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7800 W. Lyons, Morton Grove, IL. 60053
www.knanayaregion.us/chicago * mutholath2000@yahoo.com * 773-412-6254
OFFERINGS
March 24
St. Jude Novena / Annual Contri.
1,941.00
Sunday 10 A.M. Mass
2,072.00
5:30 P.M. Mass
273.00
Facility Usage (Election Dept.)
150.00
St. Mary’s Shrine offering
573.00
Fundraising
1,250.00
Malayalam Class
150.00
Facility Usage (Advance)
100.00
TOTAL ST. MARY’S
6,509.00
AGAPE MOVEMENT
Sacred Heart Agape Store
77.00
St. Mary’s Agape Store
60.00
Sponsor A Seminarian
250.00
Donation Box
36.00
Manthra / Death Anniversary - 2
205.00
TOTAL AGAPE
628.00

MONDAY - WEDNESDAY, APRIL 1-3, 2013
Holy Mass at 7:00 P.M.
THURSDAY, APRIL 4, 2013
Holy Mass and novena at 7:00 P.M.
Baptism course from 8:00 P.M. to 9:15 P.M.

Maju, s/o Simon and
Marykutty
Valiyakalail
from St. Mary’s Knanaya
Catholic Parish, Chicago
with Shelly d/o Joseph and Lilamma Amakil belonging to Knanaya Catholic Mission, New Jersey
to be held in India on June 22, 2013. (1/3)

FRIDAY, APRIL 5, 2013 All Saints Day (Syro-Malabar)
Holy Mass and First Friday Adoration at 7:00 P.M.
St. Jude Koodara Yogam at the house of Binu Poothura, 3409
Henly St., Glenview, IL 847-644-9869.
SATURDAY, APRIL 6, 2013
Holy Mass at 10:00 A.M.
St. Joseph Koodara Yogam at the house of Max Puthenpurayil.

SCHEDULE OF ACTIVITIES
WEDNESDAY, MARCH 27, 2013
Holy Mass and Novena of St. Jude at 7:00 P.M.
THURSDAY, MARCH 28, 2013 Holy Thursday
Holy Mass and Washing of feet at 7:00 P.M.
FRIDAY, MARCH 29, 2013 Good Friday
Good Friday Service at 5:30 P.M. followed by Snack
SATURDAY, MARCH 30, 2013 Holy Saturday
Holy Mass with Blessing of candles and water at 10:00 A.M.
Holy Water Bottles and candles are available for purchase.
Easter Solemn Mass at 7:00 P.M. followed by Food
SUNDAY, MARCH 31, 2013 Easter
Holy Mass at 10:00 A.M. No 5:30 P.M. Mass today.

READINGS & READERS
March 28 െപസഹാ വയ്ാഴം (Holy Thursday)

March 29 ദുഃഖെവള്ളി (Good Friday)

Readings READING

7:00 P.M.

Readings READING

5:30 P.M.

1st Read

Exodus 12:1-20

Raju Naduveettil

1st Read

Exodus 12:1-20

Joseph Roy Chelamalayil

2nd Read

Malachi 1:10-14

Siji Muttathil

2nd Read

Isaiah 52:13 - 53: 9 Jijo Poothurayil

3rd Read

1 Corinth. 11:23-29 Sheryl Tharathattel

3rd Read

Romans 5: 6-16

Paul Edat

March 30 ദുഃഖശനി (Holy Saturday)

March 30 ഉയിർപ്പു തിരുന്നാൾ (Easter Mass)

Readings

READING

10:00 A.M.

READING

7:00 P.M.

1st Read

Genesis 22: 1-19

Sherine Chethalilkarottu

Isaiah 60:1-7

Soy Kuzhiparambil

2nd Read

Jonah 2: 1-10

Geethu Kuruppamparambil

1 Sam. 2:1-10

Jomol Cheriyathil

3rd Read

Romans 6:3-11

Sibil Elavumkal

Romans 5:20 - 6:23

Chary Varikamamthottiyil

ഉയിർപ്പുകാലം / പുതുǌായർ / Second Sunday of Resurrection / Devine Mercy Sunday
March 17

READING

10:00 A.M.

11:40 A.M.

