിയുക്തമാണ്
അവ ഹൃദയെത്ത സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവിെന്റ വിധികൾ സതയ്മാണ്,
അവ തികച്ചും നീതിപൂർണമാണ്.
സമൂഹം: അവ െപാന്നിെനയും തങ്കെത്തയുംകാൾ അഭികാമയ്മാണ്
അവ േതനിെനയും േതൻകട്ടെയയുംകാൾ മധുരമാണ്.
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കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ,
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട തിരുനാമെത്തപര്തി
ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

രക്തസാക്ഷികൾ

(വിശുദ്ധ െസബസ്തയ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,
വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് -ഏപര്ിൽ 24 തുടങ്ങിവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്).
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹാെയപര്തി പീഡകൾ
സഹിച്ച / രക്തസാക്ഷികളുെട (രക്തസാക്ഷിയായ ... െന്റ) / ദൃഢവിശവ്ാ
സവും ജീവിതമാതൃകയും, ǌങ്ങൾക്കു ശക്തിപകരെട്ട. രക്തസാക്ഷിക
േളാെടാപ്പം (രക്തസാക്ഷിയായ ... േനാെടാപ്പം) / സവ്ർഗരാജയ്ത്തിൽ
അങ്ങെയ നിരന്തരം പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ ǌങ്ങെള അർഹരാക്കണേമ.
മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ രക്ഷ ായി / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ൻ അർപ്പിച്ച
ഈ പരിഹാരബലി / യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള
േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(സങ്കീർത്തനം 33: േപജ് 53 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ
(ജൂൈല 28)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നായ ഈേശാ
മിശിഹാേയാടുള്ള േസ്നഹെത്തപര്തി / സവ്യം പരിതയ്ജിച്ചു സവ്ന്തം
കുരിശുെമടുത്ത് അവിടുെത്ത പിെഞ്ചന്ന / വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസെയ
മഹതവ്ത്തിേലക്ക് ഉയർത്താൻ അങ്ങു തിരുമനസായേലല്ാ. ഈ കനയ്ക
യുെട തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / അങ്ങേയാടുള്ള േസ്നഹത്തിൽ
നിലനിർത്തണേമ. അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന്റ രക്ഷാകരബലി / ആത്മ
ശരീരവിശുദ്ധിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്ക
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 146 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 146, േപജ് 32ൽ)
നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവസ്തുതിഗീതം
വാഴ്ത്താമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം സ്തുതയ്ർഹൻ.
ചിതറിെയാരിേസര്ൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീണ്ടും േചർക്കുന്നു
പണിയുേന്നാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ.
െപാട്ടിനുറുങ്ങിയ മനസുകളിൽ / ൈദവം സൗഖയ്ം പകരുന്നു
ആകുലമാെകയകറ്റിയവൻ / ശാന്തി ജനത്തിനു നല്കുന്നു.
കിന്നരരാഗം മീട്ടിമുദാ / നാഥനു ഗാനം പാടിടുവിൻ
മുകിലുകളാലവനാകാശം / മൂടുന്നു മഴ നല്കുന്നു.
ഭയവും നലല് പര്തീക്ഷയുമായ് / തെന്നേത്തടും നരതതിയിൽ
േസ്നഹമരന്ദം വർഷിക്കും / കർത്താെവന്നും കുറെവേനയ്.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരനും
ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / മഹതവ്പൂർണമായ
ഉത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുേചർന്നു / സവ്ർഗഭാഗയ്ം അനുഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധെര
(വിശുദ്ധ ... െന / വിശുദ്ധ ... െയ) ǌങ്ങൾ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു.
അവെര (അേദ്ദഹെത്ത) േപ്പാെല ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും കർത്താ
വിനു സാക്ഷയ്ം വഹിച്ചുെകാണ്ട് / അങ്ങെയ മഹതവ്െപ്പടുത്തി സവ്ർഗ
ഭാഗയ്ത്തിന് അർഹരാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അവരുെട
(അേദ്ദഹത്തിെന്റ) ഓർമയാചരിച്ചുെകാണ്ട് / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ
േയാഗയ്തേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(സങ്കീർത്തനം 33: േപജ് 53 കാണുക)
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മൂന്നുേനാമ്പ് / നിനിേവ ഉപവാസം

(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ചമുമ്പ് തിങ്കൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര)
കാർമി: പാപികളായ ǌങ്ങളുെട തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന
േസ്നഹസമ്പന്നനായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട ഏകപുതര്ൻ ǌങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി അർപ്പിച്ച പരിഹാരബലിയിൽ / േയാഗയ്തേയാെട പങ്കുേചരാൻ
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. േയാനായിലൂെട കർത്താവിെന്റ തിരുഹിത
മറിഞ്ഞ നിനിേവ നിവാസികൾ / പര്ാർഥനയും ഉപവാസവുംവഴി /
പാപത്തിനു പരിഹാരംെച ് / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്തിന് അർഹരാ
യേലല്ാ. അനുതാപൈചതനയ്േത്താെട ഈ പരിഹാരരഹസയ്ങ്ങൾ അനു
ഷ്ഠിക്കാനും / പാപേമാചനം േനടാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 144 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
നാഥാ നിെന്റ വിശുദ്ധന്മാർ / നിതരാം നിെന്ന വണങ്ങുന്നു.
നിൻ രാജയ്ത്തിൻ മഹിമയവർ / വർണിച്ചീടും മഹിമേയാെട.
നിപതിക്കുന്നവരഖിലെരയും / നാഥൻ താങ്ങിനിർത്തുന്നു.
നിപതിച്ചവെര കനിേവാെട / നാഥൻ താങ്ങിയുയർത്തുന്നു.
കണ്ണുകെളലല്ാം കർത്താേവ / നിെന്നത്തെന്ന േതടുന്നു.
എെന്തന്നാൽ നീയാഹാരം / ചിതമാം സമയേത്തകുന്നു.
ഉള്ളു തുറന്നു വിളിക്കുേമ്പാൾ / നാഥനടുത്തുണ്ടതു േകൾക്കാൻ.
തെന്ന ഭയേത്താടു േസവിക്കും / നരരുെടയിഷ്ടമവൻ െചയയ്ും.
അവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ / രക്ഷയവർക്കവേനകീടും.
ഭക്തജനങ്ങെളയഖിേലശൻ / സദയം കാത്തരുളീടുന്നു.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും.
ആദിമുതൽെക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)
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(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 144)
കാർമി: കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസർ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയും
അങ്ങയുെട നീതിമാന്മാർ അങ്ങെയ വാഴ്ത്തുകയും െചയയ്ും.
സമൂഹം: േയാർദാനിൽനിന്നു മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും
അതുവഴി േലാകെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െച മിശിഹാേയ,
നീ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു.
കാർമി: അങ്ങയുെട രാജയ്ത്തിെന്റ മഹതവ്െത്ത അവർ പര്കീർത്തിക്കും
അങ്ങയുെട ശക്തിെയ അവർ വർണിക്കും.
സമൂഹം: കർത്താവു വീഴുന്നവെരെയലല്ാം താങ്ങുന്നു
നിലംപതിച്ചവെര എഴുേന്ന ിക്കുന്നു.
കാർമി: എലല്ാവരും കർത്താവിൽ ദൃഷ്ടി പതിച്ചിരിക്കുന്നു
എെന്തന്നാൽ യഥാസമയം അവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നല്കുന്നു.
സമൂഹം: നിർമലഹൃദയേത്താെട കർത്താവിെന വിളിക്കുന്നവർക്ക്
അവിടുന്നു സമീപസ്ഥനാകുന്നു.
കാർമി: തെന്റ ഭക്തരുെട ആഗര്ഹം, അവിടുന്നു സഫലമാക്കുന്നു.
സമൂഹം: അവരുെട പര്ാർഥന േകട്ട്, അവിടുന്ന് അവെര രക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: േയാർദാനിൽനിന്നു മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും
അതുവഴി േലാകെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െച മിശിഹാേയ,
നീ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

ജൂബിലി
കാർമി: ǌങ്ങളുെട സര്ഷ്ടാവും അധിനാഥനുമായ ൈദവേമ, അങ്ങു
ǌങ്ങളുെടേമൽ െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ നന്മകൾക്കു
ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. ഇന്നു വിവാഹ (പൗേരാഹിതയ് / സനയ്ാസ
വര്തവാഗ്ദാന) ജൂബിലി ആേഘാഷിക്കുന്ന / ǌങ്ങളുെട ഈ സേഹാദ
രെര (സേഹാദരെന / സേഹാദരിെയ) അങ്ങ് അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
ǌങ്ങൾ ഒന്നുേചർന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതജ്ഞതാബലി /

51

േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം െചയയ്ാൻ സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം - 27 ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
കർത്താവാെണൻ രക്ഷയുെമൻ / ദീപ്തിയുെമന്നറിയുന്നൂ ǌാൻ
മാമക ജീവനു േകാട്ടയവൻ / േപടിപ്പതു ǌാനാെരയിനി.
വലിെയാരു ൈസനികതാവളെമ- / െന്നതിേര മുന്നിലുയർന്നാലും
കര്ൂരതേയാടവർ െപാരുതാലും / ൈധരയ്ം െവടിയുകയിലല്ീ ǌാൻ.
നിൻ മാധുരയ്ം നുകരാനും / നിെന്റ ഹിതം ǌാൻ േതടാനും
നിൻ മന്ദിരമതിൽ വാഴാനും / നിൻ മനെമന്നിൽ കനിേയണം.
ഉന്നത ശിലേമെലെന്നയവൻ / താങ്ങിയുയർത്തി നിർത്തീടും
ശതര്ുവിെനക്കാളുയരത്തിൽ / ശീർഷമുയർന്നിഹ നി ക്കും ǌാൻ.
കർത്താവിൽ നീയർപ്പിക്കൂ / നിതയ്ം നിന്നുെട പര്തയ്ാശ
ദുർബല മാനസനാകാെത / സതവ്ര ൈധരയ്ം േനടുക നീ.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(അെലല്ങ്കിൽ: സങ്കീർത്തനം 27 ഗാനം)
ൈദവെമെന്റ രക്ഷകൻ / ൈദവെമെന്റ നായകൻ
ൈദവെമെന്റ ആശര്യം / ൈദവെമെന്റ സർവവും.
ൈസനയ്െമെന്ന വളഞ്ഞാലും /ൈവരികൾ പിന്തുടർന്നാലും
ഭീതിയിെലല്നിക്കുെതലല്ും / ൈദവമാെണൻ പാലകൻ.
നിയതമെങ്ങ വസതിയിൽ / കഴിയുവാെനൻ േമാഹം
മധുരമേങ്ങ മഹിമയിൽ / മറയുവാെനൻ ദാഹം.
കണ്ണിനേങ്ങ കതിരുകൾ / കണ്ടുകണ്ടു മയങ്ങണം
കാതിനേങ്ങ കനിെവഴും / കഥകൾ േകട്ടു ലയിക്കണം.
ൈദവെമെന്റ രക്ഷകൻ ...
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)

(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 27)
കാർമി: കർത്താവ് എെന്റ പര്കാശവും രക്ഷയുമാണ്.
ǌാൻ ആെര ഭയെപ്പടണം?
സമൂഹം: സമൃദ്ധിയിൽ അങ്ങയുെട സഭെയ വളർത്തണേമ.
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േകാട്ടയാൽ അവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി: കർത്താവ് എെന്റ ജീവിതത്തിനു േകാട്ടയാണ്.
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം?
സമൂഹം: ഒരു ൈസനയ്ംതെന്ന എനിെക്കതിേര പാളയമടിച്ചാലും
എെന്റ ഹൃദയം ഭയം അറിയുകയിലല്.
കാർമി: എനിെക്കതിേര യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും
ǌാൻ ആത്മൈധരയ്ം െവടിയുകയിലല്.
സമൂഹം: ഒരു കാരയ്ംമാതര്ം ǌാൻ േതടുന്നു.
കർത്താവിെന്റ മാധുരയ്ം ആസവ്ദിക്കാനും/ കർത്താവിെന്റ ആലയത്തിൽ
അവിടുെത്ത ഹിതം ആരായാനുംേവണ്ടി
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, അവിടുെത്ത ആലയത്തിൽ വസിക്കാൻതെന്ന.
കാർമി: എെന്ന ഉയർന്ന പാറയിൽ നിർത്തും
എെന്ന വലയം െചയയ്ുന്ന ശതര്ുക്കളുെട മുകളിൽ
എെന്റ ശിരസ് ഉയർന്നു നില്ക്കും.
സമൂഹം: കർത്താവിൽ പര്തയ്ാശയർപ്പിക്കുവിൻ
ദുർബലരാകാെത ൈധരയ്ം അവലംബിക്കുവിൻ.
കർത്താവിനുേവണ്ടി കാത്തിരിക്കുവിൻ.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: സമൃദ്ധിയിൽ അങ്ങയുെട സഭെയ വളർത്തണേമ.
വിശവ്ാസത്തിെന്റ േകാട്ടയാൽ അവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ

േപജ് 54)
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ഇടവകദിനം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ഈേശാമിശിഹായുെട
ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂെട / ǌങ്ങെള ഏകശരീരമാക്കിത്തീർക്കാൻ
അങ്ങു തിരുവുള്ളമായേലല്ാ. ഇടവകയായ ഈ കുടുംബത്തിെല അംഗ
ങ്ങളായ ǌങ്ങെളലല്ാവെരയും / ഇന്ന് ഇവിെട ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതിന് /
അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട ഇടയനും നാഥനുമായ
മിശിഹായുെട രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങെള / ഹൃദൈയകയ്േത്താടും നിർമല
മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂടി പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്ക
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്
സങ്കീർത്തനം 33 - ഗാനം

(രീതി: കര്ത്താേവ മമരാജാേവ)
പുതിെയാരു കീർത്തനമുരുവിടുവിൻ / ആർപ്പുവിളിക്കുവിൻ ഉച്ചത്തിൽ.
കർത്താവിൻ തിരുവചനങ്ങൾ / സതയ്ം നിതയ്വുേമാർത്തിടുവിൻ.
കർത്താവരുളും കാരുണയ്ം / പാർത്തലമാെക നിറ ന്നു.
തിരുവചനത്താലാകാശം / വിരചിതമായി വിസ്മയേമ.
കർത്താവിെന്റ വിചാരങ്ങൾ / വർത്തിച്ചീടും ശാശവ്തമായ്.
അവനുെട സവ്ന്തം ജനപദവും / അവെന നമിക്കും നരഗണവും.
കരുണാമയനാം കർത്താവിൽ / ശരണം േതടുവിനാദരവായ്.
തൃപ്പാദങ്ങളിലണഞ്ഞവെര / എേപ്പാഴും കാത്തരുളുമവൻ.
തിരുനാമത്തിൽ നിതയ്ം നാം / ശരണം േതടി നമിക്കുന്നു.
കരുണാനിഥിയാം കർത്താേവ / െചാരിയണമിവരിൽ കാരുണയ്ം.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും / റൂഹാ ം സ്തുതി എേന്നക്കും
ആദിമുതല്െക്കന്നതുേപാെല / ആേമ്മൻ ആേമ്മനനവരതം.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(േപജ് 56 കാണുക / റാസ
(പകരം െചാലല്ാവുന്ന സങ്കീർത്തനം 33)
കാർമി: കർത്തവിനു ഒരു പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ
ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പുവിളികേളാെട തന്ത്രിമീട്ടുവിൻ.

േപജ് 54)
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സമൂഹം: കർത്താവു ഭരണം നടത്തുന്നു. ഭൂമിെയലല്ാം ആനന്ദിക്കെട്ട.
കാർമി: കർത്താവിെന്റ വചനം സതയ്മാണ്.
അവിടുെത്ത പര്വൃത്തി വിശവ്സനീയമാണ്.
സമൂഹം: കർത്താവിെന്റ കാരുണയ്ംെകാണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവിെന്റ വചനത്താൽ ആകാശം നിർമിക്കെപ്പട്ടു.
സമൂഹം: കർത്താവിെന്റ പദ്ധതികൾ ശാശവ്തമാണ്.
അവിടുെത്ത ചിന്തകൾ തലമുറകേളാളം നിലനില്ക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവു ൈദവമായുള്ള ജനവും,
അവിടുന്നു തനിക്കുേവണ്ടി െതരെഞ്ഞടുത്ത ജനതയും,ഭാഗയ്മുള്ളവരാണ്.
സമൂഹം: ഇതാ തെന്ന ഭയെപ്പടുന്നവെരയും,
തെന്റ കാരുണയ്ത്തിൽ പര്തയ്ാശ വ ന്നവെരയും,
കർത്താവു കടാക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമി: നമ്മുെട ഹൃദയം കർത്താവിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ,
നമ്മൾ അവിടുെത്ത വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആശര്യിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം ǌങ്ങളുെടേമൽ
െചാരിയണേമ. ǌങ്ങൾ അങ്ങയിൽ പര്തയ്ാശ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കാർമി: കർത്താവു ഭരണം നടത്തുന്നു. ഭൂമിെയലല്ാം ആനന്ദിക്കെട്ട.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
(റാസയെലല്ങ്കിൽ േപജ് 56 കാണുക)

------------------- റാസ ് ------------------കാർമി: മേഹാന്നതനായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ഭയഭക്തിജനകമായ
പീഠത്തിെന്റയും / ഉന്നതമായ േതര്ാേണാസിെന്റയും / അലംകൃതവും
സ്തുതയ്ർഹവുമായ സിംഹാസനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക / അങ്ങയുെട ശുശര്ൂ
ഷകരായ േകര്ാേവന്മാർ ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുകയും / സര്ാേപ്പന്മാർ പരി
ശുദ്ധൻ എന്നു നിരന്തരം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അവേരാടു
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േചർന്നു ǌങ്ങളും / അേങ്ങക്കു ഭയഭക്തികേളാെട സ്തുതിയും ബഹുമാ
നവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(ഒന്നാംശുശര്ൂഷി സല്ീവെയടുത്തു കാർമികെന ഏ ിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
സഹകാർമികെരയും ശുശര്ൂഷികെളയും മറ്റു വിശവ്ാസികെളയും
മുത്തിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ഗായകസംഘം പാടുന്നു).
നാഥനിെലന്നും നമ്മുെട ഹൃദയം ആനന്ദിച്ചീടും
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ് മർതയ്ഗണം കർത്താേവ.
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും, അതുവഴി നാം വിജയിച്ചീടെട്ട.
ശരണം ǌങ്ങൾ േതടീടുന്നു തിരുനാമത്തിൽ
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ് മർതയ്ഗണം കർത്താേവ.
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും, അതുവഴി നാം വിജയിച്ചീടെട്ട.
താതനുമതുേപാലാത്മജനും ദിവയ്റൂഹാ ം സ്തുതിെയെന്നന്നും.
രക്ഷകനാം മിശിഹാേയ, കനിെവാടു നീ തിരുസഭെയ
പാവനമാക്കണേമ, നിൻ മഹിമ ർപ്പിതമാം
ൈദവാലയമിതിലേങ്ങക്കാരുണയ്ം െചാരിയണേമ.
സുസ്ഥിരമാക്കണമിതിൽ നിൻബലിപീഠം, തിരുെമയയ്ും
നിണവുമിതിൽ പരികർമം െചയയ്ുന്നു ആേഘാഷെമാെട.
ആദിമുത േക്ക എെന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മൻ.
േചാദിേപ്പാർക്കു ലഭിക്കും േതടുേന്നാർ കെണ്ടത്തും
കരുണേയാേടവം ദാസേരാടരുൾെച കർത്താേവ,
ജീവിതവീഥികളിൽ നിൻ തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റാൻ
ആവശയ്കമാം കഴിവും തുണയുമിവർ യാചിക്കുന്നു.
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സർവരുെമാന്നായ് പാടിടെട്ട ആേമ്മനാേമ്മൻ.
സല്ീവാ നമ്മൾെക്കന്നും നന്മകൾതന്നുറവിടമാം.
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ് മർതയ്ഗണം, കർത്താേവ,
കുരിശിതു ǌങ്ങൾെക്കന്നും ശക്തിെയഴും േകാട്ടയുമാം
ദുഷ്ടെനയുമവൻെകണികെളയും അതുവഴി നാം വിജയിച്ചീടെട്ട.

(കുരിശു മുത്തിക്കലിനുേശഷം ഒന്നാംശുശര്ൂഷി കുരിശ് യഥാസ്ഥാ
നത്തു വ ന്നു. അേപ്പാൾ ഗീതം നിർത്തുന്നു).
-------------- സങ്കീർത്തനത്തിനു േശഷം -------------(കാർമികന് ധൂപം ആശീർവദിക്കുന്നു.)
കാർമി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ /
അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ
ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീർ
വദിക്കെപ്പടെട്ട. ഇത് അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജ
ഗണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാകെട്ട
എേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.

(ǌായറാഴ്ചകളില്)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട േസ്നഹത്തിെന്റ
പരിമളം ǌങ്ങളില് വീശുകയും / അങ്ങയുെട സതയ്ത്തിെന്റ ജ്ഞാനം
ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുേമ്പാള് / സവ്ര്ഗ
ത്തില്നിന്നു പര്തയ്ക്ഷനാകുന്ന / അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന സവ്ീകരി
ക്കാന് ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാകെട്ട. സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടി നി ക്കുന്ന സഭയില് / നിരന്തരം അങ്ങെയ സ്തുതി
ക്കാനും മഹതവ്െപ്പടുത്താനും ǌങ്ങള് േയാഗയ്രാകെട്ട. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാല് അങ്ങ് എലല്ാറ്റിെന്റയും സര്ഷ്ടാവാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു നല്കിയിട്ടുള്ളതും
എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കാന് ǌങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതുമായ /
എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അനുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്
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ങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞു മുടിചൂടി നി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള്
അങ്ങെയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്െട്ട.
അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സര്ഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(മദ്ബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദ്ബഹയില് പര്േവ
ശിച്ചു ധൂപിക്കുന്നു. എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
ശിരസു നമിക്കുന്നു.)
ഗാനം
സർവാധിപനാം കര്ത്താേവ / നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ- / മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി- / ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.
...........................................

(ആേഘാഷാവസരങ്ങളിലും റാസ ം: വചനേവദിയിലുള്ളവർ)
കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു;
അതയ്ുന്നതാ, അങ്ങയുെട നാമം പര്കീർത്തിക്കുന്നതും.
സർവാധിപനാം കര്ത്താേവ ...

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.
സർവാധിപനാം കര്ത്താേവ ...

പകരം മെറ്റാരു ഗാനം
സകലേലാകനായകാ / നമിച്ചിടുന്നു നിൻപദം
പര്ിയേമാടീേശാ നാഥേന / പുകഴ്ത്തിടുന്നു നിെന്ന ǌാൻ.
അരുളിടുന്നു േമനികൾക്കു / നീയുയിർപ്പു ൈദവേമ,
പരിെചാടാത്മ രക്ഷയും / തരുന്നു നാഥനായ നീ.
........................................
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(കാർമികന് ജനങ്ങള്ക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ്)
കാർമി: എെന്റ കര്ത്താേവ, നീ സതയ്മായും ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെള
ഉയിർപ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കുന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു / സ്തുതിയും
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കാന് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു / സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം
ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന് / സർവരുെമാന്നായ് പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും / സർേവശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
പരിപാവനനാം സർേവശാ / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന / നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.
...........................................

(ആേഘാഷാവസരങ്ങളിലും റാസ ം: വചനേവദിയിലുള്ളവർ)
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
പരിപാവനനാം സർേവശാ ...

ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.
പരിപാവനനാം സർേവശാ ...

പകരം മെറ്റാരു ഗാനം
ശബ്ദമുയർത്തുക സർവരുേമ / കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടിടുവിൻ
നിതയ്ം ജീവിക്കുന്നവനാം / നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടിടുവിൻ.
പരിശുദ്ധൻ നീ സർേവശാ / പരിശുദ്ധൻ നീ ബലവാേന,
പരിശുദ്ധൻ നീ അമർതയ്േന / കൃപ നീ ǌങ്ങൾേക്കകണേമ.
...........................................
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരിശുദ്ധനും
സ്തുതയ്ര്ഹനും / ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട
സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം / എേപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും

59

അനുഗര്ഹിക്കുകയും / ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

വചനശുശര്ൂഷ

(ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിത സ്മരണ)
(സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ േപജ് 65 കാണുക)
----------------------------------------

പഴയനിയമ വായന
(ǌായറാഴ്ചകളിൽ ഒരു വായന. തിരുനാളുകളിലും റാസ ം രണ്ട്)
ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട േകള്ക്കുവിന്.
വായിക്കുന്നയാള്: ... പുസ്തകത്തില്നിന്നുള്ള വായന.
(കാർമികനുേനേര തിരിഞ്ഞ് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
സമൂഹം: (വായന തീരുേമ്പാള്) ൈദവമായ കര്ത്താവിനു സ്തുതി.

(പഴയനിയമ വായനകൾക്കുേശഷം)
ശുശര്ൂഷി: പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കാനായി നിങ്ങള് എഴുേന്ന ക്കു
വിന്.

പര്കീർത്തനം

(രീതി: അംബരമനവരതം ...)
(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)

െപാതുവായുള്ളത്
കാർമി: സർവചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.
ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാല്
കര്ത്താവിന് തിരുനാമത്തിന് / നിര്മലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്.
സമൂഹം: തൻമഹിമാവേലല്ാ, വാനവിതാനങ്ങൾ, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.
ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...
കാർമി: ജനതകളവിടുെത്ത, മഹിമകൾ പാടുന്നു, താണുവണങ്ങുന്നു.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...
കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹാ ം സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.
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സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...
കാർമി: ആദിയിെലേപ്പാെല ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...

(േപജ് 65 കാണുക)

കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന ഭാഗം

മരിച്ചവരുെട ഓർമ

നാഥാ നിെന്റ അരൂപിെയ നീ / ǌങ്ങളിെലന്നു മയ ണേമ
മൃതരിൽ കരുണ െപാഴിക്കണേമ / നിതയ് വിേമാചനേമകണേമ
പര്ാർഥിക്കാം, നാഥാ നീ കനിയൂ.

മംഗളവാർത്തക്കാലം

(േപജ് 65 കാണുക)

മംഗളവാർത്തക്കാലമിതിൽ / കീർത്തനെമാന്നായ് പാടിടുവിൻ,
നിസ്തുലമാം തൻ െച ികളാൽ / നാഥനു സമനായിലല്ാരും,
വാഴ്ത്തീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം.

പിറവിക്കാലം

(േപജ് 65 കാണുക)

സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം / കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടെട്ട
ഉദ്േഘാഷിക്കുക ൈദവത്തിൻ / ശക്തിയുമതുേപാൽ മഹിമകളും
തിരുജനനം, വാഴ്ത്താം സാേമാദം.

(േപജ് 65 കാണുക)
ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6)

അഭിേഷകം െച ങ്ങെയനിൻ / ൈദവം നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ
അതയ്ുന്നതനായുച്ചത്തിൽ / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, ദനഹാത്തിരുനാളിൽ.

ദനഹാക്കാലം

(േപജ് 65 കാണുക)

കർത്താവിൻ തിരുനാമെത്ത / േസ്താതര്ം പാടി നമിച്ചിടുവിൻ
വാനവരതുേപാൽ മാനവരും / തന്നുെട മഹിമകൾ കീർത്തിക്കും
വാഴ്ത്തീടാം, ദനഹാക്കാലത്തിൽ.

േനാമ്പുകാലം

(േപജ് 65 കാണുക)

മന്നവെരലല്ാം കീർത്തിക്കും / കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ
ഉപവാസത്താലതുേപാെല / പര്ാർഥന വഴിയാെയന്നാളും
വാഴ്ത്തീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം.
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(േപജ് 65 കാണുക)

ഉയിർപ്പുകാലം & പുതുǌായർ

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
കർത്താവിന്നുത്ഥാനത്തിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)

ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല കർത്താവിൻ
സവ്ർഗാേരാഹണേമാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം.

(േപജ് 65 കാണുക)

ശല്ീഹാക്കാലം
ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ
ശല്ീഹന്മാെര കീർത്തിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, നാഥാ തിരുനാമം.
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ

(േപജ് 65 കാണുക)

(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
പന്തക്കുസ്താതിരുനാളിൽ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

കർത്താവിൻ തിരുനാമെത്ത / കീർത്തിക്കുകനാെമെന്നന്നും
അവെനേത്തടും മാനവർതൻ / ഹൃദേയേമാദം നിറയെട്ട
വാഴ്ത്തീടാം, ശല്ീഹാക്കാലത്തിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)

ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ
മാംസനിണങ്ങെള വിനയെമാേട / ആരാധിച്ചു വണങ്ങീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, നാഥാ തിരുനാമം.

(േപജ് 65 കാണുക)
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തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)

ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ
തിരുഹൃദയെത്ത വാഴ്ത്തീടാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം.

(േപജ് 65 കാണുക)

ൈകത്താക്കാലം
ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല നാെമാന്നായ്
ശിഷയ്ന്മാരുെടേയാർമകെള / െകാണ്ടാടാമീേവദികയിൽ
വാഴ്ത്തീടാം, ൈകത്താക്കാലത്തിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / നാഥാ താവകമാണേലല്ാ
സൃഷ്ടികെളലല്ാമവിടുെത്ത / മഹിമകളേലല്ാ പാടുന്നു
സല്ീവാെയ, നിതയ്ം വാഴ്ത്തീടാം.

(േപജ് 65 കാണുക)

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
സീേയാനിൽ തൻ സേങ്കതം / സ്ഥാപിച്ചവനാം കർത്താേവ
സഭയിൽ നിെന്ന വണങ്ങുന്നു / ആനന്ദത്തിൻ ഗീതികളാൽ
മഹിമെയഴും, സഭെയ ഓർമിക്കാം.

(േപജ് 65 കാണുക)

കർത്താവിെന്റ രൂപാന്തരീകരണം

(ഓഗസ്റ്റ് 6)

കർത്താവീേശാ മിശിഹാ താൻ / രൂപാന്തരമാർന്നതിനാെല
ൈദവമഹതവ്ം െവളിവാക്കി / ശിഷയ്ഗണത്തിനു മലമുകളിൽ
വാഴ്ത്തീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം.

(േപജ് 65 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ

(െസ റ്റംബർ 14)

ൈദവം നിെന്നയനുഗര്ഹമാം / ൈതലം െകാണ്ടഭിേഷചിച്ചു.
നാഥനു സ്തുതികളുയർത്തീടാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
സല്ീവാെയ, നിതയ്ം വാഴ്ത്തീടാം.

(േപജ് 65 കാണുക)
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മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ

(പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി)

കനയ്കയാെയാരു മാതാവിൻ / ധനയ്തേചരുമനുസ്മരണം
പരിെചാടു േമാദാൽ െകാണ്ടാടാം / പരിപാവന നീ ഭാഗയ്വതി
സാേമാദം വാഴ്ത്താം അംബികെയ.
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം

(േപജ് 65 കാണുക)

(ഓഗസ്റ്റ് 15)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
സവ്ർഗാേരാപിതമാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ

(െസ റ്റംബർ 8)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
മാതാവിൻ തിരുജനനത്തിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ

(ഡിസംബർ 8)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
അമേലാത്ഭവയാം മാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ
ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
പരിപൂജിതയാം മാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ്

(മാർച്ച് - 19, േമയ് - 1)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
നീതിെയഴും മാർ യൗേസപ്പിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)
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വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ

(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

നീതിയിൽേമവും മനുജൻ തൻ / അധരം ജ്ഞാനം േഘാഷിപ്പൂ,
സ്നാപകനാകും നിവയ്ാതൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ

(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി)

സുന്ദര കീർത്തന വീചികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹർതൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന

(ജൂൈല 3)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
ധനയ്ൻ േതാമാ ശല്ീഹാതൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(േപജ് 65 കാണുക)

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)

ആത്മീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാ തൻ
ശല്ീഹന്മാെര കീർത്തിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വാഴ്ത്തീടാം, നാഥാ തിരുനാമം.
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ

(േപജ് 65 കാണുക)

(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

അഭിമാനിക്കുക ൈദവത്തിൻ / പരിപാവനമാം നാമത്തിൽ
അേനവ്ഷിക്കുവിനവിടുെത്ത / തിരുസാന്നിധയ്ം നുകരാനായ്
വാഴ്ത്തീടാം, സുവിേശഷകെര നാം.

(േപജ് 65 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)

നിണസാക്ഷികെളേയാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
സഹദ എസ്തപ്പാേനാസിൻ / നിർമലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീേവദികയിൽ.

(േപജ് 65 കാണുക)
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രക്തസാക്ഷികൾ
നിണസാക്ഷികെളേയാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം
വിശുദ്ധനാം ... (െസബസ്തയ്ാേനാസിൻ), (ഗീവർഗീസിൻ),
നിർമലമാകുമനുസ്മരണം / െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീേവദികയിൽ.
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ

(ജൂൈല 28)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
വിശുദ്ധയാം അൽേഫാൻസാതൻ / നിര്മലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്.
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി)

ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ
കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധർതൻ, (വിശുദ്ധനാം ... / വിശുദ്ധയാം ...)
നിർമലമാകുമനുസ്മരണം / െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയിൽ.
മൂന്നു േനാമ്പ് (നിനിേവ ഉപവാസം)

(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തിങ്കൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര)

കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധിയിൽ / ഭയെമാടു നിങ്ങളണഞ്ഞിടുവിൻ
രക്ഷ നമുക്കു സമീപസ്ഥം / നാഥനിേലക്കു തിരിഞ്ഞാലും
പര്ാർഥിക്കാം, നാഥാ നീ കനിയൂ.
ജൂബിലി / ഇടവകദിനം
ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാല്
കര്ത്താവിന് തിരുനാമത്തിന് / നിര്മലമാകുമനുസ്മരണം
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്.
--------------------------------------

(പര്കീർത്തനം ആലപിച്ചതിെനത്തുടർന്ന്)
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കു
ന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധിെയ പര്കാശിപ്പിക്കണേമ. അതുവഴി ആത്മ
ശരീങ്ങള്ക്കുപകരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില്
ഫലമണിയുന്നതിനും / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്ന
തിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര്ഹത്താലും ǌങ്ങെള
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സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

അെലല്ങ്കില്
കാർമി: സർവജ്ഞനായ ഭരണകര്ത്താവും / തെന്റ ഭവനത്തില് വസി
ക്കുന്നവരുെട വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും / സകല നന്മകളുേടയും
സൗഭാഗയ്ങ്ങളുേടയും ഉറവിടവുമായ ൈദവേമ / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങള്
അേപക്ഷിക്കുന്നു. / അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം എേപ്പാഴും
ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / ǌങ്ങേളാടു കരുണ
കാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(റാസയെലല്ങ്കിൽ േപജ് 67 കാണുക)

------------------- റാസ ് ------------------(ശുശര്ൂഷികൾ രണ്ടുേപരും ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖംനിന്നു വയ്ാഖയ്ാന
ഗീതം പാടുന്നു. കാർമികനും ആർച്ച്ഡീക്കനും ഇരിക്കുന്നു).
സകേലശവ്രനാം ൈദവം / ഭൂവിന്നുടേയാൻ രാജമേഹശൻ തെന്റ
േസ്നഹവിരുന്നിൻ ക്ഷണമുേള്ളാേര, വരുവിൻ നിങ്ങൾ.
പരിേശാധിപ്പിൻ േവഗം / സുവിേശഷത്തിൻ ദിവയ്പര്ഭയാൽ നിങ്ങൾ
ശുചിയാക്കീടിൻ ഭൗതികചിന്താ സരണികെളലല്ാം.
നാഥൻ സദയം നല്കി / സൗഭാഗയ്ത്തിൻ നിേക്ഷപങ്ങൾ മന്നിൽ
പാപികൾ വരുവിൻ കടബാധയ്തകൾ നീക്കുക നിങ്ങൾ.
ൈദവികരാജയ്ം േനടാൻ / ഹൃദയതലങ്ങൾ ശുചിയാക്കിടുവിൻ േചലിൽ
ശിശുവിനുതുലയ്ം നിർമലരായിത്തീരുക വീണ്ടും.
ൈദവാത്മാവിൻ ഗീതം / െചാരിയുകയേലല്ാ ൈദവികരാജയ്ം കാതിൽ
ശാശവ്തഭാഗയ്ം നിറയും വഴികൾ െവളിവാക്കുന്നു.
നിഴലാം നിയമം വിട്ടു / നൂതന നിയമം പാലിച്ചവനാം പൗേലാസ്
ശല്ീഹാതന്നുെട മാതൃക നിങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടിടുവിൻ.
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ഇസര്ാേയലിൻ തീക്ഷ്ണൻ / ശാേവാലിെനയാ നാഥൻ പരിചിൽ േനടി
തിരുസഭ തന്നിൽ തീക്ഷ്ണതേയറും മാതൃക നല്കാൻ.
ശാേവാലന്നാൾ യൂദൻ / നിയമം ചാർത്തും തിരശീലകളാൽ അന്ധൻ
മിശിഹായവനിൽ തൻനിയമത്താൽ കാഴ്ചപകർന്നു.

െതസ്േലാനുർക്കായ് (േറാമാക്കാർക്കായ്) പൗേലാസ്
എഴുതിയ കത്താൽ നെമ്മയുമിേപ്പാൾ േമാദാൽ
ൈദവികദൗതയ്ം അറിയിപ്പതു നാം േകൾക്കുക യുക്തം.
------------------------------------------

േലഖനം
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വിശുദ്ധ ... ശല്ീഹാ ... എഴുതിയ
േലഖനം. (കാർമികനുേനേര തിരിഞ്ഞ് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.

(ഒരു ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു നി ക്കുന്നു).
സമൂഹം: (വായന തീരുേമ്പാള്) നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ
സ്തുതി.

ഹാേലലൂയാ ഗീതം

(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)

െപാതുവായുള്ളത്
ഹാേലലൂയാ പാടീടുേന്നൻ / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നേലല്ാരാശയെമന് മനതാരില് / വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു
രാജാവിന് തിരുമുമ്പില് കീര്ത്തന / മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട
ഏറ്റമനുഗര്ഹപൂരിതനാംകവി / തൻതൂലികേപാെലന് നാവിേപ്പാള്.
താതനുമതുേപാല് സുതനും / പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട
ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു- / മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്.
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നാഥാ, നിെന്റ ദയ സമാനം / കാരുണയ്ം നീ െചാരിയണെമന്നിൽ.
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മാമകപാപകടങ്ങളേശഷം / കണ്ണിനു മുമ്പിൽ കാണുന്നു ǌാൻ.
ദുർഭഗെനന്നിൽ കാരുണയ്ം നീ / മാരികണക്കു െപാഴിക്കണെമന്നും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മംഗളവാർത്തക്കാലം

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
അതയ്ുന്നതനാം കർത്താവിെന നാം / േസ്താതര്ംപാടി നമിക്കണെമന്നും.
േകര്ാേവന്മാരാൽ പരിേസവിതേന / നിെന്റ െവളിച്ചം െതളിയണെമങ്ങും.
കരുണാമയേന, നിെന്റ ജനത്തിനു / നിെന്നത്തെന്ന െവളിവാക്കണേമ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

പിറവിക്കാലം

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കർത്താവന്നു െമാഴിഞ്ഞു, നീെയൻ / പുതര്ൻ, നിെന്ന ജനിപ്പിച്ചൂ ǌാൻ.
അതിനാെലന്തും േചാദിക്കുക നീ / അവെയലല്ാം ǌാനരുളും േവഗം.
ജനനിരെയലല്ാം നിന്നവകാശം / ഭൂവിന്നതിരുകൾ നിൻ കരതാരിൽ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നേലല്ാരാശയെമന് മനതാരില് / വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു
രാജാവിന് തിരുമുമ്പില് കീര്ത്തന / മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട
മാനവരിൽ നീ ഉന്നതനേലല് / െമാഴികൾ മധുരം നിന്നധരത്തിൽ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

ദനഹാക്കാലം

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കീർത്തനഗീതികൾ പാടുക നിങ്ങൾ / നാഥനു േമാദാൽ പകലും രാവും.
വിശവ്സ്തതയിൽ കർത്താെവന്നും / സുസ്ഥിരനാെണന്നറിയുക നിങ്ങൾ.
ശക്തിേയാെടന്നും വൻകൃപ നമ്മിൽ /
െചാരിയും നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടാം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

േനാമ്പുകാലം

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കരുണാമയനാം കർത്താവിങ്കൽ / ശരണം േതടും മനുജൻ ധനയ്ൻ
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കർത്താവേലല്ാ വിശവ്ം മുഴുവൻ / സൃഷ്ടിെച്ചന്നും പാലിക്കുന്നു.
വിശവ്സ്തൻ താനവിടുെന്നന്നും / ശാശവ്തമേലല്ാ തൻ വാഗ്ദാനം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ഉയിർപ്പുകാലം
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കർത്താെവന്നും വാണീടുന്നു / ഭൂതലമഖിലം േമാദിക്കെട്ട.
കരയും കടലും തടവിലല്ാെത / സവ്രമുച്ചത്തിലുയർത്തീടെട്ട.
കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടുക േമാദാൽ / ആനന്ദത്താലാർപ്പുവിളിപ്പിൻ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...
പുതുǌായർ

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

(ഉയിർപ്പുകാലെത്ത ഗാനംതെന്ന പാടുന്നു)
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
അതയ്ുച്ചത്തിൽ മാെറ്റാലി െകാൾവൂ / അതയ്ുന്നതനുെട ശബ്ദം വാനിൽ.
ശാശവ്തമാകും സവ്ർഗം തന്നിൽ / വാഴും നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടാം
കീർത്തനെമാന്നായ് പാടുക നമ്മൾ /
കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധി തന്നിൽ
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ശല്ീഹാക്കാലം
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
മിശിഹാതൻ പര്ിയ േസ്നഹിതരാകും / ശല്ീഹന്മാെര വണങ്ങാെമാന്നായ്.
ൈകകളിേലന്തും സല്ീവായാേല / വയലുകെളലല്ാം ഉഴുതുമറിക്കും.
പുത്തൻവിത്തുകൾ പാകുകയായവർ /
ചാലുകൾേതാറും, തിരുവചനങ്ങൾ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
എന്നുെട പാപമേശഷം നാഥാ / നീക്കണേമ നീ കനിേവാെടന്നും.
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നിർമലമാെയാരു മാനസെമന്നിൽ / നിർമിക്കണേമ കരുണാപൂർവം.
സുസ്ഥിരമാകും നിൻ ൈചതനയ്ം / നിറയാെനന്നിൽ കനിവിയേലണം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നലല്വനേലല്ാ നമ്മുെട നാഥൻ / സൃഷ്ടികൾ മീേത തൻ കാരുണയ്ം.
െചാരിയുന്നീശൻ, സൃഷ്ടികെളലല്ാം / നന്ദിപറഞ്ഞു നമിച്ചീടുന്നു.
കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധന്മാേരാ / വാഴ്ത്തിപ്പാടും തൻ തിരുനാമം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാളിലും തിരുഹൃദയത്തിരുനാളിലും

(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴവും ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളിയും)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നിൻസ്തുതിപാടും ജനതകെളലല്ാം / ഭാഗയ്മിയേന്നാർ, നാഥാ സതതം.
തിരുമുഖകാന്തിയിലവെരന്നാളും / സത്കൃതയ്ങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചീടും.
നിൻനാമത്തിൽ സേന്താഷിക്കും / നീതിയവർക്കു വിളക്കായീടും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ൈകത്താക്കാലം
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കർത്താേവ നീ െചാരിയണെമന്നിൽ / നിൻ കാരുണയ്ം കുറവിലല്ാെത.
രക്ഷെയനിക്കരുേളണം നാഥാ / വാഗ്ദാനം നീ െച തുേപാെല.
പൂർണമനെസാടു പാലിക്കും ǌാൻ / താവകക നയഖിലവുെമന്നും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
പാടുവിെനന്നും കർത്താവിന്നായ് / പാവനമാകും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ.
അന്തെമഴാെത്താരു കാരുണയ്ം താൻ /
നെമ്മാടു കാട്ടിയേതാർത്തീേടണം.
നിലനിൽക്കുന്നു നിരന്തരമേങ്ങ / വിശവ്സ്തതയും കുറവിലല്ാെത.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
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പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
എതര്മേനാജ്ഞം വിസ്മയനീയം / കർത്താേവ നിൻവാസസ്ഥാനം.
നിൻ തിരുഭവന നിവാസികെളലല്ാം / ഭാഗയ്മിയന്നവരാെണന്നാളും.
ആനന്ദത്താൽ പാടുന്നൂ ǌാൻ / ജീവിപ്പവനാം ൈദവത്തിന്നായ്.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

കർത്താവിെന്റ രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
തിന്മെയ േദവ്ഷിച്ചീടുേന്നാെന / കർത്താെവന്നും േസ്നഹിക്കുന്നു.
തന്നുെട ഭക്തരിലഖിലം നാഥൻ / പരിപാലിച്ചു തുണച്ചീടുന്നു.
ദുഷ്ടന്മാരുെട ൈകകളിൽനിന്നും / അവെര ൈദവം േമാചിപ്പിക്കും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 14)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
സല്ീവാ ഭരണം േനടീ വാനിൽ / ഭുവനത്തിലുെമന്നറിയുന്നൂ നാം.
കുരിശിെനേയറ്റു പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ / മഹിമയണിഞ്ഞൂ നിൻകൃപയാേല.
പരിപാവനേന, ബലവാേന നീ / മരണെമഴാേത്താൻ മഹിമാപൂർണൻ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾ
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ

(പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
എൻപര്ിയപുതര്ീ, േകട്ടാലും നീ / നിെന്റ ജനങ്ങെള േഗഹെത്തയും
മടിയിലല്ാെത മറന്നീേടണം / പുതിെയാരു ജീവിതമാരംഭിച്ചു.
അനുപമയാകും രാജകുമാരീ / ആന്തരികം നിൻ ചാരുതെയലല്ാം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
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മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം

(ഓഗസ്റ്റ് 15)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
സവ്ർഗാേരാപിത മാതാവിൻ തിരു- / നാളിൽ ഗീതം പാടി വണങ്ങാം.
മറിയത്തിൻ തിരുഗാതര്ം വിണ്ണിൽ / നാഥനുയർത്തി കാരുണയ്ത്താൽ.
പാരിടമാെക അവളുെട വിജയം / േഘാഷിക്കുന്നു ഹാേലലൂയാ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ

(െസ റ്റംബർ 8)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നിന്നുെട പാവനേഗഹം തന്നിൽ / ധയ്ാനിച്ചൂ നിൻ കാരുണയ്െത്ത.
നാഥാ നിന്നുെട നാമം േപാെല / സ്തുതിയും നിറയുന്നൂഴിയിെലങ്ങും.
പാരിടമാെക നിന്നുെട വിജയം / േഘാഷിക്കുന്നു, ഹാേലലൂയാ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മാതാവിെന്റ അമേലാത്ഭവ തിരുനാളിലും (ഡിസംബർ 8)
മറ്റു തിരുനാളുകളിലും
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
പാവനമാെയാരു ഗിരിയുെട മീെത / തൻനഗരം പണിെച നാഥൻ.
കർത്താവിന്നു പര്ിയങ്കരമാമീ / സീേയാൻ നഗരം നിസ്തുലമേലല്ാ.
ഇസര്ാേയലിനു േവെറാന്നിലല്ാ / ഇതുേപാലുന്നതരമയ് കവാടം.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ്
(മാർച്ച് 19, േമയ് 1)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
ആരു വസിക്കും കർത്താേവ, നിൻ / പാവനഗിരിയിൽ, കൂടാരത്തിൽ.
കപടതെയേനയ് ജീവിേപ്പാനും / നീതിെയ മാതര്ം േതടുേന്നാനും.
ഹൃദേയ നിതരാം േനരുേള്ളാനും / നാവാൽ വഞ്ചന െചയയ്ാത്തവനും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
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വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
കാരണെമേന്നയ് ഭൂവിന്നധിപർ / പീഡിപ്പിച്ചു നിതയ്വുെമെന്ന.
ǌാേനാ നിൻ വചനത്തിൽ മാതര്ം / അഭയം േതടി സംശയെമേനയ്.
നീതിെയഴും നിൻക നകൾക്കായ് / നിെന്നപ്പാടി നമിച്ചീടും ǌാൻ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
ഭാഗയ്ം പാപവിേമാചനെമന്നും / ൈദവിക കൃപയാൽ ൈകവരുമേലല്ാ.
നിർമലമാകും ഹൃദയവുമതുേപാൽ / നിതയ്തേതടും മർതയ്ാത്മാവും.
കണ്ണീർക്കണികകൾ തിരുസന്നിധിയിൽ /
കാഴ്ചയണ ാൻ മുത്തുകളാകും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന
(ജൂൈല 3)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
എൻ കർത്താെവൻ ൈദവവുമെങ്ങ- / ന്നുദ്േഘാഷിച്ചൂ േതാമ്മാശല്ീഹാ.
പര്തയ്ാശിപ്പൂ ǌാെനന്നാളും / കർത്താവിൻ തിരുവചനം തന്നിൽ
ǌാെനൻ നാഥനിലഭയം േതടും / അവിടുന്നാെണൻ
ശരണവുേമാർത്താൽ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നലല്വനാകും കർത്താവിങ്കൽ / അഭയം േതടും മാനവെരലല്ാം.
ഭാഗയ്മിയേന്നാരവെര നാഥൻ / പാലിച്ചീടും കുറവിലല്ാെത.
തിന്മയിൽനിന്നുമകന്നു നിതാന്തം / നന്മകൾ െചയയ്ുക നാെമലല്ാരും.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
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വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ

(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
രക്ഷകനീശെനയുദ്േഘാഷിപ്പൂ / സുവിേശഷകരാം േസ്നഹിതെരലല്ാം.
സല്ീവായാകും സീരത്താലവർ / പാപനിലങ്ങെളയുഴുതുമറിച്ചു.
വിശവ്ാസത്തിനു വിളനിലമാക്കി / ജീവത്വചനം നട്ടുവളർത്തി.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസിനും
(ദനഹ നാലാംെവള്ളി / ഡിസംബർ 26)
മറ്റു രക്തസാക്ഷികൾക്കും
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
എന്നിൽ കൃപ നീ തൂവുക നാഥാ / എെന്ന െമതിക്കുകയാണു മനുഷയ്ൻ.
ശക്തന്മാരാം ശതര്ുഗണങ്ങൾ / നിതയ്വുെമെന്ന െǌരുക്കീടുന്നു.
എെന്നാടു ഗർവു കലർന്നവെരന്നും /േപാരിനുവരവായ്, ശരണം നീതാൻ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ

(ജൂൈല 28)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നിർമലമാർഗം പിന്തുടരുേന്നാർ / നിസ്തുലമാകും ഭാഗയ്െമഴുേന്നാർ.
കർത്താവിൻ തിരുവചനം കാക്കും / മർതയ്രിഹത്തിൽ
ഭാഗയ്െമഴുേന്നാർ.
െതറ്റുകളിലല്ാതീശവ്ര മാർഗം / േതടുന്നവരും ഭാഗയ്െമഴുേന്നാർ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
ദീപ്തി തിളങ്ങും സവ്ർഗകിരീടം / നാഥെനാരുക്കി വിശുദ്ധർക്കായി.
അതിനാലിന്നവർ സേന്താഷത്താൽ / ആർപ്പു വിളിപ്പൂ
തിരുസന്നിധിയിൽ.
അവരുെട മാതൃക നമ്മെളെയന്നും / നാഥനിേലക്കു നയിച്ചീടെട്ട.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)
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മൂന്നുേനാമ്പ് (നിനിേവ ഉപവാസം)

(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്)

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നിെന്റ കൃപ സമാനം നാഥാ / എന്നിൽക്കരുണ െപാഴിക്കുക നിതയ്ം.
പാപക്കറകളേശഷവുമിേപ്പാൾ / കഴുകി െവടിപ്പു വരുത്തണെമന്നിൽ.
എെന്തന്നാെലൻ െതറ്റുകെളലല്ാം / കണ്ണിനു മുമ്പിൽക്കാണുന്നൂ ǌാൻ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും ...

(േപജ് 75 / 78 കാണുക)

ജൂബിലി & ഇടവകദിനം

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നേലല്ാരാശയെമന് മനതാരില് / വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു
രാജാവിന് തിരുമുമ്പില് കീര്ത്തന / മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട
ഏറ്റമനുഗര്ഹ പൂരിതനാംകവി / തൻതൂലികേപാെലന് നാവിേപ്പാള്.
താതനുമതുേപാല് സുതനും / പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട
ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു- / മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്.
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
............................................

(ഗാനസമയത്തു കാർമികന് ധൂപം ആശീർവദിക്കുന്നു).
കാർമി: എെന്റ കര്ത്താേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെന്റ ശിര
സില് സുഗന്ധൈതലം പൂശിയേപ്പാള് / നിന്നില്നിന്നു പര്സരിച്ച
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേത്താടുകൂെട + കലരുമാറാകെട്ട. നിെന്റ
ബഹുമാനത്തിനും / ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളുെടയും പാപങ്ങളുെടയും
േമാചനത്തിനുമായി ഈ ധൂപം ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്നു. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.
കാർമി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) പിതാവിെന്റ മഹതവ്ത്തിെന്റ േതജസും
അവിടുെത്ത പര്തിരൂപവുമായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്ശരീരേത്താെട
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുകയും / ǌങ്ങളുെട ഇരുളടഞ്ഞ ബുദ്ധിെയ സുവിേശഷ
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്താൽ പര്കാശിപ്പിക്കുകയുംെച
നിനക്കു
ǌങ്ങൾ / എേപ്പാഴും ആരാധനയും സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർ
പ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. ആേമ്മൻ.
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കാർമി: (സുവിേശഷഗര്ന്ഥം എടുത്തുെകാണ്ട്) േലാകത്തിെന്റ പര്കാ
ശവും സകലത്തിെന്റയും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, നിെന്ന ǌങ്ങ
ളുെട പക്കേലക്കയച്ച അനന്തകാരുണയ്ത്തിന് എേന്നക്കും സ്തുതി.
ആേമ്മൻ.

(റാസയിലല്ാത്തേപ്പാൾ േപജ് 78)
--------------- റാസ ് --------------ശുശര്ൂഷി: പുസ്തകങ്ങളുെട ആരംഭത്തിൽ എെന്നപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
എഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം / മിശിഹാരാജൻ തൻെമാഴികൾ
സുവിേശഷത്തിൻ തിരുഗര്ന്ഥം / പരിശുദ്ധാത്മനിേവശത്താൽ
യൂദയസഭയിൽ മത്തായി / മർേക്കാസ് േറാമിെല ജനത ായ്
ലൂക്കാ ഈജിപ്തിെല സഭയിൽ / േയാഹന്നാൽ എേഫസൂസിൽ
നാഥാ, ജനതതിയീഗര്ന്ഥം / ധയ്ാനിപ്പൂ; നിൻ മഹിമകെള
മന്നിതിൽ വാഴ്ത്തി നമിക്കുന്നു.

(ഈ സമയത്തു കാർമികൻ സുവിേശഷഗര്ന്ഥം മുത്തിയതിനു
േശഷം ആർച്ച്ഡീക്കെനയും ശുശര്ൂഷികെളയും മുത്തിക്കുന്നു).
സമൂഹം: ൈദവേമ, അങ്ങയുെട തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റാൻ ǌാൻ ആഗര്
ഹിച്ചു.
എഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം ...
ശുശര്ൂഷി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
എഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം ...

(സുവിേശഷഗര്ന്ഥം ബലിപീഠത്തിേന്മൽ വച്ചിട്ട്, കാർമികനും
ആർച്ച്ഡീക്കനും യഥാസ്ഥാനം ഇരിക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷികൾ അഴിക്കാ
ലുങ്കൽ െചന്നു ജനങ്ങൾക്കഭിമുഖംനിന്നു ഗായകസംഘവുമായി ഒന്നി
ടവിട്ടു വയ്ാഖയ്ാനഗീതം പാടുന്നു.)
ശുശര്ൂഷി: വിശവ്ാസികേള, േകൾപ്പിൻ
സൗഖയ്വുമുയിരും പകരും െമാഴികൾ േമാദാൽ
ൈദവകുമാരൻ നരനായ് നെമ്മ േമാചിതരാക്കി.
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ഈ െമാഴി നിങ്ങൾേക്കകി,
ഭാഗയ്ം നിറയും വലിെയാരു നിധിയീ ഭൂവിൽ
ഈ സദ്ഗര്ന്ഥം ജീവൻ നല്കും ഔഷധമേലല്ാ.
ജീവൻ നല്കാൻ േപാരും
ജീവത്വചനം േകൾക്കിെലാളിക്കും സാത്താൻ
ബാധകേളതും ഭീതിെയാടുടേന ഒഴിവായിടും.
പര്ഭ വിതറീടും ദീപം / ജീവൻതെന്ന ഈ സദ്വചനം പാരിൽ
വിധിയാളെനയീ വചനം സുതരാം െവളിവാക്കുന്നു.
ജനതതിെയലല്ാം േചലിൽ / രക്ഷിതരായി നാഥൻ വഴിയായ് ഭൂവിൽ
പാപം നിയതം േമാചിപ്പവനീ നാഥൻ മാതര്ം.
വിത്തുവിത ം നാഥൻ / തിരുവചനത്തിൻ വിത്തു വിത ാൻ വന്നു.
വയലിനു പകരം ഹൃദയനിലങ്ങൾ നല്കുക നിങ്ങൾ.
നാഥൻ െമാഴിയും നാദം / ഭാഗയ്വുമുയിരും കരുണയുമുലകിൽ തൂകും
ശരണവുമനിശം കൃപയുമിേതകും മനുജനു േമാദാൽ.
ആശര്യമവനിൽ േചർക്കും / വിശവ്ാസികേളാ ഭാഗയ്ം നിയതം ചൂടും
അവെനാരുനാളിൽ മൃതനായാലും ജീവൻ േനടും.
ആശര്ിതെരയാ നാഥൻ / ൈകെവടിയിലല് കാത്തരുളീടും നിതയ്ം
പാപാങ്കിതരായ് അവരിെലാരാളും മൃതിയടയിലല്.
ൈദവകുമാരൻ ഭൂവിൽ / മാനവനായി തിരുവവതാരം െച
കനയ്കയിൽ നിന്നവെനാരുനാളിൽ ജാതനുമായി.
േരാഗം സദയം നീക്കി / മൃതരിൽ ജീവൻ പുനരവേനകി േമാദാൽ
പുനരുത്ഥാനം െച െതാരു നാഥൻ സവ്ർഗം പൂകി.
റൂഹാെയയാ നാഥൻ / ശിഷയ്ർേക്കകി ശിക്ഷണേമകി േചലിൽ
ശിക്ഷണേമകാൻ സദയമയച്ചു ദിശകളിെലലല്ാം.

േയാഹന്നാൻ തൻ സാക്ഷയ്ം /
സുവിേശഷകനാം ലൂക്കാ / സുവിേശഷകനാം മർേക്കാസ് ...
അനുഭവമധുനാ വിവരിക്കുന്നു േകൾക്കാൻ
െചവിയുള്ളവേനാ േകട്ടു ഫലങ്ങൾ നല്കീടെട്ട.
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സവ്ർഗം പൂകാൻ േപാരും / വാതിലിതേലല്ാ വഴിയുമിതേലല്ാ നിതയ്ം
ഈ വഴിേപായാൽ അപകടെമേനയ് രാജയ്ം േനടാം.
മൃതരീ ശബ്ദം േകൾക്കിൽ / ജീവൻേനടും സവ്ർഗം പൂകും േചലിൽ
ഇതു നിരസിക്കിൽ ജീവിപ്പവരും മൃതരായ്തീരും.
----------------------

(കാർമികൻ പര്ദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിേലക്കു േപാകുേമ്പാൾ
കത്തിച്ച തിരികളുമായി രണ്ടു ശുശര്ൂഷികൾ ഇരുവശത്തും
നിൽക്കുന്നു. സഹായി മുമ്പിൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നു. സല്ീവ വഹി
ക്കുന്ന സഹായി കാർമികെന്റ വലതുവശത്തു നി ക്കുന്നു. കാർമി
കൻ താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ െചാലല്ുന്നു).
കാർമി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ നിയമത്തിൽ ǌങ്ങെള
ജ്ഞാനികളാക്കണേമ. നിെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ ǌങ്ങളുെട മനസിെന
ജവ്ലിപ്പിക്കണേമ. നിെന്റ സതയ്ത്താൽ ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള
വിശുദ്ധീകരിക്കണേമ. അങ്ങെന ǌങ്ങൾ എേപ്പാഴും നിെന്റ വചന
ങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരും ക നകൾ അനുസരിക്കുന്നവരുമാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു
ശര്വിക്കാം.

ശര്ദ്ധാപൂർവംനിന്നു

പരിശുദ്ധ

സുവിേശഷം

കാർമി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട.
സമൂഹം : അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടുംകൂെട.
കാർമി: വിശുദ്ധ ... അറിയിച്ച നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട
പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം.
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

(വായന തീരുേമ്പാള്)
സമൂഹം : നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

(മദ്ബഹയുെട വിരിയിടുന്നു.
പര്സംഗമുെണ്ടങ്കില് ആ സമയത്ത് എലല്ാവരും ഇരിക്കുന്നു.
കാേറാസൂസായുെട സമയത്ത് എലല്ാവരും നി ക്കുന്നു).
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കാേറാസൂസാ

(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)
മരിച്ചവരുെട ഓര്മ - േപജ് 81
മംഗളവാർത്തക്കാലം - േപജ് 82
പിറവിക്കാലം - േപജ് 84
ദനഹാക്കാലം / ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ് 85
േനാമ്പുകാലം - േപജ് 87
ഉയിർപ്പുകാലം - േപജ് 89
പുതുǌായർ (ഉയിർപ്പു രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 90
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം) - േപജ് 92
ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 94
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ (ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 94
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ (രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 96
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (രണ്ടാംവയ്ാഴം) - േപജ് 98
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ (മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 100
ൈകത്താക്കാലം - േപജ് 102
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ - േപജ് 103
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 105
രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6) - േപജ് 107
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച (െസ റ്റംബർ 14) - േപജ് 108
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ (പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 110
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15) - േപജ് 112
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8) - േപജ് 114
അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ് 116
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ - േപജ് 118
യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ (മാർച്ച് 19, േമയ് 1) - േപജ് 119
വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ (ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 121
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ (ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി) -േപജ് 123
മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ് 124
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ (ൈകത്താ ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 126
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ (ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 128
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ് (ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസം. 26) - േപജ് 130
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ് 132
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ് 133
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 135
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നിനിേവ ഉപവാസം (വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്) - േപജ് 137
ജൂബിലി - േപജ് 139
ഇടവകദിനം - േപജ് 140

---------------------------------

ഒരുക്കശുശര്ൂഷ

(മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവ സ്മരണ)
(കാേറാസൂസയുെട സമയത്തു കാർമികന് ധൂപകലശം വഹിക്കുന്ന
ശുശര്ൂഷിേയാടുകൂെട വലതുവശത്തുള്ള ഉപപീഠത്തിങ്കേലക്കു േപായി
താെഴക്കാണുന്ന പര്ാർഥന െചാലല്ിെക്കാണ്ട് കാസ എടുത്തു ശുശര്ൂഷി
യുെട േനേര തിരിഞ്ഞു റൂശ്മ െചയയ്ുകയും ശുശര്ൂഷി അതിെന ധൂപിക്കു
കയും െചയയ്ുന്നു).
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ പരിമളസസയ്ങ്ങളുെടയും സുഗന്ധ
ദര്വയ്ങ്ങളുെടയും നാഥാ, വാഗ്ദാനേപടകത്തിെന്റ താത്കാലിക കൂടാ
രത്തില് േശര്ഷ്ഠപുേരാഹിതനായ അഹേറാെന്റ കാസെയ എന്നതു
േപാെല ഈ കാസെയയും അങ്ങു സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണേമ. പിതാ
വിെന്റയും പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്
ആേമ്മന്.

(കാസായില് വീഞ്ഞും െവള്ളവും ഒഴിച്ചുെകാണ്ട്)

കാർമി: നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കാസായില് അവി
ടുെത്ത അമൂലയ്മായ തിരുരക്തം ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും +
പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്.
പടയാളികളില് ഒരുവന് വന്നു നമ്മുെട കര്ത്താവിെന്റ തിരുവിലാ
വില് കുന്തംെകാണ്ടു കുത്തി. ഉടെന രക്തവും െവള്ളവും പുറെപ്പട്ടു.
അതുകണ്ട ആള്തെന്ന സാക്ഷയ്െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ സാക്ഷയ്ം
സതയ്വുമാകുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവി
െന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്.
വീഞ്ഞു െവള്ളേത്താടും െവള്ളം വീഞ്ഞിേനാടുംകൂടി കലർത്തെപ്പ
ടുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ
ത്തില്, ആേമ്മന്.

(ഇടതുവശെത്ത േബ
െകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു)

ഗസായില് െചന്നു പീലാസാ ധൂപിച്ചു

കര്ത്താവായ ൈദവേമ, വാഗ്ദാനേപടകത്തിെന്റ താത്കാലിക
കൂടാരത്തില് േശര്ഷ്ഠപുേരാഹിതനായ അഹേറാെന്റ പീലാസെയ
എന്നതുേപാെല ഈ പീലാസെയയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണേമ.
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പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ
ത്തില്, ആേമ്മന്.

(അപ്പെമടുത്തു പീലാസെയ ആശീർവദിച്ചുെകാണ്ട്)

നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരംെകാണ്ട് ഈ
പീലാസ റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരി
ശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്, ആേമ്മന്.
---------------------------------------------

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും വിശവ്ാസേത്താടും പര്തീക്ഷേയാടുംകൂെട
നിന്നു / "കര്ത്താേവ നിേന്നാടു ǌങ്ങള് യാചിക്കുന്നു" എന്നേപ
ക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, നിേന്നാടു ǌങ്ങള് യാചിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദിസാവഴി സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തിന് അവകാശിയാവു
കയും / മരണംവഴി ǌങ്ങളില്നിന്നും േവര്പിരിയുകയും െച ǌങ്ങ
ളുെട സേഹാദരെന (സേഹാദരിെയ / സേഹാദരങ്ങെള) / നിതയ്ഭാഗയ്
ത്തില് േചര്ക്കണെമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തില് സങ്കടമനുഭവിക്കുന്ന ǌങ്ങളുെട
സേഹാദരങ്ങെള / നിതയ്ാശവ്ാസമരുളി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചു / മരിച്ചവരുെട കട
ങ്ങള് േമാചിക്കാന് കരുണയുണ്ടാകണെമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: ഉത്ഥാനം പര്തീക്ഷിച്ചു മരണമടഞ്ഞ ǌങ്ങളുെട സേഹാദര
ങ്ങെള / മിശിഹായുെട ഉയിർപ്പിെന്റ മഹതവ്ത്തില് പങ്കുകാരാക്കണ
െമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: മിശിഹായുെട ശരീരരക്തങ്ങളാല് പരിേപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട
വരും / മരണനിദര് പര്ാപിച്ചവരുമായ ǌങ്ങളുെട സേഹാദരങ്ങെള നിതയ്
ജീവന് നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: സൂരയ്െന െവലല്ുന്ന േശാഭേയാെട / ǌങ്ങളും അവസാന വിധി
ദിവസത്തില് ഉയിർെത്തഴുേന്ന ക്കാന് വരം തരണെമന്ന്.
ശുശര്ൂഷി: േലാകാരംഭം മുതല് നീതിമാന്മാര്ക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരി
ക്കുന്ന സവ്ര്ഗഭാഗയ്ത്തില് / ǌങ്ങളും എത്തിേച്ചരാന് ഇടയാക്കണ
െമന്ന്.
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ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ വിന
യപൂർവം പര്ാർഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളിൽ നിറ ണേമ.
ǌങ്ങളുെട മരിച്ചവരുെട കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും / അവെര നിതയ്മഹതവ്
മണിയിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

മംഗളവാര്ത്തക്കാലം
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ആദത്തിെന്റ പാപംമൂലം അധഃപതിച്ച മനുഷയ്ര്ക്കു / രക്ഷക
നായി വാഗ്ദാനം െചയയ്െപ്പട്ട മിശിഹാേയ / ǌങ്ങള്ക്കു പാപേമാചനവും
രക്ഷയും നല്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പൂർവപിതാക്കന്മാര് പര്തയ്ാശേയാെട പാര്ത്തിരുന്ന മിശി
ഹാെയ / കൃപാവരങ്ങള് നല്കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌങ്ങളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി
ഹാെയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പൂർവപിതാക്കന്മാരിലൂെടയും പര്വാചകന്മാരിലൂെടയും / രക്ഷക
നായ മിശിഹാെയ സവ്ീകരിക്കാൻ / ജനഹൃദയങ്ങെള സജ്ജമാക്കിയ
കർത്താേവ / ഈ മംഗളവാർത്തക്കാലത്തിൽ / അങ്ങുതെന്ന ǌങ്ങളുെട
ഹൃദയെത്തയും ഒരുക്കണെമന്ന് / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സവ്ർഗത്തിെന്റ കവാടം ǌങ്ങൾക്കു തുറന്നുതരാൻ / മനു
ഷയ്നായി അവതരിച്ച മിശിഹാേയ / നിെന്റ ആഗമനം പര്േഘാഷി
ക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വംശെത്ത മഹതവ്ണിയിച്ച മിശി
ഹാേയ / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങെള നിതയ്േസ്നഹൈചതനയ്ത്താൽ ധനയ്
മാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
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കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, തികഞ്ഞ പര്തയ്ാശേയാടുകൂടി / അങ്ങ
യുെട തിരുക്കുമാരെന്റ പിറവിത്തിരുനാളിെനാരുങ്ങുന്ന / ǌങ്ങളുെട
പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ. അേങ്ങക്കു പര്ിയങ്കരമായവ െചയയ്ാനും / തയ്ാഗ
പൂർണമായ ജീവിതത്തിലൂെട / ǌങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ മിശിഹാ
വഴിെയാരുക്കാനും സഹായിേക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

പിറവിക്കാലം

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / മനുഷയ്നായി പിറന്ന മിശിഹാെയ ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ടു /
"ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു" എന്ന് ഏറ്റുപറയാം.
സമൂഹം: ൈദവേമ, ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിനീതരായ ആട്ടിടയെരയും വിജ്ഞാനികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞ
െരയും / ദിവയ്ശിശുവിെന്റ സവിധത്തിേലക്കു നയിച്ച ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ തിരുക്കുമാരെന്റ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / എളിമയുെടയും
ദാരിദര്യ്ത്തിെന്റയും മാതൃക കാട്ടുകയും / സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും
നല്കി / േലാകെത്ത അനുഗര്ഹിക്കുകയുംെച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: പാപംമൂലം അട െപ്പട്ട പറുദീസായുെട വാതിൽ തുറന്നു തരു
ന്നതിനും / മനുഷയ്ശരീരെമടുത്തു ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം
െചയയ്ുന്നതിനും / അങ്ങയുെട പര്ിയസുതെന അയച്ച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ ഏകജാതനിൽ വിശവ്സിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു
േപാകാെത / അവർക്കു നിതയ്ജീവനുണ്ടാേകണ്ടതിന് / അവെന
നല്കാൻ തക്കവിധം / േലാകെത്ത അതര്മാതര്ം േസ്നഹിച്ച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റ േവഷം ധരിച്ചു കാലിെത്താഴുത്തിൽ പിറന്ന ദിവയ്
സുതൻവഴി / പതിതെരയും പാവെപ്പട്ടവെരയും തന്നിേലക്കടുപ്പിച്ച
ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌങ്ങളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി
ഹാെയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും
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േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്ത
െയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ
നല്കി അനുഗര്ഹിക്കുന്ന ൈദവേമ.
സമൂഹം: ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ൈദവികജീവനിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുകാ
രാക്കാൻ / അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന നല്കിയതിനു / അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. നിതയ്കനയ്കയായ മറിയേത്താടും നീതിമാ
നായ യൗേസപ്പിേനാടും / വിനീതരായ ആട്ടിടയേരാടും േചർന്നു /
ǌങ്ങളും ദിവയ്ൈപതലിെന സവ്ീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. ൈദവമ
ക്കൾക്ക് ഉചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ.
മനുഷയ്ാവതാരത്താൽ ധനയ്രായ ǌങ്ങളുെട ചിന്തയിലും പര്വൃത്തി
യിലും / മിശിഹാ അവതീർണനാകാൻ അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

ദനഹാക്കാലം

ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
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നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായ നിെന്ന
ഏറ്റുപറയാൻ / സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശിഹാേയ / വിനീ
തമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (...
േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ / േയാഹന്നാനിൽനിന്നു
മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിച്ച മിശിഹായുെട ക നകൾ / വിശവ്സ്തതാപൂർവം
പാലിച്ചുെകാണ്ടു / ൈദവഹിതത്തിനു പൂർണമായി കീ വഴങ്ങാൻ /
ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േയാർദാനിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുത്തെപ്പട്ട / തര്ീൈതവ്കരഹ
സയ്ത്തിെന്റ കൂട്ടാ െയ മാതൃകയാക്കി / ൈകര്സ്തവജീവിതം നയിക്കാൻ
ഇടയാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ പര്കാശമായ മിശിഹായിലൂെട ലഭിച്ച വിശവ്ാ
സത്തിൽ വളരാനും / സത്പര്വൃത്തികൾ െച െകാണ്ട് അവിടുെത്ത
മഹതവ്െപ്പടുത്താനും /അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ, േലാകരക്ഷ ായി മനുഷയ്
നായി അവതരിക്കുകയും / മാേമ്മാദീസവഴി നിെന്റ മഹതവ്ം ǌങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െച േലല്ാ. ദനഹാക്കാലത്തിൽ ǌങ്ങൾ ആത്മാ
വിെന്റ വരദാനങ്ങളാൽ നിറയെട്ട. മാേമ്മാദീസയുെട ഫലങ്ങൾ ധാരാള
മായി പുറെപ്പടുവിക്കാനും / നിനക്കു സജീവസാക്ഷയ്ം വഹിക്കാനും
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

േനാമ്പുകാലം
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നിന്നു / "കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ" എന്നേപ
ക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് വനത്തിേലക്കു നയിക്കെപ്പടുകയും /
നാ തുരാവും നാ തു പകലും തപസനുഷ്ഠിക്കുകയുംെച കര്ത്താേവ /
തപസിെന്റയും പര്ായശ്ചിത്തത്തിെന്റയും അരൂപിയാല് / ǌങ്ങെള നിറ
ണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ പാപങ്ങള് നീക്കുന്ന ദിവയ്കുഞ്ഞാടായ മിശി
ഹാെയ / ǌങ്ങളുെടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും പാപങ്ങള്ക്കു പരിഹാരമനു
ഷ്ഠിക്കാന് / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േസ്നഹത്തിെന്റ ബലിവസ്തുവായ മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളുെട
ശരീരെത്തയും അതിെന്റ ദുര്വാസനകെളയും / അങ്ങേയാടുകൂടി കര്ൂശിക്കു
ന്നതിനു / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: സാത്താെന പരാജയെപ്പടുത്തി / ǌങ്ങൾക്കു മാതൃകയും
മേനാൈധരയ്വും നല്കിയ മിശിഹാേയ / പര്േലാഭനങ്ങെള അതിജീവി
ക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പര്ാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും മാര്ഗത്തിലൂെട
ǌങ്ങെള നയിക്കാന് / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്)
പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ
ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മറ്റ് അജപാലകെരയും / സമൃദ്ധ
മായി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, േലാകപാപങ്ങളുെട പരിഹാരമായ /
മിശിഹായുെട സഹനജീവിതേത്താടു േയാജിച്ചുെകാണ്ട് / ആത്മവിശു
ദ്ധീകരണത്തിനായി യത്നിക്കുന്ന / അങ്ങയുെട സഭെയ കാരുണയ്പൂർവം
കടാക്ഷിക്കണേമ. കുരിശുകള് സേന്താഷേത്താെട വഹിച്ചുെകാണ്ട് /
അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരെന്റ ബലിജീവിതം തുടരാന് ǌങ്ങെള ശക്ത
രാക്കണേമ.
യഥാര്ഥമായ പര്ാർഥനാൈചതനയ്വും സേഹാദര
േസ്നഹവും / ആത്മപരിതയ്ാഗവും പുലര്ത്തിെക്കാണ്ട് / ഈ േനാമ്പുകാലം
ഫലദായകമാക്കാന് / ǌങ്ങെള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

ഉയിർപ്പുകാലം
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ" എന്ന്
അേപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / അങ്ങയുെട
പുനരുത്ഥാനത്തില് ആനന്ദിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / അന്ധകാരത്തില്നിന്നു
പര്കാശത്തിേലക്കും / അസതയ്ത്തില്നിന്നു സതയ്ത്തിേലക്കും / മരണ
ത്തില്നിന്നു മരണമിലല്ാ യിേലക്കും ആനയിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിഹാസത്തിെന്റ അടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരുത്ഥാനം
വഴി മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയര്ത്തിയ കര്ത്താേവ / ǌങ്ങളുെട
ശരീരെത്ത അതിെന്റ ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശില് തറ ാനും / ആത്മ
സമര്പ്പണത്തില് നിതയ്ജീവന് കെണ്ടത്താനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു / ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിേലക്കു / ൈദവജനെത്ത
നയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശര്മങ്ങളില് / ǌങ്ങളുെട അജപാലകന്മാെര
സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു / ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാരിദര്യ്ത്താലും േരാഗത്താലും വലയുന്നവരും / സതയ്െത്ത
പര്തി പീഡയനുഭവിക്കുന്നവരും / അങ്ങയുെട മഹതവ്പൂർണമായ ഉത്ഥാ
നെത്തയും / അവർണനീയമായ സവ്ര്ഗഭാഗയ്െത്തയും ഓര്ത്തുെകാണ്ട് /
നലല് ഓട്ടം ഓടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും വരംതരണെമന്നു /
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദിവയ്ബലിയില് സജീവമായി പെങ്കടുക്കാനും / ǌങ്ങളുെട
ജീവെന്റയും ഉയിർപ്പിെന്റയും കാരണമായ / തിരുശരീരരക്തങ്ങള്
േയാഗയ്തേയാടുകൂടി സവ്ീകരിക്കാനും / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്ന് /
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിേലക്കു ൈദവജനെത്ത നയി
ക്കുന്നതിനുള്ള പരിശര്മങ്ങളിൽ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (...
േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ
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േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള്
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും /
പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: മരണെത്ത ജയിച്ചടക്കിയ മിശിഹാേയ / നിെന്റ സഭയില് സദാ
സന്നിഹിതനായി / നവജീവൻെകാണ്ട് അതിെന നിറ ണേമ. നിെന്റ
പുനരുത്ഥാനത്തില് പങ്കാളികളാകാന്േവണ്ടി / നിെന്റ ബലിജീവിത
ത്തില് ǌങ്ങെള സഹകാരികളാക്കണേമ. നിെന്റ സമാധാനവും
ശാന്തിയും / ǌങ്ങളുെട സമൂഹത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും / മനുഷയ്വര്ഗം
മുഴുവനിലും / നിരന്തരം വസിക്കാന് ഇടയാക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

പുതുǌായർ

(േപജ് 142 കാണുക)

(ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / അങ്ങയുെട
പുനരുത്ഥാനത്തില് ആനന്ദിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / അന്ധകാരത്തില്നിന്നു
പര്കാശത്തിേലക്കും / അസതയ്ത്തില്നിന്നു സതയ്ത്തിേലക്കും / മരണ
ത്തില്നിന്നു മരണമിലല്ാ യിേലക്കും ആനയിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിഹാസത്തിെന്റ അടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരുത്ഥാനം
വഴി മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയര്ത്തിയ കര്ത്താേവ / ǌങ്ങളുെട
ശരീരെത്ത അതിെന്റ ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശില് തറ ാനും / ആത്മ
സമര്പ്പണത്തില് നിതയ്ജീവന് കെണ്ടത്താനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു / ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാരിദര്യ്ത്താലും േരാഗത്താലും വലയുന്നവരും / സതയ്െത്ത
പര്തി പീഡയനുഭവിക്കുന്നവരും / അങ്ങയുെട മഹതവ്പൂര്ണമായ ഉത്ഥാ
നെത്തയും / അവര്ണനീയമായ സവ്ര്ഗഭാഗയ്െത്തയും ഓര്ത്തുെകാണ്ട് /
നലല്ഓട്ടം ഓടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും വരംതരണെമന്നു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "എെന്റ കർത്താേവ, എെന്റ ൈദവേമ," എന്നുദ്േഘാഷിച്ചു
െകാണ്ടു / മിശിഹായിലുള്ള വിശവ്ാസം പര്ഖയ്ാപിച്ച / ǌങ്ങളുെട പിതാ
വായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയേപ്പാെല, വിശവ്ാസം ഏറ്റുപറയുന്നതിനും /
അവിടുേത്തക്കു സജീവസാക്ഷികളാകുന്നതിനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മിശിഹായിലുള്ള വിശവ്ാസം പര്േഘാഷിക്കുന്നതിനു / ധാരാളം
ൈദവവിളികൾ നല്കി / ǌങ്ങളുെട സഭെയ ധനയ്മാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസയിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച / നവജീവെന അനു
സ്മരിക്കുന്ന ഈ പുതുǌായർ / ǌങ്ങളുെട ൈകര്സ്തവജീവിതനവീ
കരണം ൈകവരിക്കാൻ / പര്േചാദനമാകണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മിശിഹായുെട തിരുവുത്ഥാനത്തിലൂെട / ജനപദങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ച സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും / അവരുെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
നിലനി ക്കാൻ സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിേലക്കു ൈദവജനെത്ത
നയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശര്മങ്ങളിൽ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു

92

മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള്
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങുനിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ / മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാ
യുെട ഉത്ഥാനാനുഭവം അനുസ്മരിക്കുന്ന ǌങ്ങൾ / വിശവ്ാസനവീകരണം
വഴി / നിെന്റ ഉത്ഥാനത്തിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
മാേമ്മാദീസയിലൂെട സഭാസമൂഹത്തിൽ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്ന ǌങ്ങ
ളിൽ / േസ്നഹവും ഐകയ്വും പുലരാൻ ഇടയാക്കണേമ. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ
(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
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സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / അങ്ങയുെട
പുനരുത്ഥാനത്തില് ആനന്ദിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / അന്ധകാരത്തില്നിന്നു
പര്കാശത്തിേലക്കും / അസതയ്ത്തില്നിന്നു സതയ്ത്തിേലക്കും / മരണ
ത്തില്നിന്നു മരണമിലല്ാ യിേലക്കും ആനയിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിഹാസത്തിെന്റ അടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരുത്ഥാനം
വഴി മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയര്ത്തിയ കര്ത്താേവ / ǌങ്ങളുെട
ശരീരെത്ത അതിെന്റ ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശില് തറ ാനും / ആത്മ
സമര്പ്പണത്തില് നിതയ്ജീവന് കെണ്ടത്താനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാരിദര്യ്ത്താലും േരാഗത്താലും വലയുന്നവരും / സതയ്െത്ത
പര്തി പീഡയനുഭവിക്കുന്നവരും / അങ്ങയുെട മഹതവ്പൂര്ണമായ ഉത്ഥാ
നെത്തയും / അവര്ണനീയമായ സവ്ര്ഗഭാഗയ്െത്തയും ഓര്ത്തുെകാണ്ട് /
നലല്ഓട്ടം ഓടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും / വരം തരണെമന്നു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സകലത്തിെന്റയും അധിനാഥനായ കർത്താേവ / ǌങ്ങ
െളയും ǌങ്ങൾക്കുള്ളവെയയും നിനക്കു സമർപ്പിക്കാൻ / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ശിഷയ്രുെട സാന്നിധയ്ത്തിൽ സവ്ർഗാേരാഹണംെച
കർത്താേവ / നിെന്റ സാന്നിധയ്ം അനുഭവിക്കാനും / സവ്ർേഗാന്മുഖമായി
ജീവിക്കാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ മരണത്തിെന്റയും ഉത്ഥാനത്തിെന്റയും സാക്ഷികളാ
കാൻ ǌങ്ങെള വിളിച്ച കർത്താേവ / രക്ഷാകരമായ സുവിേശഷം ǌങ്ങ
ളുെട ജീവിതസാഹചരയ്ങ്ങളിൽ പര്േഘാഷിക്കാൻ / ǌങ്ങെള പര്ാപ്ത
രാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിേലക്കു ൈദവജനെത്ത
നയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശര്മങ്ങളിൽ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ

94

െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾനല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: സവ്ർഗാേരാഹണംെച പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവി
ഷ്ടനായ കർത്താേവ / നിെന്റ രക്ഷാകരമായ സാന്നിധയ്ം / എന്നും
അനുഭവിക്കാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കണേമ. ǌങ്ങൾ നിെന്റ ഉത്ഥാന
ത്തിെന്റ സാക്ഷികളായി ജീവിച്ചു / സവ്ർഗീയമഹതവ്ത്തിനു അർഹരാ
കാനും / നിെന്റ മാതൃകയനുസരിച്ചു ǌങ്ങളുെട ചിന്തകെളയും പര്വർത്ത
നങ്ങെളയും രൂപെപ്പടുത്താനും അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

ശല്ീഹാക്കാലത്തും പന്തക്കുസ്താതിരുനാളിലും
(പന്തക്കുസ്താ: ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും പര്തയ്ാശേയാടുംകൂടി /
"പരിശുദ്ധാത്മാേവ എഴുന്നള്ളിവരണേമ" എന്നു പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: പരിശുദ്ധാത്മാേവ, എഴുന്നള്ളിവരണേമ.

