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കുർബാനെയക്കുറി ് 

ആചാരാനു ാന ൾ 
iരിക്കു ത്: പഴയനിയമ വായന, േലഖന വായന, പ്രസംഗം, 

ǌായറാഴ് ചകളിൾ േ ാത്രക്കാഴ് ചെയടുക്കൽ മുതൽ വിശവ്ാസപ്രമാണം 
ആരംഭിക്കു തുവെര, aറിയി കൾ. 

മു കു ത്: aനുര നശുശ്രൂഷയ്ക്ക് (ൈദവേമ e ിൽ കനിേയണേമ ... 
മുതൽ ര ാമെ  സവ്ർഗ നായ പിതാേവ ... ആരംഭിക്കു തുവെര). 

നില്ക്കു ത്: ബാക്കിസമയ ളിൽ (u ാന ിെ  പ്രതീകം).  
 

ശ്ര ിേക്ക  കാരയ് ൾ 
േവഷവിധാനം: ൈദവാലയ ിൽ മാനയ്മായി വ ം ധരിക്കുക.  
ീകൾ ശിേരാവ ം ധരിക്കു താണ് aഭികാമയ്ം. 

പ്രാർഥനാ രീക്ഷം നിലനിർ ക.  
കു ികെള ൈദവാലയ ിൽ കളിക്കാൻ aനുവദിക്കരുത്.  
ഭക്ഷണം ൈദവാലയ ിൽ െകാ വ  കഴിക്കരുത്.  
ൈദവാലയവും പരിസരവും െവടി ായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹകരിക്കുക. 

കുർബാനയുെട െപാതുഘടനയും പ്രതീകാ കതയും 
ഈേശാമിശിഹായിൽ േക ീകൃതമായ രക്ഷാകരചരിത്രം മുഴുവൻ 

പുനരവതരി ിക്കു താണു പരിശു  കുർബാന. 

I ആമുഖശുശ്രൂഷ: ആരംഭം മുതൽ u ാനഗീതം വെര (ഈേശായുെട 
മനുഷയ്ാവതാരം, പഴയനിയമ പ്രതീക്ഷകൾ, രഹസയ്ജീവിതം) 

II വചനശുശ്രൂഷ: ൈത്രശു  കീർ നം മുതൽ മാേ ാദീസാർഥികെള 
പറ യയ്ക്കു തുവെര. (ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിതം) 

III A. aനാെഫാറയ്ക്കു ദ്രവയ്പരമായ oരുക്കം: ബലിവ ക്കൾ oരുക്കു തു മുതൽ 
aൾ ാരയിൽ സമർ ിക്കു തുവെര. (ഈേശായുെട പീഡാനുഭവം) 

III B. aനാെഫാറായ്ക്കു ആ ീയoരുക്കം: മദ്ബഹപ്രേവശനം മുതൽ കാർമി 
കൻ പ്രാർഥനായാചന നട തുവെര. 

IV aനാെഫാറ (കൂദാശാഭാഗം) o ാം പ്രണാമജപം മുതൽ റൂഹാക്ഷണ 
പ്രാർഥനവെര. (ഈേശായുെട മരണം, u ാനം) 

V aനുര ന ശുശ്രൂഷയും വിഭജന ശുശ്രൂഷയും: റൂഹാക്ഷണ പ്രാർഥനയ്ക്കു 
േശഷം aനുര ന കാേറാസൂസാവെര.  
(പാപേമാചന ിനു  ക്ഷണം) 

VI. ൈദൈവകയ്ശുശ്രൂഷ (ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണം): സവ്ർഗ നായ 
പിതാേവ ... മുതൽ ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണ ിെ  സമാപനംവെര. 

VII. സമാപനശുശ്രൂഷ: സമൂഹ ിെ  േ ാത്രപ്രാർഥന മുതൽ സമാപനം 
വെര.  
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തിരുനാളുകൾ 

 തിരുനാളുകൾ / aനു രണാദിന ൾ 
തീയതി പ്രകാരം 

 
 

ജനുവരി 
  ജനുവരി 1   - കർ ാവിെ  നാമകരണ ിരുനാളും വർഷാരംഭവും 
  ജനുവരി 3  - വിശു  കുരയ്ാേക്കാസ്  ഏലിയാസ്  
  ജനുവരി 6  - ദനഹാ ിരുനാൾ 
  ജനുവരി 20  - വിശു  െസബ യ്ാേനാസ്  

െഫബ്രുവരി 
  െഫബ്രുവരി 2    - മാതാവിെ  ശു ീകരണ ിരുനാളും -       
                          കർ ാവിെ  ൈദവാലയ പ്രേവശനവും 

മാർ ് 
  മാർ ് 19  - വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ 
  മാർ ് 25  - മംഗളവാർ  തിരുനാൾ 

ഏപ്രിൽ 
  ഏപ്രിൽ 24  - വിശു  ഗീവർഗീസ്  

േമയ് 
  േമയ് 1 - െതാഴിലാളി മധയ് നായ മാർ യൗേസ ് 

ജൂൺ 
  ജൂൺ 8  - വാഴ് െ  മറിയം േത്രസയ്ാ 
  ജൂൺ 29  - വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 

ജൂൈല 
  ജൂൈല 3  - മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുൿറാന 
  ജൂൈല 28  - വിശു  aൽേഫാൻസ 

ഓഗ ്  
  ഓഗ ് 6  - കർ ാവിെ  രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ 
  ഓഗ ് 15  - മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം 
  ഓഗ ് 29  - വിശു  eവുപ്രാസിയാ 

െസപ് ംബർ  
  െസപ് ംബർ 8  - മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 
  െസപ് ംബർ 14 - വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ 

oേക്ടാബർ 
  oേക്ടാബർ 16  - വാഴ് െ  കു ൻ 

നവംബർ 
  നവംബർ 2  - സകല മരി വരുെടയും ഓർമ 

ഡിസംബർ  
  ഡിസംബർ 8  - aമേലാ വ മാതാവ്  
  ഡിസംബർ 26  - വിശു  e ാേനാസ് 
  ഡിസംബർ 31  - വർഷാവസാനം 
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തിരുനാളുകൾ 

തിരുനാളുകൾ / aനു രണാദിന ൾ 
കാലമനുസരി ് 

മംഗളവാർ ക്കാലം 
 

പിറവിക്കാലം 
പിറവിക്കാലം ര ാംെവ ി - മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
 

ദനഹാക്കാലം 
ദനഹ o ാംെവ ി  - വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
ദനഹ ര ാംെവ ി - വിശു  പേത്രാസ്  പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ 
ദനഹ മൂ ാംെവ ി - വിശു  സുവിേശഷക ാർ 
ദനഹ നാലാംെവ ി - വിശു  e ാേനാസ്  
ദനഹ a ാംെവ ി - ഗ്രീക്ക്-സുറിയാനി മല് പാ ാർ 
വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ്  - നിനിേവ uപവാസം (മൂ േനാ ്) 
ദനഹ ആറാംെവ ി - സീേറാ മലബാർ മല് പാ ാർ 
ദനഹ ഏഴാംെവ ി - പ ിയുെട മധയ് െ  (യുെട) തിരുനാൾ 
വലിയ േനാ ിനു മു  െവ ി - സകല മരി വരുെടയും ഓർമ 
 

േനാ കാലം 
 

uയിർ കാലം 
uയിർ കാലം o ാംǌായർ - uയിർ  തിരുനാൾ 
uയിർ കാലം o ാംെവ ി - സകല വിശു രുെടയും തിരുനാൾ 
uയിർ കാലം ര ാംǌായർ - പുതുǌായർ 
uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം - സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
 

ശല്ീഹാക്കാലം 
ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ - പ ക്കു ാ തിരുനാൾ 
ശല്ീഹാക്കാലം o ാംെവ ി - സവ്ർണ െവ ിയാഴ് ച 
ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ - പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 
ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം - പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ 
ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി - തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ 
ശല്ീഹാക്കാലം ഏഴാംെവ ി - eഴുപതു ശിഷയ് ാർ 
 

ൈക ാക്കാലം 
ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ - പ  ശല്ീഹ ാർ 
ൈക ാക്കാലം ര ാംെവ ി - മാർ a ായിയും മാർ മാറിയും 
 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
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സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

 
 
 
 

 
 
സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

(കാർമികൻ പ്രേവശിക്കുേ ാൾ eലല്ാവരും eഴുേ  നിൽക്കു . 
പ്രദക്ഷിണമുെ ിൽ, മു ിൽ ധൂപക്കു ിയും മാർേ ാ ാ 
കുരിശും, aതിനു പി ിൽ സുവിേശഷഗ്ര വും iരുവശ ളിൽ 
തിരിക്കാലുകളും സംവഹിക്കു ).  
 

പ്രാരംഭഗാനം 
 

മരി വരുെട ഓർമയ്ക്ക്: മരണ ാെല മാനവനുലകിൽ ... േപജ് - 7 
മ ് aവസര ളിൽ: 
1. aണയു ിതാ ǌ ൾ ബലിേവദിയിൽ ... ...  േപജ് - 8 
2. aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട ... ... ... ... േപജ് - 8 
3. aൾ ാരയിൽ ആ ബലിയായ് ... ... ... ...  േപജ് - 9 
4. aൾ ാരയിൽ പൂജയ്ബലിവ വായിടും ... ... േപജ് - 9 
5. aൾ ാരെയാരു ി, aകതാെരാരുക്കി ... ...  േപജ് - 10 
6. oരു നിമിഷം മനമുയർ ാം ... ... ... ... ... ...  േപജ് - 10 
7. ൈദവകുമാരൻ കാൽവരിക്കു ിൽ ... ... ... ... ... േപജ് - 11 
8. ൈദവം വസിക്കു  കൂടാര ിൽ ... ... ... ... ...  േപജ് - 11 
9. വീ ം oരു ബലിയർ ണ േവദിെയാരു ി ...  േപജ് - 11 
10. േ ഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ ... ... ... ... ...  േപജ് - 12 
 

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

മരി വരുെട ഓർമയ്ക്ക്: മരണ ാെല മാനവനുലകിൽ  
 

മരണ ാെല മാനവനുലകിൽ / മംഗളജീവൻ പകർ വേന 
മരണമടേ ാർക്കാന ിൽ / പരമകവാടം തുറക്കണേമ. 
 

െച ിണബലിയാലു തെവളിവാൽ / ശാ ിജഗ ിൽ വിത വേന 
മരണമടേ ാർക്കാന ിൻ / പരമകവാടം തുറക്കണേമ. 
 

ബലിയിതു ൈകെക്കാ ലിെവാടു നാഥാ / മൃതരുെട പാപം 
െപാറുക്കണേമ 
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നിതയ്വിരു ിൻ കതിരുകൾ വീശും / നിറതിരിയവരിൽ 
െകാളു ണേമ. 

 

aവനിയിലേ  പാവനനാമം / കീർ ി വെര മറക്കരുേത. 
aവനിയിലേ  ദിവയ്ശരീരം / ൈകെക്കാ വെര തയ്ജിക്കരുെത. 

മരണ ാെല മാനവനുലകിൽ ... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 

(മ ് aവസര ളിൽ) 
 

ഗാനം - 1 aണയു ിതാ ǌ ൾ ബലിേവദിയിൽ 
 

aണയു ിതാ ǌ ൾ ബലിേവദിയിൽ 
ബലിയർ ണ ിനായ് aണയു ിതാ. (2) 
നാഥെ  കാൽ വരിയാഗ ിേനാർമയിൽ 
aനു രിക്കാനണയു ിതാ. (2) 

aണയു ിതാ ǌ ൾ ... 
നാഥാ ഈ ബലിേവദിയിൽ 
കാണിക്കയായ് eെ  നല് കു  ǌാൻ. (2) 
 

a ാ കാൽ വരി മലമുകളിൽ 
തിരുനാഥേനകിയ ജീവാർ ണം (2) 
പുനരർ ിക്കുമീ തിരുവൾ ാരയിൽ 
aണയാം ജീവിതകാഴ് ചകളുമായ് തിരുമു ിൽ. (2) 

aണയു ിതാ ǌ ൾ ... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 
 

ഗാനം - 2: aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട 
aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട 
aണിേചർ ിടാം, aണിേചർ ിടാം. (2) 
aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട  
aണിേചർ ിടാം, ബലിേയകിടാം. 
ബലിയർ കെനാ ം ബലിയായിടാം 
ബലവാനു തിപാടിടാം. (2) 

aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട ... 
ആ ... ആ ... ആ ... ആ ... 

 

മാനവർക്കായി ജീവെന നല് കി 
മഹതവ്രമാകുമീ ബലിേവദിയിൽ. (2) 
ആ പുണയ് രണയിൽ aനുര ിതരായി 
aർ ിതരാകാം കൂദാശയിൽ. (2) 
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aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട ... 
േസാദരേ ഹം മാനസമാെക 
നല് കാമീ േ ഹ കൂ ായ്മയിൽ. (2) 
ജീവൻ പകരും ഈ തിരുയാഗം 
aർ ി ീടാം ഈ േവളയിൽ. (2) 

aൾ ാരയിൽ aനുതാപേമാെട ... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 
ഗാനം - 3: aൾ ാരയിൽ ആ ബലിയായ് 

 

aൾ ാരയിൽ ആ ബലിയായ് / aർ ിക്കാനായ് ǌാൻ വരു  
eലല്ാം നിനക്കായ് നല് കാൻ / ൈദവാലയ ിൽ വരു . 
 

ഈ കാഴ് ചവ ക്കൾെക്കാ ം / ക ഷമിലല്ാ  ഹൃ ം (2) 
eലല്ാം െപാറുക്കു  ചി ം / വലല്ഭാ കാഴ് ചയാേയകാം. (2) 

aൾ ാരയിൽ ... 
eൻ േസാദരർെക്കേ ാെടേ ാ / നീരസം േതാ  പക്ഷം (2) 
തിരിെക ǌാൻ െചേ വേമകാം / eലല്ാം ക്ഷമിക്കു  േ ഹം. (2) 

aൾ ാരയിൽ ... 
eനിക്കായ് കരുതു  സവ്ാർഥം / സർവതും ൈകെവടി ീടാം. (2) 
eലല്ാം െപാറുക്കു  േ ഹം / സകേലശാ ǌാനുൾെക്കാ ിടാം. (2) 

aൾ ാരയിൽ ... 
 

(േപജ് 12 കാണുക) 
 

ഗാനം - 4: aൾ ാരയിൽ പൂജയ്ബലിവ വായിടും 
 

aൾ ാരയിൽ പൂജയ്ബലിവ വായിടും  
aഖിേലശവ്രെന ം ആരാധന. 
ബലിേവദിമു ിലായ് aണിേചർ നി ിവർ 
ആ ാവിലർ ിക്കും ആരാധന. 
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3) 

aൾ ാരയിൽ ... 
 

u ിൽ പുതുജീവനാളം െതളി ് 
നാവിൽ തിരുനാമ മ ം ജപി ് 
ൈകയിൽ ജീവിതക്രൂശും പിടി ് 
കർ ാവിെന കാ  നില്ക്കു  ǌ ൾ. 
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3) 

aൾ ാരയിൽ ... 
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തിരുേവാ ി രൂപനായ് മാറു  േനരം 
തിരുമുൻപിലർ ിക്കും കാഴ് ചകേള 
കനിേവാെട സവ്ീകരി ീ ദാസെര നീ 
കല്മഷഹീനരായി മാ ണേമ. 
ഹാേലലൂയാ ... ഹാേലലൂയാ ... (3) 

aൾ ാരയിൽ ... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 
ഗാനം - 5: aൾ ാരെയാരു ി aകതാെരാരുക്കി 

 

aൾ ാരെയാരു ി aകതാെരാരുക്കി / aണയാമീ ബലിേവദിയിൽ 
oരുമനമായ് oരുസവ്രമായ് / aണയാമീ ബലിേവദിയിൽ.  

aൾ ാരെയാരു ി... 
ബലിയായ് നല് കാം തിരുനാഥനായ് / പൂജയ്മാമീേവദിയിൽ 
മമസവ്ാർഥവും ദുഃഖ ളും / ബലിയായ് നല് കു  ǌാൻ. ( 2)  

aൾ ാരെയാരു ി... 
ബലിേവദിയി ൽ തിരുനാഥേനകും / തിരുെമയയ്ും തിരുനിണവും (2) 
സവ്ീകരിക്കാൻ നവീകരിക്കാൻ / ന ൾതൻ ജീവിതെ . (2)  

aൾ ാരെയാരു ി... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 
ഗാനം - 6: oരു നിമിഷം മനമുയർ ാം 

 

oരു നിമിഷം മനമുയർ ാം / aൾ ാരേവദിയിലണയാം. 
ഹൃദയ ൾ പാവനമാക്കാം / േ ഹപൂജ തുട ാം. 
 

തിരി െതളി  പൂജാമണി മുഴ ീ 
കാൽവരി യാഗ ിൻ വിരി തുറ . 
സവ്ർഗീയവൃ ം നിര .  
 

ശാേരാണിെല പനിനീർ ദളമായി,  
ദാവീദിൻ േ ഹസ ീർ നമായി. (2) 
പവനനിെലാഴുകും പൂമണമായി 
പാരിെ  നാഥെന eതിേരല്ക്കാൻ. (2) 

തിരി െതളി  പൂജമണിമുഴ ീ ... 
 

പുലരിയിൽ uതിരും ഹിമകണമായി 
പൂവിെ യു ിൽ മധുകണമായ്. 
കതിരവേനക്കാൾ പ്രഭതൂകീടും 
രാജാധിരാജനി ് ആ ബലി. 

oരു നിമിഷം മനമുയർ ാം ... 
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(േപജ് 12 കാണുക) 
 

ഗാനം - 7: ൈദവകുമാരൻ കാൽ വരിക്കു ിൽ 
 

ൈദവകുമാരൻ കാൽവരിക്കു ിൽ / ബലിയണ  സവ്യം ബലിയണ  
പറുദീസാ നരനു തുറ ിടാനായ്  / ബലിയണ  സവ്യം ബലിയണ . 
 

സൗഭാഗയ്ദായകമാം ധർമയാഗം / വീ മിതാ പീഠ ിലർ ിക്കു  
പാപ ൾ കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം / വീ മിതാ പീഠ ിലർ ിക്കു .  

ൈദവകുമാരൻ ... 
സർേവശാ പാവനമീ പൂജയാെല / ǌ ൾക്കു ജീവൻ പകർ ിേടണം 
മൃതരിൽ പ്രകാശം പര ിേടണം / നവശാ ി ഭൂവിൽ വിത ിേടണം.  

ൈദവകുമാരൻ ... 
 

(േപജ് 12 കാണുക) 
 

ഗാനം - 8: ൈദവം വസിക്കു  കൂടാര ിൽ 
 

ൈദവം വസിക്കു  കൂടാര ിൽ 
പരിശു മാകുമീ ബലിപീഠ ിൽ. (2) 
ന ിതൻ ബലിയായ് െതളിയു  തിരിയായി 
തീർ ീടാൻ ആശേയാടണയു ിതാ. (2) 
 

തിരുസുതേനാെടാ ം oരു ബലിയായി തീരാൻ 
നവജീവൻ േനടാം പുതുമലരായി വിരിയാം. (2) 

 

ആരാധനയ്ക്കായ് aണയു  ദാസരിൽ 
കാരുണയ് പൂമഴ തൂേകണേമ. (2) 
മാറാ  േ ഹവും വ ാ  ന യും 
േനടിടാൻ ആശേയാടണയു ിതാ. (2) 

തിരുസുതേനാെടാ ം ... 
  

രക്ഷാകര ളാൽ പുല് കു  േ ഹേമ 
ആ ാവിൻ a ിയായി വ ീടേണ. (2) 
ജീവെ  നാദവും, ആ ീയേമാദവും 
േനടിടാൻ ആശേയാടണയു ിതാ. (2) 

ൈദവം വസിക്കു  ... 
(േപജ് 12 കാണുക) 

 
ഗാനം - 9: വീ ം oരു ബലിയർ ണ േവദിെയാരു ി 

 

വീ ം oരു ബലിയർ ണ േവദിെയാരു ി 
േ ഹ ിൻ പൂജാർ ണ േവദിെയാരു ി. 
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പാടാം oരുമനമായ് തി കീർ നേമകാം. 
േചരാം oരു നവജീവിത ബലിയിതു േമാദാൽ. 

വീ ം oരു ബലിയർ ണ ... 
a ാെ സഹാനാളിൻ ഓർമയിലുണരാം 
െകാ ാടാം പാവനമീ ബലിേയകീടാം. (2) 
ഹൃദയ ിൽ aനുതാപ ിൻ നിറേവാെട 
aനുര ിതരായി ീരാം ബലിയർ ിക്കാം. 

വീ ം oരു ബലിയർ ണ ... 
കാൽവരിമലയിൽ uയരും ബലിപീഠ ിൽ 
പൂവണിയും രക്ഷാകരസേ ശ ിൽ. (2) 
സാക്ഷികളായ് ീരാം പുതുൈചതനയ് ാൽ 
നിറയാം ആ ാവിൽ ജീവൻ േനടാം. 

വീ ം oരു ബലിയർ ണ ... 
 

ഗാനം - 10: േ ഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ 
 

േ ഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ / പരിശു മാകും aൾ ാരയിൽ 
aനുതാപേമറും ഹൃദയവുമായ് / aണയു  േ ഹവിരു ിനായ്. 
 

കാൽ വരിമലയിെല യാഗബലി / aർ ി ിടാൻ ǌ ൾ aണയു . 
ജീവിതഭാരവും സുഖവും ദുഃഖവും / സവ്ീകരിേക്കണേമ േ ഹതാതാ. 
 

ജീവെ  നാഥേനാെടാ ായി  / ജീവെ  പാതെയ പുൽ കീടുവാൻ 
പ്രാർഥനാദീപ ൾ ൈകകളിേല ി / നില്ക്കു  മക്കൾ, 

പിതൃസവിേധ. 
േ ഹപിതാവിൻ ...  

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

ആമുഖശുശ്രൂഷ 
(മനുഷയ്ാവതാരം, പഴയനിയമപ്രതീക്ഷകൾ, രഹസയ്ജീവിതം) 

 

േ ഹ ിെ  കല്പന (ഗാനം) 
(േയാഹ. 13:34-35) 

 

കാർമി:  
a ാെ സഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ 
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം. 
 

സമുഹം:  
aനുര ിതരായ് ീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം. 
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(പകരം) 
 

കാർമി: നമുക്കു ലഭി ിരിക്കു  കല്പനയനുസരി ് / ഈ കുർബാന 
ആരംഭിക്കാം. 
 

സമൂഹം: മിശിഹായുെട കല്പനയനുസരി ാണേലല്ാ / നാം iത് aർ ി 
ക്കു ത്. 
 

മാലാഖമാരുെട കീർ നം (ലൂക്കാ 2:14) 
 

കാർമി: aതയ്ു ത ളിൽ ൈദവ ിനു തി. (3) 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. (3) 
 

കാർമി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(പകരം ഗാനം)  

 

കാർമി: aതയ്ു തമാം സവ്ർേലാക ിൽ  
  സർേവശനു തിഗീതം. (3) 

 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല ം മർതയ്നു ശാ ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ ക്കും. (3). 
 

(മരി വരുെട ഓർമ) 
കാർമി: u ത ളിൽ മേഹശവ്ര  കീർ നം. 
 

സമൂഹം: നരനു ഭൂമിയിൽ ശാ ിയും പ്രതയ്ാശയും. 
_______________________ 

 

കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ. 
a യുെട തിരുമനസു / സവ്ർഗ ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.  
 

     ǌ ൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / i  ǌ ൾക്കു തരണേമ. 
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു / ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ  
ളുെട കട ളും പാപ ളും / ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള 
പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ. 
 

     സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, a യുെട മഹതവ് ാൽ / 
സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറ ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a  
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ / e ദ്േഘാഷിക്കു .  
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 16 കാണുക) 
 

(aെലല് ിൽ) 
 

കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ. 
a  പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ. 
 

     സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, a യുെട മഹതവ് ാൽ / 
സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറ ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a  
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ / e ദ്േഘാഷിക്കു . 
 

     സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, a യുെട നാമം പൂജിതമാ 
കണേമ. a യുെട രാജയ്ം വരണേമ. a യുെട തിരുമനസു / സവ്ർഗ 

ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.  
 

     ǌ ൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / i  ǌ ൾക്കു തരണേമ. 
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട 
കട ളും പാപ ളും / ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള പ്രേലാഭന 

ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽനി  ǌ െള രക്ഷിക്ക 
ണേമ. e െകാെ ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ. 
 
കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 
കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ. 
a  പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ. 
 

     സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, a യുെട മഹതവ് ാൽ / 
സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറ ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a  
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ e ദ്േഘാഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 16 കാണുക) 
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(പകരം ഗാനം) 
കാർമി:  
സവ്ർഗ ിതനാം താതാ നിൻ / നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ / പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ. 
 

സമൂഹം:  
സവ്ർഗ ിതനാം താതാ നിൻ / തിതൻ നി ല മഹിമാവാൽ 
ഭൂസവ്ർഗ ൾ നിറ  സദാ / പാവനമായി വിള . 
 

വാനവമാനവവൃ ൾ / uദ്േഘാഷി  സാേമാദം 
പരിശു ൻ നീ eെ ം / പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.  
  

സവ്ർഗ ിതനാം താതാ നിൻ / നാമം പൂജിതമാകണേമ 
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ / നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണേമ. 
  

സവ്ർഗെ തുേപാലുലകിൽ / നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ 
ആവശയ്കമാമാഹാരം / ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ. 
  

ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ / ǌ ൾക്കു  കടം സകലം 
പാപ ിൻ കടബാധയ്തയും / a  കനി  െപാറുക്കണേമ. 
 

ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും / uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത 
ദു ാരൂപിയിൽനിെ ം / ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ. 
 

eെ ാെല ാേളക്കും / രാജയ്ം ശക്തി മഹതവ് ൾ 
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ / ആേ നാേ െനേ ക്കും. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(മരി വരുെട ഓർമ) 
 

(കാർമികനും സമൂഹവും ര  ഗണമായി ആലപിക്കു ). 
 

സവ്ർഗ ിതനാം നിതയ്പിതാേവ / നിൻ തിരുനാമം വാഴ് െ ടണം. 
 

പരിപാവനമാം നി െട രാജയ്ം / മഹിമേയാടുലകിൽ വ ീേടണം. 
 

സവ്ർഗതലെ തുേപാലേ  / i ം ധരയിൽ നിറേവേറണം. 
 

ആവശയ്കമാമനുദിനേഭാജയ്ം / ǌ ൾക്കലിവായ് നല് കീടണേമ. 
 

ǌ ൾ െപാറുക്കു തുേപാൽ നാഥാ / ǌ ൾക്കും നീ െപാറുതി 
തേരണം. 

വിനകളിൽ വീഴാൻ ൈകെവടിയരുേത / തി യിൽനി ം 
രക്ഷിക്കണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
______________________________ 

 

പ്രാരംഭപ്രാർഥനയും സ ീർ നവും 
(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ) 

 
കാലാനുസൃതമലല്ാ  പ്രാർഥനകൾ - േപജ്  17 
മരി വരുെട ഓർമ - േപജ്  18 
മംഗളവാർ ക്കാലം - േപജ്  20 
പിറവിക്കാലം - േപജ്  22 
ദനഹാക്കാലം / ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ്  24 
േനാ കാലം - േപജ്  26 
uയിർ കാലം - േപജ്  28 

 പുതുǌായർ (uയിർ  ര ാംǌായർ) - േപജ്  28 
 സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ (uയിർ ് ആറാംവയ്ാഴം) - േപജ്  29 

ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 30 
 പ ക്കു ാ തിരുനാൾ (ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) - േപജ്  31 
 പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ (ര ാംǌായർ) - േപജ്  31 
 പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (ര ാംവയ്ാഴം) - േപജ്  31 
 തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ (ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  32 

ൈക ാക്കാലം - േപജ് 33 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ - േപജ്  35 
പ ിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 37 
 
രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ (ഓഗ ് 6) - േപജ് 38 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ച (െസപ് ംബർ  14) - േപജ് 39 
 
മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ (പിറവി ര ാംെവ ി) - േപജ് 39 
മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15) - േപജ്  40 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) - േപജ്  40 
aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ്  41 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ - േപജ്  42 
 

വിശു  യൗേസ ്  (മാർ ്-19, േമയ് 1) - േപജ്  43 
വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ (ദനഹ o ാംെവ ി) - േപജ്  43 
പേത്രാസ്  പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ (ദനഹ ര ാംെവ ി) - േപജ്  44 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ്  44 
ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ (ൈക ാ o ാംǌായർ) - േപജ്  45 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ (ദനഹ മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  45 
വി. e ാേനാസ്  (ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസം. 26) -േപജ് 45 
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രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ്  47 
വിശു  aൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ്  47 
വിശു രുെട തിരുനാൾ (uയിർ ് o ാംെവ ി) - േപജ്  48 
നിനിേവ uപവാസം (വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് ) - േപജ്  49 
 

ജൂബിലി - േപജ്  50 
iടവകദിനം - േപജ്  53 

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

കാലാനുസൃതമലല്ാ  പ്രാർഥനകൾ  
(സാധാരണ ദിവസ ളിൽ) 

 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മഹനീയ 
ത്രീതവ് ിെ  സംപൂജയ്മായ നാമ ിനു / സവ്ർഗ ിലും ഭൂമിയിലും / 
eേ ാഴും തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും u ാ 
യിരിക്കെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(ǌായറാഴ് ചകളിലും സാധാരണ തിരുനാളുകളിലും) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശ ിെ  നവീ 
കരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / a യുെട പ്രിയപുത്രൻ കാരുണയ് 
പൂർവം നല് കിയ / ദിവയ്രഹസയ് ളുെട പരികർമ ിനു / ബലഹീന 
രായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(പ്രധാന തിരുനാളുകൾ) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുനാമ 
ിൽ uറ  വിശവ്സിക്കുകയും / ആ വിശവ്ാസം പരമാർഥതേയാെട 

ഏ പറയുകയും െചയയ്ു വെര / a  ശക്തരാക്കണേമ. ആ ശരീര 
െള പവിത്രീകരിക്കു  / ഈ പരിഹാരരഹസയ് ൾ / aവർ വിശു 
ിേയാെട പരികർമം െചയയ്െ . നിർമലഹൃദയേ ാടും വിശു  

വിചാര േളാടുംകൂെട / aവർ aേ ക്കു പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയയ്ു 
കയും / a  കനി  നല് കിയ രക്ഷെയപ്രതി / നിര രം a െയ 
തിക്കുകയും െചയയ്െ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 

സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
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സ ീർ നം 144-146 ഗാനം 
 

കാർമി: കർ ാേവ, മമരാജാേവ / പാടും നിൻപുകെള ം ǌാൻ 
സകേലശാ, നിൻതിരുനാമം / വാഴ് ീടും ǌാനനവരതം. 

 

സമൂഹം:  
കർ ാേവ നിൻ തിപാടും / aനുദിനമ െയ വാഴ് ം ǌാൻ 
നാഥൻ മഹിമ നിറ വനും / പാരം തയ്നുെമെ ം. 

 

aനവദയ്ൻ മമ നാഥാ, നിൻ / മഹിമക്കളവിലല്റിവൂ ǌാൻ 
തലമുറ തലമുറേയാെട ം / തവകർമ ൾ വിവരിക്കും. 

 

നാഥാ, നിൻ കരവിരുെത ം / നരകുലമഖിലം േഘാഷിക്കും 
മഹനീയം നിൻ കീർ ി സദാ / മഹിയിൽ വർണി ീടും ǌാൻ. 
 

e ാ ാേവ, പാടുക നീ / കർ ാവിൻ തിഗീത ൾ 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ / നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും. 

 

ǌാനീ മ ിൽക്കഴിേവാളം / ൈദവ തികൾ പാടീടും 
aരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ / ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത. 
 

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവ തിഗീതം 
വാഴ് ാമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം തയ്ർഹൻ. 

 

ചിതറിെയാരിേസ്രൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീ ം േചർക്കു  
പണിയുേ ാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതെല്ക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

മരി വരുെട ഓർമ 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മരണ ംമൂലം േവർെപ േപായ ǌ  
ളുെട സേഹാദരർക്കു (സേഹാദരനു / സേഹാദരിക്കു) / നിതയ്ജീവൻ 
പ്രദാനം െചയയ്ണേമ. മിശിഹായിൽ aവരുെട (aേ ഹ ിെ ) ഓർമ 
ആചരി െകാ  / മനുഷയ്വംശ ിെ  നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കും 
േവ ി / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ വിശു ിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / 
ബലഹീനരായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു 
ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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സ ീർ നം 88 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കാർമി: നാഥാ, നിെ  സഹായം ǌാൻ / യാചിക്കു  പകെലലല്ാം 
രാവിലുമേ  സ ിധിയിൽ / വാവിേ വം വിലപി .  

 

സമൂഹം: e ർഥനകൾ നിൻ മു ിൽ / വെ ാനിടയാകെ  
eൻ വിളികൾക്കായ്  സദയം നീ / നിൻ െചവി ചായ്ച്ചു ശ്രവിക്കണേമ. 
 

aനയ്നിലാശ്രയമിനിയിലല് / നിെ െ  വിളി  ǌാൻ. 
ൈകകളുയർ ി തിരുമു ിൽ / കരയു  ǌാൻ കർ ാേവ. 

 

പുലരികൾ േതാറും നിൻമു ിൽ / നിലവിളിയായ്  ǌാെന . 
കർ ാേവ, ǌാനു ിൽ / പ്രാർഥിക്കു  വിലാപ ിൽ. 
 

iരുളിൽ മു ി ാഴുേ ാൾ / കരെമാേ കാനാരു . 
ൈകകളുയർ ി തിരുമു ിൽ / കരയു  ǌാൻ േകൾക്കണേമ. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(aെലല് ിൽ സ ീർ നം 130 - ഗാനം) 
 

കാർമി: ആഴ ിൽനി  ǌാൻ / ആർദ്രമായ് േകഴു  
ൈദവേമ eെ  നീ േകൾേക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: പാപ െളലല്ാം നീ / ഓർ ിരു ാൽ നാഥാ  
ആരാരി േലാക ിൽ രക്ഷേനടും. 
 

കാർമി: പാപ ിൻ േമാചനം / നി ിൽ ǌാൻ േതടു  
നീയാെണൻ േമാക്ഷവും പ്രതയ്ാശയും. 
 

സമൂഹം: പുലരുവാൻ കാക്കു  / കാവൽക്കാെര േപാൽ  
സകേലശാ നിെ  ǌാൻ കാ ിരി . 
 

കാർമി: പാപ ൾ േമാചിക്കും / കാരുണയ്വാരിേധ 
ആ ാക്കൾക്കാശവ്ാസം നേല്കണേമ. 
 

സമൂഹം: താതനും പുത്രനും / റൂഹായ്ക്കുമാദരാൽ 
കീർ നഗീതികെളേ രവും. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
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(aെലല് ിൽ െചാലല്ാവു ത്: സ ീർ നം 130) 
 

കാർമി: കർ ാേവ aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു . 
കർ ാേവ, eെ  ശ ം േകൾക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: മരി വെര uയിർ ിക്കു വെന 
നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
 

കാർമി: eെ  പ്രാർഥന െചവിെക്കാ ണേമ. 
കർ ാേവ, നീ പാപ െളലല്ാം ഓർ ിരിക്കുെമ ിൽ  
ആർക്കു രക്ഷയു ാകും? 
 

സമൂഹം: e െകാെ ാൽ പാപേമാചനം 
നിെ  പക്കൽ നി ാകു വേലല്ാ.  
കർ ാവിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു . 
 

കാർമി: eെ  പ്രതീക്ഷ aവെ  വാ ാന ിലാകു .  
പുലരിയാകാൻ കാ ിരിക്കു  കാവൽക്കാെരേ ാെല  
കർ ാേവ, നിെ  ǌാൻ കാ ിരിക്കു . 
 

സമൂഹം: പുലരിയാകാൻ കാ ിരിക്കു  കാവൽക്കാെരേ ാെല  
iസ്രാേയലും കർ ാവിെന കാ ിരിക്കു . 
 

കാർമി: e െകാെ ാൽ, aവൻ കരുണയു വനാകു . 
പൂർണമായ രക്ഷയും aവെ  പക്കലാകു . 
 

സമൂഹം: iസ്രാേയലിെന aതിെ  പാപ ളിൽ നിെ ലല്ാം 
aവൻ രക്ഷിക്കും. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: മരി വെര uയിർ ിക്കു വെന,  
നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

മംഗളവാർ ക്കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പുത്രനായ 
മിശിഹാ / തെ  മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / രക്ഷാകരവാ ാനം പൂർ ി 
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യാക്കിയതിെന ഓർ  / ǌ ൾ a െയ തിക്കു . മിശിഹാ 
യിലൂെട a മായി ǌ െള രമയ്തെ ടു ി / ൈദവപുത്ര ാന 

ിന് aർഹരാക്കിയ / a യുെട aന കാരുണയ്െ  ǌ ൾ 
വാഴ് . മനുഷയ്വംശ ിെ  നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / 
ഈ പരിശു  കുർബാന / േയാഗയ്താപൂർവം aർ ിക്കാൻ / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. aതുവഴി രക്ഷയുെട ഫല ൾ ǌ ളിൽ ിരീ 
കരിക്കു തിനും iടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 98 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കാർമി: കർ ാവി പദാന ൾ / വാഴ് ക പുതിെയാരു ഗാന ിൽ 
a തകരമാമവിടുെ  / കൃതയ്ാവലികൾ വർണി ിൻ. 
 

സമൂഹം: ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ  
പ്രീതിെയാടാർ  വിളി ീടാം / പാടാം നാഥനു തിഗീതം. 

 

i െമാടി മുഴക്കീടാം / െകാ ം കുഴലും കി രവും 
വാദയ്വിേശഷപര രയാൽ / വാഴ് ക രാജമേഹാ തെന. 
 

ആന ിരമാലകളായ്  / ആർ വിളിക്കാം സ ിധിയിൽ 
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും / ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും. 

 

സവ്രമു ിലുയർ െ  / കരേഘാഷ ാലരുവികളും 
oരുമി ാർ വിളിക്കെ  / ഗിരിശിഖര ൾ തിരുമു ിൽ. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(aെലല് ിൽ െചാലല്ാവു ത്: സ ീർ നം 98) 
 

കാർമി: കർ ാവിന് oരു പുതിയ കീർ നമാലപിക്കുവിൻ 
aവിടു ് a തകൃതയ് ൾ െചയ്തിരിക്കു . 
 

സമൂഹം: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ 
നിെ  ആഗമനം aനുഗൃഹീതമാകു .  
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെ  തിക്കാൻ, നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
 



22 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

കാർമി: ഭൂമി മുഴുവൻ കർ വിന് ആന ഗീതം ആലപിക്കെ . 
ആഹല്ാദാരവേ ാെട aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: കി രം മീ ി കർ ാവിനു തികളാലപിക്കുവിൻ 
വാദയ്േഘാഷേ ാെട aവിടുെ  പുകഴ് വിൻ. 
 

കാർമി: െകാ ം കാഹളവും മുഴക്കി, രാജാവായ കർ ാവിെ  
സ ിധിയിൽ, ആന ംെകാ ് ആർ ിടുവിൻ.  
 

സമൂഹം: സമുദ്രവും aതിലു വയും, ഭൂമിയും aതിെല നിവാസികളും  
u ിൽ സവ്രം uയർ െ . 
 

കാർമി: ജലപ്രവാഹ ൾ കരേഘാഷം മുഴക്കെ ,  
കർ ാവിെ  മു ിൽ പർവത ൾ 
oെ ാരുമി ് ആന ഗീതമാലപിക്കെ . 
 

സമൂഹം: aവിടു  ഭൂമിെയ വിധിക്കാൻ വരു   
aവിടു  േലാകെ  നീതിേയാടും 
ജനതകെള നയ്ായേ ാടുംകൂെട വിധിക്കും. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ  
നിെ  ആഗമനം aനുഗൃഹീതമാകു .  
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെ  തിക്കാൻ 
നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
 
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

പിറവിക്കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട aന കാരുണയ്െ  
ǌ ൾ വാഴ് . ൈദവമായിരു ി ം തെ െ  ശൂനയ്നാക്കി /
ദാസെ  രൂപം സവ്ീകരി  മിശിഹ, സേ ാഷ ിെ യും സമാധാന 

ിെ യും ൈചതനയ്ംെകാ  / നെ  നിറയ്ക്കെ . മനുഷയ്നായി aവ 
തരി  മിശിഹാെയ / പൂർണൈദവവും പൂർണമനുഷയ്നുമായി സവ്ീക 
രി  / നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ വിശു  രഹസയ് ൾ ഭക്തിേയാെട പരി 
കർമം െചയയ്ാനും / പരിത്രാണകർമ ിെ  ഫല ൾ േനടാനും / 
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ǌ െള ശക്തരാേക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 97 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കാർമി: കർ ാെവ ം വാഴു  / നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം 
ആന ിൽ മുഴുകെ  / ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം. 

 

സമൂഹം: െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കു  / മഹിയിൽ പർവതനിരെയലല്ാം 
കർ ാേവ, നീ ഭൂേലാകം / ൈകകളിലേലല്ാ താ . 

 

നി ലമാകും തൻ നീതി / uദ്േഘാഷിക്കു ാകാശം. 
ജനതകെളലല്ാമവിടുെ  / മഹിമകൾ ക  നമിക്കു . 
 

സർവചരാചരപാലകനാം / സകേലശാ, നീയു തനാം 
eലല്ാ േദവഗണ ളിലും / വലല്ഭനു തനേലല്ാ നീ. 

 

നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, / േമാദി ീടുക കർ ാവിൽ 
ന ിേയാടാ തിരുനാമെ  / e ം വാഴ് ി നമി ിടുവിൻ. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 97) 
 

കാർമി: കർ ാവു വാഴു , ഭൂമി സേ ാഷിക്കെ  
ദവ്ീപസമൂഹ ൾ ആന ിക്കെ . 
 

സമൂഹം: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ 
നിെ  ആഗമനം aനുഗൃഹീതമാകു .  
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെ  തിക്കാൻ, നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
 

കാർമി: ഭൂമി മുഴുവെ യും aധിപനായ കർ ാവിെ  മു ിൽ 
പർവത ൾ െമഴുകുതിരിേപാെല uരുകു . 
 

സമൂഹം: ആകാശം aവിടുെ  നീതിെയ പ്രേഘാഷിക്കു  
eലല്ാ ജനതകളും aവിടുെ  മഹതവ്ം ദർശിക്കു . 
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കാർമി: കർ ാേവ, a  ഭൂമി മുഴുവെ യും aധിപനാണ്,  
eലല്ാ േദവ ാേരയുംകാൾ u തനാണ്. 
 

സമൂഹം: തി െയ േദവ്ഷിക്കു വെന കർ ാവു േ ഹിക്കു ,  
aവിടു  തെ  ഭക്തരുെട ജീവെന പരിപാലിക്കു , 
ദു രുെട ൈകയിൽനി ് aവെര േമാചിക്കു . 
 

കാർമി: നീതിമാ ാരുെടേമൽ പ്രകാശം uദി ിരിക്കു ,  
പരമാർഥ ഹൃദയർക്കു സേ ാഷം uദി ിരിക്കു . 
 

സമൂഹം: നീതിമാ ാേര, കർ ാവിൽ ആന ിക്കുവിൻ 
aവിടുെ  വിശു  നാമ ിനു കൃത തയർ ിക്കുവിൻ.  
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ  
നിെ  ആഗമനം aനുഗൃഹീതമാകു .  
മാലാഖമാേരാടുകൂെട നിെ  തിക്കാൻ 
നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

ദനഹാക്കാലം 
 
കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, eലല്ാ മനുഷയ്െരയും പ്രകാശി ിക്കു  
സതയ്െവളി മായി / a യുെട പുത്രെന േലാക ിേലക്കയയ്ക്കുകയും / 
aവൻവഴി കൃപയും സതയ്വും പ്രാപിക്കാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കു 
കയും െചയ്ത / a െയ ǌ ൾ തിക്കു . ǌ ളുെട വിശവ്ാസ 

ിെ  കർ ാവും മഹാപുേരാഹിതനുമായ / ഈേശാമിശിഹാ 
ഭരേമല്പി  ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ 
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ 

 
(ദനഹാ ിരുനാൾ - ജനുവരി 6)  

 
കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രെ  മാേ ാദീ 
സാേവളയിൽ / ത്രീൈതവ്ക രഹസയ്ം ǌ ൾക്കു െവളിെ ടു ി 
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 / a െയ ǌ ൾ തിക്കു . ǌ ളുെട രക്ഷകനായ 
മിശിഹാെയ / കർ ാവും ൈദവവുമായി ഏ പറയാനും / േയാഗയ്ത 
േയാെട ഈ െപസഹാ രഹസയ് ൾ പരികർമം െചയയ്ാനും ǌ െള 
ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 96 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 
കാർമി: കർ ാവി പദാന ൾ / കീർ ി ിൻ പുതുഗാന ിൽ 

വാഴ് ി ാടി നമിക്കെ  / പാർ ലെമലല്ാമുടയവെന. 
 

സമൂഹം: കീർ ി ീടാം തിരുനാമം / മാനവരക്ഷയുമതുേപാെല 
േഘാഷി ീടാം ജനമേധയ് / ൈദവികമഹിമകെളാെ ാ ായ്. 

 

വാഴ് ക ജനേമ കർ ാവിൻ / നി ലശക്തിമഹതവ് ൾ 
തിരുനാമ ിനു േചർ വിധം / മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ. 

 

തൃക്കാഴ് ചകേളാടവിടുെ  / തിരുമു  പ്രേവശി ിൻ 
നിർമലവ വിഭൂഷിതരായ്  / ആരാധി  വണ ിടുവിൻ. 

 

നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ് െ . 
വനവൃക്ഷ ൾ വയലുകളും / പുളകിതഗീതമുതിർക്കെ . 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 96) 
 

കാർമി: കർ ാവിനു പുതിയ കീർ നം ആലപിക്കുവിൻ  
ഭൂമി മുഴുവൻ കർ ാവിെന പാടി തിക്കെ . 
 

സമൂഹം: േയാർദാനിൽനി  മാേ ാദിസാ സവ്ീകരിക്കുകയും  
aതുവഴി േലാകെ  ആന ി ിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ  
നീ aനുഗൃഹീതനാകു . 
 

കാർമി: കർ ാവിെന പാടി കഴ് വിൻ  
aവിടുെ  നാമെ  വാഴ് വിൻ. 
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സമൂഹം: aവിടുെ  രക്ഷെയ പ്രതിദിനം പ്രകീർ ിക്കുവിൻ 
ജനതകളുെട iടയിൽ aവിടുെ  മഹതവ്ം പ്രേഘാഷിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: ജനപദ േള, uദ്േഘാഷിക്കുവിൻ,  
മഹതവ്വും ശക്തിയും കർ ാവിേ െത ് uദ്േഘാഷിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: കർ ാവിെ  നാമ ിനു േചർ വിധം 
aവിടുെ  മഹതവ്െ ടു വിൻ. 
 

കാർമി: കാഴ് ചകളുമായി aവിടുെ  a ണ ിൽ പ്രേവശിക്കുവിൻ 
വിശു  വ ളണി ് aവിടുെ  ആരാധിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: aവിടു  ജനതകെള നീതിപൂർവം വിധിക്കും, 
ആകാശം ആഹല്ാദിക്കെ , ഭൂമി ആന ിക്കെ . 
 

കാർമി: സമുദ്രവും aതിലു വയും ആർ വിളിക്കെ  
വയലും aതിലു വയും ആഹല്ാദിക്കെ . 
 

സമൂഹം: aേ ാൾ കർ ാവിെ  സ ിധിയിൽ 
വനവൃക്ഷ ൾ ആന ഗീതം uതിർക്കും. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: േയാർദാനിൽനി  മാേ ാദിസാ സവ്ീകരിക്കുകയും 
aതുവഴി േലാകെ  ആന ി ിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ  
നീ aനുഗൃഹീതനാകു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

േനാ കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാ രെ  
രക്ഷാകരരഹസയ് ളിൽ / ǌ െള പ കാരാക്കു തിനു ǌ ൾ 
a െയ തിക്കു . പാപംമൂലം aക േപായ ǌ ൾ / 
aനുതപിക്കു  ഹൃദയേ ാെട / പിതാവായ a െയ സമീപിക്കു . 
മിശിഹാേയാടു േചർ ് / eളിമേയാടും ഹൃദയവിശു ിേയാടുംകൂടി / 
പരിഹാര ിെ യും കൃത തയുെടയും ഈ ബലിയർ ിക്കാൻ 
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
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സ ീർ നം 144 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കാർമി: നാഥാ, നിെ  വിശു ാർ / നിതരാം നിെ  വണ . 
നിൻ രാജയ് ിൻ മഹിമയവർ / വർണി ീടും വിനയെമാെട. 
 

സമൂഹം: വീഴു വെര കനിേവാെട / നാഥൻ താ ിനിർ . 
നിപതി വെര സകലെരയും / സദയം താ ിയുയർ . 

 

ക കെളലല്ാം കർ ാേവ / നിെ െ  േതടു . 
eെ ാൽ നീയാഹാരം / ചിതമാം സമയേ കു . 
 

u തുറ  വിളിക്കുേ ാൾ / നാഥനടു തു േകൾക്കാൻ. 
തെ  ഭയേ ാടു േസവിക്കും / നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും. 
 

aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ / രക്ഷയവർക്കവേനകീടും. 
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ / സദയം കാ രുളീടു . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 144) 
 

കാർമി: കർ ാേവ, a യുെട ദാസർ aേ ക്കു ന ിപറയും 
a യുെട നീതിമാ ാർ a െയ വാഴ് കയും െചയയ്ും. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ  
ǌ െള സഹായിേക്കണേമ, / a യുെട തിരുനാമെ പ്രതി  
ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

കാർമി: a യുെട രാജയ് ിെ  മഹതവ്െ  aവർ പ്രകീർ ിക്കും 
a യുെട ശക്തിെയ aവർ വർണിക്കും. 
 

സമൂഹം: കർ ാവു വീഴു വെരെയലല്ാം താ , 
നില ംപതി വെര eഴുേ ല്പിക്കു . 
 

കാർമി: eലല്ാവരും കർ ാവിൽ ദൃ ി പതി ിരിക്കു , 
eെ ാൽ യഥാസമയം aവർക്ക് aവിടു ് ആഹാരം നല് കു . 
 

സമൂഹം: നിർമലഹൃദയേ ാെട കർ ാവിെന വിളിക്കു വർക്ക് 
aവിടു  സമീപ നാകു . 
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കാർമി: തെ  ഭക്തരുെട ആഗ്രഹം, aവിടു  സഫലമാക്കു . 
 

സമൂഹം: aവരുെട പ്രാർഥന േക ്, aവിടു ് aവെര രക്ഷിക്കു . 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ  
ǌ െള സഹായിക്കണേമ / a യുെട തിരുനാമെ പ്രതി 
ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

uയിർ കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശ ിെ  നവീ 
കരണ ിനുേവ ി / a യുെട പ്രിയപുത്രൻ നല് കിയ ദിവയ്രഹസയ് 

ൾ / പ്രതയ്ാശേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാ 
ക്കണേമ. ആ ശരീര െള പവിത്രീകരിക്കു  ഈ പരിഹാരബലി / 
ǌ ൾ വിശു ിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാനും / a യുെട തിരു 
ക്കുമാരെ  u ാനെ  നിര രം പ്രകീർ ിക്കാനും / ǌ െള 
ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

പുതുǌായർ 
 

(uയിർ കാലം ര ാംǌായർ) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാ രെ  
u ാന ിനു സവിേശഷസാക്ഷയ്ംവഹി  / മാർേ ാ ാ ശല്ീ ഹാെയ 
ǌ ൾക്കു പിതാവായി നല് കിയതിന്  / ǌ ൾ a െയ 
തിക്കു . ǌ ൾക്കു നല് കെ  വിശവ്ാസം പരമാർഥതേയാെട 

ഏ പറയു തിനും / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ േയാഗയ്താപൂർവം പരി 
കർമം െചയയ്ു തിനും ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
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സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം) 

 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാ 
രനും / ǌ ളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / മഹതവ് 
പൂർണമായ സവ്ർഗാേരാഹണം ആേഘാഷിക്കു  ǌ െള / കാരുണയ് 
പൂർവം കടാക്ഷിക്കണേമ. ǌ ൾക്കു നല് കിയ രക്ഷെയപ്രതി / 
ǌ ൾ a െയ തിക്കു . a യുെട പുത്രേനാെടാ ം / സവ്ർഗീ 
യമഹതവ് ിൽ ǌ ളും പ േചരുെമ  പ്രതയ്ാശയിൽ / രക്ഷാകര 
മായ ഈ രഹസയ് ൾ / േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം െചയയ്ാൻ / 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 46 - 48 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

ൈസനയ് ൾത ധിനാഥൻ / നേ ാെടാ  വസിക്കു . 
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം / ഓർക്കുകിൽ ന െടയവലംബം. 
 

കരേഘാഷ ൾ മുഴക്കിടുവിൻ / തിരുസ ിധിയിൽ ജനതകേള. 
ആഹല്ാദാരവമുയരെ  / ൈദവ ിൻ തിരുഭവന ിൽ. 
 

ൈദവ തികൾ പാടിടുവിൻ / േ ാത്രം െചയ്തു പുകഴ് ിടുവിൻ. 
കീർ നഗീതം മീ ിടുവാൻ / ന െട രാജാവവനേലല്ാ. 
 

ഭൂവി ധിപനു മധുമയമാം / കീർ നഗീതം പാടീടാം. 
ജനതെയ്ക്കലല്ാമധിനാഥൻ / നിതയ്ം വാഴവ്ൂ േത്രാേണാസിൽ. 
 

കർ ാവു തനാകു  / തയ്ർഹൻ നിജനഗര ിൽ. 
u തമവനുെട പുണയ്ഗിരി / മ ിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 46 - 48) 
 

കാർമി: ൈസനയ് ളുെട കർ ാവു നേ ാടുകൂെടയു ് 
യാേക്കാബിെ  ൈദവമാണു ന െട aഭയം. 
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സമൂഹം: uയിർെ ഴുേ  കർ ാേവ, 
നിെ  u ാന ിൽ ǌ ൾ ആന ിക്കു . 
 

കാർമി: ജനതകേള കരേഘാഷം മുഴക്കുവിൻ 
ൈദവ ിെ  മു ിൽ ആഹല്ാദാരവം മുഴക്കുവിൻ.  
 

സമൂഹം: ൈദവെ  പാടി കഴ് വിൻ,  
േ ാത്ര ൾ ആലപിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: ന െട രാജാവിനു തികളുതിർക്കുവിൻ 
കീർ ന ളാലപിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: ൈദവം ഭൂമി മുഴുവെ യും രാജാവാണ് 
സ ീർ നം െകാ ് aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: ൈദവം ജനതകളുെടേമൽ വാഴു  
aവിടു  തെ  പരിശു  സിംഹാസന ിലിരിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാവു തനാണ്, ന െട ൈദവ ിെ  
നഗര ിൽ, aതയ് ം തയ്ർഹനാണ്. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: uയിർെ ഴുേ  കർ ാേവ, 
നിെ  u ാന ിൽ ǌ ൾ ആന ിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 

 

ശല്ീഹാക്കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട നാമ ിൽ 
o ി കൂടിയിരിക്കു  ǌ െള തൃക്കൺപാർക്കണേമ. a യുെട 
പ്രിയപുത്രെ  രക്ഷാരഹസയ് ൾ / പരിശു ാ ാവിെ  പ്രവർ ന 

ൾവഴി തിരുസഭയിൽ തുടരുകയും / മനുഷയ്വംശ ിനു ശാ ിയും 
സമാധാനവും നല് കുകയും െചയയ്ു േലല്ാ. ഈ ൈദവികരഹസയ് ൾ 
പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌ െള കാരുണയ്പൂർവം 
േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
(സ ീർ നം 145 േപജ് 32 കാണുക) 
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പ ക്കു ാ തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

കാർമി: കാരുണയ്വാനും േ ഹസ നുമായ ൈദവേമ, മനുഷയ് 
വർഗെ  പാപ ിൽനി  രക്ഷിക്കാൻ / a യുെട പ്രിയപുത്രെന 
ഈ േലാക ിേലക്ക് aയ തിനു / ǌ ൾ a െയ വാഴ് . 
േലാകാവസാനേ ാളം മനുഷയ്േരാെടാ ി  വസിക്കാനും / സതയ് 

ിെ  പൂർണതയിേലക്ക് aവെര നയിക്കാനും / പ ക്കു ാദിന 
ിൽ പരിശു ാ ാവിെന നല് കിയ / aേ ക്കു ǌ ൾ ന ിപറ 

യു . ആ ശരീരൈനർമലയ്േ ാെട / ഈ രക്ഷാരഹസയ് ൾ പരി 
കർമം െചയയ്ാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
(സ ീർ നം 145 േപജ് 32 കാണുക) 

 

പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  
നാമ ിൽ o ി കൂടിയിരിക്കു  ǌ െള തൃക്കൺപാർക്കണേമ. 
a യുെട പ്രിയപുത്രെ  രക്ഷാരഹസയ് ൾ / പരിശു ാ ാവിെ  
പ്രവർ ന ൾവഴി തിരുസഭയിൽ തുടരുകയും / മനുഷയ്വംശ ിനു 
ശാ ിയും സമാധാനവും നല് കുകയും െചയയ്ു വേലല്ാ. ഈ ൈദവികരഹ 
സയ് ൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌ െള കാരുണയ് 
പൂർവം േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
(സ ീർ നം 145 േപജ് 32 കാണുക) 

 

പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്വർഗ ിെ  
നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / a ിെ യും വീ ിെ യും 
സാദൃശയ് ിൽ / നിെ  ശരീരരക്ത ൾ ǌ ൾക്കു നല്കിയ / ഈ പരി 
ഹാരരഹസയ് ൾ േയാഗയ്തേയാെട പരികർമംെചയയ്ാൻ / ബലഹീന 
രായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
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(സ ീർ നം 145 താെഴ കാണുക) 
 

തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുസുതനി 
ലൂെട െവളിെ ടു ിയ / ദിവയ്രഹസയ് ൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ / 
ǌ െള o ി കൂ ിയ / a യുെട കാരുണയ്െ  ǌ ൾ തി 
ക്കു . ǌ ളുെട നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹായ്ക്കു / ǌ േളാടു  
aഗാധേ ഹം മനസിലാക്കാനും / േ ഹ ിെ  ഈ കൂദാശയിൽ / 
വിശവ്ാസേ ാെട പ േചരാനും ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല 

ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 145 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

e ാ ാേവ പാടുക നീ / കർ ാവിൻ തിഗീത ൾ. 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ / നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും. 
 

ǌാനീ മ ിൽക്കഴിേവാളം / ൈദവ തികൾ പാടീടും. 
aരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ / ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത. 
 

കനിെവാടു കർ ാേവകു  / പശിയുേ ാർക്കി ാഹാരം. 
ബ ിതരാേയാർെക്കെ ം / നാഥൻ േമാചനേമകു . 
 

കുരുട ാരുെട നയന ൾ / കർ ാവാണു തുറ ിടുേവാൻ. 
താഴ്  മുഖ ളുയർ ിടുേവാൻ / കർ ാവേലല്ാ e ാളും. 
 

കർ ാവേലല്ാ വാഴു  / e ാളും ഭരണാധിപനായ് . 
െസഹിേയാേന, നിൻ ൈദവ ിൻ / ഭരണം നിതരാം നിലനിൽക്കും. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 145) 
 

കാർമി: eെ  ആ ാേവ, കർ ാവിെന തിക്കുക 
ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ ǌാൻ aവിടുെ  തിക്കും. 
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സമൂഹം: a യുെട aരൂപിെയ aയയ്ക്കുക  
aേ ാൾ സകലതും സൃ ിക്കെ ടും; ഭൂമുഖം പുതുതാകുകയും െചയയ്ും. 
 

കാർമി: ǌാനു  കാലേ ാളം ൈദവെ  പ്രകീർ ിക്കും. 
aധികാരിയിേലാ മനുഷയ്നിേലാ ആശ്രയം വയ്ക്കരുത്. 
 

സമൂഹം: കർ ാവു വിശക്കു വർക്ക് ആഹാരം നല് കു . 
ബ ിതെര aവിടു  േമാചി ിക്കു . 
 

കാർമി: aവിടു  കുരുടരുെട ക കൾ തുറക്കു . 
നില ംപതി വെര eഴുേ ൽ ിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാവ് eേ ക്കും വാഴു . 
െസഹിേയാേന, നിെ  ൈദവം തലമുറകേളാളം വാഴും. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: a യുെട aരൂപിെയ aയയ്ക്കുക  
aേ ാൾ സകലതും സൃ ിക്കെ ടും / ഭൂമുഖം പുതുതാകുകയും െചയയ്ും. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

ൈക ാക്കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മക്കളായ ǌ  
ളുെട ന യ്ക്കും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / a യുെട പ്രിയപുത്രെന ǌ ൾക്കു 
നല് കിയേലല്ാ. േലാകെമ ം സുവിേശഷമറിയി  ശല്ീഹ ാരുെട ഓർമ 
ആചരിക്കാൻ / oരുമി കൂടിയിരിക്കു  ǌ െള തൃക്കൺ പാർക്ക 
ണേമ. a യുെട പ്രിയപുത്രൻ കാരുണയ്പൂർവം നല് കിയ / ജീവദായ 
കവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ളുെട പരികർമ ിനു / പാപിക 
ളായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 146 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവ തിഗീതം 
വാഴ് ാമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം തയ്ർഹൻ. 
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ചിതറിെയാരിേസ്രൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീ ം േചർക്കു  
പണിയുേ ാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ. 
 

െപാ ിനുറു ിയ മനസുകളിൽ / ൈദവം സൗഖയ്ം പകരു  
ആകുലമാെകയക ിയവൻ / ശാ ി ജന ിനു നല് കു . 
 

കി രരാഗം മീ ിമുദാ / നാഥനു ഗാനം പാടിടുവിൻ 
മുകിലുകളാലവനാകാശം / മൂടു  മഴ നല് കു . 
 

ഭയവും നലല് പ്രതീക്ഷയുമായ്  / തെ േ ടും നരതതിയിൽ 
േ ഹമര ം വർഷിക്കും / കർ ാെവ ം കുറെവേനയ്. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 146) 
 

കാർമി: ന െട ൈദവെ  തിക്കു തു / നലല്തും uചിതവുമാകു . 
aവിടു  തയ്ർഹനാകു . 
 

സമൂഹം: സമൃ ിയിൽ a യുെട സഭെയ വളർ ണേമ  
വിശവ്ാസ ിെ  േകാ യാൽ aവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാവ് ഓർശല്െ  പണിയുകയും / iസ്രാേയലിൽനി  
ചിതറിേ ായവെര / oരുമി കൂ കയും െചയയ്ു . 
 

സമൂഹം: കർ ാവു ഹൃദയം തകർ വെര സുഖെ ടു കയും 
ആകുലതകൾ iലല്ാതാക്കുകയും െചയയ്ു . 
 

കാർമി: കർ ാവ് eളിയവെര uയർ ,  
ദു െര താഴ് കയും െചയയ്ു . 
 

സമൂഹം: തെ  ഭയെ ടു വെരയും,  
തെ  കൃപയിൽ പ്രതയ്ാശ വയ്ക്കു വെരയും / കർ ാവ് i െ ടു . 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: സമൃ ിയിൽ a യുെട സഭെയ വളർ ണേമ  
വിശവ്ാസ ിെ  േകാ യാൽ aവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 

 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട മഹതവ് 
പൂർണമായ ആഗമനെ  കാ ിരിക്കു  / ǌ ൾ a െയ തി 
ക്കു . ആ ശരീര െള പവിത്രീകരിക്കു  ഈ ദിവയ്രഹസയ് ളുെട 
പരികർമ ിനു / ബലഹീനരായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. വിശു  
കുരിശാൽ മുദ്രിതരായ ǌ ൾ / a ിൽ aഭയം പ്രാപിക്കാനും / 
സവ്ർഗെ  ലക്ഷയ്മാക്കി ജീവിക്കാനും കൃപ നല് കണേമ. പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 96 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കാർമി: കർ ാവി പദാന ൾ / കീർ ി ിൻ പുതുഗാന ിൽ 
വാഴ് ി ാടി നമിക്കെ  / പാർ ലെമലല്ാമുടയവെന. 
 

വാഴ് ക തൻ തിരുനാമവുമാ- / രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ. 
ജനതകൾ മേധയ് കർ ാവിൻ / മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ. 
 

വാഴ് ക ജനേമ കർ ാവിൻ / നി ലശക്തി മഹതവ് ൾ 
തിരുനാമ ിനുേചർ വിധം / മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ. 
 

തൃക്കാഴ് ചകേളാടവിടുെ  / തിരുമു  പ്രേവശി ിൻ 
നിർമലവ വിഭൂഷിതരായ്  / ആരാധി  വണ ിടുവിൻ. 
 

നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ് െ . 
വനവൃക്ഷ ൾ വയലുകളും / പുളകിതഗീതമുതിർക്കെ . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 96) 
 

കാർമി: കർ ാവിനു പുതിയ കീർ നം ആലപിക്കുവിൻ 
ഭൂമി മുഴുവൻ കർ ാവിെന പാടി തിക്കെ . 
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സമൂഹം: ബലിയാൽ uട ടി uറ ി ിരിക്കു ,  
നീതിമാ ാെര വിളി കൂ വിൻ,  
ആകാശം ൈദവനീതിെയ പ്രകീർ ിക്കു , 
e െകാെ ാൽ, വിധിക്കു വൻ ൈദവമാകു . 
 

കാർമി: കർ ാവിെന പാടി കഴ് വിൻ,  
aവിടുെ  നാമെ  വാഴ് വിൻ. 
 

സമൂഹം: aവിടുെ  രക്ഷെയ പ്രതിദിനം പ്രകീർ ിക്കുവിൻ, 
ജനതകളുെട iടയിൽ aവിടുെ  മഹതവ്ം പ്രേഘാഷിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: ജനപദ േള uദ്േഘാഷിക്കുവിൻ; 
മഹതവ്വും ശക്തിയും കർ ാവിേ െത ് uദ്േഘാഷിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: കർ ാവിെ  നാമ ിനു േചർ വിധം  
aവിടുെ  മഹതവ്െ ടു വിൻ. 
 

കാർമി: കാഴ് ചകളുമായി aവിടുെ  a ണ ിൽ പ്രേവശിക്കുവിൻ 
വിശു  വ ളണി ് aവിടുെ  ആരാധിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: aവിടു  ജനതകെള നീതിപൂർവം വിധിക്കും 
ആകാശം ആഹല്ാദിക്കെ  / ഭൂമി ആന ിക്കെ . 
 

കാർമി: സമുദ്രവും aതിലു വയും ആർ വിളിക്കെ  
വയലും aതിലു വയും ആഹല്ാദിക്കെ . 
 

സമൂഹം: aേ ാൾ കർ ാവിെ  സ ിധിയിൽ 
വനവൃക്ഷ ൾ ആന ഗീതം uതിർക്കും. 
 
കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 
കാർമി: ബലിയാൽ uട ടി uറ ി ിരിക്കു ,  
നീതിമാ ാെര വിളി കൂ വിൻ,  
ആകാശം ൈദവനീതിെയ പ്രകീർ ിക്കു , 
e െകാെ ാൽ, വിധിക്കു വൻ ൈദവമാകു . 
 
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
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പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹാവഴി സഭെയ ാപിക്കു 
കയും / സവ്ർഗീയ സൗ രയ് ാൽ aവെള aല രിക്കുകയും െചയ്ത / 
a െയ ǌ ൾ തിക്കു . കൂദാശകൾവഴി സഭയിൽ രക്ഷ പ്രദാനം 
െചയയ്ാൻ തിരുമനസായ / a യുെട aന കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ 
ന ിപറയു . സഭാപ്രതി െയ aനു രിക്കു  ǌ െള / 
ആ ശരീര വിശു ിേയാെട ഈ ബലി aർ ിക്കാനും / മാലാഖമാ 
േരാെടാ ് a െയ തിക്കാനും ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 148 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കർ ാവിൻ തി പാടിടുവിൻ / aതയ്ു തെന വാഴ് ിടുവിൻ 
ആകാശ ളിലുയരെ  / കർ ാവി പദാന ൾ. 

 

ദൂത ാേര, േസവകേര / പാടുക നാഥനു തിഗീതം 
ൈസനയ് ൾക്കവനധിനാഥൻ / ധനയ്െന വാഴ് ക േസനകേള. 
 

സൂരയ്നുമതുേപാൽ ച നുമാ / സ ിധിയിൽ തിപാടെ  
വാനിൽ താരകനിരെയലല്ാം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ . 
 

േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും / ആകാശവുമതുപാടെ . 
aവിടു േലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ / aവെയ സകലം സൃ ി . 
 

ഗിരിശിഖര ൾ കു കളും / ഫലവൃക്ഷ ൾ വലല്ികളും 
തീയും മ ം ക ഴയും / കാ ം നാഥെന വാഴ് െ . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 148) 
 

കാർമി: കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ,  
ആകാശ നി  കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ,  
u ത ളിൽ aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
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സമൂഹം: കർ ാവിനു പുതിയ കീർ നം പാടുവിൻ  
നീതിമാ ാരുെട സമൂഹ ിൽ, aവിടുെ  പുകഴ് വിൻ. 
 

കാർമി: കർ ാവിെ  ദൂത ാേര, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
കർ ാവിെ  ൈസനയ് േള, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: സൂരയ്ച ാേര, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ 
മി ി ിള  നക്ഷത്ര േള, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: u തവാനിടേമ, കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ 
ആകാശ ിനുേമലു  ജലസ യേമ, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: aവ കർ ാവിെ  നാമെ  തിക്കെ ,  
eെ ാൽ aവിടു  കല്പി , aവ സൃ ിക്കെ .  
aവിടുെ  മഹതവ്ം ഭൂമിെയയും ആകാശെ യുംകാൾ u തമാണ്. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: കർ ാവിനു പുതിയ കീർ നം പാടുവിൻ  
നീതിമാ ാരുെട സമൂഹ ിൽ aവിടുെ  പുകഴ് വിൻ. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

കർ ാവിെ  രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ  
(ഓഗ ് 6) 

 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രെ  
ദിവയ്േതജസ്  / aവിടുെ  രൂപാ രീകരണംവഴി / േലാക ിനു 
െവളിെ ടു ാൻ തിരുമനസായ / a െയ ǌ ൾ തിക്കു . 
മാേ ാദീസയിലൂെട വിശു രുെട ഗണ ിേലക്ക്  / a യുെട കൃപ 
യാൽ ǌ െള വിളി വേലല്ാ. a യുെട വ ലസുതെന യഥാ 
േയാഗയ്ം ശ്രവിക്കാനും / aേ ക്കു സവ്ീകാരയ്മായവിധം ഭക്തയ്ാദര  
േളാെട / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ പരികർമം െചയയ്ാനും / ǌ െള 
സഹായിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 96 േപജ് 41 കാണുക)  
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വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ  
(െസപ് ംബർ 14) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാരെന ǌ  ളുെട 
പക്കേലക്കയ തിെന ഓർ ് / a െയ ǌ ൾ തിക്കു . 
യഹൂദർക്ക് iടർ യും / വിജാതീയർക്കു േഭാഷ വുമായ കുരിശുവഴി / 
ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും / aതിെന രക്ഷയുെട aടയാളമായി a ് 
uയർ കയും െചയ്തേലല്ാ. വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ 
ആേഘാഷിക്കു  ഈ സുദിന ിൽ / മിശിഹായുെട രക്ഷാരഹസയ് 

ൾ യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌ െള 
ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 96 േപജ് 41 കാണുക) — 
 

പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ  തിരുനാളുകൾ 
 

മറിയ ിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
(പിറവിക്കാലം ര ാംെവ ി) 

 

കാർമി: പിതാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുസുതെ  a യായി / 
കനയ്കാമറിയെ  a ് aനാദിയിൽ െതരെ ടുക്കുകയും / eലല്ാ 
വിധ കൃപാവര ളാലും aവെള നിറയ്ക്കുകയും െചയ്തേലല്ാ. aതുവഴി 
ǌ ളുെട മനുഷയ്വംശെ തെ  a  മഹതവ്െ ടു ി. ശക്തനായ 
a  / വൻകാരയ് ൾ െചയ്തുെകാടു  പരിശു  a േയാെടാ ് / 
ഈ കൃത താബലിയർ ിക്കാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സക 
ല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
സ ീർ നം 97 ഗാനം  

(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 97, േപജ് 23ൽ) 
 

കാർമി: കർ ാെവ ം വാഴു  / നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം 
ആന ിൽ മുഴുകെ  / ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം. 

 

െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കു  / മഹിയിൽ പർവതനിരെയലല്ാം 
കർ ാേവ നീ ഭൂേലാകം / ൈകകളിലേലല്ാ താ . 
 

നി ലമാകും തൻനീതി / uദ്േഘാഷിക്കു ാകാശം. 
ജനതകെളലല്ാമവിടുെ  / മഹിമകൾ ക  നമിക്കു . 
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സർവചരാചര പാലകനാം / സകേലശാ നീയു തനാം 
eലല്ാ േദവഗണ ളിലും / വലല്ഭനു തനേലല്ാ നീ. 
 

നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര / േമാദി ീടുക കർ ാവിൽ 
ന ിേയാടാ തിരുനാമെ  / e ം വാഴ് ി നമി ിടുവിൻ. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം  
(ഓഗ ് 15) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, പരിശു  കനയ്കാമറി 
യെ  / ആ ശരീര േളാെട a  സവ്ർഗീയമഹിമയിേലക്ക് uയർ 

കയും / നിതയ്കിരീടമണിയിക്കുകയും െചയ്തേലല്ാ. ǌ ളുെട a  
യായ പരിശു  മറിയ ിനു ൈകവ  / ഈ മഹാഭാഗയ്െ പ്രതി / 
ǌ ൾ കൃത താപൂർവം a െയ തിക്കു . ൈദവജനനിയുെട 
സവ്ർഗാേരാപണ ിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കു  ഈ സുദിന ിൽ /
രക്ഷാകരമായ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / aേ ക്കു പ്രീതികരമായ രീതി 
യിൽ പരികർമം െചയയ്ാൻ / ബലഹീനരായ ǌ െള േയാഗയ്രാക്ക 
ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 96 േപജ് 41 കാണുക) — 
 

മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 
(െസപ് ംബർ 8) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, പരിശു  കനയ്കാമറിയ 
ിെ  ജനനേ ാെട / രക്ഷകെ  ആഗമന ിനു വഴിെയാരുക്കിയ / 

a െയ ǌ ൾ തിക്കുകയും പുകഴ് കയും െചയയ്ു . a യുെട 
തിരുസുതെ  a യാകാൻ മറിയെ  െതരെ ടു  മനുഷയ് 
വംശെ  മഹതവ്മണിയി  / a യുെട aന കാരുണയ് ിനു 
ǌ ൾ ന ിപറയു . a യുെട നാമ ിൽ oരുമി കൂടിയിരിക്കു  



41 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

ǌ െള / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ പരികർമം െചയയ്ാൻ ശക്തരാക്ക 
ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
സ ീർ നം 96 - ഗാനം  

(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 
(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 96, േപജ് 35ൽ) 

 

കാർമി: കർ ാവി പദാന ൾ / കീർ ി ിൻ പുതുഗാന ിൽ 
വാഴ് ി ാടി നമിക്കെ  / പാർ ലെമലല്ാമുടയവെന. 
 

വാഴ് ക തൻ  തിരുനാമവുമാ / രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ. 
ജനതകൾ മേധയ് കർ ാവിൻ / മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ. 
 

വാഴ് ക ജനേമ കർ ാവിൻ / നി ല ശക്തിമഹതവ് ൾ 
തിരുനാമ ിനു േചർ വിധം / മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ. 
 

തൃക്കാഴ് ചകേളാടവിടുെ  / തിരുമു  പ്രേവശി ിൻ 
നിർമലവ  വിഭൂഷിതരായ്  / ആരാധി  വണ ിടുവിൻ. 
 

നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ / നാമം ജനതകൾ വാഴ് െ . 
വനവൃക്ഷ ൾ വയലുകളും / പുളകിത ഗീത മുതിർക്കെ . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 

 

aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ 
(ഡിസംബർ 8) 

 

കാർമി: പിതാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രെ  മാതാവായ 
മറിയെ  പാപമാലിനയ്േമശാെത / വരദാന ളാൽ aല രിക്കാൻ 
a  തിരുമനസായേലല്ാ. ആ മാതാവിെന വണ ി തിക്കു  
ǌ െള / eലല്ാ തി കളിൽനി  കാ രക്ഷിക്കണേമ. aമേലാ 
വയായ മറിയ ിെ  തിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കു  ഈ ദിന 
ിൽ / മനുഷയ്വംശ ിെ  പാപേമാചന ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി 

aർ ിക്കെ ടു  ഈ ബലി / േയാഗയ്തേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / 
ബലഹീനരായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 



42 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

സ ീർ നം 148 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കർ ാവിൻ തി പാടിടുവിൻ / aതയ്ു തെന വാഴ് ിടുവിൻ 
ആകാശ ളിലുയരെ  / കർ ാവി പദാന ൾ. 

 

ദൂത ാേര േസവകേര / പാടുക നാഥനു തിഗീതം 
ൈസനയ് ൾക്കവനധിനാഥൻ / ധനയ്െന വാഴ് ക േസനകേള. 
 

സൂരയ്നുമതുേപാൽ ച നുമാ / സ ിധിയിൽ തിപാടെ  
വാനിൽ താരക നിരെയലല്ാം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ . 
 

േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും / ആകാശവുമതു പാടെ . 
aവിടു േലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ / aവെയ സകലം സൃ ി . 
 

ഗിരിശിഖര ൾ കു കളും / ഫലവൃക്ഷ ൾ വലല്ികളും 
തീയും മ ം ക ഴയും / കാ ം നാഥെന വാഴ് െ . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 

 

മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാ 
രെന / മനുഷയ്വർഗ ിെ  നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / 
ǌ ൾക്കു നല് കിയതിനു ന ിപറയു . a യുെട പ്രിയപുത്രനും 
ǌ ളുെട കർ ാവുമായ മിശിഹായ്ക്കു ജ ംനല് കിയ / പരിശു  കനയ് 
കാമറിയെ  ǌ ൾക്കു മാതാവായിത  a െയ / ǌ ൾ തി 
ക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്ു . a യുെട രക്ഷാരഹസയ്  
ളുെട aനു രണവും ആേഘാഷവുമായ ഈ ബലി / േയാഗയ്താപൂർവം 
aർ ിക്കാൻ / ബലഹീനരായ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ി 
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
സ ീർ നം 98 ഗാനം  

(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 
(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 98, േപജ് 21ൽ) 

 
കാർമി: കർ ാവി പദാന ൾ / വാഴ് ക പുതിെയാരു ഗാന ിൽ 
a തകരമാമവിടുെ  / കൃതയ്ാവലികൾ വർണി ിൻ. 
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സമൂഹം: ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം / നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ  
പ്രീതിെയാടാർ വിളി ീടാം / പാടാം നാഥനു തിഗീതം. 
 

i െമാടി മുഴക്കീടാം / െകാ ം കുഴലും കി രവും 
വാദയ്വിേശഷപര രയാൽ / വാഴ് ക രാജമേഹാ തെന. 
 

ആന ിരമാലകളായ്  / ആർ വിളിക്കാം സ ിധിയിൽ 
ആഴിയുമതിെല ജീവികളും / ഊഴിയുമതിെല നിവാസികളും. 
 

സവ്രമു ിലുയർ െ  / കരേഘാഷ ാലരുവികളും 
oരുമി ാർ വിളിക്കെ  / ഗിരിശിഖര ൾ തിരുമു ിൽ. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ 
(മാർ ് 19, േമയ് 1) 

 

കാർമി: മനുഷയ്വംശെ  വീെ ടുക്കാൻ / തെ  തിരുക്കുമാരെന 
േലാക ിേലക്കയ  ൈദവേമ, a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . 
ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ഈേശായുെട / വളർ പിതാവും സംരക്ഷകനു 
മായി / വിശു  യൗേസ ിെന െതരെ ടു തിനു / ǌ ൾ 
a െയ തിക്കു . aവതരി  വചന ിനു ജീവിതം സ ർണ 
മായി സമർ ി  / വിശു  യൗേസ ിേനാടു േചർ  / വിശു ിേയാെട 
ഈ ബലിയർ ിക്കാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 19 േപജ്     46 കാണുക) 
 

വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
(ദനഹാക്കാലം o ാംെവ ി) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കുേവ ി മിശിഹാെയ 
നല് കിയ / a യുെട aന കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ ന ി പറയു . 
ാപകേയാഹ ാെന aനുകരി  / സതയ് ിലും നീതി യിലും 

വളർ  / മിശിഹായ്ക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ ǌ െള പ്രാ രാക്കണേമ. 
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ഈ വിശു  കുർബാന േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം െചയയ്ാൻ / 
ബലഹീനരായ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 19 േപജ്     46 കാണുക) 
 

വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 
(ദനഹ ര ാംെവ ി / ജൂൺ 29) 

 

കാർമി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, വചനപ്രേഘാഷകരായി ശല്ീഹ 
ാെര നീ നിേയാഗി തിനും / aവരിലൂെട ǌ ൾക്കു നല് കിയ 

വിശവ്ാസ ിനും ǌ ൾ ന ി പറയു . പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ 
ാരുെട ഓർമയാചരിക്കു  ǌ െള / വിശവ്ാസതീക്ഷ്ണതയാൽ 

നിറയ്ക്കണേമ. നിെ  പീഡാനുഭവ ിെ യും മരണ ിെ യും u ാന 
ിെ യും ാരകമായ / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ േയാഗയ്തേയാടുകൂടി 

പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല 
ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 33 േപജ് 53 കാണുക)  
 

മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന 
(ജൂൈല 3) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രനി 
ലൂെട / രക്ഷയുെട സേ ശം േലാക ിനു നല് കാൻ a  തിരുമനസാ 
യേലല്ാ. "നമുക്കും aവേനാടുകൂടി േപായി മരിക്കാം" e പറ  / 
മിശിഹായ്ക്കു പൂർണമായി സമർ ി  മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയ / ഭാരത 

ിെ  a േ ാലനും വിശവ്ാസ ിെ  പിതാവുമായി നല് കിയ 
തിനു / a െയ ǌ ൾ തിക്കു . ഈ പുണയ്പിതാവിെ  
ദുക്റാന തിരുനാൾ ആചരിക്കു  ǌ ൾ / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ 
ഭക്തയ്ാദരപൂർവം aർ ിക്കാനും / രക്ഷയുെട ഫലം സവ്ീകരിക്കാനും 
േയാഗയ്രായി ീരെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 27 േപജ് 51 കാണുക)  



45 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മക്കളായ ǌ  
ളുെട ന യ്ക്കും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / a യുെട പ്രിയപുത്രെന ǌ ൾക്കു 
നല് കിയേലല്ാ. േലാകെമ ം സുവിേശഷമറിയി  ശല്ീഹ ാരുെട ഓർമ 
യാചരിക്കാൻ / oരുമി കൂടിയിരിക്കു  ǌ െള തൃക്കൺപാർക്കണേമ. 
a യുെട പ്രിയപുത്രൻ കാരുണയ്പൂർവം നല് കിയ / ജീവദായകവും 
ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ളുെട പരികർമ ിനു / പാപികളായ 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 146 േപജ് 48 കാണുക)  
  

വിശു  സുവിേശഷക ാർ  
(ദനഹ മൂ ാംെവ ി)  

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട സദ് വാർ  / സുവിേശഷ 
കരിലൂെട ǌ ൾക്കു െവളിെ ടു ിയതിനു / ǌ ൾ a െയ 
തിക്കു . സുവിേശഷം േലാക ിെ  നാനാഭാഗ ളിലും e ി 

ക്കാൻ / ഈ ദിവയ്ശുശ്രൂഷ ǌ െള പ്രാ രാക്കെ . a യുെട ആ ാ 
വിനാൽ പൂരിതരായി / രക്ഷയുെട രഹസയ് ൾ പരികർമംെചയയ്ാൻ / 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 33 േപജ് 53 കാണുക)  
 

  
വിശു  e ാേനാസ് 

(ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസംബർ 26) 
 

കാർമി: രക്തസാക്ഷികെള മകുടമണിയിക്കു  കർ ാേവ, കൃപാവരവും 
ശക്തിയുംെകാ  / വിശു  e ാേനാസിെന a  നിറ വേലല്ാ. 
a യിലു  വിശവ്ാസം ഏ പറ  / മ വരുെട മു ിൽ aേ ക്കു 
സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ഈ 
ദിവയ്കൂദാശ േയാഗയ്താപൂർവം aർ ിക്കാൻ ǌ ൾക്ക് iടയാകെ . 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ 
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സ ീർ നം 19 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കർ ാവിെ  വിശു  ഹിതം / േനത്ര ൾക്കു പ്രകാശം താൻ 
ഭക്തിപുലർ ക നിർമലമായി / നിതയ്മത െന നിലനിൽക്കും. 
 