1st Reading

Act 4:32-37

Valsamma Anchakunnath

Ammu Nediyakalayil

2nd Reading

Col 1:12-20

Tessy Njaravelil

Tiffany Njaravelil

Gospel

Jn. 20:19-29

My Lord and my God

െപസഹാ ഭക്ഷണം തയയ്ാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശര്ൂഷയും
Knanaya Catholic Region
St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
(For private use only)

ഇണ്ടറി അപ്പത്തിെന്റ പാൽ

െപസഹാ ഭക്ഷണം തയയ്ാറാക്കൽ
(പുളിപ്പിലല്ാത്ത െപസഹാ അപ്പം)

േചരുവകൾ
പച്ചരി
-1കിേലാഗര്ാം
ഉഴുന്നു പരിപ്പ്
-150 ഗര്ാം
േതങ്ങാ
-2 എണ്ണം
ജീരകം
-30 ഗര്ാം
ചുവന്നുള്ളി
-100 ഗര്ാം
െവളുത്തുള്ളി
-20 ഗര്ാം
ഉപ്പ്
-ആവശയ്ത്തിന്
കുരുേത്താലക്കഷണം

പാകം െചയയ്ുന്ന വിധം
പച്ചരി കഴുകി െപാടിച്ച് (തരി മീഡിയം) വറുെത്തടു
ക്കുക. ഉഴുന്ന് ഓട്ടിൽ (എണ്ണ േചർക്കാെത) ചൂടാക്കി ഇളം
ചുവപ്പാകുേമ്പാൾ വാങ്ങുക. ഉഴുന്ന് െവള്ളത്തിലിട്ട്
കുതിർന്നു കഴിയുേമ്പാൾ എടുത്ത് അര ക. ജീരകവും
െവളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നന്നായി അരെച്ചടുക്കുക.
േതങ്ങാ തരി വരത്തക്കവിധം മാതര്ം അര ക. അരിെപ്പാ
ടിയിൽ ഉപ്പും െവള്ളവും േചർത്തു കുഴ ക. അതിനുേശഷം
ഉഴുന്നും മറ്റും അരച്ചത് കൂട്ടിേയാജിപ്പിക. ൈകെകാണ്ടു
േകാരിെയടുക്കാവുന്ന വിധം മാതര്ം െവള്ളം േചർത്താൽ
മതി. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതര്ങ്ങളിെലാഴിച്ച് ഓശാന
കിട്ടുന്ന കുരുേത്താല കുരിശാകൃതിയിൽ (2 ഇഞ്ചു നീളം)
അപ്പത്തിേന്മൽ (കുടുംബനാഥ) വ ന്നു. അപ്പെച്ചമ്പിൽ
ആവിക്കുവച്ച് േവവിക്കുക. (ഈർക്കിൽെകാണ്ട് കുത്തി

േനാക്കി അരിെപ്പാടി
െവെന്തന്ന് അറിയാം).

അതിൽ

പിടിക്കുന്നിെലല്ങ്കിൽ

േചരുവകൾ
ശർക്കര
- 1 കിേലാഗര്ാം
േതങ്ങാ
- 4 എണ്ണം
ജീരകം
- 15 ഗര്ാം
എള്ള്
- 25 ഗര്ാം ഓട്ടിൽ വറുെത്തടുക്കുക.
ഏല ാ
- 4 എണ്ണം
ചുക്ക്
- 1െചറിയ കക്ഷണം (5 ഗര്ാം)
ഉപ്പ് ആവശയ്ത്തിന്

ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
ശർക്കര ഒരു ഗല്ാസ് െവള്ളെമാഴിച്ച് ഉരുക്കി അരി
െച്ചടുക്കുക. േതങ്ങാ ചിരണ്ടിെയടുത്ത് 3 പര്ാവശയ്ം പിഴി
െഞ്ഞടുത്ത പാലിൽ (ഏകേദശം 2 ലിറ്റർ) അരിെച്ചടുത്ത
ശർക്കര േചർത്ത് അടുപ്പത്തു വച്ച് ഇളക്കിെക്കാണ്ടിരി
ക്കണം. തികന്നു േപാകാെത ശര്ദ്ധിക്കണം. കുരുേത്താല
കുരിശ് ആകൃതിയിൽ പാലിൽ (2 ഇഞ്ച് മുറിച്ച്) ഇടണം.
തികന്നു കഴിയുേമ്പാൾ 3
ൺ വറുത്ത അരിെപ്പാടി
അ ം േതങ്ങാപ്പാലിൽ കലക്കി അതിൽ ഒഴിക്കുക. പാതര്
ത്തിെന്റ മൂട്ടിൽ പിടിക്കാെത ഇളക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കണം.
തികന്നു കഴിയുേമ്പാൾ വറുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം,
എള്ള്, ഏല ാ, ചുക്ക് ഇവെപാടിച്ച് ഉപ്പും തൂളി ഇറക്കി
വക്കുക.

