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(For private use only.)

St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago

Knanaya Catholic Region

CHURCH CONSECRATION

കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്ക് സമാധാനവും പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ൈദവത്തിനു സ്തുതി. (3 പര്ാവശയ്ം)
സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

പാടുക പാടുക േസാദരേര / നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടിടുവിൻ
മണിവീണകളാൽ മുരളികളാൽ / നാഥെന വാഴ്ത്തിപ്പാടിടുവിൻ.

ഗാനം - 2
ൈദവത്തിൻ തിരുഭവനമിതാ / ൈദവജനത്തിൻ ഭവനമിതാ
േസ്നഹത്തിൻ ബലിപീഠമിതാ / നമ്മുെട ആശാ േകന്ദ്രമിതാ
ആദ്ധവ്ാനിക്കും മാനവേര / അഭയം േതടും ദുഃഖിതേര
ഇവിെട കാണാം മിശിഹാേയ / ഇതിെല നിങ്ങൾ കടന്നുവരൂ.

കരയും കടലും വാനുമടക്കി / കാറ്റിൻ ചിറകിെലഴുന്നള്ളൂ
കരുണാമയനുെട പാദപീഠം / കതിർമഴ െചാരിയുന്നിവിെട.

അവരുേപക്ഷിച്ച ശിലകൾ െപറുക്കി / ആണിക്കലല്ുകളാക്കി
അവർ മുറിെച്ചറിേഞ്ഞാെരാലിവിൽ നിന്നും / ആനവാതിെലാരുക്കി.

െസഹിേയാൻ മലയിൽ ഒഴുകിവീണിടും / െഹർേമാനിെല മഞ്ഞുേപാെല
ആപാദ സുന്ദരമീസേങ്കതം / അവെന്റ സിംഹാസനം.

കണ്ണീേരാെട വിതച്ചവെരലല്ാം / ആേമാദേത്താെട െകാ ീടും
അധവ്ാനിച്ചു തളർന്നവെരലല്ാം / അപ്പം തിന്നു പുലർന്നീടും.

ഗാനം - 1
ഭവനം തിരുഭവനം - ഈ / തീർത്ഥാടന േഗഹം
പണിതുയരുേമ്പാൾ നമ്മൾ തന്നദ്ധവ്ാനം / ഫലപൂർണ്ണമാകുന്നു.

(കാർമ്മികൻ ൈദവാലയത്തിനു പുറത്ത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന േമശ
യുെട സമീപം നിന്നു തിരുവസ്ത്രങ്ങളണിയുന്നു. മദ്ബഹയിേലക്കു പര്ദക്ഷി
ണമായി നീങ്ങുേമ്പാൾ ഗായകസംഘേത്താടുേചർന്ന് സമൂഹം താെഴ
െക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. കാർമ്മികൻ മദ്ബഹയിൽ
പര്േവശിച്ച്, മദ്ധയ്ത്തിൽ അൾത്താര ഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു.)

ൈദവാലയ കൂദാശകര്മം
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കാർമ്മി: ഈ ൈദവാലയവും ഈ മദ്ബഹയും ഈ ബലിപീഠവും
ജീവദായക മായ കൂദാശകളുെട പരികർമ്മത്തിനും സർവവ്ശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിക്കും പുേരാഹിതന്മാരുെടയും പുേരാഹിത ശുശര്ൂഷ
കരുേടയും ആചാരയ്ശുശര്ൂഷ മായി േവർതിരിക്കെപ്പടുകയും പവിതര്ീക
രിക്കെപ്പടുകയും പൂർണ്ണമാക്കെപ്പടുകയും െച ിരിക്കുന്നു. പിതാവിെന്റയും
പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.

(കാർമ്മികൻ മദ്ബഹയുെട ആദയ്പദവിയിൽ ജനങ്ങൾക്കഭിമുഖ
മായി നിന്നുെകാണ്ടു താെഴ വരുന്ന പര്ാർത്ഥന െചാലല്ി മദ്ബഹാ
ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു.)

കൂദാശകളുെട നിർവവ്ഹണത്തിനായ്
കൂടിടുമിവിെട ജനലക്ഷം
അവരുെട യാശര്യനന്ദവനമിതു
വിശുദ്ധമാക്കുക കർത്താേവ.

മുമ്പിൽ ǌങ്ങളുെട പര്ാർത്ഥനയാം ൈക
കുമ്പിളുമായി കുമ്പിടുവാൻ
അൻെപാടുതാതാ പവിതര്മാക്കുക
നിൻ ബലിപീഠവും നിലയനവും.

വിമലമാക്കൂകീ ബലിപീഠം നീ
പരിപാവനനാം കർത്താേവ
ഈ അൾത്താരയും മദ്ബഹായിതും
നിതയ്വിശുദ്ധിയിൽ േചർക്ക ണെമ.

