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(മാേമ്മാദീസാ, ൈതലാഭിേഷകം, വിശുദ്ധ കുർബാന)
Knanaya Catholic Region, St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
(For private use only)

(ൈദവാലയത്തിെന്റ പര്ധാന കവാടത്തിങ്കൽവച്ചാണ് കർ
മ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. മുൻപു നടത്തിയ മാേമ്മാദീസായിെല
ൈതലം അവിെട കരുതിയിരിക്കണം. വിശുദ്ധ മൂേറാൻ, ജലം
തിരി, തീെപ്പട്ടി, െവള്ളവസ്ത്രം, മുടി എന്നിവയും കരുതണം.
ശിശുവിെന്റ മാേമ്മാദീസാേപരു േചാദിച്ചറിയണം).

േസ്നഹത്തിെന്റ ക ന (േയാഹ. 13:34-35)
കാര്മ്മി: അന്നാെപസഹാത്തിരുനാളില്
കര്ത്താവരുളിയ ക നേപാല്
തിരുനാമത്തില് േച്ചര്ന്നീടാം
ഒരുമേയാടി ബലിയര്പ്പിക്കാം.
സമുഹം: അനുരഞ്ജിതരായ് തീര്ന്നീടാം
നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിന് േസ്നഹെമാടീയാഗം
തിരുമുമ്പാെകയണച്ചീടാം.
കാര്മ്മി: അതയ്ുന്നതങ്ങളില് ൈദവത്തിനു സ്തുതി.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ഭൂമിയില് മനുഷയ്ര്ക്കു സമാധാനവും
പര്തയ്ാശയും എേപ്പാഴും എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

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

തവ്ത്താല് സവ്ര്ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു / മാലാഖ
മാരും മനുഷയ്രും അങ്ങു പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധന് പരിശു
ദ്ധന് എന്ന് ഉല്േഘാഷിക്കുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം; സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട അനുഗര്ഹം
പര്തീക്ഷിച്ചുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദാസെന (ദാസിെയ) അങ്ങ
യുെട അജഗണത്തിൽ േചർക്കുകയും പര്സാദവരത്താൽ
പര്കാശിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ജലത്താലും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിച്ച് പിതാേവ എന്ന് അങ്ങെയ
വിളിക്കുവാൻ ഈ ശിശുവിെന അർഹനാ(യാ)ക്കണേമ.
ഈ കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരികർമ്മം െചയയ്ുവാൻ
ബലഹീനരായ ǌങ്ങെള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
(സങ്കീർത്തനം 42)
കാർമ്മി: കാട്ടരുവി േതടിനടക്കുന്ന മാൻേപടെയേപ്പാെല,
ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങെയ േതടുന്നു.
ജലത്താലും ആത്മാവിലും ജനിക്കുന്നിെലല്ങ്കിൽ
ഒരുവനും ൈദവരാജയ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കുക സാധയ്മലല്.
സമൂ: കാട്ടരുവി േതടിനടക്കുന്ന മാൻേപടെയേപ്പാെല,
ൈദവേമ, എെന്റ ഹൃദയം അങ്ങെയ േതടുന്നു.
കാർമ്മി: ജീവെന്റ ൈദവെത്ത കാണുവാൻ
എെന്റ ആത്മാവു ദാഹിക്കുന്നു.
സമൂ: രാവും പകലും ǌാൻ കണ്ണീരു കുടിക്കുന്നു.
ǌാൻ എേപ്പാൾ എെന്റ ൈദവെത്ത കാണും?
കാർമ്മി: എെന്റ ആത്മാേവ, നീഎന്തിന് ആകുലെപ്പടുന്നു?
നീ എന്തിനു വിഷാദിച്ചു കലങ്ങുന്നു?
നീ ൈദവെത്ത ആശര്യിക്കുക.
സമൂ: രക്ഷകനായ ൈദവെത്ത ǌാൻ പര്കീർത്തിക്കും
എെന്റ ആത്മാവ് അസവ്സ്ഥമായിരിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: പകൽ ൈദവം തെന്റ അനുഗര്ഹം വർഷിക്കും.
രാതര്ിയിൽ ǌാൻ അവിടുെത്ത സ്തുതിക്കും.
സമൂ: നീ ൈദവത്തിൽ അഭയം േതടുക.
രക്ഷകനായ ൈദവെത്ത ǌാൻ പര്കീർത്തിക്കും.
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കാർമ്മി: പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
സ്തുതി.
സമൂ: ആദിമുതൽ എേന്നക്കും ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: ജലത്താലും ആത്മാവിലും ജനിക്കുന്നിെലല്ങ്കിൽ
ഒരുവനും ൈദവരാജയ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കുക സാധയ്മലല്.
ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.

(കാർമ്മികൻ ശിശുവിെന്റ ശിരസ്സിനു മുകളിൽ
വലത്തു ൈക നീട്ടി).
കാർമ്മി: േചാദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും; അേനവ്ഷി
ക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ കെണ്ടത്തും; മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കു തുറന്നു
കിട്ടും എന്നരുളിെച്ച കർത്താേവ, നിെന്റ കരുണേയറിയ
വാഗ്ദാനം ഈ ദാസനിൽ (ദാസിയിൽ) പൂർത്തിയാക്ക
ണേമ. നിെന്റ ദാനം വിേവകികൾക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും
എന്നതിേനക്കാൾ ശിശുക്കൾക്കു ന ിയിരിക്കുന്നുവേലല്ാ.
നിെന്റ കൃപയാൽ മാേമ്മാദീസാ ജലത്തിലൂെട പാപക്കറ
കൾ കഴുകി ഈ ശിശു പുതുജന്മം പര്ാപിക്കെട്ട. നിെന്റ
മൗതിക ശരീരത്തിെല അവയവമായിത്തീരുന്ന ഈ
ദാസൻ (ദാസി) കൂദാശകളുെട സവ്ീകരണംവഴി ആത്മീ
കവും ശാരീരികവുമായി വളരുവാൻ ഇടയാകെട്ട. ഈ ദാന
െത്തപര്തി ഈ ദാസേനാെടാത്ത് (ദാസിേയാെടാത്ത്)
ǌങ്ങൾ നിനക്കു നന്ദി പറയുന്നു. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും.