അപ്പം മുറി ൽ
െപസഹാ വയ്ാഴാ അത്താഴത്തിനു േശഷമാണ് അപ്പം
മുറിക്കുക. എലല്ാവരും കൂടി ഭയഭക്തിേയാെട എഴുേന്നറ്റു
നിന്ന് ഗൃഹനാഥെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ പര്ാർത്ഥന െചാലല്ു
ന്നു. ഗൃഹനാഥൻ എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് കുരിശപ്പത്തിേന്മലുള്ള
കുരുേത്താല എടുത്തുമാറ്റി കത്തിെകാണ്ട് കുരിശാകൃതി
യിൽ അപ്പം മുറിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആവശയ്ാനുസരണം
െചറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു. മൂത്തവർ മുതൽ
ഇരുൈകകളും നീട്ടി ഭക്തിേയാെട ഗൃഹനാഥെന്റ ൈക
യയ്ിൽ നിന്നും അപ്പം വാങ്ങുന്നു. വലതുൈകയയ്ിൽ അപ്പം
എടുത്ത് ഇടതുൈകയ് വലതുൈകയുെട മുട്ടിനു താെഴ
(ആദരവുകാണിക്കാൻ) പിടിച്ചാണ് ന േകണ്ടത്. പാൽ
കപ്പുകളിൽ എടുത്ത് അതിൽ അപ്പം മുക്കിയാണ് കഴി
ക്കുക. വിശവ്ാസികളലല്ാത്തവർക്ക് കുരിശപ്പം െകാടുക്കാ
റിലല്. അതിനുപകരം കുരിശുവ ാെത ഇലയിൽ മടക്കി
വച്ച് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പം മുറി ലിനു മുമ്പ്
കുട്ടികൾക്കു െകാടുക്കുന്ന അപ്പവും കുരിശു വ ാത്തതാണ്.
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െപസഹാ ഭക്ഷണം തയയ്ാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശര്ൂഷയും

കുടുംബത്തിൽ െപസഹാ ഭക്ഷണം
(ഇണ്ടറിയപ്പം) മുറിക്കൽ ശുശര്ൂഷ.
കാർമ്മി: പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവി
െന്റയും നാമത്തിൽ.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പര്തയ്ാ
ശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.
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
മഹതവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു /
മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന്
പരിശുദ്ധന് എന്ന് ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.

(ഒരു നിലവളേക്കാ തിരിേയാ കത്തിച്ചു േമശപ്പുറത്തു
വ ന്നു.)
കാർമ്മി: പര്പഞ്ചത്തിെന്റ രാജാവയ ൈദവേമ, പര്കാശ
ത്തിെന്റ ദാതാവായ കർത്താേവ, അങ്ങു വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവ
നാകുന്നു. എെന്തന്നാൽ അങ്ങു ǌങ്ങെള വിശുദ്ധ ജന
മായി െതരെഞ്ഞടുത്തു. കരുണയിൽ ഒരു കുടുംബമായി
ǌങ്ങെള പടുത്തുയർത്തി. അങ്ങു െച
അത്ഭുതകൃതയ്
ങ്ങെളലല്ാം അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് ഈ െപസഹാ ഭക്ഷണ
ത്തിനായി ǌങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിൽ സേമ്മളിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇത് അനുഗര്ഹദായകമായി തീരുവാൻ ǌങ്ങെള
സഹായിക്കണെമ. നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്ന ം.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