95

ശുശര്ൂഷി: പന്തക്കുസ്താതിരുനാളിൽ ശല്ീഹന്മാരുെടേമൽ / തീനാവുകളുെട
രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്നു / സുവിേശഷം അറിയിക്കാൻ അവെര ശക്തി
െപ്പടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാേവ / േലാകെമങ്ങും വചനം പര്േഘാഷി
ക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കുന്നതിന് എഴുന്നള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: വരദാനങ്ങളാൽ ശല്ീഹന്മാെര സമ്പന്നരാക്കിയ പരിശുദ്ധാ
ത്മാേവ, ǌങ്ങെളയും കൃപാവരങ്ങൾനല്കി അനുഗര്ഹിക്കുന്നതിന് /
എഴുന്നള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാനായി /
ശിഷയ്ന്മാെര ശക്തിെപ്പടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാേവ / ǌങ്ങളുെട പരി
ശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (...
േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്ന എലല്ാ
വെരയും ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കുന്നതിന് എഴുന്ന
ള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: വിശുദ്ധ കൂദാശകളിലൂെട / ൈദവികജീവൻനല്കുന്ന പരിശു
ദ്ധാത്മാേവ / കൗദാശിക ജീവിതത്തിലൂെട / ǌങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ
വളരുന്നതിന് എഴുന്നള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: പീഡനങ്ങളിലും േകല്ശങ്ങളിലും ശല്ീഹന്മാർക്കു പര്തയ്ാശയും
ൈധരയ്വും പര്ദാനംെച
പരിശുദ്ധാത്മാേവ / ജീവിതേകല്ശങ്ങളുെട
മേധയ് വസിക്കുന്ന ǌങ്ങൾക്കു / പര്തയ്ാശയും ൈധരയ്വും നല്കുന്നതിന്
എഴുന്നള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെന്റ വിവിധ രംഗങ്ങളില് േജാലി െചയയ്ുന്നവര് /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാന്
സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാേവ / അങ്ങയുെട ദാനങ്ങള് സമൃദ്ധമായി
നല്കുന്നതിന് എഴുന്നള്ളിവരണേമ.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നല്കി സുവിേശഷൈചതനയ്ംെകാണ്ടു
ശല്ീഹന്മാെര നിറച്ച കര്ത്താേവ / ഈ ദിവയ്ാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങള്
ǌങ്ങളുെട സമൂഹത്തിലും വര്ഷിക്കണേമ. അങ്ങെന ǌങ്ങെളലല്ാവരും
മിശിഹാ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്ന േപര്ഷിതരാകെട്ട. പര രേസ്നഹ
ത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും ǌങ്ങള് വളരുകയും / അവിടുെത്ത അനുയായി
കള്ക്കു േയാഗയ്മാംവിധം വയ്ാപരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നരുളിെച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ടു /
നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ /
ശിഷയ്ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
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മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ (... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന എലല്ാവെരയും /
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെന്റ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായിൽ മാതര്മാണു രക്ഷ എന്നു
സൈധരയ്ം പര്ഖയ്ാപിച്ച ശല്ീഹന്മാെരേപ്പാെല / ആത്മസമർപ്പണത്തി
ലൂെട സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്ക
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിലാെണങ്കിലും അതിെന്റ വശീകരണങ്ങൾക്കു
വഴിെപ്പടാെത / ൈദവേസ്നഹത്തിലും മനുഷയ്േസ്നഹത്തിലും ജീവിച്ചു /
മറ്റുള്ളവർക്കു പര്േചാദനവും മാതൃകയുമായിത്തീരാൻ സഹായിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.

98

കാർമി: കർത്താേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ / വിനയപൂർവം അങ്ങ
േയാടു ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ശല്ീഹന്മാെരേപ്പാെല ഉത്ഥിതനായ മിശി
ഹാെയ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനും / രക്ഷയുെട സേന്ദശം േലാകെമങ്ങും
അറിയിക്കുന്നതിനും / ൈദവേസ്നഹവും സേഹാദരേസ്നഹവും നിറഞ്ഞ
സഭാസമൂഹങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക
ണേമ. എലല്ാ മനുഷയ്രും മിശിഹാെയ രക്ഷകനായി ഏറ്റുപറയുന്ന
തിനും / വിശവ്ാസവും മാേമ്മാദീസയും സവ്ീകരിച്ചു / സഭയിൽ അവി
ടുെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നതിനും ഇടവരെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശു
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നരുളിെച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ടു /
നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ /
ശിഷയ്ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ (... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന എലല്ാവെരയും /
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.

99

ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെന്റ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പിതാവിന് ഏറ്റം സവ്ീകാരയ്ബലിയായി സവ്യം സമർപ്പിച്ച
കർത്താേവ / നിെന്റ ബലിേയാടുേചർത്തു ǌങ്ങളുെട ജീവിതം മുഴുവനും /
ൈദവത്തിനു പര്ീതികരമായ ബലിയായി അർപ്പിക്കാൻ / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്രക്ഷ േവണ്ടി ശരീരം വിഭജിക്കുകയും / രക്തം ചിന്തു
കയുംെച മിശിഹാേയ / മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടി സവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ /
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവെന്റ അപ്പമായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ ശരീരം ഭക്ഷിക്കു
കയും / രക്തം പാനംെചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്ന ǌങ്ങെള / സവ്ർഗീയവിരു
ന്നിൽ പങ്കാളികളാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ തിരു
ശരീരരക്തങ്ങൾ / ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു നല്കി.
നിതയ്ജീവൻ പര്ദാനംെചയയ്ുന്ന ഈ ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ച് / അവി
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ടുെത്ത ശരീരരക്തങ്ങൾ േയാഗയ്തേയാെട സവ്ീകരിക്കാനും / അേങ്ങക്കു
സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാനും / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നരുളിെച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ടു /
നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ /
ശിഷയ്ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ (... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്ന എലല്ാവെരയും /
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "അധവ്ാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ
എലല്ാവരും
എെന്റ
പക്കൽ
വരുവിൻ,
ǌാൻ
നിങ്ങെള
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ആശവ്സിപ്പിക്കാം" എന്നരുളിെച്ച കർത്താേവ / ഹൃദയശാന്തതേയാടു
കൂടി േകല്ശങ്ങൾ സഹിക്കാനും / നിന്നിൽ ആശവ്ാസം േതടാനും /
ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്മക്കേളാടുള്ള അനന്തേസ്നഹത്താൽ / കുരിശിൽ രക്തം
ചിന്തിയ കർത്താേവ / ദരിദര്ർക്കും സമൂഹത്തിൽ അവഗണന അനുഭ
വിക്കുന്നവർക്കും / അനുകമ്പയും േസ്നഹവും നല്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്ത
രാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിശവ്സിക്കുന്നവർ രക്ഷപര്ാപിക്കുെമന്നു ǌങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച
കർത്താേവ / വിശവ്ാസത്തിൽ വളരാനും / നിതയ്രക്ഷയുെട കിരീടം
േനടാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ ജീവിതവും
മരണവുംവഴി / അങ്ങയുെട അനന്തേസ്നഹെത്ത ǌങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടു
ത്തിയേലല്ാ. അങ്ങേയാടുള്ള േസ്നഹത്തിൽ അനുദിനം വളരാൻ /
അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ദിവയ്േസ്നഹത്തിെന്റ ഫല
മായ ശാന്തിയും സമാധാനവും അനുഭവിക്കാൻ / ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)
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ൈകത്താക്കാലം

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂെട
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ ദിവയ്രക്തത്താല് നീ
വീെണ്ടടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താല് പരിേപാഷിപ്പി
ക്കെപ്പടുകയുംെച സഭ / പര്യാസങ്ങെളയും എതിര്പ്പുകെളയും േനരിടു
ന്നതിനും / നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി തുടരുന്നതിനും / ശക്തി
നല്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും / അവളുെട പര്വര്ത്തനങ്ങ
ളില് കഴിവിെനാത്തു പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള സന്മനസ് / നിെന്റ ജന
ത്തിനു നല്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിെന്റ ആദര്ശങ്ങള്െക്കാത്തു സതയ്സഭെയ ധീരമായി
നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാ
െയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബി
ഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും
േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാ
ലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധ സഭകള് തമ്മില് പര രധാരണയും ഐകയ്വും
വളര്ത്തി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസത്തില് / അവെയ പരിരക്ഷിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ /
ശിഷയ്ന്മാെര നിേയാഗിച്ച കർത്താേവ / ശല്ീഹന്മാരും പര്വാചകന്മാരുമാ
കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ / യഥാർഥ
േപര്ഷിതരാകാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ൈദവവിളിക്കനുസൃതമായി സുവിേശഷേവലെച / നീതിമാ
ന്മാേരാെടാപ്പം സവ്ർഗഭാഗയ്ത്തിന് അർഹരാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ൈദവരാജയ്ത്തിനു സാക്ഷികളായിത്തീർന്നു / മിശിഹായിൽ
േലാകെത്ത നവീകരിക്കാൻ / ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: േപര്ഷിതപര്വർത്തനങ്ങളിൽ ǌങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എതിർപ്പു
കെളയും പര്തിബന്ധങ്ങെളയും / പര്തയ്ാശേയാെട തരണം െചയയ്ാൻ
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌങ്ങെള വിളിച്ച
കർത്താേവ / സഭേയാടു േചർന്ന് ഏകമനസായി േപര്ഷിതേവല
െചയയ്ാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. വിശുദ്ധിേയാടും തീക്ഷ്ണത
േയാടുംകൂടി സഭയിൽ ശുശര്ൂഷെചയയ്ാനും / നിെന്ന മഹതവ്െപ്പടുത്താനും /
േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എലല്ാവെരയും അനുഗര്ഹി
ക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും സേന്താഷേത്താടും പര്തീക്ഷേയാടുംകൂടി
നിന്നു / "കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ" എന്നേപ
ക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: പര്മാണങ്ങെളയും പര്വാചകന്മാെരയും സമാദരിക്കുകയും /
എലല്ാ നിയമങ്ങളും പൂര്ത്തിയാക്കുകയുംെച മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളുെട

104

േമലധികാരികളില് അങ്ങെയ ദര്ശിക്കാനും / അവരുെട ആജ്ഞകള്
അനുസരിക്കാനും / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് അേപക്ഷി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ഏലിയായുെട തീക്ഷ്ണതേയാടും േമാശയുെട ൈധരയ്േത്താടും
കൂെട / ജീവിതകാലം മുഴുവന് നിനക്കു ശുശര്ൂഷെചയയ്ാന് / ǌങ്ങെള
സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: താേബാര്മലയില്വച്ചു രൂപാന്തരെപ്പടുകയും / നിെന്റ മഹതവ്ം
കണ്ടു ഭീതിപൂണ്ട വത്സലശിഷയ്ന്മാെര ൈധരയ്െപ്പടുത്തുകയും െച
കര്ത്താേവ / വിധിദിവസത്തില് മഹതവ്പൂര്ണനായി നീ പര്തയ്ക്ഷെപ്പ
ടുേമ്പാള് / ആനന്ദേത്താെട നിെന്ന എതിേര ക്കാന് / ǌങ്ങെള
േയാഗയ്രാക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: അകര്മം ൈകെവടിഞ്ഞു േസ്നഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും /
സമാധാനത്തിെന്റ മാര്ഗത്തിലൂെട േലാകജനതെയ നയിക്കാന് /
രാഷ്ടര്ത്തലവന്മാെര പഠിപ്പിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങള് അേപ
ക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനെത്ത വാഗ്ദാനത്തിെന്റ നാട്ടിേലക്കു
േമാശ നയിച്ചതുേപാെല / സവ്ർഗീയഭവനത്തിേലക്കു ǌങ്ങെള നയി
ക്കാന് / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട ഉത്ഥാനവും പര്തീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ / നീ
കുരിശടയാളേത്താടുകൂെട വാനേമഘങ്ങളില് ആഗതനാകുേമ്പാള് /
നിെന്റ വലതുഭാഗത്തു അണിനിരക്കാന് / ǌങ്ങെള അര്ഹരാക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: പര്വാചകന്മാരുെട പര്തീക്ഷയും പഴയനിയമത്തിെന്റ പൂര്ത്തീ
കരണവുമായ മിശിഹാേയ / ൈദവദൂതന്മാരാല് പരിേസവിതനായി /
കുരിശടയാളേത്താടുകൂെട വാനേമഘങ്ങളില് നീ പര്തയ്ക്ഷനാകുേമ്പാള് /
വിശുദ്ധേരാെടാന്നിച്ചു നിെന്ന എതിേര ക്കാന് ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണേമ. നിെന്റ െപസഹാരഹസയ്ത്തില് സജീവമായി പെങ്കടുക്കുന്ന
ǌങ്ങെള / സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തിന് അവകാശികളാക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം

(േപജ് 142 കാണുക)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും സേന്താഷേത്താെട / തിരുസഭയുെട ഭാവി
മഹതവ്െത്ത സ്മരിച്ചുെകാണ്ട് / "കര്ത്താേവ നിെന്റ മഹതവ്ത്തില്
ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കണേമ" എന്നു പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, നിെന്റ മഹതവ്ത്തില് ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്ക
ണേമ.
ശുശര്ൂഷി: േലാകാവസാനേത്താളം ǌാന് നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ടായി
രിക്കും എന്ന വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചു / സഭയില് നിരന്തരം വസിച്ചു
െകാണ്ട് / അവെള നിതയ്ഭാഗയ്ത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന കര്ത്താേവ.
സമൂഹം: നിെന്റ മഹതവ്ത്തില് ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ശല്ീഹന്മാരും അവരുെട പിന്ഗാമികളുംവഴി / സഭെയ
സവ്ര്ഗീയ ജറുസലേത്തക്കു സുരക്ഷിതമായി നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്)
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ
(... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കുന്ന കർത്താേവ,
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ശുശര്ൂഷി: സഭെയ േസ്നഹിക്കുകയും / നിര്മല വധുവായിരിക്കാന് അവ
ള്ക്കുേവണ്ടി തെന്നത്തെന്ന ബലിയര്പ്പിക്കുകയും െച കര്ത്താേവ,
ശുശര്ൂഷി: േലാകസൃഷ്ടിക്കു മുമ്പുതെന്ന / നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹതവ്
ത്തില് ǌങ്ങള് പങ്കുകാരാകാന്േവണ്ടി / അനുദിനം ǌങ്ങളുെട
കുരിശുെമടുത്തു നിെന്ന അനുഗമിക്കാന് ആഹവ്ാനം െച കര്ത്താേവ,
ശുശര്ൂഷി: എലല്ാ ജനപദങ്ങളും നിെന്ന രക്ഷകനായി ഏറ്റുപറയാനും /
നിന്നിൽ ശാശവ്ത സമാധാനം കെണ്ടത്താനും / രക്ഷയുെട അടയാളവും
സമാധാനത്തിെന്റ തുറമുഖവുമായി സഭെയ സ്ഥാപിച്ച കർത്താേവ,
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: തിരുസഭെയ കളങ്കേമശാത്ത വധുവാക്കിത്തീര്ക്കാന് / കാല്വ
രിയില് ജീവാര്പ്പണംെച മിശിഹാേയ / നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങളാല്
പരിേപാഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഈ സമൂഹത്തില് നീ പര്സാദിക്കണേമ. പരി
ശുദ്ധാത്മാവിെന്റ േസ്നഹത്തില് നീ പിതാവിേനാടു ഒന്നായിരിക്കുന്നതു
േപാെല / ǌങ്ങളും നിന്നില് ഒന്നായിരിക്കാന് സഹായിക്കണേമ.
നിതയ്സൗഭാഗയ്െത്ത േനാക്കിപ്പാര്ത്തിരിക്കുന്ന ǌങ്ങേളവെരയും / നില
നി ിെന്റ വരം നല്കി അനുഗര്ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)
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രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ ദിവയ്രക്തത്താൽ നീ
വീെണ്ടടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താൽ പരിേപാഷിപ്പി
ക്കെപ്പടുകയുംെച സഭ / പര്യാസങ്ങെളയും എതിർപ്പുകെളയും േനരിടു
ന്നതിനും / നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി തുടരുന്നതിനും / ശക്തി
നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും / അവളുെട പര്വർത്തനങ്ങ
ളിൽ കഴിവിെനാത്തു പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള സന്മനസ് / നിെന്റ ജന
ത്തിനു നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിെന്റ ആദർശങ്ങൾെക്കാത്തു സതയ്സഭെയ ധീരമായി
നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാ
െയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്
ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും
വളർത്തി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസത്തിൽ അവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: താേബാർ മലയിൽവച്ചു തെന്റ മഹതവ്ം ശിഷയ്ന്മാർക്കു െവളി
െപ്പടുത്തിയ കർത്താേവ / നിെന്നേപ്പാെല സഹനത്തിെന്റ മാർഗം പിൻ
െചന്നു / മഹതവ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ മഹതവ്പൂർണമായ രൂപാന്തരീകരണംവഴി / ശിഷയ്
ന്മാെര വിശവ്ാസത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട അനു
ദിന ജീവിതത്തിൽ / നിെന്റ മഹതവ്പൂർണമായ സാന്നിധയ്ം അനുഭവി
ച്ചറിയാനും / വിശവ്ാസത്തിൽ ആഴെപ്പടാനും ǌങ്ങെള സഹായി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: "ഇവെനെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു; ഇവെന ശര്വിക്കുവിൻ"
എന്ന സേന്ദശം സവ്ീകരിച്ചു / ജീവിതത്തിെന്റ എലല്ാ സാഹചരയ്ങ്ങളിലും
സുവിേശഷാനുസൃതം ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കൃപയും സതയ്വും നിറഞ്ഞ ഏകജാതെന്റ മഹതവ്ം / ǌങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയ േസ്നഹസമ്പന്നനായ ൈദവേമ / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളിൽ നിറ ണേമ. സഭയുെട
ശിരസായ മിശിഹാെയ എലല്ാ േപ്പാഴും ശര്വിച്ചുെകാണ്ട് / അവിടു
േത്താടു സദൃശയ്രായി ജീവിക്കാനും / ൈദവമക്കളുെട അവകാശം പര്ാപി
ക്കാനും ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച
(െസ റ്റംബർ 14)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
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സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഏലിയായുെട തീക്ഷ്ണതേയാടും മൂശയുെട ൈധരയ്േത്താടും
കൂടി / ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്കു ശുശര്ൂഷെചയയ്ാൻ / സഹായിക്ക
ണെമന്നു ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: താേബാർമലയിൽവച്ചു രൂപാന്തരെപ്പടുകയും / നിെന്റ മഹതവ്ം
കണ്ടു ഭീതിപൂണ്ട വത്സലശിഷയ്ന്മാെര ൈധരയ്െപ്പടുത്തുകയും െച
കർത്താേവ / വിധിദിവസത്തിൽ മഹതവ്പൂർണനായി നീ പര്തയ്
ക്ഷെപ്പടുേമ്പാൾ / ആനന്ദേത്താെട നിെന്ന എതിേര ക്കാൻ / േയാഗയ്രാ
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനെത്ത വാഗ്ദാനത്തിെന്റ നാട്ടിേലക്കു
മൂശ നയിച്ചതുേപാെല / സവ്ർഗീയഭവനത്തിേലക്കു ǌങ്ങെള നയി
ക്കാൻ, / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങ
ളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട ഉത്ഥാനവും പര്തീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ / നീ
കുരിശടയാളേത്താടുകൂടി വാനേമഘങ്ങളിൽ ആഗതനാകുേമ്പാൾ /
നിെന്റ വലതുഭാഗത്തു അണിനിരക്കാൻ അർഹരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങള
േപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "ǌാൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തെപ്പടുേമ്പാൾ / സകല മനു
ഷയ്െരയും എന്നിേലക്ക് ആകർഷിക്കും" എന്നരുളിെച്ച കർത്താേവ /
കുരിശിെന്റ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു / മഹതവ്ം പര്ാപിക്കാൻ ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ശിക്ഷയുെടയും പരിഹാസത്തിെന്റയും അടയാളമായിരുന്ന
കുരിശിെന / മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയർത്തിയ കർത്താേവ,
സകല ജനങ്ങളും കുരിശിൽ രക്ഷകെണ്ടത്താൻ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: കുരിശിെന്റ വചനം ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാെണന്നു
ǌങ്ങൾക്കു മനസിലാക്കിത്തന്ന കർത്താേവ / കുരിശിലാശര്യിച്ചു ജീവി
ക്കാൻ കൃപെചയയ്ണെമന്നു ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
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ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കര്ൂശിതനായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ കുരി
ശിൽ അഭിമാനം െകാള്ളാനും / അനുദിനജീവിതത്തിെല കുരിശുകൾ
വഹിച്ചു / നിെന്ന അനുഗമിക്കാനും ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. നിെന്റ
കുരിശ് ǌങ്ങൾക്കു രക്ഷയും അഭയവുമാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾ
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / മനുഷയ്നായിപിറന്ന മിശിഹാെയ ധയ്ാനിച്ചുെകാണ്ടു / ൈദവേമ,
"ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു" എന്ന് ഏറ്റുപറയാം.
സമൂഹം: ൈദവേമ, ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ ഏകജാതെന നല്കാൻ തക്കവിധം / ഈ േലാകെത്ത
അതര്യധികമായി േസ്നഹിച്ച ൈദവേമ,
സമൂഹം: ǌങ്ങള് അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിനീതരായ ആട്ടിടയെരയും / വിജ്ഞാനികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞ
െരയും / ദിവയ്സുതെന്റ സവിധത്തിേലക്കു നയിച്ച ൈദവേമ,
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ശുശര്ൂഷി: തെന്റ തിരുക്കുമാരെന്റ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി എളിമയുെടയും
ദാരിദര്യ്ത്തിെന്റയും മാതൃക കാട്ടുകയും / സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും
നല്കി േലാകെത്ത അനുഗര്ഹിക്കുകയും െച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: "നിെന്റ ഹിതം എന്നിൽ ഭവിക്കെട്ട", എന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു / മനുഷയ്രക്ഷ ായി സവ്യം സമർപ്പിക്കാൻ / മറിയെത്ത
അനുഗര്ഹിച്ച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനു ജന്മംനല്കിയ മറിയെത്ത / മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ
അമ്മയായി ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: തെന്റ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിസബത്തിെന സന്ദർശിക്കു
കയും ശുശര്ൂഷിക്കുകയും െച പരിശുദ്ധ അമ്മെയ / മാതൃകയായി
ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌങ്ങളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി
ഹാേയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷ
നുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി
അനുഗര്ഹിക്കുന്ന ൈദവേമ.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
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കാർമി: രക്ഷയുെട വാഗ്ദാനം നിറേവറ്റിയ കർത്താേവ / അങ്ങയുെട പരി
പാലനം ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. മാതൃതവ്ത്തിെന്റ മാഹാത്മയ്ം / അംഗീക
രിക്കാനും ആദരിക്കാനും / അതുവഴി കുടുംബങ്ങൾ ധനയ്മാകാനും ഇടയാ
കെട്ട. സഭയുെട മാതാവായ പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയം ǌങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി മാധയ്സ്ഥയ്ം വഹിക്കെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവു
മായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കനയ്കാമാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം
(ഓഗസ്റ്റ് 15)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ ദിവയ്രക്തത്താൽ നീ
വീെണ്ടടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താൽ പരിേപാഷിപ്പി
ക്കെപ്പടുകയുംെച സഭ / പര്യാസങ്ങെളയും എതിർപ്പുകെളയും േനരിടു
ന്നതിനും / നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി തുടരുന്നതിനും / ശക്തി
നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും / അവളുെട പര്വർത്തനങ്ങ
ളിൽ കഴിവിെനാത്തു പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള സന്മനസ് / നിെന്റ ജന
ത്തിനു നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിെന്റ ആദർശങ്ങൾെക്കാത്തു സതയ്സഭെയ ധീരമായ്
നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാ
െയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്
ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ / പര രധാരണയും ഐകയ്വും
വളർത്തി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസത്തിൽ അവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ / രക്ഷാകരകർമ
ത്തിൽ നിേന്നാട് അടുത്തു സഹകരിക്കുകയും / മഹതവ്ം പര്ാപിക്കുകയും
െച പരിശുദ്ധ അമ്മെയേപ്പാെല / ǌങ്ങളും ൈദേവഷ്ടം നിർവഹിക്കു
ന്നതിനും / നിതയ്സൗഭാഗയ്ം പര്ാപിക്കുന്നതിനും കൃപെചയയ്ണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത നിെന്റ മഹതവ്പൂർണതയിൽ /
ശാരീരികമായിട്ടുകൂടി പങ്കുേചർത്ത കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങെള
നിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ പങ്കുേചർക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിവസിച്ചു / കനയ്കാമാതാവിെന്റ
ശരീരെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തിയ കർത്താേവ / ൈദവാത്മാവിെന്റ സജീവാ
ലയമായ ǌങ്ങളുെട ശരീരെത്ത / നിർമലമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന
തിനു കൃപെചയയ്ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ / അനുഗൃഹീതയും കൃപാ
വരപൂർണയുമായ മാതാവിെന്റ മാധയ്സ്ഥയ്ംവഴി / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ
വിനയപൂർവം അേപക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളിൽ നിറ
ണേമ. സവ്ർഗാേരാപിതയായ മറിയത്തിെന്റ പര്ാർഥനകൾ / ഈ
േലാകത്തിൽ ǌങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള സഹായവും സംരക്ഷണവുമായി
രിക്കെട്ട. പരിശുദ്ധ അമ്മെയേപ്പാെല ǌങ്ങളും / സദാ സവ്ർഗീയ
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കാരയ്ങ്ങളിൽ ശര്ദ്ധപതിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു ജീവിക്കാനും / നിതയ്മഹതവ്ം
പര്ാപിക്കാനും അനുഗര്ഹിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ
വുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 8)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂെട
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ ദിവയ്രക്തത്താല് നീ
വീെണ്ടടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താല് പരിേപാഷിപ്പി
പ്പിക്കെപ്പടുകയുംെച
സഭ
/ പര്യാസങ്ങെളയും എതിര്പ്പുകെളയും
േനരിടുന്നതിനും / നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി തുടരുന്നതിനും /
ശക്തി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാ
ചി ിക്കാനും / അവ െട വ
ന
ളി കഴിവിെനാ
പ ാളികളാകാനു
സ നസ് / നിെ ജന
ിനു നല്കണെമ ǌ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിെന്റ ആദര്ശങ്ങള്െക്കാത്തു സതയ്സഭെയ ധീരമായി
നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാ
െയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്
ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധ സഭകള് തമ്മില് പര രധാരണയും ഐകയ്വും
വളര്ത്തി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസത്തില് അവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത എലല്ാവിധ സുകൃതങ്ങളാലും
അലങ്കരിച്ചു / ǌങ്ങൾക്ക് അമ്മയും മാതൃകയുമായി നല്കിയ ൈദവേമ /
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ǌങ്ങളുെട ജീവിതയാതര്യിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മെയ അടുത്തനുകരി
ക്കാൻ / അനുഗര്ഹം നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ഹന്നാ സന്താനസൗഭാഗയ്ംനല്കി അനുഗര്ഹിച്ച ൈദവേമ /
മക്കളിലല്ാത്ത ദമ്പതികൾക്കു / സന്താനസൗഭാഗയ്ംനല്കി അനുഗര്ഹിക്ക
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മറിയത്തിെന്റ ജനനത്താൽ സ്ത്രീവംശത്തിനു മഹതവ്ം
നല്കിയ ൈദവേമ / സ്ത്രീതവ്ത്തിെന്റ മഹതവ്വും മാഹാത്മയ്വും ഗര്ഹി
ക്കാനും / അതനുസരിച്ചു വർത്തിക്കാനും / എലല്ാവെരയും അനുഗര്ഹിക്ക
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭയുെട മാതാവായി പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത
ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ കർത്താേവ / ൈദവമാതാവിെന്റ പര്ാർഥനയാൽ /
സഭെയ എലല്ാവിധ അപകടങ്ങളിലുംനിന്നു സംരക്ഷിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത ൈദവ
മാതാവായി െതരെഞ്ഞടുത്തു / മനുഷയ്വംശെത്ത മഹതവ്മണിയിച്ച
അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തി
ലുമുള്ള സ്ഥാനം മനസിലാക്കുന്നതിനും / അവെര അർഹമായ രീതി
യിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങെള
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സഹായിക്കണേമ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുെട സഹായത്താൽ / ǌങ്ങൾ
നിർമലരായി വളരാൻ ഇടയാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

അമേലാത്ഭവ മാതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(ഡിസംബർ 8)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ആദത്തിെന്റ പാപംമൂലം അധഃപതിച്ച മനുഷയ്ര്ക്കു / രക്ഷക
നായി വാഗ്ദാനം െചയയ്െപ്പട്ട മിശിഹാേയ / ǌങ്ങള്ക്കു പാപേമാചനവും
രക്ഷയും നല്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പൂർവപിതാക്കന്മാര് പര്തയ്ാശേയാെട പാര്ത്തിരുന്ന മിശി
ഹാെയ / കൃപാവരങ്ങള് നല്കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌങ്ങളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി
ഹാെയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും /
ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ
( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ഉത്ഭവപാപത്തിൽനിന്നു മറിയെത്ത സംരക്ഷിച്ചു മഹതവ്
െപ്പടുത്തിയ ൈദവേമ / എലല്ാ തിന്മകളിൽനിന്നും ǌങ്ങെള കാത്തുര
ക്ഷിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: എലല്ാ സൃഷ്ടികളിലും ഉപരിയായി മറിയെത്ത പര്സാദവര
ത്താൽ അലങ്കരിച്ച കർത്താേവ / മാേമ്മാദീസയിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ച വിശുദ്ധി അഭംഗുരം പാലിക്കാൻ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: ൈദേവഷ്ടം പൂർണമായി നിറേവറ്റിയ കനയ്കാമറിയെത്ത
അനുകരിച്ചു / ജീവിതത്തിെല ഓേരാ നിമിഷവും / അങ്ങയുെട തിരുമന
സിനു വിേധയരായി ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുവദിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ
വിനയപൂർവം പര്ാർഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്െന്റ മാതാവും
ǌങ്ങളുെട അമ്മയുമായ മറിയെത്ത / സകലവിധ നന്മകളാലും അങ്ങ്
അലങ്കരിച്ചുവേലല്ാ. ഈ അമ്മയുെട മാധയ്സ്ഥയ്ം േതടുന്ന ǌങ്ങെള /
എലല്ാ പാപമാലിനയ്ങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തരാക്കി / ആത്മീയവരങ്ങ
ളാലും സുകൃതങ്ങളാലും സമ്പന്നരാക്കണേമ. സവ്ർേഗാന്മുഖരായി ജീവി
ക്കാനും / അനവരതം അങ്ങെയ പാടിപ്പുകഴ്ത്താനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്
രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)
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മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാൾ
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു / പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റു
പറയാൻ / നിെന്റ സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശിഹാേയ, വിനീ
തമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്)
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ
(... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "ഇതാ കർത്താവിെന്റ ദാസി" എന്നു പര്തയ്ുത്തരിച്ചുെകാണ്ടു /
ൈദവഹിതത്തിനു പൂർണമായി വിേധയെപ്പടുകയും / വചനമാകുന്ന
ൈദവത്തിനു ഭൂമിയിൽ ജന്മംനല്കുകയും െച / പരിശുദ്ധ കനയ്കാ
മറിയത്തിെന്റ മാതൃകയിൽ / വചനമാകുന്ന മിശിഹാെയ േലാകത്തിൽ
പര്േഘാഷിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: കർത്താവിൽനിന്നു േകട്ട കാരയ്ങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുകയും /
വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗര്ഹിച്ചു ധയ്ാനിക്കുകയും െച / പരിശുദ്ധ
കനയ്കാമറിയെത്തേപ്പാെല / വചനം ശര്വിക്കാനും അതനുസരിച്ചു
ജീവിക്കാനും / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ആദിമാതാവായ ഹവവ്ായുെട അനുസരണേക്കടുമൂലമുണ്ടായ
ശാപം നീക്കുന്നതിന് / അനുസരണംവഴി രക്ഷാകരകർമത്തിൽ സഹ
കരിച്ച പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്തേപ്പാെല / ǌങ്ങളും രക്ഷയുെടയും
പര്തയ്ാശയുെടയും ഉപകരണങ്ങളായിത്തീരാൻ / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, പരിശിദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ ...
തിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കുന്ന / ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥനകൾ കരുണാ
പൂർവം സവ്ീകരിക്കണേമ. അങ്ങയുെട ഹിതത്തിനു സമ്പൂർണമായി
സമർപ്പിക്കാനും / വിശുദ്ധിയിൽ വളരാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക
ണേമ. ജീവിതാന്തയ്ത്തിൽ അമ്മേയാെടാപ്പം മഹതവ്ത്തിേലക്കു പര്േവ
ശിക്കാനും / സവ്ർഗഭാഗയ്ം അനുഭവിക്കാനും ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(മാർച്ച് 9, േമയ് 1)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നാ തു ദിനരാതര്ങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ / ഉപവാസത്തിലും
പര്ാർഥനയിലും െചലവഴിച്ച മിശിഹാേയ / തപസിെന്റയും പര്ായശ്ചി
ത്തത്തിെന്റയും ൈചതനയ്ത്തിൽ ജീവിക്കാനും / പര്ാർഥനാരൂപിയിൽ
വളരാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവയ്കുഞ്ഞാടായ മിശി
ഹാേയ / ǌങ്ങളുെടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമനുഷ്ഠി
ക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പിതാവിെന്റ ഹിതമനുസരിച്ച് / അവതാരം െച വചനെത്ത
പരിപാലിച്ച മാർ യൗേസപ്പിെനേപ്പാെല / വിശവ്ാസത്തിലും വിശുദ്ധി
യിലും / തങ്ങളുെട മക്കെള ൈദേവാന്മുഖരായി വളർത്താൻ / എലല്ാ
മാതാപിതാക്കെളയും അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുക്കുടുംബെത്ത പുലർത്താൻ നിരന്തരം അധവ്ാനിച്ച
വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിെനേപ്പാെല / ǌങ്ങളുെട െതാഴിലിേനാടു വിശവ്സ്തത
പുലർത്താനും / അതിൽ അർഥവും ആനന്ദവും കെണ്ടത്താനും /
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭയുെട സംരക്ഷകനായ വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിെന്റ മധയ്സ്ഥത
യാൽ / സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും / അവളുെട സംരക്ഷണത്തിനും
വളർച്ച ംേവണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കാനും / സഭാതനയർെക്കലല്ാ
വർക്കും ശക്തി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പര്ാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും മാർഗത്തിൽ
ǌങ്ങെള നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്)
പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ
ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീ
യനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: നസര്ത്തിെല തിരുക്കുടുംബത്തിൽ / മാർ യൗേസപ്പിെന്റ സംര
ക്ഷണയിൽ വളർന്ന ഈേശാേയ / അനുസരണത്തിെന്റയും പര്ാർഥന
യുെടയും അധവ്ാനത്തിെന്റയും ജീവിതം നയിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്
ഹിക്കണേമ. നിെന്റ വളർത്തുപിതാവിെനേപ്പാെല / ǌങ്ങെള ഭരേമ ി
ക്കുന്ന ചുമതലകൾ / വിശവ്സ്തതേയാെട നിറേവറ്റാൻ ǌങ്ങെള പഠിപ്പി
ക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റു
പറയാൻ / നിെന്റ സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപം ധരിച്ച മിശിഹാേയ /
വിനീതമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങ
ളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട
സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്)
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ
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(... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /

മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.

ശുശര്ൂഷി: മിശിഹായുെട മുേന്നാടിയായ േയാഹന്നാൻ മാംദാനെയ
േപ്പാെല / ǌങ്ങൾ സതയ്ത്തിെന്റ സാക്ഷികളും / പരിതയ്ാഗത്തിെന്റ
മാതൃകകളുമായിത്തീരാൻ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േയാഹന്നാെന അനുകരിച്ചു നിസവ്ാർഥ ജീവിതത്തിലൂെട /
അങ്ങയുെട മഹതവ്ം ലക്ഷയ്മാക്കി ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്ത
രാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "അവൻ വളരുകയും ǌാൻ െചറുതാകുകയും െചയയ്ണ"െമന്നു
പറഞ്ഞ / സ്നാപകെന്റ ൈചതനയ്ം ഉൾെക്കാണ്ടു / ǌങ്ങളുെട സേഹാദര
ങ്ങളുെട വളർച്ചയിലും ഉന്നമനത്തിലും സേന്താഷിക്കാൻ / പര്ാപ്തരാക്ക
ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മാനസാന്തരത്തിന് ആഹവ്ാനം െച
സ്നാപകേയാഹന്നാെന്റ സവ്രം ശര്വിക്കുകയും / ഹൃദയപരിവർത്ത
നത്തിനു വിേധയരാകുകയും െചയയ്ാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ.
ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നവരും / അങ്ങെയ പര്േഘാഷി

123

ക്കുന്നവരുമാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റു
പറയാൻ / നിെന്റ സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപം ധരിച്ച മിശിഹാേയ,
വിനീതമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ /
ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങ
ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ...
േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനു
മായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ...
െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ശല്ീഹന്മാരിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിശവ്ാസം അഭംഗുരം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിശവ്ാസെത്തപര്തി രക്തസാക്ഷിതവ്ംവരിച്ച പേതര്ാസ്
പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാെരേപ്പാെല / എലല്ാറ്റിലുമുപരിയായി അങ്ങെയ
േസ്നഹിക്കാനും / അേങ്ങക്കുേവണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കാനും / ǌങ്ങെള
ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സുവിേശഷപര്േഘാഷണം സർവപര്ധാന ദൗതയ്മാക്കിയ /
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാെരേപ്പാെല / ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ, /
ǌങ്ങെള ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു
നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി
ǌങ്ങെള നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്
ഹിക്കണെമന്നും / ǌങ്ങളുെട മക്കളിൽനിന്നു / ൈദവവിളികൾ നല്ക
ണെമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട സഭെയ പഠിപ്പിക്കാനും
നയിക്കാനും / അങ്ങു നിേയാഗിച്ച പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാരുെട
ജീവിതമാതൃക / ǌങ്ങൾക്കു മാർഗദീപമാകെട്ട. അങ്ങയിലുള്ള
വിശവ്ാസം ഏറ്റുപറയാനും / അങ്ങയുെട വചനം പര്േഘാഷിക്കാനും
ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന
(ജൂൈല 3)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നരുളിെച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷ ഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ടു /
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നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ ശിഷയ്
ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ, / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ
(... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ
േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങ
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ...
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും /
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "വഴിയും സതയ്വും ജീവനും ǌാനാകുന്നു" എന്നു / ǌങ്ങൾക്കു
െവളിെപ്പടുത്തിയ മിശിഹാേയ / നിെന്ന ǌങ്ങളുെട സർവസവ്വുമായി
സവ്ീകരിച്ചുജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "എെന്റ കർത്താേവ, എെന്റ ൈദവേമ" എന്നുദ്േഘാഷിച്ചു
െകാണ്ടു / നിന്നിലുള്ള വിശവ്ാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയ
േപ്പാെല / കർത്താവും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റുപറയാൻ / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: "നമുക്കും അവേനാടുകൂടിേപായി മരിക്കാം" എന്നു പറഞ്ഞു
െകാണ്ടു / നിർഭയനായി നിെന്ന അനുഗമിച്ച മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയ
േപ്പാെല / നിെന്നപര്തി ജീവൻേപാലും തയ്ജിക്കാൻ / ǌങ്ങെള ശക്തരാ
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ / നിന്നിൽ ആഴമായി
വിശവ്സിച്ച മാർേത്താമ്മാെയ / പിതാവും ശല്ീഹയുമായി ǌങ്ങൾക്കു
നല്കിയ / നിെന്റ അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. ഈ
പുണയ്ാത്മാവിെന്റ വിശവ്ാസദാർഢയ്വും ൈധരയ്വും / േപര്ഷിതൈചത
നയ്വും ǌങ്ങൾക്കും നല്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ ദിവയ്രക്തത്താൽ നീ
വീെണ്ടടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണത്താൽ പരിേപാഷിപ്പി
ക്കെപ്പടുകയുംെച സഭ / പര്യാസങ്ങെളയും എതിർപ്പുകെളയും േനരിടു
ന്നതിനും / നിെന്റ ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപര്ദമായി തുടരുന്നതിനും / ശക്തി
നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും / അവളുെട പര്വർത്തന
ങ്ങളിൽ കഴിവിെനാത്തു പങ്കാളികളാകാനുമുള്ള സന്മനസ് / നിെന്റ
ജനത്തിനു നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിെന്റ ആദർശങ്ങൾെക്കാത്തു സതയ്സഭെയ ധീരമായി
നയിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാ
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െയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്
ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാ
വും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാ
ലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിവിധസഭകൾ തമ്മിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും
വളർത്തി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസത്തിൽ അവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ / ശിഷയ്
ന്മാെര നിേയാഗിച്ച കർത്താേവ, ശല്ീഹന്മാരും പര്വാചകന്മാരുമാകുന്ന
അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ പണിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ / യഥാർഥ
േപര്ഷിതരാകാൻ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ൈദവവിളിക്കനുസൃതമായി സുവിേശഷേവലെച / നീതി
മാന്മാേരാെടാപ്പം സവ്ർഗസൗഭാഗയ്ത്തിന് അർഹരാകാൻ / ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ൈദവരാജയ്ത്തിനു സാക്ഷികളായിത്തീർന്നു / മിശിഹായിൽ
േലാകെത്ത നവീകരിക്കാൻ / ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: േപര്ഷിതപര്വർത്തനങ്ങളിൽ ǌങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എതിർ
പ്പുകെളയും പര്തിബന്ധങ്ങെളയും / പര്തയ്ാശേയാെട തരണം െചയയ്ാൻ /
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
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ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌങ്ങെള വിളിച്ച
കർത്താേവ / സഭേയാടുേചർന്ന് ഏകമനസായി േപര്ഷിതേവല
െചയയ്ാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. വിശുദ്ധിേയാടും തീക്ഷ്ണത
േയാടുംകൂടി സഭയിൽ ശുശര്ൂഷ െചയയ്ാനും / നിെന്ന മഹതവ്െപ്പടു
ത്താനും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എലല്ാവെരയും
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായ നിെന്ന ഏറ്റു
പറയാൻ / സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശിഹാേയ / വിനീ
തമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (...
േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: (വിശുദ്ധ മത്തായിയുെട തിരുനാളിന്) ചുങ്കക്കാരനായ മത്താ
യിെയ / ശല്ീഹായും സുവിേശഷകനുമായി െതരെഞ്ഞടുത്ത കർത്താേവ,
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ലൗകികവയ്ാപാരങ്ങളിൽ / നീതിയും സതയ്സന്ധയ്തയും പുലർത്തി
ജീവിക്കാനുള്ള കൃപാവരം നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: (വിശുദ്ധ മർേക്കാസിെന്റ തിരുനാളിന്) മനുഷയ്ാവതാരം
െച വചനെത്ത േലാകത്തിനു െവളിെപ്പടുത്താൻ / വിശുദ്ധ മർേക്കാ
സിെന നിേയാഗിച്ച കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട ജീവിതസാഹചരയ്ങ്ങെള
വിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള അനുഗര്ഹം നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: (വിശുദ്ധ ലൂക്കായുെട തിരുനാളിന്) സകല ജനപദങ്ങളുെടയും
പാപപരിഹാരാർഥം ബലിയർപ്പിക്കെപ്പട്ട രക്ഷകനാണു മിശിഹാ
െയന്നു / സുവിേശഷകനായ ലൂക്കായിലൂെട ǌങ്ങെള പഠിപ്പിച്ച
കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട ജീവിതെത്ത / യഥാർഥബലിയായി അർപ്പി
ക്കാൻേവണ്ട അനുഗര്ഹം നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: (വിശുദ്ധ േയാഹന്നാെന്റ തിരുനാളിന്) ൈദവികരഹസയ്ങ്ങ
ളുെട ആഴങ്ങളിേലക്കിറങ്ങാൻ വിശുദ്ധ േയാഹന്നാനു കൃപ നല്കിയ
കർത്താേവ / നിെന്റ വചനം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന
എലല്ാവർക്കും / ൈദവാത്മാവിെന്റ വരങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
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കാർമി: കർത്താേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ വിന
യപൂർവം പര്ാർഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. സുവിേശഷക
നായ ...െന/െയ (വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാെര) അങ്ങയുെട അരൂപി
യാൽ നിറച്ചതുേപാെല / ǌങ്ങെളയും അങ്ങയുെട ആത്മാവിനാൽ പൂരി
തരാക്കണേമ. സുവിേശഷെവളിച്ചം ഇനിയും എത്തിയിട്ടിലല്ാത്ത ജനപദ
ങ്ങളുെട പക്കേലക്കു / സുവിേശഷപര്േഘാഷകെര ധാരാളമായി അയ
ണേമ. എലല്ാവരും രക്ഷയുെട വചനം ശര്വിച്ചു / േലാകത്തിെന്റ പര്കാശ
മായ മിശിഹാെയ സവ്ീകരിക്കാൻ ഇടയാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായ നിെന്ന
ഏറ്റുപറയാൻ / സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശിഹാേയ / വിനീ
തമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (...
േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പര്ഥമ രക്തസാക്ഷിയായ എസ്തപ്പാേനാസിെനേപ്പാെല /
ǌങ്ങെളയും കൃപാവരവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: അനുദിനജീവിതത്തിൽ ǌങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന േകല്ശങ്ങളിൽ /
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസിെന അനുകരിച്ചു / ǌങ്ങളുെട ചിന്തകെള
സവ്ർഗത്തിേലക്കുയർത്തി / അങ്ങയിൽ ആശവ്ാസം കെണ്ടത്താൻ
ഇടയാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ശതര്ുക്കേളാടു ക്ഷമിക്കാനും / പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടി
പര്ാർഥിക്കാനും / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ വിന
യപൂർവം പര്ാർഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട കൃപാവരങ്ങളാൽ ǌങ്ങെള നിറ
ണേമ. പര്ഥമ രക്തസാക്ഷിയായ എസ്തപ്പാേനാസിെന്റ ഓർമ ആചരി
ക്കുന്ന ǌങ്ങൾ / ആധയ്ാത്മികവരങ്ങളാലും സുകൃതങ്ങളാലും സമ്പന്ന
രാകെട്ട. അവിടുെത്ത വത്സലസുതനും ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനുമായ മിശി
ഹാ
സജീവസാക്ഷയ്ം വഹിച്ചുെകാണ്ട് / അവിടുെത്ത ആത്മീയ
പര്കാശം എങ്ങും പര്സരിപ്പിക്കാൻ പര്ാപ്തരാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)
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രക്തസാക്ഷികൾ

(വിശുദ്ധ െസബസ്തയ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,
വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് - ഏപര്ിൽ 24 തുടങ്ങിയവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്).
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു" എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായ നിെന്ന
ഏറ്റുപറയാൻ / സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപംധരിച്ച മിശിഹാേയ / വിനീ
തമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങളുെട
പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാ
േപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (...
േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / ആത്മീയനന്മകൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്തം ചിന്തി സഭെയ വളർത്തിയ വിശുദ്ധ (... േപര്)
െനേപ്പാെല / വിശവ്ാസത്താലും തീക്ഷ്ണതയാലും നിറഞ്ഞു / സദ്ഫല
ങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന േകല്ശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും / വിശുദ്ധ ...
െനേപ്പാെല (രക്തസാക്ഷികെളേപ്പാെല) സേന്താഷപൂർവം സവ്ീകരി

ക്കാനും / ൈദവേസ്നഹത്തിൽ വളരാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.

ശുശര്ൂഷി: േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ / വിശവ്ാസെത്തപര്തി
പീഡയനുഭവിക്കുന്ന സേഹാദരെര / ൈധരയ്ംനല്കി ആശവ്സിപ്പിക്കണ
െമന്നും / വിശവ്ാസത്തിൽ നിലനി ക്കാൻ അവർക്കു വരം നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
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ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ / സതയ്വിശവ്ാസെത്തപര്തി ജീവൻ
േഹാമിച്ച / രക്തസാക്ഷിയായ ... െന്റ (രക്തസാക്ഷികളുെട) ജീവിത
മാതൃക പിെഞ്ചലല്ാൻ ǌങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുത്തണേമ. ഈ േലാകത്തിൽ
അങ്ങെയപര്തി നിന്ദനങ്ങളും പീഡകളും സഹിക്കാനും / അചഞ്ചലരായി
സതയ്വിശവ്ാസം പര്േഘാഷിക്കാനും / സഭാഗാതര്ത്തിെന്റ വളർച്ച ായി
യത്നിക്കാനും ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ
(ജൂൈല 28)

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: "ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു" എന്നരുളി
െച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചു
െകാണ്ടു / നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ ശിഷയ്
ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ, / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ
(... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ
േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങ
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ...
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും /
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ൈദവേസ്നഹെത്തപര്തി എലല്ാം സഹിക്കുകയും / അതിൽ
സേന്താഷം കെണ്ടത്തുകയും െച
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസെയേപ്പാ
െല / ൈദേവഷ്ടത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന സമർപ്പിക്കുന്നതിനും / ജീവിത
േകല്ശങ്ങെളയും പര്യാസങ്ങെളയും / വീേരാചിതമായി േനരിടുന്നതിനും
േവണ്ട അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങൾക്കു നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിലത്തു വീണഴിഞ്ഞു ഫലം പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന േഗാതമ്പുമണി
േപാെല / ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ സഭയിൽ പുറെപ്പടുവിക്കാൻ /
സമർപ്പിതർക്കു വരംനല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പര്ാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും വഴിയിൽ സമർപ്പിത
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു / തത്പരരും േയാഗയ്രുമായ ധാരാളം യുവതീ
യുവാക്കന്മാെര വിളിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങെയപര്തി എലല്ാം ഉേപക്ഷിക്കു
ന്നതിനും / േകല്ശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനും / വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസെയ
അങ്ങു ശക്തയാക്കിയേലല്ാ. ആഴേമറിയ വിശവ്ാസത്തിെന്റയും / ൈദവ
േസ്നഹത്തിെന്റയും സാക്ഷയ്മായ / ഈ സമർപ്പിതജീവിതം ǌങ്ങൾക്കു
മാതൃകയാകെട്ട. ഈ പുണയ്വതിയുെട മാധയ്സ്ഥയ്ം േതടുന്ന ǌങ്ങൾക്കു /
പര്ാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും അരൂപിയും / ൈദവേസ്നഹ
ൈചതനയ്വും നല്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ പുനരു
ത്ഥാനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പര്കാ
ശത്തിേലക്കും / അസതയ്ത്തിൽനിന്നു സതയ്ത്തിേലക്കും / മരണത്തിൽ
നിന്നു മരണമിലല്ാ യിേലക്കും ആനയിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പരിഹാസത്തിെന്റ അടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരുത്ഥാനം
വഴി / മഹതവ്ത്തിെന്റ ചിഹ്നമായി ഉയർത്തിയ കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട
ശരീരെത്ത അതിെന്റ ദുരാശകേളാടുകൂെട കുരിശിൽ തറ ാനും / ആത്മ
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സമർപ്പണത്തിൽ നിതയ്ജീവൻ കെണ്ടത്താനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാരിദര്യ്ത്താലും േരാഗത്താലും വലയുന്നവരും / സതയ്െത്ത
പര്തി പീഡയനുഭവിക്കുന്നവരും / അങ്ങയുെട മഹതവ്പൂർണമായ ഉത്ഥാ
നെത്തയും / അവർണനീയമായ സവ്ർഗഭാഗയ്െത്തയും ഓർത്തുെകാണ്ടു /
നലല് ഓട്ടം ഓടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും / വരം തരണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: വിശുദ്ധ ... െന്റ (വിശുദ്ധരുെട) ഓർമ ആചരിക്കുന്ന ǌങ്ങ
െളലല്ാവരും / വിശുദ്ധിയിേലക്കു വിളിക്കെപ്പട്ടവരാെണന്ന േബാധയ്
ത്തിൽ വളരാൻ / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല വിേവകികളും / പര്ാവുകെളേപ്പാെല
നിഷ്കളങ്കരുമായി ജീവിച്ച / വിശുദ്ധ ... െന േപ്പാെല (വിശുദ്ധെര
േപ്പാെല) / വിേവകേത്താടും ൈനർമലയ്േത്താടുംകൂടി ജീവിക്കാൻ
സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പര്ാർഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ദിനരാതര്ങ്ങൾ െചലവഴിച്ച
വിശുദ്ധ ... െന (വിശുദ്ധെര) അനുകരിച്ചു / പര്ാർഥനയുെടയും
പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും ജീവിതം നയിക്കാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിേലക്കു ൈദവജനെത്ത
നയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശര്മങ്ങളിൽ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: വിശുദ്ധിതെന്നയായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട പുതര്നായ മിശി
ഹാെയ അനുകരിച്ചു വിശുദ്ധജീവിതം നയിച്ച / അങ്ങയുെട പര്ിയ
ദാസൻ/ദാസി ... െന പര്തി (ദാസെരപര്തി) ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതി
ക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും മിശിഹാ നിർഭയം സാക്ഷയ്ം
വഹിച്ചു / വിശുദ്ധിയുെട പരിമളം പരത്താൻ ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

മൂന്നുേനാമ്പ് (നിനിേവ ഉപവാസം)

(വലിയേനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ചമുമ്പ് തിങ്കൾ മുതൽ വയ്ാഴംവെര)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഇവൻ എെന്റ പര്ിയപുതര്നാകുന്നു എന്നു പിതാവിൽനിന്നു
സാക്ഷയ്ം ലഭിച്ച മിശിഹാേയ / കർത്താവും ൈദവവുമായി നിെന്ന ഏറ്റു
പറയാൻ / നിെന്റ സഭെയ അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു / നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ദാസെന്റയും പാപിയുെടയും രൂപം ധരിച്ച മിശിഹാേയ /
വിനീതമായ േസവനത്തിനു തങ്ങെളത്തെന്ന പര്തിഷ്ഠിക്കാൻ / ǌങ്ങ
ളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട
സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്)
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ
(... േപര്) െമതര്ാെനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും /
മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും / അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: േയാനായുെട ആഹവ്ാനം സവ്ീകരിച്ച് / അനുതാപപൂർവം ഉപ
വസിക്കുകയും / പര്ായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിക്കുകയും െച / നിനിേവ
നിവാസികെളേപ്പാെല / അനുതാപത്തിെന്റ ൈചതനയ്ത്തിൽ ജീവി
ക്കാൻ േവണ്ട അനുഗര്ഹം നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട സര്ഷ്ടാവും നാഥനുമായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട
മാർഗത്തിൽനിന്നു വയ്തിചലിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചരയ്ങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കാൻ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: സകലർക്കുംേവണ്ടി തെന്നത്തെന്ന അർപ്പിച്ച മിശിഹാേയ /
ഈേലാകജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടി / അേപക്ഷകളും യാചന
കളും അർപ്പിക്കാനും / സത്പര്വർത്തികളിലൂെട സമ്പന്നരാകാനും
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: പാപികളുെട മാനസാന്തരം ആഗര്ഹിക്കുന്ന മിശിഹാേയ /
പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന / ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥനകൾ ശര്വി
ക്കണേമ. പര രം ക്ഷമിച്ചും േസ്നഹിച്ചും / ǌങ്ങൾക്കുള്ളതു മറ്റുള്ളവരു
മായി പങ്കുവച്ചും / ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ സേന്ദശവാഹകരാകാൻ ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(േപജ് 142 കാണുക)

ജൂബിലി

(പൗേരാഹിതയ് - സനയ്സ്ത - വിവാഹ ജൂബിലികൾ)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി / ൈദവേമ,
"ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു" എന്ന് ഏറ്റുപറയാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: അനന്തേസ്നഹത്താൽ ǌങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുകയും / മിശിഹായി
ലൂെട ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയും െച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസയിലൂെട ǌങ്ങെള തിരുസഭയിെല അംഗങ്ങളാക്കു
കയും / ഈ േലാകത്തിൽ അേങ്ങക്കു സാക്ഷികളാകാൻ ǌങ്ങെള
െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും െച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ ശിഷയ്
ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു മാർ
(... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ
േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ( ... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും / ǌങ്ങ
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാെനയും / ...
െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാന്മാെരയും /
േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന എലല്ാവെരയും / ആത്മാവിെന്റ
ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കുന്ന ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നല്കുന്ന ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: പൗേരാഹിതയ്ത്തിേലക്കും സനയ്ാസജീവിതത്തിേലക്കും /
ധാരാളം യുവതീയുവാക്കന്മാെര വിളിച്ചു / സഭാശുശര്ൂഷ ായി നിേയാഗി
ച്ചനുഗര്ഹിച്ച ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: മാതൃകാപരമായ കര്ിസ്തീയ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന
ദമ്പതിമാെര നല്കി / തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കിയ ൈദവേമ,
ശുശര്ൂഷി: ഇന്നു ജൂബിലി ആേഘാഷിക്കുന്ന ǌങ്ങളുെട സേഹാദരൻ
(സേഹാദരി / സേഹാദരർ) വഴി / നിരവധി നന്മകൾ നല്കി ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിച്ച ൈദവേമ,
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ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു
കാർമി: നന്മസവ്രൂപനായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ
ǌങ്ങളർപ്പിക്കുന്ന യാചനകൾ സവ്ീകരിച്ചു / ǌങ്ങെള ആശീർവദിക്ക
ണേമ. േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവും ഭൂമിയുെട ഉപ്പുമായി ജീവിക്കാൻ /
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട സത്പര്വൃത്തികൾ കണ്ട് /
എലല്ാവരും അങ്ങെയ മഹതവ്െപ്പടുത്താൻ ഇടയാകെട്ട. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 142 കാണുക)

ഇടവകദിനം
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ഉത്സാഹേത്താടുംകൂടി
നിന്നു / "കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ" എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ദരിദര്ർക്കു സുവിേശഷം പര്സംഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നരുളിെച്ച
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ്ങ്ങൾെക്കാത്തവിധം ജീവിച്ചുെകാണ്ടു /
നിെന്റ സതയ്ത്തിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
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ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരിച്ചു / നിേന്നാടുകൂടി മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ അേനകം മിഷണറി
മാെര / സഭ നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെത്ത അറിയിക്കാൻ /
ശിഷയ്ന്മാെര നിേയാഗിച്ച മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവു
മാർ (... േപര്) പാപ്പാെയയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ (... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും /
ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമതര്ാ
െനയും / ... െമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ... െമതര്ാെനയും / മെറ്റലല്ാ െമതര്ാ
ന്മാെരയും / േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്ന എലല്ാവെരയും /
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിതത്തിെല വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ േജാലിെചയയ്ുന്നവർ /
േസ്നഹത്തിെന്റയും േസവനത്തിെന്റയും േപര്ഷിതരായി പര്േശാഭിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ / സമൃദ്ധമായി നല്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട ഇടവക സമൂഹത്തിെന്റ ഇടയനും നാഥനുമായ
മിശിഹാേയ / പര രം േസ്നഹിച്ചും സഹകരിച്ചും / കുടുംബാരൂപിയിൽ
ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങെള എലല്ാവെരയും സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങെള നിരന്തരം പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താേവ / ആത്മി
കവും ഭൗതികവുമായ നന്മകളാൽ ǌങ്ങളുെട ഇടവകെയ അനുഗര്ഹിക്ക
ണെമന്നും / അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്തിനായുള്ള ǌങ്ങളുെട ഉദയ്മങ്ങെള
വിജയിപ്പിക്കണെമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: എലല്ാവരുെടയും രക്ഷ ായി ജീവനർപ്പിച്ച മിശിഹാേയ /
ǌങ്ങേളാെടാപ്പം ജീവിക്കുന്ന നാനാജാതിമതസ്ഥരായ ǌങ്ങളുെട
സേഹാദരങ്ങെള / സതയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കണെമന്നും /
ആത്മീയനന്മകളാൽ സമ്പന്നരാക്കണെമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: തിരുസഭെയ സ്ഥാപിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ൈദവേമ / ǌങ്ങെള
ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / അങ്ങു നിേയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ൈവദികെരയും സനയ്സ്തെരയും / സഭാപരമായി ǌങ്ങെള
നയിക്കാൻേവണ്ട / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി അനുഗര്ഹിക്കണ
െമന്നും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമന്നും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗങ്ങൾ / മൗനമായി ൈദവ
സന്നിധിയിൽ നമുക്കു സമർപ്പിക്കാം.

(അ സമയെത്ത മൗനപര്ാർഥന േശഷം)
ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്തെരയും / പിതാ
വിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കര്ത്താേവ / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: നലല് ഇടയനായ കർത്താേവ / ǌങ്ങളുെട ഇടവകെയയും
അതിെല ഓേരാ കുടുംബെത്തയും വയ്ക്തികെളയും / അങ്ങയുെട മുമ്പിൽ
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എലല്ാ കുടുംബങ്ങളിലും അേങ്ങ േസ്നഹവും
ശാന്തിയും വർഷിക്കണേമ. ഇടവകയുെട െപാതുനന്മ േവണ്ടി അധവ്ാനി
ക്കുന്ന എലല്ാവെരയും അനുഗര്ഹിക്കണേമ. േരാഗികെള സുഖെപ്പടുത്തു
കയും ദരിദര്െര സംരക്ഷിക്കുകയും / േവദനിക്കുന്നവെര ആശവ്സിപ്പിക്കു
കയും െചയയ്ണേമ. അങ്ങയുെട അരൂപിയിലും ജീവനിലും അനുദിനം
വളർന്നുവരാൻ / ǌങ്ങെള എലല്ാവെരയും ശക്തരാക്കണേമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
----------------------------

(കാേറാസൂസാെയത്തുടർന്നു മദ്ബഹയുെട വിരി നീക്കുന്നു.)
--------------- റാസ ് ---------------

(ആർച്ച്ഡീക്കൻ സല്ീവാ കാർമികെനയും കാർമികൻ അത് ഒന്നാം
ശുശര്ൂഷിെയയും ഏ ിക്കുന്നു. ആർച്ച്ഡീക്കൻ സുവിേശഷഗര്ന്ഥ
െമടുത്തു കാർമികെനയും കാർമികൻ അതു രണ്ടാംശുശര്ൂഷിെയയും
ഏ ിക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷികൾ ബലിപീഠത്തിങ്കൽെചന്നു മുഖാമുഖം
നി ക്കുന്നു. കാർമികനും ആർച്ച്ഡീക്കനും സമൂഹേവദിയിൽ കുരിശ
ടയാളമുള്ള വിരിപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു മദ്ബഹയിങ്കേലക്കു
തിരിഞ്ഞു നി ക്കുന്നു).
--------------------

ൈകവ

പര്ാർഥന

ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നിങ്ങള്
ൈകവ ിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിന്.
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(എലല്ാവരും തലകുനിച്ച് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുന്നു.)
ǌായറാഴ്ചകളില്
കാർമി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) കര്ത്താേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / അങ്ങ
യുെട അഭിഷിക്തന് കഠിനമായ പീഡകളനുഭവിച്ചു വീെണ്ടടുത്ത / അജഗ
ണമായ പരിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭ അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ൈദവസവ്ഭാ
വത്തില് അങ്ങുമായി ഒന്നായിരിക്കുന്ന / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാ
വരത്താല് / യഥാര്ഥ പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റ പദവികള് ൈകവ വഴി
നല്കെപ്പടുന്നു. വിശവ്ാസികള്ക്ക് ആത്മീയശുശര്ൂഷ െചയയ്ുന്നതിനു /
പരിശുദ്ധമായ സഭാശരീരത്തിെല സവിേശഷാംഗങ്ങളാകാന് / നിസാ
രരും ബലഹീനരുമായ ǌങ്ങെള / അങ്ങു കാരുണയ്ാതിേരകത്താല്
േയാഗയ്രാക്കി. കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളില് നിറ
കയും / അങ്ങയുെട ദാനങ്ങള് ǌങ്ങളുെട കരങ്ങള്വഴി വര്ഷിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. അങ്ങയുെട കാരുണയ്വും അനുഗര്ഹവും / ǌങ്ങളുെടയും
അങ്ങു െതരെഞ്ഞടുത്ത ഈ ജനത്തിെന്റയുംേമല് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.
സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലും വലിയ േനാമ്പിലും
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, സാർവതര്ികവും ൈശല്ഹി
കവുമായ സഭയുെടേമല് / അങ്ങയുെട കരുണനിറഞ്ഞ വലംൈക നീട്ട
ണേമ. ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ സകല വിപത്തുകളില്നിന്നും അതിെന
സംരക്ഷിക്കണേമ. ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടും വിശുദ്ധിേയാടുംകൂെട /
അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ശുശര്ൂഷെചയയ്ാന് / ǌങ്ങെളലല്ാവെരയും ദയാ
പൂർവം േയാഗയ്രാേക്കണേമ.
കാർമി: (ഉയർന്ന സവ്രത്തിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌങ്ങ
െളലല്ാവരും ഒന്നുേചര്ന്ന് / അങ്ങെയ ǌങ്ങളുമായി രമയ്തെപ്പടുത്തുന്ന
നീതിയുെട പര്വൃത്തികളാല് / ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങെയ യേഥാ
ചിതം പര്ീതിെപ്പടുത്താന് / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അേങ്ങക്കു
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം
സമര്പ്പിക്കാന് / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെന്റ അടയാളത്താല്
മുദര്ിതരാകുകയും െച വര് / ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂെട വിശുദ്ധ
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രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളെട്ട. നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം സമാധാനം
നേമ്മാടുകൂെട.

(റാസ ഇെലല്ങ്കിൽ േപജ് 146 കാണുക)
--------------- റാസ ് ---------------

(ഒന്നാംശുശര്ൂഷി രണ്ടാംശുശര്ൂഷിയിൽനിന്നു സുവിേശഷഗര്ന്ഥം
ചുംബിച്ചു സവ്ീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാംശുശര്ൂഷി ഒന്നാംശുശര്ൂഷിയിൽ
നിന്നു സല്ിവാ ചുംബിച്ചു സവ്ീകരിക്കുന്നു. അവ രണ്ടും ബലിപീഠ
ത്തിൽ വച്ചേശഷം ജനങ്ങൾക്കഭിമുഖം നിന്നുെകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: നിന്നുെട ൈവദികരണിയും നീതി; നിൻ വിശുദ്ധർ മഹിമാവും
ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെന്നത്തി ൈവദികൻ
സവ്ർഗേത്തക്കു കരങ്ങളുയർത്തിയവൻ റൂഹാെയ
പര്ർഥനേയാെട ക്ഷണിപ്പൂ; സവ്ർഗത്തിൽ നിന്നുമിതാ
റൂഹാ വന്നു വസിച്ചു, മിശിഹാതൻ തിരുഗാതര്ം
പാവനമാക്കുകയാണീയാഗത്തിൽ + തൻേശാണിതവും.

(കാർമികൻ മുട്ടുകുത്തി വിരിപ്പിേന്മൽ മൂന്നുപര്ാവശയ്ം ചുംബിക്കുന്നു.
എഴുേന്നറ്റതിനുേശഷം തൻേശാണിതവും എന്നു പാടുേമ്പാൾ
ആശീർവദിക്കുന്നു. വലതുവശേത്തക്കു േപാകുന്നു. വിരിപ്പിെന്റ മൂന്നു
വശത്തും ഇതാവർത്തിക്കുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: കൂടാരത്തിൽ െചെന്നത്തീടാം, അവെന വണങ്ങീടാം
ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെന്നത്തി ൈവദികൻ ...

(വലതുവശേത്തക്കു േപാകുന്നു).
കാർമി: താതനുമതുേപാലാത്മജനും / ദിവയ്റൂഹാ ം സ്തുതിെയന്നും.
ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെന്നത്തി ൈവദികൻ ...

(വലതുവശേത്തക്കു േപാകുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: ആദിമുതൽേക്ക എെന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മൻ.
ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെന്നത്തി ൈവദികൻ ...
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(മധയ്ത്തിൽ വന്നു നി ക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ശുശര്ൂഷികൾ ബലിപീഠ
ത്തിങ്കേലക്കു തിരിഞ്ഞു തലകുനിച്ചുെകാണ്ടു പാടുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: ഇന്നും എന്നും എേന്നക്കും, കർത്താവാം മിശിഹാേയ,
നിൻ കാരുണയ്മതിൻ വലതുകരം നീട്ടണേമ.
നിന്നജഗണമിവരിൽ ആശിസുകേളകിടുവാൻ
നിൻ കാരുണയ്മനന്തം കർത്താേവ, ǌങ്ങെള നീ
ദുഷ്ടാത്മാവിൻ ൈകകളിെലാരുനാളും ഏ ിക്കരുേത.

(കാർമികനുേനേര തിരിഞ്ഞുനിന്നുെകാണ്ടു പാടുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: കരുണാമയനാം കർത്താേവ, ശിഷയ്ഗണത്തിനു ന ിയതാം
വാഗ്ദാനം നീ കരുണെയാേട, ǌങ്ങൾക്കും നല്കീടണേമ.
കാർമി: കണ്ടാലും ǌാെനന്നാളും, േലാകാന്തയ്ം വെരെയെന്നന്നും
നിങ്ങേളാെടാത്തു വസിച്ചീടും, നിങ്ങേളാെടാത്തു വസിച്ചീടും (3).
ശുശര്ൂഷി: കർത്താേവ നീെയന്നാളും, ശല്ീഹേരാെടാത്തു വസിച്ചതുേപാൽ
ǌങ്ങേളാെടാത്തു വസിക്കണേമ, നിൻ കൃപെയന്നും ചിന്തണേമ. (3)

(ഈ ഗീതം ആവർത്തിക്കുന്ന ഓേരാ പര്ാവശയ്വും ശുശര്ൂഷികൾ
അല്പാല്പം നടന്നു കാർമികെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്നു. അവർ
വിരിപ്പിെന്റ കിഴക്കുവശത്തു കാർമികന് അഭിമുഖം നി ക്കുന്നു.
അനന്തരം എലല്ാവരും േചർന്നു പാടുന്നു).
എലല്ാവരും: നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിൻ,
നന്ദി പറഞ്ഞു നമിച്ചിടുവാൻ
ദുഷ്ടെന ദൂെരയകറ്റണേമ, ശാന്തിദമാം ദിനേമകണേമ.

(എലല്ാവരും മുട്ടുകുത്തി വിരിപ്പിേന്മൽ മുത്തുന്നു. അതിനുേശഷം
കാർമികൻ െചാലല്ുന്നു).
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം നിങ്ങളുെട ശുശര്ൂഷ
സവ്ീകരിക്കെട്ട. സകലവിധ വരങ്ങളുംെകാണ്ട് അവിടുന്നു നിങ്ങെള
അലങ്കരിക്കെട്ട.

(എലല്ാവരും എഴുേന്നൽക്കുന്നു).
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം / തെന്റ കൃപാതിേരക
ത്താൽ നാെമലല്ാവേരാടുംകൂെട എേപ്പാഴുമുണ്ടായിരിക്കെട്ട.
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(ആർച്ച്ഡീക്കനും ശുശര്ൂഷികളും കാർമികെന്റ തിരുവസ്ത്രം മുത്തുന്നു.
അനന്തരം മദ്ബഹയിേലക്കു േപാകുന്നു.)
---------- റാസയുെട പര്േതയ്ക ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു ---------(ǌായറാഴ്ചകളിലും കടമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും േസ്താതര്ക്കാഴ്ചെയടു
ക്കുന്നു. അേപ്പാൾ സമൂഹം ഇരുന്നുെകാണ്ടു ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം
ആലപിക്കുന്നു. കാർമികൻ േപജ് 160െല പര്ാർഥനകൾ ഉപേയാ
ഗിച്ചു കാഴ്ചവ ് നടത്തുന്നു).

ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം

(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)

െപാതുവായുള്ളത് - േപജ് 147
മരിച്ചവരുെട ഓര്മ - േപജ് 147
മംഗളവാർത്തക്കാലം - േപജ് 148
പിറവിക്കാലം - േപജ് 148
ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ് 148
ദനഹാക്കാലം - േപജ് 149
േനാമ്പുകാലം - േപജ് 149
ഉയിർപ്പുകാലം - േപജ് 149
പുതുǌായർ (ഉയിർപ്പു രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 150
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം)- േപജ് 150
ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 150
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ (ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 151
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ (രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 151
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (രണ്ടാംവയ്ാഴം) - േപജ് 151
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ (മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 152
ൈകത്താക്കാലം - േപജ് 152
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ - േപജ് 152
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 153
രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6) - േപജ് 153
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച (െസ റ്റംബർ 14) - േപജ് 153
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ (പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 154
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15) - േപജ് 154
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8) - േപജ് 155
അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ് 155
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മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ - േപജ് 155
യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ (മാർച്ച്-19, േമയ് -1) - േപജ് 156
വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ (ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 156
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ (ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി) -േപജ് 156
മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ് 157
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ (ൈകത്താ ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 157
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ (ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 157
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ് (ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസം. 26) - േപജ് 158
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ് 158
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ് 159
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 159
നിനിേവ ഉപവാസം (വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്) - േപജ് 159
ജൂബിലി - േപജ് 160
ഇടവകദിനം - േപജ് 160

െപാതുവായുള്ളത്
കർത്താവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെപ്പട്ടു.

മിശിഹാകർത്താവിൻ, തിരുെമയ് നിണവുമിതാ
പാവനബലിപീേഠ, േസ്നഹഭയങ്ങേളാടണയുകനാ
മഖിലരുെമാന്നായ് സന്നിധിയിൽ
വാനവനിരെയാടു േചർേന്നവം, പാടാം ൈദവം പരിശുദ്ധൻ
പരിശുദ്ധൻ, നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ.

ദരിദര്ർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകും

(േപജ് 161 കാണുക)

മിശിഹാകർത്താവിൻ ...

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
അങ്ങയുെട പര്ീതിക്കു പാതര്ീഭൂതനായവൻ ഭാഗയ്വാൻ

പര്തിഫലേമകീടാൻ, നീതിവിധിക്കായ് നീ
ആഗതനാകുേമ്പാൾ, നന്മകെളാപ്പം തിന്മകളും
േനാക്കി വിധിക്കും േവളയതിൽ
നിണഗാതര്ങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളും, ǌങ്ങൾ നിൻ കൃപ കാണെട്ട
നാഥാ നീ, നിതയ്ം വിധിയാളൻ.

വാേക്കാ പര്സംഗേമാ ഇലല്.

പര്തിഫലേമകീടാൻ ...

(പകരം)

(േപജ് 161 കാണുക)
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കാർമി:
നിതയ്പിതാേവ, ൈകെക്കാള്ളണേമ / ǌങ്ങളണ ം ദിവയ്ബലി
നിൻ തിരുസുതനാമീേശാവഴിയായ് / ൈകെക്കാള്ളണമീ ദിവയ്ബലി.
സമൂഹം: നിതയ്പിതാേവ ...
ǌങ്ങെളെയാന്നായ് നിൻ തിരുമുമ്പിൽ / കാഴ്ചയണ ന്നാദരവായ്
ദിവയ്നിണത്താൽ മർതയ്ഗണത്തിൻ / മലിനതെയലല്ാം കഴുകണേമ.

(േപജ് 161 കാണുക)

മംഗളവാർത്തക്കാലം

നിനക്കു ǌാൻ സമാധാനം ആശംസിക്കും

ൈദവികവചനങ്ങൾ, മറിയം േകൾക്കുകയാൽ
ധനയ്ത ൈകവന്നു, ൈദവകുമാരനു മാതാവായ്
മറിയം പാവന റൂഹായാൽ
മർതയ്നു ശാന്തി പകർന്നിടുവാൻ, നിതരാം രക്ഷ പുലർത്തിടുവാൻ
വന്നവനാം, നിെന്ന വാഴ്ത്തീടാം.