(ശിശുവിെന ആശീർവദിക്കുന്നു).
സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: പിശാചിെന്റ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു
േമാചിതനാകാൻ (േമാചിതയാകാൻ)
നീ ആഗര്ഹിക്കുന്നുേവാ?
ഉത്തരം: ആഗര്ഹിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: പാപവും പാപമാർഗങ്ങളും
നീ ഉേപക്ഷിക്കുന്നുേവാ?
ഉത്തരം: ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: ഈേശാമിശിഹാെയ നിെന്റ രക്ഷകനായി
സവ്ീകരിക്കുന്നുേവാ?
ഉത്തരം: സവ്ീകരിക്കുന്നു.
ഒന്നാമെത്ത േലപനം

(മുൻപു നടത്തിയ മാേമ്മാദീസയിെല ൈതലം
ഉപേയാഗിച്ച് ശിശുവിെന്റ െനറ്റിയിൽ ൈതലം
െകാണ്ട് കുരിശുവര േമ്പാൾ െചാലല്ുന്നു).

കാർമ്മി: ഈ അഭിേഷക ൈതലത്താൽ പിതാവിെന്റയും
പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മവിെന്റയും നാമത്തിൽ (േപര്)
മുദര്ിതനാ(യാ)യിരിക്കുന്നു.
സമൂ:

ആേമ്മൻ.
(എലല്ാവരും പര്ദക്ഷിണമായി
േലക്കു േപാകുന്നു. തത്സമയം
സങ്കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നു).

വചനേവദിയി
തെഴക്കാണുന്ന

(സങ്കീർത്തനം 84)
ൈസനയ്ങ്ങൾ തൻ കർത്താേവ
എതര് വിശിഷ്ടം നിൻ േഗഹം
നിൻ തിരുസന്നിധി േചരാനായ്
ആത്മാെവന്നും േകഴുന്നു.
ജീവിപ്പവനാം ൈദവത്തിൻ
അപദാനാമൃത ഗാനങ്ങൾ
മാമക ചിത്തവും എൻ നാവും
േമാദെമാേടവം പാടുന്നു.
ൈസനയ്ങ്ങൽ തൻ രാജാവാം
ൈദവത്തിൽ ബലിപീഠത്തിൽ
കുരുകിൽ - മീവൽ പക്ഷികളും
സേങ്കതം കെണ്ടത്തുന്നു.
ശുശര്ൂ: നമുക്കു പര്ാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേമ്മാടുകൂെട.
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങു ന ി
യിട്ടുള്ളതും എന്നാല് കൃതജ്ഞത പര്കാശിപ്പിക്കുവാന് ǌ
ങ്ങള്ക്കു കഴിയാത്തതു മായ / എലല്ാ സഹായങ്ങള്ക്കും അ
നുഗര്ഹങ്ങള്ക്കുമായി / സകല സൗഭാഗയ്ങ്ങളും നന്മകളും
നിറഞ്ഞു മുടിചൂടിനി ക്കുന്ന സഭയില് / ǌങ്ങള് അങ്ങ
െയ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹതവ്െപ്പടുത്തുകയും െചയയ്
െട്ട. അങ്ങു സകലത്തിെന്റയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു /
പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ
എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കുന്നു).
(ഉത്ഥാന ഗീതം)

(എലല്ല്ാവരും അള്ത്താരയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
ശിരസ്സു നമിക്കുന്നു)
സര്വവ്ാധിപനാം കര്ത്താേവ
നിെന്ന വണങ്ങി നമിക്കുന്നു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട
നിെന്ന നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
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മര്തയ്നു നിതയ്മേഹാന്നതമാ
മുത്ഥാനം നീയരുളുന്നു
അക്ഷയമവനുെട ആത്മാവി
ന്നുത്തമരക്ഷയുേമകുന്നു.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.

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

ൈതര്ശുദ്ധ കീര്ത്തനം
ശബ്ദമുയര്ത്തിപ്പാടിടുവിന്
സര്വവ്രുെമാന്നായിപ്പാടിടുവിന്
എെന്നന്നും ജീവിക്കും
സര്േവവ്ശവ്രെന വാഴ്ത്തിടുവിന്.
പരിപാവനനാം സര്േവവ്ശാ
പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം അമര്തയ്േന
നിന്കൃപ ǌങ്ങള്േക്കകണേമ.
ശുശര്ൂഷി: നമുക്കു പര്ാര്ത്ഥിക്കാം സമാധാനം നേമ്മാടു
കൂെട.
കാര്മ്മി: വിശുദ്ധരില് സംപര്ീതനായി വസിക്കുന്ന / പരി
ശുദ്ധനും സ്തുതയ്ര്ഹനും ബലവാനും അമര്തയ്നുമായ
കര്ത്താേവ, അങ്ങയുെട സവ്ഭാവത്തിെനാത്തവിധം / എ
േപ്പാഴും ǌങ്ങെള കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗര്ഹിക്കുകയും /
ǌങ്ങേളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.
കാര്മ്മി: ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവായ ൈദവേമ / അങ്ങയുെട
ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ / ക നകളുെട മധുരസവ്രം
ശര്വിക്കുന്നതിനും ഗര്ഹിക്കുന്നതിനും / ǌങ്ങളുെട ബുദ്ധി
െയ പര്കാശിപ്പിക്കണെമ. അതുവഴി ആത്മശരീങ്ങള്ക്കുപ
കരിക്കുന്ന / േസ്നഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌങ്ങളില്
ഫലമണിയുന്നതിനും / നിരന്തരം ǌങ്ങള് അങ്ങെയ
സ്തുതിക്കുന്നതിനും / അങ്ങയുെട കാരുണയ്ത്താലും അനുഗര്

ഹത്താലും ǌങ്ങെള സഹായിക്കണെമ. പിതാവും
പുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്േവവ്ശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂഹം: ആേമ്മന്.

േലഖനം (േറാമാ 6:3-11).
വായിക്കുന്ന ആള്: സേഹാദരേര, വി. പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
േറാമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ േലഖനം.

(കാര്മ്മികനുേനെര തിരിഞ്ഞ്) ഗുേരാ ആശീര്വവ്ദിക്ക
ണേമ.
കാര്മ്മി: മിശിഹാ + നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.