പവിതര്മാക്കുക വിശുദ്ധമാക്കുക
പരിപാവനമീ തിരുനിലയം
അശുദ്ധിമാറ്റി അവനിയിെലലല്ാം
വിശുദ്ധമാക്കും ജഗദീശാ

(പൂശൽ കഴിയുേമ്പാൾ ബലിപീഠം തുടച്ച് അതിേന്മൽ തുവാല
കൾ വിരിക്കുകയും ബലിയർപ്പണത്തിനുേവണ്ട വസ്തുക്കൾ അതി
േന്മൽ വ കയും െചയയ്ുന്നു. കാർമ്മികൻ ൈകകൾ കഴുകുന്നു.
ഈ സമയത്തു ആലപിക്കുന്നു.)

ഗസായും റൂശ്മാ െചയയ്ുന്നു.)

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ജീവദായകമായ കൂദാശകളുെട പരികർമ്മത്തിന് ഉപേയാഗി
േക്കണ്ട ഈ വസ്തുക്കൾ + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു. + പിതാവിെന്റയും
പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

(കാസാ, പീലാസാ, കുരിശുരൂപങ്ങൾ, കബലാന, വിരികൾ
മുതലായവ താെഴവരുന്ന പര്ാർത്ഥന െചാലല്ി ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു.)

കാർമ്മി: പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുകയും, പുതര്െന്റ
നാമത്തിൽ + വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നാമ
ത്തിൽ + നവീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്നു.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ജീവദായകമായ കൂദാശകളുെട സൂക്ഷിപ്പിനും സർവവ്ശക്തനായ
ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിക്കുമായി ഈ േബ ഗസാ + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു.
പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

(തുടർന്ന് േബ

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ജീവദായകമായ കൂദാശകളുെട പരികർമ്മത്തിനും സർവവ്ശക്ത
നായ ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിക്കുമായി ഈ മദ്ബഹായുെട പര്േവശന
കവാടം + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

(തുടർന്ന് മുകളിലെത്ത പര്ാർത്ഥനകൾ െചാലല്ിെക്കാണ്ട്
മദ്ബഹയുെട വലതു ഭാഗേത്തയും ഇടതുഭാഗേത്തയും ചുവരുകൾ
റൂശ്മാ െചയയ്ുന്നു. അനന്തരം ൈതലപാതര്വുമായി മദ്ബഹയുെട
പര്ധാന ആർച്ചിെന്റ അടുത്തുെചന്ന് അവിെട ഇടതുവശത്തു
നിന്നുെകാണ്ട് താെഴ വരുന്ന പര്ാർത്ഥന െചാലല്ുന്നു.)

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുകയും, പുതര്െന്റ
നാമത്തിൽ + വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നാമ
ത്തിൽ + നവീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്നു.
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ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, ǌങ്ങളുെട ജീവിതകാലം
മുഴുവനും ഭക്തിേയാടും ഭയേത്താടും അങ്ങയുെട മുമ്പാെക ശുശര്ൂഷ െചയയ്ു
വാൻ ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണെമ. എലല്ാ കുറവുകേളയും
പരിഹരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട അനന്തജ്ഞാനത്തിെന്റ ദീപ്തിയാൽ ǌങ്ങ
ളുെട ആത്മാക്കെള പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചേയയ്ണെമ. നിതയ്ം പിതാവും
പുതര്നും പരിശു ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.

ഷി: ന

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്താൽ /
സവ്ർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങ്
പരിശു ദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.

അങ്ങ യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണെമ.
അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.

(കാർമ്മികനും സമൂഹവും) സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ /

സമൂഹം: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.

കാര്മ്മി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.

എന്തുെകാെണ്ടന്നാല് /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / എേന്നക്കും
അങ്ങ യുേടതാകുന്നു. ആേമ്മന്.

ǌങ്ങള്ക്കു ആവശയ്മായ ആഹാരം / ഇന്നു ǌങ്ങള്ക്കു തരണെമ.
ǌങ്ങളുെട കടക്കാേരാടു ǌങ്ങള് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല / ǌങ്ങ
ളുെട കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ǌങ്ങേളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌങ്ങെള
പര്േലാഭനത്തില് ഉള്െപ്പടുത്തരുെത. ദുഷ്ടാരൂപിയില്നിന്നു ǌങ്ങെള
രക്ഷിക്കണെമ.

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാ
കണെമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണെമ. അങ്ങയുെട തിരുമനസ്സു സവ്ര്ഗ്ഗ
ത്തിെലേപ്പാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.

സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ, അങ്ങയുെട മഹതവ്ത്താൽ /
സവ്ർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / അങ്ങ്
പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നു.

കാര്മ്മി: സവ്ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ ǌങ്ങളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചര്ന്ന്)
അങ്ങയുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / അങ്ങയുെട രാജയ്ം വരണെമ.
അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ.
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അനയ്സ്ഥലത്ത് ആയിരം ദിവസേത്തക്കാൾ
അേങ്ങ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസം, കൂടുതൽ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

രക്ഷകനായ ൈദവേമ ǌങ്ങെള കടാക്ഷിേക്കണെമ
അേങ്ങ അഭിഷിക്തെന്റ മുഖം, അങ്ങു തൃക്കൺ പാർക്കണേമ.

