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ത്രിസ

യ്ാജപം

യ്ാജപം

കുരിശടയാളം: വിശു കുരിശിെ aടയാള ാൽ ǌ ളുെട ശത്രുക്ക
ളിൽനി ് ǌ െള രക്ഷിക്കണേമ. ǌ ളുെട ത രാേന, പിതാവി
െ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ.

(പരിശു

ത്രീതവ്

സാധാരണ ദിവസ ളിൽ

ിെ തിരു ാൾ മുതൽ വലിയ ബുധൻ വെര)

കർ ാവിെ മാലാഖാ പരിശു
ാവിനാൽ മറിയം ഗർഭം ധരി .
ന നിറ
മറിയേമ ...
iതാ കർ ാവിെ ദാസി, നിെ
ന നിറ
മറിയേമ ...

മറിയേ

ാട് വചി . പരിശു ാ

വചനം േപാെല e

ിലാകെ .

വചനം മാംസമായി, ന െട iടയിൽ വസി
ന നിറ
മറിയേമ ...
ഈേശാമിശിഹായുെട വാ ാന
സർേവവ്ശവ്രെ
ണെമ.

പരിശു

ൾക്ക് ǌ

മാതാേവ, ǌ

ൾ േയാഗയ്രാകുവാൻ.

ൾക്കു േവ

ി aേപക്ഷിേക്ക

പ്രാർ ിക്കാം: (eലല്ല്ാവരും) സർേവവ്ശവ്രാ, മാലാഖായുെട സേ ശ
ാൽ / a യുെട പുത്രനായ ഈേശാമിശിഹായുെട / മനുഷയ്ാവതാര
വാർ
aറി
ിരിക്കു
ǌ ൾ / aവിടുെ
പീഢാനുഭവവും
കുരിശുമരണവും മുേഖന / uയിർ ിെ മഹിമ പ്രാപിക്കാൻ aനുഗ്രഹി
ക്കണേമെയ ് / ǌ ളുെട കർ ാവായ ഈേശാമിശിഹാവഴി /
a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

ആദിയിേലേ ാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ

തി.
ക്കും ആേ ൻ.

ഈേശായുെട eത്രയും പരിശു

തിരുഹൃദയേമ!

a

.

യിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു

(മൂ

പ്രാവശയ്ം)

(മൂ

പ്രാവശയ്ം)

ത്രിസ
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വിശു വാര ത്രിസ

യ്ാജപം

(വലിയബുധൻ മുതൽ uയിർ ǌായർവെര)
മിശിഹാ നമുക്കുേവ ി മരണേ ാളം കീഴ്വഴ ി; aെത aവി
ടു ് കുരിശുമരണേ ാളം കീഴ്വഴ ി; aതിനാൽ സർേവവ്ശവ്രൻ
aവിടുെ
uയർ ി. eലല്ാ നാമേ യുംകാൾ u തമായ നാമം
aവിടുേ യ്ക്കു നല്കി.
പ്രാർ ിക്കാം: (eലല്ല്ാവരും) സർേവവ്ശവ്രാ, ǌ ളുെട കർ ാവായ
ഈേശാമിശിഹാ / മർ കരുെട ൈകകളിൽ ഏൽ ിക്കെ ് / കുരി
ശിെല പീഢകൾ സഹി രക്ഷി / ǌ െള തൃക്കൺപാർക്കണെമ
െയ ് / eേ യ്ക്കും ജീവി വാഴു ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹാ
വഴി / a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.
ആദിയിേലേ ാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ.
ഈേശായുെട eത്രയും പരിശു
a യിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു

തിരുഹൃദയേമ!
.

െപസഹാക്കാല ത്രിസ

(uയിർ തിരുനാൾ മുതൽ പരിശു
സവ്ർേലല്ാക രാ
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!

പ്രാവശയ്ം)

(മൂ

പ്രാവശയ്ം)

യ്ാജപം
ിെ

തിരുനാൾവെര)

ീ ആന ി ാലും.

eെ
ാൽ ഭാഗയ്വതിയായ a
യാൾ.
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!
aരുളിെ യ്തതുേപാെല uയിർെ
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!
ǌ ൾക്കുേവ
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!

ത്രിതവ്

(മൂ

യുെട തിരുവുദര

ഴുേ

ിൽ aവതരി

.

ി സർേവവ്ശവ്രേനാടു പ്രാർ

ിക്കണെമ.

കനയ്കാമറിയേമ, ആേമാദി ാന ി ാലും.
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!
eെ
ാൽ കർ
ഹേലല്ലൂയയ്ാ!

ാവ് സതയ്മായി uയിർെ

ഴുേ

.
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മാതാവിെ

ജപമാല

പ്രാർ ിക്കാം: (eലല്ല്ാവരും) സർേവവ്ശവ്രാ, a
ǌ ളുെട കർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായുെട
േലാകെ
ആന ി ിക്കുവാൻ / a
തിരുമന
ടുെ
മാതാവായ കനയ്കാമറിയം മുേഖന / ǌ
പ്രാപിക്കുവാൻ / aനുഗ്രഹം നല്കണേമെയ ് / a
aേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ.

യുെട പുത്രനും
u ാന ാൽ /
ായേലല്ാ. aവി
ൾ നിതയ്ാന ം
േയാടു ǌ ൾ

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.
ആദിയിേലേ ാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും ആേ ൻ.
ഈേശായുെട eത്രയും പരിശു
a യിൽ ǌാൻ ശരണെ ടു

തിരുഹൃദയേമ!
.

(മൂ

പ്രാവശയ്ം)

(മൂ

പ്രാവശയ്ം)

————————————

മാതാവിെ

ജപമാല

aളവിലല്ാ
സകല ന സവ്രൂപിയായിരിക്കു
/ സർേവവ്
ശവ്രാ കർ ാേവ! ന ിഹീനരും പാപികളുമായിരിക്കു
ǌ ൾ /
aറുതിയിലല്ാ
മഹിമപ്രതാപേ ാടു കൂടിയിരിക്കു / aേ സ ി
ധിയിൽ ജപം െചയയ്ാൻ aേയാഗയ്രായിരിക്കു . e ിലും aേ
aന മായ ദയയിേ ൽ ശരണെ െകാ ് / പരിശു ൈദവമാതാ
വിെ
തിയ്ക്കായി a
ിമൂ മണി ജപം െചയയ്ാൻ ആശിക്കു .
ഈ ജപം ഭക്തിേയാടുകൂെട െചയ്ത് / പലവിചാരം കൂടാെത തിക ാൻ
കർ ാേവ! a ് സഹായം െചയയ്ണേമ!
വിശവ്ാസപ്രമാണം
സർവവ്ശക്തനായ പിതാവും / ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും
സ്ര ാവുമായ / ൈദവ ിൽ ǌാൻ വിശവ്സിക്കു . aവിടുെ
ഏകപുത്രനും ǌ ളുെട കർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായിലും വിശവ്
സിക്കു . ഈ പുത്രൻ പരിശു ാ ാവിനാൽ ഗർഭ നായി / കനയ്
കാമറിയ ിൽ നി ം പിറ , പ ിേയാസ് പീലാേ ാസിെ
കാല ് പീഢകൾ സഹി / കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ ് മരി ് aടക്ക
െ
/ പാതാള ളിൽ iറ ി / മരി വരുെട iടയിൽനി ് മൂ ാം
നാൾ uയിർ ; സവ്ർ
ിേലെയ്ക്കഴു
ി / സർവവ്ശക്തിയു പിതാ
വായ / ൈദവ ിെ വലതുഭാഗ ് iരിക്കു . aവിടു ് ജീവിക്കു
വെരയും മരി വെരയും വിധിക്കാൻ / വരുെമ ം ǌാൻ വിശവ്സി
ക്കു . പരിശു ാ ാവിലും ǌാൻ വിശവ്സിക്കു . വിശു കേ ാ
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ലിക്കാ സഭയിലും / പുണയ്വാ ാരുെട ഐകയ് ിലും / പാപ ളുെട
േമാചന ിലും / ശരീര ിെ uയിർ ിലും / നിതയ്മായ ജീവിത
ിലും ǌാൻ വിശവ്സിക്കു . ആേ ൻ.
1 സവ്ർ ...
പിതാവായ ൈദവ ിെ മകളായിരിക്കു പരിശു ൈദവമാതാേവ!
ǌ ളിൽ ൈദവവിശവ്ാസെമ പുണയ്മു ായി ഫലം െചയയ്ുവാനായി ്
aേ തിരുക്കുമാരേനാട് aേപക്ഷിേയ്ക്കണേമ.
1ന

നിറ

...

പുത്രനായ ൈദവ ിെ
മാതാവായിരിക്കു
പരിശു
ൈദവ
മാതാേവ! ǌ ളിൽ ൈദവശരണെമ
പുണയ്മു ായി വളരുവാനാ
യി ് aേ തിരുക്കുമാരേനാട് aേപക്ഷിേയ്ക്കണേമ.
1ന

നിറ

...

പരിശു ാ ാവിെ
േ ഹഭാജനമായിരിക്കു
പരിശു
ൈദവ
മാതാേവ! ǌ ളിൽ ൈദവഭക്തിെയ
പുണയ്മു ായി വർ ിക്കുവാ
നായി ് aേ തിരുക്കുമാരേനാട് aേപക്ഷിേയ്ക്കണേമ.
1ന

നിറ

ന

നിറ

..., 1 ത്രിതവ് തി.
————————

മറിയവും, ത്രിതവ് തിയും ഗാനരൂപ

ിൽ

സവ് ി ന പൂരിേത, നിേ ാടു കൂെട നാഥനും
ീകളിൽ aനുഗ്രഹീേത, നിൻ കുമാരേനശുവും
പാപരഹിതയായ േമരി, ത രാെ a നീ
പാപികൾ ǌ ൾക്കു േവ ി, പ്രാർ ിേക്കണെമെ ാഴും. (10)
താതനും സവ്പുത്രനും തൻ പാവനാ നും മുദാ
േ ാത്രേമകിടു നിതയ് കാലവും നേമാ േത.
aെലല് ിൽ
ന നിറ
വേള, േമരീ നിൻ നാമം വാ ി പാടു
പരിശു കനയ്ാമാതാേവ പാപികൾ ǌ ൾക്കായ് നിതയ്ം
നിൻ തിരു സുതേനാെടെ
ം, പ്രാർ ിക്കണേമ താേയ നീ
(10)
eെ
ം, മൃതയ്ുവിൻ േനര ം.

മാതാവിെ

8

നിതയ്പിതാവി ം സുതനും റൂഹായ്ക്കും തിയു
ആദിയിെലേ ാെല eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

ജപമാല

ാവെ .

——————————————
സേ ാഷ ിെ ൈദവരഹസയ് ൾ: േപജ് - 8
ദുഃഖ ിെ ൈദവരഹസയ് ൾ:
േപജ് - 10
മഹിമയുെട ൈദവരഹസയ് ൾ:
േപജ് - 11
പ്രകാശ ിെ ൈദവരഹസയ് ൾ: േപജ് - 13

സേ

ാഷ

ിെ

ൈദവരഹസയ്

ൾ

(eലല്ാ തി ളും ശനിയും, മംഗലവാർ ക്കാലം മുതൽ വലിയ
േനാ വെരയു ǌായറാ കളിലും െചാേലല് വ.)

സേ

ാഷ

ിെ

മംഗലവാർ

o

ാം ൈദവരഹസയ്ം

. (ലൂക്കാ 1: 26-38)

പരിശു കനയ്ാ ീമറിയേമ! ൈദവവചനം aേ
തിരുവുദര ിൽ
മനുഷയ്ാവതാരം െചയയ്ുെമ ് ഗബ്രിേയൽ ൈദവദൂതൻ, ൈദവകല്പന
യാൽ aേ
aറിയി തിനാൽ aേ യ്ക്കു ായ സേ ാഷെ
ഓർ
ധയ്ാനിക്കു
aേ
മക്കളായ ǌ ൾ, ǌ ളുെട ഹൃദയ
ിലും eേ ാഴും തെ
സംഗ്രഹി െകാ ിരിയ്ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്
ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന

(ഫാ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ിമാജപം): ഓ eെ

ഈേശാേയ / ǌ ളുെട പാപ ൾ
െപാറുക്കണേമ / നരകാ ിയിൽ നി ് ǌ െള രക്ഷിേയ്ക്കണേമ. eലല്ാ
ആ ാക്കെളയും / പ്രേതയ്കി ് aേ
സഹായം ഏ ം കൂടുതൽ ആവ
ശയ്മു വെരയും / സവ്ർ
ിേലയ്ക്ക് ആനയിേക്കണേമ.
പരിശു
ണേമ.

ജപമാലയുെട രാ

സേ

ാഷ

മറിയം eലിസബ

ിെ

ി, ǌ

ര

ൾക്കുേവ

ി aേപക്ഷിക്ക

ാം ൈദവരഹസയ്ം

ിെന സ ർശിക്കു

. (ലൂക്കാ 1: 39-45)

പരിശു
ൈദവമാതാേവ! aേ
iളയ യായ ഏലീശവ്ാപുണയ്വ
തിെയ a െച ക േ ാൾ ആ പുണയ്വതിയ്ക്ക് സർേവവ്ശവ്രൻ െചയ്ത
കരുണെയ ക ് aേ യ്ക്കു ായ aതയ്ധികമായ സേ ാഷെ
ഓർ
ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ൾ ലൗകിക സേ ാഷ ൾ പരിതയ്ജി
പരേലാകസേ ാഷ െള ആഗ്രഹി േതടുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.