നിെന്റ ശക്തിയാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകെട്ട.
ൈദവികവചനങ്ങൾ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

പിറവിക്കാലം

ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുവിൻ.

ധരയും വാനിടവും, നിെന്ന വണങ്ങുന്നു
നാഥാ സകേലശാ, കനയ്ാതനയൻ വഴിയന്നീ
ഭൂമിെയ നൂതനമാക്കീ നീ
വാനവദൂതർ ശാന്തിയുമായ്, വാനിൽ വന്നു നിരന്നേപ്പാൾ
പൂരിതമായ് േലാകം കൃപയാേല.

സവ്ർഗം സേന്താഷിക്കുകയും ഭൂമി ആഹല്ാദിക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
ധരയും വാനിടവും ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ദനഹാത്തിരുനാൾ
(ജനുവരി 6)

കർത്താവിെനാരു പുതിയ കീർത്തനം പാടുവിൻ

രക്ഷാകരമേലല്ാ, ജീവിതമീയുലകിൽ
നാഥൻ വഴിയായി, ഭൂമുഖമാെക നവീകൃതമായി
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മാേമ്മാദീസാ ൈകെക്കാൾെക
പാവനറൂഹാ വന്നേപ്പാൾ, തര്ീതവ്ം രഹസയ്ം െവളിവാക്കി
സുതനിവനിൽ, പര്ീതൻ ǌാെനന്നും.

ഭൂമിയും അതിെല വസ്തുക്കളും അവയിെല നിവാസികളും
രക്ഷാകരമേലല്ാ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ദനഹാക്കാലം
കർത്താവിെനാരു പുതിയ കീർത്തനം പാടുവിൻ

േയാർദാൻ തീരത്തായ്, കണ്ടു ജനനിരകൾ
അത്ഭുതമുന്നതമാം, സവ്ർഗത്തിൻ െപാൻവാതിലുകൾ
മഹിമേയാടന്നു തുറന്നേലല്ാ.
മാടപര്ാവിൻ രൂപത്തിൽ, റൂഹാ താെഴയിറങ്ങുന്നു
പര്ിയസുതനിൽ, പര്ീതൻ ǌാെനന്നും.

ഭൂമിയും അതിെല നിവാസികളും
േയാർദാൻ തീരത്തായ് ...

േനാമ്പുകാലം

(േപജ് 161 കാണുക)

വരുവിൻ, നമുക്കു കർത്താവിെന വാഴ്ത്താം.

പാവനമാക്കീടാം, മർതയ്വിചാരങ്ങൾ
വിനയെമാെടന്നാളും, അനുതാപത്തിൻ കണ്ണീരാൽ
പാപക്കറകൾ കഴുകീടാം.
ആത്മാവിൽ നിറയും താപം, ഏകാം ഈേശാമിശിഹാ ായ്
േവദികയിൽ ബലിയായർപ്പിക്കാം.

ൈദവേമ, നിർമലമാെയാരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണേമ.
പാവനമാക്കീടാം ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ഉയിർപ്പുകാലം
കർത്താവിെന ǌാെനന്നും പുകഴ്ത്തും.

കുരിശിൽ മരണത്താൽ, രക്ഷ പകർന്നവനാം
മിശിഹാനാഥാ നിൻ, ഉത്ഥാനത്താൽ മൃതെരലല്ാം
ജീവൻ േനടുെന്നാരുേപാെല
സവ്ന്തം തനയെന രക്ഷ ായ്, താതാ പാരിലയച്ചു നീ
തിരുനാമം വാഴ്ത്താമനുേവലം.
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അവിടുെത്ത മഹതവ്പൂർണമായ നാമം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.
കുരിശിൽ മരണത്താൽ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

പുതുǌായർ

(ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ)
ൈധരയ്ം അവലംബിക്കുവിൻ, ദൃഢചിത്തരാകുവിൻ

സ്നാനം വഴിയായി, നിർമലഭാവത്തിൻ
െവണ്മെയഴും വസ്ത്രം, ൈകവന്നതുനാേമാർത്തീടാം.
തിരുവചനങ്ങൾ കാത്തിടുവാൻ, ദൂെരയകറ്റാം പാപങ്ങൾ
നിതയ്ം വിനയെമാെടന്നാളും
ബലിയിൽ നാം, സവ്യമിന്നർപ്പിക്കാം.

അവിടുെത്ത മഹതവ്പൂർണമായ നാമം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.
സ്നാനം വഴിയായി, ...

(േപജ് 161 കാണുക)

സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ
(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)

എതര് വിശിഷ്ടവും സേന്താഷപര്ദവുമാണ്.

സമമെലല്ാരുനാളും, േമാശെയാരുക്കിയതാം
നിസ്തുല കൂടാരം, സവ്ർഗാേരാഹിത നാഥൻ തൻ
നിതയ്മേനാജ്ഞ വിശുദ്ധ സ്ഥലം
ശാശവ്ത രാജയ്െമാരുക്കാനായ്, നാഥൻ വാനിലണഞ്ഞേലല്ാ
പാടീടാം, ൈദവം പരിശുദ്ധൻ.

യാേക്കാബിെന്റ എലല്ാ വാസസ്ഥലങ്ങെളയുംകാൾ
സീേയാെന്റ കവാടങ്ങൾ കർത്താവു േസ്നഹിക്കുന്നു
സമമെലല്ാരുനാളും ...

ശല്ീഹാക്കാലം

(േപജ് 161 കാണുക)

എെന്റ രാജാവായ കർത്താേവ, ǌാനങ്ങെയ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും

മിശിഹാകർത്താേവ, പാവനസഭെയ നീ
കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചു, രക്തം ചിന്തിയുമതുേപാെല
ഗാതര്ം ബലിയായർപ്പിച്ചും
ǌങ്ങളിതാ തിരുസന്നിധിയിൽ, വാഴ്ത്താം വാനവേരാെടാപ്പം
എെന്നന്നും നാഥാ തിരുനാമം.
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ǌങ്ങെള െവറുത്തവരിൽനിന്നു നീ ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചു.
മിശിഹാകർത്താേവ ...

പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ

(േപജ് 161 കാണുക)

(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
കർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ

സ്തുതികളണച്ചീടാം, താതനുമതുേപാെല
സുതനും റൂഹാ ം, ൈദവം മാനവനഗര്ാഹയ്ൻ
മഹിമകൾ പാടി വണങ്ങീടാം, തര്ീതവ്ത്തിെന നാമാദരവായ്
നിതയ്ം േതടാം ബലിപീേഠ
വാഴ്ത്തീടാം ൈദവം പരിശുദ്ധൻ.

എലല്ാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുെത്ത വിശുദ്ധനാമെത്ത
എേന്നക്കും വാഴ്ത്തെട്ട.
സ്തുതികളണച്ചീടാം...

(േപജ് 161 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

അവിടുന്നു ഭൂമിെയ അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു.

സകലം ൈദവത്തിൻ, ക നയാലേലല്ാ
സൃഷ്ടമതായുലകിൽ, തൻതിരുനാമം കീർത്തിക്കാൻ
ശക്തിപകർന്നൂ സകലർക്കും, േസ്നഹമേഹശവ്രനലിേവാെട.
നല്കീ നിർമല വരദാനം;
പരിശുദ്ധൻ ൈദവം പരിശുദ്ധൻ.

യുഗങ്ങൾക്കു മുൻേപ ആയിരിക്കുന്നവൻ
സകലം ൈദവത്തിൻ...

(േപജ് 161 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)

അവിടുെത്ത സ്തുതിച്ചുെകാണ്ടു ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ

മിശിഹാനാഥെന നാം, വാഴ്ത്താം വിനയെമാേട
ശബ്ദമുയർത്തിമുദാ, നിതയ്വിനീതൻ തിരുനാഥൻ
മർതയ്നു രക്ഷപകർന്നേലല്ാ
ജീവൻ പകരും പാവനമാം, ഗാതര്ം ഭക്ഷണമായ് നല്കി
തിരുരക്തം രക്ഷാപാനീയം.
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െകാമ്പും കാഹളവും മുഴക്കി, രാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ആനന്ദപൂർവം ആർപ്പുവിളിക്കുവിൻ.
മിശിഹാനാഥെന നാം...

(േപജ് 161 കാണുക)

തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)
അവിടുെത്ത സ്തുതിച്ചുെകാണ്ടു കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുവിൻ.

മിശിഹാനാഥെന നാം, വാഴ്ത്താമുച്ചത്തിൽ
കൃപകൾ േനടിടുവാൻ, മന്നിൽ നമ്മുെട രക്ഷ ായ്
വിനയം പുല്കീ തിരുനാഥൻ, േസ്നഹം നിറയും തിരുഹൃദയം.
നല്കീ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ
മർതയ്നു നൽശരണം തിരുഹൃദയം.

െകാമ്പും കാഹളവും മുഴക്കി രാജാവായ കർത്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
ആനന്ദപൂർവം ആർപ്പിടുവിൻ.
മിശിഹാനാഥെന നാം, ...

ൈകത്താക്കാലം

(േപജ് 161 കാണുക)

കർത്താവിെന്റ മാലാഖമാേര, അവിടുെത്ത വാഴ്ത്തുവിൻ

നിതരാം വാഴ്ത്തുന്നു, വാനവനിരെയാന്നായ്
പാവനതര്ീതവ്െത്ത, കിന്നരനിരകൾ മീട്ടുന്നു
േകര്ാേവന്മാരുെട ൈസനയ്ങ്ങൾ
ആരാധയ്ൻ നീ സകേലശാ, എന്നും വന്നണയാം ǌങ്ങൾ
നിൻ ബലിയിൽ, സതതം േചർന്നീടാൻ.

അവെന്റ അഭീഷ്ടം നിറേവറ്റുന്ന ശുശര്ൂഷികൾ.
നിതരാം വാഴ്ത്തുന്നു ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

ബലിയായ് നല്കീ നീ, നാഥാ സകേലശാ
നിൻതിരുസൂനുവിെന, നിർമലമാെയാരു ഹൃദയവുമായ്
പാപമകന്ന കരങ്ങളുമായ്
ദിവയ്വിരുന്നിൽ േചർന്നിടുവാൻ, നിതയ്ം സന്നിധിയണയുന്നു
വാഴ്ത്തീടാം, നാഥാ നിൻ നാമം.
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കർത്താവു കളങ്കമറ്റ ൈകകളും നിർമലമായ ഹൃദയവും ഉള്ളവൻ.
ബലിയായ് നല്കീ നീ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
എെന്റ കർത്താവായ രാജാേവ, നിെന്ന ǌാൻ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും.
മിശിഹാരാജാേവ, നിൻ തിരുരക്തത്താൽ
സഭെയ പാലിച്ചു, നല്കണേമ നിൻ കാരുണയ്ം
തിരുഹിതെമന്നും നിറേവറ്റാൻ
നിർമലമായ മനേസാേട, ǌങ്ങൾ തിരുബലിയർപ്പിക്കാം
സ്തുതിപാടും, നാഥൻ പരിശുദ്ധൻ.

ǌങ്ങളുെട ശതര്ുക്കളിൽനിന്നു നീ ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചു.
മിശിഹാരാജാേവ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

എെന്തന്നാൽ ജീവെന്റ ഉറവിടം അങ്ങയുെട അടുക്കലുണ്ട്.

മിശിഹാകർത്താേവ, ദിവയ് മഹതവ്ത്താൽ
ശാന്തി പകർന്നൂ നീ, തിന്മകൾ ദൂെരയകറ്റിടുവാൻ
നിതയ്െവളിച്ചം നല്കീ നീ.
ൈദവസവ്ഭാവം െതളിവാക്കീ, പാടാം സ്തുതികൾ നിരനിരയായ്
ദിവയ്ം നിൻ, രൂപാന്തരഭാവം.

അങ്ങയുെട ആനന്ദധാരയിൽനിന്ന് അവർ പാനം െചയയ്ും.
മിശിഹാകർത്താേവ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 14)

എെന്റ രാജാവും ൈദവവുമായ അങ്ങെയ ǌാൻ പുകഴ്ത്തും.

കുരിശിൻ രഹസയ്ങ്ങൾ, ഭൂമിയിെലെങ്ങങ്ങും
േഘാഷിതമാകുന്നു, സൃഷ്ടികെളലല്ാം േമാദത്തിൻ
തിരമാലകളിൽ മുഴുകുന്നു.
മിശിഹാനാഥൻ േലാകത്തിൽ, നിതരാം കീർത്തിതനാകുന്നു
സല്ീവാെയ, വാഴ്ത്താം സാേമാദം.
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അവിടുെത്ത മഹതവ്ം ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും.
കുരിശിൻ രഹസയ്ങ്ങൾ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾ
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ

(പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി)
(രീതി: മിശിഹാകർത്താേവ, നരകുലരക്ഷകേന ...)
അേപ്പാൾ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പര്േഘാഷിക്കെപ്പട്ടു
കനയ്കയാം ജനനീ ധനയ്തയാർന്നവേള,
താവകസൗഭാഗയ്ം കീർത്തിതെമെന്നന്നും
ൈദവകുമാരനു ജന്മം നീ നല്കിയ ഭാഗയ്വതി.

സകല തലമുറകളും നിെന്ന ഭാഗയ്വതിെയന്നു കീർത്തിക്കും.
പര്ാർഥിക്കണമേമ്മ, സദയം ǌങ്ങൾക്കായ്
പര്ിയസുതേനാെടന്നും ഭാഗയ്െമഴുന്നവേള,
നന്മകൾ നിറയും കാലങ്ങൾ ǌങ്ങൾേക്കകിടുവാൻ.

(േപജ് 161 കാണുക)

മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം

(ഓഗസ്റ്റ് 15)
(രീതി: മിശിഹാകർത്താവിൻ തിരുെമയ് ...)
വരുവിൻ, ശര്വിക്കുവിൻ, ǌാൻ നിങ്ങേളാടു വിവരിച്ചു പറയാം.

മരണം ൈദവത്തിൻ, സുതനും ൈകെക്കാണ്ടു
നിർമലഗാതര്ത്തിൽ, ൈദവകുമാരൻ ക ിച്ചു
വാനവേരാടായ് പര്ിയേമറും
തന്നുെട ജനനീഗാതര്െത്ത, വിണ്ണിൽ കൃപയിലുയർത്തിടുവാൻ
തിരുജനനി, സവ്ർഗാേരാപിതയായ്.

സകല ജനതകളും ഇതു ശര്വിക്കെട്ട.
മരണം ൈദവത്തിൻ ...

(േപജ് 161 കാണുക)
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മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 8)

വരുവിൻ, നമുക്കു കർത്താവിെന വാഴ്ത്താം.

സ്തുതികൾ പാടീടാം, തെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ
നീതിെയഴുന്നവെര, േചർത്തവനായ് നാമാദരവായ്
വന്നു പിറന്നാവംശത്തിൽ, ൈദവകുമാരൻ പൂജിതമാ
വംശം, കനയ്ാജനനിെയ നാം
വാഴ്ത്തീടാം, ജനനത്തിരുനാളിൽ.

സ്തുതി അവനു േയാജയ്മാകുന്നു.
സ്തുതികൾ പാടീടാം, ...

(േപജ് 161 കാണുക)

അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(ഡിസംബർ 8)

അേങ്ങക്കു ǌാൻ േസ്താതര്ബലികൾ സമർപ്പിക്കും.
ൈദവപിതാേവ നിൻ, സുതനുെട ദിവയ്ബലി
ǌങ്ങളുമർപ്പിപ്പൂ, പര്ിയജനനിക്കരുളീ നീ
നന്മകളനവധി കരുണെയാെട
നിെന്റ മഹതവ്ം കീർത്തിപ്പൂ
ǌങ്ങൾ നന്ദിെയാടാദരവായ്
വാഴ്ത്തുന്നു കനയ്ാമറിയെത്ത.

അവർ േസ്താതര്ബലികൾ അവിടുേത്തക്കു സമർപ്പിക്കെട്ട.
ൈദവപിതാേവ നിൻ, ...

(േപജ് 161 കാണുക)

മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ
അേപ്പാൾ ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ പര്േഘാഷിക്കെപ്പട്ടു.

ധേനയ് കനയ്ാംേബ, മന്നിൽ ഭാഗയ്വതീ
വാഴ്ത്തുകയായ് ǌങ്ങൾ, നല്കീ നിതയ്സമുന്നതനാം
വിണ്ണിൻ നാഥനു ജന്മം നീ.
എന്നുമനുഗര്ഹപൂരിതയാം, നിന്നിൽ ǌങ്ങൾ േതടുന്നു
ൈദവത്തിൻ, ദാനം ചിരകാലം.
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അവേനാടു പര്ാർഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ.

ഭാഗയ്െമഴുന്നവളാം, കനയ്ാമാതാേവ
ഭൂമിയിൽ നിെന്നന്നും യുദ്ധവുമതുേപാൽ ശതര്ുതയും
നീക്കണമേങ്ങ പര്ാർഥനയാൽ
വത്സരെമലല്ാം നന്മകളാൽ, നിറയാൻ കനിയണമനുനിമിഷം
തിരുസുതനിൽ, അഭയം േതടുന്നു.

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(മാർച്ച് 19, േമയ് 1)

നീതിമാെന്റ സ്മരണ എന്നും നിലനി ക്കും.

ഈേശാമിശിഹാതൻ, പാലകനാം താതാ,
ധനയ്ൻ യൗേസേപ്പ, ഈേശാതൻ തിരുബാലയ്ത്തിൽ
സംരക്ഷിച്ചു നീ, യതുേപാൽ
കരുണെയാെടന്നും കാക്കണേമ, മന്നിൽ നിതയ്ം ǌങ്ങെളയും
മഹിതം നിൻ, കനിവിൻ പര്ാർഥനയാൽ.

ൈദവതിരുമുമ്പിൽ എേന്നക്കും അവൻ വസിക്കുന്നു.
ഈേശാ മിശിഹാതൻ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

വരുവിൻ, ൈദവത്തിെന്റ പര്വൃത്തികൾ കാണുവിൻ.

ഈേശാമിശിഹാതൻ, ശിരസു നമിച്ചേലല്ാ
സ്നാനം ൈകെക്കാള്ളാൻ, േയാഹന്നാേനാ െചാലല്ുകയായ്
േയാഗയ്ത െതലല്ുെമനിക്കിലല്.
സമ്മതമാകുകയിന്നിേപ്പാൾ, നല്കാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം നീ
േയാഹന്നാൻ സ്നാനം നല്കിയുടൻ.

വരുവിൻ, അവിടുെത്ത പര്വൃത്തികൾ ǌാൻ വിവരിക്കാം.
ഈേശാ മിശിഹാതൻ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

എെന്റ രാജാവായ കർത്താേവ, ǌാനങ്ങെയ പാടിപ്പുകഴ്ത്തും.
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ശല്ീഹന്മാരാകും, പേതര്ാസ് പൗേലാസിൻ
ഓർമ ദിനത്തിൽ നാം, പര്ാർഥന സാദരമർപ്പിക്കാം
വാനവനിരെയാടു േചർേന്നവം.
കർത്താേവ നീ തിരുസഭെയ, നിതയ്ം കാക്കണമലിേവാെട
സവ്ർഗത്തിൽ, വാഴ്ത്താനവെരാപ്പം

അവെന്റ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ അവെന്റ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി.
ശല്ീഹന്മാരാകും, പേതര്ാസ് ...

(േപജ് 161 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന
(ജൂൈല 3)

നീ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും, നിനക്കു നന്മവരും.

മഹിയിൽ നിൻ ജന്മം, മഹിതം ധീരവുമാം
േതാമ്മാശല്ീഹാേയ, ഭാഗയ്െമഴുന്നവനേലല്ാ നീ
ർശിച്ചീടാനായേലല്ാ.
മിശിഹാതന്നുെട പാർശവ്ത്തിൽ, താതാനിന്നുെട വിശവ്ാസം
നിസ്തുലമാം, വാഴ്ത്താം നിൻ നാമം.

എെന്റ അസ്ഥികൾ പര്േഘാഷിക്കും.
മഹിയിൽ നിൻ ജന്മം ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
ഭൂമിയിെലങ്ങും അതയ്ുന്നതൻ

മഹിമാപൂരിതനാം, ബലവാനങ്ങേലല്ാ
നാഥാ സകേലശാ, ബലിപീഠം നിൻ മഹിമകളാൽ
നിറയുെന്നന്നും കർത്താേവ.
വിജയം നല്കി വളർത്തുന്നു, ധരയിൽ നല്കുക നവശാന്തി
മലരണിയാൻ, വിണ്ണിൻ സൗഭാഗയ്ം

മഹതവ്വും ബഹുമാനവും അവെന അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മഹിമാപൂരിതനാം ...

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

കർത്താവിെന്റ മാലാഖമാേര, അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ
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വിജയം േനടീടാൻ, ജീവിത വീഥികളിൽ
പര്ഭയായ് സുകൃതങ്ങൾ, വാനവവൃന്ദം മാതൃകയായ്
സുവിേശഷകേര, നിങ്ങൾക്കായ്
നല്കൂ ൈദവിക ദാനങ്ങൾ, കൃപയാൽ ഇന്നീേയാർമദിനം
ǌങ്ങൾക്കായ്, നിതരാം പര്ാർഥിപ്പിൻ.

നീതിമാന്മാേര, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ
വിജയം േനടീടാൻ, ...

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(േപജ് 161 കാണുക)

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)
ǌാൻ അവെന എെന്റ ആദയ്ജാതനായി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചു.
മിശിഹാനാഥന്നായ്, രക്തമണിഞ്ഞവനാം
എസ്തപ്പാേനാസിൻ, മഹിമകൾ പാടി വണങ്ങീടാം
മാധയ്സ്ഥയ്ം നാം േതടീടാം.
സവ്ർഗീേയാജവ്ലമണവറയിൽ, മകുടം ചൂടി വിളങ്ങീടും
പൂജിതനീ ഭൂവിൻ മഹിതാത്മൻ.

കർത്താവിേനാട് അേപക്ഷിക്കുകയും
അവെന്റ സന്നിധിയിൽ പര്ാർഥിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ
മിശിഹാനാഥന്നായ്, ...

രക്തസാക്ഷികൾ

(േപജ് 161 കാണുക)

(വിശുദ്ധ െസബസ്തയ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,
വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് - ഏപര്ിൽ 24 തുടങ്ങിയവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്).
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദര്യുണർന്നേങ്ങ....)
അവർ കർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ.

നിതയ്മേനാഹര പറുദീസാ
േനടിെയാരാനിണസാക്ഷികൾ തൻ
ഓർമയിലാഹല്ാദിക്കുകയായ്
തിരുസഭയിന്നീ സുദിനത്തിൽ.

കർത്താവു നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വൃക്ഷങ്ങൾക്കു സമൃദ്ധമായി ജലം ലഭിക്കുന്നു.
കർത്താവാകും മിശിഹാേയ,
ആരാധകരുെട വൃന്ദെത്ത
അവരുെട പര്ാർഥനയാെലന്നും
ൈവരികളിൽനിന്നും കാക്കണേമ.
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(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ

(ജൂൈല 28)
(രീതി: മിശിഹാകർത്താവിൻ തിരുെമയ് ...)
സകല ജനതകളും ഇതു ശര്വിക്കെട്ട.

തിരുസഭ േമാദിപ്പൂ, വാനവേരാെടാപ്പം
സ്തുതികൾ പാടിയിതാ, ഭാഗയ്മിയന്നവാളായീടും
അൽേഫാൻസായുെട ഓർമദിനം.
കനിവാർന്നേലല്ാ സകേലശൻ, പാരിൽ നിർമല കനയ്കയിൽ
നിസ്തുലമാം, കിരണം തൂകിടുവാൻ.

ഭൂവാസികെളലല്ാവരും ഇതു ശര്ദ്ധിച്ചു േകൾക്കെട്ട.
തിരുസഭ േമാദിപ്പൂ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി)
അവെര കർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്നു.

വിണ്ണിൻ പു ങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ൈദവികമാം
പാവന വാടികയിൽ, ഔഷധഗുണമാർന്നഖിലർക്കും
േരാഗനിവാരണമരുളുന്നു.
വിജയത്തിൻ െപാന്മുടി ചൂടി, വാഴാൻ ൈദവം കനിയെട്ട
ǌങ്ങൾക്കായ് നിങ്ങൾ പര്ാർഥിപ്പിൻ.

അവിടുന്നു നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ലബേനാനിെല േദവദാരുക്കൾ.
വിണ്ണിൻ പു ങ്ങൾ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

മൂന്നുേനാമ്പ് (നിനിേവ ഉപവാസം)

(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തിങ്കൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര)
കുറ്റങ്ങൾക്കു മാപ്പു കിട്ടിയവൻ ഭാഗയ്വാൻ.

ഉപവാസേത്താടും, അനുതാപേത്താടും
ഒന്നായണയുക നാം, കർത്താേവ നിൻ സവിധത്തിൽ
രക്ഷണമങ്ങു കനിേഞ്ഞകും
കരുണാമയനാണെങ്ങന്നും നിതയ്ം പാപവിേമാചകേന
കാരുണയ്ം, െചാരിയൂ ചിരകാലം.
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നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള അവിടുെത്ത തിരുമുമ്പിൽ തുറക്കുവിൻ.
ഉപവാസേത്താടും ...

(േപജ് 161 കാണുക)

ജൂബിലി / ഇടവകദിനം
കർത്താവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെപ്പട്ടു.

മിശിഹാകർത്താവിൻ, തിരുെമയ് നിണവുമിതാ
പാവന ബലിപീേഠ, േസ്നഹഭയങ്ങെളാടണയുകനാ
മഖിലരുെമാന്നായ് സന്നിധിയിൽ
വാനവനിരെയാടു േചർേന്നവം, പാടാം ൈദവം പരിശുദ്ധൻ
പരിശുദ്ധൻ, നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ.

ദരിദര്ർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകും

മിശിഹാകർത്താവിൻ ...

(േപജ് 161 കാണുക)

_________________________

(ദിവയ്രഹസയ്ഗീത സമയത്തു കാർമികന് ൈക കഴുകുേമ്പാള്).
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം തെന്റ കൃപാസമുദര്
ത്തില് നമ്മുെട കടങ്ങളുെടയും പാപങ്ങളുെടയും കറ കഴുകിക്കളയെട്ട.
(ൈകകള് തുട േമ്പാള്) കര്ത്താവു തെന്റ കൃപയാലും അനുഗര്ഹ
ത്താലും നമ്മുെട പാപങ്ങളുെട മാലിനയ്ം തുടച്ചുനീക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
കാർമി: (കാസയും പീലാസയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്) അങ്ങ
യുെട ആരാധയ്മായ തര്ീതവ്െത്ത / എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ǌങ്ങള്
സ്തുതിക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: നമ്മുെട രക്ഷ േവണ്ടി / (സമൂഹവും േചര്ന്ന്) തെന്നത്ത
െന്ന ബലിയര്പ്പിക്കുകയും / തെന്റ പീഡാനുഭവത്തിെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും / സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഉത്ഥാനത്തിെന്റയും / ഓര്മ ആ
ചരിക്കാന് / ക ിക്കുകയും െച മിശിഹാ / തെന്റ കൃപയാലും
അനുഗര്ഹത്താലും / ഈ കുർബാന നമ്മുെട കരങ്ങളില്നിന്നു സവ്ീക
രിക്കുമാറാകെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ക നയനു
സരിച്ചു / (പീലാസെകാണ്ടു കാസയില് മൂന്നു പര്ാവശയ്ം മുട്ടുന്നു.)
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മിശിഹായുെട സവ്ര്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള / മഹതവ്പൂര്ണമായ രണ്ടാ
മെത്ത ആഗമനംവെര / അവിടുെത്ത വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിേന്മല് /
സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ
രഹസയ്ങ്ങള് സജ്ജീകരിക്കെപ്പടുന്നു. അവിടുേത്തക്കു സ്തുതിയും
ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട /
ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്

(ബലിവസ്തുക്കള് േശാശപ്പെക്കാണ്ടു മൂടുന്നു).
--------------------------------(കാർമികന് േബമ്മയില് വന്നു ജനങ്ങളുെടേനേര തിരിഞ്ഞ്).
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ൈദവമാതാ
വായ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ സ്മരണ / വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കല്
ഉണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്. ൈദവപുതര്െന്റ ശല്ീഹ
ന്മാെര / ഏകജാതെന്റ േസ്നഹിതെര / േലാകത്തില് സമാധാനമുണ്ടാ
കാന്േവണ്ടി പര്ാർഥിക്കുവിന്.
കാർമി: ൈദവജനെമലല്ാം ആേമ്മന്, ആേമ്മന്, എന്നുദ്േഘാഷിക്കെട്ട.
വിജയം വരിച്ച നീതിമാന്മാരുെടയും / മകുടം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷികളു
െടയും സ്മരണേയാടുകൂെട / നമ്മുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാ
യുെട ഓര്മ / വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കല് ഉണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ബലവാനായ കര്ത്താവു നേമ്മാടുകൂെട / നമ്മുെട രാജാവു
നേമ്മാടുകൂെട / നമ്മുെട ൈദവം നേമ്മാടുകൂെട / യാേക്കാബിെന്റ ൈദവം
നമ്മുെട സഹായിയും.
കാർമി: െചറിയവരും വലിയവരും / നിെന്റ സ്തുതയ്ര്ഹമായ ഉത്ഥാനം
വഴി / നീ മഹതവ്േത്താെട ഉയിർപ്പിക്കുെമന്ന പര്തീക്ഷയില് / മരിച്ചവ
െരലല്ാവരും നിദര് െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: അവിടുെത്ത സന്നിധിയില് നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങള് തുറക്കു
വിന്. ഉപവാസവും പര്ാർഥനയും അനുതാപവുംവഴി / മിശിഹാെയയും
അവിടുെത്ത പിതാവിെനയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെനയും നമുക്കു പര്സാ
ദിപ്പിക്കാം.
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പകരം അനുസ്മരണഗീതം
കാർമി: താതനുമതുേപാലാത്മജനും ദിവയ്, റൂഹാ ം സ്തുതിെയന്നും
ൈദവാംബികയാകും, കനയ്ാമറിയെത്ത
സാദരേമാര്ത്തീടാം, പാവനമീബലിയില്.
സമൂഹം: ആദിയിേലേപ്പാല്, എന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മന്
സുതനുെട േപര്ഷിതേര, ഏകജ േസ്നഹിതേര
ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാന്, നിങ്ങള് പര്ാർഥിപ്പിന്.
കാർമി: സർവരുെമാന്നായ് പാടീടെട്ട, ആേമ്മനാേമ്മന്
മാർേത്താമ്മാെയയും, നിണസാക്ഷികെളയും
സത്കർമികെളയും, ബലിയിതിേലാര്ത്തീടാം.
സമൂഹം: നമ്മുെടകൂെട ബലവാനാം, കര്ത്താെവന്നേന്നക്കും
രാജാവാം ൈദവം, നേമ്മാെടാെത്തന്നും
യാേക്കാബിന് ൈദവം, നമ്മുെട തുണെയന്നും.
കാർമി: െചറിയവെരലല്ാം വലിയവെരാപ്പം, കാത്തുവസിക്കുന്നു.
മൃതെരലല്ാരും നിന്, മഹിേതാത്ഥാനത്തില്
ശരണം േതടുന്നു, ഉത്ഥിതരായിടുവാന്.
സമൂഹം: തിരുസന്നിധിയില് ഹൃദയഗതങ്ങള്,
െചാരിയുവിെനന്നേന്നക്കും
േനാമ്പും പര്ാർഥനയും, പശ്ചാത്താപവുമായി
തര്ീതവ്െത്ത േമാദാല്, നിതയ്ം വാഴ്ത്തീടാം.

മദ്ബഹ പര്േവശനം
(കാർമികന് മദ്ബഹയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു
താഴ്ന്ന സവ്രത്തില്)
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, കഴുകി ശുദ്ധമാക്കെപ്പട്ട ഹൃദയ
േത്താടും / െവടിപ്പാക്കെപ്പട്ട മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂെട / അതിവിശുദ്ധ
സ്ഥലത്തു പര്േവശിച്ചു / ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടും വിശുദ്ധിേയാടും
കൂെട / അങ്ങയുെട ബലിപീഠത്തിനു മുമ്പാെക നി ക്കാന് ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ആധയ്ാത്മികവും മാനുഷികവുമായ ബലികള്
യഥാര്ഥവിശവ്ാസേത്താെട / അേങ്ങക്കര്പ്പിക്കാന് ǌങ്ങെള
േയാഗയ്രാക്കുകയും െചേയയ്ണേമ.

(എലല്ാവരും എഴുേന്നറ്റു നി ക്കുന്നു. കാർമികൻ ൈകകൾ വിരിച്ചു
പിടിച്ച് ഉയർന്ന സവ്രത്തിൽ െചാലല്ുന്നു).
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വിശവ്ാസപര്മാണം
കാർമി: സർവശക്തനും പിതാവുമായ / ഏകൈദവത്തില് ǌങ്ങള്
വിശവ്സിക്കുന്നു. (സമൂഹവും േചര്ന്നു തുടരുന്നു). ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ /
സകലത്തിെന്റയും സര്ഷ്ടാവില് ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ
ഏകപുതര്നും / സകല സൃഷ്ടികള്ക്കും മുമ്പുള്ള ആദയ്ജാതനും / യുഗ
ങ്ങൾെക്കലല്ാംമുമ്പു പിതാവില്നിന്നു ജനിച്ചവനും / എന്നാല് സൃഷ്ടിക്ക
െപ്പടാത്തവനും / ഏകകര്ത്താവുമായ / ഈേശാമിശിഹായില് ǌങ്ങള്
വിശവ്സിക്കുന്നു. അവിടുന്നു സതയ്ൈദവത്തില്നിന്നുള്ള സതയ്ൈദ
വവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്നുവഴി / പര്പ
ഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ്െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െച .
മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും / നമ്മുെട രക്ഷ േവണ്ടിയും / അവിടുന്നു
സവ്ര്ഗത്തില്നിന്ന് ഇറങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് / കനയ്കാമറിയ
ത്തില്നിന്നു ശരീരം സവ്ീകരിച്ചു / മനുഷയ്നായി പിറന്നു. പന്തിേയാസ്
പീലാേത്താസിെന്റ കാലത്തു പീഡകള് സഹിക്കുകയും / സല്ീവായില്
തറ െപ്പട്ടു മരിക്കുകയും / സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു
േപാെല / മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും െച . അവിടുന്നു
സവ്ര്ഗത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരി
ച്ചവെരയും ജീവിക്കുന്നവെരയും വിധിക്കാന് / അവിടുന്നു വീണ്ടും വരാ
നിരിക്കുന്നു. പിതാവില്നിന്നും പുതര്നില്നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന /
സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവിലും ǌങ്ങള്
വിശവ്സിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും / ൈശല്ഹികവും സാർവതര്ികവു
മായ സഭയിലും / ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. പാപേമാചനത്തിനുള്ള ഏക
മാേമ്മാദീസായും / ശരീരത്തിെന്റ ഉയിര്പ്പും / നിതയ്ായുസും ǌങ്ങള്
ഏറ്റുപറയുകയും െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മന്.

പകരം ഗാനം
കാർമി: സർവശക്തതാതനാേമക ൈദവേമ,
വിശവ്സിപ്പു മർതയ്രാം ǌങ്ങളങ്ങയിൽ.
സമൂഹം: ദൃശയ്േലാകെമന്നേപാൽ അദൃശയ്േലാകവും
സൃഷ്ടിെച ൈദവേമ, സർവപാലകാ
സർവശക്തതാതനാേമകൈദവേമ,
വിശവ്സിപ്പു മർതയ്രാം ǌങ്ങളങ്ങയിൽ.
സർവസൃഷ്ടിജാലവും തീർത്ത ൈദവമാം
സതയ്താതനങ്ങിൽ നിന്നാദയ്ജാതനാം
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സൃഷ്ടിയലല് പുതര്നാമീേശാൈദവജൻ,
വിശവ്സിപ്പു മർതയ്രാം ǌങ്ങളങ്ങയിൽ.
ൈദവസൂനു ൈദവമാേണകസത്തയിൽ
േലാകസൃഷ്ടി പൂർത്തിയായങ്ങിലൂടേവ.
മർതയ്രക്ഷനല്കുവാൻ പാവനാത്മനാൽ
മർതയ്രൂപമാർന്നിേഹ കനയ്കാത്മജൻ.
പീലാേത്താസിൻ വാഴ്ചയിൽ പീഡേയറ്റവൻ
കര്ൂശിേലറി ദാരുണം മൃതയ്ുവാർന്നവൻ
മൂന്നുനാളിനുള്ളിൽ സതയ്ൈദവസൂനുവീ
മന്നിലുത്ഥിതൻ മഹതവ്പൂർണേശാഭയിൽ.
സവ്ർഗമാർന്നുമഹിമേയാെട നിതയ്പിതാവിൻ
വലതുഭാഗമാർന്നു വാ വു മഹിതകാന്തിയിൽ
ഒടുവിെലത്തുമീമഹിയിൽ അന്നു വിധിയുമായ്,
സകലരും ശര്വിക്കുമന്തയ്വിധി വിനീതരായ്.
താതനിൽനിെന്നന്നേപാെല സുതനിൽനിന്നുേമ
പര്ഭവമാർന്നു വാണിടുന്ന സതയ്ൈദവമായ്
ജീവേനകിടുന്ന മഹിതപാവനാത്മനിൽ
വിശവ്സിപ്പു പൂർണമായ് ǌങ്ങേളവരും.
ഏകമാണു ധനയ്മാണു പാവനം സഭ
ൈശല്ഹിക പര്ഭാവമാർന്നു സാർവ ജനീനം
പാപേമാചനം തരുന്നു, ജ്ഞാനസ്നാനവും
ഏറ്റുെചാല്വൂ സാദരം ǌങ്ങേളവരും.
മർതയ്മുക്തിയാമുയിർപ്പും നിതയ്ജീവനും
ഏറ്റുെചാൽവൂ പൂർണമായ് ǌങ്ങേളവരും.
സർവശക്തതാതനാകുേമകൈദവേമ
വിശവ്സിപ്പുമർതയ്രാം ǌങ്ങളങ്ങയിൽ.
-------------------------------------

(കാർമികന് ശുശര്ൂഷിെയ ആശീർവദിച്ചുെകാണ്ട്)
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം / തെന്റ സ്തുതികള് ആല
പിക്കാന് നിെന്ന ശക്തനാക്കെട്ട.
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
പാതര്ിയര്ക്കീസുമാരും െമതര്ാന്മാരുമായ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാര് / പുേരാ
ഹിതന്മാര്, ശുശര്ൂഷികള് എന്നിവരുെടയും / ബര്ഹ്മചാരികളുെടയും കനയ്
കകളുെടയും / നമ്മുെട മാതാപിതാക്കന്മാര്, പുതര്ീപുതര്ന്മാര് / സേഹാദരീ
സേഹാദരന്മാര് എന്നിവരുെടയും / ഓര്മ ആചരിച്ചുെകാണ്ട് നിങ്ങള്
പര്ാർഥിക്കുവിന്. മിശിഹായുെട േസ്നഹിതരും വിശവ്ാസികളുമായ എലല്ാ
ഭരണകര്ത്താക്കെളയും / സതയ്വിശവ്ാസേത്താെട മരിച്ച് ഈ േലാക
ത്തില്നിന്നു േവര്െപട്ടുേപായ / എലല്ാവെരയും അനുസ്മരിക്കുവിന്.
മിശിഹായുെട കൃപയാല് / ഈ ബലി നമുക്കു സഹായത്തിനും രക്ഷ ം /
സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തില് നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെട്ട.

(കാർമികന് മൂന്നു പര്ാവശയ്ം കുനിഞ്ഞ് ആചാരംെച
വരുന്ന പര്ാർഥന െചാലല്ി ബലിപീഠെത്ത സമീപിക്കുന്നു).

താെഴ

കാർമി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ൈദവേമ,
സവ്ര്ഗത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും നാഥനായ പിതാേവ, അേങ്ങക്കു
ǌാന് നന്ദി പറയുന്നു. * അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ ശരീരരക്ത
ങ്ങളുെട, സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
രഹസയ്ങ്ങെള, അേങ്ങക്കു സമര്പ്പിക്കാന്, പാപിയായിരുന്നിട്ടും
എെന്ന അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവം േയാഗയ്നാക്കി. * അങ്ങയുെട അജ
ഗണമായ ജനത്തിെന്റ കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട
േമാചനത്തിനും ആത്മാക്കളുെട രക്ഷ ം േലാകം മുഴുവേന്റയും അനു
രഞ്ജനത്തിനും എലല്ാ സഭകളുെടയും സമാധാനത്തിനും ശാന്തിക്കും
േവണ്ടി, ǌാന് ഇവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

(പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ സാന്നിധയ്മുള്ള ബലിപീഠത്തിെന്റ മധയ്
ത്തിലും രണ്ടറ്റത്തും കാർമികന് ചുംബിക്കുന്നു).
കാർമി: കര്ത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.

(ജനങ്ങൾക്കു േനേര തിരിഞ്ഞു കരങ്ങൾ നീട്ടി വിടർത്തിെക്കാണ്ട്)
എെന്റ സേഹാദരേര, ഈ കുർബാന / എെന്റ കരങ്ങള്വഴി പൂര്ത്തി
യാകാന് / നിങ്ങള് എനിക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥിക്കുവിന്.

(ബലിപീഠത്തിനുേനേര തിരിയുന്നു).

സമൂഹം: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവം / തെന്റ അഭിഷ്ടം നിറ
േവറ്റാന് നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. ഈ കുര്ബാന അവിടുന്നു സവ്ീകരിക്കെട്ട.
അേങ്ങക്കും ǌങ്ങള്ക്കും േലാകം മുഴുവനുംേവണ്ടി / അങ്ങു സമര്പ്പി
ക്കുന്ന ഈ ബലിയില് / അവിടുന്നു സംപര്ീതനാകുകയും െചയയ്െട്ട.
ആേമ്മന്.
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കൂദാശ / അനാെഫാറ

(ഈേശായുെട മരണവും ഉത്ഥാനവും അനുസ്മരിക്കുന്നു)
കാർമി: (ഒന്നാം പര്ണാമജപം: കുനിഞ്ഞുനിന്നു കരങ്ങൾകൂപ്പി) ǌങ്ങ
ളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ǌങ്ങളുെടേമല് വര്ഷിച്ച സമൃദ്ധ
മായ അനുഗര്ഹങ്ങെളപര്തി / ǌങ്ങള് അേങ്ങക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ
യുെട അഭിഷിക്തെന്റ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട
ശുശര്ൂഷകരാകാന് / എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും / ǌങ്ങെള
അങ്ങു കാരുണയ്ാതിേരകത്താല് േയാഗയ്രാക്കി. അങ്ങു നല്കിയ ഈ
ദാനം / തികഞ്ഞ േസ്നഹേത്താടും ഉറച്ച വിശവ്ാസേത്താടുംകൂെട പരി
കർമം െചയയ്ാന് / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമന്നു അങ്ങേയാടു ǌങ്ങള്
അേപക്ഷിക്കുന്നു.

(കാർമികന് ബലിപീഠം ചുംബിച്ചതിനു േശഷം ൈകകൾ കുരിശാ
കൃതിയിൽ െനഞ്ചിേന്മൽ േചർത്തുവച്ചുെകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു).
കാർമി: ǌങ്ങള് അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും
ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുന്നു. (തെന്റേമൽ കുരിശടയാളം വര ന്നു)
ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(കാർമികൻ ജനങ്ങൾക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കുന്നു).
കാർമി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട.
സമൂഹം: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടുംകൂെട.

(ശുശര്ൂഷി കാർമികനിൽനിന്നു സമാധാനം സവ്ീകരിച്ചേശഷം).
ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര, മിശിഹായുെട േസ്നഹത്തില് / നിങ്ങള് സമാ
ധാനം ആശംസിക്കുവിന്.

(എലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു).
ശുശര്ൂഷി: (ജനങ്ങൾക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ്)
നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും അനുതാപേത്താടും വിശുദ്ധിേയാടുംകൂെട / കര്ത്താ
വിനു നന്ദിപറയുകയും / അവിടുെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ാം.
നിങ്ങള് ആദരപൂർവംനിന്ന് / ഇവിെട അനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നവെയ
സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുവിന്. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസയ്ങ്ങള് / കൂദാശ
െചയയ്െപ്പടുന്നു. പുേരാഹിതന് (പുേരാഹിത േശര്ഷ്ഠന്) തെന്റ മാധയ്സ്ഥയ്ം
വഴി / സമാധാനം സമൃദ്ധമാകുന്നതിനുേവണ്ടി പര്ാർഥിക്കാന് തുടങ്ങുന്നു.
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കണ്ണുകള് താഴ്ത്തി / വിചാരങ്ങള് സവ്ര്ഗത്തിേലക്കുയര്ത്തി / നിശബ്ദ
രായി ഏകാഗര്തേയാടും ഭക്തിേയാടുകൂെട / നിങ്ങള് ഹൃദയത്തില്
പര്ാർഥിക്കുവിന് / സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

തിരുവസ്തുക്കളുെട അനാവരണം
(ഉത്ഥിതനായ മിശിഹാെയ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു).
കാർമി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) കര്ത്താേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ,
ബലഹീനനായ എെന്ന ദയാപൂർവം സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട
തര്ീതവ്ത്തിെന്റ ബഹുമാനത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിെന്റ നന്മ മായി /
സജീവവും വിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലി തിരുസന്നിധിയില് അര്പ്പി
ക്കാന് / അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹത്താല് എെന്ന േയാഗയ്നാക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.

(േശാശാപ്പാ ബലിവസ്തുക്കള്ക്കു ചുറ്റും വച്ചുെകാണ്ട്) കര്ത്താേവ,

നിെന്റ ശരീരത്തിനും രക്തത്തിനും കൃപാപൂർവം നീ എെന്ന േയാഗയ്
നാക്കി. അപര്കാരംതെന്ന, വിധിദിവസത്തില് നിെന്റ സംപര്ീ
തിക്കും എെന്ന േയാഗയ്നാക്കണേമ.

(കാർമികന് ധൂപം ആശീർവദിച്ചുെകാണ്ട്)
കാർമി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ അങ്ങയുെട ബഹു
മാനത്തിനായി ǌങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹ
നീയ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീർവദിക്കെപ്പടെട്ട. ഇത്
അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗണത്തിെന്റ പാപങ്ങ
ളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാകെട്ട.
ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.

(കാർമികന് ബലിപീഠം ധൂപിക്കുന്നു).

ഗാനം
കാർമി: മിശിഹാകര്ത്താവിന് കൃപയും / ൈദവപിതാവിന് േസ്നഹമതും
റൂഹാതന് സഹവാസവുമീ / + നേമ്മാെടാത്തുണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: ഉയരങ്ങളിേലക്കുയരെട്ട / ഹൃദയവികാരവിചാരങ്ങള്
ഉയരങ്ങളിേലക്കുയരെട്ട / ഹൃദയവികാരവിചാരങ്ങള്.
സമൂഹം:പൂർവപിതാവാമബര്ാഹം /ഇസഹാക്ക്, യാേക്കാെബന്നിവര്തന്
ൈദവേമ നിതയ്ം ആരാധയ്ന് / രാജാേവ നിന് സന്നിധിയില്.
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കാർമി: അഖിലചരാചര കര്ത്താവാം / ൈദവത്തിനു ബലിയര്പ്പിപ്പൂ.
സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം / നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം.
ഗാനത്തിനു പകരം
കാർമി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും / നാെമ
ലല്ാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: (ൈകകൾ ഉയർത്തിെക്കാണ്ട്) നിങ്ങളുെട വിചാരങ്ങൾ ഉന്ന
തത്തിേലക്ക് ഉയരെട്ട.
സമൂഹം: അബര്ാഹത്തിെന്റയും ഇസഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവേമ, ആരാധയ്നായ രാജാേവ, അങ്ങയുെട പക്കേലക്ക്.
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവത്തിനു / കുർബാന അർപ്പി
ക്കെപ്പടുന്നു.
സമൂഹം: അതു നയ്ായവും യുക്തവുമാകുന്നു.
----------------------------------ശുശര്ൂഷി: സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട മനസിെന
എലല്ാ അശുദ്ധതയിലും ദുഷ്ടതയിലും / അസൂയയിലും വഞ്ചനയിലും
വിേദവ്ഷത്തിലുംനിന്നു വിമുക്തമാക്കണേമ. അങ്ങയുെട കരുണയാൽ,
തമ്മിൽത്തമ്മിലും മെറ്റലല്ാവേരാടും / േസ്നഹവും ഐകയ്വും ǌങ്ങ
ളിൽ ഉളവാക്കണേമ. വിശുദ്ധവും സജീവവുമായ ഈ തിരുക്കർമം
പര്തയ്ാശാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ആത്മൈധരയ്ം നല്കു
കയും െചയയ്ണേമ.
കാർമി: (രണ്ടാം പര്ണാമജപം: കുനിഞ്ഞുനിന്നു കരങ്ങൾ കൂപ്പി)
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ / അങ്ങയുെട
മഹതവ്േമറിയ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ ആരാധയ്മായ നാമം / എലല്ാ അധര
ങ്ങളിലുംനിന്നു സ്തുതിയും / എലല്ാ നാവുകളിലുംനിന്നു കൃതജ്ഞതയും /
എലല്ാ സൃഷ്ടികളിലുംനിന്നു പുകഴ്ചയും അര്ഹിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാല് അങ്ങു േലാകെത്തയും / അതിലുള്ള സകലെത്തയും കനിേവാെട
സൃഷ്ടിക്കുകയും / മനുഷയ്വംശേത്താട് അളവറ്റ കൃപകാണിക്കുകയും
െച . സവ്ര്ഗവാസികളുെട ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുെട പതിനായിര
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ങ്ങളും / മേഹാന്നതനായ അങ്ങെയ കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയ
ന്മാരും അരൂപികളുമായ സവ്ർഗീയ ൈസനയ്ങ്ങള് / അങ്ങയുെട നാമം
പര്കീര്ത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ േകര്ാേവന്മാേരാടും
സര്ാേപ്പന്മാേരാടും േചര്ന്നു / നാഥനായ അേങ്ങക്ക് അവര് ആരാധന
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
കാർമി: ഉയര്ന്ന സവ്രത്തില്, ഇടവിടാെത സ്തുതിച്ചുെകാണ്ട് / അവര്
ഒന്നുേചര്ന്ന് ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: ബലവാനും കർത്താവുമായ ൈദവം / പരിശുദ്ധൻ, പരിശു
ദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. അവിടുെത്ത മഹതവ്ത്താൽ / സവ്ർഗവും ഭൂമിയും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന / ദാവീദിെന്റ പുതര്ന്
ഓശാന. കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ വന്നവനും / വരാനിരിക്കുന്നവ
നുമായവൻ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന.

(േപജ് 169 കാണുക)

പകരം ഗാനം
1. ഒന്നായ് ഉച്ചസവ്രത്തിലവര്
2. ഉന്നത ൈദവമഹതവ്മതിൽ
3. ഉന്നതനാം രാജാേവ
4. ഓശാന ഈശനു സതതം
5. പരിശുദ്ധൻ നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ
6. ബലവാനായ ൈദവേമ
7. സവ്ർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും
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ഗാനം - 1: ഒന്നായ് ഉച്ചസവ്രത്തിലവര്
കാർമി: ഒന്നായ് ഉച്ചസവ്രത്തിലവര്,
തിരുസന്നിധിയില് അനവരതം / സ്തുതിഗീതങ്ങള് പാടുന്നു.
സമൂഹം: ൈദവം നിതയ്മഹതവ്ത്തിൻ
കര്ത്താെവന്നും പരിശുദ്ധന്, ബലവാനീശന് പരിശുദ്ധന്
മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു, മന്നവനവനുെട മഹിമകളാല്
ഉന്നതവീഥിയിേലാശാന, ദാവീദിന് സുതേനാശാന
കര്ത്താവിന് തിരുനാമത്തില്, വന്നവനും യുഗരാജാവായ്
വീണ്ടും വരുേവാനും ധനയ്ന്, ഉന്നതവീഥിയിേലാശാന.

(േപജ് 171 കാണുക)
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ഗാനം - 2: ഉന്നത ൈദവമഹതവ്മതിൽ
ഉന്നത ൈദവമഹതവ്മതിൽ / വാഴുന്നവനാം രാജാേവ,
മാനവെരാന്നായി ജയവിളിയായ് / നിൽപ്പൂ നിൻസവിേധ
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2)
സവ്ർഗനിവാസികൾ ദൂതന്മാർ / ൈദവജനേത്താെടാന്നായി
ഓശാനാ ജയ ഗീതങ്ങൾ / പാടുന്നാദരവാൽ (2)
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2)

(േപജ് 171 കാണുക)

ഗാനം - 3: ഉന്നതനാം രാജാേവ
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (3)
ഉന്നതനാം രാജാേവ / മാനവനായ് തീർന്നവേന
അഖിലത്തിനുമുടയവേന / അനവരതം പാടുന്നു.
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (3)

(േപജ് 171 കാണുക)

ഗാനം - 4: ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന ഈശനു സതതം / ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരമശക്തൻ / നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നു
വാനിേലവം.
ഇഹപരമഹിലവുമഖിേലശവ്രാ / മഹിമയാൽ നിറയുന്നു നിരുപമേമ.
ഓശാന ഈശനു ...
അഴെകഴുമംബര സീമകളും / ആഴികൾ ചൂഴുമീ ഭൂതലവും.
മാമലയാറുകൾ മാമരങ്ങൾ / പര്ിയംകരം പാടുന്നു സംഗീതങ്ങൾ.

(േപജ് 171 കാണുക)

ഗാനം - 5: പരിശുദ്ധൻ നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ
പരിശുദ്ധൻ നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ / ബലവാനാം ൈദവം പരിശുദ്ധൻ
നാഥാ നിൻ കീർത്തനവീഥികളാൽ / നിറയുന്നു വിണ്ണും ഭൂതലവും.
ഉന്നത വീഥിയിേലാശാനാ / ദാവീദിൻ സുതേനാശാനാ
കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ / വന്നവേന വാഴ്ത്തിപ്പാടീടാം.
പരിശുദ്ധൻ നിതയ്ം ...
ഓശാനാ ... ഓശാനാ ... (2)

(േപജ് 171 കാണുക)

ഗാനം - 6 ബലവാനായ ൈദവേമ
ബലവാനായ ൈദവേമ / പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ
കർത്താവായ ൈദവേമ / പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.
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ബലവാനായ ൈദവേമ ...
വിണ്ടല നാഥാ - ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
മഹിതല നാഥാ - ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
സർവചരാചര സര്ഷ്ടാേവ / പരിപാലകേന വാഴ്ത്തീടാം
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.
ബലവാനായ ൈദവേമ ...
ഗാനം - 7 സവ്ർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും
ആ ... ആ ... ആ ... (2)
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ...
സവ്ർഗീയ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും
കർത്താവു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ - 2
അതയ്ുന്നതനാം സവ്ർഗീയ രാജൻ
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. - 2
സ്തുതികളിൽ വാഴുന്ന ൈദവേമ / ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ...
ബലവാനായി വാഴുന്ന സര്ഷ്ടാേവ / ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ...
അതയ്ുന്നതനാം സവ്ർഗീയ ...
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2)
---------------------------കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, സവ്ർഗീയ ണങ്ങേളാടുകൂെട അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങള് കൃതജ്ഞത സമര്പ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയില് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ആത്മജാതനും / അങ്ങേയാടു സദൃശനും / അങ്ങയില്നിന്നുള്ള
പര്കാശവും / അങ്ങയുെട സത്തയുെട പര്തിച്ഛായയുമായ / വചനമാകുന്ന
ൈദവെത്ത ǌങ്ങള് വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങേയാടുള്ള സമാനത നിലനി
ര്േത്തണ്ട കാരയ്മായി പരിഗണിക്കാെത / അവിടുന്നു തെന്നത്തെന്ന
ശൂനയ്നാക്കി / ദാസെന്റ രൂപം സവ്ീകരിച്ചു / വിേവകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള
അമര്ത്തയ്മായ ആത്മാേവാടും മര്ത്തയ്മായ ശരീരേത്താടുംകൂെട / പരി
പൂര്ണ മനുഷയ്നായി സ്ത്രീയില്നിന്നു ജാതനായി. നിയമത്തിന് അധീന
രായവെര ഉദ്ധരിക്കാന് / നിയമത്തിനു വിേധയനാവുകയും / ǌങ്ങളുെട
രക്ഷയുെട സ്മാരകം ഏര്െപ്പടുത്തുകയും െച . രക്ഷാകരമായ ഈ
രഹസയ്ം / തിരുസന്നിധിയില് ǌങ്ങള് അര്പ്പിക്കുന്നു.

മണി
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കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്ന് ǌങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല / അവിടുെത്ത പീഡാനുഭവത്തിെന്റ സ്മരണ ǌങ്ങള്
ആചരിക്കുന്നു. താന് ഏ ിച്ചു െകാടുക്കെപ്പട്ട രാതര്ിയില് / ഈേശാ
നിര്മലമായ തൃക്കരങ്ങളില് അപ്പെമടുത്തു സവ്ര്ഗത്തിേലക്ക് / ആരാ
ധയ്നായ പിതാേവ അങ്ങയുെട പക്കേലക്കു കണ്ണുകളുയര്ത്തി / വാഴ്ത്തി
+ വിഭജിച്ചു / ശിഷയ്ന്മാര്ക്കു നല്കിെക്കാണ്ട് അരുള്െച . ഇതു
പാപേമാചനത്തിനായി / നിങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി വിഭജിക്കെപ്പടുന്ന എെന്റ
ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങെളലല്ാവരും / ഇതില്നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിന്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

മണി

കാർമി: അപര്കാരംതെന്ന കാസയുെമടുത്തു / കൃതജ്ഞതാേസ്താതര്ം
െച / വാഴ്ത്തി + അവര്ക്കു നല്കിെക്കാണ്ട് അരുള്െച . ഇതു പാപ
േമാചനത്തിനായി / അേനകര്ക്കുേവണ്ടി ചിന്തെപ്പടുന്ന / പുതിയ ഉടമ്പ
ടിയിെല എെന്റ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങെളലല്ാവരും / ഇതില്നിന്നു വാങ്ങി
പാനം െചയയ്ുവിന്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

മണി

കാർമി: ǌാന് ഈ െച തു / നിങ്ങള് എെന്റ നാമത്തില് ഒന്നിച്ചു
കൂടുേമ്പാള് / എെന്റ ഓര്മ ായി െചയയ്ുവിന്.

(എലല്ാവരും നന്നായി കുനിഞ്ഞ് ആചാരം െചയയ്ുന്നു).
കാർമി: കര്ത്താേവ, നീ ǌങ്ങേളാടു ക ിച്ചതുേപാെല / എളിയവരും
ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ഈ ദാസര് / നിെന്റ തിരുസന്നിധിയില്
ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു. നന്ദി പര്കാശിപ്പിക്കാന് കഴിയാത്തവിധം /
അതര്വലിയ അനുഗര്ഹമാണു നീ ǌങ്ങള്ക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
നിെന്റ ൈദവികജീവനില് ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കാന് / നീ ǌങ്ങളുെട
മനുഷയ്സവ്ഭാവം സവ്ീകരിക്കുകയും / അധഃപതിച്ചുേപായ ǌങ്ങെള സമു
ദ്ധരിക്കുകയും / മൃതരായ ǌങ്ങെള ജീവിപ്പിക്കുകയും െച . പാപികളായ
ǌങ്ങെള കടങ്ങള് ക്ഷമിച്ചു വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധിക്കു
പര്കാശം നല്കി. ǌങ്ങളുെട ശതര്ുക്കെള പരാജിതരാക്കി. ǌങ്ങളുെട
ബലഹീനമായ പര്കൃതിെയ / നിെന്റ സമൃദ്ധമായ അനുഗര്ഹത്താല് /
മഹതവ്മണിയിക്കുകയും െച .
കാർമി: നീ ǌങ്ങള്ക്കു നല്കിയ എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അനുഗര്ഹ
ങ്ങള്ക്കുമായി / ǌങ്ങള് നിനക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞ
തയും ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.

(ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെടേമല് റൂശ്മാ െചയയ്ുന്നു).
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: ഹൃദയംെകാണ്ടു നിങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുവിന് / സമാധാനം
നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: കര്ത്താേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / പര്ധാനാചാരയ്നും സാർവ
തര്ികസഭയുെട തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ / േറാമായിെല മാര് (...
േപര്) പാപ്പാ േവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാര് (... േപര്) െമതര്ാേപ്പാലിത്താ േവ
ണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാര് (... േപര്) െമതര്ാ
നുേവണ്ടിയും / (മാർ ... െമതര്ാേപ്പാലീത്താ ം മാർ ... െമതര്ാനുംേവ
ണ്ടിയും) പുേരാഹിതന്മാർ, സമർപ്പിതർ, അല്മായേപര്ഷിതർ എന്നിവർ
ക്കുേവണ്ടിയും / വിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭ മുഴുവനുംേവണ്ടിയും /
ഭരണകര്ത്താക്കള്, േമലധികാരികള് എന്നിവര്ക്കുേവണ്ടിയും / ഈ
കുര്ബാന സവ്ീകരിേക്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ഈ കുര്ബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
കാർമി: എലല്ാ പര്വാചകന്മാരുെടയും ശല്ീഹന്മാരുെടയും / രക്തസാക്ഷി
കളുെടയും വന്ദകരുെടയും ബഹുമാനത്തിനുേവണ്ടിയും / അങ്ങയുെട
സന്നിധിയില് പര്ീതിജനകമായവിധം വര്ത്തിച്ച / നീതിമാന്മാരും വിശു
ദ്ധരുമായ എലല്ാ പിതാക്കന്മാര്ക്കുേവണ്ടിയും / ഈ കുര്ബാന സവ്ീകരി
ക്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
കാർമി: േകല്ശിതരും ദുഃഖിതരും / ദരിദര്രും പീഡിതരും / േരാഗികളും
ആകുലരുമായ എലല്ാവര്ക്കുംേവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട ഇടയില്നിന്ന്
അങ്ങയുെട നാമത്തില് േവര്പിരിഞ്ഞുേപായ / എലല്ാ മരിച്ചവര്ക്കു
േവണ്ടിയും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്െത്ത പര്തയ്ാശാപൂർവം കാത്തിരി
ക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടിയും / അേയാഗയ്നായ എനിക്കുേവണ്ടിയും /
ഈ കുര്ബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ഈ കുര്ബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ǌങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല /
നിര്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലിപീഠത്തിേന്മല് / അങ്ങയുെട
അഭിഷിക്തെന്റ ശരീരരക്തങ്ങള് ǌങ്ങള് അര്പ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓര്മ
ആചരണത്തില് ൈദവമാതാവായ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റയും / അങ്ങ
യുെട തിരുസന്നിധിയില് സംപര്ീതി കെണ്ടത്തിയ / നീതിമാന്മാരും
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വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുെടയും പാവനസ്മരണ / അങ്ങയുെട അവര്
ണനീയവും സമൃദ്ധവുമായ കൃപയാല് സംജാതമാക്കണേമ. ജീവിതകാലം
മുഴുവനും അങ്ങയുെട ശാന്തിയും സമാധാനവും ǌങ്ങള്ക്കു നല്കണേമ.
അങ്ങു മാതര്മാണു യഥാര്ഥ പിതാവായ ൈദവെമന്നും / അങ്ങയുെട
പര്ിയപുതര്നായ ഈേശാമിശിഹാെയ അങ്ങ് അയച്ചുെവന്നും / ഭൂവാസി
കള് എലല്ാവരും അറിയെട്ട. ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവും ൈദവവുമായ മിശി
ഹാവന്നു / ജീവദായകമായ സുവിേശഷംവഴി / പര്വാചകന്മാര്, ശല്ീഹ
ന്മാര്, / രക്തസാക്ഷികള്, വന്ദകന്മാര്, / േവദപാരംഗതന്മാര്, െമതര്ാ
ന്മാര്, / പുേരാഹിതന്മാര്, ശുശര്ൂഷികള് എന്നിവര്ക്കും / വിശുദ്ധ മാേമ്മാ
ദീസായുെട സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താല് മുദര്ിതരും
(+) / പരിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭയുെട സന്താനങ്ങളുമായ എലല്ാ
വര്ക്കും / ആവശയ്കമായ ൈനര്മലയ്ത്തിെന്റയും വിശുദ്ധിയുെടയും
മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുെവന്നും / എലല്ാ മനുഷയ്രും അറിയെട്ട. കര്ത്താേവ,
എളിയവരും ബലഹീനരും േകല്ശിതരുമായ ഈ ദാസരും / അങ്ങു
നല്കിയ മാതൃക / പരമ്പരാഗതമായി സവ്ീകരിച്ച് / അങ്ങയുെട നാമ
ത്തില് ഒരുമിച്ചുകൂടി / ഇേപ്പാള് തിരുസന്നിധിയില് നി ക്കുന്നു. ǌങ്ങ
ളുെട നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / പീഡാനുഭവത്തി
െന്റയും മരണത്തിെന്റയും / സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഉത്ഥാനത്തിെന്റയും
മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും / പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും / ൈദവി
കവുമായ ഈ രഹസയ്െത്ത / സേന്താഷേത്താെട ǌങ്ങള് സ്മരിക്കുകയും
സ്തുതിക്കുകയും / അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നിങ്ങള് നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവം പര്ാർഥിക്കുവിന്. സമാ
ധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
(മണിയടിക്കുന്നു).

റൂഹാക്ഷണ പര്ാർഥന

(പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആഗമനം)
എലല്ാവരും ശിരസു നമിച്ചു പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമികന് ൈകകള് വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങളുെടേമല് കമഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച്
കാർമി: കര്ത്താേവ, നിെന്റ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളിവരെട്ട.
കാർമി: നിെന്റ ദാസരുെട ഈ കുര്ബാനയില് അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് /
ഇതിെന ആശീർവദിക്കുകയും പവിതര്ീകരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇതു
ǌങ്ങള്ക്കു കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും / പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും
മരിച്ചവരുെട ഉയിർപ്പിലുള്ള വലിയ പര്തയ്ാശ ം / നിെന്ന പര്ീതിെപ്പടു
ത്തിയ എലല്ാവേരാടും ഒന്നിച്ചു / സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തില് നവമായ ജീവിത
ത്തിനും കാരണമാകെട്ട.
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കര്ത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുെട / മഹ
നീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ ഈ രക്ഷാപദ്ധതിെയക്കുറിച്ച് / അങ്ങെയ
ǌങ്ങള് നിരന്തരം പര്കീര്ത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട അഭിഷിക്തെന്റ അമൂ
ലയ്രക്തത്താല് രക്ഷിക്കെപ്പട്ട സഭയില് / സേന്താഷേത്താടും പര്തയ്ാശ
േയാടുംകൂെട / ǌങ്ങള് അേങ്ങക്കു കൃതജ്ഞത അര്പ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.

(കാർമികന് ബലിപീഠം ചുംബിക്കുന്നു).

കാർമി: സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുെട നാമ
ത്തിനു / സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ǌങ്ങള്
സമര്പ്പിക്കുന്നു.
(ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെടേമല്
റൂശ്മാെച െകാണ്ട്)
ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
പകരം ഗാനം
കാർമി: അതിപൂജിതമാം നിന് / തിരുനാമത്തിനിതാ
സ്തുതിയും ബഹുമതിയും / േസ്താതര്ം കീര്ത്തനവും
നാഥാ ǌങ്ങളണ ന്നു + ഇേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: പൂജയ്മായിടും നിെന്റ, നാമത്തിനാദരാൽ ǌങ്ങളർപ്പിക്കും.
േസ്താതര്വും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും, ഇന്നുെമേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

അനുതാപശുശര്ൂഷ

(സമൂഹവും ശുശര്ൂഷികളും മുട്ടുകുത്തുന്നു).
കാർമി: ൈദവേമ, അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്തിെനാത്തവിധം
എേന്നാടു ദയ േതാന്നണേമ.
സമൂഹം: അങ്ങയുെട കാരുണയ്ാതിേരകത്തിനനുസൃതമായി
എെന്റ പാപങ്ങള് മായിച്ചുകളയണേമ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: സവ്ർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവേന,
അങ്ങയുെട പക്കേലക്കു ǌങ്ങൾ കണ്ണുകളുയർത്തി.
സമൂഹം: ദാസന്മാരുെട കണ്ണുകൾ നാഥെന്റ പക്കേലക്കും
ദാസിയുെട കണ്ണുകൾ നാഥയുെട പക്കേലക്കുെമന്നതുേപാെല.
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(ധൂപം ആശീർവദിക്കുന്നു).

കാർമി: പരിമളസസയ്ങ്ങളുെടയും സുഗന്ധദര്വയ്ങ്ങളുെടയും നാഥാ
േശര്ഷ്ഠപുേരാഹിതനായ
അഹേറാന്
വാഗ്ദാനേപടകത്തിെന്റ
താത്കാലിക കൂടാരത്തില് അര്പ്പിച്ച ധൂപംേപാെല ǌങ്ങളുെട
പര്ാർഥനകളും ധൂപവും അങ്ങെയ പര്സാദിപ്പിക്കെട്ട. പിതാവും
പുതര്നും + പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.

(കാർമികന് ൈകകള് വിടര്ത്തി ശുശര്ൂഷിയുെടേനേര നീട്ടുന്നു.
ശുശര്ൂഷി ൈകകെള ധൂപിക്കുേമ്പാള് കാർമികന് താഴ്ന്നസവ്ര
ത്തില് െചാലല്ുന്നു).

കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, പാപമാലിനയ്ങ്ങള് കഴുകി അങ്ങ
യുെട േസ്നഹത്തിെന്റ ദിവയ്പരിമളത്താല് എെന്ന പൂരിതനാക്ക
ണേമ. വഴിെതറ്റിേപ്പായ ǌങ്ങെള അേനവ്ഷിച്ചു കെണ്ടത്തിയ നലല്
യിടയാ / എനിക്കറിയാവുന്നതും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ (കാർമി
കന് െനഞ്ചിേന്മല് കുരിശാകൃതിയില് േചര്ത്തുപിടിക്കുന്നു) എെന്റ
കടങ്ങളും പാപങ്ങളും എേന്നാടു ക്ഷമിക്കണേമ.
കാർമി: (വലതുകരം ശുശര്ൂഷിയുെടേമല് ഉയര്ത്തിെക്കാണ്ട്)
കര്ത്താവായ ൈദവേമ അങ്ങയുെട മഹനീയവും വിശുദ്ധവുമായ
ബലിപീഠത്തിനു മുമ്പില് നി ക്കുന്ന / ഈ ശുശര്ൂഷികെള സുഗന്ധ
പൂരിതരാക്കണേമ.
(വലതുകരം ജനങ്ങളുെട േമല് നീട്ടിെക്കാണ്ട്) കര്ത്താവായ
ൈദവേമ അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം പര്തയ്ാശപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന /
ഈ ജനെത്ത സുഗന്ധപൂരിതരാക്കണേമ.
(ബലിപീഠത്തിേന്മല് ൈക നീട്ടിെക്കാണ്ട്) കര്ത്താവായ ൈദവേമ,
മിശിഹായുെട തിരുക്കലല്റയുെട സാദൃശയ്വും അവിടുെത്ത സിംഹാ
സനവുമായ ഈ ബലിപീഠെത്തയും / പാപേമാചകമായ തിരുശരീര
രക്തങ്ങെളയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണേമ.
-----------------------കാർമി: കര്ത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ
ൈദവേമ, ǌങ്ങള് അേയാഗയ്രാകുന്നു. ǌങ്ങള് തീര്ത്തും അേയാഗയ്രാ
കുന്നു. എങ്കിലും, സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവു
മായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളിേലക്ക് / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം ǌങ്ങെള
അടുപ്പിക്കുന്നു.

വിഭജനശുശര്ൂഷ
(കാർമികന് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉയര്ത്തിെക്കാണ്ട്).

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹാേയ, നിെന്റ തിരുനാമ
ത്തിനു സ്തുതിയും / നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എേപ്പാഴും ഉണ്ടായി
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രിക്കെട്ട. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം / സവ്ര്ഗത്തില്നിന്ന്
ഇറങ്ങിയതും / േലാകത്തിനു മുഴുവനും ജീവന് നല്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇതു
ഭക്ഷിക്കുന്നവര് മരിക്കുകയിലല്. പര്തയ്ുത, പാപേമാചനവും രക്ഷയും
പര്ാപിക്കുകയും / നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും െചയയ്ും.

മണി
(കാർമികന് േപജ് 180 െല പര്ാർഥനകള് െചാലല്ി വിഭജന ശുശര്ൂഷ
നടത്തുന്നു).

ഗാനം

1. രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയിച്ച
2. സവ്ർഗീയ ജീവെന്റ അപ്പം
3. നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും
4. ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ
5. േമാക്ഷത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി വന്നീടും
6. വിണ്ണിൽനിന്നു സമാഗതമാെയാരു
7. മാലാഖമാരുെട അപ്പം
8. നമ്മുെട ൈദവമിതാ നേമ്മാടു കൂെടയിതാ
ഗാനത്തിനു പകരമുള്ള പര്ാർഥന
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ഗാനം 1: രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയിച്ച

ǌാൻ സവ്ർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു.

രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയിച്ച, ദിവയ്രഹസയ്മിതാ:
സവ്ർഗത്തിൽനിന്നാഗതമാം / ജീവൻ നല്കിടുമപ്പം ǌാൻ;
േസ്നഹെമാെടെന്ന ൈകെക്കാൾേവാെനന്നിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും; / േനടുമവൻ, സവ്ർഗം നിശ്ചയമായ്.

നിെന്റ തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റുന്ന ശുശര്ൂഷകന്മാർ

േകര്ാേവസര്ാേപ്പന്മാരുന്നത ദൂതന്മാർ / ബലിപീഠത്തിങ്കൽ,
ആദരേവാെട നി ക്കുന്നു; / ഭയഭക്തിേയാെട േനാക്കുന്നു;
പാപകടങ്ങൾ േപാക്കിടുവാൻ / കർത്താവിൻ െമയ് വിഭജിക്കും
ൈവദികെന വീക്ഷിച്ചീടുന്നു.

നീതിയുെട വാതിൽ ǌങ്ങൾക്കായി തുറക്കണേമ.

തിരുസന്നിധിയിങ്കൽ പാപികേളവെരയും
മാടി വിളിച്ചവനാം, അനുതാപികളാേമവർക്കും
വാതിൽ തുറന്നു െകാടുത്തവനാം / കരുണാമയനാം കർത്താേവ,
നിൻ സവിേധവന്നനവരതം / നിൻസ്തുതികൾ ǌങ്ങൾ പാടേട്ട.

(േപജ് 181 കാണുക)
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ഗാനം - 2: സവ്ർഗീയ ജീവെന്റ അപ്പം
സവ്ർഗീയ ജീവെന്റ അപ്പം, വിണ്ണിൽ നിന്നൂഴിയിൽ വന്നു
ൈദവത്തിൻ നിതയ്കുമാരൻ, മർതയ്ർക്കു േഭാജയ്മായ്ത്തീർന്നു.
േസ്നഹമാർന്നീ ദിവയ്േഭാജയ്ം, സവ്ീകരിക്കുന്നവെരലല്ാം
സതയ്മായ് ജീവിക്കുെമന്നും നിതയ്മാം രാജയ്വും േനടും.

(േപജ് 181 കാണുക)

ഗാനം - 3: നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും / എെന്റ ശരീരമിതാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചിന്തി ǌാേനകും / എന്നുെട രക്തമിതാ.
നിങ്ങൾക്കു പുതുജീവേനകാൻ / നിങ്ങെള പുതുസൃഷ്ടിയാക്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ / എെന്റ രക്തമിതാ / ഇതു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ
ഇതു പാനം െച ീടുവിൻ.
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ...
പാപത്തിൻ പിടിയിലമർന്നു നിങ്ങൾ
ഭാരങ്ങൾ താങ്ങി വലഞ്ഞു നിങ്ങൾ.
നിങ്ങൾക്കു പുതു ശക്തിേയകാൻ / നിങ്ങൾക്കു നവശാന്തി നല്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ ...
സവ്ർഗീയ ഭവനം നിങ്ങൾക്കു നല്കും / രക്ഷകനാേമശു ǌാൻ.
തിരുേവാസ്തിയാെയന്നും ഈ അൾത്താരയിൽ
നിതയ്ം വസിക്കുന്നു ǌാൻ.
േരാഗാർദര്രായി തളർന്നു നിങ്ങൾ / പീഡിതരായി കരഞ്ഞു നിങ്ങൾ (2)
നിങ്ങൾക്കു സൗഖയ്െമാേന്നകാൻ / നിങ്ങൾക്കു സാന്തവ്നം നല്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ ...
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ...

(േപജ് 181 കാണുക)

ഗാനം - 4: ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ
ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ
ǌങ്ങൾക്കായി മുറിയും അപ്പമാണു നീ - 2
ജീവൻ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാൻ
നീ എന്നും മുറിക്കെപ്പടുന്നു / സവ്യേമ ശൂനയ്മാക്കുന്നു.
ദിവയ്കാരുണയ്േമ ...

(േപജ് 181 കാണുക)

179

ഗാനം - 5: േമാക്ഷത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി വന്നീടും
േമാക്ഷത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി വന്നീടും
രക്ഷാകരം ദിവയ്േഭാജനം ǌാൻ.
എെന്നയുൾെക്കാള്ളാൻ നിങ്ങൾ വരൂ
നിതയ്ജീവൻ ദാനമായ് നല്കാം.
ഈ യാഗേവദിയിൽ ൈവദികനിേപ്പാൾ
വിഭജിക്കുെമൻ തിരുശരീരം. - 2
മാലാഖമാർ വന്നു നില്പൂ സാദരം
ഈ ബലിപീഠത്തിൻ ചുറ്റും. - 2
േമാക്ഷത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി ...

(േപജ് 181 കാണുക)

ഗാനം - 6: വിണ്ണിൽനിന്നു സമാഗതമാെയാരു
വിണ്ണിൽനിന്നു സമാഗതമാെയാരു / ൈദവകുമാരനിതാ
നിതയ്മേനാഹര ൈദവികജീവൻ / നല്കുെമാരപ്പമിതാ (2)
വിണ്ണിൽനിന്നു ...
മാനവെരാന്നായ് ആനന്ദേത്താടു / സന്നിധിേചരുന്നു.
പരേമാന്നതനാം ഈശവ്രസുതേന / ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു.
വിണ്ണിൽനിന്നു ...

(േപജ് 181 കാണുക)

ഗാനം - 7: മാലാഖമാരുെട അപ്പം
മാലാഖമാരുെടയപ്പം / സവ്ർഗീയ ജീവെന്റയപ്പം
കാരുണയ്വാനായ ൈദവം / മാനവേലാകത്തിേനകി.
മാലാഖമാരുെടയപ്പം ...
സർേവശനാദം മുഴങ്ങി / േമഘങ്ങെളലല്ാമിറങ്ങി - 2
ആകാശവാതിൽ തുറന്നു / സവ്ർഗീയമന്നാ െപാഴിഞ്ഞു - 2
മാലാഖമാരുെടയപ്പം ...

(േപജ് 181 കാണുക)

ഗാനം - 8: നമ്മുെട ൈദവമിതാ നേമ്മാടു കൂെടയിതാ
നമ്മുെട ൈദവമിതാ / നേമ്മാടു കൂെടയിതാ
ഈയൾത്താരയിൽ / ഈ തിരുേവാസ്തിയിൽ
നമ്മുെട ഇടയനിതാ / നമ്മുെട ൈദവമിതാ.
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ഒരു ൈദവം തെന്റ ജനത്തിെന്റകൂെട / പാർക്കാനിറങ്ങിവന്നു.
തെന്റ ജനേത്താടുകാട്ടിേയാരുൾപര്ിയം
ഇന്നും തുടിക്കുന്നീ കൂദാശയിൽ / ഇന്നും തുടിക്കുന്നീ കൂദാശയിൽ.
നമ്മുെട ൈദവമിതാ ...
മരുഭൂമിയിൽ മന്ന െപാഴിച്ചവൻതെന്ന / ജീവെന്റ അപ്പമായി.
തെന്റ ജനത്തിനു ജീവനായ് തീർന്നവൻ
ഇന്നും വസിക്കുന്നീ കൂദാശയിൽ / ഇന്നും വസിക്കുന്നീ കൂദാശയിൽ.
നമ്മുെട ൈദവമിതാ ...