ൈസനയ്ങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ,
എെന്റ പര്ാർത്ഥന േകൾേക്കണേമ.
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവേമ, എെന്ന െചവിെക്കാേള്ളണേമ.

അവരുെട ശക്തി വർദ്ധിച്ചുവരികയും / േദവന്മാരുെട േദവെന
െസഹിേയാനിൽ അവർ കാണുകയും െചയയ്ും.

അവർ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ / വരണ്ട ഭൂമി ജലാശയമായി മാറും
പുതുമഴയാൽ അതു പരിപുഷ്ടമാവുകയും െചയയ്ും.

അേങ്ങ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും
അേങ്ങ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരും / ഏറ്റവും ഭാഗയ്വാന്മാരാകുന്നു.

അവർ എന്നും ഇടവിടാെത / അങ്ങെയ പര്കീർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും.

എെന്റ രാജാവായ ൈദവേമ,
അേങ്ങ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ/ എതര് ഭാഗയ്വാന്മാരാകുന്നു.

പര്താപവാനായ കർത്താേവ,
അേങ്ങ ബലിപീഠത്തിനരികിൽ / അവ കുഞ്ഞുങ്ങെള വളർത്തുന്നു.

കുരുവിയും െചങ്ങാലിയും പാർക്കുവാൻ / കൂടു കെണ്ടത്തി.

എെന്റ ഹൃദയവും ശരീരവും / ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത പുകഴ്ത്തുന്നു.

കർത്താവിെന്റ അങ്കണം കാണുവാൻ
എെന്റ ആത്മാവ് ആശിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നു.

ൈസനയ്ങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ
അേങ്ങ ഭവനം എതര് മേനാഹരമാകുന്നു.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ജീവദായകമായ കൂദാശകളുെട പരികർമ്മത്തിനും സർവവ്ശക്ത
നായ ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിക്കുമായി ഈ സ്ഥലം റൂശ്മാ + െചയയ്െപ്പടുന്നു.
പിതാവി െന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

(അനന്തരം മദ്ബഹായുെട കിഴേക്ക ചുവരിെന്റ അടുത്തു െചന്നു
മുക ളിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല മൂന്നു വിരലുകൾ ൈതലത്തിൽ
മുക്കി ചുവരി േന്മൽ റൂശ്മാ െചയയ്ുന്നു.)

(കാർമ്മികൻ കുെറ ൈതലം ൈകെകാണ്ട് ബലിപീഠത്തിേന്മൽ
തളി ക്കുകയും ബലിപീഠത്തിെന്റ മുകൾപ്പരപ്പ് ൈതലംെകാണ്ട്
അഭി േഷകം െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു.)

കാർമ്മി: (തുടർന്നു െചാലല്ിെക്കാണ്ടു വീണ്ടും റൂശ്മാ െചയയ്ുന്നു.)
പിതാവിെന്റ നാമത്തിൽ + റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുകയും, പുതര്െന്റ നാമത്തിൽ
+ വിശുദ്ധീകരിക്ക െപ്പടുകയും, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ നാമത്തിൽ + നവീ
കരിക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്നു.

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ജീവദായകമായ കൂദാശകളുെട പരികർമ്മത്തിനും സർവവ്ശക്ത
നായ ൈദവത്തിെന്റ സ്തുതിക്കുമായി ഈ ബലിപീഠം റൂശ്മാ െചയയ്െപ്പടുന്നു.
പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.

(കാർമ്മികൻ ൈതലപാതര്ം ഇടതുൈകയയ്ിൽ പിടിച്ച് വലതു
ൈകയുെട നടുവിലെത്ത മൂന്നു വിരലുകൾ ൈതലത്തിൽ മുക്കി
ബലിപീഠത്തിെന്റ മദ്ധയ്ഭാഗത്തു കുരിശു വരച്ചുെകാണ്ട്
െചാലല്ുന്നു).

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ കുരിശിെന്റ അടയാളത്തിൽ ഈ
ൈദവാലയത്തിെന്റയും ബലിപീഠത്തിെന്റയും വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി
ഈ ൈതലം റൂശ്മ െചയയ്െപ്പടുന്നു. പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റയും പരിശു
ദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.
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(ൈതലപ്പാതര്ത്തിനു

മുകളിൽ

ൈകകൾ

വിരിച്ചുപിടിച്ചു

(കാർമ്മികൻ വലതുൈകയുെട തള്ളവിരൽെകാണ്ട് ൈതല
ത്തിൽ കുരിശു വരക്കുന്നു. അേപ്പാൾ െചാലല്ുന്നു)

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

മുകളിൽ കുരിശു വര ന്നു)

കാർമ്മി: (സവ്രമുയർത്തി) സവ്ർഗ്ഗീയ ഗണങ്ങേളാടുകൂടി ǌങ്ങളും
അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും
സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും. (ൈതലപാതര്ത്തിെന്റ

ൈതലത്തിേന്മൽ ആവസിച്ച് ഇതിെന ആശീർവവ്ദിക്കുമാറാകെട്ട. പാപ
േമാചനത്തിനായുള്ള ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട പരികർമ്മത്തിനായി ഈ
ബലിപീഠേത്തയും അങ്ങയുെട തിരുനാമത്തിെന്റ സ്തുതിക്കായി ഈ
ൈദവാലയേത്തയും വിശുദ്ധീകരിേക്കണേമ. നിർമ്മലതേയാടും വിശുദ്ധി
േയാടുംകൂെട അേങ്ങക്കു ശുശര്ൂഷ അർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങെളലല്ാവേരയും
സഹായിക്കണേമ.