മാതാവിെ
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നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

സേ

ാഷ

ിെ

മൂ

ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശായുെട ജനനം. (ലൂക്കാ 2: 1-14)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
കനയ്ാതവ് ിന് a രം വരാെത
a
ൈദവകുമാരെന പ്രസവി തിനാൽ aേ യ്ക്കു ായ സേ ാ
ഷ ിേ ൽ ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ളുെട ഹൃദയ ിലും താൻ
ാന
വിധമായി പിറക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

സേ

ാഷ

ിെ

നാലാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാെയ കാ സമർ ിക്കു

. (ലൂക്കാ 2: 21-35)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
ദിവയ്കുമാരെന ൈദവാലയ ിൽ
കാ െവ േ ാൾ മഹാ ാക്കൾ തെ
തിയ്ക്കു തുക ് aേ യ്ക്കു
ായ സേ ാഷ ിേ ൽ ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ൾ aേ യ്ക്കു േയാഗയ്
മായ ൈദവാലയമായിരിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

സേ

ാഷ

ിെ

a

ഈേശാ ൈദവാലയ

ാം ൈദവരഹസയ്ം

ിൽ. (ലൂക്കാ 2: 41-52)

പരിശു
ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ പ
വയ ിൽ
കാണാെത േപായേ ാൾ മൂ ാം ദിവസം ൈദവാലയ ിൽ തർക്കി
െകാ ിരിക്കുകയിൽ a
തെ
കെ
ിയതിനാൽ aേ യ്ക്കു
ായ സേ ാഷ ിേ ൽ ധയ്ാനിക്കു
ǌ ൾ, തെ
oരിക്കലും
പാപ ാൽ വി പിരിയാതിരിക്കുവാനും, വി പിരി
േപായാലുടൻ
മനഃ ാപ ാൽ തെ കെ
വാനും കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ജപമാല സമർ ണജപം േപജ് 15 കാണുക.
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ദുഃഖ

(െചാവവ്ാ, െവ

ിെ

ൈദവരഹസയ്

ജപമാല

ൾ

ി ദിവസ ളിലും, വലിയ ആ യിെല eലല്ാ
ദിവസ ളിലും െചാേലല് വ.)

ദുഃഖ

ിെ

o ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാ ഗത്സേമൻ േതാ

ിൽ. (ലൂക്കാ 2: 41-44)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ പൂ ാവന ിൽവ
നമ രി െകാ ിരിക്കുേ ാൾ മനേകല്ശ ാൽ രക്തം വിയർ
e
തിേ ൽ ധയ്ാനിക്കു ǌ ളുെട പാപ ളിേ ൽ മനഃ പി പാപ
ശാ ി ലഭിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന

(ഫാ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ിമാജപം): ഓ eെ

ഈേശാേയ, ǌ ളുെട പാപ ൾ െപാറു
ക്കണേമ, നരകാ ിയിൽ നി ് ǌ െള രക്ഷിേയ്ക്കണേമ, eലല്ാ ആ ാക്ക
െളയും, പ്രേതയ്കി ് aേ സഹായം ഏ ം കൂടുതൽ ആവശയ്മു വെരയും
സവ്ർ
ിേലയ്ക്ക് ആനയിേക്കണേമ.
പരിശു
ണേമ.

ജപമാലയുെട രാ

ദുഃഖ

ഈേശാെയ ച

ിെ

ിെകാ

ര

ി, ǌ

ൾക്കുേവ

ി aേപക്ഷിക്ക

ാം ൈദവരഹസയ്ം

് aടിക്കു

. (മ

ായി 27: 20-26)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ കൽ ണിൽ െക
െ
ച ികളാൽ aടിയ്ക്കെ
e തിേ ൽ ധയ്ാനിയ്ക്കു ǌ ളുെട
പാപ ളാൽ u ാവു കഠിനശിക്ഷകളിൽ നി ം മനഃ ാപ ാലും
നലല് വയ്ാപാര ാലും oഴി
മാറുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ദുഃഖ

ിെ

മൂ ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാെയ മുൾമുടി ധരി ിക്കു

. (മ

ായി 27: 27-31)

പരിശു
ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരെ
തിരുശിര ിൽ
മുൾമുടി ധരി ി പരിഹാസരാജാവായി ് തെ
ാപി തിൻേമൽ
ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ളുെട ഹൃദയ ിലു
പാപമു കെള മനഃ ാപ
ാൽ പിഴുതുകളയുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

മാതാവിെ
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ദുഃഖ

ിെ

നാലാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാമിശിഹാ കുരിശുചുമക്കു

. (ലൂക്കാ 23: 26-28)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ തിരുക്കുമാരൻ ഈേശാമിശിഹാ മര
ണ ിനു വിധിയ്ക്കെ
ഭാരേമറിയ സല്ീവാമരം ചുമ
െകാ ്
ഗാഗുൽ ാമലയിേലയ്ക്കു േപാകു തിേ ൽ ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ൾ ദുഃഖ
മാകു
സല്ീവാെയ ക്ഷമാപൂർവവ്ം ചുമ െകാ ് തെ
aനുഗമിക്കു
വാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ദുഃഖ

ിെ

ഈേശാ കുരിശിൽ തൂ

a

ാം ൈദവരഹസയ്ം

ിമരിക്കു

. (േയാഹ ാൻ 19: 23-30)

പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ ഗാഗുൽ ാമലയിൽ
വ aേ
മു ാെക iരു ാണികളാൽ കുരിശിേ ൽ തറയ്ക്കെ തി
േ ൽ ധയ്ാനിക്കു
ǌ ളുെട ഹൃദയ ിൽ aേ
തിരു ാടുകളും
aേ വയ്ാകുലതകളും പതി ി രുളണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ജപമാല സമർ ണജപം േപജ് 15 കാണുക.

മഹിമയുെട ൈദവരഹസയ്

(ബുധൻ, ǌായർ ദിവസ

ളിൽ െചാേലല്

ൾ

വ.)

മഹിമയുെട o ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാ മരി വരിൽ നി ് uയിർക്കു

. (ലൂക്കാ 24: 5-13)

പരിശു
ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ പാടുെപ മരി
മൂ ാംനാൾ e േ യ്ക്കും ജീവിക്കു വനായി uയിർ തിനാലു ായ
മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കു
ǌ ൾ പാപമാകു
മരണ ിൽ നി ്
നിതയ്മായി uയിർെ ഴുേ ൽക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

മാതാവിെ
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ജപമാല

(ഫാ ിമാജപം): ഓ eെ ഈേശാേയ, ǌ ളുെട പാപ ൾ െപാറു
ക്കണേമ, നരകാ ിയിൽ നി ് ǌ െള രക്ഷിേയ്ക്കണേമ, eലല്ാ ആ ാക്ക
െളയും, പ്രേതയ്കി ് aേ സഹായം ഏ ം കൂടുതൽ ആവശയ്മു വെരയും
സവ്ർ
ിേലയ്ക്ക് ആനയിേക്കണേമ.
പരിശു
ണേമ.

ജപമാലയുെട രാ

മഹിമയുെട ര

ി, ǌ

ൾക്കുേവ

ി aേപക്ഷിക്ക

ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശായുെട സവ്ർ ാേരാഹണം. (ലൂക്കാ 24: 50-52)
പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ uയിർ
നാല്പതാം
ദിവസം aന മായ മഹിമപ്രതാപേ ാടുകൂടി േമാക്ഷാേരാഹണം
െചയ്തതിനാലു ായ മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കു
ǌ ൾ പരേലാകവാ
െയ മാത്രം ആഗ്രഹി േമാക്ഷഭാഗയ്ം പ്രാപിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

മഹിമയുെട മൂ ാം ൈദവരഹസയ്ം

പരിശു ാ

ാവിെ ആഗമനം. (നടപടി 2 : 1-3)

പരിശു
ൈദവമാതാേവ! aേ
തിരുക്കുമാരൻ ആകാശ ിേല
െയ്ക്കഴു
ിയതിെ
പ ാംനാൾ ഊ ശാലയിൽ ധയ്ാനി ിരു
തെ ശിഷയ് ാരുെടേമലും aേ േമലും പരിശു ാ ാവിെന യാത്ര
യാക്കിയതിനാൽ u ായ മഹിമെയ ധയ്ാനിക്കു ǌ ൾ പരിശു ാ
ാവിെ
പ്രസാദവര ാൽ ൈദവതിരുമന േപാെല വയ്ാപരിക്കു
വാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

മഹിമയുെട നാലാം ൈദവരഹസയ്ം

മാതാവിെ സവ്ർ ാേരാപണം. (1െകാറി 15 : 20-23)
പരിശു ൈദവമാതാേവ! aേ
കുേറക്കാലം കഴി
േ ാൾ a ്
മാരാൽ സവ്ർഗ ിേലയ്ക്കു കേര െ
ക്കു ǌ ളും aേ സഹായ
കൃപെചയയ്ണേമ.

തിരുക്കുമാരൻ uയിർെ ഴു
ി
iഹേലാക ിൽ നി ം മാലാഖാ
തിനാലു ായ മഹിമെയ ധയ്ാനി
ാൽ േമാക്ഷ ിൽ വ േചരുവാൻ

മാതാവിെ
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നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

മഹിമയുെട a

ാം ൈദവരഹസയ്ം

മാതാവിെന ത്രിേലാക രാ
ിയായി മുടി ധരി ിക്കു
(െവളിപാട് 12 : 1)

.

പരിശു ൈദവമാതാേവ! സവ്ർ
ിൽ a ് eഴു
ിയ uടെന
aേ തിരുക്കുമാരൻ a െയ ത്രിേലാക രാ
ിയായി മുടിധരി ി
തിനാലു ായ മഹിമെയ ധയ്ാനിയ്ക്കു
ǌ ളും േമാക്ഷാന ഭാഗയ്
ിൽ a േയാടുകൂെട സ തം ൈദവെ
തി ാന ിക്കുവാൻ
കൃപെചയയ്ണെമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ജപമാല സമർ ണജപം േപജ് 15 കാണുക.

പ്രകാശ

ിെ

ൈദവരഹസയ്

(വയ്ാഴാ ദിവസം െചാേലല്

പ്രകാശ

ഈേശായുെട

ിെ

വ)

ൾ

o ാം ൈദവരഹസയ്ം

ാന ാനം. (മ

ായി 3 : 13-17)

പരിശു ൈദവമാതാേവ, aേ
തിരുക്കുമാരൻ േജാർദാൻ നദിയിൽ
വ ്, േയാഹ ാനിൽനി ് മാേ ാദിസാ സവ്ീകരി തിെന ധയ്ാനി
ക്കു ǌ ൾ, മാേ ാദിസായിൽ ലഭി ൈദവിക വരപ്രസാദം ന
മാക്കാതിരിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

(ഫാ ിമാജപം): ഓ eെ ഈേശാേയ, ǌ ളുെട പാപ ൾ െപാറു
ക്കണേമ, നരകാ ിയിൽ നി ് ǌ െള രക്ഷിേയ്ക്കണേമ, eലല്ാ ആ ാക്ക
െളയും, പ്രേതയ്കി ് aേ സഹായം ഏ ം കൂടുതൽ ആവശയ്മു വെരയും
സവ്ർ
ിേലയ്ക്ക് ആനയിേക്കണേമ.
പരിശു
ണേമ.

ജപമാലയുെട രാ

പ്രകാശ

ിെ

ഈേശായുെട ആദയ്െ

ി, ǌ

ൾക്കുേവ

ി aേപക്ഷിക്ക

ര

ാം ൈദവരഹസയ്ം

a

തം. (േയാഹ ാൻ 2: 1-12)

മാതാവിെ
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പരിശു ൈദവമാതാേവ, aേ
തിരുക്കുമാരൻ കാനായിെല കലല്യ്ാ
ണ ിൽവ ്, െവ ം വീ
ാക്കി, തെ a ത പ്രവർ ികളുെട
ആരംഭം കുറി തിെന ധയ്ാനിക്കു ǌ ൾ, aേ
പുത്രെ കല്പന
കെള aനുസരി ജീവിക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

പ്രകാശ

ിെ

മൂ ാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശാ ൈദവരാജയ്ം പ്രേഘാഷിക്കു

. (മർേക്കാസ് 2 : 3-13)

പരിശു ൈദവമാതാേവ, aേ തിരുക്കുമാരൻ തെ പരസയ്ജീവിത
കാല ്, പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും, ൈദവരാജയ്ം സമീപി ിരിക്കു ,
മാനസാ രെ ് സുവിേശഷ ിൽ വിശവ്സിക്കുവിൻ e ് ആഹവ്ാ
നം െചയയ്ുകയും െചയ്തതിെന ധയ്ാനിക്കു
ǌ ൾ, കു സാരെമ
കൂദാശയിലൂെട പാപ ൾ കഴുകി കളയു തിനും, ǌ ളുെട പ്രവർ ി
കളിലൂെട aേ പുത്രന് സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു തിനും കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

പ്രകാശ

ിെ

നാലാം ൈദവരഹസയ്ം

ഈേശായുെട രൂപാ രീകരണം. (ലൂക്കാ 9: 28-36)
പരിശു ൈദവമാതാേവ, aേ
തിരുക്കുമാരൻ താേബാർ മലയിൽ
വ ് രൂപാ രെ ടുകയും, aവിടുെ
ൈദവികമായ മഹതവ്ം ശിഷയ്
ാർ ദർശിക്കുകയും െചയ്തുെവ ധയ്ാനിക്കു ǌ ൾ, പരിശു ാ ാ
വിെ
പ്രേചാദന ാൽ നയിക്കെ ടു തിനും, ǌ ളുെട ജീവിത
ിൽ ൈദവിക ചി കളും വിചാര ളും നിറയു തിനും കൃപെചയയ്
ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

പ്രകാശ
ഈേശാ വിശു

ിെ

a

കുർബാന

പരിശു ൈദവമാതാേവ, aേ
ിെ a യ് ിൽ, വിശു

ാം ൈദവരഹസയ്ം
ാപിക്കു

. (ലൂക്കാ 22 : 7-20)

തിരുക്കുമാരൻ തെ പരസയ് ജീവിത
കുർബാന
ാപി െകാ ് മനുഷയ്

മാതാവിെ
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മക്കേളാടു
േ ഹം പ്രകടമാക്കിയതിെന ധയ്ാനിക്കു
ǌ ൾ,
വിശു കുർബാനയിൽ സജീവമായി പെ ടുക്കു തിനും, ജീവിതാവ
സാനംവെര ദിവയ്കാരുണയ് നാഥേനാടു
േ ഹ ിൽ നിലനൽക്കു
തിനും കൃപെചയയ്ണേമ.
1 സവ്ർ . 10 ന
ഓ eെ

നിറ

. 1 ത്രിതവ് തി.