(േപജ് 181 കാണുക)

(ഗാനത്തിനു പകരം)
സ ഹം: ǌാൻ സവ്ർഗത്തിൽനിന്നു വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. ഉന്ന
തങ്ങളിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പം ǌാനാകുന്നു. േസ്നഹപൂർവം സമീപിച്ച് /
എെന്ന സവ്ീകരിക്കുന്ന എലല്ാവരും / എന്നിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും /
സവ്ർഗരാജയ്ം അവകാശെപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ും / എന്ന രഹസയ്ം രക്ഷ
കൻ അറിയിച്ചു. അവിടുെത്ത തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റുന്ന ശുശര്ൂഷകരായ /
േകര്ാേവന്മാരും സര്ാേപ്പന്മാരും മുഖയ്ദൂതന്മാരും / ബലിപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ
ഭയഭക്തികേളാെടനിന്നു / കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കായി / മിശിഹായുെട
ശരീരം വിഭജിക്കുന്ന ൈവദികെന (െമതര്ാെനങ്കിൽ ൈവദികേശര്ഷ്ഠെന)
സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുന്നു. നീതിയുെട വാതിൽ ǌങ്ങൾക്കായി തുറക്ക
ണേമ. പാപികെള തെന്റ അടുക്കേലക്കു വിളിക്കുകയും / അനുതാപി
കൾക്കായി വാതിൽ തുറന്നിടുകയും െച ിരിക്കുന്ന / കാരുണയ്വാനായ
കർത്താേവ, ǌങ്ങൾ അങ്ങയുെട സന്നിധിയിൽ പര്േവശിച്ചു / രാപകൽ
അേങ്ങക്കു സ്തുതിപാടെട്ട.

(വിഭജനശുശര്ൂഷ

----------------------------

കാർമികൻ െചാലല്ുന്ന പര്ാർഥനകൾ)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ യഥാർ
ഥമായി വിശവ്സിച്ചുെകാണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങെള ǌങ്ങൾ
സമീപിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നും ǌങ്ങളുെട കർത്താവു
മായ ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്തങ്ങെള അങ്ങയുെട
അനുഗര്ഹത്താലും കാരുണയ്ത്താലും ǌങ്ങൾ വിഭജിച്ചു റൂശ്മാ െചയയ്ു
ന്നു. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ
ത്തിൽ എേന്നക്കും.
കാർമി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട അമൂലയ്മായ രക്തം
അവിടുെത്ത ജീവദായകമായ ശരീരംെകാണ്ടു റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു.
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പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ
ത്തിൽ, ആേമ്മൻ.
കാർമി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം അവി
ടുെത്ത പാപേമാചകമായ രക്തംെകാണ്ടു റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു.
പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ,
ആേമ്മൻ.
കാർമി: സ്തുതയ്ർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ൈദവികവു
മായ ഈ രഹസയ്ങ്ങൾ പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
മഹതവ്േമറിയ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ ആരാധയ്വും മഹനീയവുമായ നാമ
ത്തിൽ േവർതിരിക്കെപ്പടുകയും പവിതര്ീകരിക്കെപ്പടുകയും പൂർത്തി
യാക്കെപ്പടുകയും കലർത്തെപ്പടുകയും പര രം േയാജിക്കെപ്പ
ടുകയും െച ിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ ൈദവേമ ഇവിെടയും മെറ്റലല്ാ
സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള വിശുദ്ധ സഭ ം ǌങ്ങൾെക്കലല്ാവർക്കും ഈ
രഹസയ്ങ്ങൾവഴി കടങ്ങളുെട െപാറുതിയും പാപങ്ങളുെട േമാചനവും
ഉയിർപ്പിലുള്ള പര്തയ്ാശയും സവ്ർഗരാജയ്ത്തിൽ നവമായ ജീവി
തവും ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
----------------------കാർമി: നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും / നാെമ
ലല്ാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.

(കാർമികന് തെന്റേമല് കുരിശടയാളം വര ന്നു).
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

പകരം ഗാനം

കാർമി: കർത്താവാം മിശിഹാതൻ കാരുണയ്വും
താതനാം ൈദവത്തിൻ സംപര്ീതിയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ സഹവാസവും
നമ്മിലുണ്ടാേകണെമന്നുെമന്നും.
സമൂഹം: നമ്മിലുണ്ടാേകണെമന്നുെമന്നും.

അനുരഞ്ജന ശുശര്ൂഷ

(പാപേമാചനത്തിനുള്ള ക്ഷണം)
(കാർമികന് സകര്ാരിയില്നിന്നു തിരുേവാസ്തിെയടുത്തു വിശുദ്ധ
കുർബാന സവ്ീകരണത്തിന് ഒരുക്കുന്നു).
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ശുശര്ൂഷി: നമ്മുെട രക്ഷകെന്റ അമൂലയ്മായ ശരീരരക്തങ്ങളുെട രഹസയ്
ങ്ങെള / നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും ഭക്തയ്ാദരങ്ങേളാെട സമീപിക്കാം. അനുതാ
പത്തില്േമലുളവാകുന്ന ശരണേത്താെട / അപരാധങ്ങളില്നിന്നു പിന്തി
രിഞ്ഞുെകാണ്ടും / പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചുെകാണ്ടും / സേഹാ
ദരങ്ങളുെട െതറ്റുകള് ക്ഷമിച്ചുെകാണ്ടും / നമുക്കു സകലത്തിെന്റയും നാഥ
നായ ൈദവേത്താട് / കൃപയും പാപേമാചനവും യാചിക്കുകയും െചയയ്ാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസരുെട പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും
ക്ഷമിക്കണേമ.
ശുശര്ൂഷി: ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും െവടിഞ്ഞു / നമ്മുെട മനഃസാ
ക്ഷിെയ ശുദ്ധീകരിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട ദാസരുെട ...
ശുശര്ൂഷി: ശതര്ുതയിലും വിേദവ്ഷത്തിലുംനിന്നു / നമ്മുെട ആത്മാക്കെള
വിമുക്തമാക്കാം.
ശുശര്ൂഷി: വിശുദ്ധ കുര്ബാന സവ്ീകരിക്കുകയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്
പവിതര്ീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ാം.
ശുശര്ൂഷി: േയാജിേപ്പാടും ഐകയ്േത്താടുംകൂെട / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളില്
പങ്കുെകാള്ളാം.
ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ, ഇവ ǌങ്ങളുെട ശരീരത്തിെന്റ ഉയിർപ്പിനും /
ആത്മാക്കളുെട രക്ഷ ം കാരണമാകെട്ട.
സമൂഹം: നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെട്ട. എേന്നക്കും ആേമ്മന്.

(േപജ് 185 കാണുക)
പകരം ഗാനം
1.
2.
3.
4.

നാഥെന്റ ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും ...
അപരാധങ്ങൾ നീക്കണേമ ... ... ...
കർത്താേവ, ദാസർതൻ പാപകടങ്ങൾ
കർത്താേവ നിൻ ദാസരാമിവർതൻ

േപജ് 182
േപജ് 183
േപജ് 183
േപജ് 184

ഗാനം 1: നാഥെന്റ ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും
നാഥെന്റ ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും, േസ്നഹേമാെട വന്നു സവ്ീകരിപ്പിൻ
കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ, ആത്മാവിൻ ൈദവേമ
ൈകവലയ്ദീപം െകാളുത്തീടേണ.
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പാപങ്ങേളാർേത്താർത്തു, കണ്ണീെരാഴുക്കുവിൻ
ശതര്ുതെയലല്ാം മറന്നീടുവിൻ.
കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ...
ദിവയ്കൂദാശയാൽ പാവനാത്മാവിെന്റ
തികവുറ്റ ദാനങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുവിൻ.
കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ...
ൈദവത്തിെലാന്നായി നിർമലചിത്തരായ്
സർേവശസൂനുേവ സവ്ീകരിപ്പിൻ.
കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ...

(േപജ് 185 കാണുക)

ഗാനം - 2: അപരാധങ്ങൾ നീക്കണേമ
അപരാധങ്ങൾ നീക്കണേമ, പാപകടങ്ങൾ മാ ണേമ.
മനസിൽ നിറയും മലിനതെയലല്ാം, കഴുകി ധനയ്രാകാം.
അപരാധങ്ങൾ ...
ശതര്ുതെയലല്ാം നീക്കി നിതാന്തം, ഹൃദയം ദീപ്തമാക്കാം.
അപരാധങ്ങൾ ...
ഹൃദയെമാരുക്കാം നാഥനു നിതയ്ം, നിറയാം ആത്മാവാൽ.
അപരാധങ്ങൾ ...
ഏകമനസായ് ദിവയ്രഹസയ്ം, നിതരാമുൾെക്കാള്ളാം.
അപരാധങ്ങൾ ...
ആത്മാവിൻ പരിരക്ഷണമതിനീ, നിണവും തിരുെമയയ്ും.
അപരാധങ്ങൾ ...
ഉത്ഥാനത്തിനുമതുേപാൽ ജീവനും കാരണമായിടുവാൻ.
അപരാധങ്ങൾ ...

(േപജ് 185 കാണുക)
ഗാനം - 3: കർത്താേവ, ദാസർതൻ
കർത്താേവ, ദാസർതൻ പാപകടങ്ങൾ നീ
േമാചിച്ചീേടണം കരുണയാേല.
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ഭിന്നത, തർക്കങ്ങെളാെക്കയകറ്റിടാം,
അന്തരംഗം പരിശുദ്ധമാക്കാം
കർത്താേവ, ദാസർതൻ ...
ശതര്ുത, വിേദവ്ഷമാെക െവടിഞ്ഞുനാമാത്മാക്കൾ പാവനമാക്കിേടണം.
കർത്താേവ, ദാസർതൻ ...
ഭക്തിേയാടീേശാെയ ൈകെക്കാണ്ടു റൂഹാതൻ,
ശക്തിയാൽ നിർമലരായ് ഭവിക്കാം.
കർത്താേവ, ദാസർതൻ ...
േയാജിപ്പുൈമകയ്വും േചർന്നവരായിന്നു,
ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കാം.
കർത്താേവ, ദാസർതൻ ...
ǌങ്ങൾക്കിവ രക്ഷയുത്ഥാനെമന്നിവങ്ങിന്നു കാരണമാക്കീേടണം.
നിതയ്മാം ജീവനും കാരണമാകെട്ട,
സ്തുതയ്ർഹമീബലിെയന്നുമാേമ്മൻ.

(േപജ് 185 കാണുക)

ഗാനം - 4: കർത്താേവ നിൻ ദാസരാമിവർ തൻ
കർത്താേവ നിൻ ദാസരാമിവർ തൻ, പാപകടങ്ങൾ േമാചിേക്കണേമ.
കലഹം മാറ്റാം ഭിന്നത നീക്കീടാം, മനഃസാക്ഷി നിർമലമാക്കീടാം.
കർത്താേവ നിൻ ...
േദവ്ഷം നീക്കാം ശതര്ുത ൈകെവടിയാം, ആത്മാക്കൾ പാവനമാക്കീടാം.
കർത്താേവ നിൻ ...
ഭക്തിേയാടേങ്ങ ൈകെക്കാണ്ടീടാം,
റൂഹായാൽ അതിനിർമലരായ് തീരാം.
കർത്താേവ നിൻ ...
േയാജിേപ്പാടും േസ്നഹാരൂപിയിലും,
ഉൾെക്കാള്ളാം ദിവയ്മീ രഹസയ്ങ്ങൾ.
കർത്താേവ നിൻ ...
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ǌങ്ങൾക്കിവ നീ ഉത്ഥാനത്തിനും / രക്ഷ ം കാരണമാക്കണമാേമ്മൻ.
കർത്താേവ നിൻ ...
--------------------------ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാർമി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തില്) കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട
ദാസരുെട പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണയ്പൂർവം ക്ഷമിക്ക
ണേമ. മേഹാന്നത ൈദവമായ അങ്ങെയ, സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തില്
സകല വിശുദ്ധേരാടുെമാന്നിച്ചു സ്തുതിക്കാന് ǌങ്ങളുെട അധരങ്ങെള
പവിതര്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.

(സമൂഹം എഴുേന്ന ക്കുന്നു).

ൈദൈവകയ് ശുശര്ൂഷ

(സുവിേശഷത്തില് വിശവ്സിച്ചു രക്ഷപര്ാപിച്ച സഭാതനയര്)
സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, കാരുണയ്പൂർവം അങ്ങു ǌങ്ങള്ക്കു
നല്കിയ മേനാവിശവ്ാസേത്താടുകൂെട / അങ്ങയുെട സന്നിധിയില്
എേപ്പാഴും / നിര്മലഹൃദയരും പര്സന്നവദനരും / നിഷ്ക്കളങ്കരുമായി
വയ്ാപരിക്കാന് ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. ǌങ്ങെളലല്ാവരും ഒന്നു
േചര്ന്ന് അങ്ങെയ വിളിച്ച് / ഇപര്കാരം അേപക്ഷിക്കുന്നു.

കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകളിലും പര്ധാന തിരുനാളുകളിലും
കാർമി: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട ഇടയില് നിെന്റ സമാധാനവും / ഹൃദ
യങ്ങളില് ശാന്തിയും പുലര്ത്തണേമ. ǌങ്ങളുെട നാവുകള് നിെന്റ
സതയ്ം പര്േഘാഷിക്കെട്ട. ǌങ്ങളുെട വദനങ്ങെള ǌങ്ങള് പുതിയ
വീണകളാക്കുകയും / ജവ്ലിക്കുന്ന അധരങ്ങള്െകാണ്ടു ǌങ്ങള് േസ്താതര്ം
ആലപിക്കുകയും െചയയ്ുേമ്പാള് / നിെന്റ കുരിശു ǌങ്ങള്ക്കു സംരക്ഷണ
മായി ഭവിക്കെട്ട. നിങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുേമ്പാള് ഇപര്കാരം പര്ാർഥിക്കു
വിന് എന്നുപേദശിച്ചുെകാണ്ട് / നീ ശിഷയ്ന്മാെര പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ഠമായ
പര്ാർഥന / നിന്നില്നിന്നു ലഭിച്ച മേനാവിശവ്ാസേത്താെട ആവര്ത്തി
ക്കാന് ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ.
കാർമി: സവ്ര്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചര്ന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ /
അങ്ങയുെട തിരുമനസു സവ്ര്ഗത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
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ǌങ്ങള്ക്ക് ആവശയ്കമായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണേമ.
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല / ǌങ്ങ
ളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടും ക്ഷമിക്കണേമ. ǌങ്ങെള
പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുേത. ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിന്നു ǌങ്ങെള
രക്ഷിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും /
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.
കാർമി: കര്ത്താേവ, ശക്തനായ സർേവശവ്രാ, നലല്വനായ ൈദവേമ /
കൃപാപൂര്ണനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ം
ǌങ്ങള് േകണേപക്ഷിക്കുന്നു. ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്ത
രുേത, ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിന്നും അവെന്റ ൈസനയ്ങ്ങളില്നിന്നും
ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, സവ്ര്ഗത്തിലും ഭൂമി
യിലും / രാജയ്വും ശക്തിയും, പര്ാബലയ്വും അധികാരവും അങ്ങയുേടതാ
കുന്നു. (സവ്യം ആശീർവദിക്കുന്നു) ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട.
സമൂഹം: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടുംകൂെട.
കാർമി: വിശുദ്ധ കുര്ബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു.
സമൂഹം: ഏകപിതാവു പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഏകപുതര്ന് പരിശുദ്ധനാ
കുന്നു. ഏകറൂഹാ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനും എേന്നക്കും സ്തുതി. ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: ജീവിക്കുന്ന ൈദവെത്ത നിങ്ങള് പര്കീര്ത്തിക്കുവിന്.
സമൂഹം: സഭയില് അവിടുേത്തക്കു സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കെട്ട. എലല്ാ നിമി
ഷവും എലല്ാ സമയവും / അവിടുെത്ത കൃപയും കാരുണയ്വും നമ്മുെടേമല്
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
കാർമി: (വിശുദ്ധ കുര്ബാന സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു).
കര്ത്താേവ, നിെന്റ തിരുശരീരം എനിക്കു ശിക്ഷാവിധിക്കു േഹതു
വാകാെത കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും
കാരണമാകെട്ട.

ദിവയ്കാരുണയ് ഗീതവും അനുഗീതവും
(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ)

(രീതി: ഹാേലലൂയാ പാടീടുേന്നൻ....)
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മരിച്ചവരുെട ഓര്മ - േപജ് 188
മംഗളവാർത്തക്കാലം - േപജ് 188
പിറവിക്കാലം - േപജ് 188
ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ് 189
ദനഹാക്കാലം - േപജ് 189
േനാമ്പുകാലം - േപജ് 189
ഉയിർപ്പുകാലം - േപജ് 189
പുതുǌായർ (ഉയിർപ്പു രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 190
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം)- േപജ് 190
ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 191
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ (ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 191
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ (രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 191
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (രണ്ടാംവയ്ാഴം) - േപജ് 192
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ (മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 192
ൈകത്താക്കാലം - േപജ് 193
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ - േപജ് 193
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 193
രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6) - േപജ് 194
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച (െസ റ്റംബർ 14) - േപജ് 194
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ (പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 195
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15) - േപജ് 195
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8) - േപജ് 195
അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ് 196
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ - േപജ് 196
യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ (മാർച്ച്-19, േമയ് -1) - േപജ് 196
വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ (ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 197
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ (ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി) -േപജ് 197
മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ് 198
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ (ൈകത്താ ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 198
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ (ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 198
വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ് (ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസം. 26) - േപജ് 199
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ് 199
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ് 200
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 200
നിനിേവ ഉപവാസം (വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്) - േപജ് 201
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ജൂബിലി - അതതു കാലത്തിേന്റത്
ഇടവകദിനം - അതതു കാലത്തിേന്റത്

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
േവഗമുയിർക്കും മൃതെരലല്ാരും, / നിന്നുെട ശബ്ദം േകൾക്കുേന്നരം
ജീവൻ നല്കിയ നാഥനു നിതയ്ം, / സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടീടുന്നു.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപാ
വരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാവരിലും + സമ്പൂര്ണ
മാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീർവദിക്കുന്നു).
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
മിശിഹാനാഥൻ സവ്ർഗപഥത്തിൻ, / വാതിൽ തുറന്നൂ ജീവൻ നല്കി.
തിരുെമയയ്ും തിരുനിണവും വഴിയായ്, / രക്ഷിതരാകും മൃതെരലല്ാരും.

(േപജ് 201 കാണുക)

മംഗളവാർത്തക്കാലം
കർത്താേവ, നിൻ മാംസനിണങ്ങൾ, / ൈകെക്കാള്ളാൻ നീ
വന്നുവിളിപ്പൂ.
ൈദവികരാജയ്ം േനടാനും നീ, / േയാഗയ്ത നല്കി കരുണാപൂർവം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
നിതയ്പിതാേവ, തിരുസുതനാൽ നീ, / രക്ഷ പകർന്നൂ,
മർതയ്നു മന്നിൽ.
കനിയണെമന്നും ൈകെക്കാള്ളാനീ, / ദിവയ്രഹസയ്ം േയാഗയ്തേയാെട.

(േപജ് 201 കാണുക)

പിറവിക്കാലം
ദിവയ്രഹസയ്ം നല്കുന്നവനാം, / ൈദവകുമാരനു നന്ദിയുണർത്താം.
വിസ്മയപൂർവം സ്തുതികൾ പാടി, / വാഴ്ത്തുകയായി വാനവരഖിലം.
നിതയ്ം ൈദവമനാദിമുത േക്ക, / അതിമഹനീയൻ പരിശുദ്ധനുമാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
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സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ഉദ്േഘാഷിക്കും നിൻകൃപെയന്നും / തലമുറെയലല്ാം വാഴ്ത്തും േമാദാൽ
ഭക്തിേയാെടന്നും സന്നിധി േചരാൻ, / ൈകെക്കാള്ളാം തിരു
ഗാതര്നിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

ദനഹാക്കാലം
(ദനഹ തിരുനാളിലും - ജനുവരി 6)
വരുവിൻ നാഥനു പാടാം സ്തുതികൾ, / വിരവിൽ നാഥൻ േമാചനേമകി.
മാംസനിണങ്ങൾ വാനവദാനം, / െപാറുതി നമുക്കായ് നല്കിടുവാനായ്.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കർത്താേവ, നിൻ ഗാതര്നിണങ്ങൾ / ഭക്ഷണമായ് നീ കനിെവാടു ന ി.
നന്ദി നിനക്കായ് അർപ്പിച്ചീടാൻ, / നാവുകെളതര്യശക്തം മന്നിൽ.

(േപജ് 201 കാണുക)

േനാമ്പുകാലം
ജീവൻ പകരുെമാരൗഷധമേലല്ാ, / ഭൂവിനു നല്കുന്നീേശാ നാഥൻ.
േസാദരേര, വന്നനുതാപെത്താടു, / ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വരുവിൻ പാപക്കറകൾ കഴുകാം. / ഉപവാസത്താൽ ശക്തി വരിക്കാം.
േസ്നഹേത്താടും ഭക്തിെയാടും നാം / കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധി പൂകാം.

(േപജ് 201 കാണുക)

ഉയിർപ്പുകാലം
കർത്താേവ, നിൻ മാംസനിണങ്ങൾ, / ൈകെക്കാണ്ടവരാം
മർതയ്ർെക്കലല്ാം.
സവ്ർേലാകത്തിൽ വാനവെരാപ്പം, / പാടി നമിക്കാൻ വരേമകണേമ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
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കർത്താവിൻ, തിരുസന്നിധിയിങ്കൽ / ആരാധിക്കും മാനവർ നിങ്ങൾ.
സാദരെമാന്നായ് വരുവിൻ വരുവിൻ / ൈകെക്കാള്ളുകയീ
മാംസനിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

പുതുǌായർ
(ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ)
അപ്പവുമതുേപാൽ വീഞ്ഞും മർതയ്നു / ജീവൻ പകരും മാംസനിണങ്ങൾ.
ൈകെക്കാള്ളാമിന്നൗഷധമായി / ദിവയ്രഹസയ്ം വിനയസേമതം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സൗഖയ്ം പകരാൻ ഭൂവിലണഞ്ഞു / പൂജിതനായ ഭിഷഗവ്രനീേശാ.
ൈകെക്കാള്ളാമിന്നൗഷധ,മതിനാൽ / ജീവൻ േനടാം
സ്തുതികൾ പാടാം.

(േപജ് 201 കാണുക)

സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ
(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)
ഉന്നതമാകും സവ്ർേലാകത്തിൽ / മിശിഹാനാഥൻ മഹിമയിൽ വാ വൂ.
പാപവിേമാചനവാഗ്ദാനവുമായ് / ജനത െക്കലല്ാം രക്ഷയുമായി.
കർത്താേവ, നിൻ ദിവയ്രഹസയ്ം / ǌങ്ങൾെക്കലല്ാം തൃപ്തി പകർന്നു.
എതര്യശക്തം നാവുകെളലല്ാം / നിൻസ്തുതിപാടാൻ, നന്ദിയുണർത്താൻ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
മഹിമയിൽനിന്നു മേഹാന്നതനീേശാ / മഹിതം
സവ്ർഗതലത്തിലുയർന്നു
മുകിലുകളിൽ തൻ വരേവ ിന്നായ് / മാലാഖമാരണിയായ് നിന്നു.
സവ്ർഗാേരാഹണ ദർശന ഭാഗയ്ം / ശിഷയ്ഗണത്തിനു വിസ്മയേമകി.
ൈകെക്കാള്ളാം നാം സവ്ർഗാേരാഹിത / മിശിഹാ തന്നുെട
മാംസനിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)
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ശല്ീഹാക്കാലം
ധനയ്ാത്മാക്കൾ ദിവയ്െവളിച്ചം, / നിറയും േഗഹം കാത്തുകഴിപ്പൂ.
മിശിഹാതന്നുെട േസ്നഹം മുഴുവൻ / മനസിൽെക്കാണ്ടു നടക്കുക നമ്മൾ.
സുവിേശഷത്തിൻ സൗഭാഗയ്ത്തിൽ, / നിനവുകെളലല്ാം നട്ടുവളർത്താം.
കർത്താവിൻ തിരുസന്നിധി േചരാം, / ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശിഷയ്ഗണങ്ങൾ കാട്ടിയ വഴിയിൽ, / സവ്ർഗം പൂകിയ മാനവെരലല്ാം
വാഴ്ത്തീടുന്നു നിതയ്പിതാവിൻ, / നാമം നിതരാം വാനവെരാപ്പം.
വിനയെമാേടവം സന്നിധി പൂകി, / ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം.

(േപജ് 201 കാണുക)

പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
മർതയ്നു ൈദവം നല്കീടുന്നു / ദിവയ്രഹസയ്ം കരുണാപൂർവം.
ബലിപീഠത്തിനു ചുറ്റും നി ക്കും / മാലാഖമാർ പാടീടുന്നു.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ആരവമുണ്ടായ് ഗഗനതലത്തിൽ / ഭീതിദമായ െകാടുങ്കാറ്റുണ്ടായ്.
വിണ്ണിൽനിന്നിങ്ങാഗതനാകും / ദിവയ്ാത്മാവിെന വാഴ്ത്തിനമിക്കാം.
ഹാേലലൂയാ പാടി നിതാന്തം / മിശിഹാനാഥെന നിരയായ് വാഴ്ത്താം.
വരുവിൻ വരുവിൻ േസാദരഗണേമ / ൈകെക്കാള്ളുക നാം
ഗാതര്നിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)
മിശിഹാനാഥൻ നല്കീടുന്നു / ദിവയ്രഹസയ്ം മർതയ്ർെക്കലല്ാം.
പാവനമാം തൻ േവദിക്കരികിൽ / പാടീടുന്നു വാനവവൃന്ദം.
രക്ഷകകൃപയിൽ വിശവ്ാസത്തിൽ / ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളുക നാം
ഹാേലലൂയാ പാടിവണങ്ങാം / മാംസനിണങ്ങൾ, ബലിപീഠത്തിൽ.
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കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വിശവ്ാസേത്താടാദരപൂർവം / ൈകെക്കാള്ളാം തിരുമാംസനിണങ്ങൾ.
ഹാേലലൂയാ പാടി നിതാന്തം / വാഴ്ത്താം മിശിഹാനാഥെന നിതയ്ം.

(േപജ് 201 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)
മാംസനിണങ്ങൾ മർതയ്ർേക്കകിയ / മിശിഹാനാഥെന വാഴ്ത്താമനിശം.
ഉജവ്ലമാകും തീക്കനേലകീ / വാനവനന്നു പര്വാചകനാവിൽ.
േപാഷിപ്പിച്ചൂ ഗാതര്നിണങ്ങൾ / വാഴ്ത്താൻ ദുർബലരേലല്ാ ǌങ്ങൾ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ദിവയ്രഹസയ്ം ബലിപീഠത്തിൽ / പൂർത്തീകൃതമായിന്നീനിമിഷം.
വാഴ്ത്താമേങ്ങ പാവനനാമം / ൈദവികജീവൻ ൈകവന്നീടാൻ.
ൈകെക്കാള്ളുക നാം വിനയസേമതം/ ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാൽ നിണവും

(േപജ് 201 കാണുക)

തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)
കരുണാപൂർവം മിശിഹാനാഥൻ / തിരുനിണേമകി മാംസവുമതുേപാൽ
തിരുഹൃദയത്തിൻ േസ്നഹം സുചിരം / ധരണിയിെലങ്ങും പാടിനമിക്കാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വധുവാം തിരുസഭ വാഴ്ത്തീടെട്ട / നന്ദിെയാേടവം ൈദവിക നാമം.
മിശിഹാനാഥൻ പീഡസഹിച്ചു / മരണം പുല്കി രക്ഷ പകർന്നൂ.
കനിേവാേടാേരാ നരനും േവണ്ടി / േചാരെയാഴുക്കിയ നാഥെന വാഴ്ത്താം.
ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം / കാരുണയ്ത്തിൻ പാവനദാനം.

(േപജ് 201 കാണുക)
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ൈകത്താക്കാലം
പൂജിതമാമീ ബലിേവദികയിൽ / മിശിഹാ െപസഹാകുഞ്ഞാടേലല്ാ.
വാനവെരാന്നായ് ചുറ്റും നി / സാദരമനുപമഗീതികൾ പാടാൻ.
ൈകെക്കാള്ളുകയീ ദിവയ്രഹസയ്ം / ൈദവസുതൻതൻ ഗാതര്നിണങ്ങൾ.
ഹാേലലൂയാ പാടി നിതാന്തം, / വാഴ്ത്താെമന്നും തിരുസാന്നിധയ്ം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
തെന്റ ശരീരവുമതുേപാൽ നിണവും /നല്കും നാഥെന
വാഴ്ത്തി നമിക്കാം.
ഭയവും ഭക്തിയുെമാരുേപാൽ നിറയും / വാനവവൃന്ദം നിരേചരുന്നു.
മിശിഹാതന്നുെട മാംസനിണങ്ങൾ, / ൈകെക്കാള്ളാം,
സ്തുതി ഗീതികൾ പാടാം.

(േപജ് 201 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
നിതയ്വിശുദ്ധി പകർന്നുവരും തിരു, /
ഗാതര്നിണങ്ങൾ ബലിപീഠത്തിൽ.
വരുവിൻ നരേര, പാടി വണങ്ങാം, / പാവനനാകും സകേലശെന നാം.
പാപവിേമാചനമരുളുന്നേലല്ാ, / മിശിഹാ തൻ തിരുമാംസനിണങ്ങൾ.
ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം, / വാഴ്ത്തിപ്പാടാം വാനവെരാപ്പം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈദവിക ദാനം, / ൈകെക്കാള്ളുക നാമാദരേവാെട.
നിതയ്വിശുദ്ധി പകർന്നു തരുന്നീ, / രക്ഷകഗാതര്നിണങ്ങൾ പാരിൽ.
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാന്നായ്, / ൈദവികദാനം ൈകെക്കാണ്ടീടാം.

(േപജ് 201 കാണുക)

പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
വിശവ്ാസത്തിൻ പാറയിലേലല്ാ, / സഭെയ മിശിഹാനാഥനുയർത്തി.
ശല്ീഹന്മാെരയുമതുേപാൽ നല്കീ, / േബാധകരായ പര്വാചകേരയും.
സഭയുെട പുണയ്വിശുദ്ധി വളർത്തും, / നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടുക നമ്മൾ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
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സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
രാജാവാകും സവ്ർഗപിതാവിൻ, / പര്ിയസുതയേലല്ാ തിരുസഭയാം നീ.
ധനയ്നിതാന്തം നീയതിനാേല, / നിെന്റ മഹതവ്ം പാടി നമിക്കാം.
േസാദരഗണേമ, വരുവിൻ നിങ്ങൾ, / ൈകെക്കാള്ളുകയീ
മാംസനിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

കർത്താേവ, നിൻ മാംസനിണങ്ങൾ, / ഭക്ഷണമായ് നീ നല്കീടുന്നു.
കഴിയുന്നീലാ നാവിനുേപാലും, / നന്ദി യഥാർഹം പാടിനമിക്കാൻ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
മലയിൽ സവ്ന്തമഹതവ്ം കാട്ടിയ /മിശിഹാനാഥെന വാഴ്ത്തിവണങ്ങാം.
വിസ്മയഭരിതം ശിഷയ്ന്മാരാ, / േവളയിൽ നിന്നൂ, പര്ഭയിൽ മുങ്ങി.
സവ്ർഗപിതാവിൻ ശബ്ദമുയർന്നൂ / പര്ീതൻ ǌാ,നിവെനന്നുെട പുതര്ൻ.
മിശിഹാതൻ തിരുമാംസനിണങ്ങൾ / ൈകെക്കാണ്ടേങ്ങ വാഴ്ത്താമനിശം.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 14)

വാനവനിരെയാടു േചർന്നു നമുക്കും / കുരിശിൻ തിരുനാൾ
േഘാഷിച്ചീടാം.
സല്ീവാ വഴിയായ് വിജയം േനടി, / മിശിഹാനാഥൻ ശാന്തി പകർന്നു.
തെന്റ ശരീരവുമതുേപാൽ നിണവും, / ൈദവകുമാരൻ പാരിനു നല്കി.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വിസ്മയപൂരിതമായി ഭൂവും / വാനവുമുന്നതമാകും കുരിശാൽ.
ൈദവകുമാരൻ കുരിശാലേലല്ാ / വിജയം േനടി, സ്തുതി പാടീടാം.
ൈദവവുമായനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു / മർതയ്െരയതുേപാൽ ഭൂവിെനയും താൻ.
കര്ൂശിതനുലകിൽ നരെരേത്തടി, / നഷ്ടെപ്പെട്ടാരു ജീവൻ നല്കി.
ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാൽ നിണവും, / ഭക്ഷണമായ് തിരുനാഥൻ നല്കി.
േപാരാ നാവിനു േയാഗയ്ത െതലല്ും / തിരുനാമത്തിനു നന്ദിയുണർത്താൻ.
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(േപജ് 201 കാണുക)

മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾ

മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ
(പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി)

ൈകെക്കാള്ളാം നാം അക്ഷയമാകും / തിരുെമയ് നിണവും
വിനയാനവ്ിതരായ്
വാനവെരാപ്പം പാടിവണങ്ങാം / മാനവനൃപനാം മിശിഹാെയ നാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സ്ത്രീകൾെക്കന്നും മാതൃകയാകും / കനയ്ാംബികേയ, ധനയ്ാംബികേയ.
തിരുസുതനാമം മഹനീയം, നീ / നിസ്തുലയേലല്ാ, നിർമലയേലല്ാ.

(േപജ് 201 കാണുക)

മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം
(ഓഗസ്റ്റ് 15)

അക്ഷയഗാതര്ം, രക്തവുമതുേപാൽ / ൈകെക്കാള്ളാം നാം
ഹൃദൈയകയ്ത്തിൽ.
മാനവരക്ഷ പകർന്നിടുവാനായ് / മൃതയ്ുവരിച്ചവനുത്ഥിതനായി.
വാനവെരാപ്പം ഹാേലലൂയാ / പാടിവണങ്ങാം നാഥെന നിതരാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കനയ്ാജനനീ,യർപ്പിതരാകും, / കനയ്കളങ്ങെയ വാഴ്ത്തീടുന്നു.
എെന്തന്നാൽ നിൻ സവ്ർഗാേരാപണ- / മുലകും സവ്ർഗവുമാേഘാഷിപ്പൂ.
വരുവിൻ വരുവിൻ േസാദരഗണേമ, / ൈകെക്കാള്ളാം
തിരുമാംസനിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 8)

നിർമലഹൃദയർക്കരുളിയ രക്ഷാ- / ദാനം ദിവയ്രഹസയ്ം നിരതം.
ൈകെക്കാള്ളാമീ മാംസനിണങ്ങൾ / ഐകയ്േത്താടും േസ്നഹേത്താടും.
പാവനനേലല്ാ ൈദവസുതാ, നിൻ / സവിേധ പാടാം ഹാേലലൂയാ.
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കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
കനയ്ാജനനീ, യാദാമിെന നീ / പൂഴിയിൽ നിന്നുമുയർത്തുകയാേല,
ധനയ്ം താവകനാമം വിണ്ണിൽ / ഭൂവിലുമതുേപാൽ, ഭാഗയ്മിയേന്നാൾ.
വരുവിൻ േസാദരഗണേമ, വന്നീ / നിണഗാതര്ങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടാലും.

(േപജ് 201 കാണുക)

അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(ഡിസംവർ 8)

പൂജിതമപ്പം ദിവയ്ശരീരം / മുന്തിരിനീേരാ നിന്തിരുരക്തം.
വരുവിൻ േസ്നഹെമാെടന്നും നാഥെന / സാദരമനിശം പാടിനമിക്കാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വാഴ്ത്തിപ്പാടാം അമേലാത്ഭവയാം /
കനയ്ാംബികയുെട തിരുനാൾ ദിവസം.
ൈകെക്കാള്ളാം നാം ദിവയ്രഹസയ്ം / കനയ്ാസുതനുെട സന്നിധിേചരാൻ

(േപജ് 201 കാണുക)

മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ
അക്ഷയമാകും ൈദവകുമാരക / രക്തശരീരം ൈകെക്കാള്ളുക നാം.
രക്ഷകമരണം മാനവനിരകൾ- / ക്കുത്ഥാനത്തിനു ൈദവികസാക്ഷയ്ം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ധനയ്തേനടി പുതര്നിലൂെട / കനയ്കയാകും പാവന ജനനി.
ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം / നാഥെന വാഴ്ത്താൻ തേന്നാെടാപ്പം.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(മാർച്ച് 19, േമയ് 1)

വരുവിൻ വരുവിൻ, േസാദര ഗണേമ, നീതിെയഴുെന്നാരു
താതെനേയാർക്കാം.
അനവരതം സ്തുതിഗീതികൾ പാടാം / വാഴ്ത്തിപ്പാടാം ഹാേലലൂയാ.
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കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ǌങ്ങെളെയലല്ാം സംരക്ഷിക്കും / മാർ യൗേസേപ്പ, പര്ാർഥിക്കണേമ.
താവക സ്മരണാസുദിനം ǌങ്ങൾ / ൈകെക്കാള്ളെട്ട ദിവയ്രഹസയ്ം.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

ൈകെക്കാള്ളാം തിരുമാംസനിണങ്ങൾ / േയാഹന്നാൻ തൻ
ഓർമദിനത്തിൽ.
സഭെയക്കനിെവാടു േപാഷിപ്പിക്കും / നാഥനു പാടാം ഹാേലലൂയാ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
നാഥാ,നിൻ തിരുമാംസനിണങ്ങൾ / നല്കുന്നനുപമേമാക്ഷം ധരയിൽ.
നന്ദിയുര ാൻ നാവുകൾ േപാരാ / നിരവധി നാവുകളുണ്ടാെയങ്കിൽ.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

വിശവ്ാസത്തിൻ പാറയിലേലല്ാ / സ്ഥാപിക്കുകയായ് സഭെയ നാഥൻ
നിയമിച്ചാക്കി ശല്ീഹന്മാെര / മല്പാന്മാെര, നിവയ്ന്മാെര.
ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നേങ്ങ നാമം / മന്നിലുണർത്തിയ നന്മകേളാർേക്ക.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
േകപ്പേയാടീേശാ ക ിക്കുകയായ് / േമ ക നീെയൻ കുഞ്ഞാടുകെള.
േപര്ഷിതദൗതയ്ം നിറേവറ്റീടാൻ / നിയമിച്ചാക്കി പൗേലാസിെനയും.
ജീവൻ പകരും മാംസനിണങ്ങൾ / ൈകെക്കാള്ളാമീേയാർമ
ദിനത്തിൽ.

(േപജ് 201 കാണുക)
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മാർേത്താമ്മായുെട ദുക്റാന തിരുനാൾ
മഹനീയം നിൻ സ്മരണാസുദിനം, / മഹിേതാജവ്ലേമ താവക മരണം.
മാർേത്താമ്മാ, നിൻ വിജയകിരീടം / മാലാഖമാർ തീർക്കുകയായി.
അവേരാെടാപ്പം നിരയായ് നമ്മൾ / അവനീനാഥനു സ്തുതികൾ പാടാം.
ൈകെക്കാള്ളാം തിരുമാംസനിണങ്ങൾ / ൈകവരുമാത്മ
വിശുദ്ധിയുമിേപ്പാൾ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
മാർേത്താമ്മാതേന്നാർമത്തിരുനാൾ / േമാദേമാേടവം െകാണ്ടാടീടാം.
ദിവയ്രഹസയ്ം പകരും നാഥനു / നവയ്മേനാഹര ഗീതികൾ പാടാം.
മിശിഹാനാഥാ, ൈകെക്കാള്ളാം തിരു / മാംസനിണങ്ങൾ
വിനയാനവ്ിതരായ്.

(േപജ് 201 കാണുക)

ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
ആനന്ദിപ്പിൻ നീതിയിൽ മുഴുകും / മാനവേര, മണിവീണകൾ മീട്ടാം.
ദിവയ്രഹസയ്ം മർതയ്നു ന ിയ / മിശിഹാനാഥെന വാഴ്ത്തി നമിക്കാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
രാജമേഹശൻ മിശിഹാനാഥൻ / ദിവയ്വിരുന്നിനു നെമ്മ വിളിപ്പൂ.
സവ്ർഗവിരുന്നിനു മാനവെരലല്ാം / േയാഗയ്ത േനടാൻ വന്നണയുന്നു.
തിരുനാളുകളിൽ വിനയെമാേടവം / നിതയ്ം പാപവിേമാചിതരാകാൻ.
ൈകെക്കാള്ളാമീ ദിവയ്രഹസയ്ം / നിതയ്ത പുല്കാൻ മാനവഹൃദയം.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

സുവിേശഷകരാ പര്ഭയുെട നാട്ടിൽ / ദൃഷ്ടികൾ ഗാഢമുറപ്പിക്കുകയായ്.
തന്നുെട േസ്നഹം ൈകെക്കാണ്ടവരിൽ / മിശിഹാനാഥൻ
ഭാഗയ്മുണർത്തി.
യാതനെയലല്ാേമ ക്കുകയായി / േകല്ശപഥങ്ങളിൽ നീങ്ങിടുവാനായ്.
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കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
നീതിെയഴുേന്നാർ വിജയം കാൺേക / ദുഷ്ടാരൂപികൾ ഭീതിദരായി.
വരുവിൻ വരുവിൻ, േസാദരർ നിങ്ങൾ / ൈകെക്കാള്ളാൻ
തിരുമാംസനിണങ്ങൾ.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)
രക്തം ചിന്തിമരിച്ച മഹാത്മൻ / എസ്തപ്പാേനാസ് നിർമലചരിതൻ.
നിതയ്മലംകൃതരാകാമേങ്ങ / സുകൃതം വഴിയായ്, പര്ാർഥനവഴിയായ്.
ൈദവകുമാരകനിണഗാതര്ങ്ങൾ / ൈകെക്കാള്ളാം നാം നിർമലരാകാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടിവണങ്ങാം / എസ്തപ്പാേനാസ് സഹദാവാഴ്ക.
വാനവെരാപ്പം മാനവെരലല്ാം / വാഴ്ത്തുകയായി മഹിമകെളാന്നായ്.
കുരിശിൽ നാഥൻ പര്ാർഥിച്ചതുേപാൽ /
പര്ാർഥിച്ചന്നാെളസ്തപ്പാേനാസ്.
അവേരാടങ്ങുക്ഷമിക്കണമലിവായ് / അറിയുന്നീലവർ െചയയ്ുവെതാന്നും.
വരുവിൻ വരുവിൻ േസാദരേര, നാം / ൈകെക്കാള്ളാം
തിരുമാംസനിണങ്ങൾ

രക്തസാക്ഷികൾ

(േപജ് 201 കാണുക)

(വിശുദ്ധ െസബസ്തയ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,
വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് - ഏപര്ിൽ 24 തുടങ്ങിയവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്).
ധനയ്തയാർന്ന വിശുദ്ധെന (വിശുദ്ധെയ) േയാർക്കാം /
പാപവിേമാചിതരായീസുദിനം.
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളാം നാം / ഹാേലലൂയാ പാടി നമിക്കാം.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
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നിണസാക്ഷിതവ്ം നാഥനുേവണ്ടി / േനടിയ നിങ്ങെളേയാർമിക്കുന്നു.
ജീവൻ പകരും ദിവയ്രഹസയ്ം / ൈകെക്കാള്ളാമീേയാർമദിനത്തിൽ.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ
(ജൂൈല 28)

പാപവിേമാചനേമകും രക്ഷക / മാംസനിണങ്ങൾ ൈകെക്കാള്ളുക നാം
ൈദവികജീവൻ നല്കും പൂജിത / ദിവയ്രഹസയ്ം മധുരിതെമന്നും.
കർത്താവിൻ തിരുവാഗ്ദാനം േപാൽ / സവ്ർഗം േനടാമന്തയ്ദിനത്തിൽ.
േസ്നഹെമാേടവം ദിവയ്രഹസയ്ം / ൈകെക്കാള്ളുേന്നാർ
ഭാഗയ്െമഴുേന്നാർ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വരുവിൻ േസാദരഗണേമ, ൈദവിക / ജീവൻ പകരും ദിവയ്രഹസയ്ം.
പരിപാവനമാം ഹൃദയേത്താേട / ൈകെക്കാള്ളാം
തിരുമാംസനിണങ്ങൾ.
ചിന്തകെളലല്ാം ശുദ്ധീകൃതമായ് / സൗഖയ്ം േനടാം, നിർമലരാകാം.

(േപജ് 201 കാണുക)

വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി)
ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാൽ നിണവും / കർത്താേവ, നീയരുളുക നിതയ്ം.
േയാഗയ്തേപാെല നന്ദിയുണർത്താൻ / നാവിനുെതലല്ും കഴിയുന്നീലാ.
ശക്തിമഹതവ്ം മിശിഹാനാഥാ / നല്കി വിശുദ്ധർക്കനവരതം നീ
ǌങ്ങളുമതുേപാൽ ജീവിതെമന്നും / നിർമലമാക്കാൻ കനിേവകണേമ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
വരുവിൻ വരുവിൻ േസാദരഗണേമ, / ൈകെക്കാള്ളുകയീ
ദിവയ്രഹസയ്ം
ബലിേവദികയിൽ വിരചിതമേലല്ാ / പൂജിതേമാേരാ നാമവുമിളയിൽ
തിരുേശഷിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു / സഭയിൽ, ദിവയ്വരങ്ങൾ േനടാൻ.
ഹാേലലൂയാ ഗീതം പാടാം / നാെമാരു ഗണമായ് പാവനസഭയിൽ.
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മൂന്നുേനാമ്പ് (നിനിേവ ഉപവാസം)
(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്)

ൈദവജനത്തിനു നല്കണേമനിൻ / കൃപയും കരുണയുെമന്നും നാഥാ
സംരക്ഷണവും വഴിയും നീയാ- / െണന്നും നിെന്റ ജനത്തിനു പാരിൽ.
തീക്ഷ്ണതേയാേടയർപ്പിക്കുന്നീ / പര്ാർഥന ǌങ്ങൾ,
ൈകെക്കാള്ളണേമ.
കാർമി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട ... +
സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സവ്ന്ത ശരീരവുമതുേപാൽ രക്തവു- / േമകിയ നാഥെന വാഴ്ത്താനണയാം.
നിതയ്പിതാവിൻ കാരുണയ്ത്താൽ / ൈദവകുമാരൻ പാരിലണഞ്ഞു.

ജൂബിലി & ഇടവകദിനം

(അതതു കാലത്തിേന്റത് ഉപേയാഗിക്കുക)
------------------------------

(മുകളിൽ കാണുന്ന ഗാനത്തിനു പകരം)
ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തിലുള്ള വിശവ്ാസേത്താെട /
ൈദവപുതര്െന്റ ശരീരം സവ്ീകരിക്കാനും / അവിടുെത്ത രക്തം പാനം
െചയയ്ാനും / തിരുസഭ നിങ്ങെള ക്ഷണിക്കുന്നു.

(വിശുദ്ധ കുർബാന സവ്ീകരണം. ഈ സമയത്തു സ്ത്രീകള് നമ്മുെട
പാരമ്പരയ്മനുസരിച്ചു ശിരസുമൂടി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണ് അഭി
കാമയ്ം. കുർബാന സവ്ീകരിച്ചു കഴിയുേമ്പാള് എലല്ാവരും, ശുശര്ൂ
ഷിേയാ കാർമികേനാ അടുത്ത പര്ാർഥന ആരംഭിക്കുന്നതുവെര മുട്ടു
കുത്തിനിന്നു ദിവയ്കാരുണയ് ആരാധന നടത്തണം).

ദിവയ്കാരുണയ്ഗീതങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എന്നിൽ ...
ആ വിരൽ തുെമ്പാന്നു െതാട്ടാൽ ...
എതര് പര്ശാന്തം ഉള്ളിെന്റയുള്ളം ...
എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം ... ...
എെന്റ മുഖം വാടിയാൽ ... ... ... ...
ഓസ്തിയിൽ വാഴും ഈേശാ ... ...
തിരുേവാസ്തിയാെയന്നിലണയും ...
നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ ... ... ...

േപജ് 202
േപജ് 202
േപജ് 203
േപജ് 203
േപജ് 204
േപജ് 204
േപജ് 205
േപജ് 205
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9. നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും ... േപജ് 205
10. മനസാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കാൻ
േപജ് 206
11. വാവ േയശുനാഥാ, വാവ േസ്നഹനാഥാ േപജ് 206
12. സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ നിമിഷം േപജ് 207
13. േസ്നഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ േപജ് 208
ഗാനം 1: അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എന്നിൽ
അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എന്നിൽ / ആഗതനാകുെമൻ ഈേശാ (2)
അണേയണേമ എെന്റ ഉള്ളിൽ / അതുമാതര്ം ǌാൻ െകാതിപ്പൂ. (2)
വാവാ എൻ േയശുനാഥാ / വാവാ എൻ േസ്നഹനാഥാ
വന്നു വസിച്ചീടുകെയന്നിൽ / നിൻ േസ്നഹം എന്നിൽ നിറ .
അെങ്ങെന്റയുള്ളിൽ വന്നാൽ / അരുതാത്തെതലല്ാം അകലും (2)
അരുളുന്ന െമാഴികൾ േകട്ടാൽ / അകതാരിൽ ശാന്തി നിറയും. (2)
വാവാ എൻ േയശുനാഥാ / വാവാ എൻ േസ്നഹനാഥാ.
വന്നു വസിച്ചീടുകെയന്നിൽ / നിൻേസ്നഹം എന്നിൽ നിറ .
അറിേവാെട എതര്േയാ നിമിഷം / അകന്നുേപായി
നിൻ മുമ്പിൽ നിന്നും (2)
അലിേവാെട നിൻ ൈകകളാെല / അടിയെന േചർത്തണച്ചീടൂ. (2)
വാവാ എൻ േയശുനാഥാ / വാവാ എൻ േസ്നഹനാഥാ (2)
വന്നു വസിച്ചീടുകെയന്നിൽ / നിൻ േസ്നഹം എന്നിൽ നിറ .

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 2: ആ വിരൽ തുെമ്പാന്നു െതാട്ടാൽ
ആ വിരൽ തുെമ്പാന്നു െതാട്ടാൽ / ശാന്തമായ് തീരുെമൻ ഉള്ളം.
ആ േസ്നഹനയനം പതിഞ്ഞാൽ / തൂമഞ്ഞുേപാലാവുെമൻ ഹൃദയം.
ഈേശാ നീ വന്നീടേണ / മുറിവുണക്കീേടണേമ.
േസ്നഹത്തിൻ ൈതലം പൂശി / എെന്ന കഴുകണേമ.
ആ ഭാവെമന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ / ക്ഷമിക്കുന്ന േസ്നഹമായ് തീരും.
ആ രൂപമുള്ളിൽ െതളിഞ്ഞാൽ / െനാമ്പരം നന്മയായ് തീരും.
ഈേശാ നീ വന്നീടേണ ...
ആ തിരുമാേറാടു േചർന്നാൽ / ആത്മാവിലാനന്ദെമാഴുകും.
ആ കരതാരിൽ ലയിച്ചാൽ / ജീവിതം ധനയ്മായ് തീരും.
ഈേശാ നീ വന്നീടേണ ...
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(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 3: എതര് പര്ശാന്തം ഉള്ളിെന്റയുള്ളം
എതര് പര്ശാന്തം ഉള്ളിെന്റയുള്ളം / നീ വരുേമ്പാൾ നാഥാ - 2
എതര് മേനാജ്ഞം എെന്റ ഈ ജന്മം / നീ വന്നു േചർന്നിടുേമ്പാൾ
ആനന്ദ േമകിടുേമ്പാൾ
എതര് പര്ശാന്തം ...
മുള്ളുകൾ നിറയും വഴികളിലൂെട / ഏകനായ് ഏെറ സഞ്ചരിച്ചു - 2
ക്ഷീണിതനായി വീെണാരു േനരം /നിൻൈകയിെലെന്ന നീവഹിച്ചു - 2
എതര് പര്ശാന്തം ...
ജീവിതഭാരം ഏറിെയന്നാലും / േസ്നഹിതർ എെന്ന െവറുത്താലും - 2
നിൻ തിരുഹൃദയം െചാരിയുന്ന േസ്നഹം
ൈകപിടിെച്ചെന്ന വഴിനടത്തും - 2
എതര് പര്ശാന്തം ...

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 4: എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം
എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം / ഏകജാതെന നല്കി
എനിക്കായ് എെന്റ ഈേശാ / പരിഹാരബലിയായി
മനുഷയ്നുേവണ്ടി കര്ൂശിെന്റ മാറിൽ / പാപിെയേപ്പാെല പിടഞ്ഞവേന,
ൈദവസവ്ഭാവം േസ്നഹമാെണന്നു / േലാകസമക്ഷം െതളിയിച്ചു നീ.
എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം ...
നിന്ദനേമറ്റതും നഗ്നനായ് തീർന്നതും / ǌാൻ പാപബന്ധം െവടിയാൻ
േദര്ാഹം െപാറുത്തതും േകണു പര്ാർഥിച്ചതും
ǌാൻ അനുതാപിയായ് തീരാൻ.
എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം ...
േചാര െചാരിഞ്ഞതും ജീവൻ െവടിഞ്ഞതും
ǌാൻ നിതയ്ജീവൻ േനടാൻ.
ഉത്ഥിതനായതും അപ്പമായ് തീർന്നതും
ǌാൻ നിന്നിെലെന്നന്നും വാഴാൻ.
എനിക്കായ് എെന്റ ൈദവം ...

(േപജ് 208 കാണുക)
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ഗാനം 5: എെന്റ മുഖം വാടിയാൽ
എെന്റ മുഖം വാടിയാൽ / ൈദവത്തിൻ മുഖം വാടും
എൻ മിഴികൾ ഈറനണിഞ്ഞാൽ / ൈദവത്തിൻ മിഴി നിറയും.
ǌാൻ പാപം െച കന്നീടുേമ്പാൾ / ൈദവത്തിൻ ഉള്ളം േതങ്ങും (2)
ǌാൻ പിഴകൾ െചാലല്ീടുേമ്പാൾ / ൈദവത്തിൻ കരളലിയും.
ǌാൻ നന്മകൾ െച ിടുേമ്പാൾ / ൈദവത്തിൻ മനം തുടിക്കും (2)
അവെനെന്ന േതാളിെലടുക്കും / േസ്നഹത്താൽ താേലാലിക്കും.

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 6: ഓസ്തിയിൽ വാഴും ഈേശാ
ഓസ്തിയിൽ വാഴും ഈേശാ, അപ്പമായ് ആശവ്ാസമായ്
ഹൃത്തിലിന്നു വന്നിടുേമ്പാൾ, ആരാധിച്ചീടാം - 2
ഈേശാെയന്നിൽ വന്നിടുേമ്പാൾ, േസ്നഹേമകും താതനാകും
വാത്സലയ്ം തൂകും ആനന്ദം നല്കും ഓസ്തിരൂപൻ േസ്നഹനാഥൻ - 2
(ഓസ്തിയിൽ ... ആരാധിച്ചീടാം)
േസ്നഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ എന്നിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2
എന്നും നീെയൻ സവ്ന്തമായി സവ്പ്നെമലല്ാം പങ്കുവ ം
ദുഃഖഭാരം നീക്കിടുവാൻ േസ്നഹിതരാകും. - 2
നിൻ ഹൃദയം േപാെല നീ, എൻ ഹൃദയം മാറ്റണേമ
അന്നെന്നലല്ാം നല്കും േസ്നഹം ദിവയ്കാരുണയ്ം.
(ഓസ്തിയിൽ ... ആരാധിച്ചീടാം)
േസ്നഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ എന്നിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2
എന്നും നീെയൻ ജീവനായി, നിതയ്ജീവൻ േനടുവാനായ്
സവ്ർഗഭാഗയ്ം നല്കുവാനായ് മന്നവനായി. - 2
നിെന്ന മാതര്ം േതടിടും നിന്നിലാെണൻ ആശര്യം
അന്നെന്നലല്ാം നല്കും േസ്നഹം ദിവയ്കാരുണയ്ം.
(ഓസ്തിയിൽ ... ആരാധിച്ചീടാം)
േസ്നഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ എന്നിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2

(േപജ് 208 കാണുക)
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ഗാനം 7: തിരുേവാസ്തിയാെയന്നിലണയും
തിരുേവാസ്തിയാെയന്നിലണയും / േസ്നഹം ൈദവേസ്നഹം.
അകതാരിലണയാൻ വരുന്നു / േസ്നഹം എെന്റ ഈേശാ. - 2
ഇതര് െചറുതാകാൻ എതര്വളേരണം / ഇതര് േസ്നഹിക്കാെനന്തുേവണം -2
േനാവിച്ച നാവിലെലല് നാഥൻ / േസ്നഹത്തിൻ കൂദാശേയകി - 2
നിന്ദിച്ച മാനസത്തിൽ നീ / കാരുണയ്തീർഥവുമായ് - 2
ഇതര് െചറുതാകാൻ ...
കര്ൂശിച്ച ൈകയിലേലല് നാഥൻ / ജീവെന്റ മന്ന തന്നു. - 2
േകാപിച്ച മാനസത്തിൽ നീ / േസ്നഹാഗ്നി ജവ്ാലയുമായ്. - 2
ഇതര് െചറുതാകാൻ ...

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 8: നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ
നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ / നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ. - 2
1. ഇരുൾ വീഴും വീഥിയിൽ / ഒളിതൂകും ദീപമായ് - നാഥാ ...
2. കുരിശിെന്റ പാതയിൽ / തളരാെത നീങ്ങുവാൻ - നാഥാ ...
3. മുറിയുെന്നാരപ്പമായ് / െചാരിയുന്ന േചാരയായ് - നാഥാ ...
4. സഹനത്തിൻ േവളയിൽ / ആശവ്ാസേമകുവാൻ - നാഥാ ...
5. പുലർകാല സൂരയ്നായ് / ചിരിതൂകും ചന്ദ്രനായ് - നാഥാ ...
6. അലിേവറും േസ്നഹമായ് / അലയാഴി േപാെലെയൻ - നാഥാ ...

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 9: നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും

നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും / എെന്റ ശരീരമിതാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചിന്തി ǌാേനകും / എന്നുെട രക്തമിതാ
നിങ്ങൾക്കു പുതുജീവേനകാൻ / നിങ്ങെള പുതുസൃഷ്ടിയാക്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ / എെന്റ രക്തമിതാ
ഇതു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ / ഇതു പാനം െച ീടുവിൻ.
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും ...
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പാപത്തിൻ പിടിയിലമർന്നു നിങ്ങൾ
ഭാരങ്ങൾ താങ്ങി വലഞ്ഞു നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കു പുതുശക്തിേയകാൻ / നിങ്ങൾക്കു നവശാന്തി നല്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ / എെന്റ രക്തമിതാ ...
സവ്ർഗീയ ഭവനം നിങ്ങൾക്കുനല്കും / രക്ഷകനാേമശു ǌാൻ
തിരുേവാസ്തിയാെയന്നും ഈ അൾത്താരയിൽ
നിതയ്ം വസിക്കുന്നു ǌാൻ.
േരാഗാർദര്രായി തളർന്നു നിങ്ങൾ / പീഡിതരായി കരഞ്ഞു നിങ്ങൾ (2)
നിങ്ങൾക്കു സൗഖയ്െമാേന്നകാൻ / നിങ്ങൾക്കു സാന്തവ്നം നല്കാൻ.
എെന്റ ശരീരമിതാ / എെന്റ രക്തമിതാ ...
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വിഭജിതമാകും ...

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 10: മനസാകുേമാ നാഥാ
മനസാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കുവാൻ
ഒരുവാക്കു ക ിച്ചാൽ മതിയാകുമേലല്ാ.
നീെയെന്റ ഭവനത്തിൽ വരുവാെനനിക്കിലല് / േയാഗയ്ത െതലല്ും നാഥാ.
ഒരുവാക്കു ക ിച്ചാൽ മതിയാകുമേലല്ാ
ആപാദചൂഡം ǌാൻ സുഖമാകുവാൻ.
മനസാകുേമാ നാഥാ ...
അനാഥരലല് ബലഹീനരലല് / നീ കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ ǌങ്ങൾ (2)
വിശവ്ാസത്തിൻ ഫലമുളവാകാൻ / കൃപ െചാരിേയണേമ നാഥാ (2)
മനസാകുേമാ നാഥാ ...
സദാ വിളിപ്പൂ ൈകനീട്ടി നില്പൂ / നീ വരേമകേണ നാഥാ. (2)
ആശവ്ാസത്തിൻ കുളിരണിയാനായ് / കൃപ െചാരിേയണേമ നാഥാ. (2)
മനസാകുേമാ നാഥാ ...

(േപജ് 208 കാണുക)

ഗാനം 11: വാവ േയശുനാഥാ
വാവ േയശുനാഥാ, വാവ േസ്നഹനാഥാ
ഹാ എന് ഹൃദയം േതടിടും േസ്നഹേമ നീ

വാവ ...

നീെയന് പര്ാണനാഥന്, നീെയന് േസ്നഹരാജന്
നിന്നിെലലല്ാെമന് ജീവനും േസ്നഹവുേമ

വാവ ...
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പാരിലിലല്ിതു േപാല്, വാനിലിലല്ിതു േപാല്
നീെയാഴിഞ്ഞുേള്ളാരാനന്ദം ചിന്തിച്ചീടാന്

വാവ ...

പൂക്കള്ക്കിലല്ാ പര്ഭ, േതന് മധുരമലല്
നീ വരുേമ്പാെഴന് ആനന്ദം വര്ണയ്മലല്

വാവ ...

േവണ്ട േപാകരുേത, നാഥാ നില്ക്കണേമ
തീര്ത്തുെകാള്ളാം ǌാന് നെലല്ാരു പൂമണ്ഡപം
ആധിേചരുകിലും, വയ്ാധി േനാവുകിലും
നീയരുകിെലന്നാെലനിക്കാശവ്ാസേമ

വാവ ...
വാവ ...

ശാന്തിയില് നീന്തി നീന്തി, കാന്തിയില് മുങ്ങി മുങ്ങി
നിന്നില് ǌാനുേമ, എന്നില് നീ ഇങ്ങെന നാം
വാവ ...

(േപജ് 208 കാണുക)
ഗാനം 12: സവ്ർഗീയവാതിൽ
സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ നിമിഷം
തിരുേവാസ്തി രൂപൻ അണയും നിമിഷം
നവജീവേനകാൻ, ആഹാരമായി
തിരുനാഥനണയുന്നീ ബലിേവദിയിൽ (2)
പരിശുദ്ധ പരമ ദിവയ്കാരുണയ്േമ / നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു ǌങ്ങൾ
ഓ ദിവയ് േസ്നഹേമ. / നിെന്ന സ്തുതിക്കുന്നു ǌങ്ങൾ.
ആരാധകർ ǌങ്ങൾ ഒരു മനമായി / തിരുമുമ്പിൽ നിന്നീടുന്നു.
ജീവെന്റ നാഥെന സവ്ീകരിക്കാൻ / അകതാെരാരുക്കീടുന്നു.
പാപങ്ങളലല്ാെത േവെറാന്നുമിലല് / തൃപ്പാെദ കാഴ്ചയായ് ന ീടുവാൻ (2)
പരിശുദ്ധ പരമ ...
അലിവാർന്ന േസ്നഹേമാെട േയശുനാഥൻ / നെമ്മ വിളിച്ചിടുേമ്പാൾ
ആ േസ്നഹവാത്സലയ്ം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ / ഉള്ളം െകാതിച്ചിടുന്നു.
തിരുേവാസ്തി രൂപെന ആത്മാവിനുള്ളിൽ
ആനന്ദധാരയായി വന്നീടണേമ. (2)
സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ ...
ആ ... ആ ... ആ ...

(േപജ് 208 കാണുക)
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ഗാനം 13: േസ്നഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ
േസ്നഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ
പര്ഭെചാരിയും കാരുണയ്ഹൃദയേമ, / എനിക്കായ് തുറന്നുതന്ന ഹൃദയേമ.
േസ്നഹജവ്ാലയായ് ...
എളിമശാന്തവിനയമുള്ള തിരുഹൃദയേമ,
എെന്റ ഹൃദയം, നിൻഹൃദയം േപാെലയാക്കേണ.
എെന്ന നിെന്റ സവ്ന്തമാക്കാൻ ജീവേനകി നീ.
ചുടുനിണത്താൽ കഴുകി എന്നുള്ളിൽ, െവണ്മനല്കി നീ.
ശുദ്ധി നല്കി, എെന്റ ഹൃത്തിൽ നീ വസിക്കിേലല്.
േസാദരർക്കായ് ഹൃത്തുനല്കാൻ എെന്ന മാറ്റണേമ.
എളിമശാന്തഹൃദയമുള്ള ...
ജീവിതത്തിൻ ദുഃഖഭാരത്താൽ തളർന്നിടുേമ്പാഴും
പാപത്തിൻ കൂരിരുളിൽ ǌാൻ വലഞ്ഞിടുേമ്പാഴും
വചനെമന്നിൽ സാന്തവ്നമായ് െപ ിറങ്ങെട്ട
ആത്മാവും ജീവനുമായ് ഒഴുകീടേട്ട.
േസ്നഹജവ്ാലയായ് ...
----------------------------

കുർബാന സവ്ികരണേശഷം
കാർമി: മനുഷയ്വര്ഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ / ǌങ്ങള്
ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീരവും പാനംെച തിരുരക്തവും / ǌങ്ങള്ക്കു ശിക്ഷാ
വിധിക്കു കാരണമാകാെത / കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട
േമാചനത്തിനും / നിെന്റ സന്നിധിയില് സന്തുഷ്ടിക്കും നിദാനമാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും .
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

സമാപനശുശര്ൂഷ
(ൈദവജനത്തിെന്റ നന്ദിപര്കാശനം)

സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താേവ / വിശവ്ാസപൂർവം ǌങ്ങള് സവ്ീകരിച്ച
ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങള് / ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കു കാരണമാകെട്ട.
യുഗങ്ങളുെട രാജാവായ മിശിഹാേയ / നീ ദാസെന്റയും സര്ഷ്ടാവിെന്റയും
സാദൃശയ്മാകുന്നു. നിന്നില് വിശവ്സിച്ച സകലരുെടയും / കറകളും കട
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ങ്ങളും / നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങളാല് / നിര്മാർജനം െചയയ്ുകയും ക്ഷമി
ക്കുകയും െച . നീ മഹതവ്പൂര്ണനായി പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുേമ്പാള് / മേനാ
വിശവ്ാസേത്താെട നിെന്ന എതിേര ക്കാനും / സവ്ർഗീയഗണങ്ങ
േളാടുകൂെട നിെന്ന സ്തുതിക്കാനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാേക്കണേമ.
ആേമ്മന്.

(േപജ് 211 കാണുക)
കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകളിലും മറ്റു പര്ധാന തിരുനാളുകളിലും
സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താേവ, കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കായി / വിശുദ്ധ
കുര്ബാന സവ്ീകരിച്ച / ǌങ്ങളുെട ൈകകെള ശക്തമാക്കണേമ. ൈദവ
മായ നിനക്ക് / എലല്ാ ദിവസവും സദ്ഫലങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാന് /
അവെയ േയാഗയ്മാക്കണേമ. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു കീര്ത്തനം പാടിയ
ǌങ്ങളുെട അധരങ്ങെള / സവ്ര്ഗത്തില് നിെന്ന സ്തുതിക്കാന് അര്ഹമാ
ക്കണേമ. നിെന്റ സ്തുതികള്േകട്ട കാതുകള് / ശിക്ഷാവിധിയുെട സവ്രം
േകള്ക്കാതിരിക്കെട്ട. നിെന്റ അളവറ്റ കാരുണയ്ംകണ്ട കണ്ണുകള്ക്കു /
നിെന്റ അനുഗര്ഹദായകമായ / പര്തയ്ാഗമനം കാണുവാന് ഇടവരെട്ട.
നിെന്ന പരിശുദ്ധന് എന്നു പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ നാവുകെള / സതയ്ം
പറയാന് സന്നദ്ധമാക്കണേമ. ൈദവാലയത്തില് സഞ്ചരിച്ച പാദങ്ങള് /
പര്കാശത്തിെന്റ സ്ഥലത്തു സഞ്ചരിക്കാന് ഇടയാകെട്ട. നിെന്റ സജീവ
മായ ശരീരം ഉള്െക്കാണ്ട ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങള്ക്കു / നവജീവന്
പര്ദാനം െചയയ്ണേമ. നിെന്ന ആരാധിച്ച ǌങ്ങളുെട സമൂഹെത്ത / അനു
ഗര്ഹങ്ങള്െകാണ്ടു സമ്പന്നമാക്കണേമ. നിെന്റ അനന്തമായ േസ്നഹം /
ǌങ്ങളില് എന്നും നിലനി ക്കെട്ട. നിനക്കു സ്തുതികള് സമര്പ്പിക്കാന് /
ആ േസ്നഹത്തില് ǌങ്ങള് വളരുകയും െചയയ്െട്ട. ǌങ്ങളുെടേയവരു
േടയും യാചനകൾക്കു / നീ വാതില് തുറക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട ഈ
ശുശര്ൂഷ / നിെന്റ സന്നിധിയില് സവ്ീകാരയ്മാവുകയും െചയയ്െട്ട.

(േപജ് 211 കാണുക)
പകരം ഗാനം
1. കർത്താവിൻ തിരുമുമ്പിൽ ... ... ...
2. നിൻ ദാനം ǌാൻ അനുഭവിച്ചു ... ...
3. നിൻ ദിവയ്രക്തശരീരങ്ങൾ ... ... ...
4. േമാദം കലർന്നു നിെന്നയുൾെക്കാണ്ട
5. സഹനം വഴിയായ് ... ... ... ... ...

േപജ് 210
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േപജ് 210
േപജ് 211
േപജ് 211
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ഗാനം - 1: കർത്താവിൻ തിരുമുമ്പിൽ
കർത്താവിൻ തിരുമുമ്പിൽ വന്നതി- / ഭക്തിവിശവ്ാസപൂർവകം
ǌങ്ങൾ ൈകെക്കാെണ്ടാരീരഹസയ്ങ്ങൾ / പാപേമാചനേമകെട്ട.
ഉന്നതൻ യുഗരാജാവായിടും / കനയ്കാസുതേനശുേവ,
ദാസേന്റതുേപാൽ സര്ഷ്ടാവിെന്റയും / സാദൃശയ്ം നീ നിന കിൽ.
നിന്നിൽ വിശവ്സിച്ചാശര്യിച്ചവർ / നിെന്റ സേങ്കതം േതടിേയാർ
നിെന്റ മാംസനിണങ്ങളാൽ പാപ- / േമാചനം േനടി ധനയ്രായ്.
വാനേമഘത്തിൽ നീയിനിവരും / നാളിൽ നിെന്നതിേര ിനായ്
നിെന്റ മുമ്പിൽ വരാനും വാനവ- / വൃന്ദെമാത്തു നിരന്തരം
നിൻ സ്തുതിഗീതമാലപിക്കാനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കേണ.

(േപജ് 211 കാണുക)
ഗാനം - 2: നിൻ ദാനം ǌാൻ അനുഭവിച്ചു
നിൻ ദാനം ǌാൻ അനുഭവിച്ചു / നിൻ േസ്നഹം ǌാൻ രുചിച്ചറിഞ്ഞു.
േയശുേവ, എൻ ൈദവേമ / നീെയന്നും മതിയായവൻ.
നിൻ ദാനം ǌാൻ ...
േയശു എനിക്കുെച / നന്മകൾ ഓർത്തിടുേമ്പാൾ (2)
നന്ദിെകാെണ്ടൻ മനം പാടിടുേമ / േസ്താതര്ഗാനത്തിൻ പലല്വികൾ (2)
േയശുേവ, എൻ ൈദവേമ / നീെയന്നും മതിയായവൻ.
ൈദവേമ നിെന്റ േസ്നഹം / എതര്നാൾ തള്ളിനീക്കി (2)
അന്നു ǌാൻ അനയ്നായ് അനാഥനായ്.
എന്നാലിേന്നാ ǌാൻ ധനയ്നായ് (2)
േയശുേവ, എൻ ൈദവേമ / നീെയന്നും മതിയായവൻ.

(േപജ് 211 കാണുക)
ഗാനം - 3: നിൻ ദിവയ്രക്തശരീരങ്ങൾ
നിൻ ദിവയ്രക്തശരീരങ്ങൾ / ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ നാഥാ
സവ്ർഗത്തിൽ നിതയ്മായ് / നിൻ മുഖം കാണുവാൻ ഭാഗയ്േമകേണ.
നന്ദിേയാടങ്ങെയ വാഴ്ത്തുവാൻ / ǌങ്ങൾക്കനുഗര്ഹേമകേണ
നിതയ്വുമങ്ങെയ കാണുവാൻ / സവ്ർഗത്തു ǌങ്ങെള േചർക്കേണ.

(േപജ് 211 കാണുക)
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ഗാനം - 4: േമാദം കലർന്നു നിെന്നയുൾെക്കാണ്ട
േമാദം കലർന്നു നിെന്ന- / യുൾെക്കാണ്ട നിെന്റ ദാസരിൽ
േസ്നഹം തുളുമ്പിടുന്ന നാഥാ, കനിഞ്ഞു
നവയ്ജീവൻ െചാരിഞ്ഞിേടണേമ.
േമാദം കലർന്നു നിെന്ന ...
ൈദവാലയത്തിൽ ദിവയ്- / കർമങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണുകൾ
േലാകാവസാനനാളിലാകാശമാറിൽ നിെന്റ
ആരമയ്കാന്തി കാണണം.
േമാദം കലർന്നു നിെന്ന ...
നിൻ ദിവയ്കീർത്തനങ്ങൾ / പാടി സ്തുതിച്ച നാവുകൾ
എെന്നന്നുമുന്നതത്തിൽ മാലാഖമാരുെമാത്തു
നിൻ ഗാനമാലപിക്കണം.
േമാദം കലർന്നു നിെന്ന ...