െകാണ്ട്) കർത്താേവ അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളിവന്ന് ഈ

കാർമ്മി:

ആർച്ചുഡീക്കൻ: നിശബ്ദരായി, ആദരപൂർവവ്ം പര്ാർത്ഥിക്കുവിൻ, സമാ
ധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

ഹീനരുമായ ǌങ്ങളും അങ്ങേയാടു േകണേപക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
മുമ്പിൽ ǌങ്ങൾ തികച്ചും അേയാഗയ്രാെണങ്കിലും അങ്ങയുെട ഏക
ജാതെന്റ കൃപയും കാരുണയ്വും ǌങ്ങൾക്കു ൈധരയ്വും പര്തയ്ാശയും
ന ന്നു. അേങ്ങക്കു ബലികളും േസ്താതര്ങ്ങളും അർപ്പിക്കുവാനായി ഈ
ൈദവാലയം പണിതുയർത്തുവാൻ അങ്ങു ǌങ്ങെള അനുവദിച്ചുവേലല്ാ.
േമാശ നിർമ്മിച്ച കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചതുേപാെല ഈ ൈദവാലയ
ത്തിലും അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വസിക്കണേമ. െസഹിേയാൻ മാളികയിെല
ന്നേപാെല ഈ ൈദവാലയത്തിലും തെന്റ ദാനങ്ങളുമായി അങ്ങയുെട
പരിശുദ്ധറൂഹാ എഴുന്നള്ളി വരെട്ട. കർത്താേവ, ഈ ൈദവാലയെത്ത
അങ്ങു കാരുണയ്പൂർവവ്ം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും പവിതര്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ണെമ. ഈ ൈദവാലയം കഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്ക് ആശവ്ാസ േകന്ദ്രവും
പീഡയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സേങ്കതവും പാപികൾക്ക് അഭയസ്ഥാന
വുമായിരിക്കെട്ട. ǌങ്ങളുെട ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ ൈദവാലയ
ത്തിൽ അങ്ങെയ പാടിസ്തുതിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾക്ക് ഇടയാവുകയും
െചയയ്െട്ട.
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സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ദാസനായ
േമാശയുെട പരിശുദ്ധമായ കൂടാരത്തിൽ അങ്ങു സ്ഥാപിച്ച സിംഹാസനം
ഈ ൈദവാലയത്തിലും അങ്ങു ഉറപ്പിേക്കണേമ. െസഹിേയാൻ മാളിക
യിൽവച്ചു ശിഷയ്ന്മാർക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയ അങ്ങയുെട ദിവയ്പര്ഭയാൽ
ഈ ൈദവാലയേത്തയും നിറ േക്കണേമ. ഇതിൽ അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
അങ്ങയുെട ശരീരരക്തങ്ങളുെട ബലിവഴിയായി അങ്ങയുെട ദാസരുെട
പാപങ്ങൾ േമാചിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. നിതയ്ം പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.

സർവവ്ജീവജാലങ്ങളും / കർത്താവിെന സ്തുതിക്കെട്ട.

ആരവംെകാണ്ടും ആർപ്പുവിളിെകാണ്ടും / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ

കർണ്ണാനന്ദകരമായ ൈകത്താളങ്ങളാൽ / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

ഇമ്പമുള്ള തന്ത്രികളാൽ / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

തപ്പുകളാലും മദ്ദളങ്ങളാലും / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

കാഹളമൂതിെക്കാണ്ട് / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

കർത്താവിെന്റ ഉന്നത മഹിമാവിെനക്കുറിച്ച് /അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

കർത്താവിെന്റ ധീരകൃതയ്ങ്ങെളക്കുറിച്ച് / അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.

പര്താപം നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിൽ / അവിടുെത്ത പര്കീർത്തിക്കുവിൻ.

കർത്താവിെന്റ വിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ /അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കുവിൻ.
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പര്താപവാനായ ൈദവേമ,
അങ്ങിൽ ശരണെപ്പടുന്നവെരലല്ാം / ഭാഗയ്വാന്മാരാകുന്നു.

അവിടന്നു സഹായവും മഹതവ്വും ന ം
പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവർക്കു /തെന്റ വരങ്ങൾ നിേക്ഷധിക്കുകയിലല്.