സങ്കീർത്തനം 135
കാർമ്മി: നലല്വനായ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവിടുെത്ത കാരുണയ്ം
അനന്തമാകുന്നു.
കാർമ്മി: അതയ്ുന്നതനായ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: അത്ഭുതപര്വർത്തകനായ കർത്താവിെന സ്തുതി
ക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: ഇസര്ാേയൽ ജനങ്ങെള ഈജിപ്തിൽ നിന്നു
േമാചിപ്പിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: െചങ്കടൽ വിഭജിച്ച് അതിെന്റ നടുവിൽക്കൂടി
ഇസര്ാേയലിെന നയിച്ചവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: തെന്റ ജനങ്ങെളെയലല്ാം വനത്തിലൂെട നയിച്ച
വെന സ്തുതുക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: നമ്മുെട സങ്കടകാലങ്ങളിൽ നെമ്മ ഓർത്തവെന
സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: നമ്മുെട ശതര്ുക്കളിൽനിെന്നലല്ാം നെമ്മ രക്ഷിച്ച
വെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: േലാകത്തിലുള്ള ജീവികൾെക്കലല്ാം ആഹാരം
നൽകുന്നവെന സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: സവ്ർഗ്ഗസ്ഥനായ ൈദവെത്ത കൃതജ്ഞതാപൂർവവ്ം
സ്തുതിക്കുവിൻ.
സമൂഹം: എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാവിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആദിയിെലേപ്പാെല ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്ന
ക്കും ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: കാരുണയ്വാനായ കർത്താേവ, അങ്ങ് അത്ഭുതക
രമായി ഇസര്ാേയലിെന പരിപാലിച്ചതുേപാെല ǌങ്ങ
േളയും പരിപാലിക്കണെമ. പുതിയ ഉടമ്പടിയിെല തിര
െഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ജനമായ ǌങ്ങൾ അങ്ങയുെട സം
രക്ഷണം അനുഭവിക്കുവാനും കർത്താവീേശാമിശിഹാ
ǌങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സവ്ർഗ്ഗീയമന്ന ഭക്ഷിച്ച് ശക്തി
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െപസഹാ ഭക്ഷണം തയയ്ാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശര്ൂഷയും
യാർജ്ജിച്ച് വാഗ്ദത്തഭൂമിയാകുന്ന സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിൽ
എത്തിേച്ചരുവാനും ǌങ്ങെള സഹായിേക്കണെമ. നിതയ്
നായ സർേവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.

ശുശര്ൂഷി: എെന്റ സമാധാനം ǌാൻ നിങ്ങൾക്കു ന ന്നു.
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ǌങ്ങൾക്കും ǌങ്ങളുെട കുടുംബ
ങ്ങൾക്കും സമാധാനം വാഗ്ദാനം െച കർത്താേവ.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.

സർവവ്ാധിപനാം കർത്താേവ
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാ നാഥാ വിനയേമാെട
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
മർത്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാം
ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവിനുത്തമ രക്ഷയുേമകുന്നു.
േവദപുസ്തക വായന

(പുറപ്പാടിെന്റ പുസ്തകം, അദ്ധയ്ായം 12: 21 മുതൽ 31
വെരയും 41മു തൽ 42 വെരയുമുള്ള വാകയ്ങ്ങൾ
ൈബബിളിൽനിന്നു വായിക്കുന്നക).
കാർമ്മി: ഇസര്ാേയൽക്കാരുെട ഈജിപിതിൽ നിന്നുള്ള
േമാചനവും വാഗ്ദത്തഭൂമിയിേലക്കുള്ള കടന്നുേപാകലും
അതിനായി ൈദവം തെന്റ ശക്തിേയറിയ സാന്നിദ്ധയ്ം
കാണിച്ചതും അനുസ്മരിക്കുന്ന രാതര്ിയാണിത്. പഴയ
നിയമത്തിെല ഇവ ഓർക്കുന്നേതാെടാപ്പം, പുതിയനിയമ
െപസഹാവഴി മനുഷയ്വർഗ്ഗം മരണത്തിൽനിന്നും ജീവനി
േലക്കു കടക്കുന്നതും, പാപത്തിെന്റ ദാസയ്ത്തിൽനിന്ന്
ൈദവമക്കളുെട സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിേലക്കു കടന്നതും, ഈ
രാതര്ി നാേമാർക്കുന്നു. നമ്മുെട കർത്താവായ ഈേശാ
മിശിഹാ അന്തയ്ത്താഴത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന
സ്ഥാപിച്ചതും, േസ്നഹിക്കാനുള്ള ക ന ന ിയതും,
െഗദ്സേമനിൽ രക്തം വിയർത്തു പര്ാർത്ഥിച്ചതും, ഈ
ശുശര്ൂഷ നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയിേലാേരാന്നിനും
ൈദവത്തിനു നന്ദി പറയുവാൻ നെമ്മ േപര്രിപ്പിക്കുന്നു.

