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സീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾസീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ  
(മൂന്നാം ഭാഗം) 

 

വലിയ ശനി, ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ  
 

വലിയ ശനി: േപജ് 2 കാണുക 
ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ: േപജ് 11 കാണുക 

 

(For private use of the Knanaya Catholic Region only) 



  Page 2                                                                                                               വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ: വലിയ ശനി, ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ  

 

യില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ. എന്തുെകാെണ്ട 
ന്നാല് /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും എേന്നക്കും അങ്ങയു 
േടതാകുന്നു. ആേമ്മന്. 
 

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / അങ്ങയുെട മഹ 
തവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു / മാലാഖ 
മാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു 
ദ്ധന് എന്ന്  ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.  
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

(പകരം ഗാനം) 
 

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്  
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ  
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്. 

 

സമൂഹം: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്, 
സ്തുതിതന് നിസ്തുല മഹിമാവാല് 
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ,  
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. 

 

വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള് 
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം 
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും,  
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.  

  

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്  
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ  
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ. 

  

സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്  
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ 
ആവശയ്കമാ മാഹാരം  
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ. 

  

ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്  
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം 
പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും  
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ. 

 

ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും 
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത 

 

വലിയ ശനി 
(കാർമ്മികനും ശുശര്ൂഷികളും സഹായികളും കര്മപര്കാര 
മുള്ള തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, കുർബാനകര്മത്തിൽ നിർേദ്ദ 
ശിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പര്ദക്ഷിണമായി വചനേവദി 
യിൽ വന്നുനി ക്കുന്നു). 
 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 
 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 

 
 

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

(പകരം ഗാനം)  
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില് 
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം.  
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി 
പര്തയ്ാശയു െമേന്നക്കും.  

 

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹ 
വും േചര്ന്ന് ) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങ 
യുെട രാജയ്ം വരണെമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു സവ്ര്ഗ്ഗ 
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ. ǌങ്ങള്ക്കു ആവശയ് 
കമായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണെമ. ǌങ്ങ 
ളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌ 
ങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. 
ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുെത. ദുഷ്ടാരൂപി 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾസീേറാ മലബാർ സഭയുെട വിശുദ്ധവാര കർമ്മങ്ങൾ  
(മൂന്നാം ഭാഗം) 

വലിയ ശനി, ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ  
(For private use of the Knanaya Catholic Region only) 
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അവിടുന്ന് എെന്ന ബലെപ്പടുത്തുകയും  
തെന്റ നാമത്തിനു േചർന്നവിധം  
േനർവഴിക്ക് എെന്ന നയിക്കുകയും െചയയ്ും. 
 

അങ്ങുന്ന് എെന്റ കൂെടയുള്ളതിനാൽ   
മരണത്തിെന്റ താ വരയിൽക്കൂടി നടക്കാനും 
ǌാൻ ഭയെപ്പടുകയിലല്. 
 

ഭൂമിയും അതിെല വസ്തുക്കളും  
രാജയ്ങ്ങളും അവയിെല ജനങ്ങളും  
കർത്താവിേന്റതാകുന്നു. 
 

കർത്താേവ, എെന്റ ആത്മാവിെന  
അേങ്ങ സന്നിധിയിേലക്ക് ǌാനുയർത്തുന്നു. 
 

കർത്താേവ, അേങ്ങ മാർഗങ്ങൾ എെന്ന പഠിപ്പിക്കണേമ; 
അേങ്ങ ഊടുവഴികൾ എനിക്കറിയിച്ചുതരണേമ. 
 

അങ്ങുന്ന് എെന്റ ൈദവവും രക്ഷകനുമാകുന്നു; 
ǌാൻ എേപ്പാഴും അങ്ങിൽ ശരണെപ്പടുന്നു. 
 

തെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നവർ സവ്ീകരിേക്കണ്ട മാർഗം 
അവിടുന്നുതെന്ന കാണിച്ചുെകാടുക്കും. 
 

ǌാൻ അവിടുെത്ത കൂടാരത്തിൽ  
സ്തുതിയുെട ബലികൾ അർപ്പിക്കും; 
അവിെട ǌാൻ കർത്താവിെന പാടിസ്തുതിക്കും. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
 

ആദിമുതൽ എേന്ന ം. ആേമ്മൻ. 
 

ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ  
അങ്ങയിൽ ശരണെപ്പട്ടു;  
അങ്ങ് അവെര രക്ഷിക്കുകയും െച . 
 

തെന്റ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുെട  
സംരക്ഷകനായ കർത്താവിൽ  
നമുക്ക് പര്തയ്ാശയർപ്പിക്കാം. 
 

ശുശര്ൂ: നമുക്ക് പര്ാർഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: മേഹാന്നതനായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട ഭയഭ 
ക്തിജനകമായ പീഠത്തിെന്റയും ഉന്നതമായ േതര്ാേണാസി 
െന്റയും അലംകൃതവും സ്തുതയ്ർഹവുമായ സിംഹാസനത്തി 
െന്റയും മുമ്പാെക, അങ്ങയുെട ശുശര്ൂഷകരായ േകര്ാേവന്മാർ 
ഇടവിടാെത സ്തുതിക്കുകയും സര്ാേപ്പന്മാർ പരിശുദ്ധൻ 
എന്ന് നിരന്തരം ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അവേരാടു 
േചർന്ന് ǌങ്ങളും അേങ്ങ ് ഭയഭക്തികേളാെട സ്തുതിയും 
ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, 
എേന്നക്കും. 

ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും  
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ. 

 

എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും  
രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ്ങ്ങള് 
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ  
ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

 

കാര്മ്മി: അത്ഭുതകരമായ ഉത്ഥാനത്താൽ േലാകെത്ത 
ആനന്ദിപ്പിച്ച കരുണാനിധിയായ മിശിഹാെയ നിെന്ന 
ǌങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. മാേമ്മാദീസായിലൂെട പുതുജന്മം 
ന കയും പാപേമാചനത്തിലൂെട ǌങ്ങെള അനുരഞ്ജിപ്പി 
ക്കുകയും െച  നിെന്റ അനന്തമായ േസ്നഹത്തിനു ǌങ്ങൾ 
നന്ദി പറയുന്നു. വിശവ്ാസത്തിലും പര്തയ്ാശയിലും േസ്നഹ 
ത്തിലും വളരുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. നിെന്റ 
മരണത്തിെന്റയും സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഉത്ഥാനത്തിെന്റയും 
ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള നിെന്റ ഉയിർപ്പിെന്റ മഹ 
ത്തവ്ത്താൽ ധനയ്രാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ.  
സങ്കീർത്തനമാല 

 

ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ  
അങ്ങയിൽ ശരണെപ്പട്ടു; 
അങ്ങ് അവെര രക്ഷിക്കുകയും െച . 
 

തെന്റ ഭവത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുെട  
സംരക്ഷകനായ കർത്താവിൽ  
നമുക്ക് പര്തയ്ാശയർപ്പിക്കാം. 
 

ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാർ  
അങ്ങയിൽ ശരണെപ്പട്ടു;  
അങ്ങ് അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െച . 
 

അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിച്ചതിനാൽ 
അവെരലല്ാവരും രക്ഷപര്ാപിച്ചു. 
 

അങ്ങയിൽ ആശര്യിച്ചതിനാൽ 
അവർക്കു ലജ്ജിക്കാനിടയിലല്. 
 

കർത്താവ് എെന്റ ഇടയനാകുന്നു; 
എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാവുകയിലല്. 
 

സമൃദ്ധമായ പുൽത്തകിടികളിൽ  
അവിടുന്ന് എെന്ന േമയിക്കും;  
പര്ശാന്തമായ ജലാശയത്തിേല ്  
അവിടുന്ന് എെന്ന നയിക്കും. 
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സമൂ: ആേമ്മൻ. 
ആദിഗീതം 

(രീതി: ഉന്നത വാനിടേമ ...) 
 

പാടി വണങ്ങുന്നു സതതം സകേലശാ, 
മൂകത വിെട്ടന്നും കാത്തു നയിക്കണേമ. 
 

അവേഹളിക്കുകയാ െയെന്ന നിരന്തരമാ- 
ദുഷ്ട ജനാവലിയും വഞ്ചക സഞ്ചയവും. 
 

അവെരൻ കണ്മുമ്പിൽ വയ്ാജം പറയുന്നു 
േദവ്ഷെമഴും വാക്കാൽ കലഹം കൂട്ടുന്നു. 
 

േസ്നഹത്തിനു പകരം േചർപ്പൂ വിേദവ്ഷം  
പര്ാർത്ഥിക്കുകയായ്  ǌാൻ അവരുെട നന്മ ായ് . 
 

താതനുമതുേപാെല സുതനും റൂഹാ ം 
സ്തുതിയും കീർത്തനവും ആദിമുതൽെക്കന്നും. 
 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അങ്ങയുെട 
അനന്തമായ കരുണയും നിരന്തരമായ പരിപാലനയു 
േമാർത്ത് ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും 
െചയയ്ുന്നു. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

സങ്കീര്ത്തനത്തിനു േശഷം 
(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.) 

 

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌ 
ങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ 
തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീര്വവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗ 
ണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാ 
കെട്ട എേന്നക്കും. 
 

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതുമായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവാകുന്നു / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാന്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹ 
യില് പര്േവശിച്ച്  ധൂപിക്കുന്നു).  

 

(ഉത്ഥാന ഗീതം) 
 

 (എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് 
 ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു) 
 

സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ 
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു 
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട 
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ 
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു 
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി 
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.  

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

(കാര്മ്മികന് ജനങ്ങള്ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞ്) 
 

കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ നീ സതയ്മായും ǌങ്ങളുെട 
ശരീരങ്ങെള ഉയര്പ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കു 
ന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 
ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും 
ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുവാന് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു / സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്,  
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന 
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി 
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ 
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം  / എ 
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േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

പഴയ നിയമ വായന (ഉ ത്തി 22:1-19) 
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 
 

വായിക്കുന്നയാള്: ഉ ത്തി പുസ്തകത്തില് നിന്നുള്ള 
വായന. (കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

രണ്ടാം വായന (േയാനാ 2:1-10). 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

പര്കീർത്തനം    

 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
മാേമ്മാദീസാ രഹസയ്ത്തിൻ  
നിര്മ്മലമാകുമനുസ്മരണം,  
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തന്കരവിരുതേലല്ാ,  
വാനവിതാനങ്ങള്, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.  

 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: പകലുകള് പകലുകേളാ,  
ടവിരതമവിടുെത്ത, പുകളുരെചയയ്ുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം 
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി 
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീങ്ങള്ക്കുപ 
കരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില് 
ഫലമണിയുന്നതിനും  / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ 
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര് 
ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും പുതര് 
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ് ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

േലഖനം (േറാമാ 6: 3-11) 
 

വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വിശുദ്ധ പൗേലാസ് 
ശ് ളീഹാ േറാമാക്കാർക്ക ് എഴുതിയ േലഖനം. (കാര്മ്മി 
കനു േനെര തിരിഞ്ഞ് ) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. 
 

(ഒരു ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു 
നി ക്കുന്നു). (വായന തീരുേമ്പാള്) 

 

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം  
 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 

 

 കർത്താവിൻ തിരു മൃതിയുമുയിർപ്പും 
മർത്തയ്ർേക്കകും മാേമ്മാദീസാ. 

 

പാപങ്ങൾക്കു മരിെച്ചാരു നവമാം 
ജീവൻ േനടാൻ ശക്തി തരുന്നു. 
 