ഈേശാേയ ...

ജപമാല സമർ ണജപം
മുഖയ്ദൂതനായിരിക്കു
വി. മിഖാേയേല! ൈദവദൂത ാരയിരിക്കു
വിശു
ഗബ്രിേയേല! വിശു
റ ാേയേല! ശല്ീഹ ാരായിരിക്കു
വിശു പേത്രാേസ! വിശു പൗേലാേസ! വിശു േയാഹ ാേന!
ǌ ളുെട പിതവായ മാർ േതാ ാശല്ീഹാേയ! ǌ േള ം പാപികളാ
യിരിക്കു . e ിലും, ǌ ൾ ജപി
ഈ a
ിമൂ മണി
ജപെ
നി ളുെട
തികേളാടുകൂടി o ായി ് േചർ
പരിശു
ൈദവമാതാവിെ തൃ ാദ ി ൽ ഏ ം വലിയ uപഹാരമായി കാ
െവയ്ക്കുവാൻ നി േളാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

ലു

(ഗാനരൂപ

ീനിയ

ിൽ േപജ് 17)

കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ (2)
മിശിഹാേയ aനുഗ്രഹിക്കണേമ (2)
കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ (2)
മിശിഹാേയ ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ (2)
മിശിഹാേയ ǌ ളുെട പ്രാർ ന ൈകെക്കാ ണേമ (2)
ആകാശ

ബാവാത രാേന
(പ്രതിവചനം: “ǌ െള aനുഗ്രഹിേക്കണേമ“)
ഭൂേലാക രക്ഷിതാവായ പുത്രൻ ത രാേന
റൂഹാദക്കുദിശാത രാേന
ഏകസവ്രൂപമായിരിക്കു പരിശു ത്രീതവ്േമ
പരിശു

ളിലിരിക്കു

മറിയേമ,
(പ്രതിവചനം: “ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിേയ്ക്കണേമ”)
ൈദവകുമാരെ പുണയ്ജനനി,
കനയ്കകൾക്കു മകുടമായ നിർ ല കനയ്കേയ,
മിശിഹായുെട മാതാേവ,
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മാതാവിെ

ൈദവപ്രസാദ ിെ മാതാേവ,
eത്രയും നിർ ലയായ മാതാേവ,
കള ഹീനയായ കനയ്കയായിരിക്കു മാതാേവ,
കനയ്ാതവ് ിന് a രം വരാ
മാതാേവ,
േ ഹഗുണ ളുെട മാതാേവ,
a ത ിന് വിഷയമായിരിക്കു മാതാേവ,
സദുപേദശ ിെ മാതാേവ,
സ്ര ാവിെ മാതാേവ,
രക്ഷിതാവിെ മാതാേവ,
വിേവൈകശവ്രയ്മു കനയ്േക,
പ്രകാശപൂർ മായ തിയ്ക്കു േയാഗയ്യായിരിക്കു കനയ്േക,
തിപ്രാ ിൈയ്ക്കശവ്രയ്മു കനയ്േക,
വലല്ഭമു കനയ്േക,
കനിവു കനയ്േക,
വിശവ്ാസവതിയായിരിക്കു കനയ്േക,
നീതിയുെട ദർ ണേമ,
േബാധ
ാന ിെ സിംഹാസനേമ,
ǌ ളുെട െതളിവിെ കാരണേമ,
ആ
ാനപൂരിതപാത്രേമ,
ബഹുമാന ിെ പാത്രേമ,
a തകരമായ ഭക്തിയുെട പാത്രേമ,
ൈദവരഹസയ്ം നിറ
ിരിക്കു പനിനീർ കുസുമേമ,
ദാവീദിെ േകാ േയ,
നിർ ലദ ം െകാ
േകാ േയ,
സവ്ർ ാലയേമ,
വാ ാന ിെ െപ കേമ,
ആകാശേമാക്ഷ ിെ വാതിേല,
uഷഃകാല ിെ നക്ഷത്രേമ,
േരാഗികളുെട സവ് ാനേമ,
പാപികളുെട സേ തേമ,
വയ്ാകുല ാരുെട ആശവ്ാസേമ,
ക്രി യ്ാനികളുെട സഹായേമ,
മാലാഖമാരുെട രാ
ി,
ബാവാ ാരുെട രാ
ി,
ദീർഘദർശികളുെട രാ
ി,
ശല്ീഹ ാരുെട രാ
ി,

ജപമാല
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േവദസാക്ഷികളുെട രാ
ി,
വ നീയ ാരുെട രാ
ി,
കനയ്കകളുെട രാ
ി,
സകല പുണയ്വാ ാരുെടയും രാ
ി,
aമേലാ വയായിരിക്കു രാ
ി,
സവ്ർ ാേരാപിതയായിരിക്കു രാ
ി,
പരിശു ജപമാലയുെട രാ
ി,
സമാധാന ിെ രാ
ി,
കർ ലസഭയുെട aല ാരമായ രാ
ി,
ഭൂേലാകപാപ ൾ നീക്കു ൈദവെച രിയാടായിരിക്കു
ഈേശാത രാേന,
കർ ാേവ! ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിയ്ക്കണേമ.
ഭൂേലാകപാപ ൾ നീക്കു ൈദവെച രിയാടായിരിക്കു
ഈേശാത രാേന,
കർ ാേവ! ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ.
ഭൂേലാകപാപ ൾ നീക്കു ൈദവെച രിയാടായിരിക്കു
ഈേശാത രാേന,
കർ ാേവ! ǌ െള aനുഗ്രഹിേയ്ക്കണേമ.
_________________________

(പകരം ഗാനം): മാതാവിെ

ലു

(േപജ് 19 കാണുക)

ിനിയ

താതാ ൈദവേമ നീ, കൃപെചയ്തീടണെമ
പാരിൻ ത്രാണകേന, കൃപെചയ്തീടണെമ
പാവന റൂഹാേയ, കൃപെചയ്തീടണെമ
മിശിഹാ നാഥനു ജ ം നല്കി, ധനയ്യാെയാരു കനയ്ാമാേത
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ൈദവിക ജീവ റവിടമാകും, ദിവയ് നിർ ല കനയ്ാംബികേയ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
സവ്ർ ിയമാം പരിശു ി നിറെ
ാരു, കനയ്ാനാേഥ നിർ ല റാണി
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
പതിവൃതയാകും പരിശുേ നീ, ചാരിത്ര ിൽ സംരക്ഷകേയ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
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േ ഹ
ǌ
വി
ǌ

ജപമാല

ിെ നിേകതനേമ നീ, മാനവരഖിലം വാ ം റാണി
ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ാന ിൽ സുരഭില സു ര, പു ാലംകൃത മരിയാംബികേയ
ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.

സൃ ാവിൻ തിരു മാേത രക്ഷക, േനശു മേഹശനു ജനനീനാേഥ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
തിഗീതികളാലനവരതം പരി, േശാഭിത മാെയാരു ൈദവകുമാരി
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ശക്തിദമാം നിൻ മാ യ്
ാൽ, aനുദിനമ നയി ീടണെമ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
വിശവ്ാസ ാൽ വിജയം േനടിയ, വി
ാന ിൻ സിംഹാസനേമ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
പാവനമാകും സേ ാഷ ിൻ, കിരണം വീശിയ കരുണാലയേമ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
േ ഹം നിറയും ഭക്തിേയാടേ , കരവലയ ിലണ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.

ീടു

സുരഭില സു ര േറാസാ േവ, വാ ാന ിൻ േപടകേമ നീ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ശുഭ്ര മേനാഹര ദ ാൽ നിർ ിത, ദാവീദി െട േഗാപുരേമ നീ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
രജത മേനാഹര ദീ ി പര ം, കനകാലയേമ കനയ്ാനാേഥ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
e

മുഷ ിലുദി പ്രകാശം, മ ിൽെ ാരിയും താരാസുമേമ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.

േവദന തി ിയ മരുഭൂമികളിൽ, വീഴു വരുെട ആശ്രയേമ നീ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ൈദവിക ദൂതഗണ ിൻ രാ
ി, പുണയ്പിതാക്ക ാരുെട ര
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.

ി
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ശല്ീഹ ാരുെട റാണീ മാനവ, കനയ്കമാരുെട മാതൃകേയ നീ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
രക്താ ിതരുെട സവ്ർ ിയ രാ
ി, വ യ് ാരുെട നിർ ല റാണി
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.
ജപമാലാർ ിത രാ
ി കർ ല, സഭയുെട റാണി aമേലാ
ǌ ൾക്കായി നിതയ്ം, പ്രാർ ി ീടണേമ.

വേയ

പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക, കു
ാടാകും മിശിഹാ നാഥാ
പാപ ൾ നിതയ്ം, േമാചി ീടണേമ.
പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക, കു
ാടാകും മിശിഹാ നാഥാ
പ്രാർ നകൾ നിതയ്ം, ൈകെക്കാ ീടണേമ.
പാരിൻ പാപം നീക്കും ൈദവിക, കു
ാടാകും മിശിഹാ നാഥാ
ǌ ളിെലെ
ം, കൃപെചയ്തീടണേമ.
_________________________

ലു

ിനിയായ്ക്കു േശഷം

സർേവവ്ശവ്രെ
പുണയ്പൂർ യായ മാതാേവ, iതാ a യുെട
പക്കൽ ǌ ൾ aഭയം േതടു . ǌ ളുെട ആവശയ്േനര
ǌ
ളുെട യാചനകൾ a
നിരസിക്കേലല്. ഭാഗയ്വതിയും ആശീർവവ്ദിക്ക
െ വളുമായ aേ , സകല ആപ കളിൽനി ം ǌ െള കാ
െകാ ണേമ.
ഈേശാമിശിഹായുെട വാ ാന

ൾക്ക് ǌ

ൾ േയാഗയ്രാകുവാൻ,

സർേവവ്ശവ്രെ പരിശു ൈദവമാതാേവ,
ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിേക്കണേമ.
പ്രാർ

ിക്കാം

കർ ാേവ, പൂർ ഹൃദയേ ാടുകൂെട സാ ാംഗം പ്രണമിക്കു
ഈ സമൂഹെ
തൃക്കൺപാർ ്, eേ ാഴും കനയ്കയായിരിക്കു
പരിശു മറിയ ിെ aേപക്ഷയാേല, സകല ശത്രുക്കളുെട uപദ്രവ
ളിൽ നി ് ǌ െള രക്ഷി െകാേ ണേമ. ഈ aേപക്ഷക
െളാെക്കയും, ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട േയാഗയ്തകെള
ക്കുറി ്, ǌ ൾക്കു കൽ ി ത രുേളണേമ. ആേ ൻ.
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പരിശു

രാ
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ി

കരുണയുെട മാതാേവ സവ് ി. ǌ ളുെട ജീവനും മാധുരയ്വും ശര
ണവുേമ സവ് ി. ഹവവ്ായുെട പുറംത െ
മക്കളായ ǌ ൾ aേ
ക്കൽ നിലവിളിക്കു . ക നീരിെ ഈ താഴ്വരയിൽനി ് വി ി
ക്കര
് aേ
ക്കൽ ǌ ൾ െനടുവീർെ ടു . ആകയാൽ ǌ
ളുെട മ യ്േ , a യുെട കരുണയു
ക കൾ ǌ ളുെട േനെര
തിരിക്കണെമ. ǌ ളുെട ഈ പ്രവാസ ിനു േശഷം a യുെട uദര
ിെ
aനുഗ്രഹീതഫലമായ ഈേശാെയ ǌ ൾക്കു കാണി
തരണെമ. കരുണയും വാ ലയ്വും മാധുരയ്വും നിറ
മറിയേമ,
ആേ ൻ.
പ്രാർ

ിക്കാം

സർവവ്ശക്തനും നിതയ്നുമായിരിക്കു
സർേവവ്ശവ്രാ, ഭാഗയ്വതിയാ
യിരിക്കു
മറിയ ിെ ആ ാവും ശരീരവും റൂഹാദക്കുദിശായുെട
aനുഗ്രഹ ാെല aേ
ദിവയ്പുത്രനു േയാഗയ്മായ പീഠമായിരി ാൻ
പൂർവവ്ികമായി a
നിയമി വേലല്ാ. ഈ ദിവയ്മാതാവിെന നിന
സേ ാഷിക്കു
ǌ ൾ aവരുെട aനുഗ്രഹമു
aേപക്ഷയാെല
ഈ േലാക ിലു സകല ആപ കളിലും നിതയ്മരണ ിലും നി
രക്ഷെപടുവാൻ കൃപ െചയയ്ണെമ. ഈ aേപക്ഷകെളലല്ാം ǌ ളുെട
കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട േയാഗയ്തകെളക്കുറി ് ǌ ൾക്കു കൽ
ി രുളണെമ. ആേ ൻ.
eത്രയും ദയയു