നീതിനിറ വയാണേലല്ാ / നാഥൻ നല് കും കല്പനകൾ 
ഹൃദയ ളിലവ സേ ാഷം / സദയം േകാരി നിറയ്ക്കു . 

 

കർ ാവിൻ വിധിവാകയ് ൾ / സതയ്വുമതുേപാൽ നീതിയതും 
ത േ ക്കാളഭികാമയ്ം / േതൻക യിലും മധുരതരം. 
 

െത കെളെ  ഭരിക്കേലല് / ശു ീകൃതനായ്  വാഴാം ǌാൻ 
നീെയ ഭയം കർ ാേവ / നീയാെണെ  വിേമാചകനും. 

 

e ധര ിെല വാക്കുകളും / eൻ മനതാരിൻ ചി കളും 
താവക ദൃ ിയിെലെ ം / പാവനമായി വിള െ . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 

 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 19) 
 

കാർമി: കർ ാവിെ  പ്രമാണം വിശു മാണ്  
aതു ക കെള പ്രകാശി ിക്കു . 

 

സമൂഹം: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ,  
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. a യുെട തിരുനാമെ പ്രതി 
ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ 
 

കാർമി: ൈദവഭക്തി നിർമലമാണ്,  
aത്  eേ ക്കും നിലനില് ക്കു . 

 

സമൂഹം: കർ ാവിെ  കല്പനകൾ നീതിയുക്തമാണ്  
aവ ഹൃദയെ  സേ ാഷി ിക്കു . 

 

കാർമി: കർ ാവിെ  വിധികൾ സതയ്മാണ് ,  
aവ തിക ം നീതിപൂർണമാണ് . 

 

സമൂഹം: aവ െപാ ിെനയും ത െ യുംകാൾ aഭികാമയ്മാണ്  
aവ േതനിെനയും േതൻക െയയുംകാൾ മധുരമാണ്. 
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കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ,  
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. a യുെട തിരുനാമെ പ്രതി 
ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

രക്തസാക്ഷികൾ 
(വിശു  െസബ യ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,  

വിശു  ഗീവർഗീസ് -ഏപ്രിൽ 24 തുട ിവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്). 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹാെയപ്രതി പീഡകൾ സഹി  / 
രക്തസാക്ഷികളുെട (രക്തസാക്ഷിയായ ... െ ) / ദൃഢവിശവ്ാസവും 
ജീവിതമാതൃകയും, ǌ ൾക്കു ശക്തിപകരെ .  രക്തസാക്ഷിക 
േളാെടാ ം (രക്തസാക്ഷിയായ ... േനാെടാ ം) / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ 
a െയ നിര രം പാടി കഴ് ാൻ ǌ െള aർഹരാക്കണേമ. 
മനുഷയ്വംശ ിെ  രക്ഷയ്ക്കായി / a യുെട പ്രിയപുത്രൻ aർ ി  
ഈ പരിഹാരബലി / യഥാേയാഗയ്ം പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള 
േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(സ ീർ നം 33: േപജ് 53 കാണുക)  
 

വിശു  aൽേഫാൻസ 
(ജൂൈല 28)  

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രനായ ഈേശാ 
മിശിഹാേയാടു  േ ഹെ പ്രതി / സവ്യം പരിതയ്ജി  സവ് ം 
കുരിശുെമടു ് aവിടുെ  പിെ  / വിശു  aൽേഫാൻസെയ 
മഹതവ് ിേലക്ക് uയർ ാൻ a  തിരുമനസായേലല്ാ. ഈ കനയ്ക 
യുെട തിരുനാൾ ആചരിക്കു  ǌ െള / a േയാടു  േ ഹ ിൽ 
നിലനിർ ണേമ. a യുെട തിരുക്കുമാരെ  രക്ഷാകരബലി / ആ  
ശരീരവിശു ിേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാക്ക 
ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
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സമൂഹം: ആേ ൻ 
സ ീർ നം 146 - ഗാനം  

(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 
(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 146, േപജ് 32ൽ) 

 

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം / പാടുക ൈദവ തിഗീതം 
വാഴ് ാമവനുെട തിരുനാമം / ൈദവം നിതയ്ം തയ്ർഹൻ. 
 

ചിതറിെയാരിേസ്രൽ ജനതതിെയ / നാഥൻ വീ ം േചർക്കു  
പണിയുേ ാർേശല്ം നഗരിയവൻ / കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ. 
 

െപാ ിനുറു ിയ മനസുകളിൽ / ൈദവം സൗഖയ്ം പകരു  
ആകുലമാെകയക ിയവൻ / ശാ ി ജന ിനു നല് കു . 
 

കി രരാഗം മീ ിമുദാ / നാഥനു ഗാനം പാടിടുവിൻ 
മുകിലുകളാലവനാകാശം / മൂടു  മഴ നല് കു . 

 

ഭയവും നലല് പ്രതീക്ഷയുമായ്  / തെ േ ടും നരതതിയിൽ 
േ ഹമര ം വർഷിക്കും / കർ ാെവ ം കുറെവേനയ്. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

വിശു രുെട തിരുനാൾ 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുക്കുമാരനും 
ǌ ളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / മഹതവ്പൂർണമായ 
u ാന ിൽ പ േചർ  / സവ്ർഗഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കു  വിശു െര 
(വിശു  ... െന / വിശു  ... െയ) ǌ ൾ i ് aനു രിക്കു . 
aവെര (aേ ഹെ ) േ ാെല ജീവിത ിലും മരണ ിലും കർ ാ 
വിനു സാക്ഷയ്ം വഹി െകാ ് / a െയ മഹതവ്െ ടു ി സവ്ർഗ 
ഭാഗയ് ിന് aർഹരാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. aവരുെട 
(aേ ഹ ിെ ) ഓർമയാചരി െകാ ് / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ 
േയാഗയ്തേയാെട പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള സഹായിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(സ ീർ നം 33: േപജ് 53 കാണുക)  
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മൂ േനാ ് / നിനിേവ uപവാസം 
(വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ചമു ്  തി ൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര) 

 
കാർമി: പാപികളായ ǌ ളുെട തിരി വരവിനായി കാ ിരിക്കു  
േ ഹസ നായ ൈദവേമ / a യുെട ഏകപുത്രൻ ǌ ൾക്കു 
േവ ി aർ ി  പരിഹാരബലിയിൽ / േയാഗയ്തേയാെട പ േചരാൻ 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. േയാനായിലൂെട കർ ാവിെ  തിരുഹിത 
മറി  നിനിേവ നിവാസികൾ / പ്രാർഥനയും uപവാസവുംവഴി /
പാപ ിനു പരിഹാരംെചയ്ത് / a യുെട കാരുണയ് ിന് aർഹരാ 
യേലല്ാ. aനുതാപൈചതനയ്േ ാെട ഈ പരിഹാരരഹസയ് ൾ aനു 
ിക്കാനും / പാപേമാചനം േനടാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 

സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 144—ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

നാഥാ നിെ  വിശു ാർ / നിതരാം നിെ  വണ . 
നിൻ രാജയ് ിൻ മഹിമയവർ / വർണി ീടും മഹിമേയാെട. 
 

നിപതിക്കു വരഖിലെരയും / നാഥൻ താ ിനിർ . 
നിപതി വെര കനിേവാെട / നാഥൻ താ ിയുയർ . 

 

ക കെളലല്ാം കർ ാേവ / നിെ െ  േതടു . 
eെ ാൽ നീയാഹാരം / ചിതമാം സമയേ കു . 
 

u  തുറ  വിളിക്കുേ ാൾ / നാഥനടു തു േകൾക്കാൻ. 
തെ  ഭയേ ാടു േസവിക്കും / നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും. 

 

aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ / രക്ഷയവർക്കവേനകീടും. 
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ / സദയം കാ രുളീടു . 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും. 
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
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(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 144) 
 

കാർമി: കർ ാേവ, a യുെട ദാസർ aേ ക്കു ന ിപറയും 
a യുെട നീതിമാ ാർ a െയ വാഴ് കയും െചയയ്ും. 
 

സമൂഹം: േയാർദാനിൽനി  മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും  
aതുവഴി േലാകെ  ആന ി ിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ,  
നീ aനുഗൃഹീതനാകു . 
 

കാർമി: a യുെട രാജയ് ിെ  മഹതവ്െ  aവർ പ്രകീർ ിക്കും 
a യുെട ശക്തിെയ aവർ വർണിക്കും. 
 

സമൂഹം: കർ ാവു വീഴു വെരെയലല്ാം താ  
നില ംപതി വെര eഴുേ ല്പിക്കു . 
 

കാർമി: eലല്ാവരും കർ ാവിൽ ദൃ ി പതി ിരിക്കു  
eെ ാൽ യഥാസമയം aവർക്ക് aവിടു ് ആഹാരം നല് കു . 
 

സമൂഹം: നിർമലഹൃദയേ ാെട കർ ാവിെന വിളിക്കു വർക്ക് 
aവിടു  സമീപ നാകു . 
 

കാർമി: തെ  ഭക്തരുെട ആഗ്രഹം, aവിടു  സഫലമാക്കു . 
 

സമൂഹം: aവരുെട പ്രാർഥന േക ്, aവിടു ് aവെര രക്ഷിക്കു . 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.  
 

കാർമി: േയാർദാനിൽനി  മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും  
aതുവഴി േലാകെ  ആന ി ിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ,  
നീ aനുഗൃഹീതനാകു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

ജൂബിലി 
 

കാർമി: ǌ ളുെട സ്ര ാവും aധിനാഥനുമായ ൈദവേമ, a  
ǌ ളുെടേമൽ െചാരി െകാ ിരിക്കു  നിരവധിയായ ന കൾക്കു 
ǌ ൾ ന ിപറയു . i  വിവാഹ (പൗേരാഹിതയ് / സനയ്ാസ 
വ്രതവാ ാന) ജൂബിലി ആേഘാഷിക്കു  / ǌ ളുെട ഈ സേഹാദ 
രെര (സേഹാദരെന / സേഹാദരിെയ) a ് aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
ǌ ൾ o േചർ ് aർ ിക്കു  ഈ കൃത താബലി / 
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േയാഗയ്താപൂർവം പരികർമം െചയയ്ാൻ സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം - 27 ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 

കർ ാവാെണൻ രക്ഷയുെമൻ / ദീ ിയുെമ റിയു  ǌാൻ 
മാമക ജീവനു േകാ യവൻ / േപടി തു ǌാനാെരയിനി. 
 

വലിെയാരു ൈസനികതാവളെമ- / െ തിേര മു ിലുയർ ാലും 
ക്രൂരതേയാടവർ െപാരുതാലും / ൈധരയ്ം െവടിയുകയിലല്ീ ǌാൻ. 
 

നിൻ മാധുരയ്ം നുകരാനും / നിെ  ഹിതം ǌാൻ േതടാനും 
നിൻ മ ിരമതിൽ വാഴാനും / നിൻ മനെമ ിൽ കനിേയണം. 
 

u ത ശിലേമെലെ യവൻ / താ ിയുയർ ി നിർ ീടും 
ശത്രുവിെനക്കാളുയര ിൽ / ശീർഷമുയർ ിഹ നില്ക്കും ǌാൻ. 
 

കർ ാവിൽ നീയർ ിക്കൂ / നിതയ്ം നി െട പ്രതയ്ാശ 
ദുർബല മാനസനാകാെത / സതവ്ര ൈധരയ്ം േനടുക നീ. 

 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(aെലല് ിൽ: സ ീർ നം 27 ഗാനം) 
 

ൈദവെമെ  രക്ഷകൻ / ൈദവെമെ  നായകൻ 
ൈദവെമെ  ആശ്രയം / ൈദവെമെ  സർവവും. 
 

ൈസനയ്െമെ  വള ാലും /ൈവരികൾ പി ടർ ാലും 
ഭീതിയിെലല്നിക്കുെതലല്ും / ൈദവമാെണൻ പാലകൻ. 
 

നിയതമെ  വസതിയിൽ / കഴിയുവാെനൻ േമാഹം 
മധുരമേ  മഹിമയിൽ / മറയുവാെനൻ ദാഹം. 
 

ക ിനേ  കതിരുകൾ / ക ക  മയ ണം 
കാതിനേ  കനിെവഴും / കഥകൾ േക  ലയിക്കണം. 

ൈദവെമെ  രക്ഷകൻ ... 
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 27) 
 

കാർമി: കർ ാവ്  eെ  പ്രകാശവും രക്ഷയുമാണ് . 
ǌാൻ ആെര ഭയെ ടണം? 

 

സമൂഹം: സമൃ ിയിൽ a യുെട സഭെയ വളർ ണേമ. 
വിശവ്ാസ ിെ  േകാ യാൽ aവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാവ്  eെ  ജീവിത ിനു േകാ യാണ് .  
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം? 

 

സമൂഹം: oരു ൈസനയ്ംതെ  eനിെക്കതിേര പാളയമടി ാലും 
eെ  ഹൃദയം ഭയം aറിയുകയിലല്. 

 

കാർമി: eനിെക്കതിേര യു ം u ായാലും  
ǌാൻ ആ ൈധരയ്ം െവടിയുകയിലല്. 

 

സമൂഹം: oരു കാരയ്ംമാത്രം ǌാൻ േതടു . 
കർ ാവിെ  മാധുരയ്ം ആസവ്ദിക്കാനും/ കർ ാവിെ  ആലയ ിൽ  
aവിടുെ  ഹിതം ആരായാനുംേവ ി  
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, aവിടുെ  ആലയ ിൽ വസിക്കാൻതെ . 
 

കാർമി: eെ  uയർ  പാറയിൽ നിർ ം 
eെ  വലയം െചയയ്ു  ശത്രുക്കളുെട മുകളിൽ  
eെ  ശിരസ് uയർ  നില് ക്കും. 
 

സമൂഹം: കർ ാവിൽ പ്രതയ്ാശയർ ിക്കുവിൻ 
ദുർബലരാകാെത ൈധരയ്ം aവലംബിക്കുവിൻ. 
കർ ാവിനുേവ ി കാ ിരിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: സമൃ ിയിൽ a യുെട സഭെയ വളർ ണേമ. 
വിശവ്ാസ ിെ  േകാ യാൽ aവെള പരിരക്ഷിക്കണേമ. 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
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iടവകദിനം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ഈേശാമിശിഹായുെട 
ആ സമർ ണ ിലൂെട / ǌ െള ഏകശരീരമാക്കി ീർക്കാൻ 
a  തിരുവു മായേലല്ാ. iടവകയായ ഈ കുടുംബ ിെല aംഗ 

ളായ ǌ െളലല്ാവെരയും / i ് iവിെട oരുമി  കൂ ിയതിന്  / 
a െയ ǌ ൾ തിക്കു . ǌ ളുെട iടയനും നാഥനുമായ 
മിശിഹായുെട രക്ഷാരഹസയ് െള / ഹൃദൈയകയ്േ ാടും നിർമല 
മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂടി പരികർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്ക 
ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

സ ീർ നം 33 - ഗാനം  
(രീതി: കർ ാേവ മമരാജാേവ) 

 
പുതിെയാരു കീർ നമുരുവിടുവിൻ / ആർ വിളിക്കുവിൻ u ിൽ. 
കർ ാവിൻ തിരുവചന ൾ / സതയ്ം നിതയ്വുേമാർ ിടുവിൻ. 
 

കർ ാവരുളും കാരുണയ്ം / പാർ ലമാെക നിറയ്ക്കു . 
തിരുവചന ാലാകാശം / വിരചിതമായി വി യേമ. 

 

കർ ാവിെ  വിചാര ൾ / വർ ി ീടും ശാശവ്തമായ് . 
aവനുെട സവ് ം ജനപദവും / aവെന നമിക്കും നരഗണവും. 
 

കരുണാമയനാം കർ ാവിൽ / ശരണം േതടുവിനാദരവായ് . 
തൃ ാദ ളിലണ വെര / eേ ാഴും കാ രുളുമവൻ. 

 

തിരുനാമ ിൽ നിതയ്ം നാം / ശരണം േതടി നമിക്കു . 
കരുണാനിഥിയാം കർ ാേവ / െചാരിയണമിവരിൽ കാരുണയ്ം. 
 

താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും 
ആദിമുതല് െക്ക തുേപാെല / ആേ ൻ ആേ നനവരതം. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(േപജ് 56 കാണുക / റാസയ്ക്കു േപജ് 54) 
 

(പകരം െചാലല്ാവു  സ ീർ നം 33) 
 

കാർമി: കർ വിനു  oരു പുതിയ കീർ നം ആലപിക്കുവിൻ 
u ിൽ ആർ വിളികേളാെട ത ിമീ വിൻ. 
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സമൂഹം: കർ ാവു ഭരണം നട . ഭൂമിെയലല്ാം ആന ിക്കെ . 
 

കാർമി: കർ ാവിെ  വചനം സതയ്മാണ് . 
aവിടുെ  പ്രവൃ ി വിശവ്സനീയമാണ് . 

 

സമൂഹം: കർ ാവിെ  കാരുണയ്ംെകാ ്  ഭൂമി നിറ ിരിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവിെ  വചന ാൽ ആകാശം നിർമിക്കെ . 
 

സമൂഹം: കർ ാവിെ  പ തികൾ ശാശവ്തമാണ് . 
aവിടുെ  ചി കൾ തലമുറകേളാളം നിലനില് ക്കു . 

 

കാർമി: കർ ാവു ൈദവമായു  ജനവും,  
aവിടു  തനിക്കുേവ ി െതരെ ടു  ജനതയും,ഭാഗയ്മു വരാണ് . 
 

സമൂഹം: iതാ തെ  ഭയെ ടു വെരയും,  
തെ  കാരുണയ് ിൽ പ്രതയ്ാശ വയ്ക്കു വെരയും,  
കർ ാവു കടാക്ഷിക്കു . 
 

കാർമി: ന െട ഹൃദയം കർ ാവിൽ സേ ാഷിക്കു . eെ ാൽ, 
ന ൾ aവിടുെ  വിശു  നാമ ിൽ ആശ്രയിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a യുെട കാരുണയ്ം ǌ ളുെടേമൽ 
െചാരിയണേമ. ǌ ൾ a യിൽ പ്രതയ്ാശ aർ ി ിരിക്കു . 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: കർ ാവു ഭരണം നട . ഭൂമിെയലല്ാം ആന ിക്കെ . 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

(റാസയെലല് ിൽ േപജ് 56 കാണുക) 
 
 
 

------------------- റാസയ്ക്ക് ------------------- 
 
കാർമി: മേഹാ തനായ കർ ാേവ, a യുെട ഭയഭക്തിജനകമായ 
പീഠ ിെ യും / u തമായ േത്രാേണാസിെ യും / aലംകൃതവും 
തയ്ർഹവുമായ സിംഹാസന ിെ യും മു ാെക / a യുെട ശുശ്രൂ 

ഷകരായ േക്രാേവ ാർ iടവിടാെത തിക്കുകയും / സ്രാേ ാർ പരി 
ശു ൻ e  നിര രം uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . aവേരാടു 
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േചർ  ǌ ളും / aേ ക്കു ഭയഭക്തികേളാെട തിയും ബഹുമാ 
നവും / കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(o ാംശുശ്രൂഷി സല്ീവെയടു  കാർമികെന ഏല്പിക്കു . aേ ഹം 
സഹകാർമികെരയും ശുശ്രൂഷികെളയും മ  വിശവ്ാസികെളയും 
മു ിക്കു . aേ ാൾ ഗായകസംഘം പാടു ). 

 
നാഥനിെല ം ന െട ഹൃദയം ആന ി ീടും 
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ന കൾത റവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം കർ ാേവ. 
കുരിശിതു ǌ ൾെക്ക ം ശക്തിെയഴും േകാ യുമാം 
ദു െനയുമവൻെകണികെളയും, aതുവഴി നാം വിജയി ീടെ . 

 
ശരണം ǌ ൾ േതടീടു  തിരുനാമ ിൽ 
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ന കൾത റവിടമാം 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം കർ ാേവ. 
കുരിശിതു ǌ ൾെക്ക ം ശക്തിെയഴും േകാ യുമാം 
ദു െനയുമവൻെകണികെളയും, aതുവഴി നാം വിജയി ീടെ . 

 
താതനുമതുേപാലാ ജനും ദിവയ്റൂഹായ്ക്കും തിെയെ ം. 
രക്ഷകനാം മിശിഹാേയ, കനിെവാടു നീ തിരുസഭെയ 
പാവനമാക്കണേമ, നിൻ മഹിമയ്ക്കർ ിതമാം 
ൈദവാലയമിതിലേ ക്കാരുണയ്ം െചാരിയണേമ. 
സു ിരമാക്കണമിതിൽ നിൻബലിപീഠം, തിരുെമയയ്ും 
നിണവുമിതിൽ പരികർമം െചയയ്ു  ആേഘാഷെമാെട. 

 
ആദിമുതേല്ക്ക eെ േ ക്കും ആേ നാേ ൻ. 
േചാദിേ ാർക്കു ലഭിക്കും േതടുേ ാർ കെ ം 
കരുണേയാേടവം ദാസേരാടരുൾെചയ്ത കർ ാേവ, 
ജീവിതവീഥികളിൽ നിൻ തിരുവി ം നിറേവ ാൻ 
ആവശയ്കമാം കഴിവും തുണയുമിവർ യാചിക്കു . 
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സർവരുെമാ ായ്  പാടിടെ  ആേ നാേ ൻ. 
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ന കൾത റവിടമാം. 
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ്  മർതയ്ഗണം, കർ ാേവ, 
കുരിശിതു ǌ ൾെക്ക ം ശക്തിെയഴും േകാ യുമാം 
ദു െനയുമവൻെകണികെളയും aതുവഴി നാം വിജയി ീടെ . 

 

(കുരിശു മു ിക്കലിനുേശഷം o ാംശുശ്രൂഷി കുരിശ് യഥാ ാ 
ന  വയ്ക്കു . aേ ാൾ ഗീതം നിർ ). 

 

-------------- സ ീർ ന ിനു േശഷം -------------- 
 

(കാർമികൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കു .) 
 

കാർമി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ / 
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു  ഈ 
ധൂപം / a യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിെ  നാമ ിൽ + ആശീർ 
വദിക്കെ ടെ . iത്  a യുെട പ്രസാദ ിനും / a യുെട aജ 
ഗണ ിെ  പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ  
eേ ക്കും. 
 

ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.  
 

(ǌായറാഴ് ചകളിൽ) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / a യുെട േ ഹ ിെ  
പരിമളം ǌ ളിൽ വീശുകയും / a യുെട സതയ് ിെ  ാനം 
ǌ ളുെട ആ ാക്കെള പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ുേ ാൾ / സവ്ർഗ 

ിൽനി  പ്രതയ്ക്ഷനാകു  / a യുെട തിരുക്കുമാരെന സവ്ീകരി 
ക്കാൻ ǌ ൾക്ക് iടയാകെ . സകല സൗഭാഗയ് ളും ന കളും 
നിറ  മുടിചൂടി നില്ക്കു  സഭയിൽ / നിര രം a െയ തി ക്കാനും 
മഹതവ്െ ടു ാനും ǌ ൾ േയാഗയ്രാകെ . e െകാെ  ാൽ 
a ്  eലല്ാ ിെ യും സ്ര ാവാകു . സകല ിെ യും നാഥാ 
eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(സാധാരണ ദിവസ ളിൽ) 
 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a  നല് കിയി തും 
e ാൽ കൃത ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ / 
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ് 
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ളും ന കളും നിറ  മുടിചൂടി നില്ക്കു  സഭയിൽ / ǌ ൾ 
a െയ നിര രം തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്െ . 
a  സകല ിെ യും നാഥനും സ്ര ാവുമാകു . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(മദ്ബഹയുെട വിരിനീക്കു . ശുശ്രൂഷി മദ്ബഹയിൽ പ്രേവ 
ശി  ധൂപിക്കു . eലല്ല്ാവരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി  
ശിരസു നമിക്കു .) 
 

ഗാനം 
 

സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ  വണ ി നമിക്കു  
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ  നമി  പുകഴ് . 
 

മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു ാനം നീയരുളു  
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- / മരക്ഷയുേമകു .  
 

........................................... 
 

(ആേഘാഷാവസര ളിലും റാസയ്ക്കും: വചനേവദിയിലു വർ) 
 

കർ ാേവ, aേ ക്കു ന ിപറയു ത് u മമാകു ; 
aതയ്ു താ, a യുെട നാമം പ്രകീർ ിക്കു തും. 
 

സർവാധിപനാം കർ ാേവ ... 
 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

സർവാധിപനാം കർ ാേവ ... 
 

പകരം മെ ാരു ഗാനം 
 

സകലേലാകനായകാ / നമി ിടു  നിൻപദം 
പ്രിയേമാടീേശാ നാഥേന / പുകഴ് ിടു  നിെ  ǌാൻ. 
 

aരുളിടു  േമനികൾക്കു / നീയുയിർ  ൈദവേമ, 
പരിെചാടാ  രക്ഷയും / തരു  നാഥനായ നീ. 
 

........................................ 
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

(കാർമികൻ ജന ൾക്കുേനേര തിരി ്) 
 

കാർമി: eെ  കർ ാേവ, നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള 
uയിർ ിക്കു വനും / ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും / ജീവെന നിതയ്ം 
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു / തിയും 
കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കാൻ കടെ വരാകു  / സകല 

ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

ൈത്രശു  കീർ നം 
 

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ / സർവരുെമാ ായ് പാടിടുവിൻ 
eെ ം ജീവിക്കും / സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ. 
 

പരിപാവനനാം സർേവശാ / പരിപാവനനാം ബലവാേന 
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ. 

........................................... 
 

(ആേഘാഷാവസര ളിലും റാസയ്ക്കും: വചനേവദിയിലു വർ) 
 

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
പരിപാവനനാം സർേവശാ ... 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
പരിപാവനനാം സർേവശാ ... 
 

പകരം മെ ാരു ഗാനം 
 

ശ മുയർ ക സർവരുേമ / കർ ാവിൻ തി പാടിടുവിൻ 
നിതയ്ം ജീവിക്കു വനാം / നാഥെന വാഴ് ി ാടിടുവിൻ. 
 

പരിശു ൻ നീ സർേവശാ / പരിശു ൻ നീ ബലവാേന, 
പരിശു ൻ നീ aമർതയ്േന / കൃപ നീ ǌ ൾേക്കകണേമ. 
 

........................................... 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

കാർമി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു  / പരിശു നും 
തയ്ർഹനും / ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട 

സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം / eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും 
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aനുഗ്രഹിക്കുകയും / ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
വചനശുശ്രൂഷ 

(ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിത രണ) 
(സാധാരണ ദിവസ ളിൽ േപജ് 65 കാണുക) 

 

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

പഴയനിയമ വായന 
(ǌായറാഴ് ചകളിൽ oരു വായന. തിരുനാളുകളിലും റാസയ്ക്കും ര ്) 

 

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി ൾ iരു  ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ. 
 

വായിക്കു യാൾ: ... പു ക ിൽനി  വായന. 
(കാർമികനുേനേര തിരി ് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമി: ൈദവം നിെ  + aനുഗ്രഹിക്കെ .  
 

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ ാവിനു തി. 
 

(പഴയനിയമ വായനകൾക്കുേശഷം) 
 

 

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ നം ആലപിക്കാനായി നി ൾ eഴുേ ല്ക്കു വിൻ. 
പ്രകീർ നം 

(രീതി: aംബരമനവരതം ...) 
(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ) 

 

െപാതുവായു ത് 
 

കാർമി: സർവചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ , വാഴ് ി ാടു . 
 

  ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
  കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
  െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 
 

സമൂഹം: തൻമഹിമാവേലല്ാ, വാനവിതാന ൾ, uദ്േഘാഷിക്കു .  
 

    ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...  
 

കാർമി: ജനതകളവിടുെ , മഹിമകൾ പാടു , താണുവണ .  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...  
 

കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും തിയു ാകെ .  
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സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...  
 

കാർമി: ആദിയിെലേ ാെല iേ ാഴുെമേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ.  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...  
(േപജ് 65 കാണുക) 

 

കാലാനുസരണം മാറിവരു  ഭാഗം 
 
 

മരി വരുെട ഓർമ 
നാഥാ നിെ  aരൂപിെയ നീ / ǌ ളിെല  മയയ്ക്കണേമ 
മൃതരിൽ കരുണ െപാഴിക്കണേമ / നിതയ് വിേമാചനേമകണേമ 
പ്രാർഥിക്കാം, നാഥാ നീ കനിയൂ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
മംഗളവാർ ക്കാലം 

മംഗളവാർ ക്കാലമിതിൽ / കീർ നെമാ ായ്  പാടിടുവിൻ, 
നി ലമാം തൻ െചയ്തികളാൽ / നാഥനു സമനായിലല്ാരും,  
വാഴ് ീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
പിറവിക്കാലം 

സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം / കർ ാവിൻ തി പാടെ  
uദ്േഘാഷിക്കുക ൈദവ ിൻ / ശക്തിയുമതുേപാൽ മഹിമകളും 
തിരുജനനം, വാഴ് ാം സാേമാദം.  

(േപജ് 65 കാണുക) 
ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6)  

aഭിേഷകം െചയ്ത െയനിൻ / ൈദവം നിതയ്ം പരിശു ൻ 
aതയ്ു തനായു ിൽ / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വാഴ് ീടാം, ദനഹാ ിരുനാളിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
ദനഹാക്കാലം 

കർ ാവിൻ തിരുനാമെ  / േ ാത്രം പാടി നമി ിടുവിൻ 
വാനവരതുേപാൽ മാനവരും / ത െട മഹിമകൾ കീർ ിക്കും 
വാഴ് ീടാം, ദനഹാക്കാല ിൽ.  

(േപജ് 65 കാണുക) 
േനാ കാലം 

മ വെരലല്ാം കീർ ിക്കും / കർ ാവിൻ തിരുസ ിധിയിൽ 
uപവാസ ാലതുേപാെല / പ്രാർഥന വഴിയാെയ ാളും 
വാഴ് ീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
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uയിർ കാലം & പുതുǌായർ 
ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
കർ ാവി ാന ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം) 

ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല കർ ാവിൻ 
സവ്ർഗാേരാഹണേമാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വാഴ് ീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

ശല്ീഹാക്കാലം 
ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ 
ശല്ീഹ ാെര കീർ ിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വാഴ് ീടാം, നാഥാ തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

പ ക്കു ാ തിരുനാൾ  
(ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) 

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
പ ക്കു ാതിരുനാളിൽ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ  
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ) 

കർ ാവിൻ തിരുനാമെ  / കീർ ിക്കുകനാെമെ ം 
aവെനേ ടും മാനവർതൻ / ഹൃദേയേമാദം നിറയെ  
വാഴ് ീടാം, ശല്ീഹാക്കാല ിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 
 

പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ  
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം) 

ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ 
മാംസനിണ െള വിനയെമാേട / ആരാധി  വണ ീടാം 
വാഴ് ീടാം, നാഥാ തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
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തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ  
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) 

ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ 
തിരുഹൃദയെ  വാഴ് ീടാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വാഴ് ീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

ൈക ാക്കാലം 
ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല നാെമാ ായ്  
ശിഷയ് ാരുെടേയാർമകെള / െകാ ാടാമീേവദികയിൽ 
വാഴ് ീടാം, ൈക ാക്കാല ിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / നാഥാ താവകമാണേലല്ാ 
സൃ ികെളലല്ാമവിടുെ  / മഹിമകളേലല്ാ പാടു  
സല്ീവാെയ, നിതയ്ം വാഴ് ീടാം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
സീേയാനിൽ തൻ സേ തം / ാപി വനാം കർ ാേവ 
സഭയിൽ നിെ  വണ  / ആന ിൻ ഗീതികളാൽ 
മഹിമെയഴും, സഭെയ ഓർമിക്കാം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

കർ ാവിെ  രൂപാ രീകരണം  
(ഓഗ ് 6) 

കർ ാവീേശാ മിശിഹാ താൻ / രൂപാ രമാർ തിനാെല 
ൈദവമഹതവ്ം െവളിവാക്കി / ശിഷയ്ഗണ ിനു മലമുകളിൽ 
വാഴ് ീടാം, നിതയ്ം തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 
 

വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ  
(െസപ് ംബർ 14) 

ൈദവം നിെ യനുഗ്രഹമാം / ൈതലം െകാ ഭിേഷചി . 
നാഥനു തികളുയർ ീടാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
സല്ീവാെയ, നിതയ്ം വാഴ് ീടാം. 
 

(േപജ് 65 കാണുക) 
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മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
(പിറവി ര ാംെവ ി) 

കനയ്കയാെയാരു മാതാവിൻ / ധനയ്തേചരുമനു രണം 
പരിെചാടു േമാദാൽ െകാ ാടാം / പരിപാവന നീ ഭാഗയ്വതി 
സാേമാദം വാഴ് ാം aംബികെയ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം 
(ഓഗ ് 15)  

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
സവ്ർഗാേരാപിതമാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 
 

മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 
(െസപ് ംബർ 8) 

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
മാതാവിൻ തിരുജനന ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ 
(ഡിസംബർ 8) 

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
aമേലാ വയാം മാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ 
ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
പരിപൂജിതയാം മാതാവിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 
 

വിശു  യൗേസ ് 
(മാർ ് - 19, േമയ് - 1)  

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
നീതിെയഴും മാർ യൗേസ ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 
 

(േപജ് 65 കാണുക) 
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വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ  
(ദനഹ o ാംെവ ി)  

നീതിയിൽേമവും മനുജൻ  തൻ / aധരം ാനം േഘാഷി , 
ാപകനാകും നിവയ്ാതൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 

െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 
(േപജ് 65 കാണുക) 

 

വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ  
(ദനഹ ര ാംെവ ി) 

സു ര കീർ ന വീചികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
പേത്രാസ് പൗേലാസ്  ശല്ീഹർതൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന  
(ജൂൈല 3)  

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
ധനയ്ൻ േതാമാ ശല്ീഹാതൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ)  

ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം / ഗീതികളാെല മിശിഹാ തൻ 
ശല്ീഹ ാെര കീർ ിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വാഴ് ീടാം, നാഥാ തിരുനാമം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ 

(ദനഹ മൂ ാംെവ ി) 
aഭിമാനിക്കുക ൈദവ ിൻ / പരിപാവനമാം നാമ ിൽ 
aേനവ്ഷിക്കുവിനവിടുെ  / തിരുസാ ിധയ്ം നുകരാനായ് 
വാഴ് ീടാം, സുവിേശഷകെര നാം. 

(േപജ് 65 കാണുക) 
 
 

വിശു  e ാേനാസ്   
(ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസംബർ 26) 

നിണസാക്ഷികെളേയാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
സഹദ e ാേനാസിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീേവദികയിൽ. 
 

(േപജ് 65 കാണുക) 
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രക്തസാക്ഷികൾ 
നിണസാക്ഷികെളേയാർമിക്കാം / ഹാേലലൂയാ പാടീടാം 
വിശു നാം ... (െസബ യ്ാേനാസിൻ), (ഗീവർഗീസിൻ), 
നിർമലമാകുമനു രണം / െകാ ാടാം, i ീേവദികയിൽ. 

 
വിശു  aൽേഫാൻസ 

(ജൂൈല 28) 
ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
വിശു യാം aൽ േഫാൻസാതൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

 
വിശു രുെട തിരുനാൾ  

(uയിർ ് o ാംെവ ി)  
ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
കർ ാവിെ  വിശു ർതൻ, (വിശു നാം ... / വിശു യാം ...) 
നിർമലമാകുമനു രണം / െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

 
മൂ  േനാ ് (നിനിേവ uപവാസം) 

(വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ്  തി ൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര) 
കർ ാവിൻ തിരുസ ിധിയിൽ / ഭയെമാടു നി ളണ ിടുവിൻ 
രക്ഷ നമുക്കു സമീപ ം / നാഥനിേലക്കു തിരി ാലും 
പ്രാർഥിക്കാം, നാഥാ നീ കനിയൂ. 
 

ജൂബിലി / iടവകദിനം 
ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം 
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 
 

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

(പ്രകീർ നം ആലപി തിെന ടർ ്) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / a യുെട ജീവദായകവും 
ൈദവികവുമായ / കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു 
തിനും / ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണേമ. aതുവഴി ആ  

ശരീ ൾക്കുപകരിക്കു  / േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ 
ഫലമണിയു തിനും / നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു  
തിനും / a യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള 
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സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: സർവ നായ ഭരണകർ ാവും / തെ  ഭവന ിൽ വസി 
ക്കു വരുെട വി യനീയനായ പരിപാലകനും / സകല ന കളുേടയും 
സൗഭാഗയ് ളുേടയും uറവിടവുമായ ൈദവേമ / a േയാടു ǌ ൾ 
aേപക്ഷിക്കു . / a യുെട സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും 
ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനുഗ്രഹിക്കുകയും / ǌ േളാടു കരുണ 
കാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(റാസയെലല് ിൽ േപജ് 67 കാണുക) 

 
 

------------------- റാസയ്ക്ക് ------------------- 
 

(ശുശ്രൂഷികൾ ര േപരും ജന ൾക്ക്  aഭിമുഖംനി  വയ്ാഖയ്ാന 
ഗീതം പാടു . കാർമികനും ആർ ്ഡീക്കനും iരിക്കു ). 

 
സകേലശവ്രനാം ൈദവം / ഭൂവി ടേയാൻ രാജമേഹശൻ തെ  
േ ഹവിരു ിൻ ക്ഷണമുേ ാേര, വരുവിൻ നി ൾ. 
 

പരിേശാധി ിൻ േവഗം / സുവിേശഷ ിൻ ദിവയ്പ്രഭയാൽ നി ൾ 
ശുചിയാക്കീടിൻ ഭൗതികചി ാ സരണികെളലല്ാം. 
 

നാഥൻ സദയം നല് കി / സൗഭാഗയ് ിൻ നിേക്ഷപ ൾ മ ിൽ 
പാപികൾ വരുവിൻ കടബാധയ്തകൾ നീക്കുക നി ൾ. 
 

ൈദവികരാജയ്ം േനടാൻ / ഹൃദയതല ൾ ശുചിയാക്കിടുവിൻ േചലിൽ 
ശിശുവിനുതുലയ്ം നിർമലരായി ീരുക വീ ം. 
 

ൈദവാ ാവിൻ ഗീതം / െചാരിയുകയേലല്ാ ൈദവികരാജയ്ം കാതിൽ 
ശാശവ്തഭാഗയ്ം നിറയും വഴികൾ െവളിവാക്കു . 
 

നിഴലാം നിയമം വി  / നൂതന നിയമം പാലി വനാം പൗേലാസ്  
ശല്ീഹാത െട മാതൃക നി ൾ ൈകെക്കാ ിടുവിൻ. 
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iസ്രാേയലിൻ തീക്ഷ് ണൻ / ശാേവാലിെനയാ നാഥൻ പരിചിൽ േനടി 
തിരുസഭ ത ിൽ തീക്ഷ് ണതേയറും മാതൃക നല് കാൻ. 
 

ശാേവാല ാൾ യൂദൻ / നിയമം ചാർ ം തിരശീലകളാൽ a ൻ 
മിശിഹായവനിൽ തൻനിയമ ാൽ കാഴ് ചപകർ .  

 

െതസ് േലാനുർക്കായ്  (േറാമാക്കാർക്കായ് ) പൗേലാസ്  
eഴുതിയ ക ാൽ നെ യുമിേ ാൾ േമാദാൽ 
ൈദവികദൗതയ്ം aറിയി തു നാം േകൾക്കുക യുക്തം. 

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

േലഖനം  
 

വായിക്കു  ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു  ... ശല്ീഹാ ... eഴുതിയ 
േലഖനം. (കാർമികനുേനേര തിരി ് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമി: മിശിഹാ + നിെ  aനുഗ്രഹിക്കെ . 
 

(oരു ശുശ്രൂഷി ക ി  തിരിയുമായി സമീപ  നില്ക്കു ).  
 

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു 
തി. 

 
ഹാേലലൂയാ ഗീതം  

(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ) 
 

െപാതുവായു ത് 
 

ഹാേലലൂയാ പാടീടുേ ൻ / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ / വ  നിറ  തുളു ീടു  
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന / മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെ  
ഏ മനുഗ്രഹപൂരിതനാംകവി / തൻതൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ. 
 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും / പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ  
ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ  ആേ ൻ. 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
 

(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
 

മരി വരുെട ഓർമ 
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നാഥാ, നിെ  ദയയ്ക്കു സമാനം / കാരുണയ്ം നീ െചാരിയണെമ ിൽ. 
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മാമകപാപകട ളേശഷം / ക ിനു മു ിൽ കാണു  ǌാൻ. 
ദുർഭഗെന ിൽ കാരുണയ്ം നീ / മാരികണക്കു െപാഴിക്കണെമ ം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 

മംഗളവാർ ക്കാലം 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
aതയ്ു തനാം കർ ാവിെന നാം / േ ാത്രംപാടി നമിക്കണെമ ം. 
േക്രാേവ ാരാൽ പരിേസവിതേന / നിെ  െവളി ം െതളിയണെമ ം. 
കരുണാമയേന, നിെ  ജന ിനു / നിെ െ  െവളിവാക്കണേമ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 

പിറവിക്കാലം 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കർ ാവ  െമാഴി , നീെയൻ / പുത്രൻ, നിെ  ജനി ി  ǌാൻ. 
aതിനാെല ം േചാദിക്കുക നീ / aവെയലല്ാം ǌാനരുളും േവഗം. 
ജനനിരെയലല്ാം നി വകാശം / ഭൂവി തിരുകൾ നിൻ  കരതാരിൽ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
 

ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6) 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ / വ  നിറ  തുളു ീടു  
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന / മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെ  
മാനവരിൽ നീ u തനേലല് / െമാഴികൾ മധുരം നി ധര ിൽ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 

ദനഹാക്കാലം 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കീർ നഗീതികൾ പാടുക നി ൾ / നാഥനു േമാദാൽ പകലും രാവും. 
വിശവ് തയിൽ കർ ാെവ ം / സു ിരനാെണ റിയുക നി ൾ. 
ശക്തിേയാെട ം വൻകൃപ ന ിൽ /  
െചാരിയും നാഥെന വാഴ് ി ാടാം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

േനാ കാലം  
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കരുണാമയനാം കർ ാവി ൽ / ശരണം േതടും മനുജൻ ധനയ്ൻ 
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കർ ാവേലല്ാ വിശവ്ം മുഴുവൻ / സൃ ിെ ം പാലിക്കു . 
വിശവ് ൻ താനവിടുെ ം / ശാശവ്തമേലല്ാ തൻ വാ ാനം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
uയിർ കാലം 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കർ ാെവ ം വാണീടു  / ഭൂതലമഖിലം േമാദിക്കെ . 
കരയും കടലും തടവിലല്ാെത / സവ്രമു ിലുയർ ീടെ . 
കർ ാവിൻ തി പാടുക േമാദാൽ / ആന ാലാർ വിളി ിൻ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
പുതുǌായർ 

(uയിർ കാലെ  ഗാനംതെ  പാടു ) 
 

സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ ് ആറാംവയ്ാഴം) 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
aതയ്ു ിൽ മാെ ാലി െകാൾവൂ / aതയ്ു തനുെട ശ ം വാനിൽ. 
ശാശവ്തമാകും സവ്ർഗം ത ിൽ / വാഴും നാഥെന വാഴ് ി ാടാം 
കീർ നെമാ ായ് പാടുക ന ൾ /  
കർ ാവിൻ തിരുസ ിധി ത ിൽ 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
ശല്ീഹാക്കാലം 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
മിശിഹാതൻ പ്രിയ േ ഹിതരാകും / ശല്ീഹ ാെര വണ ാെമാ ായ് . 
ൈകകളിേല ം സല്ീവായാേല / വയലുകെളലല്ാം uഴുതുമറിക്കും. 
പു ൻവി കൾ പാകുകയായവർ /  
ചാലുകൾേതാറും, തിരുവചന ൾ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
പ ക്കു ാ തിരുനാൾ 

(ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ)  
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
e െട പാപമേശഷം നാഥാ / നീക്കണേമ നീ കനിേവാെട ം. 
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നിർമലമാെയാരു മാനസെമ ിൽ / നിർമിക്കണേമ കരുണാപൂർവം. 
സു ിരമാകും നിൻ ൈചതനയ്ം / നിറയാെന ിൽ കനിവിയേലണം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ)  

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നലല്വനേലല്ാ ന െട നാഥൻ / സൃ ികൾ മീേത തൻ കാരുണയ്ം. 
െചാരിയു ീശൻ, സൃ ികെളലല്ാം / ന ിപറ  നമി ീടു . 
കർ ാവിെ  വിശു ാേരാ / വാഴ് ി ാടും തൻ തിരുനാമം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
 

പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാളിലും തിരുഹൃദയ ിരുനാളിലും 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴവും ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ിയും)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നിൻ തിപാടും ജനതകെളലല്ാം / ഭാഗയ്മിയേ ാർ, നാഥാ സതതം. 
തിരുമുഖകാ ിയിലവെര ാളും / സത്കൃതയ് ളനു ി ീടും. 
നിൻനാമ ിൽ സേ ാഷിക്കും / നീതിയവർക്കു വിളക്കായീടും. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 

ൈക ാക്കാലം 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കർ ാേവ നീ െചാരിയണെമ ിൽ / നിൻ കാരുണയ്ം കുറവിലല്ാെത. 
രക്ഷെയനിക്കരുേളണം നാഥാ / വാ ാനം നീ െചയ്തതുേപാെല. 
പൂർണമനെസാടു പാലിക്കും ǌാൻ / താവകകല്പനയഖിലവുെമ ം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
പാടുവിെന ം കർ ാവി ായ്  / പാവനമാകും തിഗീത ൾ. 
a െമഴാെ ാരു കാരുണയ്ം താൻ /  

നെ ാടു കാ ിയേതാർ ീേടണം. 
നിലനിൽക്കു  നിര രമേ  / വിശവ് തയും കുറവിലല്ാെത. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
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പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
eത്രമേനാ ം വി യനീയം / കർ ാേവ നിൻവാസ ാനം. 
നിൻ  തിരുഭവന നിവാസികെളലല്ാം / ഭാഗയ്മിയ വരാെണ ാളും. 
ആന ാൽ പാടു  ǌാൻ / ജീവി വനാം ൈദവ ി ായ് . 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
കർ ാവിെ  രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ 

(ഓഗ ് 6)  
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
തി െയ േദവ്ഷി ീടുേ ാെന / കർ ാെവ ം േ ഹിക്കു . 
ത െട ഭക്തരിലഖിലം നാഥൻ / പരിപാലി  തുണ ീടു . 
ദു ാരുെട ൈകകളിൽനി ം / aവെര ൈദവം േമാചി ിക്കും. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ 

(െസപ് ംബർ 14)  
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
സല്ീവാ ഭരണം േനടീ വാനിൽ / ഭുവന ിലുെമ റിയു  നാം. 
കുരിശിെനേയ  പറ  ജന ൾ / മഹിമയണി  നിൻകൃപയാേല. 
പരിപാവനേന, ബലവാേന നീ / മരണെമഴാേ ാൻ മഹിമാപൂർണൻ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾ  

 
മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
(പിറവിക്കാലം ര ാംെവ ി)  

 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
eൻപ്രിയപുത്രീ, േക ാലും നീ / നിെ  ജന െള േഗഹെ യും 
മടിയിലല്ാെത മറ ീേടണം / പുതിെയാരു ജീവിതമാരംഭി . 
aനുപമയാകും രാജകുമാരീ / ആ രികം നിൻ ചാരുതെയലല്ാം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
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മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം 
(ഓഗ ് 15)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
സവ്ർഗാേരാപിത മാതാവിൻ തിരു- / നാളിൽ ഗീതം പാടി വണ ാം. 
മറിയ ിൻ തിരുഗാത്രം വി ിൽ / നാഥനുയർ ി കാരുണയ് ാൽ. 
പാരിടമാെക aവളുെട വിജയം / േഘാഷിക്കു  ഹാേലലൂയാ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 

(െസപ് ംബർ 8)  
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നി െട പാവനേഗഹം ത ിൽ / ധയ്ാനി  നിൻ കാരുണയ്െ . 
നാഥാ നി െട നാമം േപാെല / തിയും നിറയു ഴിയിെല ം. 
പാരിടമാെക നി െട വിജയം / േഘാഷിക്കു , ഹാേലലൂയാ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
മാതാവിെ  aമേലാ വ തിരുനാളിലും (ഡിസംബർ 8)  

മ  തിരുനാളുകളിലും  
 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
പാവനമാെയാരു ഗിരിയുെട മീെത / തൻ നഗരം പണിെചയ്തു നാഥൻ. 
കർ ാവി  പ്രിയ രമാമീ / സീേയാൻ നഗരം നി ലമേലല്ാ. 
iസ്രാേയലിനു േവെറാ ിലല്ാ / iതുേപാലു തരമയ് കവാടം. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
വിശു  യൗേസ ്  
(മാർ ് 19, േമയ് 1) 

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
ആരു വസിക്കും കർ ാേവ, നിൻ / പാവനഗിരിയിൽ, കൂടാര ിൽ. 
കപടതെയേനയ് ജീവിേ ാനും / നീതിെയ മാത്രം േതടുേ ാനും. 
ഹൃദേയ നിതരാം േനരുേ ാനും / നാവാൽ വ ന െചയയ്ാ വനും. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
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വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
(ദനഹ o ാംെവ ി)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
കാരണെമേ യ് ഭൂവി ധിപർ / പീഡി ി  നിതയ്വുെമെ . 
ǌാേനാ നിൻ വചന ിൽ മാത്രം / aഭയം േതടി സംശയെമേനയ്. 
നീതിെയഴും നിൻ കല്പനകൾക്കായ്  / നിെ ാടി നമി ീടും ǌാൻ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
 

വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 
(ദനഹ ര ാംെവ ി / ജൂൺ 29)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
ഭാഗയ്ം പാപവിേമാചനെമ ം / ൈദവിക കൃപയാൽ ൈകവരുമേലല്ാ. 
നിർമലമാകും ഹൃദയവുമതുേപാൽ / നിതയ്തേതടും മർതയ്ാ ാവും. 
ക ീർക്കണികകൾ തിരുസ ിധിയിൽ /  

കാഴ് ചയണയ്ക്കാൻ മു കളാകും. 
താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 

(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
 

മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന 
(ജൂൈല 3)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
eൻ കർ ാെവൻ ൈദവവുമെ - / ദ്േഘാഷി  േതാ ാശല്ീഹാ. 
പ്രതയ്ാശി  ǌാെന ാളും / കർ ാവിൻ തിരുവചനം ത ിൽ 
ǌാെനൻ നാഥനിലഭയം േതടും / aവിടു ാെണൻ  

ശരണവുേമാർ ാൽ. 
താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 

(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നലല്വനാകും കർ ാവി ൽ / aഭയം േതടും മാനവെരലല്ാം. 
ഭാഗയ്മിയേ ാരവെര നാഥൻ / പാലി ീടും കുറവിലല്ാെത. 
തി യിൽനി മക  നിതാ ം / ന കൾ െചയയ്ുക നാെമലല്ാരും. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
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വിശു  സുവിേശഷക ാർ 
(ദനഹ മൂ ാംെവ ി)  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
രക്ഷകനീശെനയുദ്േഘാഷി  / സുവിേശഷകരാം േ ഹിതെരലല്ാം. 
സല്ീവായാകും സീര ാലവർ / പാപനില െളയുഴുതുമറി . 
വിശവ്ാസ ിനു വിളനിലമാക്കി / ജീവത്വചനം ന വളർ ി. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
വിശു  e ാേനാസിനും 

(ദനഹ നാലാംെവ ി / ഡിസംബർ 26) 
മ  രക്തസാക്ഷികൾക്കും  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
e ിൽ കൃപ നീ തൂവുക നാഥാ / eെ  െമതിക്കുകയാണു മനുഷയ്ൻ. 
ശക്ത ാരാം ശത്രുഗണ ൾ / നിതയ്വുെമെ  െǌരുക്കീടു . 
eെ ാടു ഗർവു കലർ വെര ം /േപാരിനുവരവായ്, ശരണം നീതാൻ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
വിശു  aൽ േഫാൻസ 

(ജൂൈല 28)  
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നിർമലമാർഗം പി ടരുേ ാർ / നി ലമാകും ഭാഗയ്െമഴുേ ാർ. 
കർ ാവിൻ തിരുവചനം കാക്കും / മർതയ്രിഹ ിൽ  

ഭാഗയ്െമഴുേ ാർ. 
െത കളിലല്ാതീശവ്ര മാർഗം / േതടു വരും ഭാഗയ്െമഴുേ ാർ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
വിശു രുെട തിരുനാൾ 

(uയിർ കാലം o ാംെവ ി)  
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
ദീ ി തിള ം സവ്ർഗകിരീടം / നാഥെനാരുക്കി വിശു ർക്കായി. 
aതിനാലി വർ സേ ാഷ ാൽ / ആർ  വിളി  

തിരുസ ിധിയിൽ. 
aവരുെട മാതൃക ന െളെയ ം / നാഥനിേലക്കു നയി ീടെ . 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 
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മൂ േനാ ് (നിനിേവ uപവാസം) 
(വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് )  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നിെ  കൃപയ്ക്കു സമാനം നാഥാ / e ിൽക്കരുണ െപാഴിക്കുക നിതയ്ം. 
പാപക്കറകളേശഷവുമിേ ാൾ / കഴുകി െവടി  വരു ണെമ ിൽ. 
eെ ാെലൻ െത കെളലല്ാം / ക ിനു മു ിൽക്കാണു  ǌാൻ. 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും ... 
(േപജ് 75 / 78 കാണുക) 

 
ജൂബിലി & iടവകദിനം  

 

ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ / വ  നിറ  തുളു ീടു  
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന / മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെ  
ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാംകവി / തൻതൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ. 
താതനുമതുേപാൽ സുതനും / പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ  
ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ  ആേ ൻ. 
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ്  / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
 

............................................ 
 
(ഗാനസമയ  കാർമികൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കു ).  
 

കാർമി: eെ  കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ  ശിര 
സിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ / നി ിൽനി  പ്രസരി  
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ  
ബഹുമാന ിനും / ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും 
േമാചന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി 
െ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ. 
 
കാർമി: (താ  സവ്ര ിൽ) പിതാവിെ  മഹതവ് ിെ  േതജസും 
aവിടുെ  പ്രതിരൂപവുമായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്ശരീരേ ാെട 
പ്രതയ്ക്ഷെ ടുകയും / ǌ ളുെട iരുളട  ബു ിെയ സുവിേശഷ 

ിെ  െവളി ാൽ പ്രകാശി ിക്കുകയുംെചയ്ത നിനക്കു 
ǌ ൾ / eേ ാഴും ആരാധനയും തിയും കൃത തയും സമർ 
ിക്കു . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. ആേ ൻ. 
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കാർമി: (സുവിേശഷഗ്ര ം eടു െകാ ് ) േലാക ിെ  പ്രകാ 
ശവും സകല ിെ യും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ  ǌ  
ളുെട പക്കേലക്കയ  aന കാരുണയ് ിന്  eേ ക്കും തി. 
ആേ ൻ. 
 

(റാസയിലല്ാ േ ാൾ േപജ് 78) 
 
  

--------------- റാസയ്ക്ക് --------------- 
 
ശുശ്രൂഷി: പു ക ളുെട ആരംഭ ിൽ eെ ി eഴുതിയിരിക്കു . 
 

eഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം / മിശിഹാരാജൻ തൻ െമാഴികൾ 
സുവിേശഷ ിൻ തിരുഗ്ര ം / പരിശു ാ നിേവശ ാൽ 
യൂദയസഭയിൽ മ ായി / മർേക്കാസ് േറാമിെല ജനതയ്ക്കായ് 
ലൂക്കാ ഈജി ിെല സഭയിൽ / േയാഹ ാൽ eേഫസൂസിൽ 
നാഥാ, ജനതതിയീഗ്ര ം / ധയ്ാനി ; നിൻ മഹിമകെള 
മ ിതിൽ വാഴ് ി നമിക്കു . 
 

(ഈ സമയ  കാർമികൻ സുവിേശഷഗ്ര ം മു ിയതിനു 
േശഷം ആർ ്ഡീക്കെനയും ശുശ്രൂഷികെളയും മു ിക്കു ). 
 

സമൂഹം: ൈദവേമ, a യുെട തിരുവി ം നിറേവ ാൻ ǌാൻ ആഗ്ര 
ഹി . 
 

eഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം ... 
 

ശുശ്രൂഷി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

eഴുതീ നരകുലരക്ഷകനാം ... 
 

(സുവിേശഷഗ്ര ം ബലിപീഠ ിേ ൽ വ ി ്, കാർമികനും 
ആർ ്ഡീക്കനും യഥാ ാനം iരിക്കു . ശുശ്രൂഷികൾ aഴിക്കാ 
ലു ൽ െച  ജന ൾക്കഭിമുഖംനി  ഗായകസംഘവുമായി o ി 
ടവി  വയ്ാഖയ്ാനഗീതം പാടു .) 

 
ശുശ്രൂഷി: വിശവ്ാസികേള, േകൾ ിൻ 
സൗഖയ്വുമുയിരും പകരും െമാഴികൾ േമാദാൽ 
ൈദവകുമാരൻ നരനായ് നെ  േമാചിതരാക്കി. 
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ഈ െമാഴി നി ൾേക്കകി, 
ഭാഗയ്ം നിറയും വലിെയാരു നിധിയീ ഭൂവിൽ 
ഈ സദ്ഗ്ര ം ജീവൻ നല് കും ഔഷധമേലല്ാ. 
 

ജീവൻ നല് കാൻ േപാരും 
ജീവത് വചനം േകൾക്കിെലാളിക്കും സാ ാൻ 
ബാധകേളതും ഭീതിെയാടുടേന oഴിവായിടും. 
 

പ്രഭ വിതറീടും ദീപം / ജീവൻ തെ  ഈ സദ് വചനം പാരിൽ 
വിധിയാളെനയീ വചനം സുതരാം െവളിവാക്കു . 
 

ജനതതിെയലല്ാം േചലിൽ / രക്ഷിതരായി നാഥൻ വഴിയായ് ഭൂവിൽ 
പാപം നിയതം േമാചി വനീ നാഥൻ മാത്രം. 
 

വി വിതയ്ക്കും നാഥൻ / തിരുവചന ിൻ വി  വിതയ്ക്കാൻ വ . 
വയലിനു പകരം ഹൃദയനില ൾ നല് കുക നി ൾ. 
 

നാഥൻ െമാഴിയും നാദം / ഭാഗയ്വുമുയിരും കരുണയുമുലകിൽ തൂകും 
ശരണവുമനിശം കൃപയുമിേതകും മനുജനു േമാദാൽ. 
 

ആശ്രയമവനിൽ േചർക്കും / വിശവ്ാസികേളാ ഭാഗയ്ം നിയതം ചൂടും 
aവെനാരുനാളിൽ മൃതനായാലും ജീവൻ േനടും. 
 

ആശ്രിതെരയാ നാഥൻ / ൈകെവടിയിലല് കാ രുളീടും നിതയ്ം 
പാപാ ിതരായ് aവരിെലാരാളും മൃതിയടയിലല്. 
 

ൈദവകുമാരൻ ഭൂവിൽ / മാനവനായി തിരുവവതാരം െചയ്തു 
കനയ്കയിൽ നി വെനാരുനാളിൽ ജാതനുമായി. 
 

േരാഗം സദയം നീക്കി / മൃതരിൽ ജീവൻ പുനരവേനകി േമാദാൽ 
പുനരു ാനം െചെയ്താരു നാഥൻ സവ്ർഗം പൂകി. 
 

റൂഹാെയയാ നാഥൻ / ശിഷയ്ർേക്കകി ശിക്ഷണേമകി േചലിൽ 
ശിക്ഷണേമകാൻ സദയമയ  ദിശകളിെലലല്ാം. 
 

േയാഹ ാൻ തൻ സാക്ഷയ്ം /  
 സുവിേശഷകനാം ലൂക്കാ / സുവിേശഷകനാം മർേക്കാസ് ... 
aനുഭവമധുനാ വിവരിക്കു  േകൾക്കാൻ 
െചവിയു വേനാ േക  ഫല ൾ നല് കീടെ . 
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സവ്ർഗം പൂകാൻ േപാരും / വാതിലിതേലല്ാ വഴിയുമിതേലല്ാ നിതയ്ം 
ഈ വഴിേപായാൽ aപകടെമേനയ് രാജയ്ം േനടാം. 
 

മൃതരീ ശ ം േകൾക്കിൽ / ജീവൻ േനടും സവ്ർഗം പൂകും േചലിൽ 
iതു നിരസിക്കിൽ ജീവി വരും മൃതരായ് തീരും. 

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

 
(കാർമികൻ പ്രദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിേലക്കു േപാകുേ ാൾ 
ക ി  തിരികളുമായി ര  ശുശ്രൂഷികൾ iരുവശ ം 
നിൽക്കു . സഹായി മു ിൽ ധൂപാർ ന നട . സല്ീവ വഹി 
ക്കു  സഹായി കാർമികെ  വലതുവശ  നില്ക്കു . കാർമി കൻ 
താ  സവ്ര ിൽ െചാലല്ു ). 
 
കാർമി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, നിെ  നിയമ ിൽ ǌ െള 

ാനികളാക്കണേമ. നിെ  ാന ാൽ ǌ ളുെട മനസിെന 
ജവ്ലി ിക്കണേമ. നിെ  സതയ് ാൽ ǌ ളുെട ആ ാക്കെള 
വിശു ീകരിക്കണേമ. a െന ǌ ൾ eേ ാഴും നിെ  വചന 

ൾ പാലിക്കു വരും കല്പനകൾ aനുസരിക്കു വരുമാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. ആേ ൻ. 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവംനി  പരിശു  സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം. 
 

കാർമി: സമാധാനം + നി േളാടുകൂെട. 
 

സമൂഹം: a േയാടും a യുെട ആ ാേവാടുംകൂെട. 
 

കാർമി: വിശു  ... aറിയി  ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട 
പരിശു  സുവിേശഷം. 
 

സമൂഹം: ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി. 
 

 (വായന തീരുേ ാൾ) 
 

സമൂഹം”: ന െട കർ ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി. 
 

(മദ്ബഹയുെട വിരിയിടു . 
പ്രസംഗമുെ ിൽ ആ സമയ ് eലല്ാവരും iരിക്കു .  
കാേറാസൂസായുെട സമയ ് eലല്ാവരും നില്ക്കു ). 
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കാേറാസൂസാ 
(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ) 

 

മരി വരുെട ഓർമ - േപജ്  81 
മംഗളവാർ ക്കാലം - േപജ്  82 
പിറവിക്കാലം - േപജ് 84 
ദനഹാക്കാലം / ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ്  85 
േനാ കാലം - േപജ്  87 
uയിർ കാലം - േപജ്  89 

 പുതുǌായർ (uയിർ  ര ാംǌായർ) - േപജ്  90 
 സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ (uയിർ ് ആറാംവയ്ാഴം) - േപജ്  92 

ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 94 
 പ ക്കു ാ തിരുനാൾ (o ാംǌായർ) - േപജ്  94 
 പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ (ര ാംǌായർ) - േപജ്  96 
 പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (ര ാംവയ്ാഴം) - േപജ്  98 
 തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ (മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  100 

ൈക ാക്കാലം - േപജ് 102 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ - േപജ്  103 
പ ിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 105 
 

രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ (ഓഗ ് 6) - േപജ് 107 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ച (െസപ് ംബർ  14) - േപജ് 108 
 

മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ (പിറവി ര ാംെവ ി) - േപജ് 110 
മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15) - േപജ്  112 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) - േപജ്  114 
aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ്  116 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ - േപജ്  118 
 
യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ (മാർ ് 19, േമയ്  1) - േപജ്  119 
വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ (ദനഹ o ാംെവ ി) - േപജ്  121 
പേത്രാസ്  പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ (ദനഹ ര ാംെവ ി) -േപജ്  123 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ്  124 
ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ (ൈക ാ o ാംǌായർ) - േപജ്  126 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ (ദനഹ മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  128 
വിശു  e ാേനാസ്  (ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസം. 26) - േപജ്  130 
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ്  132 
 
വിശു  aൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ്  133 
വിശു രുെട തിരുനാൾ (uയിർ ് o ാംെവ ി) - േപജ്  135 
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നിനിേവ uപവാസം (വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ്) - േപജ്  137 
 

ജൂബിലി - േപജ്  139 
iടവകദിനം - േപജ്  140 

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

oരുക്കശുശ്രൂഷ 
(മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവ രണ) 

 

(കാേറാസൂസയുെട സമയ  കാർമികൻ ധൂപകലശം വഹിക്കു  
ശുശ്രൂഷിേയാടുകൂെട വലതുവശ  uപപീഠ ി േലക്കു േപായി 
താെഴക്കാണു  പ്രാർഥന െചാലല്ിെക്കാ ്  കാസ eടു  ശുശ്രൂഷി 
യുെട േനേര തിരി  റൂ  െചയയ്ുകയും ശുശ്രൂഷി aതിെന ധൂപിക്കു 
കയും െചയയ്ു ). 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ പരിമളസസയ് ളുെടയും സുഗ  
ദ്രവയ് ളുെടയും നാഥാ, വാ ാനേപടക ിെ  താത്കാലിക കൂടാ 
ര ിൽ േശ്ര പുേരാഹിതനായ aഹേറാെ  കാസെയ e തു 
േപാെല ഈ കാസെയയും a  സുഗ പൂരിതമാക്കണേമ. പിതാ 
വിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ 
ആേ ൻ. 
 

(കാസായിൽ വീ ം െവ വും oഴി െകാ ്) 
കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കാസായിൽ aവി 
ടുെ  aമൂലയ്മായ തിരുരക്തം oഴിക്കെ ടു . പിതാവിെ യും + 
പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ. 
   പടയാളികളിൽ oരുവൻ വ  ന െട കർ ാവിെ  തിരുവിലാ 
വിൽ കു ംെകാ  കു ി. uടെന രക്തവും െവ വും പുറെ . 
aതുക  ആൾതെ  സാക്ഷയ്െ ടു ിയിരിക്കു . ആ സാക്ഷയ്ം 
സതയ്വുമാകു . പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവി 
െ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ. 
   വീ  െവ േ ാടും െവ ം വീ ിേനാടുംകൂടി കലർ െ  
ടു . പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ 

ിൽ, ആേ ൻ. 
 

(iടതുവശെ  േബസ്ഗസായിൽ െച  പീലാസാ ധൂപി  
െകാ  െചാലല്ു ) 
   കർ ാവായ ൈദവേമ, വാ ാനേപടക ിെ  താത്കാലിക 
കൂടാര ിൽ േശ്ര പുേരാഹിതനായ aഹേറാെ  പീലാസെയ 
e തുേപാെല ഈ പീലാസെയയും സുഗ പൂരിതമാക്കണേമ. 
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പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ 
ിൽ, ആേ ൻ. 

 

(a െമടു  പീലാസെയ ആശീർവദി െകാ ്) 
ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരംെകാ ് ഈ 
പീലാസ റൂ ാ െചയയ്െ ടു . പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരി 
ശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ. 
 

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

മരി വരുെട ഓർമ 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും വിശവ്ാസേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ നിേ ാടു ǌ ൾ യാചിക്കു " e േപ 
ക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, നിേ ാടു ǌ ൾ യാചിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദിസാവഴി സവ്ർഗരാജയ് ിന്  aവകാശിയാവു കയും / 
മരണംവഴി ǌ ളിൽനി ം േവർപിരിയുകയും െചയ്ത ǌ  ളുെട 
സേഹാദരെന (സേഹാദരിെയ / സേഹാദര െള) / നിതയ്ഭാഗയ് ിൽ 
േചർക്കണെമ ് . 
 

ശുശ്രൂഷി: ശു ീകരണ ല ിൽ സ ടമനുഭവിക്കു  ǌ ളുെട 
സേഹാദര െള / നിതയ്ാശവ്ാസമരുളി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് . 
 

ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവ െളക്കുറി  / മരി വരുെട കട 
ൾ േമാചിക്കാൻ കരുണയു ാകണെമ ് . 

 

ശുശ്രൂഷി: u ാനം പ്രതീക്ഷി  മരണമട  ǌ ളുെട സേഹാദര 
െള / മിശിഹായുെട uയിർ ിെ  മഹതവ് ിൽ പ കാരാക്കണ 

െമ ് . 
 

ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട ശരീരരക്ത ളാൽ പരിേപാഷി ിക്കെ  
വരും / മരണനിദ്ര പ്രാപി വരുമായ ǌ ളുെട സേഹാദര െള നിതയ് 
ജീവൻ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്. 
 

ശുശ്രൂഷി: സൂരയ്െന െവലല്ു  േശാഭേയാെട / ǌ ളും aവസാന വിധി 
ദിവസ ിൽ uയിർെ ഴുേ ല്ക്കാൻ വരം തരണെമ ് . 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാകാരംഭം മുതൽ നീതിമാ ാർക്കായി സ മാക്കിയിരി 
ക്കു  സവ്ർഗഭാഗയ് ിൽ / ǌ ളും e ിേ രാൻ iടയാക്കണ 
െമ ് . 
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a േയാടു ǌ ൾ വിന 
യപൂർവം പ്രാർഥിക്കു . a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കണേമ. 
ǌ ളുെട മരി വരുെട കട ൾ ക്ഷമിക്കുകയും / aവെര നിതയ്മഹതവ് 
മണിയിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

മംഗളവാർ ക്കാലം 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ  പാപംമൂലം aധഃപതി  മനുഷയ്ർക്കു / രക്ഷക 
നായി വാ ാനം െചയയ്െ  മിശിഹാേയ / ǌ ൾക്കു പാപേമാചനവും 
രക്ഷയും നല് കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പൂർവപിതാക്ക ാർ പ്രതയ്ാശേയാെട പാർ ിരു  മിശി 
ഹാെയ / കൃപാവര ൾ നല് കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌ ളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി 
ഹാെയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ് 
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പൂർവപിതാക്ക ാരിലൂെടയും പ്രവാചക ാരിലൂെടയും / രക്ഷക 
നായ മിശിഹാെയ സവ്ീകരിക്കാൻ / ജനഹൃദയ െള സ മാക്കിയ 
കർ ാേവ / ഈ മംഗളവാർ ക്കാല ിൽ / a തെ  ǌ ളുെട 
ഹൃദയെ യും oരുക്കണെമ ് / a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സവ്ർഗ ിെ  കവാടം ǌ ൾക്കു തുറ തരാൻ / മനു 
ഷയ്നായി aവതരി  മിശിഹാേയ / നിെ  ആഗമനം പ്രേഘാഷി 
ക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വംശെ  മഹതവ്ണിയി  മിശി 
ഹാേയ / ǌ ളുെട കുടുംബ െള നിതയ്േ ഹൈചതനയ് ാൽ ധനയ് 
മാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
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കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, തിക  പ്രതയ്ാശേയാടുകൂടി / a  
യുെട തിരുക്കുമാരെ  പിറവി ിരുനാളിെനാരു  / ǌ ളുെട 
പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. aേ ക്കു പ്രിയ രമായവ െചയയ്ാനും / തയ്ാഗ 
പൂർണമായ ജീവിത ിലൂെട / ǌ ളുെട ഹൃദയ ളിൽ മിശിഹായ്ക്കു 
വഴിെയാരുക്കാനും സഹായിേക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

പിറവിക്കാലം 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / മനുഷയ്നായി പിറ  മിശിഹാെയ ധയ്ാനി െകാ  / 
"ൈദവേമ, ǌ ൾ a െയ തിക്കു " e ് ഏ പറയാം. 
 

സമൂഹം: ൈദവേമ, ǌ ൾ a െയ തിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: വിനീതരായ ആ ിടയെരയും വി ാനികളായ ശാ  
െരയും / ദിവയ്ശിശുവിെ  സവിധ ിേലക്കു നയി  ൈദവേമ, 
 

സമൂഹം: ǌ ൾ a െയ തിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  തിരുക്കുമാരെ  മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / eളിമയുെടയും 
ദാരിദ്രയ് ിെ യും മാതൃക കാ കയും / സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും 
നല് കി / േലാകെ  aനുഗ്രഹിക്കുകയുംെചയ്ത ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: പാപംമൂലം aടയ്ക്കെ  പറുദീസായുെട വാതിൽ തുറ  തരു 
തിനും / മനുഷയ്ശരീരെമടു  ǌ ളുെട പാപ ൾക്കു പരിഹാരം 

െചയയ്ു തിനും / a യുെട പ്രിയസുതെന aയ  ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  ഏകജാതനിൽ വിശവ്സിക്കു  ഏവരും നശി  
േപാകാെത / aവർക്കു നിതയ്ജീവനു ാേക തിന് / aവെന 
നല് കാൻ തക്കവിധം / േലാകെ  aത്രമാത്രം േ ഹി  ൈദവേമ,  
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ  േവഷം ധരി  കാലിെ ാഴു ിൽ പിറ  ദിവയ് 
സുതൻവഴി / പതിതെരയും പാവെ വെരയും ത ിേലക്കടു ി  
ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌ ളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി 
ഹാെയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും 
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േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ  
െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ 
നല് കി aനുഗ്രഹിക്കു  ൈദവേമ. 
 

സമൂഹം: ǌ ൾ a െയ തിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ൈദവികജീവനിൽ ǌ െള പ കാ 
രാക്കാൻ / a യുെട തിരുക്കുമാരെന നല് കിയതിനു / aേ ക്കു 
ǌ ൾ ന ി പറയു . നിതയ്കനയ്കയായ മറിയേ ാടും നീതിമാ 
നായ യൗേസ ിേനാടും / വിനീതരായ ആ ിടയേരാടും േചർ  / 
ǌ ളും ദിവയ്ൈപതലിെന സവ്ീകരി ് ആരാധിക്കു . ൈദവമ 
ക്കൾക്ക് uചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ. 
മനുഷയ്ാവതാര ാൽ ധനയ്രായ ǌ ളുെട ചി യിലും പ്രവൃ ി 
യിലും / മിശിഹാ aവതീർണനാകാൻ aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

ദനഹാക്കാലം 
ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6)  

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
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നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു  e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായ നിെ  
ഏ പറയാൻ / സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപംധരി  മിശിഹാേയ / വിനീ 
തമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... 
േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സകല നീതിയും പൂർ ിയാക്കാൻ / േയാഹ ാനിൽനി  
മാേ ാദീസ സവ്ീകരി  മിശിഹായുെട കല്പനകൾ / വിശവ് താപൂർവം 
പാലി െകാ  / ൈദവഹിത ിനു പൂർണമായി കീഴവ്ഴ ാൻ / 
ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േയാർദാനിൽനി  െവളിെ ടു െ  / ത്രീൈതവ്കരഹ 
സയ് ിെ  കൂ ായ്മെയ മാതൃകയാക്കി / ൈക്ര വജീവിതം നയിക്കാൻ 
iടയാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  പ്രകാശമായ മിശിഹായിലൂെട ലഭി  വിശവ്ാ 
സ ിൽ വളരാനും / സത്പ്രവൃ ികൾ െചയ്തുെകാ ് aവിടുെ  
മഹതവ്െ ടു ാനും /aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ, േലാകരക്ഷയ്ക്കായി മനുഷയ് നായി 
aവതരിക്കുകയും / മാേ ാദീസവഴി നിെ  മഹതവ്ം ǌ ൾക്കു 
െവളിെ ടു കയും െചയ്തേലല്ാ. ദനഹാക്കാല ിൽ ǌ ൾ ആ ാ 
വിെ  വരദാന ളാൽ നിറയെ . മാേ ാദീസയുെട ഫല ൾ ധാരാള 
മായി പുറെ ടുവിക്കാനും / നിനക്കു സജീവസാക്ഷയ്ം വഹിക്കാനും 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
േനാ കാലം 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ" e േപ 
ക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിനാൽ വന ിേലക്കു നയിക്കെ ടുകയും / 
നാല്പതുരാവും നാല്പതു പകലും തപസനു ിക്കുകയുംെചയ്ത കർ ാേവ / 
തപസിെ യും പ്രായ ി ിെ യും aരൂപിയാൽ / ǌ െള നിറ 
യ്ക്കണെമ   നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  പാപ ൾ നീക്കു  ദിവയ്കു ാടായ മിശി 
ഹാെയ / ǌ ളുെടയും മ വരുെടയും പാപ ൾക്കു പരിഹാരമനു 
ിക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 

 

ശുശ്രൂഷി: േ ഹ ിെ  ബലിവ വായ മിശിഹാേയ / ǌ ളുെട 
ശരീരെ യും aതിെ  ദുർവാസനകെളയും / a േയാടുകൂടി ക്രൂശിക്കു 
തിനു / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: സാ ാെന പരാജയെ ടു ി / ǌ ൾക്കു മാതൃകയും 
മേനാൈധരയ്വും നല് കിയ മിശിഹാേയ / പ്രേലാഭന െള aതിജീവി 
ക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും മാർഗ ിലൂെട 
ǌ െള നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) 
പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ 
ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മ ് aജപാലകെരയും / സമൃ  
മായി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, േലാകപാപ ളുെട പരിഹാരമായ / 
മിശിഹായുെട സഹനജീവിതേ ാടു േയാജി െകാ ്  / ആ വിശു 
ീകരണ ിനായി യ ിക്കു  / a യുെട സഭെയ കാരുണയ്പൂർവം 

കടാക്ഷിക്കണേമ. കുരിശുകൾ സേ ാഷേ ാെട വഹി െകാ ്  / 
a യുെട തിരുക്കുമാരെ  ബലിജീവിതം തുടരാൻ ǌ െള ശക്ത 
രാക്കണേമ.  യഥാർഥമായ പ്രാർഥനാൈചതനയ്വും സേഹാദര 
േ ഹവും / ആ പരിതയ്ാഗവും പുലർ ിെക്കാ ്  / ഈ േനാ കാലം 
ഫലദായകമാക്കാൻ / ǌ െള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.  
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സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

uയിർ കാലം 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ" e ്  
aേപക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / a യുെട 
പുനരു ാന ിൽ ആന ിക്കു  ǌ െള / a കാര ിൽനി  
പ്രകാശ ിേലക്കും / aസതയ് ിൽനി  സതയ് ിേലക്കും / മരണ 

ിൽനി  മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും ആനയിക്കണെമ   / നിേ ാടു 
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിഹാസ ിെ  aടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരു ാനം 
വഴി മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ / ǌ ളുെട 
ശരീരെ  aതിെ  ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കാനും / ആ  
സമർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ ാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ   / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാന ിെ  മഹതവ് ിേലക്കു / ൈദവജനെ  
നയിക്കു തിനു  പരിശ്രമ ളിൽ / ǌ ളുെട aജപാലക ാെര 
സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കണെമ   / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും / സതയ്െ  
പ്രതി പീഡയനുഭവിക്കു വരും / a യുെട മഹതവ്പൂർണമായ u ാ 
നെ യും / aവർണനീയമായ സവ്ർഗഭാഗയ്െ യും ഓ ർ െകാ ്  / 
നലല് ഓ ം ഓ ടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും വരംതരണെമ   / 
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദിവയ്ബലിയിൽ സജീവമായി പെ ടുക്കാനും / ǌ ളുെട 
ജീവെ യും uയിർ ിെ യും കാരണമായ / തിരുശരീരരക്ത ൾ 
േയാഗയ്തേയാടുകൂടി സവ്ീകരിക്കാനും / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്  / 
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാന ിെ  മഹതവ് ിേലക്കു ൈദവജനെ  നയി 
ക്കു തിനു  പരിശ്രമ ളിൽ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... 
േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ 
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േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 

പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / 
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: മരണെ  ജയി ടക്കിയ മിശിഹാേയ / നിെ  സഭയിൽ സദാ 
സ ിഹിതനായി / നവജീവൻ െകാ ്  aതിെന നിറയ്ക്കണേമ. നിെ  
പുനരു ാന ിൽ പ ാളികളാകാൻേവ ി / നിെ  ബലിജീവിത 

ിൽ ǌ െള സഹകാരികളാക്കണേമ. നിെ  സമാധാനവും 
ശാ ിയും / ǌ ളുെട സമൂഹ ിലും കുടുംബ ളിലും / മനുഷയ്വർഗം 
മുഴുവനിലും / നിര രം വസിക്കാൻ iടയാക്കുകയും െചയയ്ണേമ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

പുതുǌായർ 
(uയിർ കാലം ര ാംǌായർ)  

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / a യുെട 
പുനരു ാന ിൽ ആന ിക്കു  ǌ െള / a കാര ിൽനി  
പ്രകാശ ിേലക്കും / aസതയ് ിൽനി  സതയ് ിേലക്കും / മരണ 

ിൽനി  മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും ആനയിക്കണെമ   / നിേ ാടു 
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിഹാസ ിെ  aടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരു ാനം 
വഴി മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ / ǌ ളുെട 
ശരീരെ  aതിെ  ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കാനും / ആ  
സമർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ ാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ   / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും / സതയ്െ  
പ്രതി പീഡയനുഭവിക്കു വരും / a യുെട മഹതവ്പൂർണമായ u ാ 
നെ യും / aവർണനീയമായ സവ്ർഗഭാഗയ്െ യും ഓ ർ െകാ ്  / 
നലല്ഓ ം ഓ ടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും വരംതരണെമ   
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "eെ  കർ ാേവ, eെ  ൈദവേമ," e ദ്േഘാഷി  
െകാ  / മിശിഹായിലു  വിശവ്ാസം പ്രഖയ്ാപി  / ǌ ളുെട പിതാ 
വായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയേ ാെല, വിശവ്ാസം ഏ പറയു തിനും / 
aവിടുേ ക്കു സജീവസാക്ഷികളാകു തിനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായിലു  വിശവ്ാസം പ്രേഘാഷിക്കു തിനു / ധാരാളം 
ൈദവവിളികൾ നല് കി / ǌ ളുെട സഭെയ ധനയ്മാക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസയിലൂെട ǌ ൾക്കു ലഭി  / നവജീവെന aനു 
രിക്കു  ഈ പുതുǌായർ / ǌ ളുെട ൈക്ര വജീവിതനവീ 

കരണം ൈകവരിക്കാൻ / പ്രേചാദനമാകണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട തിരുവു ാന ിലൂെട / ജനപദ ൾക്കു ലഭി  
സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും / aവരുെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 
നിലനില്ക്കാൻ സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാന ിെ  മഹതവ് ിേലക്കു ൈദവജനെ  
നയിക്കു തിനു  പരിശ്രമ ളിൽ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
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മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 

പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ / മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാ 
യുെട u ാനാനുഭവം aനു രിക്കു  ǌ ൾ / വിശവ്ാസനവീകരണം 
വഴി / നിെ  u ാന ിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. 
മാേ ാദീസയിലൂെട സഭാസമൂഹ ിൽ aംഗ ളായി ീർ  ǌ  
ളിൽ / േ ഹവും ഐകയ്വും പുലരാൻ iടയാക്കണേമ. സകല ി 
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം)  

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / a യുെട 
പുനരു ാന ിൽ ആന ിക്കു  ǌ െള / a കാര ിൽനി  
പ്രകാശ ിേലക്കും / aസതയ് ിൽനി  സതയ് ിേലക്കും / മരണ 

ിൽനി  മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും ആനയിക്കണെമ   / നിേ ാടു 
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിഹാസ ിെ  aടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരു ാനം 
വഴി മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ / ǌ ളുെട 
ശരീരെ  aതിെ  ദുരാശകേളാടുകൂടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കാനും / ആ  
സമർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ ാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും / സതയ്െ  
പ്രതി പീഡയനുഭവിക്കു വരും / a യുെട മഹതവ്പൂർണമായ u ാ 
നെ യും / aവർണനീയമായ സവ്ർഗഭാഗയ്െ യും ഓ ർ െകാ ്  / 
നലല്ഓ ം ഓ ടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും / വരം തരണെമ   
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സകല ിെ യും aധിനാഥനായ കർ ാേവ / ǌ  െളയും 
ǌ ൾക്കു വെയയും നിനക്കു സമർ ിക്കാൻ / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ശിഷയ്രുെട സാ ിധയ് ിൽ സവ്ർഗാേരാഹണംെചയ്ത 
കർ ാേവ / നിെ  സാ ിധയ്ം aനുഭവിക്കാനും / സവ്ർേഗാ ഖമായി 
ജീവിക്കാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  മരണ ിെ യും u ാന ിെ യും സാക്ഷികളാ 
കാൻ ǌ െള വിളി  കർ ാേവ / രക്ഷാകരമായ സുവിേശഷം ǌ  
ളുെട ജീവിതസാഹചരയ് ളിൽ പ്രേഘാഷിക്കാൻ / ǌ െള പ്രാ  
രാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാന ിെ  മഹതവ് ിേലക്കു ൈദവജനെ  
നയിക്കു തിനു  പരിശ്രമ ളിൽ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ 
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െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾനല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: സവ്ർഗാേരാഹണംെചയ്തു പിതാവിെ  വലതുഭാഗ ് uപവി 
നായ കർ ാേവ / നിെ  രക്ഷാകരമായ സാ ിധയ്ം / e ം 

aനുഭവിക്കാൻ ǌ ൾക്ക് iടയാക്കണേമ. ǌ ൾ നിെ  u ാന 
ിെ  സാക്ഷികളായി ജീവി  / സവ്ർഗീയമഹതവ് ിനു aർഹരാ 

കാനും / നിെ  മാതൃകയനുസരി  ǌ ളുെട ചി കെളയും പ്രവർ  
ന െളയും രൂപെ ടു ാനും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
ശല്ീഹാക്കാല ം പ ക്കു ാതിരുനാളിലും 
(പ ക്കു ാ: ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂടി / 
"പരിശു ാ ാേവ eഴു ിവരണേമ" e  പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: പരിശു ാ ാേവ, eഴു ിവരണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: പ ക്കു ാതിരുനാളിൽ ശല്ീഹ ാരുെടേമൽ / തീനാവുകളുെട 
രൂപ ിൽ iറ ിവ  / സുവിേശഷം aറിയിക്കാൻ aവെര ശക്തി 
െ ടു ിയ പരിശു ാ ാേവ / േലാകെമ ം വചനം പ്രേഘാഷി 
ക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കു തിന് eഴു ിവരണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: വരദാന ളാൽ ശല്ീഹ ാെര സ രാക്കിയ പരിശു ാ 
ാേവ, ǌ െളയും കൃപാവര ൾനല് കി aനുഗ്രഹിക്കു തിന് / 

eഴു ിവരണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാനായി / 
ശിഷയ് ാെര ശക്തിെ ടു ിയ പരിശു ാ ാേവ / ǌ ളുെട പരി 
ശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... 
േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു  eലല്ാ 
വെരയും ആ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കു തിന് eഴു  
ിവരണേമ. 