ശുശര്ൂഷി: പഴയ നിയമത്തിെല ബലി പൂർത്തിയാക്കി
പുതിയ നിയമത്തിെല േസ്നഹത്തിെന്റ ബലി ǌങ്ങൾക്കു
നൽകിയ കർത്താേവ,
സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ..... പാപ്പാ
േയയും, ǌങ്ങളുെട സഭാ തലവനായ മാർ ..... െമതര്ാ
േപ്പാലീത്താേയയും,
ǌങ്ങളുെട
രൂപതാദ്ധയ്ക്ഷനായ
മാർ ...... െമതര്ാേനയും ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ കർത്താേവ,
സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: ǌങ്ങളുെട കുടുംബത്തിെന്റ കൂട്ടാ ഉറപ്പിക്കു
വാനും കാണിക്കാനും ഒരിക്കൽക്കൂടി ഈ കുടുംബത്തിെല
െപസഹാ വിരുന്നിൽ പെങ്കടുക്കുവാൻ ǌങ്ങെള അനുവ
ദിച്ച കർത്താേവ,
സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.
ശര്ുശര്ൂഷി: പര്ാർത്ഥിക്കാം നമുക്കു സനാധാനം.
കാർമ്മി: നാം പങ്കുെവക്കുവാൻ േപാകുന്ന ഈ െപസഹാ
ഭക്ഷേത്തയും നെമ്മയും ആശീർവവ്ദിക്കുന്നതിനായി നമുക്കു
പര്ാർത്ഥിക്കാം.

(അപ്പവും പാലും േമശപ്പുറത്തു വ ന്നു).

ശുശര്ൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേന്താഷേത്താടും േസ്നഹ
േത്താടും കൂെടനിന്ന്, കർത്താേവ അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ
നന്ദി പറയുന്നു എേന്നറ്റു പറയാം.

കാർമ്മി: േസ്നഹനിധിയായ ൈദവേമ, സമയത്തിെന്റ
പൂർണ്ണതയിൽ അങ്ങയുെട പുതര്ൻ വന്ന് പഴയ നിയമ
ത്തിെല െപസഹാ നവീകരിച്ചുവേലല്ാ. പഴയ നിയമ
ത്തിെല െപസഹായും ഈേശാമിശിഹാ ǌങ്ങൾക്കായി
ത്തന്ന പുതിയ െപസഹായും അനുസ്മരിക്കുന്ന ǌങ്ങെള
അനുഗര്ഹിക്കണെമ. ഒരു കുടുംബെമന്ന നിലയിൽ, േസ്നഹ
ത്തിലും ഒരുമയിലും, ജീവിച്ചും പങ്കുെവച്ചും, ശുശര്ൂഷ െച ം
ജീവിക്കുവാൻ, ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും, ഈ പാൽ
പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്ന, ഈ കുടുംബാംഗങ്ങ
െളെയലല്ാം സഹായിക്കണെമ. നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ
എേന്നക്കും.

സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാേറാസൂസാ

ശുശര്ൂഷി: ǌാൻ നിങ്ങെള േസ്നഹിച്ചതുേപാെല നിങ്ങളും
അേനയ്ാനയ്ം േസ്നഹിക്കുവിൻ എന്നു േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന
ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ കർത്താേവ,
സമൂഹം: അേങ്ങക്കു ǌങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു.

(കാർമ്മികൻ അപ്പം കുരിശാകൃതിയിൽ മുറിക്കുന്നു.
മുതിർന്നവർ മുതൽ കാർമ്മികനിൽ നിന്നും അപ്പം
ഇരുൈകകളും നീട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു. യഥാസ്ഥാന
ങ്ങളിലിരുന്ന് കപ്പുകളിൽ പകർന്ന പാലിൽ അപ്പം
മുക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നു.)
-oOo-