മാമക മാനസ മാനന്ദത്തിൻ 
മാധുരിയിന്നു നുകർന്നിടുന്നു. 
 

താതനു മതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 
 

(ഗാന സമയത്ത് കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു. സുവിേശഷ വായനയുെട സമയത്തു ശുശര്ൂഷി 
ധൂപാര്ച്ചന നടത്തുന്നു.) 
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്ക്  ശര്ദ്ധാപൂര്വവ്ം നിന്ന്  പരിശുദ്ധ 
സുവിേശഷം ശര്വിക്കാം. 
 

കാര്മ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടു കൂെട. 
 

സമൂഹം: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട. 
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുെട 
കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം. 
 

സമൂഹം : നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(കാര്മ്മികന് സുവിേശഷം വായിക്കുന്നു. [മത്തായി 
28:1-20] രണ്ടു ശുശര്ൂഷികള് കത്തിച്ച തിരികളുമായി 
കാര്മ്മികെന്റ ഇരുവശവും നി ക്കുന്നു. സഹായി 
മുമ്പില് നിന്ന് ധൂപാര്ച്ചന നടത്തുന്നു. വായന തീരു 
േമ്പാള്) 

 

സമൂഹം : നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

പര്സംഗം 
 

വിജ്ഞാപനം പര്ിയ സേഹാദരേര, ആദിമസഭയിൽ 
വലിയ ശനിയാ  മാേമ്മാദീസ ന ന്ന പതിവുണ്ടായി 
രുന്നു. ഇന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പുനരാരംഭിച്ചി 
ട്ടുണ്ട്. മാേമ്മാദീസായിലൂെട നാം മിശിഹാേയാെടാപ്പം 
മരിച്ച് സംസ്കരിക്കെപ്പട്ട്, ഉയിർെത്തഴുേന്ന ക്കുന്നുെവന്ന 
പൗേലാസ് ശല്ീഹായുെട വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുക. അതു 
േപാെല, പാപേത്താടു മരിച്ച്, മിശിഹാേയാെടാപ്പം ഉയിർ 
െത്തഴുേന്ന ക്കുന്ന അനുഭവമാണ് മാേമാദീസായിലൂെട 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ യാഥാർത്ഥയ്ം അനുസ്മരിപ്പി 
ക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിനം ഇന്നാണേലല്ാ. ഇേപ്പാൾ 
നടക്കുവാൻ േപാകുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ മാേമ്മാദീസായി 
ലൂെട നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗര്ഹങ്ങൾ നെമ്മ 
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. െവള്ളം െവഞ്ചരിച്ച് നമ്മുെടേമൽ തളിച്ചു 
െകാണ്ട് മാേമ്മാദീസാജലത്തിലൂെട നമുക്ക് പുതുജന്മം ലഭി 
ച്ചതിെന നാം ഓർക്കുന്നു. ദീപം െകാളുത്തി േലാകത്തിെന്റ 
പര്കാശമായ മിശിഹാെയ അനുസ്മരിക്കുന്ന നാം, ഈ 
േലാകത്തിെന്റ പര്കാശമായി ജീവിക്കുവാൻ കടെപ്പട്ടിരി 
ക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനാവസരത്തിൽ നാെമടുത്ത വര്തങ്ങൾ 
നമുക്ക് നവീകരിക്കാം. സഭയുെട വിശവ്ാസസതയ്ങ്ങൾ 
ഏറ്റുപറഞ്ഞുെകാണ്ട് മിശിഹായിൽ നവീകരിക്കെപ്പട്ട 
ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്സാഹിക്കാം. ഈ തിരു 
ക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവവ്ം പെങ്കടുത്ത് ൈദവത്തിെന്റ 
കൃപ ായി നമുക്ക് നെമ്മത്തെന്ന സമർപ്പിക്കാം. 
 

വിശുദ്ധ ജലം െവഞ്ചരിപ്പ് 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട 
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിെന്റ ആദിരൂപമായി േയാർദ്ദാനിൽ വച്ച് 
ഈേശാ മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിച്ചേപ്പാൾ അവിടുെത്തേമൽ 

ഇറങ്ങിവസിച്ചവനും ǌങ്ങളുെട പഴയ പര്കൃതിെയ നവീക 
രിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ജലത്തിൽ ആവ 
സിച്ച് ഇതിെന വിശുദ്ധീകരിക്കെട്ട. ആത്മാവിെനയും ശരീ 
രെത്തയും പരിതര്ീകരിക്കുവാനും ജീവിതം നവീകരിക്കു 
വാനുമുള്ള ശക്തി അവിടുന്ന് ഈ ജലത്തിന് പര്ദാനം 
െചയയ്െട്ട. (കാർമ്മികൻ ജലത്തിൽ കുരിശുവര ന്നു)
ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: വിശുദ്ധ മാേമ്മാദീസയാൽ ǌങ്ങൾക്ക് പാപ 
േമാചനം ന കയും മക്കളുെട സ്ഥാനേത്തക്ക് ǌങ്ങെള 
ഉയർത്തുകയും െച  ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ അങ്ങേയാടു നന്ദി 
പറയുന്നു. ǌങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിശവ്ാസം അഭംഗുരം പാലി 
ക്കുവാനും നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തിന് അർഹരാകുവാനും 
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു 
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ.  
 

(കാർമ്മികൻ വിശുദ്ധ ജലം െകാണ്ട് വിശവ്ാസികെള 
തളിക്കുേമ്പാൾ താെഴക്കാണുന്ന് ഗീതം ആലപിക്കാം). 

ഗീതം 
 

സർേവാന്നതനാം കർത്താേവ, 
നന്ദിെയാടങ്ങെയ വാഴ്ത്തുന്നു 
താവകസുതനാമീേശാെയ- 
തന്നതിനാദര പൂർവമിതാ. 
 

കാരുണയ്ത്താൽ ǌങ്ങെള നീ 
പാരിൽ ൈദവിക സുതരാക്കി 
മാേമ്മാദീസാ സലിലത്താൽ 
ǌങ്ങൾേക്കകീ പുതുജീവൻ. 
 

പാവനമാമീ ജലെമന്നും 
പാപക്കറകൾ കഴുകുന്നു. 
സ്തുതിയും േസ്താതര്വുെമേന്നക്കും 
സുതരിൽ താവക കരുണ ായ്. 
 

മർതയ്ാത്മാവിൽ നിറയുന്നു 
നിതയ്ം താവക ൈനർമ്മലയ്ം 
ഇന്നു വിശുദ്ധ ജലത്താേല 
തെന്നാരു ദാനം വാഴ്ത്തുകയായ്. 

 

(വചനേവദിയിൽ തിരിച്ചു വന്നതിനുേശഷം കാർമ്മികൻ 
നിലവിളക്കു െകാളുത്തിെക്കാണ്ടു െചാലല്ുന്നു). 

 

കാർമ്മി: ǌാൻ േലാകത്തിെന്റ പര്കാശമാകുന്നു. എെന്ന 
അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയിലല് എന്ന 
രുളിെച്ച  മിശിഹാ അന്ധകാരം നീക്കി നെമ്മ പര്കാശി 
പ്പിക്കെട്ട. 
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സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(നിലവിളക്കിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ തിരികത്തിെച്ചടുക്കുന്നു. 
അേപ്പാൾ പാടുന്നു). 
 

ഗീതം 
(രീതി: അവനീപതിയാം ...) 

 

വിശവ്െവളിച്ചം ǌാെനന്നരുളിയ 
മിശിഹാനാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടാം 
 

അങ്ങിൽനിന്നു െകാളുത്താം ǌങ്ങൾ 
ജീവിതനാളം ദീപ്തിപരത്താൻ. 
 

കൂരിരുൾതിങ്ങും ഭൂമിയിെലങ്ങും 
നിതയ്മുയർത്താം ൈകത്തിരിനാളം. 
 

നിശയുെടയിരുളും നിഴലും നീക്കാൻ  
നാമും ൈകത്തിരിമലരുകളാകാം. 

 

ഗാനം 
ദീപേമ, സവ്ര്േലല്ാകദീപേമ, 
ജീവന് പകര്ന്നിടുന്ന ദീപേമ, 
വാനം തുറന്നുവന്ന ദീപേമ, 
വാേനാര് വണങ്ങിടുന്ന ദീപേമ.   
  ദീപേമ ... 
 

വിജയത്തിന് െപാൻ െകാടി പാറിപ്പറന്നു നിന്നു; 
മരണത്തിന് േകാട്ടകെളലല്ാം തകര്ന്നുവീണു: 
കലല്റയില് പുതിെയാരു ജീവന് കുരുത്തുവന്നു; 
ൈദവത്തിന് നിതയ്കുമാരകനുയിര്ത്തുവന്നു.     ദീപേമ ... 
 

ജ്ഞാനസ്നാന വര്ത നവീകരണം 
 

വിജ്ഞാപനം: നമ്മിൽ മിക്കവരും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന 
േപ്പാൾ മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിച്ചവരാണ്. അന്നു നമ്മുെട 
മാതാപിതാക്കളും ജ്ഞാനസ്നാനമാതാപിതാക്കളുമാണ് നമു 
ക്കുേവണ്ടി സഭയുെട വിശവ്ാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞത്. ആ 
വിശവ്ാസസതയ്ങ്ങൾ നമുക്കിേപ്പാൾ േബാധപൂർവവ്ം ഏറ്റുപ 
റഞ്ഞ് സവ്ീകരിക്കാം. 
 

കാർമ്മി: പര്ിയ സേഹാദരേര, നമുെക്കാരുമിച്ച് സഭയുെട 
വിശവ്ാസ രഹസയ്ങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. 
 

കാര്മ്മി: സര്വവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ൈദവത്തില് 
ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. (സമൂഹവും േചര്ന്നു തുടരുന്നു). 
ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ / സകലത്തിെന്റയും സര്ഷ്ടാവില് 
ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ ഏക പുതര്നും / 
സകല സൃഷ്ടികള്ക്കും മുമ്പുള്ള ആദയ് ജാതനും / യുഗ 
ങ്ങള്െക്കലല്ാം മുമ്പു പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനും / 
എന്നാല് സൃഷ്ടിക്കെപ്പടാത്തവനും / ഏക കര്ത്താവുമായ / 

ഈേശാമിശിഹായില് ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. അവിടു 
ന്നു സതയ്ൈദവത്തില് നിന്നുള്ള സതയ്ൈദവവും / പിതാ 
വിേനാടുകൂെട ഏകസത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്നു വഴി / പര്പ 
ഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ്െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്ക 
െപ്പടുകയും െച . മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും / നമ്മുെട 
രക്ഷ േവണ്ടിയും / അവിടുന്നു സവ്ര്ഗ്ഗത്തില്നിന്ന്  ഇറ 
ങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് / കനയ്കാമറിയത്തില് 
നിന്നു ശരീരം സവ്ീകരിച്ച്  / മനുഷയ്നായി പിറന്നു. പന്തി 
േയാസ്  പീലാേത്താസിെന്റ കാലത്തു പീഡകള് സഹിക്കു 
കയും / സല്ീവായില് തറക്കെപ്പട്ടു മരിക്കയും / സംസ്ക്കരിക്ക 
െപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല / മൂന്നാം ദിവ 
സം ഉയര്െത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും െച . അവിടുന്നു സവ്ര്ഗ്ഗ 
ത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരി 
ക്കുന്നു. മരിച്ചവേരയും ജീവിക്കുന്നവേരയും വിധിക്കുവാന് / 
അവിടുന്നു വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവില് നിന്നും 
പുതര് നില്നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന / സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാ 
വുമായ / ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ǌങ്ങള് വിശവ്സി 
ക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും ൈശല്ഹികവും സാര്വവ്തര്ിക 
വുമായ സഭയിലും / ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. പാപേമാച 
നത്തിനുള്ള ഏക മാേമ്മാദീസായും / ശരീരത്തിെന്റ 
ഉയിര്പ്പും / നിതയ്ായുസ്സും ǌങ്ങള് ഏറ്റുപറയുകയും െചയയ്ു 
ന്നു. ആേമ്മന്. 
 