(ജനങ്ങൾക്കു േനെര തിരിഞ്ഞു വായിക്കുന്നു. ഒരു
ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു
നി ക്കുന്നു).
വായിക്കുന്ന ആള്: േയശുകര്ിസ്തുവിേനാട് ഐകയ്െപ്പടാൻ
ജ്ഞാനസ്നാനം സവ്ീകരിച്ച നാെമലല്ാവരും അവെന്റ മരണ
േത്താട് ഐകയ്െപ്പടാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സവ്ീകരിച്ച
െതന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട? അങ്ങെന, അവെന്റ മരണ
േത്താടു നെമ്മ ഐകയ്െപ്പടുത്തിയ ജ്ഞാന സ്നാനത്താൽ
നാം അവേനാെടാത്തു സംസ്കരിക്കെപ്പട്ടു. കര്ിസ്തു മരിച്ചതിനു
േശഷം പിതാവിെന്റ മഹതവ്ത്തിൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റതു
േപാെല, നാമും പുതിയ ജീവിതം നയിേക്കണ്ടതിനാണ്
അവേനാെടാത്തു സംസ്കരിക്കെപ്പട്ടത്. അവെന്റ മരണ
ത്തിനു സദൃശയ്മായ ഒരു മരണത്തിൽ നാം അവേനാട്
ഐകയ്െപ്പട്ടവരാെയങ്കിൽ അവെന്റ പുനഃരുത്ഥാനത്തിലും
അവേനാട് ഐകയ്െപ്പട്ടവരായിരിക്കും. നാം ഇനി പാപ
ത്തിന് അടിമേപ്പടാതിരിക്കത്തക്കവിധം പാപപൂർണ്ണമായ
ശരീരെത്ത നശിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി നമ്മിെല പഴയ മനു
ഷയ്ൻ അവേനാടു കൂെട കര്ൂശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു നമു
ക്കറിയാമേലല്ാ. എെന്തന്നാൽ, മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ
നിന്നു േമാചിതനായിരിക്കുന്നു. നാം കര്ിസ്തുവിേനാടുകൂെട
മരിച്ചുെവങ്കിൽ അവേനാടുകൂടി ജീവിക്കും എന്നു നാം വിശവ്
സിക്കുന്നു. മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉത്ഥാനംെച കര്ിസ്തു ഇനി
ഒരിക്കലും മരിക്കുകയിെലല്ന്നു നമുക്കറിയാം. മരണത്തിന്
അവെന്റേമൽ ഇനി അധികാരമിലല്. അവൻ മരിച്ചു, പാപ
െത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം എേന്നക്കുമായി അവൻ
മരിച്ചു. അവൻ ജീവിക്കുന്നു; ൈദവത്തിനുേവണ്ടി അവൻ
ജീവിക്കുന്നു. അതുേപാേല, നിങ്ങളും പാപെത്ത സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം മരിച്ചവരാെണന്നും േയശുകര്ിസ്തുവിൽ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാെണന്നും അറിഞ്ഞു
െകാള്ളുവിൻ.
സമൂഹം: നമ്മുെട കര്ത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.
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കാേറാസൂസ

ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

ശുശര്ൂ: മാേമ്മാദീസവഴി ൈദവപുതര്നായി(പുതര്ിയായി)
ത്തീരുന്ന
ഈ
ശിശുവിെന
സമർപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ എന്നേപക്ഷിക്കാം.

നെലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ
വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പീടുന്നു.

സമൂ:

രാജാവിൻ തിരുമുമ്പിൽ കീർത്തന
മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെട്ട.
ഏറ്റമനുഗര്ഹ പൂരിതനാം കവി
തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേപ്പാൾ.
താതനുമതുേപാല് സുതനും
പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരെട്ട

ശുശര്ൂ: േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിച്ച്
വിനയത്തിെന്റ മാതൃക കാണിച്ചുതന്ന കർത്താേവ; ൈദവ
ഹിതം നിറേവറ്റി ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപാവരം ഈ ദാസനു
(ദാസിക്കു) ന ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാന്നായ്
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.

ശുശര്ൂ: നമുക്കു
ശര്ദ്ധാപൂർവവ്ംനിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവി
േശഷം ശര്വിക്കാം.
കാർമ്മി: സമാധാനം + നിങ്ങേളാടുകൂെട.
അങ്ങേയാടും അങ്ങയുെട ആത്മാേവാടും കൂെട.

കാർമ്മി: വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച നമ്മുെട കർത്താ
വീേശാ മിശിഹായുെട പരിശുദ്ധ സുവിേശഷം. (3:13-17)
സമൂ:

നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

സ്തുതി.

കാർമ്മി: േയശു േയാഹന്നാനിൽനിന്നു സ്നാനം സവ്ീകരി
ക്കുവാൻ ഗലീലിയിൽനിന്ന് േജാർദ്ദാനിൽ അവെന്റ അടു
േത്തക്കു വന്നു. ǌാൻ നിന്നിൽനിന്നു സ്നാനം സവ്ീകരിേക്ക
ണ്ടിയിരിേക്ക, നീ എെന്റ അടുേത്തക്കു വരുന്നുേവാ എന്നു
േചാദിച്ചുെകാണ്ട് േയാഹന്നാൻ അവെന തടഞ്ഞു.
എന്നാൽ, േയശു പറഞ്ഞു: ഇേപ്പാൾ ഇതു സമ്മതിക്കുക;
അങ്ങെന സർവവ്നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുക നമുക്ക് ഉചി
തമാണ്. അവൻ സമ്മതിച്ചു. സ്നാനം കഴിഞ്ഞയുടൻ േയശു
െവള്ളത്തിൽനിന്നു കയറി. അേപ്പാൾ സവ്ർഗ്ഗം തുറക്ക
െപ്പട്ടു. ൈദവാത്മാവ് പര്ാവിെന്റ രൂപത്തിൽ തെന്റേമൽ
ഇറങ്ങിവരുന്നത് അവൻ കണ്ടു. ഇവൻ എെന്റ പര്ിയ
പുതര്ൻ; ഇവനിൽ ǌാൻ പര്സാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു
സവ്രം സവ്ർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു േകട്ടു.
സമൂ: നമ്മുെട കർത്താവായ മിശിഹാ

പര്സംഗം

ശുശര്ൂ: ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നിെലല്ങ്കിൽ
ഒരുവനും ൈദവരാജയ്ത്തിൽ പര്േവശിക്കുക സാധയ്മെലല്ന്ന്
അരുളിെച്ച
കർത്താേവ, മാേമ്മാദീസയിലൂെട വീണ്ടും
ജനിച്ച് ൈദവപുതര്നാ (പുതര്ിയാ)കാനുള്ള വരം ഈ
ശിശുവിനു ന ണെമന്ന് ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.

ആദിമുതല്േക്കയിന്നും നിതയ്വു
മായി ഭവിച്ചീടെട്ട ആേമ്മന്.

സമൂ:

കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.

സ്തുതി.