 

ശുശ്രൂഷി: വിശു  കൂദാശകളിലൂെട / ൈദവികജീവൻനല് കു  പരിശു 
ാ ാേവ / കൗദാശിക ജീവിത ിലൂെട / ǌ ൾ വിശു ിയിൽ 

വളരു തിന് eഴു ിവരണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: പീഡന ളിലും േകല്ശ ളിലും ശല്ീഹ ാർക്കു പ്രതയ്ാശയും 
ൈധരയ്വും പ്രദാനംെചയ്ത പരിശു ാ ാേവ / ജീവിതേകല്ശ ളുെട 
മേധയ് വസിക്കു  ǌ ൾക്കു / പ്രതയ്ാശയും ൈധരയ്വും നല് കു തിന് 
eഴു ിവരണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെ  വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ 
സഹായിക്കു  പരിശു ാ ാേവ / a യുെട ദാന ൾ സമൃ മായി 
നല് കു തിന് eഴു ിവരണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: പരിശു ാ ാവിെന നല് കി സുവിേശഷൈചതനയ്ംെകാ  
ശല്ീഹ ാെര നിറ  കർ ാേവ / ഈ ദിവയ്ാ ാവിെ  ദാന ൾ 
ǌ ളുെട സമൂഹ ിലും വർഷിക്കണേമ. a െന ǌ െളലല്ാവരും 
മിശിഹായ്ക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു  േപ്രഷിതരാകെ . പര രേ ഹ 

ിലും ഐകയ് ിലും ǌ ൾ വളരുകയും / aവിടുെ  aനുയായി 
കൾക്കു േയാഗയ്മാംവിധം വയ്ാപരിക്കുകയും െചയയ്െ . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 

(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു  e രുളിെ യ്ത 
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി െകാ  / 
നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / 
ശിഷയ് ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
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മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു  eലല്ാവെരയും / 

ആ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെ  വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: u ിതനായ മിശിഹായിൽ മാത്രമാണു രക്ഷ e  
സൈധരയ്ം പ്രഖയ്ാപി  ശല്ീഹ ാെരേ ാെല / ആ സമർ ണ ി 
ലൂെട സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്ക 
ണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിലാെണ ിലും aതിെ  വശീകരണ ൾക്കു 
വഴിെ ടാെത / ൈദവേ ഹ ിലും മനുഷയ്േ ഹ ിലും ജീവി  / 
മ വർക്കു പ്രേചാദനവും മാതൃകയുമായി ീരാൻ സഹായിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
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കാർമി: കർ ാേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ / വിനയപൂർവം a  
േയാടു ǌ ൾ യാചിക്കു . ശല്ീഹ ാെരേ ാെല u ിതനായ മിശി 
ഹാെയ aനുഭവി റിയു തിനും / രക്ഷയുെട സേ ശം േലാകെമ ം 
aറിയിക്കു തിനും / ൈദവേ ഹവും സേഹാദരേ ഹവും നിറ  
സഭാസമൂഹ ൾക്കു രൂപം െകാടുക്കു തിനും / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക 
ണേമ. eലല്ാ മനുഷയ്രും മിശിഹാെയ രക്ഷകനായി ഏ പറയു  
തിനും / വിശവ്ാസവും മാേ ാദീസയും സവ്ീകരി  / സഭയിൽ aവി 
ടുെ  മഹതവ്െ ടു തിനും iടവരെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു 
ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.  

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ 

(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു  e രുളിെ യ്ത 
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി െകാ  / 
നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / 
ശിഷയ് ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു  eലല്ാവെരയും / 

ആ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെ  വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പിതാവിന് ഏ ം സവ്ീകാരയ്ബലിയായി സവ്യം സമർ ി  
കർ ാേവ / നിെ  ബലിേയാടുേചർ  ǌ ളുെട ജീവിതം മുഴുവനും / 
ൈദവ ിനു പ്രീതികരമായ ബലിയായി aർ ിക്കാൻ / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്രക്ഷയ്ക്കുേവ ി ശരീരം വിഭജിക്കുകയും / രക്തം ചി  
കയുംെചയ്ത മിശിഹാേയ / മ വർക്കുേവ ി സവ്യം സമർ ിക്കാൻ / 
ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവെ  a മായ മിശിഹാേയ / നിെ  ശരീരം ഭക്ഷിക്കു 
കയും / രക്തം പാനംെചയയ്ുകയും െചയയ്ു  ǌ െള / സവ്ർഗീയവിരു 
ിൽ പ ാളികളാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 

 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ / a യുെട പ്രിയപുത്രെ  തിരു 
ശരീരരക്ത ൾ / ഭക്ഷണപാനീയ ളായി a  ǌ ൾക്കു നല് കി. 
നിതയ്ജീവൻ പ്രദാനംെചയയ്ു  ഈ ബലിയിൽ സംബ ി ് / aവി 
ടുെ  ശരീരരക്ത ൾ േയാഗയ്തേയാെട സവ്ീകരിക്കാനും / aേ ക്കു 
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തിയും കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കാനും / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു  e രുളിെ യ്ത 
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി െകാ  / 
നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / 
ശിഷയ് ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു  eലല്ാവെരയും / 

ആ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെല വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "aധവ്ാനിക്കു വരും ഭാരം വഹിക്കു വരുമായ നി ൾ 
eലല്ാവരും eെ  പക്കൽ വരുവിൻ, ǌാൻ നി െള 
ആശവ്സി ിക്കാം" e രുളിെ യ്ത കർ ാേവ / ഹൃദയശാ തേയാടു 
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കൂടി േകല്ശ ൾ സഹിക്കാനും / നി ിൽ ആശവ്ാസം േതടാനും / 
ǌ െള പഠി ിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്മക്കേളാടു  aന േ ഹ ാൽ / കുരിശിൽ രക്തം 
ചി ിയ കർ ാേവ / ദരിദ്രർക്കും സമൂഹ ിൽ aവഗണന aനുഭ 
വിക്കു വർക്കും / aനുക യും േ ഹവും നല് കാൻ / ǌ െള ശക്ത 
രാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിശവ്സിക്കു വർ രക്ഷപ്രാപിക്കുെമ  ǌ െള പഠി ി  
കർ ാേവ / വിശവ്ാസ ിൽ വളരാനും / നിതയ്രക്ഷയുെട കിരീടം 
േനടാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രെ  ജീവിതവും 
മരണവുംവഴി / a യുെട aന േ ഹെ  ǌ ൾക്കു െവളിെ ടു 

ിയേലല്ാ. a േയാടു  േ ഹ ിൽ aനുദിനം വളരാൻ / 
a യുെട കൃപാവരം ǌ ൾ യാചിക്കു . ദിവയ്േ ഹ ിെ  ഫല 
മായ ശാ ിയും സമാധാനവും aനുഭവിക്കാൻ / ǌ ൾക്കിടയാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 
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ൈക ാക്കാലം 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ / നിെ  ദിവയ്രക്ത ാൽ നീ 
വീെ ടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ി 
ക്കെ ടുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു / പ്രയാസ െളയും eതിർ കെളയും േനരിടു 
തിനും / നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും / ശക്തി 

നല് കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും / aവളുെട പ്രവർ ന  ളിൽ 
കഴിവിെനാ  പ ാളികളാകാനുമു  സ നസ് / നിെ  ജന ിനു 
നല് കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നിെ  ആദർശ ൾെക്കാ  സതയ്സഭെയ ധീരമായി 
നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാ 
െയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബി 
ഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും 
േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാ 
ലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസ ിൽ / aവെയ പരിരക്ഷിക്കണ 
െമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / 
ശിഷയ് ാെര നിേയാഗി  കർ ാേവ / ശല്ീഹ ാരും പ്രവാചക ാരുമാ 
കു  aടി ാന ിേ ൽ പണിയെ ിരിക്കു  സഭയിൽ / യഥാർഥ 
േപ്രഷിതരാകാൻ ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ൈദവവിളിക്കനുസൃതമായി സുവിേശഷേവലെചയ്തു / നീതിമാ 
ാേരാെടാ ം സവ്ർഗഭാഗയ് ിന് aർഹരാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്ര 

ഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ൈദവരാജയ് ിനു സാക്ഷികളായി ീർ  / മിശിഹായിൽ 
േലാകെ  നവീകരിക്കാൻ / ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: േപ്രഷിതപ്രവർ ന ളിൽ ǌ ൾക്കു ാകു  eതിർ  
കെളയും പ്രതിബ െളയും / പ്രതയ്ാശേയാെട തരണം െചയയ്ാൻ 
ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌ െള വിളി  
കർ ാേവ / സഭേയാടു േചർ ് ഏകമനസായി േപ്രഷിതേവല 
െചയയ്ാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ. വിശു ിേയാടും തീക്ഷ് ണത 
േയാടുംകൂടി സഭയിൽ ശുശ്രൂഷെചയയ്ാനും / നിെ  മഹതവ്െ ടു ാനും / 
േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േസവനമനു ിക്കു  eലല്ാവെരയും aനുഗ്രഹി 
ക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ  

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ" e േപ 
ക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രമാണ െളയും പ്രവാചക ാെരയും സമാദരിക്കുകയും / 
eലല്ാ നിയമ ളും പൂർ ിയാക്കുകയുംെചയ്ത മിശിഹാേയ / ǌ ളുെട 
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േമലധികാരികളിൽ a െയ ദർശിക്കാനും / aവരുെട ആ കൾ 
aനുസരിക്കാനും / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ   ǌ ൾ aേപക്ഷി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ഏലിയായുെട തീക്ഷ് ണതേയാടും േമാശയുെട ൈധരയ്േ ാടും 
കൂെട / ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്കു ശുശ്രൂഷെചയയ്ാൻ / ǌ െള 
സഹായിക്കണെമ   ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: താേബാർമലയിൽവ  രൂപാ രെ ടുകയും / നിെ  മഹതവ്ം 
ക  ഭീതിപൂ  വ ലശിഷയ് ാെര ൈധരയ്െ ടു കയും െചയ്ത 
കർ ാേവ / വിധിദിവസ ിൽ മഹതവ്പൂർണനായി നീ പ്രതയ്ക്ഷെ  
ടുേ ാൾ / ആന േ ാെട നിെ  eതിേരല്ക്കാൻ / ǌ െള 
േയാഗയ്രാക്കണെമ   നിേ ാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: aക്രമം ൈകെവടി  േ ഹ ിലും സഹിഷ് ണുതയിലും / 
സമാധാന ിെ  മാർഗ ിലൂെട േലാകജനതെയ നയിക്കാൻ / 
രാഷ് ട്ര ലവ ാെര പഠി ിക്കണെമ   / നിേ ാടു ǌ ൾ aേപ 
ക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: െതരെ ടുക്കെ  ജനെ  വാ ാന ിെ  നാ ിേലക്കു 
േമാശ നയി തുേപാെല / സവ്ർഗീയഭവന ിേലക്കു ǌ െള നയി 
ക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ് 
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട u ാനവും പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ / നീ 
കുരിശടയാളേ ാടുകൂെട വാനേമഘ ളിൽ ആഗതനാകുേ ാൾ / 
നിെ  വലതുഭാഗ  aണിനിരക്കാൻ / ǌ െള aർഹരാക്കണ 
െമ   ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: പ്രവാചക ാരുെട പ്രതീക്ഷയും പഴയനിയമ ിെ  പൂർ ീ 
കരണവുമായ മിശിഹാേയ / ൈദവദൂത ാരാൽ പരിേസവിതനായി / 
കുരിശടയാളേ ാടുകൂെട വാനേമഘ ളിൽ നീ പ്രതയ്ക്ഷനാകുേ ാൾ / 
വിശു േരാെടാ ി  നിെ  eതിേരല്ക്കാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണേമ. നിെ  െപസഹാരഹസയ് ിൽ സജീവമായി പെ ടുക്കു  
ǌ െള / സവ്ർഗരാജയ് ിന്  aവകാശികളാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാെട / തിരുസഭയുെട ഭാവി 
മഹതവ്െ  രി െകാ ്  / "കർ ാേവ നിെ  മഹതവ് ിൽ 
ǌ െള പ കാരാക്കണേമ" e  പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, നിെ  മഹതവ് ിൽ ǌ െള പ കാരാക്ക 
ണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാകാവസാനേ ാളം ǌാൻ നി േളാടുകൂെടയു ായി 
രിക്കും e  വാ ാനമനുസരി  / സഭയിൽ നിര രം വസി  
െകാ ്  / aവെള നിതയ്ഭാഗയ് ിേലക്കു നയിക്കു  കർ ാേവ. 
 

സമൂഹം: നിെ  മഹതവ് ിൽ ǌ െള പ കാരാക്കണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ശല്ീഹ ാരും aവരുെട പിൻഗാമികളുംവഴി / സഭെയ 
സവ്ർഗീയ ജറുസലേ ക്കു സുരക്ഷിതമായി നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) 
െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ 
(... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കു  കർ ാേവ, 
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ശുശ്രൂഷി: സഭെയ േ ഹിക്കുകയും / നിർമല വധുവായിരിക്കാൻ aവ 
ൾക്കുേവ ി തെ െ  ബലിയർ ിക്കുകയും െചയ്ത കർ ാേവ, 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാകസൃ ിക്കു മു തെ  / നിനക്കു ായിരു  മഹതവ് 
ിൽ ǌ ൾ പ കാരാകാൻേവ ി / aനുദിനം ǌ ളുെട 

കുരിശുെമടു  നിെ  aനുഗമിക്കാൻ ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ,  
 

ശുശ്രൂഷി: eലല്ാ ജനപദ ളും നിെ  രക്ഷകനായി ഏ പറയാനും / 
നി ിൽ ശാശവ്ത സമാധാനം കെ ാനും / രക്ഷയുെട aടയാളവും 
സമാധാന ിെ  തുറമുഖവുമായി സഭെയ ാപി  കർ ാേവ, 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: തിരുസഭെയ കള േമശാ  വധുവാക്കി ീർക്കാൻ / കാൽവ 
രിയിൽ ജീവാർ ണംെചയ്ത മിശിഹാേയ / നിെ  ശരീരരക്ത ളാൽ 
പരിേപാഷി ിക്കെ ടു  ഈ സമൂഹ ിൽ നീ പ്രസാദിക്കണേമ. പരി 
ശു ാ ാവിെ  േ ഹ ിൽ നീ പിതാവിേനാടു o ായിരിക്കു തു 
േപാെല / ǌ ളും നി ിൽ o ായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണേമ. 
നിതയ്സൗഭാഗയ്െ  േനാക്കി ാർ ിരിക്കു  ǌ േളവെരയും / നില 
നില്പിെ  വരം നല് കി aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 
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രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ 
(ഓഗ ് 6) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെ  ദിവയ്രക്ത ാൽ നീ 
വീെ ടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ി 
ക്കെ ടുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു / പ്രയാസ െളയും eതിർ കെളയും േനരിടു 
തിനും / നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും / ശക്തി 

നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും / aവളുെട പ്രവർ ന  ളിൽ 
കഴിവിെനാ  പ ാളികളാകാനുമു  സ നസ് / നിെ  ജന ിനു 
നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നിെ  ആദർശ ൾെക്കാ  സതയ്സഭെയ ധീരമായി 
നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാ 
െയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ് 
ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്ര 
ഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: താേബാർ മലയിൽവ  തെ  മഹതവ്ം ശിഷയ് ാർക്കു െവളി 
െ ടു ിയ കർ ാേവ / നിെ േ ാെല സഹന ിെ  മാർഗം പിൻ 
െച  / മഹതവ് ിൽ പ്രേവശിക്കാൻ ǌ െള സഹായിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  മഹതവ്പൂർണമായ രൂപാ രീകരണംവഴി / ശിഷയ് 
ാെര വിശവ്ാസ ിൽ ിരീകരി  കർ ാേവ / ǌ ളുെട aനു 

ദിന ജീവിത ിൽ / നിെ  മഹതവ്പൂർണമായ സാ ിധയ്ം aനുഭവി 
റിയാനും / വിശവ്ാസ ിൽ ആഴെ ടാനും ǌ െള സഹായി 

ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: "iവെനെ  പ്രിയപുത്രനാകു ; iവെന ശ്രവിക്കുവിൻ" e  
സേ ശം സവ്ീകരി  / ജീവിത ിെ  eലല്ാ സാഹചരയ് ളിലും 
സുവിേശഷാനുസൃതം ജീവിക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കൃപയും സതയ്വും നിറ  ഏകജാതെ  മഹതവ്ം / ǌ ൾക്കു 
െവളിെ ടു ിയ േ ഹസ നായ ൈദവേമ / a േയാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കണേമ. സഭയുെട 
ശിരസായ മിശിഹാെയ eലല്ായ്പ്േപാഴും ശ്രവി െകാ ് / aവിടു 
േ ാടു സദൃശയ്രായി ജീവിക്കാനും / ൈദവമക്കളുെട aവകാശം പ്രാപി 
ക്കാനും ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ച 

(െസപ് ംബർ 14) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ഏലിയായുെട തീക്ഷ് ണതേയാടും മൂശയുെട ൈധരയ്േ ാടും 
കൂടി / ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്കു ശുശ്രൂഷെചയയ്ാൻ / സഹായിക്ക 
ണെമ  ǌ ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: താേബാർമലയിൽവ  രൂപാ രെ ടുകയും / നിെ  മഹതവ്ം 
ക  ഭീതിപൂ  വ ലശിഷയ് ാെര ൈധരയ്െ ടു കയും െചയ്ത 
കർ ാേവ / വിധിദിവസ ിൽ മഹതവ്പൂർണനായി നീ പ്രതയ് 
ക്ഷെ ടുേ ാൾ / ആന േ ാെട നിെ  eതിേരല്ക്കാൻ / േയാഗയ്രാ 
ക്കണെമ  ǌ ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: െതരെ ടുക്കെ  ജനെ  വാ ാന ിെ  നാ ിേലക്കു 
മൂശ നയി തുേപാെല / സവ്ർഗീയഭവന ിേലക്കു ǌ െള നയി 
ക്കാൻ, / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ് 
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ  
ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട u ാനവും പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ / നീ 
കുരിശടയാളേ ാടുകൂടി വാനേമഘ ളിൽ ആഗതനാകുേ ാൾ / 
നിെ  വലതുഭാഗ  aണിനിരക്കാൻ aർഹരാക്കണെമ  ǌ ള 
േപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "ǌാൻ ഭൂമിയിൽനി ് uയർ െ ടുേ ാൾ / സകല മനു 
ഷയ്െരയും e ിേലക്ക് ആകർഷിക്കും" e രുളിെ യ്ത കർ ാേവ / 
കുരിശിെ  പാതയിൽ സ രി  / മഹതവ്ം പ്രാപിക്കാൻ ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ശിക്ഷയുെടയും പരിഹാസ ിെ യും aടയാളമായിരു  
കുരിശിെന / മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ, 
സകല ജന ളും കുരിശിൽ രക്ഷകെ ാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: കുരിശിെ  വചനം ൈദവ ിെ  ശക്തിയാെണ  
ǌ ൾക്കു മനസിലാക്കി  കർ ാേവ / കുരിശിലാശ്രയി  ജീവി 
ക്കാൻ കൃപെചയയ്ണെമ  ǌ ളേപക്ഷിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
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ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 
നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: ǌ ൾക്കുേവ ി ക്രൂശിതനായ മിശിഹാേയ / നിെ  കുരി 
ശിൽ aഭിമാനം െകാ ാനും / aനുദിനജീവിത ിെല കുരിശുകൾ 
വഹി  / നിെ  aനുഗമിക്കാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. നിെ  
കുരിശ് ǌ ൾക്കു രക്ഷയും aഭയവുമാകു . സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾ 
 

മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / മനുഷയ്നായിപിറ  മിശിഹാെയ ധയ്ാനി െകാ  / ൈദവേമ, 
"ǌ ൾ a െയ തിക്കു " e ് ഏ പറയാം. 
 

സമൂഹം: ൈദവേമ, ǌ ൾ a െയ തിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  ഏകജാതെന നല് കാൻ തക്കവിധം / ഈ േലാകെ  
aത്രയധികമായി േ ഹി  ൈദവേമ, 
 

സമൂഹം: ǌ ൾ a െയ തിക്കു .  
 

ശുശ്രൂഷി: വിനീതരായ ആ ിടയെരയും / വി ാനികളായ ശാ  
െരയും / ദിവയ്സുതെ  സവിധ ിേലക്കു നയി  ൈദവേമ, 
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ശുശ്രൂഷി: തെ  തിരുക്കുമാരെ  മനുഷയ്ാവതാരംവഴി eളിമയുെടയും 
ദാരിദ്രയ് ിെ യും മാതൃക കാ കയും / സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും 
നല് കി േലാകെ  aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: "നിെ  ഹിതം e ിൽ ഭവിക്കെ ", e  പറ  െകാ  / 
മനുഷയ്രക്ഷയ്ക്കായി സവ്യം സമർ ിക്കാൻ / മറിയെ  aനുഗ്രഹി  
ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനു ജ ംനല് കിയ മറിയെ  / മനുഷയ്കുല ിെ  
a യായി ǌ ൾക്കു നല് കിയ ൈദവേമ,  
 

ശുശ്രൂഷി: തെ  ചാർ ക്കാരിയായ eലിസബ ിെന സ ർശിക്കു 
കയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും െചയ്ത പരിശു  a െയ / മാതൃകയായി 
ǌ ൾക്കു നല് കിയ ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌ ളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി 
ഹാേയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷ 
നുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി 
aനുഗ്രഹിക്കു  ൈദവേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
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കാർമി: രക്ഷയുെട വാ ാനം നിറേവ ിയ കർ ാേവ / a യുെട പരി 
പാലനം ǌ ൾ വാഴ് . മാതൃതവ് ിെ  മാഹാ യ്ം / aംഗീക 
രിക്കാനും ആദരിക്കാനും / aതുവഴി കുടുംബ ൾ ധനയ്മാകാനും iടയാ 
കെ . സഭയുെട മാതാവായ പരിശു  കനയ്കാമറിയം ǌ ൾക്കു 
േവ ി മാധയ് യ്ം വഹിക്കെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു 
മായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

പരിശു  കനയ്കാമാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം 
(ഓഗ ് 15) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ / നിെ  ദിവയ്രക്ത ാൽ നീ 
വീെ ടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ി 
ക്കെ ടുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു / പ്രയാസ െളയും eതിർ കെളയും േനരിടു 
തിനും / നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും / ശക്തി 

നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും / aവളുെട പ്രവർ ന  ളിൽ 
കഴിവിെനാ  പ ാളികളാകാനുമു  സ നസ് / നിെ  ജന ിനു 
നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നിെ  ആദർശ ൾെക്കാ  സതയ്സഭെയ ധീരമായ് 
നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാ 
െയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ് 
ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്ര 
ഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ / പര രധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ / രക്ഷാകരകർമ ിൽ 
നിേ ാട് aടു  സഹകരിക്കുകയും / മഹതവ്ം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്ത 
പരിശു  a െയേ ാെല / ǌ ളും ൈദേവ ം നിർവഹിക്കു 
തിനും / നിതയ്സൗഭാഗയ്ം പ്രാപിക്കു തിനും കൃപെചയയ്ണെമ  

ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  നിെ  മഹതവ്പൂർണതയിൽ / 
ശാരീരികമായി കൂടി പ േചർ  കർ ാേവ / ǌ ളുെട ശരീര െള 
നിെ  മഹതവ് ിൽ പ േചർക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവ് iറ ിവസി  / കനയ്കാമാതാവിെ  
ശരീരെ  മഹതവ്െ ടു ിയ കർ ാേവ / ൈദവാ ാവിെ  സജീവാ 
ലയമായ ǌ ളുെട ശരീരെ  / നിർമലമായി കാ സൂക്ഷിക്കു  
തിനു കൃപെചയയ്ണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / aനുഗൃഹീതയും കൃപാ 
വരപൂർണയുമായ മാതാവിെ  മാധയ് യ്ംവഴി / a േയാടു ǌ ൾ 
വിനയപൂർവം aേപക്ഷിക്കു . a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറ 
യ്ക്കണേമ. സവ്ർഗാേരാപിതയായ മറിയ ിെ  പ്രാർഥനകൾ / ഈ 
േലാക ിൽ ǌ ൾക്ക് uറ  സഹായവും സംരക്ഷണവുമായി 
രിക്കെ . പരിശു  a െയേ ാെല ǌ ളും / സദാ സവ്ർഗീയ 
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കാരയ് ളിൽ ശ്ര പതി ി െകാ  ജീവിക്കാനും / നിതയ്മഹതവ്ം 
പ്രാപിക്കാനും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ 
വുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 

(േപജ് 142 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 
(െസപ് ംബർ 8) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെ  ദിവയ്രക്ത ാൽ നീ 
വീെ ടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ി 
ിക്കെ ടുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു / പ്രയാസ െളയും eതിർ കെളയും 

േനരിടു തിനും / നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും / 
ശക്തി നല് കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ	 ചി�ിക്കാനും / അവ�െട �വര്  �ന�  ളില്  
കഴിവിെനാ	 പ�ാളികളാകാനു�! സ"നസ് / നിെ# ജന �ിനു 
നല് കണെമ'  ǌ�ള്   പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നിെ  ആദർശ ൾെക്കാ  സതയ്സഭെയ ധീരമായി 
നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാ 
െയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ് 
ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്ര 
ഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമ   
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  eലല്ാവിധ സുകൃത ളാലും 
aല രി  / ǌ ൾക്ക് a യും മാതൃകയുമായി നല് കിയ ൈദവേമ / 
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ǌ ളുെട ജീവിതയാത്രയിൽ പരിശു  a െയ aടു നുകരി 
ക്കാൻ / aനുഗ്രഹം നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ഹ ായ്ക്കു സ ാനസൗഭാഗയ്ംനല് കി aനുഗ്രഹി  ൈദവേമ / 
മക്കളിലല്ാ  ദ തികൾക്കു / സ ാനസൗഭാഗയ്ംനല് കി aനുഗ്രഹിക്ക 
ണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മറിയ ിെ  ജനന ാൽ ീവംശ ിനു മഹതവ്ം നല് കിയ 
ൈദവേമ / ീതവ് ിെ  മഹതവ്വും മാഹാ യ്വും ഗ്രഹി ക്കാനും / 
aതനുസരി  വർ ിക്കാനും / eലല്ാവെരയും aനുഗ്രഹിക്ക ണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭയുെട മാതാവായി പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  
ǌ ൾക്കു നല് കിയ കർ ാേവ / ൈദവമാതാവിെ  പ്രാർഥനയാൽ / 
സഭെയ eലല്ാവിധ aപകട ളിലുംനി  സംരക്ഷിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  ൈദവ 
മാതാവായി െതരെ ടു  / മനുഷയ്വംശെ  മഹതവ്മണിയി  
a െയ ǌ ൾ തിക്കു . ീകൾക്കു കുടുംബ ിലും സമൂഹ ി 
ലുമു  ാനം മനസിലാക്കു തിനും / aവെര aർഹമായ രീതി 
യിൽ aംഗീകരിക്കു തിനും ബഹുമാനിക്കു തിനും / ǌ െള 
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സഹായിക്കണേമ. പരിശു  a യുെട സഹായ ാൽ / ǌ ൾ 
നിർമലരായി വളരാൻ iടയാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

aമേലാ വ മാതാവിെ  തിരുനാൾ 
(ഡിസംബർ 8) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ  പാപംമൂലം aധഃപതി  മനുഷയ്ർക്കു / രക്ഷക 
നായി വാ ാനം െചയയ്െ  മിശിഹാേയ / ǌ ൾക്കു പാപേമാചനവും 
രക്ഷയും നല് കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പൂർവപിതാക്ക ാർ പ്രതയ്ാശേയാെട പാർ ിരു  മിശി 
ഹാെയ / കൃപാവര ൾ നല് കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി ǌ ളുെട നിതയ്പുേരാഹിതനായ മിശി 
ഹാെയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / 
ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ 
( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ് 
ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: u വപാപ ിൽനി  മറിയെ  സംരക്ഷി  മഹതവ് 
െ ടു ിയ ൈദവേമ / eലല്ാ തി കളിൽനി ം ǌ െള കാ ര 
ക്ഷിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: eലല്ാ സൃ ികളിലും uപരിയായി മറിയെ  പ്രസാദവര 
ാൽ aല രി  കർ ാേവ / മാേ ാദീസയിലൂെട ǌ ൾക്കു 

ലഭി  വിശു ി aഭംഗുരം പാലിക്കാൻ / ǌ െള സഹായിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: ൈദേവ ം പൂർണമായി നിറേവ ിയ കനയ്കാമറിയെ  
aനുകരി  / ജീവിത ിെല ഓേരാ നിമിഷവും / a യുെട തിരുമന 
സിനു വിേധയരായി ജീവിക്കാൻ / ǌ െള aനുവദിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 
ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 
സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 
ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 
സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / a േയാടു ǌ ൾ 
വിനയപൂർവം പ്രാർഥിക്കു . a യുെട പ്രിയപുത്രെ  മാതാവും 
ǌ ളുെട a യുമായ മറിയെ  / സകലവിധ ന കളാലും a ് 
aല രി വേലല്ാ. ഈ a യുെട മാധയ് യ്ം േതടു  ǌ െള / 
eലല്ാ പാപമാലിനയ് ളിൽനി ം വിമുക്തരാക്കി / ആ ീയവര  
ളാലും സുകൃത ളാലും സ രാക്കണേമ. സവ്ർേഗാ ഖരായി ജീവി 
ക്കാനും / aനവരതം a െയ പാടി കഴ് ാനും / ǌ െള േയാഗയ് 
രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 142 കാണുക) 
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മാതാവിെ  മ  തിരുനാൾ 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ 
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  / പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ  ഏ  
പറയാൻ / നിെ  സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപംധരി  മിശിഹാേയ, വിനീ 
തമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) 
െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ 
(... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "iതാ കർ ാവിെ  ദാസി" e  പ്രതയ്ു രി െകാ  / 
ൈദവഹിത ിനു പൂർണമായി വിേധയെ ടുകയും / വചനമാകു  
ൈദവ ിനു ഭൂമിയിൽ ജ ംനല് കുകയും െചയ്ത / പരിശു  കനയ്കാ 
മറിയ ിെ  മാതൃകയിൽ / വചനമാകു  മിശിഹാെയ േലാക ിൽ 
പ്രേഘാഷിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: കർ ാവിൽനി  േക  കാരയ് ൾ വിശവ്സിക്കുകയും / 
വചനം ഹൃദയ ിൽ സംഗ്രഹി  ധയ്ാനിക്കുകയും െചയ്ത / പരിശു  
കനയ്കാമറിയെ േ ാെല / വചനം ശ്രവിക്കാനും aതനുസരി  
ജീവിക്കാനും / ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ആദിമാതാവായ ഹവവ്ായുെട aനുസരണേക്കടുമൂലമു ായ 
ശാപം നീക്കു തിന് / aനുസരണംവഴി രക്ഷാകരകർമ ിൽ സഹ 
കരി  പരിശു  കനയ്കാമറിയെ േ ാെല / ǌ ളും രക്ഷയുെടയും 
പ്രതയ്ാശയുെടയും uപകരണ ളായി ീരാൻ / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പരിശി  കനയ്കാമറിയ ിെ  ... 
തിരുനാൾ ആേഘാഷിക്കു  / ǌ ളുെട പ്രാർഥനകൾ കരുണാ 
പൂർവം സവ്ീകരിക്കണേമ. a യുെട ഹിത ിനു സ ർണമായി 
സമർ ിക്കാനും / വിശു ിയിൽ വളരാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക 
ണേമ. ജീവിതാ യ് ിൽ a േയാെടാ ം മഹതവ് ിേലക്കു പ്രേവ 
ശിക്കാനും / സവ്ർഗഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കാനും ǌ ൾക്കിടയാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
 

വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ 
(മാർ ് 9, േമയ് 1) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
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ശുശ്രൂഷി: നാല്പതു ദിനരാത്ര ൾ മരുഭൂമിയിൽ / uപവാസ ിലും 
പ്രാർഥനയിലും െചലവഴി  മിശിഹാേയ / തപസിെ യും പ്രായ ി 

ിെ യും ൈചതനയ് ിൽ ജീവിക്കാനും / പ്രാർഥനാരൂപിയിൽ 
വളരാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  പാപ ൾ നീക്കു  ദിവയ്കു ാടായ മിശി 
ഹാേയ / ǌ ളുെടയും മ വരുെടയും പാപ ൾക്കു പരിഹാരമനു ി 
ക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പിതാവിെ  ഹിതമനുസരി ് / aവതാരം െചയ്ത വചനെ  
പരിപാലി  മാർ യൗേസ ിെനേ ാെല / വിശവ്ാസ ിലും വിശു ി 
യിലും / ത ളുെട മക്കെള ൈദേവാ ഖരായി വളർ ാൻ / eലല്ാ 
മാതാപിതാക്കെളയും aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുക്കുടുംബെ  പുലർ ാൻ നിര രം aധവ്ാനി  വിശു  
യൗേസ ിെനേ ാെല / ǌ ളുെട െതാഴിലിേനാടു വിശവ് ത 
പുലർ ാനും / aതിൽ aർഥവും ആന വും കെ ാനും / 
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സഭയുെട സംരക്ഷകനായ വിശു  യൗേസ ിെ  മധയ് ത 
യാൽ / സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും / aവളുെട സംരക്ഷണ ിനും 
വളർ യ്ക്കുംേവ ി ജീവിതം സമർ ിക്കാനും / സഭാതനയർെക്കലല്ാ 
വർക്കും ശക്തി നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും മാർഗ ിൽ 
ǌ െള നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) 
പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ 
ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീ 
യന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: നസ്ര ിെല തിരുക്കുടുംബ ിൽ / മാർ യൗേസ ിെ  സംര 
ക്ഷണയിൽ വളർ  ഈേശാേയ / aനുസരണ ിെ യും പ്രാർഥന 
യുെടയും aധവ്ാന ിെ യും ജീവിതം നയിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്ര 
ഹിക്കണേമ. നിെ  വളർ പിതാവിെനേ ാെല / ǌ െള ഭരേമല്പി 
ക്കു  ചുമതലകൾ / വിശവ് തേയാെട നിറേവ ാൻ ǌ െള പഠി ി 
ക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
(ദനഹ o ാംെവ ി) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി നി  
"കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ  ഏ  
പറയാൻ / നിെ  സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപം ധരി  മിശിഹാേയ / 
വിനീതമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ  
ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട 
സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) 
െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ 
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(... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട മുേ ാടിയായ േയാഹ ാൻ മാംദാനെയ 
േ ാെല / ǌ ൾ സതയ് ിെ  സാക്ഷികളും / പരിതയ്ാഗ ിെ  
മാതൃകകളുമായി ീരാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േയാഹ ാെന aനുകരി  നിസവ്ാർഥ ജീവിത ിലൂെട / 
a യുെട മഹതവ്ം ലക്ഷയ്മാക്കി ജീവിക്കാൻ / ǌ െള ശക്ത 
രാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "aവൻ വളരുകയും ǌാൻ െചറുതാകുകയും െചയയ്ണ"െമ  
പറ  / ാപകെ  ൈചതനയ്ം uൾെക്കാ  / ǌ ളുെട സേഹാദര 

ളുെട വളർ യിലും u മന ിലും സേ ാഷിക്കാൻ / പ്രാ രാക്ക 
ണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മാനസാ ര ിന് ആഹവ്ാനം െചയ്ത 
ാപകേയാഹ ാെ  സവ്രം ശ്രവിക്കുകയും / ഹൃദയപരിവർ  

ന ിനു വിേധയരാകുകയും െചയയ്ാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. 
ǌ ൾ aേ ക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു വരും / a െയ പ്രേഘാഷി 
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ക്കു വരുമാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

 വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 
(ദനഹ ര ാംെവ ി / ജൂൺ 29) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ  ഏ  
പറയാൻ / നിെ  സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപം ധരി  മിശിഹാേയ, 
വിനീതമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / 
ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ  
ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... 
േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനു 
മായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... 
െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ശല്ീഹ ാരിലൂെട ǌ ൾക്കു ലഭി  വിശവ്ാസം aഭംഗുരം 
കാ സൂക്ഷിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിശവ്ാസെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിതവ്ംവരി  പേത്രാസ് 
പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാെരേ ാെല / eലല്ാ ിലുമുപരിയായി a െയ 
േ ഹിക്കാനും / aേ ക്കുേവ ി ജീവൻ aർ ിക്കാനും / ǌ െള 
ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സുവിേശഷപ്രേഘാഷണം സർവപ്രധാന ദൗതയ്മാക്കിയ / 
പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാെരേ ാെല / ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 
സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ, / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  
നിേയാഗി ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി 
ǌ െള നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്ര 
ഹിക്കണെമ ം / ǌ ളുെട മക്കളിൽനി  / ൈദവവിളികൾ നല് ക 
ണെമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട സഭെയ പഠി ിക്കാനും 
നയിക്കാനും / a  നിേയാഗി  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാരുെട 
ജീവിതമാതൃക / ǌ ൾക്കു മാർഗദീപമാകെ . a യിലു  
വിശവ്ാസം ഏ പറയാനും / a യുെട വചനം പ്രേഘാഷിക്കാനും 
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക് റാന 

(ജൂൈല 3) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു  e രുളിെ യ്ത 
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷ ഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി െകാ  / 
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നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ ശിഷയ് 
ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ, / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ 

(... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ 
േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ  
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... 
െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെല വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "വഴിയും സതയ്വും ജീവനും ǌാനാകു " e  / ǌ ൾക്കു 
െവളിെ ടു ിയ മിശിഹാേയ / നിെ  ǌ ളുെട സർവസവ്വുമായി 
സവ്ീകരി ജീവിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "eെ  കർ ാേവ, eെ  ൈദവേമ" e ദ്േഘാഷി  
െകാ  / നി ിലു  വിശവ്ാസം ഏ പറ  മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയ 
േ ാെല / കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ  ഏ പറയാൻ / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: "നമുക്കും aവേനാടുകൂടിേപായി മരിക്കാം" e  പറ  
െകാ  / നിർഭയനായി നിെ  aനുഗമി  മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയ 
േ ാെല / നിെ പ്രതി ജീവൻേപാലും തയ്ജിക്കാൻ / ǌ െള ശക്തരാ 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ / നി ിൽ ആഴമായി 
വിശവ്സി  മാർേ ാ ാെയ / പിതാവും ശല്ീഹയുമായി ǌ ൾക്കു 
നല് കിയ / നിെ  aന കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ ന ിപറയു . ഈ 
പുണയ്ാ ാവിെ  വിശവ്ാസദാർഢയ്വും ൈധരയ്വും / േപ്രഷിതൈചത 
നയ്വും ǌ ൾക്കും നല് കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെ  ദിവയ്രക്ത ാൽ നീ 
വീെ ടുക്കുകയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ി 
ക്കെ ടുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു / പ്രയാസ െളയും eതിർ കെളയും േനരിടു 
തിനും / നിെ  ദിവയ്ദൗതയ്ം വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും / ശക്തി 

നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

 ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും / aവളുെട പ്രവർ ന 
ളിൽ കഴിവിെനാ  പ ാളികളാകാനുമു  സ നസ് / നിെ  

ജന ിനു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നിെ  ആദർശ ൾെക്കാ  സതയ്സഭെയ ധീരമായി 
നയിക്കാൻ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാ 
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െയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ് 
ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാ 
വും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാ 
ലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിവിധസഭകൾ ത ിൽ പര രധാരണയും ഐകയ്വും 
വളർ ി / ഏകസതയ്വിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / ശിഷയ് 
ാെര നിേയാഗി  കർ ാേവ, ശല്ീഹ ാരും പ്രവാചക ാരുമാകു  

aടി ാന ിേ ൽ പണിയെ ിരിക്കു  സഭയിൽ / യഥാർഥ 
േപ്രഷിതരാകാൻ / ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ൈദവവിളിക്കനുസൃതമായി സുവിേശഷേവലെചയ്തു / നീതി 
മാ ാേരാെടാ ം സവ്ർഗസൗഭാഗയ് ിന് aർഹരാകാൻ / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ൈദവരാജയ് ിനു സാക്ഷികളായി ീർ  / മിശിഹായിൽ 
േലാകെ  നവീകരിക്കാൻ / ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േപ്രഷിതപ്രവർ ന ളിൽ ǌ ൾക്കു ാകു  eതിർ 
കെളയും പ്രതിബ െളയും / പ്രതയ്ാശേയാെട തരണം െചയയ്ാൻ / 

ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
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ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷികളാകാൻ ǌ െള വിളി  
കർ ാേവ / സഭേയാടുേചർ ് ഏകമനസായി േപ്രഷിതേവല െചയയ്ാൻ 
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. വിശു ിേയാടും തീക്ഷ് ണത േയാടുംകൂടി 
സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ െചയയ്ാനും / നിെ  മഹതവ്െ ടു ാനും / 
േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േസവനമനു ിക്കു  eലല്ാവെരയും 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ 

(ദനഹ മൂ ാംെവ ി)  
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായ നിെ  ഏ  
പറയാൻ / സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപംധരി  മിശിഹാേയ / വിനീ 
തമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... 
േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: (വിശു  മ ായിയുെട തിരുനാളിന്) ചു ക്കാരനായ മ ാ 
യിെയ / ശല്ീഹായും സുവിേശഷകനുമായി െതരെ ടു  കർ ാേവ, 
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ലൗകികവയ്ാപാര ളിൽ / നീതിയും സതയ്സ യ്തയും പുലർ ി 
ജീവിക്കാനു  കൃപാവരം നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: (വിശു  മർേക്കാസിെ  തിരുനാളിന്) മനുഷയ്ാവതാരം െചയ്ത 
വചനെ  േലാക ിനു െവളിെ ടു ാൻ / വിശു  മർേക്കാ സിെന 
നിേയാഗി  കർ ാേവ / ǌ ളുെട ജീവിതസാഹചരയ് െള 
വിശു മാക്കാനു  aനുഗ്രഹം നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: (വിശു  ലൂക്കായുെട തിരുനാളിന്) സകല ജനപദ ളുെടയും 
പാപപരിഹാരാർഥം ബലിയർ ിക്കെ  രക്ഷകനാണു മിശിഹാ 
െയ  / സുവിേശഷകനായ ലൂക്കായിലൂെട ǌ െള പഠി ി  
കർ ാേവ / ǌ ളുെട ജീവിതെ  / യഥാർഥബലിയായി aർ ി 
ക്കാൻ േവ  aനുഗ്രഹം നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: (വിശു  േയാഹ ാെ  തിരുനാളിന്) ൈദവികരഹസയ്  
ളുെട ആഴ ളിേലക്കിറ ാൻ വിശു  േയാഹ ാനു കൃപ നല് കിയ 
കർ ാേവ / നിെ  വചനം പഠിക്കുകയും പഠി ിക്കുകയും െചയയ്ു  
eലല്ാവർക്കും / ൈദവാ ാവിെ  വര ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
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കാർമി: കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, a േയാടു ǌ ൾ വിന 
യപൂർവം പ്രാർഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ു . സുവിേശഷക 
നായ ...െന/െയ (വിശു  സുവിേശഷക ാെര) a യുെട aരൂപി 
യാൽ നിറ തുേപാെല / ǌ െളയും a യുെട ആ ാവിനാൽ പൂരി 
തരാക്കണേമ. സുവിേശഷെവളി ം iനിയും e ിയി ിലല്ാ  ജനപദ 

ളുെട പക്കേലക്കു / സുവിേശഷപ്രേഘാഷകെര ധാരാളമായി aയയ്ക്ക 
ണേമ. eലല്ാവരും രക്ഷയുെട വചനം ശ്രവി  / േലാക ിെ  പ്രകാശ 
മായ മിശിഹാെയ സവ്ീകരിക്കാൻ iടയാകെ . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
വിശു  e ാേനാസ് 

(ദനഹ നാ ലാംെവ ി, ഡിസംബർ 26)  
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായ നിെ  
ഏ പറയാൻ / സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപംധരി  മിശിഹാേയ / വിനീ 
തമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... 
േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായ e ാേനാസിെനേ ാെല / 
ǌ െളയും കൃപാവരവും ശക്തിയും നിറ വരാക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: aനുദിനജീവിത ിൽ ǌ ൾക്കു ാകു  േകല്ശ ളിൽ / 
വിശു  e ാേനാസിെന aനുകരി  / ǌ ളുെട ചി കെള 
സവ്ർഗ ിേലക്കുയർ ി / a യിൽ ആശവ്ാസം കെ ാൻ 
iടയാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ശത്രുക്കേളാടു ക്ഷമിക്കാനും / പീഡി ിക്കു വർക്കുേവ ി 
പ്രാർഥിക്കാനും / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ / a േയാടു ǌ ൾ വിന 
യപൂർവം പ്രാർഥിക്കു . a യുെട കൃപാവര ളാൽ ǌ െള നിറയ്ക്ക 
ണേമ. പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയായ e ാേനാസിെ  ഓർമ ആചരി 
ക്കു  ǌ ൾ / ആധയ്ാ ികവര ളാലും സുകൃത ളാലും സ  
രാകെ . aവിടുെ  വ ലസുതനും ǌ ളുെട രക്ഷകനുമായ മിശി 
ഹായ്ക്കു സജീവസാക്ഷയ്ം വഹി െകാ ് / aവിടുെ  ആ ീയ 
പ്രകാശം e ം പ്രസരി ിക്കാൻ പ്രാ രാകെ . സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 
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രക്തസാക്ഷികൾ 
(വിശു  െസബ യ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,  

വിശു  ഗീവർഗീസ് - ഏപ്രിൽ 24 തുട ിയവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്). 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു " e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായ നിെ  
ഏ പറയാൻ / സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപംധരി  മിശിഹാേയ / വിനീ 
തമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ ളുെട 
പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട 
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാ 
േ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... 
േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്തം ചി ി സഭെയ വളർ ിയ വിശു  (... േപര്) 
െനേ ാെല / വിശവ്ാസ ാലും തീക്ഷ് ണതയാലും നിറ  / സദ്ഫല 

ൾ പുറെ ടുവിക്കാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിലു ാകു  േകല്ശ ളും ദുരിത ളും / വിശു  ... 
െനേ ാെല (രക്തസാക്ഷികെളേ ാെല) സേ ാഷപൂർവം സവ്ീകരി 
ക്കാനും / ൈദവേ ഹ ിൽ വളരാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ  വിവിധ ഭാഗ ളിൽ / വിശവ്ാസെ പ്രതി 
പീഡയനുഭവിക്കു  സേഹാദരെര / ൈധരയ്ംനല് കി ആശവ്സി ിക്കണ 
െമ ം / വിശവ്ാസ ിൽ നിലനില്ക്കാൻ aവർക്കു വരം നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
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ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 
നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവുംനല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / സതയ്വിശവ്ാസെ പ്രതി ജീവൻ 
േഹാമി  / രക്തസാക്ഷിയായ ... െ  (രക്തസാക്ഷികളുെട) ജീവിത 
മാതൃക പിെ ലല്ാൻ ǌ െള ശക്തിെ ടു ണേമ. ഈ േലാക ിൽ 
a െയപ്രതി നി ന ളും പീഡകളും സഹിക്കാനും / aച ലരായി 
സതയ്വിശവ്ാസം പ്രേഘാഷിക്കാനും / സഭാഗാത്ര ിെ  വളർ യ്ക്കായി 
യ ിക്കാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 142 കാണുക) 

 
 

വിശു  aൽേഫാൻസ 
(ജൂൈല 28) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: "ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു " e രുളി 
െ യ്ത മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി  
െകാ  / നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ ശിഷയ് 
ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ, / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ 

(... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ 
േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ  
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... 
െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെല വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ൈദവേ ഹെ പ്രതി eലല്ാം സഹിക്കുകയും / aതിൽ 
സേ ാഷം കെ കയും െചയ്ത വിശു  aൽേഫാൻസെയേ ാ 
െല / ൈദേവ ിനു ത െള െ  സമർ ിക്കു തിനും / ജീവിത 
േകല്ശ െളയും പ്രയാസ െളയും / വീേരാചിതമായി േനരിടു തിനും 
േവ  aനുഗ്രഹം / ǌ ൾക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: നില  വീണഴി  ഫലം പുറെ ടുവിക്കു  േഗാത മണി 
േപാെല / ൈദവരാജയ് ിെ  ഫല ൾ സഭയിൽ പുറെ ടുവിക്കാൻ / 
സമർ ിതർക്കു വരംനല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും വഴിയിൽ സമർ ിത 
ജീവിതം നയിക്കു തിനു / തത് പരരും േയാഗയ്രുമായ ധാരാളം യുവതീ 
യുവാക്ക ാെര വിളിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / a െയപ്രതി eലല്ാം uേപക്ഷിക്കു 
തിനും / േകല്ശ ൾ സഹിക്കു തിനും / വിശു  aൽ േഫാൻസെയ 

a  ശക്തയാക്കിയേലല്ാ. ആഴേമറിയ വിശവ്ാസ ിെ യും / ൈദവ 
േ ഹ ിെ യും സാക്ഷയ്മായ / ഈ സമർ ിതജീവിതം ǌ ൾക്കു 
മാതൃകയാകെ . ഈ പുണയ്വതിയുെട മാധയ് യ്ം േതടു  ǌ ൾക്കു / 
പ്രാർഥനയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും aരൂപിയും / ൈദവേ ഹ 
ൈചതനയ്വും നല് കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

വിശു രുെട തിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം o ാംെവ ി) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ / നിെ  പുനരു 
ാന ിൽ ആന ിക്കു  ǌ െള / a കാര ിൽനി  പ്രകാ 

ശ ിേലക്കും / aസതയ് ിൽനി  സതയ് ിേലക്കും / മരണ ിൽ 
നി  മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും ആനയിക്കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പരിഹാസ ിെ  aടയാളമായ കുരിശിെന / പുനരു ാനം 
വഴി / മഹതവ് ിെ  ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ / ǌ ളുെട 
ശരീരെ  aതിെ  ദുരാശകേളാടുകൂെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കാനും / ആ  
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സമർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ ാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും / സതയ്െ  
പ്രതി പീഡയനുഭവിക്കു വരും / a യുെട മഹതവ്പൂർണമായ u ാ 
നെ യും / aവർണനീയമായ സവ്ർഗഭാഗയ്െ യും ഓർ െകാ  / 
നലല് ഓ ം ഓടാനും / വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കാനും / വരം തരണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: വിശു  ... െ  (വിശു രുെട) ഓർമ ആചരിക്കു  ǌ  
െളലല്ാവരും / വിശു ിയിേലക്കു വിളിക്കെ വരാെണ  േബാധയ് 

ിൽ വളരാൻ / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സർ െളേ ാെല വിേവകികളും / പ്രാവുകെളേ ാെല 
നി ള രുമായി ജീവി  / വിശു  ... െന േ ാെല (വിശു െര 
േ ാെല) / വിേവകേ ാടും ൈനർമലയ്േ ാടുംകൂടി ജീവിക്കാൻ 
സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥനയിലും uപവാസ ിലും ദിനരാത്ര ൾ െചലവഴി  
വിശു  ... െന (വിശു െര) aനുകരി  / പ്രാർഥനയുെടയും 
പരിതയ്ാഗ ിെ യും ജീവിതം നയിക്കാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാന ിെ  മഹതവ് ിേലക്കു ൈദവജനെ  
നയിക്കു തിനു  പരിശ്രമ ളിൽ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 

 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: വിശു ിതെ യായ ൈദവേമ / a യുെട പുത്രനായ മിശി 
ഹാെയ aനുകരി  വിശു ജീവിതം നയി  / a യുെട പ്രിയ 
ദാസൻ/ദാസി ... െന പ്രതി (ദാസെരപ്രതി) ǌ ൾ a െയ തി 
ക്കു . ജീവിത ിലും മരണ ിലും മിശിഹായ്ക്കു നിർഭയം സാക്ഷയ്ം 
വഹി  / വിശു ിയുെട പരിമളം പര ാൻ ǌ ൾക്കിടയാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

മൂ േനാ ് (നിനിേവ uപവാസം) 
(വലിയേനാ ിനു മൂ ാഴ് ചമു ് തി ൾ മുതൽ വയ്ാഴംവെര) 

 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: iവൻ eെ  പ്രിയപുത്രനാകു  e  പിതാവിൽനി  
സാക്ഷയ്ം ലഭി  മിശിഹാേയ / കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ  ഏ  
പറയാൻ / നിെ  സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ  / നിേ ാടു ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ യും പാപിയുെടയും രൂപം ധരി  മിശിഹാേയ / 
വിനീതമായ േസവന ിനു ത െള െ  പ്രതി ിക്കാൻ / ǌ  
ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട 
സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) 
െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ 
(... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / 
മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: േയാനായുെട ആഹവ്ാനം സവ്ീകരി ് / aനുതാപപൂർവം uപ 
വസിക്കുകയും / പ്രായ ി ം aനു ിക്കുകയും െചയ്ത / നിനിേവ 
നിവാസികെളേ ാെല / aനുതാപ ിെ  ൈചതനയ് ിൽ ജീവി 
ക്കാൻ േവ  aനുഗ്രഹം നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
  

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട സ്ര ാവും നാഥനുമായ ൈദവേമ / a യുെട 
മാർഗ ിൽനി  വയ്തിചലിക്കാൻ iടയാകു  സാഹചരയ് െള 
uേപക്ഷിക്കാൻ / ǌ െള സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: സകലർക്കുംേവ ി തെ െ  aർ ി  മിശിഹാേയ / 
ഈേലാകജീവിത ിൽ മ വർക്കുേവ ി / aേപക്ഷകളും യാചന 
കളും aർ ിക്കാനും / സത്പ്രവർ ികളിലൂെട സ രാകാനും 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: പാപികളുെട മാനസാ രം ആഗ്രഹിക്കു  മിശിഹാേയ / 
പാപ െളക്കുറി  പ ാ പിക്കു  / ǌ ളുെട പ്രാർഥനകൾ ശ്രവി 
ക്കണേമ. പര രം ക്ഷമി ം േ ഹി ം / ǌ ൾക്കു തു മ വരു 
മായി പ വ ം / ൈദവരാജയ് ിെ  സേ ശവാഹകരാകാൻ ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(േപജ് 142 കാണുക) 
 

ജൂബിലി 
(പൗേരാഹിതയ് - സനയ്  - വിവാഹ ജൂബിലികൾ) 

 
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂടി / ൈദവേമ, 
"ǌ ൾ aേ ക്കു ന ിപറയു " e ് ഏ പറയാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ൾ aേ ക്കു ന ിപറയു . 
 

ശുശ്രൂഷി: aന േ ഹ ാൽ ǌ െള സൃ ിക്കുകയും / മിശിഹായി 
ലൂെട ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസയിലൂെട ǌ െള തിരുസഭയിെല aംഗ ളാക്കു 
കയും / ഈ േലാക ിൽ aേ ക്കു സാക്ഷികളാകാൻ ǌ െള 
െതരെ ടുക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ ശിഷയ് 
ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു മാർ 

(... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ 
േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ( ... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / ǌ  
ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാെനയും / ... 
െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / 
േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു  eലല്ാവെരയും / ആ ാവിെ  
ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കു  ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെല വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ സമൃ മായി നല് കു  ൈദവേമ, 
 

ശുശ്രൂഷി: പൗേരാഹിതയ് ിേലക്കും സനയ്ാസജീവിത ിേലക്കും / 
ധാരാളം യുവതീയുവാക്ക ാെര വിളി  / സഭാശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിേയാഗി 
നുഗ്രഹി  ൈദവേമ, 

 

ശുശ്രൂഷി: മാതൃകാപരമായ ക്രി ീയ കുടുംബജീവിതം നയിക്കു  
ദ തിമാെര നല് കി / തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കിയ ൈദവേമ,  
 

ശുശ്രൂഷി: i  ജൂബിലി ആേഘാഷിക്കു  ǌ ളുെട സേഹാദരൻ 
(സേഹാദരി / സേഹാദരർ) വഴി / നിരവധി ന കൾ നല് കി ǌ െള 
aനുഗ്രഹി  ൈദവേമ, 
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു  
 

കാർമി: ന സവ്രൂപനായ ൈദവേമ / a യുെട സ ിധിയിൽ 
ǌ ളർ ിക്കു  യാചനകൾ സവ്ീകരി  / ǌ െള ആശീർവദിക്ക 
ണേമ. േലാക ിെ  പ്രകാശവും ഭൂമിയുെട u മായി ജീവിക്കാൻ / 
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. ǌ ളുെട സത്പ്രവൃ ികൾ ക ് / 
eലല്ാവരും a െയ മഹതവ്െ ടു ാൻ iടയാകെ . പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 142 കാണുക) 

 

iടവകദിനം 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി 
നി  / "കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കെ ടു  e രുളിെ യ്ത 
മിശിഹാേയ / സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ വിധം ജീവി െകാ  / 
നിെ  സതയ് ിനു സാക്ഷികളാകാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു 
സരി  / നിേ ാടുകൂടി മരിക്കാൻ സ രായ aേനകം മിഷണറി 
മാെര / സഭയ്ക്കു നല് കണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ  aറിയിക്കാൻ / 
ശിഷയ് ാെര നിേയാഗി  മിശിഹാേയ / ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവു 
മാർ (... േപര്) പാ ാെയയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര് ) െമത്രാേ ാലീ െയയും / 
ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര് ) െമത്രാ 
െനയും / ... െമത്രാേ ാലീ െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ 
ാെരയും / േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു  eലല്ാവെരയും / 

ആ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിത ിെല വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലിെചയയ്ു വർ / 
േ ഹ ിെ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കാൻ / 
പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ / സമൃ മായി നല് കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട iടവക സമൂഹ ിെ  iടയനും നാഥനുമായ 
മിശിഹാേയ / പര രം േ ഹി ം സഹകരി ം / കുടുംബാരൂപിയിൽ 
ജീവിക്കാൻ / ǌ െള eലല്ാവെരയും സഹായിക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: ǌ െള നിര രം പരിപാലിക്കു  കർ ാേവ / ആ ി 
കവും ഭൗതികവുമായ ന കളാൽ ǌ ളുെട iടവകെയ aനുഗ്രഹിക്ക 
ണെമ ം / a യുെട മഹതവ് ിനായു  ǌ ളുെട uദയ്മ െള 
വിജയി ിക്കണെമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: eലല്ാവരുെടയും രക്ഷയ്ക്കായി ജീവനർ ി  മിശിഹാേയ / 
ǌ േളാെടാ ം ജീവിക്കു  നാനാജാതിമത രായ ǌ ളുെട 
സേഹാദര െള / സതയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കണെമ ം / 
ആ ീയന കളാൽ സ രാക്കണെമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ ാപി  പരിപാലിക്കു  ൈദവേമ / ǌ െള 
ൈദവരാജയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a  നിേയാഗി 
ിരിക്കു  ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള 

നയിക്കാൻേവ  / കൃപയും സംരക്ഷണവും നല് കി aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി  ൈദവവിളികൾ നല് കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ.  
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ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ ൾ / മൗനമായി ൈദവ 
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം. 
 

(aല്പസമയെ  മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം) 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു െരയും / പിതാ 
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ / aേ ക്കു ǌ ൾ 
സമർ ിക്കു . 
 

കാർമി: നലല് iടയനായ കർ ാേവ / ǌ ളുെട iടവകെയയും 
aതിെല ഓേരാ കുടുംബെ യും വയ്ക്തികെളയും / a യുെട മു ിൽ 
ǌ ൾ സമർ ിക്കു . eലല്ാ കുടുംബ ളിലും aേ  േ ഹവും 
ശാ ിയും വർഷിക്കണേമ. iടവകയുെട െപാതുന യ്ക്കുേവ ി aധവ്ാനി 
ക്കു  eലല്ാവെരയും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. േരാഗികെള സുഖെ ടു  
കയും ദരിദ്രെര സംരക്ഷിക്കുകയും / േവദനിക്കു വെര ആശവ്സി ിക്കു 
കയും െചയയ്ണേമ. a യുെട aരൂപിയിലും ജീവനിലും aനുദിനം 
വളർ വരാൻ / ǌ െള eലല്ാവെരയും ശക്തരാക്കണേമ. സകല 

ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
                       ---------------------------- 

 

(കാേറാസൂസാെയ ടർ  മദ്ബഹയുെട വിരി നീക്കു .)  
 

--------------- റാസയ്ക്ക് --------------- 
(ആർ ്ഡീക്കൻ സല്ീവാ കാർമികെനയും കാർമികൻ aത്  o ാം 
ശുശ്രൂഷിെയയും ഏല്പിക്കു . ആർ ്ഡീക്കൻ സുവിേശഷഗ്ര  
െമടു  കാർമികെനയും കാർമികൻ aതു ര ാംശുശ്രൂഷിെയയും 
ഏല്പിക്കു . ശുശ്രൂഷികൾ ബലിപീഠ ി ൽെച  മുഖാമുഖം 
നില്ക്കു . കാർമികനും ആർ ്ഡീക്കനും സമൂഹേവദിയിൽ കുരിശ 
ടയാളമു  വിരി വ ിരിക്കു  ല  മദ്ബഹയി േലക്കു 
തിരി  നില്ക്കു ). 

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

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന 
 

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ 
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും 
െചയയ്ുവിൻ.  
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(eലല്ാവരും തലകുനി ്  ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു .)  
 

ǌായറാഴ് ചകളിൽ 
 

കാർമി: (താഴ്  സവ്ര ിൽ) കർ ാേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / a  
യുെട aഭിഷിക്തൻ കഠിനമായ പീഡകളനുഭവി  വീെ ടു  / aജഗ 
ണമായ പരിശു  കേ ാലിക്കാസഭ a യുേടതാകു . ൈദവസവ്ഭാ 
വ ിൽ a മായി o ായിരിക്കു  / പരിശു ാ ാവിെ  കൃപാ 
വര ാൽ / യഥാർഥ പൗേരാഹിതയ് ിെ  പദവികൾ ൈകവയ്പുവഴി 
നല് കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക്  ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു / 
പരിശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ / നിസാ 
രരും ബലഹീനരുമായ ǌ െള / a  കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ 
േയാഗയ്രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കു 
കയും / a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും / ǌ ളുെടയും 
a  െതരെ ടു  ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .  
 

സാധാരണ ദിവസ ളിലും വലിയ േനാ ിലും 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, സാർവത്രികവും ൈശല്ഹി 
കവുമായ സഭയുെടേമൽ / a യുെട കരുണനിറ  വലംൈക നീ  
ണേമ. ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ സകല വിപ കളിൽനി ം aതിെന 
സംരക്ഷിക്കണേമ. ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടും വിശു ിേയാടുംകൂെട / 
a യുെട മു ാെക ശുശ്രൂഷെചയയ്ാൻ / ǌ െളലല്ാവെരയും ദയാ 
പൂർവം േയാഗയ്രാേക്കണേമ.  
 

കാർമി: (uയർ  സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ  
െളലല്ാവരും o േചർ ്  / a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു  
നീതിയുെട പ്രവൃ ികളാൽ / ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാ 
ചിതം പ്രീതിെ ടു ാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. aേ ക്കു 
തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും നിര രം 

സമർ ിക്കാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെ  aടയാള ാൽ 
മുദ്രിതരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു  
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രഹസയ് ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം 
നേ ാടുകൂെട. 

(റാസ iെലല് ിൽ േപജ് 146 കാണുക)  
 

--------------- റാസയ്ക്ക് --------------- 
 

(o ാംശുശ്രൂഷി ര ാംശുശ്രൂഷിയിൽനി  സുവിേശഷഗ്ര ം 
ചുംബി  സവ്ീകരിക്കു . ര ാംശുശ്രൂഷി o ാംശുശ്രൂഷിയിൽ 
നി  സല്ിവാ ചുംബി  സവ്ീകരിക്കു . aവ ര ം ബലിപീഠ 

ിൽ വ േശഷം ജന ൾക്കഭിമുഖം നി െകാ  െചാലല്ു ). 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 

കാർമി: നി െട ൈവദികരണിയും നീതി; നിൻ വിശു ർ മഹിമാവും 
 

ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെ ി ൈവദികൻ 
സവ്ർഗേ ക്കു കര ളുയർ ിയവൻ റൂഹാെയ 
പ്രർഥനേയാെട ക്ഷണി ; സവ്ർഗ ിൽ നി മിതാ  
റൂഹാ വ  വസി , മിശിഹാതൻ തിരുഗാത്രം 
പാവനമാക്കുകയാണീയാഗ ിൽ + തൻേശാണിതവും. 

 

(കാർമികൻ മു കു ി വിരി ിേ ൽ മൂ പ്രാവശയ്ം ചുംബിക്കു . 
eഴുേ തിനുേശഷം തൻേശാണിതവും e  പാടുേ ാൾ 
ആശീർവദിക്കു . വലതുവശേ ക്കു േപാകു . വിരി ിെ  മൂ  
വശ ം iതാവർ ിക്കു ). 

 

ശുശ്രൂഷി: കൂടാര ിൽ െചെ ീടാം, aവെന വണ ീടാം 
 

ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെ ി ൈവദികൻ ... 
 

(വലതുവശേ ക്കു േപാകു ). 
 

കാർമി: താതനുമതുേപാലാ ജനും / ദിവയ്റൂഹായ്ക്കും തിെയ ം. 
 

ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെ ി ൈവദികൻ ... 
 

(വലതുവശേ ക്കു േപാകു ). 
 

ശുശ്രൂഷി: ആദിമുതൽേക്ക eെ േ ക്കും ആേ നാേ ൻ. 
 

ഗായകർ: പാവനമാം ബലിപീേഠ വെ ി ൈവദികൻ ... 
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(മധയ് ിൽ വ  നില്ക്കു . aേ ാൾ ശുശ്രൂഷികൾ ബലിപീഠ 
ി േലക്കു തിരി  തലകുനി െകാ  പാടു ). 

 
ശുശ്രൂഷി: i ം e ം eേ ക്കും, കർ ാവാം മിശിഹാേയ, 

നിൻ കാരുണയ്മതിൻ വലതുകരം നീ ണേമ. 
നി ജഗണമിവരിൽ ആശിസുകേളകിടുവാൻ 
നിൻ കാരുണയ്മന ം കർ ാേവ, ǌ െള നീ 
ദു ാ ാവിൻ ൈകകളിെലാരുനാളും ഏല്പിക്കരുേത. 

 

(കാർമികനുേനേര തിരി നി െകാ  പാടു ). 
 

ശുശ്രൂഷി: കരുണാമയനാം കർ ാേവ, ശിഷയ്ഗണ ിനു നല്കിയതാം 
വാ ാനം നീ കരുണെയാേട, ǌ ൾക്കും നല് കീടണേമ. 

 

കാർമി: ക ാലും ǌാെന ാളും, േലാകാ യ്ം വെരെയെ ം 
  നി േളാെടാ  വസി ീടും, നി േളാെടാ  വസി ീടും (3). 

 

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ നീെയ ാളും, ശല്ീഹേരാെടാ  വസി തുേപാൽ 
 ǌ േളാെടാ  വസിക്കണേമ, നിൻ കൃപെയ ം ചി ണേമ. (3) 

 

(ഈ ഗീതം ആവർ ിക്കു  ഓേരാ പ്രാവശയ്വും ശുശ്രൂഷികൾ 
aല് പാല് പം നട  കാർമികെ  aടുേ ക്കു വരു . aവർ 
വിരി ിെ  കിഴക്കുവശ  കാർമികന്  aഭിമുഖം നില്ക്കു . 
aന രം eലല്ാവരും േചർ  പാടു ). 

 

eലല്ാവരും: നിൻ തിരുനാമം വാഴ് ിടുവിൻ,  
     ന ി പറ  നമി ിടുവാൻ 

     ദു െന ദൂെരയക ണേമ, ശാ ിദമാം ദിനേമകണേമ. 
 

(eലല്ാവരും മു കു ി വിരി ിേ ൽ മു . aതിനുേശഷം 
കാർമികൻ െചാലല്ു ). 

 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം നി ളുെട ശുശ്രൂഷ 
സവ്ീകരിക്കെ . സകലവിധ വര ളുംെകാ ്  aവിടു  നി െള 
aല രിക്കെ . 
 

(eലല്ാവരും eഴുേ ൽക്കു ). 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം / തെ  കൃപാതിേരക 
ാൽ നാെമലല്ാവേരാടുംകൂെട eേ ാഴുമു ായിരിക്കെ . 
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(ആർ ്ഡീക്കനും ശുശ്രൂഷികളും കാർമികെ  തിരുവ ം മു . 
aന രം മദ്ബഹയിേലക്കു േപാകു .) 
 
---------- റാസയുെട പ്രേതയ്ക ഭാഗം aവസാനിക്കു  ---------- 
 
(ǌായറാഴ് ചകളിലും കടമു  ദിവസ ളിലും േ ാത്രക്കാഴ് ചെയടു 
ക്കു . aേ ാൾ സമൂഹം iരു െകാ  ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം 
ആലപിക്കു . കാർമികൻ േപജ് 160െല പ്രാർഥനകൾ uപേയാ ഗി  
കാഴ് ചവയ്പ് നട ). 
 

ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം 
(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ) 

 
െപാതുവായു ത് - േപജ്  147 
മരി വരുെട ഓർമ - േപജ്  147 
മംഗളവാർ ക്കാലം - േപജ്  148 
പിറവിക്കാലം - േപജ് 148 
   ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ്  148 
ദനഹാക്കാലം  - േപജ് 149 
േനാ കാലം - േപജ്  149 
uയിർ കാലം - േപജ്  149 

 പുതുǌായർ (uയിർ  ര ാംǌായർ) - േപജ്  150 
 സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ (uയിർ ് ആറാംവയ്ാഴം)- േപജ്  150 

ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 150 
  പ ക്കു ാ തിരുനാൾ (o ാംǌായർ) - േപജ്  151 
 പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ (ര ാംǌായർ) - േപജ്  151 
 പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (ര ാംവയ്ാഴം) - േപജ്  151 
 തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ (മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  152 

ൈക ാക്കാലം - േപജ് 152 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ - േപജ്  152 
പ ിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 153 
 

രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ (ഓഗ ് 6) - േപജ് 153 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ച (െസപ് ംബർ  14) - േപജ് 153 
 

മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ (പിറവി ര ാംെവ ി) - േപജ് 154 
മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15) - േപജ്  154 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) - േപജ്  155 
aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ്  155 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ - േപജ്  155 
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യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ (മാർ ്-19, േമയ്  -1) - േപജ്  156 
വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ (ദനഹ o ാംെവ ി) - േപജ്  156 
പേത്രാസ്  പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ (ദനഹ ര ാംെവ ി) -േപജ്  156 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ്  157 
ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ (ൈക ാ o ാംǌായർ) - േപജ്  157 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ (ദനഹ മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  157 
വിശു  e ാേനാസ്  (ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസം. 26) - േപജ്  158 
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ്  158 
 

വിശു  aൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ്  159 
വിശു രുെട തിരുനാൾ (uയിർ ് o ാംെവ ി) - േപജ്  159 
നിനിേവ uപവാസം (വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് ) - േപജ്  159 
 

ജൂബിലി - േപജ്  160 
iടവകദിനം - േപജ്  160 
 

െപാതുവായു ത് 
 

കർ ാവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെ . 
മിശിഹാകർ ാവിൻ, തിരുെമയ്  നിണവുമിതാ 
പാവനബലിപീേഠ, േ ഹഭയ േളാടണയുകനാ 
മഖിലരുെമാ ായ്  സ ിധിയിൽ 
വാനവനിരെയാടു േചർേ വം, പാടാം ൈദവം പരിശു ൻ 
പരിശു ൻ, നിതയ്ം പരിശു ൻ. 
 

ദരിദ്രർ ഭക്ഷി  തൃ രാകും 
മിശിഹാകർ ാവിൻ ...                           

(േപജ് 161 കാണുക) 
 

മരി വരുെട ഓ ർമ 
 

a യുെട പ്രീതിക്കു പാത്രീഭൂതനായവൻ ഭാഗയ്വാൻ 
പ്രതിഫലേമകീടാൻ, നീതിവിധിക്കായ്  നീ 
ആഗതനാകുേ ാൾ, ന കെളാ ം തി കളും 
േനാക്കി വിധിക്കും േവളയതിൽ 
നിണഗാത്ര ൾ ൈകെക്കാ ം, ǌ ൾ നിൻ കൃപ കാണെ  
നാഥാ നീ, നിതയ്ം വിധിയാളൻ. 

 

വാേക്കാ പ്രസംഗേമാ iലല്. 
പ്രതിഫലേമകീടാൻ ...                              

(േപജ് 161 കാണുക) 
(പകരം) 
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കാർമി:  
നിതയ്പിതാേവ, ൈകെക്കാ ണേമ / ǌ ളണയ്ക്കും ദിവയ്ബലി 
നിൻ  തിരുസുതനാമീേശാവഴിയായ് / ൈകെക്കാ ണമീ ദിവയ്ബലി. 

 

സമൂഹം: നിതയ്പിതാേവ ... 
 

ǌ െളെയാ ായ് നിൻ തിരുമു ിൽ / കാഴ് ചയണയ്ക്കു ാദരവായ് 
ദിവയ്നിണ ാൽ മർതയ്ഗണ ിൻ / മലിനതെയലല്ാം കഴുകണേമ. 

 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 

മംഗളവാർ ക്കാലം 
നിനക്കു ǌാൻ സമാധാനം ആശംസിക്കും 

ൈദവികവചന ൾ, മറിയം േകൾക്കുകയാൽ  
ധനയ്ത ൈകവ , ൈദവകുമാരനു മാതാവായ്  
മറിയം പാവന റൂഹായാൽ 
മർതയ്നു ശാ ി പകർ ിടുവാൻ, നിതരാം രക്ഷ പുലർ ിടുവാൻ  
വ വനാം, നിെ  വാഴ് ീടാം. 

 

നിെ  ശക്തിയാൽ സമാധാനം u ാകെ . 
ൈദവികവചന ൾ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

പിറവിക്കാലം 
ആകാശമ ല ിൽ കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ. 

ധരയും വാനിടവും, നിെ  വണ  
നാഥാ സകേലശാ, കനയ്ാതനയൻ വഴിയ ീ 
ഭൂമിെയ നൂതനമാക്കീ നീ 
വാനവദൂതർ ശാ ിയുമായ്, വാനിൽ വ  നിര േ ാൾ 
പൂരിതമായ് േലാകം കൃപയാേല. 

 

സവ്ർഗം സേ ാഷിക്കുകയും ഭൂമി ആഹല്ാദിക്കുകയും െചയയ്െ . 
ധരയും വാനിടവും ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

ദനഹാ ിരുനാൾ 
(ജനുവരി 6) 

 

കർ ാവിെനാരു പുതിയ കീർ നം പാടുവിൻ 
രക്ഷാകരമേലല്ാ, ജീവിതമീയുലകിൽ 
നാഥൻ വഴിയായി, ഭൂമുഖമാെക നവീകൃതമായി 
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മാേ ാദീസാ ൈകെക്കാൾെക 
പാവനറൂഹാ വ േ ാൾ, ത്രീതവ്ം രഹസയ്ം െവളിവാക്കി 
സുതനിവനിൽ, പ്രീതൻ ǌാെന ം. 
 

ഭൂമിയും aതിെല വ ക്കളും aവയിെല നിവാസികളും 
രക്ഷാകരമേലല്ാ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

ദനഹാക്കാലം 
 

കർ ാവിെനാരു പുതിയ കീർ നം പാടുവിൻ 
േയാർദാൻ തീര ായ്, ക  ജനനിരകൾ  
a തമു തമാം, സവ്ർഗ ിൻ െപാൻവാതിലുകൾ 
മഹിമേയാട  തുറ േലല്ാ. 
മാടപ്രാവിൻ രൂപ ിൽ, റൂഹാ താെഴയിറ  
പ്രിയസുതനിൽ, പ്രീതൻ ǌാെന ം. 
 

ഭൂമിയും aതിെല നിവാസികളും 
േയാർദാൻ തീര ായ് ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

േനാ കാലം  
 

വരുവിൻ, നമുക്കു കർ ാവിെന വാഴ് ാം. 
പാവനമാക്കീടാം, മർതയ്വിചാര ൾ 
വിനയെമാെട ാളും, aനുതാപ ിൻ ക ീരാൽ 
പാപക്കറകൾ കഴുകീടാം. 
ആ ാവിൽ നിറയും താപം, ഏകാം ഈേശാമിശിഹായ്ക്കായ് 
േവദികയിൽ ബലിയായർ ിക്കാം. 

 

ൈദവേമ, നിർമലമാെയാരു ഹൃദയം e ിൽ സൃ ിക്കണേമ. 
 പാവനമാക്കീടാം ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

 uയിർ കാലം 
 

കർ ാവിെന ǌാെന ം പുകഴ് ം. 
കുരിശിൽ മരണ ാൽ, രക്ഷ പകർ വനാം 
മിശിഹാനാഥാ നിൻ, u ാന ാൽ മൃതെരലല്ാം 
ജീവൻ േനടുെ ാരുേപാെല 
സവ് ം തനയെന രക്ഷയ്ക്കായ്, താതാ പാരിലയ  നീ 
തിരുനാമം വാഴ് ാമനുേവലം. 
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aവിടുെ  മഹതവ്പൂർണമായ നാമം e ം വാഴ് െ ടെ . 
കുരിശിൽ മരണ ാൽ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

പുതുǌായർ 
(uയിർ കാലം ര ാംǌായർ) 

 

ൈധരയ്ം aവലംബിക്കുവിൻ, ദൃഢചി രാകുവിൻ 
ാനം വഴിയായി, നിർമലഭാവ ിൻ 

െവ െയഴും വ ം, ൈകവ തുനാേമാർ ീടാം. 
തിരുവചന ൾ കാ ിടുവാൻ, ദൂെരയക ാം പാപ ൾ 
നിതയ്ം വിനയെമാെട ാളും 
ബലിയിൽ നാം, സവ്യമി ർ ിക്കാം. 
 

aവിടുെ  മഹതവ്പൂർണമായ നാമം e ം വാഴ് െ ടെ . 
ാനം വഴിയായി, ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം) 

 

eത്ര വിശി വും സേ ാഷപ്രദവുമാണ്. 
സമമെലല്ാരുനാളും, േമാശെയാരുക്കിയതാം 
നി ല കൂടാരം, സവ്ർഗാേരാഹിത നാഥൻ തൻ 
നിതയ്മേനാ  വിശു  ലം 
ശാശവ്ത രാജയ്െമാരുക്കാനായ്, നാഥൻ വാനിലണ േലല്ാ 
പാടീടാം, ൈദവം പരിശു ൻ. 

 

യാേക്കാബിെ  eലല്ാ വാസ ല െളയുംകാൾ 
സീേയാെ  കവാട ൾ കർ ാവു േ ഹിക്കു  

സമമെലല്ാരുനാളും ... 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 

ശല്ീഹാക്കാലം 
 

eെ  രാജാവായ കർ ാേവ, ǌാന െയ പാടി കഴ് ം 
മിശിഹാകർ ാേവ, പാവനസഭെയ നീ 
കൃപയാൽ രക്ഷി , രക്തം ചി ിയുമതുേപാെല  
ഗാത്രം ബലിയായർ ി ം  
ǌ ളിതാ തിരുസ ിധിയിൽ, വാഴ് ാം വാനവേരാെടാ ം 
eെ ം നാഥാ തിരുനാമം. 
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ǌ െള െവറു വരിൽനി  നീ ǌ െള രക്ഷി . 
മിശിഹാകർ ാേവ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

പ ക്കു ാ തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

കർ ാവിെ  ഭവന ിൽ aവിടുെ  തിക്കുവിൻ 
തികളണ ീടാം, താതനുമതുേപാെല 

സുതനും റൂഹായ്ക്കും, ൈദവം മാനവനഗ്രാഹയ്ൻ 
മഹിമകൾ പാടി വണ ീടാം, ത്രീതവ് ിെന നാമാദരവായ് 
നിതയ്ം േതടാം ബലിപീേഠ 
വാഴ് ീടാം ൈദവം പരിശു ൻ. 
 

eലല്ാ ജീവജാല ളും aവിടുെ  വിശു നാമെ   
eേ ക്കും വാഴ് െ . 