എെന്തന്നാൽ നമ്മുെട തുണയും രക്ഷയും / ൈദവമായ കർത്താവാകുന്നു.

നിൻ തിരുരക്തം ബലിെകാടുത്തു നീ
അന്ധകാരത്തിൽ വിളക്കുവച്ചു
പാപികൾെക്കന്നും പറുദീസ പൂകുവാൻ
പാത കാണിപ്പൂ നിൻ ൈദവാലയം.

സതയ് സവ്രൂപനാം നിതയ്പര്കാശേമ
മുക്തി പര്ദീപേമ കർത്താേവ
എതര് മേനാഹര, െമതര് േചേതാഹരം
ഭക്തിയാൽ ശുദ്ധമീ ൈദവാലയം.

ഗാനം 1

(പര്ധാന കാർമ്മികൻ ബലിപീഠത്തിൽ െവഞ്ചരിച്ച പനിനീർ
തളിക്കുകയും ധൂപിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അനന്തരം ആർച്ചു
ഡീക്കനാൽ അനുഗതനായി മദ്ബഹയുെട വലതുവശത്തുെചന്ന്
ഭിത്തിേമൽ പനിനീർ തളിക്കുകയും ധൂപിക്കുയും െചയയ്ുന്നു. അതി
നുേശഷം ഇടതുവശെത്ത ഭിത്തിയിലും തുടർന്ന് ആനവാതിൽ
ക്കെല ഭിത്തിയിലും പനിനീർ തളിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. കാർമ്മി
കൻ അൾത്താര ഭിമുഖമായി മദ്ബഹയുെട മദ്ധയ്ത്തിൽ
നിൽക്കുന്നു.)
(ഈ സമയത്ത് ഗായകസംഘേത്താടുേചർന്ന് സമൂഹം താെഴ
െക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു.)

അവിെട തെന്റ അനുഗര്ഹവും നിതയ്ജീവനും
കർത്താവു വാഗ്ദാനം െച ിരിക്കുന്നു.

െസഹിേയാൻ മലയിൽ െപ വീഴുന്ന
െഹർേമാനിെല മഞ്ഞുേപാെല / അതു മേനാഹരമായിരിക്കും.

തലയിൽനിന്നു താടിയിേലക്കും / വസ്ത്രത്തിെന്റ വിളുമ്പുകളിേലക്കും
ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ൈതലംേപാെല.

സേഹാദരന്മാർ ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നത്
എതര് വിശിഷ്ടവും മേനാഹരവുമാകുന്നു
അത് അഹേറാെന്റ ൈതലം േപാെലയാകുന്നു.
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കാർമ്മി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) കർത്താേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, സർവവ്
നന്മകളുേടയും വറ്റാത്ത ഉറവിടേമ, ǌങ്ങളുെട േബാധവും ചിന്തകളും
അേങ്ങ പക്കേലക്കു ǌങ്ങളിതാ ഉയർത്തുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി കരങ്ങളു
യർത്തി ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. ǌങ്ങളുെട
നന്മ ം രക്ഷ മായി തലമുറകൾ േതാറും അങ്ങു പര്വർത്തിച്ചിട്ടുള്ള
അത്ഭുതകൃതയ്ങ്ങൾ അവിടുന്നു വിസ്മരിക്കരുേത. ൈതലാഭിേഷകം വഴി
അങ്ങു പൂർവവ് പിതാക്കന്മാർക്ക് ഭരണാധികാരവും താൽക്കാലിക
പൗേരാഹിതയ്വും ന ിയേലല്ാ. േരാഗികൾക്ക് ആേരാഗയ്വും വിശവ്ാസി
കൾക്ക് ആത്മീേകാപകാരവും സകല മനുഷയ്ർക്കും ജീവനും ആശവ്ാ
സവും പര്ദാനം െചയയ്ുവാൻ േവണ്ടി അങ്ങയുെട പുതര്നും ǌങ്ങളുെട
നാഥനുമായ ഈേശാമിശിഹാെയ തിരെഞ്ഞടുത്ത ശല്ീഹന്മാർക്ക് അങ്ങു
ശക്തിയും അധികാരവും ന ിയേലല്ാ. താൽക്കാലികമായ ഈ വസതി
െവടിഞ്ഞ്, മനുഷയ് നിർമ്മിതമലല്ാത്ത ǌങ്ങളുെട അനശവ്ര േഗഹത്തി
േല ǌങ്ങൾ മടേങ്ങണ്ടവരാണന്ന് തങ്ങളുെട പര്േബാധനങ്ങൾ വഴി
അവർ ǌങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുകയും െച . കർത്താേവ, എളിയവരും ബല

ആർച്ചുഡീക്കൻ: േബാധംെകാണ്ടു നിങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം
നേമ്മാടുകൂെട.

കാർമ്മി (കാേനാന): കർത്താേവ അേങ്ങ ം അങ്ങെയ ǌങ്ങളുെട
പക്കേല യച്ച അനന്ത കരുണയ്ത്തിനും ജീവിക്കുന്നവനും ജീവിപ്പിക്കു
ന്നവനുമായ അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധ റൂഹാ ം ǌങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാ
നവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.