ഗാനം - 5: സഹനം വഴിയായ്
സഹനം വഴിയായ് മരണത്തിേന്മൽ / ശാശവ്ത വിജയം േനടിയ നാഥാ
രാജമേഹശാ, ൈദവകുമാരാ / വിനയെമാടേങ്ങ വന്ദിക്കുന്നു.
പരേമാന്നതമാമുത്ഥാനത്താൽ / വിജയകിരീടം ചൂടിയ നാഥാ
മർതയ്കുലത്തിൻ രക്ഷകനീേശാ / സാദരമേങ്ങ വാഴ്ത്തീടുന്നു.
തിന്മകെളലല്ാം നീക്കി ജഗത്തിൽ / നിർമലകിരണം വീശിയ നാഥാ
അന്തിമദിവസം മഹിമേയാടേങ്ങ / സന്നിധിയണയാൻ വരമരുേളണം.
----------------------------ശുശര്ൂഷിയുെട നന്ദിപര്കാശനം
ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താല് / സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശു
ദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങെള സമീപിച്ച് /
ഇവയില് പങ്കുെകാള്ളാന് േയാഗയ്രാക്കെപ്പട്ട നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / ഇവ
യുെട ദാതാവായ ൈദവത്തിനു / സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമര്പ്പിക്കാം.
സമൂഹം: അവര്ണനീയമായ ഈ ദാനെത്തക്കുറിച്ചു / കര്ത്താേവ
അേങ്ങക്കു സ്തുതി.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
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കൃതജ്ഞത-സമാപനപര്ാർഥനകൾ
(കാലാനുസരണം മാറിവരുന്ന പര്ാർഥനകൾ )
സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ - േപജ് 213
ǌായറാഴ്ചകളിലും തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലും - േപജ് 215
മരിച്ചവരുെട ഓര്മ - േപജ് 217
മംഗളവാർത്തക്കാലം - േപജ് 221
പിറവിക്കാലം - േപജ് 223
ദനഹാത്തിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ് 224
ദനഹാക്കാലം - േപജ് 224
േനാമ്പുകാലം - േപജ് 225
ഉയിർപ്പുകാലം - േപജ് 227
പുതുǌായർ (ഉയിർപ്പു രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 228
സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ആറാംവയ്ാഴം)- േപജ് 229
ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 231
പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ (ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 232
പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ (രണ്ടാംǌായർ) - േപജ് 234
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (രണ്ടാംവയ്ാഴം) - േപജ് 235
തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ (മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 236
ൈകത്താക്കാലം - േപജ് 238
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ - േപജ് 239
പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 241
രൂപാന്തരീകരണത്തിരുനാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6) - േപജ് 242
വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ച (െസ റ്റംബർ 14) - േപജ് 243
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ (പിറവി രണ്ടാംെവള്ളി) - േപജ് 245
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15) - േപജ് 246
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8) - േപജ് 246
അമേലാത്ഭവമാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ് 246
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ - േപജ് 246
യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ തിരുനാൾ (മാർച്ച്-19, േമയ് -1) - േപജ് 250
വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ (ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 252
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ (ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി) -േപജ് 253
മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ് 254
ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ (ൈകത്താ ഒന്നാംǌായർ) - േപജ് 256
വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ (ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 257
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വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ് (ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസം. 26) - േപജ് 259
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ് 259
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ് 261
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ (ഉയിർപ്പ് ഒന്നാംെവള്ളി) - േപജ് 263
നിനിേവ ഉപവാസം (വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ്) - േപജ് 264
ജൂബിലി - േപജ് 265
ഇടവകദിനം - േപജ് 265
----------------------------------(കാർമികൻ േബമ്മയില് വന്നു ജനങ്ങള്ക്കുേനേര തിരിഞ്ഞ്)

സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ / സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദാ
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങള് / കടങ്ങളുെട േമാചനത്തി
നായി അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവം ǌങ്ങൾക്കു നല്കി. ഈ ദാനെത്ത
ക്കുറിച്ച് / അങ്ങയുെട മഹനീയ തര്ീതവ്ത്തിനു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും /
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കാന് ǌങ്ങള് കട
െപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വര്ഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / സ്തുതയ്ർ
ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുര്ബാന
വഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും െപാറുക്കുകയും / അപരാധ
ങ്ങള് ക്ഷമിക്കുകയും െച . ഉന്നതങ്ങളില്നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ഈ
ദാനം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

മുദര്വ ല് പര്ാർഥന
(സമാപനാശീർവാദം: സവ്ർഗാേരാഹണം,
രണ്ടാമെത്ത ആഗമനത്തിലുള്ള പര്തീക്ഷ)
കാർമി:
ജീവന് നല്കും ൈദവികമാം / പരിപാവനമീ ബലിവഴിയായ്
നാഥനു സ്തുതിയും ബഹുമതിയും / നമ്മള് കാഴ്ചയണച്ചേലല്ാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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കാർമി:
പര്ീതി കലര്ന്നു യുഗാന്തയ്ത്തില് / സവ്ർഗീേയാര്ശല്ം നഗരത്തില്
മാലാഖാമാെരാത്തു വലം / ഭാഗം നമ്മള്ക്കരുളെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി:
നമ്മില് േലാകം മുഴുവനിലും / സഭയിലുമവള്തന് തനയരിലും
നാഥന് വരനിര െചാരിയെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
അെലല്ങ്കില്
കാർമി: സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ
രഹസയ്ങ്ങള്വഴി / നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹാെയ നാം ശുശര്ൂഷി
ക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െച . തെന്റ രാജയ്ത്തിെന്റ
മഹതവ്ത്തിനും / പരിശുദ്ധ മാലാഖമാേരാെടാന്നിച്ചുള്ള നിതയ്ാനന്ദ
ത്തിനും / തിരുസന്നിധിയിലുള്ള സംപര്ീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസേല
മില് തെന്റ വലതുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനത്തിനും / അവിടുന്നു നെമ്മ േയാഗയ്
രാക്കെട്ട. നമ്മുെടയും േലാകം മുഴവെന്റയും / തിരുസഭയുെടയും അവളുെട
സന്താനങ്ങളുെടയുംേമല് / അവിടുന്നു കൃപയും അനുഗര്ഹവും വര്ഷി
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അെലല്ങ്കില്
കാർമി: തെന്റ ശരീരത്താല് നമ്മുെട കടങ്ങള് െപാറുക്കുകയും / രക്ത
ത്താല് നമ്മുെട പാപങ്ങളുെട കറ മായിച്ചുകളയുകയും െച / നമ്മുെട
കര്ത്താവു സഭയില് വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ അനുഗര്ഹീ
തജനേമ / കര്ത്താവിെന്റ േമച്ചില് സ്ഥലെത്ത അജഗണേമ / നിങ്ങളുെട
േമല് അവിടുന്നു കൃപാവരം െചാരിയെട്ട. അവിടുന്നു തെന്റ കാരുണയ്വും
അനുഗര്ഹവും നമ്മളില് വര്ഷിക്കെട്ട. അവിടുെത്ത പരിപാലനയുെട
വലംൈക / നിങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
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ǌായറാഴ്ചകളിലും തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലും
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മഹനീയമായ നാമത്തിനു /
സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമര്പ്പിക്കുക / എലല്ാ നാഴിക
കളിലും േയാഗയ്വും എലല്ാ കാലങ്ങളിലും യുക്തവുമാകുന്നു. അങ്ങയുെട
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / വചനങ്ങളുെട മാധുരയ്ം ആസവ്ദി
ക്കാനും / മാലാഖമാേരാടുകൂെട തിരുനാമെത്ത സ്തുതിക്കാനും / അങ്ങ
യുെട ദാനമായ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളാനും / മേഹാന്നത
നായ ൈദവേമ / അേങ്ങക്കു സ്തുതിയുെടയും കൃതജ്ഞതയുെടയും കീര്ത്ത
നങ്ങള് ഇടവിടാെത ആലപിക്കാനും / ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള കാരു
ണയ്പൂർവം അങ്ങു േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ
വുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: സകലെത്തയും പവിതര്ീകരിക്കുന്ന തെന്റ അമൂലയ്മായ ശരീര
രക്തങ്ങള് സവ്ീകരിക്കാന് / നമ്മുെട കര്ത്താവും ൈദവവും രാജാവും
രക്ഷകനും / ജീവദാതാവുമായ മിശിഹാ / കൃപാപൂർവം നെമ്മ േയാഗയ്
രാക്കി. വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും പര്വൃത്തികളുംവഴി / തെന്ന പര്സാദി
പ്പിക്കാന് അവിടുന്നു നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. കര്ത്താേവ ǌങ്ങള്
സവ്ീകരിച്ചതും സവ്ീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ അച്ചാരം / നിെന്റ കാരുണയ്ാ
തിേരകത്താല് ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും / പാപങ്ങളുെട
േമാചനത്തിനും / മരിച്ചവരുെട ഉയിർപ്പിലുള്ള പര്തയ്ാശ ം / നിെന്റ
സന്നിധിയില് പര്ീതിജനകമായ വിധം വര്ത്തിച്ച എലല്ാവേരാടുെമാ
ന്നിച്ചു / സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തില് നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി:
കര്ത്താവാം മിശിഹാ വഴിയായ് / ദിവയ്ാത്മാവിന് ദാനങ്ങള്
േസ്നഹപിതാവാം സകേലശന് / വിരെവാടു നമ്മില് വര്ഷിച്ചു.
സവ്ർേലാകത്തിന് മഹിമ ായ് / ൈദവം നെമ്മ വിളിച്ചേലല്ാ
അക്ഷയ സൗഭഗമാര്ന്നിടുവാന് / ൈദവം നെമ്മ നയിച്ചേലല്ാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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കാർമി: എെന്റ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും / എന് രക്തം പാനം െചയയ്ും
മാനവെനന്നില് നിവസിക്കും / അവനില് ǌാനും നിശ്ചയമായ്.
വിധിയില് വീഴാതവെന ǌാന് / അന്തിമ ദിവസമുയിര്പ്പിക്കും
നിതയ്ായുസവേനകും ǌാന് / ഏവം നാഥനരുള് െച .
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി:
അരുളിയേപാലിന്നീ ബലിയില് / പങ്കാളികളാമഖിലര്ക്കും
ൈദവം കനിവാര്ന്നരുളെട്ട / ദിവയ്ാനുഗര്ഹെമെന്നന്നും.
നമ്മുെട ജീവിത പാതകളില് / ആവശയ്കമാം ദാനങ്ങള്
നല്കിയനുഗര്ഹമരുളെട്ട / ൈദവം കരുണെയാെടെന്നന്നും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: ജീവന് നല്കും ൈദവികമാം / ശുദ്ധിെയഴുന്ന രഹസയ്ങ്ങള്
ൈകെക്കാണ്ടവരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെട്ട.
കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം / സംരക്ഷിതരായ്ത്തീരെട്ട
മുദര്ിതരായി ഭവിക്കെട്ട / ഇേപ്പാഴു + െമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം. ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
ǌായറാ - ഗാനത്തിനു പകരം
കാർമി: പിതാവായ ൈദവം നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹാവഴി /
എലല്ാ ആധയ്ാത്മികദാനങ്ങളുംനല്കി നെമ്മ അനുഗര്ഹിച്ചു. നമ്മുെട
കര്ത്താവു തെന്റ രാജയ്ത്തിേലക്കു നെമ്മ ക്ഷണിക്കുകയും / അക്ഷയവും
അനശവ്രവുമായ സൗഭാഗയ്ത്തിേലക്കു നെമ്മ നയിക്കുകയും െച .
അവിടുന്നു തെന്റ ജീവദായകമായ സുവിേശഷംവഴി / ശിഷയ്ഗണ
േത്താട് ഇപര്കാരം അരുള്െച . സതയ്ം സതയ്മായി ǌാന് നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു / എെന്റ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും / എെന്റ രക്തം പാനം െചയയ്ു
കയും െചയയ്ുന്നവര് / എന്നിലും ǌാന് അവനിലും വസിക്കും. അവസാന
ദിവസം ǌാന് അവെന ഉയിർപ്പിക്കും. അവനു ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുക
യിലല്. പര്തയ്ുത അവന് മരണത്തില്നിന്നു നിതയ്ായുസിേലക്കു പര്േവ
ശിക്കും. ഈ കുര്ബാനയില് പങ്കുെകാണ്ട നമ്മുെട സമൂഹെത്ത / തെന്റ
വാഗ്ദാനമനുസരിച്ചു മിശിഹാ അനുഗര്ഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും
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െചയയ്െട്ട. സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാണ്ട് / സന്തുഷ്ടരായ നെമ്മ അവിടുന്നു മഹതവ്
മണിയിക്കെട്ട. കര്ത്താവിെന്റ കുരിശിെന്റ സജീവമായ അടയാളത്താല്
നിങ്ങെളലല്ാവരും മുദര്ിതരാകെട്ട. രഹസയ്വും പരസയ്വുമായ എലല്ാ വിപ
ത്തുകളില്നിന്നും സംരക്ഷിതരുമാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്ന
ക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)

മരിച്ചവരുെട ഓര്മ
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, മർതയ്രായ ǌങ്ങെള /
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുേചരാൻ /
കാരുണയ്പൂർവം അങ്ങു േയാഗയ്രാക്കി. ǌങ്ങേളാടു കാണിച്ച ഈ
വലിയ കൃപെയപര്തി / അങ്ങയുെട മഹനീയ നാമത്തിന് / എേപ്പാഴും
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ
ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, അമർതയ്ത
യുെട ഔഷധമായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും
പാപങ്ങളും േമാചിക്കുകയും / ǌങ്ങളുെട ആത്മാക്കെള പരിേപാഷിപ്പി
ക്കുകയും െച . അമൂലയ്മായ ഈ ദാനെത്തപര്തി / നിനക്കു ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: കുരിശുമരണംവഴി മരണെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തുകയും / നിതയ്
ജീവൻ നമുക്കു േനടിത്തരുകയും െച മിശിഹാ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാ
കെട്ട. തന്നിൽ വിശവ്സിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുെമന്നും / തെന്റ
ശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കുന്നവർ / സവ്ർഗരാജയ്ം അവകാശെപ്പടുത്തു
െമന്നുമുള്ള അവിടുെത്ത വാഗ്ദാനം / മരണം മൂലം നമ്മിൽനിന്നു േവർപി
രിഞ്ഞുേപായ സേഹാദരരിലും നമ്മിലും നിറേവറെട്ട. കർത്താവിൽ
മരണനിദര് പര്ാപിച്ചവർ / ഉയിർപ്പിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ പങ്കുകാരായി /
ൈദവത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു നി ക്കാൻ േയാഗയ്രാകെട്ട. അവരുെട
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സ്മരണ ആചരിച്ചുെകാണ്ട് ഈ കുർബാനയിൽ പെങ്കടുത്ത നിങ്ങെള /
ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനായ അവിടുന്നു / സമൃദ്ധമായി അനു
ഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
പകരം
കാർമി: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥനയുെട സവ്രം േകള്ക്കണേമ.
ǌങ്ങളുെട യാചനകള് അങ്ങയുെട സന്നിധിയിെലത്തെട്ട. ǌങ്ങളുെട
ബലികളും കാഴ്ചകളും സവ്ീകരിച്ചു / മരിച്ചവരുെട കടങ്ങള് െപാറുക്ക
ണേമ. നിഷ്കളങ്കനായ ആേബലിെന്റ ആദയ്ബലിേപാെലയും / നീതി
മാനും നിര്മലനുമായ േനാഹിെന്റയും / കര്ത്താവില് വിശവ്ാസമര്പ്പിച്ച
അബര്ാഹത്തിെന്റയും / കഷ്ടതകള് സഹിച്ച േജാബിെന്റയും / സതയ്
പര്വാചകനായ ഏലിയായുെടയും / െസഹിേയാന് ശാലയിെല ശല്ീഹ
ന്മാരുെടയും ബലികള്േപാെലയും / വിധവയുെട െകാച്ചുകാശുേപാെല
യും / അങ്ങയുെട ദാസനു (ദാസിക്കു / ദാസര്ക്കു) േവണ്ടിയുള്ള ഈ
ബലി കര്ത്താേവ കനിേവാെട സവ്ീകരിക്കണേമ. അങ്ങയുെട അഭീഷ്ടം
നിറേവറ്റിയ സകല നീതിമാന്മാേരാടുംകൂെട / ഈ സേഹാദരെന
(സേഹാദരിെയ / സേഹാദരെര) സവ്ർഗീയ മണവറ േയാഗയ്നാ (യാ /
രാ) ക്കണേമ. കര്ത്താേവ അങ്ങയുെട ദാസനു (ദാസിക്കു / ദാസര്ക്കു)
േവണ്ടിയുള്ള ഈ ബലി സവ്ീകരിക്കുകയും / ഈ ആളുെടയും ഈ
ആളുെട േസ്നഹിതരുെടയും കടങ്ങള് െപാറുക്കുകയും / അപരാധങ്ങള്
മായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. കാരുണയ്വാനായ കര്ത്താേവ / അങ്ങയുെട
ഈ എളിയ ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) അങ്ങയുെട വലതു
ഭാഗത്തു / നീതിമാന്മാേരാടുകൂെട സവ്ർഗീയ മണവറയില് വസിക്കാന്
േയാഗയ്നാക്കണേമ. സ്തുതയ്ര്ഹവും ഭാഗയ്പൂര്ണവുമായ സ്ഥലത്ത് ഈ
സേഹാദരെന (രിെയ / രെര) സ്മരിക്കുകയും / നിതയ്ാശവ്ാസം നല്കി
ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. അവിെട ഈ ആള് (ഇവര്) തര്ീേയക
ൈദവത്തിനു / സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും
എേന്നക്കും സമര്പ്പിക്കെട്ട. ഈ തിരുക്കര്മത്തില് സംബന്ധിച്ച നിങ്ങള്
എലല്ാവരും / ൈദവാനുഗര്ഹത്താല് പാപേമാചനത്തിനു േയാഗയ്രാവു
കയും െചയയ്െട്ട. ǌങ്ങളുെട കര്ത്താേവ, ഈ സമൂഹെത്തയും / ǌങ്ങെള
എലല്ാവെരയും സമൃദ്ധമായി ആശീർവദിക്കണേമ. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും .
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.

പകരം ഗാനം

(േപജ് 268 കാണുക)

1. കര്ത്താേവ നിന് സന്നിധിയില് േപജ് 219
2. പാവനമേങ്ങ സന്നിധിയിൽ ... േപജ് 220
3. മരണം മൂലം മരണെത്ത ... ... ... േപജ് 221
ഗാനം - 1: കര്ത്താേവ നിന് സന്നിധിയില്
കാർമി:
കര്ത്താേവ നിന് സന്നിധിയില് / ǌങ്ങളണ ം പര്ാർഥനകള്
ബലികള് കാഴ്ചകളനവരതം / കനിെവാടു ൈകെക്കാണ്ടരുളണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ആേബല് േനാഹയുമബര്ാഹം / േയാബുമണെച്ചാരു ബലിയില് നീ
കൃപയാര്ന്നതുേപാലീ ബലിയും / കൃപെയാടു തൃക്കണ് പാര്ക്കണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഏലിയാനിവയ്ാ ശല്ീഹന്മാ- / രിവരുെട ബലിയും വിധവയുെട
കാണിക്കയതും ൈകെക്കാണ്ട / നാഥാ കനിയണമീബലിയില്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കര്ത്താേവ നിന് ദാസനായ് (ദാസിക്കായ് / ദാസര്ക്കായ്)
തിരുസന്നിധിയിലണച്ചീടും
ബലിയിതു തൃക്കണ്പാര്ക്കണേമ / മൃതരുെട പാപം മാ ണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കരുണാനിധിയാം കര്ത്താേവ
േചര്ക്കണേമ നിന് ദാസെനയും (ദാസിെയയും / ദാസെരയും)
പരിശുദ്ധന്മാര്മരുവീടും / പരേമാന്നതമാം രാജയ്ത്തില്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ദിവയ്ഗണേത്താെടാത്തനിശം / മഹിമെയഴുെന്നാരു തര്ീതവ്ത്തിന്
സ്തുതിഗീതങ്ങളുയര്ത്തിടുവാന്
കരുണെയാടിവനില് (വളില് / വരില്) കനിയണേമ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഇന്നീ ബലി നിൻസന്നിധിയില് / അര്പ്പിച്ചവരാമഖിലര്ക്കും
കരുണെയാേടകണമഖിേലശാ + / ദിവയ്ാനുഗര്ഹെമെന്നന്നും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
ഗാനം - 2: പാവനമേങ്ങ സന്നിധിയിൽ
കാർമി: പാവനമേങ്ങ സന്നിധിയിൽ / പര്ാർഥന നിതയ്മണ ന്നു
നാഥാ, മാനവയാചനകൾ / ൈകെക്കാള്ളണേമ കനിേവാേട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ബലികളുമതുേപാൽ കാഴ്ചകളും / കൃപെയാടു തൃക്കൺപാർെത്തന്നും
മൃതരുെട പാപം നീക്കണേമ / വാനവരാജയ്ം നല്കണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ആേബലേങ്ങ സന്നിധിയിൽ / ജീവിതബലിയർപ്പിച്ചു
നീതിെയഴുേന്നാരബര്ാഹം / േയാബും േനാഹും പൂജിതരായ്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അന്നുപര്വാചകേനലിയയും / ശല്ീഹന്മാരുമണച്ചതുേപാൽ
ǌങ്ങളണെച്ചാരു തിരുബലി നീ / കനിെവാടു തൃക്കൺപാർക്കണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കർത്താേവ, നിൻ ദാസന്നായ് (ദാസിക്കായ് / ദാസർക്കായ്)
അർപ്പിക്കുന്നീ ബലി ǌങ്ങൾ
വിധവയണെച്ചാരു േനർച്ചസമം / ൈകെക്കാള്ളണമീ ദിവയ്ബലി.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
വാനവെരാത്തു നിരന്തരമാ / മഹിമെയഴും തിരുരാജയ്ത്തിൽ
താവകഗീതികൾ പാടിടുവാൻ / കനിവാർന്നിവെര േചർക്കണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
നാഥാ, താവക തിരുബലിയിൽ / പങ്കാളികളായ്ത്തീർന്നവരാം
ǌങ്ങൾക്കരുളുക വരദാനം + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)
ഗാനം - 3: മരണം മൂലം മരണെത്ത
കാർമി: മരണം മൂലം മരണെത്ത / വിജയിച്ചവനാം കർത്താേവ,
നിൻ തിരുനാമം, ചിരകാലം / വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
നാഥാ, നിന്നിൽ മരിച്ചാലും / ജീവിച്ചീടും െചാന്നു നീ
നിൻ തിരുരക്ത ശരീരങ്ങൾ / ൈകെക്കാള്ളുന്നവെരലല്ാരും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
വാഗ്ദാനം നരേനകി നീ / സവ്ർഗം േനടിടുെമാരുനാളിൽ
മരണമടഞ്ഞവെരലല്ാരും / നിന്നിൽ ജീവൻ പുണരെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അവരുെട സ്മരണയുണർത്തിടുമീ / ബലിയിൽ േചർന്നവെരലല്ാരും
കൃപയാെലന്നും നിറയെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)

മംഗളവാർത്തക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട കരുണയാൽ ǌങ്ങെള
പാപങ്ങളിൽനിന്നു േമാചിച്ച് / അങ്ങെയ സ്തുതിക്കാനും ആരാധിക്കാനും
േയാഗയ്രാക്കി. മിശിഹായുെട ശരീരവും രക്തവും െകാണ്ട് അങ്ങു
ǌങ്ങെള പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയും / അങ്ങയുെട രാജയ്ത്തിേലക്കു ക്ഷണി
ക്കുകയും െച . ഈ മഹാദാനെത്തക്കുറിച്ചു ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദി
പറയുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, ǌങ്ങെള ൈദവമക്കളാക്കാൻ
േവണ്ടി മനുഷയ്നായിപ്പിറക്കുകയും / പാപാന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പര്കാ
ശത്തിെന്റ പാതയിേലക്കു ǌങ്ങെള നയിക്കുകയും െച തിെനപര്തി /
ǌങ്ങൾ നിനക്കു നന്ദിപറയുന്നു. നിെന്ന സവ്ീകരിച്ച ǌങ്ങൾ /
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േലാകത്തിൽ പര്ാകാശമായിത്തീരാനും / ൈദവമക്കളായി ജീവിച്ചു /
നന്മയിലും നീതിയിലും സതയ്ത്തിലും വയ്ാപരിക്കാനും കൃപെചയയ്ണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്)
കാർമി:
മനുജകുലത്തിൻ രക്ഷ ായ് / മന്നിലണെഞ്ഞാരു ൈദവസുതാ
പാവനമേങ്ങ തിരുനാമം / പൂജിതമേങ്ങ സാന്നിധയ്ം.
േലാകത്തിെന്റ പര്കാശം നീ / മർതയ്കുലത്തിൻ ശരണം നീ
സ്തുതയ്ർഹൻ നീ മിശിഹാേയ / നിതയ്വുമങ്ങെയ വാഴ്ത്തുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
ൈദവത്തിൻ ജനേമ നിങ്ങൾ / മംഗളവാർത്തക്കാലത്തിൽ
നന്മ െതളിക്കും പാതകളിൽ / േയാഗയ്തേയാെട നീങ്ങിടുവിൻ.
രക്ഷകനാഗതനാകുേമ്പാൾ / തന്നുെട കൃപകൾ േനടിടുവിൻ
ൈദവം വരനിര െചാരിയെട്ട / ഇേപ്പാഴു + െമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: നെമ്മ രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി മനുഷയ്നായി അവതരിച്ച /നമ്മുെട
കർത്താവു സഭയിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവും
മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയുമായ മിശിഹാെയ നമുക്കു സ്തുതിക്കാം.
ൈദവത്തിെന്റ ജനേമ, രക്ഷയുെട ദിവസം സമാഗതമാകുേമ്പാൾ /
രക്ഷകെന സവ്ീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ േയാഗയ്രാകെട്ട. നന്മെയ മുറുെകപ്പി
ടിക്കുകയും തിന്മയിൽനിന്നു ഓടിയകലുകയും െചയയ്ാൻ / അവിടുന്നു
തെന്റ കാരുണയ്വും അനുഗര്ഹവും നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കെട്ട. സമാധാന
ത്തിെന്റ ൈദവം ഈ മംഗളവാർത്തക്കാലത്തു / നിങ്ങെള പൂർണമായി
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)
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പിറവിക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, േലാകരക്ഷകനായി മിശിഹാെയ
ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയ / േസ്നഹാതിേരകത്തിനു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു.
ജ്ഞാനികൾ സമർപ്പിച്ച കാഴ്ചവസ്തുക്കൾേപാെല / ǌങ്ങളുെട ബലിയും
അേങ്ങക്കു സവ്ീകാരയ്മാകെട്ട. മിശിഹായുെട ശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീക
രിച്ച് / അേങ്ങക്കു സാക്ഷികളാകാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ.
അങ്ങയുെട ദാനത്തിനു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധ
നയും ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: പിതാവിെന്റ പര്തിരൂപമായ മിശിഹാേയ, നിന്നിൽ പിതാ
വിെന കാണാനും / അവിടുെത്ത രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ പങ്കുേചരാനും /
ǌങ്ങൾക്കിടവരുത്തിയതിനു നിനക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. വിശുദ്ധ
കുർബാനയിലൂെട നിെന്നത്തെന്ന ǌങ്ങൾക്കു / ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങ
ളായി നല്കിയതിനു ǌങ്ങൾ നിെന്ന വാഴ്ത്തുന്നു. രക്ഷയുെട അച്ചാര
മായ ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / ǌങ്ങൾക്കു നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിനു
കാരണമാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്)
കാർമി:
ഇരുളിൽ മരണത്തിൻ നിഴലിൽ / കഴിയുേന്നാർക്കു പര്കാശമതായി
മന്നിലുദിെച്ചാരു മിശിഹാെയ / വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിച്ചീടാം.
ജ്ഞാനികൾ േതടിയേപാൽ നിങ്ങൾ / േതടണമവെന കെണ്ടത്താൻ
ഇടയാകെട്ട കാലത്തിൻ / അടയാളങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
നിങ്ങൾ െചയയ്ും നന്മകെള / കണ്ടു ജനങ്ങൾ മിശിഹാെയ
രക്ഷകനും തിരുനാഥനുമായ് / ഏറ്റുപറഞ്ഞു നമിക്കെട്ട.
നിങ്ങൾക്കും പര്ിയേരവർക്കും / േലാകം മുഴുവനുമലിേവാെട
ൈദവമനുഗര്ഹമരുളെട്ട + /ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നവർക്കും / മരണത്തിെന്റ നിഴലിൽ
വസിക്കുന്നവർക്കും / വലിയ പര്കാശമായി ഉദിച്ച മിശിഹാെയ നമുക്കു
വാഴ്ത്താം. ജ്ഞാനികൾ രക്ഷകെന അേനവ്ഷിച്ചു കെണ്ടത്തിയതു
േപാെല / നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എലല്ാ സാഹചരയ്ങ്ങളിലും അവി
ടുെത്ത കെണ്ടത്തെട്ട. കാലത്തിെന്റ അടയാളങ്ങളും സേന്ദശങ്ങളും വിേവ
ചിച്ചറിഞ്ഞ് / അവിടുെത്ത സവ്ീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. നിങ്ങ
ളുെട സത്പര്വൃത്തികൾ കണ്ട് എലല്ാ ജനതകളും / േലാകത്തിെന്റ പര്കാ
ശമായ മിശിഹാെയ / രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഏറ്റുപറയെട്ട. നിങ്ങ
െളയും നിങ്ങളുെട പര്ിയെപ്പട്ടവെരയും / േലാകം മുഴുവെനയും അവിടുന്ന്
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ദനഹാക്കാലം

(ദനഹാത്തിരുനാളിലും - ജനുവരി 6)
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മാേമ്മാദീസവഴി ǌങ്ങളുെട മനുഷയ്
പര്കൃതിെയ നവീകരിക്കുകയും / രക്ഷയുെട മാർഗം െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െച / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നു. ജലത്താലും ആത്മാവി
നാലും ǌങ്ങെള ൈദവമക്കളും / മിശിഹായുെട കൂട്ടവകാശികളുമാക്കി
ത്തീർക്കുകയും / അവിടുെത്ത മരണത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും പങ്കുകാരാ
ക്കുകയും െച േലല്ാ. മിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീകരി
ക്കാൻ / അങ്ങു ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനും കർത്താവുമായ മിശിഹാേയ, മാേമ്മാദീ
സയിലൂെട നീ ǌങ്ങളുെട പാപക്കറകൾ കഴുകുകയും / ആത്മാവിനാൽ
ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും െച േലല്ാ. ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കു
കാരാക്കി / ൈദവിക ജീവനിൽ ǌങ്ങെള വളർത്തുന്ന / നിെന്റ അനന്ത
കാരുണയ്ത്തിനു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ്)
കാർമി: ൈദവം നിതയ്സമാരാധയ്ൻ / ഭൂവിലയച്ചു തിരുസുതെന
േയാർദാൻ നദിയിൽ തര്ീതവ്ത്തിൻ / ദിവയ്രഹസയ്ം െവളിവാക്കി.
സുതരായ് നെമ്മയുയർത്തിടുവാൻ / പുതര്െന നല്കി പര്ിയതാതൻ
മാംസനിണങ്ങൾ വഴിയായി / പാപകടങ്ങൾ നീക്കിടുവാൻ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
നമ്മിൽ നിതയ്ം നിവസിക്കും / പാവനറൂഹാ സതയ്ത്തിൻ
നിറവിൽ നെമ്മ നയിച്ചീടും / ശക്തിവളർത്തും കൃപേയാെട.
താതനുമതുേപാൽ തിരുസുതനും / കൃപയും േസ്നഹവുമരുളെട്ട,
റൂഹാകൂെട വസിക്കെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ

കാർമി: രക്ഷകനായ മിശിഹാെയ േലാകത്തിേലക്കയ കയും /
േയാർദാനിൽ പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ രഹസയ്ം െവളിെപ്പടുത്തുകയും
െച / പിതാവായ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. തെന്റ ശരീരരക്ത
ങ്ങളാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു / സവ്ർഗരാജയ്ത്തിനു നെമ്മ അവകാശിക
ളാക്കിയ മിശിഹാ നിങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ൈദവപുതര്സ്ഥാന
േത്തക്ക് ഉയർത്തുകയും / സതയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കു
കയും െചയയ്ുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങെള ശക്തിെപ്പടുത്തെട്ട. ൈദവ
ത്തിെന്റ ജനേമ, നിങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾവഴി /
തിരുസന്നിധിയിലുള്ള സംപര്ീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസെലമിൽ തെന്റ
വലതുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനത്തിനും നിങ്ങൾ േയാഗയ്രാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

േനാമ്പുകാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, തിരുവചനങ്ങളാൽ വിശുദ്ധീകരി
ക്കെപ്പടാനും / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളാൽ നവജീവൻ േനടാനും / പാപികളും
ബലഹീനരുമായ ǌങ്ങെള വിളിച്ചതിന് / അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു.
അങ്ങയുെട പര്മാണങ്ങളുെട പാതയിൽ വിശവ്സ്തരായി ചരിക്കാനും /
അങ്ങു നല്കിയ രക്ഷയുെട അനുഭവം പങ്കുവ ാനും നിരന്തരം അേങ്ങക്കു
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സ്തുതികളർപ്പിക്കാനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: പാപികെള വിളിക്കുന്നവനും / അനുതാപികൾക്കു വാതിൽ
തുറന്നുെകാടുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ
സവ്ീകരിക്കാൻ / അനന്തമായ കൃപയാൽ നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
നിെന്റ പര്മാണങ്ങളുെട മാർഗത്തിലൂെട നടന്നു / നിെന്റ രാജയ്ത്തിെന്റ
മഹതവ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കാനും / നീതിമാന്മാേരാടുകൂടി സവ്ർഗീയ ജറു
സേലമിൽ നിെന്ന സ്തുതിക്കാനും ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാകെട്ട. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: മിശിഹാനാഥാ, പാപികെള / പാണികൾ നീട്ടി വിളിച്ചൂ നീ
അനുതാപാകുല ഹൃദയെമാെട / അനുദിനമങ്ങെയ വാഴ്ത്തുന്നു.
പരിഹാരത്തിൻ ബലിവഴിയായ് / പാവന മാനസരായ് ǌങ്ങൾ
നിതയ്വിരുന്നിൽ േചർന്നിടുവാൻ / നിസ്തുലേയാഗയ്ത നല്കണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
തിരുവചനത്തിൻ പാതകളിൽ / ദീപ്തി പരത്തി നയിക്കണേമ
സഭയിൽ േലാകം മുഴുവനിലും / സതതം വരനിര െചാരിയണേമ.
രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േസ്നഹവുമതുേപാൽ റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ

കാർമി: പാപികെള പശ്ചാത്താപത്തിേലക്കു വിളിക്കാൻവന്ന മിശി
ഹാേയ / ഈ പരിഹാരബലിവഴി നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയും ബഹു
മാനിക്കുകയും െച . നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ചു വിശുദ്ധീകൃത
രായ ǌങ്ങെള / ൈദവരാജയ്ത്തിെല നിതയ്വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാക്ക
ണേമ. നിെന്റ വചനത്തിെന്റ പാതയിൽ ചരിക്കാൻ / ǌങ്ങൾക്കാവ
ശയ്മായ പര്കാശം നല്കണേമ. നമ്മുെടയും േലാകം മുഴുവെന്റയും / തിരു
സഭയുെടയും അവളുെട സന്താനങ്ങളുെടയുംേമൽ / കർത്താവു തെന്റ കൃപ
വർഷിക്കെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും /
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പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ
േസ്നഹവും
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
സംസർഗവും / നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

ഉയിർപ്പുകാലം

(േപജ് 268 കാണുക)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച ഈ ദിവയ്രഹ
സയ്ങ്ങൾ / ǌങ്ങളുെട ഉത്ഥാനത്തിന് അച്ചാരമായി ഭവിക്കെട്ട. മനു
ഷയ്വംശത്തിന് അങ്ങു നല്കിയ മഹതവ്െത്ത ഓർത്തു / സവ്ർഗരാജയ്
ത്തിൽ സകല നീതിമാന്മാേരാടുംകൂടി / അങ്ങെയ സ്തുതിക്കാൻ ǌങ്ങൾ
ക്കിടയാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ / ഈ
കുർബാനവഴി ഉത്ഥാനത്തിെന്റ രഹസയ്ത്തിൽ നീ ǌങ്ങെള പങ്കുകാ
രാക്കി. തിരുരക്തത്താൽ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട സഭയിൽ / ǌങ്ങൾ നിെന്റ
അനന്തകാരുണയ്ത്തിന് എന്നും നന്ദി പര്കാശിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ദാനം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി:
പാപവിേമാചനേമകിടുവാൻ / പാരിനു ശാന്തി പകർന്നിടുവാൻ
കര്ൂശിതനാെയാരു നാഥാ നിൻ / ഉത്ഥാനം പരമാനന്ദം.
ഉത്ഥിതനാഥൻ മാനവരിൽ / പാവനശാന്തി നിറ െട്ട.
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിൻ വീഥികളിൽ / നിതയ്ം നെമ്മ നയിക്കെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
വാഗ്ദാനം േപാൽ അനവരതം / വിശവ്ാസത്തിൽ വളർന്നിടുവാൻ
ഉത്ഥിതെന യുദ്േഘാഷിക്കാൻ / ൈദവം വരനിര െചാരിയെട്ട
ജീവൻ പകരും നിർമലമാം / പാവന ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ
നിതയ്മഹതവ്ം നല്കെട്ട / + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ, മനുഷയ്വംശെത്ത മുഴുവൻ
ആനന്ദിപ്പിച്ച മിശിഹാ / സഭയിൽ എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട.
അവിടുന്നു സാത്താെനയും മരണെത്തയും പരാജയെപ്പടുത്തുകയും /
പാപകടങ്ങളിൽനിന്നു നെമ്മ േമാചിപ്പിക്കുകയും െച . ഉത്ഥിതനായ
മിശിഹായുെട സമാധാനം / നമ്മിൽ എന്നും വസിക്കെട്ട. ൈദവമക്കളുെട
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിേലക്ക് / അവിടുന്നു നെമ്മ നയിക്കെട്ട. തന്നിൽ വിശവ്സി
ക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുെമന്ന വാഗ്ദാനം അനുസ്മരിച്ചു / വിശവ്ാസ
ത്തിൽ വളരാനും / ഉത്ഥാനരഹസയ്ം എലല്ാവേരാടും പര്േഘാഷി
ക്കാനും / അവിടുന്നു നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. േലാകം മുഴുവൻ മിശിഹാ
യുെട ഉത്ഥാനത്താൽ നവജീവൻ പര്ാപിക്കെട്ട. ജീവദായകമായ ദിവയ്ര
ഹസയ്ങ്ങളാൽ സന്തുഷ്ടരാക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെള / അവിടുന്നു നിതയ്മഹ
തവ്ത്തിേലക്കു പര്േവശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

പുതുǌായർ

(ഉയിർപ്പുകാലം രണ്ടാംǌായർ)
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താേവ, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ദിവയ്
രഹസയ്ങ്ങൾ / വിശവ്ാസേപാഷണത്തിനായി അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവം
ǌങ്ങൾക്കു നല്കി. അവർണനീയമായ ഈ ദാനെത്തക്കുറിച്ച് / അങ്ങ
യുെട മഹനീയ തര്ീതവ്ത്തിനു / സ്തുതികളർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങൾ എന്നും
കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ആദയ്ജാതനായ മിശിഹാേയ, ഈ
ദിവയ്കൂദാശവഴി നിേന്നാട് ഐകയ്െപ്പടുന്നതിനും / ഭൂമിയിൽ സാേഹാ
ദരയ്ം വളർത്തുന്നതിനും / നീ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കി. ഉന്നതങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ദാനം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
ദിവയ്സുതൻതൻ പാവനമാം / ഉത്ഥാനത്താലഖിേലശൻ
ദിവയ്ാനുഗര്ഹമരുളുന്നു / തിരുസഭതന്നിൽ നിരന്തരമായ്.
മാേമ്മാദീസാ വഴിെയലല്ാ / നരെരയുമാത്മവിശുദ്ധിക്കായ്
സവ്ർഗപിതാവു വിളിച്ചേലല്ാ / കൃപേയകെട്ട ദിവയ്ബലി.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
മാർേത്താമ്മാെയേപ്പാെലന്നും / വിശവ്ാസത്തിൽ നിറയാനും
നാഥനു സാക്ഷയ്ം നല്കാനും / ൈദവികജീവൻ േനടിടുവാൻ.
ദിവയ്ാത്മാവിൻ ഫലെമലല്ാം / േനടിനിതാന്തം ജീവിക്കാൻ
ദിവയ്ാനുഗര്ഹമരുളെട്ട + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: തെന്റ പര്ിയപുതര്െന്റ മരണവും ഉത്ഥാനവുംവഴി ൈദവരാജയ്
ത്തിനു നെമ്മ അർഹരാക്കുകയും / വിശുദ്ധ സഭയിലൂെട അനുദിനം
ദിവയ്ാനുഗര്ഹം വർഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന / പിതാവായ
ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായാെയേപ്പാെല
വിശവ്ാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു / മിശിഹാ സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / ഈ
ദിവയ്കൂദാശ നെമ്മ പര്ാപ്തരാക്കെട്ട. വിശുദ്ധിയിേലക്കു വിളിക്കെപ്പടു
കയും / മാേമ്മാദീസായിലൂെട ൈദവികജീവനിേലക്കു പര്േവശിക്കുകയും
െച നെമ്മ / ആത്മാവിെന്റ ഫലങ്ങൾക്കനുസൃതം ജീവിക്കാൻ ൈദവം
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാ
സവും നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

സവ്ർഗാേരാഹണത്തിരുനാൾ
(ഉയിർപ്പുകാലം ആറാംവയ്ാഴം)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനായി അങ്ങ് ഈ
േലാകത്തിേലക്കയച്ച / മിശിഹായുെട മഹതവ്പൂർണമായ സവ്ർഗാേരാ
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ഹണം അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ടു / ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. മിശിഹാ
വഴി ǌങ്ങളുെട നവീകരണത്തിനും രക്ഷ ംേവണ്ടി / അങ്ങു കരുണ
യാലും കൃപയാലും പൂർത്തിയാക്കിയ / രക്ഷാകർമം അവർണനീയമാ
കുന്നു. ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാ
ധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: സവ്ർഗാേരാഹണംെച
മഹതവ്ത്തിൽ പര്േവശിച്ച മിശി
ഹാേയ / നിെന്റ ദിവയ്വിരുന്നിൽ നീ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കി. ǌങ്ങൾ
സവ്ീകരിച്ച ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / സവ്ർഗീയ മഹതവ്ത്തിനുള്ള അച്ചാ
രമായി ഭവിക്കെട്ട. നിെന്റ സവ്ർഗീയവിരുന്നിൽ പങ്കുേചരാെമന്ന പര്തയ്ാ
ശയിൽ / ǌങ്ങൾ എന്നും നിനക്കു നന്ദി പര്കാശിപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
കുരിശിെല മരണം വഴിയേലല്ാ / രക്ഷാകർമം സാധിതമായ്
തിരുവുത്ഥാനം മഹനീയം / സവ്ർഗാേരാഹണമതുേപാെല
സകലചരാചരെമാപ്പം തൻ / മഹിമകൾ വാഴ്ത്താൻ മർതയ്ർക്കും
േയാഗയ്ത നല്കിയ കർത്താേവ / നിൻ തിരുനാമം മഹനീയം
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
താതൻ തെന്റ വലംഭാേഗ / വാഴും നാഥൻ മാനവെര
േസ്നഹപിതാവിൻ ഭവനത്തിൽ / േചർക്കാെനന്നും കനിയെട്ട.
സവ്ർഗാേരാഹണ േവളയതിൽ / തൃൈക്ക നീട്ടിയ തിരുനാഥൻ
ദിവയ്ാനുഗര്ഹമരുളെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: കുരിശിെല രക്ഷാകർമം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്ഥാനത്തിലൂെട
മഹതവ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കുകയും / സവ്ർഗാേരാഹണത്തിലൂെട സകല
ത്തിെന്റയും നാഥനായി അവേരാധിക്കെപ്പടുകയും െച
മിശിഹാ,
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വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായ
മിശിഹാ / നെമ്മയും പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു നയിക്കെട്ട. സകല
ചരാചരങ്ങേളാടുെമാപ്പം അവിടുെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്താൻ / കർത്താവു
നെമ്മ േയാഗയ്രാക്കി. അവിടുെത്ത അനുഗര്ഹവും സമാധാനവും സേന്താ
ഷവും നമ്മിൽ നിറയെട്ട. സവ്ർഗാേരാഹണേവളയിൽ ൈകകൾ
ഉയർത്തി ശിഷയ്െര അനുഗര്ഹിച്ച കർത്താവു നിങ്ങെളയും അനുഗര്ഹി
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ശല്ീഹാക്കാലം
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, പാപികളും ബലഹീനരുമായ
ǌങ്ങെള / അങ്ങയുെട ദിവയ്ദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിച്ചതിന്,
ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. മിശിഹായുെട കുരിശിെല ബലിവഴി / ǌങ്ങ
ളുെട പാപങ്ങെളലല്ാം െപാറുത്തു / ൈദവരാജയ്ത്തിനു അങ്ങു ǌങ്ങെള
അർഹരാക്കി. അങ്ങയുെട അനന്തമായ േസ്നഹത്തിനു / നിരന്തരം കൃത
ജ്ഞതയർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ
ശരീരവും രക്തവും നല്കിെക്കാണ്ടു / സവ്ർഗീയ ജീവിതത്തിനു നീ
ǌങ്ങെള അർഹരാക്കി. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പര്വൃത്തിയിലും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു / സവ്ർഗത്തിൽ നിതയ്മഹതവ്ം അനുഭവിക്കാൻ
ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട.
സവ്ർഗവാസികേളാടും
ഭൂവാസികേളാടും
േചർന്ന് / ഈ അനന്തദാനത്തിനു നിനക്കു ǌങ്ങൾ കൃതജ്ഞത
യർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: േസ്നഹപിതാവാം സകേലശൻ / സൃഷ്ടിച്ചേലല്ാ മാനവെര
രക്ഷിച്ചേങ്ങ തിരുസുതനാൽ / നല്കീ റൂഹാ ദാനങ്ങൾ.
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളും / നെമ്മ നയിക്കും നിഖിേലശൻ
പാടാം ൈദവസ്തുതികൾ നാം / വാഴ്ത്താെമന്നും തിരുമുമ്പിൽ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
പരിപാവനമീയാഗത്തിൽ / പങ്കാളികളായ്ത്തീർന്നവരാം
നെമ്മ നിതാന്തം സകേലശൻ / േപര്ഷിതരായി നയിക്കെട്ട
രക്ഷക കൃപയും താതൻ തൻ / േസ്നഹവുെമാപ്പം റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: പിതാവായ ൈദവം തെന്റ അനന്തേസ്നഹത്താൽ നെമ്മ സൃഷ്ടി
ക്കുകയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കു
കയും െച . ൈദവിക രഹസയ്ങ്ങളുെട ഓർമയാചരിച്ചുെകാണ്ടു /
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയുംെച നെമ്മ / അവി
ടുന്നു സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഈ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച
നിങ്ങെളലല്ാവരും / മിശിഹായുെട ഉത്തമ േസ്നഹിതരും / തിരുഹിതം
നിറേവറ്റുന്നവരും / അവിടുെത്ത സേന്ദശം േലാകെമങ്ങും പര്േഘാഷിക്കു
ന്നവരുമാകെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാ
വായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും /
നിങ്ങെളലല്ാവേരാടുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

പന്തക്കുസ്താ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
കാർമി: ആത്മീയ നന്മകളാൽ ǌങ്ങെള പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്ന ൈദവേമ,
ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങളാൽ അങ്ങു ǌങ്ങെള സമ്പന്നരാക്കുകയും / രക്ഷ
യുെട വചനങ്ങൾ ശര്വിക്കാനും ഗര്ഹിക്കാനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാ
ക്കുകയും െച േലല്ാ. ദിവയ്ാത്മാവിെന സവ്ീകരിച്ച ǌങ്ങൾ / സതയ്
ത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും മാർഗത്തിലുെട ചരിച്ച്, സവ്ർഗീയ മഹതവ്ം
പര്ാപിക്കുന്നതിന് / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ കാരണമാകെട്ട. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.

233

സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
അയച്ച് / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങെള പവിതര്ീകരിച്ച നിനക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി
പറയുന്നു. ഈ മധുരസവ്രം ശര്വിക്കുന്നതിനും / നിെന്റ േസ്നഹം അനുഭവി
ക്കുന്നതിനും നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. നിെന്റ മഹനീയ നാമത്തിൽ
ഒന്നിച്ചുകൂടി / നിനക്കു നിരന്തരം സ്തുതിയും ബഹുമാനവും സമർപ്പിക്കാൻ
ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ / പന്തക്കുസ്താതിരുനാളിൽ
ശല്ീഹന്മാരിെലഴുന്നള്ളി / റൂഹാ, നിതയ്ം സ്തുതയ്ർഹൻ.
ൈദവകുമാരെന രക്ഷകനായ് / പാടിവണങ്ങാനനുേവലം
പരിശുദ്ധാത്മേപര്രിതരായ് / ശക്തിവരിക്കാമീഭൂവിൽ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
നിസ്തുലമാകും തിരുസഭയാം / മിശിഹാതൻ തിരുഗാതര്െത്ത
നിർമിക്കാം നാം വിവിധതരം / ശുശര്ൂഷകളാൽ നിരുപമമായ്.
റൂഹാ നമ്മിൽ വസിെച്ചന്നും / മിശിഹാ തൻ തിരുവചനങ്ങൾ
സ്ഥിരമാക്കെട്ട ഹൃദയത്തിൽ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറേവറ്റി
െക്കാണ്ടു / പന്തക്കുസ്താദിവസം ശല്ീഹന്മാരുെടേമൽ ആവസിച്ച പരിശു
ദ്ധാത്മാവു സ്തുതയ്ർഹനാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ േപര്രിതരായി /
ഈേശാെയ കർത്താവും ൈദവവുമായി ഏറ്റുപറയാൻ നാം ശക്തരാ
കെട്ട. ഒേര ശരീരത്തിെല അംഗങ്ങളായ നാം / വിവിധ ശുശര്ൂഷകളി
ലൂെട മിശിഹായുെട ശരീരമായ സഭെയ പടുത്തുയർത്താൻ / ൈദവം
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. പരിശുദ്ധാത്മാവു നേമ്മാടുകൂടി വസിച്ചു / മിശിഹാ
യുെട പര്േബാധനങ്ങൾ നിരന്തരം അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും / അവയിൽ
നെമ്മ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

234

(േപജ് 268 കാണുക)

പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംǌായർ)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മഹനീയ
നാമത്തിനു / സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ǌങ്ങൾ സമർപ്പി
ക്കുന്നു. ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ വചനങ്ങളുെട മാധുരയ്ം ആസവ്
ദിക്കാനും / നിതയ്ജീവെന്റ അച്ചാരമായ വിശുദ്ധ കുർബാന സവ്ീകരി
ക്കുന്നതിനും / അങ്ങു ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. അങ്ങയുെട അനന്ത
കാരുണയ്ത്തിന് / എേപ്പാഴും സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കെട്ട. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിെന്റ ആവാസത്താൽ പവിതര്ീകരിക്കെപ്പടുകയും പൂർണമാക്കെപ്പടു
കയും െച / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ
ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും / ൈദവിക ജീവനിൽ
ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കുകയും െച . ǌങ്ങൾ നിനക്കു സ്തുതിയും കൃത
ജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: േസ്നഹപിതാവാം സകേലശൻ / സൃഷ്ടിച്ചേലല്ാ മാനവെര
രക്ഷിച്ചേങ്ങ തിരുസുതനാൽ / നല്കീ റൂഹാ ദാനങ്ങൾ.
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളും / നെമ്മ നയിക്കും നിഖിേലശൻ
പാടാം ൈദവസ്തുതികൾ നാം / വാഴ്ത്തെമന്നും തിരുമുമ്പിൽ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
പരിപാവനമീയാഗത്തിൽ / പങ്കാളികളായ് തീർന്നവരാം
നെമ്മ നിതാന്തം സകേലശൻ / േപര്ഷിതരായി നയിക്കെട്ട.
രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േസ്നഹവുെമാപ്പം റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: പിതാവായ ൈദവം തെന്റ അനന്തേസ്നഹത്താൽ നെമ്മ
സൃഷ്ടിക്കുകയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ നല്കി നെമ്മ അനുഗര്
ഹിക്കുകയും െച . ൈദവികരഹസയ്ങ്ങളുെട ഓർമയാചരിച്ചുെകാണ്ടു /
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െച നെമ്മ / അവി
ടുന്നു സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഈ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച
നിങ്ങെളലല്ാവരും / മിശിഹായുെട ഉത്തമ േസ്നഹിതരും തിരുഹിതം നിറ
േവറ്റുന്നവരും / അവിടുെത്ത സേന്ദശം േലാകെമങ്ങും പര്േഘാഷിക്കുന്ന
സജീവ േപര്ഷിതരുമാകെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട
കൃപയും / പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
സഹവാസവും / നിങ്ങെളലല്ാവേരാടുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട തിരുനാൾ
(ശല്ീഹാക്കാലം രണ്ടാംവയ്ാഴം)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മരണത്തിൽനിന്നു ജീവനിേലക്കു
ǌങ്ങെള നയിച്ച / മിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്തങ്ങെളപര്തി / ǌങ്ങൾ
അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. ഇവ ǌങ്ങൾക്കു നിതയ്ജീവെന്റ ഔഷധമായി
ഭവിക്കെട്ട. ഒേര അപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും / ഒേര പാതര്ത്തിൽ
നിന്നു പാനം െചയയ്ുകയുംെച
ǌങ്ങെള / േസ്നഹത്തിലും ഐകയ്
ത്തിലും വളർത്തണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, മുറിക്കെപ്പട്ട
ശരീരവും ചിന്തെപ്പട്ട രക്തവുംവഴി / നീ ǌങ്ങൾക്കു കടങ്ങളിൽനിന്നു
െപാറുതിയും / പാപങ്ങളിൽനിന്നു േമാചനവും നല്കി. മഹതവ്പൂർണ
മായ നിെന്റ ആഗമനത്തിൽ നിെന്ന എതിേര ക്കാനും / നിതയ്സമ്മാന
ത്തിന് അർഹരാകാനും / ഈ തിരുശരീരരക്തങ്ങളുെട സവ്ീകരണം
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: േസ്നഹപിതാവാം സകേലശൻ / പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ്
പാരിലയച്ചു കനിേവാെട / ഏകകുമാരൻ മിശിഹാെയ.
ജീവൻ നല്കാൻ സ്ഥാപിച്ചു / പരിപൂജിതമാം കുർബാന
വരദാനങ്ങൾ െചാരിയുന്നൂ / പാവനറൂഹാ അവിരാമം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ / കഴുകിയ നാഥൻ നല്കിയതാം
മാതൃകേപാെല സകലർക്കും / േസവനെമന്നും െച ിടുവിൻ.
ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാെല / രക്തവുേമകിയ തിരുനാഥൻ
ദിവയ്ാനുഗര്ഹമരുളെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: തെന്റ ഏകജാതെന നല്കാൻ തക്കവിധം / പാപികളായ
നെമ്മ േസ്നഹിച്ച പിതാവായ ൈദവെത്ത നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. "എെന്റ
ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും / എെന്റ രക്തം പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നവൻ /
എന്നിലും ǌാൻ അവനിലും വസിക്കും" എന്നരുളിെച്ചയയ്ുകയും / േസ്നഹ
ത്തിെന്റ നിതയ്സ്മാരകമായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുകയും െച /
രക്ഷകനായ മിശിഹാെയ നമുക്കു വാഴ്ത്താം. വരപര്സാദങ്ങൾ െചാരി
ഞ്ഞുെകാണ്ടു / നമ്മിൽ നിരന്തരം വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനു നന്ദി
പറയാം. ശിഷയ്ന്മാരുെട പാദങ്ങൾ കഴുകിയ മിശിഹാെയ അനുകരിച്ചു /
സേഹാദരങ്ങൾക്കു േസവനം െച െകാണ്ടു / ൈദവെത്ത പര്ീതിെപ്പടു
ത്താൻ / അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. നാം സവ്ീകരിച്ച തിരുശരീര
രക്തങ്ങൾ / നമുക്കു നിതയ്ജീവെന്റ അച്ചാരമായിരിക്കെട്ട. ഇന്നെത്ത
തിരുക്കർമങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങെളലല്ാവെരയും / സർവശക്ത
നായ ൈദവം അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

തിരുഹൃദയത്തിരുനാൾ

(ശല്ീഹാക്കാലം മൂന്നാംെവള്ളി)
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
സേന്ദശം ഉൾെക്കാള്ളാനും / അനശവ്രേസ്നഹത്തിെന്റ ഈ കൂദാശയിൽ
പങ്കുെകാള്ളാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിച്ചതിനു / ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു
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കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ജീവദായകമായ സവ്ർഗീയ
രഹസയ്ങ്ങൾ / ഈ ശുശര്ൂഷയിലൂെട അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തി.
അങ്ങയുെട അനന്തനന്മകെള പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ ǌങ്ങെള അങ്ങു
േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ ശരീ
രവും രക്തവും നല്കിെക്കാണ്ടു / സവ്ർഗീയ ജീവിതത്തിനു നീ ǌങ്ങെള
അർഹരാക്കി. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പര്വൃത്തിയിലും വിശുദ്ധീ
കരിക്കെപ്പട്ടു / സവ്ർഗത്തിൽ നിതയ്മഹതവ്ം അനുഭവിക്കാൻ ǌങ്ങൾ
ക്കിടയാകെട്ട. സവ്ർഗവാസികേളാടും ഭൂവാസികേളാടുംേചർന്ന് / ഈ
അനന്തദാനത്തിനു നിനക്കു ǌങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നു. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: ഭൂവിലയച്ചൂ ൈദവം തൻ / പുതര്െന മാനവ രക്ഷ ായ്,
ബലിയായ് തനയെന നല്കിയുമീ- / യുലകിെന ൈദവം േസ്നഹിച്ചൂ.
ൈദവപിതാവിൻ േസ്നഹത്തിൽ / പുതര്ൻ നെമ്മ േചർത്തേലല്ാ.
മൃതനായ് തിരുസുതനുത്ഥിതനായ് / നമ്മിൽ ജീവൻ നിലനി ക്കാൻ.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അധവ്ാനിച്ചും ജീവിതമാം / ഭാരെമടുത്തും കുഴയുേന്നാർ
പുല്കും നലല് സമാശവ്ാസം / ൈദവപിതാവിൻ തിരുസുതനിൽ.
തിരുഹൃദയത്തിൻ തണലിൽ നാം / ധനയ്തെയന്നും േനടെട്ട
കൃപയാഹൃദയം പകരെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: തെന്റ ഏകപുതര്നിൽ വിശവ്സിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചുേപാ
കാെത / അവനു നിതയ്ജീവൻ ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് / അവിടുെത്ത
നല്കാൻ തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത അതര്മാതര്ം േസ്നഹിച്ച, ൈദവെത്ത
നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. േസ്നഹത്തിെന്റ സേന്ദശവുമായി േലാകത്തിേലക്കു
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വന്ന മിശിഹാ / തെന്റ ജീവിതവും മരണവും ഉത്ഥാനവുംവഴി / പിതാ
വിെന്റ േസ്നഹത്തിൽ നെമ്മ പങ്കുകാരാക്കി. അവിടുെത്ത തിരുഹൃദയ
ത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട രക്തവും െവള്ളവും / നമുക്കു നിതയ്ജീവെന്റ
നീർച്ചാലായി. അധവ്ാനിക്കുകയും ഭാരം വഹിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന നമുക്ക് /
അവിടുന്ന് എന്നും ആശവ്ാസമരുളെട്ട. ജീവദായകമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങ
ളിൽ പങ്കുെകാണ്ട നമുക്ക് / അവിടുെത്ത േസ്നഹത്തിനു സാക്ഷികളാകാം.
പിതാവിെന്റ േസ്നഹം നമ്മിൽ വസിക്കുകയും / മിശിഹായുെട കൃപ
നമ്മിൽ നിറയുകയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസം നേമ്മാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

ൈകത്താക്കാലം

(േപജ് 268 കാണുക)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിലൂെട
ൈദവികജീവനിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കിയതിനു / ǌങ്ങൾ
അേങ്ങക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അവർണനീയമായ ഈ ദാനെത്തക്കുറിച്ചു
നിരന്തരം അങ്ങെയ സ്തുതിക്കാനും / സവ്ർഗവാസികേളാടുകൂടി അങ്ങെയ
പുകഴ്ത്താനും ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനും നാഥനുമായ മിശിഹാേയ, സ്തുതയ്ർഹവും
പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾവഴി / നീ
ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും െപാറുക്കുകയും / അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമി
ക്കുകയും െച . വിശവ്ാസംവഴി നിനക്കു വിേധയരായി ജീവിക്കാനും /
പര്തയ്ാശേയാെട നിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാനും / േസ്നഹത്തിെന്റ
സത്ഫലങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കാനും / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: മാേമ്മാദീസാവഴിയായി / ൈദവം നല്കീ നവജീവൻ
ദാനവരങ്ങളിലഖിേലശൻ / പങ്കാളികളായ്ത്തീർത്തേലല്ാ.
തിരുവചനത്താൽ കനിേവാെട / ധനയ്ത നല്കി, േലാകത്തിൽ
സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷികളായ് /
ജീവിതവീഥിയിൽ നീങ്ങിടുവിൻ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
വിശവ്ാസത്തിലധിഷ്ഠിതമാം / നലല് കുടുംബം തീർെത്തന്നും
സഭയുെട നിസ്തുലൈചതനയ്ം / പാരിതിെനലല്ാം നല്കിടുവിൻ.
രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േസ്നഹവുെമാപ്പം റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: മാേമ്മാദീസാവഴി ൈദവിക ജീവനിൽ നെമ്മ പങ്കുകാരാക്കു
കയും / വചനത്താലും ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളാലും നെമ്മ സമ്പന്നരാക്കുകയും
െച / കർത്താവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട.
നമ്മുെട ജീവിതസാഹചരയ്ങ്ങളിൽ സുവിേശഷത്തിനു സാക്ഷയ്ം വഹി
ക്കാൻ / അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. വിശവ്ാസത്തിലും പര്ാർഥന
യിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു / സഭെയ സമ്പന്നയാക്കാൻ /
അവിടുന്നു നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. വചനത്താലും ശരീരരക്തങ്ങളാലും
പരിപുഷ്ടരായ നെമ്മ / ൈദവികജീവെന്റ പൂർണതയിേലക്ക് അവിടുന്നു
നയിക്കെട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ
ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും നിങ്ങ
െളലല്ാവേരാടുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാലങ്ങൾ
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ രഹസയ്ങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തിയതിനു / ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. തിന്മയിൽ
നിന്നു േമാചിതരായി / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ / അങ്ങു
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. അങ്ങയുെട നാമെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്താനും /
അങ്ങയുെട വചനം പര്േഘാഷിക്കാനും / ബലഹീനരായ ǌങ്ങൾക്കു
ശക്തി നല്കിയ / അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും
ആരാധനയും ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
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കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, ഈ ദിവയ്
രഹസയ്ങ്ങൾവഴി / നിെന്റ മഹതവ്ം പര്കീർത്തിക്കാൻ / ǌങ്ങൾക്കു നീ
കൃപ നല്കി. സകലെത്തയും പവിതര്ീകരിക്കുന്ന നിെന്റ ശരീരരക്ത
ങ്ങൾവഴി / നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിൽ നിേന്നാെടാപ്പം പങ്കുേചരാൻ /
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
നിസ്തുല ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / പരികർമം നാം െചയയ്ുകയാൽ
നാഥൻ തെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ / പങ്കാളികളായ്ത്തീർത്തേലല്ാ.
പീഡകെളങ്ങും നിറയുേമ്പാൾ / വിശവ്ാസത്തിൽ നിലനി ക്കാൻ
േസ്നഹപിതാവാം സകേലശൻ / കൃപയും ശക്തിയുമരുളെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ൈദവത്തിൻ പരിപാലനമീ / ഭൂവിൽ നിങ്ങൾെക്കന്നാളും
നൽവരദാനം നല്കീടും / സംരക്ഷണവും ചിരകാലം.
കുരിശാൽ രക്ഷിതരാം നിങ്ങൾ / കരുണയിെലന്നും വളരെട്ട
ഹൃദയത്തിൽ കൃപ നിറയെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: സ്തുതയ്ർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ / തിരുശരീരര
ക്തങ്ങളുെട പരികർമംവഴി / തെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ നെമ്മ പങ്കുകാരാ
ക്കിയ കർത്താവ് സഭയിൽ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ
അനുഗൃഹീത ജനേമ / ൈദവരാജയ്ത്തിനുേവണ്ടി പീഡകളും േകല്ശങ്ങളും
അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ നഷ്ടൈധരയ്രാകാെത / വിശവ്ാസത്തിൽ
ഉറച്ചു നി ക്കാൻ അവിടുന്നു നിങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. കർത്താവിെന്റ
പരിപാലനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേര / നിങ്ങളുെടേമൽ അവിടുന്നു
കൃപാവരം െചാരിയെട്ട. അവിടുെത്ത കുരിശിനാൽ രക്ഷിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങ
ളിൽ / അവിടുന്നു കാരുണയ്വും അനുഗര്ഹവും വർഷിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും
എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)
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പള്ളിക്കൂദാശക്കാലം
കാർമി: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട അചഞ്ചലമായ
േസ്നഹം അനുഭവിക്കാനും / ൈപതൃകമായ പരിപാലനയുെട മാധുരയ്ം
നുകരാനും / അങ്ങു ǌങ്ങെള അനുവദിച്ചുവേലല്ാ. പുതിയ ജറുസേലമായി
സഭെയ െതരെഞ്ഞടുത്ത / അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു ǌങ്ങൾ
നന്ദിപറയുന്നു. കർത്താേവ, ഈ ദിവയ്ഭവനത്തിൽ ഒന്നുേചർന്ന്
അങ്ങെയ ആരാധിക്കാനും / ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഭാഗയ്ം
ലഭിച്ച ǌങ്ങെള / സകല സവ്ർഗവാസികേളാടുംകൂടി അങ്ങെയ പരി
ശുദ്ധൻ എന്നു പാടിസ്തുതിക്കാൻ േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: കാരുണയ്വാനായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ അമൂലയ്രക്തത്താൽ
ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിച്ച / നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. നിെന്റ തിരു
വചനം ശര്വിക്കാനും / തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും /
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കിയതിനു നിനക്കു നന്ദിപറയുന്നു. ǌങ്ങളുെട ശരീ
രമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയെത്ത / വിശുദ്ധമായി സംരക്ഷി
ക്കാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. സഭെയ നിർമലവധുവായി സവ്ീക
രിച്ച മിശിഹാേയ, മനുഷയ്വർഗം മുഴുവൻ / അവെള രക്ഷയുെട കൂദാശ
യായി സവ്ീകരിക്കാനും / അക്ഷയമായ ജീവന് അവകാശികളായിത്തീ
രാനും ഇടയാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: വാഗ്ദാനം നിറേവറ്റിടുവാൻ / നല്കീ മാനവരക്ഷ ായ്
ൈദവം തന്നുെട പര്ിയസുതെന / വാഴ്ത്താെമന്നും തിരുനാമം.
തൻപര്ിയ വധുവായ് തിരുസഭെയ / ൈകെക്കാണ്ടവനാം തിരുനാഥൻ
വീണ്ടും വന്നു യുഗാന്തയ്ത്തിൽ / വിണ്ണിൻ വാതിൽ തുറന്നീടും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഈ ഭവനത്തിൽ ൈദവജനം / ദിവയ്സ്തുതികൾ പാടിടുവാൻ
നൽവരേമകിയ റൂഹാ ായ് / നന്ദിയണ ാം വിനയെമാേട.
വിധികർത്താവാം മിശിഹാതൻ / വലതുവശത്തണി േചർന്നിടുവാൻ
ൈദവം കൃപയരുളീടെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: വാഗ്ദാന പൂർത്തീകരണത്തിനായി തെന്റ ഏകജാതെന
നല്കിയ / പിതാവായ ൈദവെത്ത നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. തെന്റ പര്ിയ
മണവാട്ടിയായി സഭെയ സവ്ീകരിക്കുകയും / യുഗാന്തയ്ത്തിൽ സവ്ർഗീയ
ജറുസലേത്തക്ക് അവെള ആനയിക്കാൻ ആഗതനാവുകയും െചയയ്ുന്ന /
മിശിഹാെയ നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ ഭവനത്തിൽ നെമ്മ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിയ
പരിശുദ്ധാത്മാവിനു / നമുക്കു നന്ദിപറയാം. ൈദവത്തിെന്റ ആലയ
േത്താടുള്ള തീക്ഷ്ണതയിൽ ജവ്ലിക്കാനും / ആത്മാവിെന്റ ആലയങ്ങ
ളായി വിശുദ്ധിേയാടും ൈനർമലയ്േത്താടുംകൂടി ജീവിക്കാനും / അവി
ടുന്നു നിങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. മിശിഹാ, രാജാവും വിധികർത്താവു
മായി അണയുേമ്പാൾ / അവിടുെത്ത വലതുഭാഗത്ത് അണിനിരക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

കർത്താവിെന്റ രൂപാന്തരീകരണതിരുനാൾ
(ഓഗസ്റ്റ് 6)

കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ / സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദാ
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങള് / കടങ്ങളുെട േമാചനത്തി
നായി അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവം ǌങ്ങൾക്കു നല്കി. ഈ ദാനെത്ത
ക്കുറിച്ച് / അങ്ങയുെട മഹനീയ തര്ീതവ്ത്തിനു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും /
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കാന് ǌങ്ങള് കട
െപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വര്ഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / സ്തുതയ്ർ
ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുര്ബാന
വഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും െപാറുക്കുകയും / അപരാ
ധങ്ങള് ക്ഷമിക്കുകയും െച . ഉന്നതങ്ങളില്നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ഈ
ദാനം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: രൂപാന്തരമതുവഴിയായി / മിശിഹാതൻ തിരുേതജസീ
േലാകത്തിൽ െവളിവാക്കിെയാരാ / ൈദവം നമ്മിൽ കനിയെട്ട.
നെമ്മ വിളിച്ചൂ മിശിഹായിൽ / ൈദവം വിൺപര്ഭ കാട്ടിടുവാൻ
േയാഗയ്തെയന്നും നല്കെട്ട / ദർശന ഭാഗയ്ം ൈകവരുവാൻ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ജീവൻ പകരും ൈദവികമാം / ശുദ്ധിെയഴുന്ന രഹസയ്ങ്ങൾ
ൈകെക്കാണ്ടവരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെട്ട.
കുരിശടയാളംവഴി നിങ്ങൾ / നിതരാം മുദര്ിതരാകെട്ട.
ൈദവംതൻ കൃപയരുളെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: രൂപാന്തരീകരണംവഴി മിശിഹായുെട ദിവയ്േതജസ് / േലാക
ത്തിനു െവളിെപ്പടുത്താൻ തിരുമനസായ ൈദവം നെമ്മ അനുഗര്ഹി
ക്കെട്ട. മിശിഹായിൽ നെമ്മ വിളിക്കുകയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുകയും െച അവി
ടുന്നു വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. അവിടുന്നു നെമ്മ മിശിഹാേയാട് അനുരൂ
പെപ്പടുത്തുകയും / അവിടുെത്ത ദർശിക്കുന്നതിനു േയാഗയ്രാക്കുകയും
െചയയ്െട്ട. സ്തുതയ്ർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ട നിങ്ങെളലല്ാവരും / വിശുദ്ധ സല്ീവായുെട
സജീവമായ അടയാളത്താൽ മുദര്ിതരും / എലല്ാ വിപത്തുകളിലുംനിന്നു
സംരക്ഷിതരുമാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ കുരിശിെന്റ പുകഴ്ചയുെട തിരുനാൾ
(െസ റ്റംബർ 14)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, യുഗാന്തയ്ത്തിൽ നീതിമാന്മാെര അങ്ങ
യുെട രാജയ്ത്തിൽ സൂരയ്െനേപ്പാെല പര്കാശിപ്പിക്കുമേലല്ാ. സതയ്ത്തിലും
നീതിയിലും വയ്ാപരിച്ചു / ശതര്ുവിെന്റ തന്ത്രങ്ങെള പരാജയെപ്പടുത്താൻ
അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു ശക്തി നല്കി. ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങളാൽ അങ്ങെയ
മഹതവ്െപ്പടുത്താനും / സന്മനേസാടും ആത്മാർഥതേയാടുംകൂടി /
അങ്ങയുെട മുൻപിൽ ജീവിക്കാനും ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി. അേങ്ങക്കു
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സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ǌങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശിഹാേയ, ഈ ദിവയ്
രഹസയ്ങ്ങൾവഴി / നിെന്റ മഹതവ്ം പര്കീർത്തിക്കാൻ / ǌങ്ങൾക്കു നീ
കൃപ നല്കി. സകലെത്തയും പവിതര്ീകരിക്കുന്ന നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ
വഴി / സവ്ർഗത്തിൽ നിെന്റ വലതുഭാഗത്ത് അണിനിരക്കാൻ ǌങ്ങെള
േയാഗയ്രാക്കുന്ന / നിെന്ന ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
കുരിശാൽ രക്ഷപകർന്നവനാം / മിശിഹാനാഥെന വാഴ്ത്തീടാം
രക്ഷാകരമാം സഹനത്തിൻ / സാരം സകലരുമറിയെട്ട.
ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാള്ളും / നിങ്ങൾെക്കലല്ാെമാരുേപാെല
കുരിശിൻ പര്ഭയിൽ ചിരകാലം / ജീവിക്കാൻ കൃപയാകെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
തീക്ഷ്ണത നിറയും ശല്ീഹന്മാർ / നാഥെനയുദ്േഘാഷിച്ചതുേപാൽ
കുരിശിൻ പാവന സേന്ദശം / പാരിനു നിങ്ങളുേമകിടുവിൻ.
നിങ്ങൾ ൈദവിക േസ്നഹത്താൽ / ഉജവ്ലരായിത്തീരെട്ട
സകലരിലും കൃപ നിറയെട്ട / + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: കുരിശിലൂെട ൈദവമഹതവ്ം െവളിെപ്പടുത്തുകയും / രക്ഷനല്കു
കയുംെച കർത്താവിെന നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. അവിടുെത്ത പീഡാനുഭ
വത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും അർഥം ഗര്ഹിക്കാനും / േകല്ശങ്ങളുെട
രക്ഷാകരമായ അർഥം മനസിലാക്കാനും / മിശിഹാ നമ്മുെട ബുദ്ധിെയ
പര്കാശിപ്പിക്കെട്ട. മഹതവ്പൂർണമായ കുരിശിെന്റ പര്കാശത്തിൽ നിതയ്
മായി വസിക്കാൻ / അവിടുെത്ത ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച നെമ്മ
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അവിടുന്ന് അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. തീക്ഷ്ണതെകാണ്ടു നിറഞ്ഞ ശല്ീഹന്മാർ /
മിശിഹാെയ ൈധരയ്പൂർവം പര്േഘാഷിച്ചതുേപാെല / കുരിശിെന്റ
സേന്ദശം എലല്ാവർക്കും പകർന്നു െകാടുക്കാൻ / നിങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങൾ
ൈദവേസ്നഹത്താൽ ജവ്ലിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾ
മാതാവിെന്റ മാതൃതവ്ത്തിരുനാൾ
(പിറവിക്കാലം രണ്ടാംെവള്ളി)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അഗര്ാഹയ്മായവേപാലും വിേധയതവ്
േത്താെട സവ്ീകരിച്ച / പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത ǌങ്ങൾക്കു മാതാ
വായി നല്കിയതിന് / ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ൈദവമാതാവായ മറിയ
ത്തിെന്റ വിശവ്ാസതീക്ഷ്ണതയും / ൈദവതിരുമനസിേനാടുള്ള വിേധയ
തവ്വും അനുകരിക്കാൻ, ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരി
ശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ, പാപേമാചകമായ
നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്ഹിച്ചതിനു / നിനക്കു ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു. നിെന്റ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത /
കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽവച്ചു / ǌങ്ങൾക്ക് അമ്മയായി നല്കിയ / നിെന്റ
കാരുണയ്ം എതര്േയാ വലുതാകുന്നു. നിനക്കു സ്തുതിയും ആരാധനയും
സമർപ്പിക്കാൻ / ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
കർത്താേവ, വൻകൃപയാൽ നീ / കനയ്ാംബികതൻ പര്ാർഥനകൾ
സവ്ീകൃതമാക്കുന്നനവരതം / സവ്ർഗവരങ്ങൾ നല്കുന്നു.
മാതൃതവ്ത്തിൻ മാതൃകയാൽ / മന്നിനു ധനയ്ത േനടിടുവാൻ
കാരണമാെയാരു കനയ്കേയ / മാതാക്കൾെക്കാരു ദീപം നീ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
മക്കൾ ൈദവികദാനങ്ങൾ / മർതയ്ർെക്കലല്ാെമാരുേപാെല
വളരണെമന്നും കർത്താേവ / താവക പര്ീതിയിലവെരലല്ാം.
പാവനബലിവഴിെയലല്ാരും / പാപവിേമാചിതരാകെട്ട.
നന്മയിെലങ്ങും പുലരെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: ൈദവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ പര്ാർഥനാ
സഹായം േതടാൻ / നെമ്മ അനുവദിച്ച ൈദവമായ കർത്താവു
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. മാതൃതവ്ത്തിെന്റ മഹനീയത മനസിലാക്കി
െക്കാണ്ട് / ഉചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ / എലല്ാ അമ്മമാർക്കും
ഇടയാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ ദാനമായ മക്കെള / ൈദവത്തിെന്റയും മനു
ഷയ്രുെടയും സംപര്ീതിയിൽ വളർത്താൻ / മാതാപിതാക്കെള ൈദവം
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. നാം സവ്ീകരിച്ച ഈ ദിവയ്കൂദാശ / നമ്മുെട പാപേമാ
ചനത്തിനും / സവ്ർഗീയ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ
ജനേമ, നമ്മുെട കർത്താവു തെന്റ വലതുകരം നീട്ടി / നിങ്ങെള സമൃദ്ധ
മായി അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15)
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8)
അമേലാത്ഭവ മാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8)
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ എന്നിവ ്
കാർമി: ആത്മശരീരങ്ങേളാെട സവ്ർഗീയ സൗഭാഗയ്ം അനുഭവിക്കാൻ /
പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിനു കൃപനല്കിയ ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ
അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിെന്റ ഉറവിടവും അച്ചാരവു
മായ ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കുേചരാൻ / അങ്ങു ǌങ്ങെള കൃപാപൂർവം
േയാഗയ്രാക്കിയതിനു / ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
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കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവും ൈദവവും / രക്ഷകനും ജീവദാതാവു
മായ മിശിഹാേയ / സകലെത്തയും പവിതര്ീകരിക്കുന്ന നിെന്റ അമൂലയ്
മായ ശരീരരക്തങ്ങൾ നീ ǌങ്ങൾക്കു നല്കി. ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ
സവ്ീകരിച്ച ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങൾ / ഉയിർപ്പിെന്റ മഹതവ്ത്തിന് അർഹ
മാകെട്ട. അവർണനീയമായ ഈ ദിവയ്ദാനെത്തപര്തി നിനക്കു ǌങ്ങൾ
സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകളുെട സമാപന ആശീർവാദം
മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15)
മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8)
അമേലാത്ഭവ മാതാവിെന്റ തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8)
മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ
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മാതാവിെന്റ സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗസ്റ്റ് 15)
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി: ആത്മശരീരസമനവ്ിതയായ് / കനയ്കയാകും മറിയെത്ത
സവ്ർഗാേരാപിതയാക്കുകയാൽ / വാഴ്ത്താമഖിലമേഹശവ്രെന.
ഉത്ഥാനത്തിൻ മഹിമയതിൽ / താതൻ േചർെത്താരു മറിയെത്ത
മർതയ്കുലത്തിനു മാതാവായ് / നല്കിയ സുതെന വാഴ്ത്തീടാം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
സവ്ർഗാേരാപിതമാതാവിൻ / പര്ാർഥനയാേല ആത്മാവിൻ
സവ്ർഗാനന്ദം പകരെട്ട / ൈദവം കരുണേയാെടെന്നന്നും.
രക്ഷകകൃപയും താതൻതൻ / േസ്നഹവുെമാപ്പം റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: ൈദവമാതാവായ കനയ്കാമറിയെത്ത / ആത്മശരീരങ്ങേളാെട
സവ്ർഗീയ മഹതവ്ത്തിേലക്കു പര്േവശിപ്പിച്ച / സർവശക്തനായ ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. സവ്ർഗാേരാപിതയായ അമ്മയുെട പര്ാർഥന
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യാൽ / ആത്മീയാനന്ദവും സവ്ർഗീയദാനങ്ങളും / സമൃദ്ധമായി നമുക്കു
ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. മിശിഹായുെട ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ /
പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത പങ്കുേചർത്ത പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
േസ്നഹവും / തെന്റ പര്ിയമാതാവിെന നമുക്ക് അമ്മയായി നല്കാൻ
തിരുമനസായ പുതര്െന്റ കൃപയും / പരിപൂർണതയുെട മാർഗത്തിലൂെട
കനയ്കാമറിയെത്ത നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും, നാെമ
ലല്ാവേരാടുംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മാതാവിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ (െസ റ്റംബർ 8)
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി: തന്നുെട വത്സലമാതാവിൻ / ജന്മദിനം നാം േഘാഷിക്കാൻ
നെമ്മ വിളിപ്പൂ ൈദവസുതൻ / സ്തുതിപാടീടാം നാഥനു നാം.
നന്മനിറെഞ്ഞാരുമാതാവിൻ / മാതൃകേപാലീ േലാകത്തിൽ
നന്മകൾ െചയയ്ാൻ തിരുനാഥൻ / നമ്മിലനുഗര്ഹമരുളെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഇടയാകെട്ട കർത്താവിൻ / പരിപാലനമീ ജീവിതമാം
വീഥിയിെലന്നും നിലനി ക്കാൻ / ദിവയ്മഹതവ്ം ദർശിക്കാൻ.
രക്ഷാകരമീ തിരുബലിയിൽ / പങ്കാളികളായ് തീർന്നവരിൽ
ൈദവികജീവൻ വളരെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ ജനനത്തിരുനാൾ ആേഘാ
ഷിക്കാനും / അമ്മെയ ബഹുമാനിക്കാനും / നെമ്മ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയ
കർത്താവിെന നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. കനയ്കാമാതാവിെനേപ്പാെല സേഹാ
ദരങ്ങൾക്കു നന്മെച െകാണ്ടു വളരാൻ / കർത്താവു നെമ്മ അനുഗര്
ഹിക്കെട്ട. നമ്മുെട എലല്ാ ജീവിതസാഹചരയ്ങ്ങളിലും / കർത്താവിെന്റ
പരിപാലനയുെട കരം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാകെട്ട. ഈ ദിവയ്ബ
ലിയിൽ പെങ്കടുത്തു ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച നെമ്മ എലല്ാവ
െരയും / ൈദവം സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(േപജ് 268 കാണുക)

അമേലാത്ഭവ മാതാവിെന്റ തിരുനാൾ
(ഡിസംബർ 8)
(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി: കനയ്ാമറിയം കൃപയാെല / ൈദവകുമാരനു മാതാവായ്
േസ്നഹപിതാവിെന വാഴ്ത്തീടാം / സ്തുതികൾ പാടി നമിച്ചീടാം.
ഉത്ഭവനിമിഷം പാപത്തിൻ / മലിനതെയലല്ാെമാഴിവാക്കി
അമേലാത്ഭവയായ് തിരുജനനി / ൈദവമഹതവ്ം കീർത്തിച്ചു.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
മാനവവംശം മാതാവിൻ / മഹിമകളാേല േശാഭിതമായ്
വർഷിക്കെട്ട സകേലശൻ / നമ്മിൽ നിസ്തുലദാനങ്ങൾ.
അമ്മേയാെടാപ്പം സവ്ർഗത്തിൽ / വാണിടുവാൻ കൃപേയകെട്ട
നിതയ്പിതാവാമഖിേലശൻ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹായുെട മാതാവായി / പരിശുദ്ധ കനയ്
കാമറിയെത്ത അനാദിയിൽത്തെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്ത, ൈദവെത്ത
നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. ഉത്ഭവം മുതൽ സകല പാപമാലിനയ്ങ്ങളിൽനിന്നും
സംരക്ഷിച്ച് / എലല്ാ സുകൃതങ്ങളാലും അവെള അലങ്കരിച്ച ൈദവം
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റ പര്ാർഥന
യാൽ / ധാരാളം ദാനങ്ങൾ ൈദവം നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കെട്ട. ഈ കുർ
ബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങെളലല്ാവരും / സതയ്ത്തിലും നീതിയിലും
വിശുദ്ധിയിലും അനുദിനം വളരാനും / പരിശുദ്ധ അമ്മേയാെടാപ്പം
സവ്ർഗീയഭാഗയ്ം അനുഭവിക്കാനും / അവിടുന്നു നിങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മാതാവിെന്റ മറ്റു തിരുനാളുകൾ