തികളണ ീടാം... 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 
 

പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ) 

 

aവിടു  ഭൂമിെയ aതിെ  aടി ാന ിൽ uറ ി . 
സകലം ൈദവ ിൻ, കല്പനയാലേലല്ാ 
സൃ മതായുലകിൽ, തൻ തിരുനാമം കീർ ിക്കാൻ 
ശക്തിപകർ  സകലർക്കും, േ ഹമേഹശവ്രനലിേവാെട. 
നല് കീ നിർമല വരദാനം; 
പരിശു ൻ ൈദവം പരിശു ൻ. 
 

യുഗ ൾക്കു മുൻേപ ആയിരിക്കു വൻ 
സകലം ൈദവ ിൻ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 
 

പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം) 

 

aവിടുെ  തി െകാ  ഗീത ൾ ആലപിക്കുവിൻ 
മിശിഹാനാഥെന നാം, വാഴ് ാം വിനയെമാേട 
ശ മുയർ ിമുദാ, നിതയ്വിനീതൻ തിരുനാഥൻ 
മർതയ്നു രക്ഷപകർ േലല്ാ 
ജീവൻ പകരും പാവനമാം, ഗാത്രം ഭക്ഷണമായ് നല് കി 
തിരുരക്തം രക്ഷാപാനീയം. 
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െകാ ം കാഹളവും മുഴക്കി, രാജാവിെ  സ ിധിയിൽ  
ആന പൂർവം ആർ വിളിക്കുവിൻ. 

മിശിഹാനാഥെന നാം... 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 

തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) 

 

aവിടുെ  തി െകാ  കീർ ന ൾ ആലപിക്കുവിൻ. 
മിശിഹാനാഥെന നാം, വാഴ് ാമു ിൽ 
കൃപകൾ േനടിടുവാൻ, മ ിൽ ന െട രക്ഷയ്ക്കായ് 
വിനയം പുല് കീ തിരുനാഥൻ, േ ഹം നിറയും തിരുഹൃദയം. 
നല് കീ ദിവയ്രഹസയ് ൾ  
മർതയ്നു നൽശരണം തിരുഹൃദയം. 
 

െകാ ം കാഹളവും മുഴക്കി രാജാവായ കർ ാവിെ  സ ിധിയിൽ 
ആന പൂർവം ആർ ിടുവിൻ. 

മിശിഹാനാഥെന നാം, ... 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 

ൈക ാക്കാലം 
  

കർ ാവിെ  മാലാഖമാേര, aവിടുെ  വാഴ് വിൻ 
നിതരാം വാഴ് , വാനവനിരെയാ ായ് 
പാവനത്രീതവ്െ , കി രനിരകൾ മീ  
േക്രാേവ ാരുെട ൈസനയ് ൾ 
ആരാധയ്ൻ നീ സകേലശാ, e ം വ ണയാം ǌ ൾ 
നിൻ ബലിയിൽ, സതതം േചർ ീടാൻ. 
 

aവെ  aഭീ ം നിറേവ  ശുശ്രൂഷികൾ. 
നിതരാം വാഴ്  ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

 ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
 

കർ ാവിെ  വിശു  മ ിര ിൽ aവിടുെ  തിക്കുവിൻ. 
ബലിയായ് നല് കീ നീ, നാഥാ സകേലശാ 
നിൻതിരുസൂനുവിെന, നിർമലമാെയാരു ഹൃദയവുമായ് 
പാപമക  കര ളുമായ് 
ദിവയ്വിരു ിൽ േചർ ിടുവാൻ, നിതയ്ം സ ിധിയണയു  
വാഴ് ീടാം, നാഥാ നിൻ നാമം. 
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കർ ാവു കള മ  ൈകകളും നിർമലമായ ഹൃദയവും u വൻ. 
ബലിയായ് നല് കീ നീ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
 

eെ  കർ ാവായ രാജാേവ, നിെ  ǌാൻ പാടി കഴ് ം. 
മിശിഹാരാജാേവ, നിൻ തിരുരക്ത ാൽ 
സഭെയ പാലി , നല് കണേമ നിൻ കാരുണയ്ം 
തിരുഹിതെമ ം നിറേവ ാൻ  
നിർമലമായ മനേസാേട, ǌ ൾ തിരുബലിയർ ിക്കാം 
തിപാടും, നാഥൻ പരിശു ൻ. 

 

ǌ ളുെട ശത്രുക്കളിൽനി  നീ ǌ െള രക്ഷി . 
മിശിഹാരാജാേവ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ 
(ഓഗ ് 6) 

 

eെ ാൽ ജീവെ  uറവിടം a യുെട aടുക്കലു ്. 
മിശിഹാകർ ാേവ, ദിവയ് മഹതവ് ാൽ 
ശാ ി പകർ  നീ, തി കൾ ദൂെരയക ിടുവാൻ 
നിതയ്െവളി ം നല് കീ നീ. 
ൈദവസവ്ഭാവം െതളിവാക്കീ, പാടാം തികൾ നിരനിരയായ് 
ദിവയ്ം നിൻ, രൂപാ രഭാവം. 
 

a യുെട ആന ധാരയിൽനി ് aവർ പാനം െചയയ്ും. 
മിശിഹാകർ ാേവ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ 
(െസപ് ംബർ 14) 

 

eെ  രാജാവും ൈദവവുമായ a െയ ǌാൻ പുകഴ് ം. 
കുരിശിൻ രഹസയ് ൾ, ഭൂമിയിെലെ ം 
േഘാഷിതമാകു , സൃ ികെളലല്ാം േമാദ ിൻ 
തിരമാലകളിൽ മുഴുകു . 
മിശിഹാനാഥൻ േലാക ിൽ, നിതരാം കീർ ിതനാകു  
സല്ീവാെയ, വാഴ് ാം സാേമാദം. 
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aവിടുെ  മഹതവ്ം ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും. 
കുരിശിൻ രഹസയ് ൾ ... 

 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾ 

 
മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 

(പിറവിക്കാലം ര ാംെവ ി) 
(രീതി: മിശിഹാകർ ാേവ, നരകുലരക്ഷകേന ...) 

 
aേ ാൾ ജന ളുെടയിടയിൽ പ്രേഘാഷിക്കെ  

കനയ്കയാം ജനനീ ധനയ്തയാർ വേള, 
താവകസൗഭാഗയ്ം കീർ ിതെമെ ം 
ൈദവകുമാരനു ജ ം നീ നല് കിയ ഭാഗയ്വതി. 
 

സകല തലമുറകളും നിെ  ഭാഗയ്വതിെയ  കീർ ിക്കും. 
പ്രാർഥിക്കണമേ , സദയം ǌ ൾക്കായ് 
പ്രിയസുതേനാെട ം ഭാഗയ്െമഴു വേള, 
ന കൾ നിറയും കാല ൾ ǌ ൾേക്കകിടുവാൻ. 
 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം 
(ഓഗ ് 15) 

(രീതി: മിശിഹാകർ ാവിൻ തിരുെമയ് ...) 
 
വരുവിൻ, ശ്രവിക്കുവിൻ, ǌാൻ നി േളാടു വിവരി  പറയാം. 

മരണം ൈദവ ിൻ, സുതനും ൈകെക്കാ  
നിർമലഗാത്ര ിൽ, ൈദവകുമാരൻ കല്പി  
വാനവേരാടായ് പ്രിയേമറും 
ത െട ജനനീഗാത്രെ , വി ിൽ കൃപയിലുയർ ിടുവാൻ 
തിരുജനനി, സവ്ർഗാേരാപിതയായ്. 

 

സകല ജനതകളും iതു ശ്രവിക്കെ . 
മരണം ൈദവ ിൻ ... 
 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
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മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ 
(െസപ് ംബർ 8) 

 

വരുവിൻ, നമുക്കു കർ ാവിെന വാഴ് ാം. 
തികൾ പാടീടാം, തെ  മഹതവ് ിൽ 

നീതിെയഴു വെര, േചർ വനായ് നാമാദരവായ് 
വ  പിറ ാവംശ ിൽ, ൈദവകുമാരൻ പൂജിതമാ 
വംശം, കനയ്ാജനനിെയ നാം 
വാഴ് ീടാം, ജനന ിരുനാളിൽ. 

 

തി aവനു േയാജയ്മാകു . 
തികൾ പാടീടാം, ... 

 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 
aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ 

(ഡിസംബർ 8) 
 

aേ ക്കു ǌാൻ േ ാത്രബലികൾ സമർ ിക്കും. 
ൈദവപിതാേവ നിൻ, സുതനുെട ദിവയ്ബലി 
ǌ ളുമർ ി , പ്രിയജനനിക്കരുളീ നീ 
ന കളനവധി കരുണെയാെട 
നിെ  മഹതവ്ം കീർ ി  
ǌ ൾ ന ിെയാടാദരവായ് 
വാഴ്  കനയ്ാമറിയെ . 

 

aവർ േ ാത്രബലികൾ aവിടുേ ക്കു സമർ ിക്കെ . 
ൈദവപിതാേവ നിൻ, ... 
 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ 
 

aേ ാൾ ജന ളുെടയിടയിൽ പ്രേഘാഷിക്കെ . 
ധേനയ് കനയ്ാംേബ, മ ിൽ ഭാഗയ്വതീ 
വാഴ് കയായ് ǌ ൾ, നല് കീ നിതയ്സമു തനാം 
വി ിൻ നാഥനു ജ ം നീ. 
e മനുഗ്രഹപൂരിതയാം, നി ിൽ ǌ ൾ േതടു  
ൈദവ ിൻ, ദാനം ചിരകാലം. 

 



156 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

aവേനാടു പ്രാർഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ. 
ഭാഗയ്െമഴു വളാം, കനയ്ാമാതാേവ 
ഭൂമിയിൽ നിെ ം യു വുമതുേപാൽ ശത്രുതയും  
നീക്കണമേ  പ്രാർഥനയാൽ 
വ രെമലല്ാം ന കളാൽ, നിറയാൻ കനിയണമനുനിമിഷം 
തിരുസുതനിൽ, aഭയം േതടു . 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ 
(മാർ ് 19, േമയ് 1) 

 

നീതിമാെ  രണ e ം നിലനില്ക്കും. 
ഈേശാമിശിഹാതൻ, പാലകനാം താതാ, 
ധനയ്ൻ യൗേസേ , ഈേശാതൻ തിരുബാലയ് ിൽ 
സംരക്ഷി  നീ, യതുേപാൽ 
കരുണെയാെട ം കാക്കണേമ, മ ിൽ നിതയ്ം ǌ െളയും 
മഹിതം നിൻ, കനിവിൻ പ്രാർഥനയാൽ. 

 

ൈദവതിരുമു ിൽ eേ ക്കും aവൻ വസിക്കു . 
ഈേശാ മിശിഹാതൻ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
(ദനഹ o ാംെവ ി) 

 

വരുവിൻ, ൈദവ ിെ  പ്രവൃ ികൾ കാണുവിൻ. 
ഈേശാമിശിഹാതൻ, ശിരസു നമി േലല്ാ 
ാനം ൈകെക്കാ ാൻ, േയാഹ ാേനാ െചാലല്ുകയായ് 

േയാഗയ്ത െതലല്ുെമനിക്കിലല്. 
സ തമാകുകയി ിേ ാൾ, നല് കാൻ ാന ാനം നീ 
േയാഹ ാൻ ാനം നല് കിയുടൻ. 

 

വരുവിൻ, aവിടുെ  പ്രവൃ ികൾ ǌാൻ വിവരിക്കാം. 
ഈേശാ മിശിഹാതൻ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 
(ദനഹ ര ാംെവ ി / ജൂൺ 29) 

 

eെ  രാജാവായ കർ ാേവ, ǌാന െയ പാടി കഴ് ം. 
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ശല്ീഹ ാരാകും, പേത്രാസ് പൗേലാസിൻ 
ഓർമ ദിന ിൽ നാം, പ്രാർഥന സാദരമർ ിക്കാം 
വാനവനിരെയാടു േചർേ വം. 
കർ ാേവ നീ തിരുസഭെയ, നിതയ്ം കാക്കണമലിേവാെട 
സവ്ർഗ ിൽ, വാഴ് ാനവെരാ ം 

 

aവെ  െതരെ ടുക്കെ വർ aവെ  മു ിൽ oരുമി കൂടി. 
ശല്ീഹ ാരാകും, പേത്രാസ് ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന 
(ജൂൈല 3) 

 

നീ സ നായിരിക്കും, നിനക്കു ന വരും. 
മഹിയിൽ നിൻ ജ ം, മഹിതം ധീരവുമാം 
േതാ ാശല്ീഹാേയ, ഭാഗയ്െമഴു വനേലല്ാ നീ 
ർശി ീടാനായേലല്ാ. 

മിശിഹാത െട പാർശവ് ിൽ, താതാനി െട വിശവ്ാസം 
നി ലമാം, വാഴ് ാം നിൻ നാമം. 

 

eെ  a ികൾ പ്രേഘാഷിക്കും. 
മഹിയിൽ നിൻ ജ ം ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

ഭൂമിയിെല ം aതയ്ു തൻ 
മഹിമാപൂരിതനാം, ബലവാന േലല്ാ 
നാഥാ സകേലശാ, ബലിപീഠം നിൻ മഹിമകളാൽ 
നിറയുെ ം കർ ാേവ. 
വിജയം നല് കി വളർ , ധരയിൽ നല് കുക നവശാ ി 
മലരണിയാൻ, വി ിൻ സൗഭാഗയ്ം 

 

മഹതവ്വും ബഹുമാനവും aവെന aണിയി ിരിക്കു . 
മഹിമാപൂരിതനാം ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  സുവിേശഷക ാർ 
(ദനഹ മൂ ാംെവ ി) 

 

കർ ാവിെ  മാലാഖമാേര, aവിടുെ  തിക്കുവിൻ 
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വിജയം േനടീടാൻ, ജീവിത വീഥികളിൽ 
പ്രഭയായ് സുകൃത ൾ, വാനവവൃ ം മാതൃകയായ് 
സുവിേശഷകേര, നി ൾക്കായ് 
നല് കൂ ൈദവിക ദാന ൾ, കൃപയാൽ i ീേയാർമദിനം 
ǌ ൾക്കായ്, നിതരാം പ്രാർഥി ിൻ. 

 

നീതിമാ ാേര, നി ൾ കർ ാവിൽ ആന ിക്കുവിൻ 
വിജയം േനടീടാൻ, ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
വിശു  e ാേനാസ് 

(ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസംബർ 26) 
 

ǌാൻ aവെന eെ  ആദയ്ജാതനായി നി യി റ ി . 
മിശിഹാനാഥ ായ്, രക്തമണി വനാം 
e ാേനാസിൻ, മഹിമകൾ പാടി വണ ീടാം 
മാധയ് യ്ം നാം േതടീടാം. 
സവ്ർഗീേയാജവ്ലമണവറയിൽ, മകുടം ചൂടി വിള ീടും 
പൂജിതനീ ഭൂവിൻ മഹിതാ ൻ. 

 

കർ ാവിേനാട് aേപക്ഷിക്കുകയും  
aവെ  സ ിധിയിൽ പ്രാർഥിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ 

മിശിഹാനാഥ ായ്, ... 
 (േപജ് 161 കാണുക) 

 

രക്തസാക്ഷികൾ 
(വിശു  െസബ യ്ാേനാസ് - ജനുവരി 20,  

വിശു  ഗീവർഗീസ് - ഏപ്രിൽ 24 തുട ിയവരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്). 
(രീതി: പുലരിയിൽ നിദ്രയുണർ േ ....) 

 

aവർ കർ ാവിെ  ഭവന ിൽ. 
നിതയ്മേനാഹര പറുദീസാ 
േനടിെയാരാനിണസാക്ഷികൾ തൻ 
ഓർമയിലാഹല്ാദിക്കുകയായ് 
തിരുസഭയി ീ സുദിന ിൽ. 

 

കർ ാവു ന പിടി ി  വൃക്ഷ ൾക്കു സമൃ മായി ജലം ലഭിക്കു . 
കർ ാവാകും മിശിഹാേയ, 
ആരാധകരുെട വൃ െ  
aവരുെട പ്രാർഥനയാെല ം 
ൈവരികളിൽനി ം കാക്കണേമ. 
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 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു  aൽേഫാൻസ 
(ജൂൈല 28) 

(രീതി: മിശിഹാകർ ാവിൻ തിരുെമയ് ...) 
 

സകല ജനതകളും iതു ശ്രവിക്കെ . 
തിരുസഭ േമാദി , വാനവേരാെടാ ം 
തികൾ പാടിയിതാ, ഭാഗയ്മിയ വാളായീടും 

aൽ േഫാൻസായുെട ഓർമദിനം. 
കനിവാർ േലല്ാ സകേലശൻ, പാരിൽ നിർമല കനയ്കയിൽ 
നി ലമാം, കിരണം തൂകിടുവാൻ. 

 

ഭൂവാസികെളലല്ാവരും iതു ശ്ര ി  േകൾക്കെ . 
തിരുസഭ േമാദി  ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

വിശു രുെട തിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം o ാംെവ ി) 

 

aവെര കർ ാവിെ  ഭവന ിൽ ന ിരിക്കു . 
വി ിൻ പു ൾ, നി ൾ ൈദവികമാം 
പാവന വാടികയിൽ, ഔഷധഗുണമാർ ഖിലർക്കും 
േരാഗനിവാരണമരുളു . 
വിജയ ിൻ െപാ ടി ചൂടി, വാഴാൻ ൈദവം കനിയെ  
ǌ ൾക്കായ് നി ൾ പ്രാർഥി ിൻ. 

 

aവിടു  ന പിടി ി  ലബേനാനിെല േദവദാരുക്കൾ. 
വി ിൻ പു ൾ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

മൂ േനാ ് (നിനിേവ uപവാസം) 
(വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് തി ൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര) 

 

കു ൾക്കു മാ  കി ിയവൻ ഭാഗയ്വാൻ. 
uപവാസേ ാടും, aനുതാപേ ാടും  
o ായണയുക നാം, കർ ാേവ നിൻ സവിധ ിൽ 
രക്ഷണമ  കനിേ കും 
കരുണാമയനാണെ ം നിതയ്ം പാപവിേമാചകേന 
കാരുണയ്ം, െചാരിയൂ ചിരകാലം. 
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നി ളുെട ഹൃദയ െള aവിടുെ  തിരുമു ിൽ തുറക്കുവിൻ. 
uപവാസേ ാടും ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
 

ജൂബിലി / iടവകദിനം 
 

കർ ാവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെ . 
മിശിഹാകർ ാവിൻ, തിരുെമയ്  നിണവുമിതാ 
പാവന ബലിപീേഠ, േ ഹഭയ െളാടണയുകനാ 
മഖിലരുെമാ ായ്  സ ിധിയിൽ 
വാനവനിരെയാടു േചർേ വം, പാടാം ൈദവം പരിശു ൻ 
പരിശു ൻ, നിതയ്ം പരിശു ൻ. 
 

ദരിദ്രർ ഭക്ഷി  തൃ രാകും 
മിശിഹാകർ ാവിൻ ... 

 (േപജ് 161 കാണുക) 
                  _________________________ 

 
(ദിവയ്രഹസയ്ഗീത സമയ  കാർമികൻ ൈക കഴുകുേ ാൾ). 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം തെ  കൃപാസമുദ്ര 
ിൽ ന െട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും കറ കഴുകിക്കളയെ .  

(ൈകകൾ തുടയ്ക്കുേ ാൾ) കർ ാവു തെ  കൃപയാലും aനുഗ്രഹ 
ാലും ന െട പാപ ളുെട മാലിനയ്ം തുട നീക്കുകയും െചയയ്െ . 

 

കാർമി: (കാസയും പീലാസയും uയർ ി ിടി െകാ ്) a  
യുെട ആരാധയ്മായ ത്രീതവ്െ  / eേ ാഴും eേ ക്കും ǌ ൾ 
തിക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കാർമി: ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ി / (സമൂഹവും േചർ ്) തെ  െ  
ബലിയർ ിക്കുകയും / തെ  പീഡാനുഭവ ിെ യും മരണ 

ിെ യും / സം ാര ിെ യും u ാന ിെ യും / ഓർമ ആ 
ചരിക്കാൻ / കല്പിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാ / തെ  കൃപയാലും 
aനുഗ്രഹ ാലും / ഈ കുർബാന ന െട കര ളിൽനി  സവ്ീക 
രിക്കുമാറാകെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാ വായ ൈദവേമ, a യുെട കല്പനയനു 
സരി  / (പീലാസെകാ  കാസയിൽ മൂ  പ്രാവശയ്ം മു .) 
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മിശിഹായുെട സവ്ർഗ ിൽനി  / മഹതവ്പൂർണമായ ര ാ  
മെ  ആഗമനംവെര / aവിടുെ  വിശു  ബലിപീഠ ിേ ൽ / 
തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ 

രഹസയ് ൾ സ ീകരിക്കെ ടു . aവിടുേ ക്കു തിയും 
ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും u ായിരിക്കെ  / 
iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

(ബലിവ ക്കൾ േശാശ െക്കാ  മൂടു ). 
 

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

  (കാർമികൻ േബ യിൽ വ  ജന ളുെടേനേര തിരി ്). 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. ൈദവമാതാ 
വായ കനയ്കാമറിയ ിെ യും നീതിമാനായ മാർ യൗേസ ിെ യും 
രണ വിശു  ബലിപീഠ ി ൽ u ാകെ . 

 

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. ൈദവപുത്രെ  ശല്ീഹ 
ാെര / ഏകജാതെ  േ ഹിതെര / േലാക ിൽ സമാധാനമു ാ 

കാൻേവ ി പ്രാർഥിക്കുവിൻ. 
 

കാർമി: ൈദവജനെമലല്ാം ആേ ൻ, ആേ ൻ, e ദ്േഘാഷിക്കെ . 
വിജയം വരി  നീതിമാ ാരുെടയും മകുടം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷികളു 
െടയും രണേയാടുകൂെട ന െട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാ 
യുെട ഓർമ വിശു  ബലിപീഠ ി ൽ u ാകെ .  
 

സമൂഹം: ബലവാനായ കർ ാവു നേ ാടുകൂെട / ന െട രാജാവു 
നേ ാടുകൂെട / ന െട ൈദവം നേ ാടുകൂെട / യാേക്കാബിെ  ൈദവം 
ന െട സഹായിയും. 
 

കാർമി: െചറിയവരും വലിയവരും നിെ  തയ്ർഹമായ u ാനം വഴി 
നീ മഹതവ്േ ാെട uയിർ ിക്കുെമ  പ്രതീക്ഷയിൽ മരി വെരലല്ാ 
വരും നിദ്ര െചയയ്ു . 
 

സമൂഹം: aവിടുെ  സ ിധിയിൽ നി ളുെട ഹൃദയ ൾ തുറക്കു 
വിൻ. uപവാസവും പ്രാർഥനയും aനുതാപവുംവഴി / മിശിഹാെയയും 
aവിടുെ  പിതാവിെനയും / പരിശു ാ ാവിെനയും നമുക്കു പ്രസാ 
ദി ിക്കാം. 
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പകരം aനു രണഗീതം 
 

കാർമി:  താതനുമതുേപാലാ ജനും ദിവയ്, റൂഹായ്ക്കും തിെയ ം 
ൈദവാംബികേയയും, മാർ യൗേസ ിെനയും,  
സാദരേമാർ ീടാം, പാവനമീബലിയിൽ. 

 

സമൂഹം: ആദിയിേലേ ാൽ, e േ ക്കും ആേ നാേ ൻ 
സുതനുെട േപ്രഷിതേര, ഏകജ േ ഹിതേര 
ശാ ി ലഭി ിടുവാൻ, നി ൾ പ്രാർഥി ിൻ.  

 

കാർമി:  സർവരുെമാ ായ്  പാടീടെ , ആേ നാേ ൻ 
മാർേ ാ ാെയയും, നിണസാക്ഷികെളയും 
സത്കർമികെളയും, ബലിയിതിേലാർ ീടാം. 

 

സമൂഹം: ന െടകൂെട ബലവാനാം, കർ ാെവ േ ക്കും 
രാജാവാം ൈദവം, നേ ാെടാെ ം 
യാേക്കാബിൻ ൈദവം, ന െട തുണെയ ം. 

 

കാർമി:  െചറിയവെരലല്ാം വലിയവെരാ ം, കാ വസിക്കു . 
മൃതെരലല്ാരും നിൻ, മഹിേതാ ാന ിൽ 
ശരണം േതടു , u ിതരായിടുവാൻ. 
 

സമൂഹം: തിരുസ ിധിയിൽ ഹൃദയഗത ൾ,    
 െചാരിയുവിെന േ ക്കും 
േനാ ം പ്രാർഥനയും, പ ാ ാപവുമായി 
ത്രീതവ്െ  േമാദാൽ, നിതയ്ം വാഴ് ീടാം. 

 

മദ്ബഹ പ്രേവശനം 
 

(കാർമികൻ മദ്ബഹയിേലക്കു തിരി  കുനി   
താ  സവ്ര ിൽ) 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, കഴുകി ശു മാക്കെ  ഹൃദയ 
േ ാടും / െവടി ാക്കെ  മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂെട / aതിവിശു  

ല  പ്രേവശി  / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടും വിശു ിേയാടും 
കൂെട / a യുെട ബലിപീഠ ിനു മു ാെക നില്ക്കാൻ ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ആധയ്ാ ികവും മാനുഷികവുമായ ബലികൾ 
യഥാർഥവിശവ്ാസേ ാെട / aേ ക്കർ ിക്കാൻ ǌ െള 
േയാഗയ്രാക്കുകയും െചേയയ്ണേമ. 
 

(eലല്ാവരും eഴുേ  നില്ക്കു . കാർമികൻ ൈകകൾ വിരി  
പിടി ് uയർ  സവ്ര ിൽ െചാലല്ു ). 
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വിശവ്ാസപ്രമാണം 
 

കാർമി: സർവശക്തനും പിതാവുമായ / ഏകൈദവ ിൽ ǌ ൾ 
വിശവ്സിക്കു . (സമൂഹവും േചർ  തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ / 
സകല ിെ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ൈദവ ിെ  
ഏകപുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കും മു  ആദയ്ജാതനും / യുഗ 

ൾെക്കലല്ാംമു  പിതാവിൽനി  ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്ക 
െ ടാ വനും / ഏകകർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ 
വിശവ്സിക്കു . aവിടു  സതയ്ൈദവ ിൽനി  സതയ്ൈദ 
വവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . aവിടു വഴി / പ്രപ 

ം സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു. 
മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ിയും / aവിടു  
സവ്ർഗ ിൽനി ്  iറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ / കനയ്കാമറിയ 

ിൽനി  ശരീരം സവ്ീകരി  / മനുഷയ്നായി പിറ . പ ിേയാസ്  
പീലാേ ാസിെ  കാല  പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ 
തറയ്ക്കെ  മരിക്കുകയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു തു 
േപാെല / മൂ ാംദിവസം uയിർെ ഴുേ ൽക്കുകയും െചയ്തു. aവിടു  
സവ്ർഗ ിേലെക്കഴു ി / പിതാവിെ  വലതുഭാഗ ിരിക്കു . മരി 
വെരയും ജീവിക്കു വെരയും വിധിക്കാൻ / aവിടു  വീ ം വരാ 

നിരിക്കു . പിതാവിൽനി ം പുത്രനിൽനി ം പുറെ ടു  / 
സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏകപരിശു ാ ാവിലും ǌ ൾ 
വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും സാർവത്രികവു 
മായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാചന ിനു  ഏക 
മാേ ാദീസായും / ശരീര ിെ  uയിർ ം / നിതയ്ായുസും ǌ ൾ 
ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ. 
 

പകരം ഗാനം 
 

കാർമി: സർവശക്തതാതനാേമക ൈദവേമ, 
 വിശവ്സി  മർതയ്രാം ǌ ള യിൽ. 
 

സമൂഹം: ദൃശയ്േലാകെമ േപാൽ aദൃശയ്േലാകവും  
സൃ ിെചയ്ത ൈദവേമ, സർവപാലകാ 
സർവശക്തതാതനാേമകൈദവേമ, 
വിശവ്സി  മർതയ്രാം ǌ ള യിൽ. 

 

സർവസൃ ിജാലവും തീർ  ൈദവമാം 
സതയ്താതന ിൽ നി ാദയ്ജാതനാം 
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സൃ ിയലല് പുത്രനാമീേശാൈദവജൻ, 
വിശവ്സി  മർതയ്രാം ǌ ള യിൽ. 

 

ൈദവസൂനു ൈദവമാേണകസ യിൽ 
േലാകസൃ ി പൂർ ിയായ ിലൂടേവ. 
മർതയ്രക്ഷനല് കുവാൻ പാവനാ നാൽ 
മർതയ്രൂപമാർ ിേഹ കനയ്കാ ജൻ. 

  

പീലാേ ാസിൻ വാഴ് ചയിൽ പീഡേയ വൻ 
ക്രൂശിേലറി ദാരുണം മൃതയ്ുവാർ വൻ 
മൂ നാളിനു ിൽ സതയ്ൈദവസൂനുവീ 
മ ിലു ിതൻ മഹതവ്പൂർണേശാഭയിൽ. 

 

സവ്ർഗമാർ മഹിമേയാെട നിതയ്പിതാവിൻ 
വലതുഭാഗമാർ  വാഴവ്ു മഹിതകാ ിയിൽ 
oടുവിെല മീമഹിയിൽ a  വിധിയുമായ്, 
സകലരും ശ്രവിക്കുമ യ്വിധി വിനീതരായ്. 

 

താതനിൽനിെ േപാെല സുതനിൽനി േമ 
പ്രഭവമാർ  വാണിടു  സതയ്ൈദവമായ് 
ജീവേനകിടു  മഹിതപാവനാ നിൽ 
വിശവ്സി  പൂർണമായ് ǌ േളവരും. 

 

ഏകമാണു ധനയ്മാണു പാവനം സഭ 
ൈശല്ഹിക പ്രഭാവമാർ  സാർവ ജനീനം 
പാപേമാചനം തരു , ാന ാനവും 
ഏ െചാല് വൂ സാദരം ǌ േളവരും. 

 

മർതയ്മുക്തിയാമുയിർ ം നിതയ്ജീവനും 
ഏ െചാൽ വൂ പൂർണമായ് ǌ േളവരും. 
സർവശക്തതാതനാകുേമകൈദവേമ 
വിശവ്സി മർതയ്രാം ǌ ള യിൽ. 
 

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

 (കാർമികൻ ശുശ്രൂഷിെയ ആശീർവദി െകാ ്) 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം / തെ  തികൾ ആല 
പിക്കാൻ നിെ  ശക്തനാക്കെ . 
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
പാത്രിയർക്കീസുമാരും െമത്രാ ാരുമായ ന െട പിതാക്ക ാർ / പുേരാ 
ഹിത ാർ, ശുശ്രൂഷികൾ e ിവരുെടയും / ബ്ര ചാരികളുെടയും കനയ് 
കകളുെടയും / ന െട മാതാപിതാക്ക ാർ, പുത്രീപുത്ര ാർ / സേഹാദരീ 
സേഹാദര ാർ e ിവരുെടയും / ഓ ർമ ആചരി െകാ ്  നി ൾ 
പ്രാർഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുെട േ ഹിതരും വിശവ്ാസികളുമായ eലല്ാ 
ഭരണകർ ാക്കെളയും / സതയ്വിശവ്ാസേ ാെട മരി ്  ഈ േലാക 

ിൽനി  േവർെപ േപായ / eലല്ാവെരയും aനു രിക്കുവിൻ. 
മിശിഹായുെട കൃപയാൽ / ഈ ബലി നമുക്കു സഹായ ിനും രക്ഷയ്ക്കും / 
സവ്ർഗരാജയ് ിൽ നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെ . 
 

(കാർമികൻ മൂ  പ്രാവശയ്ം കുനി ്  ആചാരംെചയ്തു താെഴ 
വരു  പ്രാർഥന െചാലല്ി ബലിപീഠെ  സമീപിക്കു ). 
കാർമി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവേമ, 
സവ്ർഗ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും നാഥനായ പിതാേവ, aേ ക്കു 
ǌാൻ ന ി പറയു . * a യുെട aഭിഷിക്തെ  ശരീരരക്ത 

ളുെട, തയ്ർഹവും പരിശു വും, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ 
രഹസയ് െള, aേ ക്കു സമർ ിക്കാൻ, പാപിയായിരു ി ം 
eെ  a  കാരുണയ്പൂർവം േയാഗയ്നാക്കി. * a യുെട aജ 
ഗണമായ ജന ിെ  കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട 
േമാചന ിനും ആ ാക്കളുെട രക്ഷയ്ക്കും േലാകം മുഴുവേ യും aനു 
ര ന ിനും eലല്ാ സഭകളുെടയും സമാധാന ിനും ശാ ിക്കും 
േവ ി, ǌാൻ iവ aനു ിക്കു . 
 

(പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  സാ ിധയ്മു  ബലിപീഠ ിെ  മധയ് 
ിലും ര ം കാർമികൻ ചുംബിക്കു ). 

 

കാർമി: കർ ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

(ജന ൾക്കു േനേര തിരി  കര ൾ നീ ി വിടർ ിെക്കാ ്)  
 

eെ  സേഹാദരേര, ഈ കുർബാന / eെ  കര ൾവഴി പൂർ ി 
യാകാൻ / നി ൾ eനിക്കുേവ ി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.  
(ബലിപീഠ ിനുേനേര തിരിയു ). 
 

സമൂഹം: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം / തെ  aഭി ം നിറ 
േവ ാൻ നെ  ശക്തരാക്കെ . ഈ കുർബാന aവിടു  സവ്ീകരിക്കെ . 
aേ ക്കും ǌ ൾക്കും േലാകം മുഴുവനുംേവ ി / a  സമർ ി 
ക്കു  ഈ ബലിയിൽ / aവിടു  സംപ്രീതനാകുകയും െചയയ്െ . 
ആേ ൻ.  
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കൂദാശ / aനാെഫാറ 
(ഈേശായുെട മരണവും u ാനവും aനു രിക്കു ) 

[മാർ െതയേദാറിെ  കൂദാശക്രമ ിന് േപജ് 175 കാണുക] 
 

കാർമി: (o ാം പ്രണാമജപം: കുനി നി  കര ൾകൂ ി) ǌ  
ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a  ǌ ളുെടേമൽ വർഷി  സമൃ  
മായ aനുഗ്രഹ െളപ്രതി / ǌ ൾ aേ ക്കു ന ി പറയു . a  
യുെട aഭിഷിക്തെ  ശരീരരക്ത ളാകു  ദിവയ്രഹസയ് ളുെട 
ശുശ്രൂഷകരാകാൻ / eളിയവരും പാപികളുമായിരു ി ം / ǌ െള 
a  കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്രാക്കി. a  നല് കിയ ഈ 
ദാനം / തിക  േ ഹേ ാടും uറ  വിശവ്ാസേ ാടുംകൂെട പരി 
കർമം െചയയ്ാൻ / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ   a േയാടു ǌ ൾ 
aേപക്ഷിക്കു .  
 

(കാർമികൻ ബലിപീഠം ചുംബി തിനു േശഷം ൈകകൾ കുരിശാ 
കൃതിയിൽ െന ിേ ൽ േചർ വ െകാ  െചാലല്ു ). 

 

കാർമി: ǌ ൾ aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും 
ആരാധനയും സമർ ിക്കു . (തെ േമൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു )
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(കാർമികൻ ജന ൾക്കുേനേര തിരി ് ആശീർവദിക്കു ). 
കാർമി: സമാധാനം + നി േളാടുകൂെട. 
 

സമൂഹം: a േയാടും a യുെട ആ ാേവാടുംകൂെട.  
 

(ശുശ്രൂഷി കാർമികനിൽനി  സമാധാനം സവ്ീകരി േശഷം). 
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, മിശിഹായുെട േ ഹ ിൽ / നി ൾ സമാ 
ധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. 
  

(eലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കു ). 
 

ശുശ്രൂഷി: (ജന ൾക്കുേനേര തിരി ്)  
നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും വിശു ിേയാടുംകൂെട / കർ ാ 
വിനു ന ിപറയുകയും / aവിടുെ  വിളി േപക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ാം. 
നി ൾ ആദരപൂർവംനി ് / iവിെട aനു ിക്കെ ടു വെയ 
സൂക്ഷി  വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസയ് ൾ / കൂദാശ 
െചയയ്െ ടു . പുേരാഹിതൻ (പുേരാഹിത േശ്ര ൻ) തെ  മാധയ് യ്ം 
വഴി / സമാധാനം സമൃ മാകു തിനുേവ ി പ്രാർഥിക്കാൻ തുട . 
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ക കൾ താഴ് ി / വിചാര ൾ സവ്ർഗ ിേലക്കുയർ ി / നിശ  
രായി ഏകാഗ്രതേയാടും ഭക്തിേയാടുകൂെട / നി ൾ ഹൃദയ ിൽ 
പ്രാർഥിക്കുവിൻ / സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

തിരുവ ക്കളുെട aനാവരണം 
(u ിതനായ മിശിഹാെയ aനു രി ിക്കു ). 

 
 കാർമി: (താഴ്  സവ്ര ിൽ) കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, 

ബലഹീനനായ eെ  ദയാപൂർവം സഹായിക്കണേമ. a യുെട 
ത്രീതവ് ിെ  ബഹുമാന ിനും ഈ സമൂഹ ിെ  ന യ്ക്കുമായി / 
സജീവവും വിശു വുമായ ഈ ബലി തിരുസ ിധിയിൽ aർ ി 
ക്കാൻ / a യുെട aനുഗ്രഹ ാൽ eെ  േയാഗയ്നാക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.  

 

 (േശാശാ ാ ബലിവ ക്കൾക്കു ചു ം വ െകാ ് ) കർ ാേവ, നിെ  
ശരീര ിനും രക്ത ിനും കൃപാപൂർവം നീ eെ  േയാഗയ് നാക്കി. 
aപ്രകാരംതെ , വിധിദിവസ ിൽ നിെ  സ ംപ്രീ തിക്കും 
eെ  േയാഗയ്നാക്കണേമ. 

 

(കാർമികൻ ധൂപം ആശീർവദി െകാ ് ) 
 

കാർമി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ a യുെട ബഹു 
മാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു  ഈ ധൂപം / a യുെട മഹ 
നീയ ത്രീതവ് ിെ  നാമ ിൽ + ആശീർവദിക്കെ ടെ . iത്  
a യുെട പ്രസാദ ിനും / a യുെട aജഗണ ിെ  പാപ  
ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ . 

 

ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.  
 
 

 (കാർമികൻ ബലിപീഠം ധൂപിക്കു ).  
 

ഗാനം  
കാർമി:  മിശിഹാകർ ാവിൻ കൃപയും / ൈദവപിതാവിൻ േ ഹമതും 
  റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ / + നേ ാെടാ ാകെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി:  uയര ളിേലക്കുയരെ  / ഹൃദയവികാരവിചാര ൾ 
uയര ളിേലക്കുയരെ  / ഹൃദയവികാരവിചാര ൾ.  

 

സമൂഹം:പൂർവപിതാവാമബ്രാഹം /iസഹാക്ക് , യാേക്കാെബ ിവർതൻ 
  ൈദവേമ നിതയ്ം ആരാധയ്ൻ / രാജാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ. 
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കാർമി: aഖി ലചരാചര കർ ാവാം / ൈദവ ിനു ബലിയർ ി . 
 

സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം / നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം. 
 

ഗാന ിനു പകരം 
 

കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ 
ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും / നാെമ 
ലല്ാവേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: (ൈകകൾ uയർ ിെക്കാ ്) നി ളുെട വിചാര ൾ u  
ത ിേലക്ക് uയരെ .  
 

സമൂഹം: aബ്രാഹ ിെ യും iസഹാക്കിെ യും യാേക്കാബിെ യും 
ൈദവേമ, ആരാധയ്നായ രാജാേവ, a യുെട പക്കേലക്ക്. 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവ ിനു / കുർബാന aർ ി 
ക്കെ ടു . 
  

സമൂഹം: aതു നയ്ായവും യുക്തവുമാകു . 
 

----------------------------------- 
ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

കാർമി: (താഴ്  സവ്ര ിൽ) കർ ാേവ, ǌ ളുെട മനസിെന 
eലല്ാ aശു തയിലും ദു തയിലും / aസൂയയിലും വ നയിലും 
വിേദവ്ഷ ിലുംനി  വിമുക്തമാക്കണേമ. a യുെട കരുണയാൽ, 
ത ിൽ ിലും മെ ലല്ാവേരാടും / േ ഹവും ഐകയ്വും ǌ  
ളിൽ uളവാക്കണേമ. വിശു വും സജീവവുമായ ഈ തിരുക്കർമം 
പ്രതയ്ാശാപൂർവം aനു ിക്കാൻ ǌ ൾക്ക് ആ ൈധരയ്ം നല് കു 
കയും െചയയ്ണേമ. 
 

കാർമി: (ര ാം പ്രണാമജപം: കുനി നി  കര ൾ കൂ ി) 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ / a യുെട 
മഹതവ്േമറിയ ത്രീതവ് ിെ  ആരാധയ്മായ നാമം / eലല്ാ aധര 

ളിലുംനി  തിയും / eലല്ാ നാവുകളിലുംനി  കൃത തയും / 
eലല്ാ സൃ ികളിലുംനി  പുകഴ് ചയും aർഹിക്കു . e െകാെ  
ാൽ a  േലാകെ യും / aതിലു  സകലെ യും കനിേവാെട 

സൃ ിക്കുകയും / മനുഷയ്വംശേ ാട് aളവ  കൃപകാണിക്കുകയും 
െചയ്തു. സവ്ർഗവാസികളുെട ആയിര ളും മാലാഖമാരുെട പതിനായിര 
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ളും / മേഹാ തനായ a െയ കു ി ാരാധിക്കു . a ിമയ 
ാരും aരൂപികളുമായ സവ്ർഗീയ ൈസനയ് ൾ / a യുെട നാമം 

പ്രകീർ ിക്കു . പരിശു രും aരൂപികളുമായ േക്രാേവ ാേരാടും 
സ്രാേ ാേരാടും േചർ  / നാഥനായ aേ ക്ക് aവർ ആരാധന 
സമർ ിക്കു .  
 

കാർമി: uയർ  സവ്ര ിൽ, iടവിടാെത തി െകാ ്  / aവർ 
o േചർ ്  uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . 
 

സമൂഹം: ബലവാനും കർ ാവുമായ ൈദവം / പരിശു ൻ, പരിശു 
ൻ, പരിശു ൻ. aവിടുെ  മഹതവ് ാൽ / സവ്ർഗവും ഭൂമിയും 

നിറ ിരിക്കു . u ത ളിൽ ഓശാന / ദാവീദിെ  പുത്രന് 
ഓശാന. കർ ാവിെ  നാമ ിൽ വ വനും / വരാനിരിക്കു വ 
നുമായവൻ aനുഗൃഹീതനാകു . u ത ളിൽ ഓശാന. 

(േപജ് 169 കാണുക) 
 

പകരം ഗാനം 
 
 

1. o ായ്  u സവ്ര ിലവർ  േപജ് 169 
2. u ത ൈദവമഹതവ്മതിൽ  േപജ് 170 
3. u തനാം രാജാേവ   േപജ് 170 
4. ഓശാന ഈശനു സതതം  േപജ് 170 
5. പരിശു ൻ നിതയ്ം പരിശു ൻ േപജ് 170 
6. ബലവാനായ ൈദവേമ   േപജ് 170 
7. സവ്ർഗീയ സിംഹാസന ിൽ വാഴും േപജ് 171  
 

 ഗാനം - 1: o ായ്  u സവ്ര ിലവർ 
 

 

കാർമി:  o ായ്  u സവ്ര ിലവർ,  
തിരുസ ിധിയിൽ aനവരതം / തിഗീത ൾ പാടു . 

 

സമൂഹം: ൈദവം നിതയ്മഹതവ് ിൻ 
കർ ാെവ ം പരിശു ൻ, ബലവാനീശൻ പരിശു ൻ 
 

മ ം വി ം നിറയു , മ വനവനുെട മഹിമകളാൽ 
u തവീഥിയിേലാശാന, ദാവീദിൻ സുതേനാശാന 
 

കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ, വ വനും യുഗരാജാവായ്  
വീ ം വരുേവാനും ധനയ്ൻ, u തവീഥിയിേലാശാന. 

 

(േപജ് 171 കാണുക) 
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ഗാനം - 2: u ത ൈദവമഹതവ്മതിൽ 
u ത ൈദവമഹതവ്മതിൽ / വാഴു വനാം രാജാേവ, 
മാനവെരാ ായി ജയവിളിയായ് / നിൽ  നിൻസവിേധ 
   ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2) 
സവ്ർഗനിവാസികൾ ദൂത ാർ / ൈദവജനേ ാെടാ ായി 
ഓശാനാ ജയ ഗീത ൾ / പാടു ാദരവാൽ (2) 
   ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2) 

(േപജ് 171 കാണുക) 
 

ഗാനം - 3: u തനാം രാജാേവ 
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (3) 

u തനാം രാജാേവ / മാനവനായ് തീർ വേന 
aഖില ിനുമുടയവേന / aനവരതം പാടു . 

ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (3) 
(േപജ് 171 കാണുക) 

 

ഗാനം - 4: ഓശാന ഈശനു സതതം 
ഓശാന ഈശനു സതതം / ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന 
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരമശക്തൻ / നിര രം മുഴ   

വാനിേലവം. 
iഹപരമഹിലവുമഖിേലശവ്രാ / മഹിമയാൽ നിറയു  നിരുപമേമ. 

ഓശാന ഈശനു ... 
aഴെകഴുമംബര സീമകളും / ആഴികൾ ചൂഴുമീ ഭൂതലവും. 
മാമലയാറുകൾ മാമര ൾ / പ്രിയംകരം പാടു  സംഗീത ൾ. 

(േപജ് 171 കാണുക) 
 

ഗാനം - 5: പരിശു ൻ നിതയ്ം പരിശു ൻ 
പരിശു ൻ നിതയ്ം പരിശു ൻ / ബലവാനാം ൈദവം പരിശു ൻ 
നാഥാ നിൻ കീർ നവീഥികളാൽ / നിറയു  വി ം ഭൂതലവും. 
 

u ത വീഥിയിേലാശാനാ / ദാവീദിൻ സുതേനാശാനാ 
കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ / വ വേന വാഴ് ി ാടീടാം. 

പരിശു ൻ നിതയ്ം ... 
    ഓശാനാ ... ഓശാനാ ... (2) 

(േപജ് 171 കാണുക) 
 

ഗാനം - 6 ബലവാനായ ൈദവേമ  
ബലവാനായ ൈദവേമ / പരിശു ൻ, പരിശു ൻ 
കർ ാവായ ൈദവേമ / പരിശു ൻ, പരിശു ൻ. 

ബലവാനായ ൈദവേമ ... 
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വി ല നാഥാ - ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന 
മഹിതല നാഥാ - ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന 
 

സർവചരാചര സ്ര ാേവ / പരിപാലകേന വാഴ് ീടാം 
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ. 

ബലവാനായ ൈദവേമ ... 
 

ഗാനം - 7 സവ്ർഗീയ സിംഹാസന ിൽ വാഴും  
 

 

ആ  ... ആ ... ആ ... (2) 
ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... 
സവ്ർഗീയ സിംഹാസന ിൽ വാഴും 
കർ ാവു പരിശു ൻ, പരിശു ൻ - 2 
 

aതയ്ു തനാം സവ്ർഗീയ രാജൻ  
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ. - 2 

 
തികളിൽ വാഴു  ൈദവേമ / ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... 

ബലവാനായി വാഴു  സ്ര ാേവ / ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... 
aതയ്ു തനാം സവ്ർഗീയ ... 

ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... ഓശാന ... (2) 
 

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

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സവ്ർഗീയ ണ േളാടുകൂെട aേ ക്കു 
ǌ ൾ കൃത ത സമർ ിക്കു . a യിൽ മറ ിരിക്കു  
ആ ജാതനും / a േയാടു സദൃശനും / a യിൽനി  
പ്രകാശവും / a യുെട സ യുെട പ്രതി ായയുമായ / വചനമാകു  
ൈദവെ  ǌ ൾ വാഴ് . a േയാടു  സമാനത നിലനി 
ർേ  കാരയ്മായി പരിഗണിക്കാെത / aവിടു  തെ െ  
ശൂനയ്നാക്കി / ദാസെ  രൂപം സവ്ീകരി  / വിേവകവും ബു ിയുമു  
aമർ യ്മായ ആ ാേവാടും മർ യ്മായ ശരീരേ ാടുംകൂെട / പരി 
പൂർണ മനുഷയ്നായി ീയിൽനി  ജാതനായി. നിയമ ിന്  aധീന 
രായവെര u രിക്കാൻ / നിയമ ിനു വിേധയനാവുകയും / ǌ ളുെട 
രക്ഷയുെട ാരകം ഏർെ ടു കയും െചയ്തു. രക്ഷാകരമായ ഈ 
രഹസയ്ം / തിരുസ ിധിയിൽ ǌ ൾ aർ ിക്കു .  
  

മണി 



172 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രൻ ǌ െള 
പഠി ി തുേപാെല / aവിടുെ  പീഡാനുഭവ ിെ  രണ ǌ ൾ 
ആചരിക്കു . താൻ ഏല്പി  െകാടുക്കെ  രാത്രിയിൽ / ഈേശാ 
നിർമലമായ തൃക്കര ളിൽ a െമടു  സവ്ർഗ ിേലക്ക്  / ആരാ 
ധയ്നായ പിതാേവ a യുെട പക്കേലക്കു ക കളുയർ ി / വാഴ് ി + 
വിഭജി  / ശിഷയ് ാർക്കു നല് കിെക്കാ ്  aരുൾെചയ്തു. iതു 
പാപേമാചന ിനായി / നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിക്കെ ടു  eെ  
ശരീരമാകു . നി െളലല്ാവരും / iതിൽനി  വാ ി ഭക്ഷിക്കുവിൻ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.                                                              
മണി 

 

കാർമി: aപ്രകാരംതെ  കാസയുെമടു  / കൃത താേ ാത്രം െചയ്തു / 
വാഴ് ി + aവർക്കു നല് കിെക്കാ ്  aരുൾെചയ്തു. iതു പാപ 
േമാചന ിനായി / aേനകർക്കുേവ ി ചി െ ടു  / പുതിയ uട  
ടിയിെല eെ  രക്തമാകു . നി െളലല്ാവരും / iതിൽനി  വാ ി 
പാനം െചയയ്ുവിൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.                                                              
മണി 

 

കാർമി: ǌാൻ ഈ െചയ്തതു / നി ൾ eെ  നാമ ിൽ o ി  
കൂടുേ ാൾ / eെ  ഓ ർമയ്ക്കായി െചയയ്ുവിൻ. 
 

 (eലല്ാവരും ന ായി കുനി ് ആചാരം െചയയ്ു ). 
 

കാർമി: കർ ാേവ, നീ ǌ േളാടു കല്പി തുേപാെല / eളിയവരും 
ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ഈ ദാസർ / നിെ  തിരുസ ിധിയിൽ 
oരുമി  കൂടിയിരിക്കു . ന ി പ്രകാശി ിക്കാൻ കഴിയാ വിധം / 
aത്രവലിയ aനുഗ്രഹമാണു നീ ǌ ൾക്കു നല് കിയിരിക്കു ത് . 
നിെ  ൈദവികജീവനിൽ ǌ െള പ കാരാക്കാൻ / നീ ǌ ളുെട 
മനുഷയ്സവ്ഭാവം സവ്ീകരിക്കുകയും / aധഃപതി േപായ ǌ െള സമു 
രിക്കുകയും / മൃതരായ ǌ െള ജീവി ിക്കുകയും െചയ്തു. പാപികളായ 

ǌ െള കട ൾ ക്ഷമി  വിശു ീകരി . ǌ ളുെട ബു ിക്കു 
പ്രകാശം നല് കി. ǌ ളുെട ശത്രുക്കെള പരാജിതരാക്കി. ǌ ളുെട 
ബലഹീനമായ പ്രകൃതിെയ / നിെ  സമൃ മായ aനുഗ്രഹ ാൽ / 
മഹതവ്മണിയിക്കുകയും െചയ്തു.  
 

കാർമി: നീ ǌ ൾക്കു നല് കിയ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ 
ൾക്കുമായി / ǌ ൾ നിനക്കു തിയും ബഹുമാനവും / കൃത  

തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
(ദിവയ്രഹസയ് ളുെടേമൽ റൂ ാ െചയയ്ു ). 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
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ശുശ്രൂഷി: ഹൃദയംെകാ  നി ൾ പ്രാർഥിക്കുവിൻ / സമാധാനം 
നേ ാടുകൂെട. 
 
കാർമി: കർ ാേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / പ്രധാനാചാരയ്നും സാർവ 
ത്രികസഭയുെട തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ / േറാമായിെല മാർ (... 
േപര്) പാ ായ്ക്കുേവ ിയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു 
മായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര്) െമത്രാേ ാലി ായ്ക്കുേവ 

ിയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) െമത്രാ 
നുേവ ിയും / (മാർ ... െമത്രാേ ാലീ ായ്ക്കും മാർ ... െമത്രാനുംേവ 

ിയും) പുേരാഹിത ാർ, സമർ ിതർ, aല്മായേപ്രഷിതർ e ിവർ 
ക്കുേവ ിയും / വിശു  കേ ാലിക്കാസഭ മുഴുവനുംേവ ിയും / 
ഭരണകർ ാക്കൾ, േമലധികാരികൾ e ിവർക്കുേവ ിയും / ഈ 
കുർബാന സവ്ീകരിേക്കണേമ.  
 
സമൂഹം: കർ ാേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

കാർമി: eലല്ാ പ്രവാചക ാരുെടയും ശല്ീഹ ാരുെടയും / രക്തസാക്ഷി 
കളുെടയും വ കരുെടയും ബഹുമാന ിനുേവ ിയും / a യുെട 
സ ിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായവിധം വർ ി  / നീതിമാ ാരും വിശു 
രുമായ eലല്ാ പിതാക്ക ാർക്കുേവ ിയും / ഈ കുർബാന സവ്ീകരി 

ക്കണേമ.  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

കാർമി: േകല്ശിതരും ദുഃഖി തരും / ദരിദ്രരും പീഡിതരും / േരാഗികളും 
ആകുലരുമായ eലല്ാവർക്കുംേവ ിയും / ǌ ളുെട iടയിൽനി ്  
a യുെട നാമ ിൽ േവർപിരി േപായ / eലല്ാ മരി വർക്കു 
േവ ിയും / a യുെട കാരുണയ്െ  പ്രതയ്ാശാപൂർവം കാ ിരി 
ക്കു  ഈ ജന ിനുേവ ിയും / aേയാഗയ്നായ eനിക്കുേവ ിയും / 
ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 
കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a  ǌ െള പഠി ി തുേപാെല / 
നിർമലവും വിശു വുമായ ഈ ബലിപീഠ ിേ ൽ / a യുെട 
aഭിഷിക്തെ  ശരീരരക്ത ൾ ǌ ൾ aർ ിക്കു . ഈ ഓ ർമ 
ആചരണ ിൽ ൈദവമാതാവായ കനയ്കാമറിയ ിെ യും / a  
യുെട തിരുസ ിധിയിൽ സംപ്രീതി കെ ിയ / നീതിമാ ാരും 
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വിശു രുമായ പിതാക്ക ാരുെടയും പാവന രണ / a യുെട aവർ 
ണനീയവും സമൃ വുമായ കൃപയാൽ സംജാതമാക്കണേമ. ജീവിതകാലം 
മുഴുവനും a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും ǌ ൾക്കു നല് കണേമ. 
a  മാത്രമാണു യഥാർഥ പിതാവായ ൈദവെമ ം / a യുെട 
പ്രിയപുത്രനായ ഈേശാമിശിഹാെയ a ് aയ െവ ം / ഭൂവാസി 
കൾ eലല്ാവരും aറിയെ . ǌ ളുെട കർ ാവും ൈദവവുമായ മിശി 
ഹാവ  / ജീവദായകമായ സുവിേശഷംവഴി / പ്രവാചക ാർ, ശല്ീഹ 
ാർ, / രക്തസാക്ഷികൾ, വ ക ാർ, / േവദപാരംഗത ാർ, െമത്രാ 
ാർ, / പുേരാഹിത ാർ, ശുശ്രൂഷികൾ e ിവർക്കും / വിശു  മാേ ാ 

ദീസായുെട സജീവവും ജീവദായകവുമായ aടയാള ാൽ മുദ്രിതരും 
(+) / പരിശു  കേ ാലിക്കാസഭയുെട സ ാന ളുമായ eലല്ാ 
വർക്കും / ആവശയ്കമായ ൈനർമലയ് ിെ യും വിശു ിയുെടയും 
മാർഗം പഠി ി െവ ം / eലല്ാ മനുഷയ്രും aറിയെ . കർ ാേവ, 
eളിയവരും ബലഹീനരും േകല്ശിതരുമായ ഈ ദാസരും / a  
നല് കിയ മാതൃക / പര രാഗതമായി സവ്ീകരി ് / a യുെട നാമ 

ിൽ oരുമി കൂടി / iേ ാൾ തിരുസ ിധിയിൽ നില്ക്കു . ǌ  ളുെട 
നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട / പീഡാനുഭവ ി 
െ യും മരണ ിെ യും / സം ാര ിെ യും u ാന ിെ യും 
മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും / പരിശു വും ജീവദായകവും / ൈദവി 
കവുമായ ഈ രഹസയ്െ  / സേ ാഷേ ാെട ǌ ൾ രിക്കുകയും 
തിക്കുകയും / aനു ിക്കുകയും െചയയ്ു . 

 

ശുശ്രൂഷി: നി ൾ നിശ രായി ആദരപൂർവം പ്രാർഥിക്കുവിൻ. സമാ 
ധാനം നേ ാടുകൂെട.                                            

(മണിയടിക്കു ). 
 

റൂഹാക്ഷണ പ്രാർഥന 
(പരിശു ാ ാവിെ  ആഗമനം) 

eലല്ാവരും ശിരസു നമി  പ്രാർഥിക്കു .  
കാർമികൻ ൈകകൾ വിശു  രഹസയ് ളുെടേമൽ കമഴ് ി ിടി ് 

 

കാർമി: കർ ാേവ, നിെ  പരിശു ാ ാവ്  eഴു ിവരെ . 
 

കാർമി: നിെ  ദാസരുെട ഈ കുർബാനയിൽ aവിടു ് ആവസി ്  / 
iതിെന ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും െചയയ്െ . iതു 
ǌ ൾക്കു കട ളുെട െപാറുതിക്കും / പാപ ളുെട േമാചന ിനും 
മരി വരുെട uയിർ ിലു  വലിയ പ്രതയ്ാശയ്ക്കും / നിെ  പ്രീതിെ ടു 

ിയ eലല്ാവേരാടും o ി  / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ നവമായ ജീവിത 
ിനും കാരണമാകെ .  
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   കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ൾക്കുേവ ിയു  a യുെട / മഹ 
നീയവും വി യാവഹവുമായ ഈ രക്ഷാപ തിെയക്കുറി ്  / a െയ 
ǌ ൾ നിര രം പ്രകീർ ിക്കു . a യുെട aഭിഷിക്തെ  aമൂ 
ലയ്രക്ത ാൽ രക്ഷിക്കെ  സഭയിൽ / സേ ാഷേ ാടും പ്രതയ്ാശ 
േയാടുംകൂെട / ǌ ൾ aേ ക്കു കൃത ത aർ ിക്കുകയും െചയയ്ു .  
 

 (കാർമികൻ ബലിപീഠം ചുംബിക്കു ). 
 

കാർമി: സജീവവും പരിശു വും ജീവദായകവുമായ a യുെട നാമ 
ിനു / തിയും ബഹുമാനവും കൃത തയും ആരാധനയും ǌ ൾ 

സമർ ിക്കു .  (ദിവയ്രഹസയ് ളുെടേമൽ റൂ ാെചയ്തുെകാ ്) 
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
പകരം ഗാനം 

  

കാർമി:  aതിപൂജിതമാം നിൻ / തിരുനാമ ിനിതാ 
തിയും ബഹുമതിയും / േ ാത്രം കീർ നവും 

നാഥാ ǌ ളണയ്ക്കു  + iേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: പൂജയ്മായിടും നിെ , നാമ ിനാദരാൽ ǌ ളർ ിക്കും.  
േ ാത്രവും തി കീർ ന ളും, i െമേ ാഴും eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

[aനുതാപശുശ്രൂഷ േപജ് 184 കാണുക] 
 

മാർ െതയേദാറിെ  കൂദാശക്രമം 
(eലല്ാ കാല ളിലും, വിശിഷയ്ാ മംഗലവാർ ക്കാലം o ാം ǌായർ 

മുതൽ ഓശാന ǌായർവെരയും, uപേയാഗിക്കാവു ത്.) 
 

o ാം പ്രണാമജപം 
 

കാർ ി: (കുനി നി ് കര ൾകൂ ി) കർ ാേവ, സർവവ്ശക്തനും 
നിതയ്നുമായ ൈദവേമ, a  സകല ിെ യും കാരുണയ്ഭൂതനും 
സ്ര ാവുമാകു . aഗ്രാഹയ്വും aവർ നീയവും / മേഹാ തവുമായ 
കാരയ് ൾ നിർവവ്ഹിക്കു  / മഹ വ്മു  രാജാവും a  തെ യാ 
കു . a യുെട ഏകജാതനായ കർ ാവീേശാമിശിഹാ / മനുഷയ്സവ് 
ഭാവംവഴി പൂർ ിയാക്കിയ / a താവഹവും ഭയഭക്തിജനകവുമായ 
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രക്ഷാപ തിവഴി / പുതുജീവൻ നല്കി ǌ െള നവീകരിക്കുകയും / 
പരിശു ാ ാവിെന a ാരമായി നല്കുകയും െചയ്തു. ǌ ൾ aേയാ 
ഗയ്രാെണ ിലും / a യുെട കൃപയാൽ / പരിശു വും തയ്ർഹവുമായ 
ഈ ദിവയ്രഹസയ് െള / aറിയു തിനും സമീപിക്കു തിനും / 
പൂർ ീകരിക്കു തിനും സവ്ീകരിക്കു തിനും / iവേയാട് ഏകീഭവി 
ക്കു തിനും / ǌ െള a  േയാഗയ്രാക്കി. 
 

(ബലിപീഠം ചുംബി തിനു േശഷം ൈകകൾ കുരിശാകൃതിയിൽ 
െന ിേ ൽ േചർ വ  െചാലല്ു ). 

 

കാർ ി: a യുെട ഏകജാതെ  കൃപയാലും കരുണയാലും / ആദി 
മുതൽ a െയ പ്രസാദി ി ി  eലല്ാവേരാടും കൂെട / aേ ക്കും 
ദിവയ്സുതനും പരിശു ാ ാവിനും / തിയും ബഹുമാനവും / കൃത 

തയും ആരാധനയും ǌ ൾ സമർ ിക്കു .  (തെ േമൽ കുരിശട 
യാളം വരയ്ക്കു ) iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(കാർ ികൻ ജന ൾക്കു േനെര തിരി ് ആശീർവവ്ദിക്കു ). 
 

കാർ ി: സമാധാനം + നി േളാടുകൂെട. 
 

സമൂഹം: a േയാടും a യുെട ആ ാേവാടുംകൂെട.  
 

(ശുശ്രൂഷി കാർ ികനിൽനി  സമാധാനം സവ്ീകരി േശഷം). 
 

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, മിശിഹായുെട േ ഹ ിൽ / നി ൾ പര രം 
സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. 
  

(eലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കു ). 
 

ശുശ്രൂഷി: (ജന ൾക്കു േനെര തിരി ്) നമുെക്കലല്ാവർക്കും / aനുതാ 
പേ ാടും വിശു ിേയാടുംകൂെട / കർ ാവിനു ന ിപറയുകയും / aവി 
ടുെ  വിളി േപക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ാം. നി ൾ ആദരപൂർവവ്ംനി ് / 
iവിെട aനു ിക്കെ ടു വെയ / സൂക്ഷി  വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തി 
ജനകമായ രഹസയ് ൾ / കൂദാശ െചയയ്െ ടു . പുേരാഹിതൻ (പുേരാ 
ഹിത േശ്ര ൻ) തെ  മ യ് ം വഴി / സമാധാനം സമൃ മാകു തിനു 
േവ ി / പ്രാർ ിക്കുവാൻ തുട . ക കൾ താ ി / വിചാര ൾ 
സവ്ർ ിേലയ്ക്കുയർ ി / നിശ രായി / ഏകാഗ്രതേയാടും ഭക്തിേയാടു 
കൂെട / നി ൾ ഹൃദയ ിൽ പ്രാർ ിക്കുവിൻ / സമാധാനം നേ ാടു 
കൂെട.  
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തിരുവ ക്കളുെട aനാവരണം  
(u ിതനായ മിശിഹാെയ aനു രി ിക്കു ) 

 

 കാർ ി: (താഴ്  സവ്ര ിൽ) കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, 
ബലഹീനനായ eെ  ദയാപൂർവവ്ം സഹായിക്കണേമ. a യുെട 
ത്രിതവ് ിെ  ബഹുമാന ിനും ഈ സമൂഹ ിെ  ന യ്ക്കു മായി  
സജീവവും വിശു വുമായ ഈ ബലി തിരു ിധിയിൽ aർ ിക്കു 
വാൻ a യുെട aനുഗ്രഹ ാൽ eെ  േയാഗയ്നാക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.  

 

 (േശാശാ ാ ബലിവ ക്കൾക്കുചു ം വ െകാ ് ) കർ ാേവ, നിെ  
ശരീര ിനും രക്ത ിനും കൃപാപൂർവവ്ം നീ eെ  േയാഗയ്നാക്കി. 
aപ്രകാരംതെ , വിധിദിവസ ിൽ നിെ  സ ംപ്രീതിക്കും eെ  
േയാഗയ്നാക്കണേമ. 

 

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവ്വദി െകാ ് ) 
 

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ / a യുെട 
ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു  ഈ ധൂപം / a  
യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിെ  നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്കെ ടെ . 
iത്  a യുെട പ്രസാദ ിനും / a യുെട aജഗണ ിെ  
പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ . 

 

ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.  
 

 (കാർ ികൻ ബലിപീഠം ധൂപിക്കു ).  
 

ഗാനം  
 

കാർ ി: മിശിഹാകർ ാവിൻ കൃപയും / ൈദവപിതാവിൻ േ ഹമതും 
റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ / + നേ ാെടാ ാകെ . 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർ ി:  uയര ളിേലക്കുയരെ  / ഹൃദയവികാരവിചാര ൾ 
uയര ളിേലക്കുയരെ  / ഹൃദയവികാരവിചാര ൾ.  

 

സമൂഹം: പൂർവവ്പിതാവാമബ്രാഹം /iസഹാക്ക്  യാേക്കാെബ ിവർതൻ 
   ൈദവേമ നിതയ്ം ആരാധയ്ൻ / രാജാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ. 
 

കാർ ി: aഖി ലചരാചര കർ ാവാം / ൈദവ ിനു ബലിയർ ി . 
 

സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം / നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം. 
----------------------------------- 
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ഗാന ിനു പകരം 
 

കാർ ി:  ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ 
ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും / 
നാെമലല്ാവേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം:  ആേ ൻ. 
 

കാർ ി:  (ൈകകൾ uയർ ിെക്കാ ്) നി ളുെട വിചാര ൾ u ത 
ിേലക്ക് uയരെ .  

 

സമൂഹം:  aബ്രാഹ ിെ യും iസഹാക്കിെ യും യാേക്കാബിെ യും 
ൈദവേമ, ആരാധയ്നായ രാജാേവ, a യുെട പക്കേലയ്ക്ക്. 
 

കാർ ി:  സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവ ിനു / കുർബാന 
aർ ിക്കെ ടു . 
  

സമൂഹം:  aതു നയ്ായവും യുക്തവുമാകു . 
 

----------------------------------- 
ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

കാർ ി: (താഴ്  സവ്ര ിൽ) കർ ാേവ, ǌ ളുെട മന ിെന 
eലല്ാ aശു തയിലും ദു തയിലും / aസൂയയിലും വ നയിലും / 
വിേദവ്ഷ ിലുംനി  വിമുക്തമാക്കണേമ. a യുെട കരുണയാൽ, 
ത ിൽ ിലും മെ ലല്ാവേരാടും / േ ഹവും ഐകയ്വും 
ǌ ളിൽ uളവാക്കണേമ. വിശു വും സജീവവുമായ ഈ 
തിരുക്കർ ം പ്രതയ്ാശപൂർവവ്ം aനു ിക്കുവാൻ ǌ ൾക്ക് 
ആ ൈധരയ്ം നല്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
 

കാർ ി: (ര ാം പ്രണാമജപം: കുനി നി ് കര ൾ കൂ ി) 
കർ ാവായ ൈദവേമ, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ  / 
a യുെട പരിശു  നാമെ  / e ം eലല്ാേയ്പാഴും eവിെടയും ഏ  
പറയുകയും / ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ുക uചിതമാകു . e െകാ 
െ ാൽ,  ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ സകല ിെ യും / സ്ര ാവും 
കർ ാവും a ാകു . a യുെട മഹ വ് ിെ  പ്രകാശവും / 
സ യുെട പ്രതി ായയുമായ / ഏകജാതനും ൈദവവുമായ വചനം 
വഴി / ആകാശവും ഭൂമിയും aവയിലു  സമ വും / a  സൃ ി  ക്രമ 
െ ടു ി. പിതാവായ a യിൽനി വനും / സതയ്ാ ാവുമായ 
പരിശു ാ ാവ് / സകല സൃ ികെളയും ശക്തരാക്കുകയും പവിത്രീ 
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കരിക്കുകയും / a യുെട ആരാധയ്മായ ൈദവതവ് ിന് / തിക 
ളർ ിക്കാൻ aർഹരാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കു . ത്രിൈതവ്ക ൈദവേമ, 
a യുെട തിരുസ ിധിയിൽ ആയിര ളും പതിനായിര ളുമായ 
വാനവഗണ ൾ / ആന പൂർവം തിരുനാമെ  / നിര രം പാടി 
തിക്കു . കർ ാേവ, തുലയ്രും aവിഭാജയ്രുമായ മൂ ാളുകളായി 

ഏ പറയു  / ആരാധയ്മായ a യുെട പരമപരിശു ിയുെട മു ാെക / 
eലല്ാ സവ്ർ ീയഗണ ളും സദാ തികളർ ിക്കു . aവേരാടു 
േചർ ് ബലഹീനരായ മർതയ്ഗണം / പരേമാ തനായ a െയ 
പാടി തിക്കു . 

 

കാർ ി: (ഗാനം) o ായ്  u സവ്ര ിലവർ,  
തിരുസ ിധിയിൽ aനവരതം / തിഗീത ൾ പാടു . 

 

സമൂഹം: ൈദവം നിതയ്മഹ വ് ിൻ 
കർ ാെവ ം പരിശു ൻ, ബലവാനീശൻ പരിശു ൻ 
 

മ ം വി ം നിറയു , മ വനവനുെട മഹിമകളാൽ 
u തവീഥിയിേലാശാന, ദാവീദിൻ സുതേനാശാന 

 

കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ, വ വനും യുഗരാജാവായ്  
വീ ം വരുേവാനും ധനയ്ൻ, u തവീഥിയിേലാശാന. 
 

---------------------------- 
ഗാന ിനു പകരം 

 

കാർ ി: uയർ  സവ്ര ിൽ iടവിടാെത തി െകാ ്   aവർ o  
േചർ ്  uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . 
 

സമൂഹം:  ബലവാനും കർ ാവുമായ ൈദവം / പരിശു ൻ, പരിശു 
ൻ, പരിശു ൻ. aവിടുെ  മഹ വ് ാൽ / സവ്ർ വും ഭൂമിയും 

നിറ ിരിക്കു . u ത ളിൽ ഓശാന / ദാവീദിെ  പുത്രന് 
ഓശാന.  കർ ാവിെ  നാമ ിൽ വ വനും / വരുവാനിരിക്കു  
വനുമായവൻ aനുഗൃഹീതനാകു . u ത ളിൽ ഓശാന. 

 

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

കാർ ി: (മൂ ാം പ്രണാമജപം) കർ ാവായ ൈദവേമ, a െയ 
ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും, ǌ ൾക്കു നല്കിയ സകല കൃപാവര 

ൾക്കുമായി / a െയ ഏ പറയുകയും തിക്കുകയും െചയയ്ു . 
മനുഷയ്രായ ǌ ൾക്കും ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / ഏകജാതനും 
വചനവുമായ ൈദവം / a േയാടു  സമാനത പരിഗണിക്കാെത / 
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തെ െ  ശൂനയ്നാക്കി / ദാസെ  രൂപം സവ്ീകരി . aവിടു  
സവ്ർഗ ിൽ നി ിറ ി / പരിശു ാ ാവിെ  ശക്തിയാൽ / പരി 
ശു  കനയ്കയിൽനി  മനുഷയ്തവ്ം ധരി ് / മർതയ്മായ ശരീരവും 
aമർതയ്മായ ആ ാവും സവ്ീകരി . േലാക സൃ ിക്കു മു തെ  / 
a യുെട aന  ാന ാൽ oരുക്കെ ിരു  / മഹനീയവും 
വി യാവഹവുമായ രക്ഷാപ തി മുഴുവനും / കാല ിെ  തികവിൽ / 
aവൻ തെ  കര ൾവഴി / നിറേവ കയും പൂർ ീകരിക്കുകയും 
െചയ്തു. ൈദവതവ് ിെ  പൂർണത മുഴുവനും aവനിൽ വസിക്കു . 
aവിടു  സഭയുെട ശിര ം / മരി വരിൽനി  ആദയ്ജാതനുമാ 
കു . സകല ിെ യും പൂർ ീകരണവും / സകലവും പൂർ ിയാക്കു 
വനും aവിടു ാകു . നിതയ്നായ പരിശു റൂഹാവഴി / aവിടു  

തെ െ  നിർ ലമായി / ൈദവ ിനു ബലിയർ ിക്കുകയും / 
തെ  ശരീര ിെ  oരിക്കൽ മാത്രമു  സമർ ണ ാൽ / ǌ െള 
വിശു ീകരിക്കുകയും െചയ്തു. കുരിശിെല തെ  രക്ത ാൽ / സവ്ർഗ 
െ യും ഭൂമിെയയും ര മയ്തെ ടു ി. aവിടു  ǌ ളുെട പാപ ൾ 
നിമി ം ഏല്പി  െകാടുക്കെ ടുകയും / ǌ െള നീതീകരിക്കുവാൻ / 
uയിർെ ഴുേ ല്ക്കുകയും െചയ്തു. 

മണി 
 

 

കാർ ി: താൻ ഏല്പി െകാടുക്കെ  രാത്രിയിൽ / തെ  വിശു  ശല്ീഹ ാ 
േരാടുകൂെട / മഹനീയവും പരിശു വും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ്ം / 
ഈേശാ പരികർ ം െചയ്തു. തെ  പരിശു മായ കര ളിൽ a െമടു ് 
(പീലാസ ൈകയിെലടുക്കു .) വാ ി + വിഭജി  / ശിഷയ് ാർക്കു നല്കി 
െക്കാ ്  aവിടു ് aരുൾെചയ്തു. iതു േലാക ിെ  ജീവനുേവ ി / 
പാപേമാചന ിനായി വിഭജിക്കെ ടു  / eെ  ശരീരമാകു . നി െള 
ലല്ാവരും / iതിൽനി  വാ ി ഭക്ഷിക്കുവിൻ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
മണി 

 

കാർ ി: aപ്രകാരം തെ  കാസയുെമടു ്  (കാസ ൈകയിെലടു 
ക്കു .) / കൃത താേ ാത്രം െചയ്തു / വാ ി + aവർക്കു നല്കിെക്കാ ്  
aരുൾെചയ്തു: iതു പാപേമാചന ിനായി /  aേനകർക്കുേവ ി ചി  
െ ടു  / പുതിയ uട ടിയിെല eെ  രക്തമാകു .  നി െളലല്ാവരും / 
iതിൽനി  വാ ി പാനം െചയയ്ുവിൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.      
                                                                                                                        മണി 

 
കാർ ി: ǌാൻ ഈ െചയ്തത്  / നി ൾ eെ  നാമ ിൽ o ി  
കൂടുേ ാൾ / eെ  ഓ ർ യ്ക്കായി െചയയ്ുവിൻ. 
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 (eലല്ാവരും ന ായി കുനി ് ആചാരം െചയയ്ു ). 
 

കാർ ി: കർ ാേവ, നീ ǌ േളാടു കല്പി തുേപാെല / ഈ ദാസർ  
oരുമി  കൂടിയിരിക്കു . മനുഷയ്വംശ ിനു മുഴുവൻ രക്ഷ നല്കിയ / 
സമു തവും ഭയഭക്തിജനകവും / പരിശു വും ൈദവികവുമായ ഈ 
രഹസയ്ം / വിനീതരും ബലഹീനരും നി ാരരുമായ ǌ ൾ / നിെ  
കൃപയാൽ aനു ിക്കു . പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും 
തിയും ബഹുമാനവും കൃത തയും ആരാധനയും ǌ ൾ 

aർ ിക്കു . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.  
(ദിവയ്രഹസയ് ളുെടേമൽ റൂ ാ െചയയ്ു ). 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ഹൃദയം െകാ  നി ൾ പ്രാർ ിക്കുവിൻ / സമാധാനം 
നേ ാടുകൂെട. 
 
 

(കാർ ികൻ കുനി നി ് കര ൾകൂ ി നാലാം പ്രണാമജപം 
െചാലല്ു .)  

 

കാർ ി: കർ ാേവ, ǌ ൾ a െയ ആരാധിക്കുകയും തിക്കു 
കയും / aേ യ്ക്കു ന ി പറയുകയും െചയയ്ു . e െകാെ ാൽ, 
പാപംമൂലം aേയാഗയ്രായിരു ി ം / a യുെട കാരുണയ്ാതിേരക 

ാൽ / ǌ െള a യിേലക്കടു ിക്കുകയും / പരിശു ാ ാവിെ  
കൃപയാൽ / നവീകരി  വിശു ീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ǌ ളുെട രക്ഷ 
യ്ക്കായു  ഭയഭക്തിജനകവും ൈദവികവുമായ ഈ ശുശ്രൂഷ / a യുെട 
മു ാെക പരികർ ം െചയയ്ു തിന് / a  ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
a യുെട പ്രിയപുത്രനായ ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹാവഴി / 
ǌ ൾെക്കലല്ല്ാവർക്കും ൈകവ  / മഹനീയമായ രക്ഷെയ / 
കൃത താപൂർവം ǌ ൾ ഏ പറയു . 
 

കാർ ി: (ൈകകൾ വിരി പിടി ്) േലാക ിെ  പാപം നീക്കു  / 
ൈദവ ിെ  കു ാടിെ  രഹസയ്മാകു  / സജീവവും പരിശു വും 
സവ്ീകാരയ്വുമായ ഈ ബലി / നുറു ിയ ഹൃദയേ ാടും eളിയ ആ ാ 
േവാടുംകൂടി / a യുെട മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ  മു ാെക 
ǌ ൾ aർ ിക്കു . പാപേമാചന ിനായി aർ ിക്കെ ടു  / 
നിർ ലവും പരിശു വുമായ ഈ ബലിയിൽ / a  സ ം പ്രീതനാക 
ണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ, കരുണയു ാകണേമ. 
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കാർ ി: കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, പരിശു  കേ ാലിക്കാ 
സഭയിൽ / a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും / eെ ം വസിക്കാ 
നിടയാക്കണേമ. കലഹ ളും ഭി തകളും / പീഡന ളും വിഭാഗീയത 
കളും / സഭയിൽ നി ക ണേമ. നിർ ല ഹൃദയേ ാടും / ഏകമന 
േ ാടും പൂർണേ ഹേ ാടുംകൂടി / ǌ െളലല്ാവരും / ഐകയ് ിൽ 
ജീവിക്കുവാൻ iടയാക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ, കരുണയു ാകണേമ. 
 

കാർ ി: തെ  ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കു  / സാർവവ്ിത്രികസഭയുെട തല 
വനായ മാർ (... േപര്) പാ ായും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും 
തലവനുമായ / േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ (... േപര്) െമത്രാേ ാലി 

ായും / ǌ ളുെട പിതാവും േമല യ്ക്ഷനുമായ മാർ (... േപര്) 
െമത്രാനും / (മാർ ... െമത്രാേ ാലീ ായും മാർ ... െമത്രാനും) eലല്ാ 
െമത്രാ ാരും പുേരാഹിത ാരും / മ്ശംശാനാമാരും സമർ ിതരും 
aല്മായ േപ്രഷിതരും / തിരുമു ിൽ നിർ ലതേയാടും ഭക്തിേയാടും 
വിശു ിേയാടുംകൂടി ശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനും / a െയ പ്രസാദി ിക്കു 
തിനും, / ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാ പ്രതയ്ക്ഷനാകുേ ാൾ / 

മേഹാ ത ഭാഗയ് ിനു േയാഗയ്രാകു തിനും iടയാക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ, കരുണയു ാകണേമ. 
 

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, iവിെടയും മെ ലല്ാ ല ളിലു 
മു  / പരിശു  കേ ാലിക്കാസഭയുെട മക്കെളലല്ാവരും / ജീവെ  
രക്ഷയ്ക്കുേവ ി / സതയ്വിശവ്ാസേ ാടും സത്പ്രവർ ികേളാടുംകൂടി / 
തിരുമു ാെകയു  ആരാധനയിൽ വളരാൻ iടയാക്കണേമ. പാപിയും 
aേയാഗയ്നുമായ ഈ ദാസെനയും / ഈ ബലിയിൽ പ്രേതയ്കമായി 
aനു രിക്കെ ടു  eലല്ാവെരയും / തിരുസ ിധിയിൽ a യുെട 
കൃപയും ദയയും കെ വാൻ േയാഗയ്രാക്കണേമ. a യുെട കൃപ 
യാൽ ഭൂമിയുെട ഫല െളയും കാലാവ െയയും / വ ര ിെ  വിള 
വുകെളയും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ഈ േലാക ിൽനി ് സതയ്വിശവ്ാസ 
േ ാെട മരി േപായവർ / നിതയ്സൗഭാഗയ് ിൽ പ്രേവശിക്കു തിനും 
iടയാക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ, കരുണയു ാകണേമ. 
 

കാർ ി: കർ ാേവ, a മാത്രമാണു സതയ് ിെ  പിതാവായ 
ൈദവെമ ് / eലല്ാ മനുഷയ്രും aറിയണെമ ം / യഥാർ  

ാന ിേലക്കു തിരി ് / eലല്ാവരും രക്ഷിക്കെ ടണെമ ം / 
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a ് ആഗ്രഹിക്കു വേലല്ാ. a ് aനാദിമുതൽ കർ ാവാ 
െണ ം / സൃ ിക്കെ ടാ വനും സകല ിെ യും സ്ര ാവുമായ / 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവമാെണ ം aവർ aറി 
യെ . മനുഷയ്വംശ ിെ  രക്ഷയ്ക്കുേവ ി / ൈദവപുത്രനും ൈദവവചന 
വുമായ കർ ാവീേശാമിശിഹാ / പൂർണമനുഷയ്തവ്ം ധരി ് / ൈദവ 

ിെ  ശക്തിയാലും പരിശു ാ ാവിനാലും / സകലതും പൂർ ീകരി 
ക്കുകയും നീതീകരിക്കുകയും െചയ്തുെവ ം / aവിടു  ൈദവ ി 
െ യും മനുഷയ്രുെടയും മധയ് നും / നിതയ്ജീവെ  ദാതാവു 
മാെണ ം eലല്ാവരും ഗ്രഹിക്കെ . കർ ാേവ, ആരാധയ്നായ 
ൈദവേമ, ǌ ളുെട aധര ളുെട ഫലമായ ഈ േ ാത്രബലി / 
കാരുണയ്പൂർവവ്ം സവ്ീകരി  ǌ ളിൽ പ്രസാദിക്കണേമ. 
 