(കാർമ്മികൻ സവ്രമുയർത്തി താെഴവരുന്ന കാേനാന െചാലല്ി
െക്കാണ്ടു ൈതലപ്പാതര്ത്തിൽ റൂശ്മ െചയയ്ുന്നു.)

ലല്റയുെട സാദൃശയ്ത്തിൽ ബലിപീഠേത്തയും അങ്ങു സ്ഥാപിച്ചു. ആക
യാൽ കർത്താേവ, അങ്ങേയാടു ǌങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
ശക്തിയാലും പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ അനുഗര്ഹത്താലും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിെന്റ സംസർഗ്ഗത്താലും ഈ ൈദവാലയ പര്തിഷ്ഠയുെട ശുശര്ൂഷെയ
ബലഹീനനായ ǌാൻ വഴി അങ്ങു പൂർണ്ണമാേക്കണെമ. പാപേമാചക
മായ അങ്ങയുെട ദിവയ്രഹസയ്ങ്ങളുെട ബലി വിശുദ്ധിേയാടും ൈനർമലയ്
േത്താടും അർപ്പിക്കെപ്പേടണ്ടതിനായി അങ്ങയുെട മദ്ബഹയിൽ
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബലിപീഠെത്ത അങ്ങ് ആശീർവവ്ദി
ക്കുകയും പവിതര്ീകരിക്കുകയും െചയയ് ണേമ.
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കാർമ്മി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) ǌങ്ങളുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാേയ,
അങ്ങു ജീവെന്റ ഭണ്ഡാഗാരവും അനുഗര്ഹങ്ങളുെട ഉറവിടവും കരുണയുെട
കര കാണാത്ത സമുദര്വുമാകുന്നു. അങ്ങയുെട ദാനങ്ങളും അനുഗര്ഹങ്ങളും
എണ്ണമറ്റവയാകുന്നു. അങ്ങയുെട വിശവ്സ്തയായ സഭയിൽ അങ്ങു പര്വൃത്തി
ച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ അവർണ്ണനീയങ്ങളെതര്. അങ്ങയുെട ജനത്തിനു േമൽ
അേങ്ങ േസ്നഹമാധുരയ്ം അങ്ങു നിരന്തരം വർഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ത്തിെന്റ സാദൃശയ്ത്തിൽ അങ്ങു സഭെയ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാ
പിച്ചു. അേങ്ങ മഹതവ്ത്തിെന്റ പര്ഭയാലും സ്തുതിയുെട േശാഭയാലും
അവെള നിറ കയും അങ്ങയുെട സിംഹാസനം അവളിൽ സജ്ജമാക്കു
കയും െച . അവിെട ǌങ്ങെളലല്ാവരും ഒന്നു േചർന്ന് അേങ്ങ ്
ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ǌങ്ങെള േയാഗയ്രാക്കി.
ശല്ീഹന്മാരുെട വിശവ്ാസമാകുന്ന പാറേമൽ അങ്ങു സഭെയ ഉറപ്പിക്കുകയും
നരക വാതിലുകൾ അവൾെക്കതിരായി പര്ബലെപ്പടുകയിലല് എന്നു
വാഗ്ദാനം െചയയ്ുകയും െച . ǌങ്ങൾക്കു പാപേമാചനം ന ന്ന അങ്ങ
യുെട ശരീരരക്തങ്ങളുെട ബലി അർപ്പിക്കുവാനായി അങ്ങയുെട തിരുക്ക

ഭൂസവ്ർഗ്ഗങ്ങളിേലാശാന / ഓശാന ഓശാന
ദാവീദിൻ സുതേനാശാന / അതയ്ുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന.

വിണ്ണിെല നാഥന് പാടിടുക ഓശാന / മണ്ണിെല നാഥെന വാഴ്ത്തിടുവിൻ
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ / നിതയ്ം പാടി മനിച്ചീടുവാൻ

വാഴ്ത്തുവിനഖില ജനാവലിേയ / ഓശാനകളാൽ തിരുസുതെന
പാടുക സവ്ർഗ്ഗ നിവാസികെള / േയശു മേഹശന് ഓശാന
ഓശാന ഓശാന

ഗാനം

ണെമ. ഈ മദ്ബഹെയ അങ്ങു ആശീർവവ്ദിക്കുകയും പവിതര്ീകരിക്കു
കയും െചയയ്ണേമ. അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവും അതിേന്മൽ ആവസി
ക്കുമാറാകെട്ട. ൈദവമായ അങ്ങ് അതിൽ വസിക്കണെമ. അങ്ങയുെട
കാരുണയ്ാനുഗര്ഹങ്ങൾ അതിേന്മൽ െചാരിയണേമ. അങ്ങയുെട ദാസ
ന്മാർക്കും ദാസികൾക്കുമായി ǌങ്ങൾ ഇവിെട അർപ്പിക്കുന്ന ബലികളും
പര്ാർത്ഥനകളും അങ്ങെയ പര്സാദിപ്പിക്കുകയും െചയയ്െട്ട. അങ്ങെയ
കുമ്പിട്ടാരാധിക്കുകയും അങ്ങയുെട നാമം പര്കീർത്തിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന
മലാഖമാേരാടുകൂടി ǌങ്ങളും അങ്ങെയ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു.