കാർമ്മി: നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഈ വിശവ്ാസമനുസരിച്ച് 
തുടർന്നും ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സർവവ്ശക്തനായ ൈദവം 
നെമ്മ അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. 
 

(കാർമ്മികൻ െചാെലല്ാെക്കാടുക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാന നവീക 
രണ പര്ാർത്ഥന സമൂഹം ഏറ്റുെചാലല്ുന്നു). 

 

കാർമ്മി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, / അങ്ങയുെട പുതര് 
നായ മിശിഹാവഴി / ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചതിന് / ǌങ്ങൾ 
അേങ്ങ  നന്ദിപറയുന്നു. / മാേമ്മാദീസയും ൈതലാഭിേഷ 
കവും വഴി / ǌങ്ങളുെട പാപങ്ങൾ േമാചിച്ച് /ൈദവത്തി 
െന്റ മക്കളും / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയങ്ങളും /സഭയി 
െല അംഗങ്ങളുമായി / ǌങ്ങെള  ഉയർത്തിയതിന് /അങ്ങ 
െയ ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. / പാപവും പാപമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉേപ 
ക്ഷിച്ച് / അങ്ങയുെട ദിവയ്ാത്മാവിെന്റ േപര്രണകൾക്ക് / 
അനുസൃതമായി / ജീവിതം നവീകരിക്കുവാനും / േലാക 
ത്തിെന്റ പര്കാശവും / ഭൂമിയുെട ഉപ്പുമായി ജീവിക്കുവാനും / 
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: പാപികെള വിളിക്കുവാൻ പാപികളുെട മധയ്ത്തി 
േലക്കുവന്ന കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ, പാപികളായ 
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. േരാഗികൾക്കാണു ൈവദയ് 
ന്മാെര ആവശയ്ം, സുഖമുള്ളവർക്കലല്, എന്ന് അവിടുന്ന് 
അരുളിെച്ച ിട്ടുണ്ടേലല്ാ. േരാഗികളും പാപികളുമായ ǌങ്ങ 
േളാട് കരുണേതാന്നണേമ. 
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     മാേമ്മാദീസാ വഴി ൈദവപുതര്സ്ഥാനേത്തക്ക് അങ്ങ് 
ǌങ്ങെള ഉയർത്തി. എങ്കിലും ധൂർത്തപുതര്െനേപ്പാെല 
ǌങ്ങൾ അങ്ങിൽനിന്ന് അകന്നുേപായി. അങ്ങയുെട 
മക്കെളന്നു വിളിക്കെപ്പടുവാൻ ǌങ്ങൾ അർഹരലല്. ൈദ 
വേമ, ǌങ്ങേളാട് കരുണേതാന്നണേമ. 
     മനുഷയ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയും േലാകത്തിെന്റ സമാ 
ധാനവുമായ മിശിഹാേയ, അങ്ങയുെട ശാന്തിയും സമാധാ 
നവും ǌങ്ങൾക്ക് പര്ധാനം െചയയ്ണേമ. ശതര്ുതയും വിേരാ 
ധവും േകാപവും പര്തികാരചിന്തയും െവടിഞ്ഞു പര ര 
േസ്നഹത്തിലും ധാരണയിലും ജീവിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള 
സഹായിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മൻ. 
 

വിജ്ഞാപനം: മറ്റുള്ളവേരാടു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയിെലല് 
ങ്കിൽ സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങേളാടും ക്ഷമിക്കുക 
യിലല് എന്നു നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാ അരുളിെച്ച 
ിരിക്കുന്നു. സവ്ന്തം സേഹാദരെന േസ്നഹിക്കാെത ൈദവ 

െത്ത േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നു 
എന്ന് വി. േയാഹന്നാൻ ശല്ീഹാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കര്ിസ്തീയ 
േസ്നഹം ഒേട്ടെറ പാപങ്ങൾ മായിച്ചുകളയുന്നു എന്നാണ് 
വി. പേതര്ാസ് ശല്ീഹാ പറയുന്നത്. ഈ പര്േബാധനങ്ങ 
ളുെട െവളിച്ചത്തിൽ ആദയ്കര്ിസ്തയ്ാനികൾ പാലിച്ചുേപാന്ന 
പരേസ്നഹം മറ്റുള്ളവെര വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാേമ്മാദീ 
സായും ൈതലാഭിേഷകവും വി. കുർബാനയും സവ്ീകരിക്കു 
ന്നവർ മറ്റുള്ളവേരാടു ക്ഷമായാചനം െച  കര്ിസ്തീയ 
േസ്നഹം സുദൃഡമാക്കുവാൻ ശര്മിച്ചിരുന്നു. അവെര അനു 
കരിച്ചു നമുക്കും, ഈ അവസരത്തിൽ പര രം ക്ഷമിച്ച്, 
യഥാർത്ഥകര്ിസ്തയ്ാനികളാകുവാൻ ശര്മിക്കാം. നമുക്കു 
പര്ാർത്ഥിക്കാം. 
 

കാർമ്മി:   (ജനങ്ങളുെട േനേര തിരിഞ്ഞുനിന്നു െചാലല്ിെക്കാടു 
ക്കുന്നു.) േസ്നഹത്തിെന്റ പര്മാണവുമായി / േലാകത്തിേല  
വന്ന കർത്താേവ, / പര രം േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ട്, / അങ്ങ 
യുെട ശിഷയ്രായി ജീവിക്കുവാൻ / ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണേമ. / അങ്ങു ǌങ്ങെള േസ്നഹിച്ചതുേപാെല, / ǌങ്ങളും 
പര രം േസ്നഹിക്കുവാൻ / ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കണേമ. /
ǌങ്ങെള േദര്ാഹിച്ചിട്ടുള്ളവേരാട്, / ഹൃദയപൂർവവ്ം ǌങ്ങൾ 
ക്ഷമിക്കുന്നു. / ǌങ്ങൾ ആെരെയങ്കിലും േദര്ാഹിച്ചിട്ടുെണ്ട 
ങ്കിൽ, / അവേരാടു ǌങ്ങൾ മാപ്പു േചാദിക്കുന്നു. /കടങ്ങ 
െളലല്ാം വീട്ടിെകാള്ളാെമന്നും, കഴിയുന്ന വിധത്തിെല 
ലല്ാം / മറ്റുള്ളവെര സഹായിച്ചുെകാള്ളാെമന്നും / ǌങ്ങൾ 
വാഗ്ദാനം െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മൻ. 
 

കാേറാസൂസാ 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും അനുതാപേത്താടും ഭക്തിേയാ 
ടുംകൂടി നിന്ന് കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാ 
കണേമ എന്നു പര്ാർത്ഥിക്കാം. 

 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നാ തു ദിനരാതര്ങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉപവാസ 
ത്തിലും പര്ാർത്ഥനയിലും െചലവഴിച്ച മിശിഹാേയ, തപ 
സ്സിെന്റയും പര്ായശ്ചിത്തത്തിെന്റയും ൈചതനയ്ത്തിൽ 
ജീവിക്കുവാനും പര്ാർത്ഥനാരൂപിയിൽ വളരുവാനും 
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണെമന്ന് നിേന്നാടു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: േലാകത്തിെന്റ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവയ്കുഞ്ഞാ 
ടായ മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും പാപ 
ങ്ങൾക്കു പരിഹാരമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണ 
െമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നിെലല്ങ്കിൽ 
ഒരുവനും സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കുക സാധയ്മലല് 
എന്നരുളിെച്ച  മിശിഹാേയ, മാേമ്മാദീസയിലൂെട നവജീ 
വൻ പര്ാപിച്ച ǌങ്ങെള വിശുദ്ധിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും 
വളർത്തണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: മാേമ്മാദീസയിലൂെട ൈദവികജീവൻ ǌങ്ങൾക്കു 
പര്ദാനം െച  മിശിഹാേയ,  ൈദവമക്കൾക്ക് ഉചിതമായ 
ജീവിതം നയിച്ച് നിെന്റ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂെട തിരുസഭയുെട അംഗങ്ങ 
ളായി ǌങ്ങെള ഉയർത്തിയ മിശിഹാേയ, സഭേയാ 
െടാത്തു ചിന്തിക്കുവാനും പര്വർത്തിക്കുവാനും ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവി 
െന്റയും നാമത്തിൽ മാേമ്മാദീസ ന ണെമന്നു ക ിച്ച 
മിശിഹാേയ, മാേമ്മാദീസയിലൂെട പര്കാശത്തിെന്റ പാത 
യിൽ എലല്ാവെരയും നയിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: പര്ാർത്ഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗത്തിെന്റയും മാർഗ 
ത്തിൽ ǌങ്ങെള നയിക്കുവാൻ ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ 
പിതാവ് മാർ (േപര്) പാപ്പാെയയും ǌങ്ങളുെട സഭയുെട 
തലവനും പിതാവുമായ മാർ (േപര്) േശര്ഷ്ഠ െമതര്ാേപ്പാലീ 
ത്തെയയും  ǌങ്ങളുെട രൂപതാധയ്ക്ഷനായ മാർ (േപര്) 
െമതര്ാെനയും മെറ്റലല്ാെമതര്ാന്മാെരയും ആത്മീയനന്മകൾ 
ന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർ 
പ്പിക്കാം. 
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
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കാർമ്മി: കുരിശുമരണംവഴി ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹത്തവ്ത്തി 
േലക്കു പര്േവശിച്ച മിശിഹാേയ, മാേമ്മാദീസയിലൂെട 
ൈദവികജീവൻ പര്ദാനം െച  അനന്തകാരുണയ്ത്തിനു 
ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പര്ാർത്ഥനകൾ ശര്വിച്ച് ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണേമ. വിശുദ്ധ ജീവിതം വഴി നിെന്റ 
സാക്ഷികളായി വർത്തിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്കിടയാകെട്ട. 
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 
 

ൈകവ പ്പു പര്ാര്ത്ഥന 
 

ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ ആശീര്വവ്ദിേക്കണേമ / സേഹാദ 
രേര നിങ്ങള് ൈകവ ിനായി തല കുനിക്കുകയും / ആശീ 
ര്വവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ുവിന്.  

 
 

(എലല്ാവരും തലകുനിച്ച്  ആശീര്വവ്ാദം സവ്ീകരി 
ക്കുന്നു.)  
 
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, സാര്വവ് 
തര്ികവും ൈശല്ഹീകവുമായ സഭയുെടേമല് / അങ്ങയുെട 
കരുണ നിറഞ്ഞ വലംൈക നീട്ടണെമ. ദൃശയ്വും അദൃശയ്വു 
മായ സകല വിപത്തുകളില്നിന്ന്  അതിെന സംരക്ഷി 
േക്കണെമ. ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടും വിശുദ്ധിേയാടും 
കൂെട / അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ശുശര്ൂഷ െചയയ്ുവാന് / 
ǌങ്ങെളലല്ാവേരയും ദയാപൂര്വവ്ം േയാഗയ്രാേക്കണെമ.  
 