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി:
വിശവ്ാസത്തിൻ തികവിൽ നാം / ൈദവപിതാവിെന വാഴ്ത്തീടാം
നല്കീ കനയ്ാമറിയെത്ത / ൈദവം പുതര്നു മാതാവായ്.
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കുരിശിൻ സവിേധ നി ക്കുേമ്പാൾ / നരവംശത്തിനു മാതാവായ്
മിശിഹാനാഥൻ നല്കുകയായ് / കനിവാൽ കനയ്ാമറിയെത്ത.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
സ്ത്രീകളിെലലല്ാം ധനയ്സദാ / റൂഹാതൻ കൃപയാൽ മറിയം
സുതനുെട കുരിശിൻ പിന്നാെല / വയ്ാകുലയായി നീങ്ങിയവൾ.
അമ്മേയാെടാപ്പം നിങ്ങളുമാ / സവ്ർഗകിരീടം േനടിടുവാൻ
വരേമകെട്ട, സകേലശൻ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: മിശിഹായുെട മാതാവായി പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്ത െതര
െഞ്ഞടുത്ത / പിതാവായ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. "ഇതാ നിെന്റ
അമ്മ" എന്നരുളിെച്ച െകാണ്ടു / മറിയെത്ത നമുക്ക് അമ്മയായി
നല്കിയ മിശിഹാെയ നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. സ്ത്രീകളിൽ അനുഗൃഹീതയാ
കാൻ മറിയത്തിനു ഭാഗയ്ം നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു / നമുക്കു കൃത
ജ്ഞതയർപ്പിക്കാം. പിതാവായ ൈദവത്തിനു േസ്താതര്മാലപിച്ചു
െകാണ്ടും / മിശിഹാെയ കുരിശിൻ ചുവടുവെര അനുയാതര്െച െകാണ്ടും
ജീവിച്ച / പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയെത്തേപ്പാെല / സവ്ർഗീയ കിരീട
ത്തിനു േയാഗയ്രാകത്തക്കവിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ / ഈ ദിവയ്രഹസയ്
ങ്ങൾ നമുക്കു ശക്തി പര്ദാനം െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ്
(മാർച്ച് 19, േമയ് 1)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, സ്തുതയ്ർഹവും പരിശു
ദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കു
േചർന്നു / വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന്റ ഓർമ ആചരിക്കാൻ / അങ്ങു
ǌങ്ങൾക്കു കൃപനല്കി. ഈ ദാനെത്തപര്തി / അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും
ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ /
ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധ കുർബാന
വഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങൾ െപാറുക്കുകയും / പാപങ്ങൾ േമാചിക്കു
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുേചർക്കുകയും െച . ഈ അമൂലയ്
ദാനം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. വിശുദ്ധ യൗേസപ്പ് പിതാവിെന
േപ്പാെല ǌങ്ങളും /ഈ ഭൂമിയിൽ നിെന്ന ഏറ്റുപറയുന്നതിനും / ജീവിത
ത്തിലൂെട നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണേമ.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
പാലകനാം മാർ യൗേസപ്പിൻ / മധയ്സ്ഥതയാൽ ഭവനങ്ങൾ
േശാഭിതമായിത്തീരെട്ട / തിരുഭവനത്തിൻ മാതൃകയിൽ.
അനുദിനജീവിത പാതകളിൽ / നീതിെയാെടന്നും മുേന്നറാൻ
നൽവരദാനം നല്കെട്ട / താതൻ മാനവരഖിലർക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
പര്ാർഥനയാേല ൈദേവഷ്ടം / നിറേവറ്റാൻ വരേമകെട്ട
േകല്ശങ്ങളിലാ മാതൃകയിൽ / ശാന്തത നിങ്ങൾ േതടിടുവിൻ.
നന്മരണം വഴിയാെയന്നും / വാനവെരാത്തു വസിച്ചിടുവാൻ
നാഥൻ നന്മകൾ െചാരിയെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: തിരുക്കുടുംബത്തിെന്റ നാഥനായ വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിെന്റ മധയ്
സ്ഥതയാൽ / എലല്ാ കുടുംബങ്ങളും / േസ്നഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ /
മാതൃകാ കുടുംബങ്ങളായി പര്േശാഭിക്കാൻ ഇടയാകെട്ട. പര്ാർഥനാ
ജീവിതം നയിച്ച് / എലല്ാ സാഹചരയ്ങ്ങളിലും ൈദവതിരുവിഷ്ടം
നിറേവറ്റാൻ / കുടുംബാംഗങ്ങൾ പര്ാപ്തരായിത്തീരെട്ട. ജീവിതത്തിെല
േകല്ശകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ശാന്തതേയാെട വയ്ാപരിക്കാൻ /
വിശുദ്ധ യൗേസപ്പിെന്റ മാതൃക നിങ്ങൾക്കു പര്േചാദനമരുളെട്ട. നമ്മുെട
അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നീതിേയാെട വർത്തിച്ചു / സവ്ർഗീയ ഭവന
ത്തിന് അർഹരായിത്തീരാനും / സകല വിശുദ്ധേരാടുെമാത്ത് /
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അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കാനും / ൈദവം നിങ്ങെള അനുഗര്
ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ സ്നാപകേയാഹന്നാൻ
(ദനഹ ഒന്നാംെവള്ളി)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മഹനീയമായ നാമ
ത്തിനു / സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക / യുക്തവും
േയാഗയ്വുമാകുന്നു. ǌങ്ങളുെട രക്ഷകനും നാഥനുമായ മിശിഹായുെട
മുേന്നാടിയായി / േയാഹന്നാൻ മാംദാനെയ ǌങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരു
കയും / അവിടുെത്ത രക്ഷാകരരഹസയ്ത്തിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കു
കയും െച . പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: "േലാകത്തിെന്റ പാപം നീക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ കുഞ്ഞാട്"
എന്നു / േയാഹന്നാൻ മാംദാനയിൽനിന്നു സാക്ഷയ്ം സവ്ീകരിച്ച
മിശിഹാ / തെന്റ അമൂലയ്മായ തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ സവ്ീകരിക്കാൻ /
കൃപാപൂർവം നെമ്മ േയാഗയ്രാക്കി. കർത്താേവ, ǌങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട
ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയിർപ്പിനും / സവ്ർഗരാ
ജയ്ത്തിൽ നവജീവിതത്തിനും കാരണമാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
കർത്താേവ, നിൻ വരവിന്നായ് / വീഥിെയാരുക്കിയ േയാഹന്നാൻ
നരെര വിളിച്ചനുതാപത്തിൻ / മാേമ്മാദീസാ ൈകെക്കാള്ളാൻ.
സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ജനിച്ചവരിൽ / വലിയവനാകും സ്നാപകനായ്
നൽവരദാനം നല്കിയ നിൻ / മഹിമകൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഇടയാകെട്ട ǌങ്ങൾക്കും / നീതിവഴിക്കു ഗമിച്ചീടാൻ
തയ്ാഗം പുല്കി നിരന്തരമാ / ധർമവഴിക്കു ചരിച്ചീടാൻ.
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അറിയിക്കെട്ട സുവിേശഷം / അഖിലർക്കും നിൻ ൈചതനയ്ം
അരുളും ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹാ വഴിെയാരുക്കാൻ വന്ന
സ്നാപകേയാഹന്നാൻ / അനുതാപത്തിെന്റ മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിക്കാൻ
ജനങ്ങെള ആഹവ്ാനം െച േലല്ാ. സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ജനിച്ചവരിൽ
ഏറ്റവും വലിയവനായ സ്നാപകെന / വരദാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗര്
ഹിച്ചതിനു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. തയ്ാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചു
െകാണ്ടു / ധർമവും നീതിയും പാലിക്കാനും / ൈദവരാജയ്ത്തിെന്റ
സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാനും ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. നാം സവ്ീകരിച്ച
ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട ശക്തി / അതിനു നെമ്മ പര്ാപ്തരാക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും
+ എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ
(ദനഹ രണ്ടാംെവള്ളി / ജൂൺ 29)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട ജീവദായകവും രക്ഷാ
കരവുമായ സേന്ദശം / ശല്ീഹന്മാരിലൂെട ǌങ്ങൾക്കു നല്കി അനുഗര്
ഹിച്ച / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.
ശല്ീഹന്മാരാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച / സഭയുെട ദിവയ്രഹസയ്
ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാള്ളാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കിയതിനു ǌങ്ങൾ
അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാ
രുെട രക്തസാക്ഷിതവ്ത്തിലൂെട / നീ ധനയ്മാക്കിയ സഭയിൽ നിനക്കു
ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അവെരേപ്പാെല നിന്നിലുള്ള വിശവ്ാസം ഏറ്റു
പറയാനും / നിെന്റ വചനം പര്േഘാഷിക്കാനും / ǌങ്ങെളയും ശക്തരാ
ക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: മർതയ്കുലത്തിനു രക്ഷകനായ് / പുതര്െന മന്നിലയച്ചവനാം
ൈദവപിതാേവ, സ്തുതിഗീതം / പാവനമേങ്ങ തിരുനാമം.
പേതര്ാസാകും പാറയതിൽ / സഭെയയുയർത്തിയ രക്ഷകനാം
ഈേശാമിശിഹാ വാഴുന്നു / േലാകാന്തയ്ംവെര നരെരാപ്പം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
സഭയിൽ വാസം െച സദാ / പാലിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ,
വാഴ്ത്തുകയാണീ ൈദവജനം / സതയ്ത്തിൻ തികവാർന്നീടാൻ.
പേതര്ാസ് പൗേലാസ് മാതൃകയിൽ / സഭേയാെടാത്തു ചരിച്ചിടുവാൻ
ശക്തി നമുക്കു ലഭിക്കെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: നമ്മുെട രക്ഷ ായി തെന്റ ഏകജാതെന നല്കാൻ തിരുമന
സായ / പിതാവായ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. പേതര്ാസാകുന്ന
പാറേമൽ തെന്റ സഭെയ സ്ഥാപിച്ചുെകാണ്ടു / യുഗാന്തയ്ംവെര നേമ്മാ
െടാത്തു വസിക്കുന്ന മിശിഹാെയ നമുക്കു സ്തുതിക്കാം. സഭയിൽ എന്നും
വസിച്ചുെകാണ്ടു / സതയ്ത്തിെന്റ പൂർണതയിേലക്കു നെമ്മ നയിക്കുന്ന
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന നമുക്കു പര്കീർത്തിക്കാം. മിശിഹാെയ എലല്ാറ്റിനുമു
പരിയായി േസ്നഹിക്കുകയും / ൈദവഹിതമനുസരിച്ചു സഭെയ പടുത്തുയർ
ത്താൻ യത്നിക്കുകയും െച / പേതര്ാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹന്മാർ /
നമുക്കു സജീവമാതൃകകളായിരിക്കെട്ട. സഭേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കാനും
പര്വർത്തിക്കാനും നിങ്ങൾ ശക്തരാകെട്ട. നിങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച ഈ
കൂദാശ / തിരുസന്നിധിയിലുള്ള സംപര്ീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസേല
മിൽ മിശിഹായുെട വലതുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനത്തിനും / നിങ്ങെള േയാഗയ്
രാക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന
(ജൂൈല 3)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, സ്തുതയ്ർഹവും പരിശു
ദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങളിൽ
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പങ്കുേചർന്നു / മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹായുെട ഓർമ ആചരിക്കാൻ / അങ്ങു
ǌങ്ങൾക്കു കൃപനല്കി. ഈ ദാനെത്തപര്തി അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും
ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ
ǌങ്ങൾ കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധ കുർബാന
വഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങൾ െപാറുക്കുകയും / പാപങ്ങൾ േമാചിക്കു
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുേചർക്കുകയും െച . ഈ അമൂലയ്
ദാനം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയേപ്പാെല
ǌങ്ങളും / ഈ ഭൂമിയിൽ നിെന്ന ഏറ്റുപറയുന്നതിനും / ജീവിതത്തിലൂെട
നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണേമ. സകലത്തി
െന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
സുവിേശഷത്തിൻ െപാൻകിരണം / ഭാരതനാടിനു നല്കിടുവാൻ
മാർേത്താമ്മാെയ സകേലശൻ / കരുണെയാേടവമയച്ചേലല്ാ.
വിശവ്ാസത്തിൻ ഭാസുരമാം / ദീപ്തിയിേലവരുമണിേചരാൻ
ഇടയാകെട്ട, തിരുസഭയിൽ / സുവിേശഷം കതിർചൂടെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
േസ്നഹപിതാവാം മാർേത്താമ്മാ / മാതൃകയാകെട്ടന്നാളും
േപര്ഷിതരായിഹ ജീവിക്കാൻ / ജീവിതസാക്ഷയ്ം നല്കിടുവാൻ
രക്ഷക കൃപയും താതൻ തൻ / േസ്നഹവുെമാപ്പം റൂഹാതൻ
സഹവാസവുമുണ്ടാകെട്ട + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ

കാർമി: ഭാരതത്തിനു സുവിേശഷെവളിച്ചം നല്കാൻ / തെന്റ വത്സല
ശിഷയ്നായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയ അയച്ച / കാരുണയ്വാനായ
ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. വിശവ്ാസെവളിച്ചം സഭയിലൂെട കൂടു
തൽ പര്കാശമാനമാകാനും / സുവിേശഷമാർഗം അേനകർ കെണ്ട
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ത്താനും ഇടയാകെട്ട, മാർേത്താമ്മാ കര്ിസ്തയ്ാനികളായ എലല്ാവരും /
വിശവ്ാസത്തിൽ ഐകയ്െപ്പടുന്നതിനും / േലാകെമങ്ങും സുവിേശഷ
ത്തിെന്റ േപര്ഷിതരും സാക്ഷികളുമായിത്തീരുന്നതിനും ഇടയാകെട്ട.
നമ്മുെട പിതാവായ മാർേത്താമ്മാ ശല്ീഹാെയ അനുകരിക്കാനും / സഭ
യുെട വിശവ്സ്തമക്കളായി ജീവിക്കാനും / ൈദവം നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചു ൈദവെത്ത മഹതവ്െപ്പടു
ത്തിയ നാെമലല്ാവരും / സവ്ർഗത്തിൽ നമ്മുെട പിതാവായ േതാമ്മാശല്ീ
ഹാേയാെടാത്ത് / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കാൻ അർഹരാകെട്ട. നമ്മുെട
കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
േസ്നഹവും /പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സംസർഗവും നിങ്ങെളലല്ാവേരാടുംകൂടി
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ശല്ീഹന്മാരുെട തിരുനാൾ

(ൈകത്താക്കാലം ഒന്നാംǌായർ)
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, വചനത്താൽ ǌങ്ങെള പരിേപാഷി
പ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയുംെച അേങ്ങക്കു / എലല്ാ സമയവും
സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക ഉചിതമാകുന്നു.
േലാകത്തിെന്റ അതിർത്തികൾവെരയും സുവിേശഷം പര്േഘാഷി
ക്കാൻ / തിരുസഭ ് അങ്ങു കൃപാവരം നല്കി. ജീവെന്റയും വിശുദ്ധിയു
െടയും ഉറവിടമായ അങ്ങയുെട / വചനത്തിെന്റ മാധുരയ്ം ആസവ്ദിച്ചു /
സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങെയ പാടിപ്പുകഴ്ത്താൻ ǌങ്ങൾക്കിട
യാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: കർത്താവായ മിശിഹാേയ, ജീവദായകമായ ശരീരവും
രക്തവും / നീ ǌങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി നല്കി. സവ്ർഗീയ
മായ ഈ വിരുന്നു / ǌങ്ങൾക്കു പാപേമാചനവും നിതയ്ജീവനും
പര്ദാനം െച . അവർണനീയമായ ഈ ദാനത്തിനു ǌങ്ങെള േയാഗയ്
രാക്കിയ നിെന്ന / സവ്ർഗത്തിൽ വിശുദ്ധ ശല്ീഹന്മാേരാെടാപ്പം സ്തുതി
ക്കാനും മഹതവ്െപ്പടുത്താനും ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി:
ഉത്ഥാനത്തിനു ധരയിൽ നാം / സാക്ഷികളാകാൻ സകേലശൻ
നെമ്മ വിളിച്ചു, നാമതിനായ് / നിതയ്പിതാവിനു സ്തുതിപാടാം.
മിശിഹാനാഥെന ശല്ീഹന്മാർ / അനുഭവമാക്കിയ സ്മരണകളിൽ
ജീവിക്കാം നാ, മതുവഴിയായ് / േനടാം നൂതന സൗഭാഗയ്ം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ശല്ീഹന്മാരുെട ൈചതനയ്ം / നിറയണെമന്നും ഹൃദയത്തിൽ
റൂഹാ നമ്മിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ / തിങ്ങും വരനിരയാത്മാവിൽ.
മിശിഹാതൻ തിരുെമയയ്ാകും / സഭയുെട നിസ്തുല നിർമിതിയിൽ
പങ്കാളികളായ്ത്തീർന്നിടുവിൻ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: േലാകത്തിെന്റ അതിർത്തികൾവെരയും / കർത്താവിെന്റ
ഉയിർപ്പിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ വിളിക്കെപ്പട്ട / നമുെക്കലല്ാവർക്കും
അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കാം. ജീവിക്കുന്ന വചനമായ മിശിഹാെയ കാണു
കയും അനുഭവിക്കുകയും െച / വിശുദ്ധ ശല്ീഹന്മാരുെട ഓർമയാച
രണം / നമുക്ക് എന്നും പര്േചാദനമരുളെട്ട. തങ്ങളുെട വാക്കുകളും
പര്വൃത്തികളുംവഴി / മിശിഹാ സാക്ഷയ്ം നല്കിയ / ശല്ീഹന്മാരുെട
ആത്മീയസാന്നിധയ്ം / എേപ്പാഴും നേമ്മാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. സുവി
േശഷെത്തപര്തി ജീവനർപ്പിക്കാൻ / ശല്ീഹന്മാെര ശക്തരാക്കിയ പരിശു
ദ്ധാത്മാവു / നമ്മിൽ വസിക്കുകയും / ആത്മീയവരങ്ങളാൽ നെമ്മ നിറ
കയും െചയയ്െട്ട. ഭൂമിയിൽ മിശിഹായുെട ശരീരമായ സഭെയ പടുത്തു
യർത്താനും / സവ്ർഗീയ സഭയിൽ അവിടുെത്ത സഹവാസം നിതയ്മനു
ഭവിക്കാനും / നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാ / നിങ്ങളുെടേമൽ കൃപാ
വരം െചാരിയെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ സുവിേശഷകന്മാർ
(ദനഹ മൂന്നാംെവള്ളി)

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട മഹനീയ നാമെത്ത
പര്കീർത്തിക്കാൻ / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കിയതിന് ǌങ്ങൾ നന്ദി
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പറയുന്നു. രക്ഷാരഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ട ǌങ്ങൾ / അേങ്ങക്കു കൃത
ജ്ഞതയുെടയും സ്തുതിയുെടയും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ കടെപ്പട്ട
വരാകുന്നു. എതിർപ്പുകളിലും പീഡനങ്ങളിലും പതറാെത / മിശിഹാ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / സുവിേശഷകന്മാെര ശക്തരാക്കിയ അങ്ങെയ
ǌങ്ങൾ മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ
സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയും സകലത്തിെന്റയും നാഥനു
മായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ സാക്ഷികളാകാൻ / ഈ വിശുദ്ധ കൂദാശ
ǌങ്ങൾക്കു ശക്തി നല്കി. വിലതീരാത്ത ഈ ദാനെത്തപര്തി /
ǌങ്ങൾ നിനക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു.
ആത്മശരീരങ്ങെള പവിതര്ീകരിക്കുന്ന / ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ സവ്ീക
രിച്ച ǌങ്ങൾ / സവ്ർഗത്തിൽ നിതയ്മായ ജീവിതത്തിന് അർഹരാകെട്ട.
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
ൈദവപിതാവു പകർന്നേലല്ാ / പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ്
ദിവയ്ാനുഗര്ഹദാനങ്ങൾ / പര്ിയസുതനീേശാ വഴിയായി.
പൂജിതരായി റൂഹായാൽ / സുവിേശഷകർ തിരുദാനത്താൽ
ൈദവജനത്തിനു നല്കുകയായ് / പരിെചാടു രക്ഷാസേന്ദശം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
മാമക വചനം പാലിക്കും / മർതയ്രിൽ വന്നു വസിക്കും ǌാൻ
യാഗമണച്ചവർ തിരുവചനം / പാലിക്കുന്നവരാകെട്ട.
സുവിേശഷകരുെട മാതൃകയിൽ / ജീവൻ ബലിയായ് നല്കിടുവാൻ
നാഥൻ നൽവരേമകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: പിതാവായ ൈദവം / തെന്റ പര്ിയപുതര്നും നമ്മുെട കർത്താവു
മായ ഈേശാമിശിഹാവഴി / എലല്ാവിധ അനുഗര്ഹങ്ങളും നമുക്കു
പര്ദാനംെച . പാപികളായിരുന്ന നെമ്മ / തെന്റ പുതര്െന്റ രക്ഷാരഹ
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സയ്ങ്ങളിലൂെട ൈദവപുതര്സ്ഥാനേത്തക്ക് ഉയർത്തി. പരിശുദ്ധാത്മാവി
നാൽ പൂരിതരായി / സുവിേശഷകന്മാർ ഈ രക്ഷയുെട സേന്ദശം /
വിശവ്ാസിസമൂഹങ്ങൾക്കു ൈകമാറി. "എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവൻ എെന്റ
വചനം പാലിക്കും. അേപ്പാൾ എെന്റ പിതാവ് അവെന േസ്നഹിക്കു
കയും / ǌങ്ങൾ അവെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും
െചയയ്ും" / എന്നരുളിെച്ച മിശിഹാ ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കുെകാണ്ട
നെമ്മ / തിരുവചനം പാലിക്കുന്നവരും / തര്ിേയകൈദവത്തിെന്റ
േയാഗയ്മായ വാസസ്ഥലങ്ങളുമാക്കിത്തീർക്കെട്ട. സുവിേശഷെത്തപര്തി
ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സുവിേശഷകന്മാെര അനുകരിച്ച് / അവിടുേത്തക്കു
േവണ്ടി ജീവൻേപാലും തയ്ജിക്കാൻ / അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട.
അവിടുെത്ത കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങേളാടുകൂടിയുണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസിനും

(ദനഹ നാലാംെവള്ളി, ഡിസംബർ 26)

മറ്റു രക്തസാക്ഷികൾക്കും

കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, പാപവിേമാചനത്തിനും കടങ്ങളുെട
െപാറുതിക്കുമായി / അങ്ങു നല്കിയ ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങെളപര്തി /
അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. വിശുദ്ധ ... (എസ്തപ്പാേനാസി)
െനേപ്പാെല / സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാനുള്ള കൃപ ǌങ്ങൾക്കു നല്കണേമ.
ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും സമർപ്പി
ക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വർഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയും സകലത്തിെന്റയും നാഥനു
മായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ ഈ കുർബാനവഴി /
നീ ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ട
ǌങ്ങൾ / നിെന്ന ൈദവമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു / നിനക്കുേവണ്ടി ജീവിക്കു
ന്നവരാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാേനാസ്

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

കാർമി:
നിർമലെനസ്തപ്പാേനാസ് തൻ / ജീവിതബലിയാൽ മിശിഹാെയ
കീർത്തിച്ചതുേപാലീബലിയിൽ / മിശിഹാ നാഥെന വാഴ്ത്തിടുവിൻ.
കൃപയും ശക്തിയുമതുേപാെല / ജ്ഞാനവുെമന്നും പര്ാപിപ്പിൻ
സതയ്ത്തിനു ചിരമീഭൂവിൽ / സാക്ഷികളായി ഗമിച്ചിടുവിൻ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ൈകര്സ്തവജീവിതെമന്നാളും / നിങ്ങൾക്കനുഭവമാകെട്ട.
മാതൃകകണ്ടു ചരിക്കെട്ട / സർവരുമുലകിൽ േസ്നഹത്തിൽ.
തിരുസന്നിധിയിൽ പര്ീതിയുമാ / സവ്ർേലാകത്തിൽ ധനയ്തയും
നിങ്ങൾക്കരുളും സകേലശൻ + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: സ്തുതയ്ർഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
ഈ കുർബാനവഴി / നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാെയ നാം സ്തുതിക്കു
കയും / ശുശര്ൂഷിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െച . വിശുദ്ധ എസ്തപ്പാ
േനാസിലൂെട അേനകെര നിന്നിേലക്ക് ആകർഷിച്ച മിശിഹാേയ,
കൃപാവരവും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരായി / ǌങ്ങൾ നിനക്കു
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നവരാകെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ ജനേമ, നിങ്ങൾ സവ്ീക
രിച്ച ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾവഴി / തിരുസന്നിധിയിലുള്ള സംപര്ീ
തിക്കും / സവ്ർഗീയ െജറുസേലമിൽ തെന്റ വലതുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാന
ത്തിനും / നിങ്ങൾ േയാഗയ്രാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

രക്തസാക്ഷികൾക്ക്

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: രക്ഷകനൂഴിയിെലന്നാളും / സാക്ഷയ്ം നല്കിയ ധനയ്െര നാം
ഓർക്കാം, നാഥനുേവണ്ടിയവർ / ജീവൻേപാലും േഹാമിച്ചു.
ശക്തിയവർക്കു പകർന്നരുളി / റൂഹാ, നിങ്ങളിലതുേപാെല
ദിവയ്വരങ്ങൾ നിറ െട്ട / തീക്ഷ്ണത നിങ്ങൾേക്കകെട്ട
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സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
ജീവിതമഖിലം മിശിഹായും / മരണം േനട്ടവുമാകെട്ട
ധീരതനിതയ്ം വിടരെട്ട / ധനയ്സമൂഹം വളരെട്ട.
നിങ്ങൾെക്കലല്ാമഖിേലശൻ / സവ്ർഗജറുസേലംേവദികയിൽ
വാഴാൻ നൽവരമരുളെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(അെലല്ങ്കിൽ)
കാർമി: േലാകെമങ്ങും കർത്താവിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ വിളിക്ക
െപ്പട്ടവരായ നമുക്ക് / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും
െചയയ്ാം. സവ്ജീവൻ െവടിയാൻ / വിശുദ്ധ രക്തസാക്ഷികെള ശക്തരാ
ക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവു / നമ്മിൽ വസിക്കുകയും ആത്മീയവരങ്ങളാൽ
നെമ്മ നിറ കയും െചയയ്െട്ട. "എനിക്കു ജീവിതം മിശിഹായും മരണം
േനട്ടവുമാകുന്നു" / എന്നു പര്േഘാഷിച്ച വിശുദ്ധ പൗേലാസ് ശല്ീഹായുെട
തീക്ഷ്ണതയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ധീരതയും / നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട.
ഈ കുർബാനയിൽ പങ്കുേചർന്നു / രക്തസാക്ഷികളുെട (രക്തസാക്ഷി
യായ .... െന്റ) ഓർമ ആചരിച്ച നിങ്ങൾക്കു / യുഗാന്തയ്ത്തിൽ സകല
വിശുദ്ധേരാടുംകൂടി / സവ്ർഗീയ െജറുസെലമിൽ ൈദവെത്ത പാടിപ്പു
കഴ്ത്താൻ / അവിടുന്നു കൃപനല്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസ
(ജൂൈല 28)

കാർമി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, സ്തുതയ്ർഹവും പരിശുദ്ധവും
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ഈ രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുേചർന്നു /
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസയുെട ഓർമ ആചരിക്കാൻ, അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു
കൃപ നല്കി. ഈ ദാനെത്തപര്തി അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും /
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ ǌങ്ങൾ കട
െപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
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കാർമി: ǌങ്ങളുെട പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധ കുർബാന
വഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങൾ െപാറുക്കുകയും / പാപങ്ങൾ േമാചിക്കു
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുേചർക്കുകയും െച . ഈ അമൂലയ്
ദാനം എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസെയ
േപ്പാെല ǌങ്ങളും / ഈ ഭൂമിയിൽ നിെന്ന ഏറ്റുപറയുന്നതിനും / ജീവിത
ത്തിലൂെട നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണേമ. സക
ലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
അൽേഫാൻസാമ്മ നമുേക്കകും / മാതൃകേപാലീ ഭുവനത്തിൽ
കുരിശുകെളലല്ാം േപറിടുവാൻ / ൈദവം കൃപയിന്നരുളെട്ട.
എലല്ാവർക്കും നന്മവരാൻ / എന്നും തയ്ാഗപഥം േതടാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവനുേവലം / നരനരുളെട്ട സൗഭാഗയ്ം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
രക്ഷാകരമാമീ ബലിയിൽ / പങ്കാളികളായ്ത്തീർന്നവേര,
ൈദൈവകയ്ത്തിൽ ജീവിപ്പിൻ / നിർമല വീഥിയിൽ നീങ്ങിടുവിൻ.
ജീവിതേമകും േകല്ശങ്ങൾ / തയ്ാഗമിയന്നു സഹിക്കാനായ്
ൈദവം ശക്തി െപാഴിക്കെട്ട + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസയുെട മാതൃക അനുകരിച്ചു / ജീവിത
േകല്ശങ്ങളാകുന്ന കുരിെശടുത്തു / മിശിഹാെയ അനുകരിക്കാൻ ൈദവം
നെമ്മ സഹായിക്കെട്ട. മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടി തയ്ാഗങ്ങൾ സഹിക്കാൻ /
അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തരാക്കെട്ട. എലല്ാം പവിതര്ീകരിക്കുകയും പൂർത്തി
യാക്കുകയും െചയയ്ുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ൈദവം / നെമ്മ വിശുദ്ധി
യുെട മാർഗത്തിലൂെട / സവ്ർഗഭാഗയ്ത്തിന് അർഹരാക്കെട്ട. രക്ഷാകര
മായ ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുകാരായ നിങ്ങെള / ൈദൈവകയ്
ത്തിൽ നിരന്തരം ജീവിക്കുന്നതിനും പര്വർത്തിക്കുന്നതിനും ൈദവം
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)
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വിശുദ്ധരുെട തിരുനാൾ

(ഉയിർപ്പുകാലം ഒന്നാംെവള്ളി)
കാർമി: സർവശക്തനും നിതയ്ം ജീവിക്കുന്നവനുമായ ൈദവേമ, വിശു
ദ്ധരിൽ അങ്ങയുെട കൃപാവരത്തിെന്റ വിജയം ǌങ്ങൾ ആേഘാഷി
ക്കുന്നു. കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്തങ്ങളാൽ /
ǌങ്ങെള ധനയ്രാക്കിയ അങ്ങയുെട കാരുണയ്ാതിേരകത്തിനു / ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു. സവ്ർഗത്തിൽ വിശുദ്ധരുെട കൂട്ടാ യിൽ പങ്കുേചരാൻ /
ǌങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / ǌങ്ങൾക്ക് അച്ചാരമാകെട്ട.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ
ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ പങ്കുേചർന്ന / സകല വിശുദ്ധേരാടും
കൂടി / സഭയിൽ നിെന്ന പര്കീർത്തിക്കാൻ / നീ ǌങ്ങെള േയാഗയ്
രാക്കി. നിെന്റ അനന്തമായ ഈ േസ്നഹത്തിനു / നിനക്കു നന്ദി പര്കാശി
പ്പിക്കാൻ / ǌങ്ങൾ എന്നും കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിെന്റയും
നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി:
ജീവനണച്ചും ധീരതയാൽ / മഹിമയണിഞ്ഞു മിശിഹാ ായ്
സാക്ഷയ്ം നല്കി വിശുദ്ധന്മാർ / മാതൃക മർതയ്ർേക്കകുന്നു.
േനർവഴികാട്ടി നയിക്കെട്ട / നിർഭയസാക്ഷയ്ം നല്കി സദാ
നിർമലരായി വിളങ്ങിടുവാൻ / ജീവിത മാതൃകവഴിെയന്നും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
പാവന ബലിയിൽ േമാദെമാെട / പങ്കാളികളായ്തീർന്നവരാം
മാനവനിരയിൽ സകേലശൻ / പരിമളെമന്നും തൂകെട്ട.
സവ്ർഗമഹതവ്മണിഞ്ഞിടുവാൻ / അർഹത ഭൂമിയിേലവർക്കും
ൈദവം കനിവാർന്നരുളെട്ട + ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: രക്തസാക്ഷികളുെടയും വന്ദകരുെടയും മറ്റു വിശുദ്ധരുെടയും മഹ
നീയ മാതൃകവഴി / നെമ്മ ധനയ്രാക്കിയ മിശിഹാ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാ
കെട്ട. അവിടുെത്ത വിശവ്സ്തദാസരുെട ധീരത / ǌങ്ങൾക്കു ശക്തി ന
െട്ട. അവിടുേത്തക്കു നിർഭയം സാക്ഷയ്ം വഹിച്ച ശല്ീഹന്മാർ / ǌങ്ങൾക്കു
വഴികാട്ടികളാകെട്ട. സകല വിശുദ്ധരുെടയും ജീവിതമാതൃക / വിശുദ്ധി
യിേലക്കും മഹതവ്ത്തിേലക്കും ǌങ്ങെള നയിക്കെട്ട. ഈ കുർബാന
യിൽ പങ്കുെകാണ്ട നിങ്ങെള / കർത്താവു തെന്റ വിശുദ്ധിയുെട പരിമള
ത്താൽ മഹതവ്മണിയിക്കെട്ട. നിങ്ങെളലല്ാവരും സവ്ർഗീയമഹതവ്ത്തിന്
അർഹരാകുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

മൂന്നുേനാമ്പ് / നിനിേവ ഉപവാസം

(വലിയ േനാമ്പിനു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തിങ്കൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര)
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ, തിന്മെയ നന്മെകാണ്ടു ജയിക്കാൻ /
മിശിഹായിലൂെട പഠിപ്പിച്ച / അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതി
ക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അങ്ങയുെട ദാനമായ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളിൽ പങ്കുെകാ
ള്ളാൻ / അങ്ങു ǌങ്ങെള കാരുണയ്പൂർവം േയാഗയ്രാക്കി. അേങ്ങക്കു
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും / കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ǌങ്ങൾ സമർപ്പി
ക്കുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ,
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശിഹാേയ, പരിശുദ്ധ
മായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും െപാറുക്കു
കയും / ǌങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും െച . നിെന്റ ദിവയ്േഭാജനം /
ǌങ്ങെള ൈദവിക ജീവനിൽ വളർത്തുകയും / സവ്ർഗത്തിന് അവകാശി
കളാക്കുകയും െച . ൈദവത്തിൽ ആശര്യിച്ചുെകാണ്ടു നിരന്തരം പര്ാർ
ഥിക്കാനും / പര്തയ്ാശേയാടുകൂടി ജീവിക്കാനും / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹി
ക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: സർവ മനുഷയ്രുെമാരുേപാെല / രക്ഷിതരാകാ, നതുേപാെല
അറിവിൻ നിറവിൽേച്ചരാനും / അഖിേലശാ, നിന്നഭിലാഷം.
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നിനിേവ നഗരിയിലനുതാപം / രക്ഷപകർന്നിടുെമേന്നാതി
യൗനാ, നതുേപാൽ നമ്മളിലും / നിറയണമനുദിനമനുതാപം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
അനുതാപത്താലഖിലരിലും / രക്ഷപകർന്നു ചരിച്ചിടുവാൻ
തീക്ഷ്ണത നമ്മിൽ നിറയെട്ട / ൈദവം നമ്മിൽ കനിയെട്ട.
നിതയ്പിതാവിൻ പാലനവും / തിരുസുതകൃപയും റൂഹാതൻ
സംസർഗവുമുണ്ടാകെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: എലല്ാ മനുഷയ്രും, രക്ഷയുെട മാർഗത്തിേലക്കു വരണെമന്നു
തിരുമനസായ / ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട. മാനസാന്തരത്തിനുള്ള
ആഹവ്ാനവുമായി / നിനിേവ നഗരത്തിേലക്കു േയാനാനിവയ്ാെയ അയച്ച
അവിടുന്ന് / അനുതാപത്തിെന്റ ൈചതനയ്ം നമുക്കു നല്കെട്ട. നമ്മുെടയും
മറ്റുള്ളവരുെടയും രക്ഷയിലുള്ള തീക്ഷ്ണത / അവിടുന്നു നമുക്കു പര്ദാനം
െചയയ്െട്ട. നമ്മുെട കർത്താവായ ഈേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാ
വായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സഹവാസവും
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ജൂബിലിക്കും ഇടവകദിനത്തിനും
കാർമി: കര്ത്താവായ ൈദവേമ / സ്തുതയ്ര്ഹവും പരിശുദ്ധവും / ജീവദാ
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ങ്ങള് / കടങ്ങളുെട േമാചനത്തി
നായി അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവം ǌങ്ങൾക്കു നല്കി. ഈ ദാനെത്ത
ക്കുറിച്ച് / അങ്ങയുെട മഹനീയ തര്ീതവ്ത്തിനു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും /
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കാന് ǌങ്ങള് കട
െപ്പട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മനുഷയ്വര്ഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / സ്തുതയ്ര്ഹ
വും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുര്ബാനവഴി /
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നീ ǌങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും െപാറുക്കുകയും / അപരാധങ്ങള്
ക്ഷമിക്കുകയും െച . ഉന്നതങ്ങളില്നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ഈ ദാനം
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

ജൂബിലി

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: കനിെവാടു സവ്ന്തം രൂപത്തിൽ / ൈദവം നരെന സൃഷ്ടിച്ചു
പുതര്ൻ വഴിയായ് രക്ഷിച്ചു / നല്കി ദിവയ്ാത്മാവിെനയും.
തിരുസന്നിധിയിൽ േചർന്നനിശം / ആരാധിക്കാേനവർക്കും
അരുളിയദാനം േമാദേമാേട / സ്മരണയിെലന്നും കീർത്തിക്കാം.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(സനയ്സ്തർക്ക്)

ൈദവമഹതവ്ം കീർത്തിക്കാൻ / കരുണാമയനാം സകേലശൻ
സനയ്സ്തർക്കീ ഭൂവനിയിൽ / നിസ്തുലമാകും കൃപേയകി.

(ൈവദികർക്ക്)

നിതയ്ം ൈദവികമാഹാത്മയ്ം / കീർത്തിക്കാൻ വരനിരനല്കി
ൈവദികഗണമതിനനവരതം / മാലാഖാമാർെക്കന്നതുേപാൽ.

(ദമ്പതികൾക്ക്)

മാതൃകനല്കും ദമ്പതിമാർ / മിശിഹാനാഥനു സാക്ഷികളായ്
ൈദവജനെത്തത്തിരുനാഥൻ / കാത്തിടുമൂഴിയിെലന്നാളും.
ജൂബിലിേവളയിൽ നന്ദിെയാെട / പാവനബലിയിൽ േചർന്നവരിൽ
ൈദവമനുഗര്ഹമരുളെട്ട +/ ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: സവ്ന്തം സാദൃശയ്ത്തിൽ മനുഷയ്െന സൃഷ്ടിക്കുകയും / പുതര്െന
അയച്ച് അവെന രക്ഷിക്കുകയും െച / പിതാവായ ൈദവെത്ത നമുക്കു
വാഴ്ത്താം.

(ൈവദികർക്കും സനയ്സ്തർക്കും) ൈദവെത്ത മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നതിനും

ൈദവജനെത്ത ശുശര്ൂഷിക്കുന്നതിനുമായി / ൈവദികെരയും സനയ്സ്ത
െരയും െതരെഞ്ഞടുത്ത മിശിഹാെയ നമുക്കു സ്തുതിക്കാം.
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(ദമ്പതികൾക്ക്) മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതത്തിലൂെട േലാകത്തിനു

സാക്ഷികളാകാൻ / ദമ്പതിമാെര വിശുദ്ധീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനു
നമുക്കു നന്ദിപറയാം.

െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട വംശവും രാജകീയ പുേരാഹിതഗണവും / ൈദവ
ത്തിെന്റ വിശുദ്ധജനവുമായ നമ്മുെടേമൽ / അവിടുെത്ത കൃപയും അനുഗര്
ഹവും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഈ ജൂബിലിദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ
കുർബാനയിൽ പെങ്കടുത്തു / ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കു
കയും / അവിടുേത്തക്കു നന്ദിപറയുകയും െച നിങ്ങെള എലല്ാവെരയും /
അവിടുന്നു തെന്റ തൃക്കരം നീട്ടി ആശീർവദിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

(േപജ് 268 കാണുക)

ഇടവകദിനം

(രീതി: കർത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)
കാർമി: ദിവയ്ാത്മാവിൻ കൃപയാെല / ഇടവകയാകും സദനത്തിൽ
ഒരുമെയാടിവെര േചർത്തവനാം / നാഥനു സ്തുതികൾ പാടീടാം.
ഇന്നീയിടവക ൈദവികമാം / സേന്താഷത്തിൽ മുഴുകെട്ട
പര്ാർഥനവഴിയായ് കൃപെയങ്ങും / നല്കിടുമിടവക മധയ്സ്ഥ (ൻ).
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
തിരുവചനത്തിൻ ൈചതനയ്ം / സവ്ാർഥത ദൂെരയകറ്റെട്ട
പാരിൻ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ / നിതയ്ാനന്ദം നല്കെട്ട.
പാവനരക്തശരീരങ്ങൾ / ൈകെക്കാണ്ടവരാം നിങ്ങൾക്കീ
സുദിനം ധനയ്ത പകരെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

അെലല്ങ്കിൽ
കാർമി: തെന്റ തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ നമുക്കായി നല്കിെക്കാണ്ടു / തെന്റ
ഏകശരീരത്തിൽ നെമ്മ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന
നല്കി കൂട്ടാ യിൽ നെമ്മ വളർത്തുകയും െച / കർത്താവിെന നമുക്കു
സ്തുതിക്കാം. തിരുവചനത്തിെന്റയും ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെടയും ൈചതനയ്
ത്തിൽ / സവ്ാർഥത െവടിഞ്ഞ് / ഏകകുടുംബെമന്ന ചിന്തേയാെട ജീവി
ക്കാൻ / അവിടുന്നു നെമ്മ ശക്തിെപ്പടുത്തെട്ട. പരിശുദ്ധ അമ്മയുെടയും
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നമ്മുെട ഇടവക മധയ്സ്ഥെന്റ (മധയ്സ്ഥയുെട) യും പര്ാർഥനകൾ / നമുക്കു
തുണയരുളെട്ട. ഒേര അപ്പത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിച്ചവരായ നാം / ഒരു
ഹൃദയവും ഒരാത്മാവുമായി / േസ്നഹത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും അനുദിനം
വളർന്നുവരാൻ ൈദവം അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

-------------------------------വിടവാങ്ങല് ശുശര്ൂഷാപര്ാർഥന

കാർമി: വിശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ ബലിപീഠേമ സവ്സ്തി. ǌങ്ങളുെട
കര്ത്താവിെന്റ കബറിടേമ സവ്സ്തി. നിന്നില്നിന്നു ǌാന് സവ്ീകരിച്ച
കുർബാന / കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും
കാരണമാകെട്ട. ഇനി ഒരു ബലി അര്പ്പിക്കാന് ǌാന് വരുേമാ ഇലല്േയാ
എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

(മദ്ബഹാ വിരിയിട്ടു മറ ന്നു).

ഗാനം: നിതയ്സഹായ മാേത
നിതയ്സഹായമാേത / പര്ാർഥിക്ക ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ / പര്ാർഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.
നീറുന്ന മാനസങ്ങള് / ആയിരമായിരങ്ങള്
കണ്ണീരിന് താഴ്വരയില് / നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ.
േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള് / നല്കേണ നല്വരങ്ങള്
നിന് ദിവയ്സൂനുവിങ്കല് / േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ.

അെലല്ങ്കിൽ
മറിയേമ നിെന്റ / നിതയ്സഹായം,
േതടുന്നു ǌങ്ങളേമ്മ
മക്കെളേന്നാര്ത്തു നീ, ǌങ്ങള്തന് പര്ാർഥന
ഒെക്കയും േകള്ക്കണേമ.
ഭാഗയ്വിഹീനെര / നിതയ്വും കാത്തിടാന്
െക െപഴും താങ്ങായ് നിെന്ന
നിന് പുതര്ന് ഏ ിച്ചു / ഭാരമേതറ്റ നീ
ǌങ്ങെള കാത്തീേടെണ.
--------------------------
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െചറിയ ഒപ്പീസ്

ശുശര്ൂഷി: മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു
സ്തുതി. പര്ാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: കരുണയുള്ള കര്ത്താേവ, കരയുന്നവര് നിെന്ന വിളിക്കുകയും
സങ്കടെപ്പടുന്നവര് നിെന്ന ആശര്യിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. നിെന്റ വാഗ്ദാന
ങ്ങളുെട പര്തീക്ഷയാല് / നിെന്റ ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) ആശവ്
സിപ്പിക്കണേമ. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥനും / പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(താെഴവരുന്ന ഗാനം രണ്ടു ഗണമായി ആലപിക്കുന്നു).
എെന്റ കര്ത്താേവ നിെന്ന ǌാന് പര്കീര്ത്തിക്കും.

മഹിമേയാടന്തിമ വിധിനാളില് / കര്ത്താേവ നീ അണയുേമ്പാള്
കരുണെയാെടെന്ന നിർത്തണേമ / നലല്വെരാത്തു വലംഭാേഗ.

കര്ത്താേവ നിെന്ന ǌാന് ആശര്യിച്ചു.

കര്ത്താേവ നിന് കുരിശിെന ǌാന് / ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു
അതുതാന് ǌങ്ങള്ക്കുത്ഥാനം / രക്ഷയുമുയിരും നല്കുന്നു.

ആകാശവും ഭൂമിയും നിേന്റതാകുന്നു.

ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ
ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ / നല്കണേമ മൃതനായുസും.

അവരാനന്ദ കീര്ത്തനങ്ങള് പാടും.

മൃതരാം നരരുെട പാപങ്ങള് / മാ ണേമ നിന് കൃപയാെല
മാേമ്മാദിസാ വഴിയേങ്ങ / സുതരാണവെരേന്നാര്ക്കണേമ.
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അവെന്റ സേന്താഷത്തിലവരാനന്ദിക്കും.

കര്ത്താേവ നിന് േശാണിതവും / ദിവയ് ശരീരവുമറിേവാെട
ഉള്െക്കാണ്ടവരാം നിന് സുതെര / നിതയ്വിരുന്നില് േചര്ക്കണേമ.

അവരിലാരും അവേശഷിച്ചിലല്.

മഴ െപയയ്ുേമ്പാള് വയലുകളില് / വിത്തുകള് െപാട്ടി മുള ന്നു.
കാഹളനാദം േകള്ക്കുേമ്പാള് / മൃതരില് ജീവനുദിക്കുന്നു.

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.

ബാവാ പുതര്ന് റൂഹാെയ / മൃതനാെമന്നില് കനിേയണം
ജീവന് നല്കി മേഹാന്നതമാം / പര്ഭയുെട നാട്ടില് േചര്േക്കണം.

ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.

െതളിവാെയന്നുെട നാഥാ നിന് / തിരുമിഴിെയലല്ാം കാണുന്നു
നിരവധിയാെമന് പാപങ്ങള് / നിരയാെയണ്ണി വിധിക്കേലല്.

ശര്ുശര്ൂഷി: പര്ാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: കര്ത്താേവ, നിെന്റ കരുണ ǌങ്ങെള അനുഗമിക്കുകയും /
നിെന്റ ദയാധികയ്ം ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങള് മായിച്ചുകളയുകയും െചയയ്ുമാ
റാകെട്ട. മഹനീയമായ നിെന്റ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ അനുഗര്ഹം / ǌങ്ങെള
സഹായിക്കുമാറാകെട്ട. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥാ / പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമി: കര്ത്താേവ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുതയ്ര്ഹനാ
കുന്നു. ǌങ്ങളുെട ജീവെന്റ കാരണവും ആത്മാവിെന്റ പര്തയ്ാശയും നീ
ആകുന്നു. ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥാ / പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

മദ്രാശാ

കാർമി:

ൈകെക്കാള്ളണേമ, ഹൃദയംഗമമാം
വിശവ്ാസേമാെട ദാസന് െചയയ്ും
ബലിെയന് നാഥാ, തിരുസന്നിധിയില്.

സമൂഹം:

ൈകെക്കാള്ളണേമ ...

കാർമി:

പൂർവന്മാരാം േനാഹ് അബര്ാഹം
ഇസഹാക്ക് യാേക്കാബ് മഹിതാശയര്തന്
പരിപാവനമാം ബലികള്േപാെല.
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സമൂഹം:

ൈകെക്കാള്ളണേമ ...

(തറയില് വിശുദ്ധജലം തളിക്കുന്നു).
കാർമി:

പുരുവത്സലരാം ശല്ീഹരുെമാരുേപാല്
വിനിയാനവ്ിതരായ് തവസന്നിധിയില്
െച െതാരു നവമാം ബലിേപാല് നാഥാ.

സമൂഹം:

ൈകെക്കാള്ളണേമ ...
അെലല്ങ്കില്

കാർമി: ഉന്നതനൃപനാം മിശിഹാനാഥാ, മൃതെരലല്ാരും
മിന്നിവിളങ്ങും വദനെമാടുണരാന് വരമരുേളണം.
സമൂഹം: ഉന്നതനൃപനാം ...
കാർമി: വിധിയുെട നാളില് വിജയപര്ഭയില് വിണ്ടലെമങ്ങും
െപാങ്ങിമുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമേലല്ാ.
സമൂഹം: ഉന്നതനൃപനാം ...

(തറയില് വിശുദ്ധജലം തളിക്കുന്നു).
കാർമി: അന്തയ്െമഴാേത്താരവികലേമാദം നുകരാന് മൃതെര
മഹിമാെവാഴുകും മണവറയിങ്കല് േചര്ക്കണമീേശാ.
സമൂഹം: ഉന്നതനൃപനാം ...

െമതര്ാന്മാരുെട മദ്രാശ
കാർമി: പാവനതാതാ നിന്, പര്ാർഥനകള് മൂലം
ൈദവത്തിന് കരുണ ǌങ്ങളിലുണ്ടാകാന്
നരകുല രക്ഷകനാം മിശിഹാ നാഥേനാടായ്
പര്ാർഥിച്ചീടണേമ വന്ദയ്പിതാേവ നീ.
സമൂഹം: പാവനതാതാ നിന് ...
കാർമി: എെന്ന േസ്നഹിച്ച മക്കെള നിങ്ങള്ക്കായ്
ൈദവപിതാേവകും നിതയ്വുമാശവ്ാസം
പുതര്ന് തന്നുെട നല് ആശീർവാദത്താല്
പര്തയ്ാശയുമുണ്ടാംനിങ്ങള്െക്കന് സുതേര.
സമൂഹം: പാവനതാതാ നിൻ ...

(തറയില് വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കുന്നു).
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കാർമി: വിലപിച്ചീേടണ്ടാ കണ്ണീര് െചാരിേയണ്ടാ
സകലരുമീ വാതില് തെന്ന കടേക്കണം.
എൻ പര്ിയേര നിങ്ങള് എെന്ന കാണുകയും
എന് ബലഹീനതകള് ഓര്ക്കുകയും െചയ്വിന്.
സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ...
കാർമി: ചതിവു നിറഞ്ഞീടും േലാകെത്ത നിങ്ങള്
േസ്നഹിച്ചീടരുേത എന്പര്ിയ വത്സലേര.
വിലപിച്ചീേടണ്ടാ കണ്ണീര് െചാരിേയണ്ടാ
സകലരുമീവാതില് തെന്ന കടേക്കണം.
സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ...
-----------------------ശുശര്ൂഷി: അഗാധത്തില്നിന്നു നിെന്ന ǌാന് വിളിക്കുന്നു.
മരിച്ചവെര ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതി.

(രണ്ടു ഗണമായി െചാലല്ുന്നു).
അഗാധത്തില്നിന്നു നിെന്ന ǌാന് വിളിക്കുന്നു.
കര്ത്താേവ എെന്റ ശബ്ദം േകള്ക്കണേമ.
എെന്റ പര്ാർഥന െചവിെക്കാള്ളണേമ.
കര്ത്താേവ നീ പാപെമലല്ാം ഓര്ത്തിരിക്കുെമങ്കില്
ആര്ക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല്, പാപേമാചനം
നിെന്റ പക്കല് നിന്നാകുന്നുവേലല്ാ.
കര്ത്താവില് ǌാന് ശരണെപ്പടുന്നു.
എെന്റ പര്തീക്ഷ അവെന്റ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു.
പുലരിയാവാന് കാത്തിരിക്കുന്ന കാവ ക്കാെരേപ്പാെല,
കര്ത്താേവ നിെന്ന ǌാന് കാത്തിരിക്കുന്നു.
പുലരിയാവാന് കാത്തിരിക്കുന്ന കാവ ക്കാെരേപ്പാെല,
ഇസര്ാേയലും കര്ത്താവിെന കാത്തിരിക്കുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് അവന് കരുണയുള്ളവനാകുന്നു.
പൂര്ണമായ രക്ഷയും അവെന്റ പക്കലാകുന്നു.
ഇസര്ാേയലിെന അതിെന്റ പാപങ്ങളില് നിെന്നലല്ാം, അവന് രക്ഷിക്കും.
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പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
ആദിമുതല് എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
ശുശര്ൂഷി: അഗാധത്തില്നിന്നു നിെന്ന ǌാന് വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവെര
ഉയിർപ്പിക്കുന്നവേന / നിെന്റ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതി. പര്ാർഥിക്കാം
നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താല് ലാസറിെന
ഉയിർപ്പിച്ച കര്ത്താേവ / ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുെട
ദിവസത്തില് നിെന്റ ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) വിളിക്കുകയും /
നിെന്റ വലതുഭാഗത്തു നിർത്തുകയും െചയയ്െട്ട. പാപങ്ങള് െപാറുക്കുന്ന
വനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികര്ത്താേവ /
ജീവെന്റയും മരണത്തിെന്റയും നാഥാ / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
കാർമി: കര്ത്താേവ മരിച്ചവെര നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിേക്കണേമ.
ജീവിക്കുന്നവെര ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണേമ. ഉത്ഥാനം പര്തീക്ഷിച്ചു
മരണമടഞ്ഞവെര / മഹിമേയാെട ഉയിർപ്പിക്കണേമ. ജീവെന്റയും മരണ
ത്തിെന്റയും നാഥനും / പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്, കര്ത്താേവ അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
സമാപനപര്ാർഥന
കാർമി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനും ൈദവവുമായ മിശിഹാേയ / നിെന്റ
കുരിശിെന്റ അടയാളേത്താടും ൈദവദൂതന്മാരുെട അകമ്പടിേയാടുംകൂെട /
വാനേമഘങ്ങളില് നീ പര്തയ്ക്ഷനാവുകയും / സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തിെന്റ വാതി
ലുകള് തുറക്കെപ്പടുകയും / മരിച്ചവര് അക്ഷയരായി കബറിടങ്ങളിൽ
നിന്നുയിർക്കുകയും / ദുഷ്ടജനങ്ങള് നീതിമാന്മാരില് നിന്നു േവര്തിരിക്ക
െപ്പടുകയും െചയയ്ുന്ന / ഭയാനകമായ വിധിദിവസത്തില് / നിെന്റ െതര
െഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവര്ക്കായി േലാകാരംഭത്തില്തെന്ന സജ്ജമാക്കെപ്പട്ടി
രിക്കുന്ന സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തിേലക്കു / ǌങ്ങളുെട ഈ സേഹാദരെന
(സേഹാദരിെയ / സേഹാദരെര) നീ സവ്ീകരിക്കണേമ. ǌങ്ങളിലും
ǌങ്ങളുെട സമൂഹത്തിലും നിെന്റ കൃപയും അനുഗര്ഹവും നിരന്തരം വസി
ക്കുമാറാകെട്ട. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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സമാപനപര്ാർഥന - മരണവാര്ഷികത്തിന്
കാർമി: സർവശക്തനായ ൈദവേമ, േലാകത്തില് അങ്ങെയ േസ്നഹി
ക്കുന്നവര്ക്കുേവണ്ടി / സവ്ര്ഗത്തില് അങ്ങു സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന
മന്ദിരങ്ങള് / എതര് മേനാഹരവും മഹനീയവുമാകുന്നു. ǌങ്ങളുെട ഈ
പര്ിയെപ്പട്ട സേഹാദരെനയും (സേഹാദരിെയയും / സേഹാദരെരയും)
പരിശുദ്ധന്മാരുെട ആ നിതയ്വസതിയിേലക്കു സവ്ീകരിക്കുമാറാേക
ണേമ. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ (ഇവരുെട) മരണവാര്ഷികമാചരിക്കുന്ന എളിയ
വരായ ǌങ്ങെളയും / സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിേക്കണേമ. ഇേപ്പാഴും +
എേപ്പാഴും, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
സമാപനപര്ാർഥന - പുലയടിയന്തിരത്തിന്
കാർമി: കുരിശുമരണം വഴിയായി നിതയ്മരണത്തില്നിന്നു ǌങ്ങെള
രക്ഷിക്കുകയും / പുനരുത്ഥാനം വഴിയായി നിതയ്ജീവനു ǌങ്ങെള
അര്ഹരാക്കുകയും െച മിശിഹാേയ / ǌങ്ങളില്നിന്നു േവര്പിരി
ഞ്ഞുേപായ ഈ സേഹാദരെന്റ (സേഹാദരിയുെട / സേഹാദരരുെട)
ഓര്മയാചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തില് / പാപികളായ ǌങ്ങള് അേദ്ദ
ഹത്തിനുേവണ്ടി (അവര്ക്കുേവണ്ടി) സമര്പ്പിക്കുന്ന പര്ാർഥനകള്
സവ്ീകരിക്കുമാറാകണെമന്നു / വിനയപൂർവം ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ജീവിതകാലത്തു െച േപായിട്ടുള്ള പാപങ്ങെളലല്ാംെപാറുത്ത് / ഇേദ്ദ
ഹെത്ത (ഇവെര) വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും / സവ്ര്ഗരാജയ്ത്തില് അങ്ങ
യുെട തിരുമുഖം ദര്ശിക്കാനുള്ള അനുഗര്ഹം നല്കുകയും െചേയയ്ണേമ.
ഈ തിരുക്കര്മങ്ങളില് സംബന്ധിച്ച എലല്ാവെരയും ആശീർവദിക്ക
ണേമ. ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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നിതയ്സഹായ മാതാവിെന്റ നിതയ്നവനാള്
നിതയ്സഹായമാേത, പര്ാർഥിക്കാ ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ, പര്ാർഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.
നീറുന്ന മാനസങ്ങള്, ആയിരമായിരങ്ങള്
കണ്ണീരിന് താഴ്വരയില്, നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ.
േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള്, നല്കേണ നല്വരങ്ങള്
നിന് ദിവയ്സൂനുവിങ്കല്, േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ.
കാർമി: ഏറ്റം പരിശുദ്ധയും അമേലാത്ഭവ കനയ്കയും / ǌങ്ങളുെട
മാതാവുമായ മറിയേമ / നീ ǌങ്ങളുെട നിതയ്സഹായവും / അഭയസ്ഥാ
നവും പര്തീക്ഷയുമാകുന്നു.
സമൂഹം: ǌങ്ങള് ഇന്ന് അേങ്ങ സന്നിധിയില് അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അങ്ങു ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന / എലല്ാ നന്മകള്ക്കായും
ǌങ്ങള് ൈദവത്തിനു കൃതജ്ഞത അര്പ്പിക്കുന്നു. നിതയ്സഹായ
മാതാേവ / ǌങ്ങള് അങ്ങെയ േസ്നഹിക്കുന്നു. നിരന്തരം അേങ്ങക്കു
ശുശര്ൂഷ െച െകാണ്ടും / ǌങ്ങളുെട ശക്തിക്കനുസൃതമായി / മറ്റുള്ള
വെര അേങ്ങ സന്നിധിയിേലക്ക് ആനയിച്ചുെകാണ്ടും / അങ്ങയുെട
േനര്ക്കുള്ള േസ്നഹം / ǌങ്ങള് പര്കടിപ്പിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു പര്തിജ്ഞ
െചയയ്ുന്നു.
കാർമി: ൈദവസന്നിധിയില് ശക്തിയുള്ള നിതയ്സഹായ മാതാേവ, ഈ
നന്മകള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ വാങ്ങിത്തരണേമ.
സമൂഹം: പര്േലാഭനങ്ങളില് വിജയം വരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും /
ഈേശാമിശിഹാേയാടുള്ള പരിപൂര്ണ േസ്നഹവും / നന്മരണവുംവഴി /
അമ്മേയാടും അമ്മയുെട തിരുക്കുമാരേനാടുംകൂെട / നിതയ്മായി ജീവിക്കു
ന്നതിന് ǌങ്ങള്ക്ക് ഇടയാകെട്ട.
കാർമി: ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ.
സമൂഹം: ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി: മിശിഹാ കര്ത്താേവ / അേങ്ങ മാതാവായ മറിയത്തിെന്റ
അേപക്ഷയാല് / കാനായില്വച്ച് അങ്ങു െവള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയേലല്ാ.
ഇേപ്പാള് നിതയ്സഹായ മാതാവിെന വണങ്ങുന്നതിനായി / ഇവിെട
സേമ്മളിച്ചിരിക്കുന്ന / ഈ ൈദവജനെത്ത അനുഗര്ഹിക്കണേമ. ǌങ്ങ
ളുെട യാചനകള് അങ്ങു സാധിച്ചുതരികയും / ǌങ്ങളുെട ആത്മാര്ത്ഥ
മായ കൃതജ്ഞത / അങ്ങു സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
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സമൂഹം: ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ǌങ്ങള് ശക്തിേയറിയ അങ്ങ
യുെട നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങു ജീവിക്കുന്നവെര പാലിക്കുന്ന
വളും / മരിക്കുന്നവെര രക്ഷിക്കുന്നവളുമാകുന്നുവേലല്ാ. അങ്ങയുെട നാമം
എേപ്പാഴും / പര്േതയ്കിച്ചു പരീക്ഷകളിലും മരണസമയത്തും / ǌങ്ങളുെട
അധരങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങയുെട നാമം ǌങ്ങൾക്കു / ശക്തിയും
ശരണവുമാകുന്നു. അനുഗൃഹീതയായ നാേഥ / ǌങ്ങള് അങ്ങെയ വിളി
ക്കുേമ്പാെഴലല്ാം / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട നാമം ഉച്ചരി
ക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാതര്ം / ǌങ്ങള് തൃപ്തരാകുകയിലല്. അങ്ങ് യഥാര്ഥ
ത്തില് ǌങ്ങളുെട നിതയ്സഹായമതാവാകുന്നുെവന്ന് / അനുദിന
ജീവിതത്തില് ǌങ്ങള് പര്ഖയ്ാപനം െചയയ്ുന്നതാണ്.
കാർമി: സകലവിധ ആവശയ്ങ്ങള്ക്കുംേവണ്ടി നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ഏറ്റം വലിയ ശരണേത്താെട /
ǌങ്ങള് അങ്ങെയ വണങ്ങുന്നു. ǌങ്ങളുെട അനുദിനജീവിതത്തിെല
ബുദ്ധിമുട്ടുകളില് / അവിടുെത്ത സഹായം ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
പരീക്ഷകളും ദുരിതങ്ങളും / ǌങ്ങെള േകല്ശിതരാക്കുന്നു. പര്തികൂല
സാഹചരയ്ങ്ങളും / േവദനാജനകമായ േപാരാ കളും / ǌങ്ങളുെട ജീവി
തെത്ത േശാകാവൃതമാക്കുന്നു. എലല്ായിടത്തും ǌങ്ങള് / കുരിശിെന
യാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. കരുണാര്ദര്മായ മാതാേവ, ǌങ്ങളില്
കനിയണേമ. ǌങ്ങളുെട സങ്കടങ്ങളില്നിന്നു / ǌങ്ങെള േമാചിപ്പിക്ക
ണേമ. തുടര്ന്നും സഹിക്കാനാണ് തിരുമനെസങ്കില് / അവ സേന്താ
ഷേത്താടും ക്ഷമേയാടുംകൂടി സവ്ീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി / ǌങ്ങൾക്കു
നല്കണേമ. ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ഈ വരങ്ങെളാെക്കയും /
ǌങ്ങളുെട നന്മകളില് ആശര്യിക്കാെത / അങ്ങയുെട േസ്നഹത്തിലും
ശക്തിയിലും ശരണം വച്ചുെകാണ്ട് / ǌങ്ങള് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാര് ...
പാപ്പാ ം / ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാര്ക്കും ൈവദികര്ക്കും / ഈ രാജയ്
ത്തിെല എലല്ാ േനതാക്കന്മാര്ക്കും ജനങ്ങള്ക്കും / വിജ്ഞാനവും
വിേവകവും നല്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി / ǌങ്ങളുെട
പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: എലല്ാ മനുഷയ്രും സാമൂഹിക സമാധാനത്തിലും മൈതകയ്
ത്തിലും / സേഹാദരെരേപ്പാെല ജീവിക്കുന്നതിനുേവണ്ട അനുഗര്ഹം
നല്കണേമ.
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സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി / ǌങ്ങളുെട
പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: ഈ നവനാളില് സംബന്ധിക്കുന്ന യുവതീയുവാക്കന്മാര്ക്കു /
പരിശുദ്ധാരൂപിയുെട സഹായത്താല് / തങ്ങളുെട ജീവിതാന്തസ് െതര
െഞ്ഞടുക്കാൻ അനുഗര്ഹം നല്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: ഈ നവനാളില് സംബന്ധിക്കുന്ന എലല്ാവരും / അേങ്ങ
തിരുമനസിെനാത്തവണ്ണം / തങ്ങളുെട ആേരാഗയ്ം പരിരക്ഷിക്കുന്ന
തിനും / േരാഗികള് അവരുെട ആേരാഗയ്ം വീെണ്ടടുക്കുന്നതിനും
അനുഗര്ഹം നല്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: ǌങ്ങളുെട ഇടയില്നിന്നു േവര്പിരിഞ്ഞുേപായ നവനാള്
ഭക്തരുെടയും /എലല്ാ വിശവ്ാസികളുെടയും ആത്മാക്കള്ക്കു / നിതയ്വി
ശര്മം നല്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: ഈ നവനാളിെന്റയും / ഇവിെട സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എലല്ാവ
രുെടയും / പര്േതയ്ക നിേയാഗങ്ങള്ക്കു / മാര്ഗനിര്േദശവും സഹായവും
നല്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: മൗനമായി നമ്മുെട വയ്ക്തിപരമായ പര്ാർഥനകള് നിതയ്സ
ഹായ മാതാവിനു സമര്പ്പിക്കാം.
കൃതജ്ഞതാസമര്പ്പണം
കാർമി: പര്സാദവരത്തിെന്റ നവജീവന് ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന
തിനാല് /കര്ത്താേവ, അങ്ങു ǌങ്ങളുെട കൃതജ്ഞത സവ്ീകരിക്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ ǌങ്ങളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി /അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങള് നന്ദി പറയുന്നു.
കാർമി: സഭയുെട കൗദാശിക ജീവിതത്തില്നിന്നു ǌങ്ങൾക്കു
ലഭിക്കുന്ന / എലല്ാ നന്മകള്ക്കുംേവണ്ടി ǌങ്ങളുെട കൃതജ്ഞത അങ്ങു
സവ്ീകരിക്കണേമ.
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സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: ǌങ്ങളുെട നവനാള് കുടുംബത്തിനു നല്കിയിരിക്കുന്ന /
ആധയ്ാത്മികവും ഭൗതികവുമായ / എലല്ാ അനുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുംേവണ്ടി /
ǌങ്ങളുെട കൃതജ്ഞത അങ്ങു സവ്ീകരിക്കണേമ.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ...
കാർമി: നമുക്കു ലഭിച്ച എലല്ാ ഉപകാരങ്ങള്ക്കുംേവണ്ടി / നിതയ്സഹായ
മാതാവിനു കൃതജ്ഞത അര്പ്പിക്കാം.

(അ സമയം മൗനമായി എലല്ാവരും കൃതജ്ഞത അര്പ്പിക്കുന്നു).
േരാഗികള്ക്ക് ആശീർവാദം
കാർമി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കര്ത്താേവ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ / അസവ്ാസ്ഥയ്ം
മൂലം േകല്ശിക്കുന്ന / അങ്ങയുെട ദാസെര തൃക്കണ് പാര്ക്കണേമ. അങ്ങു
സൃഷ്ടിച്ച ǌങ്ങൾക്കു / ശക്തിയും ജീവനും നല്കണേമ. അങ്ങെന
സഹനംവഴി / ǌങ്ങള് പവിതര്ീകൃതരാവുകയും / ശുദ്ധരാക്കെപ്പടുകയും /
അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താല് / ǌങ്ങള് അതിേവഗം േരാഗവിമുക്തരാക്ക
െപ്പടുകയും െചയയ്െട്ട. ഈ യാചനകെളലല്ാം / കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ
വഴി / ǌങ്ങൾക്കു തന്നരുേളണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(കാർമികന് ൈകകള് നീട്ടി)
കാർമി: നിങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാന് കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ നിങ്ങ
േളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. നിങ്ങെള പരിപാലിക്കാന് അവിടുന്നു
നിങ്ങളില് വസിക്കെട്ട. നിങ്ങെള നയിക്കാന് അവിടുന്നു നിങ്ങളുെട
മുമ്പിലും / നിങ്ങെള പരിരക്ഷിക്കാന് നിങ്ങളുെട പിമ്പിലും / നിങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കാന് നിങ്ങളുെട മുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. പിതാവി
െന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുത്മാവിെന്റയും നാമത്തില്.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: മറിയേത്താെടാപ്പം നമുക്കും ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കാം.
സമൂഹം: എെന്റ ആത്മാവു കര്ത്താവിെന മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നു. എെന്റ
ചിത്തം / എെന്റ രക്ഷകനായ ൈദവത്തില് ആനന്ദിക്കുന്നു. അവിടുന്നു
തെന്റ ദാസിയുെട താഴ്മെയ തൃക്കണ് പാര്ത്തു. ഇതാ ഇേപ്പാള് മുതല് /
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സകല തലമുറകളും / എെന്ന ഭാഗയ്വതി എന്നു പര്കീര്ത്തിക്കും. ശക്ത
നായവന് / എനിക്കു വലിയ കാരയ്ങ്ങള് െച ിരിക്കുന്നു. അവിടുെത്ത
നാമം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അവിടുെത്ത ഭക്തന്മാരുെടേമല് / തലമുറകൾ
േതാറും / അവിടുന്നു കാരുണയ്ം വര്ഷിക്കും. അവിടുന്നു തെന്റ ഭുജം
െകാണ്ട് / ശക്തി പര്കടിപ്പിച്ചു. ഹൃദയത്തില് അഹങ്കരിക്കുന്നവെര
ചിതറിച്ചു. ശക്തെര സിംഹാസനത്തില്നിന്നു താെഴ ഇറക്കുകയും /
വിനീതെര ഉയർത്തുകയും െച . അവിടുന്നു വിശക്കുന്നവെര / വിശിഷ്ട
വിഭവങ്ങൾെകാണ്ട് സംതൃപ്തരാക്കി. സമ്പന്നെര, െവറുംൈകേയാെട
പറഞ്ഞയച്ചു. നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരായ അബര്ാഹത്തിേനാടും സന്തതിക
േളാടും / എന്നേന്നക്കുമായി െച വാഗ്ദാനത്തിെല കാരുണയ്ം അനുസ്മരി
ച്ചുെകാണ്ട് / അവിടുന്നു തെന്റ ദാസനായ ഇസര്ാേയലിെന സംരക്ഷിച്ചു.
കാർമി. എലല്ാ തലമുറകളിലുമുള്ള കര്ിസ്തയ്ാനികേളാട് േചര്ന്നുെകാണ്ട് /
നമുക്കു മറിയെത്ത പര്കീര്ത്തിക്കുകയും / അവിടുെത്ത ശക്തിേയറിയ
സംരക്ഷണത്തില് നെമ്മത്തെന്ന സമര്പ്പിക്കുകയും െചയയ്ാം.
കാർമി. നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ ...
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ മറിയേമ ...
കാർമി. ഈേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങള്ക്കു / ǌങ്ങള് േയാഗയ്രാ
കാൻ.
സമൂഹം: സർേവശവ്രെന്റ പരിശുദ്ധ മാതാേവ / ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി. നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. കര്ത്താവീേശാെയ അങ്ങയുെട മാതാ
വായ മറിയെത്ത / എേപ്പാഴും സഹായമരുളാന് സന്നദ്ധതയുള്ള
അമ്മയായി / അങ്ങു ǌങ്ങൾക്കു നല്കിയേലല്ാ. ആ അമ്മയുെട അത്ഭുത
ചിതര്ം വണങ്ങുകയും / അവളുെട മാതൃസഹായം ഉത്സാഹപൂർവം േതടു
കയും െചയയ്ുന്ന ǌങ്ങള് / അങ്ങയുെട പരിതര്ാണത്തിെന്റ ഫലം എന്നും
അനുഭവിക്കാന് ഇടയാക്കണെമന്നു / നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും വാഴു
കയും െചയയ്ുന്ന അങ്ങേയാടു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഗാനം
മറിയേമ നിെന്റ നിതയ്സഹായം, േതടുന്നു ǌങ്ങളേമ്മ.
മക്കെളേന്നാര്ത്തു നീ, ǌങ്ങള്തന് പര്ാർഥന
ഒെക്കയും േകള്ക്കണേമ.
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ഭാഗയ്വിഹീനെര, നിതയ്വും കാത്തിടാന്
െക െപഴും താങ്ങായ് നിെന്ന.
നിന് പുതര്ന് ഏ ിച്ചു, ഭാരമേതറ്റ നീ
ǌങ്ങെള കാത്തീേടെണ.
------------------------------

വിശുദ്ധ അേന്താനീസിെന്റ െനാേവന ... ...
വിശുദ്ധ മിഖാേയൽ മാലാഖയുെട െനാേവന
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട ആശീർവാദം ... ...
ലദീഞ്ഞ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Syro-Malabar Holy Mass in English
ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥന ... ... ...
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം
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വിശുദ്ധ യൂദാതേദവൂസിെന്റ നിതയ്നവനാള്
കാർമി: ഈേശായുെടയും (എലല്ാവരും േചര്ന്ന്) അവിടുെത്ത വത്സല
മാതാവായ / പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റയും ബന്ധുവും / മഹതവ്
െപ്പട്ടവനുമായ / വിശുദ്ധ യൂദാ ശല്ീഹാെയ / ഈേശായുെട തിരുഹൃദയം
വഴിയായി / ǌങ്ങള് അങ്ങെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ആ തിരുഹൃദയം
വഴിയായി / ൈദവം അേങ്ങക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന / എലല്ാ അനുഗര്ഹ
ങ്ങള്ക്കായും / ǌങ്ങള് ൈദവത്തിനു കൃതജ്ഞതാേസ്താതര്ങ്ങള് സമര്പ്പി
ക്കുന്നു. ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയം വഴിയായി / ǌങ്ങളിേലക്ക് അനുഗര്
ഹാശിസുകള് െപാഴിക്കണെമന്ന് / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങള് അേപക്ഷി
ക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട വിനീതമായ പര്ാർഥനെയ / ദയേവാെട ശര്വിേക്ക
ണേമ. ǌങ്ങളുെട ഏറ്റം നിരാശാജനകമായ കാരയ്ങ്ങളില് / ǌങ്ങെള
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വരവും / ൈദവം അേങ്ങക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു
വേലല്ാ. ഓ ǌങ്ങളുെട ആശര്യേമ / ǌങ്ങളുെട സഹായത്തിനു േവഗം
വേരണേമ. ൈദവത്തിെന്റ അനുഗര്ഹങ്ങെള / ǌങ്ങള് വാഴ്ത്തി സ്തുതി
ക്കാന് ഇടയാകെട്ട. ǌങ്ങളുെട ആയുഷ്കാലമതര്യും / ǌങ്ങള്
അങ്ങയുെടേനേര കൃതജ്ഞത പാലിക്കുകയും / സവ്ര്ഗത്തില് അങ്ങ
േയാടു േചര്ന്നു / ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതിന് ഇടയാകുംവെര / അങ്ങ
േയാടുള്ള ഭക്തിയില് വയ്ാപരിക്കുകയും െച െകാള്ളാെമന്ന് / അങ്ങ
േയാടു ǌങ്ങള് വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മന്.
കാർമി: വിശുദ്ധ ശല്ീഹാെയ,
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സമൂഹം: പൂര്ണവിശവ്ാസേത്താെട / ǌങ്ങള് അേങ്ങ മാധയ്സ്ഥയ്ം
അേപക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമി: അശരണരുെട സഹായമായ വിശുദ്ധ യൂദാേയ,
സമൂഹം: നിസഹായാവസ്ഥയില് / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ.
കാർമി: മരണസമയത്ത് ഉത്തമമനഃസ്താപംമൂലം ǌങ്ങള്ക്കു പാപ
െപ്പാറുതി ലഭിക്കുന്നതിനും / വിശുദ്ധ കൂദാശകളുെട സവ്ീകരണത്തിനു /
ǌങ്ങള് േയാഗയ്രാകുന്നതിനുംേവണ്ടി.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ യൂദാേയ / ǌങ്ങള് അങ്ങേയാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ǌങ്ങളുെട അേപക്ഷ േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: ൈദവനീതിെയ തൃപ്തിെപ്പടുത്താനും / അവിടുെത്ത കാരുണയ്
പൂർവമായ നിതയ്വിധി ലഭിപ്പാനുംേവണ്ടി.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ യൂദാേയ / ǌങ്ങള് അങ്ങേയാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ǌങ്ങളുെട അേപക്ഷ േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: അനുഗൃഹീതരുെട ഗണത്തില് ǌങ്ങള്കൂടി ഉള്െപ്പടാനും /
ൈദവസാന്നിധയ്ത്തില് നിതയ്ാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നതിനു / ǌങ്ങൾക്കു
ഇടവരാനുംേവണ്ടി.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ യൂദാേയ / ǌങ്ങള് അങ്ങേയാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു.
ǌങ്ങളുെട അേപക്ഷ േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: ഈേശായുെട വിശവ്സ്ത േസ്നഹിതനും (എലല്ാവരുംകൂടി) /
ദാസനും / അപ്പേസ്താലനുമായ വിശുദ്ധ യൂദാേയ / നിരാശാജനകവും /
അസാധയ്വുമായ കാരയ്ങ്ങളുെട മധയ്സ്ഥനായി / തിരുസഭ അങ്ങെയ
സാർവതര്ികമായി വണങ്ങുകയും / അേങ്ങ സഹായം അേപക്ഷിക്കു
കയും െചയയ്ുന്നു. ഏെറ കഷ്ടെപ്പടുന്ന ǌങ്ങള്ക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥിക്ക
ണേമ. ആശയറ്റ സന്ദര്ഭത്തില് / ദൃശയ്മായ സഹായം / അതിേവഗം
പര്ദാനം െചയയ്ുന്നതിന് / അേങ്ങക്കു സംസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന / പര്േതയ്കാ
നുകൂലയ്െത്ത വിനിേയാഗിക്കണെമന്നു / ǌങ്ങള് എളിമേയാെട അങ്ങ
േയാട് അേപക്ഷിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട എലല്ാ ആവശയ്ങ്ങളിലും കഷ്ടത
കളിലും / പര്േതയ്കിച്ചു (ആവശയ്ം മൗനമായി പറയുക.) / സവ്ര്ഗത്തില്
നിന്നുള്ള / സഹായവും ആശവ്ാസവും കിട്ടുന്നതിനും / അങ്ങേയാടും
മെറ്റലല്ാ വിശുദ്ധേരാടുംകൂെട / അനവരതം ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്ന
തിനും / ǌങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കണേമ. വിശുദ്ധ യൂദാേയ / ǌങ്ങള്ക്കു
േവണ്ടിയും / അേങ്ങ വന്ദിക്കുകയും / അേങ്ങ സഹായം അേപക്ഷിക്കു
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കയും െചയയ്ുന്ന / എലല്ാവര്ക്കുംേവണ്ടിയും പര്ാർഥിക്കണേമ. ആേമ്മന്.
കൃതജ്ഞതാപര്ാർഥന
കാർമി: ഓ ഈേശാെയ, (എലല്ാവരുംകൂടി) അങ്ങയുെട ബന്ധുവും /
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട അപ്പേസ്താലനുമായ / വിശുദ്ധ യൂദാെയ / ഏേതതു
അനുഗര്ഹങ്ങളാലും / അവകാശങ്ങളാലും / അലങ്കരിക്കാന് / അങ്ങു
തിരുമനസാേയാ / അവ ായി / ഏറ്റം പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്െത്ത / അവര്ണ
നീയമായ സ്തുതിഗീതങ്ങളാല് / സ്തുതിക്കുകയും / അനുഗര്ഹിക്കുകയും /
കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുന്നുേവാ / ആ സ്തുതിഗീതങ്ങേളാ
െടാരുമിച്ചു / ǌങ്ങള് അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. ഓ അത്ഭുത പര്വര്ത്തക
നായ / വിശുദ്ധ യൂദാശല്ിഹാെയ / ǌങ്ങളുെട സങ്കടസമയത്തുള്ള
പര്ാർഥനയില് / മനസലിഞ്ഞ് / അങ്ങുന്നു തന്നരുളിയ / അനുഗര്ഹ
പൂര്ണമായ സഹായങ്ങള് അനുസ്മരിച്ചു / ǌങ്ങള് അേങ്ങക്കു കൃത
ജ്ഞത പറയുന്നു. ഈ േസ്നഹലക്ഷയ്വുമായി / ǌങ്ങള് എേന്നക്കും
അേങ്ങക്കു കടെപ്പട്ടിരിക്കും. ǌങ്ങളുെട എലല്ാ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലും /
അവിടുന്നു ǌങ്ങെള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. വിശുദ്ധ യൂദാത
േദവൂേസ / എലല്ാറ്റിനും വിേശഷമായി / ǌങ്ങളുെട മരണസമയത്ത് /
അവിടുന്നു ǌങ്ങളുെട സമീപത്തുണ്ടായിരിക്കുകയും / ǌങ്ങളുെട ശതര്ുക്ക
ളില്നിന്നു / ǌങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ആേമ്മന്.
േരാഗികള്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള പര്ാർഥന
കാർമി: നമ്മുെട സഹായം കര്ത്താവിെന്റ നാമത്തിലാകുന്നു.
സമൂഹം: ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച / കര്ത്താവിെന്റ നാമത്തില്.
കാർമി: കര്ത്താേവ, എെന്റ പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
സമൂഹം: എെന്റ നിലവിളി / അേങ്ങപക്കല് എത്തുകയും െചയയ്െട്ട.
കാർമി: കര്ത്താവു നിങ്ങേളാടുകൂെട.
സമൂഹം: അങ്ങേയാടുംകൂെട.
കാർമി: സർവശക്തനായ ൈദവേമ / അേങ്ങ വിശവ്ാസികൾക്കു നിതയ്ാ
േരാഗയ്ം പര്ദാനം െചയയ്ണേമ. ǌങ്ങള് അേങ്ങ കാരുണയ്ത്തിന് അേപ
ക്ഷിക്കുന്ന അേങ്ങ േരാഗികള് / ശാരീരാേരാഗയ്ം പര്ാപിച്ച് / അങ്ങയുെട
സഭയില് ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ വഴിയായി / അേങ്ങക്കു
നന്ദി പറയുന്നതിനു േവഗത്തില് ഇടവരുത്തിയരുളണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
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കാർമി: േമരിപുതര്നും കര്ത്താവും േലാകരക്ഷകനുമായ ദിവയ്ഈേശാ /
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധ അപ്പേസ്താലനായ യൂദായുെടയും / മെറ്റലല്ാ വിശുദ്ധ
രുെടയും / േയാഗയ്തകളും മധയ്സ്ഥതയും വഴിയായി / അവര്ക്ക് അേങ്ങ
കരുണയും അനുഗര്ഹവും നല്കുമാറാകണേമ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഗാനം
യൂദാെയന് പിതാേവ, േയശുവിന് ഭര്ാതാേവ
േവദസാക്ഷിയായ്, ജീവന് െവടിെഞ്ഞാരു
ധീരനാം ശല്ീഹാേയ.
യൂദാെയന് ...
സാധയ്മായിടാത്ത, കാരയ്ങ്ങള്െക്കാെക്കയും
മാധയ്സ്ഥയ് ശക്തിയുേള്ളാെന നീ നിതയ്ം
പര്ാർഥിക്ക ǌങ്ങള്ക്കായ്.
യൂദാെയന് ...
------------------------------

വിശുദ്ധ മിഖാേയൽ മാലാഖയുെട െനാേവന
പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട ആശീർവാദം ... ...
ലദീഞ്ഞ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Syro-Malabar Holy Mass in English
ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥന ... ... ...
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം

േപജ് 288
േപജ് 292
േപജ് 296
Page 304
േപജ് 371
േപജ് 373

----------------------------

വിശുദ്ധ അേന്താനീസിെന്റ െനാേവന
കാർമി: പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും
നാമത്തിൽ.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ
കാർമി: ദുഃഖിതേരയും പീഡിതേരയും ആശവ്സിപ്പിക്കാൻ അയ െപ്പട്ട
കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ
കാർമി: അനുതപിക്കുന്ന പാപികൾക്കു പാപേമാചനം നല്കാൻ ആഗ
തനായ കര്ിസ്തുേവ, ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ െപാറുക്കണേമ.
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സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ
കാർമി: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം: സർവശക്തനും കാരുണയ്വാനുമായ
ൈദവേമ, അത്ഭുതങ്ങൾ പര്വർത്തിക്കുന്നവനും / ദുഃഖിതെര ആശവ്സിപ്പി
ക്കുന്നവനും / ൈദവനന്മയിൽ സമ്പന്നനുമായ വിശുദ്ധ അേന്താനീ
സിെന / ǌങ്ങൾെക്കന്നും സഹായമരുളുന്ന മധയ്സ്ഥനായി അങ്ങു
നല്കിയേലല്ാ. തിരുസഭയുെട പണ്ഡിതനും / ആധയ്ാത്മികഗുരുവുമായ /
ഈ വിശുദ്ധെന്റ േയാഗയ്തകൾവഴി / ǌങ്ങളുെട എളിയ പര്ാർഥനകൾ
േകൾക്കണേമ എന്നു / നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും െചയയ്ുന്ന /
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ
കാർമി: ഓ! ധനയ്നായ വിശുദ്ധ അേന്താനീേസ / (സമൂഹവും േചർന്ന്)
നന്മകളുെട നിറകുടവും / എളിമയുെട ദർപ്പണവുമായ / അങ്ങെയ
ǌങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അേങ്ങ മധയ്സ്ഥതയാൽ / േരാഗവും മരണവും /
അബദ്ധവും അനർഥങ്ങളും / തിന്മകളും നഷ്ടങ്ങളും / ഇലല്ാതാകുന്നുെവന്നു
ǌങ്ങൾ അറിയുന്നു. നഷ്ടെപ്പട്ട വസ്തുക്കൾ വീെണ്ടടുക്കുന്നതിനും / ദുഃഖി
തർക്ക് ആശവ്ാസവും / പാപികൾക്ക് അനുതാപവും നല്കുന്നതിനും /
കഴിവുള്ള അേങ്ങക്ക് / അസാധയ്മായി ഒന്നുമിലല്. ഉണ്ണിയീേശായുെട
വിശവ്സ്തേസ്നഹിതനായ വിശുദ്ധ അേന്താനീേസ / അങ്ങു ǌങ്ങൾക്ക്
എന്നും / തുണയും മധയ്സ്ഥനും ഉപകാരിയുമായിരിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട
ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ സകല ആവശയ്ങ്ങളും / പര്േതയ്കിച്ച്
ഇേപ്പാൾ ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്ന നന്മകൾ / (ആവശയ്ം മൗനമായി
പറയുക.) പരമപിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ പക്കൽനിന്ന് / അേങ്ങ
മാധയ്സ്ഥയ്ം വഴി / ǌങ്ങൾക്കു േനടിത്തരണേമ. ശാന്തനും േസ്നഹസ
മ്പൂർണനുമായ വിശുദ്ധ അേന്താനീേസ / അങ്ങുവഴിയായുള്ള അനുഗര്ഹ
ങ്ങെള / ǌങ്ങൾ എന്നും കൃതജ്ഞതേയാെട പര്കീർത്തിക്കും. ǌങ്ങളുെട
ആത്മശരീരങ്ങളും / ǌങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും / അേങ്ങക്കു സമർപ്പി
ക്കുന്നു. അേപക്ഷിച്ചാൽ ഉേപക്ഷിക്കാത്ത വിശുദ്ധ അേന്താനീേസ /
എലല്ാവിധ വിപത്തുകളിൽനിന്നും / ǌങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കണേമ.
ജീവിതേകല്ശങ്ങെള പര്ശാന്തതേയാെട േനരിടാനും / പാപത്തിൽ അക
െപ്പടാെത നലല് ജീവിതം നയിക്കാനും / അങ്ങു ǌങ്ങെള സഹായിക്ക
ണേമ. പര്േലാഭനങ്ങൾ ǌങ്ങെള ദുർബലരാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ /
ǌങ്ങൾക്ക് അങ്ങു ശക്തമായ തുണയായിരിേക്കണേമ. ഉദാരതയും
േസ്നഹവുമുള്ള ഹൃദയം ǌങ്ങൾക്കു നല്കണേമ. ǌങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന
എലല്ാനന്മകളും / ദുഃഖിതരും പാവങ്ങളുമായ ǌങ്ങളുെട സേഹാദരങ്ങളു
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മായി / പങ്കുവ ാൻ േവണ്ട സന്നദ്ധതയും ǌങ്ങൾക്കു നല്കണെമന്നു /
അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ.
കാർമി: സവ്ർഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ ...
സമൂഹം: അന്നന്നുേവണ്ട ആഹാരം ...
കാർമി: നന്മനിറഞ്ഞ മറിയേമ സവ്സ്തി, ...
സമൂഹം: പരിശുദ്ധ മറിയേമ, തമ്പുരാെന്റ അേമ്മ, ...
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിയിെലേപാെല ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും
ആേമ്മൻ.
സമൂഹപര്ാർഥന
കാർമി: നിതയ്നായ ൈദവേമ / ഇവിെട സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
അേങ്ങ മക്കൾ / ഈ നവനാൾ പര്ാർഥനവഴി / ഈശവ്രൈചതനയ്ം
നവമായുൾെക്കാണ്ട് / വിശവ്ാസജീവിതത്തിൽ / പൂർേവാപരി ഊർജ
സവ്ലരാകാൻ ഇടയാക്കണെമന്നു / ǌങ്ങളുെട മധയ്സ്ഥനായ വിശുദ്ധ
അേന്താനീസുവഴി / ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: ജീവിതപര്തിസന്ധികളിൽ അചഞ്ചലമായ വിശവ്ാസേത്താടും /
തീക്ഷ്ണമായ പര്തയ്ാശേയാടുംകൂെട / ൈദവതൃക്കരങ്ങളിൽ ǌങ്ങെള
ത്തെന്ന സമർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് / ജീവിതെത്ത ൈധരയ്പൂർവം േനരിടാനുള്ള
അനുഗര്ഹം നല്കണേമെയന്നു / ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: വിളസമൃദ്ധിയും െതാഴിൽ സ്ഥിരതയും / വയ്ാവസായിക നീതി
യുംവഴി / സാമ്പത്തിക ഭദര്തയും സാമൂഹയ്സമാധാനവും / ജീവിത
സംതൃപ്തിയും ഏവർക്കും ലഭയ്മാകണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: െതാഴിൽ ഇലല്ാെതയും / ജീവിതമാർഗം കാണാെതയും ഉഴലുന്ന
എലല്ാവരും / കര്ിസ്തുനാഥനിൽ പര്തയ്ാശയും ഭദര്തയും കെണ്ടത്താൻ /
അനുഗര്ഹിക്കണേമ എന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
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കാർമി: വിവാഹജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗര്ഹിക്കുന്ന / ǌങ്ങളുെട
യുവതീയുവാക്കൾക്കു / ജീവിതപങ്കാളിെയ കെണ്ടത്താനും / വിവാഹ
ത്തിനുേവണ്ട മാർഗങ്ങൾ െതളിഞ്ഞുകിട്ടാനും / കൃപയരുളണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: മദയ്പാനത്തിെന്റയും മയക്കുമരുന്നിെന്റയും തിക്തഫലങ്ങൾ
നിമിത്തം / തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കു സമാശവ്ാസവും / അവ ് അടിമ
യായിരിക്കുന്നവർക്ക് / ആ ബന്ധനത്തിൽനിന്നു േമാചനവും നല്കണ
േമെയന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: ശാരീരിക അസുഖങ്ങളാലും മാനസിക വയ്ഥകളാലും / കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും / ൈപശാചിക ശക്തികളുെട പര്വർത്തനങ്ങൾ
െകാേണ്ടാ / മറ്റു കാരണങ്ങൾ െകാേണ്ടാ / ബന്ധനങ്ങൾക്കു വിേധയരാ
യിരിക്കുന്നവർക്കും / േമാചനവും സൗഖയ്വും നല്കണേമ എന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: വിദയ്ാർഥിനീവിദയ്ാർഥികൾ / തങ്ങളുെട സമയവും കഴിവും /
ഫലപര്ദമായി െചലവഴിക്കാനും / അതുവഴി അവർ / ഉത്തമ ജീവിത
മൂലയ്ങ്ങളിൽ നിഷ്ടയുള്ളവരായി വളരാനും / ഇടയാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: മരണാസന്നർക്കു പര്തയ്ാശയും / ǌങ്ങളിൽനിന്നു േവർപിരി
ഞ്ഞുേപായ എലല്ാവർക്കും നിതയ്സമ്മാനവും / പര്ദാനം െചയയ്ണേമ
എന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
കാർമി: ഈേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കു ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാ
കാൻ.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ അേന്താനീേസ, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്ക
ണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട സര്ഷ്ടാവും രക്ഷകനുമായ ൈദവേമ / അേങ്ങ
വിശവ്സ്ത ദാസനായ വിശുദ്ധ അേന്താനീസിെന / വിേശഷപുണയ്ങ്ങ
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ളാലും / അത്ഭുതപര്വർത്തനവരത്താലും ധനയ്നാക്കുന്നതിന് / അങ്ങു
തിരുവുള്ളമായേലല്ാ. അേങ്ങ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ / ഈ വിശുദ്ധെന്റ
മാധയ്സ്ഥയ്ംവഴി / ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന എലല്ാ അനുഗര്ഹങ്ങളും /
ǌങ്ങൾക്കു നല്കണെമന്നു / സവ്ർഗത്തിൽ നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും
വാഴുകയും െചയയ്ുന്ന / അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിയിെലേപാെല
ആേമ്മൻ.