കാർമ്മി: സര്വവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ൈദവത്തില് ǌങ്ങള്
വിശവ്സി ക്കുന്നു.
(സമൂഹവും േചര്ന്നു തുടരുന്നു). ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ / സകല
ത്തിെന്റയും സര്ഷ്ടാവില് ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. ൈദവത്തിെന്റ ഏക
പുതര്നും / സകല സൃഷ്ടികള്ക്കും മുമ്പുള്ള ആദയ്ജാതനും / യുഗ
ങ്ങള്െക്കലല്ാം മുമ്പു പിതാവില് നിന്നു ജനിച്ചവനും / എന്നാല് സൃഷ്ടിക്ക
െപ്പടാത്തവനും / ഏക കര്ത്താവുമായ / ഈേശാമിശിഹായില് ǌങ്ങള്
വിശവ്സിക്കുന്നു. അവിടുന്നു സതയ്ൈദവത്തില് നിന്നുള്ള സതയ്
ൈദവവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്നുവഴി /

(ൈവദികരിെലാരാൾ കൂദാശ െചയയ്ാനുള്ള ൈസത്ത് അടങ്ങിയ
പാതര്ം േശാശാപ്പെകാണ്ടു മൂടിെക്കാണ്ടുവന്നു ബലിപീഠത്തിൽ
വ ന്നു. കാർമ്മികൻ വിശവ്ാസപര്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു.
എലല്ാവരുംകൂടി തുടരുന്നു.)

സമൂഹം: ആേമ്മൻ.

കാർമ്മി: സകലേത്തയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ൈദവേമ,
അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ
എന്നു പാടി മാലാഖമാർ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങിൽ നിന്നു
പരിശുദ്ധി സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ടു ൈദവാലയങ്ങളും ഭവനങ്ങളും പവിതര്ീക
രിക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധ നാമത്തിനു ബലികളും കൂദാശകളും
അർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങളുെട ഈ ൈദവാലയേത്തയും അങ്ങു വിശുദ്ധീ
കരിേക്കണേമ. നിതയ്ം പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാന്മാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.

കർത്താവിെന്റ കലല്റ അൾത്താരയായ് - നിൻ
ഭക്തെന്റ ഉള്ളറ ശര്ീേകാവിലായ്
പൃഥിതലത്തിെന്റ രക്ഷകനാകാൻ - നിൻ
രക്തവും േദഹവും ന ിയേപാൽ.

തിരുരക്തമർപ്പിച്ചു െകട്ടിപ്പടുെത്താരീ
തിരുസഭ തൻ പുണയ്മന്ദിരത്തിൽ
നിൻ തിരുവാ തൻ രത്നസിംഹാസനം
ശാന്തിയും കാന്തിയും തൂേകണേമ.
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കാർമ്മി: കർത്താേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ, ബലഹീനനായ എെന്ന
സഹായിേക്കണേമ. ൈദവാലയ പര്തിഷ്ഠയുെട ഈ ശുശര്ൂഷ യഥാ

(കാർമ്മികൻ മൂന്നുപര്ാവശയ്ം ആചാരം െച ് ബലിപീഠെത്ത
സമീപിക്കുന്നു. ആചാരം െചയയ്ുേമ്പാൾ താെഴക്കാണുന്ന
പര്ാർത്ഥന താഴ്ന്നസവ്രത്തിൽ െചാലല്ുന്നു.)

ആർച്ചു ഡീക്കൻ: നമുക്കു പര്ാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാേതാ ലിക്കാമാരും െമതര്ാന്മാരുമായ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെടയും /
എലല്ാ പുേരാഹിതന്മാരുേടയും ശംശാനാമാരുെടയും / ബര്ഹ്മചാരികളു
െടയും കനയ്കകളുെടയും / നമ്മുെട ജനയിതാക്കളുേടയും / സേഹാദര
രുെടയും പുതര്ീപുതര്ന്മാരുെടയും / മിശിഹായുെട േസ്നഹിതരും വിശവ്ാസി
കളുമായ എലല്ാ ഭരണകർത്താക്കളുെടയും / സതയ്വിശവ്ാസേത്താെട
മരിച്ച് ഈ േലാകത്തിൽ നിന്ന് േവർെപട്ടുേപായ എലല്ാവരുേടയും / ഈ
സ്ഥലത്തും എലല്ാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള പര്വാചകന്മാരുേടയും ശല്ീഹന്മാരു
േടയും / രക്തസാക്ഷികളുേടയും വന്ദകരുേടയും ഓർമ്മ േവണ്ടി /
നിങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുവിൻ. മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പിൽ അവെര
മുടിധരിപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ൈദവം / അവേരാടുകൂടി നമുക്കും / സവ്ർഗ്ഗ
ത്തിൽ നലല് ശരണവും ഭാഗഭാഗിതവ്വും / ജീവനും അവകാശവും ന െട്ട.