 

കാര്മ്മി: കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെളലല്ാവരും 
ഒന്നു േചര്ന്ന്  / അങ്ങെയ ǌങ്ങളുമായി രമയ്തെപ്പടുത്തുന്ന 
നീതിയുെട പര്വര്ത്തികളാല് / ജീവിതകാലം മുഴുവനും 
അങ്ങെയ യേഥാചിതം പര്ീതിെപ്പടുത്തുവാന് ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണെമ. അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും 
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കുവാന് 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.  
 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 
 

ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെന്റ 
അടയാളത്താല് മുദര്ിതരാകുകയും െച വര് / ഭക്തിേയാടും 
ശര്ദ്ധേയാടുംകൂെട വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളെട്ട. 
നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 
 
 
 
 
 

 
ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം 

(രീതി: മിശിഹാ കർത്താവിൻ ...) 
 

ഭൂമി മുഴുവൻ സേന്താഷിക്കെട്ട 
രക്ഷാസേന്ദശം, നിറയും പര്തയ്ാശ,  
േലാകം മുഴുവനിലും. 
പങ്കിലമായ പര്പഞ്ചത്തിൻ,  
പാപകടങ്ങൾ നീക്കിടുവാൻ 
മരണമടഞ്ഞു തിരുനാഥൻ,  
േലാകം രക്ഷിതമാകുന്നു 
ഉത്ഥാനം പകരും സേന്താഷം. 

 

അവിടുെത്ത മഹത്തവ്ം ഭൂമിയിെലങ്ങും നിറയെട്ട, 
രക്ഷാസേന്ദശം ... 

 

ഇതാ, സകല ജനത്തിനുംേവണ്ടിയുള്ള വലിയ സേന്താഷ 
ത്തിെന്റ സദവ്ാർത്ത ǌാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നു. 

രക്ഷാസേന്ദശം ... 
 

(കുർബാന തുടരുന്നു പുസ്തകം േപജ് 129 മുതൽ) 
 
 

ദിവയ്കാരുണയ് ഗീതവും അനുഗീതവും 
(രീതി: ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേന്നൻ ...) 

 

ൈകെക്കാള്ളുന്നീ ദിവയ് രഹസയ്ം 
കർത്താേവ, നിൻ കാരുണയ്ത്താൽ. 
 

പാപികളാകും ǌങ്ങൾേക്കകിയ 
േയാഗയ്തേയാർത്തു വണങ്ങീടുന്നു. 
 

കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ 
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ 
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു). 
 

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

കുരിശിൽ ജീവൻ േഹാമിച്ചവനാം 
മിശിഹാെയ നാം വാഴ്ത്തി നമിക്കാം. 
 

േനടാം നൂതന ജീവൻ പാവന 
ഗാതര് നിണങ്ങൾ ൈകെക്കാെണ്ടന്നും. 

 

(വിശുദ്ധ കുര്ബ്ബാന സവ്ീകരണം).  
 

കാര്മ്മി: മനുഷയ്വര്ഗ്ഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ 
മിശിഹാെയ / ǌങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീരവും പാനം 
െച  തിരുരക്തവും / ǌങ്ങള്ക്കു ശിക്ഷാ വിധിക്കു 
കാരണമാകാെത / കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട 
േമാചനത്തിനും / നിെന്റ സന്നിധിയില് സന്തുഷ്ടിക്കും 
നിദാനമാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും . 
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സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 
 

സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താേവ / വിശവ്ാസപൂര്വവ്ം ǌ 
ങ്ങള് സവ്ീകരിച്ച ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങള് / ǌങ്ങളുെട കടങ്ങ 
ളുെട െപാറുതിക്കു കാരണമാകെട്ട. യുഗങ്ങളുെട രാജാവായ 
മിശിഹാെയ / നീ ദാസെന്റയും സൃഷ്ടാവിെന്റയും സാദൃശയ് 
മാകുന്നു. നിന്നില് വിശവ്സിച്ച സകലരുെടയും / കറകളും 
കടങ്ങളും / നിെന്റ ശരീരരക്തങ്ങളാല് / നിര്മ്മാര്ജ്ജനം 
െചയയ്ുകയും ക്ഷമിക്കുകയും െച . നീ മഹതവ്പൂര്ണ്ണനായി 
പര്തയ്ക്ഷെപ്പടുേമ്പാള് / മേനാവിശവ്ാസേത്താെട നിെന്ന 
എതിേര ക്കുവാനും / സവ്ര്ഗ്ഗീയഗണങ്ങേളാടുകൂെട നിെന്ന 
സ്തുതിക്കുവാനും / ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാേക്കണെമ. 
ആേമ്മന്.  
 
 

ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താല് / സ്തുതയ്ർ 
വും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ 
രഹസയ്ങ്ങെള സമീപിച്ച്  / ഇവയില് പങ്കുെകാള്ളുവാന് 
േയാഗയ്രാക്കെപ്പട്ട നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / ഇവയുെട ദാതാ 
വായ ൈദവത്തിന്  / സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമര്പ്പി 
ക്കാം. 
 
 

സമൂഹം: അവര്ണ്ണനീയമായ ഈ ദാനെത്തക്കുറിച്ച്  / 
കര്ത്താേവ അേങ്ങ  സ്തുതി. 
 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  

 (കൃതജ്ഞതാപര്ാർത്ഥനകൾ) 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, സർവവ്സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളു 
െമാത്ത് ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങ് ǌങ്ങളു 
െടേമൽ െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകൾക്ക് ǌങ്ങൾ 
നന്ദി പറയുന്നു. മാലാഖമാേരാെടാത്ത് എന്നും അങ്ങെയ 
മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുവാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, 
എേന്നക്കും. 
 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. 
 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട ജീവനും ഉയിർപ്പുമായ മിശിഹാേയ, 
മാേമ്മാദീസവഴി നിെന്റ മരണത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും 
ഐകയ്െപ്പട്ട ǌങ്ങെള നിെന്റ മഹത്തവ്ത്തിൽ പങ്കുകാരാ 
ക്കണേമ. പഴയമനുഷയ്െന നിേന്നാടുകൂടി കര്ൂശിക്കുന്ന 
ǌങ്ങൾ നിേന്നാെടാത്തു ജീവിച്ചുെകാണ്ട് നിതയ്സൗഭാഗയ് 
ത്തിനർഹരായിത്തീരുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 

 
 

സമാപനാശീർവാദം 
(രീതി: കർത്താവാം, മിശിഹാവഴിയായ് ....) 

 
 

കാർമ്മി: വഴിയും ജീവനുമതുേപാെല  
സതയ്വുമാകും മിശിഹാേയ, 
തിരുവുത്ഥാനത്തിൽ ǌങ്ങൾ 
പങ്കാളികളായ് ത്തീരുന്നു. 

 

മാേമ്മാദീസാ വഴി ǌങ്ങൾ 
ൈകെക്കാണ്ടേലല്ാ നവജീവൻ 
നിതയ്വുമതു സംരക്ഷിക്കാൻ 
നിൻ കൃപ ǌങ്ങൾേക്കകണേമ. 

 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 

സാക്ഷികളാകണെമെന്നന്നും 
സുവിേശഷത്തിനു മർതയ്രിവർ 
ജനപദെമലല്ാമറിയെട്ട 
രക്ഷാമാർഗ്ഗം നീതെന്ന. 

 

േസ്നഹവുൈമകയ്വുമനയ്ൂനം 
നിങ്ങളിെലന്നും വളരെട്ട 
തര്ിതവ്ത്തിനു സ്തുതി പാടിടുവിൻ 
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴു + െമേന്നക്കും.  
 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(അെലല്ങ്കിൽ) 
 

കാർമ്മി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, 
നിെന്റ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കുന്ന 
തിന് ǌങ്ങൾ നിനക്കു നന്ദിപറയുന്നു. മാേമ്മാദീസയി 
ലൂെട ലഭിച്ച പരിശുദ്ധി അഭംഗം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ 
ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്കണേമ. േലാകത്തിെന്റ പര്കാശവും 
ഭൂമിയുെട ഉപ്പുമായി ജീവിച്ച് ǌങ്ങൾ നിെന്റ സുവിേശഷ 
ത്തിന് സാക്ഷികളാകെട്ട. എലല്ാ ജനപദങ്ങളും  നിെന്ന 
അറിയുവാനും, വിശവ്സിച്ച് മാേമ്മാദീസ സവ്ീകരിക്കു 
വാനും, സഭയിൽ നിെന്ന മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുവാനും ഇടവ 
രെട്ട. നിന്റ ശരീരത്തിെല അവയവങ്ങളായിത്തീർന്നിരി 
ക്കുന്ന ǌങ്ങൾ പര രേസ്നഹത്തിലും ഐകയ്ത്തിലും 
അനുദിനം വളരുകയും െചയയ്െട്ട. നമ്മുെട കർത്താവീേശാ 
മിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹ 
വും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സംസർഗ്ഗവും നിങ്ങേളാടുകൂടി 
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും. 
 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
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ഉയിർപ്പുതിരുന്നാൾ 
 

(കാർമ്മികനും ശുശര്ൂഷികളും സഹായികളും കര്മപര്കാര 
മുള്ള തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, കുർബാനകര്മത്തിൽ നിർേദ്ദ 
ശിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പര്ദക്ഷിണമായി വചനേവദി 
യിൽ വന്നുനി ക്കുന്നു). 
 

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35) 
 

കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില് 
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല് 
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം 
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം. 

 

സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം 
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം 
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം. 

 
 

മാലാഖമാരുെട കീര്ത്തനം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും 
 പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 
 
 

(പകരം ഗാനം)  
 

കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതമാം സവ്ര്േലല്ാകത്തില് 
സര്േവവ്ശനു സ്തുതി ഗീതം.  
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെലങ്ങും മർതയ്നു ശാന്തി 
പര്തയ്ാശയു െമേന്നക്കും.  

 

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹ 
വും േചര്ന്ന് ) അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങ 
യുെട രാജയ്ം വരണെമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു സവ്ര്ഗ്ഗ 
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ. ǌങ്ങള്ക്കു ആവശയ് 
കമായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണെമ. ǌങ്ങ 
ളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, ǌ 
ങ്ങളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. 
ǌങ്ങെള പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുെത. ദുഷ്ടാരൂപി 
യില്നിന്നു ǌങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ. എന്തുെകാെണ്ട 
ന്നാല് /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും എേന്നക്കും അങ്ങയു 
േടതാകുന്നു. ആേമ്മന്. 
 

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ / അങ്ങയുെട മഹ 
തവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു / മാലാഖ 
മാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു 
ദ്ധന് എന്ന്  ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.  
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

(പകരം ഗാനം) 
 

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്  
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ  
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്. 

 

സമൂഹം: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്, 
സ്തുതിതന് നിസ്തുല മഹിമാവാല് 
ഭൂസവ്ര്ഗ്ഗങ്ങള് നിറഞ്ഞു സദാ,  
പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. 

 

വാനവ മാനവ വൃന്ദങ്ങള് 
ഉദ്േഘാഷിപ്പൂ സാേമാദം 
പരിശുദ്ധന് നീ എെന്നന്നും,  
പരിശുദ്ധന് നീ പരിശുദ്ധന്.  

  

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥിതനാം താതാ നിന്  
നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിന് രാജയ്ം വന്നീടണേമ  
നിന് ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ. 
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സവ്ര്ഗ്ഗെത്തന്നതുേപാലുലകില്  
നിന് ചിത്തം നിറേവറണേമ 
ആവശയ്കമാ മാഹാരം  
ǌങ്ങള്ക്കിന്നരുളീടണേമ. 