ശുശ്രൂഷി: നി ൾ നി രായി ആദരപൂർവവ്ം പ്രാർ ിക്കുവിൻ. 
സമാധാനം  നേ ാടുകൂെട.                       

             (മണിയടിക്കു ). 
 

കാർ ികൻ ൈകകൾ വിശു  രഹസയ് ളുെടേമൽ കമ ി ിടി ്. 
കാർ ി: പരിശു ാ ാവിെ  കൃപ ǌ ളുെടയും / ഈ കുർബാനയുെട 
യുംേമൽ iറ ി വസിക്കെ . ഈ a ിലും ഈ കാസയിലും aവി 
ടു ് aധിവസി ് / iവെയ പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ 

ാവിെ യും നാമ ിൽ / ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും / 
മുദ്രിതമാക്കുകയും െചയയ്െ . കർ ാേവ, a യുെട നാമ ിെ  
ശക്തിയാൽ / ഈ a വും ഈ കാസയും / മിശിഹായുെട ശരീരവും 
രക്തവുമായി ഭവിക്കെ . സതയ്വിശവ്ാസേ ാെട ഈ a ിൽ  നി ് 
ഭക്ഷിക്കുകയും / കാസയിൽനി ് പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ു വർക്ക് / 
iവ കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാചന ിനും / uയിർ ി 
ലു  വലിയ പ്രതയ്ാശയ്ക്കും / ആ ശരീര ളുെട രക്ഷയ്ക്കും നിതയ്മഹതവ് 

ിനും കാരണമാകെ . ദിവയ്കല്പനകൾക്കനുസൃതം വയ്ാപരി ് / 
a െയ പ്രസാദി ി  eലല്ാവേരാടുെമാ ം / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ 
നിതയ്സൗഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കുവാൻ / കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട 
കൃപയാൽ ǌ േളവരും േയാഗയ്രാകെ . 
 (കാർ ികൻ ബലിപീഠം ചുംബിക്കു ). 
 

കാർ ി: സവ്ർഗ ിലും ഭൂമിയിലും ǌ െളലല്ാവരുെമാ ി ് / പിതാവി 
െനയും പുത്രെനയും പരിശു ാ ാവിെനയും / േയാഗയ്മാംവിധം തി 
ക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പുക കയും െചയയ്ുമാറാകെ . (ദിവയ്രഹസയ് 

ളുെടേമൽ റൂ ാെചയ്തു െകാ ്) iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
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aനുതാപശുശ്രൂഷ 
(സമൂഹവും ശുശ്രൂഷികളും മു കു ).  

 

കാർമി: ൈദവേമ, a യുെട കാരുണയ് ിെനാ വിധം 
 eേ ാടു ദയ േതാ ണേമ. 
 

സമൂഹം: a യുെട കാരുണയ്ാതിേരക ിനനുസൃതമായി 
  eെ  പാപ ൾ മായി കളയണേമ. 
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: സവ്ർഗ ിൽ വസിക്കു വേന, 
 a യുെട പക്കേലക്കു ǌ ൾ ക കളുയർ ി. 
 

സമൂഹം: ദാസ ാരുെട ക കൾ നാഥെ  പക്കേലക്കും  
ദാസിയുെട ക കൾ നാഥയുെട പക്കേലക്കുെമ തുേപാെല. 
 

കാർമി: (ധൂപം ആശീർവദിക്കു ). പരിമളസസയ് ളുെടയും സുഗ 
ദ്രവയ് ളുെടയും നാഥാ േശ്ര പുേരാഹിതനായ aഹേറാൻ 

വാ ാനേപടക ിെ  താത്കാലിക കൂടാര ിൽ aർ ി  ധൂപം 
േപാെല ǌ ളുെട പ്രാർഥനകളും ധൂപവും a െയ പ്രസാദി ി 
ക്കെ . പിതാവും പുത്രനും + പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

(കാർമികൻ ൈകകൾ വിടർ ി ശുശ്രൂഷിയുെടേനേര നീ . 
ശുശ്രൂഷി ൈകകെള ധൂപിക്കുേ ാൾ കാർമികൻ താഴ് സവ്ര 

ിൽ െചാലല്ു ). 
കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പാപമാലിനയ് ൾ കഴുകി a  
യുെട േ ഹ ിെ  ദിവയ്പരിമള ാൽ eെ  പൂരിതനാക്ക 
ണേമ. വഴിെത ിേ ായ ǌ െള aേനവ്ഷി  കെ ിയ നലല് 
യിടയാ / eനിക്കറിയാവു തും aറി കൂടാ തുമായ (കാർമി 
കൻ െന ിേ ൽ കുരിശാകൃതിയിൽ േചർ പിടിക്കു ) eെ  
കട ളും പാപ ളും eേ ാടു ക്ഷമിക്കണേമ. 
 

കാർമി: (വലതുകരം ശുശ്രൂഷിയുെടേമൽ uയർ ിെക്കാ ് ) കർ ാ 
വായ ൈദവേമ a യുെട മഹനീയവും വിശു വുമായ ബലിപീഠ 

ിനു മു ിൽ നില്ക്കു  / ഈ ശുശ്രൂഷികെള സുഗ  പൂരിതരാക്ക 
ണേമ.  
 

(വലതുകരം ജന ളുെട േമൽ നീ ിെക്കാ ് ) കർ ാവായ ൈദവേമ 
a യുെട കാരുണയ്ം പ്രതയ്ാശപൂർവം കാ ിരിക്കു  / ഈ 
ജനെ  സുഗ പൂരിതരാക്കണേമ.  
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(ബലിപീഠ ിേ ൽ ൈക നീ ിെക്കാ ് ) കർ ാവായ ൈദവേമ, 
മിശിഹായുെട തിരുക്കലല്റയുെട സാദൃശയ്വും aവിടുെ  സിംഹാ 
സനവുമായ ഈ ബലിപീഠെ യും / പാപേമാചകമായ തിരുശരീര 
രക്ത െളയും സുഗ പൂരിതമാക്കണേമ. 

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

കാർമി: കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ǌ ളുെട കർ ാവായ 
ൈദവേമ, ǌ ൾ aേയാഗയ്രാകു . ǌ ൾ തീർ ം aേയാഗയ്രാ 
കു . e ിലും, തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവു 
മായ ഈ രഹസയ് ളിേലക്ക് / a യുെട കാരുണയ്ം ǌ െള 
aടു ിക്കു . 

വിഭജനശുശ്രൂഷ 
 

 (കാർമികൻ പരിശു  കുർബാന uയർ ിെക്കാ ്). 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹാേയ, നിെ  തിരുനാമ 

ിനു തിയും / നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും eേ ാഴും u ായി 
രിക്കെ . സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ a ം / സവ്ർഗ ിൽനി ്  
iറ ിയതും / േലാക ിനു മുഴുവനും ജീവൻ നല് കു തുമാകു . iതു 
ഭക്ഷിക്കു വർ മരിക്കുകയിലല്. പ്രതയ്ുത, പാപേമാചനവും രക്ഷയും 
പ്രാപിക്കുകയും / നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും െചയയ്ും.  

 മണി 
 

(കാർമികൻ േപജ് 189 െല പ്രാർഥനകൾ െചാലല്ി വിഭജന ശുശ്രൂഷ 
നട ). 

ഗാനം 
 

1. രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയി  േപജ് 185  
2. സവ്ർഗീയ ജീവെ  a ം േപജ് 186 
3. നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും  േപജ് 186 
4. ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ േപജ് 187 
5. േമാക്ഷ ിൽ നിെ ഴു ി വ ീടും േപജ് 187 
6. വി ിൽനി  സമാഗതമാെയാരു േപജ് 187 
7. മാലാഖമാരുെട a ം േപജ് 188 
8. ന െട ൈദവമിതാ നേ ാടു കൂെടയിതാ േപജ് 188 
    ഗാന ിനു പകരമു  പ്രാർഥന േപജ് 188 
 

ഗാനം 1: രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയി  
 

ǌാൻ സവ്ർഗ ിൽ നി ിറ ിയ ജീവനു  a മാകു . 

രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയി , ദിവയ്രഹസയ്മിതാ: 
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സവ്ർഗ ിൽനി ാഗതമാം / ജീവൻ നല് കിടുമ ം ǌാൻ; 
േ ഹെമാെടെ  ൈകെക്കാൾേവാ-  
െന ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും; / േനടുമവൻ, സവ്ർഗം നി യമായ് . 

 

നിെ  തിരുവി ം നിറേവ  ശുശ്രൂഷക ാർ 
േക്രാേവസ്രാേ ാരു ത ദൂത ാർ / ബലിപീഠ ി ൽ,  
ആദരേവാെട നില്ക്കു ; / ഭയഭക്തിേയാെട േനാക്കു ; 
പാപകട ൾ േപാക്കിടുവാൻ / കർ ാവിൻ െമയ്  വിഭജിക്കും 
ൈവദികെന വീക്ഷി ീടു . 

 

നീതിയുെട വാതിൽ ǌ ൾക്കായി തുറക്കണേമ. 
തിരുസ ിധിയി ൽ പാപികേളവെരയും 
മാടി വിളി വനാം, aനുതാപികളാേമവർക്കും 
വാതിൽ തുറ  െകാടു വനാം / കരുണാമയനാം കർ ാേവ, 
നിൻ സവിേധവ നവരതം / നിൻ തികൾ ǌ ൾ പാടേ . 
 

(േപജ് 189 കാണുക) 
 

ഗാനം - 2: സവ്ർഗീയ ജീവെ  a ം 
 

സവ്ർഗീയ ജീവെ  a ം, വി ിൽ നി ഴിയിൽ വ  
ൈദവ ിൻ നിതയ്കുമാരൻ, മർതയ്ർക്കു േഭാജയ്മായ് ീർ . 

 

േ ഹമാർ ീ ദിവയ്േഭാജയ്ം, സവ്ീകരിക്കു വെരലല്ാം 
സതയ്മായ് ജീവിക്കുെമ ം നിതയ്മാം രാജയ്വും േനടും. 

(േപജ് 189 കാണുക) 
 

ഗാനം - 3: നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും  
 

നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും / eെ  ശരീരമിതാ 
നി ൾക്കുേവ ി ചി ി ǌാേനകും / e െട രക്തമിതാ. 
നി ൾക്കു പുതുജീവേനകാൻ / നി െള പുതുസൃ ിയാക്കാൻ. 
 

eെ  ശരീരമിതാ / eെ  രക്തമിതാ / iതു വാ ി ഭക്ഷിക്കുവിൻ  
iതു പാനം െചയ്തീടുവിൻ. 

നി ൾക്കുേവ ി ... 
പാപ ിൻ പിടിയിലമർ  നി ൾ  
ഭാര ൾ താ ി വല  നി ൾ. 
നി ൾക്കു പുതു ശക്തിേയകാൻ / നി ൾക്കു നവശാ ി നല് കാൻ. 

eെ  ശരീരമിതാ ... 
സവ്ർഗീയ ഭവനം നി ൾക്കു നല് കും / രക്ഷകനാേമശു ǌാൻ. 
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തിരുേവാ ിയാെയ ം ഈ aൾ ാരയിൽ 
നിതയ്ം വസിക്കു  ǌാൻ. 
 

േരാഗാർദ്രരായി തളർ  നി ൾ / പീഡിതരായി കര  നി ൾ (2) 
നി ൾക്കു സൗഖയ്െമാേ കാൻ / നി ൾക്കു സാ വ്നം നല് കാൻ. 

eെ  ശരീരമിതാ ... 
നി ൾക്കുേവ ി ... 
(േപജ് 189 കാണുക) 

 

ഗാനം - 4: ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ 
 

ദിവയ്കാരുണയ്േമ ബലിേവദിയിൽ  
ǌ ൾക്കായി മുറിയും a മാണു നീ - 2 
ജീവൻ സമൃ മായി u ാകുവാൻ 
നീ e ം മുറിക്കെ ടു  / സവ്യേമ ശൂനയ്മാക്കു . 

ദിവയ്കാരുണയ്േമ ...  
(േപജ് 189 കാണുക) 

 

ഗാനം - 5: േമാക്ഷ ിൽ നിെ ഴു ി വ ീടും 
 

േമാക്ഷ ിൽ നിെ ഴു ി വ ീടും 
രക്ഷാകരം ദിവയ്േഭാജനം ǌാൻ. 
eെ യുൾെക്കാ ാൻ നി ൾ വരൂ  
നിതയ്ജീവൻ ദാനമായ് നല് കാം. 
 

ഈ യാഗേവദിയിൽ ൈവദികനിേ ാൾ  
വിഭജിക്കുെമൻ തിരുശരീരം. - 2 
മാലാഖമാർ വ  നില് പൂ സാദരം  
ഈ ബലിപീഠ ിൻ ചു ം. - 2 

േമാക്ഷ ിൽ നിെ ഴു ി ... 
(േപജ് 189 കാണുക) 

 

ഗാനം - 6: വി ിൽനി  സമാഗതമാെയാരു 
 

വി ിൽനി  സമാഗതമാെയാരു / ൈദവകുമാരനിതാ 
നിതയ്മേനാഹര ൈദവികജീവൻ / നല് കുെമാര മിതാ (2)  

വി ിൽനി  ... 
 

മാനവെരാ ായ് ആന േ ാടു / സ ിധിേചരു . 
പരേമാ തനാം ഈശവ്രസുതേന / ആരാധിക്കു , ആരാധിക്കു . 

വി ിൽനി  ... 
(േപജ് 189 കാണുക) 
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ഗാനം - 7: മാലാഖമാരുെട a ം 
 

മാലാഖമാരുെടയ ം / സവ്ർഗീയ ജീവെ യ ം 
കാരുണയ്വാനായ ൈദവം / മാനവേലാക ിേനകി. 

മാലാഖമാരുെടയ ം ... 
സർേവശനാദം മുഴ ി / േമഘ െളലല്ാമിറ ി - 2 
ആകാശവാതിൽ തുറ  / സവ്ർഗീയമ ാ െപാഴി  - 2 

മാലാഖമാരുെടയ ം ... 
(േപജ് 189 കാണുക) 

 

ഗാനം - 8: ന െട ൈദവമിതാ നേ ാടു കൂെടയിതാ 
 

ന െട ൈദവമിതാ / നേ ാടു കൂെടയിതാ 
ഈയൾ ാരയിൽ / ഈ തിരുേവാ ിയിൽ 
ന െട iടയനിതാ / ന െട ൈദവമിതാ. 

 

oരു ൈദവം തെ  ജന ിെ കൂെട / പാർക്കാനിറ ിവ . 
തെ  ജനേ ാടുകാ ിേയാരുൾപ്രിയം  
i ം തുടിക്കു ീ കൂദാശയിൽ / i ം തുടിക്കു ീ കൂദാശയിൽ. 

ന െട ൈദവമിതാ ... 
 

മരുഭൂമിയിൽ മ  െപാഴി വൻതെ  / ജീവെ  a മായി. 
തെ  ജന ിനു ജീവനായ് തീർ വൻ 
i ം വസിക്കു ീ കൂദാശയിൽ / i ം വസിക്കു ീ കൂദാശയിൽ. 

ന െട ൈദവമിതാ ... 
(േപജ് 189 കാണുക) 

(ഗാന ിനു പകരം) 
 

സ)ഹം: ǌാൻ സവ്ർഗ ിൽനി  വ  ജീവനു  a മാകു . u  
ത ളിൽ നി ിറ ിയ a ം ǌാനാകു . േ ഹപൂർവം സമീപി ് / 
eെ  സവ്ീകരിക്കു  eലല്ാവരും / e ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും / 
സവ്ർഗരാജയ്ം aവകാശെ ടു കയും െചയയ്ും / e  രഹസയ്ം രക്ഷ 
കൻ aറിയി . aവിടുെ  തിരുവി ം നിറേവ  ശുശ്രൂഷകരായ / 
േക്രാേവ ാരും സ്രാേ ാരും മുഖയ്ദൂത ാരും / ബലിപീഠ ിനുമു ിൽ 
ഭയഭക്തികേളാെടനി  / കട ളുെട െപാറുതിക്കായി / മിശിഹായുെട 
ശരീരം വിഭജിക്കു  ൈവദികെന (െമത്രാെന ിൽ ൈവദികേശ്ര െന) 
സൂക്ഷി  വീക്ഷിക്കു . നീതിയുെട വാതിൽ ǌ ൾക്കായി തുറക്ക 
ണേമ. പാപികെള തെ  aടുക്കേലക്കു വിളിക്കുകയും / aനുതാപി 
കൾക്കായി വാതിൽ തുറ ിടുകയും െചയ്തിരിക്കു  / കാരുണയ്വാനായ 
കർ ാേവ, ǌ ൾ a യുെട സ ിധിയിൽ പ്രേവശി  / രാപകൽ 
aേ ക്കു തിപാടെ . 
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---------------------------- 
(വിഭജനശുശ്രൂഷയ്ക്കു കാർമികൻ െചാലല്ു  പ്രാർഥനകൾ) 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട നാമ ിൽ യഥാർ 
ഥമായി വിശവ്സി െകാ ് ഈ വിശു  രഹസയ് െള ǌ ൾ 
സമീപിക്കു . a യുെട പ്രിയപുത്രനും ǌ ളുെട കർ ാവു 
മായ ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്ത െള a യുെട 
aനുഗ്രഹ ാലും കാരുണയ് ാലും ǌ ൾ വിഭജി  റൂ ാ െചയയ്ു 

. പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ 
ിൽ eേ ക്കും. 

കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട aമൂലയ്മായ രക്തം 
aവിടുെ  ജീവദായകമായ ശരീരംെകാ  റൂ ാ െചയയ്െ ടു . 
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ 

ിൽ, ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം aവി 
ടുെ  പാപേമാചകമായ രക്തംെകാ  റൂ ാ െചയയ്െ ടു . 
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, 
ആേ ൻ. 
 

കാർമി: തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവു മായ 
ഈ രഹസയ് ൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
മഹതവ്േമറിയ ത്രീതവ് ിെ  ആരാധയ്വും മഹനീയവുമായ നാമ 

ിൽ േവർതിരിക്കെ ടുകയും പവിത്രീകരിക്കെ ടുകയും പൂർ ി 
യാക്കെ ടുകയും കലർ െ ടുകയും പര രം േയാജിക്കെ  
ടുകയും െചയ്തിരിക്കു . കർ ാവായ ൈദവേമ iവിെടയും മെ ലല്ാ 

ല ളിലുമു  വിശു  സഭയ്ക്കും ǌ ൾെക്കലല്ാവർക്കും ഈ 
രഹസയ് ൾവഴി കട ളുെട െപാറുതിയും പാപ ളുെട േമാചനവും 
uയിർ ിലു  പ്രതയ്ാശയും സവ്ർഗരാജയ് ിൽ നവമായ ജീവി 
തവും ലഭിക്കുമാറാകെ . iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

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

കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ 
ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും / നാെമ 
ലല്ാവേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 
 

 (കാർമികൻ തെ േമൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു ). 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
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പകരം ഗാനം  
 

കാർമി:   കർ ാവാം മിശിഹാതൻ കാരുണയ്വും 
 താതനാം ൈദവ ിൻ സംപ്രീതിയും 
 പരിശു ാ ാവിൻ സഹവാസവും 
 ന ിലു ാേകണെമ െമ ം. 

 

സമൂഹം: ന ിലു ാേകണെമ െമ ം. 
 

aനുര ന ശുശ്രൂഷ 
(പാപേമാചന ിനു  ക്ഷണം) 

 

(കാർമികൻ സക്രാരിയിൽനി  തിരുേവാ ിെയടു  വിശു  
കുർബാന സവ്ീകരണ ിന് oരുക്കു ). 

 

ശുശ്രൂഷി: ന െട രക്ഷകെ  aമൂലയ്മായ ശരീരരക്ത ളുെട രഹസയ് 
െള / നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തയ്ാദര േളാെട സമീപിക്കാം. aനുതാ 

പ ിൽേമലുളവാകു  ശരണേ ാെട / aപരാധ ളിൽനി  പി ി 
രി െകാ ം / പാപ െളക്കുറി  പ ാ പി െകാ ം / സേഹാ 
ദര ളുെട െത കൾ ക്ഷമി െകാ ം / നമുക്കു സകല ിെ യും നാഥ 
നായ ൈദവേ ാട്  / കൃപയും പാപേമാചനവും യാചിക്കുകയും െചയയ്ാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a യുെട ദാസരുെട പാപ ളും aപരാധ ളും 
ക്ഷമിക്കണേമ.  
 

ശുശ്രൂഷി: ഭി തകളും കലഹ ളും െവടി  / ന െട മനഃസാ ക്ഷിെയ 
ശു ീകരിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, a യുെട ദാസരുെട ... 
 

ശുശ്രൂഷി: ശത്രുതയിലും വിേദവ്ഷ ിലുംനി  / ന െട ആ ാക്കെള 
വിമുക്തമാക്കാം. 
 

ശുശ്രൂഷി: വിശു  കുർബാന സവ്ീകരിക്കുകയും / പരിശു ാ ാവിനാൽ 
പവിത്രീകരിക്കെ ടുകയും െചയയ്ാം.  
 

ശുശ്രൂഷി: േയാജിേ ാടും ഐകയ്േ ാടുംകൂെട / ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ 
പ െകാ ാം.  
 

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, iവ ǌ ളുെട ശരീര ിെ  uയിർ ിനും / 
ആ ാക്കളുെട രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകെ .  
 

സമൂഹം: നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെ . eേ ക്കും ആേ ൻ.  
(േപജ് 193 കാണുക) 
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പകരം ഗാനം  
 

1. നാഥെ  ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും ... േപജ് 191  
2. aപരാധ ൾ നീക്കണേമ ... ... ... േപജ് 191 
3. കർ ാേവ, ദാസർതൻ പാപകട ൾ  േപജ് 192 
4. കർ ാേവ നിൻ ദാസരാമിവർതൻ േപജ് 192 
 

ഗാനം 1: നാഥെ  ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും 
 

നാഥെ  ദിവയ്ശരീരവും രക്തവും, േ ഹേമാെട വ  സവ്ീകരി ിൻ 
 

കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ, ആ ാവിൻ ൈദവേമ 
ൈകവലയ്ദീപം െകാളു ീടേണ. 

പാപ േളാർേ ാർ , ക ീെരാഴുക്കുവിൻ 
ശത്രുതെയലല്ാം മറ ീടുവിൻ. 
 

 കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ... 
 

ദിവയ്കൂദാശയാൽ പാവനാ ാവിെ  
തികവു  ദാന ൾ ൈകെക്കാ വിൻ. 
 

 കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ... 
 

ൈദവ ിെലാ ായി നിർമലചി രായ് 
സർേവശസൂനുേവ സവ്ീകരി ിൻ. 
 

 കറെയലല്ാം നീക്കിെയൻ ... 
(േപജ് 193 കാണുക) 

 

ഗാനം - 2: aപരാധ ൾ നീക്കണേമ 
 

 aപരാധ ൾ നീക്കണേമ, പാപകട ൾ മായ്ക്കണേമ. 
 

മനസിൽ നിറയും മലിനതെയലല്ാം, കഴുകി ധനയ്രാകാം. 
 aപരാധ ൾ ... 
 

ശത്രുതെയലല്ാം നീക്കി നിതാ ം, ഹൃദയം ദീ മാക്കാം. 
 aപരാധ ൾ ... 
 

ഹൃദയെമാരുക്കാം നാഥനു നിതയ്ം, നിറയാം ആ ാവാൽ. 
 aപരാധ ൾ ... 
 

ഏകമനസായ് ദിവയ്രഹസയ്ം, നിതരാമുൾെക്കാ ാം. 
 aപരാധ ൾ ... 
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ആ ാവിൻ പരിരക്ഷണമതിനീ, നിണവും തിരുെമയയ്ും. 
 aപരാധ ൾ ... 
 

u ാന ിനുമതുേപാൽ ജീവനും കാരണമായിടുവാൻ. 
 aപരാധ ൾ ... 
 

(േപജ് 193 കാണുക) 
 

ഗാനം - 3: കർ ാേവ, ദാസർതൻ  
 

 കർ ാേവ, ദാസർതൻ പാപകട ൾ നീ 
 േമാചി ീേടണം കരുണയാേല. 

 

ഭി ത, തർക്ക െളാെക്കയക ിടാം,  
a രംഗം പരിശു മാക്കാം 

 കർ ാേവ, ദാസർതൻ ... 
 

ശത്രുത, വിേദവ്ഷമാെക െവടി നാ- 
മാ ാക്കൾ പാവനമാക്കിേടണം. 

 കർ ാേവ, ദാസർതൻ ... 
 

ഭക്തിേയാടീേശാെയ ൈകെക്കാ  റൂഹാതൻ,  
ശക്തിയാൽ നിർമലരായ് ഭവിക്കാം. 

 കർ ാേവ, ദാസർതൻ ... 
 

േയാജി ൈമകയ്വും േചർ വരായി ,  
ദിവയ്രഹസയ് ൾ സവ്ീകരിക്കാം. 

 കർ ാേവ, ദാസർതൻ ... 
 

ǌ ൾക്കിവ രക്ഷയു ാനെമ ിവ- 
യ്ക്ക ി  കാരണമാക്കീേടണം. 

 

നിതയ്മാം ജീവനും കാരണമാകെ ,  
തയ്ർഹമീബലിെയ മാേ ൻ. 

(േപജ് 193 കാണുക) 
 

ഗാനം - 4: കർ ാേവ നിൻ ദാസരാമിവർ തൻ 
 

കർ ാേവ നിൻ ദാസരാമിവർ തൻ, പാപകട ൾ േമാചിേക്കണേമ. 
 

കലഹം മാ ാം ഭി ത നീക്കീടാം, മനഃസാക്ഷി നിർമലമാക്കീടാം. 
 കർ ാേവ നിൻ ... 
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േദവ്ഷം നീക്കാം ശത്രുത ൈകെവടിയാം, ആ ാക്കൾ പാവനമാക്കീടാം. 
 കർ ാേവ നിൻ ... 
 

ഭക്തിേയാടേ  ൈകെക്കാ ീടാം,  
റൂഹായാൽ aതിനിർമലരായ് തീരാം. 
 കർ ാേവ നിൻ ... 
 

േയാജിേ ാടും േ ഹാരൂപിയിലും, 
uൾെക്കാ ാം ദിവയ്മീ രഹസയ് ൾ. 
 കർ ാേവ നിൻ ... 
 

ǌ ൾക്കിവ നീ u ാന ിനും / രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാക്കണമാേ ൻ. 
 കർ ാേവ നിൻ ... 

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

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട. 
 
 

കാർമി: (താ  സവ്ര ിൽ) കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട 
ദാസരുെട പാപ ളും aപരാധ ളും കാരുണയ്പൂർവം ക്ഷമിക്ക 
ണേമ. മേഹാ ത ൈദവമായ a െയ, സവ്ർഗരാജയ് ിൽ 
സകല വിശു േരാടുെമാ ി  തിക്കാൻ ǌ ളുെട aധര െള 
പവിത്രീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.  
 

(സമൂഹം eഴുേ ല്ക്കു ).  
 

ൈദൈവകയ് ശുശ്രൂഷ 
(സുവിേശഷ ിൽ വിശവ്സി  രക്ഷപ്രാപി  സഭാതനയർ) 

 

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, കാരുണയ്പൂർവം a  ǌ ൾക്കു 
നല് കിയ മേനാവിശവ്ാസേ ാടുകൂെട / a യുെട സ ിധിയിൽ 
eേ ാഴും / നിർമലഹൃദയരും പ്രസ വദനരും / നി ള രുമായി 
വയ്ാപരിക്കാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. ǌ െളലല്ാവരും o  
േചർ ്  a െയ വിളി ്  / iപ്രകാരം aേപക്ഷിക്കു . 

 
കർ ാവിെ  തിരുനാളുകളിലും പ്രധാന തിരുനാളുകളിലും 

 

കാർമി: കർ ാേവ, ǌ ളുെട iടയിൽ നിെ  സമാധാനവും / ഹൃദ 
യ ളിൽ ശാ ിയും പുലർ ണേമ. ǌ ളുെട നാവുകൾ നിെ  
സതയ്ം പ്രേഘാഷിക്കെ . ǌ ളുെട വദന െള ǌ ൾ പുതിയ 
വീണകളാക്കുകയും / ജവ്ലിക്കു  aധര ൾെകാ  ǌ ൾ േ ാത്രം 



194 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

ആലപിക്കുകയും െചയയ്ുേ ാൾ / നിെ  കുരിശു ǌ ൾക്കു സംരക്ഷണ 
മായി ഭവിക്കെ . നി ൾ പ്രാർഥിക്കുേ ാൾ iപ്രകാരം പ്രാർഥിക്കു 
വിൻ e പേദശി െകാ ്  / നീ ശിഷയ് ാെര പഠി ി  വിശി മായ 
പ്രാർഥന / നി ിൽനി  ലഭി  മേനാവിശവ്ാസേ ാെട ആവർ ി 
ക്കാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. 
   

കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ / 
a യുെട തിരുമനസു സവ്ർഗ ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. 
ǌ ൾക്ക്  ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i  ǌ ൾക്കു തരണേമ. 
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല / ǌ  
ളുെട കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടും ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള 
പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.  
 

കാർമി: കർ ാേവ, ശക്തനായ സർേവശവ്രാ, നലല്വനായ ൈദവേമ /
കൃപാപൂർണനായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട കാരുണയ്ം 
ǌ ൾ േകണേപക്ഷിക്കു . ǌ െള പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു  
രുേത, ദു ാരൂപിയിൽനി ം aവെ  ൈസനയ് ളിൽനി ം 
ǌ െള രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ ാൽ, സവ്ർഗ ിലും ഭൂമി 
യിലും / രാജയ്വും ശക്തിയും, പ്രാബലയ്വും aധികാരവും a യുേടതാ 
കു . (സവ്യം ആശീർവദിക്കു ) iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: സമാധാനം + നി േളാടുകൂെട. 
 

സമൂഹം: a േയാടും a യുെട ആ ാേവാടുംകൂെട.  
 

കാർമി: വിശു  കുർബാന വിശു  ജന ിനു താകു . 
 

സമൂഹം: ഏകപിതാവു പരിശു നാകു . ഏകപുത്രൻ പരിശു നാ 
കു . ഏകറൂഹാ പരിശു നാകു . പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവിനും eേ ക്കും തി. ആേ ൻ. 
 

ശുശ്രൂഷി: ജീവിക്കു  ൈദവെ  നി ൾ പ്രകീർ ിക്കുവിൻ. 
 

സമൂഹം: സഭയിൽ aവിടുേ ക്കു തിയു ായിരിക്കെ . eലല്ാ നിമി 
ഷവും eലല്ാ സമയവും / aവിടുെ  കൃപയും കാരുണയ്വും ന െടേമൽ 
u ായിരിക്കെ . 
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കാർമി: (വിശു  കുർബാന സവ്ീകരി െകാ  െചാലല്ു ). 
കർ ാേവ, നിെ  തിരുശരീരം eനിക്കു ശിക്ഷാവിധിക്കു േഹതു 
വാകാെത കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാചന ിനും 
കാരണമാകെ .  
 

കാർമി: നെ  ജീവി ിക്കു  കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപാവരം / 
aവിടുെ  കാരുണയ് ാൽ നാെമലല്ാവരിലും + സ ർണമാകെ  
(ജന െള ആശീർവദിക്കു ). 
 

സമൂഹം: eേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ.  
 
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര സവ്ർഗരാജയ് ിലു  വിശവ്ാസേ ാെട / 
ൈദവപുത്രെ  ശരീരം സവ്ീകരിക്കാനും / aവിടുെ  രക്തം പാനം 
െചയയ്ാനും / തിരുസഭ നി െള ക്ഷണിക്കു . 
 

(വിശു  കുർബാന സവ്ീകരണം. ഈ സമയ  ീകൾ ന െട 
പാര രയ്മനുസരി  ശിരസുമൂടി വ ം ധരിക്കു താണ് aഭി 
കാമയ്ം. കുർബാന സവ്ീകരി  കഴിയുേ ാൾ eലല്ാവരും, ശുശ്രൂ 
ഷിേയാ കാർമികേനാ aടു  പ്രാർഥന ആരംഭിക്കു തുവെര മു  
കു ിനി  ദിവയ്കാരുണയ് ആരാ ധന നട ണം).  

 
ദിവയ്കാരുണയ്ഗീത ൾ 

 
1. a ിൻ രൂപ ിൽ e ിൽ ... േപജ് 196 
2. ആ വിരൽ തുെ ാ  െതാ ാൽ  ...  േപജ് 196 
3. eത്ര പ്രശാ ം u ിെ യു ം  ...  േപജ് 196 
4. eനിക്കായ് eെ  ൈദവം ...  ... േപജ് 197 
5. eെ  മുഖം വാടിയാൽ ... ... ... ... േപജ് 197 
6. ഓ ിയിൽ വാഴും ഈേശാ ... ... േപജ് 198 
7. തിരുേവാ ിയാെയ ിലണയും ... േപജ് 198 
8. നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ ... ... ... േപജ് 199 
9. നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും ...   േപജ് 199 
10. മനസാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കാൻ േപജ് 200 
11. വാവ േയശുനാഥാ, വാവ േ ഹനാഥാ േപജ് 200 
12. സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ നിമിഷം േപജ് 201 
13. േ ഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ  േപജ് 201 
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ഗാനം 1: a ിൻ രൂപ ിൽ e ിൽ  
 

a ിൻ രൂപ ിൽ e ിൽ / ആഗതനാകുെമൻ ഈേശാ (2) 
aണേയണേമ eെ  u ിൽ / aതുമാത്രം ǌാൻ െകാതി . (2) 
വാവാ eൻ േയശുനാഥാ / വാവാ eൻ േ ഹനാഥാ 
വ  വസി ീടുകെയ ിൽ / നിൻ േ ഹം e ിൽ നിറയ്ക്കൂ. 
 

aെ െ യു ിൽ വ ാൽ / aരുതാ െതലല്ാം aകലും (2) 
aരുളു  െമാഴികൾ േക ാൽ / aകതാരിൽ ശാ ി നിറയും. (2) 
വാവാ eൻ േയശുനാഥാ / വാവാ eൻ േ ഹനാഥാ. 
വ  വസി ീടുകെയ ിൽ / നിൻേ ഹം e ിൽ നിറയ്ക്കൂ. 

 

aറിേവാെട eത്രേയാ നിമിഷം / aക േപായി  
നിൻ മു ിൽ നി ം (2) 

aലിേവാെട നിൻ ൈകകളാെല / aടിയെന േചർ ണ ീടൂ. (2) 
വാവാ eൻ േയശുനാഥാ / വാവാ eൻ േ ഹനാഥാ (2) 
വ  വസി ീടുകെയ ിൽ / നിൻ േ ഹം e ിൽ നിറയ്ക്കൂ. 
 

 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 2: ആ വിരൽ തുെ ാ  െതാ ാൽ 
 

ആ വിരൽ തുെ ാ  െതാ ാൽ / ശാ മായ് തീരുെമൻ u ം. 
ആ േ ഹനയനം പതി ാൽ / തൂമ േപാലാവുെമൻ ഹൃദയം. 

 

ഈേശാ നീ വ ീടേണ / മുറിവുണക്കീേടണേമ. 
േ ഹ ിൻ ൈതലം പൂശി / eെ  കഴുകണേമ. 

 

ആ ഭാവെമ ിൽ നിറ ാൽ / ക്ഷമിക്കു  േ ഹമായ് തീരും. 
ആ രൂപമു ിൽ െതളി ാൽ / െനാ രം ന യായ് തീരും.  

ഈേശാ നീ വ ീടേണ ... 
 

ആ തിരുമാേറാടു േചർ ാൽ / ആ ാവിലാന െമാഴുകും. 
ആ കരതാരിൽ ലയി ാൽ / ജീവിതം ധനയ്മായ് തീരും. 

ഈേശാ നീ വ ീടേണ ... 
  

(േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 3: eത്ര പ്രശാ ം u ിെ യു ം  
 

eത്ര പ്രശാ ം u ിെ യു ം / നീ വരുേ ാൾ നാഥാ - 2 
eത്ര മേനാ ം eെ  ഈ ജ ം / നീ വ  േചർ ിടുേ ാൾ 
ആന  േമകിടുേ ാൾ 

eത്ര പ്രശാ ം ... 
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മു കൾ നിറയും വഴികളിലൂെട / ഏകനായ് ഏെറ സ രി  - 2 
ക്ഷീണിതനായി വീെണാരു േനരം /നിൻൈകയിെലെ  നീവഹി  - 2 

eത്ര പ്രശാ ം ... 
 

ജീവിതഭാരം ഏറിെയ ാലും / േ ഹിതർ eെ  െവറു ാലും - 2 
നിൻ  തിരുഹൃദയം െചാരിയു  േ ഹം  
ൈകപിടിെ െ  വഴിനട ം - 2 

eത്ര പ്രശാ ം ... 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 4: eനിക്കായ് eെ  ൈദവം  
 

eനിക്കായ് eെ  ൈദവം / ഏകജാതെന നല് കി 
eനിക്കായ് eെ  ഈേശാ / പരിഹാരബലിയായി 

 

മനുഷയ്നുേവ ി ക്രൂശിെ  മാറിൽ / പാപിെയേ ാെല പിട വേന, 
ൈദവസവ്ഭാവം േ ഹമാെണ  / േലാകസമക്ഷം െതളിയി  നീ. 

eനിക്കായ് eെ  ൈദവം ... 
 

നി നേമ തും ന നായ് തീർ തും / ǌാൻ പാപബ ം െവടിയാൻ 
േദ്രാഹം െപാറു തും േകണു പ്രാർഥി തും  

ǌാൻ aനുതാപിയായ് തീരാൻ. 
eനിക്കായ് eെ  ൈദവം ... 

 

േചാര െചാരി തും ജീവൻ െവടി തും  
ǌാൻ നിതയ്ജീവൻ േനടാൻ. 
u ിതനായതും a മായ് തീർ തും 
ǌാൻ നി ിെലെ ം വാഴാൻ. 

eനിക്കായ് eെ  ൈദവം ... 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 5: eെ  മുഖം വാടിയാൽ 
 

eെ  മുഖം വാടിയാൽ / ൈദവ ിൻ മുഖം വാടും 
eൻ മിഴികൾ ഈറനണി ാൽ / ൈദവ ിൻ മിഴി നിറയും. 
 

ǌാൻ പാപം െചയ്തക ീടുേ ാൾ / ൈദവ ിൻ u ം േത ം (2) 
ǌാൻ പിഴകൾ െചാലല്ീടുേ ാൾ / ൈദവ ിൻ കരളലിയും. 
 

ǌാൻ ന കൾ െചയ്തിടുേ ാൾ / ൈദവ ിൻ മനം തുടിക്കും (2) 
aവെനെ  േതാളിെലടുക്കും / േ ഹ ാൽ താേലാലിക്കും. 
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 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 6: ഓ ിയിൽ വാഴും ഈേശാ  
 

ഓ ിയിൽ വാഴും ഈേശാ, a മായ് ആശവ്ാസമായ് 
ഹൃ ിലി  വ ിടുേ ാൾ, ആരാധി ീടാം - 2 
 

ഈേശാെയ ിൽ വ ിടുേ ാൾ, േ ഹേമകും താതനാകും 
വാ ലയ്ം തൂകും ആന ം നല് കും ഓ ിരൂപൻ േ ഹനാഥൻ - 2 

(ഓ ിയിൽ ... ആരാധി ീടാം) 
 

േ ഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ e ിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2 
 

e ം നീെയൻ സവ് മായി സവ് െമലല്ാം പ വയ്ക്കും 
ദുഃഖഭാരം നീക്കിടുവാൻ േ ഹിതരാകും. - 2 
 

നിൻ ഹൃദയം േപാെല നീ, eൻ ഹൃദയം മാ ണേമ 
a െ ലല്ാം നല് കും േ ഹം ദിവയ്കാരുണയ്ം. 

(ഓ ിയിൽ ... ആരാധി ീടാം) 
 

േ ഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ e ിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2 
 

e ം നീെയൻ ജീവനായി, നിതയ്ജീവൻ േനടുവാനായ് 
സവ്ർഗഭാഗയ്ം നല് കുവാനായ് മ വനായി. - 2 
 

നിെ  മാത്രം േതടിടും നി ിലാെണൻ ആശ്രയം 
a െ ലല്ാം നല് കും േ ഹം ദിവയ്കാരുണയ്ം. 

(ഓ ിയിൽ ... ആരാധി ീടാം) 
 

േ ഹം െചാരിയും ജീവൻ പകരും / നാഥാ e ിൽ കൃപമഴയാകൂ - 2 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 7: തിരുേവാ ിയാെയ ിലണയും 
 

തിരുേവാ ിയാെയ ിലണയും / േ ഹം ൈദവേ ഹം. 
aകതാരിലണയാൻ വരു  / േ ഹം eെ  ഈേശാ. - 2 
 

iത്ര െചറുതാകാൻ eത്രവളേരണം / iത്ര േ ഹിക്കാെന േവണം -2 
 

േനാവി  നാവിലെലല് നാഥൻ / േ ഹ ിൻ കൂദാശേയകി - 2 
നി ി  മാനസ ിൽ നീ / കാരുണയ്തീർഥവുമായ് - 2  

iത്ര െചറുതാകാൻ ... 
 

ക്രൂശി  ൈകയിലേലല് നാഥൻ / ജീവെ  മ  ത . - 2 
േകാപി  മാനസ ിൽ നീ / േ ഹാ ി ജവ്ാലയുമായ്. - 2  
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iത്ര െചറുതാകാൻ ... 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 8: നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ 
 

നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ / നാഥാ കൂെട വസിക്കണേമ. - 2 
 

1. iരുൾ വീഴും വീഥിയിൽ / oളിതൂകും ദീപമായ് - നാഥാ ... 
 

2. കുരിശിെ  പാതയിൽ / തളരാെത നീ വാൻ - നാഥാ ... 
 

3. മുറിയുെ ാര മായ് / െചാരിയു  േചാരയായ് - നാഥാ ... 
 

4. സഹന ിൻ േവളയിൽ / ആശവ്ാസേമകുവാൻ - നാഥാ ... 
 

5. പുലർകാല സൂരയ്നായ് / ചിരിതൂകും ച നായ് - നാഥാ ... 
 

6. aലിേവറും േ ഹമായ് / aലയാഴി േപാെലെയൻ - നാഥാ ... 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 9: നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും 
 

നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും / eെ  ശരീരമിതാ 
നി ൾക്കുേവ ി ചി ി ǌാേനകും / e െട രക്തമിതാ 
നി ൾക്കു പുതുജീവേനകാൻ / നി െള പുതുസൃ ിയാക്കാൻ. 

 

eെ  ശരീരമിതാ / eെ  രക്തമിതാ 
iതു വാ ി ഭക്ഷിക്കുവിൻ / iതു പാനം െചയ്തീടുവിൻ. 

നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും ... 
 

പാപ ിൻ പിടിയിലമർ  നി ൾ 
ഭാര ൾ താ ി വല  നി ൾ 
നി ൾക്കു പുതുശക്തിേയകാൻ / നി ൾക്കു നവശാ ി നല് കാൻ. 

eെ  ശരീരമിതാ / eെ  രക്തമിതാ ... 
 

സവ്ർഗീയ ഭവനം നി ൾക്കുനല് കും / രക്ഷകനാേമശു ǌാൻ 
തിരുേവാ ിയാെയ ം ഈ aൾ ാരയിൽ 
നിതയ്ം വസിക്കു  ǌാൻ. 

 

േരാഗാർദ്രരായി തളർ  നി ൾ / പീഡിതരായി കര  നി ൾ (2) 
നി ൾക്കു സൗഖയ്െമാേ കാൻ / നി ൾക്കു സാ വ്നം നല് കാൻ. 

eെ  ശരീരമിതാ / eെ  രക്തമിതാ ... 
നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിതമാകും ... 
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 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 10: മനസാകുേമാ നാഥാ 
 

മനസാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കുവാൻ 
oരുവാക്കു കല്പി ാൽ മതിയാകുമേലല്ാ. 
 

നീെയെ  ഭവന ിൽ വരുവാെനനിക്കിലല് / േയാഗയ്ത െതലല്ും നാഥാ. 
oരുവാക്കു കല്പി ാൽ മതിയാകുമേലല്ാ 
ആപാദചൂഡം ǌാൻ സുഖമാകുവാൻ. 

മനസാകുേമാ നാഥാ ... 
 

aനാഥരലല് ബലഹീനരലല് / നീ കൂെടയു േ ാൾ ǌ ൾ (2) 
വിശവ്ാസ ിൻ ഫലമുളവാകാൻ / കൃപ െചാരിേയണേമ നാഥാ (2)  

മനസാകുേമാ നാഥാ ... 
 

സദാ വിളി  ൈകനീ ി നില്  പൂ / നീ വരേമകേണ നാഥാ. (2) 
ആശവ്ാസ ിൻ കുളിരണിയാനായ് / കൃപ െചാരിേയണേമ നാഥാ. (2)  

മനസാകുേമാ നാഥാ ... 
 

 (േപജ് 202 കാണുക) 
 

ഗാനം 11: വാവ േയശുനാഥാ 
 

വാവ േയശുനാഥാ, വാവ േ ഹനാഥാ 
ഹാ eൻ ഹൃദയം േതടിടും േ ഹേമ നീ          വാവ ... 
 

നീെയൻ പ്രാണനാഥൻ, നീെയൻ േ ഹരാജൻ 
നി ിെലലല്ാെമൻ ജീവനും േ ഹവുേമ           വാവ ... 
പാരിലിലല്ിതു േപാൽ, വാനിലിലല്ിതു േപാൽ 
നീെയാഴി േ ാരാന ം ചി ി ീടാൻ         വാവ ... 

 

 പൂക്കൾക്കിലല്ാ പ്രഭ, േതൻ മധുരമലല് 
 നീ വരുേ ാെഴൻ ആന ം വർണയ്മലല്                     വാവ ... 
 

േവ  േപാകരുേത, നാഥാ നിൽക്കണേമ 
തീർ െകാ ാം ǌാൻ നെലല്ാരു പൂമ പം          വാവ ... 

 

ആധിേചരുകിലും, വയ്ാധി േനാവുകിലും 
നീയരുകിെല ാെലനിക്കാശവ്ാസേമ                       വാവ ... 
 

ശാ ിയിൽ നീ ി നീ ി, കാ ിയിൽ മു ി മു ി 
നി ിൽ ǌാനുേമ, e ിൽ നീ i െന നാം          വാവ ... 
 

 (േപജ്  202 കാണുക) 
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ഗാനം 12: സവ്ർഗീയവാതിൽ 
 

സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ നിമിഷം 
തിരുേവാ ി രൂപൻ aണയും നിമിഷം 
നവജീവേനകാൻ, ആഹാരമായി 
തിരുനാഥനണയു ീ ബലിേവദിയിൽ (2) 

 

പരിശു  പരമ ദിവയ്കാരുണയ്േമ / നിെ  വാഴ്  ǌ ൾ 
ഓ ദിവയ് േ ഹേമ. / നിെ  തിക്കു  ǌ ൾ. 

 

ആരാധകർ ǌ ൾ oരു മനമായി / തിരുമു ിൽ നി ീടു . 
ജീവെ  നാഥെന സവ്ീകരിക്കാൻ / aകതാെരാരുക്കീടു . 
പാപ ളലല്ാെത േവെറാ മിലല് / തൃ ാെദ കാഴ് ചയായ് നല്കീടുവാൻ (2) 

പരിശു  പരമ ... 
 

aലിവാർ  േ ഹേമാെട േയശുനാഥൻ / നെ  വിളി ിടുേ ാൾ 
ആ േ ഹവാ ലയ്ം ഏ വാ ാൻ / u ം െകാതി ിടു . 
തിരുേവാ ി രൂപെന ആ ാവിനു ിൽ 
ആന ധാരയായി വ ീടണേമ. (2) 

സവ്ർഗീയവാതിൽ തുറക്കുമീ ... 
ആ ... ആ ... ആ ... 
 (േപജ് 202 കാണുക) 

 

ഗാനം 13: േ ഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ  
 

േ ഹജവ്ാലയായ് ഈ വിശവ്മാകേവ  
പ്രഭെചാരിയും കാരുണയ്ഹൃദയേമ, / eനിക്കായ് തുറ ത  ഹൃദയേമ. 

േ ഹജവ്ാലയായ് ... 
eളിമശാ വിനയമു  തിരുഹൃദയേമ, 
eെ  ഹൃദയം, നിൻഹൃദയം േപാെലയാക്കേണ. 

 

eെ  നിെ  സവ് മാക്കാൻ ജീവേനകി നീ. 
ചുടുനിണ ാൽ കഴുകി e ിൽ, െവ നല് കി നീ. 
ശു ി നല് കി, eെ  ഹൃ ിൽ നീ വസിക്കിേലല്. 
േസാദരർക്കായ് ഹൃ നല് കാൻ eെ  മാ ണേമ. 

eളിമശാ ഹൃദയമു  ... 
 

ജീവിത ിൻ ദുഃഖഭാര ാൽ തളർ ിടുേ ാഴും 
പാപ ിൻ കൂരിരുളിൽ ǌാൻ വല ിടുേ ാഴും 
വചനെമ ിൽ സാ വ്നമായ് െപയ്തിറ െ  
ആ ാവും ജീവനുമായ് oഴുകീടേ . 



202 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

േ ഹജവ്ാലയായ് ... 
 

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

കുർബാന സവ്ികരണേശഷം 
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ / ǌ ൾ 
ഭക്ഷി  തിരുശരീരവും പാനംെചയ്ത തിരുരക്തവും / ǌ ൾക്കു ശിക്ഷാ 
വിധിക്കു കാരണമാകാെത / കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട 
േമാചന ിനും / നിെ  സ ിധിയിൽ സ ിക്കും നിദാനമാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
സമാപനശുശ്രൂഷ 

(ൈദവജന ിെ  ന ിപ്രകാശനം) 
 

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട കർ ാേവ / വിശവ്ാസപൂർവം ǌ ൾ സവ്ീകരി  
ദിവയ്രഹസയ് ൾ / ǌ ളുെട കട ളുെട െപാറുതിക്കു കാരണമാകെ . 
യുഗ ളുെട രാജാവായ മിശിഹാേയ / നീ ദാസെ യും സ്ര ാവിെ യും 
സാദൃശയ്മാകു . നി ിൽ വിശവ്സി  സകലരുെടയും / കറകളും കട 

ളും / നിെ  ശരീരരക്ത ളാൽ / നിർമാർജനം െചയയ്ുകയും ക്ഷമി 
ക്കുകയും െചയ്തു. നീ മഹതവ്പൂർണനായി പ്രതയ്ക്ഷെ ടുേ ാൾ / മേനാ 
വിശവ്ാസേ ാെട നിെ  eതിേരല്ക്കാനും / സവ്ർഗീയഗണ  
േളാടുകൂെട നിെ  തിക്കാനും / ǌ െള േയാഗയ്രാേക്കണേമ. 
ആേ ൻ.  

(േപജ് 205 കാണുക) 
 

കർ ാവിെ  തിരുനാളുകളിലും മ  പ്രധാന തിരുനാളുകളിലും 
 

സമൂഹം: ǌ ളുെട കർ ാേവ, കട ളുെട െപാറുതിക്കായി / വിശു  
കുർബാന സവ്ീകരി  / ǌ ളുെട ൈകകെള ശക്തമാക്കണേമ. ൈദവ 
മായ നിനക്ക്  / eലല്ാ ദിവസവും സദ്ഫല ൾ സമർ ിക്കാൻ / 
aവെയ േയാഗയ്മാക്കണേമ. വിശു  ല  കീർ നം പാടിയ 
ǌ ളുെട aധര െള / സവ്ർഗ ിൽ നിെ  തിക്കാൻ aർഹമാ 
ക്കണേമ. നിെ  തികൾേക  കാതുകൾ / ശിക്ഷാവിധിയുെട സവ്രം 
േകൾക്കാതിരിക്കെ . നിെ  aളവ  കാരുണയ്ംക  ക കൾക്കു / 
നിെ  aനുഗ്രഹദായകമായ / പ്രതയ്ാഗമനം കാണുവാൻ iടവരെ . 
നിെ  പരിശു ൻ e  പാടി കഴ് ിയ നാവുകെള / സതയ്ം 
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പറയാൻ സ മാക്കണേമ. ൈദവാലയ ിൽ സ രി  പാദ ൾ / 
പ്രകാശ ിെ  ല  സ രിക്കാൻ iടയാകെ . നിെ  സജീവ 
മായ ശരീരം uൾെക്കാ  ǌ ളുെട ശരീര ൾക്കു / നവജീവൻ 
പ്രദാനം െചയയ്ണേമ. നിെ  ആരാധി  ǌ ളുെട സമൂഹെ  / aനു 
ഗ്രഹ ൾെകാ  സ മാക്കണേമ. നിെ  aന മായ േ ഹം / 
ǌ ളിൽ e ം നിലനില്ക്കെ . നിനക്കു തികൾ സമർ ിക്കാൻ / 
ആ േ ഹ ിൽ ǌ ൾ വളരുകയും െചയയ്െ . ǌ ളുെടേയവരു 
േടയും യാചനകൾക്കു / നീ വാതിൽ തുറക്കണേമ. ǌ ളുെട ഈ 
ശുശ്രൂഷ / നിെ  സ ിധിയിൽ സവ്ീകാരയ്മാവുകയും െചയയ്െ .  
 

(േപജ് 205 കാണുക) 
 

പകരം ഗാനം  
 

1. കർ ാവിൻ തിരുമു ിൽ ... ... ...  േപജ് 203 
2. നിൻ ദാനം ǌാൻ aനുഭവി  ... ... േപജ് 203 
3. നിൻ ദിവയ്രക്തശരീര ൾ ... ... ... േപജ് 204 
4. േമാദം കലർ  നിെ യുൾെക്കാ   േപജ് 204 
5. സഹനം വഴിയായ് ... ... ... ... ...  േപജ് 204 
 

ഗാനം - 1: കർ ാവിൻ തിരുമു ിൽ 
 

കർ ാവിൻ തിരുമു ിൽ വ തി- / ഭക്തിവിശവ്ാസപൂർവകം 
ǌ ൾ ൈകെക്കാെ ാരീരഹസയ് ൾ / പാപേമാചനേമകെ . 
 

u തൻ യുഗരാജാവായിടും / കനയ്കാസുതേനശുേവ, 
ദാസേ തുേപാൽ സ്ര ാവിെ യും / സാദൃശയ്ം നീ നിനയ്ക്കുകിൽ. 
 

നി ിൽ വിശവ്സി ാശ്രയി വർ / നിെ  സേ തം േതടിേയാർ 
നിെ  മാംസനിണ ളാൽ പാപ- / േമാചനം േനടി ധനയ്രായ്. 
 

വാനേമഘ ിൽ നീയിനിവരും / നാളിൽ നിെ തിേരല്പിനായ് 
നിെ  മു ിൽ വരാനും വാനവ- / വൃ െമാ  നിര രം 
നിൻ തിഗീതമാലപിക്കാനും / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കേണ. 
 

(േപജ് 205 കാണുക) 
 

ഗാനം - 2: നിൻ ദാനം ǌാൻ aനുഭവി  
 

നിൻ ദാനം ǌാൻ aനുഭവി  / നിൻ േ ഹം ǌാൻ രുചി റി . 
േയശുേവ, eൻ ൈദവേമ / നീെയ ം മതിയായവൻ. 

 നിൻ ദാനം ǌാൻ ... 
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േയശു eനിക്കുെചയ്ത / ന കൾ ഓർ ിടുേ ാൾ (2) 
ന ിെകാെ ൻ മനം പാടിടുേമ / േ ാത്രഗാന ിൻ പലല്വികൾ (2) 
േയശുേവ, eൻ ൈദവേമ / നീെയ ം മതിയായവൻ. 
 

ൈദവേമ നിെ  േ ഹം / eത്രനാൾ ത ിനീക്കി (2) 
a  ǌാൻ aനയ്നായ് aനാഥനായ്. 
 

e ാലിേ ാ ǌാൻ ധനയ്നായ് (2)  
േയശുേവ, eൻ ൈദവേമ / നീെയ ം മതിയായവൻ. 

(േപജ് 205 കാണുക) 
 

ഗാനം - 3: നിൻ ദിവയ്രക്തശരീര ൾ  
 

നിൻ ദിവയ്രക്തശരീര ൾ / ǌ ൾക്കു നല് കിയ നാഥാ 
സവ്ർഗ ിൽ നിതയ്മായ് / നിൻ മുഖം കാണുവാൻ ഭാഗയ്േമകേണ. 
 

ന ിേയാട െയ വാഴ് വാൻ / ǌ ൾക്കനുഗ്രഹേമകേണ 
നിതയ്വുമ െയ കാണുവാൻ / സവ്ർഗ  ǌ െള േചർക്കേണ. 

(േപജ് 205 കാണുക) 
 

ഗാനം - 4: േമാദം കലർ  നിെ യുൾെക്കാ   
 

േമാദം കലർ  നിെ - / യുൾെക്കാ  നിെ  ദാസരിൽ 
േ ഹം തുളു ിടു  നാഥാ, കനി   
നവയ്ജീവൻ െചാരി ിേടണേമ. 

േമാദം കലർ  നിെ  ... 
 

ൈദവാലയ ിൽ ദിവയ്- / കർമ ൾ ക  ക കൾ 
േലാകാവസാനനാളിലാകാശമാറിൽ നിെ  
ആരമയ്കാ ി കാണണം. 

േമാദം കലർ  നിെ  ... 
 

നിൻ ദിവയ്കീർ ന ൾ / പാടി തി  നാവുകൾ 
eെ മു ത ിൽ മാലാഖമാരുെമാ  
നിൻ ഗാനമാലപിക്കണം. 

േമാദം കലർ  നിെ  ... 
(േപജ് 205 കാണുക) 

 

ഗാനം - 5: സഹനം വഴിയായ്  
 

സഹനം വഴിയായ് മരണ ിേ ൽ / ശാശവ്ത വിജയം േനടിയ നാഥാ 
രാജമേഹശാ, ൈദവകുമാരാ / വിനയെമാടേ  വ ിക്കു . 
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പരേമാ തമാമു ാന ാൽ / വിജയകിരീടം ചൂടിയ നാഥാ 
മർതയ്കുല ിൻ രക്ഷകനീേശാ / സാദരമേ  വാഴ് ീടു . 
 

തി കെളലല്ാം നീക്കി ജഗ ിൽ / നിർമലകിരണം വീശിയ നാഥാ 
a ിമദിവസം മഹിമേയാടേ  / സ ിധിയണയാൻ വരമരുേളണം. 

 

----------------------------- 
ശുശ്രൂഷിയുെട ന ിപ്രകാശനം 

 

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിെ  കൃപാവര ാൽ / തയ്ർഹവും പരിശു 
വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് െള സമീപി ്  / 

iവയിൽ പ െകാ ാൻ േയാഗയ്രാക്കെ  നമുെക്കലല്ാവർക്കും / iവ 
യുെട ദാതാവായ ൈദവ ിനു / തിയും കൃത തയും സമർ ിക്കാം. 
 

സമൂഹം: aവർണനീയമായ ഈ ദാനെ ക്കുറി  / കർ ാേവ 
aേ ക്കു തി. 
 

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.  
 

 കൃത ത-സമാപനപ്രാർഥനകൾ 
(കാലാനുസരണം മാറിവരു  പ്രാർഥനകൾ ) 

 

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ - േപജ് 206 
ǌായറാഴ് ചകളിലും തിരുനാൾ ദിവസ ളിലും - േപജ് 208 
മരി വരുെട ഓർമ - േപജ്  210 
മംഗളവാർ ക്കാലം - േപജ്  215 
പിറവിക്കാലം - േപജ് 216 
   ദനഹാ ിരുനാൾ (ജനുവരി 6) - േപജ്  217 
ദനഹാക്കാലം - േപജ് 217 
േനാ കാലം - േപജ്  219 
uയിർ കാലം - േപജ്  220 

 പുതുǌായർ (uയിർ  ര ാംǌായർ) - േപജ്  222 
 സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ (uയിർ ് ആറാംവയ്ാഴം)- േപജ്  223 

ശല്ീഹാക്കാലം - േപജ് 224 
  പ ക്കു ാ തിരുനാൾ (o ാംǌായർ) - േപജ്  226 
 പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ (ര ാംǌായർ) - േപജ്  227 
 പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ (ര ാംവയ്ാഴം) - േപജ്  229 
 തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ (മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  230 

ൈക ാക്കാലം - േപജ് 231 
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ - േപജ്  233 
പ ിക്കൂദാശക്കാലം - േപജ് 234 
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രൂപാ രീകരണ ിരുനാൾ (ഓഗ ് 6) - േപജ് 236 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ച (െസപ് ംബർ  14) - േപജ് 237 
മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ (പിറവി ര ാംെവ ി) - േപജ് 238 
മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15) - േപജ്  240 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) - േപജ്  240 
aമേലാ വമാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) - േപജ്  240 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ - േപജ്  240 
 

യൗേസ ് പിതാവിെ  തിരുനാൾ (മാർ ്-19, േമയ്  -1) - േപജ്  244 
വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ (ദനഹ o ാംെവ ി) - േപജ്  245 
പേത്രാസ്  പൗേലാസ്  ശല്ീഹ ാർ (ദനഹ ര ാംെവ ി) -േപജ്  247 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന (ജൂൈല 3) - േപജ്  248 
ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ (ൈക ാ o ാംǌായർ) - േപജ് 250 
വിശു  സുവിേശഷക ാർ (ദനഹ മൂ ാംെവ ി) - േപജ്  251 
വിശു  e ാേനാസ്  (ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസം. 26) - േപജ്  253 
രക്തസാക്ഷികൾ - േപജ്  253 
 

വിശു  aൽേഫാൻസ (ജൂൈല 28) - േപജ്  255 
വിശു രുെട തിരുനാൾ (uയിർ ് o ാംെവ ി) - േപജ്  257 
നിനിേവ uപവാസം (വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് ) - േപജ്  258 
 

ജൂബിലി - േപജ്  259 
iടവകദിനം - േപജ്  261 
 

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

(കാർമികൻ േബ യിൽ വ  ജന ൾക്കുേനേര തിരി ്) 
 

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദാ 
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ൾ / കട ളുെട േമാചന ി 
നായി a  കാരുണയ്പൂർവം ǌ ൾക്കു നല് കി. ഈ ദാനെ  
ക്കുറി ്  / a യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിനു തിയും ബഹുമാനവും / 
കൃത തയും ആരാധനയും / നിര രം സമർ ിക്കാൻ ǌ ൾ കട 
െ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ. 
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കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / തയ്ർ 
ഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുർബാന 
വഴി / നീ ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും െപാറുക്കുകയും / aപരാധ 

ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്തു. u ത ളിൽനി  ആരാധയ്മായ ഈ 
ദാനം വാഴ് െ താകെ . സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
മുദ്രവയ്ക്കൽ പ്രാർഥന 

(സമാപനാ ശീർവാദം: സവ്ർഗാേരാഹണം,  
ര ാമെ  ആഗമന ിലു  പ്രതീക്ഷ) 

കാർമി:  
ജീവൻ നല് കും ൈദവികമാം / പരിപാവനമീ ബലിവഴിയായ്  
നാഥനു തിയും ബഹുമതിയും / ന ൾ കാഴ് ചയണ േലല്ാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി:  
പ്രീതി കലർ  യുഗാ യ് ിൽ / സവ്ർഗീേയാർശല്ം നഗര ിൽ 
മാലാഖാമാെരാ  വലം / ഭാഗം ന ൾക്കരുളെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി:  
ന ിൽ േലാകം മുഴുവനിലും / സഭയിലുമവൾതൻ തനയരിലും 
നാഥൻ വരനിര െചാരിയെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ 
രഹസയ് ൾവഴി / ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാെയ നാം ശുശ്രൂഷി 
ക്കുകയും തിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തു. തെ  രാജയ് ിെ  
മഹതവ് ിനും / പരിശു  മാലാഖമാേരാെടാ ി  നിതയ്ാന  

ിനും / തിരുസ ിധിയിലു  സംപ്രീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസേല 
മിൽ തെ  വലതുഭാഗ  ാന ിനും / aവിടു  നെ  േയാഗയ് 
രാക്കെ . ന െടയും േലാകം മുഴവെ യും / തിരുസഭയുെടയും aവളുെട 
സ ാന ളുെടയുംേമൽ / aവിടു  കൃപയും aനുഗ്രഹവും വർഷി 
ക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
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സമൂഹം: ആേ ൻ. 
aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: തെ  ശരീര ാൽ ന െട കട ൾ െപാറുക്കുകയും / രക്ത 
ാൽ ന െട പാപ ളുെട കറ മായി കളയുകയും െചയ്ത / ന െട 

കർ ാവു സഭയിൽ വാഴ് െ വനാകെ . ൈദവ ിെ  aനുഗ്രഹീ 
തജനേമ / കർ ാവിെ  േമ ിൽ ലെ  aജഗണേമ / നി ളുെട 
േമൽ aവിടു  കൃപാവരം െചാരിയെ . aവിടു  തെ  കാരുണയ്വും 
aനുഗ്രഹവും ന ളിൽ വർഷിക്കെ . aവിടുെ  പരിപാലനയുെട 
വലംൈക / നി െള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + 
eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  

(േപജ് 262 കാണുക) 
 

ǌായറാഴ് ചകളിലും തിരുനാൾ ദിവസ ളിലും 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മഹനീയമായ നാമ ിനു / 
തിയും ആരാധനയും കൃത തയും സമർ ിക്കുക / eലല്ാ നാഴിക 

കളിലും േയാഗയ്വും eലല്ാ കാല ളിലും യുക്തവുമാകു . a യുെട 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / വചന ളുെട മാധുരയ്ം ആസവ്ദി 
ക്കാനും / മാലാഖമാേരാടുകൂെട തിരുനാമെ  തിക്കാനും / a  
യുെട ദാനമായ ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ െകാ ാനും / മേഹാ ത 
നായ ൈദവേമ / aേ ക്കു തിയുെടയും കൃത തയുെടയും കീർ  
ന ൾ iടവിടാെത ആലപിക്കാനും / ബലഹീനരായ ǌ െള കാരു 
ണയ്പൂർവം a  േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ 
വുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: സകലെ യും പവിത്രീകരിക്കു  തെ  aമൂലയ്മായ ശരീര 
രക്ത ൾ സവ്ീകരിക്കാൻ / ന െട കർ ാവും ൈദവവും രാജാവും 
രക്ഷകനും / ജീവദാതാവുമായ മിശിഹാ / കൃപാപൂർവം നെ  േയാഗയ് 
രാക്കി. വിചാര ളും വചന ളും പ്രവൃ ികളുംവഴി / തെ  പ്രസാദി 
ിക്കാൻ aവിടു  നെ  aനുഗ്രഹിക്കെ . കർ ാേവ ǌ ൾ 

സവ്ീകരി തും സവ്ീകരിക്കു തുമായ ഈ a ാരം / നിെ  കാരുണയ്ാ 
തിേരക ാൽ ǌ ളുെട കട ളുെട െപാറുതിക്കും / പാപ ളുെട 
േമാചന ിനും / മരി വരുെട uയിർ ിലു  പ്രതയ്ാശയ്ക്കും / നിെ  



209 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

സ ിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർ ി  eലല്ാവേരാടുെമാ 
ി  / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ നവമായ ജീവിത ിനും കാരണമാകെ . 

സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 
 

കാർമി: (ഗാനം) 
കർ ാവാം മിശിഹാ വഴിയായ്  / ദിവയ്ാ ാവിൻ ദാന ൾ  
േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / വിരെവാടു ന ിൽ വർഷി . 
 

സവ്ർേലാക ിൻ മഹിമയ്ക്കായ്  / ൈദവം നെ  വിളി േലല്ാ 
aക്ഷയ സൗഭഗമാർ ിടുവാൻ / ൈദവം നെ  നയി േലല്ാ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: eെ  ശരീരം ഭക്ഷിക്കും / eൻ രക്തം പാനം െചയയ്ും 
മാനവെന ിൽ നിവസിക്കും / aവനിൽ ǌാനും നി യമായ് . 
 

വിധിയിൽ വീഴാതവെന ǌാൻ / a ിമ ദിവസമുയിർ ിക്കും 
നിതയ്ായുസവേനകും ǌാൻ / ഏവം നാഥനരുൾ െചയ്തു. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി:  
aരുളിയേപാലി ീ ബലിയിൽ / പ ാളികളാമഖിലർക്കും 
ൈദവം കനിവാർ രുളെ  / ദിവയ്ാനുഗ്രഹെമെ ം. 
 

ന െട ജീവിത പാതകളിൽ / ആവശയ്കമാം ദാന ൾ 
നല് കിയനുഗ്രഹമരുളെ  / ൈദവം കരുണെയാെടെ ം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ജീവൻ നല് കും ൈദവികമാം / ശു ിെയഴു  രഹസയ് ൾ 
ൈകെക്കാ വരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെ . 
 

കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം / സംരക്ഷിതരായ് ീരെ  
മുദ്രിതരായി ഭവിക്കെ  / iേ ാഴു + െമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം. ആേ ൻ.  
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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ǌായറാ  - ഗാന ിനു പകരം 
 

കാർമി: പിതാവായ ൈദവം ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാവഴി / 
eലല്ാ ആധയ്ാ ികദാന ളുംനല് കി നെ  aനുഗ്രഹി . ന െട 
കർ ാവു തെ  രാജയ് ിേലക്കു നെ  ക്ഷണിക്കുകയും / aക്ഷയവും 
aനശവ്രവുമായ സൗഭാഗയ് ിേലക്കു നെ  നയിക്കുകയും െചയ്തു. 
aവിടു  തെ  ജീവദായകമായ സുവിേശഷംവഴി / ശിഷയ്ഗണ 
േ ാട്  iപ്രകാരം aരുൾെചയ്തു. സതയ്ം സതയ്മായി ǌാൻ നി േളാടു 
പറയു  / eെ  ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും / eെ  രക്തം പാനം െചയയ്ു 
കയും െചയയ്ു വർ / e ിലും ǌാൻ aവനിലും വസിക്കും. aവസാന 
ദിവസം ǌാൻ aവെന uയിർ ിക്കും. aവനു ശിക്ഷാവിധി u ാകുക 
യിലല്. പ്രതയ്ുത aവൻ മരണ ിൽനി  നിതയ്ായുസിേലക്കു പ്രേവ 
ശിക്കും. ഈ കുർബാനയിൽ പ െകാ  ന െട സമൂഹെ  / തെ  
വാ ാനമനുസരി  മിശിഹാ aനുഗ്രഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും 
െചയയ്െ . തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ 
രഹസയ് ളിൽ പ െകാ ്  / സ രായ നെ  aവിടു  മഹതവ് 
മണിയിക്കെ . കർ ാവിെ  കുരിശിെ  സജീവമായ aടയാള ാൽ 
നി െളലല്ാവരും മുദ്രിതരാകെ . രഹസയ്വും പരസയ്വുമായ eലല്ാ വിപ 

കളിൽനി ം സംരക്ഷിതരുമാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ  
ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

മരി വരുെട ഓ ർമ 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, മർതയ്രായ ǌ െള / 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ളിൽ പ േചരാൻ / 
കാരുണയ്പൂർവം a  േയാഗയ്രാക്കി. ǌ േളാടു കാണി  ഈ 
വലിയ കൃപെയപ്രതി / a യുെട മഹനീയ നാമ ിന് / eേ ാഴും 
തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കാൻ 

ǌ ൾ കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, aമർതയ്ത 
യുെട ഔഷധമായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ ǌ ളുെട കട ളും 
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പാപ ളും േമാചിക്കുകയും / ǌ ളുെട ആ ാക്കെള പരിേപാഷി ി 
ക്കുകയും െചയ്തു. aമൂലയ്മായ ഈ ദാനെ പ്രതി / നിനക്കു ǌ ൾ 
ന ി പറയു . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കാർമി: കുരിശുമരണംവഴി മരണെ  പരാജയെ ടു കയും / നിതയ് 
ജീവൻ നമുക്കു േനടി രുകയും െചയ്ത മിശിഹാ വാഴ് െ വനാ 
കെ . ത ിൽ വിശവ്സിക്കു വർ മരി ാലും ജീവിക്കുെമ ം / തെ  
ശരീരരക്ത ൾ സവ്ീകരിക്കു വർ / സവ്ർഗരാജയ്ം aവകാശെ ടു  
െമ മു  aവിടുെ  വാ ാനം / മരണം മൂലം ന ിൽനി  േവർപി 
രി േപായ സേഹാദരരിലും ന ിലും നിറേവറെ . കർ ാവിൽ 
മരണനിദ്ര പ്രാപി വർ / uയിർ ിെ  മഹതവ് ിൽ പ കാരായി / 
ൈദവ ിെ  വലതുഭാഗ  നില്ക്കാൻ േയാഗയ്രാകെ . aവരുെട 
രണ ആചരി െകാ ് ഈ കുർബാനയിൽ പെ ടു  നി െള / 

ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനായ aവിടു  / സമൃ മായി aനു 
ഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

പകരം 
 

കാർമി: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥനയുെട സവ്രം േകൾക്കണേമ. 
ǌ ളുെട യാചനകൾ a യുെട സ ിധിയിെല െ . ǌ ളുെട 
ബലികളും കാഴ് ചകളും സവ്ീകരി  / മരി വരുെട കട ൾ െപാറുക്ക 
ണേമ. നി ള നായ ആേബലിെ  ആദയ്ബലിേപാെലയും / നീതി 
മാനും നിർമലനുമായ േനാഹിെ യും / കർ ാവിൽ വിശവ്ാസമർ ി  
aബ്രാഹ ിെ യും / ക തകൾ സഹി  േജാബിെ യും / സതയ് 
പ്രവാചകനായ ഏലിയായുെടയും / െസഹിേയാൻ ശാലയിെല ശല്ീഹ 
ാരുെടയും ബലികൾേപാെലയും / വിധവയുെട െകാ കാശുേപാെല 

യും / a യുെട ദാസനു (ദാസിക്കു / ദാസർക്കു) േവ ിയു  ഈ 
ബലി കർ ാേവ കനിേവാെട സവ്ീകരിക്കണേമ. a യുെട aഭീ ം 
നിറേവ ിയ സകല നീതിമാ ാേരാടുംകൂെട / ഈ സേഹാദരെന 
(സേഹാദരിെയ / സേഹാദരെര) സവ്ർഗീയ മണവറയ്ക്കു േയാഗയ്നാ (യാ /
രാ) ക്കണേമ. കർ ാേവ a യുെട ദാസനു (ദാസിക്കു / ദാസർക്കു) 
േവ ിയു  ഈ ബലി സവ്ീകരിക്കുകയും / ഈ ആളുെടയും ഈ 
ആളുെട േ ഹിതരുെടയും കട ൾ െപാറുക്കുകയും / aപരാധ ൾ 
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മായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ / a യുെട 
ഈ eളിയ ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) a യുെട വലതു 
ഭാഗ  / നീതിമാ ാേരാടുകൂെട സവ്ർഗീയ മണവറയിൽ വസിക്കാൻ 
േയാഗയ്നാക്കണേമ. തയ്ർഹവും ഭാഗയ്പൂർണവുമായ ല ്  ഈ 
സേഹാദരെന (രിെയ / രെര) രിക്കുകയും / നിതയ്ാശവ്ാസം നല് കി 
ആന ി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. aവിെട ഈ ആൾ (iവർ) ത്രീേയക 
ൈദവ ിനു / തിയും ബഹുമാനവും കൃത തയും ആരാധനയും 
eേ ക്കും സമർ ിക്കെ . ഈ തിരുക്കർമ ിൽ സംബ ി  നി ൾ 
eലല്ാവരും / ൈദവാനുഗ്രഹ ാൽ പാപേമാചന ിനു േയാഗയ്രാവു 
കയും െചയയ്െ . ǌ ളുെട കർ ാേവ, ഈ സമൂഹെ യും / ǌ െള 
eലല്ാവെരയും സമൃ മായി ആശീർവദിക്കണേമ. iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
പകരം ഗാനം  

 
1. കർ ാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ േപജ് 212 
2. പാവനമേ  സ ിധിയിൽ ... േപജ് 213 
3. മരണം മൂലം മരണെ  ... ... ... േപജ് 214 
 

ഗാനം - 1: കർ ാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ  
 

കാർമി:  
കർ ാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ / ǌ ളണയ്ക്കും പ്രാർഥനകൾ 
ബലികൾ കാഴ് ചകളനവരതം / കനിെവാടു ൈകെക്കാ രുളണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ആേബൽ േനാഹയുമബ്രാഹം / േയാബുമണെ ാരു ബലിയിൽ നീ 
കൃപയാർ തുേപാലീ ബലിയും / കൃപെയാടു തൃക്കൺ പാർക്കണേമ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ഏലിയാനിവയ്ാ ശല്ീഹ ാ- / രിവരുെട ബലിയും വിധവയുെട 
കാണിക്കയതും ൈകെക്കാ  / നാഥാ കനിയണമീബലിയിൽ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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കർ ാേവ നിൻ ദാസനായ്  (ദാസിക്കായ്  / ദാസർക്കായ് ) 
തിരുസ ിധിയിലണ ീടും 
ബലിയിതു തൃക്കൺപാർക്കണേമ / മൃതരുെട പാപം മായ്ക്കണേമ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കരുണാനിധിയാം കർ ാേവ 
േചർക്കണേമ നിൻ ദാസെനയും (ദാസിെയയും / ദാസെരയും)  
പരിശു ാർമരുവീടും / പരേമാ തമാം രാജയ് ിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ദിവയ്ഗണേ ാെടാ നിശം / മഹിമെയഴുെ ാരു ത്രീതവ് ിൻ 
തിഗീത ളുയർ ിടുവാൻ 

കരുണെയാടിവനിൽ (വളിൽ / വരിൽ) കനിയണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

i ീ ബലി നിൻസ ിധിയിൽ / aർ ി വരാമഖിലർക്കും 
കരുണെയാേടകണമഖിേലശാ + / ദിവയ്ാനുഗ്രഹെമെ ം.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

ഗാനം - 2: പാവനമേ  സ ിധിയിൽ  
 

കാർമി:  പാവനമേ  സ ിധിയിൽ / പ്രാർഥന നിതയ്മണയ്ക്കു  
 നാഥാ, മാനവയാചനകൾ / ൈകെക്കാ ണേമ കനിേവാേട. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

ബലികളുമതുേപാൽ കാഴ് ചകളും / കൃപെയാടു തൃക്കൺ പാർെ ം 
മൃതരുെട പാപം നീക്കണേമ / വാനവരാജയ്ം നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

ആേബലേ  സ ിധിയിൽ / ജീവിതബലിയർ ി  
നീതിെയഴുേ ാരബ്രാഹം / േയാബും േനാഹും പൂജിതരായ്. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

a പ്രവാചകേനലിയയും / ശല്ീഹ ാരുമണ തുേപാൽ 
ǌ ളണെ ാരു തിരുബലി നീ / കനിെവാടു തൃക്കൺപാർക്കണേമ. 
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സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കർ ാേവ, നിൻ ദാസ ായ് (ദാസിക്കായ് / ദാസർക്കായ്) 
aർ ിക്കു ീ ബലി ǌ ൾ 
വിധവയണെ ാരു േനർ സമം  
ൈകെക്കാ ണമീ ദിവയ്ബലി. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

വാനവെരാ  നിര രമാ / മഹിമെയഴും തിരുരാജയ് ിൽ 
താവകഗീതികൾ പാടിടുവാൻ / കനിവാർ ിവെര േചർക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

നാഥാ, താവക തിരുബലിയിൽ / പ ാളികളായ് ീർ വരാം 
ǌ ൾക്കരുളുക വരദാനം + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
സമൂഹം: ആേ ൻ.  

(േപജ് 262 കാണുക) 
 

ഗാനം - 3: മരണം മൂലം മരണെ  
 

കാർമി: മരണം മൂലം മരണെ  / വിജയി വനാം കർ ാേവ, 
നിൻ തിരുനാമം, ചിരകാലം / വാഴ് ി ാടി നമിക്കു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

നാഥാ, നി ിൽ മരി ാലും / ജീവി ീടും െചാ  നീ 
നിൻ തിരുരക്ത ശരീര ൾ / ൈകെക്കാ വെരലല്ാരും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

വാ ാനം നരേനകി നീ / സവ്ർഗം േനടിടുെമാരുനാളിൽ 
മരണമട വെരലല്ാരും / നി ിൽ ജീവൻ പുണരെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

aവരുെട രണയുണർ ിടുമീ / ബലിയിൽ േചർ വെരലല്ാരും 
കൃപയാെല ം നിറയെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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മംഗളവാർ ക്കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട കരുണയാൽ ǌ െള 
പാപ ളിൽനി  േമാചി ് / a െയ തിക്കാനും ആരാധിക്കാനും 
േയാഗയ്രാക്കി. മിശിഹായുെട ശരീരവും രക്തവും െകാ ് a  
ǌ െള പരിേപാഷി ിക്കുകയും / a യുെട രാജയ് ിേലക്കു ക്ഷണി 
ക്കുകയും െചയ്തു. ഈ മഹാദാനെ ക്കുറി  ǌ ൾ aേ ക്കു ന ി 
പറയു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, ǌ െള ൈദവമക്കളാക്കാൻ 
േവ ി മനുഷയ്നായി ിറക്കുകയും / പാപാ കാര ിൽനി  പ്രകാ 
ശ ിെ  പാതയിേലക്കു ǌ െള നയിക്കുകയും െചയ്തതിെനപ്രതി / 
ǌ ൾ നിനക്കു ന ിപറയു . നിെ  സവ്ീകരി  ǌ ൾ / 
േലാക ിൽ പ്രാകാശമായി ീരാനും / ൈദവമക്കളായി ജീവി  / 
ന യിലും നീതിയിലും സതയ് ിലും വയ്ാപരിക്കാനും കൃപെചയയ്ണേമ. 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
മനുജകുല ിൻ രക്ഷയ്ക്കായ് / മ ിലണെ ാരു ൈദവസുതാ 
പാവനമേ  തിരുനാമം / പൂജിതമേ  സാ ിധയ്ം. 
 

േലാക ിെ  പ്രകാശം നീ / മർതയ്കുല ിൻ ശരണം നീ 
തയ്ർഹൻ നീ മിശിഹാേയ / നിതയ്വുമ െയ വാഴ് . 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ൈദവ ിൻ ജനേമ നി ൾ / മംഗളവാർ ക്കാല ിൽ 
ന  െതളിക്കും പാതകളിൽ / േയാഗയ്തേയാെട നീ ിടുവിൻ. 
 

രക്ഷകനാഗതനാകുേ ാൾ / ത െട കൃപകൾ േനടിടുവിൻ 
ൈദവം വരനിര െചാരിയെ  / iേ ാഴു + െമേ ാഴുെമേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 
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aെലല് ിൽ 

 
കാർമി: നെ  രക്ഷിക്കാൻേവ ി മനുഷയ്നായി aവതരി  /ന െട 
കർ ാവു സഭയിൽ വാഴ് െ വനാകെ . േലാക ിെ  പ്രകാശവും 
മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാെയ നമുക്കു തിക്കാം. 
ൈദവ ിെ  ജനേമ, രക്ഷയുെട ദിവസം സമാഗതമാകുേ ാൾ / 
രക്ഷകെന സവ്ീകരിക്കാൻ നി ൾ േയാഗയ്രാകെ . ന െയ മുറുെക ി 
ടിക്കുകയും തി യിൽനി  ഓടിയകലുകയും െചയയ്ാൻ / aവിടു  
തെ  കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും നി ളിൽ വർഷിക്കെ . സമാധാന 

ിെ  ൈദവം ഈ മംഗളവാർ ക്കാല  / നി െള പൂർണമായി 
വിശു ീകരിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 
സമൂഹം: ആേ ൻ. 