ശുശര്ൂ: ǌങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കെപ്പടു
കയും മഹത്തവ്േത്താെട ഉയിർെത്തഴുേന്ന ക്കുകയും െച
കർത്താേവ, പാപത്തിനു മരിച്ച് നവജീവൻ പര്ാപിക്കുന്ന
ഈ ശിശുവിെന അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂ: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയമായിത്തീരാനാ
ഗര്ഹിച്ച് നിെന്റ പക്കെലത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ശിശുവിെന
വിശുദ്ധിയുെട മാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കണെമന്ന് ǌങ്ങൾ
പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂ: തിരുസഭയുെട അംഗമാകുവാൻ വിളിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്ന ഈ ശിശുവിെന ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ
എലല്ാ നന്മകളുംന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ
പര്ാർഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
ശുശര്ൂ: മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശാേകന്ദ്രവും കുടുംബത്തിനു
പര്കാശവും നാടിനു േസവനമാതൃകയും ആകുംവിധം ഈ
ശിശുവിെന വളർത്തുവാൻ േവണ്ട കൃപാവരം ഇവെന്റ
(ഇവളുെട) മാതാപിതാക്കൾക്കും ജ്ഞാനസ്നാന മാതാപി
താക്കൾക്കും ന ണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
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ശുശര്ൂ: മിശിഹായുെട സഭ മുഴുവെന്റയും തലവനായ മാർ
(േപര്) പാപ്പാേയയും ǌങ്ങളുെട സഭയുെട തലവനും
പിതാവുമായ മാർ (േപര്) േശര്ഷ്ഠ െമതര്ാേപ്പാലീത്താ
േയയും ǌങ്ങളുെട പിതാക്കന്മാരായ മാർ (േപര്) െമതര്ാ
ന്മാേരയും അവരുെട സഹശുശര്ൂഷികെളയും ആത്മീയ
നന്മകൾ ന ി അനുഗര്ഹിക്കണെമന്നു ǌങ്ങൾ പര്ാർത്ഥി
ക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ കൃപയുണ്ടാകണേമ.
കാർമ്മി: എലല്ാ ജനതകേളയും സുവിേശഷമറിയിച്ചു
ശിഷയ്െപ്പടുത്തി
മാേമ്മാദീസാ
ന വാൻ
ക ിച്ച
കർത്താേവ, നിെന്റ ക ന അനുവർത്തിക്കുന്ന ǌങ്ങെള
തൃക്കൺപാർക്കണേമ. ഭൂമിയിൽ സവ്ർഗ്ഗരാജയ്ം സ്ഥാപി
ക്കുവാൻ നീ നിേയാഗിച്ച സഭ ǌങ്ങളിലൂെട ആ ദൗതയ്ം
പൂർത്തിയാക്കെട്ട. മനുഷയ്െരലല്ാവരും ഒരിടയെന്റ കീഴിൽ
ഒരാലയത്തിൽ ഒന്നുേചരുന്ന നിെന്റ രക്ഷാകരദിനം േവഗം
സംജാതമാകെട്ട. ǌങ്ങൾ പരികർമ്മം െചയയ്ുന്ന ഈ
വിശുദ്ധ കൂദാശ, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ൈചതനയ്ത്താൽ
ഈ ശിശുവിന് നിതയ്ജീവനിേലക്കുള്ള കവാടമായി ഭവി
ക്കെട്ട. സകലത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ശുശര്ൂ: കർത്താേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ, സേഹാദരേര,
നിങ്ങൾ ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും ആശീർ
വവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ.
കാർമ്മി: കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌങ്ങെളലല്ാവരും
ഒന്നു േചർന്ന് അങ്ങെയ ǌങ്ങളുമായി രമയ്തെപ്പടുത്തുന്ന
നീതിയുെട പര്വൃത്തികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങ
െയ യേഥാചിതം പര്ീതിെപ്പടുത്തുവാൻ ǌങ്ങെള അനുഗര്
ഹിക്കണേമ. അേങ്ങ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞ
തയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങ
െള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
വിശവ്ാസ പര്ഖയ്ാപനം
കാർമ്മി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവത്തിൽ
ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു.
(സമൂഹവും േചർന്നു തുടരുന്നു). ദൃശയ്വും അദൃശയ്വുമായ
സകലത്തിെന്റയും / സര്ഷ്ടാവിൽ ǌങ്ങൾ വിശവ്സി
ക്കുന്നു. / ൈദവത്തിെന്റ ഏകപുതര്നും / സകല സൃഷ്ടി
കൾക്കു മുമ്പുള്ള ആദയ്ജാതനും / യുഗങ്ങൾെക്കലല്ാം മുമ്പ്
പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും / എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടാ
ത്തവനും / ഏക കർത്താവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ

ǌങ്ങൾ വിശവ് സിക്കുന്നു. / അവിടുന്ന് സതയ്ൈദവത്തിൽ
നിന്നുള്ള സതയ്ൈദവവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസത്ത
യുമാകുന്നു. / അവിടുന്നുവഴി പര്പഞ്ചം സംവിധാനം െചയയ്
െപ്പടുകയും / എലല്ാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും െച . / മനുഷയ്
രായ നമുക്കുേവണ്ടിയും നമ്മുെട രക്ഷക്കുേവണ്ടിയും /
അവിടുന്നു സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങി / പരിശുദ്ധാത്മാ
വിനാൽ കനയ്കാമറിയത്തിൽനിന്ന് ശരീരം സവ്ീകരിച്ച് /
മനുഷയ്നായിപ്പിറന്നു. / പന്തീേയാസ് പീലാേത്താസിെന്റ
കാലത്തു / പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ തറ
െപ്പട്ടു മരിക്കുകയും / സംസ്കരിക്കെപ്പടുകയും / എഴുതെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നതുേപാെല / മൂന്നം ദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ
ക്കുകയും െച . / അവിടുന്ന് സവ്ർഗ്ഗത്തിേലക്ക് എഴുന്ന
ള്ളി / പിതാവിെന്റ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. / മരിച്ച
വേരയും ജീവിക്കുന്നവേരയും വിധിക്കുവാൻ / അവിടുന്നു
വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. / പിതാവിൽ നിന്നും പുതര്
നിൽ നിന്നും പുറെപ്പടുന്ന / സതയ്ാത്മാവും ജീവദാതാവു
മായ / ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ǌങ്ങൾ വിശവ്സി
ക്കുന്നു. / ഏകവും പരിശുദ്ധവും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്തര്ി
കവുമായ സഭയിലും / ǌങ്ങൾ വിശവ്സിക്കുന്നു. / പാപേമാ
ചനത്തിനുള്ള ഏക മാേമ്മാദീസയും / ശരീരത്തിെന്റ
ഉയിർപ്പും / നിതയ്ായുസ്സും ǌങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും
െചയയ്ുന്നു. ആേമ്മൻ.