മാതാേവ

eത്രയും ദയയു
മാതാേവ, നിെ
സേ തമായി ഓടിവ ്,
നിെ സഹായം േതടി, നിെ മാ യ് യ്ം aേപക്ഷി വരിൽ oരു
വെനെയ ിലും നീ uേപക്ഷി തായി േലാക ിൽ േക ി ിലല് e നീ
ഓർക്കണെമ. കനയ്കകളുെട രാ
ിയായ കനയ്കേയ ദയയു
മാതാ
േവ, ഈ വിശവ്ാസ ിൽ ൈധരയ്െ ് നിെ തൃ ാദ
ൽ ǌാൻ
aണയു . െനടുവീർെ ് ക നീർ ചി ി പാപിയായ ǌാൻ നിെ
ദയാധികയ്െ
കാ െകാ ് നിെ
സ ിധിയിൽ നിൽക്കു .
aവതരി വചന ിെ മാതാേവ, eെ aേപക്ഷ uേപക്ഷിക്കാെത
ദയാപൂർവവ്ം േക രുളണെമ. ആേ ൻ.
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കരുണയുെട ജപമാല

(േലാകം മുഴുവെ യും ന െടയും പാപപരിഹാര

ിനായി)

1 സവ്ർ .
1 ന നിറ
.
1 വിശവ്ാസപ്രമാണം (േപജ് - 6 കാണുക)

(ഓേരാ ദശക

ിനും മുൻപ്)

നിതയ്പിതാേവ, ǌ ളുെടയും േലാകം മുഴുവെ യും പാപപരിഹാര
ിനായി, a യുെട വ ലസുതനും ǌ ളുെട കർ ാവുമായ
ഈശിഹായുെട തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും, ആ ാവും ൈദവതവ്വും
aേ യ്ക്ക് ǌാൻ കാഴ്ച വയ്ക്കു .

(ഓേരാ െചറിയ െകാ മണികളിൽ)
ഈേശായുെട aതിദാരുണമായ പീഡാനുഭവ
ǌ

(a

െളക്കുറി ്

ളുെടയും േലാകം മുഴുവെ േമലും കരുണയായിരിേക്കണേമ. (10)

ദശക

ളും കഴി

്)

പരിശു നായ ൈദവേമ, പരിശു നായ ബലവാേന, പരിശു നായ
aമർതയ്േന,
ǌ

ളുെടയും േലാകം മുഴുവെ േമലും കരുണയായിരിേക്കണേമ. (3)

(പകരം ഗാനം)
ഈേശായുെട aതിദാരുണമാം
പീഡാസഹന െള ഓർെ
ം
പിതാേവ ǌ ളുെടേമൽ, േലാകം മുഴുവെ
കരുണയു ാേകണേമ.

(ഓേരാ ദശകവും കഴി

്)

േമൽ
(10)

നിതയ്പിതാേവ, ǌ ളുെടയും പാരിെ യും പാപ ൾ
പരിഹാരം െചയ്തിടുവാനായ് aണയു നിൻ പ്രിയമക്കൾ
നിൻ പ്രിയ സുതനും ǌ ളുെട രക്ഷകനാകും ഈേശാതൻ
തിരുേമനിയും ആ ാവും ൈദവതവ്വും aർ ിക്കു .
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ദീപം െതളിക്കൽ
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, aേ പ്രമാണ
ൾ ǌ ളുെട പാദ ക്കു വിളക്കും ǌ ളുെട വഴികളിൽ പ്രകാശവു
മായി ഭവിക്കെ .

കുരിശടയാളം
സമൂഹം: വിശു കുരിശിെ aടയാള ാൽ ǌ ളുെട ശത്രുക്കളിൽ
നി ് ǌ െള രക്ഷിക്കണേമ. ǌ ളുെട ത രാേന, പിതാവിെ യും
പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ, ആേ ൻ.

ത്രിസ

യ്ാജപം (േപജ് 4 കാണുക)

(ത്രിസ
കാർ ി: aതയ്ു

ത

യ്ാജപെ

ളിൽ ൈദവ

തുടർ ്)
ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, / (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ /
a യുെട തിരുമന ് / സവ്ർ
ിേലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ. /
ǌ ൾക്ക് ആവശയ്മായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണേമ. /
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തു േപാെല / 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.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, / a യുെട മഹതവ് ാൽ /
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ / e ് uദ്േഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ, ǌ ൾ a െയ ആരാ
ധിക്കുകയും പുക കയും, a യുെട aന മായ aനുഗ്രഹ ൾക്ക്
ന ി പറയുകയും െചയയ്ു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ
സ ീർ

(കാലമനുസരി

നം

ഭാഗം കാണുക).

മംഗലവാർ ക്കാലം ..........
േപജ് 23
പിറവി ിരു ാൾ .............
േപജ് 24
ദനഹാക്കാലം .....................
േപജ് 25
േനാ കാലം ......................
േപജ് 26
uയിർ കാലം ....................
േപജ് 27
ശല്ീഹാക്കാലം .....................
േപജ് 28
ൈക ാക്കാലം .................
േപജ് 29
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാല ൾ േപജ് 30
പ ിക്കൂദാശാക്കാലം ..........
േപജ് 31

സ ീർ

മംഗലവാർ

നം 98 (രീതി: കർ

ക്കാലം

ാേവ മമരാജാേവ ...)

കർ ാവി പദാന ൾ, വാ ക പുതിെയാരു ഗാന ിൽ
a തകരമാമവിടുെ , കൃതയ്ാവലികൾ വർ ി ിൻ
ഭൂതലമഖിലം സാേമാദം, നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ
പ്രീതിെയാടാർ
വിളി ീടാം, പാടാം നാഥനു തിഗീതം.
i െമാടി മുഴക്കീടാം, െകാ ം കുഴലും കി രവും
വാദയ് വിേശഷ പര രയാൽ, വാ 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
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സവ്പുത്രെന േലാക ിേലക്കയ
േ ഹനിധിയായ പിതാേവ, രക്ഷകനായ ൈദവസുതെന സവ്ീകരിക്കു
വാനായി oരു
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പഴയ നിയമകാ
ല ് iസ്രാേയൽക്കാർ നൂ ാ കളായി aവിടുെ
വരവിെന പ്രതീ
ക്ഷി ിരു വേലല്ാ. പുതിയ iസ്രാേയലായ ǌ ൾ വിശവ്ാസേ ാടും
പ്രതീക്ഷേയാടും ശരണേ ാടുംകൂടി a യുെട ദിവയ്പുത്രെന സവ്ീകരി
ക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. തിരു ിറവിയിൽ േബത്ലേഹമിെല തിരു
കുടുംബം aനുഭവി സേ ാഷ ിലും സമാധാന ിലും ǌ െളയും
പ കാരാക്കണെമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ

(െപാതു സ ീർ

പിറവി

നം, േപജ് 32)

ിരുനാൾ

നം 97 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

കർ ാെവ ം വാഴു , നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം
ആന
ിൽ മുഴുകെ , ദവ്ീപസമൂഹവുമനവരതം.
പാർ ലമാെക ഭരി ീടും, കർ ാവിൻ തിരുസ ിധിയിൽ
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കു , െകാടുമുടി െപാ ം ൈശല ൾ.
നി ലമാകും തൻനീതി, uദ്േഘാഷിക്കു
ജനതകെളലല്ാമവിടുെ , മഹിമകൾ ക

ാകാശം
നമിക്കു

.

കർ ാേവ, നീ aഖിലാ ം, കാ ിടുമധിപൻ
eലല്ാ േദവഗണ ളിലും, വലല്ഭനു തനേലല്ാ നീ.

തയ്ർഹൻ

നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, േമാദി ീടുക കർ ാവിൽ
ന ിെയാടാ തിരുനാമെ , e ം വാ ി നമി ിടുവാൻ.
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: മനുഷയ്കുല ിെ രക്ഷയ്ക്കുേവ ി മനുഷയ്ാവതാരംെചയ്ത മിശി
ഹാേയ, നിെ
ǌ ൾ
തിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ു .
ഈ മഹനീയസംഭവം aനു രിക്കു ǌ ൾ, തിരു ഭ മുഴുവേനാടും
േചർ
സേ ാഷിക്കു . പാപാ കാര ിൽ കഴി
വർക്ക്
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നിതയ്ജീവെ പ്രകാശം നല്കുവാനായി പിറ ൈദവപുത്രാ, തി യുെട
പാതെവടി
് സതയ് ിെ മാർ
ിലൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവനും
നിെ
aനുഗമിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. മാലാഖാമാ
േരാടും, u ീേശാെയ ആരാധി
ആ ിടയേരാടും േചർ ് നിെ
ǌ ൾ തിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(െപാതു സ ീർ
സ ീർ

നം, േപജ് 32)

ദനഹാക്കാലം

നം 96 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

കർ ാവി പദാന ൾ, കീർ ി ിൻ പുതു ഗാന
വാ ി ാടിനമിക്കെ , പാരിടെമലല്ാമുടയവെന.

ിൽ

വാ ക തൻതിരുനാമവുമാ, രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ
ജനതകൾ മേ യ് കർ ാവിൻ, മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ.
വാ ക ജനേമ കർ ാവിൻ, നി ല ശക്തി മഹതവ് ൾ
തിരുനാമ ിനു േചർ വിധം, മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ.
തൃക്കാ കേളാടവിടുെ , തിരു മു
പ്രേവശി ിൻ
നിർ ല വ വിഭൂഷിതരായ്, ആരാധി വണ ിടുവിൻ.
നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ, നാമം ജനതകൾ വാ െ
വനവൃക്ഷ ൾ വയലുകളും, പുളകിതഗീത മുതിർക്കെ .
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ യ്ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കു േവ ി a യുെട
തിരുക്കുമാരെന നല്കിയ aന േ ഹ ിന് ǌ ൾ ന ി പറയു .
iവെനെ പ്രിയ പുത്രനാകു
iവനിൽ ǌാൻ പ്രസാദി ിരിക്കു
e
സേ ശ ിലൂെട സവ്പുത്രെന േലാക ിന് െവളിെ ടു ിയ
പിതാേവ, aേ
തിരുക്കുമാരൻവഴി ǌ ളും പരിശു ാ ാവിെന
സവ്ീകരി ് ൈദവിക ജീവനിൽ വളരുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. ǌ ളുെട
ചി യിലും സംസാര ിലും പ്രവൃ ിയിലും ജീവിതാ യ്ംവെര
നിനക്കു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ൈദവിക
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ജീവെ uറവിടമായ പരിശു ാ ാേവ, നിെ ദാന ൾ വഴി ൈദവമ
ക്കളുെട ഗണ ിേലയ്ക്ക് ǌ െള നയിേക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം : ആേ ൻ.

(െപാതു സ ീർ
സ ീർ
നാഥാ നിെ
നിൻ രാജയ്

നം, േപജ് 32)

േനാ കാലം

നം 144 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

വിശു
ാർ, നിതരാം നിെ വണ
ിൻ മഹിമയവർ, വർ ി ീടും വിനയേമാെട.

വീഴു വെര കനിേവാെട, നാഥൻ താ ി നിറു
നിപതി വെര സകലേരയും, സദയം താ ിയുയർ
ക കെളലല്ാം കർ ാേവ, നിെ
െ േതടു
eെ
ാൽ നീയാഹാരം, ചിതമാം സമയേ കു

.

.

u തുറ വിളിക്കുേ ാൾ, നാഥനടു
തു േകൾക്കാൻ
തെ ഭയെ ാടു േസവിക്കും, നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും.
aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ, രക്ഷയവർക്കവേനകീടും
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ, സദയം കാ രുളീടു .
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: aനുതാപികെള, ൈപതൃക േ ഹേ ാെട സദാ സവ്ീകരി
ക്കു കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട ബലഹീനതയും aവിശവ്
തയും പരിഗണിക്കരുേത. ൈദവേമ, ǌ േളാടു കരുണ േതാ
ണേമ. ദയാപൂർവവ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയണേമ. ǌ
ളുെട aപരാധ ൾ കഴുകിക്കളയുകയും െത കൾ തുട മാ കയും െചയയ്
ണേമ. e െകാെ
ാൽ ǌ ളുെട പാപ ൾ ǌ ൾ aറിയു .
ǌ ളുെട െത കെളലല്ാം ക െകാ ിരിക്കു . ǌ േളാടു കാരുണയ്
പൂർവവ്ം ക്ഷമിക്കണേമ. aധഃ തി േപായ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും മൃത
രായ ǌ െള a യുെട aനുഗ്രഹ ാൽ ശക്തരാക്കുകയും െചയയ്
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ണേമ. aശു ിയിലും വ നയിലും ദു തയിലുംനി ് ǌ െള
രക്ഷിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(െപാതു സ ീർ
സ ീർ

uയിർ കാലം

നം 46,47,48 (രീതി: കർ

നം, േപജ് 32)

ാേവ മമരാജാേവ ...)