(േപജ് 262 കാണുക) 
 

പിറവിക്കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, േലാകരക്ഷകനായി മിശിഹാെയ 
ǌ ൾക്കു നല് കിയ / േ ഹാതിേരക ിനു ǌ ൾ ന ിപറയു . 

ാനികൾ സമർ ി  കാഴ് ചവ ക്കൾേപാെല / ǌ ളുെട ബലിയും 
aേ ക്കു സവ്ീകാരയ്മാകെ . മിശിഹായുെട ശരീരരക്ത ൾ സവ്ീക 
രി ് / aേ ക്കു സാക്ഷികളാകാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. 
a യുെട ദാന ിനു തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധ 
നയും ǌ ൾ സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: പിതാവിെ  പ്രതിരൂപമായ മിശിഹാേയ, നി ിൽ പിതാ 
വിെന കാണാനും / aവിടുെ  രക്ഷാകരപ തിയിൽ പ േചരാനും / 
ǌ ൾക്കിടവരു ിയതിനു നിനക്കു ǌ ൾ ന ിപറയു . വിശു  
കുർബാനയിലൂെട നിെ െ  ǌ ൾക്കു / ഭക്ഷണ പാനീയ  
ളായി നല് കിയതിനു ǌ ൾ നിെ  വാഴ് . രക്ഷയുെട a ാര 
മായ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / ǌ ൾക്കു നിതയ്സൗഭാഗയ് ിനു 
കാരണമാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
കാർമി:   

iരുളിൽ മരണ ിൻ നിഴലിൽ / കഴിയുേ ാർക്കു പ്രകാശമതായി 
മ ിലുദിെ ാരു മിശിഹാെയ / വാഴ് ി ാടി നമി ീടാം. 
 

ാനികൾ േതടിയേപാൽ നി ൾ / േതടണമവെന കെ ാൻ  
iടയാകെ  കാല ിൻ / aടയാള ൾ ദർശിക്കാൻ. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

നി ൾ െചയയ്ും ന കെള / ക  ജന ൾ മിശിഹാെയ 
രക്ഷകനും തിരുനാഥനുമായ് / ഏ പറ  നമിക്കെ . 
 

നി ൾക്കും പ്രിയേരവർക്കും / േലാകം മുഴുവനുമലിേവാെട 
ൈദവമനുഗ്രഹമരുളെ  + /iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: a കാര ിൽ നടക്കു വർക്കും / മരണ ിെ  നിഴലിൽ 
വസിക്കു വർക്കും / വലിയ പ്രകാശമായി uദി  മിശിഹാെയ നമുക്കു 
വാഴ് ാം. ാനികൾ രക്ഷകെന aേനവ്ഷി  കെ ിയതു 
േപാെല / നി ളും ജീവിത ിൽ eലല്ാ സാഹചരയ് ളിലും aവി 
ടുെ  കെ െ . കാല ിെ  aടയാള ളും സേ ശ ളും വിേവ 
ചി റി ് / aവിടുെ  സവ്ീകരിക്കാൻ നി ൾക്കിടയാകെ . നി  
ളുെട സത്പ്രവൃ ികൾ ക ് eലല്ാ ജനതകളും / േലാക ിെ  പ്രകാ 
ശമായ മിശിഹാെയ / രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഏ പറയെ . നി  
െളയും നി ളുെട പ്രിയെ വെരയും / േലാകം മുഴുവെനയും aവിടു ് 
aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

ദനഹാക്കാലം 
(ദനഹാ ിരുനാളിലും - ജനുവരി 6) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മാേ ാദീസവഴി ǌ ളുെട മനുഷയ് 
പ്രകൃതിെയ നവീകരിക്കുകയും / രക്ഷയുെട മാർഗം െവളിെ ടു കയും 
െചയ്ത / a െയ ǌ ൾ മഹതവ്െ ടു . ജല ാലും ആ ാവി 



218 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

നാലും ǌ െള ൈദവമക്കളും / മിശിഹായുെട കൂ വകാശികളുമാക്കി 
ീർക്കുകയും / aവിടുെ  മരണ ിലും u ാന ിലും പ കാരാ 

ക്കുകയും െചയ്തേലല്ാ. മിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്ത ൾ സവ്ീകരി 
ക്കാൻ / a  ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട രക്ഷകനും കർ ാവുമായ മിശിഹാേയ, മാേ ാദീ 
സയിലൂെട നീ ǌ ളുെട പാപക്കറകൾ കഴുകുകയും / ആ ാവിനാൽ 
ǌ െള വിശു ീകരിക്കുകയും െചയ്തേലല്ാ. ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ  
കാരാക്കി / ൈദവിക ജീവനിൽ ǌ െള വളർ  / നിെ  aന  
കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ ന ി പറയു . സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: ൈദവം നിതയ്സമാരാധയ്ൻ / ഭൂവിലയ  തിരുസുതെന 
േയാർദാൻ നദിയിൽ ത്രീതവ് ിൻ / ദിവയ്രഹസയ്ം െവളിവാക്കി. 
 

സുതരായ് നെ യുയർ ിടുവാൻ / പുത്രെന നല് കി പ്രിയതാതൻ 
മാംസനിണ ൾ വഴിയായി / പാപകട ൾ നീക്കിടുവാൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ന ിൽ നിതയ്ം നിവസിക്കും / പാവനറൂഹാ സതയ് ിൻ 
നിറവിൽ നെ  നയി ീടും / ശക്തിവളർ ം കൃപേയാെട. 
 

താതനുമതുേപാൽ തിരുസുതനും / കൃപയും േ ഹവുമരുളെ , 
റൂഹാകൂെട വസിക്കെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: രക്ഷകനായ മിശിഹാെയ േലാക ിേലക്കയയ്ക്കുകയും / 
േയാർദാനിൽ പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  രഹസയ്ം െവളിെ ടു കയും 
െചയ്ത / പിതാവായ ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . തെ  ശരീരരക്ത 

ളാൽ പാപ ൾ ക്ഷമി  / സവ്ർഗരാജയ് ിനു നെ  aവകാശിക 
ളാക്കിയ മിശിഹാ നി െള aനുഗ്രഹിക്കെ . ൈദവപുത്ര ാന 
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േ ക്ക് uയർ കയും / സതയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കു 
കയും െചയയ്ു  പരിശു ാ ാവു നി െള ശക്തിെ ടു െ . ൈദവ 

ിെ  ജനേമ, നി ൾ സവ്ീകരി  ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾവഴി / 
തിരുസ ിധിയിലു  സംപ്രീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസെലമിൽ തെ  
വലതുഭാഗ  ാന ിനും നി ൾ േയാഗയ്രാകെ . iേ ാഴും + 
eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
 

േനാ കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, തിരുവചന ളാൽ വിശു ീകരി 
ക്കെ ടാനും / ദിവയ്രഹസയ് ളാൽ നവജീവൻ േനടാനും / പാപികളും 
ബലഹീനരുമായ ǌ െള വിളി തിന് / aേ ക്കു ന ിപറയു . 
a യുെട പ്രമാണ ളുെട പാതയിൽ വിശവ് രായി ചരിക്കാനും / 
a  നല് കിയ രക്ഷയുെട aനുഭവം പ വയ്ക്കാനും നിര രം aേ ക്കു 
തികളർ ിക്കാനും / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും 

പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: പാപികെള വിളിക്കു വനും / aനുതാപികൾക്കു വാതിൽ 
തുറ െകാടുക്കു വനുമായ മിശിഹാേയ / നിെ  ശരീരരക്ത ൾ 
സവ്ീകരിക്കാൻ / aന മായ കൃപയാൽ നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. 
നിെ  പ്രമാണ ളുെട മാർഗ ിലൂെട നട  / നിെ  രാജയ് ിെ  
മഹതവ് ിൽ പ്രേവശിക്കാനും / നീതിമാ ാേരാടുകൂടി സവ്ർഗീയ ജറു 
സേലമിൽ നിെ  തിക്കാനും ǌ ൾ േയാഗയ്രാകെ . സകല 

ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: മിശിഹാനാഥാ, പാപികെള / പാണികൾ നീ ി വിളി  നീ 
aനുതാപാകുല ഹൃദയെമാെട / aനുദിനമ െയ വാഴ് . 
 

പരിഹാര ിൻ ബലിവഴിയായ് / പാവന മാനസരായ് ǌ ൾ 
നിതയ്വിരു ിൽ േചർ ിടുവാൻ / നി ലേയാഗയ്ത നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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തിരുവചന ിൻ പാതകളിൽ / ദീ ി പര ി നയിക്കണേമ 
സഭയിൽ േലാകം മുഴുവനിലും / സതതം വരനിര െചാരിയണേമ. 
 

രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േ ഹവുമതുേപാൽ റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: പാപികെള പ ാ ാപ ിേലക്കു വിളിക്കാൻവ  മിശി 
ഹാേയ / ഈ പരിഹാരബലിവഴി നിെ  ǌ ൾ തിക്കുകയും ബഹു 
മാനിക്കുകയും െചയ്തു. നിെ  ശരീരരക്ത ൾ സവ്ീകരി  വിശു ീകൃത 
രായ ǌ െള / ൈദവരാജയ് ിെല നിതയ്വിരു ിൽ പ കാരാക്ക 
ണേമ. നിെ  വചന ിെ  പാതയിൽ ചരിക്കാൻ / ǌ ൾക്കാവ 
ശയ്മായ പ്രകാശം നല് കണേമ. ന െടയും േലാകം മുഴുവെ യും / തിരു 
സഭയുെടയും aവളുെട സ ാന ളുെടയുംേമൽ / കർ ാവു തെ  കൃപ 
വർഷിക്കെ . ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / 
പിതാവായ ൈദവ ിെ  േ ഹവും പരിശു ാ ാവിെ  
സംസർഗവും / നി േളാടുകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

uയിർ കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ൾ സവ്ീകരി  ഈ ദിവയ്രഹ 
സയ് ൾ / ǌ ളുെട u ാന ിന്  a ാരമായി ഭവിക്കെ . മനു 
ഷയ്വംശ ിന്  a  നല് കിയ മഹതവ്െ  ഓർ  / സവ്ർഗരാജയ് 

ിൽ സകല നീതിമാ ാേരാടുംകൂടി / a െയ തിക്കാൻ ǌ ൾ 
ക്കിടയാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വംശ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ / ഈ 
കുർബാനവഴി u ാന ിെ  രഹസയ് ിൽ നീ ǌ െള പ കാ 
രാക്കി. തിരുരക്ത ാൽ രക്ഷിക്കെ  സഭയിൽ / ǌ ൾ നിെ  
aന കാരുണയ് ിന്  e ം ന ി പ്രകാശി ിക്കു . u ത ളിൽ 
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നി  ആരാധയ്മായ ദാനം വാഴ് െ താകെ . സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
കാർമി:  
പാപവിേമാചനേമകിടുവാൻ / പാരിനു ശാ ി പകർ ിടുവാൻ 
ക്രൂശിതനാെയാരു നാഥാ നിൻ / u ാനം പരമാന ം. 
 

u ിതനാഥൻ മാനവരിൽ / പാവനശാ ി നിറയ്ക്കെ . 
സവ്ാത യ് ിൻ വീഥികളിൽ / നിതയ്ം നെ  നയിക്കെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

വാ ാനം േപാൽ aനവരതം / വിശവ്ാസ ിൽ വളർ ിടുവാൻ 
u ിതെന യുദ്േഘാഷിക്കാൻ / ൈദവം വരനിര െചാരിയെ  
 

ജീവൻ പകരും നിർമലമാം / പാവന ദിവയ്രഹസയ് ൾ 
നിതയ്മഹതവ്ം നല് കെ  / + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: u ാന ിെ  മഹതവ് ിൽ, മനുഷയ്വംശെ  മുഴുവൻ 
ആന ി ി  മിശിഹാ / സഭയിൽ e ം വാഴ് െ വനാകെ . 
aവിടു  സാ ാെനയും മരണെ യും പരാജയെ ടു കയും / 
പാപകട ളിൽനി  നെ  േമാചി ിക്കുകയും െചയ്തു. u ിതനായ 
മിശിഹായുെട സമാധാനം / ന ിൽ e ം വസിക്കെ . ൈദവമക്കളുെട 
സവ്ാത യ് ിേലക്ക് / aവിടു  നെ  നയിക്കെ . ത ിൽ വിശവ്സി 
ക്കു വർ മരി ാലും ജീവിക്കുെമ  വാ ാനം aനു രി  / വിശവ്ാസ 

ിൽ വളരാനും / u ാനരഹസയ്ം eലല്ാവേരാടും പ്രേഘാഷി 
ക്കാനും / aവിടു  നെ  aനുഗ്രഹിക്കെ . േലാകം മുഴുവൻ മിശിഹാ 
യുെട u ാന ാൽ നവജീവൻ പ്രാപിക്കെ . ജീവദായകമായ ദിവയ്ര 
ഹസയ് ളാൽ സ രാക്കെ  നി െള / aവിടു  നിതയ്മഹ 
തവ് ിേലക്കു പ്രേവശി ിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും eേ ാഴും + 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 
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പുതുǌായർ 

(uയിർ കാലം ര ാംǌായർ) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാേവ, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ദിവയ് 
രഹസയ് ൾ / വിശവ്ാസേപാഷണ ിനായി a  കാരുണയ്പൂർവം 
ǌ ൾക്കു നല് കി. aവർണനീയമായ ഈ ദാനെ ക്കുറി ് / a  
യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിനു / തികളർ ിക്കാൻ ǌ ൾ e ം 
കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മരി വരിൽനി  ആദയ്ജാതനായ മിശിഹാേയ, ഈ 
ദിവയ്കൂദാശവഴി നിേ ാട് ഐകയ്െ ടു തിനും / ഭൂമിയിൽ സാേഹാ 
ദരയ്ം വളർ തിനും / നീ ǌ െള ശക്തരാക്കി. u ത ളിൽ 
നി  ആരാധയ്മായ ദാനം e ം വാഴ് െ താകെ . സകല ി 
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
ദിവയ്സുതൻ തൻ പാവനമാം / u ാന ാലഖിേലശൻ 
ദിവയ്ാനുഗ്രഹമരുളു  / തിരുസഭത ിൽ നിര രമായ്. 
  

മാേ ാദീസാ വഴിെയലല്ാ / നരെരയുമാ വിശു ിക്കായ് 
സവ്ർഗപിതാവു വിളി േലല്ാ / കൃപേയകെ  ദിവയ്ബലി. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മാർേ ാ ാെയേ ാെല ം / വിശവ്ാസ ിൽ നിറയാനും 
നാഥനു സാക്ഷയ്ം നല് കാനും / ൈദവികജീവൻ േനടിടുവാൻ. 
 

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഫലെമലല്ാം / േനടിനിതാ ം ജീവിക്കാൻ 
ദിവയ്ാനുഗ്രഹമരുളെ  + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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aെലല് ിൽ 
  

കാർമി: തെ  പ്രിയപുത്രെ  മരണവും u ാനവുംവഴി ൈദവരാജയ് 
ിനു നെ  aർഹരാക്കുകയും / വിശു  സഭയിലൂെട aനുദിനം 

ദിവയ്ാനുഗ്രഹം വർഷി െകാ ിരിക്കുകയും െചയയ്ു  / പിതാവായ 
ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായാെയേ ാെല 
വിശവ്ാസ ിൽ aടിയുറ  / മിശിഹായ്ക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / ഈ 
ദിവയ്കൂദാശ നെ  പ്രാ രാക്കെ . വിശു ിയിേലക്കു വിളിക്കെ ടു 
കയും / മാേ ാദീസായിലൂെട ൈദവികജീവനിേലക്കു പ്രേവശിക്കുകയും 
െചയ്ത നെ  / ആ ാവിെ  ഫല ൾക്കനുസൃതം ജീവിക്കാൻ ൈദവം 
aനുഗ്രഹിക്കെ . ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും 
പിതാവായ ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാ 
സവും നി േളാടുകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + 
eേ ക്കും. 
 

 സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

സവ്ർഗാേരാഹണ ിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം ആറാംവയ്ാഴം) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട രക്ഷകനായി a ് ഈ 
േലാക ിേലക്കയ  / മിശിഹായുെട മഹതവ്പൂർണമായ സവ്ർഗാേരാ 
ഹണം aനു രി െകാ  / ǌ ൾ a െയ തിക്കു . മിശിഹാ 
വഴി ǌ ളുെട നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി / a  കരുണ 
യാലും കൃപയാലും പൂർ ിയാക്കിയ / രക്ഷാകർമം aവർണനീയമാ 
കു . ǌ ൾ aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും കൃത തയും ആരാ 
ധനയും സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: സവ്ർഗാേരാഹണംെചയ്തു മഹതവ് ിൽ പ്രേവശി  മിശി 
ഹാേയ / നിെ  ദിവയ്വിരു ിൽ നീ ǌ െള പ കാരാക്കി. ǌ ൾ 
സവ്ീകരി  ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / സവ്ർഗീയ മഹതവ് ിനു  a ാ 
രമായി ഭവിക്കെ . നിെ  സവ്ർഗീയവിരു ിൽ പ േചരാെമ  പ്രതയ്ാ 
ശയിൽ / ǌ ൾ e ം നിനക്കു ന ി പ്രകാശി ിക്കു . സകല ി 
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
കുരിശിെല മരണം വഴിയേലല്ാ / രക്ഷാകർമം സാധിതമായ് 
തിരുവു ാനം മഹനീയം / സവ്ർഗാേരാഹണമതുേപാെല 
 

സകലചരാചരെമാ ം തൻ / മഹിമകൾ വാഴ് ാൻ മർതയ്ർക്കും 
േയാഗയ്ത നല് കിയ കർ ാേവ / നിൻ തിരുനാമം മഹനീയം 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

താതൻ തെ  വലംഭാേഗ / വാഴും നാഥൻ മാനവെര 
േ ഹപിതാവിൻ ഭവന ിൽ / േചർക്കാെന ം കനിയെ . 
 

സവ്ർഗാേരാഹണ േവളയതിൽ / തൃൈക്ക നീ ിയ തിരുനാഥൻ 
ദിവയ്ാനുഗ്രഹമരുളെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
  

കാർമി: കുരിശിെല രക്ഷാകർമം പൂർ ിയാക്കി u ാന ിലൂെട 
മഹതവ് ിൽ പ്രേവശിക്കുകയും / സവ്ർഗാേരാഹണ ിലൂെട സകല 

ിെ യും നാഥനായി aവേരാധിക്കെ ടുകയും െചയ്ത മിശിഹാ, 
വാഴ് െ വനാകെ . പിതാവിെ  വലതുഭാഗ ് uപവി നായ 
മിശിഹാ / നെ യും പിതാവിെ  ഭവന ിേലക്കു നയിക്കെ . സകല 
ചരാചര േളാടുെമാ ം aവിടുെ  മഹതവ്െ ടു ാൻ / കർ ാവു 
നെ  േയാഗയ്രാക്കി. aവിടുെ  aനുഗ്രഹവും സമാധാനവും സേ ാ 
ഷവും ന ിൽ നിറയെ . സവ്ർഗാേരാഹണേവളയിൽ ൈകകൾ 
uയർ ി ശിഷയ്െര aനുഗ്രഹി  കർ ാവു നി െളയും aനുഗ്രഹി 
ക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

ശല്ീഹാക്കാലം 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പാപികളും ബലഹീനരുമായ 
ǌ െള / a യുെട ദിവയ്ദാന ൾ നല് കി aനുഗ്രഹി തിന്, 
ǌ ൾ ന ിപറയു . മിശിഹായുെട കുരിശിെല ബലിവഴി / ǌ  
ളുെട പാപ െളലല്ാം െപാറു  / ൈദവരാജയ് ിനു a  ǌ െള 
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aർഹരാക്കി. a യുെട aന മായ േ ഹ ിനു / നിര രം കൃത 
തയർ ിക്കാൻ ǌ ൾ കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും 

പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ  
ശരീരവും രക്തവും നല് കിെക്കാ  / സവ്ർഗീയ ജീവിത ിനു നീ 
ǌ െള aർഹരാക്കി. വിചാര ിലും വചന ിലും പ്രവൃ ിയിലും 
വിശു ീകരിക്കെ  / സവ്ർഗ ിൽ നിതയ്മഹതവ്ം aനുഭവിക്കാൻ 
ǌ ൾക്കിടയാകെ . സവ്ർഗവാസികേളാടും ഭൂവാസികേളാടും 
േചർ ് / ഈ aന ദാന ിനു നിനക്കു ǌ ൾ കൃത ത 
യർ ിക്കു . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / സൃ ി േലല്ാ മാനവെര  
രക്ഷി േ  തിരുസുതനാൽ / നല് കീ റൂഹാ ദാന ൾ. 
 

ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാ ം / നെ  നയിക്കും നിഖിേലശൻ 
പാടാം ൈദവ തികൾ നാം / വാഴ് ാെമ ം തിരുമു ിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

പരിപാവനമീയാഗ ിൽ / പ ാളികളായ് ീർ വരാം 
നെ  നിതാ ം സകേലശൻ / േപ്രഷിതരായി നയിക്കെ  
 

രക്ഷക കൃപയും താതൻ തൻ / േ ഹവുെമാ ം റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
  

കാർമി: പിതാവായ ൈദവം തെ  aന േ ഹ ാൽ നെ  സൃ ി 
ക്കുകയും / പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി നെ  aനുഗ്രഹിക്കു 
കയും െചയ്തു. ൈദവിക രഹസയ് ളുെട ഓർമയാചരി െകാ  / 
ൈദവെ  തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയുംെചയ്ത നെ  / aവി 
ടു  സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കെ . ഈ കുർബാനയിൽ സംബ ി  
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നി െളലല്ാവരും / മിശിഹായുെട u മ േ ഹിതരും / തിരുഹിതം 
നിറേവ വരും / aവിടുെ  സേ ശം േലാകെമ ം പ്രേഘാഷിക്കു 
വരുമാകെ . ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാ 

വായ ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും / 
നി െളലല്ാവേരാടുംകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

പ ക്കു ാ തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

കാർമി: ആ ീയ ന കളാൽ ǌ െള പരിേപാഷി ിക്കു  ൈദവേമ, 
ǌ ൾ aേ ക്കു തിയും കൃത തയും സമർ ിക്കു . പരിശു ാ 

ാവിെ  ദാന ളാൽ a  ǌ െള സ രാക്കുകയും / രക്ഷ 
യുെട വചന ൾ ശ്രവിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും / ǌ െള േയാഗയ്രാ 
ക്കുകയും െചയ്തേലല്ാ. ദിവയ്ാ ാവിെന സവ്ീകരി  ǌ ൾ / സതയ് 

ിെ യും നീതിയുെടയും മാർഗ ിലുെട ചരി ്, സവ്ർഗീയ മഹതവ്ം 
പ്രാപിക്കു തിന്  / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ കാരണമാകെ . പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശു ാ ാവിെന 
aയ ് / ഈ ദിവയ്രഹസയ് െള പവിത്രീകരി  നിനക്കു ǌ ൾ ന ി 
പറയു . ഈ മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും / നിെ  േ ഹം aനുഭവി 
ക്കു തിനും നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. നിെ  മഹനീയ നാമ ിൽ 
o ി കൂടി / നിനക്കു നിര രം തിയും ബഹുമാനവും സമർ ിക്കാൻ 
ǌ ൾക്കിടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: വാ ാന ൾ പാലിക്കാൻ / പ ക്കു ാതിരുനാളിൽ 
ശല്ീഹ ാരിെലഴു ി / റൂഹാ, നിതയ്ം തയ്ർഹൻ. 
 

ൈദവകുമാരെന രക്ഷകനായ് / പാടിവണ ാനനുേവലം 
പരിശു ാ േപ്രരിതരായ് / ശക്തിവരിക്കാമീഭൂവിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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നി ലമാകും തിരുസഭയാം / മിശിഹാതൻ തിരുഗാത്രെ  
നിർമിക്കാം നാം വിവിധതരം / ശുശ്രൂഷകളാൽ നിരുപമമായ്. 
 

റൂഹാ ന ിൽ വസിെ ം / മിശിഹാ തൻ  തിരുവചന ൾ 
ിരമാക്കെ  ഹൃദയ ിൽ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
  

കാർമി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട വാ ാന ൾ നിറേവ ി 
െക്കാ  / പ ക്കു ാദിവസം ശല്ീഹ ാരുെടേമൽ ആവസി  പരിശു 
ാ ാവു തയ്ർഹനാകു . പരിശു ാ ാവിനാൽ േപ്രരിതരായി / 

ഈേശാെയ കർ ാവും ൈദവവുമായി ഏ പറയാൻ നാം ശക്തരാ 
കെ . oേര ശരീര ിെല aംഗ ളായ നാം / വിവിധ ശുശ്രൂഷകളി 
ലൂെട മിശിഹായുെട ശരീരമായ സഭെയ പടു യർ ാൻ / ൈദവം 
aനുഗ്രഹിക്കെ . പരിശു ാ ാവു നേ ാടുകൂടി വസി  / മിശിഹാ 
യുെട പ്രേബാധന ൾ നിര രം aനു രി ിക്കുകയും / aവയിൽ 
നെ  ിരീകരിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംǌായർ) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മഹനീയ 
നാമ ിനു / തിയും കൃത തയും ആരാധനയും ǌ ൾ സമർ ി 
ക്കു . ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ വചന ളുെട മാധുരയ്ം ആസവ് 
ദിക്കാനും / നിതയ്ജീവെ  a ാരമായ വിശു  കുർബാന സവ്ീകരി 
ക്കു തിനും / a  ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. a യുെട aന  
കാരുണയ് ിന് / eേ ാഴും തിയു ായിരിക്കെ . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശു ാ 
ാവിെ  ആവാസ ാൽ പവിത്രീകരിക്കെ ടുകയും പൂർണമാക്കെ ടു 

കയും െചയ്ത / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ 
ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും ക്ഷമിക്കുകയും / ൈദവിക ജീവനിൽ 



228 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

ǌ െള പ കാരാക്കുകയും െചയ്തു. ǌ ൾ നിനക്കു തിയും കൃത 
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . സകല ിെ യും നാഥാ, 

eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / സൃ ി േലല്ാ മാനവെര 
രക്ഷി േ  തിരുസുതനാൽ / നല് കീ റൂഹാ ദാന ൾ. 
 

ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാ ം / നെ  നയിക്കും നിഖിേലശൻ 
പാടാം ൈദവ തികൾ നാം / വാഴ് െമ ം തിരുമു ിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

പരിപാവനമീയാഗ ിൽ / പ ാളികളായ് തീർ വരാം 
നെ  നിതാ ം സകേലശൻ / േപ്രഷിതരായി നയിക്കെ . 
 

രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േ ഹവുെമാ ം റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
aെലല് ിൽ 

  

കാർമി: പിതാവായ ൈദവം തെ  aന േ ഹ ാൽ നെ  
സൃ ിക്കുകയും / പരിശു ാ ാവിെ  ദാന ൾ നല് കി നെ  aനുഗ്ര 
ഹിക്കുകയും െചയ്തു. ൈദവികരഹസയ് ളുെട ഓർമയാചരി െകാ  / 
ൈദവെ  തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയ്ത നെ  / aവി 
ടു  സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കെ . ഈ കുർബാനയിൽ സംബ ി  
നി െളലല്ാവരും / മിശിഹായുെട u മ േ ഹിതരും തിരുഹിതം നിറ 
േവ വരും / aവിടുെ  സേ ശം േലാകെമ ം പ്രേഘാഷിക്കു  
സജീവ േപ്രഷിതരുമാകെ . ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട 
കൃപയും / പിതാവായ ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  
സഹവാസവും / നി െളലല്ാവേരാടുംകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + 
eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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പരിശു  കുർബാനയുെട തിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം ര ാംവയ്ാഴം) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മരണ ിൽനി  ജീവനിേലക്കു 
ǌ െള നയി  / മിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്ത െളപ്രതി / ǌ ൾ 
aേ ക്കു ന ിപറയു . iവ ǌ ൾക്കു നിതയ്ജീവെ  ഔഷധമായി 
ഭവിക്കെ . oേര a ിൽനി  ഭക്ഷിക്കുകയും / oേര പാത്ര ിൽ 
നി  പാനം െചയയ്ുകയുംെചയ്ത ǌ െള / േ ഹ ിലും ഐകയ് 

ിലും വളർ ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, മുറിക്കെ  
ശരീരവും ചി െ  രക്തവുംവഴി / നീ ǌ ൾക്കു കട ളിൽനി  
െപാറുതിയും / പാപ ളിൽനി  േമാചനവും നല് കി. മഹതവ്പൂർണ 
മായ നിെ  ആഗമന ിൽ നിെ  eതിേരല്ക്കാനും / നിതയ്സ ാന 

ിന്  aർഹരാകാനും / ഈ തിരുശരീരരക്ത ളുെട സവ്ീകരണം 
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ് 
പാരിലയ  കനിേവാെട / ഏകകുമാരൻ മിശിഹാെയ. 
 

ജീവൻ നല് കാൻ ാപി  / പരിപൂജിതമാം കുർബാന 
വരദാന ൾ െചാരിയു  / പാവനറൂഹാ aവിരാമം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ / കഴുകിയ നാഥൻ നല് കിയതാം 
മാതൃകേപാെല സകലർക്കും / േസവനെമ ം െചയ്തിടുവിൻ. 
 

ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാെല / രക്തവുേമകിയ തിരുനാഥൻ 
ദിവയ്ാനുഗ്രഹമരുളെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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കാർമി: തെ  ഏകജാതെന നല് കാൻ തക്കവിധം / പാപികളായ 
നെ  േ ഹി  പിതാവായ ൈദവെ  നമുക്കു തിക്കാം. "eെ  
ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും / eെ  രക്തം പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ു വൻ / 
e ിലും ǌാൻ aവനിലും വസിക്കും" e രുളിെ യയ്ുകയും / േ ഹ 

ിെ  നിതയ് ാരകമായി വിശു  കുർബാന ാപിക്കുകയും െചയ്ത / 
രക്ഷകനായ മിശിഹാെയ നമുക്കു വാഴ് ാം. വരപ്രസാദ ൾ െചാരി 

െകാ  / ന ിൽ നിര രം വസിക്കു  പരിശു ാ ാവിനു ന ി 
പറയാം. ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ കഴുകിയ മിശിഹാെയ aനുകരി  / 
സേഹാദര ൾക്കു േസവനം െചയ്തുെകാ  / ൈദവെ  പ്രീതിെ ടു 

ാൻ / aവിടു  നെ  ശക്തരാക്കെ . നാം സവ്ീകരി  തിരുശരീര 
രക്ത ൾ / നമുക്കു നിതയ്ജീവെ  a ാരമായിരിക്കെ . i െ  
തിരുക്കർമ ളിൽ സംബ ി  നി െളലല്ാവെരയും / സർവശക്ത 
നായ ൈദവം aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

തിരുഹൃദയ ിരുനാൾ 
(ശല്ീഹാക്കാലം മൂ ാംെവ ി) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ 
സേ ശം uൾെക്കാ ാനും / aനശവ്രേ ഹ ിെ  ഈ കൂദാശയിൽ 
പ െകാ ാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി തിനു / ǌ ൾ aേ ക്കു 
കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . ജീവദായകമായ സവ്ർഗീയ 
രഹസയ് ൾ / ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂെട a  ǌ ൾക്കു െവളിെ ടു ി. 
a യുെട aന ന കെള പാടി കഴ് ാൻ ǌ െള a  
േയാഗയ്രാക്കി. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ  ശരീ 
രവും രക്തവും നല് കിെക്കാ  / സവ്ർഗീയ ജീവിത ിനു നീ ǌ െള 
aർഹരാക്കി. വിചാര ിലും വചന ിലും പ്രവൃ ിയിലും വിശു ീ 
കരിക്കെ  / സവ്ർഗ ിൽ നിതയ്മഹതവ്ം aനുഭവിക്കാൻ ǌ ൾ 
ക്കിടയാകെ . സവ്ർഗവാസികേളാടും ഭൂവാസികേളാടുംേചർ ് / ഈ 
aന ദാന ിനു നിനക്കു ǌ ൾ കൃത തയർ ിക്കു . സകല 

ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: ഭൂവിലയ  ൈദവം തൻ / പുത്രെന മാനവ രക്ഷയ്ക്കായ്, 
ബലിയായ് തനയെന നല് കിയുമീ- / യുലകിെന ൈദവം േ ഹി . 

 

ൈദവപിതാവിൻ േ ഹ ിൽ / പുത്രൻ നെ  േചർ േലല്ാ. 
മൃതനായ് തിരുസുതനു ിതനായ് / ന ിൽ ജീവൻ നിലനില്ക്കാൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

aധവ്ാനി ം ജീവിതമാം / ഭാരെമടു ം കുഴയുേ ാർ 
പുല് കും നലല് സമാശവ്ാസം / ൈദവപിതാവിൻ തിരുസുതനിൽ. 
 

തിരുഹൃദയ ിൻ തണലിൽ നാം / ധനയ്തെയ ം േനടെ  
കൃപയാഹൃദയം പകരെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
  

കാർമി: തെ  ഏകപുത്രനിൽ വിശവ്സിക്കു  oരുവനും നശി േപാ 
കാെത / aവനു നിതയ്ജീവൻ u ാേക തിന് / aവിടുെ  
നല് കാൻ തക്കവ ം േലാകെ  aത്രമാത്രം േ ഹി , ൈദവെ  
നമുക്കു തിക്കാം. േ ഹ ിെ  സേ ശവുമായി േലാക ിേലക്കു 
വ  മിശിഹാ / തെ  ജീവിതവും മരണവും u ാനവുംവഴി / പിതാ 
വിെ  േ ഹ ിൽ നെ  പ കാരാക്കി. aവിടുെ  തിരുഹൃദയ 

ിൽനി  പുറെ  രക്തവും െവ വും / നമുക്കു നിതയ്ജീവെ  
നീർ ാലായി. aധവ്ാനിക്കുകയും ഭാരം വഹിക്കുകയും െചയയ്ു  നമുക്ക് /
aവിടു ് e ം ആശവ്ാസമരുളെ . ജീവദായകമായ ഈ രഹസയ്  
ളിൽ പ െകാ  നമുക്ക് / aവിടുെ  േ ഹ ിനു സാക്ഷികളാകാം. 
പിതാവിെ  േ ഹം ന ിൽ വസിക്കുകയും / മിശിഹായുെട കൃപ 
ന ിൽ നിറയുകയും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസം നേ ാടുകൂെട 
u ായിരിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

ൈക ാക്കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ദിവയ്രഹസയ് ളിലൂെട 
ൈദവികജീവനിൽ ǌ െള പ കാരാക്കിയതിനു / ǌ ൾ 
aേ ക്കു ന ി പറയു . aവർണനീയമായ ഈ ദാനെ ക്കുറി  
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നിര രം a െയ തിക്കാനും / സവ്ർഗവാസികേളാടുകൂടി a െയ 
പുകഴ് ാനും ǌ ൾ കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട രക്ഷകനും നാഥനുമായ മിശിഹാേയ, തയ്ർഹവും 
പരിശു വും ജീവദായകവുമായ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾവഴി / നീ 
ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും െപാറുക്കുകയും / aപരാധ ൾ ക്ഷമി 
ക്കുകയും െചയ്തു. വിശവ്ാസംവഴി നിനക്കു വിേധയരായി ജീവിക്കാനും / 
പ്രതയ്ാശേയാെട നിെ  നാമം വിളി േപക്ഷിക്കാനും / േ ഹ ിെ  
സത്ഫല ൾ പുറെ ടുവിക്കാനും / ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല 

ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: മാേ ാദീസാവഴിയായി / ൈദവം നല് കീ നവജീവൻ 
ദാനവര ളിലഖിേലശൻ / പ ാളികളായ് ീർ േലല്ാ. 
 

തിരുവചന ാൽ കനിേവാെട / ധനയ്ത നല് കി, േലാക ിൽ 
സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷികളായ് /  
    ജീവിതവീഥിയിൽ നീ ിടുവിൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

വിശവ്ാസ ിലധി ിതമാം / നലല് കുടുംബം തീർെ ം 
സഭയുെട നി ലൈചതനയ്ം / പാരിതിെനലല്ാം നല് കിടുവിൻ. 
 

രക്ഷകകൃപയും താതൻ തൻ / േ ഹവുെമാ ം റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: മാേ ാദീസാവഴി ൈദവിക ജീവനിൽ നെ  പ കാരാക്കു 
കയും / വചന ാലും ദിവയ്രഹസയ് ളാലും നെ  സ രാക്കുകയും 
െചയ്ത / കർ ാവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാ വാഴ് െ വനാകെ . 
ന െട ജീവിതസാഹചരയ് ളിൽ സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷയ്ം വഹി 
ക്കാൻ / aവിടു  നെ  ശക്തരാക്കെ . വിശവ്ാസ ിലും പ്രാർഥന 
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യിലും aധി ിതമായ ജീവിതം നയി  / സഭെയ സ യാക്കാൻ / 
aവിടു  നെ  aനുഗ്രഹിക്കെ . വചന ാലും ശരീരരക്ത ളാലും 
പരിപു രായ നെ  / ൈദവികജീവെ  പൂർണതയിേലക്ക് aവിടു  
നയിക്കെ . ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ 
ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും നി  
െളലല്ാവേരാടുംകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
 

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശക്കാല ൾ 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ൈദവരാജയ് ിെ  രഹസയ് ൾ 
െവളിെ ടു ിയതിനു / ǌ ൾ aേ ക്കു ന ിപറയു . തി യിൽ 
നി  േമാചിതരായി / ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ െകാ ാൻ / a  
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. a യുെട നാമെ  മഹതവ്െ ടു ാനും / 
a യുെട വചനം പ്രേഘാഷിക്കാനും / ബലഹീനരായ ǌ ൾക്കു 
ശക്തി നല് കിയ / aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും 
ആരാധനയും ǌ ൾ സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, ഈ ദിവയ് 
രഹസയ് ൾവഴി / നിെ  മഹതവ്ം പ്രകീർ ിക്കാൻ / ǌ ൾക്കു നീ 
കൃപ നല് കി. സകലെ യും പവിത്രീകരിക്കു  നിെ  ശരീരരക്ത 

ൾവഴി / നിതയ്സൗഭാഗയ് ിൽ നിേ ാെടാ ം പ േചരാൻ / 
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
നി ല ദിവയ്രഹസയ് ൾ / പരികർമം നാം െചയയ്ുകയാൽ 
നാഥൻ തെ  മഹതവ് ിൽ / പ ാളികളായ് ീർ േലല്ാ. 
 

പീഡകെള ം നിറയുേ ാൾ / വിശവ്ാസ ിൽ നിലനില്ക്കാൻ 
േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / കൃപയും ശക്തിയുമരുളെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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ൈദവ ിൻ പരിപാലനമീ / ഭൂവിൽ നി ൾെക്ക ാളും  
നൽ വരദാനം നല് കീടും / സംരക്ഷണവും ചിരകാലം. 
 

കുരിശാൽ രക്ഷിതരാം നി ൾ / കരുണയിെല ം വളരെ  
ഹൃദയ ിൽ കൃപ നിറയെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവുമായ / തിരുശരീരര 
ക്ത ളുെട പരികർമംവഴി / തെ  മഹതവ് ിൽ നെ  പ കാരാ 
ക്കിയ കർ ാവ് സഭയിൽ വാഴ് െ വനാകെ . ൈദവ ിെ  
aനുഗൃഹീത ജനേമ / ൈദവരാജയ് ിനുേവ ി പീഡകളും േകല്ശ ളും 
aനുഭവിേക്ക ിവരുേ ാൾ ന ൈധരയ്രാകാെത / വിശവ്ാസ ിൽ 
uറ  നില്ക്കാൻ aവിടു  നി െള aനുഗ്രഹിക്കെ . കർ ാവിെ  
പരിപാലന ിൽ സംരക്ഷിക്കെ വേര / നി ളുെടേമൽ aവിടു  
കൃപാവരം െചാരിയെ . aവിടുെ  കുരിശിനാൽ രക്ഷിക്കെ  നി  
ളിൽ / aവിടു  കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും വർഷിക്കെ . iേ ാഴും 
eേ ാഴും + eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 268 കാണുക) 

പ ിക്കൂദാശക്കാലം 
 

കാർമി: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ, a യുെട aച ലമായ 
േ ഹം aനുഭവിക്കാനും / ൈപതൃകമായ പരിപാലനയുെട മാധുരയ്ം 
നുകരാനും / a  ǌ െള aനുവദി വേലല്ാ. പുതിയ ജറുസേലമായി 
സഭെയ െതരെ ടു  / a യുെട aന കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ 
ന ിപറയു . കർ ാേവ, ഈ ദിവയ്ഭവന ിൽ o േചർ ് 
a െയ ആരാധിക്കാനും / ദിവയ്രഹസയ് ൾ aനു ിക്കാനും ഭാഗയ്ം 
ലഭി  ǌ െള / സകല സവ്ർഗവാസികേളാടുംകൂടി a െയ പരി 
ശു ൻ e  പാടി തിക്കാൻ േയാഗയ്രാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: കാരുണയ്വാനായ മിശിഹാേയ, നിെ  aമൂലയ്രക്ത ാൽ 
ǌ െള വിശു ീകരി  / നിെ  ǌ ൾ തിക്കു . നിെ  തിരു 
വചനം ശ്രവിക്കാനും / തിരുശരീരരക്ത ൾ aനുഭവിക്കാനും / 
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ǌ െള േയാഗയ്രാക്കിയതിനു നിനക്കു ന ിപറയു . ǌ ളുെട ശരീ 
രമാകു  പരിശു ാ ാവിെ  ആലയെ  / വിശു മായി സംരക്ഷി 
ക്കാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സഭെയ നിർമലവധുവായി സവ്ീക 
രി  മിശിഹാേയ, മനുഷയ്വർഗം മുഴുവൻ / aവെള രക്ഷയുെട കൂദാശ 
യായി സവ്ീകരിക്കാനും / aക്ഷയമായ ജീവന് aവകാശികളായി ീ 
രാനും iടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: വാ ാനം നിറേവ ിടുവാൻ / നല് കീ മാനവരക്ഷയ്ക്കായ് 
ൈദവം ത െട പ്രിയസുതെന / വാഴ് ാെമ ം തിരുനാമം. 
 

തൻപ്രിയ വധുവായ് തിരുസഭെയ / ൈകെക്കാ വനാം തിരുനാഥൻ 
വീ ം വ  യുഗാ യ് ിൽ / വി ിൻ വാതിൽ തുറ ീടും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ഈ ഭവന ിൽ ൈദവജനം / ദിവയ് തികൾ പാടിടുവാൻ 
നൽവരേമകിയ റൂഹായ്ക്കായ് / ന ിയണയ്ക്കാം വിനയെമാേട. 
 

വിധികർ ാവാം മിശിഹാതൻ / വലതുവശ ണി േചർ ിടുവാൻ 
ൈദവം കൃപയരുളീടെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: വാ ാന പൂർ ീകരണ ിനായി തെ  ഏകജാതെന 
നല് കിയ / പിതാവായ ൈദവെ  നമുക്കു തിക്കാം. തെ  പ്രിയ 
മണവാ ിയായി സഭെയ സവ്ീകരിക്കുകയും / യുഗാ യ് ിൽ സവ്ർഗീയ 
ജറുസലേ ക്ക് aവെള ആനയിക്കാൻ ആഗതനാവുകയും െചയയ്ു  / 
മിശിഹാെയ നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ ഭവന ിൽ നെ  o ി കൂ ിയ 
പരിശു ാ ാവിനു / നമുക്കു ന ിപറയാം. ൈദവ ിെ  ആലയ 
േ ാടു  തീക്ഷ് ണതയിൽ ജവ്ലിക്കാനും / ആ ാവിെ  ആലയ  
ളായി വിശു ിേയാടും ൈനർമലയ്േ ാടുംകൂടി ജീവിക്കാനും / aവി 
ടു  നി െള aനുഗ്രഹിക്കെ . മിശിഹാ, രാജാവും വിധികർ ാവു 
മായി aണയുേ ാൾ / aവിടുെ  വലതുഭാഗ ് aണിനിരക്കാൻ 
നി ൾക്കിടയാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(േപജ് 262 കാണുക) 
 

കർ ാവിെ  രൂപാ രീകരണതിരുനാൾ 
(ഓഗ ് 6) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദാ 
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ൾ / കട ളുെട േമാചന ി 
നായി a   കാരുണയ്പൂർവം ǌ ൾക്കു നല് കി. ഈ ദാനെ  
ക്കുറി ്  / a യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിനു തിയും ബഹുമാനവും / 
കൃത തയും ആരാധനയും / നിര രം സമർ ിക്കാൻ ǌ ൾ കട 
െ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / തയ്ർ 
ഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുർബാന 
വഴി / നീ ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും െപാറുക്കുകയും / aപരാ 
ധ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്തു. u ത ളിൽനി  ആരാധയ്മായ ഈ 
ദാനം വാഴ് െ താകെ . സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: രൂപാ രമതുവഴിയായി / മിശിഹാതൻ തിരുേതജസീ 
േലാക ിൽ െവളിവാക്കിെയാരാ / ൈദവം ന ിൽ കനിയെ . 
 

നെ  വിളി  മിശിഹായിൽ / ൈദവം വിൺപ്രഭ കാ ിടുവാൻ 
േയാഗയ്തെയ ം നല് കെ  / ദർശന ഭാഗയ്ം ൈകവരുവാൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ജീവൻ പകരും ൈദവികമാം / ശു ിെയഴു  രഹസയ് ൾ 
ൈകെക്കാ വരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെ . 
 

കുരിശടയാളംവഴി നി ൾ / നിതരാം മുദ്രിതരാകെ . 
ൈദവംതൻ കൃപയരുളെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: രൂപാ രീകരണംവഴി മിശിഹായുെട ദിവയ്േതജസ് / േലാക 
ിനു െവളിെ ടു ാൻ തിരുമനസായ ൈദവം നെ  aനുഗ്രഹി 

ക്കെ . മിശിഹായിൽ നെ  വിളിക്കുകയും o ി കൂ കയും െചയ്ത aവി 
ടു  വാഴ് െ വനാകെ . aവിടു  നെ  മിശിഹാേയാട് aനുരൂ 
പെ ടു കയും / aവിടുെ  ദർശിക്കു തിനു േയാഗയ്രാക്കുകയും 
െചയയ്െ . തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ 
രഹസയ് ളിൽ പ െകാ  നി െളലല്ാവരും / വിശു  സല്ീവായുെട 
സജീവമായ aടയാള ാൽ മുദ്രിതരും / eലല്ാ വിപ കളിലുംനി  
സംരക്ഷിതരുമാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
വിശു  കുരിശിെ  പുകഴ് ചയുെട തിരുനാൾ 

(െസപ് ംബർ 14) 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, യുഗാ യ് ിൽ നീതിമാ ാെര a  
യുെട രാജയ് ിൽ സൂരയ്െനേ ാെല പ്രകാശി ിക്കുമേലല്ാ. സതയ് ിലും 
നീതിയിലും വയ്ാപരി  / ശത്രുവിെ  ത െള പരാജയെ ടു ാൻ 
a  ǌ ൾക്കു ശക്തി നല് കി. ആ ാവിെ  ദാന ളാൽ a െയ 
മഹതവ്െ ടു ാനും / സ നേസാടും ആ ാർഥതേയാടുംകൂടി / 
a യുെട മുൻപിൽ ജീവിക്കാനും ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. aേ ക്കു 
തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും ǌ ൾ 

സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ, ഈ ദിവയ് 
രഹസയ് ൾവഴി / നിെ  മഹതവ്ം പ്രകീർ ിക്കാൻ / ǌ ൾക്കു നീ 
കൃപ നല് കി. സകലെ യും പവിത്രീകരിക്കു  നിെ  ശരീരരക്ത ൾ 
വഴി / സവ്ർഗ ിൽ നിെ  വലതുഭാഗ ് aണിനിരക്കാൻ ǌ െള 
േയാഗയ്രാക്കു  / നിെ  ǌ ൾ തിക്കു . സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
കുരിശാൽ രക്ഷപകർ വനാം / മിശിഹാനാഥെന വാഴ് ീടാം 
രക്ഷാകരമാം സഹന ിൻ / സാരം സകലരുമറിയെ . 

 

ദിവയ്രഹസയ്ം ൈകെക്കാ ം / നി ൾെക്കലല്ാെമാരുേപാെല 
കുരിശിൻ പ്രഭയിൽ ചിരകാലം / ജീവിക്കാൻ കൃപയാകെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

തീക്ഷ് ണത നിറയും ശല്ീഹ ാർ / നാഥെനയുദ്േഘാഷി തുേപാൽ 
കുരിശിൻ പാവന സേ ശം / പാരിനു നി ളുേമകിടുവിൻ. 
 

നി ൾ ൈദവിക േ ഹ ാൽ / uജവ്ലരായി ീരെ  
സകലരിലും കൃപ നിറയെ  / + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: കുരിശിലൂെട ൈദവമഹതവ്ം െവളിെ ടു കയും / രക്ഷനല് കു 
കയുംെചയ്ത കർ ാവിെന നമുക്കു തിക്കാം. aവിടുെ  പീഡാനുഭ 
വ ിെ യും മരണ ിെ യും aർഥം ഗ്രഹിക്കാനും / േകല്ശ ളുെട 
രക്ഷാകരമായ aർഥം മനസിലാക്കാനും / മിശിഹാ ന െട ബു ിെയ 
പ്രകാശി ിക്കെ . മഹതവ്പൂർണമായ കുരിശിെ  പ്രകാശ ിൽ നിതയ് 
മായി വസിക്കാൻ / aവിടുെ  ദിവയ്രഹസയ് ൾ സവ്ീകരി  നെ  
aവിടു ് aനുഗ്രഹിക്കെ . തീക്ഷ് ണതെകാ  നിറ  ശല്ീഹ ാർ / 
മിശിഹാെയ ൈധരയ്പൂർവം പ്രേഘാഷി തുേപാെല / കുരിശിെ  
സേ ശം eലല്ാവർക്കും പകർ  െകാടുക്കാൻ / നി ളുെട ഹൃദയ ൾ 
ൈദവേ ഹ ാൽ ജവ്ലിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾ 
 

മാതാവിെ  മാതൃതവ് ിരുനാൾ 
(പിറവിക്കാലം ര ാംെവ ി) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, aഗ്രാഹയ്മായവേപാലും വിേധയതവ് 
േ ാെട സവ്ീകരി  / പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  ǌ ൾക്കു മാതാ 



239 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

വായി നല് കിയതിന്  / ǌ ൾ ന ി പറയു . ൈദവമാതാവായ മറിയ 
ിെ  വിശവ്ാസതീക്ഷ് ണതയും / ൈദവതിരുമനസിേനാടു  വിേധയ 

തവ്വും aനുകരിക്കാൻ, ǌ ൾക്കിടയാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരി 
ശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ, പാപേമാചകമായ 
നിെ  ശരീരരക്ത ൾ നല് കി aനുഗ്രഹി തിനു / നിനക്കു ǌ ൾ 
ന ി പറയു . നിെ  മാതാവായ പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  / 
കുരിശിൻ  ചുവ ിൽ വ  / ǌ ൾക്ക് a യായി നല് കിയ / നിെ  
കാരുണയ്ം eത്രേയാ വലുതാകു . നിനക്കു തിയും ആരാധനയും 
സമർ ിക്കാൻ / ǌ ൾ കടെ വരാകു . സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
കർ ാേവ, വൻകൃപയാൽ നീ / കനയ്ാംബികതൻ പ്രാർഥനകൾ 
സവ്ീകൃതമാക്കു നവരതം / സവ്ർഗവര ൾ നല് കു . 
 

മാതൃതവ് ിൻ മാതൃകയാൽ / മ ിനു ധനയ്ത േനടിടുവാൻ 
കാരണമാെയാരു കനയ്കേയ / മാതാക്കൾെക്കാരു ദീപം നീ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മക്കൾ ൈദവികദാന ൾ / മർതയ്ർെക്കലല്ാെമാരുേപാെല 
വളരണെമ ം കർ ാേവ / താവക പ്രീതിയിലവെരലല്ാം. 
 

പാവനബലിവഴിെയലല്ാരും / പാപവിേമാചിതരാകെ . 
ന യിെല ം പുലരെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: ൈദവമാതാവായ പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ  പ്രാർഥനാ 
സഹായം േതടാൻ / നെ  aനുവദി  ൈദവമായ കർ ാവു 
വാഴ് െ വനാകെ . മാതൃതവ് ിെ  മഹനീയത മനസിലാക്കി 
െക്കാ ് / uചിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ / eലല്ാ a മാർക്കും 
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iടയാകെ . ൈദവ ിെ  ദാനമായ മക്കെള / ൈദവ ിെ യും മനു 
ഷയ്രുെടയും സംപ്രീതിയിൽ വളർ ാൻ / മാതാപിതാക്കെള ൈദവം 
aനുഗ്രഹിക്കെ . നാം സവ്ീകരി  ഈ ദിവയ്കൂദാശ / ന െട പാപേമാ 
ചന ിനും / സവ്ർഗീയ ജീവിത ിനും കാരണമാകെ . ൈദവ ിെ  
ജനേമ, ന െട കർ ാവു തെ  വലതുകരം നീ ി / നി െള സമൃ  
മായി aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15) 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) 

aമേലാ വ മാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ e ിവയ്ക്ക് 

 

കാർമി: ആ ശരീര േളാെട സവ്ർഗീയ സൗഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കാൻ / 
പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിനു കൃപനല് കിയ ൈദവേമ, ǌ ൾ 
a െയ തിക്കു . നിതയ്സൗഭാഗയ് ിെ  uറവിടവും a ാരവു 
മായ ഈ കുർബാനയിൽ പ േചരാൻ / a  ǌ െള കൃപാപൂർവം 
േയാഗയ്രാക്കിയതിനു / ǌ ൾ aേ ക്കു ന ിപറയു . പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവും ൈദവവും / രക്ഷകനും ജീവദാതാവു മായ 
മിശിഹാേയ / സകലെ യും പവിത്രീകരിക്കു  നിെ  aമൂലയ് മായ 
ശരീരരക്ത ൾ നീ ǌ ൾക്കു നല് കി. ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ 
സവ്ീകരി  ǌ ളുെട ശരീര ൾ / uയിർ ിെ  മഹതവ് ിന് aർഹ 
മാകെ . aവർണനീയമായ ഈ ദിവയ്ദാനെ പ്രതി നിനക്കു ǌ ൾ 
തിയും കൃത തയും ആരാധനയും aർ ിക്കു . സകല ിെ യും 

നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മാതാവിെ  തിരുനാളുകളുെട സമാപന ആശീർവാദം 
 

മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15)   േപജ് - 241 
മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8)  േപജ് - 241 
aമേലാ വ മാതാവിെ  തിരുനാൾ (ഡിസംബർ 8) േപജ് - 242 
മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ     േപജ് - 243 
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മാതാവിെ  സവ്ർഗാേരാപണം (ഓഗ ് 15)  

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: ആ ശരീരസമനവ്ിതയായ് / കനയ്കയാകും മറിയെ  
സവ്ർഗാേരാപിതയാക്കുകയാൽ / വാഴ് ാമഖിലമേഹശവ്രെന. 
 

u ാന ിൻ മഹിമയതിൽ / താതൻ േചർെ ാരു മറിയെ  
മർതയ്കുല ിനു മാതാവായ് / നല് കിയ സുതെന വാഴ് ീടാം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

സവ്ർഗാേരാപിതമാതാവിൻ / പ്രാർഥനയാേല ആ ാവിൻ 
സവ്ർഗാന ം പകരെ  / ൈദവം കരുണേയാെടെ ം. 
 

രക്ഷകകൃപയും താതൻതൻ / േ ഹവുെമാ ം റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: ൈദവമാതാവായ കനയ്കാമറിയെ  / ആ ശരീര േളാെട 
സവ്ർഗീയ മഹതവ് ിേലക്കു പ്രേവശി ി  / സർവശക്തനായ ൈദവം 
വാഴ് െ വനാകെ . സവ്ർഗാേരാപിതയായ a യുെട പ്രാർഥന 
യാൽ / ആ ീയാന വും സവ്ർഗീയദാന ളും / സമൃ മായി നമുക്കു 
ലഭിക്കുമാറാകെ . മിശിഹായുെട u ാന ിെ  മഹതവ് ിൽ / 
പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  പ േചർ  പിതാവായ ൈദവ ിെ  
േ ഹവും / തെ  പ്രിയമാതാവിെന നമുക്ക് a യായി നല് കാൻ 
തിരുമനസായ പുത്രെ  കൃപയും / പരിപൂർണതയുെട മാർഗ ിലൂെട 
കനയ്കാമറിയെ  നയി  പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും, നാെമ 
ലല്ാവേരാടുംകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

മാതാവിെ  ജനന ിരുനാൾ (െസപ് ംബർ 8) 
(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 

 

കാർമി: ത െട വ ലമാതാവിൻ / ജ ദിനം നാം േഘാഷിക്കാൻ 
നെ  വിളി  ൈദവസുതൻ / തിപാടീടാം നാഥനു നാം. 
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ന നിറെ ാരുമാതാവിൻ / മാതൃകേപാലീ േലാക ിൽ 
ന കൾ െചയയ്ാൻ തിരുനാഥൻ / ന ിലനുഗ്രഹമരുളെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

iടയാകെ  കർ ാവിൻ / പരിപാലനമീ ജീവിതമാം 
വീഥിയിെല ം നിലനില്ക്കാൻ / ദിവയ്മഹതവ്ം ദർശിക്കാൻ. 
 

രക്ഷാകരമീ തിരുബലിയിൽ / പ ാളികളായ് തീർ വരിൽ 
ൈദവികജീവൻ വളരെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ  ജനന ിരുനാൾ ആേഘാ 
ഷിക്കാനും / a െയ ബഹുമാനിക്കാനും / നെ  oരുമി കൂ ിയ 
കർ ാവിെന നമുക്കു തിക്കാം. കനയ്കാമാതാവിെനേ ാെല സേഹാ 
ദര ൾക്കു ന െചയ്തുെകാ  വളരാൻ / കർ ാവു നെ  aനുഗ്ര 
ഹിക്കെ . ന െട eലല്ാ ജീവിതസാഹചരയ് ളിലും / കർ ാവിെ  
പരിപാലനയുെട കരം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് iടയാകെ . ഈ ദിവയ്ബ 
ലിയിൽ പെ ടു  ദിവയ്രഹസയ് ൾ സവ്ീകരി  നെ  eലല്ാവ 
െരയും / ൈദവം സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aമേലാ വ മാതാവിെ  തിരുനാൾ 
(ഡിസംബർ 8) 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: കനയ്ാമറിയം കൃപയാെല / ൈദവകുമാരനു മാതാവായ് 
േ ഹപിതാവിെന വാഴ് ീടാം / തികൾ പാടി നമി ീടാം. 
 

u വനിമിഷം പാപ ിൻ / മലിനതെയലല്ാെമാഴിവാക്കി 
aമേലാ വയായ് തിരുജനനി / ൈദവമഹതവ്ം കീർ ി . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മാനവവംശം മാതാവിൻ / മഹിമകളാേല േശാഭിതമായ് 
വർഷിക്കെ  സകേലശൻ / ന ിൽ നി ലദാന ൾ. 
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a േയാെടാ ം സവ്ർഗ ിൽ / വാണിടുവാൻ കൃപേയകെ  
നിതയ്പിതാവാമഖിേലശൻ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹായുെട മാതാവായി / പരിശു  കനയ് 
കാമറിയെ  aനാദിയിൽ െ  െതരെ ടു , ൈദവെ  
നമുക്കു തിക്കാം. u വം മുതൽ സകല പാപമാലിനയ് ളിൽനി ം 
സംരക്ഷി ് / eലല്ാ സുകൃത ളാലും aവെള aല രി  ൈദവം 
വാഴ് െ വനാകെ . പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ  പ്രാർഥന 
യാൽ / ധാരാളം ദാന ൾ ൈദവം നി ളിൽ വർഷിക്കെ . ഈ കുർ 
ബാനയിൽ സംബ ി  നി െളലല്ാവരും / സതയ് ിലും നീതിയിലും 
വിശു ിയിലും aനുദിനം വളരാനും / പരിശു  a േയാെടാ ം 
സവ്ർഗീയഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കാനും / aവിടു  നി െള aനുഗ്രഹി 
ക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
 

മാതാവിെ  മ  തിരുനാളുകൾ 
(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 

കാർമി:  
വിശവ്ാസ ിൻ തികവിൽ നാം / ൈദവപിതാവിെന വാഴ് ീടാം 
നല് കീ കനയ്ാമറിയെ  / ൈദവം പുത്രനു മാതാവായ്. 
 

കുരിശിൻ സവിേധ നില്ക്കുേ ാൾ / നരവംശ ിനു മാതാവായ് 
മിശിഹാനാഥൻ നല് കുകയായ് / കനിവാൽ കനയ്ാമറിയെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ീകളിെലലല്ാം ധനയ്സദാ / റൂഹാതൻ കൃപയാൽ മറിയം 
സുതനുെട കുരിശിൻ പി ാെല / വയ്ാകുലയായി നീ ിയവൾ. 
 

a േയാെടാ ം നി ളുമാ / സവ്ർഗകിരീടം േനടിടുവാൻ 
വരേമകെ , സകേലശൻ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 
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aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: മിശിഹായുെട മാതാവായി പരിശു  കനയ്കാമറിയെ  െതര 
െ ടു  / പിതാവായ ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . "iതാ നിെ  
a " e രുളിെ യ്തുെകാ  / മറിയെ  നമുക്ക് a യായി 
നല് കിയ മിശിഹാെയ നമുക്കു തിക്കാം. ീകളിൽ aനുഗൃഹീതയാ 
കാൻ മറിയ ിനു ഭാഗയ്ം നല് കിയ പരിശു ാ ാവിനു / നമുക്കു കൃത 

തയർ ിക്കാം. പിതാവായ ൈദവ ിനു േ ാത്രമാലപി  
െകാ ം / മിശിഹാെയ കുരിശിൻ ചുവടുവെര aനുയാത്രെചയ്തുെകാ ം 
ജീവി  / പരിശു  കനയ്കാമറിയെ േ ാെല / സവ്ർഗീയ കിരീട 

ിനു േയാഗയ്രാക ക്കവിധ ിൽ ജീവിക്കാൻ / ഈ ദിവയ്രഹസയ് 
ൾ നമുക്കു ശക്തി പ്രദാനം െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 

eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
വിശു  യൗേസ ് 
(മാർ ് 19, േമയ് 1) 

 
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, തയ്ർഹവും പരിശു 
വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ളിൽ പ  

േചർ  / വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെ  ഓർമ ആചരിക്കാൻ / a  
ǌ ൾക്കു കൃപനല് കി. ഈ ദാനെ പ്രതി / aേ ക്കു തിയും 
ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും നിര രം സമർ ിക്കാൻ / 
ǌ ൾ കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശു  കുർബാന 
വഴി / നീ ǌ ളുെട കട ൾ െപാറുക്കുകയും / പാപ ൾ േമാചിക്കു 
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌ െള പ േചർക്കുകയും െചയ്തു. ഈ aമൂലയ് 
ദാനം e ം വാഴ് െ താകെ . വിശു  യൗേസ ് പിതാവിെന 
േ ാെല ǌ ളും /ഈ ഭൂമിയിൽ നിെ  ഏ പറയു തിനും / ജീവിത 

ിലൂെട നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു തിനും സഹായിക്കണേമ. 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
പാലകനാം മാർ യൗേസ ിൻ / മധയ് തയാൽ ഭവന ൾ  
േശാഭിതമായി ീരെ  / തിരുഭവന ിൻ മാതൃകയിൽ. 
 

aനുദിനജീവിത പാതകളിൽ / നീതിെയാെട ം മുേ റാൻ 
നൽ വരദാനം നല് കെ  / താതൻ മാനവരഖിലർക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

പ്രാർഥനയാേല ൈദേവ ം / നിറേവ ാൻ വരേമകെ  
േകല്ശ ളിലാ മാതൃകയിൽ / ശാ ത നി ൾ േതടിടുവിൻ. 
 

ന രണം വഴിയാെയ ം / വാനവെരാ  വസി ിടുവാൻ 
നാഥൻ ന കൾ െചാരിയെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: തിരുക്കുടുംബ ിെ  നാഥനായ വിശു  യൗേസ ിെ  മധയ് 
തയാൽ / eലല്ാ കുടുംബ ളും / േ ഹവും സമാധാനവും നിറ  / 

മാതൃകാ കുടുംബ ളായി പ്രേശാഭിക്കാൻ iടയാകെ . പ്രാർഥനാ 
ജീവിതം നയി ് / eലല്ാ സാഹചരയ് ളിലും ൈദവതിരുവി ം 
നിറേവ ാൻ / കുടുംബാംഗ ൾ പ്രാ രായി ീരെ . ജീവിത ിെല 
േകല്ശകരമായ aനുഭവ ളിൽ ശാ തേയാെട വയ്ാപരിക്കാൻ / 
വിശു  യൗേസ ിെ  മാതൃക നി ൾക്കു പ്രേചാദനമരുളെ . ന െട 
aനുദിന ജീവിത ിൽ നീതിേയാെട വർ ി  / സവ്ർഗീയ ഭവന 

ിന്  aർഹരായി ീരാനും / സകല വിശു േരാടുെമാ ് / 
aനവരതം തിഗീത ൾ ആലപിക്കാനും / ൈദവം നി െള aനുഗ്ര 
ഹിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

വിശു  ാപകേയാഹ ാൻ 
(ദനഹ o ാംെവ ി) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മഹനീയമായ നാമ ിനു / 
തിയും ആരാധനയും കൃത തയും സമർ ിക്കുക / യുക്തവും 
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േയാഗയ്വുമാകു . ǌ ളുെട രക്ഷകനും നാഥനുമായ മിശിഹായുെട 
മുേ ാടിയായി / േയാഹ ാൻ മാംദാനെയ ǌ ൾക്ക് aയ തരു 
കയും / aവിടുെ  രക്ഷാകരരഹസയ് ിൽ ǌ െള പ കാരാക്കു 
കയും െചയ്തു. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: "േലാക ിെ  പാപം നീക്കു  ൈദവ ിെ  കു ാട്" 
e  / േയാഹ ാൻ മാംദാനയിൽനി  സാക്ഷയ്ം സവ്ീകരി  
മിശിഹാ / തെ  aമൂലയ്മായ തിരുശരീരരക്ത ൾ സവ്ീകരിക്കാൻ / 
കൃപാപൂർവം നെ  േയാഗയ്രാക്കി. കർ ാേവ, ǌ ൾ ൈകെക്കാ  
ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / മരി വരിൽനി  uയിർ ിനും / സവ്ർഗരാ 
ജയ് ിൽ നവജീവിത ിനും കാരണമാകെ . സകല ിെ യും 
നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
കർ ാേവ, നിൻ വരവി ായ് / വീഥിെയാരുക്കിയ േയാഹ ാൻ  
നരെര വിളി നുതാപ ിൻ / മാേ ാദീസാ ൈകെക്കാ ാൻ. 
 

ീകളിൽനി  ജനി വരിൽ / വലിയവനാകും ാപകനായ് 
നൽ വരദാനം നല് കിയ നിൻ / മഹിമകൾ വാഴ് ി ാടു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

iടയാകെ  ǌ ൾക്കും / നീതിവഴിക്കു ഗമി ീടാൻ 
തയ്ാഗം പുല് കി നിര രമാ / ധർമവഴിക്കു ചരി ീടാൻ. 
 
aറിയിക്കെ  സുവിേശഷം / aഖിലർക്കും നിൻ ൈചതനയ്ം 
aരുളും ദിവയ്രഹസയ് ൾ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹായ്ക്കു വഴിെയാരുക്കാൻ വ  
ാപകേയാഹ ാൻ / aനുതാപ ിെ  മാേ ാദീസ സവ്ീകരിക്കാൻ 
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ജന െള ആഹവ്ാനം െചയ്തേലല്ാ. ീകളിൽനി  ജനി വരിൽ 
ഏ വും വലിയവനായ ാപകെന / വരദാന ൾ നല് കി aനുഗ്ര 
ഹി തിനു ǌ ൾ ന ിപറയു . തയ്ാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയി  
െകാ  / ധർമവും നീതിയും പാലിക്കാനും / ൈദവരാജയ് ിെ  
സദ് വാർ  aറിയിക്കാനും ǌ ൾക്കിടയാകെ . നാം സവ്ീകരി  
ദിവയ്രഹസയ് ളുെട ശക്തി / aതിനു നെ  പ്രാ രാക്കെ . iേ ാഴും 
+ eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

വിശു  പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ 
(ദനഹ ര ാംെവ ി / ജൂൺ 29) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട ജീവദായകവും രക്ഷാ 
കരവുമായ സേ ശം / ശല്ീഹ ാരിലൂെട ǌ ൾക്കു നല് കി aനുഗ്ര 
ഹി  / a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും തിക്കുകയും െചയയ്ു . 
ശല്ീഹ ാരാകു  aടി ാന ിൽ ാപി  / സഭയുെട ദിവയ്രഹസയ് 

ളിൽ പ െകാ ാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കിയതിനു ǌ ൾ 
aേ ക്കു ന ിപറയു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാ 
രുെട രക്തസാക്ഷിതവ് ിലൂെട / നീ ധനയ്മാക്കിയ സഭയിൽ നിനക്കു 
ǌ ൾ ന ി പറയു . aവെരേ ാെല നി ിലു  വിശവ്ാസം ഏ  
പറയാനും / നിെ  വചനം പ്രേഘാഷിക്കാനും / ǌ െളയും ശക്തരാ 
ക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: മർതയ്കുല ിനു രക്ഷകനായ് / പുത്രെന മ ിലയ വനാം 
ൈദവപിതാേവ, തിഗീതം / പാവനമേ  തിരുനാമം. 
 

പേത്രാസാകും പാറയതിൽ / സഭെയയുയർ ിയ രക്ഷകനാം 
ഈേശാമിശിഹാ വാഴു  / േലാകാ യ്ംവെര നരെരാ ം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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സഭയിൽ വാസം െചയ്തു സദാ / പാലിക്കും പരിശു ാ ാ, 
വാഴ് കയാണീ ൈദവജനം / സതയ് ിൻ തികവാർ ീടാൻ. 
 

പേത്രാസ് പൗേലാസ് മാതൃകയിൽ / സഭേയാെടാ  ചരി ിടുവാൻ 
ശക്തി നമുക്കു ലഭിക്കെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: ന െട രക്ഷയ്ക്കായി തെ  ഏകജാതെന നല് കാൻ തിരുമന 
സായ / പിതാവായ ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . പേത്രാസാകു  
പാറേമൽ തെ  സഭെയ ാപി െകാ  / യുഗാ യ്ംവെര നേ ാ 
െടാ  വസിക്കു  മിശിഹാെയ നമുക്കു തിക്കാം. സഭയിൽ e ം 
വസി െകാ  / സതയ് ിെ  പൂർണതയിേലക്കു നെ  നയിക്കു  
പരിശു ാ ാവിെന നമുക്കു പ്രകീർ ിക്കാം. മിശിഹാെയ eലല്ാ ിനുമു 
പരിയായി േ ഹിക്കുകയും / ൈദവഹിതമനുസരി  സഭെയ പടു യർ 

ാൻ യ ിക്കുകയും െചയ്ത / പേത്രാസ് പൗേലാസ് ശല്ീഹ ാർ / 
നമുക്കു സജീവമാതൃകകളായിരിക്കെ . സഭേയാെടാ  ചി ിക്കാനും 
പ്രവർ ിക്കാനും നി ൾ ശക്തരാകെ . നി ൾ സവ്ീകരി  ഈ 
കൂദാശ / തിരുസ ിധിയിലു  സംപ്രീതിക്കും / സവ്ർഗീയ ജറുസേല 
മിൽ മിശിഹായുെട വലതുഭാഗ  ാന ിനും / നി െള േയാഗയ് 
രാക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ദുക്റാന 

(ജൂൈല 3) 
 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, തയ്ർഹവും പരിശു 
വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ളിൽ 

പ േചർ  / മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെട ഓർമ ആചരിക്കാൻ / a  
ǌ ൾക്കു കൃപനല് കി. ഈ ദാനെ പ്രതി aേ ക്കു തിയും 
ബഹുമാനവും കൃത തയും ആരാധനയും / നിര രം സമർ ിക്കാൻ 
ǌ ൾ കടെ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
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കാർമി: ǌ ളുെട പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശു  കുർബാന 
വഴി / നീ ǌ ളുെട കട ൾ െപാറുക്കുകയും / പാപ ൾ േമാചിക്കു 
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌ െള പ േചർക്കുകയും െചയ്തു. ഈ aമൂലയ് 
ദാനം e ം വാഴ് െ താകെ . മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയേ ാെല 
ǌ ളും / ഈ ഭൂമിയിൽ നിെ  ഏ പറയു തിനും / ജീവിത ിലൂെട 
നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു തിനും സഹായിക്കണേമ. സകല ി 
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
സുവിേശഷ ിൻ െപാൻകിരണം / ഭാരതനാടിനു നല് കിടുവാൻ 
മാർേ ാ ാെയ സകേലശൻ / കരുണെയാേടവമയ േലല്ാ. 
 

വിശവ്ാസ ിൻ ഭാസുരമാം / ദീ ിയിേലവരുമണിേചരാൻ 
iടയാകെ , തിരുസഭയിൽ / സുവിേശഷം കതിർചൂടെ . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

േ ഹപിതാവാം മാർേ ാ ാ / മാതൃകയാകെ ാളും 
േപ്രഷിതരായിഹ ജീവിക്കാൻ / ജീവിതസാക്ഷയ്ം നല് കിടുവാൻ 
 

രക്ഷക കൃപയും താതൻ തൻ / േ ഹവുെമാ ം റൂഹാതൻ 
സഹവാസവുമു ാകെ  + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: ഭാരത ിനു സുവിേശഷെവളി ം നല് കാൻ / തെ  വ ല 
ശിഷയ്നായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയ aയ  / കാരുണയ്വാനായ 
ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . വിശവ്ാസെവളി ം സഭയിലൂെട കൂടു 
തൽ പ്രകാശമാനമാകാനും / സുവിേശഷമാർഗം aേനകർ കെ  

ാനും iടയാകെ , മാർേ ാ ാ ക്രി യ്ാനികളായ eലല്ാവരും / 
വിശവ്ാസ ിൽ ഐകയ്െ ടു തിനും / േലാകെമ ം സുവിേശഷ 

ിെ  േപ്രഷിതരും സാക്ഷികളുമായി ീരു തിനും iടയാകെ . 
ന െട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാെയ aനുകരിക്കാനും / സഭ 
യുെട വിശവ് മക്കളായി ജീവിക്കാനും / ൈദവം നെ  aനുഗ്രഹിക്കെ . 
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ഈ വിശു  കുർബാനയിൽ സംബ ി  ൈദവെ  മഹതവ്െ ടു 
ിയ നാെമലല്ാവരും / സവ്ർഗ ിൽ ന െട പിതാവായ േതാ ാശല്ീ 

ഹാേയാെടാ ് / aവിടുെ  തിക്കാൻ aർഹരാകെ . ന െട 
കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ ൈദവ ിെ  
േ ഹവും /പരിശു ാ ാവിെ  സംസർഗവും നി െളലല്ാവേരാടുംകൂടി 
u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

ശല്ീഹ ാരുെട തിരുനാൾ 
(ൈക ാക്കാലം o ാംǌായർ) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, വചന ാൽ ǌ െള പരിേപാഷി 
ിക്കുകയും വിശു ീകരിക്കുകയുംെചയ്ത aേ ക്കു / eലല്ാ സമയവും 
തിയും ആരാധനയും കൃത തയും സമർ ിക്കുക uചിതമാകു . 

േലാക ിെ  aതിർ ികൾവെരയും സുവിേശഷം പ്രേഘാഷി 
ക്കാൻ / തിരുസഭയ്ക്ക് a  കൃപാവരം നല് കി. ജീവെ യും വിശു ിയു 
െടയും uറവിടമായ a യുെട / വചന ിെ  മാധുരയ്ം ആസവ്ദി  / 
സഭയിൽ നിര രം a െയ പാടി കഴ് ാൻ ǌ ൾക്കിട 
യാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, ജീവദായകമായ ശരീരവും രക്തവും / 
നീ ǌ ൾക്കു ഭക്ഷണപാനീയ ളായി നല് കി. സവ്ർഗീയ മായ ഈ 
വിരു  / ǌ ൾക്കു പാപേമാചനവും നിതയ്ജീവനും പ്രദാനം െചയ്തു. 
aവർണനീയമായ ഈ ദാന ിനു ǌ െള േയാഗയ് രാക്കിയ 
നിെ  / സവ്ർഗ ിൽ വിശു  ശല്ീഹ ാേരാെടാ ം തി ക്കാനും 
മഹതവ്െ ടു ാനും ǌ ൾക്കിടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
കാർമി:  
u ാന ിനു ധരയിൽ നാം / സാക്ഷികളാകാൻ സകേലശൻ 
നെ  വിളി , നാമതിനായ് / നിതയ്പിതാവിനു തിപാടാം. 
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മിശിഹാനാഥെന ശല്ീഹ ാർ / aനുഭവമാക്കിയ രണകളിൽ 
ജീവിക്കാം നാ, മതുവഴിയായ് / േനടാം നൂതന സൗഭാഗയ്ം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ശല്ീഹ ാരുെട ൈചതനയ്ം / നിറയണെമ ം ഹൃദയ ിൽ 
റൂഹാ ന ിൽ വസിക്കുേ ാൾ / തി ം വരനിരയാ ാവിൽ. 
 

മിശിഹാതൻ തിരുെമയയ്ാകും / സഭയുെട നി ല നിർമിതിയിൽ 
പ ാളികളായ് ീർ ിടുവിൻ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: േലാക ിെ  aതിർ ികൾവെരയും / കർ ാവിെ  
uയിർ ിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ വിളിക്കെ  / നമുെക്കലല്ാവർക്കും 
aവിടുെ  തിക്കാം. ജീവിക്കു  വചനമായ മിശിഹാെയ കാണു 
കയും aനുഭവിക്കുകയും െചയ്ത / വിശു  ശല്ീഹ ാരുെട ഓർമയാച 
രണം / നമുക്ക് e ം പ്രേചാദനമരുളെ . ത ളുെട വാക്കുകളും 
പ്രവൃ ികളുംവഴി / മിശിഹായ്ക്കു സാക്ഷയ്ം നല് കിയ / ശല്ീഹ ാരുെട 
ആ ീയസാ ിധയ്ം / eേ ാഴും നേ ാടുകൂടി u ായിരിക്കെ . സുവി 
േശഷെ പ്രതി ജീവനർ ിക്കാൻ / ശല്ീഹ ാെര ശക്തരാക്കിയ പരിശു 
ാ ാവു / ന ിൽ വസിക്കുകയും / ആ ീയവര ളാൽ നെ  നിറയ്ക്കു 

കയും െചയയ്െ . ഭൂമിയിൽ മിശിഹായുെട ശരീരമായ സഭെയ പടു  
യർ ാനും / സവ്ർഗീയ സഭയിൽ aവിടുെ  സഹവാസം നിതയ്മനു 
ഭവിക്കാനും / ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാ / നി ളുെടേമൽ കൃപാ 
വരം െചാരിയെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

വിശു  സുവിേശഷക ാർ 
(ദനഹ മൂ ാംെവ ി) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട മഹനീയ നാമെ  
പ്രകീർ ിക്കാൻ / ǌ െള േയാഗയ്രാക്കിയതിന്  ǌ ൾ ന ി 
പറയു . രക്ഷാരഹസയ് ളിൽ പ െകാ  ǌ ൾ / aേ ക്കു കൃത 

തയുെടയും തിയുെടയും കീർ ന ൾ ആലപിക്കാൻ കടെ  
വരാകു . eതിർ കളിലും പീഡന ളിലും പതറാെത / മിശിഹായ്ക്കു 
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ / സുവിേശഷക ാെര ശക്തരാക്കിയ a െയ 
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ǌ ൾ മഹതവ്െ ടു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ 
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയും സകല ിെ യും നാഥനു 
മായ മിശിഹാേയ, നിെ  സാക്ഷികളാകാൻ / ഈ വിശു  കൂദാശ 
ǌ ൾക്കു ശക്തി നല് കി. വിലതീരാ  ഈ ദാനെ പ്രതി / 
ǌ ൾ നിനക്കു തിയും കൃത തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . 
ആ ശരീര െള പവിത്രീകരിക്കു  / ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ സവ്ീക 
രി  ǌ ൾ / സവ്ർഗ ിൽ നിതയ്മായ ജീവിത ിന്  aർഹരാകെ . 
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
ൈദവപിതാവു പകർ േലല്ാ / പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ് 
ദിവയ്ാനുഗ്രഹദാന ൾ / പ്രിയസുതനീേശാ വഴിയായി. 
 

പൂജിതരായി റൂഹായാൽ / സുവിേശഷകർ തിരുദാന ാൽ 
ൈദവജന ിനു നല് കുകയായ് / പരിെചാടു രക്ഷാസേ ശം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

മാമക വചനം പാലിക്കും / മർതയ്രിൽ വ  വസിക്കും ǌാൻ 
യാഗമണ വർ തിരുവചനം / പാലിക്കു വരാകെ . 
 

സുവിേശഷകരുെട മാതൃകയിൽ / ജീവൻ ബലിയായ് നല് കിടുവാൻ 
നാഥൻ നൽവരേമകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: പിതാവായ ൈദവം / തെ  പ്രിയപുത്രനും ന െട കർ ാവു 
മായ ഈേശാമിശിഹാവഴി / eലല്ാവിധ aനുഗ്രഹ ളും നമുക്കു 
പ്രദാനംെചയ്തു. പാപികളായിരു  നെ  / തെ  പുത്രെ  രക്ഷാരഹ 
സയ് ളിലൂെട ൈദവപുത്ര ാനേ ക്ക് uയർ ി. പരിശു ാ ാവി 
നാൽ പൂരിതരായി / സുവിേശഷക ാർ ഈ രക്ഷയുെട സേ ശം / 
വിശവ്ാസിസമൂഹ ൾക്കു ൈകമാറി. "eെ  േ ഹിക്കു വൻ eെ  
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വചനം പാലിക്കും. aേ ാൾ eെ  പിതാവ് aവെന േ ഹിക്കു 
കയും / ǌ ൾ aവെ  aടുക്കൽവ ് aവനിൽ വാസമുറ ിക്കുകയും 
െചയയ്ും" / e രുളിെ യ്ത മിശിഹാ ഈ കുർബാനയിൽ പ െകാ  
നെ  / തിരുവചനം പാലിക്കു വരും / ത്രിേയകൈദവ ിെ  
േയാഗയ്മായ വാസ ല ളുമാക്കി ീർക്കെ . സുവിേശഷെ പ്രതി 
ജീവൻ ബലിയർ ി  സുവിേശഷക ാെര aനുകരി ് / aവിടുേ ക്കു 
േവ ി ജീവൻേപാലും തയ്ജിക്കാൻ / aവിടു  നെ  ശക്തരാക്കെ . 
aവിടുെ  കൃപയും സമാധാനവും നി േളാടുകൂടിയു ായിരിക്കെ . 
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

വിശു  e ാേനാസിനും 
(ദനഹ നാലാംെവ ി, ഡിസംബർ 26) 

മ  രക്തസാക്ഷികൾക്കും 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പാപവിേമാചന ിനും കട ളുെട 
െപാറുതിക്കുമായി / a  നല് കിയ ഈ ദിവയ്രഹസയ് െളപ്രതി / 
aേ ക്കു ǌ ൾ ന ിപറയു . വിശു  ... (e ാേനാസി)
െനേ ാെല / സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാനു  കൃപ ǌ ൾക്കു നല് കണേമ. 
ǌ ൾ aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും സമർ ി 
ക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയും സകല ിെ യും നാഥനു 
മായ മിശിഹാേയ, പരിശു വും ജീവദായകവുമായ ഈ കുർബാനവഴി / 
നീ ǌ െള വിശു ീകരി . ഈ ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ െകാ  
ǌ ൾ / നിെ  ൈദവമായി ഏ പറ  / നിനക്കുേവ ി ജീവിക്കു 
വരാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

വിശു  e ാേനാസ് 
(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 

കാർമി:  
നിർമലെന ാേനാസ്  തൻ / ജീവിതബലിയാൽ മിശിഹാെയ 
കീർ ി തുേപാലീബലിയിൽ / മിശിഹാ നാ ഥെന വാഴ് ിടുവിൻ. 