പര്പഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ്െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും
െച . മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും / നമ്മുെട രക്ഷ േവണ്ടിയും /
അവിടുന്നു സവ്ര്ഗ്ഗത്തില്നിന്ന് ഇറങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് /
കനയ്കാമറിയത്തില് നിന്നു ശരീരം സവ്ീകരിച്ച് / മനുഷയ്നായി പിറന്നു.
പന്തിേയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ കാലത്തു പീഡകള് സഹിക്കുകയും /
സല്ീവായില് തറക്കെപ്പട്ടു മരിക്കയും / സംസ്ക്കരിക്കെപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല / മൂന്നാം ദിവസം ഉയര്െത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും െച .
അവിടുന്നു സവ്ര്ഗ്ഗത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരി
ക്കുന്നു. മരിച്ച വേരയും ജീവിക്കുന്നവേരയും വിധിക്കുവാന് / അവിടുന്നു
വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവില് നിന്നും പുതര്നില് നിന്നും പുറ
െപ്പടുന്ന / സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും
ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും ൈശല്ഹികവും സാര്വവ്
തര്ികവുമായ സഭയിലും / ǌങ്ങള് വിശവ്സിക്കുന്നു. പാപേമാചനത്തി
നുള്ള ഏക മാേമ്മാദീസായും / ശരീരത്തിെന്റ ഉയിര്പ്പും / നിതയ്ായുസ്സും
ǌങ്ങള് ഏറ്റുപറയുകയും െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മന്.

കാർമ്മി: (താഴ്ന്ന സവ്രത്തിൽ) കരുണയുള്ള പിതാവായ ൈദവേമ, അങ്ങ
യുേടയും അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നായ ഈേശാമിശിഹായുേടയും ജീവദാ
താവായ അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധ റൂഹായുേടയും നാമത്തിൽ ǌങ്ങൾ
അങ്ങേയാടു പര്ാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. അങ്ങയുെട
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്നവരുെട മദ്ധയ്ത്തിൽ എഴുന്നള്ളി അവെര
അനുഗര്ഹിക്കുെമന്നു അങ്ങു വാഗ്ദാനം െച ിട്ടുണ്ടേലല്ാ. ഈ വാഗ്ദാനം
നിറേവറ്റുവാനായി അങ്ങു ഇേപ്പാൾ ǌങ്ങളുെട പക്കൽ എഴുന്നേള്ള

സമൂഹം: അത് നയ്ായവും യുക്തവുമാകുന്നു.

കാർമ്മി: സകലത്തിെന്റയും നാഥനായ ൈദവെത്ത നമുക്ക് ആരാധിക്കു
കയും സ്തുതിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും െചയയ്ാം.

സമൂഹം: അബര്ാഹത്തിെന്റയും ഇസഹാക്കിെന്റയും ഇസര്ാേയലിെന്റയും
ൈദവേമ, ആരാധയ്നായ രാജാേവ, അങ്ങയുെട പക്കേലക്ക്.

കാർമ്മി: നിങ്ങളുെട ചിന്തകൾ ഉന്നതത്തിേലക്കുയരെട്ട.

(ൈതലപാതര്ത്തിൽ റൂശ്മ െചയയ്ുന്നു.)

കാർമ്മി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ
ൈദവ ത്തിെന്റ േസ്നഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ സംസർഗ്ഗവും നാെമലല്ാ
വേരാടും കൂെടയുണ്ടായിരിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.

(കാർമ്മികൻ ൈതലപ്പാതര്ത്തിെന്റ മൂടി (േശാശപ്പാ) മാറ്റുന്നു.
അനന്തരം െചാലല്ുന്നു.)

സമൂഹം: അേങ്ങ ം സമാധാനം.

കാർമ്മി: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം. (ജനങ്ങെള ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു)

േയാഗയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ എെന്ന േയാഗയ്നാക്കണേമ. എെന്റ
പര്ാർത്ഥനകൾ അങ്ങയുെട മുമ്പിൽ സവ്ീകാരയ്മാകെട്ട. അങ്ങയുെട
ആരാധയ്മായ തര്ീതവ്ത്തിെന്റ സ്തുതിക്കും അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധ നാമ
ത്തിെന്റ ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ നന്മ മായി അങ്ങ
യുെട ശരീരരക്തങ്ങളുെട രഹസയ്ങ്ങൾ പരികർമ്മം െചയയ്െപ്പേടണ്ടതി
നായി ഈ പര്തിഷ്ഠാ ശുശര്ൂഷെയ അങ്ങു പരിപൂർണ്ണമാക്കണേമ. അങ്ങ
യുെട കൃപയും കാരുണയ്വും ǌങ്ങളുെടേമൽ സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കുകയും
െചയയ്ണെമ.
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