(എലല്ാവരും പര്ദക്ഷിണമായി മാേമ്മാദീസാെത്താ
ട്ടിയുെട അടുേത്തക്കു േപാകുന്നു. തത്സമയം താെഴ
ക്കാണുന്ന ഗീതം ആലപിക്കുന്നു).
ഗീതം
വാഴ്ത്തിപ്പാടാം കർത്താവിൻ
പാവനമാകും തിരുനാമം
സീമാതീത മഹത്തവ്ം നാം
സാദരെമന്നും കീർത്തിക്കാം.
പാതെയാരുക്കാനാഗതനാം
േയാഹന്നാനിൽ നിന്നീേശാ
േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ വിനയേമാെട
മാേമ്മാദീസാ ൈകെക്കാണ്ടു.
ജ്ഞാന സ്നാന ജലത്താേല
നിർമ്മലരാക്കുക ǌങ്ങെള നീ
നിതയ്ം ൈദവിക തിരുനാമം
മഹിമയണിഞ്ഞു വിളങ്ങെട്ട.
ശുശര്ൂ: സേഹാദരേര, ൈദവികജീവൻ ന ന്ന പരിശുദ്ധ
മാേമ്മാദീസയുെട പരികർമ്മത്തിെനാരുക്കമായി കാർമ്മി
കൻ തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന പര്ാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.
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നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി നിന്നു
മൗനമായി പര്ാർത്ഥിക്കാം.
കാർമ്മി: നഷ്ടെപ്പട്ടു േപായവെര അേനവ്ഷിച്ചു കെണ്ടത്തു
കയും ചിതറിേപ്പായവെര ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയും െചയയ്ുന്ന
കർത്താേവ, നിെന്റ സഭയിൽ പുേരാഹിത ശുശര്ൂഷ െചയയ്ു
വാൻ വിനീതനായ ഈ ദാസെന െതരെഞ്ഞടുത്തുവേലല്ാ.
സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ േവണ്ടി േയാർദ്ദാ
നിൽവച്ചു േയാഹന്നാനിൽനിന്നു മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരി
ക്കുകയും മാേമ്മാദീസ ന വാൻ ശല്ീഹന്മാെര നിേയാഗിക്കു
കയുംെച കർത്താേവ, ഈ കൂദാശ യഥാവിധി പരി
കർമ്മം െചയയ്ുവാൻ എെന്ന േയാഗയ്നാേക്കണേമ. സകല
ത്തിെന്റയും നാഥാ, എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ൈതലത്തിെന്റയും െവള്ളത്തിെന്റയും െവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും
പിതാവായ ൈദവത്തിെന്റ േസ്നഹവും പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റ സംസർഗ്ഗവും നാെമലല്ാവേരാടുംകൂെട ഉണ്ടായിരി
ക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും. (ൈതലവും

െവള്ളവും ആശിർവദിക്കുന്നു).
സമൂ:

കാർമ്മി: പാപേമാചകമായ മാേമ്മാദീസയിൽ അമർതയ്ത
യുെട അടയാളമാകുവാൻ ഈ ൈതലം വിശുദ്ധ മൂേറാൻ
ക്ണ്ട് മുദര്ിതമാവുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയും പര രം
കലർത്തെപ്പടുകയും െച ിരിക്കുന്നു. പിതാവിെന്റയും
പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
െവള്ളം െവഞ്ചരിപ്പ്
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, േയാർദാനിൽവച്ച്
മാേമ്മാദിസ സവ്ീകരിച്ചേപ്പാൾ ഈേശായുെടേമൽ ഇറങ്ങി
വസിച്ചവനും മനുഷയ്പര്കൃതിെയ നവീകരിക്കുന്നവനുമായ
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി വസിക്കെട്ട.
അവിടുന്ന് ആവസിക്കുന്ന ഈ ജലത്തിൽ സ്നാനെപ്പടു
ന്നവർക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. ശരീരത്തിലും ആത്മാ
വിലും പവിതര്ീകരിക്കെപ്പട്ട് അേങ്ങക്കു സ്തുതിയും ബഹുമാ
നവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ ǌങ്ങൾ േയാഗയ്രാ
വുകയും െചയയ്െട്ട. (െവള്ളത്തിനു മീെത കുരിശടയാളം
വരച്ചുേകാണ്ട്) ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

ആേമ്മൻ.
ൈതലം െവഞ്ചരിപ്പ്

കാർമ്മി: ǌങ്ങളുെട കർത്താവായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട
പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളിവന്ന് ഈ ൈതലത്തിൽ
ആവസിച്ച് ഇതിെന ആശിർവദിക്കുമാറാകെട്ട. മിശിഹാ
യുെട പീഡാനുഭവത്തിെന്റയും ഉയിർപ്പിെന്റയും പര്തീക
മായ മാേമ്മാദീസായുെട പരികർമ്മത്തിനായി ആരാധയ്
മായ തര്ിതവ്ത്തിെന്റ നാമത്തിൽ ഈ ൈതലം + പവിതര്ീ
കരിക്കെപ്പടെട്ട. ഈ ൈതലം ǌങ്ങൾക്ക് ജീവെന്റ അട
യാളമായിത്തീരെട്ട. അങ്ങയുെട പുതര്നും ǌങ്ങളുെട രക്ഷ
കനുമായ ഈേശാ മിശിഹായുെട പൂർത്തീകരിക്കെപ്പടുന്ന
മേമ്മാദീസാവഴി ǌങ്ങൾക്കു പരിപൂർണ്ണമായ വിശുദ്ധിയും
സവ്ർഗഭാഗയ്വും അവിടുെത്ത പൗേരാഹിതയ്ത്തിൽ പങ്കാ
ളിത്തവും ലഭിക്കുമാറാകെട്ട. ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കും അങ്ങ
യുെട പര്ിയപുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും പുകഴ്
ചയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു.
(ൈതലം ആശീർ ദിച്ചുേകാണ്ട്) ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും +
എേന്നക്കും.

(വി. മൂേറാനിൽ വിരൽ മുക്കി ജലത്തിൽ കുരിശട
യാളം വരച്ചുേകാണ്ട്).
കാർമ്മി: മാേമ്മാദീസയിലൂെട പാപേമാചനം ന ി,
ആത്മീയ ജന്മം ന ന്ന ഒരു പുതിയ ഉദരമായിത്തീരാൻ,
ഈ ജലം പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റയും നാമത്തിൽ ആശീർവവ്ദിക്കെപ്പടുകയും വിശുദ്ധ
ൈതലേത്താടു കലർത്തെപ്പടുകയും െച ിരിക്കുന്നു.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
േലപനം

(തള്ളവിരൽേകാണ്ട്
ൈതലം പൂശുന്നു).