254 

 

സീേറാ മലബാർ സഭയുെട കുർബാന 

 

കൃപയും ശക്തിയുമതുേപാെല / ാനവുെമ ം പ്രാപി ിൻ 
സതയ് ിനു ചിരമീഭൂവിൽ / സാക്ഷികളായി ഗമി ിടുവിൻ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ൈക്ര വജീവിതെമ ാളും / നി ൾക്കനുഭവമാകെ . 
മാതൃകക  ചരിക്കെ  / സർവരുമുലകിൽ േ ഹ ിൽ. 
 

തിരുസ ിധിയിൽ പ്രീതിയുമാ / സവ്ർേലാക ിൽ ധനയ്തയും 
നി ൾക്കരുളും സകേലശൻ + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ 
ഈ കുർബാനവഴി / ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാെയ നാം തിക്കു 
കയും / ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്തു. വിശു  e ാ 
േനാസിലൂെട aേനകെര നി ിേലക്ക് ആകർഷി  മിശിഹാേയ, 
കൃപാവരവും ശക്തിയും ാനവും നിറ വരായി / ǌ ൾ നിനക്കു 
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു വരാകെ . ൈദവ ിെ  ജനേമ, നി ൾ സവ്ീക 
രി  ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾവഴി / തിരുസ ിധിയിലു  സ ംപ്രീ 
തിക്കും / സവ്ർഗീയ െജറുസേലമിൽ തെ  വലതുഭാഗ  ാന 

ിനും / നി ൾ േയാഗയ്രാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 268 കാണുക) 

 

രക്തസാക്ഷികൾക്ക് 
(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 

 

കാർമി: രക്ഷകനൂഴിയിെല ാളും / സാക്ഷയ്ം നല് കിയ ധനയ്െര നാം 
ഓർക്കാം, നാഥനുേവ ിയവർ / ജീവൻേപാലും േഹാമി . 
 

ശക്തിയവർക്കു പകർ രുളി / റൂഹാ, നി ളിലതുേപാെല 
ദിവയ്വര ൾ നിറയ്ക്കെ  / തീക്ഷ് ണത നി ൾേക്കകെ  

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ജീവിതമഖിലം മിശിഹായും / മരണം േന വുമാകെ  
ധീരതനിതയ്ം വിടരെ  / ധനയ്സമൂഹം വളരെ . 
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നി ൾെക്കലല്ാമഖിേലശൻ / സവ്ർഗജറുസേലംേവദികയിൽ 
വാഴാൻ നൽ വരമരുളെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

(aെലല് ിൽ) 
 

കാർമി: േലാകെമ ം കർ ാവിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കാൻ വിളിക്ക 
െ വരായ നമുക്ക് / aവിടുെ  തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും 
െചയയ്ാം. സവ്ജീവൻ െവടിയാൻ / വിശു  രക്തസാക്ഷികെള ശക്തരാ 
ക്കിയ പരിശു ാ ാവു / ന ിൽ വസിക്കുകയും ആ ീയവര ളാൽ 
നെ  നിറയ്ക്കുകയും െചയയ്െ . "eനിക്കു ജീവിതം മിശിഹായും മരണം 
േന വുമാകു " / e  പ്രേഘാഷി  വിശു  പൗേലാസ് ശല്ീഹായുെട 
തീക്ഷ് ണതയും / രക്തസാക്ഷികളുെട ധീരതയും / നെ  ശക്തരാക്കെ . 
ഈ കുർബാനയിൽ പ േചർ  / രക്തസാക്ഷികളുെട (രക്തസാക്ഷി 
യായ .... െ ) ഓർമ ആചരി  നി ൾക്കു / യുഗാ യ് ിൽ സകല 
വിശു േരാടുംകൂടി / സവ്ർഗീയ െജറുസെലമിൽ ൈദവെ  പാടി  
കഴ് ാൻ / aവിടു  കൃപനല് കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

വിശു  aൽേഫാൻസ 
(ജൂൈല 28) 

 

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, തയ്ർഹവും പരിശു വും 
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ഈ രഹസയ് ളിൽ പ േചർ  / 
വിശു  aൽേഫാൻസയുെട ഓർമ ആചരിക്കാൻ, a  ǌ ൾക്കു 
കൃപ നല് കി. ഈ ദാനെ പ്രതി aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും / 
കൃത തയും ആരാധനയും / നിര രം സമർ ിക്കാൻ ǌ ൾ കട 
െ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: ǌ ളുെട പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, പരിശു  കുർബാന 
വഴി / നീ ǌ ളുെട കട ൾ െപാറുക്കുകയും / പാപ ൾ േമാചിക്കു 
കയും / നിതയ്ജീവനിൽ ǌ െള പ േചർക്കുകയും െചയ്തു. ഈ aമൂലയ് 
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ദാനം e ം വാഴ് െ താകെ . വിശു  aൽേഫാൻസെയ 
േ ാെല ǌ ളും / ഈ ഭൂമിയിൽ നിെ  ഏ പറയു തിനും / ജീവിത 

ിലൂെട നിനക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു തിനും സഹായിക്കണേമ. സക 
ല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
aൽേഫാൻസാ  നമുേക്കകും / മാതൃകേപാലീ ഭുവന ിൽ 
കുരിശുകെളലല്ാം േപറിടുവാൻ / ൈദവം കൃപയി രുളെ . 
 

eലല്ാവർക്കും ന വരാൻ / e ം തയ്ാഗപഥം േതടാൻ 
പരിശു ാ ാവനുേവലം / നരനരുളെ  സൗഭാഗയ്ം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 
രക്ഷാകരമാമീ ബലിയിൽ / പ ാളികളായ് ീർ വേര, 
ൈദൈവകയ് ിൽ ജീവി ിൻ / നിർമല വീഥിയിൽ നീ ിടുവിൻ. 
 

ജീവിതേമകും േകല്ശ ൾ / തയ്ാഗമിയ  സഹിക്കാനായ് 
ൈദവം ശക്തി െപാഴിക്കെ  + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 
aെലല് ിൽ 

 

കാർമി: വിശു  aൽേഫാൻസയുെട മാതൃക aനുകരി  / ജീവിത 
േകല്ശ ളാകു  കുരിെശടു  / മിശിഹാെയ aനുകരിക്കാൻ ൈദവം 
നെ  സഹായിക്കെ . മ വർക്കുേവ ി തയ്ാഗ ൾ സഹിക്കാൻ / 
aവിടു  നെ  ശക്തരാക്കെ . eലല്ാം പവിത്രീകരിക്കുകയും പൂർ ി 
യാക്കുകയും െചയയ്ു  പരിശു ാ ാവായ ൈദവം / നെ  വിശു ി 
യുെട മാർഗ ിലൂെട / സവ്ർഗഭാഗയ് ിന് aർഹരാക്കെ . രക്ഷാകര 
മായ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ കാരായ നി െള / ൈദൈവകയ് 

ിൽ നിര രം ജീവിക്കു തിനും പ്രവർ ിക്കു തിനും ൈദവം 
aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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വിശു രുെട തിരുനാൾ 
(uയിർ കാലം o ാംെവ ി) 

 

കാർമി: സർവശക്തനും നിതയ്ം ജീവിക്കു വനുമായ ൈദവേമ, വിശു 
രിൽ a യുെട കൃപാവര ിെ  വിജയം ǌ ൾ ആേഘാഷി 

ക്കു . കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരരക്ത ളാൽ / 
ǌ െള ധനയ്രാക്കിയ a യുെട കാരുണയ്ാതിേരക ിനു / ǌ ൾ 
ന ി പറയു . സവ്ർഗ ിൽ വിശു രുെട കൂ ായ്മയിൽ പ േചരാൻ / 
ǌ ൾ സവ്ീകരി  ദിവയ്രഹസയ് ൾ / ǌ ൾക്ക് a ാരമാകെ . 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വംശ ിെ  പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാേയ, നിെ  
u ാന ിെ  മഹതവ് ിൽ പ േചർ  / സകല വിശു േരാടും 
കൂടി / സഭയിൽ നിെ  പ്രകീർ ിക്കാൻ / നീ ǌ െള േയാഗയ് 
രാക്കി. നിെ  aന മായ ഈ േ ഹ ിനു / നിനക്കു ന ി പ്രകാശി 
ിക്കാൻ / ǌ ൾ e ം കടെ വരാകു . സകല ിെ യും 

നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി:  
ജീവനണ ം ധീരതയാൽ / മഹിമയണി  മിശിഹായ്ക്കായ് 
സാക്ഷയ്ം നല് കി വിശു ാർ / മാതൃക മർതയ്ർേക്കകു . 
 

േനർവഴികാ ി നയിക്കെ  / നിർഭയസാക്ഷയ്ം നല് കി സദാ 
നിർമലരായി വിള ിടുവാൻ / ജീവിത മാതൃകവഴിെയ ം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

പാവന ബലിയിൽ േമാദെമാെട / പ ാളികളായ് തീർ വരാം 
മാനവനിരയിൽ സകേലശൻ / പരിമളെമ ം തൂകെ . 
 

സവ്ർഗമഹതവ്മണി ിടുവാൻ / aർഹത ഭൂമിയിേലവർക്കും 
ൈദവം കനിവാർ രുളെ  + iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(േപജ് 262 കാണുക) 
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aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: രക്തസാക്ഷികളുെടയും വ കരുെടയും മ  വിശു രുെടയും മഹ 
നീയ മാതൃകവഴി / നെ  ധനയ്രാക്കിയ മിശിഹാ വാഴ് െ വനാ 
കെ . aവിടുെ  വിശവ് ദാസരുെട ധീരത / ǌ ൾക്കു ശക്തി നല്ക 
െ . aവിടുേ ക്കു നിർഭയം സാക്ഷയ്ം വഹി  ശല്ീഹ ാർ / ǌ ൾക്കു 
വഴികാ ികളാകെ . സകല വിശു രുെടയും ജീവിതമാതൃക / വിശു ി 
യിേലക്കും മഹതവ് ിേലക്കും ǌ െള നയിക്കെ . ഈ കുർബാന 
യിൽ പ െകാ  നി െള / കർ ാവു തെ  വിശു ിയുെട പരിമള 

ാൽ മഹതവ്മണിയിക്കെ . നി െളലല്ാവരും സവ്ർഗീയമഹതവ് ിന് 
aർഹരാകുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

മൂ േനാ ് / നിനിേവ uപവാസം 
(വലിയ േനാ ിനു മൂ ാഴ് ച മു ് തി ൾ മുതൽ വയ്ാഴം വെര) 

 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, തി െയ ന െകാ  ജയിക്കാൻ / 
മിശിഹായിലൂെട പഠി ി  / a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും തി 
ക്കുകയും െചയയ്ു . a യുെട ദാനമായ ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ പ െകാ 
ാൻ / a  ǌ െള കാരുണയ്പൂർവം േയാഗയ്രാക്കി. aേ ക്കു 
തിയും ബഹുമാനവും / കൃത തയും ആരാധനയും ǌ ൾ സമർ ി 

ക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മനുഷയ്വംശ ിെ  പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ, പരിശു  
മായ ഈ കുർബാനവഴി / നീ ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും െപാറുക്കു 
കയും / ǌ െള വിശു ീകരിക്കുകയും െചയ്തു. നിെ  ദിവയ്േഭാജനം / 
ǌ െള ൈദവിക ജീവനിൽ വളർ കയും / സവ്ർഗ ിന് aവകാശി 
കളാക്കുകയും െചയ്തു. ൈദവ ിൽ ആശ്രയി െകാ  നിര രം പ്രാർ 
ഥിക്കാനും / പ്രതയ്ാശേയാടുകൂടി ജീവിക്കാനും / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
 

കാർമി: സർവ മനുഷയ്രുെമാരുേപാെല / രക്ഷിതരാകാ, നതുേപാെല 
aറിവിൻ നിറവിൽേ രാനും / aഖിേലശാ, നി ഭിലാഷം. 
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നിനിേവ നഗരിയിലനുതാപം / രക്ഷപകർ ിടുെമേ ാതി 
യൗനാ, നതുേപാൽ ന ളിലും / നിറയണമനുദിനമനുതാപം. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

aനുതാപ ാലഖിലരിലും / രക്ഷപകർ  ചരി ിടുവാൻ 
തീക്ഷ് ണത ന ിൽ നിറയെ  / ൈദവം ന ിൽ കനിയെ . 
 

നിതയ്പിതാവിൻ പാലനവും / തിരുസുതകൃപയും റൂഹാതൻ 
സംസർഗവുമു ാകെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: eലല്ാ മനുഷയ്രും, രക്ഷയുെട മാർഗ ിേലക്കു വരണെമ  
തിരുമനസായ / ൈദവം വാഴ് െ വനാകെ . മാനസാ ര ിനു  
ആഹവ്ാനവുമായി / നിനിേവ നഗര ിേലക്കു േയാനാനിവയ്ാെയ aയ  
aവിടു ് / aനുതാപ ിെ  ൈചതനയ്ം നമുക്കു നല് കെ . ന െടയും 
മ വരുെടയും രക്ഷയിലു  തീക്ഷ് ണത / aവിടു  നമുക്കു പ്രദാനം 
െചയയ്െ . ന െട കർ ാവായ ഈേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാ 
വായ ൈദവ ിെ  േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ  സഹവാസവും 
നി േളാടുകൂടി u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

ജൂബിലിക്കും iടവകദിന ിനും 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദാ 
യകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് ൾ / കട ളുെട േമാചന ി 
നായി a   കാരുണയ്പൂർവം ǌ ൾക്കു നല് കി. ഈ ദാനെ  
ക്കുറി ്  / a യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിനു തിയും ബഹുമാനവും / 
കൃത തയും ആരാധനയും / നിര രം സമർ ിക്കാൻ ǌ ൾ കട 
െ വരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ ആശീർവദിക്കണേമ. 
 

കാർമി: മനുഷയ്വർഗ ിെ  പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ / തയ്ർഹ 
വും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ കുർബാനവഴി / 
നീ ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും െപാറുക്കുകയും / aപരാധ ൾ 
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ക്ഷമിക്കുകയും െചയ്തു. u ത ളിൽനി  ആരാധയ്മായ ഈ ദാനം 
വാഴ് െ താകെ . സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
ജൂബിലി 

(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 
  

കാർമി: കനിെവാടു സവ് ം രൂപ ിൽ / ൈദവം നരെന സൃ ി  
പുത്രൻ വഴിയായ് രക്ഷി  / നല് കി ദിവയ്ാ ാവിെനയും. 
 

തിരുസ ിധിയിൽ േചർ നിശം / ആരാധിക്കാേനവർക്കും 
aരുളിയദാനം േമാദേമാേട / രണയിെല ം കീർ ിക്കാം.  

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(സനയ് ർക്ക്) 
ൈദവമഹതവ്ം കീർ ിക്കാൻ / കരുണാമയനാം സകേലശൻ 
സനയ് ർക്കീ ഭൂവനിയിൽ / നി ലമാകും കൃപേയകി. 
 

(ൈവദികർക്ക്) 
നിതയ്ം ൈദവികമാഹാ യ്ം / കീർ ിക്കാൻ വരനിരനല് കി 
ൈവദികഗണമതിനനവരതം / മാലാഖാമാർെക്ക തുേപാൽ. 
 

(ദ തികൾക്ക്) 
മാതൃകനല് കും ദ തിമാർ / മിശിഹാനാഥനു സാക്ഷികളായ് 
ൈദവജനെ ിരുനാഥൻ / കാ ിടുമൂഴിയിെല ാളും. 
 

ജൂബിലിേവളയിൽ ന ിെയാെട / പാവനബലിയിൽ േചർ വരിൽ 
ൈദവമനുഗ്രഹമരുളെ  +/ iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: സവ് ം സാദൃശയ് ിൽ മനുഷയ്െന സൃ ിക്കുകയും / പുത്രെന 
aയ ് aവെന രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത / പിതാവായ ൈദവെ  നമുക്കു 
വാഴ് ാം.  
 

(ൈവദികർക്കും സനയ് ർക്കും) ൈദവെ  മഹതവ്െ ടു തിനും 
ൈദവജനെ  ശുശ്രൂഷിക്കു തിനുമായി / ൈവദികെരയും സനയ്  
െരയും െതരെ ടു  മിശിഹാെയ നമുക്കു തിക്കാം.  
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(ദ തികൾക്ക്) മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിത ിലൂെട േലാക ിനു 
സാക്ഷികളാകാൻ / ദ തിമാെര വിശു ീകരി  പരിശു ാ ാവിനു 
നമുക്കു ന ിപറയാം. 
 

െതരെ ടുക്കെ  വംശവും രാജകീയ പുേരാഹിതഗണവും / ൈദവ 
ിെ  വിശു ജനവുമായ ന െടേമൽ / aവിടുെ  കൃപയും aനുഗ്ര 

ഹവും e ം u ായിരിക്കെ . ഈ ജൂബിലിദിന ിൽ വിശു  
കുർബാനയിൽ പെ ടു  / ൈദവെ  ആരാധിക്കുകയും തിക്കു 
കയും / aവിടുേ ക്കു ന ിപറയുകയും െചയ്ത നി െള eലല്ാവെരയും / 
aവിടു  തെ  തൃക്കരം നീ ി ആശീർവദിക്കെ . iേ ാഴും + 
eേ ാഴും eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
(േപജ് 262 കാണുക) 

 

iടവകദിനം 
(ഗാനം - രീതി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്) 

 

കാർമി: ദിവയ്ാ ാവിൻ കൃപയാെല / iടവകയാകും സദന ിൽ 
oരുമെയാടിവെര േചർ വനാം / നാഥനു തികൾ പാടീടാം. 

 

i ീയിടവക ൈദവികമാം / സേ ാഷ ിൽ മുഴുകെ  
പ്രാർഥനവഴിയായ് കൃപെയ ം / നല് കിടുമിടവക മധയ്  (ൻ). 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

തിരുവചന ിൻ ൈചതനയ്ം / സവ്ാർഥത ദൂെരയക െ  
പാരിൻ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / നിതയ്ാന ം നല് കെ . 
 

പാവനരക്തശരീര ൾ / ൈകെക്കാ വരാം നി ൾക്കീ 
സുദിനം ധനയ്ത പകരെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി: തെ  തിരുശരീരരക്ത ൾ നമുക്കായി നല് കിെക്കാ  / തെ  
ഏകശരീര ിൽ നെ  o ി ിക്കുകയും / പരിശു ാ ാവിെന 
നല് കി കൂ ായ്മയിൽ നെ  വളർ കയും െചയ്ത / കർ ാവിെന നമുക്കു 
തിക്കാം. തിരുവചന ിെ യും ദിവയ്രഹസയ് ളുെടയും ൈചതനയ് 
ിൽ / സവ്ാർഥത െവടി ് / ഏകകുടുംബെമ  ചി േയാെട ജീവി 

ക്കാൻ / aവിടു  നെ  ശക്തിെ ടു െ . പരിശു  a യുെടയും 
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ന െട iടവക മധയ് െ  (മധയ് യുെട) യും പ്രാർഥനകൾ / നമുക്കു 
തുണയരുളെ . oേര a ിൽനി  ഭക്ഷി വരായ നാം / oരു 
ഹൃദയവും oരാ ാവുമായി / േ ഹ ിലും ഐകയ് ിലും aനുദിനം 
വളർ വരാൻ ൈദവം aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
-------------------------------- 
വിടവാ ൽ ശുശ്രൂഷാപ്രാർഥന 

 

കാർമി: വിശു ീകരണ ിെ  ബലിപീഠേമ സവ് ി. ǌ ളുെട 
കർ ാവിെ  കബറിടേമ സവ് ി. നി ിൽനി  ǌാൻ സവ്ീകരി  
കുർബാന / കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാചന ിനും 
കാരണമാകെ . iനി oരു ബലി aർ ിക്കാൻ ǌാൻ വരുേമാ iലല്േയാ 
e റി കൂടാ. 
 

(മദ്ബഹാ വിരിയി  മറയ്ക്കു ). 
 

ഗാനം: നിതയ്സഹായ മാേത 
 

നിതയ്സഹായമാേത / പ്രാർഥിക്ക ǌ ൾക്കായ്  നീ 
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ്  നീ / പ്രാർഥിക്ക േ ഹനാേഥ.  
 

നീറു  മാനസ ൾ / ആയിരമായിര ൾ 
ക ീരിൻ താഴ് വരയിൽ / നി ിതാ േകഴു േ . 
 

േകൾക്കേണ േരാദന ൾ / നല് കേണ നൽവര ൾ 
നിൻ ദിവയ്സൂനുവി ൽ / േചർക്കേണ മക്കേള നീ. 
 

aെലല് ിൽ 
 

മറിയേമ നിെ  / നിതയ്സഹായം,  
േതടു  ǌ ളേ  
മക്കെളേ ാർ  നീ, ǌ ൾതൻ പ്രാർഥന  
oെക്കയും േകൾക്കണേമ. 
 

ഭാഗയ്വിഹീനെര / നിതയ്വും കാ ിടാൻ 
െകെല്പഴും താ ായ്  നിെ  
നിൻ പുത്രൻ ഏല്പി  / ഭാരമേത  നീ 
ǌ െള കാ ീേടെണ. 

-------------------------- 
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ശുശ്രൂഷി: മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം. 
 

കാർമി: കരുണയു  കർ ാേവ, കരയു വർ നിെ  വിളിക്കുകയും 
സ ടെ ടു വർ നിെ  ആശ്രയിക്കുകയും െചയയ്ു . നിെ  വാ ാന 

ളുെട പ്രതീക്ഷയാൽ / നിെ  ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) ആശവ് 
സി ിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും / പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

 (താെഴവരു  ഗാനം ര  ഗണമായി ആലപിക്കു ). 
 

eെ  കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ പ്രകീർ ിക്കും. 
മഹിമേയാട ിമ വിധിനാളിൽ / കർ ാേവ നീ aണയുേ ാൾ 
കരുണെയാെടെ  നിർ ണേമ / നലല്വെരാ  വലംഭാേഗ. 
 

കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ ആശ്രയി . 
കർ ാേവ നിൻ കുരിശിെന ǌാൻ / ആരാധി  വണ  
aതുതാൻ ǌ ൾക്കു ാനം / രക്ഷയുമുയിരും നല് കു . 
 

ആകാശവും ഭൂമിയും നിേ താകു . 
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / താവകമേലല്ാ കർ ാേവ 
ജീവിക്കു വനഭയം നീ / നല് കണേമ മൃതനായുസും. 

 

aവരാന  കീർ ന ൾ പാടും. 
മൃതരാം നരരുെട പാപ ൾ / മായ്ക്കണേമ നിൻ കൃപയാെല  
മാേ ാദിസാ വഴിയേ  / സുതരാണവെരേ ാർക്കണേമ. 
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aവെ  സേ ാഷ ിലവരാന ിക്കും. 
കർ ാേവ നിൻ േശാണിതവും / ദിവയ് ശരീരവുമറിേവാെട 
uൾെക്കാ വരാം നിൻ സുതെര / നിതയ്വിരു ിൽ േചർക്കണേമ. 

 

aവരിലാരും aവേശഷി ിലല്. 
മഴ െപയയ്ുേ ാൾ വയലുകളിൽ / വി കൾ െപാ ി മുളയ്ക്കു . 
കാഹളനാദം േകൾക്കുേ ാൾ / മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കു . 

 

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
ബാവാ പുത്രൻ റൂഹാെയ / മൃതനാെമ ിൽ കനിേയണം 
ജീവൻ നല് കി മേഹാ തമാം / പ്രഭയുെട നാ ിൽ േചർേക്കണം. 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
െതളിവാെയ െട നാഥാ നിൻ / തിരുമിഴിെയലല്ാം കാണു  
നിരവധിയാെമൻ പാപ ൾ / നിരയാെയ ി വിധിക്കേലല്. 

 

ശ്രുശ്രൂഷി: പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, നിെ  കരുണ ǌ െള aനുഗമിക്കുകയും / 
നിെ  ദയാധികയ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും െചയയ്ുമാ 
റാകെ . മഹനീയമായ നിെ  ത്രീതവ് ിെ  aനുഗ്രഹം / ǌ െള 
സഹായിക്കുമാറാകെ . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, നീ ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും തയ്ർഹനാ കു . 
ǌ ളുെട ജീവെ  കാരണവും ആ ാവിെ  പ്രതയ്ാശയും നീ 
ആകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
മദ് രാശാ 

 
 

കാർമി:  ൈകെക്കാ ണേമ, ഹൃദയംഗമമാം 
 വിശവ്ാസേമാെട ദാസൻ െചയയ്ും 
 ബലിെയൻ നാഥാ, തിരുസ ിധിയിൽ. 
 

സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ...  
 

കാർമി:  പൂർവ ാരാം േനാഹ്  aബ്രാഹം 
iസഹാക്ക് യാേക്കാബ്  മഹിതാശയർതൻ 
പരിപാവനമാം ബലികൾേപാെല. 
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സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ... 
 

(തറയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു ). 
 

കാർമി:  പുരുവ ലരാം ശല്ീഹരുെമാരുേപാൽ 
 വിനിയാനവ്ിതരായ്  തവസ ിധിയിൽ 
 െചെയ്താരു നവമാം ബലിേപാൽ നാഥാ.  

 

സമൂഹം:    ൈകെക്കാ ണേമ ... 
 

aെലല് ിൽ 
 

കാർമി:   u തനൃപനാം മിശിഹാനാഥാ, മൃതെരലല്ാരും 
   മി ിവിള ം വദനെമാടുണരാൻ വരമരുേളണം. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

കാർമി:  വിധിയുെട നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വി ലെമ ം 
  െപാ ിമുഴ ം കാഹളനാദം പൂജിതമേലല്ാ. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

(തറയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു ). 
 

കാർമി:  a യ്െമഴാേ ാരവികലേമാദം നുകരാൻ മൃതെര 
   മഹിമാെവാഴുകും മണവറയി ൽ േചർക്കണമീേശാ. 
 

സമൂഹം: u തനൃപനാം ... 
 

െമത്രാ ാരുെട മദ് രാശ 
 

കാർമി: പാവനതാതാ നിൻ, പ്രാർഥനകൾ മൂലം 
 ൈദവ ിൻ കരുണ ǌ ളിലു ാകാൻ 
 നരകുല രക്ഷകനാം മിശിഹാ നാഥേനാടായ് 
 പ്രാർഥി ീടണേമ വ യ്പിതാേവ നീ. 

 

സമൂഹം: പാവനതാതാ നിൻ ... 
 

കാർമി: eെ  േ ഹി  മക്കെള നി ൾക്കായ് 
ൈദവപിതാേവകും നിതയ്വുമാശവ്ാസം 
പുത്രൻ ത െട നൽ ആശീർവാദ ാൽ 
പ്രതയ്ാശയുമു ാംനി ൾെക്കൻ സുതേര. 

 

സമൂഹം: പാവനതാതാ നിൻ ... 
 

(തറയിൽ വിശു  ജലം തളിക്കു ). 
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കാർമി: വിലപി ീേട ാ ക ീർ െചാരിേയ ാ 
സകലരുമീ വാതിൽ തെ  കടേക്കണം. 
eൻ പ്രിയേര നി ൾ eെ  കാണുകയും 
eൻ ബലഹീനതകൾ ഓർക്കുകയും െചയ് വിൻ. 

 

സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ... 
 

കാർമി: ചതിവു നിറ ീടും േലാകെ  നി ൾ 
േ ഹി ീടരുേത eൻപ്രിയ വ ലേര. 
വിലപി ീേട ാ ക ീർ െചാരിേയ ാ 
സകലരുമീവാതിൽ തെ  കടേക്കണം. 
 

സമൂഹം: പാവന താതാ നിൻ ... 
------------------------ 

 

ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു .  
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. 
 

(ര  ഗണമായി െചാലല്ു ). 
 

aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു . 
 

കർ ാേവ eെ  ശ ം േകൾക്കണേമ. 
 

eെ  പ്രാർഥന െചവിെക്കാ ണേമ. 
 

കർ ാേവ നീ പാപെമലല്ാം ഓ ർ ിരിക്കുെമ ിൽ  
ആർക്കു രക്ഷയു ാകും. 
 

e െകാെ ാൽ, പാപേമാചനം 
നിെ  പക്കൽ നി ാകു വേലല്ാ. 
 

കർ ാവിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു . 
 

eെ  പ്രതീക്ഷ aവെ  വാ ാന ിലാകു . 
 

പുലരിയാവാൻ കാ ിരിക്കു  കാവല്ക്കാെരേ ാെല, 
കർ ാേവ നിെ  ǌാൻ കാ ിരിക്കു . 
 

പുലരിയാവാൻ കാ ിരിക്കു  കാവല്ക്കാെരേ ാെല, 
iസ്രാേയലും കർ ാവിെന കാ ിരിക്കു . 
 

e െകാെ ാൽ aവൻ കരുണയു വനാകു . 
 

പൂർണമായ രക്ഷയും aവെ  പക്കലാകു . 
 

iസ്രാേയലിെന aതിെ  പാപ ളിൽ നിെ ലല്ാം, aവൻ രക്ഷിക്കും. 
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി  നിെ  ǌാൻ വിളിക്കു . മരി വെര 
uയിർ ിക്കു വേന / നിെ  തിരുനാമ ിനു തി. പ്രാർഥിക്കാം 
നമുക്കു സമാധാനം. 
 

കാർമി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശ ാൽ ലാസറിെന 
uയിർ ി  കർ ാേവ / ആ ശ ം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുെട 
ദിവസ ിൽ നിെ  ദാസെന (ദാസിെയ / ദാസെര) വിളിക്കുകയും / 
നിെ  വലതുഭാഗ  നിർ കയും െചയയ്െ . പാപ ൾ െപാറുക്കു  
വനും കരുണ നിറ വനും നീതിമാനുമായ വിധികർ ാേവ / 
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവുമായ സർേവശവ്രാ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ മരി വെര നീ കരുണാപൂർവം ജീവി ിേക്കണേമ. 
ജീവിക്കു വെര ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണേമ. u ാനം പ്രതീക്ഷി  
മരണമട വെര / മഹിമേയാെട uയിർ ിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ 

ിെ യും നാഥനും / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ 
ശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

സമാപനപ്രാർഥന 
 

കാർമി: സകല ിെ യും നാഥനും ൈദവവുമായ മിശിഹാേയ / നിെ  
കുരിശിെ  aടയാളേ ാടും ൈദവദൂത ാരുെട aക ടിേയാടുംകൂെട / 
വാനേമഘ ളിൽ നീ പ്രതയ്ക്ഷനാവുകയും / സവ്ർഗരാജയ് ിെ  വാതി 
ലുകൾ തുറക്കെ ടുകയും / മരി വർ aക്ഷയരായി കബറിട ളിൽ 
നി യിർക്കുകയും / ദു ജന ൾ നീതിമാ ാരിൽ നി  േവർതിരിക്ക 
െ ടുകയും െചയയ്ു  / ഭയാനകമായ വിധിദിവസ ിൽ / നിെ  െതര 
െ ടുക്കെ വർക്കായി േലാകാരംഭ ിൽതെ  സ മാക്കെ ി 
രിക്കു  സവ്ർഗരാജയ് ിേലക്കു / ǌ ളുെട ഈ സേഹാദരെന 
(സേഹാദരിെയ / സേഹാദരെര) നീ സവ്ീകരിക്കണേമ. ǌ ളിലും 
ǌ ളുെട സമൂഹ ിലും നിെ  കൃപയും aനുഗ്രഹവും നിര രം വസി 
ക്കുമാറാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
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സമാപനപ്രാർഥന - മരണവാർഷിക ിന് 
 

കാർമി: സർവശക്തനായ ൈദവേമ, േലാക ിൽ a െയ േ ഹി 
ക്കു വർക്കുേവ ി / സവ്ർഗ ിൽ a  സ മാക്കിയിരിക്കു  
മ ിര ൾ / eത്ര മേനാഹരവും മഹനീയവുമാകു . ǌ ളുെട ഈ 
പ്രിയെ  സേഹാദരെനയും (സേഹാദരിെയയും / സേഹാദരെരയും) 
പരിശു ാരുെട ആ നിതയ്വസതിയിേലക്കു സവ്ീകരിക്കുമാറാേക 
ണേമ. iേ ഹ ിെ  (iവരുെട) മരണവാർഷികമാചരിക്കു  eളിയ 
വരായ ǌ െളയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിേക്കണേമ. iേ ാഴും + 
eേ ാഴും, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

സമാപനപ്രാർഥന - പുലയടിയ ിര ിന് 
 

കാർമി: കുരിശുമരണം വഴിയായി നിതയ്മരണ ിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കുകയും / പുനരു ാനം വഴിയായി നിതയ്ജീവനു ǌ െള 
aർഹരാക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ / ǌ ളിൽനി  േവർപിരി 

േപായ ഈ സേഹാദരെ  (സേഹാദരിയുെട / സേഹാദരരുെട)
ഓർമയാചരിക്കു  ഈ ദിവസ ിൽ / പാപികളായ ǌ ൾ aേ  
ഹ ിനുേവ ി (aവർക്കുേവ ി) സമർ ിക്കു  പ്രാർഥനകൾ 
സവ്ീകരിക്കുമാറാകണെമ  / വിനയപൂർവം ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
ജീവിതകാല  െചയ്തുേപായി  പാപ െളലല്ാംെപാറു ് / iേ  
ഹെ  (iവെര) വിശു ീകരിക്കുകയും / സവ്ർഗരാജയ് ിൽ a  
യുെട തിരുമുഖം ദർശിക്കാനു  aനുഗ്രഹം നല് കുകയും െചേയയ്ണേമ. 
ഈ തിരുക്കർമ ളിൽ സംബ ി  eലല്ാവെരയും ആശീർവദിക്ക 
ണേമ. iേ ാഴും + eേ ാഴും, eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
________________ 
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കാർ ി: aന  ന സവ്രൂപിയായ ൈദവേമ, (സമൂഹവും േചർ ്) 
a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . aേ  eക പുത്രെന ഈ േലാക 

ിേലക്കയ ് / പാപാ കാര ിൽ നിപതി  മനുഷയ്രാശിെയ / 
രക്ഷിക്കാൻ തിരുമനസായതിെന ഓർ ് / ǌ ൾ a െയ 
തിക്കു . ǌ ളുെട രക്ഷയും ആശ്രയവുമായ ഈേശാെയ, പാപിക 

ളായ ǌ േളാേരാരു െരയും / a ് കാ രക്ഷിക്കണേമ. aേ  
ദിവയ്ഹൃദയം വഴിയായി aേപക്ഷിക്കു  സകലവും / ലഭിക്കുെമ ് 
a ് വാ ാനം െചയ്തി േലല്ാ. ഈേശായുെട തിരുഹൃദയ ഭക്തരായ 
ǌ ളുെട പ്രാർ നകൾ / a ് ൈകെക്കാ ണേമ. പ്രേതയ്കമായി 
ഈ െനാേവനയിൽ ǌ ളേപക്ഷിക്കു  കാരയ് ൾ സാധി ത ് / 
ǌ ൾക്കു സമാധാനവും സഹായവും നൽകണെമ ് a േയാടു 
ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു .  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർ ി: (ഈേശാ വിശു  മർഗരീ ാ മറിയ ി  പ്രതയ്ക്ഷെ ് 
നൽകിയ 12 വാ ാന െളക്കുറി ് നമുക്കു ധയ്ാനിക്കാം.)  

"eെ  ദിവയ്ഹൃദയ ഭക്തരുെട ജീവിതാ ിനു േവ  / eലല്ാ aനുഗ്ര 
ഹ ളും ǌാൻ പ്രദാനംെചയയ്ും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂഹം: ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ.  (ഓേരാ പ്രാർ നയ്ക്കും സമൂഹം 
ആവർ ിക്കു ). 

കാർ ി: "aവരുെട കുടുംബ ളിൽ ǌാൻ സമാധാനം നൽകും" e  
രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "aവരുെട സ ട ളിൽ ǌാൻ aവെര ആശവ്സി ിക്കും" 
e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "ജീവിതകാല ം പ്രേതയ്കം aവരുെട മരണസമയ ം / 
ǌാൻ aവർക്ക് uറ  സേ തമായിരിക്കും"  e രുളിെ യ്ത  
ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "aവരുെട eലല്ാ പ്രയ ളിലും ǌാൻ aനവധി ആശീർവാ 
ദ ൾ നല്കും" e രുളിെചയ്ത ഈേശാെയ,  

കാർ ി: "പാപികൾ eെ  ഹൃദയ ിൽ / aനുഗ്രഹ ിെ  വ ാ  
uറവയും സമുദ്രവും കെ ം" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 
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കാർ ി: "മ തയു  ആ ാക്കൾ തീക്ഷ്ണതയു വരാകും" e രുളി 
െ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "തീക്ഷ്ണതയു  ആ ാക്കൾ / aതിേവഗം പരിപൂർ തയുെട 
പദവിയിൽ പ്രേവശിക്കും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "eെ  തിരുഹൃദയരൂപം പ്രതി ി  വണ  ഭവന  
ളിൽ / eെ  ആശീർവാദമു ാകും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "കഠിനഹൃദയരായ പാപികെള / മന തിരിക്കു തിനു  
വരം / ൈവദികർക്കു ǌാൻ നല്കും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "തിരുഹൃദയഭക്തി പ്രചരി ിക്കു വരുെട നാമം / eെ  ഹൃദയ 
ിൽ ǌാൻ സൂക്ഷിക്കും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: "oൻപത് ആദയ്െവ ിയാ  തുടർ യായി / വിശു  കുർബാന 
സവ്ീകരിക്കു വർക്ക് / aവസാനം വെരയു  നിലനില്പിെ  വരം 
നല്കും" e രുളിെ യ്ത ഈേശാെയ, 

കാർ ി: പ്രാർ ിക്കാം: "വഴിയും സതയ്വും ജീവനും ǌാനാകു " 
e ം / "a വ്ാനിക്കു വരും ഭാരം വഹിക്കു വരുമായ eലല്ാവരും / 
eെ  aടുക്കൽ വരുവിൻ / ǌാൻ നി െള ആശവ്സി ിക്കാം" 
e ം / "eെ  നാമ ിൽ നി ൾ eേ ാട് aേപക്ഷിക്കു  
െതലല്ാം / ǌാൻ നി ൾക്കു തരും" e ം / aരുൾെചയ്ത ഈേശാ 
നാഥാ, a ് ǌ ളുെട പ്രാർ നകൾ ൈകെക്കാ ് / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു .  
 

സമൂ: ആേ ൻ. 
 

ലു ിനിയ 
 

കാർ ി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും വിശവ്ാസേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂെട / 
ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയേമ, ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ e  
പ്രാർ ിക്കാം. 
 

സമൂ: ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയേമ, ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
(ഓേരാ പ്രാർ നയ്ക്കും സമൂഹം ആവർ ിക്കു ). 
 

കാർ ി: കാലിെ ാഴു ിൽ പിറ ്, 33 വ രം iഹേലാക ിൽ 
ജീവി ്, കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ മരി ്, മൂ ാംദിനം uയിർെ ഴു 
േ ്, ǌ െള രക്ഷി  ഈേശാനാഥാ, ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 
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കാർ ി: ǌ ളുെട നിരവധിയായ പാപ ൾ ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണ 
െമ ം, േമലിൽ പാപ ിൽ വീഴാെത ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂ: ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയേമ, ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 

കാർ ി: പ്രകൃതിേക്ഷാഭം, തീരാേരാഗ ൾ, aപകട ൾ, ദാരിദ്രയ്ം 
iവയിൽനി ം േമാചനം നല്കി / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് 
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: നലല്കാലാവ യും സമൃ മായ വിളവുകളും നല്കി / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: eലല്ാ മനുഷയ്രും / സേഹാദരേ ഹ ിലും സഹവർ ിതവ് 
ിലും / സാധുജനാനുക യിലും വളർ വരുവാൻ aനുഗ്രഹിക്കണ 

െമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: ǌ ളുെട മക്കൾ / േ ഹ ിലും aനുസരണയിലും / ൈദവ 
ഭക്തിയിലും aധികാരാദരവിലും വളർ വരുവാൻ / aനുഗ്രഹിക്കണ 
െമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: eലല്ാ വിദയ്ാർ ിനീവിദയ്ാർ ികൾ / പഠന ിൽ 
സമർ രും / സഹപാഠികേളാടു േ ഹമു വരും / a യ്ാപകേരാട് 
ആദരവു വരുമായി വളർ വരുവാൻ / aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് 
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: ഈ െനാേവനയിൽ സംബ ി ് പ്രാർ ിക്കു  / ǌ ൾ 
ഓേരാരു രുെടയും ആവശയ് ൾ  സാധി ത ് / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

കാർ ി: പ്രാർ ിക്കാം: eെ  ഈേശാെയ, ഗാഗുൽ ാമലയിൽ / 
ര  ക ാരുെട നടുവിൽ / കുരിശിേ ൽ തൂ ിക്കിട ് / aേ  
തിരുഹൃദയം കു ാൽ കു ി റക്കെ ്, aവസാനതു ി രക്തം 
വെര ചി ി / മനുഷയ്കുലെ  രക്ഷി തിെന ഓർ ് / ǌ ൾ 
a െയ ആരാധിക്കു . ǌ ളുെട പാപ ളുെട കാഠിനയ് ാ 
ലാണ് / a ് iത്ര കേഠാരമായ പീഡകൾ സഹി ത് e ് ഓർ ് / 
ǌ ൾ െപാറുതിയേപക്ഷിക്കു . കരുണാവാരിധിയും പാപ ൾ 
െപാറുക്കു വനുമായ ൈദവേമ, aേ  സ ിധിയിൽ േകണേപക്ഷി 
ക്കു  / ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും / സവ്ർ ഭാഗയ് ിന് 
aർഹരാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. നിതയ്ം പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ 

ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.  
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സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

സമാപന പ്രാർ ന 
 

കാർ ി: േ ഹംനിറ  ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയേമ, (സമൂഹവും 
േചർ ്) aേ  തിരുമു ിൽ സാ ാംഗം പ്രണമി ് /പൂർ ഹൃദയ 
േ ാെട / a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . aേ  ദിവയ്ഹൃദയ 

ിൽ / ǌ ളുെട ആ ാക്കെള സമർ ിക്കു . കാരുണയ്വാനായ 
ഈേശാെയ, പാപ ാൽ വിരൂപമായതും / േകാപാ ിയാൽ ജവ്ലിക്കു 
തുമായ / ǌ ളുെട ഹൃദയ െള കടാക്ഷിക്കണേമ. നലല് 

ഈേശാെയ, ǌ ളുെട eലല്ാ ദുർഗുണ ളും നീ തിനും / aേ  
േ ഹശീലവും ക്ഷമയും / ക പഠിക്കു തിനുേവ  aനുഗ്രഹം നല്ക 
ണേമ. aേ  മഹതവ് ിനും ശക്തിക്കും േയാജി വിധം / a െയ 
േ ഹിക്ക ക്ക ഹൃദയം / ǌ ൾക്കു നല്കണേമ. കർ ാേവ aേ  
aന കൃപയാൽ / ǌ ളുെട പ്രാർ ന സവ്ീകരി ് / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ആരാധനയക്കു പാത്രമായ ഈേശായുെട ദിവയ് 
ഹൃദയേമ, a ് ǌ ളുെട ആവശയ് ളും ആഗ്രഹ ളും / വയ്ക്തമായി 
aറിയു വേലല്ാ. a ് ǌ ൾ ഓേരാരു േരയും / കനി ് 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ഈ െനാേവനയിൽ ǌ ൾ പ്രേതയ്കം പ്രാർ ി 
ക്കു  ആവശയ് ൾ / aേ  കൃപാകടാക്ഷ ാൽ സാധി ത ് / 
ǌ െള രക്ഷിക്കണെമ  / ǌ ൾ വിനയപുരസരം aേപക്ഷി 
ക്കു . ആേ ൻ. 
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നിതയ്സഹായ മാതാവിെ  നിതയ്നവനാൾ 
 

നിതയ്സഹായമാേത, പ്രാർഥിക്കാ ǌ ൾക്കായ്  നീ 
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ്  നീ, പ്രാർഥിക്ക േ ഹനാേഥ.  
 

നീറു  മാനസ ൾ, ആയിരമായിര ൾ 
ക ീരിൻ താഴ് വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ . 
 

േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല് കേണ നൽവര ൾ 
നിൻ ദിവയ്സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ. 

 

കാർമി: ഏ ം പരിശു യും aമേലാ വ കനയ്കയും / ǌ ളുെട മാതാ 
വുമായ മറിയേമ / നീ ǌ ളുെട നിതയ്സഹായവും / aഭയ ാനവും 
പ്രതീക്ഷയുമാകു . 
 

സമൂഹം: ǌ ൾ i ് aേ  സ ിധിയിൽ aണ ിരിക്കു . 
a  ǌ ൾക്കുേവ ി സ ാദി ിരിക്കു  / eലല്ാ ന കൾക്കായും 
ǌ ൾ ൈദവ ിനു കൃത ത aർ ിക്കു . നിതയ്സഹായ 
മാതാേവ / ǌ ൾ a െയ േ ഹിക്കു . നിര രം aേ ക്കു 
ശുശ്രൂഷ െചയ്തുെകാ ം / ǌ ളുെട ശക്തിക്കനുസൃതമായി / മ  
വെര aേ  സ ിധിയിേലക്ക്  ആനയി െകാ ം / a യുെട 
േനർക്കു  േ ഹം / ǌ ൾ പ്രകടി ി െകാ ാെമ   പ്രതി  
െചയയ്ു .  
 

കാർമി: ൈദവസ ിധിയിൽ ശക്തിയു  നിതയ്സഹായ മാതാേവ, ഈ 
ന കൾ ǌ ൾക്കായ്  നീ വാ ി രണേമ. 
 

സമൂഹം: പ്രേലാഭന ളിൽ വിജയം വരിക്കു തിനു  ശക്തിയും / 
ഈേശാമിശിഹാേയാടു  പരിപൂർണ േ ഹവും / ന രണവുംവഴി / 
a േയാടും a യുെട തിരുക്കുമാരേനാടുംകൂെട / നിതയ്മായി ജീവിക്കു 
തിന്  ǌ ൾക്ക്  iടയാകെ . 

 

കാർമി: ഓ  നിതയ്സഹായ മാതാേവ. 
 

സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ.  
 

കാർമി: മിശിഹാ കർ ാേവ / aേ  മാതാവായ മറിയ ിെ  
aേപക്ഷയാൽ / കാനായിൽവ ്  a   െവ ം വീ ാക്കിയേലല്ാ. 
iേ ാൾ നിതയ്സഹായ മാതാവിെന വണ തിനായി / iവിെട 
സേ ളി ിരിക്കു  / ഈ ൈദവജനെ  aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ǌ  
ളുെട യാചനകൾ a  സാധി തരികയും / ǌ ളുെട ആ ാർ  
മായ കൃത ത / a  സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. 
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സമൂഹം: ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ǌ ൾ ശക്തിേയറിയ a  
യുെട നാമം വിളി േപക്ഷിക്കു . a  ജീവിക്കു വെര പാലിക്കു  
വളും / മരിക്കു വെര രക്ഷിക്കു വളുമാകു വേലല്ാ. a യുെട നാമം 
eേ ാഴും / പ്രേതയ്കി  പരീക്ഷകളിലും മരണസമയ ം / ǌ ളുെട 
aധര ളിലു ായിരിക്കും. a യുെട നാമം ǌ ൾക്കു / ശക്തിയും 
ശരണവുമാകു . aനുഗൃഹീതയായ നാേഥ / ǌ ൾ a െയ വിളി 
ക്കുേ ാെഴലല്ാം / ǌ െള സഹായിക്കണേമ. a യുെട നാമം u രി 
ക്കു തുെകാ മാത്രം / ǌ ൾ തൃ രാകുകയിലല്. a ്  യഥാർഥ 

ിൽ ǌ ളുെട നിതയ്സഹായമതാവാകു െവ ്  / aനുദിന 
ജീവിത ിൽ ǌ ൾ പ്രഖയ്ാപനം െചയയ്ു താണ് .  
 

കാർമി: സകലവിധ ആവശയ് ൾക്കുംേവ ി നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ഏ ം വലിയ ശരണേ ാെട / 
ǌ ൾ a െയ വണ . ǌ ളുെട aനുദിനജീവിത ിെല 
ബു ിമു കളിൽ / aവിടുെ  സഹായം ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
പരീക്ഷകളും ദുരിത ളും / ǌ െള േകല്ശിതരാക്കു . പ്രതികൂല 
സാഹചരയ് ളും / േവദനാജനകമായ േപാരായ്മകളും / ǌ ളുെട ജീവി 
തെ  േശാകാവൃതമാക്കു . eലല്ായിട ം ǌ ൾ / കുരിശിെന 
യാണ്  aഭിമുഖീ കരിക്കു ത് . കരുണാർദ്രമായ മാതാേവ, ǌ ളിൽ 
കനിയണേമ. ǌ ളുെട സ ട ളിൽനി  / ǌ െള േമാചി ിക്ക 
ണേമ. തുടർ ം സഹിക്കാനാണ്  തിരുമനെസ ിൽ / aവ സേ ാ 
ഷേ ാടും ക്ഷമേയാടുംകൂടി സവ്ീകരിക്കാനു  ശക്തി / ǌ ൾക്കു 
നല് കണേമ. ഓ നിതയ്സഹായ മാതാേവ / ഈ വര െളാെക്കയും / 
ǌ ളുെട ന കളിൽ ആശ്രയിക്കാെത / a യുെട േ ഹ ിലും 
ശക്തിയിലും ശരണം വ െകാ ്  / ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു .  
 

കാർമി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. ǌ ളുെട പരിശു  പിതാവ്  മാർ ... 
പാ ായ്ക്കും / ǌ ളുെട പിതാക്ക ാർക്കും ൈവദികർക്കും / ഈ രാജയ് 

ിെല eലല്ാ േനതാക്ക ാർക്കും ജന ൾക്കും / വി ാനവും 
വിേവകവും നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി / ǌ ളുെട 
പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

കാർമി: eലല്ാ മനുഷയ്രും സാമൂഹിക സമാധാന ിലും മൈതകയ് 
ിലും / സേഹാദരെരേ ാെല ജീവിക്കു തിനുേവ  aനുഗ്രഹം 

നല് കണേമ. 
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി / ǌ ളുെട 
പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.  
 

കാർമി: ഈ നവനാളിൽ സംബ ിക്കു  യുവതീയുവാക്ക ാർക്കു /
പരിശു ാരൂപിയുെട സഹായ ാൽ / ത ളുെട ജീവിതാ സ് െതര 
െ ടുക്കാൻ aനുഗ്രഹം നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ...  
 

കാർമി: ഈ നവനാളിൽ സംബ ിക്കു  eലല്ാവരും / aേ  തിരു 
മനസിെനാ വ ം / ത ളുെട ആേരാഗയ്ം പരിരക്ഷിക്കു തിനും / 
േരാഗികൾ aവരുെട ആേരാഗയ്ം വീെ ടുക്കു തിനും aനുഗ്രഹം 
നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ... 
 

കാർമി: ǌ ളുെട iടയിൽനി  േവർപിരി േപായ നവനാൾ 
ഭക്തരുെടയും /eലല്ാ വിശവ്ാസികളുെടയും ആ ാക്കൾക്കു / നിതയ്വി 
ശ്രമം നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ... 
 

കാർമി: ഈ നവനാളിെ യും / iവിെട സ ിഹിതരായി  eലല്ാവ 
രുെടയും / പ്രേതയ്ക നിേയാഗ ൾക്കു / മാർഗനിർേദശവും സഹായവും 
നല് കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ... 
 

കാർമി: മൗനമായി ന െട വയ്ക്തിപരമായ പ്രാർഥനകൾ നിതയ്സ 
ഹായ മാതാവിനു സമർ ിക്കാം. 

 

കൃത താസമർ ണം 
 

കാർമി: പ്രസാദവര ിെ  നവജീവൻ ǌ ൾക്കു നല് കിയിരിക്കു  
തിനാൽ /കർ ാേവ, a   ǌ ളുെട കൃത ത സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ ǌ ളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി /aേ ക്കു 
ǌ ൾ ന ി പറയു .  
 

കാർമി: സഭയുെട കൗദാശിക ജീവിത ിൽനി  ǌ ൾക്കു 
ലഭിക്കു  / eലല്ാ ന കൾക്കുംേവ ി ǌ ളുെട കൃത ത a   
സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ... 
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കാർമി: ǌ ളുെട നവനാൾ കുടുംബ ിനു നല് കിയിരിക്കു  / 
ആധയ്ാ ികവും ഭൗതികവുമായ / eലല്ാ aനുഗ്രഹ ൾക്കുംേവ ി / 
ǌ ളുെട കൃത ത a   സവ്ീകരിക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ ǌ ളുെട മാതാവായ മറിയംവഴി /aേ ക്കു 
ǌ ൾ ന ി പറയു .  
 

കാർമി: നമുക്കു ലഭി  eലല്ാ uപകാര ൾക്കുംേവ ി / നിതയ്സഹായ 
മാതാവിനു കൃത ത aർ ിക്കാം. 

 

(aല്പസമയം മൗനമായി eലല്ാവരും കൃത ത aർ ിക്കു ). 
 

േരാഗികൾക്ക്  ആശീർവാദം 
കാർമി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ / aസവ്ാ യ്ം 
മൂലം േകല്ശിക്കു  / a യുെട ദാസെര തൃക്കൺ പാർക്കണേമ. a   
സൃ ി  ǌ ൾക്കു / ശക്തിയും ജീവനും നല് കണേമ. a െന 
സഹനംവഴി / ǌ ൾ പവിത്രീകൃതരാവുകയും / ശു രാക്കെ ടുകയും / 
a യുെട കാരുണയ് ാൽ / ǌ ൾ aതിേവഗം േരാഗവിമുക്തരാക്ക 
െ ടുകയും െചയയ്െ . ഈ യാചനകെളലല്ാം / കർ ാവീേശാമിശിഹാ 
വഴി / ǌ ൾക്കു ത രുേളണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കാർമി: (ൈകകൾ നീ ി) നി െള സംരക്ഷിക്കാൻ കർ ാവീേശാ 
മിശിഹാ നി േളാടുകൂെട u ായിരിക്കെ . നി െള പരിപാലിക്കാൻ 
aവിടു  നി ളിൽ വസിക്കെ . നി െള നയിക്കാൻ aവിടു  
നി ളുെട മു ിലും / നി െള പരിരക്ഷിക്കാൻ നി ളുെട പി ിലും / 
നി െള aനുഗ്രഹിക്കാൻ നി ളുെട മുകളിലും u ായിരിക്കെ . 
പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാവിെ യും നാമ ിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കാർമി: മറിയേ ാെടാ ം നമുക്കും ൈദവെ  തിക്കാം. 
 

സമൂഹം: eെ  ആ ാവു കർ ാവിെന മഹതവ്െ ടു . eെ  
ചി ം / eെ  രക്ഷകനായ ൈദവ ിൽ ആന ിക്കു . aവിടു  
തെ  ദാസിയുെട താ െയ തൃക്കൺ പാർ . iതാ iേ ാൾ മുതൽ / 
സകല തലമുറകളും / eെ  ഭാഗയ്വതി e  പ്രകീർ ിക്കും. ശക്ത 
നായവൻ / eനിക്കു വലിയ കാരയ് ൾ െചയ്തിരിക്കു . aവിടുെ  
നാമം പരിശു മാകു . aവിടുെ  ഭക്ത ാരുെടേമൽ / തലമുറകൾ 
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േതാറും / aവിടു  കാരുണയ്ം വർഷിക്കും. aവിടു  തെ  ഭുജം 
െകാ ്  / ശക്തി പ്രകടി ി . ഹൃദയ ിൽ aഹ രിക്കു വെര 
ചിതറി . ശക്തെര സിംഹാസന ിൽനി  താെഴ iറക്കുകയും / 
വിനീതെര uയർ കയും െചയ്തു. aവിടു  വിശക്കു വെര / വിശി  
വിഭവ ൾെകാ ്  സംതൃ രാക്കി. സ െര, െവറുംൈകേയാെട 
പറ യ . ന െട പിതാക്ക ാരായ aബ്രാഹ ിേനാടും സ തിക 
േളാടും / e േ ക്കുമായി െചയ്ത വാ ാന ിെല കാരുണയ്ം aനു രി 
െകാ ്  / aവിടു  തെ  ദാസനായ iസ്രാേയലിെന സംരക്ഷി . 

 

കാർമി. eലല്ാ തലമുറകളിലുമു  ക്രി യ്ാനികേളാട്  േചർ െകാ ്  / 
നമുക്കു മറിയെ  പ്രകീർ ിക്കുകയും / aവിടുെ  ശക്തിേയറിയ 
സംരക്ഷണ ിൽ നെ െ  സമർ ിക്കുകയും െചയയ്ാം. 
 

കാർമി. ന നിറ  മറിയേമ ... 
 

സമൂഹം: പരിശു  മറിയേമ ... 
 

കാർമി. ഈേശാമിശിഹായുെട വാ ാന ൾക്കു ǌ ൾ േയാഗയ്രാ 
കാൻ. 
 

സമൂഹം: സർേവശവ്രെ  പരിശു  മാതാേവ, ǌ ൾക്കുേവ ി aേപ 
ക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമി. നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. കർ ാവീേശാെയ a യുെട മാതാ 
വായ മറിയെ  / eേ ാഴും സഹായമരുളാൻ സ തയു  a  
യായി / a  ǌ ൾക്കു നല് കിയേലല്ാ. ആ a യുെട a ത 
ചിത്രം വണ കയും / aവളുെട മാതൃസഹായം u ാഹപൂർവം േതടു 
കയും െചയയ്ു  ǌ ൾ / a യുെട പരിത്രാണ ിെ  ഫലം e ം 
aനുഭവിക്കാൻ iടയാക്കണെമ   / നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും വാഴു 
കയും െചയയ്ു  a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
ഗാനം 

 

മറിയേമ നിെ  നിതയ്സഹായം, േതടു  ǌ ളേ . 
മക്കെളേ ാർ  നീ, ǌ ൾതൻ പ്രാർഥന  
oെക്കയും േകൾക്കണേമ. 
ഭാഗയ്വിഹീനെര, നിതയ്വും കാ ിടാൻ 
െകെല്പഴും താ ായ്  നിെ . 
നിൻ പുത്രൻ ഏല്പി , ഭാരമേത  നീ 
ǌ െള കാ ീേടെണ. 
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വിശു  യൗേസ ിതാവിേനാടു  െനാേവന 
 

കാർ ി: മനുഷയ്വർ ിെ  േനെര / കൃപയും aനുഗ്രഹവും നിറ  / 
ഈേശായുെട മാധുരയ്േമറു  ദിവയ്ഹൃദയേമ, ǌ ൾ a െയ ആരാ 
ധി  വണ . a  ǌ ൾക്കു നല്കിയി  / eലല്ാ ന കെളക്കു 
റി ം / ഏ ം തീക്ഷ്ണമായ േ ഹേ ാെട / ǌ ൾ a െയ തി 
ക്കു . സർവവ്ന സവ്രുപിയായ a െയ / ǌ ൾ പൃർ ഹൃദയ 
േ ാെട േ ഹിക്കു . ǌ ളുെട  ആവശയ് ളിൽ ǌ െള സഹാ 
യിക്കുകയും / ǌ ളുെട ആപ കളിൽ ǌ െള സംരക്ഷിക്കുകയും / 
ǌ ളുെട ദുഃഖാരി തകളിൽ ǌ െള ആശവ്സി ിക്കുകയും െചയയ്ണ 
െമ ് / eളിമേയാെട ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .  
 

സമൂഹം: കാരുണയ്വാനായ ഈേശാെയ, aേ  വളർ പിതാവായ 
വിശു  യൗേസ ിെന / ǌ ളുെട പ്രേതയ്ക മ യ് നും പിതാവു 
മായി / ǌ ൾ e പറയു . u ിഈേശാേയയും പരിശു  കനയ്കാ 
മറിയെ യും സംരക്ഷിക്കുവാൻ / ൈദവം െതരെ ടു  യൗേസ  
പിതാേവ, / ǌ ൾ a െയ വണ . തിരുക്കുടുംബെ  
കാ പരിപാലി  a ് / ǌ ൾ ഓേരാരു േരയും / ǌ ളുെട 
കുടുംബ േളയും / കാ പരിപാലിക്കണേമ. കരുണാനിധിയായ 
ൈദവേമ, / വിശു  യൗേസ ിെനേ ാെല / സതയ് ിലും നീതി 
യിലും / വിനയ ിലും വിേവക ിലും വളരുവാൻ േവ  / aനുഗ്രഹം 
ǌ ൾക്കു നല്കണേമ. aനുഗ്രഹദാതാവായ ൈദവേമ, / യൗേസ  
പിതാവുവഴി / ǌ ൾ aർ ിക്കു  ഈ പ്രാർ ന / കാരുണയ്പൂർവവ്ം 
സവ്ീകരി ്കാരുണയ്പൂർവവ്ം സവ്ീകരി ് ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
ആേ ൻ. 
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ദിവസ ിെ  പ്രാർ ന 
 

കാർ ി: തിരുക്കുടുംബ ിെ  തലവനായ വിശു  യൗേസേ , / പരി 
ശു  കനയ്കമറിയവും ഈേശാമിശിഹായും uൾെ  കുടുംബെ  / 
a ് മാതൃകാപരമായി നയിക്കുകയും / പരിപാലിക്കുകയും െചയ്തു 
വേലല്ാ. പ്രിയപിതാേവ, ǌ ളുെട കുടുംബ െള / നസ്ര ിെല തിരു 
ക്കുടുംബംേപാെല, / പര ര േ ഹ ിലും കൂ ായ്മയിലും / സഹകരണ 

ിലും സമാധാന ിലും നിലനിറു ണേമ. കുടുംബജീവിത ിെ  
ഭദ്രതയും പാവനതയും / കള െ ടു  ശക്തികളിൽനി ം / ǌ  
ളുെട ഭവന െള a ് കാ പരിപാലിക്കണേമ. വ ലപിതാേവ, 
eലല്ാ കുടുംബാംഗ ളും / ത ളുെട ചുമതലകൾ േവ വിധം ഗ്രഹി ് / 
പര രം സഹകരി ് / u മ കുടുംബജീവിതം നയിക്കു തിനു  
aനുഗ്രഹം നല്കണെമ. പ്രേതയ്കമായി / ഈ െനാേവനയിൽ ǌ ൾ 
aേപക്ഷിക്കു  aനുഗ്രഹ ൾ / aേ  വലല്ഭമായ മാ യ് യ്ം 
വഴി / ǌ ൾക്കു ലഭിക്കുമാറാകണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 
ആേ ൻ. 
 

1 സവ്ർ . 1 ന . 1 ത്രി. 
 

സമൂഹപ്രാർ ന 
 

കാർ ി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട / 
കർ ാേവ ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ e േപക്ഷിക്കാം. 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

കാർ ി: ബാലയ്ം മുതൽ aനിതരസാധാരണമായ ഹൃദയശു ത 
േയാെട / ൈദവഭക്തിയിലും വിേവക ിലും വളർ വ  / വിശു  
യൗേസ ിെനേ ാെല ǌ ളും / ൈദവഭക്തിയിലും വിേവക ിലും 
വളർ  വരുവാനു  / aനുഗ്രഹം നല്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ി 
ക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

കാർ ി: ക ാടുകളും േവദനകളും സേ ാഷപുർവവ്ം സഹി െകാ ് / 
തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർ നയിലുെട / ൈദവതിരുമു ിൽ സംപ്രീതനായ 
വിശു  യൗേസ ിതാവിെനേ ാെല / ǌ ളും തീക്ഷ്ണമായ േ ഹവും / 
പ്രാർ നാരൂപിയുമു വരായി ീരുവാനു  / aനുഗ്രഹം നൽകണ 
െമ ് / ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  



280 

 

വിശു  യൗേസ ിതാവിേനാടു  െനാേവന 

കാർ ി: മാതൃകാപരമായി ത െ  േജാലി നിർവവ്ഹി ് / തിരുക്കുടും 
ബെ  പരിപാലിക്കുകയും / െതാഴിലിെ  മാഹാ യ്ം മന ിലാ 
ക്കി രുകയും െചയ്ത / വിശു  യൗേസ ിതാവിെന aനുകരി ് / 
ǌ ളും വിശവ് തേയാെട / ǌ ളുെട കർ രംഗ ളിൽ വയ്ാപരിക്കു 
വാനു  / aനുഗ്രഹം നൽകണെമ ് / ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

കാർ ി: വിരക്തജീവിത ിലൂെട / കനയ്ാവ്രതക്കാരുെട കാവൽക്കാര 
െന ് aറിയെ ടു  / വിശു  യൗേസ ിതാവിെന aനുകരി ് / 
ǌ ളും ചാരിത്രയ്ശു ിയിൽ വളർ വരുവാനു  / aനുഗ്രഹം 
നല്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

കാർ ി: ജീവിത ിലുടനീളം eളിമേയാടുകൂടിജീവി ് / eളിമയുെട 
മാതൃകയായി ീർ  / വിശു  യൗേസ ിതാവിെന aനുകരി ് / 
ǌ ളും eളിമേയാടുകൂടി ജീവിക്കുവാനു  / aനുഗ്രഹം നല്കണെമ ് 
ǌ ൾ പ്രാ ിക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

കാർ ി: ഈേശായുെട തൃക്കര ളിൽ / മാതാവിെ  സാമീപയ് ിൽ / 
iഹേലാകവാസം െവടിയുവാനു  മഹാഭാഗയ്ം സി ി  / വിശു  
യൗേസ ിതാവിെന aനുകരി ് / ǌ ൾ ഓേരാരു ർക്കും ജീവിതാ 
യ് ിൽ നലല് മരണവും / സവ്ർ ഭാഗയ്വും ലഭിക്കു തിനു  / aനു 

ഗ്രഹം നല്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.  

സമാപന പ്രാർ ന 
 

കാർ ി: സവ്ർ ീയ സുകൃത ളാൽ സ മായ / തിരുക്കുടുംബ ിെ  
നാഥനും േനതാവുമായി / ൈദവ ാൽ പ്രേതയ്കം െതരെ ടുക്കെ  / 
മഹാ ാവായ വിശു  യൗേസേ , / ǌ ൾ ഓേരാരു രുെടയും 
കുടുംബ ളിൽ / നാഥനും േനതാവുമായി a  വാഴണേമ. ǌ ൾ 
a െയ പിതാവും / മ യ് നും മാർ ദർശിയുമായി സവ്ീകരിക്കു . 
ǌ ളുെട ആ ശരീര ളും / ǌ ൾക്കു  സമ വും / ǌ ളുെട 
ജീവനും മരണവും / aേ  വലല്ഭമായ സംരക്ഷണയിൽ / ǌ ൾ 
ഭരേമല്പിക്കു . ǌ ൾ ഓേരാരു േരയും / aേ  മക്കളായി സവ്ീക 
രിേക്കണേമ. ൈദവതിരുമന ിന് aനുേയാജയ്മാംവിധം, / തിക  
േ ഹേ ാടും uറ  വിശവ്ാസേ ാടുംകുെട / ൈദവ ിനും മനു 
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ഷയ്ർക്കും i കരമാംവിധം / ജീവിതം നയിക്കുവാൻ േവ  കൃപാ 
വരം / ǌ ൾക്കായി പ്രാപി തേരണെമ. പ്രേതയ്കമായി ഈ െനാേവ 
നയിൽ ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു  aനുഗ്രഹ ൾ / ǌ ൾക്കു 
സാധി  തരണെമ ് / ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . നിതയ്ം പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ.  
കാർ ികൻ ആശീർവ്വാദം നല്കു . 

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

വിശു  aേ ാനീസിെ  െനാേവന ... ... േപജ്  284 
വിശു  മിഖാേയൽ മാലാഖയുെട െനാേവന േപജ്  289 
വിശു  aൽ േഫാൻസാ േയാടു  െനാേവന  േപജ് 293 
പരിശു  കുർബാനയുെട ആശീർവാദം ... ... േപജ്  295 
ലദീ ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  േപജ്  299 
Syro-Malabar Holy Mass in English  Page  306 
ൈവദികർക്കുേവ ി / Prayer for priests േപജ്  373 
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം  േപജ്  375 

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

വിശു  യൂദാതേദവൂസിെ  നിതയ്നവനാൾ 
 

കാർമി: ഈേശായുെടയും (eലല്ാവരും േചർ ് ) aവിടുെ  വ ല 
മാതാവായ / പരിശു  കനയ്കാമറിയ ിെ യും ബ വും / മഹതവ് 
െ വനുമായ / വിശു  യൂദാ ശല്ീഹാെയ / ഈേശായുെട തിരുഹൃദയം 
വഴിയായി / ǌ ൾ a െയ വാഴ് ി തിക്കു . ആ തിരുഹൃദയം 
വഴിയായി / ൈദവം aേ ക്കു നല് കിയിരിക്കു  / eലല്ാ aനുഗ്രഹ 

ൾക്കായും / ǌ ൾ ൈദവ ിനു കൃത താേ ാത്ര ൾ സമർ ി 
ക്കു . ഈേശായുെട ദിവയ്ഹൃദയം വഴിയായി / ǌ ളിേലക്ക്  aനുഗ്ര 
ഹാശിസുകൾ െപാഴിക്കണെമ ്  / a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷി 
ക്കു . ǌ ളുെട വിനീതമായ പ്രാർഥനെയ / ദയേവാെട ശ്രവിേക്ക 
ണേമ. ǌ ളുെട ഏ ം നിരാശാജനകമായ കാരയ് ളിൽ / ǌ െള 
സഹായിക്കു തിനു  വരവും / ൈദവം aേ ക്കു നല് കിയിരിക്കു  
വേലല്ാ. ഓ  ǌ ളുെട ആശ്രയേമ / ǌ ളുെട സഹായ ിനു േവഗം 
വേരണേമ. ൈദവ ിെ  aനുഗ്രഹ െള / ǌ ൾ വാഴ് ി തി 
ക്കാൻ iടയാകെ . ǌ ളുെട ആയുഷ് കാലമത്രയും / ǌ ൾ 
a യുെടേനേര കൃത ത പാലിക്കുകയും / സവ്ർഗ ിൽ a  
േയാടു േചർ  / ൈദവെ  തിക്കു തിന്  iടയാകുംവെര / a  
േയാടു  ഭക്തിയിൽ വയ്ാപരിക്കുകയും െചയ്തുെകാ ാെമ ്  / a  
േയാടു ǌ ൾ വാ ാനം െചയയ്ു . ആേ ൻ.  
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കാർമി: വിശു  ശല്ീഹാെയ, 
 

സമൂഹം: പൂർണവിശവ്ാസേ ാെട / ǌ ൾ aേ  മാധയ് യ്ം 
aേപക്ഷിക്കു . 
 

കാർമി: aശരണരുെട സഹായമായ വിശു  യൂദാേയ, 
 

സമൂഹം: നിസഹായാവ യിൽ / ǌ െള സഹായിക്കണേമ. 
 

കാർമി: മരണസമയ ്  u മ മനഃ ാപംമൂലം ǌ ൾക്കു പാപ 
െ ാറുതി ലഭിക്കു തിനും / വിശു  കൂദാശകളുെട സവ്ീകരണ ിനു / 
ǌ ൾ േയാഗയ്രാകു തിനുംേവ ി. 
 

സമൂഹം: വിശു  യൂദാേയ / ǌ ൾ a േയാട്  aേപക്ഷിക്കു . 
ǌ ളുെട aേപക്ഷ േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ൈദവനീതിെയ തൃ ിെ ടു ാനും / aവിടുെ  കാരുണയ് 
പൂർവമായ നിതയ്വിധി ലഭി ാനുംേവ ി.  
 

സമൂഹം: വിശു  യൂദാേയ / ǌ ൾ a േയാട്  aേപക്ഷിക്കു . 
ǌ ളുെട aേപക്ഷ േകൾക്കണേമ.  
 

കാർമി: aനുഗൃഹീതരുെട ഗണ ിൽ ǌ ൾകൂടി uൾെ ടാനും / 
ൈദവസാ ിധയ് ിൽ നിതയ്ാന മനുഭവിക്കു തിനു / ǌ ൾക്കു 
iടവരാനുംേവ ി.  
 

സമൂഹം: വിശു  യൂദാേയ / ǌ ൾ a േയാട്  aേപക്ഷിക്കു . 
ǌ ളുെട aേപക്ഷ േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ഈേശായുെട വിശവ്  േ ഹിതനും (eലല്ാവരുംകൂടി) / 
ദാസനും / a േ ാലനുമായ വിശു  യൂദാേയ / നിരാശാജനകവും / 
aസാധയ്വുമായ കാരയ് ളുെട മധയ് നായി / തിരുസഭ a െയ 
സാർവത്രികമായി വണ കയും / aേ  സഹായം aേപക്ഷിക്കു 
കയും െചയയ്ു . ഏെറ ക െ ടു  ǌ ൾക്കുേവ ി പ്രാർഥിക്ക 
ണേമ. ആശയ  സ ർഭ ിൽ / ദൃശയ്മായ സഹായം / aതിേവഗം 
പ്രദാനം െചയയ്ു തിന്  / aേ ക്കു സംസി മായിരിക്കു  / പ്രേതയ്കാ 
നുകൂലയ്െ  വിനിേയാഗിക്കണെമ   / ǌ ൾ eളിമേയാെട a  
േയാട്  aേപക്ഷിക്കു . ǌ ളുെട eലല്ാ ആവശയ് ളിലും ക ത 
കളിലും / പ്രേതയ്കി  (ആവശയ്ം മൗനമായി പറയുക.) / സവ്ർഗ ിൽ 
നി  / സഹായവും ആശവ്ാസവും കി തിനും / a േയാടും 
മെ ലല്ാ വിശു േരാടുംകൂെട / aനവരതം ൈദവെ  തിക്കു  
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തിനും / ǌ ൾക്ക് iടയാക്കണേമ. വിശു  യൂദാേയ / ǌ ൾക്കു 
േവ ിയും / aേ  വ ിക്കുകയും / aേ  സഹായം aേപക്ഷിക്കു 
കയും െചയയ്ു  / eലല്ാവർക്കുംേവ ിയും പ്രാർഥിക്കണേമ. ആേ ൻ. 

 

കൃത താപ്രാർഥന 
 

കാർമി: ഓ  ഈേശാെയ, (eലല്ാവരുംകൂടി) a യുെട ബ വും / 
െതരെ ടുക്കെ  a േ ാലനുമായ / വിശു  യൂദാെയ / ഏേതതു 
aനുഗ്രഹ ളാലും / aവകാശ ളാലും / aല രിക്കാൻ / a   
തിരുമനസാേയാ / aവയ്ക്കായി / ഏ ം പരിശു  ത്രീതവ്െ  / aവർണ 
നീയമായ തിഗീത ളാൽ / തിക്കുകയും / aനുഗ്രഹിക്കുകയും / 
കൃത ത പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ു േവാ / ആ തിഗീത േളാ 
െടാരുമി  / ǌ ൾ aേ ക്കു ന ിപറയു . ഓ  a ത പ്രവർ ക 
നായ / വിശു  യൂദാശല്ിഹാെയ / ǌ ളുെട സ ടസമയ  
പ്രാർഥനയിൽ / മനസലി ്  / a  ത രുളിയ / aനുഗ്രഹ 
പൂർണമായ സഹായ ൾ aനു രി  / ǌ ൾ aേ ക്കു കൃത 

ത പറയു . ഈ േ ഹലക്ഷയ്വുമായി / ǌ ൾ eേ ക്കും 
aേ ക്കു കടെ ിരിക്കും. ǌ ളുെട eലല്ാ പരീക്ഷണഘ ളിലും / 
aവിടു  ǌ െള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. വിശു  യൂദാത 
േദവൂേസ / eലല്ാ ിനും വിേശഷമായി / ǌ ളുെട മരണസമയ ്  / 
aവിടു   ǌ ളുെട സമീപ ായിരിക്കുകയും / ǌ ളുെട ശത്രുക്ക 
ളിൽനി  / ǌ െള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ആേ ൻ.  
 

േരാഗികൾക്കുേവ ിയു  പ്രാർഥന 
 

കാർമി: ന െട സഹായം കർ ാവിെ  നാമ ിലാകു . 
 

സമൂഹം: ആകാശവും ഭൂമിയും സൃ ി  / കർ ാവിെ  നാമ ിൽ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, eെ  പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: eെ  നിലവിളി / aേ പക്കൽ e കയും െചയയ്െ . 
 

കാർമി: കർ ാവു നി േളാടുകൂെട. 
 

സമൂഹം: a േയാടുംകൂെട. 
 

കാർമി: സർവശക്തനായ ൈദവേമ / aേ  വിശവ്ാസികൾക്കു നിതയ്ാ 
േരാഗയ്ം പ്രദാനം െചയയ്ണേമ. ǌ ൾ aേ  കാരുണയ് ിന്  aേപ 
ക്ഷിക്കു  aേ  േരാഗികൾ / ശാരീരാേരാഗയ്ം പ്രാപി ് / a യുെട 
സഭയിൽ ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹാ വഴിയായി / aേ ക്കു 
ന ി പറയു തിനു േവഗ ിൽ iടവരു ിയരുളണേമ. 
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സമൂഹം: ആേ ൻ.  
 

കാർമി: േമരിപുത്രനും കർ ാവും േലാകരക്ഷകനുമായ ദിവയ്ഈേശാ / 
aവിടുെ  വിശു  a േ ാലനായ യൂദായുെടയും / മെ ലല്ാ വിശു  
രുെടയും / േയാഗയ്തകളും മധയ് തയും വഴിയായി / aവർക്ക്  aേ  
കരുണയും aനുഗ്രഹവും നല്കുമാറാകണേമ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
ഗാനം 

 

യൂദാെയൻ പിതാേവ, േയശുവിൻ ഭ്രാതാേവ 
േവദസാക്ഷിയായ് , ജീവൻ െവടിെ ാരു  
ധീരനാം ശല്ീഹാേയ.  
   യൂദാെയൻ ... 
 

സാധയ്മായിടാ , കാരയ് ൾെക്കാെക്കയും 
മാധയ് യ് ശക്തിയുേ ാെന നീ നിതയ്ം 
പ്രാർഥിക്ക ǌ ൾക്കായ് .  
   യൂദാെയൻ ... 

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

വിശു  മിഖാേയൽ മാലാഖയുെട െനാേവന േപജ്  289 
വിശു  aൽ േഫാൻസാ േയാടു  െനാേവന  േപജ് 293 
പരിശു  കുർബാനയുെട ആശീർവാദം ... ... േപജ്  295 
ലദീ ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  േപജ്  299 
Syro-Malabar Holy Mass in English  Page  306 
ൈവദികർക്കുേവ ി / Prayer for priests േപജ്  373 
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം  േപജ്  375 

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

 

വിശു  aേ ാനീസിെ  െനാേവന 
           

കാർമി: പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും 
നാമ ിൽ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

കാർമി: ദുഃഖിതേരയും പീഡിതേരയും ആശവ്സി ിക്കാൻ aയയ്ക്കെ  
കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ 
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കാർമി: aനുതപിക്കു  പാപികൾക്കു പാപേമാചനം നല് കാൻ ആഗ 
തനായ ക്രി േവ, ǌ ളുെട പാപ ൾ െപാറുക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ 
 

കാർമി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം: സർവശക്തനും കാരുണയ്വാനുമായ 
ൈദവേമ, a ത ൾ പ്രവർ ിക്കു വനും / ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ി 
ക്കു വനും / ൈദവന യിൽ സ നുമായ വിശു  aേ ാനീ 
സിെന / ǌ ൾെക്ക ം സഹായമരുളു  മധയ് നായി a  
നല് കിയേലല്ാ. തിരുസഭയുെട പ ിതനും / ആധയ്ാ ികഗുരുവുമായ / 
ഈ വിശു െ  േയാഗയ്തകൾവഴി / ǌ ളുെട eളിയ പ്രാർഥനകൾ 
േകൾക്കണേമ e  / നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും െചയയ്ു  / 
a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

കാർമി: ഓ! ധനയ്നായ വിശു  aേ ാനീേസ / (സമൂഹവും േചർ ്) 
ന കളുെട നിറകുടവും / eളിമയുെട ദർ ണവുമായ / a െയ ǌ ൾ 
തിക്കു . aേ  മധയ് തയാൽ / േരാഗവും മരണവും / aബ വും 

aനർഥ ളും / തി കളും ന ളും / iലല്ാതാകു െവ  ǌ ൾ 
aറിയു . ന െ  വ ക്കൾ വീെ ടുക്കു തിനും / ദുഃഖി തർക്ക് 
ആശവ്ാസവും / പാപികൾക്ക് aനുതാപവും നല് കു തിനും / കഴിവു  
aേ ക്ക് / aസാധയ്മായി o മിലല്. u ിയീേശായുെട 
വിശവ് േ ഹിതനായ വിശു  aേ ാനീേസ / a  ǌ ൾക്ക് 
e ം / തുണയും മധയ് നും uപകാരിയുമായിരിക്കണേമ. ǌ ളുെട 
ആ ീകവും ഭൗതികവുമായ സകല ആവശയ് ളും / പ്രേതയ്കി ് 
iേ ാൾ ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു  ന കൾ / (ആവശയ്ം മൗനമായി 
പറയുക.) പരമപിതാവായ ൈദവ ിെ  പക്കൽനി ് / aേ  
മാധയ് യ്ം വഴി / ǌ ൾക്കു േനടി രണേമ. ശാ നും േ ഹസ 
ർണനുമായ വിശു  aേ ാനീേസ / a വഴിയായു  aനുഗ്രഹ 
െള / ǌ ൾ e ം കൃത തേയാെട പ്രകീർ ിക്കും. ǌ ളുെട 

ആ ശരീര ളും / ǌ ൾക്കു  സകലതും / aേ ക്കു സമർ ി 
ക്കു . aേപക്ഷി ാൽ uേപക്ഷിക്കാ  വിശു  aേ ാനീേസ / 
eലല്ാവിധ വിപ കളിൽനി ം / ǌ െള കാ രക്ഷിക്കണേമ. 
ജീവിതേകല്ശ െള പ്രശാ തേയാെട േനരിടാനും / പാപ ിൽ aക 
െ ടാെത നലല് ജീവിതം നയിക്കാനും / a  ǌ െള സഹായിക്ക 
ണേമ. പ്രേലാഭന ൾ ǌ െള ദുർബലരാക്കു  നിമിഷ ളിൽ / 
ǌ ൾക്ക് a  ശക്തമായ തുണയായിരിേക്കണേമ. uദാരതയും 
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േ ഹവുമു  ഹൃദയം ǌ ൾക്കു നല് കണേമ. ǌ ൾക്കു ലഭിക്കു  
eലല്ാന കളും / ദുഃഖിതരും പാവ ളുമായ ǌ ളുെട സേഹാദര ളു 
മായി / പ വയ്ക്കാൻ  േവ  സ തയും ǌ ൾക്കു നല് കണെമ  / 
a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ. 
 

കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ ... 
 

സമൂഹം: a േവ  ആഹാരം ... 
 