  

ǌങ്ങള് കടങ്ങള് െപാറുത്തതുേപാല്  
ǌങ്ങള്ക്കുള്ള കടം സകലം 
പാപത്തിന് കട ബാദ്ധയ്തയും  
അങ്ങു കനിഞ്ഞു െപാറുക്കണേമ. 

 

ǌങ്ങള് പരീക്ഷയിെലാരുനാളും 
ഉള്െപ്പടുവാനിടയാകരുേത 
ദുഷ്ടാരൂപിയില് നിെന്നന്നും  
ǌങ്ങെള രക്ഷിച്ചരുളണേമ. 

 

എെന്തന്നാെലന്നാേളക്കും  
രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ്ങ്ങള് 
താവകമേലല്ാ കര്ത്താേവ  
ആേമ്മനാേമ്മെനേന്നക്കും. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 

 
 

കാർമ്മി: യുഗങ്ങളുെട രാജാവായ മിശിഹാേയ, മരണെത്ത 
പരാജയെപ്പടുത്തി ǌങ്ങൾക്കു ജീവൻ പര്ദാനം െച  
നിെന്റ അനന്തകാരുണയ്െത്ത ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. നിെന്റ 
ഉത്ഥാനരഹസയ്ം ആേഘാഷിക്കുന്നതിനും, അതിെന്റ 
ദിവയ്ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും ǌങ്ങെള ഒരുമിച്ചുകൂ 
ട്ടിയതിന് ǌങ്ങൾ നന്ദിപറയുന്നു. അജ്ഞതയുെട അന്ധ 
കാരത്തിൽനിന്നു േമാചിതരും പാപത്തിെന്റ ബന്ധനങ്ങ 
ളിൽനിന്നു സവ്തന്ത്രരുമായി ഉത്ഥാനത്തിെന്റ സൗഭാഗയ് 
ത്തിൽ പര്േവശിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാകെട്ട. ഈ 
ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ േയാഗയ്താപൂർവവ്ം പരികർമ്മം െചയയ്ു 
വാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും 
നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

സങ്കീർത്തനമാല (മർമ്മീസ) 
സങ്കീർത്തനം 46,47, 48 

(രീതി: കർത്താേവ, മമരാജാേവ...) 
 

ൈസനയ്ങ്ങൾ തന്നധിനാഥൻ 
നേമ്മാെടാത്തു വസിക്കുന്നു 
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം 
ഓർക്കുകിൽ നമ്മുെടയവലംബം 

 

കരേഘാഷങ്ങൾ മുഴക്കിടുവിൻ  
തിരുസന്നിധിയിൽ ജനതകേള, 
ആ ളാദാരവമുയരെട്ട 
ൈദവത്തിൻ തിരു ഭവനത്തിൽ. 

 

ൈദവസ്തുതികൾ പാടിടുവിൻ  
േസ്താതര്ം െച  പുകഴ്ത്തിടുവിൻ 
കീർത്തനഗീതം മീട്ടിടുവിൻ 
നമ്മുെട രാജാവവനേലല്ാ. 

 

ഭൂമിെക്കലല്ാമധിപനവൻ 
അവനായ് ഗീതം പാടുകനാം 
ൈദവം ജനത ധിനാഥൻ 
സിംഹാസനമതിൽ വാഴുന്നു. 

 

കർത്താവുന്നതനാകുന്നു 
സ്തുതയ്ർഹൻ നിജനഗരത്തിൽ 
ഉന്നതമവനുെട പുണയ്ഗിരി 
മന്നിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം. 
 

ശുശര്ൂഷി: ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്,  
നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു കൂെട. 
 

കാർമ്മി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, േലാകം മുഴുവൻ 
നിെന്റ സമാധാനത്താൽ നിറയെട്ട. നിെന്റ പരിശുദ്ധമായ 
സല്ീവായാൽ നിെന്റ സഭെയ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും അവ 
ളുെട സന്താനങ്ങെള നിെന്റ കൃപയാൽ സംരക്ഷിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. ǌങ്ങൾ എലല്ാ സമയവും സഭയിൽ നിനക്ക് 
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും 
സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, 
എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ഗാനം 
ഉന്നതവാനിടേമ 
വാതിൽ തുറക്കുക നീ 
മംഗളദീപവുമായ് 
മന്നവനണയുന്നു.     ഉന്നതവാനിടേമ ... 

 

നിതയ്മേനാഹരനാം 
നിർമ്മലൈദവസുതൻ 
െവള്ളിെവളിച്ചത്തിൽ 
മുങ്ങിവിളങ്ങുന്നു.     ഉന്നതവാനിടേമ ... 

 

െപാട്ടിയ ബന്ധത്തിൻ 
കണ്ണികൾ കൂടുന്നു: 
വിണ്ടലമവനിയുമായ് 
വീണ്ടുമിണങ്ങുന്നു.     ഉന്നതവാനിടേമ ... 

 
ഉയർപ്പിെന്റ ഗീതം 

(രീതി: ഉന്നതവാനിടേമ ...) 
 

നിനക്കു ǌാൻ സമാധാനം ആശംസിക്കും. 
ൈദവത്തിൻ ജനേമ, ശാന്തിയിൽ മുങ്ങിടുവിൻ 
ഉത്ഥിതനായേലല്ാ മിശിഹാ ശാന്തിയുമായ്. 
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നീതിമാന്മാർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ പര്കാശമുദിച്ചു. 
നിതയ്െവളിച്ചമിതാ പാരിലുദിച്ചേലല്ാ 
ൈദവത്തിൻ തനയൻ സതയ്െവളിച്ചംതാൻ. 

 

ഭൂമിയിൽ എങ്ങും ആഹല്ാദം 
തിരുവുത്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടികൾ േമാദിപ്പൂ, 
കാരണമതുവഴി നാ മനുരǌ് ജിതരായി. 

 

ഇേപ്പാൾ മുതൽ എേന്നക്കും 
ഉത്ഥാനംവഴിയായ് പാപവിേമാചനവും 
മൃതിയിൽ ജീവനുമാ നാഥൻ ന കയായ്. 

 

എന്നും എേന്നക്കും. 
സാത്താൻ കദനത്താൽ േതങ്ങുന്നനു നിമിഷം 
ഉത്ഥാനം വഴിയായ്  സഭേയാ േമാദിപ്പൂ. 

 

തെന്റ ശക്തി പര്ാപിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി 
മൃതയ്ുകുടീരത്തിൽനിന്നവനുത്ഥിതനായി 
സൃഷ്ടി ഗണത്തിൽത്തൻ ശാന്തി വിത കയായ് . 

 

നമ്മുെട രാജാവായ ൈദവത്തിന്  സ്തുതികളാലപിക്കുവിൻ 
രാജാവാം മിശിഹാ െക്കന്നും സ്തുതിപാടാം, 
തൻ ജനനിരകൾക്കായ്  രക്ഷപകർന്നീശൻ. 

 

വരുവിൻ, നമുക്ക്  അവനിൽ സേന്താഷിച്ചുലല്സിക്കാം. 
സഭയുെടയുന്നതമാം തിരുനാൾ ദിനമേലല്ാ 
നാഥൻ നല് കിടുമീ െയാരുമ നിനച്ചീടാം. 

 

(കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദിക്കുന്നു.) 
 

കാര്മ്മി: പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സര്േവവ്ശവ്രാ / അങ്ങയുെട ബഹുമാനത്തിനായി ǌ 
ങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുന്ന ഈ ധൂപം / അങ്ങയുെട മഹനീയ 
തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തില് + ആശീര്വവ്ദിക്കെപ്പടെട്ട. 
ഇത്  അങ്ങയുെട പര്സാദത്തിനും / അങ്ങയുെട അജഗ 
ണത്തിെന്റ പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാ 
കെട്ട എേന്നക്കും. 
 

ശുശര്ൂഷി: ആേമ്മന്.  
 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി 
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ 
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതുമായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ 
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും 
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ 
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ് 
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു / 
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാന്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ 
എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  

 

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു. ശുശര്ൂഷി മദുബഹ 
യില് പര്േവശിച്ച്  ധൂപിക്കുന്നു).  

 

(ഉത്ഥാന ഗീതം) 
 

 (എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് 
 ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു) 
 

സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ 
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു 
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട 
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. 
 

മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ 
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു 
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി 
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.  

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട. 
 

(കാര്മ്മികന് ജനങ്ങള്ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞ്) 
 

കാര്മ്മി: എെന്റ കര്ത്താേവ നീ സതയ്മായും ǌങ്ങളുെട 
ശരീരങ്ങെള ഉയര്പ്പിക്കുന്നവനും / ആത്മാക്കെള രക്ഷിക്കു 
ന്നവനും / ജീവെന നിതയ്ം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. 
ǌങ്ങള് എേപ്പാഴും നിനക്കു സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും 
ആരാധനയും സമര്പ്പിക്കുവാന് കടെപ്പട്ടവരാകുന്നു / സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം 
 

ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്,  
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന് 
എെന്നന്നും ജീവിക്കും 
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്. 
 

പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ 
പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന 
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ. 

 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി 
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ 
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം  / എ 
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േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും / 
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

ഒന്നാം വായന (ഏശയയ് 60:1-7) 
 

ശുശര്ൂഷി: സേഹാദരേര നിങ്ങള് ഇരുന്നു ശര്ദ്ധേയാെട 
േകള്ക്കുവിന്. 
 

വായിക്കുന്നയാള്: ഏശയയ്ാ പര്വാചകെന്റ പുസ്തകത്തില് 
നിന്നുള്ള വായന. (കാര്മ്മികനു േനെര തിരിഞ്ഞ് )  
ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: ൈദവം നിെന്ന + അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.  
 

(വായന തീരുേമ്പാള്) 
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

രണ്ടാം വായന (1 സാമുവൽ 2:1-10). 
 

ശുശര്ൂഷി:  പര്കീര്ത്തനം ആലപിക്കുവാനായി നിങ്ങള് 
എഴുേന്ന ക്കുവിന്. 
 

പര്കീർത്തനം    

 

കാര്മ്മി: സർവവ്ചരാചരവും,  
ൈദവമഹതവ്െത്ത, വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല്,  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാല് 
കർത്താവിന്നുത്ഥാനത്തിൻ  
നിര്മ്മലമാകുമനുസ്മരണം,  
െകാണ്ടാടാം, ഇന്നീ േവദികയില്. 
 

കാര്മ്മി: തന്കരവിരുതേലല്ാ,  
വാനവിതാനങ്ങള്, ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.  

 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ഗീതികളാല് ...  
 

കാര്മ്മി: പകലുകള് പകലുകേളാ,  
ടവിരതമവിടുെത്ത, പുകളുരെചയയ്ുന്നു.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 
 

കാര്മ്മി: നിതയ്പിതാവിനും,  
സുതനും റൂഹാ ം, സ്തുതിയുണ്ടാകെട്ട.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 
 

കാര്മ്മി: ആദിയിെലേപ്പാെല,  
ഇെപ്പാഴുെമേപ്പാഴും, എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാത്മാവിന് ... 

 

കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം 
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി 
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീങ്ങള്ക്കുപ 
കരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില് 
ഫലമണിയുന്നതിനും  / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ 
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര് 
ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും പുതര് 
നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ് ശവ്രാ എേന്നക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

േലഖന വായന (േറാമാ 5:20-6:23). 
 

വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വിശുദ്ധ പൗേലാസ് 
ശ് ളീഹാ േറാമാക്കാർക്ക ് എഴുതിയ േലഖനം. (കാര്മ്മി 
കനു േനെര തിരിഞ്ഞ് ) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്കണേമ. 
 