െനഞ്ചിൽ

കാർമ്മി: പിതാവിെന്റയും + പുതര്െന്റയും പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റയും നാമത്തിൽ (േപര്) വിശുദ്ധ ൈതലംെകാണ്ട്
േലപനം െചയയ്െപ്പടുന്നു.

സമൂ: ആേമ്മൻ.

(വി. മൂേറാനിൽ തള്ളവിരൽ മുക്കി താെഴ വരുന്ന
പര്ാർത്ഥന െചാലല്ിെക്കാണ്ട് ൈതലത്തിൽ കുരിശ
ടയാളം വര ന്നു).

ശിശുവിെന്റ

സമൂ: ആേമ്മൻ.
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സ്നാപനം

(ശിശുവിെന്റ ശിരസ്സിൽ കുരിശടയാളത്തിൽ മൂന്നു
പര്ാവശയ്ം െവള്ളെമാഴിച്ചു െകാണ്ട്).
കാർമ്മി: പിതാവിെന്റയും +

കാർമ്മി: പുതര്െന്റയും +
സമൂ: ആേമ്മൻ.
കാർമ്മി: പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ + (േപര്)
മാേമ്മാദീസാ മുക്കെപ്പടുന്നു.

െവള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നു
കാർമ്മി: നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹാ വിശുദ്ധിയുെട
വസ്ത്രത്താൽ നിെന്ന അലങ്കരിക്കുകയും നിഷ്കളങ്കമായി
ജീവിക്കുവാൻ നിെന്ന സഹായിക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
തിരി ന ന്നു
കാർമ്മി: േലാകത്തിെന്റ പര്കാശമായ മിശിഹാ നിനക്കു
മാർഗ്ഗദീപമായി രിക്കെട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ൈതലാഭിേഷകത്തിന് ഒരുക്കമായ കാേറാസൂസാ
ശുശര്ൂ: മാേമ്മാദീസായിലൂെട ൈദവമകനാ(ളാ)യിത്തീർന്ന്
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ വരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന
ഈ ദാസനു (ദാസിക്കു) േവണ്ടി കർത്താേവ, ǌങ്ങളുെട
പര്ാർത്ഥന േകൾക്കണേമ എന്നേപക്ഷിക്കാം.
പര്ാർത്ഥന

േകൾക്ക

ശുശര്ൂ: െസഹിേയാൻ ശാലയിൽ പര്ാർത്ഥനാനിരതരായി
രുന്ന ശിഷയ്രിെലന്ന േപാെല ഈ ദാസന് (ദാസിക്ക്)
അങ്ങയുെട പരിശുദ്ധാത്മാവിെന ന ണെമന്ന് ǌങ്ങളേപ
ക്ഷിക്കുന്നു.
സമൂ: കർത്താേവ,
ണേമ.

ǌങ്ങളുെട

ǌങ്ങളുെട

പര്ാർത്ഥന

േകൾക്ക

പര്ാർത്ഥന

സമൂ: കർത്താേവ,
ണേമ.

ǌങ്ങളുെട

പര്ാർത്ഥന

േകൾക്ക

ശുശര്ൂ: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെമ്മയും നാേമാേരാരുത്ത
െരയും പിതാവിനും പുതര്നും പരിശുദ്ധാതാവിനും സമർപ്പി
ക്കാം.

സമൂ: ആേമ്മൻ.

ǌങ്ങളുെട

സമൂ: കർത്താേവ,
ണേമ.

ശുശര്ൂ: ൈകര്സ്തവവിശവ്ാസത്തിൽ ഇവെന (ഇവെള) വളർ
ത്തുന്ന മാതാപിതാക്കേളയും ഗുരുജനങ്ങെളയും ഉപകാരിക
െളയും അങ്ങയുെട അരൂപിയാൽ പൂരിതരാക്കണെമന്ന്
ǌങ്ങളേപക്ഷിക്കുന്നു.

സമൂ: ആേമ്മൻ.

സമൂ: കർത്താേവ,
ണേമ.

ഇവെന (ഇവെള) ശക്തനാ(യാ)ക്കണെമന്നു ǌങ്ങളേപ
ക്ഷിക്കുന്നു.

േകൾക്ക

ശുശര്ൂ: അങ്ങയുെട ൈചതനയ്ത്താൽ നിറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ
ജീവിതം നയിക്കുവാനും എലല്ാസാഹചരയ്ങ്ങളിലും വിശവ്ാ
സത്തിലുറച്ചുനിന്ന്
അങ്ങെയ
മഹതവ്െപ്പടുത്തുവാനും

സമൂ: ǌങ്ങളുെട ൈദവമായ കർത്താേവ, അേങ്ങക്കു
ǌങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: കർത്താേവ ബലവാനായ ൈദവേമ, അങ്ങേയാടു
ǌങ്ങൾ വിനയപൂർവവ്ം പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
ആത്മാവിനാൽ ഇവെന (ഇവെള) നിറ ണേമ. കര്ിസ്തീയ
ജീവിത പൂർണ്ണതയിേലക്ക് ഇവൻ (ഇവൾ) വളരുമാറാ
കെട്ട. ഐശവ്രയ്കാലത്ത് അങ്ങെയ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കു
വാനും േകല്ശങ്ങളിൽ അങ്ങയിൽ ആശര്യം വ വാനും
ഇവൻ (ഇവൾ) ശക്തനാ(യാ)കെട്ട. േലാകത്തിൽ
അങ്ങയുെട സജീവസാക്ഷിയായി ജീവിച്ച് മരണേശഷം
നിതയ്സൗഭാഗയ്മനുഭവിക്കുവാൻ ഇവെന (ഇവെള) അനുഗര്
ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.