ൈസനയ് ൾ ത 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 പുക ിടുവിൻ
കീർ നഗീതം മീ ിടുവിൻ, ന െട രാജാവവനേലല്ാ.
ഭൂമിെക്കലല്ാമധിപനവൻ, aവനായ് ഗീതം പാടുകനാം
ൈദവം ജനതയ്ക്കധിനാഥൻ, സിംഹാസന ിൽ വാഴു .
കർ ാവു തനാകു , തയ്ർഹൻ നിജ നഗര ിൽ
u തമവനുെട പുണയ്ഗിരി, മ ിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം.
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: മഹതവ്േമറിയ u ാന ാൽ മരണെ
പരാജയെ ടു
കയും മനുഷയ്ഗണെ
ദിവയ്ാന
ാൽ നവീകരിക്കുകയും െചയ്ത
മിശിഹാേയ, ǌ ൾ നിെ ആരാധിക്കു . തെ ജീവിത ിലൂെട
പിതാവിെ ഹിതം നിറേവ ിയ കർ ാേവ, ǌ ളിൽ ഓേരാരു
രിലും, ഈ സമൂഹ ിലും, iടവകയിലും തിരുസഭയിലും നിെ തിരു
വി ം സദാ നിറേവ വാൻ iടവരു ണേമ. നിെ സമാധാന ിനും
ആന
ിനും ǌ െള aർഹരാക്കണേമ. മഹ വ്പൂർ മായ u ാ
ന ിലൂെട നിെ ശിഷയ്ഗണ ിന് നല്കിയ
ിരവിശവ്ാസവും ദൃഢ
പ്രതീക്ഷയും പരിപൂർ
േ ഹവുംവഴി ǌ േളയും ദിവയ്ാന
ാൽ
നിറയ്ക്കണേമ. നി ള ഹൃദയേ ാെട നിെ
നിര രം പാടി ക
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നകൾ

വാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ

(െപാതു സ ീർ

ാ

നം, േപജ് 32)

ശല്ീഹാക്കാലം

നം 145 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

e ാ ാേവ പാടുക നീ, കർ ാവിൻ തി ഗീത ൾ
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ǌാൻ, നാഥനു ഗീതികൾ പാടീടും.
ǌാനീ മ ിൽക്കഴിേവാളം, ൈദവ തികൾ പാടീടും
aരചനിേലാ നരെനാരുവനിേലാ, ശരണം േതടാൻ തുനിയരുേത.
കനിെവാടു കർ ാേവകു
ബ ിതരാേയാർെക്കെ

, പശിയുേ ാർക്കി ാഹാരം
ം, നാഥൻ േമാചനേമകു .

കുരുട ാരുെട നയന
താഴ് മുഖ ളുയർ

ൾ, കർ ാവാണു തുറ ിടുേവാൻ
ിടുേവാൻ, കർ ാവേലല്ാ e ാളും.

കർ ാവേലല്ാ വാഴു , e ാളും ഭരണാധിപനായ്
െസഹിേയാേന നിൻ ൈദവ ിൻ, ഭരണം നിതരാം നിലനിൽക്കും.
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: പരിശു ാ ാവിെന നല്കി ശല്ീഹ ാെര ശക്തിെ ടു ിയ
കർ ാേവ, a യുെട aരൂപിയാൽ ǌ േളയും നിറയ്ക്കണേമ.
നി ൾ േലാകെമ ം േപായി സുവിേശഷം aറിയിക്കുവിൻ e ്
ആഹവ്ാനംെചയ്ത കർ ാേവ, ǌ െളയും േപ്രഷിതരാക്കണേമ. aനു
ദിന ജീവിത ിലൂെട aേ യ്ക്കു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ െള പ്രാ രാ
േക്കണേമ. ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ്ം ǌ ളുെട സകല പ്രവർ ന
ളിലും പ്രകടമാക്കുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. േലാകാവസാനംവെര ǌാൻ
നി േളാടുകൂെട u ായിരിക്കും e രുളിയ മിശിഹാേയ, a യുെട
നാമ ിൽ സേ ളി ിരിക്കു ǌ െള a ് e ം നയിക്കണേമ.
a യുെട സഭാേസവന ിനായി സവ്യം പൂർ മായി സമർ ിക്കുവാ
നു
ൈദവവിളിയാൽ ǌ ളുെട കുടുംബ െള aനുഗ്രഹിക്കണ
െമ ം ǌ ൾ വിനയപൂർവവ്ം aേപക്ഷിക്കു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
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സമൂഹം: aേ ൻ.

സ ീർ

(െപാതു സ ീർ

ൈക

നം, േപജ് 32)

ാക്കാലം

നം 146 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

നലല്തുമുചിതവുമേലല്ാ നാം, പാടുക ൈദവ തിഗീതം
വാ ാമവനുെട തിരുനാമം, ൈദവം നിതയ്ം തയ്ർഹൻ.
ചിതറിെയാരിേസ്രൽ ജനതതിെയ, നാഥൻ വീ ം േചർക്കു
പണിയുേ ാർേശല്ം നഗരിയവൻ, കരുണാവാരിധിയവനേലല്ാ.
െപാ ിനുറു ിയ മന കളിൽ, ൈദവം സൗഖയ്ം പകരു
ആകുലമാെകയക ിയവൻ, ശാ ിജന ിനു നല്കു .
കി ര രാഗം മീ ിമുദാ, നാഥനു ഗാനം പാടിടുവാൻ
മുകിലുകളാലവനാകാശം, മൂടു മഴ നല്കു .
ഭയവും നലല് പ്രതീക്ഷയുമായ്, തെ േ
േ ഹമര ം വർഷിക്കും, കർ ാെവ

ടും നരതതിയിൽ
ം കുറെവേനയ്.

താതനുമതുേപാലാ ജനും, റുഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: നലല്ിടയനായ മിശിഹാേയ, a യുെട സുവിേശഷദൗതയ്ം തുട
രു തിനായി തിരു ഭെയ
ാപി തിനും, നിര രം പരിപാലിക്കു
തിനും ǌ ൾ a െയ
തിക്കു . a യുെട സുവിേശഷ
സേ ശം eലല്ായിട ം aറിയിക്കു തിനും aതിനു സാക്ഷികളാക്കു
തിനും േവ ി േ ഹ ിെ ബലിേവദിയിൽ സവ്യം സമർ ി
ശല്ീഹ ാെരയും രക്തസാക്ഷികെളയും വിശു രായ aേനകെരയും
ǌ ൾക്കു മാതൃകയായി നല്കിയതിനും ǌ ൾ ന ി പറയു . തിരു
ഭെയ നിര രം പരിപാലിക്കു
കർ ാേവ, eേ ാഴും വിശവ്
രായി a യുെട കാലടികെള പിെ ലല്ുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്ക
ണേമ. സഭേയാെടാ
ചി ിക്കുവാനും രക്ഷാകരദൗതയ് ിൽ സജീവ
മായി പ േചരുവാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ. പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവു മായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(െപാതു സ ീർ

നം, േപജ് 32)
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നാഥാ നിെ
നിൻ രാജയ്

നകൾ

ഏലിയാക്കാലം

നം 144 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

വിശു
ാർ, നിതരാം നിെ വണ
ിൻ മഹിമയവർ, വർ ി ീടും വിനയേമാെട.

വീഴു വെര കനിേവാെട, നാഥൻ താ ി നിറു
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 ഭയെ ാടു േസവിക്കും, നരരുെടയി മവൻ െചയയ്ും.
aവരുെട യാചന േകൾക്കുമവൻ, രക്ഷയവർക്കവേനകീടും
ഭക്തജന െളയഖിേലശൻ, സദയം കാ രുളീടു .
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.

സ ീർ

സല്ീവാക്കാലം, മൂശാക്കാലം

നം 96 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

കർ ാവി പദാന ൾ, കീർ ി ിൻ പുതു ഗാന
വാ ി ാടി നമിക്കെ , പാർ ലെമലല്ാമുടയവേന.

ിൽ

വാ കതൻതിരു നാമവുമാ, രക്ഷയുെമ ം കീർ ി ിൻ
ജനതകൾ മേ യ് കർ ാവിൻ, മഹിമകൾ നിതരാം േഘാഷി ിൻ.
വാ ക ജനേമ കർ ാവിൻ, നി ല ശക്തി മഹതവ് ൾ
തിരുനാമ ിനു േചർ വിധം, മഹിത തികളുയർ ിടുവിൻ.
തൃക്കാ കേളാടവിടുെ , തിരുമു
പ്രേവശി ിൻ
നിർ ലവ വിഭൂഷിതരായ്, ആരാധി വണ ിടുവിൻ.
നീതി വിധിക്കും കർ ാവിൻ, നാമം ജനതകൾ വാ െ
വന വൃക്ഷ ൾ വയലുകളും, പുളകിത ഗീതമുതിർക്കെ .
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: ǌ ളുെട ജീവെ ആരംഭവും a യ്വുമായ മിശിഹാേയ,
a യുെട നിതയ്പ്രകാശ ാൽ ǌ ളുെട aനുദിന ജീവിതെ
പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേമ. ന യും തി യും വിേവചി റിയു തിനും
ന െയ സവ്ീകരിക്കു തിനും, തി െയ eതിർക്കു തിനും ǌ െള
പ്രാ രാേക്കണേമ. a യുെട പ്രമാണ ിെ വഴിയിലൂെട നട ് മര
ണെ
പരാജയെ ടു
തിനും a യുെട വചനെ
നിതയ്ജീവി
ത ിെ
കവാടമാക്കി തീർക്കു തിനും iടയാക്കണേമ. സമയ
ിെ പൂർ തയിൽ a ് മഹതവ്േ ാെട വരുേ ാൾ നീതിമാ ാ
രുെട സമൂഹേ ാടു േചർ ് a െയ സവ്ീകരിക്കുവാൻ ǌ െള
േയാഗയ്രാക്കണേമ. സതയ് ിനും നീതിക്കും േവ ി സദാജീവിക്കു
തിനും ജീവിതാ യ്ംവെര വിശവ് തേയാെട നിലനിൽക്കു തിനും
വരം തരണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു . പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(െപാതു സ ീർ
സ ീർ

പ

നം, േപജ് 32)

ിക്കൂദാശക്കാലം

നം 148 (രീതി: കർ

ാേവ മമരാജാേവ ...)

കർ ാവിൻ തി പാടിടുവിൻ, aതയ്ു തെന വാ ിടുവിൻ
ആകാശ ളിലുയരെ , നാകാധിപനുെടയപദാനം.
ദൂത ാെര േസവകേര, പാടുക നാഥനു തിഗീതം
ൈസനയ് ൾക്കവനധിനാഥൻ, ധനയ്െന വാ ക േസനകെള.
വാനിെലയർക്കനു മ ിളിയും, സാന ം തി പാടെ
മി ി മിനു ം താര ൾ, നാഥനു ഗീതികൾ പാടെ .
േമഘാവലിയിെല ജലനിരയും, ആകാശവുമതു പാടെ
aവിടു േലല്ാ തിരുെമാഴിയാൽ, aവെയ സകലം സൃ ി .
ഗിരിശിഖര ൾ കു കളും, ഫലവൃക്ഷ ൾ വലല്ികളും
തീയും മ
ം ക ഴയും, പായും കാ ം പാടെ .
താതനുമതുേപാലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ യ്ക്കും
ആദിമുതൽെക്ക തുേപാെല, ആേ നാേ നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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നകൾ

കാർ ി: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്കുല ിെ നവീ
കരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കും േവ ി തിരു ഭെയ
ാപി തിന് ǌ ൾ
ന ി പറയു . aവിടു ഭരേമൽ ി രക്ഷാകരദൗതയ്ം േലാകാവസാ
നംവെര തുടരുവാൻ aവിടുെ
നിർ ലവധുവായ സഭെയ സ മാ
ക്കിയേലല്ാ. a യുെട മാംസ-രക്ത ളാൽ aവെള പരിേപാഷി ിക്കു
കയും പരിശു ാ ാവിനാൽ നയിക്കുകയും െചയയ്ു തിന് a െയ
ǌ ൾ തിക്കു . യുഗാ യ് ിൽ a
പ്രതാപവാനായി പ്രതയ്
ക്ഷെ ടുേ ാൾ aേ യ്ക്കു മാത്രം സമർ ിതമായ സഭ, ൈനർ ലയ്
പൂർവവ്ം തെ മക്കളായ ǌ േളാെടാ ം a െയ സവ്ീകരിക്കു
തിന് iടവരു ണേമ. പിതാവായ ൈദവ ിന് ഏ വും സവ്ീകാരയ്
സമർ ണമായിതീരുവാൻ സഭെയ സ മാക്കണെമ ് ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു . നിതയ്ഭവനമായ സവ്ർ െ
ലക്ഷയ്ംവ നീ
ഈ
തീർ ാടക സമൂഹെ
a യുെട പരിശു ാ ാവിനാൽ നയിേക്ക
ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

_____________________
(iരു െകാ

്)

eലല്ാ ദിവസേ

യ്ക്കുമു

(സ ീർ

സ ീർ

നം 140)

കർ ാേവ ǌാൻ a െയ വിളി േപക്ഷിക്കു
eനിക്ക് u രമരുളണേമ.

ന ൾ
.

eെ യാചന സവ്ീകരിക്കണേമ.
പരിമളധൂപംേപാെല aത് aേ പക്കേലയ്ക്കുയരെ .
eെ
eെ

കര ളുെട aർ ന
സായാ ബലിയായി സവ്ീകരിക്കണേമ.

കർ ാേവ, eെ നാവിന് നിയ ാവിേനയും
aധര ൾക്ക് കാവൽക്കാരേനയും നിയമിക്കണേമ.
eെ ഹൃദയം തി യിേലക്ക് ചായാതിരിക്കെ .
ദുഷ്കൃതയ് ൾ ǌാൻ െചയയ്ാതിരിക്കെ .
ദു േരാട് ǌാൻ സഹവസിക്കാതിരിക്കെ .
നീതിമാനായ മനുഷയ്ൻ
eെ പഠി ിക്കുകേയാ ശാസിക്കുകേയാ െചയയ്െ .
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ാരുെട ൈതലം, eെ
eെ

പ്രാർ

aവരുെട വിധികർ

ശിര ിൽ

ർശിക്കാതിരിക്കെ .