ഇേപ്പാഴും

എേപ്പാഴും

എേന്നക്കും

കാർമി: കൃപാനിധിയായ ൈദവേമ / േകല്ശിതരും േരാഗാതുരരും നിസ
ഹായരുമായ അേനകർ / അേങ്ങ ദാസനായ വിശുദ്ധ അേന്താനീസിെന്റ
പക്കൽ ഓടിയണയുന്നത് / അങ്ങു കാണുന്നുവേലല്ാ. അവർ ഈ വിശു
ദ്ധെന്റ മാധയ്സ്ഥയ്ശക്തിവഴി / ഹൃദയസമാധാനവും ആയുരാേരാഗയ്വും
സവ്ർഗീയനന്മകളും പര്ാപിച്ച് / അേങ്ങക്കു നന്ദി പര്കാശിപ്പിക്കാൻ
ഇടയാക്കണെമന്നു / ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
സമാപനഗാനം
അത്ഭുതപര്വർത്തനത്താൽ / സുപര്സിദ്ധനാം വിശുദ്ധേന
പാദുവായിെല അേന്താനീേസ / പാരിതിൽ കൃപ െചാരിയേണ.
ഉണ്ണിേയ വഹിച്ചിടുന്ന / ധനയ്മാം കരങ്ങളാേല
വിണ്ണിെല അനുഗര്ഹെത്ത / മന്നിെലന്നും െപാഴിക്കേണ/
അത്ഭുതപര്വർത്തനത്താൽ ...
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വിശുദ്ധ മിഖാേയൽ േറശ്മാലാഖയുെട െനാേവന
ഗാനം: മിഖാേയൽ േറശ്മാലാഖാ / പര്ാർഥിക്ക ǌങ്ങൾക്കായ് നീ
നിൻ ദാസർ ǌങ്ങൾക്കായ് നീ / പര്ാർഥിക്ക മിഖാേയേല.

കാർമി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ൈദവേമ / ആത്മീ
യവും ശാരീരികവുമായ നന്മകൾക്കായി / വിശുദ്ധ മിഖാേയലിെന്റ
മാധയ്സ്ഥയ്ം േതടുന്ന ǌങ്ങൾ / അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കു
കയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്ുന്നു. മാലാഖവൃന്ദങ്ങളുെട േമധാവിയാ
യിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / ൈദവസേന്ദശങ്ങൾ ǌങ്ങൾക്കു
നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗബര്ിേയേല / സംരക്ഷണം സദാ
നല്കാൻ ǌങ്ങേളാെടാപ്പമുള്ള വിശുദ്ധ റപ്പാേയേല / സവ്ർഗദൂതേര
ǌങ്ങൾ ഒന്നുേചർന്നു / ൈദവസിംഹാസനത്തിനു മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന /
ഈ പര്ാർഥനാ ശുശര്ൂഷെയ ൈകെക്കാള്ളണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: വിശുദ്ധ മിഖാേയൽ േറശ്മാലാഖേയ,
സമൂഹം: അന്ധകാരശക്തികേളാടുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ / ǌങ്ങെള സഹാ
യിക്കണേമ.
കാർമി: ഈേശാമിശിഹായുെട വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കു ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാ
കാൻ.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ മിഖാേയേല, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി: സാത്താെന്റ ശക്തിയിൽനിന്നും സവ്ാധീനത്തിൽനിന്നും /
(സമൂഹവും േചർന്ന്) ǌങ്ങെള വിമുക്തരാക്കണെമന്നും / സാത്താനുമാ
യുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കാൻ / മാലാഖമാേരാട്
അങ്ങു ക ിച്ചിട്ടുള്ളതിെന ഓർത്തു / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നും /
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ രാജയ്വും നീതിയും / ഭൂമിയിൽ
നടപ്പാക്കുന്നതിനു / തടസമായി നിൽക്കുന്ന / നരകീയശക്തികേളാടു
േപാരാടാൻ / വിശുദ്ധ മിഖാേയലിെന / ǌങ്ങളുെട മധയ്ത്തിേലക്കു
നല്കിയതിെന ഓർത്തു / ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. ൈദവസന്നിധിയിൽ
സ്തുതിപ്പുകളും കീർത്തനങ്ങളും ആലപിച്ചു / ചിരംജീവികളായി ജീവി
ക്കുന്ന മാലാഖാമാേര / വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / ǌങ്ങളുെട ആത്മീയവും
ഭൗതികവുമായ ആവശയ്ങ്ങെള / ൈദവസന്നിധിയിൽ എത്തിക്ക
ണെമന്നു / ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു. മുഖയ്ദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖാേയേല /
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സവ്ർഗീയൈസനയ്ങ്ങളുെട തലവനായ നായകേന / ഈ േലാകത്തിെല
അന്ധകാരശക്തികേളാടും / ൈപശാചികശക്തികേളാടുമുള്ള േപാരാട്ട
ത്തിൽ / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. ൈദവം തെന്റ സാദൃശയ്ത്തിലും
ഛായയിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷയ്െര / പിശാചിെന്റ കര്ൂരഭരണത്തിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കാൻ വേരണേമ. ǌങ്ങളുെട പാദങ്ങളുെട കീഴിൽ / പിശാചിെന
അടിമെപ്പടുത്താൻ / വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / ǌങ്ങേളാെടാപ്പം എേപ്പാഴും
ഉണ്ടാകണേമ. ദുഷ്ടജന്തുവും പഴയ സർപ്പവുമായ സാത്താെനയും /
അവെന്റ കൂട്ടുകാെരയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കി / പാതാളത്തിൽ തള്ളി
ത്താഴ്ത്തണേമ. സർവശക്തനായ ൈദവേമ / വിശുദ്ധ മിഖാേയലിെന്റ
മാധയ്സ്ഥയ്ംവഴി / എലല്ാ അനുഗര്ഹങ്ങളും നന്മകളും ലഭിക്കാൻ / ഒരുമിച്ചു
കൂടിയിരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള / തൃക്കൺപാർക്കണേമ. പര്തയ്ാശയറ്റ സന്ദർഭ
ത്തിൽ / ദൃശയ്മായ സഹായം / അതിേവഗം നല്കുന്നതിന് / അവിടു
േത്തക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന / പര്േതയ്കാനുകൂലയ്െത്ത / ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വിനിേയാഗിക്കാൻ / ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും പര്തയ്ാശേയാടുംകൂെട /
വിശുദ്ധ മിഖാേയേല ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്കണേമ / എന്നു
പര്ാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ മിഖാേയേല, ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർമി: അത്ഭുതപര്വർത്തകരായ മാലാഖമാേര / ǌങ്ങളുെട നിേതയ്ന
യുള്ള യാതര്യിലും / നിതയ്തയിേലക്കുള്ള യാതര്യിലും ǌങ്ങെള സഹാ
യിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂഹം: വിശുദ്ധ മിഖാേയേല ... (ഓേരാ പര്ാർഥന ം ആവർത്തിക്കുന്നു).
കാർമി: ൈദവീകനീതി സംരക്ഷിക്കാൻ / സദാസമയവും ജാഗരൂക
നായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / സാമൂഹയ്നീതിയും / ൈകര്സ്തവ
സാേഹാദരയ്വും സംരക്ഷിക്കാൻ / ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്നു
ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: സിഹംങ്ങൾ എെന്ന ഉപദര്വിക്കാതിരിക്കാൻ / ൈദവം തെന്റ
ദൂതെന അയച്ച് / അവയുെട വായ് മൂടിെക്കട്ടിെയന്ന / ദാനിേയൽ പര്വാ
ചകെന്റ വാക്കുകെള ഓർത്തു / ǌങ്ങൾക്ക് ആത്മബലവും സംരക്ഷ
ണവും നല്കണെമന്നു / ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: മാലാഖമാരുെട അപ്പമായ വിശുദ്ധ കുർബാന / േയാഗയ്ത
േയാെട ഉൾെക്കാള്ളാനും / ആത്മീയശക്തിയാൽ നിറയാനും /
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ൈപശാചിക ബന്ധങ്ങെള തകർക്കാനും / ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണ
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: ൈദവികസേന്ദശം വിേവചനപൂർവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു / ൈദവ
ഹിതം നിറേവറ്റാൻ / ǌങ്ങെള പര്ാപ്തരാക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
കാർമി: സകലവിധ ആവശയ്ങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി / ൈദവസന്നിധിയിൽ /
വിശുദ്ധ മിഖാേയലിെന്റ മാധയ്സ്ഥയ്ം നമുക്കു യാചിക്കാം.
കാർമി: വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / (സമൂഹവും േചർന്ന്) ǌങ്ങളുെട അനു
ദിന ജീവിതത്തിെല സകല ആവശയ്ങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി / ൈദവസന്നി
ധിയിൽ മാധയ്സ്ഥയ്ം വഹിക്കണേമ. കുടുംബസമാധാനം ലഭിക്കുന്ന
തിനും / േരാഗസൗഖയ്ം ലഭിക്കുന്നതിനും / പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുന്ന
തിനും / പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും / േജാലി ലഭിക്കുന്നതിനും / ആയു
രാേരാഗയ്ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും / െതാഴിൽ േമഖലയിലും വയ്ാപാര
ബന്ധത്തിലും / അഭിവൃദ്ധി േനടുന്നതിനും / തഴക്കേദാഷങ്ങളിൽനിന്നു
േമാചനം ലഭിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അന്ധകാരമു
ള്ളിടത്തു പര്കാശം നല്കാനും / നിരാശയുള്ളിടത്തു പര്തയ്ാശ
നല്കാനും / ǌങ്ങേളാട് ഇഷ്ടമിലല്ാത്തവേരാട് ഔദാരയ്പൂർവം ഇടെപടു
ന്നതിനും / നീ ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കണേമ. സവ്ീകരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
നല്കുന്നതിലും / ആശവ്സിക്കെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ആശവ്സിപ്പിക്കുന്ന
തിലും / ശുശര്ൂഷിക്കെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ശുശര്ൂഷിക്കുന്നതിലും /
ǌങ്ങൾ സേന്താഷം കെണ്ടത്തെട്ട. സവ്േദശത്തും വിേദശത്തും / പഠിക്കു
ന്നവരും േജാലി െചയയ്ുന്നവരുമായ / ǌങ്ങളുെട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുേവ
ണ്ടിയും / മാതൃരാജയ്ത്തിനും അതിെന്റ ഭരണാധികാരികൾക്കുേവ
ണ്ടിയും / പടയാളികൾക്കുേവണ്ടിയും / മിഷണറിമാർക്കുേവണ്ടിയും /
ǌങ്ങളുെട ഭവനങ്ങളിലും ആതുരാലയങ്ങളിലും / േരാഗികളായി കിടക്കു
ന്നവർക്കുേവണ്ടിയും / ഇന്നു യാതര്യിലായിരിക്കുന്നവർക്കുേവണ്ടിയും /
ഇന്നു ജന്മദിനവും വിവാഹവാർഷികവും ആേഘാഷിക്കുന്നവർക്കു
േവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥനാസഹായം ആഗര്ഹിക്കുന്ന എലല്ാവർ
ക്കുംേവണ്ടിയും / വിദയ്ാഭയ്ാസത്തിലും വിേവകത്തിലും / യുവതിയുവാ
ക്കൾ വളരുന്നതിനുേവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട ഓേരാത്തരുേടയും പര്േതയ്ക
നിേയാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും / വിശുദ്ധ മിഖാേയേല / േമാക്ഷവാസിക
ളായ സകല വിശുദ്ധേരാടും ദൂതന്മാേരാടും േചർന്ന് / ഈ പര്ാർഥ
നകൾ / അേങ്ങ സന്നിധിയിൽ ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആേമ്മൻ.
കാർമി: ൈദവസിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പാെക ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന
വരും / സ്ഥാനമുള്ളവരുമായ സവ്ർഗീയദൂതെര / ǌങ്ങളുെട മരണ
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സമയത്തു / നിങ്ങൾ ǌങ്ങൾക്കു കൂട്ടായിരിേക്കണേമ. ൈദവത്തിെന്റ
നയ്ായവിധിസമയത്തു / ǌങ്ങെള അവിടുെത്ത വലതുഭാഗത്തു നിർ
ത്താൻ / നിങ്ങൾ ǌങ്ങൾെക്കാപ്പമുണ്ടാകണേമ. മനുഷയ്രുെട മുമ്പിൽ /
എെന്ന ഏറ്റുപറയുന്ന ഏെതാരുവെനയും / ൈദവത്തിെന്റ ദൂതന്മാരുെട
മുമ്പിൽ / മനുഷയ്പുതര്നും ഏറ്റുപറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ / ǌങ്ങൾ നിെന്റ
വലതുഭാഗത്തായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണേമ. സവ്ർഗത്തിൽ ǌങ്ങെള
സവ്ീകരിക്കുകയും / ൈദവസന്നിധിയിേലക്കു ǌങ്ങെള നയിക്കുകയും
െചയയ്ുന്ന മാലാഖമാേരാെടാപ്പം / അനവരതം ൈദവെത്ത സ്തുതിച്ചാരാ
ധിക്കാൻ ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: നമ്മുെട സഹായം കർത്താവിെന്റ നാമത്തിലാകുന്നു.
സമൂഹം: ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച / കർത്താവിെന്റ നാമത്തിൽ.
കാർമി: കർത്താേവ, എെന്റ പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ.
സമൂഹം: എെന്റ നിലവിളി / അേങ്ങ പക്കൽ എത്തുകയും െചയയ്െട്ട.
കാർമി: കർത്താവിെന്റ സമാധാനം / നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരി
ക്കെട്ട.
സമൂഹം: അങ്ങേയാടുകൂെടയും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
കാർമി: കർത്താവായ ൈദവേമ / മനുഷയ്െര സംരക്ഷിക്കാനും / മനു
ഷയ്ർക്കു സേന്ദശം നല്കാനും / അന്ധകാരശക്തികേളാടു േപാരാടാനും /
അരൂപികളായ മാലാഖമാെര സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ൈദവേമ /
അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ ǌങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച യാചനകൾ / അങ്ങ
യുെട മഹതവ്ത്തിനും ǌങ്ങളുെട നന്മ ം ഉപകരിക്കുെമങ്കിൽ / ബല
ഹീനരും പാപികളുമായ ǌങ്ങൾക്ക് / അവ സാധിച്ചുതരണേമ. ǌങ്ങ
ളുെട യാചനകളിൽ മനസലിഞ്ഞ് / അങ്ങയുെട വറ്റാത്ത ഉറവയിൽ
നിന്നു / ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നവെയ / ǌങ്ങൾക്കു നല്കുന്നതിെന
ഓർത്തു / ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദിപറയുന്നു. ǌങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയും
മറ്റുള്ളവർക്കുേവണ്ടിയും / ǌങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ പര്ാർഥനെയ
ഓർത്തു / ǌങ്ങളുെട മനസുകളിൽ വിശവ്ാസവും പര്തയ്ാശയും നിറഞ്ഞു /
സമാധാനേത്താെടയും സേന്താഷേത്താെടയും ജീവിക്കാൻ / ǌങ്ങൾക്കു
വരം നല്കണേമ. ǌങ്ങളുെട യാചനകൾ / സര്ാേപ്പന്മാർ േകര്ാേവന്മാർ /
ഭദര്ാസനന്മാർ ആധിപതയ്ങ്ങൾ / ബലവത്തുക്കൾ രാജിതർ / നാഥകൃ
തയ്ർ മുഖയ്ദൂതർ / ൈദവദൂതന്മാർ എന്നീ ഒൻപതുവൃന്ദം മാലാഖമാേരാട്
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േചർന്നു / ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവായ ൈദവ
ത്തിെന്റ േസ്നഹവും / തെന്റ ഏകജാതെന്റ കൃപയും / പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റ സഹവാസവും / സകല വിശുദ്ധരുേടയും സവ്ർഗീയദൂതരുെടയും /
ǌങ്ങളുെട ഇടവക മധയ്സ്ഥനായ ഈേശായുെട തിരുഹൃദയത്തിെന്റയും
(... യും) മാധയ്സ്ഥയ്ം / എലല്ാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും
എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
ഗാനം: ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖാ, വാനദീപേമ
സവ്ർഗത്തിൽ പുളകമായ ഭക്തവത്സലാ.
ആരു വിണ്ണിൽ ൈദവസമെനന്നലറി വീേറാെട,
ൈവരിനിരെയ നരകത്തീയിലടച്ച ധീരാത്മാ.
ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖാ ...
ദുരിതഭാരമറിഞ്ഞു മനുജനലഞ്ഞിടുേമ്പാൾ,
നരനു ശീതള തണൽ വിരിക്കും സവ്ർഗേമഘേമ.
ധരയിലനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ െച ിടുന്നു നീ,
ഇരുളിൽ മർതയ്നു വഴിവിളക്കു െതളിച്ചിടുന്നു.
ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖ ...
വിനയേമാെട ǌങ്ങൾ സന്നിധി േചർന്നിടുന്നിതാ,
സദയമേങ്ങ ചിറകിനടിയിൽ കാത്തിേടണേമ.
നരക സാത്താൻ ǌങ്ങെളയലട്ടിടുേമ്പാൾ,
അഭയേമകി അനന്ത രാജയ്ത്തിൽ േചർത്തിേടണേമ.
ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖ ...
------------------------------

ലദീഞ്ഞ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Syro-Malabar Holy Mass in English
ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥന ... ... ...
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം

േപജ്
Page
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േപജ്
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304
371
373

----------------------------

പരിശുദ്ധ കുര്ബാനയുെട ആശീർവാദം
മിശിഹാ കര്ത്താേവ, മാനവ രക്ഷകേന
നരനു വിേമാചനേമകിടുവാന്
നരനായ് വന്നു പിറന്നവേന.
മിശിഹാ കര്ത്താേവ ...
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(ധൂപിക്കുന്നു)
മാലാഖമാെരാത്തു ǌങ്ങള്, പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു നിെന്ന - 2
പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് / കര്ത്താേവ നീ പരിശുദ്ധന് - 2
മിശിഹാ കര്ത്താേവ ...

(മാസാദയ് െവള്ളിയാഴ്ചകളില്)
ഈേശായുെട തിരുഹൃദയത്തിനു പര്തിഷ്ഠാജപം
കാർമി: പരിശുദ്ധ കുര്ബാനയില് / (സമൂഹവും േചർന്ന്) സതയ്മായി
എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈേശാ / ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവും ൈദവവും രക്ഷ
കനുമായി / അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാധിക്കുന്നു. ǌങ്ങള് അങ്ങയുേട
താകുന്നു. അങ്ങയുേടതായി തുടരാന് / ǌങ്ങള് ആഗര്ഹിക്കുകയും
െചയയ്ുന്നു. അങ്ങയുെട തിരുഹൃദയത്തിന് / ǌങ്ങെള ഓേരാരുത്തേരയും
പര്തിഷ്ഠിക്കുന്നു. ǌങ്ങളുെട ഈ സമര്പ്പണെത്ത / കരുണാപൂർവം
സവ്ീകരിക്കണേമ. കര്ത്താേവ, അങ്ങു ǌങ്ങളുെടേമല് വര്ഷിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന / ആത്മികവും ലൗകികവുമായ എലല്ാ അനുഗര്ഹങ്ങള്ക്കും /
ǌങ്ങള് ഹൃദയപൂർവം നന്ദിപറയുന്നു. ദിവയ്നാഥാ, അേങ്ങെക്കതിരായി
ǌങ്ങള് െച േപായ / പാപങ്ങള്െക്കലല്ാം പരിഹാരംെചയയ്ാന് /
ǌങ്ങള് ആഗര്ഹിക്കുന്നു. ഇനിേമല് / അേങ്ങ തിരുമനസിന്
അനുേയാജയ്മാംവിധം ജീവിച്ചുെകാള്ളാെമന്നു / ǌങ്ങള് പര്തിജ്ഞ
െചയയ്ുന്നു. ദിവയ്നാഥാ, ഇേപ്പാള് അേങ്ങ തിരുസന്നിധിയില് അണഞ്ഞി
രിക്കുന്ന ǌങ്ങെളയും / ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങെളയും / ആശീർവദിക്ക
ണേമ. േരാഗികേളാടും മരണേവദന അനുഭവിക്കുന്നവേരാടും / കരുണ
കാണിക്കണേമ. പാപികെള മാനസാന്തരെപ്പടുത്തുകയും / ശുദ്ധീകരണ
സ്ഥലത്തിെല ആത്മാക്കെള / േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. േസ്നഹരാ
ജനായ ഈേശാ / ǌങ്ങളുെട രാജയ്െത്ത / കരുണാപൂർവം കടാക്ഷിക്ക
ണേമ. എലല്ാ അസവ്സ്ഥതകളില്നിന്നും വിപത്തുകളില്നിന്നും /
ǌങ്ങെള കാത്തുെകാള്ളണേമ. ǌങ്ങളുെട ഇടവകെയയും / ഇടവകയു
മായി ബന്ധെപ്പട്ടവെരയും / അതിെല എലല്ാ പര്സ്ഥാനങ്ങെളയും /
പര്വര്ത്തകെരയും / സംരക്ഷിക്കണേമ. ǌങ്ങളുെട ഈ പര്തിഷ്ഠയും
യാചനകളും / അങ്ങയുെട പര്ിയമാതാവായ / പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയ
ത്തിെന്റ വിമലഹൃദയംവഴി / അേങ്ങക്കു ǌങ്ങള് കാഴ്ചവ ന്നു.
ആേമ്മന്.
സമൂഹപര്ാർഥന
കാർമി: നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും സേന്താഷേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട /
കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ എന്നേപക്ഷിക്കാം.
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സമൂഹം: കര്ത്താേവ, ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകള്ക്കണേമ.
കാർമി: ǌങ്ങളുെട മാതാവായ തിരുസഭെയ സംരക്ഷിക്കണെമന്നും /
വിവിധ രാജയ്ങ്ങളില് മർദനമനുഭവിക്കുന്ന സേഹാദരെര / വിേമാചിപ്പി
ക്കണെമന്നും ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: തിരുസഭയുെട അധിപനായ മാര് ... പാപ്പാ േവണ്ടിയും /
ǌങ്ങളുെട അഭിവന്ദയ് പിതാക്കന്മാര്ക്കുേവണ്ടിയും / അവരുെട സഹപര്
വര്ത്തകര്ക്കുേവണ്ടിയും ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: വിവിധ ൈകര്സ്തവസഭകള് / പര രധാരണയില് വളരാനും /
മതസമൂഹങ്ങള്ക്കിടയില് സൗഹാർദം വർധിക്കാനും ഇടവരുത്തണ
െമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: വിശുദ്ധരായ ൈവദികെരയും / തീക്ഷ്ണതയുള്ള സനയ്ാസിനീ
സനയ്ാസികെളയും / ൈചതനയ്ം നിറഞ്ഞ അല്മായ േപര്ഷിതേരയും /
തിരുസഭ പര്ദാനം െചയയ്ണെമന്നു ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: കുടുംബങ്ങളില് സമാധാനം പുലര്ത്തണെമന്നും / യുവതീ
യുവാക്കെള വിശുദ്ധരായി പരിപാലിക്കണെമന്നും / ǌങ്ങള് പര്ാർഥി
ക്കുന്നു.
കാർമി: േരാഗികള്ക്കു സൗഖയ്വും / ആസന്നമരണര്ക്കു സമാധാനവും /
ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിെല ആത്മാക്കള്ക്കു സവ്ര്ഗഭാഗയ്വും നല്കണ
െമന്നു / ǌങ്ങള് പര്ാർഥിക്കുന്നു.
കാർമി: േലാകാവസാനംവെര മനുഷയ്േരാടുകൂടി ആയിരിക്കാന്േവണ്ടി
പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച / പരമകാരുണികനായ മിശിഹാേയ /
ഈ ബലിപീഠത്തില് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന / അങ്ങെയ ǌങ്ങള് ആരാ
ധിക്കുന്നു. (എലല്ാവരും തലകുനിച്ച് ആചാരം െചയയ്ുന്നു). അങ്ങു
ǌങ്ങള്ക്കു നല്കിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങള്ക്കും അനുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി /
ǌങ്ങള് നന്ദിപറയുന്നു. പാപങ്ങെളക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിക്കാനും /
അവ പരിഹാരം െചയയ്ാനും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
ഗാനം
സവ്ര്ഗത്തില് നിന്നാഗതമാം / ജീവന് നല്കുെമാരപ്പം നീ
മര്തയ്നു മുക്തി പകര്ന്നരുളും / നിതയ് മേഹാന്നതമപ്പം നീ - 2

(ധൂപിക്കുന്നു)
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മാനവെര േമാദെമാെട, നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടിടുവിന്
ൈദവത്തിന് പരിപാവനമാം / സന്നിധി േചര്ന്നു വണങ്ങിടുവിന് - 2
സവ്ര്ഗത്തില് നിന്നാഗതമാം ...
കാർമി: പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും / വിലേയറിയ രക്തത്താലും
പാപത്തിന് കറകളില്നിന്നും / മര്തയ്നു നീ േമാചനേമകി.
സമൂഹം: സകേലശാ ദിവയ്കടാക്ഷം, തൂകണേമ വത്സല സുതരില്
നിര്മലരായ് ജീവിച്ചിടുവാന്, ചിന്തണേമ ദിവയ്വരങ്ങള്.

(പരിശുദ്ധ കുർബാനയുെട ആശീർവാദത്തിനുേശഷം താെഴവരുന്ന
ഗാനം).
ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിടുവിന്, ൈദവനാമം വാഴ്ത്തിടുവിന്
ൈദവവും മനുജനുമാം, മിശിഹാ നാഥെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
മിശിഹാതന് പൂജിതമാം, തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിന്
േസ്നഹത്തിന്നുറവിടമാം, തിരുഹൃദയം വാഴ്ത്തിടുവിന്.
പീഠത്തില് വാണരുളും, മിശിഹാെയ വാഴ്ത്തിടുവിന്
രക്ഷകനാം മിശിഹാതന്, ദിവയ്നിണം വാഴ്ത്തിടുവിന്.
വരനിരയാെലാളി വിതറും, ൈദവാത്മാവിെന വാഴ്ത്തിടുവിന്
ൈദവത്തിന് മാതാവാം, കനയ്ാേമരിെയ വാഴ്ത്തിടുവിന്.
മറിയത്തിന് നിര്മലമാം, ഉത്ഭവം വാഴ്ത്തിടുവിന്
സവ്ര്ഗാേരാപിത മാതാവിന്, തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടുവിന്.
നിര്മലയാം കനയ്കതന്, വലല്ഭെന വാഴ്ത്തിടുവിന്
സിദ്ധരിലും ദൂതരിലും, ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിടുവിന്.
ൈദവെത്ത വാഴ്ത്തിടുവിന് ...

എതര്യും ദയയുള്ള മാതാേവ
എതര്യും ദയയുള്ള മാതാേവ നിന്
സേങ്കതം േതടി വരുന്നു ǌങ്ങള്
നിന് ചാരേത്താടിയണഞ്ഞവെര നീ
ഒരു നാളും ൈകവിടിലല്േലല്ാ താെയ - 2
ശരണം ഗമിപ്പൂ നിന് തൃപ്പാദത്തില്
കരുണതന് നിറകുടമാകുമേമ്മ
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കനിേവാെട ഇവെര നീ കാക്കണേമ
കനയ്കമാരുെട റാണി നീേയ.
എതര്യും ദയയുള്ള ...
െനടുവീര്പ്പും കണ്ണീരും ൈകമുതലായ്
അലയുമീ പാപികള് തനയരേലല്ാ
അതിരിലല്ാ നിന് ദയാവായ്പിനിതാ
അഭയത്തിലണയുന്നു സാധുശീലര്.
എതര്യും ദയയുള്ള ...
അവതാരം െച െതാരു വചനത്തിെന്റ
അമലയാം അംബിേക നന്മപൂർേണ
അവനിയില് സുതരുെട യാചനകള്
അലിേവാെട േകട്ടു നിന്നഭയേമകൂ.
എതര്യും ദയയുള്ള ...
------------------------------

Syro-Malabar Holy Mass in English
ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥന ... ... ...
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം

Page 304
േപജ് 371
േപജ് 373

----------------------------

ലദീഞ്ഞ്
(രൂപം െവഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ സുറിയാനി ഗീതം)
േസല്ാേസ ദേസല്ത്താ - ശൂറാ െതഹ് െവലൻ - ബ്െലലിയ
വീമ്മാമ്മാ മിൻ ബീശാ ഉൈഹെല.
-------------------------കാർമി: അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും / എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമി: സവ്ർഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണേമ /
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അങ്ങയുെട തിരുമനസ് / സവ്ർഗത്തിേലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
ǌങ്ങൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങൾക്കു തരണേമ.
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല / ǌങ്ങ
ളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌങ്ങെള
പര്േലാഭനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തരുേത. / ദുഷ്ടാരൂപിയിൽനിന്നു ǌങ്ങെള
രക്ഷിക്കണേമ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും /
എേന്നക്കും അങ്ങയുേടതാകുന്നു. ആേമ്മൻ.
സവ്ർഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, / അങ്ങയുെട മഹതവ്
ത്താൽ / സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനു
ഷയ്രും / അങ്ങു പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ / എന്നുദ്
േഘാഷിക്കുന്നു.
ലുത്തിനിയ
കർത്താേവ, കനിയണേമ / മിശിഹാേയ, കനിയണേമ
കർത്താേവ, ǌങ്ങളണ ം / പര്ാർഥന സദയം േകൾക്കണേമ.
സവ്ർഗപിതാവാം സകേലശാ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ;
നരരക്ഷകനാം മിശിഹാേയ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
ൈദവാത്മാവാം സകേലശാ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ;
പരിപാവനമാം തര്ീതവ്േമ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.

കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്
നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താേവ, / നിതയ്പിതാവിൻ പര്ിയസൂേനാ;
മർതയ്കുലത്തിൻ രക്ഷകേന, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
നരനുെട നിലവിളി േകട്ടവേന, / നരെനേത്തടിയണഞ്ഞവേന,
കനിവുനിറെഞ്ഞാരു നലല്ിടയാ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
മർതയ്ശരീരെമടുത്തവേന / മർദനേമറ്റു മരിച്ചവേന,
മഹിമയിൽ വീണ്ടുമുയിർത്തവേന / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
പാപം പൂട്ടിയ നാകത്തിൻ / പാവനവാതിൽ തുറന്നവേന,
മാനവനാശ പകർന്നവേന, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
അധവ്ാനിച്ചു വലഞ്ഞവനും / ഭാരെമടുത്തു കുഴഞ്ഞവനും
സാന്തവ്നമരുളിയ ഗുരുനാഥാ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
മർതയ്നു േനർവഴികാട്ടിടുവാൻ / അത്തലകറ്റി നയിച്ചിടുവാൻ
കൂരിരുൾ നീക്കിയുദിച്ചവേന, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
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പുതിെയാരു ക ന നല്കിടുവാൻ / പുതിെയാരു ജീവനുണർത്തിടുവാൻ
ധരണിയിൽ വന്നു പിറന്നവേന, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
ദിവയ്ശരീരം േഭാജനമായ് / മാനവേനകിയ ൈദവസുതാ,
കരുണാനിധിയാം കർത്താേവ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.
വിനയത്തിൻ തിരുദർപ്പണേമ, / ശാന്തഗുണത്തിൻ പാർപ്പിടേമ,
ദുഃഖിതനൂഴിയിലാശര്യേമ, / ദിവയ്ാനുഗര്ഹേമകണേമ.

(േപജ് 300 കാണുക)
മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്
കനയ്ാേമരീ, വിമലാംേബ / ൈദവകുമാരനു മാതാേവ,
രക്ഷകനൂഴിയിലംബികേയ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
നിതരാം നിർമല മാതാേവ, / കറയിലല്ാെത്താരു കനയ്കേയ,
േനർവഴികാട്ടും ദീപശിേഖ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
നിതയ്മേഹാന്നത കനയ്കേയ, / വിേവകമതിയാം കനയ്കേയ,
വിശര്ുതയാം സുരകനയ്കേയ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വിശവ്ാസത്തിൻ നിറകുടേമ / കാരുണയ്ത്തിൻ നിലയനേമ,
നീതി വിളങ്ങും ദർപ്പണേമ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വിജ്ഞാനത്തിൻ േവദികേയ, / മാനവനുത്സവദായികേയ,
ൈദവികമാം പനിനീർസുമേമ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ദാവീദിൻ തിരുേഗാപുരേമ, / നിർമല ദന്തേഗാപുരേമ,
െപാന്നിൻ പൂമണിമന്ദിരേമ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വാഗ്ദാനത്തിൻ േപടകേമ, / സവ്ർേലാകത്തിൻ ദവ്ാരകേമ,
പുലർകാലത്തിൻ താരകേമ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
േരാഗമിയന്നവനാേരാഗയ്ം / പകരും കരുണാസാഗരേമ,
പാപിക്കവനിയിലാശര്യേമ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
േകഴുേന്നാർക്കു നിരന്തരമായ് / സാന്തവ്നമരുളും മാതാേവ,
കര്ിസ്തുജനത്തിൻ പാലികേയ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വാനവനിരയുെട രാജ്ഞീ / ബാവാന്മാരുെട രാജ്ഞീ,
ശല്ീഹന്മാരുെട രാജ്ഞീ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
കനയ്കമാരുെട രാജ്ഞീ, / വന്ദകനിരയുെട രാജ്ഞീ,
രക്താങ്കിതരുെട രാജ്ഞീ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
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സിദ്ധന്മാരുെട രാജ്ഞീ, / ഭാരതസഭയുെട രാജ്ഞീ,
അമേലാത്ഭയാം രാജ്ഞീ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ശാന്തി ജഗത്തിനു നല്കും / നിതയ്വിരാജിത രാജ്ഞി,
സവ്ർഗാേരാപിത രാജ്ഞി, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.

(േപജ് 300 കാണുക)
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്
വിശുദ്ധിവിരിയും പാതകളിൽ / ചരിച്ചുനാഥനു സേമ്മാദം
നിറച്ച പാവന ധീരാത്മാ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
കര്ൂശിതനാെയാരു ൈദവത്തിൻ / പൂജിതമാം തിരുമാതൃകയാൽ
കുരിശിൻ പാത പുണർന്നവേന / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ആനന്ദത്തിലുമലല്ലിലും / പര്ീതി മേഹശനു േചർെത്താടുവിൽ
നിതയ്കിരീടമണിഞ്ഞവേന / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വിനീതനായ വിശുദ്ധാത്മാ / വിരിഞ്ഞുെപാന്തിയ വിൺമലേര,
നിറഞ്ഞ നീതി പുണർന്നിടുവാൻ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
േലാകവുമതിനുെടയാശകളും / ധീരതയാർന്നു െവടിഞ്ഞവേന,
വിനയത്തിൻ തിരുമാതൃകേയ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ഉലകിൻ േമാഹനദീപം നീ / ധരയുെട ശാശവ്ത ലവണം നീ
മലയിലുയർെന്നാരു നഗരം നീ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ഉപവാസത്തിൻ പാതകളിൽ / പര്ാർഥന തീർെത്താരു ദീപവുമായ്
പാഞ്ഞു കിരീടമണിഞ്ഞവേന, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
സവ്ർഗതലത്തു മേഹാന്നതമാം / നിേക്ഷപങ്ങൾ നിറച്ചവേന,
ചിന്തകൾ വിണ്ണിലുയർത്തിടുവാൻ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.

(േപജ് 300 കാണുക)
പുണയ്വതിമാരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്
വിശുദ്ധിവിരിയും പാതകളിൽ / ചരിച്ചു നാഥനു സേമ്മാദം
നിറച്ച പാവന ധീരാത്മാ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
കര്ൂശിതനാെയാരു ൈദവത്തിൻ / പൂജിതമാം തിരുമാതൃകയാൽ
കുരിശിൻ പാത പുണർന്നവൾ നീ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
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ആനന്ദത്തിലുമലല്ലിലും / പര്ീതി മേഹശനു േചർെത്താടുവിൽ
നിതയ്കിരീടമണിഞ്ഞവൾ നീ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
വിനീതയായ വിശുദ്ധാത്മാ / വിരിഞ്ഞുെപാന്തിയ വിണ്മലേര,
നിറഞ്ഞ നീതി പുണർന്നിടുവാൻ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
േലാകവുമതിനുെട ആശകളും / ധീരതയാർന്നുെവടിഞ്ഞവൾ നീ,
വിനയത്തിൻ തിരുമാതൃകേയ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ഉലകിൻ േമാഹന ദീപം നീ, / ധരയുെട ശാശവ്ത ലവണം നീ,
മലയിലുയർെന്നാരു നഗരം നീ, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
ഉപവാസത്തിൻ പാതകളിൽ / പര്ാർഥന തീർെത്താരു ദീപവുമായ്
പാഞ്ഞുകിരീടമണിഞ്ഞവേള, / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
സവ്ർഗതലത്തു മേഹാന്നതമാം / നിേക്ഷപങ്ങൾ നിറച്ചവേള,
ചിന്തകൾ വിണ്ണിലുയർത്തിടുവാൻ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
-----------------------------

(െപാതുവായുള്ളത്)
േലാകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും / ൈദവത്തിൻ േമഷേമ, നാഥാ,
പാപം െപാറുേക്കണേമ.
േലാകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും / ൈദവത്തിൻ േമഷേമ, നാഥാ,
പര്ാർഥന േകൾേക്കണേമ.
േലാകത്തിൻ പാപങ്ങൾ താങ്ങും / ൈദവത്തിൻ േമഷേമ, നാഥാ,
ǌങ്ങളിൽ കനിേയണേമ.

(കാർമികൻ ബലിപീഠം ധൂപിക്കുേമ്പാൾ)
ഗാനം: മിശിഹാ കർത്താേവ, നരകുലപാലകേന,
ǌങ്ങളണച്ചിടുമീ പര്ാർഥന തിരുമുമ്പിൽ
പരിമളമിയലും ധൂപംേപാൽ ൈകെക്കാണ്ടരുേളണം.
കാർമി: ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എലല്ാവരങ്ങളാലും / പരിശുദ്ധ
കനയ്കാമറിയെത്ത അലങ്കരിച്ച ൈദവേമ, ആ കനയ്കയുെട േയാഗയ്ത
കൾ പരിഗണിച്ചു / ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന സവ്ീകരിക്കണേമ. നീതിമാ
നായ മാർ യൗേസപ്പിെന്റയും / സകല വിശുദ്ധരുെടയും / സുകൃതങ്ങളും
പര്ാർഥനകളും ǌങ്ങെള സഹായിക്കുമാറാകെട്ട.
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തിരുസഭയുെട േമലധയ്ക്ഷന്മാെര സംരക്ഷിക്കുകയും / അവർക്കു ഭരേമ ി
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെര വിശവ്ാസത്തിൽ ഉറച്ചവരും / സുകൃതങ്ങളിൽ
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരുമാക്കിത്തീർക്കാൻ / അവെര സഹായിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ.
പര്േതയ്കമായി തിരുസഭയുെട അധിപനായ മാർ ... പാപ്പാ
േവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ / േമജർ
ആർച്ച്ബിഷപ്പ് മാർ ... െമതര്ാേപ്പാലീത്താക്കുേവണ്ടിയും / ǌങ്ങളുെട
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ .... െമതര്ാനുേവണ്ടിയും / മാർ ....
െമതര്ാെപ്പാലീത്താ ം ... െമതര്ാനുംേവണ്ടിയും / അവരുെട സഹപര്
വർത്തകർക്കുേവണ്ടിയും ǌങ്ങൾ പര്ാർഥിക്കുന്നു.
ഈ തിരുനാളിനു കാരണഭൂതനായ (യായ) വിശുദ്ധ ... െന്റ സുകൃത
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് / ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എലല്ാ സഹായങ്ങളും
നല്കി ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. (ഈ തിരുനാൾ നടത്തുന്നവ
െരയും അവരുെട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും ആശീർവദിക്കണേമ). പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(കാർമികൻ ജനങ്ങെള വിശുദ്ധ ജലം തളിക്കുന്നു).
ഗാനം
കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്
കനിെവാടു നരെന സൃഷ്ടിച്ചു; / കുരിശാലവെന രക്ഷിച്ചു;
സവ്ർഗവുമവനു തുറന്നരുളി. (2)
ആരഖിേലശാ വർണിക്കും / ചിതമായ് നിന്നുെട കാരുണയ്ം
നിസ്തുലമേങ്ങ നന്മകളും. (2)
അേനവ്ഷിപ്പിൻ കെണ്ടത്തും; / മുട്ടുന്നവനു തുറക്കുന്നു;
േചാദിപ്പവനു ലഭിക്കുന്നു. (2)
കർത്താേവ, നിൻ വാതിൽക്കൽ / പാപികൾ മുട്ടിവിളിക്കുേമ്പാൾ
സദയം വാതിൽ തുറക്കണേമ. (2)
മാതാവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്
അമേലാത്ഭവയാം മാതാേവ-നിൻ / പാവന പാദം േചരുന്നു;
കനകാലയേമ, കനയ്ാംേബ / പരേലാകത്തിൻ വാതിൽ നീ.
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കദനം തിങ്ങിയിതാ ǌങ്ങൾ-നിറ / കണ്ണുകേളാെട േകഴുന്നു;
കരുണ നിറെഞ്ഞാരു നാേഥ, നീ / വിരെവാടു തൃക്കൺപാർക്കണേമ.
നിതയ്മേനാഹര സൗഭാഗയ്ം-നിൻ / സുതനുെട കനിവാൽ േനടീടാൻ
സുതവത്സലയാം മാതാേവ / പര്ാർഥിക്കണേമ ǌങ്ങൾക്കായ്.
മറ്റു വിശുദ്ധരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്
േലാകത്തിൻ വഴികളിലുഴലാെത / പാപത്തിൻ പാതകൾ പുണരാെത
ൈദവത്തിൻ പരിമളപൂവനിയിൽ / പനിമലരായ് വെന്നാരു പുണയ്ാത്മാ.
മാമലേമലുയരും നഗരം നീ / േമാഹനമാം നിർമല ദീപം നീ;
ധരയിേന്മൽ മർതയ്നു മാതൃക നീ / വിനയെമാേട വന്ദനമരുളുന്നു.
കർത്താവിെന്റ തിരുനാളുകൾക്ക്
കാർമി: അങ്ങയിൽ അഭയം േതടുന്നവെര അനുഗര്ഹിക്കുന്ന / കാരുണയ്
വാനായ കർത്താേവ, / അങ്ങയുെട കൃപയുെട വാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളി
ക്കുന്ന / പാപികളായ ǌങ്ങളുെട പര്ാർഥന േകൾക്കണേമ. നിർമല ഹൃദ
യേത്താടും പരിശുദ്ധ മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂെട / അങ്ങെയ ശുശര്ൂഷി
ക്കാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസിനു
േയാജിച്ചവിധത്തിൽ / ǌങ്ങളുെട ഉദ്ദിഷ്ടകാരയ്ം സാധിച്ചുതന്നുെകാണ്ട് /
ǌങ്ങെളയും ǌങ്ങളുെട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും / സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹി
ക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
വിശുദ്ധരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്
കാർമി: അത്ഭുതകരമായ വരങ്ങളാൽ / വിശുദ്ധെര അലങ്കരിക്കാൻ
തിരുവുള്ളമായ ൈദവേമ, / ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ...
െന്റ സുകൃതങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുെകാണ്ട് / ǌങ്ങളുെട ആവശയ്ങ്ങളിൽ
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസിനു േയാജിച്ചവിധ
ത്തിൽ / ǌങ്ങളുെട ഉദ്ദിഷ്ടകാരയ്ം സാധിച്ചുതന്നുെകാണ്ട് / ǌങ്ങെളയും
ǌങ്ങളുെട കുടുംബാംഗങ്ങെളയും / സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കണേമ.
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(തിരുേശഷിപ്പുെകാേണ്ടാ കുരിശുരൂപംെകാേണ്ടാ കാർമികൻ ജനങ്ങെള
ആശിർവദിക്കുന്നു).
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സമാപനഗാനം
ǌാെനൻ നാഥെന വാഴ്ത്തുന്നു / േമാദം പൂണ്ടു പുകഴ്ത്തുന്നു;
എളിെയാരു ദാസിെയ നിഖിേലശൻ /കനിെവാടു തൃക്കൺ പാർത്തേലല്ാ.
രക്ഷകനലിവു നിറെഞ്ഞന്നിൽ / ദിവയ്വരങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞതിനാൽ
ഇന്നുതുടങ്ങി തലമുറകൾ / വാഴ്ത്തിടുെമെന്ന നിരന്തരമായ്.
ഭക്തജനത്തിനു സകേലശൻ / നിതയ്മനുഗര്ഹമരുളുന്നു;
ഗർവിതനപജയേമറ്റുന്നു / ബലെമാടു വിജയം േനടുന്നു.
എളിയ ജനെത്ത വളർത്തുന്നു; / ബലമുള്ളവെരത്താഴ്ത്തുന്നു;
ധനികർെക്കാന്നും നല്കാെത / പശിയുള്ളവെര േപാറ്റുന്നു.
അബര്ാമിെനാടും തനയെരാടും / പേണ്ട െച െതാരു വാഗ്ദാനം
ൈദവം കരുണെയാേടാർത്തേലല്ാ / തുണയിേസര്ലിനു െച േലല്ാ.
------------------------------

Syro-Malabar Holy Mass in English
ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥന ... ... ...
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം

Page 304
േപജ് 371
േപജ് 373

---------------------------THE PRECEPTS OF CATHOLIC CHURCH
1. You shall attend Holy Mass on Sundays and on holy days of
obligation and rest from servile labor.
2. You shall confess your sins at least once a year.
3. You shall receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season.
4. You shall observe the days of fasting and abstinence established by the Church.
5. You shall help to provide for the needs of the Church.
Days of abstinence: All Fridays, especially Fridays of the lent.
Days of fast and abstinence: Ash Monday and Good Friday.
Abstinence means not eating meat, and binds Catholics 14 years
of age and older.
Fast means limiting oneself to one full meal and two lighter
meals each day, and binds from 18th to 59th birthday. Fasting is
not binding if health or the ability to work is affected.
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THE SYRO-MALABAR HOLY QURBANA
(The celebrant enters the sanctuary in procession accompanied by
the servers, each wearing appropriate sacred vestments. Thurible,
St. Thomas Cross, candles and the Gospel are carried in the procession. The servers stand on both sides of the celebrant. The Gospel is placed at the left side on the altar. The celebrant after bowing to the altar, goes to the bema and begin the Holy Qurbana.)
SONG

കാർമി:
അന്നാ െപസഹാത്തിരുനാളില്, / കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല്
തിരുനാമത്തില്േച്ചര്ന്നീടാം, / ഒരുമേയാടീ ബലിയര്പ്പിക്കാം.
സമുഹം:
അനുരഞ്ജിതരായ്ത്തീര്ന്നീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം / തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം.
അന്നാ െപസഹാ ...
CEL:
Anna pesaha thirunalil, / Karthavaruliya kalpana pol
Thirunamathil chernneedam, / Orumayodee bali arpikkam.
ALL:
Anuranjitarai theernneedam, / Navamoru peedamorukkeedam
Guruvin snehamodee yagam, / Thiru munpake anacheedam.
Anna pesaha …
OR ENGLISH SONG
CEL: As our Lord commanded / On the feast of Passover
Let us gather in His holy name
In unity, let us offer this sacrifice.
ALL: Let us be reconciled / And prepare a new altar
With the love of the Lord Jesus / Let us offer this Qurbana.
----------------------കാർമി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ർേലാകത്തില് / സർേവശനു സ്തുതിഗീതം.
സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മര്ത്തയ്നു ശാന്തി / പര്തയ്ാശയുെമേന്നക്കും.
CEL: Athyunnathamam swarlokathil,
Sarvesanu sthuthi geetham.
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ALL: Bhoomiyilengum, marthyanu saanthi
Prathyasayu menneekum.
OR
CEL: Glory to God in the highest.
ALL: Amen.
CEL: Peace and hope to people on earth, always and forever.
ALL: Amen.
OR ENGLISH SONG
CEL: Glory to God in the highest.
ALL: Peace and hope to people on earth
Now, always and forever.
----------------------CEL: Our Father in heaven
ALL: Holy be Your name, Your kingdom come, Your will be
done on earth / as it is in heaven. Give us this day the bread we
need / and forgive us our debts and sins / as we have forgiven
those who offended us. Do not let us fall into temptation / but
deliver us from evil. For Yours is the kingdom / the power and
the glory / forever and ever. Amen.
Our Father in heaven / heaven and earth are full of Your
glory. Angels and people sing out Your glory / Holy, holy, holy
are you.
SER: Let us pray. Peace be with us.
OPENING PRAYER AND PSALMS
(According to Liturgical Season)
Non-seasonal
Season of Annunciation
Feast / Season of Nativity
Season of Epiphany
Season of Lent
Season of Resurrection

…..
…..
…..
…..
…..
…..

Page 306
Page 306
Page 307
Page 309
Page 310
Page 311
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Season of the Apostles …
Page 312
Season of Growth of the Church (Kaitha) Page 313
Periods of Elijah, Cross & Moses
Page 314
Period of Dedication of the Church
Page 315
Memorial of the dead
Page 316
NON-SEASONAL
CEL: Lord, our God! Your beloved Son, in His mercy has given
us / these sacred mysteries / for the renewal and redemption of
human race. We pray that / You strengthen us / who are frail to
celebrate these mysteries, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALM - SONG
CEL: I will extol you my God, and my King;
I will bless your name forever.
ALL: Everyday I will bless you Lord;
I will praise your name forever,
Great is the Lord and worth is high praise;
God’s grandeur is beyond understanding
(I will extol you…)
Praise to the Father, to the Son, / And to the Holy Spirit forever.
As it was in the beginning / Now and ever shall be,
Amen, Amen Forever, / Alleluia, Alleluia, Alleluia
(I will extol you…)
(See page 317)
SEASON OF ANNUNCIATION
CEL: Lord our God, we praise You for fulfilling the promise of
salvation / through the incarnation of Your Son. We bless Your
infinite mercy / by which we have been reconciled to You,
through Jesus Christ, and elevated to the status of children of
God. Bless us to celebrate worthily this holy Qurbana / for the
renewal and salvation of all mankind / and may the fruits of salvation be confirmed in us, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
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PSALMS
CEL: O Sing to the Lord a new song,
For He has done marvelous things.
ALL: Lord our Savior, blessed is Your coming.
You made us worthy to praise You / with Your angels.
CEL: Make a joyful noise to the Lord, all the earth,
Break forth into joyous song, and sing praises.
ALL: Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the sound of melody.
CEL: With trumpets and the sound of the horn,
Make a joyful noise before the King, the Lord.
ALL: Let the sea roar, and all that fills it,
The world and those who dwell in it.
CEL: Let the floods clap their hands,
Let the hills sing for joy together / before the Lord.
ALL: He comes to judge the earth,
He will judge the world with righteousness,
And the peoples with equity.
CEL: Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning, is now,
And ever shall be, forever, Amen.
CEL: Lord our Savior, blessed is Your coming.
You made us worthy to praise You with Your angels.
(See page 317)
FEAST / SEASON OF NATIVITY
CEL: Lord our God, we praise Your infinite mercy. May the
Lord Jesus fill us with His happiness and peace, / who, though
being God, / emptied Himself and took the form of a slave. Let
us offer praise and adoration to our Lord / in His complete divinity and complete humanity, / who was born in the likeness of
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man / for our salvation. Strengthen us to participate in these holy
and divine mysteries / with faithful reverence / and obtain its
heavenly fruits. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the
Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: The Lord reigns, let the earth rejoice,
Let the many coastlands be glad.
ALL: Lord our Savior, blessed is Your coming.
You made us worthy to praise You / with Your angels.
CEL: The mountains melt like wax before the Lord,
Before the Lord of all the earth.
ALL: The heavens proclaim His righteousness,
And all the peoples behold His glory.
CEL: For You, O Lord, / are most high over all the earth,
You are exalted far above all gods.
ALL: The Lord loves those who hate evil,
He preserves the lives of His saints,
He delivers them from the hand of the wicked.
CEL: Light dawns for the righteous,
And joy for the upright in heart.
ALL: Rejoice in the Lord, O you righteous,
And give thanks to His holy name.
CEL: Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
CEL: Lord our Savior, blessed is Your coming.
You made us worthy to praise You / with Your angels.
(See page 317)
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SEASON OF EPIPHANY
CEL: Lord our God, we praise You for revealing the mystery of
the Holy Trinity / during the baptism of Your Son. Strengthen us
to proclaim Jesus / as our Lord and God, and worthily celebrate
this paschal mystery. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: O sing to the Lord a new song,
sing to the Lord, all the earth.
ALL: Blessed are You, Jesus,
who received baptism at the river Jordan
and thereby offered joy to the whole world.
CEL: Sing to the Lord, bless His name.
ALL: Tell of His salvation from day to day.
Declare His glory among the nations.
CEL: Ascribe to the Lord, / O families of the peoples,
Ascribe to the Lord glory and strength.
ALL: Ascribe to the Lord, the glory due His name.
CEL: Bring an offering, and come into His courts.
Worship the Lord in holy attire.
ALL: He will judge the peoples with equity.
Let the heavens be glad, / and let the earth rejoice.
CEL: Let the sea roar, and all that fills it,
Let the field exult, and everything in it.
ALL: Then shall all the trees of the wood / sing for joy.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
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CEL: Blessed are You, Jesus,
who received baptism at the river Jordan
and thereby offered joy to the whole world.
(See page 317)
SEASON OF LENT
CEL: Lord our God, we praise You for allowing us / to take
part in the mysteries of salvation of Your divine Son. Father, we
who went away from You due to sin, / approach You with contrite hearts. Make us worthy to offer this sacrifice of reparation
and thanksgiving / with Christ in humility and purity of heart.
The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: All Your workers / shall give thanks to You, O Lord,
and all Your saints shall bless You.
ALL: Lord our Savior, help us.
For the sake of Your holy name, / forgive us our sins.
CEL: They shall speak of the glory of Your kingdom,
and tell of Your power.
ALL: The Lord upholds all who are falling,
and raises up all who are bowed down.
CEL: The eyes of all look to You,
and You give them their food in due season.
ALL: The Lord is near to all who call upon Him,
to all who call upon Him in truth.
CEL: He fulfills the desire of all / who fear Him.
ALL: He also hears their cry, and saves them.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
And to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
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CEL: Lord our Savior, help us.
For the sake of Your holy name,
forgive us our sins.
(See page 317)
SEASON OF RESURRECTION
CEL: Lord our God, Make us worthy to celebrate with hope /
the divine mysteries which have been given to us / by Your beloved Son / for the renewal of mankind. Strengthen us to celebrate with holiness / these redemptive mysteries for the renewal
of soul and body, and to constantly praise / the resurrection of
Your Son. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: The Lord of hosts is with us,
the God of Jacob is our refuge.
ALL: O Risen Lord, / we rejoice in Your resurrection.
CEL: Clap your hands, all peoples.
Shout to God with loud songs of joy.
ALL: Sing praises to God, sing praises.
CEL: Sing praises to our King, sing praises.
ALL: For God is the king of all the earth,
sing praises with a psalm.
CEL: God reigns over the nations,
God sits on His holy throne.
ALL: Great is the Lord / and greatly to be praised
in the city of our God.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
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CEL: O risen Lord, / we rejoice in Your resurrection.
(See page 317)
SEASON OF THE APOSTLES
(On the Feast of Pentecost)
CEL: Merciful and ever loving God, we bless You for sending
Your beloved Son to the world / to redeem the human race from
sin. We thank You, for giving the Holy Spirit / on the day of Pentecost, to abide with mankind / till the end of time / and to lead
them to the fullness of truth. Make us worthy to celebrate these
mysteries of salvation / with purity of soul and body. The Lord of
all, forever.
ALL: Amen.
(On Other Days)
CEL: Lord our God, look kindly on us / who have gathered together in Your name. The salvation mysteries of Your beloved
Son / are being continued in the Church / by the working of the
Holy Spirit, and it offers tranquility and peace to mankind.
Kindly make us worthy who are weak, to celebrate these divine
mysteries. The Father, the Son, and the Holy Spirit / the Lord of
all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: I will extol You, my God and King,
and bless Your name forever and ever.
ALL: O Lord, send Your Spirit,
then everything shall be created,
and the face of the earth shall be renewed.
CEL: I will praise the Lord as long as I live.
Put not your trust in princes,
in a son of man, in whom there is no help.
ALL: The Lord gives food to the hungry,
and sets the prisoners free.
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CEL: The Lord opens the eyes of the blind,
lifts up those who are bowed down.
ALL: The Lord will reign for ever.
Your God, O Zion, to all generations.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
CEL: O Lord, send Your Spirit,
then everything shall be created,
and the face of the earth shall be renewed.
(See page 317)
SEASON OF THE GROWTH OF THE CHURCH (KAITHA)
CEL: Lord our God, You have given us Your children, Your
beloved Son, for our benefit and salvation. Look kindly on us,
who have gathered together / in remembrance of the apostles,
who have made known the Gospel / to the entire world.
Strengthen us who are unworthy, to celebrate these life giving /
and divine mysteries, handed over kindly by Your beloved Son.
The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: Praise the Lord.
For it is good to sing praises to our God,
for He is gracious.
ALL: O Lord, let Your Church grow abundantly.
Protect her with the fortress of faith.
CEL: The Lord builds up Jerusalem,
He gathers the outcasts of Israel.
ALL: He heals the brokenhearted,
and binds up their wounds.
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CEL: The Lord lifts up the downtrodden,
He casts the wicked to the ground.
ALL: The Lord takes pleasure in those who fear Him,
in those who hope in His steadfast love.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
CEL: O Lord, let Your Church grow abundantly.
Protect her with the fortress of faith.
(See page 317)
SEASON OF ELIJA, CROSS AND MOSES
CEL: Lord our God, / we who are awaiting the glorious coming
of Christ, praise You. Strengthen us who are weak, / to celebrate
these divine mysteries / which renew soul and body. Give us the
grace / who are marked by the seal of the holy cross / to seek refuge in You / and to lead a life focused on heaven. The Father, the
Son, and the Holy Spirit, / the Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: O, sing to the Lord a new song,
sing to the Lord, all the earth.
ALL: Call the just ones who have agreed
to the covenant of sacrifice.
Heavens proclaim God's justice,
for God is the one who judges.
CEL: Sing to the Lord, / bless His name.
ALL: Tell of His salvation from day to day.
Declare His glory among the nations.
CEL: Ascribe to the Lord, / O families of the peoples,
ascribe to the Lord glory and strength.
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ALL: Ascribe to the Lord / the glory due His name.
CEL: Bring an offering, and come into His courts.
Worship the Lord in holy attire.
ALL: He will judge the peoples with equity.
Let the heavens be glad,
and let the earth rejoice.
CEL: Let the sea roar, and all that fills it.
Let the field exult, and everything in it.
ALL: Then shall all the trees of the wood / sing for joy.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
CEL: Call the just ones who have agreed
to the covenant of sacrifice.
Heavens proclaim God's justice,
for God is the one who judges.
(See page 317)
SEASON OF DEDICATION OF THE CHURCH
CEL: Lord our God, / we praise You for founding the Church
through Christ / and adorning her with heavenly beauty. We
thank You for Your infinite mercy / for assuring salvation in the
Church / through the sacraments. Strengthen us to celebrate this
sacrifice / with purity of soul and body / and praising you in the
company of the angels / as we look at the dedication of the
Church. The Father, the Son, and the Holy Spirit / the Lord of all,
forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: Praise the Lord. / Praise the Lord from the heavens.
Praise Him in the heights.
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ALL: Sing a new song to the Lord.
Sing His glory in the assembly of the just.
CEL: Praise Him, all His angels.
Praise Him, all His hosts.
ALL: Praise Him, sun and moon.
Praise Him, all you shining stars.
CEL: Praise Him, you highest heavens,
and you waters above the heavens.
ALL: Let them praise the name of the Lord.
For He commanded and they were created.
His glory is above earth and heaven.
CEL: Glory to be the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: As it was in the beginning is now
and ever shall be, forever. Amen.
CEL: Sing a new song to the Lord.
Sing His glory in the assembly of the just.
(See page 317)
MEMORIAL OF THE DEAD
CEL: Lord our God, grant eternal life to our departed brothers
and sisters. Strengthen us who are weak / to celebrate these sacred mysteries / in their remembrance in Jesus Christ, for the salvation and renewal of the human race. The Father, the Son, and
the Holy Spirit, the Lord of all, forever.
ALL: Amen.
PSALMS
CEL: Out of the depths I cry to You, O Lord.
Lord, hear my voice.
ALL: O Lord, let Your name be blessed,
for You raise the dead from their tombs.
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CEL: Let Your ears be attentive /
to the voice of my supplications.
If You, O Lord, should mark iniquities,
Lord, who could stand?
ALL: But there is forgiveness with You, / I wait for the Lord.
CEL: In His word I hope, / my soul waits for the Lord
more than watchmen for the morning.
ALL: More than watchmen for the morning,
O Israel, hope in the Lord.
CEL: For with the Lord there is mercy,
and with Him is plenteous redemption.
ALL: And He will redeem Israel / from all his iniquities.
CEL: Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit,
ALL: From the beginning is now, always,
and forever. Amen.
CEL: O Lord, let Your name be blessed,
for You raise the dead from their tombs.
-------------------------------------(After the Psalms, priest blesses the incense)
SER: Let us pray. Peace be with us.
(ON SUNDAYS AND FEAST DAYS)
CEL: Lord, our God! When the sweet fragrance of Your love /
wafts over us / and when our souls are enlightened / with the
knowledge of Your truth, may we be found worthy / to receive
Your beloved Son / as He appears from the heaven. May we also
glorify You / and praise You unceasingly in Your Church,
crowned like a spouse / with every goodness and grace. For You
are the Lord / and creator of all forever and ever.
ALL: Amen.
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(ON ORDINARY DAYS)
CEL: Lord our God / for all the helps and blessings You have
bestowed on us / and for which we can never be grateful enough /
we offer You never-ending praise / and glory in the Church /
crowned like a spouse / with every goodness and grace. You are
the creator and Lord of all. The Father, the Son, and the Holy
Spirit, forever.
ALL: Amen.
OPEN SANCTUARY VEIL
ALL: സർവാധിപനാം കര്ത്താേവ / നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ / മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി- / ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.
ALL: Sarvadhipanam Karthave, / Ninne vanangi namickunnu
Iiso natha vinayamode, / Ninne namichu pukazhthunnu.
Marthyanu nithya mahonnathamam, / Uthanam Nee arulunnu
Akshayamavanude athmavin, / uthama rakshayu meekunnu.
OR ENGLISH SONG
ALL: Lord of all we bow / and praise you.
Jesus Christ, we glorify You
For You give man / glorious resurrection
And You are the one / who saves his soul.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit
From eternity and forever Amen.
Lord of all we bow …
-----------------------------------SER: Let us pray. Peace be with us.
CEL: My Lord, You are truly the one who raises our bodies.
You are the savior of our souls / and the preserver of our lives.
We are bound always to thank, adore, and glorify You, / the Lord
of all, forever.
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ALL: Amen.
SER: ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്, / സർവരുെമാന്നായ്പ്പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും, / സർേവശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
ALL: പരിപാവനനാം സർേവശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന, / നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.
SER: Sabdamuyarthi padiduvin, / Sarvaru monnai padiduvin
Ennennum jeevickum, / Sarveswarane vazhthiduvin
ALL: Paripavananaam sarvesa, / Paripavananam belavane
Paripavananam amarthyane, / Nin krupa njangal kekaname
OR ENGLISH SONG
SER: Lift up your voices and sing aloud
Let us all sing His praise
Bless the Lord / Bless the Lord eternal.
ALL: Holy Lord of all / Holy mighty one
Holy immortal one / Have mercy on us.
OR
SER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God.
ALL: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have
mercy on us.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Holy God …
From eternity and forever Amen.
Holy God …
----------------------------SER: Let us pray. Peace be with us.
CEL: Glorious, Mighty, Immortal, and Holy God! You who are
pleased to dwell in the holy ones! We beseech You! Look upon
us, pardon us, / and show us compassion according to Your nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all,
forever.
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ALL: Amen.
(If no Old Testament reading, turn to page 322)
READING FROM THE OLD TESTAMENT
(The reader stands at the reading stand
at the left side of the celebrant)
SER: Brothers and sisters, please be seated and listen attentively.
READER: A reading from the book of … ...
(Bows to the celebrant for blessing)
READER: Bless me, my Lord.
CEL: May God + bless you.
(The reader reads facing the congregation).
(At the end of the reading).
ALL: Praise be to the Lord, our God.
SER: Let us stand to sing the hymn of praise.
ALL STAND
SONG
കാർമി: അംബരമനവരതം, / ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്, / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാല്
കര്ത്താവിന് തിരുനാമത്തിന് / നിര്മലമാകുമനുസ്മരണം,
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്.
കാർമി: തന്കരവിരുതേലല്ാ, വാനവിതാനങ്ങള്, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ...
കാർമി: പകലുകള് പകലുകേളാ, ടവിരതമവിടുെത്ത, പുകളുരെചയയ്ുന്നു.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ...
കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹാ ം സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ...
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കാർമി: ആദിയിെലേപ്പാെല, ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴും,
എേന്നക്കും ആേമ്മന്.
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ...
CEL: Ambara manavaratham, / Daiva mahathwathe,
Vaazhthi paadunnu.
ALL: Diwyathmaavin Geethikalal, Haleeluya Geethikalal
Karthaavin thiru naamathil,
Nirmalamaaku manusmaranam / Kondaadam Innee vedikayil
CEL: Thankara viruthalloo, Vaana vithaanangal,
Udkhooshikkunnoo
ALL: Diwyathmaavin …
CEL: Pakalukal pakalukaloo, Daviratha maviduthe,
Pukalura cheyyunnoo
ALL: Diwyathmaavin …
CEL: Nithya pithavinnum, / Suthanum Roohaaykkum
Sthuthiyundaakatte
ALL: Diwyathmaavin …
CEL: Aadiyile poole, Ippozhu meppoozhum,
Enneekkum aamen.
ALL: Diwyathmaavin …
OR ENGLISH SONG
CEL: "The heavens proclaim the glory of God".
ALL: With the hymns of Holy Spirit
And the hymns of Alleluia
Let us commemorate the Feast of
(St. Thomas / Sacred Heart / ... name of saint)
Let us now celebrate in this altar.
CEL: "The firmament declares the work of His hands".
ALL: With the hymns of Holy Spirit ...
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CEL: "The days speaks incessantly to the days".
ALL: With the hymns of Holy Spirit ...
CEL: "Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy
Spirit".
ALL: With the hymns of Holy Spirit ...
CEL: "From the eternity and forever"
ALL: With the hymns of Holy Spirit ...
SER: Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Let us pray, peace be with us.
-----------------------ON SUNDAYS AND FEAST DAYS
CEL: Lord our God, illumine our hearts and minds / to hear and
understand the sweet voice of / Your life-giving and divine commandments. In Your mercy and grace / grant that they bear in us /
the fruits of love, hope, and salvation / beneficial to our body and
soul / and that we may constantly praise You. The Father, the
Son, and the Holy Spirit, the Lord of all, forever.
ALL: Amen.
ON OTHER DAYS AND SUNDAYS OF LENT
CEL: O Lord, sovereign, knowing everything. You are the
source of every grace and blessing / and the amazing provider for
all in Your household. We beseech You to look upon us / to bless
us / and to show us mercy in accordance with Your nature. The
Father, the Son, and the Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen.
READING FROM THE EPISTLE
READER: Brothers and sisters, a reading from the letter of St.
……. to the …...
READER: (Bowing to the celebrant) Bless me, my Lord.
CEL: May Christ + bless you.
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(All sit. A server stands near the reader with a lit candle.
At the end of the reading)
ALL: Praise be to Christ, our Lord.
HYMN OF ALLELUIA
ഹാേലലൂയാ പാടീടുേന്നന്, ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
നേലല്ാരാശയെമന്മനതാരില്, / വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു
രാജാവിന് തിരുമുമ്പില് കീര്ത്തന / മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട.
ഏറ്റമനുഗര്ഹപൂരിതനാം കവി / തന് തൂലികേപാെലന് നാവിേപ്പാള്.
താതനുമതുേപാല് സുതനും / പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട.
ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു- / മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്.
ഹാേലലൂയാ പാടീടുേന്നന്, ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
Haleelooyaa Padeedunnen, / Haleelooyaa, haleelooyaa
Nalloraasaya men manathaaril / Vannu niranju thulumpeedunnu
Raajaavin thirumunpil kiirthana,
Madhuvay njanathozhukkeetatte
Eettamanugraha purithanam kavi, Than thoolikapolen naavippol
Thaathanumathupol Suthanum,
Parisudhathmaavinum, Sthuthiyuyaratte
Aadimuthalkee yinnum nithyavu, / Maayi bhavichiitatte, Aamen
Haleelooyaa Padeedunnen, / Haleelooyaa, haleelooyaa
OR ENGLISH SONG
Alleluia, sing Alleluia, Alleluia Alleluia
My heart is stirred by a noble theme
As I sing my ode to the king
My tongue is the pen of a nimble scribe.