(കാർമ്മികൻ േചാദിക്കുന്നു).
കാർമ്മി:
പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
പൂരിതനാ(യാ)യി
വിശവ്ാസത്തിൽ
സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട്,
മിശിഹാ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുവാൻ നീ ആഗര്ഹിക്കുന്നുേവാ?
ഉത്തരം: ǌാൻ ആഗര്ഹിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: ൈദവം നിെന്ന അനുഗര്ഹിക്കെട്ട.
ഗാനം
പരിശുദ്ധാത്മാേവ, നീെയഴുന്നള്ളി
വരണേമ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ദിവയ്ദാനങ്ങൾ ചിന്തിെയന്നുള്ളിൽ
ൈദവേസ്നഹം നിറ േണ.
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സവ്ർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു ഭൂമിയിൽ
നിർഗളിക്കും പര്കാശേമ - സവ്ർഗ്ഗ...
അന്ധകാരവിരിപ്പു മാറ്റിടും
ചന്തേമറുന്ന ദീപേമ
േകഴുമാത്മാവിലാശ വീശുന്ന
േമാഹന ദിവയ്ഗാനേമ.
ശുശര്ൂ: പര്ിയ സേഹാദരേര, പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാ
വര പൂർണ്ണതയാൽ കാർമ്മികൻ ഈ ദാസെന (ദാസിെയ)
മുദര്ിതനാ(യാ)ക്കൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിെനാരുക്കമായി
അേദ്ദഹം തനിക്കുേവണ്ടിത്തെന്ന പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. നമു
െക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശര്ദ്ധേയാടുംകൂടി മൗനമായി
പര്ാർഥിക്കാം.
കാർമ്മി: കർത്താേവ ശക്തനായ ൈദവേമ, ശല്ീഹന്മാരുെട
േമൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അയച്ച് ശക്തിേപ്പടുത്തിയ
അങ്ങയുെട അനന്തകാരുണയ്ത്തിന് ǌങ്ങൾ നന്ദി പറ
യുന്നു. ശല്ീഹന്മാരുെടയും അവരുെട പിൻഗാമികളുെടയും
ൈകവ വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ദാനം ഇന്നും സഭ
യിൽ വർഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങ്, ഈ ദിവയ്ദാനം
അങ്ങയുെട ദാസന് (ദാസിക്ക്) ന ന്നതിന് എളിയവ
നായ എെന്നയും േയാഗയ്നാക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
ൈകവ

പര്ാർത്ഥന

(കാർമ്മികൻ ഇരുകരങ്ങളും നീട്ടി അർത്ഥിയുെട
േമൽ കമഴ്ത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു െചാലല്ുന്നു).
കാർമ്മി: മാേമ്മാദീസയിലൂെട പുതുജന്മവും മിശിഹായുെട
മൗതിക ശരീരത്തിൽ അംഗതവ്വും നിതയ്ജീവിതത്തിനുള്ള
അവകാശവും ǌങ്ങൾക്കു ന ിയ പിതാവായ ൈദവേമ,
വാഗ്ദാനം െചയയ്െപ്പട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ ദാസ
െന (ദാസിെയ) മുദര്ിത(യാ)ക്കണേമ. ആബാ, പിതാേവ
എന്ന് അങ്ങെയ വിളിക്കുവാൻ പുതര്സവ്ീകാരത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന ഈ ദാസനു (ദാസിക്കു) ന ണേമ. ൈക
വ ശുശര്ൂഷ വഴി ദിവയ്ാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് സുവിേശ
ഷത്തിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്ന ധീരപടയാളിയും സഭയുെട
വിശവ്സ്തദാസനു (ദാസിയുമായി) ജീവിക്കുവാൻ ഇവെന
(ഇവെള) ശക്തതനാ(യാ)ക്കണേമ. അങ്ങെന ആത്മാ
വിെന്റ ഫലങ്ങളായ േസ്നഹവും ആനന്ദവും, സമാധാനവും
ക്ഷമയും, ദയയും നന്മയും, വിശവ്സ്ഥതയും സൗമയ്തയും,
ആത്മസംയമനവും ഇവനിൽ (ഇവളിൽ) നിറയെട്ട. അങ്ങ
യുെട അനുഗര്ഹത്താൽ നിർമ്മലമായ ജീവിതം നയിക്കു
വാൻ ഈ ദാസന് (ദാസിക്ക്) ഇടയാകെട്ട. ǌങ്ങൾ
അേങ്ങക്കും അങ്ങയുെട പര്ിയപുതര്നും പരിശുദ്ധാത്മാ

വിനും സ്തുതിയും പുക യും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാഴും എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും. (കാർമ്മികൻ
അർത്ഥിെയ ആശിർവദിക്കുന്നു).
സമൂ: ആേമ്മൻ.
േലപനം

(കാർമ്മികൻ തള്ളവിരൽ മൂേറാനിൽ മുക്കിയ
േശഷം അർഥിയുെട െനറ്റിയിൽ കുരിശു
വര ന്നു).
കാർമ്മി: മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിച്ച (േപര്) പിതാവി
െന്റയും പുതര്െന്റയും + പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമ
ത്തിൽ പൂർണ്ണനാ(യാ)ക്കെപ്പടുകയും സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പ
ടുകയും െച ിരിക്കുന്നു.
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, ഈ ദാസൻ (ദാസി)
സവ്ീകരിച്ച ജീവദായകമായ അടയാളവും പരിശുദ്ധാത്മാ
വിെന്റ കൃപാവരപൂർണ്ണതയും ഇവൻ (ഇവൾ) ആരംഭിച്ചിരി
ക്കുന്ന നവജീവിതവും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നീതിയുെട കവ
ചവും ശതര്ുവിെന്റ എലല്ാ ഉപദര്വങ്ങളിൽനിന്ന് ഈ ദാസ
െന (ദാസിെയ) സംരക്ഷിക്കെട്ട. മിശിഹായുെട ദിവയ്പ
രിമളം ജീവിതത്തിലുടനീളം പര്സരിപ്പിക്കുവാൻ ഇവന്
(ഇവൾക്ക്) ഇടയാവു കയും ചിയയ്െട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
മുടിയണിയിക്കൽ
കാർമ്മി: ആത്മീയദാനത്തിെന്റയും നിതയ്സൗഭാഗയ്ത്തി
െന്റയും അടയാളമായി (േപര്) പിതാവിെന്റയും പുതര്െന്റ
യും + പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റയും നാമത്തിൽ ജീവെന്റ
കിരീടം അണിയിക്കെപ്പടുന്നു.
(കാർമ്മികൻ അർഥിെയ മുടിയണിയിക്കുന്നു).
സമൂ: ആേമ്മൻ.

(എലല്ാവരും പര്ദക്ഷിണമായി മദ്ബഹായുെട
കവാടത്തിേലക്കു േപാകുന്നു. പര്ദക്ഷിണസമയത്ത്
ഗീതം ആലപിക്കുന്നു).
ഗീതം
േയാർദ്ദാൻ നദിയിൽ ൈദവസുതൻ
മാേമ്മാദീസ മുങ്ങുേമ്പാൾ
വിണ്ണിൻ വാതിൽ തുറക്കുന്നു
വാഴ്ത്തിപ്പാടം തിരുനാമം.
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ൈദവത്തിൻ പര്ിയപുതര്നിതാ
സംപര്ീതൻ ǌാനീസുതനിൽ
പാവനനാദം മുഖരിതമായ്
വാഴ്ത്തിപ്പാടം തിരുനാമം.
പുതുജന്മത്തിൻ ജീവജലം
ആത്മവിശുദ്ധി പകർന്നരുളും
േമഘപഥത്തിൽ െവൺപര്ാവായ്
പാവനരൂപനിറങ്ങുന്നു.