ന, aവരുെട ദുഷ്കൃതയ്
ാക്കൾ, കന

aേ ാൾ aവർ, eെ

ൾെക്കതിരാകു

ൈകകളാൽ തടയെ

മധുര വചന

ികൾ

ാേവ, നിെ പക്കേലക്ക് ǌാൻ ക കളുയർ ി.
ǌാൻ ശരണംഗമിക്കു , eെ തിര രിക്കരുേത.

aഹ ാരികൾ eനിെക്കതിരായി െകണിവ ിരിക്കു
aവരിൽനി ് eെ കാ െകാ ണേമ.

.

aധർ ികൾ aവരുെട വലകളിൽ കുരു െ .
ǌാേനാ സുരക്ഷിതനായി കട േപാകെ .

(സ ീർ
നിെ
eെ

നം 118)

പ്രമാണം eെ പാദ ൾക്കു വിളക്കും
വഴികളിൽ പ്രകാശവുമാകു .

നീതിയുെട നിയമ ളനുസരിക്കുവാൻ
ശപഥപൂർവവ്ം ǌാൻ നി യി .
കർ
നിെ

ാേവ, ǌേനെറ താ െ ിരിക്കു
വചനമനു രി ് eനിക്കു ജീവൻ നല്കണെമ.

eെ
നിെ
eെ
നിെ

േ ാത്ര ളിൽ നീ പ്രസാദിേക്കണേമ.
വിധികൾ eെ പഠി ിേക്കണേമ.

ം ǌാൻ നിെ കര ളിലാകു
നിയമം ǌാൻ മറക്കുകയിലല്.

.

പാപികൾ eനിക്കു െകണികളിണക്കി.
e ിലും പ്രമാണ ളിൽനി ് ǌാൻ പി ാറിയിലല്.
നിെ പ്രമാണ ളാണ്, eെ
മു
aവയിലാണ് eനിക്കു ആന ം.
നിെ
eെ

.

ൾ ശ്രവി .

െകാഴുെകാ
കീറിയ നിലം േപാെല, aവരുെട a
പാതാള വാതിൽക്കൽ ചിതറിക്കെ ിരിക്കു .
കർ
നിെ

.

eെ

ഓഹരി

കല്പനകൾ eെ
ം സതയ്മായി പാലിക്കാൻ
ഹൃദയം സ മാക്കു .
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(സ ീർ

നകൾ

നം 116)

സകല ജനതകേള കർ ാവിെന
തിക്കുവിൻ.
ജനപഥ െള aവെന പുക വിൻ.
eെ
ാൽ aവെ കൃപാവരം ന ിൽ പ്രബലമാണ്.
സതയ്മായും കർ ാവ് നിതയ്നാകു .
പിതാവിനും പുത്രനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ാവിനും

തി.

ക്കും ആേ ൻ.
ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ / (സമൂഹവും േചർ ്)
പാപികളായ ǌ ളുെട ഈ പ്രാർ ന / കനിേവാെട േകൾക്കുകയും /
സായാ ബലിയായി സവ്ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണെമ / ǌ ളുെട
ആ ാവിേനയും ശരീരേ യും / aേ യ്ക്കു ǌ ൾ സമർ ിക്കു
/
പാപ ൾ ക്ഷമി ് / ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ / നിെ നിതയ്
പ്രകാശ ിലൂെട / ǌ െള e ം നയിക്കണേമ / പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. ആേ ൻ.

ഗാനം
സർവാധിപനാം കർ ാേവ, നിെ വണ ി നമിക്കു .
ഈേശാനാഥാ, വിനയേമാെട, നിെ നമി പുക
.
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ-, മു
aക്ഷയമവനുെടയാ ാവി-,
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു .

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: eെ കർ ാേവ, a
uയർ ിക്കു വനും, ആ ാക്കെള
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ
കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ
ല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.

സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
രക്ഷിക്കു വനും, ജീവെന നിതയ്ം
ൾ eേ ാഴും aേ യ്ക്കു
തിയും
ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു . സക

സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, സർവവ്രുെമാ ായ് പാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, സർേവവ്ശവ്രേന വാ ിടുവിൻ.
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പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, പരിപാവനനാം ബലവാേന,
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ജീവദായകമായ ദിവയ്സ
േ ശം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു തിനും ǌ ളുെട ബു ിേയയും
മന ിേനയും പ്രകാശി ിക്കണേമ. aതുവഴി േ ഹവും ശരണവും
ǌ ളിൽ വർ ിക്കുവാനും ǌ ൾ രക്ഷപ്രാപി ് നിര രം a െയ
തിക്കുവാനും ǌ െള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു
ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
േലഖനം
വായിക്കു
േലഖനം.

ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു

(േലഖനം വായിക്കു

സമൂഹം: ന െട കർ

..... ശല്ീഹാ ..... eഴുതിയ

. വായന തീരുേ ാൾ)

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

(eലല്ാവരും eഴുേന നി

െകാ

്)

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ

ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.

നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ, വ
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ

നിറ

തുളു ീടു

.

ന, മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെ .

ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാംകവിതൻ, തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ

ാവിനും

തിയുയരെ .

ആദിമുതൽേക്കയി

ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ

ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.

കാർ ി: വിശു ..... aറിയി
പരിശു സുവിേശഷം.
സമൂഹം: ന െട കർ

ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാ മിശിഹായുെട
തി.
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(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു
സമൂഹം: ന െട കർ

(iരിക്കു

നകൾ

. വായന തീരുേ ാൾ)

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

; ൈവദികനുെ

തി.

ിൽ വചനപ്രസംഗം)

കാേറാസൂസാ

(കാലമനുസരി

ഭാഗം)

മംഗലവാർ ക്കാലം ..........
േപജ് 36
പിറവി ിരു ാൾ .............
േപജ് 37
ദനഹാക്കാലം .....................
േപജ് 38
േനാ കാലം ......................
േപജ് 39
uയിർ കാലം ....................
േപജ് 40
ശല്ീഹാക്കാലം .....................
േപജ് 41
ൈക ാക്കാലം .................
േപജ് 42
ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാല ൾ േപജ് 44
പ ിക്കൂദാശാക്കാലം ..........
േപജ് 45

മംഗലവാർ

(സമൂഹാംഗ

ക്കാലം

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടും കൂെട
നി ്, കർ ാവായ മിശിഹാേയ, eഴു
ിവരണേമ e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാവായ മിശിഹാേയ, eഴു

ിവരണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ പാപം മൂലം aധഃപതി മനുഷയ്ർക്കു രക്ഷക
നായി വാ ാനം െചയയ്െ
മിശിഹാേയ, ǌ ൾക്കു പാപേമാചനവും
രക്ഷയും നല്കുവാൻ eഴു
ിവരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: പൂർവവ്പിതാക്ക ാർ പ്രതയ്ാശേയാെട പാർ ിരു
ഹാേയ, കൃപാവര ൾ നല്കി തിരുസഭെയ ധനയ്മാക്കുവാൻ eഴു
രണേമ.

മിശി
ിവ

ശുശ്രൂഷി: ജനപഥ ളുെട കർ ാവും സമാധാന ിെ രാജാവുമായ
മിശിഹാേയ, സമ േലാക ിനും വിശിഷയ്, ǌ ളുെട മാതൃരാജയ്
ിനും a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും നല്കുവാൻ eഴു
ി
വരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ പ്രകാശവും മനുഷയ്വർ
ിെ ഗുരുനാഥനു
മായ മിശിഹാേയ, സകല ജന േളയും പ്രേതയ്കി ് ഭാരത ിെല
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ǌ ളുെട eലല്ാ സേഹാദര േളയും സുവിേശഷ ദീ ിയാൽ പ്രകാശി
ിക്കുവാൻ eഴു
ിവരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വംശെ
മഹ വ്മണിയി
മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട കുടുംബ െള ദിവയ്േ ഹ ൈചതനയ് ാൽ
ധനയ്മാക്കുവാൻ eഴു
ിവരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാര ിലൂെട ǌ ൾക്ക് aേ
തിരുവചന ൾ
നല്കുകയും ൈദവിക രഹസയ് ൾ െവളിെ ടു കയും െചയ്ത മിശി
ഹാേയ, ǌ ളുെട ബു ിേയയും മന ിേനയും പ്രകാശി ിക്കുവാൻ
eഴു
ിവരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: aേ
മുേ ാടിയായ
ാപകേയാഹ ാെ
ആഹവ്ാനം
സവ്ീകരി ് aനുതാപപൂർവവ്ം a െയ സമീപി വരിൽ സംപ്രീതനായ
കർ ാേവ, ǌ േളയും വിശു ീകരിക്കുവാൻ eഴു
ിവരണേമ.
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കും വിശു ീകരണ ിനും േവ ി കനയ്കാ
മറിയ ിെ വിനയെ
തൃക്കൺപാർ ് aവളിൽ നി
ജ െമടു
ക്കുവാൻ തിരുമന ായ കർ ാേവ, ǌ േളയും വിനയ ിൽ വളർ
വാൻ eഴു
ിവരണേമ.

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

പിറവി

(സമൂഹാംഗ

ിരുനാൾ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നി ്, “ǌ ൾ a െയ തിക്കു “ e ് ഏ പറയാം.
സമൂഹം: ǌ

ൾa

െയ

തിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: തെ ഏകജാതെന നല്കുവാൻ തക്കവിധം ഈ േലാകെ
aത്രയധികമായി േ ഹി ൈദവേമ.
ശുശ്രൂഷി: വിനീതരായ ആ ിടയെരയും വി
ാനികളായ ശാ
െരയും ദിവയ്ശിശുവിെ സവിധ ിേലയ്ക്ക് ആനയി ൈദവേമ.
ശുശ്രൂഷി: തെ തിരുക്കുമാരെ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി eളിമയുെടയും
ദാരിദ്രയ് ിെ യും മാതൃക കാ കയും സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയുംനല്കി
േലാകെ
aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ.
ശുശ്രൂഷി: aവതരി മിശിഹാവഴി ǌ െള a
ിന് aവകാശികളുമാക്കിയ ൈദവേമ.

യുെട മക്കളും സവ്ർ
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ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ാവതാര ിെ
ǌ ൾക്കു നല്കു ൈദവേമ.

മഹനീയ ഫല

ശുശ്രൂഷി: ദാസെ േവഷം ധരി കാലിെ ാഴു
സുതൻവഴി പതിതെരയും പാവെ വെരയും
ൈദവേമ.

നകൾ

ൾ തിരു ഭയിലൂെട
ിൽ പിറ
ദിവയ്
ത ിേലക്കടു ി

ശുശ്രൂഷി: സമാധാന ിെ സേ ശവുമായിവരികയും നിെ ദിവയ്സമാ
ധാന ാൽ ǌ േളാേരാരു െരയും ǌ ളുെട iടവകെയയും തിരു
ഭെയയും സ
മാക്കുകയും െചയയ്ു കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: ആദ ിെ
aനുസരണേക്കടിനു പരിഹാരം െചയയ്ു തി
നായി പിതാവിെ ഹിതം പൂർ മായി നിറേവ വാൻ മനുഷയ്ാവതാരം
െചയ്ത കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട രക്ഷയ്ക്കും വിശു ീകരണ ിനും േവ ി പരിശു
കനയ്കാമറിയ ിൽനി
പിറക്കുകയും ൈദവജനനിെയ ǌ ൾക്കു
മാതാവായി നല്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ.

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

ദനഹാക്കാലം

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നി ്, “കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു “ e
പ്രാർ
ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, a

േയാടു ǌ

ൾ aേപക്ഷിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: iവൻ eെ പ്രിയപുത്രനാകു
e
പിതാവിൽനി ്
സാക്ഷയ്ംലഭി
മിശിഹാേയ, കർ ാവും ൈദവവുമായി a െയ
ഏ പറയുവാൻ a യുെട സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: േയാഹ ാനിൽനി ് മാേ ാദീസാ സവ്ീകരി െകാ ്
സകല നീതിയും പൂർ ിയാക്കിയ മിശിഹാേയ, ǌ ൾക്കു നല്കെ
പുത്രസവ്ീകരണ ിെ aരൂപിയിൽ aയൽക്കാെര േ ഹിക്കുവാനും
ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ിക്കുവാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: oരു കർ ാവും oരു വിശവ്ാസവും oരു മാേ ാദീസായും ഏ
പറ
െകാ ് eലല്ാ ക്രി ീയ സഭാവിഭാഗ ളും o ായി ീരു
വാൻ iടയാക്കണെമ ്.
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ശുശ്രൂഷി: a യുെട മുേ ാടിയായ േയാഹ ാെനേ ാെല ǌ ൾ
സതയ് ിെ
സാക്ഷികളും പരിതയ്ാഗ ിെ
മാതൃകകളുമായി ീ
രുവാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: പാപികേളാട് o േചർ ് aനുതാപ ിെ മാേ ാദീസാ
സവ്ീകരി
മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട ബലഹീനതകൾ ഏ പറ
്
aനുതാപ ിെ aരൂപിയിൽ ജീവിക്കു തിനുേവ
വരം നല്കണ
െമ ്.
ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാവഴി ǌ െള ൈദവമാതാവിെ മക്കളും മിശി
ഹായുെട സേഹാദര ളും aേ
ആലയ ളുമാക്കിയ പരിശു ാ
ാേവ, ǌ ൾക്ക് ൈദവികാരൂപിയിൽ aനുദിനം വളരുവാൻ ശക്തി
തരണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: വി
ാനികൾവഴി വിജാതീയർക്കും, മാേ ാദീസാവഴി
യഹൂദജനതയ്ക്കും, കാനായിെല a തം വഴി ശിഷയ്ഗണ ിനും,
സവ്യം െവളിെ ടു ിയ മിശിഹാേയ, ൈദവിക പരിപാലനയുെട
പി ിൽ പ്രവർ ിക്കു a െയ ദർശിക്കുവാൻ ǌ ളുെട ആ യ്ാ
ിക നയന െള പ്രാ മാക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: ǌാൻ മു ിരിവ ിയും നി ൾ ശിഖര ളുമാകു , നി ൾ
e ിൽ വസിക്കുവിൻ e രുളിയ മിശിഹാേയ, a േയാടു
ഐകയ് ിൽ aനുദിനം വളരുവാനും സൽകൃതയ് ളിലൂെട aത് പ്രകട
മാക്കുവാനുമു aനുഗ്രഹം തരണെമ ്.

