അടിമവ ൽ
(കാര്മ്മികന് താെഴവരുന്ന പര്ാര്ത്ഥന െചാെലല്ാെക്കാടുക്കുന്നു. അടിമവ
െപ്പടുവാനുള്ളവര് [ശിശുക്കളാേനങ്കില് അവെര എടുത്തിരിക്കുന്നവര്]
ഏറ്റുപറയുന്നു).
എെന്റ മദ്ധയ്സ്ഥനായ (മദ്ധയ്സ്ഥയായ) / വിശുദ്ധ ............. / ജീവിതകാലം
മുഴുവനും / അങ്ങയുെട ദാസനായിരിക്കുവാന് (ദാസിയായിരിക്കുവാന്) ആഗര്ഹി
ച്ചുെകാണ്ട് / എെന്നത്തെന്ന / അേങ്ങ ǌാന് കാ വ ന്നു. േസ്നഹപൂര്വവ്ം /
എെന്ന സവ്ീകരിക്കണേമ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന / എലല്ാ അപകടങ്ങളിലും
നിന്ന് / എെന്ന കാത്തുരക്ഷിക്കണേമ. അങ്ങെയ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാ
െഴലല്ാം / എെന്റ സഹായത്തിനുവരണേമ. അങ്ങയുെട മാതൃകയനുസരിച്ച് /
പരിശുദ്ധനായി (പരിശുദ്ധനായി) ജീവിക്കുവാനും / നലല് മരണം പര്ാപിച്ച് /
സവ്ര്ഗ്ഗത്തില് അങ്ങേയാടുകൂെട / നിതയ്ാനന്ദമനുഭവിക്കുന്നതിനും / എെന്ന
സഹായിക്കണേമ. ആേമ്മന്.

(അര്ത്ഥിയുെട ശിരസ്സില് പു മുടി വ കേയാ കത്തിച്ച തിരി ൈകയില്
െകാടുക്കുകേയാ െചയയ്ുന്നു. അനന്തരം കാര്മ്മികന് അര്ത്ഥി(നി)യുെട
ശിരസ്സിനു മുകളില് ൈക ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട്).
കാര്മ്മി: (േപര് ... ) പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും
നാമത്തില് വിശുദ്ധ ...........യുെട ദാസനായി (ദാസിയായി) നിെന്ന ǌാന്
പര്ഖയ്ാപിക്കുന്നു. ആ വിശുദ്ധൻ (വിശുദ്ധ) നിെന്റ മദ്ധയ്സ്ഥനും (മദ്ധയ്സ്ഥയും)
കാവ ക്കാരനു(കാവൽക്കാരിയു)മായിരിക്കെട്ട. വിശുദ്ധെന്റ (വിശുദ്ധ)യുെട
മാതൃകയനുസരിച്ച് ൈദവത്തിെന്റയും മനുഷയ്രുെടയും മുമ്പില് വിശുദ്ധിയിലും
വിജ്ഞാനത്തിലും വളര്ന്നുവരുവാന് ൈദവം നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
നമ്മുെട കര്ത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ
േസ്നഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സംസര്ഗ്ഗവും നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.
ഇേപ്പാഴും + എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മന്
Published by Knanaya Catholic Region for private use only.

DEDICATION
(The candidate [if a child, the one bearing the child] repeat the following prayer after the celebrant).

St. ……., my mediator, I offer myself to you / wishing that / I will be your servant / throughout my life.
Please lovingly accept me. Please protect me / from
all possible dangers in life. Please come to my help /
whenever I invoke your support. Help me to lead a
holy life like yours / and to enjoy heaven with you at
the end of my life. Amen.
(The celebrant crowns the candidate or gives a lighted
candle. He then extends his hand over the candidate
and says as follows).

CELEBRANT: (Name …), I declare you as the servant of St. ….. in the name of the Father, and the Son
and the Holy Spirit. Let this saint be your mediator
and guardian. May God bless you to grow in holiness
and wisdom in front of God and people, following the
model of this patron saint.
May the blessing of Almighty God, the Father, +
the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you for ever.
ALL: Amen.
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