(കുർബാനയുെണ്ടങ്കിൽ
കാ വ ിെന്റ
േത്താെട കുർബാന തുടരുന്നു).

ഗാന

(ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണ സമയത്തി ശിശുവിനു
വിശുദ്ധ കുർബാന ന ന്നു).

സമാപന പര്ാർത്ഥനകൾ
കാർമ്മി: കർത്താവായ ൈദവേമ, പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന
ദിവയ്കുഞ്ഞാടായ ഈേശായുെട തിരുരക്തത്താൽ ഈ
ശിശുവിെന അങ്ങ് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചുവേലല്ാ. പരിശു
ദ്ധാത്മാവിെന ന െമന്ന ǌങ്ങളുെട കർത്താവീേശാമിശി
ഹായുെട വാഗ്ദാനം ഈ ദാസനിൽ (ദാസിയിൽ) നിറേവറ്റു
ന്നതിനു ǌങ്ങൾ അേങ്ങക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുെട
ഈ മകെന (മകെള) മിശിഹായുെട കൂട്ടവകാശിയും പരി
ശുദ്ധാത്മാവിെന്റ കൃപാവരത്താൽ സമ്പന്നനു(യു)മാക്കിയ
തിനു ǌങ്ങൾ അങ്ങെയ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ ദാസൻ
(ദാസി) സതയ്ത്തിലും ആത്മാവിലും അങ്ങെയ മഹതവ്െപ്പ
ടുത്തുവാൻ അനുഗര്ഹിക്കണേമ. പിതാവും പുതര്നും പരിശു
ദ്ധാത്മാവുമായ സർേവശവ്രാ എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ, കർത്താേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമ്മി: പരിശുദ്ധ കനയ്കാമറിയത്തിെന്റയും മാർ
യൗേസപ്പിെന്റയും വിശുദ്ധ ശല്ീഹന്മാരുെടയും ǌങ്ങളുെട
പിതാവായ മാർ േതാമ്മാശല്ീഹായുെടയും േവദസാക്ഷികളു
െടയും സകല വിശുദ്ധരുെടയും ǌങ്ങളുെട സഭയിെല
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവരുെടയും ഇടവക മധയ്സ്ഥനായ (മധയ്സ്ഥ
യായ) .... യും പര്ാർത്ഥന ഈ ശിശുവിെന സഹായി
ക്കുമാറാകെട്ട. ഈ ശിശുവിെന്റ നാമത്തിന് കാരണഭൂത
നാ(യാ)യ വിശുദ്ധെന്റ (വിശുദ്ധയുെട) ജീവിതമാതൃക
ഇവന് (ഇവൾക്ക്) വഴികാട്ടിയായിരിക്കുകയും െചയയ്െട്ട.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
സമാപനാശീർവാദം
കാർമ്മി: മാേമ്മാദീസയിലൂെട ൈദവമക്കളുെട പദവിയി

േലക്ക് നെമ്മ ഉയർത്തിയ ൈദവം വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവനാകെട്ട.
തിരുസഭയുെട വിശവ്സ്ഥ പുതര്നായി (പുതര്ിയായി) ജീവി
ക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നിെന്ന സഹായിക്കെട്ട. പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിെന സവ്ീകരിച്ച നീ എന്നും സുവിേശഷത്തിനു
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുന്ന ധീര േപര്ഷിതനാ(യാ)യിത്തീരെട്ട.
കണ്ണു കണ്ടിട്ടിലല്ാത്തതും കാതു േകട്ടിട്ടിലല്ാത്തതും ഹൃദയം
ആസവ്ദിച്ചിട്ടിലല്ാത്തുമായ സവ്ർഗഭാഗയ്ത്തിന് അവകാശി
(നി)യായിത്തീരുന്നതുവെര ആപത്തുകളിൽ തുണയും
സങ്കടങ്ങളിൽ ആശവ്ാസവും പരീക്ഷകളിൽ ബലവും ന ി
അവിടുന്നു നിെന്ന സംരക്ഷിക്കെട്ട. മാതാപിതാക്കൾക്ക്
ആശാേകന്ദ്രവും കുടുംബത്തിനു പര്കാശവും നാടിനു േസവ
നമാതൃകയുമായിത്തീരുവാൻ ൈദവം നിെന്ന േയാഗയ്നാ
(യാ)ക്കെട്ട. ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുേകാണ്ട എലല്ാവ
െരയും ൈദവം സമൃദ്ധമായി അനുഗര്ഹിക്കെട്ട. ഇേപ്പാഴും
എേപ്പാഴും + എേന്നക്കും.
സമൂ: ആേമ്മൻ.
(കാർമ്മികൻ എലല്ാവെരയും ആശീർവവ്ദിക്കുന്നു).
വിടവാങ്ങല് ശുശര്ൂഷ പര്ാര്ത്ഥന
കാര്മ്മി: വിശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ ബലിപീഠെമ സവ്സ്തി.
ǌങ്ങളുെട കര്ത്താവിെന്റ കബറിടെമ സവ്സ്തി. നിന്നില്
നിന്നു ǌാന് സവ്ീകരിച്ച കുര്ബ്ബാന / കടങ്ങളുെട െപാറു
തിക്കും പാപങ്ങളുെട േമാചനത്തിനും കാരണമാകെട്ട.
ഇനി ഒരു ബലി അര്പ്പിക്കുവാന് ǌാന് വരുേമാ ഇലല്േയാ
എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

(മദ്ബഹാ വിരിയിട്ടു മറ ന്നു).

നിതയ്സഹായ മാേത (ഗാനം)
നിതയ്സഹായമാേത,
പര്ാര്ത്ഥിക്കാ ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ
നിന് മക്കള് ǌങ്ങള്ക്കായ് നീ,
പര്ാര്ത്ഥിക്ക േസ്നഹനാേഥ.
നീറുന്ന മാനസങ്ങള്,
ആയിര-മായിരങ്ങള്
കണ്ണീരിന് താഴ്വരയില്,
നിന്നിതാ േകഴുന്നേമ്മ.
േകള്ക്കേണ േരാദനങ്ങള്,
ന േണ നല്വരങ്ങള്
നിന് ദിവയ് സൂനുവിങ്കല്,
േചര്ക്കേണ മക്കേള നീ.
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