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

േനാ കാലം

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി,
കർ ാേവ ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണെമ e േപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിനാൽ വന ിേലയ്ക്ക് നയിക്കെ ടുകയും
നാൽ തു രാവും നാൽ തു പകലും തപ നു ിക്കുകയും െചയ്ത
കർ ാേവ, തപ ിെ യും പ്രായ ി
ിെ യും aരൂപിയിൽ
ǌ െള നിറയ്ക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: േ ഹ ിെ ബലിവ വായ മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട ശരീര
േ യും aതിെ ദുർവവ്ാസനകേളയും a േയാടുകൂടി ക്രൂശിക്കു തിന്
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
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ശുശ്രൂഷി: പരിശു മായ uപവാസ ാൽ സാ ാെന ല ി ിക്കു
കയും, ദുർബലമായ ǌ ളുെട സവ്ഭാവെ
ശക്തിെ ടു കയുംെചയ്ത
മിശിഹാേയ, ൈദവിക ജീവനിൽ aനുദിനം വളരുവാനും തി െയ
തിര രിക്കുവാനും ശക്തി തരണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പരീക്ഷയിൽ പിശാചിെന പരാജയെ ടു കയും, aവെ
കാപടയ്ം െതളിയിക്കുകയും െചയ്തേശഷം മാലാഖമാരുെട സാ ി യ്
ിൽ ആശവ്ാസം പ്രാപി മിശിഹാേയ, ജീവിത ൈനർമലയ് ിൽ
യഥാർ
സേ ാഷം കെ
വാൻ ǌ െള പ്രാ രാക്കണെമ ്
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: തെ പിെ ലല്ുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു വർ സവ് ം കുരിശുെമടു
െകാ ് തെ
aനുഗമിക്കുവാൻ ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ,
aനുദിന ജീവിത ിലു ാകു
േകല്ശ ളും ബു ിമു കളും വിശവ്ാസ
ിെ െവളി
ിലൂെട േനരിടുവാൻ ǌ ളുെട വിശവ്ാസം വർ ി ി
ക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പുലർ യാകുേവാളം വന ിെ ഏകാ തയിൽ പ്രാർ നാ
നിമ നായിരു കർ ാേവ, വിശവ്ാസ ിലും പ്രാർ നാ ൈചതനയ്
ിലും aനുദിനം ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: aനുഗ്രഹസ
നും aനുതാപികൾക്കു വാതിൽ തുറ െകാ
ടുക്കു
കാരുണയ്വാനുമായ കർ ാേവ, ശവ്ാശവ്തമായ സമാധാന
ിെ uറവിട ിേലയ്ക്ക് ǌ െള നയിക്കുകയും നിതയ്ാന
ിന്
aർഹരാക്കുകയും െചയയ്ണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി
ക്കു .

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

uയിർ കാലം

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും u ാഹേ ാടുംകൂടി
“കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ“ e േപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, a യുെട പുനഃരു
ാന ിൽ ആന ിക്കു ǌ െള a കാര ിൽനി
പ്രകാശ
ിേലക്കും aസതയ് ിൽനി ് സതയ് ിേലക്കും മരണ ിൽ
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നി ് മരണമിലല്ായ്മയിേലക്കും
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

ആനയിക്കണെമ

്

a

േയാടു

ശുശ്രൂഷി: പുനരു ാനംവഴി പരിഹാസ ിെ
aടയാളമായ കുരി
ശിെന മഹതവ് ിെ ചി മായി uയർ ിയ കർ ാേവ, ǌ ളുെട
ശരീരെ
aതിെ ദുരാശകേളാെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാനും, ആ സ
മർ ണ ിൽ നിതയ്ജീവൻ കെ
വാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക
ണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ദാരിദ്രയ് ാലും േരാഗ ാലും വലയു വരും സതയ്െ പ്രതി
പീഢയനുഭവിക്കു വരും, a യുെട മഹതവ്പൂർ മായ u ാന
േ യും aവർ നീയമായ സവ്ർ ഭാഗയ്േ യും ഓർ െകാ ് നലല്
ഓ ം ഓടുവാനും വിശവ്ാസം സംരക്ഷിക്കുവാനും വരംതരണെമ ്
കർ ാേവ a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ദിവയ്ബലിയിൽ സജീവമായി പെ ടുക്കുവാനും ǌ ളുെട
ജീവെ യും uയർ ിെ യും കാരണമായ തിരുശരീരരക്ത ൾ േയാഗയ്
തേയാടുകൂടി
സവ്ീകരിക്കുവാനും
ǌ െള
ശക്തരാക്കണെമ ്
കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: യൂദ ാെര ഭയ മുറിയട ിരു ശിഷയ് ാരുെട മു ിൽ a
തകരമായി പ്രതയ്ക്ഷെ ് സമാധാനം ആശംസി കർ ാേവ, a
യുെട സമാധാനം ǌ ൾെക്ക ം തരണെമ ് പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പാപികളുെട ആലംബവും ദുഃഖിതരുെട ആശവ്ാസവുമായ മിശി
ഹാേയ, aേ
u ാന ിെ മഹതവ് ാൽ ǌ െള ആന ി ി
ക്കുകയും aേ
സവ്ർ ീയ സമാധാനം നല്കി ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കു
കയും െചയയ്ണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

ശല്ീഹാക്കാലം

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി
“കർ ാേവ, a േയാടു ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു “ e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, a

േയാടു ǌ

ൾ aേപക്ഷിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: ദരിദ്രർക്കു സുവിേശഷം aറിയിക്കെ ടു
e രുൾെചയ്ത
മിശിഹാേയ, സുവിേശഷഭാഗയ് ൾെക്കാ
വിധം ജീവി െകാ ്,
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a യുെട സതയ്
ണെമ ്.

ിനു സാക്ഷികളാകുവാൻ ǌ

നകൾ

െള aനുഗ്രഹിക്ക

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാശല്ീഹായുെട മാതൃകയനു
സരി ്, a േയാടുകൂടി മരിക്കുവാൻ സ
രായ aേനകം മിഷനറി
മാെര ഭാരത ിനു നല്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: സഭയുെട വിവിധ രംഗ ളിൽ േജാലി െചയയ്ു വർ േ ഹ ി
െ യും േസവന ിെ യും േപ്രഷിതരായി പ്രേശാഭിക്കുവാൻ പരിശു ാ
ാവിെ ദാന ൾ സമൃ മായി നല്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: aേനകരുെട മാനസാ ര ിനുേവ ി a യുെട ബലിേയാ
ടുേചർ ് ത ളുെട ജീവിതബലി aർ ിക്കുവാൻ േകല്ശമനുഭവിക്കു
വർ ശക്തരാേക തിന് a യുെട aരൂപിെയ aവർക്കു നല്കണ
െമ ്.
ശുശ്രൂഷി: രക്ഷയുെട സുവിേശഷം േലാകെ
aറിയിക്കുവാനും പിതാ
വിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ മാേ ാ
ദീസാ നല്കുവാനുമായി വ ല ശിഷയ്െര നിേയാഗി കർ ാേവ, ആ
ദൗതയ്ം തുടരുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിലു
ാനം സവ്ീകരിക്കുവാൻ പ്രാർ ന
യിൽ oരുമി ിരു
ശല്ീഹ ാരുെടേമൽ, തീനാവുകളുെട രൂപ ിൽ
ആശവ്ാസപ്രദെന aയ ്, aവെര വിശവ്ാസ ിൽ uറ ി
കർ ാേവ, ǌ െളയും വിശവ്ാസ ിൽ uറ ിക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: സുവിേശഷദൗതയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ ശല്ീഹ ാെര നിേയാഗി
ക്കുകയും, നിതയ്ജിവെ പാതയിേലയ്ക്ക് ǌ െള നയിക്കുവാൻ, ǌ
ളുെട പിതാവായ മാർ േതാ ാശല്ീഹാെയ ഭാരത ിേലക്ക് aയയ്ക്കു
കയും െചയ്ത കർ ാേവ, ഈ സുവിേശഷ ൈചതനയ് ാൽ ǌ
േളയും നയിക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ
ാനെ
മൗഢയ്മാക്കുകയും േലാകം േഭാഷ
മായി കരുതിയിരു
കുരിശിെന രക്ഷയുെട aടയാളമാക്കുകയും
െചയ്ത കർ ാേവ, a യുെട സുവിേശഷം േലാകെമ ം aറിയിക്കു
വാൻ eളിയവരായ ǌ േളയും പ്രാ രാക്കണെമ ്.

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)
ൈക ാക്കാലം
(സമൂഹാംഗ ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും വിശവ്ാസേ

ാടും േ ഹേ

ാടും കൂെട
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േയാടു ǌ
േയാടു ǌ

ൾ പ്രാർ
ൾ പ്രാർ

ിക്കു

ിക്കു

“ e

്

.

ശുശ്രൂഷി: a യുെട ദിവയ്രക്ത ാൽ a വീെ ടുക്കുകയും രക്തസാ
ക്ഷികളുെട ചുടുനിണ ാൽ പരിേപാഷി ിക്കുകയുംെചയ്ത സഭയ്ക്കു പ്രയാ
സ േളയും eതിർ കെളയും േനരിടു തിനും നിെ ദിവയ്ദൗതയ്ം
വിജയപ്രദമായി തുടരു തിനും ശക്തിനല്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: സഭേയാെടാ
ചി ിക്കുവാനും aവളുെട പ്രവർ
കഴിവിെനാ
പ ാളികളാകുവാനും േവ
സ ന ്a
ിനു നല്കണെമ ്.

ന ളിൽ
യുെട ജന

ശുശ്രൂഷി: വിവിധ സഭകൾ ത ിൽ പര ര ധാരണയും ഐകയ്വും
വളർ ി ഏകസതയ് ൈദവവിശവ്ാസ ിൽ aവെയ പരിരക്ഷിക്കണ
െമ ്.
ശുശ്രൂഷി: ഈ േലാക ിൽ a െയപ്രതി നി ന ളും പീഡകളും
ദുഷ്പ്രചരണ ളും സഹിക്കു വർക്കു സവ്ർ
ിൽ വലിയ പ്രതിഫലം
വാ ാനംെചയ്ത a ് ǌ ൾക്കു പ്രതയ്ാശ പ്രദാനം െചയയ്ണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: a െയപ്രതി ബ മിത്രാദികെളേയാ, സ േ ാ uേപക്ഷി
ക്കു വർക്ക് iഹ ിൽ നൂറിര ിയും സവ്ർ
ിൽ നിതയ്ജീവനും
വാ ാനം െചയ്ത കർ ാേവ, a യുെട പാതയിലൂെട ǌ െള നയി
ക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: നീതിമാ ാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും oരുേപാെല മഴയും
െവയിലും പ്രദാനം െചയ്ത്, eലല്ാവരുെടയും രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കു
കർ ാേവ, eലല്ാവരിലും a െയ കാണുവാൻ ǌ െള പ്രാ രാക്ക
ണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: “iതാ കർ ാവിെ
ദാസി“ e
പറ
െകാ ്,
ൈദവഹി
ത ിനു
പൂർ മായി
സമർ ി
പരിശു
കനയ്കാമറിയെ
ǌ ൾക്കു മാതാവും മാതൃകയുമായി നല്കിയ
കർ ാേവ, ജീവിത ലാളിതയ് ിലും ൈനർ ലയ് ിലും a യുെട
a യുെട മാതൃകെയ പിെ ലല്ുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ്.
ശുശ്രൂഷി: a െയ aറി
േ ഹി
യുെട ഛായയിൽ സൃ ിക്കെ
ǌ
വിചാര ളിൽ വയ്ാപൃതരും സതയ്െ

തിക്കു തിനായി a
ൾ, ന ിഹീനരും വയ്ർ
eതിർക്കു വരുമായി ീരു
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വാൻ oരിക്കലും iടയാക്കരുെത
പ ിലൂെട a ിേലയ്ക്കു തിരിെ

നകൾ

ം, ധൂർ
പുത്രെനേ ാെല aനുതാ
വാൻ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ം.