കാർമി: ന നിറ  മറിയേമ സവ് ി, ... 
 

സമൂഹം: പരിശു  മറിയേമ, ത രാെ  aേ , ... 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.  
 

സമൂഹം: ആദിയിെലേപാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

സമൂഹപ്രാർഥന 
 
കാർമി: നിതയ്നായ ൈദവേമ / iവിെട സ ിഹിതരായിരിക്കു  
aേ  മക്കൾ / ഈ നവനാൾ പ്രാർഥനവഴി / ഈശവ്രൈചതനയ്ം 
നവമായുൾെക്കാ ് / വിശവ്ാസജീവിത ിൽ / പൂർേവാപരി ഊർജ 
സവ്ലരാകാൻ iടയാക്കണെമ  / ǌ ളുെട മധയ് നായ വിശു  
aേ ാനീസുവഴി / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ജീവിതപ്രതിസ ികളിൽ aച ലമായ വിശവ്ാസേ ാടും / 
തീക്ഷ് ണമായ പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂെട / ൈദവതൃക്കര ളിൽ ǌ െള 

െ  സമർ ി െകാ ് / ജീവിതെ  ൈധരയ്പൂർവം േനരിടാനു  
aനുഗ്രഹം നല് കണേമെയ  / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: വിളസമൃ ിയും െതാഴിൽ ിരതയും / വയ്ാവസായിക നീതി 
യുംവഴി / സാ ിക ഭദ്രതയും സാമൂഹയ്സമാധാനവും / ജീവിത 
സംതൃ ിയും ഏവർക്കും ലഭയ്മാകണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: െതാഴിൽ iലല്ാെതയും / ജീവിതമാർഗം കാണാെതയും uഴലു  
eലല്ാവരും / ക്രി നാഥനിൽ പ്രതയ്ാശയും ഭദ്രതയും കെ ാൻ / 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ e  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: വിവാഹജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കു  / ǌ ളുെട 
യുവതീയുവാക്കൾക്കു / ജീവിതപ ാളിെയ കെ ാനും / വിവാഹ 

ിനുേവ  മാർഗ ൾ െതളി കി ാനും / കൃപയരുളണെമ  
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: മദയ്പാന ിെ യും മയക്കുമരു ിെ യും തിക്തഫല ൾ 
നിമി ം / തകർ  കുടുംബ ൾക്കു സമാശവ്ാസവും / aവയ്ക്ക് aടിമ 
യായിരിക്കു വർക്ക് / ആ ബ ന ിൽനി  േമാചനവും നല് കണ 
േമെയ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ശാരീരിക aസുഖ ളാലും മാനസിക വയ്ഥകളാലും / ക ത 
aനുഭവിക്കു വർക്കും / ൈപശാചിക ശക്തികളുെട പ്രവർ ന ൾ 
െകാേ ാ / മ  കാരണ ൾ െകാേ ാ / ബ ന ൾക്കു വിേധയരാ 
യിരിക്കു വർക്കും / േമാചനവും സൗഖയ്വും നല് കണേമ e  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: വിദയ്ാർഥിനീവിദയ്ാർഥികൾ / ത ളുെട സമയവും കഴിവും / 
ഫലപ്രദമായി െചലവഴിക്കാനും / aതുവഴി aവർ / u മ ജീവിത 
മൂലയ് ളിൽ നി യു വരായി വളരാനും / iടയാക്കണെമ  ǌ ൾ 
പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: മരണാസ ർക്കു പ്രതയ്ാശയും / ǌ ളിൽനി  േവർപിരി 
േപായ eലല്ാവർക്കും നിതയ്സ ാനവും / പ്രദാനം െചയയ്ണേമ 

e  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ഈേശാമിശിഹായുെട വാ ാന ൾക്കു ǌ ൾ േയാഗയ്രാ 
കാൻ. 
 

സമൂഹം: വിശു  aേ ാനീേസ, ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്ക 
ണേമ. 
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കാർമി: ǌ ളുെട സ്ര ാവും രക്ഷകനുമായ ൈദവേമ / aേ  വിശവ്  
ദാസനായ വിശു  aേ ാനീസിെന / വിേശഷപുണയ് ളാലും / a  
തപ്രവർ നവര ാലും ധനയ്നാക്കു തിന് / a  തിരുവു മാ 
യേലല്ാ. aേ  കൃപാകടാക്ഷ ാൽ / ഈ വിശു െ  മാധയ് യ്ം 
വഴി / ǌ ൾ യാചിക്കു  eലല്ാ aനുഗ്രഹ ളും / ǌ ൾക്കു നല്കണ 
െമ  / സവ്ർഗ ിൽ നിതയ്മായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും െചയയ്ു  / 
a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി. 
 

സമൂഹം: ആദിയിെലേപാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ. 
 

കാർമി: കൃപാനിധിയായ ൈദവേമ / േകല്ശിതരും േരാഗാതുരരും നിസ 
ഹായരുമായ aേനകർ / aേ  ദാസനായ വിശു  aേ ാനീസിെ  
പക്കൽ ഓടിയണയു ത് / a  കാണു വേലല്ാ. aവർ ഈ വിശു 
െ  മാധയ് യ്ശക്തിവഴി / ഹൃദയസമാധാനവും ആയുരാേരാഗയ്വും 

സവ്ർഗീയന കളും പ്രാപി ് / aേ ക്കു ന ി പ്രകാശി ിക്കാൻ 
iടയാക്കണെമ  / ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
സമാപനഗാനം 

 

a തപ്രവർ ന ാൽ / സുപ്രസി നാം വിശു േന 
പാദുവായിെല aേ ാനീേസ / പാരിതിൽ കൃപ െചാരിയേണ. 
 

u ിേയ വഹി ിടു  / ധനയ്മാം കര ളാേല 
വി ിെല aനുഗ്രഹെ  / മ ിെല ം െപാഴിക്കേണ/ 

a തപ്രവർ ന ാൽ ... 
 

ജീവിത വയ്ഥകളാെല / ഭൂമിയിൽ വല ിടുേ ാർ 
നിൻ പാദാംബുജം നമി ീടാം / aൻേപാെട കൃപ െചാരിയേണ. 

a തപ്രവർ ന ാൽ ... 
------------------------------ 

 

വിശു  aൽ േഫാൻസാ േയാടു  െനാേവന  േപജ് 293 
പരിശു  കുർബാനയുെട ആശീർവാദം ... ... േപജ്  295 
ലദീ ് ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  േപജ്  299 
Syro-Malabar Holy Mass in English  Page  306 
ൈവദികർക്കുേവ ി / Prayer for priests േപജ്  373 
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം  േപജ്  375 
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വിശു  മിഖാേയൽ േറശ് മാലാഖയുെട െനാേവന 
 

ഗാനം:  മിഖാേയൽ േറശ് മാലാഖാ / പ്രാർഥിക്ക ǌ ൾക്കായ്  നീ 
 നിൻ ദാസർ ǌ ൾക്കായ്  നീ / പ്രാർഥിക്ക മിഖാേയേല. 
 

കാർമി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവേമ / ആ ീ 
യവും ശാരീരികവുമായ ന കൾക്കായി / വിശു  മിഖാേയലിെ  
മാധയ് യ്ം േതടു  ǌ ൾ / a െയ ആരാധിക്കുകയും തിക്കു 
കയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്ു . മാലാഖവൃ ളുെട േമധാവിയാ 
യിരിക്കു  വിശു  മിഖാേയേല / ൈദവസേ ശ ൾ ǌ ൾക്കു 
നല് കിെക്കാ ിരിക്കു  വിശു  ഗബ്രിേയേല / സംരക്ഷണം സദാ 
നല് കാൻ ǌ േളാെടാ മു  വിശു  റ ാേയേല / സവ്ർഗദൂതേര 
ǌ ൾ o േചർ  / ൈദവസിംഹാസന ിനു മു ിൽ നട  / 
ഈ പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷെയ ൈകെക്കാ ണേമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: വിശു  മിഖാേയൽ േറശ് മാലാഖേയ, 
 

സമൂഹം: a കാരശക്തികേളാടു  േപാരാ ിൽ / ǌ െള സഹാ 
യിക്കണേമ. 
 

കാർമി: ഈേശാമിശിഹായുെട വാ ാന ൾക്കു  ǌ ൾ േയാഗയ്രാ 
കാൻ. 
 

സമൂഹം: വിശു  മിഖാേയേല, ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമി: സാ ാെ  ശക്തിയിൽനി ം സവ്ാധീന ിൽനി ം / 
(സമൂഹവും േചർ ് ) ǌ െള വിമുക്തരാക്കണെമ ം / സാ ാനുമാ 
യു  േപാരാ ിൽ / ǌ െള സഹായിക്കാൻ / മാലാഖമാേരാട്  
a   കല്പി ി തിെന ഓർ  / ǌ െള സഹായിക്കണെമ ം / 
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . ൈദവ ിെ  രാജയ്വും നീതിയും / ഭൂമിയിൽ 
നട ാക്കു തിനു / തടസമായി നിൽക്കു  / നരകീയശക്തികേളാടു 
േപാരാടാൻ / വിശു  മിഖാേയലിെന / ǌ ളുെട മധയ് ിേലക്കു  
നല് കിയതിെന ഓർ  / ǌ ൾ ന ിപറയു . ൈദവസ ിധിയിൽ 
തി കളും കീർ ന ളും ആലപി  / ചിരംജീവികളായി ജീവി 

ക്കു  മാലാഖാമാേര / വിശു  മിഖാേയേല / ǌ ളുെട ആ ീയവും 
ഭൗതികവുമായ ആവശയ് െള / ൈദവസ ിധിയിൽ e ിക്ക 
ണെമ   / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . മുഖയ്ദൂതനായ വിശു  മിഖാേയേല / 
സവ്ർഗീയൈസനയ് ളുെട തലവനായ നായകേന / ഈ േലാക ിെല 
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a കാരശക്തികേളാടും / ൈപശാചികശക്തികേളാടുമു  േപാരാ  
ിൽ / ǌ െള സഹായിക്കണേമ. ൈദവം തെ  സാദൃശയ് ിലും 

ഛായയിലും സൃ ി  മനുഷയ്െര / പിശാചിെ  ക്രൂരഭരണ ിൽനി  
രക്ഷിക്കാൻ വേരണേമ. ǌ ളുെട പാദ ളുെട കീഴിൽ / പിശാചിെന 
aടിമെ ടു ാൻ / വിശു  മിഖാേയേല / ǌ േളാെടാ ം eേ ാഴും 
u ാകണേമ. ദു ജ വും പഴയ സർ വുമായ സാ ാെനയും / 
aവെ  കൂ കാെരയും ബ ന രാക്കി / പാതാള ിൽ ത ി 

ാഴ് ണേമ. സർവശക്തനായ ൈദവേമ / വിശു  മിഖാേയലിെ  
മാധയ് യ്ംവഴി / eലല്ാ aനുഗ്രഹ ളും ന കളും ലഭിക്കാൻ / oരുമി  
കൂടിയിരിക്കു  ǌ െള / തൃക്കൺപാർക്കണേമ. പ്രതയ്ാശയ  സ ർഭ 

ിൽ / ദൃശയ്മായ സഹായം / aതിേവഗം നല് കു തിന്  / aവിടു 
േ ക്കു ായിരിക്കു  / പ്രേതയ്കാനുകൂലയ്െ  / ǌ ൾക്കുേവ ി 
വിനിേയാഗിക്കാൻ / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  
 

കാർമി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂെട / 
വിശു  മിഖാേയേല ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ / e  
പ്രാർഥിക്കാം. 
 

സമൂഹം: വിശു  മിഖാേയേല, ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ. 
 

കാർമി: a തപ്രവർ കരായ മാലാഖമാേര / ǌ ളുെട നിേതയ്ന 
യു  യാത്രയിലും / നിതയ്തയിേലക്കു  യാത്രയിലും ǌ െള സഹാ 
യിക്കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

സമൂഹം: വിശു  മിഖാേയേല ... (ഓേരാ പ്രാർഥനയ്ക്കും ആവർ ിക്കു ). 
 

കാർമി: ൈദവീകനീതി സംരക്ഷിക്കാൻ / സദാസമയവും ജാഗരൂക 
നായിരിക്കു  വിശു  മിഖാേയേല / സാമൂഹയ്നീതിയും / ൈക്ര വ 
സാേഹാദരയ്വും സംരക്ഷിക്കാൻ / ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ   
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: സിഹം ൾ eെ  uപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ / ൈദവം തെ  
ദൂതെന aയ ്  / aവയുെട വായ്  മൂടിെക്ക ിെയ  / ദാനിേയൽ പ്രവാ 
ചകെ  വാക്കുകെള ഓർ  / ǌ ൾക്ക്  ആ ബലവും സംരക്ഷ 
ണവും നല് കണെമ   / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: മാലാഖമാരുെട a മായ വിശു  കുർബാന / േയാഗയ്ത 
േയാെട uൾെക്കാ ാനും / ആ ീയശക്തിയാൽ നിറയാനും / ൈപശാ 
ചിക ബ െള തകർക്കാനും / ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ   
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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കാർമി: ൈദവികസേ ശം വിേവചനപൂർവം തിരി റി  / ൈദവ 
ഹിതം നിറേവ ാൻ / ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ   ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

കാർമി: സകലവിധ ആവശയ് ൾക്കുംേവ ി / ൈദവസ ിധിയിൽ / 
വിശു  മിഖാേയലിെ  മാധയ് യ്ം നമുക്കു യാചിക്കാം. 
  

കാർമി: വിശു  മിഖാേയേല / (സമൂഹവും േചർ ് ) ǌ ളുെട aനു ദിന 
ജീവിത ിെല സകല ആവശയ് ൾക്കുംേവ ി / ൈദവസ ി 
ധിയിൽ മാധയ് യ്ം വഹിക്കണേമ. കുടുംബസമാധാനം ലഭിക്കു  
തിനും / േരാഗസൗഖയ്ം ലഭിക്കു തിനും / പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കു  
തിനും / പാർ ിടം u ാക്കു തിനും / േജാലി ലഭിക്കു തിനും / ആയു 
രാേരാഗയ് ൾ ലഭിക്കു തിനും / െതാഴിൽ േമഖലയിലും വയ്ാപാര 
ബ ിലും / aഭിവൃ ി േനടു തിനും / തഴക്കേദാഷ ളിൽനി  
േമാചനം ലഭിക്കു തിനും / ǌ െള സഹായിക്കണേമ. a കാരമു 
ിട  പ്രകാശം നല് കാനും / നിരാശയു ിട  പ്രതയ്ാശ 

നല് കാനും / ǌ േളാട്  i മിലല്ാ വേരാട്  ഔദാരയ്പൂർവം iടെപടു 
തിനും / നീ ǌ െള പഠി ിക്കണേമ. സവ്ീകരിക്കു തിേനക്കാൾ 

നല് കു തിലും / ആശവ്സിക്കെ ടു തിേനക്കാൾ ആശവ്സി ിക്കു  
തിലും / ശുശ്രൂഷിക്കെ ടു തിേനക്കാൾ ശുശ്രൂഷിക്കു തിലും / 
ǌ ൾ സേ ാഷം കെ െ . സവ്േദശ ം വിേദശ ം / പഠിക്കു 
വരും േജാലി െചയയ്ു വരുമായ / ǌ ളുെട കുടുംബാംഗ ൾക്കുേവ 
ിയും / മാതൃരാജയ് ിനും aതിെ  ഭരണാധികാരികൾക്കുേവ 
ിയും / പടയാളികൾക്കുേവ ിയും / മിഷണറിമാർക്കുേവ ിയും / 

ǌ ളുെട ഭവന ളിലും ആതുരാലയ ളിലും / േരാഗികളായി കിടക്കു 
വർക്കുേവ ിയും / i  യാത്രയിലായിരിക്കു വർക്കുേവ ിയും / 

i  ജ ദിനവും വിവാഹവാർഷികവും ആേഘാഷിക്കു വർക്കു 
േവ ിയും / ǌ ളുെട പ്രാർഥനാസഹായം ആഗ്രഹിക്കു  eലല്ാവർ 
ക്കുംേവ ിയും / വിദയ്ാഭയ്ാസ ിലും വിേവക ിലും / യുവതിയുവാ 
ക്കൾ വളരു തിനുേവ ിയും / ǌ ളുെട ഓേരാ രുേടയും പ്രേതയ്ക 
നിേയാഗ ൾക്കുേവ ിയും / വിശു  മിഖാേയേല / േമാക്ഷവാസിക 
ളായ സകല വിശു േരാടും ദൂത ാേരാടും േചർ ്  / ഈ പ്രാർഥ 
നകൾ / aേ  സ ിധിയിൽ ǌ ൾ സമർ ിക്കു . ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ൈദവസിംഹാസന ിൻ മു ാെക ഏ വും aടു ിരിക്കു  
വരും / ാനമു വരുമായ സവ്ർഗീയദൂതെര / ǌ ളുെട മരണ 
സമയ  / നി ൾ ǌ ൾക്കു കൂ ായിരിേക്കണേമ. ൈദവ ിെ  
നയ്ായവിധിസമയ  / ǌ െള aവിടുെ  വലതുഭാഗ  നിർ 
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ാൻ / നി ൾ ǌ ൾെക്കാ മു ാകണേമ. മനുഷയ്രുെട മു ിൽ / 
eെ  ഏ പറയു  ഏെതാരുവെനയും / ൈദവ ിെ  ദൂത ാരുെട 
മു ിൽ / മനുഷയ്പുത്രനും ഏ പറയു  നിമിഷ ിൽ / ǌ ൾ നിെ  
വലതുഭാഗ ായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണേമ. സവ്ർഗ ിൽ ǌ െള 
സവ്ീകരിക്കുകയും / ൈദവസ ിധിയിേലക്കു  ǌ െള നയിക്കുകയും 
െചയയ്ു  മാലാഖമാേരാെടാ ം / aനവരതം ൈദവെ  തി ാരാ 
ധിക്കാൻ ǌ ൾക്കിടയാകെ .  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ന െട സഹായം കർ ാവിെ  നാമ ിലാകു . 
 

സമൂഹം: ആകാശവും ഭൂമിയും സൃ ി  / കർ ാവിെ  നാമ ിൽ. 
 

കാർമി: കർ ാേവ, eെ  പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

സമൂഹം: eെ  നിലവിളി / aേ  പക്കൽ e കയും െചയയ്െ . 
 

കാർമി: കർ ാവിെ  സമാധാനം / നി േളാടുകൂെട u ായിരി ക്കെ . 
 

സമൂഹം: a േയാടുകൂെടയും u ായിരിക്കെ . 
 

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ / മനുഷയ്െര സംരക്ഷിക്കാനും / മനു 
ഷയ്ർക്കു സേ ശം നല് കാനും / a കാരശക്തികേളാടു േപാരാടാനും / 
aരൂപികളായ മാലാഖമാെര സൃ ി  സർവശക്തനായ ൈദവേമ / 
aവിടുെ  സ ിധിയിൽ ǌ ൾ സമർ ി  യാചനകൾ / a  
യുെട മഹതവ് ിനും ǌ ളുെട ന യ്ക്കും uപകരിക്കുെമ ിൽ / ബല 
ഹീനരും പാപികളുമായ ǌ ൾക്ക്  / aവ സാധി തരണേമ. ǌ  
ളുെട യാചനകളിൽ മനസലി ്  / a യുെട വ ാ  uറവയിൽ 
നി  / ǌ ൾ യാചിക്കു വെയ / ǌ ൾക്കു നല് കു തിെന 
ഓർ  / ǌ ൾ aേ ക്കു  ന ിപറയു . ǌ ൾക്കു േവ ിയും 
മ വർക്കുേവ ിയും / ǌ ൾ നട ിയ ഈ പ്രാർഥനെയ 
ഓർ  / ǌ ളുെട മനസുകളിൽ വിശവ്ാസവും പ്രതയ്ാശയും നിറ  / 
സമാധാനേ ാെടയും സേ ാഷേ ാെടയും ജീവിക്കാൻ / ǌ ൾക്കു 
വരം നല് കണേമ. ǌ ളുെട യാചനകൾ / സ്രാേ ാർ േക്രാേവ ാർ / 
ഭദ്രാസന ാർ ആധിപതയ് ൾ / ബലവ ക്കൾ രാജിതർ / നാഥകൃ 
തയ്ർ മുഖയ്ദൂതർ / ൈദവദൂത ാർ e ീ oൻപതുവൃ ം മാലാഖമാേരാട്  
േചർ  / ǌ ൾ aേ ക്കു സമർ ിക്കു . പിതാവായ ൈദവ 

ിെ  േ ഹവും / തെ  ഏകജാതെ  കൃപയും / പരിശു ാ ാ 
വിെ  സഹവാസവും / സകല വിശു രുേടയും സവ്ർഗീയദൂതരുെടയും / 
ǌ ളുെട iടവക മധയ് നായ ഈേശായുെട തിരുഹൃദയ ിെ യും 
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(... യും) മാധയ് യ്ം / eലല്ാവേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും 
eേ ാഴും eേ ക്കും.  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

ഗാനം:  ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖാ, വാനദീപേമ 
 സവ്ർഗ ിൽ പുളകമായ ഭക്തവ ലാ. 
 ആരു വി ിൽ ൈദവസമെന ലറി വീേറാെട,  
 ൈവരിനിരെയ നരക ീയിലട  ധീരാ ാ. 

 ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖാ ... 
 

 ദുരിതഭാരമറി  മനുജനല ിടുേ ാൾ,  
 നരനു ശീതള തണൽ വിരിക്കും സവ്ർഗേമഘേമ. 
 ധരയിലനവധി a ത ൾ െചയ്തിടു  നീ,  
 iരുളിൽ മർതയ്നു വഴിവിളക്കു െതളി ിടു . 

 ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖ ... 
 

 വിനയേമാെട ǌ ൾ സ ിധി േചർ ിടു ിതാ,  
 സദയമേ  ചിറകിനടിയിൽ കാ ിേടണേമ. 
 നരക സാ ാൻ ǌ െളയല ിടുേ ാൾ,  
 aഭയേമകി aന  രാജയ് ിൽ േചർ ിേടണേമ. 

 ജയ മിഖാേയൽ മാലാഖ ... 
------------------------------ 
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വിശു  aൽേഫാസാ േയാടു  െനാേവന 
 

കാർ ി: സകല ിെ യും കർ ാവായ ൈദവേമ, (സമൂഹവും േചർ ്) 
ǌ ൾ aേ  ആരാധിക്കു . a  ǌ ൾക്കു നൽകിയി  / 
eലല്ാ ന കെളക്കുറി ം / ǌ ൾ മനഃ പി ് െപാറുതി aേപക്ഷിക്കു 
കയും / iനിെയാരിക്കലും പാപം െചയയ്ുകയിെലല്  / പ്രതി  െചയയ്ു 
കയും െചയയ്ു . സർവവ്ന സവ്രുപിയായ a െയ ǌ ൾ / മുഴുഹൃദയ 
േ ാെട േ ഹിക്കു . aേ  വിശവ് ദാസിയായ aൽേഫാൻസാ 
ക്ക് / a ് നൽകിയി  സകല വിശി വര െളകുറി ം / ആ 
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കനയ്കേയാടു േചർ  െകാ ് / ǌ ൾ aേ യ്ക്ക് േ ാത്രം െചയയ്ു . 
aൽേഫാൻസാ െയ / വിശു ിയുെട മാർ ിലൂെട a  നയി തു 
േപാെല / ǌ േളയും േനർവഴി കാ ി നട ണേമ. eളിമയിലും 
വിനയ ിലും / വിശവ് തേയാെട aേ യ്ക്ക് ശുശ്രുഷ െചയ്തുെകാ ് / 
വിശു ിയിലും വിേവക ിലും വളർ വരുവാൻ / ǌ െള aനുഗ്രഹി 
ക്കണേമ. കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, aൽേഫാൻസാ വഴി ǌ ൾ 
aർ ിക്കു  ഈ പ്രാർ ന / കാരുണയ്പൂർവം സവ്ീകരി ് / ǌ െള 
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
 

കാർ ി: സഹനം േ ഹെ  aളക്കു തിനു  aളവുേകാലാണേലല്ാ. 
േരാഗ ിെ  കേഠാര േവദനകെള / സേ ാഷേ ാടും ക്ഷമേയാടും 
കൂെട സഹിക്കുവാൻ / aൽേഫാൻസാ യ്ക്ക്  aനുഗ്രഹം നല്കിയ ദിവയ് 
നാഥാ, ǌ ൾ a േയ തിക്കു . ആ ധനയ്ാ ാവിെന aനുക 
രി ് / ജീവിത േകല്ശ െള / ക്ഷമേയാടും സേ ാഷേ ാടും കൂെട 
സഹിക്കുവാൻ / ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ ം / പ്രേതയ്കമായി ഈ 
െനാേവനയിൽ / ǌ ൾ യാചിക്കു  aനുഗ്രഹവും / aേ  വിശവ്  
ദാസിവഴി / ǌ ൾക്കു നല്കുമാറാകണെമ ് aേപക്ഷിക്കു .  
 

സമൂഹം: ആേ ൻ 
 

1 സവ്ർ . 1 ന . 1 ത്രി. 
 

കാർ ി: പ്രാർ ിക്കാം: aൽേഫാൻസാ യുെട മ യ് തയാൽ / 
ആ ീയവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ / േകല്ശ ൾ aനുഭവിക്കു 
വെര / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കണേമ. aൽേഫാൻസാ യുെട 

സഹായ ാൽ / േരാഗികൾക്കു േരാഗശാ ിയും, ആ ീയവും മാനസി 
കവുമായി േകല്ശമനുഭവിക്കു വർക്ക്  / സമാശവ്ാസവും ലഭിക്കുമാറാകെ . 
aൽേഫാൻസാ െയ വിശി  പുണയ് ളാൽ / aല രിക്കുവാൻ 
തിരുമന ായ സർേവവ്ശവ്രാ, aേ  മക്കളായ ǌ ളും / ഈ േലാക 

ിൽ ജീവിക്കു  കാലമത്രയും / ആ കനയ്കേയേ ാെല / പരിശു  
രായി ജീവിക്കുവാനും / വിശവ് തേയാെട aേ യ്ക്കു / ശുശ്രുഷ െചയയ്ു 
വാനും / നിതയ്ഭാഗയ്ം പ്രാപി ് / പരേലാക ിൽ aേ  നിര രം 
തി ് വാ വാനും / aനുഗ്രഹം െചയയ്ണെമ ് / aേ  തിരുക്കുമാ 

രൻ / ഈേശാമിശിഹായുെട നാമ ിൽ / ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . 
  

സമൂഹം: ആേ ൻ 
സമാപന പ്രാർ ന 

 

കാർ ി: "iതുവെര നി ൾ / (സമൂഹവും േചർ ്) eെ  നാമ ിൽ 
o  േചാദി ി ിലല്. സതയ്ം സതയ്മായി ǌാൻ നി േളാടു പറയു : 
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നി ൾ eെ  നാമ ിൽ പിതാവിേനാടു േചാദിക്കു െതലല്ാം / 
aവൻ നി ൾക്കു തരും " (േയാഹ. 16:23-24) e രുളിെചയ്ത േ ഹം 
നിറ  ഈേശാെയ, aേ  നാമ ിൽ /  പിതാവിേനാടു ǌ ൾ 
െചയയ്ു  / ഈ aേപക്ഷയുെട ഫലം ǌ ൾക്കു ലഭിക്കുവാനിടയാക്ക 
ണേമ. ഈേശാമറിയം യൗെസേ , നി ളുെട പ്രേതയ്ക ഭക്തയായ / 
aൽേഫാൻസാ യുെട പുണയ്േയാഗയ്തകെള പരിഗണി ് / aേയാ 
ഗയ്രും പാപികളുെമ ിലും / നി ളുെട മക്കളായ ǌ െളയും / വിശു ീ 
കരി ് / സവ്ർ സൗഭാഗയ് ിന് േയാഗയ്രാക്കണെമ ം / ǌ ൾക്കി 
േ ാൾ eത്രയും ആവശയ്മായ aനുഗ്രഹ ളും / aേ  വിശവ് ദാസി 
വഴി സാധി തരണെമ ം / eത്രയും eളിമേയാടുകൂടി ǌ ൾ 
aേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ 
 

(തിരുേശഷി െകാ  ആശീർവാദം) 
------------------------------ 
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പരിശു  കുർബാനയുെട ആശീർവാദം 
 

മിശിഹാ കർ ാേവ, മാനവ രക്ഷകേന 
നരനു വിേമാചനേമകിടുവാൻ 
നരനായ്  വ  പിറ വേന.  

 മിശിഹാ കർ ാേവ ... 
 (ധൂപിക്കു ) 

 

മാലാഖമാെരാ  ǌ ൾ, പാടി കഴ്  നിെ  - 2 
പരിശു ൻ പരിശു ൻ / കർ ാേവ നീ പരിശു ൻ - 2  

 മിശിഹാ കർ ാേവ ... 
 

(മാസാദയ് െവ ിയാഴ് ചകളിൽ) 
 

ഈേശായുെട തിരുഹൃദയ ിനു പ്രതി ാജപം 
 

കാർമി: പരിശു  കുർബാനയിൽ / (സമൂഹവും േചർ ്) സതയ്മായി 
eഴു ിയിരിക്കു  ഈേശാ / ǌ ളുെട കർ ാവും ൈദവവും രക്ഷ 
കനുമായി / a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . ǌ ൾ a യുേട 
താകു . a യുേടതായി തുടരാൻ / ǌ ൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും 
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െചയയ്ു . a യുെട തിരുഹൃദയ ിന്  / ǌ െള ഓ േരാരു േരയും 
പ്രതി ിക്കു . ǌ ളുെട ഈ സമർ ണെ  / കരുണാപൂർവം 
സവ്ീകരിക്കണേമ. കർ ാേവ, a  ǌ ളുെടേമൽ വർഷി െകാ 

ിരിക്കു  / ആ ികവും ലൗകികവുമായ eലല്ാ aനുഗ്രഹ ൾക്കും / 
ǌ ൾ ഹൃദയപൂർവം ന ിപറയു . ദിവയ്നാഥാ, aേ െക്കതിരായി 
ǌ ൾ െചയ്തുേപായ / പാപ ൾെക്കലല്ാം പരിഹാരംെചയയ്ാൻ / 
ǌ ൾ ആഗ്രഹിക്കു . iനിേമൽ / aേ  തിരുമനസിന്  
aനുേയാജയ്മാംവിധം ജീവി െകാ ാെമ   / ǌ ൾ പ്രതി  
െചയയ്ു . ദിവയ്നാഥാ, iേ ാൾ aേ  തിരുസ ിധിയിൽ aണ ി 
രിക്കു  ǌ െളയും / ǌ ളുെട കുടുംബ െളയും / ആശീർവദിക്ക 
ണേമ. േരാഗികേളാടും മരണേവദന aനുഭവിക്കു വേരാടും / കരുണ 
കാണിക്കണേമ. പാപികെള മാനസാ രെ ടു കയും / ശു ീകരണ 

ല ിെല ആ ാക്കെള / േമാചി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. േ ഹരാ 
ജനായ ഈേശാ / ǌ ളുെട രാജയ്െ  / കരുണാപൂർവം കടാക്ഷിക്ക 
ണേമ. eലല്ാ aസവ് തകളിൽനി ം വിപ കളിൽനി ം / 
ǌ െള കാ െകാ ണേമ. ǌ ളുെട iടവകെയയും / iടവകയു 
മായി ബ െ വെരയും / aതിെല eലല്ാ പ്ര ാന െളയും / 
പ്രവർ കെരയും / സംരക്ഷിക്കണേമ. ǌ ളുെട ഈ പ്രതി യും 
യാചനകളും / a യുെട പ്രിയമാതാവായ / പരിശു  കനയ്കാമറിയ 

ിെ  വിമലഹൃദയംവഴി / aേ ക്കു ǌ ൾ കാഴ് ചവയ്ക്കു . 
ആേ ൻ. 
 

സമൂഹപ്രാർഥന 
 

കാർമി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട / 
കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ e േപക്ഷിക്കാം. 
 

സമൂഹം: കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. 
 

കാർമി: ǌ ളുെട മാതാവായ തിരുസഭെയ സംരക്ഷിക്കണെമ ം / 
വിവിധ രാജയ് ളിൽ മർദനമനുഭവിക്കു  സേഹാദരെര / വിേമാചി ി 
ക്കണെമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: തിരുസഭയുെട aധിപനായ മാർ ... പാ ായ്ക്കുേവ ിയും / 
ǌ ളുെട aഭിവ യ് പിതാക്ക ാർക്കുേവ ിയും / aവരുെട സഹപ്ര 
വർ കർക്കുേവ ിയും ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: വിവിധ ൈക്ര വസഭകൾ / പര രധാരണയിൽ വളരാനും / 
മതസമൂഹ ൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദം വർധിക്കാനും iടവരു ണ 
െമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
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കാർമി: വിശു രായ ൈവദികെരയും / തീക്ഷ് ണതയു  സനയ്ാസിനീ 
സനയ്ാസികെളയും / ൈചതനയ്ം നിറ  aല്മായ േപ്രഷിതേരയും / 
തിരുസഭയ്ക്കു പ്രദാനം െചയയ്ണെമ  ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: കുടുംബ ളിൽ സമാധാനം പുലർ ണെമ ം / യുവതീ 
യുവാക്കെള വിശു രായി പരിപാലിക്കണെമ ം / ǌ ൾ പ്രാർഥി 
ക്കു . 
 

കാർമി: േരാഗികൾക്കു സൗഖയ്വും / ആസ മരണർക്കു സമാധാനവും / 
ശു ീകരണ ല ിെല ആ ാക്കൾക്കു സവ്ർഗഭാഗയ്വും നല് കണ 
െമ  / ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു . 
 

കാർമി: േലാകാവസാനംവെര മനുഷയ്േരാടുകൂടി ആയിരിക്കാൻേവ ി 
പരിശു  കുർബാന ാപി  / പരമകാരുണികനായ മിശിഹാേയ / 
ഈ ബലിപീഠ ിൽ eഴു ിയിരിക്കു  / a െയ ǌ ൾ ആരാ 
ധിക്കു . (eലല്ാവരും തലകുനി ് ആചാരം െചയയ്ു ). a  
ǌ ൾക്കു നല്കിയി  സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കു മായി / 
ǌ ൾ ന ിപറയു . പാപ െളക്കുറി  പ ാ പിക്കാനും / 
aവയ്ക്കു പരിഹാരം െചയയ്ാനും ǌ െള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
ഗാനം 

 

സവ്ർഗ ിൽ നി ാഗതമാം / ജീവൻ നല് കുെമാര ം നീ 
മർതയ്നു മുക്തി പകർ രുളും / നിതയ് മേഹാ തമ ം നീ - 2 
 

  (ധൂപിക്കു ) 
മാനവെര േമാദെമാെട, നാഥെന വാഴ് ി ാടിടുവിൻ 
ൈദവ ിൻ പരിപാവനമാം / സ ിധി േചർ  വണ ിടുവിൻ - 2  

സവ്ർഗ ിൽ നി ാഗതമാം ... 
 
കാർമി: പരിശു  ശരീര ാലും / വിലേയറിയ രക്ത ാലും 
പാപ ിൻ കറകളിൽനി ം / മർതയ്നു നീ േമാചനേമകി. 
 

സമൂഹം: സകേലശാ ദിവയ്കടാക്ഷം, തൂകണേമ വ ല സുതരിൽ 
നിർമലരായ്  ജീവി ിടുവാൻ, ചി ണേമ ദിവയ്വര ൾ. 
 

(പരിശു  കുർബാനയുെട ആശീർവാദ ിനുേശഷം താെഴവരു  
ഗാനം). 
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ൈദവെ  വാഴ് ിടുവിൻ, ൈദവനാമം വാഴ് ിടുവിൻ 
ൈദവവും മനുജനുമാം, മിശിഹാ നാഥെന വാഴ് ിടുവിൻ. 
 

മിശിഹാതൻ പൂജിതമാം, തിരുനാമം വാഴ് ിടുവിൻ 
േ ഹ ി റവിടമാം, തിരുഹൃദയം വാഴ് ിടുവിൻ. 
 

പീഠ ിൽ വാണരുളും, മിശിഹാെയ വാഴ് ിടുവിൻ 
രക്ഷകനാം മിശിഹാതൻ, ദിവയ്നിണം വാഴ് ിടുവിൻ.  
 

വരനിരയാെലാളി വിതറും, ൈദവാ ാവിെന വാഴ് ിടുവിൻ 
ൈദവ ിൻ മാതാവാം, കനയ്ാേമരിെയ വാഴ് ിടുവിൻ. 
 

മറിയ ിൻ നിർമലമാം, u വം വാഴ് ിടുവിൻ 
സവ്ർഗാേരാപിത മാതാവിൻ, തിരുനാമം വാഴ് ിടുവിൻ.  
 

നിർമലയാം കനയ്കതൻ, വലല്ഭെന വാഴ് ിടുവിൻ 
സി രിലും ദൂതരിലും, ൈദവെ  വാഴ് ിടുവിൻ.  
 

ൈദവെ  വാഴ് ിടുവിൻ ... 
 

eത്രയും ദയയു  മാതാേവ 
 

eത്രയും ദയയു  മാതാേവ നിൻ 
സേ തം േതടി വരു  ǌ ൾ 
നിൻ ചാരേ ാടിയണ വെര നീ 
oരു നാളും ൈകവിടിലല്േലല്ാ താെയ - 2 
 

ശരണം ഗമി  നിൻ തൃ ാദ ിൽ 
കരുണതൻ നിറകുടമാകുമേ  
കനിേവാെട iവെര നീ കാക്കണേമ 
കനയ്കമാരുെട റാണി നീേയ.  

eത്രയും ദയയു  ... 
 

െനടുവീർ ം ക ീരും ൈകമുതലായ്  
aലയുമീ പാപികൾ തനയരേലല്ാ 
aതിരിലല്ാ നിൻ ദയാവായ് പിനിതാ 
aഭയ ിലണയു  സാധുശീലർ. 

eത്രയും ദയയു  ... 
aവതാരം െചെയ്താരു വചന ിെ  
aമലയാം aംബിേക ന പൂർേണ 
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aവനിയിൽ സുതരുെട യാചനകൾ 
aലിേവാെട േക  നി ഭയേമകൂ.  

eത്രയും ദയയു  ... 
------------------------------ 

 

Syro-Malabar Holy Mass in English  Page  306 
ൈവദികർക്കുേവ ി / Prayer for priests േപജ്  373 
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം  േപജ്  375 

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

ലദീ ്  
 

(രൂപം െവ രിക്കുേ ാൾ സുറിയാനി ഗീതം) 
 

േസല്ാേസ ദേസല് ാ - ശൂറാ - 
െതഹ് െവലൻ - ബ് െലലിയ 
വീ ാ ാ മിൻ ബീശാ uൈഹെല. 

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

കാർമി: aതയ്ു ത ളിൽ ൈദവ ിനു തി. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും / eേ ാഴും 
eേ ക്കും. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ് ) 
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ / 
a യുെട തിരുമനസ് / സവ്ർഗ ിേലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. 
ǌ ൾക്ക്  ആവശയ്മായ ആഹാരം / i  ǌ ൾക്കു തരണേമ. 
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല / ǌ  
ളുെട കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള 
പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. / ദു ാരൂപിയിൽനി  ǌ െള 
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ ാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / 
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ. 
 

     സവ്ർഗ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, / a യുെട മഹതവ് 
ാൽ / സവ്ർഗവും ഭൂമിയും നിറ ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനു 

ഷയ്രും / a  പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ / e ദ്  
േഘാഷിക്കു . 
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ലു ിനിയ 

 
കർ ാേവ, കനിയണേമ / മിശിഹാേയ, കനിയണേമ 
കർ ാേവ, ǌ ളണയ്ക്കും / പ്രാർഥന സദയം േകൾക്കണേമ. 
 

സവ്ർഗപിതാവാം സകേലശാ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ; 
നരരക്ഷകനാം മിശിഹാേയ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

ൈദവാ ാവാം സകേലശാ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ; 
പരിപാവനമാം ത്രീതവ്േമ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 

 
കർ ാവിെ  തിരുനാളുകൾക്ക്  

 
നൃപനാം മിശിഹാ കർ ാേവ, / നിതയ്പിതാവിൻ പ്രിയസൂേനാ; 
മർതയ്കുല ിൻ രക്ഷകേന, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

നരനുെട നിലവിളി േക വേന, / നരെനേ ടിയണ വേന, 
കനിവുനിറെ ാരു നലല്ിടയാ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

മർതയ്ശരീരെമടു വേന / മർദനേമ  മരി വേന, 
മഹിമയിൽ വീ മുയിർ വേന / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

പാപം പൂ ിയ നാക ിൻ / പാവനവാതിൽ തുറ വേന, 
മാനവനാശ പകർ വേന, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

aധവ്ാനി  വല വനും / ഭാരെമടു  കുഴ വനും 
സാ വ്നമരുളിയ ഗുരുനാഥാ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

മർതയ്നു േനർവഴികാ ിടുവാൻ / a ലക ി നയി ിടുവാൻ 
കൂരിരുൾ നീക്കിയുദി വേന, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

പുതിെയാരു കല്പന നല് കിടുവാൻ / പുതിെയാരു ജീവനുണർ ിടുവാൻ 
ധരണിയിൽ വ  പിറ വേന, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

ദിവയ്ശരീരം േഭാജനമായ്  / മാനവേനകിയ ൈദവസുതാ, 
കരുണാനിധിയാം കർ ാേവ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

വിനയ ിൻ തിരുദർ ണേമ, / ശാ ഗുണ ിൻ പാർ ിടേമ, 
ദുഃഖിതനൂഴിയിലാശ്രയേമ, / ദിവയ്ാനുഗ്രഹേമകണേമ. 
 

(േപജ് 303 കാണുക) 
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മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

കനയ്ാേമരീ, വിമലാംേബ / ൈദവകുമാരനു മാതാേവ, 
രക്ഷകനൂഴിയിലംബികേയ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

നിതരാം നിർമല മാതാേവ, / കറയിലല്ാെ ാരു കനയ്കേയ, 
േനർവഴികാ ം ദീപശിേഖ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

നിതയ്മേഹാ ത കനയ്കേയ, / വിേവകമതിയാം കനയ്കേയ, 
വിശ്രുതയാം സുരകനയ്കേയ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

വിശവ്ാസ ിൻ നിറകുടേമ / കാരുണയ് ിൻ നിലയനേമ, 
നീതി വിള ം ദർ ണേമ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

വി ാന ിൻ േവദികേയ, / മാനവനു വദായികേയ, 
ൈദവികമാം പനിനീർസുമേമ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

ദാവീദിൻ തിരുേഗാപുരേമ, / നിർമല ദ േഗാപുരേമ, 
െപാ ിൻ പൂമണിമ ിരേമ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

വാ ാന ിൻ േപടകേമ, / സവ്ർേലാക ിൻ ദവ്ാരകേമ, 
പുലർകാല ിൻ താരകേമ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

േരാഗമിയ വനാേരാഗയ്ം / പകരും കരുണാസാഗരേമ, 
പാപിക്കവനിയിലാശ്രയേമ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

േകഴുേ ാർക്കു നിര രമായ് / സാ വ്നമരുളും മാതാേവ, 
ക്രി ജന ിൻ പാലികേയ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

വാനവനിരയുെട രാ ീ / ബാവാ ാരുെട രാ ീ, 
ശല്ീഹ ാരുെട രാ ീ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

കനയ്കമാരുെട രാ ീ, / വ കനിരയുെട രാ ീ, 
രക്താ ിതരുെട രാ ീ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

സി ാരുെട രാ ീ, / ഭാരതസഭയുെട രാ ീ, 
aമേലാ യാം രാ ീ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

ശാ ി ജഗ ിനു നല് കും / നിതയ്വിരാജിത രാ ി, 
സവ്ർഗാേരാപിത രാ ി, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 

(േപജ് 303 കാണുക) 
 

വിശു രുെട തിരുനാളുകൾക്ക് 
 

വിശു ിവിരിയും പാതകളിൽ / ചരി നാഥനു സേ ാദം 
നിറ  പാവന ധീരാ ാ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
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ക്രൂശിതനാെയാരു ൈദവ ിൻ / പൂജിതമാം തിരുമാതൃകയാൽ 
കുരിശിൻ പാത പുണർ വേന / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

ആന ിലുമലല്ലിലും / പ്രീതി മേഹശനു േചർെ ാടുവിൽ 
നിതയ്കിരീടമണി വേന / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
  

വിനീതനായ വിശു ാ ാ / വിരി െപാ ിയ വിൺമലേര, 
നിറ  നീതി പുണർ ിടുവാൻ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

േലാകവുമതിനുെടയാശകളും / ധീരതയാർ  െവടി വേന, 
വിനയ ിൻ തിരുമാതൃകേയ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

uലകിൻ േമാഹനദീപം നീ / ധരയുെട ശാശവ്ത ലവണം നീ 
മലയിലുയർെ ാരു നഗരം നീ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

uപവാസ ിൻ പാതകളിൽ / പ്രാർഥന തീർെ ാരു ദീപവുമായ് 
പാ  കിരീടമണി വേന, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 
 

സവ്ർഗതല  മേഹാ തമാം / നിേക്ഷപ ൾ നിറ വേന, 
ചി കൾ വി ിലുയർ ിടുവാൻ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ്. 

(േപജ് 303 കാണുക) 
 

പുണയ്വതിമാരുെട തിരുനാളുകൾക്ക്   
 

വിശു ിവിരിയും പാതകളിൽ / ചരി  നാഥനു സേ ാദം 
നിറ  പാവന ധീരാ ാ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

ക്രൂശിതനാെയാരു ൈദവ ിൻ / പൂജിതമാം തിരുമാതൃകയാൽ 
കുരിശിൻ പാത പുണർ വൾ നീ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

ആന ിലുമലല്ലിലും / പ്രീതി മേഹശനു േചർെ ാടുവിൽ 
നിതയ്കിരീടമണി വൾ നീ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

വിനീതയായ വിശു ാ ാ / വിരി െപാ ിയ വി ലേര, 
നിറ  നീതി പുണർ ിടുവാൻ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

േലാകവുമതിനുെട ആശകളും / ധീരതയാർ െവടി വൾ നീ, 
വിനയ ിൻ തിരുമാതൃകേയ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

uലകിൻ േമാഹന ദീപം നീ, / ധരയുെട ശാശവ്ത ലവണം നീ, 
മലയിലുയർെ ാരു നഗരം നീ, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

uപവാസ ിൻ പാതകളിൽ / പ്രാർഥന തീർെ ാരു ദീപവുമായ്  
പാ കിരീടമണി വേള, / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
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സവ്ർഗതല  മേഹാ തമാം / നിേക്ഷപ ൾ നിറ വേള, 
ചി കൾ വി ിലുയർ ിടുവാൻ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 
 

----------------------------- 
(െപാതുവായു ത്) 

 

േലാക ിൻ പാപ ൾ താ ം / ൈദവ ിൻ േമഷേമ, നാഥാ, 
പാപം െപാറുേക്കണേമ.  
 

േലാക ിൻ പാപ ൾ താ ം / ൈദവ ിൻ േമഷേമ, നാഥാ, 
പ്രാർഥന േകൾേക്കണേമ.  
 

േലാക ിൻ പാപ ൾ താ ം / ൈദവ ിൻ േമഷേമ, നാഥാ, 
ǌ ളിൽ കനിേയണേമ.  

 

(കാർമികൻ ബലിപീഠം ധൂപിക്കുേ ാൾ) 
 

ഗാനം: മിശിഹാ കർ ാേവ, നരകുലപാലകേന, 
 ǌ ളണ ിടുമീ പ്രാർഥന തിരുമു ിൽ 
 പരിമളമിയലും ധൂപംേപാൽ ൈകെക്കാ രുേളണം. 
 

കാർമി: ആ ീയവും ശാരീരികവുമായ eലല്ാവര ളാലും / പരിശു  
കനയ്കാമറിയെ  aല രി  ൈദവേമ, ആ കനയ്കയുെട േയാഗയ്ത 
കൾ പരിഗണി  / ǌ ളുെട പ്രാർഥന സവ്ീകരിക്കണേമ. നീതിമാ 
നായ മാർ യൗേസ ിെ യും / സകല വിശു രുെടയും / സുകൃത ളും 
പ്രാർഥനകളും ǌ െള സഹായിക്കുമാറാകെ .  
 

തിരുസഭയുെട േമലധയ്ക്ഷ ാെര സംരക്ഷിക്കുകയും / aവർക്കു ഭരേമല്പി 
ക്കെ ിരിക്കു വെര വിശവ്ാസ ിൽ uറ വരും / സുകൃത ളിൽ 
തീക്ഷ് ണതയു വരുമാക്കി ീർക്കാൻ / aവെര സഹായിക്കുകയും 
െചയയ്ണേമ. 
 

പ്രേതയ്കമായി തിരുസഭയുെട aധിപനായ മാർ ... പാ ായ്ക്കു 
േവ ിയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനുമായ / േമജർ 
ആർ ്ബിഷ ് മാർ ... െമത്രാേ ാലീ ാക്കുേവ ിയും / ǌ ളുെട 
പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ .... െമത്രാനുേവ ിയും / മാർ .... 
െമത്രാെ ാലീ ായ്ക്കും ... െമത്രാനുംേവ ിയും / aവരുെട സഹപ്ര 
വർ കർക്കുേവ ിയും ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .  

 

ഈ തിരുനാളിനു കാരണഭൂതനായ (യായ) വിശു  ... െ  സുകൃത 
െളക്കുറി ്  / ആ ീയവും ശാരീരികവുമായ eലല്ാ സഹായ ളും 

നല് കി ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. (ഈ തിരുനാൾ നട വ 
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െരയും aവരുെട കുടുംബാംഗ െളയും ആശീർവദിക്കണേമ). പിതാവും 
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(കാർമികൻ ജന െള വിശു  ജലം തളിക്കു ). 
 

ഗാനം 
കർ ാവിെ  തിരുനാളുകൾക്ക്  

 

കനിെവാടു നരെന സൃ ി ; / കുരിശാലവെന രക്ഷി ; 
സവ്ർഗവുമവനു തുറ രുളി. (2) 
 

ആരഖിേലശാ വർണിക്കും / ചിതമായ്  നി െട കാരുണയ്ം 
നി ലമേ  ന കളും. (2) 
 

aേനവ്ഷി ിൻ കെ ം; / മു വനു തുറക്കു ; 
േചാദി വനു ലഭിക്കു . (2) 
 

കർ ാേവ, നിൻ വാതിൽക്കൽ / പാപികൾ മു ിവിളിക്കുേ ാൾ 
സദയം വാതിൽ തുറക്കണേമ. (2) 

 

മാതാവിെ  തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

aമേലാ വയാം മാതാേവ-നിൻ / പാവന പാദം േചരു ; 
കനകാലയേമ, കനയ്ാംേബ / പരേലാക ിൻ വാതിൽ നീ. 
 

കദനം തി ിയിതാ ǌ ൾ-നിറ / ക കേളാെട േകഴു ; 
കരുണ നിറെ ാരു നാേഥ, നീ / വിരെവാടു തൃക്കൺപാർക്കണേമ. 
 

നിതയ്മേനാഹര സൗഭാഗയ്ം-നിൻ / സുതനുെട കനിവാൽ േനടീടാൻ 
സുതവ ലയാം മാതാേവ / പ്രാർഥിക്കണേമ ǌ ൾക്കായ് . 

 

മ  വിശു രുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

േലാക ിൻ വഴികളിലുഴലാെത / പാപ ിൻ പാതകൾ പുണരാെത 
ൈദവ ിൻ പരിമളപൂവനിയിൽ / പനിമലരായ്  വെ ാരു പുണയ്ാ ാ. 
മാമലേമലുയരും നഗരം നീ / േമാഹനമാം നിർമല ദീപം നീ; 
ധരയിേ ൽ മർതയ്നു മാതൃക നീ / വിനയെമാേട വ നമരുളു . 
 

കർ ാവിെ  തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

കാർമി: a യിൽ aഭയം േതടു വെര aനുഗ്രഹിക്കു  / കാരുണയ് 
വാനായ കർ ാേവ, / a യുെട കൃപയുെട വാതിൽക്കൽ മു ിവിളി 
ക്കു  / പാപികളായ ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ. നിർമല ഹൃദ 
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യേ ാടും പരിശു  മനഃസാക്ഷിേയാടുംകൂെട / a െയ ശുശ്രൂഷി 
ക്കാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. a യുെട തിരുമനസിനു 
േയാജി വിധ ിൽ / ǌ ളുെട u ി കാരയ്ം സാധി ത െകാ ്  / 
ǌ െളയും ǌ ളുെട കുടുംബാംഗ െളയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹി 
ക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

വിശു രുെട തിരുനാളുകൾക്ക്  
 

കാർമി: a തകരമായ വര ളാൽ / വിശു െര aല രിക്കാൻ 
തിരുവു മായ ൈദവേമ, / ǌ ൾക്കുേവ ി പ്രാർഥിക്കു  വിശു  ... 
െ  സുകൃത ൾ പരിഗണി െകാ ്  / ǌ ളുെട ആവശയ് ളിൽ 
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. a യുെട തിരുമനസിനു േയാജി വിധ 

ിൽ / ǌ ളുെട u ി കാരയ്ം സാധി ത െകാ ്  / ǌ െളയും 
ǌ ളുെട കുടുംബാംഗ െളയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കണേമ. 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ. 
 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

(കാർമികൻ ജന െള തിരുേശഷി െകാ ് ആശിർവദിക്കു ). 
 

സമാപനഗാനം 
 

ǌാെനൻ നാഥെന വാഴ്  / േമാദം പൂ  പുകഴ് ; 
eളിെയാരു ദാസിെയ നിഖിേലശൻ /കനിെവാടു തൃക്കൺ പാർ േലല്ാ. 
 

രക്ഷകനലിവു നിറെ ിൽ / ദിവയ്വര ൾ െചാരി തിനാൽ 
i തുട ി തലമുറകൾ / വാഴ് ിടുെമെ  നിര രമായ് . 
 

ഭക്തജന ിനു സകേലശൻ / നിതയ്മനുഗ്രഹമരുളു ; 
ഗർവിതനപജയേമ  / ബലെമാടു വിജയം േനടു . 
 

eളിയ ജനെ  വളർ ; / ബലമു വെര ാഴ് ;  
ധനികർെക്കാ ം നല് കാെത / പശിയു വെര േപാ . 
 

aബ്രാമിെനാടും തനയെരാടും / പേ  െചെയ്താരു വാ ാനം 
ൈദവം കരുണെയാേടാർ േലല്ാ / തുണയിേസ്രലിനു െചയ്തേലല്ാ. 

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

ൈവദികർക്കുേവ ി / Prayer for priests േപജ്  373 
ൈദവാലയ സംവിധാനം - വിശദീകരണം  േപജ്  375 

---------------------------- 
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THE SYROTHE SYRO--MALABAR HOLY QURBANAMALABAR 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 pro-
cession. The servers stand on both sides of the celebrant. The Gos-
pel is placed at the left side on the altar. The celebrant after bow-
ing to the altar, goes to the bema and begin the Holy Qurbana.)  

 

SONG 
 

കാർമി:  
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ, / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ 
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം, / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം. 

 

സമുഹം:  
aനുര ിതരായ് ീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം 
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം. 

    a ാ െ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: aതയ്ു തമാം സവ്ർേലാക ിൽ / സർേവശനു തിഗീതം.  
 

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല ം മർ യ്നു ശാ ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ ക്കും.  
 

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   ….. Page 308 
Season of Annunciation ….. Page 308 
Feast / Season of Nativity ….. Page 309 

Season of Epiphany  ….. Page 311 

Season of Lent   ….. Page 312 
Season of Resurrection  ….. Page 313 
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Season of the Apostles …  Page 314 

Season of Growth of the Church (Kaitha) Page 315 

Periods of Elijah, Cross & Moses        Page 316 
Period of Dedication of the Church  Page 317 
Memorial of the dead  Page 318 

 

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 319) 
 

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 sal-
vation 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 319) 
 

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 divin-
ity 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 319) 
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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 319) 
 

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 con-
trite 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 319) 
 

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 be-
loved Son / for the renewal of mankind. Strengthen us to cele-
brate 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 319) 
 

 

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 Pen-
tecost, 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 to-
gether 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 319) 
 
 

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 319) 
 

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 ref-
uge 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 319) 
 
 

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 319) 
 
 

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 sa-
cred mysteries / in their remembrance in Jesus Christ, for the sal-
vation 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 കർ ാേവ / നിെ  വണ ി നമിക്കു  
 ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ  നമി  പുകഴ് . 
 

 മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ / മു ാനം നീയരുളു  
 aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- / മരക്ഷയുേമകു .  
 

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: ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, / സർവരുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ 
  eെ ം ജീവിക്കും, /  സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ. 

ALL: പരിപാവനനാം സർേവശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന 
 പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ. 

 

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 liv-
ing 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 na-
ture. 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 324) 

 

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 atten-
tively. 
 

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: aംബരമനവരതം, / ൈദവമഹതവ്െ , വാഴ് ി ാടു . 
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, / ഹാേലലൂയാ ഗീതികളാൽ 
  കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൻ / നിർമലമാകുമനു രണം,  
  െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ. 

 

കാർമി: തൻകരവിരുതേലല്ാ, വാനവിതാന ൾ, uദ്േഘാഷിക്കു .  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ... 
 

കാർമി: പകലുകൾ പകലുകേളാ, ടവിരതമവിടുെ , പുകളുരെചയയ്ു .  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ... 
 

കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും തിയു ാകെ .  
 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ... 
 



323 

 

Syro-Malabar Holy Mass in English 

കാർമി: ആദിയിെലേ ാെല, iേ ാഴുെമേ ാഴും,  
 eേ ക്കും ആേ ൻ.  

 

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ... 
 

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 com-
mandments. 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 പാടീടുേ ൻ, ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ. 
 

നേലല്ാരാശയെമൻമനതാരിൽ, / വ  നിറ  തുളു ീടു  
 

രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന / മധുവായ്  ǌാനെതാഴുക്കീടെ . 
 

ഏ മനുഗ്രഹപൂരിതനാം കവി / തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ. 
 

താതനുമതുേപാൽ സുതനും / പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ . 
 

ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ  ആേ ൻ. 
 

ഹാേലലൂയാ പാടീടുേ ൻ, 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. 
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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 ….. Page 327 
Feast / Season of Nativity ….. Page 328 

Season of Epiphany  ….. Page 329 

Season of Lent   ….. Page 330 
Season of Resurrection  ….. Page 331 

Season of the Apostles  ….. Page 332 
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 Season of Growth of the Church Page 333 

Periods of Elijah, Cross & Moses      Page 335 
Period of Dedication of the Church Page 336 
Memorial of the dead  ….. Page 337 

 
 

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 An-
nunciation. 
 

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 human-
ity / 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 Fa-
ther, to the Son and to the Holy Spirit. 
 

ALL: Lord our God, we commend ourselves to You. 
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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 338) 

 
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 in-
carnation of Your beloved Son. 
 

SER: O God, You opened to us the doors of heaven / by de-
stroying 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 Fa-
ther, 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 Incarna-
tion / to have Christ manifest Himself in our thoughts and deeds. 
The Lord of all, forever.  
 

ALL: Amen 
(See Page 338) 

 

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 Bap-
tist / 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 Fa-
ther, 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 bap-
tism / 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 sea-
son 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 338) 

 
 

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 cour-
age / 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 bish-
ops / to lead us in the path of prayer and penance. Let us pray. 



331 

 

Syro-Malabar Holy Mass in English 
 

SER: Let us commend ourselves and one another / to the Fa-
ther, 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 ob-
tain 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 338) 

 
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 Qur-
bana / 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 Fa-
ther, 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 suf-
fering / so that we may also be partakers of Your glorious resur-
rection. 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 338) 

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 bish-
ops / 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 sacra-
ments / 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 apos-
tles / 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 Fa-
ther, 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 com-
munity / in the same way You have given the apostles the Gos-
pel / 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 338) 

 
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 missionar-
ies 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 / accord-
ing 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 Fa-
ther, 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 ser-
vice in the Church / and give you glory with holiness and zeal. 
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The Lord of all, forever.  
 

ALL: Amen 
 

(See Page 338) 
 
 

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 supe-
riors / 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 strength-
ened Your beloved disciples who were terrified. Enable us to joy-
fully 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 as-
semble 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 Fa-
ther, 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 338) 

 

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 suc-
cessors of the apostles / in leading the Church safe / to the heav-
enly Jerusalem. Let us pray.  
 

SER: Lord, You love Your Church / and offer Yourself a sacri-
fice / to make her Your pure and most chaste spouse. Let us pray.  
 

SER: Lord, You invited us to take our crosses daily and to fol-
low 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 salva-
tion / and the harbor of peace / so that all people may find ever-
lasting 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 re-
main one with the Father / in the love of the Holy Spirit. Grant us 
the grace of perseverance / as we are awaiting a life of everlast-
ing joy. The Lord of all, forever.  
 

ALL: Amen 
(See Page 338) 

 

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 de-
parted brother (sister) / who became worthy of heaven through 
baptism. Let us Pray.  
 

SER: Bless our brothers and sisters, who are experiencing sor-
row 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 res-
urrection, be made worthy to participate / in the glory of the res-
urrection 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 judg-
ment / 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 Fa-
ther, 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 fol-
lowing 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 con-
ferred / 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 min-
ister 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 jus-
tice, 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 devot-
edly. 
 

HYMN OF THE MYSTRIES 
 

(Offertory collection is taken at this time.  
All sit during collection) 

 

കർ ാവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെ . 
 

മിശിഹാ കർ ാവിൻ, തിരുെമയ്  നിണവുമിതാ 
പാവന ബലിപീേഠ, േ ഹഭയ േളാടണയുകനാ 
മഖിലരുെമാ ായ്  സ ിധിയിൽ 
വാനവനിരെയാടു േചർേ വം,  
പാടാം ൈദവം പരിശു ൻ 
പരിശു ൻ, നിതയ്ം പരിശു ൻ. 
 

ദരിദ്രർ ഭക്ഷി  തൃ രാകും 
 

മിശിഹാ കർ ാവിൻ ... 
 

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 341 
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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 for-
ever.  
 

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 / thanksgiv-
ing 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 and St. Joseph the Righteous, 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 cele-
brate 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 
 

aനു രണ ഗീതം 
 

കാർമി: താതനുമതുേപാലാ ജനും ദിവയ്, റൂഹായ്ക്കും തിെയ ം 
 ൈദവാംബികേയയും, മാർ യൗേസ ിെനയും 
 സാദരേമാർ ീടാം, പാവനമീബലിയിൽ. 

 

സമൂഹം: ആദിയിേലേ ാൽ, eെ േ ക്കും ആേ നാേ ൻ 
  സുതനുെട േപ്രഷിതേര, ഏകജേ ഹിതേര 
  ശാ ി ലഭി ിടുവാൻ, നി ൾ പ്രാർഥി ിൻ.  

 

കാർമി: സർവരുെമാ ായ്  പാടീടെ , ആേ നാേ ൻ 
 മാർേ ാ ാെയയും, നിണസാക്ഷികെളയും 
 സൽക്കർമികേളയും, ബലിയിതിേലാർ ീടാം. 

 

സമൂഹം: ന െട കൂെട ബലവാനാകും, കർ ാെവ േ ക്കും 
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 രാജാവാം ൈദവം, നേ ാെടാെ ം 
 യാേക്കാബിൻ ൈദവം, ന െട തുണെയ ം. 
 

കാർമി: െചറിയവെരലല്ാം വലിയവെരാ ം, കാ വസിക്കു  
 മൃതെരലല്ാരും നിൻ, മഹിേതാ ാന ിൽ 
 ശരണം േതടു , u ിതരായിടുവാൻ. 
 

സമൂഹം: തിരുസ ിധിയിൽ ഹൃദയഗത ൾ, 
 െചാരിയുവിെനെ േ ക്കും 
 േനാ ം പ്രാർഥനയും, പ ാ ാപവുമായി 
 ത്രീതവ്െ  േമാദാൽ, നിതയ്ം വാഴ് ീടാം. 
 

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 pu-
rity. 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 al-
mighty, 
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 suf-
fered 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 everlast-
ing. 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 re-
member 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 / salva-
tion 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 sacri-
fice / 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 cele-
brant 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 myster-
ies 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 de-
votedly / 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 liv-
ing 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 കർ ാവിൻ കൃപയും / ൈദവപിതാവിൻ േ ഹമതും  
റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ, + / നേ ാെടാ ാകെ . 

 

സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി:  uയര ളിേലക്കുയരെ , / ഹൃദയവികാര വിചാര ൾ 
 uയര ളിേലക്കുയരെ  / ഹൃദയവികാര വിചാര ൾ.  

 

സമൂഹം: പൂർവപിതാവാമബ്രാഹം  
iസഹാക്ക് ,യാേക്കാെബ ിവർതൻ 
ൈദവേമ, നിതയ്ം ആരാധയ്ൻ, / രാജാേവ, നിൻ സ ിധിയിൽ. 
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കാർമി: aഖി ലചരാചരകർ ാവാം  
ൈദവ ിനു ബലിയർ ി . 
 

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 im-
mense 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) o ായ്  u സവ്ര ിലവർ 
 തിരുസ ിധിയിൽ aനവരതം, / തിഗീത ൾ പാടു  (2). 

 

സമൂഹം:  ൈദവം നിതയ്മഹതവ് ിൽ / കർ ാെവ ം പരിശു ൻ,  
ബലവാനീശൻ പരിശു ൻ / മ ം വി ം നിറയു ,  
മ വനവനുെട മഹിമകളാൽ / u തവീഥിയിേലാശാന,  
ദാവീദിൻ സുതേനാശാന / കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ,  
വ വനും യുഗരാജാവായ്  / വീ ം വരുേവാനും ധനയ്ൻ, 
u തവീഥിയിേലാശാന, 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 pro-
claim 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. Eter-
nal 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 off-
spring 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 to-
wards 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 com-
manded 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 sin-
ners / enlightened our minds / defeated our enemies / and glori-
fied our frail nature by Your immense grace. 
 

CEL: We give You glory and honor / thanksgiving and adora-
tion / 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 Catho-
lic 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, mar-
tyrs / 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 ser-
vant / 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 Fa-
thers 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 confes-
sors / doctors and bishops / priests and deacons / and all the chil-
dren 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. 
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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 glo-
rious and ineffable plan for our salvation. We offer You thanks-
giving with joy and hope / in Your Church redeemed by / the pre-
cious 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 life-
giving bread / has come down from heaven / and gives life to the 
whole world. Whoever eats this bread will not die, but will re-
ceive remission of sins, attain salvation, and live forever.  
 

(BELL) 
SONG  

 

ഗായകർ: ǌാൻ സവ്ർഗ ിൽനി ിറ ിയ ജീവനു  a മാകു . 
സമൂഹം: രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയി , ദിവയ്രഹസയ്മിതാ:  

സവ്ർഗ ിൽനി ാഗതമാം, ജീവൻ നല് കിടുമ ം ǌാൻ; 
േ ഹെമാെടെ  ൈകെക്കാൾേവാ-, 
െന ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും; േനടുമവൻ, സവ്ർഗം നി യമായ് . 
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ഗായകർ: നിെ  തിരുവി ം നിറേവ  ശുശ്രൂഷക ാർ 
സമൂഹം: േക്രാേവ സ്രാേ ാരു ത ദൂത ാർ / ബലിപീഠ ി ൽ,  

ആദരേവാെട നില്ക്കു ; / ഭയഭക്തിെയാെട േനാക്കു ; 
പാപകട ൾ േപാക്കിടുവാൻ / കർ ാവിൻ െമയ്  വിഭജിക്കും 
ൈവദികെന വീക്ഷി ീടു . 

 

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 myster-
ies / with true faith in your name. Through Your great fa-
vor 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 di-
vine 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 fol-
lowing 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 for-
giveness. 
 

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 resurrec-
tion 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 glori-
ous is Your name. For, You did not deal with us in accor-
dance 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 of-
fences 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 ex-
tended) 
 

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 Mer-
ciful 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 cele-
brant 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, re-
cites 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 re-
ceive 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 forgive-
ness of sins and eternal life. 
 

(The people receive Holy Communion) 
 
 

(After the Holy Communion the celebrant says the follow-
ing prayer.) 
 

CEL: Christ, our Lord / hope of mankind / let not the holy Body 
and the precious Blood that we have received / result in our judg-
ment and condemnation. Rather, may they obtain for us remis-
sion 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, for-
give our debts in Your mercy! Blessed be this gift from on high! 
In Your mercy, may all of us be found worthy / to offer thanks-
giving / 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   ….. Page 362 
Season of Annunciation ….. Page 364 
Feast / Season of Nativity ….. Page 365 

Season of Epiphany  ….. Page 366 

Season of Lent   ….. Page 367 
Season of Resurrection  ….. Page 367 
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Season of the Apostles  ….. Page 368 

Season of Growth of the Church Page 369 

Periods of Elijah, Cross & Moses      Page 370 
Period of Dedication of the Church Page 370 
Memorial of the dead  ….. Page 371 

 

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 par-
take in these holy mysteries You have given us / and to sing con-
stantly 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 forgive-
ness 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 glori-
ous, 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 di-
vine mysteries. May He make us worthy of the glory of His king-
dom / eternal happiness with His holy angels / and joy in His di-
vine 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 372) 
 

(OR SING THE FOLLOWING SONG) 
 

കാർമി: കർ ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്  / ദിവയ്ാ ാവിൻ ദാന ൾ  
േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / വിരെവാടു ന ിൽ വർഷി . 
 

സവ്ർേലാക ിൻ മഹിമയ്ക്കായ്  / ൈദവം നെ  വിളി േലല്ാ 
aക്ഷയസൗഭഗമാർ ിടുവാൻ / ൈദവം നെ  നയി േലല്ാ.  
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സമൂഹം: ആേ ൻ. 
 

കാർമി: ജീവൻ നല് കും ൈദവികമാം / ശു ിെയഴു  രഹസയ് ൾ 
ൈകെക്കാ വരാമഖിലരിലും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെ . 
 

കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം / സംരക്ഷിതരായ് ീരെ  
മുദ്രിതരായിഭവിക്കെ  + / iേ ാഴുെമേ ാഴുെമേ ക്കും. 

 

സമൂഹം. ആേ ൻ.     (See Page 372) 
 

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 372) 

 

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 like-
ness 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 sanc-
tify and make you holy / during this season of Annunciation. 
Now, + always and forever. 
 

ALL:  Amen.  
 

(See Page 372) 
 

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 Je-
sus / 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 ena-
bling 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 re-
ceive 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 see-
ing your good deeds. May the Lord bless you and your dear ones, 
and the entire world. Now, + always and forever. 
 

ALL:  Amen.  
(See Page 372) 

 
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 bap-
tism. We thank You for Your infinite mercy / for making us par-
ticipate 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 ele-
vates 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, + al-
ways and forever. 
 

ALL:  Amen.  
 

(See Page 372) 
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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 scrip-
tures / and eternal life through the divine mysteries. Enable us to 
give You thanks / to walk faithfully in the path of Your com-
mandments / 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 king-
dom / 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 372) 

 

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 resurrec-
tion. You have liberated us from the debts of sin / and have de-
feated 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 chil-
dren. May He bless us to grow in faith / remembering the prom-
ise / 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 for-
ever. 
 

ALL:  Amen.  
 

(See Page 372) 
 

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 di-
vine will / and proclaimers of His word throughout the world. 
May the grace of our Lord Jesus Christ / the love of God the Fa-
ther / and the communion of the Holy Spirit be with you all. 
Now, + always and forever. 
 

ALL:  Amen.  
(See Page 372) 

 

SEASON OF THE GROWTH OF THE CHURCH (KAITHA) 
 

CEL: Lord our God / we give You thanks for making us partak-
ers 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 pro-
duce good fruits in love. The Lord of all, forever. 
 

ALL:  Amen.  
 

CEL: Blessed be Christ the Savior and Lord / who made us par-
takers 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 com-
munion of the Holy Spirit be with you all. Now, + always and 
forever. 
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ALL:  Amen.  
(See Page 372) 

 

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 lib-
eration from sin / and to participate in the divine mysteries. We 
give You glory, honor, thanksgiving, and adoration / for strength-
ening 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, for-
ever. 
 

ALL:  Amen.  
 

CEL: Blessed be the Lord in the Church / who has made us par-
takers 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 for-
ever. 
 

ALL:  Amen.  
(See Page 372) 

 
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 



371 

 

Syro-Malabar Holy Mass in English 

have made us privileged to gather in this sacred house / to wor-
ship 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 com-
ing 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 372) 

 
MEMORIAL OF THE DEAD  

 

CEL: Lord our God, in Your mercy / You made us mortals wor-
thy 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 liber-
ated 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 re-
ceive 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 par-
ticipated 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, പ്രാർഥിക്കാ ǌ ൾക്കായ്  നീ 
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ്  നീ, പ്രാർഥിക്ക േ ഹനാേഥ.  
 

നീറു  മാനസ ൾ, ആയിരമായിര ൾ 
ക ീരിൻ താഴ് വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ . 
 

േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല് കേണ നൽവര ൾ 
നിൻ ദിവയ്സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ. 

 

  നിതയ്സഹായമാേത ... 
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Prayer for Priests 

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 of-
fer 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 sancti-
fied 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 protec-
tion / and lead them ever to the highest priestly sanctity. Amen. 
 

ൈവദികർക്കുേവ ിയുളള പ്രാർഥന 
 

കാർമി: നിതയ്പുേരാഹിതനായ ഈേശാ, (സമൂഹവും േചർ  തുട 
രു ). aേ  ദാസ ാരായ ൈവദികർക്ക് / യാെതാരാപ ം 
വരാെത / aേ  തിരുഹൃദയ ിൽ aഭയം നല് കണേമ. aേ  
പരിശു മായ ശരീരെ  / ദിവസം േതാറും eടുക്കു  aവരുെട 



374 

 

ൈവദികർക്കുേവ ി പ്രാർഥന  

കര െള / മലിനമാകാെത കാക്കണേമ. aേ  വിലേയറിയ തിരുര 
ക്ത ാൽ / നനയു  aവരുെട നാവുകെള / നിർമലമായി കാ െകാ 
ണേമ. േശ്ര മായ aേ  പൗേരാഹിതയ് ിെ  / മഹനീയമുദ്ര 

പതി ിരിക്കു  aവരുെട ഹൃദയ െള / േലാകവ ക്കളിൽനി ് 
aക ണേമ.  
 

     a േയാടു കൂെടയായിരിക്കാനും / വചനം പ്രേഘാഷിക്കാനും / 
തി െയ െചറുക്കാനും / aവർ സദാu കരാകെ . a യുെട മഹതവ് 

ിനുേവ ിയു  aവരുെട പ്രയ ൾ / ഫലസമൃ മായി ഭവി 
ക്കെ . aവരുെട ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കു വർ / iഹ ിൽ aവരുെട ആന 
വും ആശവ്ാസവും / പര ിൽ നിതയ്സൗഭാഗയ് ിെ  മകുടവുമാ 

യി ീരെ .  
 

     േലാകരക്ഷകനായ ഈേശാ, aേ  പുേരാഹിതെരയും / ൈവദിക 
ശുശ്രൂഷകെരയും / ശു ീകരിക്കണേമ. കർ ാേവ, a യുെട സഭയ്ക്ക് / 
വിശു രായ ൈവദികെരയും / സനയ്ാസിനീ-സനയ്ാസികെളയും / 
aല്മായ േപ്രഷിതെരയും / പ്രദാനം െചയയ്ണേമ. 
 

ൈവദികരുെട രാ ിയായ മറിയേമ, ൈവദികർക്കുേവ ി പ്രാർഥി 
ക്കണേമ. 
വിശു  aൽ േഫാൻസാേ , സനയ് ർക്കുേവ ി പ്രാർഥിക്കണേമ. 
തിരുക്കുടുംബേമ, ǌ ളുെട കുടുംബ െള നിർമലമായി കാക്കണേമ. 
 

(aെലല് ിൽ ഗാനം) 
(രീതി: നരരക്ഷകനാം മിശിഹാേയ / തൂൈയ) 

 

നിതയ്പുേരാഹിതനീേശാ നിൻ / ൈവദികെര പാലിക്കണേമ 
പാവന ജീവിത പാതകളിൽ / സ തമവെര നയിക്കണേമ. 
 

ചി കൾ വാക്കുകൾ െചയ്തികളിൽ / ന യിെല ം മുേ റാൻ 
തി കൾ ദൂെര aക ിടുവാൻ / നൽവരേമകി നയിക്കണേമ. 
 

സാ ാൻ നിറയും ൈവരെമാെട / നിർദയമവെരയല േ ാൾ 
നാഥാ നിൻ തിരുഹൃദയ ിൻ / വാതിലവർക്കു തുറക്കണേമ. 
 

േജാലികെളലല്ാം തീർെ ാടുവിൽ / നിൻതിരുസ ിധിയണയുേ ാൾ 
സദയമവർക്കു സനാതനമാം / നിതയ്ാന ം ല് കണേമ. 
 

ൈവദിക റാണി, വിമലാംേബ / മരിയ വിയാനി മധയ് ാ 
േപ്രഷിതതാതാ മാർേ ാ ാ / പ്രാർഥിക്കണേമ ദാസർക്കായ്. 
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ൈദവാലയ സംവിധാനം 
 

ൈദവാലയ സംവിധാനം 
(വിശദീകരണം) 

 
     ൈദവാലയ ിനു പ്രധാനമായി മൂ  ഭാഗ ളാണു ത് : സമൂഹ 
േവദി (ൈഹക്കലാ), വചനേവദി (െകേ ാമാ), ബലിേവദി (മദ്ബഹ). 
ആരാധനാസമൂഹം നില്ക്കു  സമൂഹേവദി ഭൂമിയുെട പ്രതീകമാണ് . 
aവിെടനി  ബലിേവദിയിേലക്കു  മൂ  പടികൾ ഗാഗുൽ ായുെട 
പടികളും സവ്ർഗ ിേലക്കു  േഗാവണിയുമാണ്  (uത്പ ി 28:12). 
ബലിേവദിയുെട മുൻഭാഗ  വചനേവദിയിൽനി ാണ്  ൈദവ 
വചനശുശ്രൂഷ നട ത് . iതിനായു  പീഠ ിനു നടുവിൽ 
മാർേ ാ ാ സല്ീവായും iരുവശ ളിലും പഴയനിയമ ിെ യും 
പുതിയനിയമ ിെ യും പ്രതീക ളായ തിരികളും വ ിരിക്കു . 
വചനേവദി ഭൗമിക ജറുസേലമിെ  പ്രതീകമാണ് . ബലിേവദി സവ്ർഗ 

ിെ  പ്രതീകമാണ് . ൈദവ ിെ  aപരിേമയതവ്െ യും മഹതവ് 
െ യും സൂചി ിക്കാൻ ഈ ഭാഗം വിരിയി  േവർതിരി ിരിക്കു . 
ൈദവാരാധനയുെട നി ിത സമയ ളിൽ മാത്രേമ മദ്ബഹയുെട വിരി 
നീക്കുകയു . 
 
     ബലിേവദിയിെല ബലിപീഠം ഈേശായുെട കബറിടം, u ാനം, 
ൈദവ ിെ  സിംഹാസനം e ിവെയ സൂചി ിക്കു . iതു 
കർ ാവിെ  തിരുശരീരരക്ത ൾ വിള  സവ്ർഗീയ വിരു  
േമശയാണ് . iവിെട പരിശു  ത്രീതവ് ിെ  സാ ിധയ്മു തിനാ 
ലാണ്  കാർമികൻ ബലിയർ ിക്കുേ ാൾ ബലിപീഠ ിെ  മധയ് 

ിലും iരുവശ ളിലും ചുംബിക്കു ത് .  
 
     പ ിയിെല ബലിപീഠ ിൽ വിശു രുെട തിരുേശഷി കൾ 
സൂക്ഷി ിരിക്കു ത്  ആദിമസഭയിൽ രക്തസാക്ഷി മ പ ളിൽ 
(ബസ്  സഹേദയിൽ) aർ ി ിരു  ബലികെള aനു രി ിക്കു .  
 
     ൈദവസിംഹാസന ിെ  പ്രതീകമായ ബലിപീഠ ിെ  വലതു 
വശ  സുവിേശഷപു കം ാപിക്കു തു സവ്ർഗ ിൽ പിതാ വിെ  
വലതു ഭാഗ ിരിക്കു  മിശിഹാെയ സൂചി ിക്കു . വിശു  കുർബാന 
സൂക്ഷിക്കു  സക്രാരി ൈദവാലയ ിൽ പ്രമുഖ ാന  

ാപി ിരിക്കു . aതിനു സമീപമു  െകടാവിളക്ക്  ൈദവിക 
സാ ിധയ്ം സദാ aനു രി ിക്കു . 
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ൈദവാലയ സംവിധാനം 

 
     ബലിപീഠ ിെ  iരുവശ ളിലായി ബലിവ ക്കൾ oരുക്കു  
തിനു  േമശകൾ (േബസ്ഗസകൾ) ാപി ി ് . ഛായാചിത്ര ൾ 
(ഐക്കണുകൾ) പൗര യ് പാര രയ് ിെ  ഭാഗമാണ്. ആർ കൾ 
സവ്ർഗ ിേലക്കുയരു  പ്രാർഥനകളുെട പ്രതീക ളാണ് . 
 
     മാർേ ാ ാ സല്ീവാ ൈമലാ രിലു  മാർേ ാ ാശല്ീഹായുെട 
കബറിട ിൽനി  ലഭി  സല്ീവായാണ് . ക്രൂശിതരൂപമിലല്ാ  സല്ീവാ 
u ിതനായ മിശിഹാെയ സൂചി ിക്കു . സല്ീവാേമൽ പറ ിറ  
പ്രാവ്  പരിശു ാ ാവിെ  പ്രതീകമാണ് . കുരിശിനടിയിലു  iലകൾ 
സൃ ി ജാല െളയും aവയുെട സ്ര ാവായ പിതാവായ ൈദവെ യും 
പ്രതിനിധാനം െചയയ്ു . മലേമലുയർ െ  സല്ീവാ സഭയുെട പ്രതീക 
മാണ് .  
 
     ൈദവാലയ ിെല മാേ ാദീസെ ാ ി ഈേശാ മാേ ാദീസാ 
സവ്ീകരി  േയാർദാെ  പ്രതീകമാണ് . ന ൾ സഭയിൽ ആധയ്ാ ി 
കമായി ജനിക്കു ത്  iവിെടവ ാണ് . ൈദവവും മനുഷയ്രുമായി aനുര 

നെ ടു തിനു  കു സാരക്കൂടും ൈദവാല ിൽ ാപി ി ്. 
 
     ബലിവ ക്കൾ സംവഹി െകാ  പ്രദക്ഷിണം മിശിഹായുെട 
പീഡാനുഭവയാത്രെയയും aവയുെട uയർ ൽ aവിടുെ  കുരിശു 
മരണെ യും ബലിപീഠ ിൽ വ  േശാശാ െകാ  മൂടു ത് aവിടു 
െ  കബറടക്കെ യും സൂചി ിക്കു . പി ീടു േശാശാ മാ ി തിരു 
വ ക്കൾ aനാവരണം െചയയ്ു തു മിശിഹായുെട u ാനെ  aനു 
സ് മരി ിക്കു .  
 
     ആേ ൻ e  ഹീബ്രു പദ ിെ  aർഥം aപ്രകാരംതെ  
ആയിരിക്കെ  e ാണ്. കാർമികെ  പ്രാർഥനെയ aംഗീകരിക്കു 
കയും ിരീകരിക്കുകയും െചയയ്ു  വാക്കാണിത്.  
 
     നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട e  ശുശ്രൂഷിയുെട 
aറിയി ് കാർമികൻ തുടർ  െചാലല്ാൻ േപാകു  പ്രാർഥന, 
സമൂഹ ിനുേവ ിയു  ഔേദയ്ാഗിക പ്രാർഥനയാെണ ം aതിൽ 
നാം േബാധപൂർവം സംബ ിക്കണെമ ം നെ  aനു രി ിക്കു . 
 
 

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