324

Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit.
As it was in the beginning / Let it be forever, Amen.
Alleluia, sing Alleluia, Alleluia, Alleluia.
CEL: (in a low voice) Jesus Christ! The light of the world
and the life of all! Glory be to the eternal mercy that sent
You to us. Forever. Amen.
(The celebrant takes the Gospel and goes to the Bema in
procession, accompanied by two bearers of candles and
incense).
---------------------------SER: (At the end of the pre-gospel hymn) Let us stand and listen
attentively to the Holy Gospel.
Two servers hold lit candles on both sides.
CEL: Peace (+) be with you. (Blesses using the Bible).
ALL: With you and with your spirit.
CEL: The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed by
St. …..
ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
(At the end of the reading)
ALL: Glory to You Christ, our Lord.
HOMILY
KAROZUTHA
(According to Liturgical Season)
Season of Annunciation
Feast / Season of Nativity
Season of Epiphany
Season of Lent
Season of Resurrection
Season of the Apostles

…..
…..
…..
…..
…..
…..

Page 325
Page 326
Page 327
Page 328
Page 329
Page 330
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Season of Growth of the Church
Periods of Elijah, Cross & Moses
Period of Dedication of the Church
Memorial of the dead
…..

Page 331
Page 333
Page 334
Page 335

SEASON OF ANNUNCIATION
SER: Let us stand together / with joy and zeal and pray, / "Lord,
have mercy on us."
ALL: Lord, have mercy on us. (Repeat after each prayer).
SER: Jesus, the promised Savior to redeem the fallen humanity
due to Adam's sin, / we pray that You purify us / and save us
from our sins.
SER: Jesus, whom the forefathers longed to see / we pray that
You come to enrich the holy Church / with Your blessings.
SER: Jesus, by assuming the human nature, / You became our
Eternal Priest. Bless our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the
head of the universal Church / our Major Archbishop Mar ...
(Name) / the father and of our Syro-Malabar Church / Our
Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our diocese /
Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops with
Your spiritual gifts.
SER: Lord, You have prepared the hearts of the people /
through the forefathers and prophets / to receive the Savior / we
pray that / You prepare also our hearts / during this season of Annunciation.
SER: Jesus, You have assumed the human nature / to open the
gates of heaven / we pray that You strengthen us / to proclaim
Your incarnation.
SER: Jesus, by assuming human nature / You glorified humanity / we pray that our families be blessed / with the everlasting
radiance of Your divine love.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.

326

CEL: Lord our God, hear our prayers / as we prepare with great
hope / to celebrate the birth of Your Son. Help us to do what is
pleasing to You / and prepare a path for Jesus in our hearts /
through a life of sacrifice. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
(See Page 336)
FEAST / SEASON OF NATIVITY
SER: Let us contemplate on our Lord Jesus Christ / with joy
and reverence / and praise Him with one voice saying: / "We
praise You, Lord."
ALL: We praise You, Lord. (Repeat after each prayer).
SER: O God, You who guided the humble shepherds / and the
wise astrologers to the divine Infant. We praise You, Lord.
SER: O God, You blessed the world with peace and hope / and
showed us the example of humility and poverty / through the incarnation of Your beloved Son.
SER: O God, You opened to us the doors of heaven / by destroying evil / and made the sacrifice for sin / by sending Your
only Son into the world.
SER: O God, who so loved the world / that He gave His only
begotten Son / that whoever believes in Him shall not perish / but
have eternal life.
SER: O God, You who brought the poor and the oppressed to
You through Your Son / who took the form of a servant / and was
born in a manger.
SER: Jesus, you became our Eternal High Priest / by assuming
our human nature. We beseech you Lord, to bestow spiritual
blessings on our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the head of
the universal Church / our Major Archbishop Mar ... (Name) / the
father and of our Syro-Malabar Church / Our Bishop Mar ...
(Name) / the father and head of our diocese / Archbishop Mar …,
Bishop Mar …, and all other bishops.
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SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, / and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord our God, / we thank You for giving us Your Son / to
make us partners in Your divine life. We receive and adore the
holy Infant / along with Mary ever virgin / Joseph the righteous /
and the lowly shepherds. Help us to lead a life proper to Your
heavenly children. Bless us, who are enriched by Your Incarnation / to have Christ manifest Himself in our thoughts and deeds.
The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF EPIPHANY
SER: Let us stand together and pray with joy and reverence, /
"Lord, have mercy on us."
A: Lord, have mercy on us. (Repeat after each prayer).
SER: We pray to You, Jesus, / who received testimony from the
Father, / "This is my beloved Son," / to bless Your Church / to
proclaim you the Lord and God.
SER: Jesus, who accepted the form of a servant and sinner, / we
pray to bless our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the head of
the universal Church / our Major Archbishop Mar ... (Name) / the
father and of our Syro-Malabar Church / Our Bishop Mar ...
(Name) / the father and head of our diocese / Archbishop Mar …,
Bishop Mar …, and all other bishops / and to endow them with
Your heavenly gifts.
SER: O Lord Jesus / who received baptism from John the Baptist / for the fulfillment of all justice / we pray to strengthen us /
so that we may observe all your commandments faithfully / and
may completely surrender to the will of God.
SER: We pray that / we may lead our Christian lives / after the
mysteries of the Trinity / that were revealed to us at Jordan.
SER: We pray to bless us / so that we may glorify You through
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our good deeds / and grow in the faith given to us through Jesus /
who is the light of the world.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: O merciful Lord, You revealed Your glory through baptism / and took the likeness of men for the salvation of the world.
Let us be filled with the gifts of the Holy Spirit / during this season of Epiphany. Strengthen us to be Your living witness / and
bear abundantly the fruits of baptism. The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF LENT
SER: Let us stand together with repentance and reverence / and
implore, "Lord, hear our prayer."
ALL: Lord, hear our prayer. (Repeat after each prayer).
SER: Jesus, who was led to the desert by the Holy Spirit / and
fasted for forty days and forty nights / fill us with the spirit of
repentance and penance. Let us pray.
SER: Lamb of God / who takes away the sins of the world /
strengthen us to do penance for our sins / and the sins of the
whole world. Let us pray.
SER: Jesus, the victim of love / help us to crucify with You /
our own body with all its evil tendencies. Let us pray.
SER: Jesus, who conquered evil / and gave us model and courage / help us to overcome temptations. Let us pray.
SER: Jesus, bless abundantly our Holy Father Pope Mar ...
(Name) / the head of the universal Church / our Major
Archbishop Mar ... (Name) / the father and of our Syro-Malabar
Church / Our Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our
diocese / Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops / to lead us in the path of prayer and penance. Let us pray.
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SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord our God, look kindly on Your Church / which is
striving to join with the suffering life / of the Lamb of God to obtain holiness. Help us to continue the sacrificial life of Your Son /
by taking up our crosses with joy. Help us to observe this Lenten
season fruitfully / through the grace of prayer, love towards our
neighbors, and self denial. The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF RESURRECTION
SER: Let us all stand together with joy and exultation / and
pray, "Lord, hear our prayer."
ALL: Lord, hear our prayer. (Repeat after each prayer).
SER: Lord Jesus, You are the way, the truth, and the life. We
pray that / as we rejoice in Your resurrection, / You may lead us
from darkness to light, / from falsehood to truth / and from death
to life. We pray to You, O Lord.
SER: Lord, through Your resurrection / You have raised the
cross / which was a symbol of shame to a symbol of glory. Help
us to crucify our body / along with its iniquities to the cross / and
to obtain everlasting life. We pray to You, O Lord.
SER: Lord, bless abundantly our ministers / in their efforts in
leading God's people / into the glory of everlasting life. We pray
to You, O Lord.
SER: Lord, bless the poor, the sick, the afflicted, / and the ones
who are being persecuted for righteousness, / so that they may
protect the faith / and complete their race to obtain the crown of
glorious resurrection / and indescribable heavenly bliss. We pray
to You, O Lord.
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SER: Lord, strengthen us to participate actively in the holy Qurbana / and to receive the holy Body and Blood worthily / which
is the source of our life and resurrection. We pray to You, O
Lord.
SER: Bless abundantly our Holy Father Pope Mar ... (Name) /
the head of the universal Church / our Major Archbishop Mar ...
(Name) / the father and of our Syro-Malabar Church / Our
Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our diocese /
Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops / in
their efforts in leading all God's people into the glory of heavenly
resurrection. We pray to You, O Lord.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord, who conquered death, / be constantly with Your
Church / and fill it with new life. Make us partakers of Your suffering / so that we may also be partakers of Your glorious resurrection. May Your peace and tranquility / dwell constantly within
our community, within our families / and the entire human race.
The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF THE APOSTLES
SER: Let us all pray with joy and hope, "Come, Holy Spirit."
ALL: Come, Holy Spirit. (Repeat after each prayer).
SER: O Holy Spirit, descend on us and strengthen us / to be
witness of the Gospel to all people / in the same way as you came
down / in the form of tongues of fire / on the day of Pentecost on
the apostles. Let us pray.
SER: O Holy Spirit, bless us with Your gifts / in the same way
You enriched the apostles. Let us pray.
SER: O Holy Spirit, bless our Holy Father Pope Mar ...
(Name) / the head of the universal Church / our Major
Archbishop Mar ... (Name) / the father and of our Syro-Malabar
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Church / Our Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our
diocese / Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops / and all those who work in the missions with Your spiritual
gifts / just as You strengthened the apostles / to make known the
Gospel. Let us pray.
SER: O Holy Spirit, the giver of divine life through the sacraments / abide in us so that / we may grow in holiness / through
our sacramental life. Let us pray.
SER: O Holy Spirit, give us hope and courage / in the midst of
sufferings in our life, as you gave hope and strength to the apostles / in their persecutions and sufferings. Let us pray.
SER: O Holy Spirit, shower Your graces / on those who work
in different walks of life / so that they may shine as missionaries
of love and service. Let us pray.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord, pour out the gifts of Your Holy Spirit on our community / in the same way You have given the apostles the Gospel / and filled them with the grace of Your word. Thus, may we
all become missionaries / giving witness to Jesus Christ. May we
lead a life as Your worthy followers / and grow in mutual love
and unity. The Father, the Son, and the Holy Spirit, / Lord of all,
forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF THE GROWTH OF THE CHURCH (KAITHA)
SER: Let us all stand together with joy and exultation and pray,
"Lord, have mercy on us."
ALL: Lord, have mercy on us. (Repeat after each prayer).
SER: Jesus our Savior, give strength to Your Church / which
You redeemed with Your precious Body and Blood / and sus-
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tained with the blood of the martyrs, / to overcome difficulties
and oppositions / and to successfully continue its mission. Let us
pray.
SER: Lord, give Your people the goodwill / to think along with
the Church / and to actively participate in her activities / to the
best of their ability. Let us pray.
SER: Bless our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the head of
the universal Church / our Major Archbishop Mar ... (Name) / the
father and of our Syro-Malabar Church / Our Bishop Mar ...
(Name) / the father and head of our diocese / Archbishop Mar …,
Bishop Mar …, and all other bishops / to courageously lead Your
Church according to Your will. Let us pray.
SER: Lord, promote understanding and unity among the
Churches / and protect them in the one only true faith. Let us
pray.
SER: Lord, You appointed the apostles / to proclaim to the
world the gospel of salvation. Help us to become true missionaries of the Church, / which was built upon the foundation of the
apostles and prophets. Let us pray.
SER: Lord, bless us to respond to our missionary call / according to Your will / and be worthy to attain heavenly glory / in the
company of the just. Let us pray.
SER: Lord, strengthen us to renew the world in You / by being
Your witnesses. Let us pray.
SER: Lord, help us to combat the difficulties and persecutions /
we come across in our missionary works with hope. Let us pray.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord, you have called us to be witnesses to Your Gospel.
Help us to do our missionary work / in union with the Church.
Give grace to all people involved in missionary works / to do service in the Church / and give you glory with holiness and zeal.
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The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF ELIJA, CROSS AND MOSES
SER: Let us all stand together with joy and hope, and pray,
"Lord, hear our prayer."
ALL: Lord, hear our prayer. (Repeat after each prayer).
SER: Lord, in Your loving kindness / You accepted the laws
and prophets / and fulfilled them. Help us to see You in our superiors / and listen to their orders. Let us pray.
SER: Lord, help us to serve You throughout our lives / with the
same enthusiastic diligence of Elijah / and courage of Moses. Let
us pray.
SER: Lord, you transfigured on Mount Tabor / and strengthened Your beloved disciples who were terrified. Enable us to joyfully welcome You / when You come in glory / on the day of
judgment. Let us pray.
SER: Lord, we beseech You / to teach our political leaders / to
relinquish all means of violence / and to lead all people in the
ways of love, compassion and peace. Let us pray.
SER: Lord, bless our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the
head of the universal Church / our Major Archbishop Mar ...
(Name) / the father and of our Syro-Malabar Church / Our
Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our diocese /
Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops / to
lead us to our heavenly home / as Moses led the chosen race to
the promised land. Let us pray.
SER: Lord, our hope and resurrection, / make us worthy to assemble on Your right side / when You come with the sign of the
cross / on the clouds of heaven. Let us pray.
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
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ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Jesus Christ, the promise of prophets / and the fulfillment
of the old covenant / bless us to receive You in the company of
saints / when You come with sign of Your cross / seated on the
clouds of heaven / with all Your angels. Make us, who actively
participate in Your paschal mystery, / heirs to Your heavenly
kingdom. The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
SEASON OF DEDICATION OF THE CHURCH
SER: Let us joyfully contemplate / on the future glory of the
Church and pray, "Lord, make us partners in Your glory."
ALL: Lord, make us partners in Your glory. (Repeat).
SER: O Lord, You lead the Church to everlasting glory / by
staying constantly with her / according to Your promise, "I will
be with you / till the end of the ages." Let us pray.
SER: Lord, bless our Holy Father Pope Mar ... (Name) / the
head of the universal Church / our Major Archbishop Mar ...
(Name) / the father and of our Syro-Malabar Church / Our
Bishop Mar ... (Name) / the father and head of our diocese /
Archbishop Mar …, Bishop Mar …, and all other bishops as successors of the apostles / in leading the Church safe / to the heavenly Jerusalem. Let us pray.
SER: Lord, You love Your Church / and offer Yourself a sacrifice / to make her Your pure and most chaste spouse. Let us pray.
SER: Lord, You invited us to take our crosses daily and to follow you, so that we may be partakers in Your glory / that was
Yours even before the creation of the world. Let us pray.
SER: Lord, You established the Church as the sign of salvation / and the harbor of peace / so that all people may find everlasting peace in You / and proclaim You as Savior. Let us pray.
SER: Let us commend ourselves and one another to the Father,
to the Son, and to the Holy Spirit.
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ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: O Jesus, You offered Yourself as a sacrifice on Calvary /
so that the Church may become Your spotless bride. Be pleased
in this congregation / which is being nourished by Your precious
Body and Blood. Help us to remain one with You / as You remain one with the Father / in the love of the Holy Spirit. Grant us
the grace of perseverance / as we are awaiting a life of everlasting joy. The Lord of all, forever.
ALL: Amen
(See Page 336)
MEMORIAL OF THE DEAD
SER: Let us all stand together with faith and hope / and pray,
"Lord, we beseech You."
ALL: Lord, we beseech You. (Repeat after each prayer).
SER: Lord, we beseech You to welcome to eternal joy / our departed brother (sister) / who became worthy of heaven through
baptism. Let us Pray.
SER: Bless our brothers and sisters, who are experiencing sorrow in purgatory, to receive eternal joy. Let us pray.
SER: We beseech You to be merciful / to forgive the debts of
the dead / through the passion of Jesus Christ. Let us pray.
SER: May our brothers and sisters, who died in the hope of resurrection, be made worthy to participate / in the glory of the resurrection of Jesus Christ. Let us pray.
SER: Bless our brothers and sisters, who were nourished by the
Body and Blood of Christ, and who are in the sleep of death, be
given eternal life. Let us pray.
SER: May we receive the grace to resurrect / at the day of judgment / in radiance surpassing that of the sun. Let us pray.
SER: May we reach the kingdom of heaven, which has been
prepared from the beginning of the world for all the just. Let us
pray.
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SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
ALL: Lord our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord our God, we humbly pray to You. Fill us with Your
graces. Forgive the debts of our beloved dead / and crown them
with eternal glory. The Father, the Son, and the Holy Spirit, / the
Lord of all, forever.
ALL: Amen
--------------------------AFTER THE KAROZUTHA
SER: Bless us, O Lord. Brothers and Sisters, bow your heads for
the imposition of hands / and receive the blessing.
(Everybody bows. The celebrant bows and says the following prayer in a low voice.)
(On Sundays and Feast Days)
CEL: Lord, Almighty God! Yours is the Holy Catholic Church /
the flock, redeemed through the passion and suffering of Your
Anointed Son. Through the Grace of the Holy Spirit / who is one
in Divine Being with You / the orders of true priesthood are conferred / by the imposition of hands. In Your great mercy, You
have made us worthy / - weak and lowly though we are - / to be
distinctive members of Your mystical body, the Church / to minister to the faithful. Lord, fill us with Your mercy and grace / and
pour forth Your blessings through our hands. May Your mercy
and blessings be on us / and on this Your chosen people.
(On weekdays and during Lent)
CEL: Lord, our God, extend Your merciful right hand / over the
universal and apostolic Church. Protect it from every danger /
visible and invisible. In Your compassion / make us worthy to
minister in Your presence / with devotion, diligence, and purity.
(Resuming a straight posture, the celebrant prays in a
loud voice)
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CEL: Merciful God! Bless us. Grant that all of us, as one body /
may properly please You throughout our lives, by works of justice, that reconcile us with You. Make us worthy to offer You
never-ending praise, / homage, thanksgiving, and adoration. The
Father, the Son, and the Holy Spirit, / Lord of all, forever.
ALL: Amen
SER: Let all, who have been baptized / and sealed with the sign
of life / participate in these holy mysteries / attentively and devotedly.
HYMN OF THE MYSTRIES
(Offertory collection is taken at this time.
All sit during collection)

കർത്താവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെപ്പട്ടു.
മിശിഹാ കർത്താവിൻ, തിരുെമയ് നിണവുമിതാ
പാവന ബലിപീേഠ, േസ്നഹഭയങ്ങേളാടണയുകനാ
മഖിലരുെമാന്നായ് സന്നിധിയിൽ
വാനവനിരെയാടു േചർേന്നവം,
പാടാം ൈദവം പരിശുദ്ധൻ
പരിശുദ്ധൻ, നിതയ്ം പരിശുദ്ധൻ.

ദരിദര്ർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകും
മിശിഹാ കർത്താവിൻ ...
Karththaavil njaan druddamaayi Saranappettu
Misihaa karthaavin thiru mey ninavumithaa
Paavana balipeedee,
sneeha bhayangaloo tanayauka naam
Ahkilaru monnaayi sannidhiyil,
vaanva nirayodu cheernneevam
Paadam daivam parisudhan, parishudhan,
nithyam parisudhan.
Daridrar bhakshichhu thruptharaakum.
Misihaa karththaavin …

To Page 339
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OR ENGLISH SONG
"In the Lord I put my firm trust"
Here is our Lord's precious Body and Blood
With love and respect / Let us gather by this altar
Let us all join with the heavenly choir
And sing, God is Holy / Holy, Holy forever.
"The poor will eat and be satisfied"
Here is our Lord's …
-------------------------------WASHING OF THE HANDS
CEL: May God the Lord of all, wash away the stains of our
debts and sins in the ocean of His mercy.
ALL: And may the Lord wipe away the stains of our sins
through His compassion.
OFFERTORY
(The celebrant brings the gifts from the Bethgazza to the
altar, he taking the chalice in his right hand and the paten
in his left, crosses his hands and raises them).
CEL: We will praise Your adorable Trinity, always and forever.
ALL: Amen.
CEL: May Christ who sacrificed Himself for our salvation, /
and commanded us to celebrate the memory of His passion, /
death, burial and resurrection, / accept this Qurbana from our
hands / through His grace and mercy. Amen.
CEL: By Your command, (Celebrant strikes at the base of
the chalice three times with the paten) O Lord, our God /these
glorious, holy, life-giving and divine mysteries are set forth /
and arranged on Your holy altar / until the glorious second
coming of Christ from heaven. Glory and honor / thanksgiving and adoration be Yours / now, always and forever.
ALL: Amen.
--------------------------------
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(The celebrant prays at the Bema facing the congregation).
CEL: Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit.
Let there be the commemoration of the Blessed Virgin Mary,
Mother of God at this holy altar.
ALL: From the eternity and forever, Amen. Apostles and
friends of the only begotten Son of God, pray for peace in the
world.
CEL: Let the people of God proclaim: Amen, Amen. Let us celebrate at this altar / the memory of our Father in faith / St. Thomas
the Apostle, together with the just who have triumphed, and the
martyrs who have been crowned in glory.
ALL: The mighty Lord is with us. Our King is with us. Our God
is with us. The Lord of Jacob is our Help.
CEL: All the departed, the little in company with the great: sleep
in You / in the hope that / through Your glorious resurrection /
You will raise them again in glory.
ALL: Open your hearts before Him. By prayer, fasting, and
contrition, / let us find favor with the Father, the Son and the
Holy Spirit.
OR SONG

അനുസ്മരണ ഗീതം
കാർമി: താതനുമതുേപാലാത്മജനും ദിവയ്, റൂഹാ ം സ്തുതിെയന്നും
ൈദവാംബികയാകും, കനയ്ാമറിയെത്ത
സാദരേമാര്ത്തീടാം, പാവനമീബലിയില്.
സമൂഹം: ആദിയിേലേപ്പാല്, എെന്നേന്നക്കും ആേമ്മനാേമ്മന്
സുതനുെട േപര്ഷിതേര, ഏകജേസ്നഹിതേര
ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാന്, നിങ്ങള് പര്ാർഥിപ്പിന്.
കാർമി: സർവരുെമാന്നായ് പാടീടെട്ട, ആേമ്മനാേമ്മന്
മാർേത്താമ്മാെയയും, നിണസാക്ഷികെളയും
സല്ക്കർമികേളയും, ബലിയിതിേലാര്ത്തീടാം.
സമൂഹം: നമ്മുെട കൂെട ബലവാനാകും, കര്ത്താെവന്നേന്നക്കും
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രാജാവാം ൈദവം, നേമ്മാെടാെത്തന്നും
യാേക്കാബിന് ൈദവം, നമ്മുെട തുണെയന്നും.
കാർമി: െചറിയവെരലല്ാം വലിയവെരാപ്പം, കാത്തുവസിക്കുന്നു
മൃതെരലല്ാരും നിന്, മഹിേതാത്ഥാനത്തില്
ശരണം േതടുന്നു, ഉത്ഥിതരായിടുവാന്.
സമൂഹം: തിരുസന്നിധിയില് ഹൃദയഗതങ്ങള്,
െചാരിയുവിെനെന്നേന്നക്കും
േനാമ്പും പര്ാർഥനയും, പശ്ചാത്താപവുമായി
തര്ീതവ്െത്ത േമാദാല്, നിതയ്ം വാഴ്ത്തീടാം.
CEL: Thathanu mathupool athmajanum divya
Ruhaykum sthuthiyennum,
Daivambikayakum, knaya mariyathe
Sadaramorthidaam, paavana mee baliyil.
ALL: Adiyilepol ennannekum, ammenaammen
Suthanude preshithare, ekaja snehithare
Santhi labhichiduvan, ningal prarthippin.
CEL: Sarvaru monnai padidatte, ammenammen
Mar Thomayeyum, nina sakshikaleyum
Salkarmmikaleyum, baliyithil orthidam.
ALL: Nammude koode balavanakum,
Karthavennannekkum
Rajavam daivam, nammo dothennum
Yakobin daivam, nammude thunayennum.
CEL: Cheriyavarellam valiyavaroppam,
Kathu vasikkunnu
Mrutharellarum nin, mahitho-thanathil
Saranam thedunnu, uthitharayiduvan.
OR ENGLISH SONG
CEL: Glory be to the Father, the Son, / and the Holy Spirit.
Let us remember Virgin Mary,
Mother of God at this holy altar.
ALL: As it was in the beginning now and / ever shall be, Amen.
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Apostles and friends of the / only begotten Son of God
pray for the peace in the world.
CEL: Let the people of God proclaim: / Amen, Amen.
Let us celebrate the memory of / our Father St. Thomas,
All the just who have triumphed and
the martyrs who have been crowned in glory.
ALL: The mighty Lord is with us, / Our King is with us,
Our God is with us, / The Lord of Jacob is our help.
CEL: All the departed, both the great and
small, have fallen asleep in You
In the hope that through / Your glorious resurrection
You will raise them again in glory.
ALL: Open your hearts before Him.
By prayer, fasting, and penance,
Let us find favor with the Father,
the Son and the Holy Spirit.
-------------------------(The celebrant bows down and says this prayer in a
low voice)
CEL: Lord, our God! Grant that we may enter the Holy
of Holies / with clean hearts and pure conscience. May we
stand before your altar with devotion, diligence and purity. Make us worthy to offer You sacrifices, both rational
and spiritual in true faith.
ALL STAND
CREED
CEL: (With open arms) We believe in One God, the Father almighty,
ALL: Creator of all things / visible and invisible, and in one
Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, the first born of
all creatures, born of the Father before all ages, and not made,
true God from true God, consubstantial with his Father. Through
Him the worlds were formed / and all things were created. For
the sake of us men / and for our salvation / He came down from
heaven; and became incarnate by the Holy Spirit / and became
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man, and was conceived / and born of the Virgin Mary. He suffered and was crucified / in the days of Pontius Pilate / died and
was buried; and on the third day rose again / as it is written. He
ascended into heaven / and sits at the right hand of his Father. He
will come again / to judge the dead and the living. We believe in
one Holy Spirit; the spirit of truth, who proceeds from the Father
and the Son / the life giving Spirit. We believe in one, holy,
catholic, and apostolic Church. We confess one baptism for the
remission of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
CEL: (Towards the server) May God, the Lord of all, strengthen
You + to sing His praises.
SER: (Facing the Congregation) Let us pray; peace be with us.
Let us pray for the memory of our fathers / the patriarchs and the
bishops / and for all priests, deacons / young men and virgins /
our parents, brothers and sisters / sons and daughters. Let us remember all the rulers who love Christ / and are faithful to Him /
and all who have departed from this world in true faith. Through
the grace of Christ / may this sacrifice obtain for us help / salvation and life everlasting / in the Kingdom of heaven.
(Celebrant approaches the altar making three deep bows,
while praying in low voice.)
CEL: I give You thanks, O God / Lord of heaven and
earth / the Father, the Son, and the Holy Spirit. Though I
am a sinner / in Your mercy You have made me worthy to
offer You / the glorious, life-giving and divine mysteries of
the Body and Blood of Your Anointed One. I celebrate
these divine mysteries for the people, Your flock / for the
remission of their debts, the forgiveness of their sins, the
salvation of their souls, the reconciliation of the whole
world, and for peace and tranquility of all the Churches.
(The celebrant approaches the altar. He bows down and
reverently kisses the altar in the middle, on the right side
and on the left side. Coming back to the middle of the altar
he says:)
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CEL: Bless, O Lord!
(Turning towards the assembly with hands extended)
CEL: Pray for me, brothers and sisters / that this Qurbana may
be fulfilled through my hands.
ALL: May God the Lord of all, / strengthen you to fulfill His
Will. May He accept this Qurbana / and be pleased with the sacrifice / You offer for yourself, for us, / and for the whole world.
Amen.

ANAPHORA
(Of Saints Addai and Mari, the disciples of St. Thomas the
apostle).
CEL: (Recites the First G'hantha prayer with closed palms and
bowed head.) Lord, Our God, we thank You for the abundant
graces / You have showered on us. For, though we are sinful and
weak / through Your infinite mercy / You have made us worthy
to be ministers / of the sacred mysteries of the Body and Blood /
of Your Anointed One. We implore You to strengthen us / to
celebrate with deep love and true faith / these gifts that You have
given us.
(The celebrant kisses the altar, crosses his hands over his
chest and prays:)
CEL: We offer you praise and honor, worship and thanksgiving.
(The celebrant crosses himself) Now, + always and forever.
ALL: Amen
(The celebrant blesses the people)
CEL: Peace + be with you.
ALL: With you and with your spirit.
(One of the servers receives the sign of peace from the celebrant and offers peace to the other servers and the assembly).
SER: (Facing the congregation) My brothers and sisters, give
peace to one another / in the love of Christ. Let us thank the
Lord / and entreat Him with pure and contrite hearts. Let us stand
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with due reverence / and be attentive to the awe-inspiring mysteries being celebrated here. The priest (bishop) is imploring that /
peace may flourish through his intercession. Bowing our heads,
let us lift up our thoughts to heaven, and pray fervently and devotedly / in your hearts. Peace be with us.
(During the above prayers, celebrant recites in a low voice).
Lord! Mighty God! In Your mercy, help me in my weakness.
By Your grace make me worthy to offer before You, this living and holy sacrifice for the good of this congregation and
for the praise of Your adorable Trinity. Lord of all, forever.
(The celebrant removes the 'Sosappa' that is covering the
holy mysteries and arranges it around them).
Lord, by Your grace, You have made me worthy of Your
Body and Blood. May I also find favor in Your presence on
the day of judgment.
(The server brings the incense, celebrant blesses it with the
following prayer in a low voice).
May this incense. which we offer in honor of the Father, the
Son and the Holy Spirit, + be blessed in the name of Your
glorious Trinity. May this find favor with You / and obtain
forgiveness of sins for Your flock.
(The celebrant incenses the altar)
--------------------------------കാർമി:
മിശിഹാ കര്ത്താവിന് കൃപയും / ൈദവപിതാവിന് േസ്നഹമതും
റൂഹാതന് സഹവാസവുമീ, + / നേമ്മാെടാത്തുണ്ടാകെട്ട.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: ഉയരങ്ങളിേലക്കുയരെട്ട, / ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങള്
ഉയരങ്ങളിേലക്കുയരെട്ട / ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങള്.
സമൂഹം: പൂർവപിതാവാമബര്ാഹം
ഇസഹാക്ക്,യാേക്കാെബന്നിവര്തന്
ൈദവേമ, നിതയ്ം ആരാധയ്ന്, / രാജാേവ, നിന് സന്നിധിയില്.

345

കാർമി: അഖിലചരാചരകര്ത്താവാം
ൈദവത്തിനു ബലിയര്പ്പിപ്പൂ.
സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം
നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം.
CEL: Misiha karthaavin krupayum,
Daivapithaavin sneeha mathum
Roohathan sahavasavumee, / Nammotothuntaakattee.
ALL: Amen.
CEL: Uyarangalilee kkuyaratte, /
Hrudaya vikaara vichaarangal.
Uyarangalilee kkuyaratte, / Hrudaya vikaara vichaarangal.
ALL: Poorava pithaavam Abraham
Isahak yakkob ennivar than
Daivame nithyam aaradhyan / Raajaave nin sannidhiyil.
CEL: Akhila charachara karthavam
Daivathinu baliyarppippoo.
ALL: Nyayavu-manathu yuktavumaam. (2)
OR ENGLISH SONG
CEL: Grace of our Lord Jesus / The love of God the Father
And the fellowship of the Holy Spirit
Be with us all, + / Always and forever.
ALL: Amen
(The celebrant prays with hands extended)
CEL: May your thoughts rise up to the heavens (2)
ALL: God of Abraham God of Isaac / God of Jacob
To your presence / Most adorable king.
CEL: Let us offer this Qurbana / To God the Lord of all
ALL: It is right and just indeed / It is right and just indeed.
(If there is no song)
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CEL: The grace of Our Lord Jesus Christ, The love of God the
Father, And the fellowship of the Holy Spirit / be with us all,
now, + always and forever.
ALL: Amen
(Raising the hands to the heaven)
CEL: Let your minds be on high.
ALL: Towards you, God of Abraham / Isaac, and Jacob! O,
Glorious King!
CEL: The Qurbana is offered to God, the Lord of all.
ALL: It is right and just.
(The celebrant says the following prayer in a low voice.)
Lord! Free our minds from every impurity, evil-doing /
jealousy, deceit, and hatred. Instill in us, through Your
mercy, / love and unity among ourselves / and with all the
other people. Grant us the confidence to celebrate with
hope / this sacred and life giving holy sacrifice.
------------------------(After the song).
SER: Peace be with us.
(Recites the Second G'hantha with closed palms
and bowed head).
CEL: Lord of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit! The
adorable name of your most Blessed Trinity / is worthy of honor
from every mouth / thanksgiving from every tongue / and praise
from every creature. For, in Your great kindness / You created
the world and everything in it / and showed humanity Your immense mercy. Multitudes of heavenly hosts / and thousands upon
thousands of holy angels / and hosts of spiritual ministers of fire
and spirit / bow down and adore You, O Most High! And they
glorify Your name / and offer You worship / together with the
holy Cherubim and Seraphim.
(The celebrant kisses the altar. He prays with extended
hands).
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കാർമി: (ഗാനം) ഒന്നായ് ഉച്ചസവ്രത്തിലവര്
തിരുസന്നിധിയില് അനവരതം, / സ്തുതിഗീതങ്ങള് പാടുന്നു (2).
സമൂഹം: ൈദവം നിതയ്മഹതവ്ത്തില് / കര്ത്താെവന്നും പരിശുദ്ധന്,
ബലവാനീശന് പരിശുദ്ധന് / മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു,
മന്നവനവനുെട മഹിമകളാല് / ഉന്നതവീഥിയിേലാശാന,
ദാവീദിന് സുതേനാശാന / കര്ത്താവിന് തിരുനാമത്തില്,
വന്നവനും യുഗരാജാവായ് / വീണ്ടും വരുേവാനും ധനയ്ന്,
ഉന്നതവീഥിയിേലാശാന, ഓശാന.
CEL: Onnay ucha swarathilvar / Thirusannidiyil anavaratham,
Sthuthi giithangal paatunnu (2).
ALL: Daivam nithya mahathwathin / Karthavennum parisudhan,
Balavaniisan parisudhan. / Mannum vinnum nirayunnu,
Mannavanavanude mahimakalaal / Unnatha veedhiyilosaana
Daaviidin Suthanoosana / Karthavin thiru naamathil,
Vannavanum Yugaraajavaay / Viintum varuvoonum dhanyan
Unnatha veedhiyiloosaana, oosaana.
OR ENGLISH SONG
CEL: Praising You with a loud voice unceasingly,
They proclaim.
ALL: Holy be the Lord, God forever / Holy be the mighty one
Heaven and earth are filled with His glory.
Hosanna in the highest / Hosanna to the Son of David.
Blessed is who comes / And comes again
As the King of Ages is great / Hosanna in the highest.
(If there is no song).
CEL: Praising You with a loud voice unceasingly, They proclaim in one voice:
ALL: Holy, holy, holy Lord, the mighty God. Heaven and earth
are filled with Your glory. Hosanna in the highest. Hosanna to
the Son of David; blessed is he / who came and is to come / in the
name of the Lord. Hosanna in the Highest.
(The celebrant kisses the altar and says the following
prayer in a low voice.)
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God the Father, You are holy. You alone are the true Father!
All Fatherhood in heaven and on earth comes from you. Eternal Son, You are holy. Everything was created through You.
Holy Spirit, You are Holy. Everything is sanctified through
You.
Woe to me! I am dismayed! For, my lips are unclean. And I
live in the midst of people with unclean lips. My eyes have
seen the King, the almighty Lord. How awe-inspiring is this
place / where today I have seen the Lord face to face! This is
none other than the House of God! Lord, may your mercy be
on us. Clean us who are unclean and sanctify our lips. Lord,
enjoin the hymns of us, who are feeble, with the praises of the
Seraphim and the Archangels. Praise be to your mercy that
has unified the inhabitants of heaven and earth.
---------------------------------(The celebrant recites the Third G'hantha with closed
palms and bowed head).
CEL: Lord, Our God! Together with the heavenly hosts we give
You thanks. We glorify and bless God the Word, hidden offspring from your bosom. He is Your own likeness and splendor /
and the Image of Your own Being. Setting aside His equality
with You, He emptied Himself, taking the form of a servant /
born of a woman / he became a complete human being / with a
rational, intelligent, and immortal soul, and a mortal body. He
subjected Himself to the law / in order to redeem those who were
under the law. He left for us the memorial of our salvation / this
redemptive mystery / which we now offer before You.
BELL
CEL: Lord, our God! We commemorate the passion of Your
beloved Son / as He taught us. On the night He was handed over /
Jesus took bread (takes the paten with both hands) in his pure and
holy hands / Lifted up His eyes to Heaven (raises his eyes towards heaven) to You, the adorable Father / Blessed it, +++ /
Broke it / and Gave it to the disciples, saying: "This is my
Body / which is broken for You for the forgiveness of sins.
Take this all of you and eat it."
ALL: Amen

(BELL)
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CEL: Likewise, taking the cup, (He takes it with both hands) He
gave thanks / blessed it, +++ and gave it to them saying: "This is
my blood of the new covenant / which is shed for many / for
the forgiveness of sins. Take this all of you and drink from it"
(BELL)
ALL: Amen
CEL: “Whenever You gather together in my name, do this in
memory of me”.
(All bow in reverence)
CEL: (Continues the third G’hantha). Lord, as You have commanded us / we Your humble, weak, and distressed servants / are
gathered together in Your presence. You have showered upon us
such great blessings / for which we can never thank You enough.
To make us share in your divine life / You assumed our human
nature / restored us from our fallen state / and brought us from
death to life eternal. Forgiving our debts / You sanctified us sinners / enlightened our minds / defeated our enemies / and glorified our frail nature by Your immense grace.
CEL: We give You glory and honor / thanksgiving and adoration / for all Your favors and graces / You have granted us.
(Celebrant signs the mysteries) Now, + always, and forever.
ALL: Amen
SER: Pray in your hearts. Peace be with us.
CEL: (Extending his hands) For the Supreme Pontiff Pope …,
the ruler and head of the universal Church / for the Major
Archbishop Mar ….., the father and head of our Church / for our
bishop Mar ….., the father and head of the diocese, for
Archbishop Mar …, Bishop Mar …, / for all bishops, priests /
consecrated persons, lay missionaries / for the entire holy Catholic Church / and for the rulers, and all those who are in authority /
Lord, Mighty God, receive this Qurbana.
ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.
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CEL: For the honor and glory of all the prophets / disciples, martyrs / confessors and all the just and holy fathers / who have
found favor in your presence / Lord, receive this Qurbana.
ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.
CEL: For all those who suffer and are in distress / the poor and
the oppressed / the sick and the afflicted / for all those who have
departed from us in your name / for this Your people who await
Your mercy with great hope / and for me Your unworthy servant / Lord, receive this Qurbana.
ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.
(Celebrant recites the Fourth G'hantha with closed palms
and bowed head).
CEL: Lord, Our God, as You taught us / we offer You the Body
and Blood of Your Anointed One / on this pure and holy altar.
May we invoke in this memorial celebration / the sacred memory
of Mary, the Virgin Mother of God / and of the just and holy Fathers who found favor in Your presence / through Your infinite
mercy.
Grant us Your peace and tranquility / all the days of our lives.
Let all the people on earth know that / You alone are the true
God, the Father / and that You sent Your beloved Son Jesus
Christ.
May all the people know that / Christ, our Lord and God / in
His life giving Gospel / came and taught us the way of purity /
and sanctity of the prophets and apostles / martyrs and confessors / doctors and bishops / priests and deacons / and all the children of the holy Catholic Church / who have been signed with the
living and life-giving seal of baptism. (+ Celebrant marks the
altar with the sign of the cross).
Lord, we Your humble, weak, and distressed servants / having
received Your example from generation to generation / have
come together in Your name / and stand in Your holy presence /
rejoicing and glorifying. We commemorate and celebrate these /
great, awesome / holy, life-giving / and divine mystery of the
passion, death, burial / and resurrection of our Lord and savior
Jesus Christ.

351

SER: Let us pray in silence and reverence. Peace be with us.

(BELL)
(The celebrant holds his right hand crossed over his left
over the sacred mysteries in the sign of the cross).
CEL: Lord, our God, / May Your Holy Spirit descend on this
Qurbana.
May He dwell on this Qurbana of Your servants / and bless
and sanctify it. May this Qurbana grant us / remission of our
debts / forgiveness of our sins / great hope in the resurrection of
the dead / and new life in Your heavenly kingdom / with all those
who have found favor in Your presence.
Lord, Our God! We offer You unending praise / for Your glorious and ineffable plan for our salvation. We offer You thanksgiving with joy and hope / in Your Church redeemed by / the precious blood of Your Anointed One.
(Celebrant kisses the altar).
CEL: We offer glory and honor / thanksgiving, and worship / to
Your living, holy, and life-giving name. Now, (+The celebrant
blesses the mysteries) always and forever.
ALL: Amen
(ALL KNEEL)
CEL: Have mercy on me, O God / in your loving kindness.
ALL: In Your great compassion, wipe away my sins.
----------------------------(Blessing of the incense).
CEL: Lord of fragrance and spices / may this incense and our
prayers be pleasing to You / just as the incense that Aaron,
the High Priest / offered You in the tent of the Ark of the
Covenant. The Father + the Son, and the Holy Spirit. Lord of
all, forever.
(The celebrant stretches his hands towards the server. While
the server incenses the celebrant, he prays in a low voice).
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CEL: O Lord our God, wash me from my iniquities / and fill
me with the divine fragrance of Your love. O Good Shepherd,
who searched and found us who were lost. Forgive me all my
sins and offenses, known and unknown to me.
(Raising his right hand over the server).
CEL: Lord our God, fill with fragrance this server / who
stands in front of Your glorious and sacred altar.
(Stretching his hand over the congregation).
CEL: Lord our God, fill with fragrance this assembly / that is
awaiting Your mercy with hope.
(Stretching his hand towards the altar).
CEL: Lord our God, fill with fragrance the propitiatory Body
and Blood of Christ and this altar, Your throne and image of
the holy sepulcher of Jesus Christ.
-------------------------------CEL: (Raising his hands) Bless us, O Lord. May Your mercy
draw us near to these glorious / sacred, life-giving, and divine
mysteries / though truly we are unworthy.
(The celebrant kisses the altar, with his hands held to his
chest in the form of the cross. He raises the Host and says)
CEL: O, Lord, Jesus Christ! May there be glory to your name /
and worship to Your majesty forever. For, this living and lifegiving bread / has come down from heaven / and gives life to the
whole world. Whoever eats this bread will not die, but will receive remission of sins, attain salvation, and live forever.
(BELL)
SONG
ഗായകർ: ǌാൻ സവ്ർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു.
സമൂഹം: രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയിച്ച, ദിവയ്രഹസയ്മിതാ:
സവ്ർഗത്തിൽനിന്നാഗതമാം, ജീവൻ നല്കിടുമപ്പം ǌാൻ;
േസ്നഹെമാെടെന്ന ൈകെക്കാൾേവാ-,
െനന്നിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും; േനടുമവൻ, സവ്ർഗം നിശ്ചയമായ്.

353

ഗായകർ: നിെന്റ തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റുന്ന ശുശര്ൂഷകന്മാർ
സമൂഹം: േകര്ാേവ സര്ാേപ്പന്മാരുന്നത ദൂതന്മാർ / ബലിപീഠത്തിങ്കൽ,
ആദരേവാെട നി ക്കുന്നു; / ഭയഭക്തിെയാെട േനാക്കുന്നു;
പാപകടങ്ങൾ േപാക്കിടുവാൻ / കർത്താവിൻ െമയ് വിഭജിക്കും
ൈവദികെന വീക്ഷിച്ചീടുന്നു.
CHOIR:
Njaan swargathil ninnirangiya jiivanulla appamaakunnu.
ALL: Rakshaka niisoothan / sishyare ariyichcha
divya rahasyamithaa / Swargathil ninnaagathamaam,
jiivan nalkitu mappam njaan / Sneehamotenne kaikkolvoo,
nennil nithyam jiivikkum / Neetumavan,
swargam nichchayamaay.
CHOIR: Ninte thiruvishtam niraveettunna susruushaknmaar
ALL: Kroove sraappenmaar / unnatha duuthanmaar
Balipiithaththinkal, / aadaravode nilkunnu
Bhaya bhakthiyode nookkunnu / Papa katangal pookkituvaan
Karthavin mey vibhajikkum / Vaidikane viikshi chchiitunnu.
OR ENGLISH SONG
CHOIR:
“I am the living bread which comes down from heaven.”
ALL: Our savior revealed to His disciples
“I am the bread that came down from high
He who comes to me and receives with love
Will live surely in me forever
And will inherit the kingdom of heaven.”
CHOIR: “All the ministers who do His will"
ALL: The Cherubim, the Seraphim, and the Archangels
Stand and observe with awe and reverence
The priest who breaks and divides the body
Of Christ, for forgiveness of sins.
(If no song, recite the following prayer)
ALL: "I am the living bread / that has come down from
heaven. I am the bread / that has come down from on high.
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Whoever approaches me / and receives me with love, will
live in me forever / and will inherit the kingdom of
heaven;" This is the mystery revealed to the disciples by
our Savior. All the ministers / who do His Will, / the
Cherubim, the Seraphim, and the Archangels / stand before
the altar / with awe to observe the priest (the bishop) /
breaking the Body of Christ / for the remission of sins.
Open to us O Lord, the gates of justice. Merciful Lord, who
calls sinners to You / and opens the doors for the penitent,
may we enter into Your presence / and sing Your praises
day and night.
(The celebrant says the following prayers in a low voice
while the above hymn is being sung).
CEL: Lord, our God, we approach these sacred mysteries / with true faith in your name. Through Your great favor and mercy / we break and sign the Body and Blood of
Your Son and Our Lord, Jesus Christ. In the name of the
Father, + the Son, and the Holy Spirit. Forever.
(The celebrant divides the Host in two. As he signs the
chalice with the broken Host in his right hand, he says)
The precious Blood of our Lord Jesus Christ / is signed
with His life-giving Body. In the name of the Father, +
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
(The celebrant now signs the half of the Host on the
paten with the half of the Host in his right hand. As he
does that, he says).
The Sacred Body of Our Lord Jesus Christ / is signed
with His propitiatory Blood. In the name of the Father, +
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
(Holding both pieces of the divided Host together over
the chalice, he says)
These glorious, life-giving, holy, and divine mysteries /
have been set apart, sanctified, perfected, / commingled
and united with each other / in the adorable and exalted
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name of the most glorious Trinity / the Father, the Son
and the Holy Spirit. Lord, our God / through these holy
mysteries / may the holy Church here and everywhere /
and all of us obtain remission of debts / forgiveness of
sins / hope for resurrection / and new life in the kingdom
of heaven. Now, always, and forever.
(The celebrant places the two halves on the paten one
upon the other cross-wise so that the broken end of the
particle below faces the chalice, and the particle above,
the priest. Then he bows and with his right thumb makes
the sign of the cross on his forehead. Then he unfolds
the veil, which is wrapped around the sacred mysteries
and says:)
Praise to You, Our Lord, Jesus Christ. For although I am
unworthy / in Your mercy You ordained me the minister
and mediator of these glorious / life-giving, holy, and divine mysteries. By Your grace, make me worthy for the
remission of debts and forgiveness of sins. Amen.
(The celebrant bows, he crosses himself and says the following prayer in a loud voice.)
----------------------------CEL: The grace of our Lord Jesus Christ / the love of God the
Father / and the fellowship of the Holy Spirit / be with us all /
now, + always and forever. (The celebrant signs himself)
ALL: Amen.
SER: Let us approach the mysteries of the Precious Body and
Blood of our Savior / with reverence and respect. With the hope,
arising from repentance / let us turn away from wrong-doing /
repent of our sins / and forgive the trespasses of our brothers and
sisters. Let us pray to God, the Lord of all / for mercy and forgiveness.
ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: Let us cleanse our hearts / turning away from dissensions
and conflicts.
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ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: Let us free our souls / from enmity and hatred.
ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: Let us receive the Holy Qurbana / and be sanctified by the
Holy Spirit.
ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: Let us receive these sacred mysteries / in peace and unity
with one another.
ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: O Lord! May these sacred mysteries be / for the resurrection of our bodies / and the salvation of our souls.
ALL: May they be the source of life everlasting. Amen.
---------------------------------------(While the above prayer is being said, the celebrant says
the following prayer in a low voice)
Blessed are You, O Lord, God of our Fathers / and glorious is Your name. For, You did not deal with us in accordance with our sins; / rather, in Your great mercy You
saved us from the power of darkness. You invited us into
the kingdom of Your Beloved Son and Our Lord, Jesus
Christ. Through Christ, You destroyed the strength of
death / and bestowed upon us eternal life.
Let there be praise, honor, thanksgiving, and worship to
You / to Your only begotten Son / and to the Holy Spirit.
Now, always, and forever.
(The celebrant bows and says the following prayer in a
low voice).
Lord, Our God, in Your mercy / forgive the sins and offences of Your servants. Sanctify our lips to praise You,
O Most High, together with all the saints in the kingdom
of heaven.
----------------------------------------
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SER: Let us pray. Peace be with us.
(The celebrant says in a loud voice with his hands extended)
CEL: Lord, our God, make us worthy to be in Your presence /
with the confidence You have mercifully bestowed on us. Enable
us to stand in Your presence / with cheerful face and pure hearts.
Calling upon You together, we pray:
CEL: Our Father in heaven
ALL: Holy be Your name, Your kingdom come, Your will be
done on earth / as it is in heaven. Give us this day the bread we
need / and forgive us our debts and sins / as we have forgiven
those who offended us. Do not let us fall into temptation / but
deliver us from evil. For Yours is the kingdom / the power and
the glory / forever and ever. Amen.
CEL: Lord, God Almighty! Fullness of all Goodness! Our Merciful Father! We entreat You for Your mercy. Do not lead us to
temptation. Deliver us from the evil one and his hosts. For,
Yours is the kingdom / the might, the power and the dominion /
in heaven and on earth. Now, + always and forever. (The celebrant signs himself)
ALL: Amen
CEL: Peace + be with you. (The celebrant blesses the people)
ALL: With You and with your spirit.
(Stretching his right hand over the gifts)
CEL: The Holy Qurbana is for the holy people.
ALL: God, the Father alone is Holy. God, the Son alone is
Holy. God, the Spirit alone is Holy. Glory be to the Father, the
Son,/ and the Holy Spirit forever. Amen.
SER: Let us praise the Living God.
ALL: Let there be eternal praise to Him in the Church. Let His
blessings and mercy be on us at all times.
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(The celebrant taking the Sacred Host in his hands, recites in a low voice the following prayer)
O Lord! Let not Your body bring me condemnation / but
rather remission of debts and forgiveness of sins.
(Celebrant receives the Body. He takes chalice saying)
O heavenly groom! You prepared the cup of Your most
Precious Blood for the guests at your banquet.
(Celebrant receives the Blood) You allowed me, sinful as
I am, to partake of that cup. Glory be to You for ever, for
Your ineffable love. Amen.
CEL: May the grace of Our Lord Jesus Christ who gives us life, /
be made perfect in us + / through His mercy. (The celebrant
blesses the people).
ALL: Always and forever. Amen.
SER: Brothers and Sisters, the holy Church invites You / to receive the Body and Blood of the Son of God / with faith in the
heavenly kingdom.
(The celebrant while giving communion says)
May the Body and Blood of Christ be unto the forgiveness of sins and eternal life.
(The people receive Holy Communion)
(After the Holy Communion the celebrant says the following prayer.)
CEL: Christ, our Lord / hope of mankind / let not the holy Body
and the precious Blood that we have received / result in our judgment and condemnation. Rather, may they obtain for us remission of our debts / forgiveness of our sins / and fulfillment in
Your presence. Lord of all, forever. Amen.
(On Sundays and days of commemoration)
ALL: Christ, Our Lord! O Adorable King / You triumphed over
death / through Your passion! Son of God, You have promised us
a new life / in the Kingdom of heaven! Banish all evil from us.
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May peace and blessings / flourish in our land. May we find life /
in Your presence / on the day of your glorious manifestation.
May we receive You with honor / in accordance with Your will,
and praise Your name singing "Hosanna" / for the mercy You
have shown our race. For, great is the mercy You have shown us.
Your love dawned on us mortals. In Your mercy, You wiped
away our sins. Praise to Your name for all your grace! Lord, forgive our debts in Your mercy! Blessed be this gift from on high!
In Your mercy, may all of us be found worthy / to offer thanksgiving / and adoration to Your divinity. May we always sing
praises / to You our Lord. Amen.
(On Ordinary Days)
ALL: Lord, Our God! May these sacred mysteries / that we
have received with faith / be unto us for the remission of our
debts. O Christ, king of the ages, You are the image of / both the
creator and the servant. With Your Body and Blood, You have
blotted out the stains / and forgiven the debts of all those / who
believe in You. Make us worthy to receive You with confidence /
and praise You with the heavenly hosts / when You appear in the
fullness of glory.
SER: Let us glorify God / through the Grace of the Holy Spirit /
and give thanks to Him, the giver of all gifts / for counting us
worthy / to approach the holy altar / and to participate in these
glorious, holy / life-giving, and divine mysteries.
ALL: Lord God, we praise You for this ineffable gift.
SER: Let us pray. Peace be with us.
THANKSGIVING AND SEALING
(According to Liturgical Season)
Non-seasonal
Season of Annunciation
Feast / Season of Nativity
Season of Epiphany
Season of Lent
Season of Resurrection

…..
…..
…..
…..
…..
…..

Page 360
Page 362
Page 363
Page 364
Page 365
Page 365
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Season of the Apostles
…..
Season of Growth of the Church
Periods of Elijah, Cross & Moses
Period of Dedication of the Church
Memorial of the dead
…..

Page 366
Page 367
Page 368
Page 368
Page 369

NON-SEASONAL
(On Sundays and Feast Days)
CEL: Lord, our God / it is right and just at every moment / and
in all seasons to offer praise, worship, and thanksgiving / to Your
Glorious name. In Your great compassion, though we are weak /
You made us worthy to relish the sweetness of Your life-giving
and divine words / to glorify Your name with the angels / to partake in these holy mysteries You have given us / and to sing constantly hymns of praise and thanksgiving / to You, Most High.
The Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord of all, forever.
ALL: Amen, Bless us, O Lord!
CEL: Christ who is our Lord and God / King, and Savior, / and
Life Giver / in His mercy has made us worthy / to receive His
sanctifying and precious Body and Blood. May He bless us / so
that we may please Him / through our thoughts, words, and
deeds. Lord! In Your immense mercy / may the covenant we
have received from You / be for the remission of debts / and for
the forgiveness of sins / great hope for the resurrection of the
dead / and new life everlasting in heaven / with all those who
found favor in Your presence. Lord of all, forever.
ALL: Amen.
(On ordinary days)
CEL: Lord, Our God! In your mercy / You have given us these
glorious, holy, life-giving, and divine mysteries / for the forgiveness of sins. We are bound to offer Your Most Blessed Trinity /
everlasting praise and honor / thanksgiving and adoration for this
gift. Lord of all, the Father, the Son, and, the Holy Spirit, forever.
ALL: Amen. Bless us, O Lord!
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CEL: Christ, hope of mankind! You have forgiven our debts,
sins, and offences / through this glorious, holy, / life giving and
divine mysteries. May this adorable gift from on high be blessed!
Lord of all, forever.
ALL: Amen.
Final Blessing
(On Sundays, Feast Days)
CEL: God, our Father / has blessed us with every grace /
through Jesus Christ. Our Lord has invited us to His Kingdom /
and has led us to imperishable and everlasting happiness. In His
life-giving Gospel / He said to his disciples: "Amen, Amen. I say
to you. Whoever eats my Body and drinks my Blood / will live in
me and I in him. I will raise him up on the last day. He will not
be subject to condemnation. Rather, he will enter from death into
eternal life." In accordance with this promise / may the Lord
bless and protect this congregation / that has partaken of this
Holy Qurbana. May we, who joyfully participated in these glorious, holy, / life-giving, and divine mysteries, / be crowned with
glory. Now, + always and forever.
(On ordinary Days)
CEL: We have praised, honored, and ministered to Our Lord
Jesus Christ / through these glorious, sacred, life-giving and divine mysteries. May He make us worthy of the glory of His kingdom / eternal happiness with His holy angels / and joy in His divine presence. May He enable us to stand at His right hand / in
heavenly Jerusalem. May He bestow His mercy and blessings on
us / on the whole world / and on the holy Church / and all her
children. Now, + always and forever.
ALL: Amen.

(See Page 370)

(OR SING THE FOLLOWING SONG)
കാർമി: കര്ത്താവാം മിശിഹാവഴിയായ് / ദിവയ്ാത്മാവിന് ദാനങ്ങള്
േസ്നഹപിതാവാം സകേലശന് / വിരെവാടു നമ്മില് വര്ഷിച്ചു.
സവ്ർേലാകത്തിന് മഹിമ ായ് / ൈദവം നെമ്മ വിളിച്ചേലല്ാ
അക്ഷയസൗഭഗമാര്ന്നിടുവാന് / ൈദവം നെമ്മ നയിച്ചേലല്ാ.
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സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാർമി: ജീവന് നല്കും ൈദവികമാം / ശുദ്ധിെയഴുന്ന രഹസയ്ങ്ങള്
ൈകെക്കാണ്ടവരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെട്ട.
കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം / സംരക്ഷിതരായ്ത്തീരെട്ട
മുദര്ിതരായിഭവിക്കെട്ട + / ഇേപ്പാഴുെമേപ്പാഴുെമേന്നക്കും.
(See Page 370)

സമൂഹം. ആേമ്മന്.
OR ENGLISH SONG

CEL: God, our Father, / has blessed us with every grace
Through Jesus Christ, Our Lord
Our Lord has invited us to His Kingdom
And has led us to everlasting joy.
ALL: Amen.
CEL: May God pour His blessings
To those who received the sacred mysteries.
May we be sealed with the / life-giving sign of the Lord
May we be protected from all evil / Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF ANNUNCIATION
CEL: Lord our God, through Your mercy / You have absolved
us from our sins / and prepared us to praise and worship You.
You have invited us to enter Your kingdom / by enriching us
through the Body and Blood of Jesus. We thank You for this
great gift. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the Lord of
all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Lord our Savior, we thank You for being born in the likeness of men / in order to restore us to the status of children of
God / and leading us from the darkness of sin into the path of
light. Shower Your graces on us / so that we may become the
light of the world / and thereby lead a life of holiness, justice and
truth. The Lord of all, forever.
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ALL: Amen.
CEL: Blessed be the Lord in the Church / who assumed the
likeness of man / in order to redeem mankind. Let us praise Jesus
Christ, who is the light of the world / and the hope of mankind.
People of God, may you be prepared to receive the Savior / when
the day of salvation is at hand. May the Lord shower His mercy
and graces upon you / so that you may flee from what is evil /
and hold on firmly to what is good. May the Lord of peace sanctify and make you holy / during this season of Annunciation.
Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
FEAST / SEASON OF NATIVITY
CEL: Lord our God, we thank You for Your loving kindness /
in giving us Jesus Christ / who became the Savior of the world.
May our sacrifice become an acceptable offering to You / as the
wise men's gifts. Help us to receive the Body and Blood of Jesus / and become strengthened / so that we may bear witness to
You in the world. We offer You praise, honor, / thanksgiving and
worship for Your gift. The Father, the Son, and the Holy Spirit /
the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: O Jesus, the image of the Father / we thank You for enabling us to see in You the Father / and to be partakers in Your
plan of salvation. We adore You for giving Yourself completely
to us / in the form of bread and wine in the Holy Qurbana. May
these divine mysteries / which are the source of our salvation /
lead us to everlasting life. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Let us bless our Lord / who became the light for those
who walk in darkness / and abide in the shadow of death. May
you discover the Savior in every moment of your lives / just as
the wise men searched and found him. May you be able to receive him / by discerning the signs and messages of the times.
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May all the peoples proclaim Jesus as Lord and Savior / by seeing your good deeds. May the Lord bless you and your dear ones,
and the entire world. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF EPIPHANY
CEL: Lord our God, we glorify You for renewing our human
nature through baptism / and revealing the way of salvation. You
have made us children of God / and coheirs with Christ / through
water and Spirit / and have made us partakers of Your death and
resurrection. You have made us worthy / to receive the precious
Body and Blood of Jesus Christ. The Father, the Son, and the
Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Jesus, our Lord and Savior / You made us holy through
the Spirit / and washed away the stains of our sins through baptism. We thank You for Your infinite mercy / for making us participate in these divine mysteries / and leading us to everlasting
life. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Blessed be the Lord, who sent Jesus into the world / and
revealed the mystery of the Holy Trinity at river Jordan. May
Christ / who forgave our sins by His Body and Blood / and made
us worthy for heaven, bless you. May the Holy Spirit / who elevates us to the status of the children of God / and leads us to the
fullness of truth, strengthen you. Behold, people of God / through
these sacred mysteries which you have received / may you find
favor in His holy place / and become worthy to acquire a place /
at the right hand of God in the Heavenly Jerusalem. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
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SEASON OF LENT
CEL: Lord our God / we thank You for inviting us / Your sinful
and weak servants / to obtain holiness through the sacred scriptures / and eternal life through the divine mysteries. Enable us to
give You thanks / to walk faithfully in the path of Your commandments / to share the experience of Your deliverance / and to
constantly offer You praise. The Father, the Son, and the Holy
Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Jesus, You call sinners / and open the door to those who
repent. In Your infinite mercy, You enabled us to receive Your
precious Body and Blood. Make us worthy to walk in the path of
Your commandments / and to enter into the glory of Your kingdom / and to praise You in the company of saints in the heavenly
Jerusalem. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Jesus, You came to call sinners to repentance. We praise
and honor You / through this redemptive sacrifice. Make us, who
have been made holy / by receiving Your precious Body and
Blood / partakers in the eternal banquet in Your kingdom. Give
us the necessary light / to walk in the path of Your word. May the
Lord shower His blessing on us / the whole world / and to the
Church and her children. May the grace of our Lord Jesus
Christ / the love of God the Father / and the communion of the
Holy Spirit be with you all. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF RESURRECTION
CEL: Lord our God, may these sacred mysteries which we have
received / become the guarantee of our resurrection. May we
praise You in the company of the just in heaven / for the glory
You have bestowed on mankind. The Father, the Son, and the
Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
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CEL: Lord, You are the hope of mankind. You have made us
partakers in the mystery of salvation / through this Qurbana. We
give You thanks always / for Your infinite mercy in the Church /
redeemed by Your holy Blood. May this adorable gift from
above be praised. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Jesus, may You be blessed always in the Church. You
offered joy to the entire mankind / in the glory of Your resurrection. You have liberated us from the debts of sin / and have defeated both sin and death. May the peace of the resurrected Lord
be always with us. May He lead us to the freedom of God's children. May He bless us to grow in faith / remembering the promise / that all who believe in the Lord will live / even after dying /
and proclaim the mystery of resurrection to all people. May the
entire world obtain new life / by the resurrection of our Lord.
May He invite you all / who have been satisfied by the life giving
divine mysteries / into His eternal glory. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF THE APOSTLES
(And on the Feast of Pentecost)
CEL: Lord our God, we give You thanks for blessing us / who
are weak and sinful / with Your divine gifts. You have made us
worthy of Your heavenly kingdom / by the forgiveness of our
sins / through the sacrifice made by Christ on the cross. We are
indebted to offer You thanks unceasingly / for Your infinite love.
The Father, the Son, and the Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Jesus, our Lord and Savior / You have made us worthy
for heavenly life / by giving Your Body and Blood. May we be
able to experience eternal glory in heaven / by being made holy
through our thoughts, words and deeds. We give You thanks for
this ineffable gift / by joining the company in heaven and earth.
The Lord of all, forever.
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ALL: Amen.
CEL: God the Father, in His infinite mercy has created us / and
blessed us with the gifts of the Holy Spirit. May the Lord bless us
abundantly / for remembering the divine mysteries / and offering
praise and glory to God. May all of you who have participated in
this Qurbana / become beloved friends of Jesus / doers of His divine will / and proclaimers of His word throughout the world.
May the grace of our Lord Jesus Christ / the love of God the Father / and the communion of the Holy Spirit be with you all.
Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF THE GROWTH OF THE CHURCH (KAITHA)
CEL: Lord our God / we give You thanks for making us partakers of Your divine life / through these sacred mysteries. We are
indebted to praise You unceasingly / and join the choirs of
heaven / in honoring You for this ineffable gift. The Father, the
Son, and the Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Jesus, our Lord and Savior / You have forgiven our debt
of sins and offences / through these glorious, holy, life giving and
divine mysteries. Strengthen us to live in obedience to You
through faith / to call upon Your name with hope / and to produce good fruits in love. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Blessed be Christ the Savior and Lord / who made us partakers in His divine life through baptism / and made us enriched
through holy scripture and the sacred mysteries. May the Lord
strengthen us to witness the Gospel in our daily lives. May He
bless us to enrich the Church / by leading a life rooted in faith
and prayer. May He lead us / who are nourished by His word and
Body and Blood / to the fullness of divine life. May the grace of
our Lord Jesus Christ / the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Now, + always and
forever.
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ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF ELIJA, CROSS AND MOSES
CEL: Lord our God / we thank You for revealing the mysteries
of the kingdom of God. You have made us worthy to obtain liberation from sin / and to participate in the divine mysteries. We
give You glory, honor, thanksgiving, and adoration / for strengthening us to glorify Your name / and proclaim Your word. The
Father, the Son, and the Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: Jesus, hope of mankind / You have given us the grace to
proclaim Your glory / through these divine mysteries. Make us
worthy to join with You in the eternal happiness / through Your
Body and Blood / which sanctify everything. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Blessed be the Lord in the Church / who has made us partakers in His glory / through the celebration of His glorious, holy,
life giving, and precious Body and Blood. Behold, the blessed
people of God / may the Lord bless you to stand firm in faith /
and not to be discouraged with persecutions and difficulties. May
the Lord shower His blessings upon you / who are protected in
His providence. May the Lord shower His mercy and grace upon
you / who are redeemed by His cross. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
SEASON OF DEDICATION OF THE CHURCH
CEL: Lord our God, You have allowed us to experience Your
steadfast love / and to relish the sweetness of Your fatherly care.
We thank Your infinite mercy / for having chosen the Church as
the new Jerusalem. Lord, make us worthy to join the company in
heaven in praising You / in singing that You are holy / for You
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have made us privileged to gather in this sacred house / to worship You, and to celebrate the divine mysteries. The Father, the
Son, and the Holy Spirit / the Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
CEL: O merciful Christ, we praise You for having sanctified
us / through Your precious Blood. We thank You for having
made us worthy / to listen to Your sacred scripture / and receive
Your precious Body and Blood. Strengthen us to keep holy our
bodies / the temple of the Holy Spirit. O Jesus, who accepted the
Church as Your most chaste spouse / may the entire human race
accept her / as the sacrament of salvation / and become heirs to
eternal life. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Let us praise God the Father, who gave His only begotten
Son / for the fulfillment of the promise. Let us worship Jesus /
who accepted the Church as His beloved bride / and who is coming to lead her to the heavenly Jerusalem / during the ends of the
ages. Let us thank the Holy Spirit / who gathered us together in
this house. May the Lord bless you all / to be consumed by the
zeal for the house of God / and to live with holiness and purity /
as the temples of the Holy Spirit. May you all gather at His right
side / when Jesus comes as king and judge. Now, + always and
forever.
ALL: Amen.
(See Page 370)
MEMORIAL OF THE DEAD
CEL: Lord our God, in Your mercy / You made us mortals worthy to participate in these life-giving and sacred mysteries. We
are always indebted to offer Your most glorious name / worship,
honor, thanksgiving / and adoration for this great mercy / which
You have shown us. The Father, the Son, and the Holy Spirit, the
Lord of all, forever.
ALL: Amen, bless us O Lord.
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CEL: O Jesus Christ, the hope of human race / You have liberated us from the debts of our sins / and have nourished our souls
through this Qurbana / which is the medicine of immortality. We
thank You for this ineffable gift. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
CEL: Blessed be Jesus / who has conquered death through the
cross / and gained for us eternal life. May the promise that / those
who believe in you will live even after dying / and those who receive your Body and Blood / will inherit the kingdom of heaven /
be done on those departed brothers and sisters and on us. May all
those who have died in Christ / be made worthy to obtain the
glory of resurrection / and stand at the right side of God. May the
Lord of life and death bless you all abundantly / who have participated in this Qurbana in their remembrance. Now, + always
and forever.
ALL: Amen.
---------------------------------CEL: (In a low voice) Praise to you, altar of sanctification!
Praise to you, the sepulcher of Our Lord! May the Holy Qurbana
/ that I have received from you / be for me unto the forgiveness
of my debts / and the remission of my sins. I know not, whether I
shall come again to offer another sacrifice.
(The celebrant kisses the altar).
SONG TO OUR BLESSED MOTHER
നിതയ്സഹായമാേത, പര്ാർഥിക്കാ ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ, പര്ാർഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.
നീറുന്ന മാനസങ്ങള്, ആയിരമായിരങ്ങള്
കണ്ണീരിന് താഴ്വരയില്, നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ.
േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള്, നല്കേണ നല്വരങ്ങള്
നിന് ദിവയ്സൂനുവിങ്കല്, േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ.
നിതയ്സഹായമാേത ...
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Nithya sahaaya maathee, / Praarthikka njangalkkai nii
Nin makkal njangalkkaay nii, / Praarthikka sneeha naathee
Niirunna maanasangal, / Aayira maayirangal
Kanniirin thazhvarayil, / Ninnithaa keezhunnammee
Keelkkane roodanangal, / Nalkanee nalvarangal
Nin divya suunuvinkal, / Cheerkkanee makkallee nii
Nithya sahaaya maathee …
-----------------------------PRAYER FOR PRIESTS
Divine Savior, Jesus Christ / Who have entrusted your work
of redemption / to the priests who take your place on earth / I offer You, through the hands of Your most holy Mother / for the
sanctification of Your priests and future priests / this whole day /
all my prayers, works, joys / sacrifices and sufferings. Give us
saintly priests.
Grant to them apostolic hearts / filled with love for You / and
all the souls belonging to You / so that, being themselves sanctified in You / they may sanctify us / who are entrusted to their
care / and bring us safely into Heaven.
Loving Jesus, bless all their priestly work and sacrifice. Bless
all their prayers and words / at the altar and in the confessional /
in the pulpit, in the school / and at the sickbed. Call many young
men to the priesthood / and the monastic life. Protect and sanctify
all / who will become your priests. And grant to the souls of the
priests / who have departed this life, eternal rest. And do you,
Mary, Mother of all priests / take them under your special protection / and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen.

ൈവദികർക്കുേവണ്ടിയുളള പര്ാർഥന
കാർമി: നിതയ്പുേരാഹിതനായ ഈേശാ, (സമൂഹവും േചർന്നു തുട
രുന്നു). അേങ്ങ ദാസന്മാരായ ൈവദികർക്ക് / യാെതാരാപത്തും

വരാെത / അേങ്ങ തിരുഹൃദയത്തിൽ അഭയം നല്കണേമ. അേങ്ങ
പരിശുദ്ധമായ ശരീരെത്ത / ദിവസം േതാറും എടുക്കുന്ന അവരുെട
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കരങ്ങെള / മലിനമാകാെത കാക്കണേമ. അേങ്ങ വിലേയറിയ തിരുര
ക്തത്താൽ / നനയുന്ന അവരുെട നാവുകെള / നിർമലമായി കാത്തുെകാ
ള്ളണേമ. േശര്ഷ്ഠമായ അേങ്ങ പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റ / മഹനീയമുദര്
പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള / േലാകവസ്തുക്കളിൽനിന്ന്
അകറ്റണേമ.
അങ്ങേയാടു കൂെടയായിരിക്കാനും / വചനം പര്േഘാഷിക്കാനും /
തിന്മെയ െചറുക്കാനും / അവർ സദാഉത്സുകരാകെട്ട. അങ്ങയുെട മഹതവ്
ത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അവരുെട പര്യത്നങ്ങൾ / ഫലസമൃദ്ധമായി ഭവി
ക്കെട്ട. അവരുെട ശുശര്ൂഷ ലഭിക്കുന്നവർ / ഇഹത്തിൽ അവരുെട ആന
ന്ദവും ആശവ്ാസവും / പരത്തിൽ നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിെന്റ മകുടവുമാ
യിത്തീരെട്ട.
േലാകരക്ഷകനായ ഈേശാ, അേങ്ങ പുേരാഹിതെരയും / ൈവദിക
ശുശര്ൂഷകെരയും / ശുദ്ധീകരിക്കണേമ. കർത്താേവ, അങ്ങയുെട സഭ ് /
വിശുദ്ധരായ ൈവദികെരയും / സനയ്ാസിനീ-സനയ്ാസികെളയും /
അല്മായ േപര്ഷിതെരയും / പര്ദാനം െചയയ്ണേമ.
ൈവദികരുെട രാജ്ഞിയായ മറിയേമ, ൈവദികർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥി
ക്കണേമ.
വിശുദ്ധ അൽേഫാൻസാേമ്മ, സനയ്സ്തർക്കുേവണ്ടി പര്ാർഥിക്കണേമ.
തിരുക്കുടുംബേമ, ǌങ്ങളുെട കുടുംബങ്ങെള നിർമലമായി കാക്കണേമ.
(അെലല്ങ്കിൽ ഗാനം)

(രീതി: നരരക്ഷകനാം മിശിഹാേയ / തൂൈയ)
നിതയ്പുേരാഹിതനീേശാ നിൻ / ൈവദികെര പാലിക്കണേമ
പാവന ജീവിത പാതകളിൽ / സന്തതമവെര നയിക്കണേമ.
ചിന്തകൾ വാക്കുകൾ െച ികളിൽ / നന്മയിെലന്നും മുേന്നറാൻ
തിന്മകൾ ദൂെര അകറ്റിടുവാൻ / നൽവരേമകി നയിക്കണേമ.
സാത്താൻ നിറയും ൈവരെമാെട / നിർദയമവെരയലട്ടുേമ്പാൾ
നാഥാ നിൻ തിരുഹൃദയത്തിൻ / വാതിലവർക്കു തുറക്കണേമ.
േജാലികെളലല്ാം തീർെത്താടുവിൽ / നിൻതിരുസന്നിധിയണയുേമ്പാൾ
സദയമവർക്കു സനാതനമാം / നിതയ്ാനന്ദം ല്കണേമ.
ൈവദിക റാണി, വിമലാംേബ / മരിയ വിയാനി മധയ്സ്ഥാ
േപര്ഷിതതാതാ മാർേത്താമ്മാ / പര്ാർഥിക്കണേമ ദാസർക്കായ്.
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ൈദവാലയ സംവിധാനം
(വിശദീകരണം)

ൈദവാലയത്തിനു പര്ധാനമായി മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: സമൂഹ
േവദി (ൈഹക്കലാ), വചനേവദി (െകേസ്ട്രാമാ), ബലിേവദി (മദ്ബഹ).
ആരാധനാസമൂഹം നി ക്കുന്ന സമൂഹേവദി ഭൂമിയുെട പര്തീകമാണ്.
അവിെടനിന്നു ബലിേവദിയിേലക്കുള്ള മൂന്നു പടികള് ഗാഗുല്ത്തായുെട
പടികളും സവ്ര്ഗത്തിേലക്കുള്ള േഗാവണിയുമാണ് (ഉത്പത്തി 28:12).
ബലിേവദിയുെട മുന്ഭാഗത്തുള്ള വചനേവദിയില്നിന്നാണ് ൈദവ
വചനശുശര്ൂഷ നടത്തുന്നത്. ഇതിനായുള്ള പീഠത്തിനു നടുവില്
മാർേത്താമ്മാ സല്ീവായും ഇരുവശങ്ങളിലും പഴയനിയമത്തിെന്റയും
പുതിയനിയമത്തിെന്റയും പര്തീകങ്ങളായ തിരികളും വച്ചിരിക്കുന്നു.
വചനേവദി ഭൗമിക ജറുസേലമിെന്റ പര്തീകമാണ്. ബലിേവദി സവ്ര്ഗ
ത്തിെന്റ പര്തീകമാണ്. ൈദവത്തിെന്റ അപരിേമയതവ്െത്തയും മഹതവ്
െത്തയും സൂചിപ്പിക്കാന് ഈ ഭാഗം വിരിയിട്ടു േവര്തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ൈദവാരാധനയുെട നിശ്ചിത സമയങ്ങളില് മാതര്േമ മദ്ബഹയുെട വിരി
നീക്കുകയുള്ളു.
ബലിേവദിയിെല ബലിപീഠം ഈേശായുെട കബറിടം, ഉത്ഥാനം,
ൈദവത്തിെന്റ സിംഹാസനം എന്നിവെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു
കര്ത്താവിെന്റ തിരുശരീരരക്തങ്ങള് വിളമ്പുന്ന സവ്ർഗീയ വിരുന്നു
േമശയാണ്. ഇവിെട പരിശുദ്ധ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ സാന്നിധയ്മുള്ളതിനാ
ലാണ് കാർമികന് ബലിയര്പ്പിക്കുേമ്പാള് ബലിപീഠത്തിെന്റ മധയ്
ത്തിലും ഇരുവശങ്ങളിലും ചുംബിക്കുന്നത്.
പള്ളിയിെല ബലിപീഠത്തില് വിശുദ്ധരുെട തിരുേശഷിപ്പുകള്
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിമസഭയില് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളില്
(ബസ് സഹേദയില്) അര്പ്പിച്ചിരുന്ന ബലികെള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
ൈദവസിംഹാസനത്തിെന്റ പര്തീകമായ ബലിപീഠത്തിെന്റ വലതു
വശത്തു സുവിേശഷപുസ്തകം സ്ഥാപിക്കുന്നതു സവ്ർഗത്തില് പിതാ
വിെന്റ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മിശിഹാെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ
കുർബാന സൂക്ഷിക്കുന്ന സകര്ാരി ൈദവാലയത്തിൽ പര്മുഖ സ്ഥാനത്തു
സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു സമീപമുള്ള െകടാവിളക്ക് ൈദവിക
സാന്നിധയ്ം സദാ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
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ബലിപീഠത്തിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലായി ബലിവസ്തുക്കള് ഒരുക്കുന്ന
തിനുള്ള േമശകള് (േബ ഗസകള്) സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഛായാചിതര്
ങ്ങള് (ഐക്കണുകള്) പൗരസ്തയ് പാരമ്പരയ്ത്തിെന്റ ഭാഗമാണ്.
ആര്ച്ചുകള് സവ്ർഗത്തിേലക്കുയരുന്ന പര്ാർഥനകളുെട പര്തീകങ്ങളാണ്.
മാർേത്താമ്മാ സല്ീവാ ൈമലാപ്പൂരിലുള്ള മാർേത്താമ്മാശല്ീഹായുെട
കബറിടത്തില്നിന്നു ലഭിച്ച സല്ീവായാണ്. കര്ൂശിതരൂപമിലല്ാത്ത സല്ീവാ
ഉത്ഥിതനായ മിശിഹാെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സല്ീവാേമല് പറന്നിറങ്ങുന്ന
പര്ാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ പര്തീകമാണ്. കുരിശിനടിയിലുള്ള ഇലകള്
സൃഷ്ടി ജാലങ്ങെളയും അവയുെട സര്ഷ്ടാവായ പിതാവായ ൈദവെത്തയും
പര്തിനിധാനം െചയയ്ുന്നു. മലേമലുയര്ത്തെപ്പട്ട സല്ീവാ സഭയുെട പര്തീക
മാണ്.
ൈദവാലയത്തിെല മാേമ്മാദീസെത്താട്ടി ഈേശാ മാേമ്മാദീസാ
സവ്ീകരിച്ച േയാര്ദാെന്റ പര്തീകമാണ്. നമ്മള് സഭയില് ആധയ്ാത്മി
കമായി ജനിക്കുന്നത് ഇവിെടവച്ചാണ്. ൈദവവും മനുഷയ്രുമായി അനുര
ഞ്ജനെപ്പടുന്നതിനുള്ള കുമ്പസാരക്കൂടും ൈദവാലത്തില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബലിവസ്തുക്കള് സംവഹിച്ചുെകാണ്ടുള്ള പര്ദക്ഷിണം മിശിഹായുെട
പീഡാനുഭവയാതര്െയയും അവയുെട ഉയര്ത്തല് അവിടുെത്ത കുരിശു
മരണെത്തയും ബലിപീഠത്തില്വച്ചു േശാശാപ്പെകാണ്ടു മൂടുന്നത് അവിടു
െത്ത കബറടക്കെത്തയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടു േശാശാപ്പമാറ്റി തിരു
വസ്തുക്കള് അനാവരണം െചയയ്ുന്നതു മിശിഹായുെട ഉത്ഥാനെത്ത അനു
സ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
ആേമ്മന് എന്ന ഹീബര്ു പദത്തിെന്റ അർഥം അപര്കാരംതെന്ന
ആയിരിക്കെട്ട എന്നാണ്. കാർമികെന്റ പര്ാർഥനെയ അംഗീകരിക്കു
കയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന വാക്കാണിത്.
നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട എന്ന ശുശര്ൂഷിയുെട
അറിയിപ്പ് കാർമികന് തുടര്ന്നു െചാലല്ാന് േപാകുന്ന പര്ാർഥന,
സമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഔേദയ്ാഗിക പര്ാർഥനയാെണന്നും അതില്
നാം േബാധപൂർവം സംബന്ധിക്കണെമന്നും നെമ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.
--------------------------------
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