കാര്മ്മി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. 
 

(ഒരു ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു 
നി ക്കുന്നു).  
 
(വായന തീരുേമ്പാള്) 

സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം  
 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 
 

കർത്താെവന്നും വാണീടുന്നു,  
ഭൂതല-മഖിലം േമാദിക്കെട്ട. 

 

കരയും കടലും തടവിലല്ാെത,  
സവ്രമുച്ചത്തി-ലുയർത്തീടെട്ട. 
 

കർത്താവിൻ സ്തുതി പാടുക േമാദാൽ,  
ആനന്ദത്താ-ലാർപ്പു വിളിപ്പിൻ. 

 

താതനു മതുേപാല് സുതനും 
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട 

 

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു 
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്. 

 

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്  
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ. 
 

(ഗാന സമയത്ത് കാര്മ്മികന് ധൂപം ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു. സുവിേശഷ വായനയുെട സമയത്തു ശുശര്ൂഷി 
ധൂപാര്ച്ചന നടത്തുന്നു.) 
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ശുശര്ൂഷി: നമുക്ക്  ശര്ദ്ധാപൂര്വവ്ം നിന്ന്  പരിശുദ്ധ സുവി 
േശഷം ശര്വിക്കാം. 
 

കാര്മ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടു കൂെട. 
 

സമൂഹം: അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട. 
 

കാര്മ്മി: വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുെട 
കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം. 
 

സമൂഹം : നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

(കാര്മ്മികന് സുവിേശഷം വായിക്കുന്നു. [മത്തായി 28:1-6] 
രണ്ടു ശുശര്ൂഷികള് കത്തിച്ച തിരികളുമായി കാര്മ്മികെന്റ 
ഇരുവശവും നി ക്കുന്നു. സഹായി മുമ്പില് നിന്ന് ധൂപാര്ച്ചന 
നടത്തുന്നു. വായന തീരു േമ്പാള്) 
 

സമൂഹം : നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ  സ്തുതി. 
 

ഉയിർപ്പു ഗീതം 
 

കാർമ്മി: മിശിഹാനാഥൻ മൃതരിൽനിന്നും ഉത്ഥിതനായി. 
 

സമൂ: ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്. 
 

(കാർമ്മികനും സമൂഹവും മൂന്നു പര്ാവശയ്ം) 
(ഉയിർപ്പു രൂപത്തിെന്റ വിരിമാറ്റുന്നു. മണിയടിക്കുന്നു. 
എലല്ാവരും രൂപെത്ത വണങ്ങുന്നു.) 
 

ഗീതം 
ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു നാഥ- / നുയിർെത്തഴുേന്നറ്റു 
വിജയലാളിതനായ് നാഥ- / നുയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. 
                          ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു ... 
 

കുരിശിേലറിയവൻ, മൃതനായ് / കബറടങ്ങിയവൻ 
കതിരിനുടയവനായ് വീണ്ടു- / മുയിർെത്തഴുേന്നറ്റു. 
                             ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു ... 
 

ഈ ദിനം ൈദവേമകിയ / ദിവയ്ദിനമേലല്ാ 
േമാദമായ് മഹിതകീർത്തന- / േമറ്റുപാടാം 
                            ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റു ... 
 

(കാർമ്മികൻ രൂപം ധൂപിക്കുന്നു. എലല്ാവരും തിരികൾ 
കത്തിച്ച് പര്ദക്ഷിണം നടത്തുന്നു). 
 
 

പര്ദക്ഷിണ ഗീതം 
 

ദീപംെകാളുത്തി നാഥാ, േതടിവരുന്നു ǌങ്ങൾ 
നിൻ ദിവയ്സന്നിധാനം േതടിവരുന്നു ǌങ്ങൾ 
                                                ദീപം ... 
ഭൂവിൻ പര്ഭുക്കെളലല്ാം നിെന്ന വണങ്ങിടുന്നു 
പാരിൻ പര്താപെമലല്ാം നിൻ മുമ്പിൽ മങ്ങിടുന്നു 
      ദീപം ... 

മരണം തളർന്നു താണു; നരകം തകർന്നുവീണു 
വിജയം പതഞ്ഞുയർന്നു; വിയദാലയം െതളിഞ്ഞു 
      ദീപം ... 
ഇരുളിൽക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനത  േലാകനാഥാ, 
പരമ പര്കാശമായ് നീ ധരേമലിറങ്ങിവന്നു. 
 
 

മെറ്റാരു ഗാനം 
(രീതി: തൂൈയ) 

 
 

മിശിഹാനാഥാ, നിൻ വദനം  
ǌങ്ങളിൽനിന്നു തിരിക്കരുേത 
ആരാധകർ നിൻ പുതുജീവൻ  
പു ി നിതാന്തം നീങ്ങിടുവാൻ. 
 

പര്ാർത്ഥന േകൾക്കുക മിശിഹാേയ,  
ആശര്യമങ്ങാണനവരതം 
കൃപയാൽ ഹൃത്തിൻ മുറിവുകളിൽ 
കനിവിന്നൗഷധമരുളണേമ. 

 

അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു  
അലിെവാടു പര്ാർത്ഥന േകൾക്കണേമ 
രക്ഷണേമകീ ദാസരിൽ നീ  
പാപെപ്പാറുതിയണ ണേമ. 

 

അനുതാപികെളൈക്കെക്കാള്ളും  
കരുണാനിധിയാം മിശിഹാേയ, 
തിരുവിഷ്ടം നിറേവറ്റീടാൻ  
ഓേരാ ദിനവും കാക്കണേമ. 

 

സഭകൾക്കരുളുക മഹിമസദാ  
ആരാധകെരകാക്കണേമ 
പരിപാലിക്കണമജനിരെയ  
നിൻ കൃപ ǌങ്ങൾക്കരുളണേമ. 

 

തിരുമുഖമങ്ങു തിരിക്കരുേത  
തിരുസന്നിധിയിൽ കാക്കണേമ 
സ്തുതിയും നന്ദിയുമർപ്പിപ്പൂ  
തിരുനാമത്തിനു സാേമാദം. 

 

രക്ഷകേനശുവിനംബികേയ,  
രാവും പകലും ǌങ്ങൾക്കായ് 
നാഥൻ ശാന്തി പകർന്നിടുവാൻ  
പര്ാർത്ഥന നിതയ്മണ ണേമ. 

 

സകല വിശുദ്ധരുമേങ്ങ വിൺ-  
മഹിമയണിഞ്ഞു വിരാജിപ്പൂ 
അവരുെട പര്ാർത്ഥന ǌങ്ങൾക്കായ്  
രക്ഷണ േമകണമനവരതം. 
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കരുണയുണർത്താനീയുലകിൽ  
കുരിശിെന ന ിയ മിശിഹാേയ, 
ദുഷ്ടപിശാചിൻ ശക്തികൾ നീ  
കുരിശിൻ ചിറകാൽ നീക്കണേമ. 

 

സകലജനത്തിനുമാശര്യമാം  
നാഥാ, തലമുറ കാക്കുന്നു 
ഉത്ഥാനത്തിൻ ദിന, മന്നാ  
പാേഥയം നീ തീർക്കുന്നു. 
 

(ഉയിർപ്പു രൂപം പീഠത്തിൽ പര്തിഷ്ടിക്കുന്നു). 
 

സമാധാന ശുശര്ൂഷ 
 

ശുശര്ൂ:  നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട 
ബലഹീനമായ പര്കൃതിയുെട നവീകരണത്തിനുേവണ്ടി 
അങ്ങയുെട തിരുക്കുമാരനിലൂെട പൂർത്തിയാക്കെപ്പട്ട രക്ഷാ 
പദ്ധതിെയപര്തി അങ്ങെയ ǌങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അവർണ്ണ 
നീയമായ ഈ ദാനത്തിന് ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും 
ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. 
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം 97 െചാലല്ുന്നു). 
 

കർത്താവു ഭരണം നടത്തുന്നു;  
ഭൂമിെയലല്ാം ആനന്ദിക്കെട്ട;  
ദവ്ീപസമൂഹങ്ങൾ സേന്താഷിക്കെട്ട. 
ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്. 
 

ആദത്തിെന്റ മഹത്തവ്ീകൃതമായ വംശേമ,  
ഉത്ഥാനം െചയയ്ുകയും, തെന്റ ഉത്ഥാനത്താൽ 
എലല്ാവെരയും സേന്താഷിപ്പിക്കുകയും െച   
ഈേശായിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. 
 

േമഘവും അന്ധകാരവും അവിടുെത്ത ചുറ്റുമുണ്ട് ; 
നീതിനയ്ായങ്ങളിൽ  
അവൻ തെന്റ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

തിരുമുമ്പിൽ അഗ്നി ജവ്ലിപ്പിക്കുന്നു; 
ഭൂമി അതുകണ്ട്  വിറെകാള്ളുന്നു. 
 

ഭൂമി മുഴുവെന്റയും അധിപനായ കർത്താവിെന്റ മുമ്പിൽ 
മലകൾ െമഴുകുേപാെല ഉരുകുന്നു. 
 

ആകാശം ൈദവനീതിെയ പര്േഘാഷിക്കുന്നു. 
ജനപദങ്ങൾ ദിവയ്മഹതവ്ം ദർശിക്കുന്നു. 
 

ബിംബാരാധകർ ലജ്ജിക്കെട്ട!  
വിഗര്ഹ േസവകർ നാണിക്കെട്ട!  

ൈദവദൂതന്മാർ പര്ണമിക്കെട്ട! 
 

െസഹിേയാൻ ഇെതലല്ാം ശര്വിക്കെട്ട! 
അവൾ ആനന്ദഭരിതയാകെട്ട! 
യൂദായുെട പുതര്ിമാർ സേന്താഷിക്കെട്ട! 
 

എെന്തന്നാൽ നിെന്റ നയ്ായവിധി മഹനീയമാകുന്നു; 
ഭൂമിയിൽ നീ ഉന്നതനാകുന്നു; 
സർവവ് േദവന്മാേരക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. 
 

ൈദവെത്ത േസ്നഹിക്കുന്നവർ തിന്മെയ േദവ്ഷിക്കുന്നു; 
ഭക്തരുെട ജീവെന ൈദവം പാലിക്കുന്നു. 
ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് അവെര രക്ഷിക്കുന്നു. 
 

നീതിമാന്മാർക്ക്  ഒരു പര്കാശമുദിച്ചു; 
പരമാർത്ഥ ഹൃദയർക്ക്  ആഹല്ാദമുണ്ടായി. 
 

നീതിമാന്മാർ കർത്താവിലാനന്ദിക്കെട്ട! 
അവെന്റ വിശുദ്ധ സ്മരണെയ പുകഴ്ത്തെട്ട. 
 

കർത്താവു ഭരണം നടത്തുന്നു; ഭൂമിെയലല്ാം ആനന്ദിക്കെട്ട; 
ദവ്ീപ സമൂഹങ്ങൾ സേന്താഷിക്കെട്ട. 
 

ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്. 
 

പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. 
 

ആദിമുതൽ എേന്ന ം. ആേമ്മൻ. 
 

ആദത്തിെന്റ മഹത്തവ്ീകൃതമായ വംശേമ,  
ഉത്ഥാനം െചയയ്ുകയും, തെന്റ ഉത്ഥാനത്താൽ 
എലല്ാവെരയും സേന്താഷിപ്പിക്കുകയും െച   
ഈേശായിൽ ആനന്ദിക്കുവിൻ. 
 

സ്തുതിഗീതം 
 

സർേവവ്ശപുതര്നുയിർത്തു  
സേമ്മാദെമങ്ങും തളിർത്തു; 
സവ്ർേലല്ാകവാതിൽ തുറന്നു:  
ദിവയ്പര്കാശം പരന്നു. 

 

മർതയ്െനേത്തടിയണഞ്ഞു  
മർതയ്നു ശാന്തി പകർന്നു 
വാഴ്ത്തുന്നു നിൻ ദിവയ്നാമം  
ന േകണേമ സവ്ർഗദാനം. 

 

സമാധാനാശംസ 
 

കാർമ്മി: മിശിഹായുെട സമാധാനം നിങ്ങേളാടുകൂെട. 
 

സമൂ: അങ്ങേയാടുംകൂെട. 
 

(എലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു). 
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ആശീർവവ്ാദങ്ങൾ 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ വിശുദ്ധ ജനെത്ത ആശീർവവ് 
ദിക്കുകയും നിെന്റ സമാധാനം അവരിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കു 
കയും െചയയ്ണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: കർത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ പരിശുദ്ധ സഭെയ ആശീർവവ് 
ദിക്കുകയും അതിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുകയും െചയയ് 
ണേമ. സാർവവ്തര്ികസഭയുെട തലവനായ മാർ (േപര്) 
പാപ്പാെയയും ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ 
മാർ (േപര്) േശര്ഷ്ഠെമതര്ാേപ്പാലീത്തെയയും ǌങ്ങളുെട 
േമലദ്ധയ്ക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ (േപര്) െമതര്ാെനയും 
സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഏ ിക്കെപ്പട്ട സഭകെള സമാ 
ധാനത്തിൽ നയിക്കുവാൻ ശക്തരാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, അങ്ങയുെട പുേരാഹിതന്മാെരയും 
ശംശാനന്മാെരയും മറ്റു ശുശര്ൂഷികെളയും സനയ്സ്തെരയും 

േപര്ഷിതരംഗങ്ങളിൽ േസവനം െചയയ്ുന്ന മിഷനറിമാ 
െരയും ആശീർവദിക്കുകയും അവെര സമാധാനത്തിൽ 
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, വേയാധികർ, മാതാപിതാക്കൾ, 
യുവജനങ്ങൾ, കുട്ടികൾ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവ 
െരയും ǌങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവെരയും 
ആശീർവദിക്കുകയും സമാധാനത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട രാഷ്ട്രത്തിെന്റ ഭരണാധി 
കാരികെളയും, സാമൂഹികപര്വർത്തകർ, ആതുരശുശര്ൂഷ 
കർ, അദ്ധയ്ാപകർ, വിദയ്ാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി എലല്ാവ 
െരയും ആശീർവദിക്കുകയും അവെര സമാധാനത്തിൽ 
നയിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, എലല്ാ വിദൂരസ്ഥെരയും ദരിദര്ർ, 
സമ്പന്നർ, കർഷകർ, െതാഴിലാളികൾ, വയ്ാപാരികൾ, 
വയ്വസായികൾ എന്നിവെരയും ആശീർവദിക്കുകയും സമാ 
ധാനത്തിൽ അവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, േരാഗികെളയും പീഡിതെരയും 
മർദ്ദിതെരയും േകല്ശിതെരയും ദുഃഖിതെരയും ശാരീരികവും 
മാനസികവുമായി േവദനിക്കുന്നവെരയും പാർശവ്വൽക്ക 
രിക്കെപ്പട്ടവെരയും ആശീർവദിക്കുകയും അവെര സമാ 

ധാനത്തിൽ ആശവ്സിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, ഈ പര്പഞ്ചെത്തയും അതിെല 
ജീവജാലങ്ങെളയും സസയ്ലതാദികെളയും ആശീർവദിക്കു 
കയും അവെയ സമാധാനത്തിൽ പരിേപാഷിപ്പിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(സന്ദർേഭാചിതമായി മറ്റു പര്ാർത്ഥനകൾ കൂട്ടിേച്ചർക്കാവുന്ന 
താണ്) 
 

കാർമ്മി: കർത്താേവ, നിെന്റ തിരുനാളുകൾ സമാധാന 
ത്തിൽ ആേഘാഷിക്കുന്നതിനായി എലല്ാ കര്ിസ്തീയ സമൂഹ 
ങ്ങെളയും ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

െപാതു ആശീർവാദം 
 

കാർമ്മി: സമാധാനദാതാവായ മിശിഹാേയ, രഹസയ് 
ങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉപമകളും പൂർണ്ണമായും വയ്ക്തമാക്ക 
െപ്പടുന്ന യുഗാന്തത്തിെല ആ െപാതു ഉയിർപ്പുദിനത്തിൽ 
ആഹല്ാദിക്കുന്നതിന് ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണേമ. അവി 
െട നിെന്റ അവകാശത്തിൽ പങ്കുേചരുന്നതിനും നീ വഴി 
യായി പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും കൃത 
ജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാകെട്ട. 
ǌങ്ങളുെട ഈ സമൂഹത്തിലും ഇന്ന് നിെന്റ നാമത്തിൽ 
ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന എലല്ാ സമൂഹങ്ങളിലും േലാകം 
മുഴുവനിലും നിെന്റ അനുഗര്ഹവും സമാധാനവും നിറയെട്ട. 
സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

പര്സംഗം 
 

പര്േഘാഷണപര്ാർത്ഥനകൾ (കാേറാസൂസ) 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും ആഹല്ാദ 
േത്താടുംകൂടി കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാക 
ണേമ എന്നേപക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: സവ്ർഗവാസികളുെടയും ഭൂവാസികളുെടയും സമാധാ 
നമായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ ഉത്ഥാനത്തിെന്റ സമാധാനം 
ആേഘാഷിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കണെമന്ന് 
ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ǌാൻ തരുന്നു, എെന്റ 
സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ǌാൻ ന ന്നു എന്നരുളിെച്ച  
മിശിഹാേയ, നിെന്റ ഉയിർപ്പിെന്റ സമാധാനത്തിൽ ǌങ്ങ 
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െളയും പങ്കുകാരാക്കണെമന്ന് ǌങ്ങൾ അേപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: കലല്റയിൽനിന്നുയിർക്കുകയും േലാകെത്തയും 
തെന്റ സഭെയയും ശാശവ്തമായ സമാധാനത്തിൽ നിറ  
കയും െച  മിശിഹാേയ, നിെന്റ ഉത്ഥാനത്തിെന്റ സേന്താ 
ഷം പങ്കുവ വാൻ ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമന്ന് ǌങ്ങള 
േപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നിെന്റ സമാധാനത്താൽ ǌങ്ങെള സമ്പന്നരാ 
ക്കുന്ന മിശിഹാേയ, ǌങ്ങളുെട അനുദിന ജീവിതത്തിെല 
േവദനകളിലും പര്തിസന്ധികളിലും നീ ന ിയ സമാധാനം 
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്ഹിക്ക 
ണെമന്ന് ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരായ മാർപാപ്പ, 
േശര്ഷ്ഠെമതര്ാേപ്പാലീത്ത, െമതര്ാേപ്പാലീത്തമാർ, െമതര്ാ 
ന്മാർ എന്നിവരുെടയും അവരുെട എലല്ാ സഹശുശര്ൂഷികളു 
െടയും സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിതിക്കുംേവണ്ടി ǌങ്ങൾ 
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. 
 

സമൂ: കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെടേമൽ കൃപയുണ്ടാകണേമ. 
 

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത 
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും 
സമർപ്പിക്കാം. 
 

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു 
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ മിശിഹാേയ, നിെന്റ 
കൃപയാൽ ǌങ്ങെള എലല്ാവെരയും രക്ഷിക്കണേമ. ǌങ്ങ 
ളുെടയിടയിൽ നിെന്റ ശാന്തിയും സമാധാനവും വർദ്ധിപ്പി 
ക്കണേമ. നിെന്റ ഉയിർപ്പിെന്റ രഹസയ്ങ്ങളുെട പൂർണ്ണതയി 
േലക്ക് ǌങ്ങെള അടുപ്പിക്കുകയും ǌങ്ങളുെടേമൽ കരുണ 
യായിരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. നിെന്റ സമാധാനത്തിലും 
ശാന്തിയിലും ǌങ്ങളുെട ഹൃദയം ആനന്ദിക്കുന്നതിനും 
ǌങ്ങൾ പര രം ഐകയ്ത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ǌങ്ങ 
ളുെട ജീവിതം നിെന്റ കൃപയാൽ നിറയുന്നതിനും ǌങ്ങെള 
അർഹരാക്കണേമ. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

ൈകവ പ്പു പര്ാര്ത്ഥന 
 

ശുശര്ൂഷി: കര്ത്താേവ ആശീര്വവ്ദിേക്കണേമ / സേഹാദ 
രേര നിങ്ങള് ൈകവ ിനായി തല കുനിക്കുകയും / ആശീ 
ര്വവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ുവിന്.  

 

(എലല്ാവരും തലകുനിച്ച്  ആശീര്വവ്ാദം സവ്ീകരി 
ക്കുന്നു.)  
 

കാര്മ്മി: കര്ത്താേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട 
അഭിഷിക്തന് കഠിനമായ പീഡകളനുഭവിച്ചു വീെണ്ട 
ടുത്ത / അജഗണമായ പരിശുദ്ധ കേത്താലിക്കാസഭ അങ്ങ 
യുേടതാകുന്നു. ൈദവസവ്ഭാവത്തില് അങ്ങുമായി ഒന്നായി 
രിക്കുന്ന / പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താല് / 
യഥാര്ത്ഥ പൗേരാഹിതയ്ത്തിെന്റ പദവികള് ൈകവ  
വഴി ന െപ്പടുന്നു. വിശവ്ാസികള്ക്ക്  ആത്മീയ ശുശര്ൂഷ 
െചയയ്ുന്നതിന്  / പരിശുദ്ധമായ സഭാശരീരത്തിെല സവി 
േശഷാംഗങ്ങളാകുവാന് / നിസ്സാരരും ബലഹീനരുമായ 
ǌങ്ങെള / അങ്ങു കാരുണയ്ാതിേരകത്താല് േയാഗയ് 
രാക്കി. കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട കൃപാവരം ǌങ്ങളില് 
നിറക്കുകയും / അങ്ങയുെട ദാനങ്ങള് ǌങ്ങളുെട കരങ്ങള് 
വഴി വര്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. അങ്ങയുെട കാരുണയ്വും 
അനുഗര്ഹവും / ǌങ്ങളുെടയും അങ്ങു തിരെഞ്ഞടുത്ത ഈ 
ജനത്തിെന്റയും േമല് ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.  
 

കാര്മ്മി: കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെളലല്ാവരും 
ഒന്നു േചര്ന്ന്  / അങ്ങെയ ǌങ്ങളുമായി രമയ്തെപ്പടുത്തുന്ന 
നീതിയുെട പര്വര്ത്തികളാല് / ജീവിതകാലം മുഴുവനും 
അങ്ങെയ യേഥാചിതം പര്ീതിെപ്പടുത്തുവാന് ǌങ്ങെള 
അനുഗര്ഹിക്കണെമ. അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും 
കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും / നിരന്തരം സമര്പ്പിക്കുവാന് 
ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും 
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്.  
 

ശുശര്ൂഷി: മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെന്റ 
അടയാളത്താല് മുദര്ിതരാകുകയും െച വര് / ഭക്തിേയാടും 
ശര്ദ്ധേയാടുംകൂെട വിശുദ്ധ രഹസയ്ങ്ങളില് പങ്കുെകാള്ളെട്ട. 
നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട. 
 

ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം 
(രീതി: മിശിഹാ കർത്താവിൻ തിരുെമയ് ...) 

 

എെന്റ രാജാവായ കർത്താേവ,  
ǌാൻ അങ്ങെയ മഹത്തവ്െപ്പടുത്തുന്നു. 

അമൃതം പകരും േപാൽ  
ഉത്ഥാനത്താേല 
നവജീവൻ ന ി 
നാഥാ, സഭെയ നയിപ്പൂ നീ 
പാലിക്കുന്നു വിപത്തുകളിൽ 
കനക വിഭൂഷിതവധുേവേപ്പാൽ 
കാണ്മൂ സഭെയ നാെമന്നും; 
വാഴ്ത്തുന്നു സഭയിൽ നിറേമാദം. 
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പണിക്കാർ ഉേപക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞ കലല്്  
മൂലക്കലല്ായിത്തീർ ന്നിരിക്കുന്നു. 

അമൃതം പകരും േപാൽ ... 
 

 

(കുർബാന തുടരുന്നു പുസ്തകം േപജ് 129 മുതൽ) 
 
 

ദിവയ്കാരുണയ് ഗീതവും അനുഗീതവും 
(രീതി: ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേന്നൻ ...) 

 

വരുവിൻ വരുവിൻ ജനതകെളലല്ാം 
നിരുപമ നാഥെന വാഴ്ത്തി നമിക്കാൻ 
 

മരണത്തിൽ നിന്നുത്ഥാനത്തിൻ 
മഹിത െവളിച്ചം നിറയുന്നുലകിൽ 
 

നിതയ്പിതാവി ന്നരികിൽ വാഴ് വൂ 
സതയ് മേഹാന്നത ൈദവകുമാരൻ 
 

ൈകെക്കാള്ളാം നാം ദിവയ്രഹസയ്ം 
ൈകവരുമേപ്പാൾ ജീവിതഭാഗയ്ം. 
 

കാര്മ്മി: നെമ്മ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കര്ത്താവീേശാമിശിഹാ 
യുെട കൃപാവരം / അവിടുെത്ത കാരുണയ്ത്താല് നാെമലല്ാ 
വരിലും + സമ്പൂര്ണ്ണമാകെട്ട (ജനങ്ങെള ആശീര്വവ്ദി 
ക്കുന്നു). 
 

സമൂഹം: എേപ്പാഴും എേന്നക്കും ആേമ്മന്.  
 

ഉത്ഥാനത്തിൻ സുദിനം സാത്താൻ 
േതാൽ വിയടഞ്ഞു, മരണവുമതുേപാൽ. 
 

ദിവയ്രഹസയ്ം ന ി നരർക്കായ്  
േപാഷണേമകീ യുത്ഥിത നാഥൻ. 
 

തിരുനാമത്തിനു സ്തുതികൾ പാടാൻ 
ധരണിയിലർഹത ന േകണെമന്നും. 
 

അക്ഷയ ജീവൻ പകരുകയേലല്ാ 
അവനിയിെലന്നും ദിവയ്രഹസയ്ം. 

 

(വിശുദ്ധ കുര്ബ്ബാന സവ്ീകരണം).  
 
 

കാര്മ്മി: മനുഷയ്വര്ഗ്ഗത്തിെന്റ പര്തയ്ാശയായ മിശി 
ഹാെയ / ǌങ്ങള് ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീരവും പാനം െച  
തിരുരക്തവും / ǌങ്ങള്ക്കു ശിക്ഷാവിധിക്കു കാരണമാ 
കാെത / കടങ്ങളുെട െപാറുതിക്കും പാപങ്ങളുെട േമാചന 
ത്തിനും / നിെന്റ സന്നിധിയില് സന്തുഷ്ടിക്കും നിദാനമാ 
കെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ എേന്നക്കും . 
 

സമൂഹം: ആേമ്മന്. 
 

സമൂഹം: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താേവ, കടങ്ങളുെട െപാറുതി 
ക്കായി / വിശുദ്ധ കുര്ബാന സവ്ീകരിച്ച / ǌങ്ങളുെട ൈക 
കെള ശക്തമാക്കണെമ. ൈദവമായ നിനക്ക്  / എലല്ാ ദിവ 
സവും സദ്ഫലങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുവാന് /  അവെയ േയാഗയ് 
മാക്കണെമ. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു കീര്ത്തനം പാടിയ ǌങ്ങ 
ളുെട അധരങ്ങെള / സവ്ര്ഗ്ഗത്തില് നിെന്ന സ്തുതിക്കുവാന് 
അര്ഹമാക്കണെമ. നിെന്റ സ്തുതികള്േകട്ട കാതുകള് / 
ശിക്ഷാവിധിയുെട സവ്രം േകള്ക്കാതിരിക്കെട്ട. നിെന്റ 
അളവറ്റ കാരുണയ്ം കണ്ട കണ്ണുകള്ക്ക്  / നിെന്റ അനുഗര് 
ദായകമായ / പര്തയ്ാഗമനം കാണുവാന് ഇടവരെട്ട. നിെന്ന 
പരിശുദ്ധന് എന്നു പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയ നാവുകെള / സതയ്ം പറ 
യുവാന് സന്നദ്ധമാക്കണെമ. ൈദവാലയത്തില് സഞ്ചരിച്ച 
പാദങ്ങള്ക്ക് / പര്കാശത്തിെന്റ സ്ഥലത്തു സഞ്ചരിക്കു 
വാന് ഇടയാകെട്ട. നിെന്റ സജീവമായ ശരീരം ഉള്െക്കാ 
ണ്ട ǌങ്ങളുെട ശരീരങ്ങള്ക്ക് / നവജീവന് പര്ദാനം 
െചയയ്ണെമ. നിെന്ന ആരാധിച്ച ǌങ്ങളുെട സമൂഹെത്ത / 
അനുഗര്ഹങ്ങള്െകാണ്ടു സമ്പന്നമാക്കണെമ. നിെന്റ അന 
ന്തമായ േസ്നഹം / ǌങ്ങളില് എന്നും നിലനി ക്കെട്ട. 
നിനക്കു സ്തുതികള് സമര്പ്പിക്കുവാന് / ആ േസ്നഹത്തില് 
ǌങ്ങള് വളരുകയും െചയയ്െട്ട. ǌങ്ങളുെടേയവരുേടയും 
യാചനകള്ക്ക് / നീ വാതില് തുറക്കണെമ. ǌങ്ങളുെട 
ഈ ശുശര്ൂഷ / നിെന്റ സന്നിധിയില് സവ്ീകാരയ്മാവുകയും 
െചയയ്െട്ട.  
 

ശുശര്ൂഷി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താല് / സ്തുതയ്ർ 
വും പരിശുദ്ധവും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ 
രഹസയ്ങ്ങെള സമീപിച്ച്  / ഇവയില് പങ്കുെകാള്ളുവാന് 
േയാഗയ്രാക്കെപ്പട്ട നമുെക്കലല്ാവര്ക്കും / ഇവയുെട ദാതാ 
വായ ൈദവത്തിന്  / സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമര്പ്പി 
ക്കാം. 
 

സമൂഹം: അവര്ണ്ണനീയമായ ഈ ദാനെത്തക്കുറിച്ച്  / 
കര്ത്താേവ അേങ്ങ  സ്തുതി. 
 

ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു 
കൂെട.  
 

കൃതജ്ഞതാപര്ാർത്ഥനകൾ 
 

കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങൾ സവ്ീകരിച്ച 
ഈ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ ǌങ്ങളുെട ഉത്ഥാനത്തിന് അച്ചാര 
മായി ഭവിക്കെട്ട. മനുഷയ്വംശത്തിന് അങ്ങു ന ിയ മഹ 
ത്തവ്െത്ത ഓർത്ത് സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിൽ സകല നീതിമാ 
ന്മാേരാടുംകൂടി അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ഇട 
യാകെട്ട. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ 
സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. 
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കാർമ്മി: മനുഷയ്വംശത്തിെന്റ പര്തീക്ഷയായ മിശി 
ഹാേയ, ഈ കുർബാനവഴി ഉത്ഥാനത്തിെന്റ രഹസയ് 
ത്തിൽ നീ ǌങ്ങെള പങ്കുകാരാക്കി. തിരുരക്തത്താൽ 
രക്ഷിക്കെപ്പട്ട സഭയിൽ ǌങ്ങൾ നിെന്റ അനന്തകാരുണയ് 
ത്തിന് എന്നും നന്ദി പര്കാശിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ആരാധയ്മായ ദാനം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടതാകെട്ട. സകല 
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 

സമാപനാശീർവാദം 
(രീതി: കർത്താവാം, മിശിഹാ വഴിയായ്...) 

 
 

കാർമ്മി: പാപവിേമാചനേമകിടുവാൻ  
പാരിനു ശാന്തി പകർന്നിടുവാൻ  
കര്ൂശിതനാെയാരു നാഥാ, നിൻ 
ഉത്ഥാനം പരമാനന്ദം. 

 
 

ഉത്ഥിതനാഥാ, മാനവരിൽ 
താവകശാന്തി വസിക്കെട്ട 
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിൻ വീഥികളിൽ 
സതതം േനെര നയിക്കെട്ട. 

 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 
 

വാഗ്ദാനം േപാൽ അനവരതം  
വിശവ്ാസത്തിൽ വളർന്നിടുവാൻ 
ഉത്ഥിതനീേശാമിശിഹാെയ 
ഉദ്േഘാഷിക്കുവിെനന്നാളും. 

 
ജീവൻ പകരും നിർമ്മലമാം 
പാവനദിവയ്രഹസയ്ങ്ങൾ 
നിതയ്മഹത്തവ്ം ന െട്ട +  
ഇെപ്പാഴുെമെപ്പാഴുെമേന്നക്കും 
 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
 

(അെലല്ങ്കിൽ) 
 

കാർമ്മി: ഉത്ഥാനത്തിെന്റ മഹത്തവ്ത്താൽ പര്പഞ്ചം മുഴു 
വനും ആനന്ദിപ്പിച്ച മിശിഹാ സഭയിൽ എന്നും വാഴ്ത്തെപ്പട്ട 
വനാകെട്ട. അവിടുന്ന് സാത്താെനയും മരണെത്തയും പരാ 
ജയെപ്പടുത്തുകയും പാപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെമ്മ േമാചി 
ക്കുകയും െച . ഉത്ഥിതനായ മിശിഹായുെട സമാധാനം 
നമ്മിൽ എന്നും വസിക്കെട്ട. ൈദവമക്കളുെട സവ്ാതന്ത്രയ് 
ത്തിേലക്ക് അവിടുന്ന് നെമ്മ നയിക്കെട്ട. തന്നിൽ വിശവ് 
സിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുെമന്ന വാഗ്ദാനം അനുസ്മ 

രിച്ച് വിശവ്ാസത്തിൽ വളരുവാനും ഉത്ഥാന രഹസയ്ം 
എലല്ാവേരാടും പര്േഘാഷിക്കുവാനും അവിടുന്ന് നെമ്മ 
അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. േലാകം മുഴുവൻ മിശിഹായുെട ഉത്ഥാന 
ത്താൽ നവജീവൻ പര്ാപിക്കെട്ട. ൈദവത്തിെന്റ ജനേമ, 
ജീവദായകമായ ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളാൽ സന്തുഷടരാക്ക 
െപ്പട്ട നിങ്ങെള അവിടുന്ന് മഹത്തവ്ത്തിേലക്കു പര്േവശിപ്പി 
ക്കുകയും െചയയ്െട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും. 
 

സമൂ: ആേമ്മൻ. 
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