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

ഏലിയാ-സല്ീവാ-മൂശാക്കാലം

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂെട,
“കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ” e േപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: പ്രമാണ െളയും പ്രവാചക ാെരയും സമാദരിക്കുകയും eലല്ാ
നിയമ ളും പൂർ ിയാക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ ǌ ളുെട േമലധി
കാരികളിൽ a െയ ദർശിക്കുവാനും aവരുെട ആ
കൾ aനുസ
രിക്കുവാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ഏലിയായുെട തീ തേയാടും േമാശയുെട ൈധരയ്േ ാടും
കൂെട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ aേ യ്ക്കു ശുശ്രൂഷ െചയയ്ുവാൻ ǌ െള
സഹായിക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: താേബാർമലയിൽവ ് രൂപാ രെ ടുകയും a യുെട
മഹതവ്ംക
ഭീതിപൂ
വ ലശിഷയ്െര ൈധരയ്െ ടു കയും െചയ്ത
കർ ാെവ വിധിദിവസ ിൽ മഹതവ്പൂർ നായി a
പ്രതയ്ക്ഷ
െ ടുേ ാൾ ആന േ ാെട a െയ eതിേരൽക്കുവാൻ ǌ െള
േയാഗയ്രാക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: aക്രമം ൈകെവടി
് േ ഹ ിലും സഹി തയിലും സമാ
ധാന ിെ മാർ
ിലൂെട േലാകജനതെയ നയിക്കുവാൻ രാ
ല
വ ാെര പഠി ിക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട u ാനവും പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ, a ്
കുരിശടയാളേ ാടുകൂടി വാനേമഘ ളിൽ ആഗതനാകുേ ാൾ a
യുെട വലതുഭാഗ ് aണിനിരക്കുവാൻ ǌ േളയും aർഹരാക്കണ
െമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ഭൂമിയിൽ ǌ ളുെട താൽക്കാലിക വാസ ിെ a യ്
സമയം aനി ിതം ആയിരിക്കയാൽ ǌ ളുെട aനുദിന ജീവി
തെ
aേ യ്ക്കു സവ്ീകാരയ്ബലിയായി സമർ ിക്കുവാൻ സഹായിക്ക
ണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
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ശുശ്രൂഷി: മിശിഹാേയാടുകൂടി മരിക്കു വർ മിശിഹാേയാടുകൂടി uയർ
ിൽ മഹതവ്ം പ്രാപിക്കുെമ വിശവ്ാസ ിൽ ǌ െള uറ
വരാ
ക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: േകല്ശ ളും പ്രേലാഭന ളും നിറ
ഈ േലാക ജീവിത
ിൽ മറിയെ േ ാെല തയ്ാേഗാ വ്ല ജീവിതം നയിക്കു തിനും
സവ്യം പരിഹാരബലിയായി സമർ ിക്കു തിനും ǌ െള േയാഗയ്രാ
ക്കണെമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

(തുടർ ് െപാതു കാേറാസൂസ; േപജ് 46 കാണുക)

പ

(സമൂഹാംഗ

ിക്കൂദാശക്കാലം

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാെട തിരുസഭയുെട ഭാവി
മഹതവ്െ
രി െകാ ്, “കർ ാേവ, നിെ
മഹതവ് ിൽ
ǌ െള പ കാരാക്കണേമ“ e പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ
ണേമ.

ാേവ, നിെ

മഹതവ്

ിൽ ǌ

െള പ കാരാക്ക

ശുശ്രൂഷി: േലാകാവസനേ ാളം ǌാൻ നി േളാടു കൂെടയു ായി
രിക്കും e
വാ ാനമനുസരി ് സഭയിൽ നിര രം വസി െകാ ്
aവെള നിതയ്ഭാഗയ് ിേലക്കു നയിക്കു കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: ശല്ീഹ ാരും aവരുെട പിൻഗാമികളുംവഴി സഭെയ സവ്ർ ീയ
ജറൂസലേ ക്കു സുരക്ഷിതമായി നയി െകാ ിരിക്കു കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: സഭെയ േ ഹിക്കുകയും നിർ ല വധുവായിരിക്കുവാൻ aവൾ
ക്കുേവ ി തെ
െ ബലിയർ ിക്കുകയുംെചയ്ത കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: േലാകസൃ ിക്കു മു തെ നിനക്കു ായിരു മഹതവ് ിൽ
ǌ ൾ പ കാരാകുവാൻ േവ ി, aനുദിനം ǌ ളുെട കുരിശു
െമടു ് നിെ aനുഗമിക്കുവാൻ ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: വിശു രുെടയും പ്രവാചകരുെടയും aടി ാന ിേ ൽ
പുതിയനിയമ ിെല സഭെയ പണിതുയർ ി, ǌ െള വിശു
ാ
രുെട ആ നഗര ിൽ നിവസിക്കു വരും ൈദവജനവുമായി െതരെ
ടു
കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലുമു
സകല മനുഷയ്െരയുംകാൾ
മറിയെ
വരപ്രസാദ ാൽ aല രിക്കുകയും സഭയിൽ aതുലയ്
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രീതിയിൽ aംഗതവ്ം നല്കി ǌ
കർ ാേവ.

നകൾ

ൾക്കു മാതൃകയാക്കുകയും െചയ്ത

ശുശ്രൂഷി: a യുെട പീഡാനുഭവ ിെ യും കുരിശു മരണ ിെ യും
u ാന ിെ യും പാവന രണയ്ക്കായി വിശു കുർബാന
ാപിക്കു
കയും, ജീവിത ിെ ആരംഭം മുതൽ aവസാനംവെര eലല്ാ രംഗ
േളയും വിശു ീകരിക്കുവാൻ മ കൂദാശകൾ
ാപിക്കുകയും െചയ്ത
കർ ാേവ.
ശുശ്രൂഷി: e ിൽ വിശവ്സിക്കു വർ മരി ാലും ജീവിക്കും e രുളിയ
കർ ാേവ, മരണ ിലൂെട േവർപിരി
ǌ ളുെട പ്രിയെ വരുെട
കട ളും പാപ ളും ക്ഷമി ് aവെര നിതയ്ാന
ിൽ േചർക്കണ
െമ ് a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
——————————————-

(െപാതുവായ കാേറാസൂസ)

(സമൂഹാംഗ

ൾ മാറിമാറി െചാലല്ുക).

ശുശ്രൂഷി: ഈ ഭവന ിൽ നാെമലല്ാവരും oരുമി
തിരുമന ായി. uറ
വിശവ്ാസേ ാടും നിറ
നിർ ല ഹൃദയേ ാടും കൂടി നമുക്ക് “കർ
പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ“ e ് aേപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

കൂടുവാൻ ൈദവം
പ്രതീക്ഷേയാടും
ാേവ, ǌ ളുെട

ന േകൾേക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ഭവനംേതാറും oരുമി കൂടുകയും കൂ ായ്മേയാെട പ്രാർ ിക്കു
കയും
െചയ്ത ആദിമ ൈക്ര വസമൂഹെ േ ാെല oരുമേയാെട
പ്രാർ ിക്കുവാനും പര രം പ െവക്കുവാനും ǌ െള പ്രാ രാക്കണ
െമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
കാർ ി: േ ഹനിധിയായ കർ ാേവ, കാണെ ടു
സേഹാദരെന
േ ഹിക്കാ വൻ കാണെ ടാ
ൈദവെ
േ ഹിക്കയിലല്േലല്ാ.
ആകയാൽ ഈ സമൂഹ ിെല aംഗ ൾ പര രേയാജിേ ാടും
േ ഹേ ാടുംകൂടി വർ ിക്കുവാൻ aനുഗ്രഹിക്കണേമെയ ് ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: eലല്ാം തയ്ജി ് a െയ aനുഗമിക്കുവാനും, സുവിേശഷ
ിെ സാക്ഷികളാകുവാനും, പൗേരാഹിതയ് ിേലക്കും സമർ ിത
ജീവിത ിേലക്കും ധാരാളം ൈദവവിളികൾ നല്കി തിരുസഭേയയും,
പ്രേതയ്കി ് ǌ ളുെട iടവകേയയും aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
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ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭയുെട ദൃശയ്തലവനായ ǌ ളുെട പരിശു പിതാവ്
മാർ ... പാ ാേയയും, ǌ ളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ
മാർ ... െമത്രാേ ാലി േയയും, ǌ ളുെട രൂപതാ യ്ക്ഷനായ മാർ ...
െമത്രാേനയും, aവരുെട സഹപ്രവർ കെരയും, ǌ ളുെട വികാരിയ
േനയും ആ ീയന കൾനല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .

(aവസേരാചിതമായി പ്രാർ

നകൾ കൂ ിേചർക്കാം).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ
ക്കു .

ളുെട ൈദവമായ കർ

ാേവ aേ

കാേറാസൂസായുെട സമാപന പ്രാർ

േരയും

യ്ക്കു ǌ

പിതാ

ൾ സമർ ി

ന

കാർ ി: തിരു ഭെയ കള േമശാ
വധുവാക്കി ീർക്കുവാൻ കാൽവ
രിയിൽ ജീവാർ ണംെചയ്ത മിശിഹാേയ, aേ
തിരുശരീരരക്ത
ളാൽ പരിേപാഷിക്കെ ടു ഈ സമൂഹ ിൽ a
പ്രസാദിേക്ക
ണെമ. പരിശു ാ ാവിെ
േ ഹ ിൽ a ് പിതാവിേനാട്
o ായിരിക്കു തുേപാെല ǌ ളും a ിൽ o ായിരിക്കുവാൻ
സഹായിേക്കണെമ. നിതയ്സൗഭാഗയ്െ
പാർ ിരിക്കു ǌ േളവ
േരയും നിലനിൽ ിെ വരംനല്കി aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
സമുഹം: ആേ ൻ.

(eലല്ാവരും eഴുേന നി

ക

്)

വിശവ്ാസ പ്രഖയ്ാപനം
കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവ ിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു .
(സമൂഹവും േചർ
തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ / സകല ി
െ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . / ൈദവ ിെ ഏക
പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കു മു
ആദയ്ജാതനും / യുഗ ൾെക്ക
ലല്ാംമു ് പിതാവിൽനി
ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്കെ ടാ
വനും / ഏകകർ ാവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ വിശവ്സി
ക്കു . / aവിടു ് സതയ്ൈദവ ിൽ നി
സതയ്ൈദവവും /
പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . / aവിടു വഴി പ്രപ ം
സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു. /
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നകൾ

മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ിയും / aവിടു
സവ്ർ
ിൽനി ിറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ / കനയ്കാമറിയ
ിൽനി ് ശരീരം സവ്ീകരി ് / മനുഷയ്നായി ിറ . പ ീേയാസ്
പീലാേ ാസിെ കാല
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ
തറയ്ക്കെ
മരിക്കുകയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു
തുേപാെല / മൂ ം ദിവസം uയിർെ ഴുേ ൽക്കുകയുംെചയ്തു.
aവിടു ് സവ്ർ
ിേലക്ക് eഴു
ി / പിതാവിെ വലതുഭാഗ ി
രിക്കു . മരി വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു
വീ ം വരുവാനിരിക്കു . പിതാവിൽ നി ം പുത്രനിൽ നി ം പുറ
െ ടു / സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും
ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും
സാർവവ്ത്രികവുമായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാ
ചന ിനു
ഏക മാേ ാദീസയും / ശരീര ിെ
uയിർ ം /
നിതയ്ായു ം ǌ ൾ ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ.

കുടുംബപ്രതി
കാർ ി: ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ, (സമൂഹവും േചർ ്) ഈ കുടുംബ
േ യും / ǌ െള ഓേരാരു േരയും / ǌ ൾ aേ യ്ക്കു പ്രതി ി
ക്കു . ǌ ളുെട ഈ കുടുംബ ിൽ / a
രാജാവായി വാഴണേമ.
ǌ ളുെട പ്രവൃ ികെളലല്ാം / a തെ നിയ ിക്കണേമ. ǌ
ളുെട uദയ്മ െളലല്ല്ാം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും / ǌ ളുെട സേ ാഷ ൾ
വിശു ീകരിക്കുകയും / സ ട ളിൽ ആശവ്ാസം നല്കുകയും െചയയ്
ണേമ. ǌ ളിൽ ആർെക്ക ിലും / a െയ uപദ്രവിക്കാനിടയാ
യാൽ / ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ഈ കുടുംബ ിലു വെരയും /
iവിെട നി ് aക ിരിക്കു വെരയും / സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ. മരി േപായ ǌ ളുെട കുടുംബാംഗ െള / നിതയ്ഭാഗയ് ിൽ
പ്രേവശി ിക്കണേമ. a െയ ക ാന ിക്കുവാൻ / സവ്ർ
ിെല
തുവെര / ആ ീയവും ശാരീരികവുമായ / eലല്ാ വിപ കളിലും
നി ് / ǌ െള കാ െകാ ണേമ.
മറിയ ിെ
വിമലഹൃദയവും / മാർ യൗേസ
പിതാവും /
ǌ ളുെട പ്രതി െയ / aേ യ്ക്കു സമർ ിക്കുകയും / ജീവിതകാലം
മുഴുവനും / iതിെ സജീവ
രണ / ǌ ളിൽ നിലനിർ കയും
െചയയ്െ .
കാർ ി: ഈേശായുെട തിരുഹൃദയേമ
സമൂഹം: ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
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കാർ ി: മറിയ ിെ വിമലഹൃദയേമ
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർ ി: വിശു യൗേസേ
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർ ി: മാർേ ാ ാ ശല്ീഹാേയ,
സമൂഹം: ǌ ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ.
കാർ ി: ǌ
സമൂഹം: ǌ

ളുെട സഭയിെല വിശു േര
ൾക്കുേവ ി aേപക്ഷിക്കണേമ.

കാർ ി: aേ കൃപയുെട വാതിൽക്കൽ മു ിവിളിക്കു വർക്കു വാതിൽ
തുറ െകാടുക്കു കർ ാേവ, പ്രശാ മായ സായംകാലവും ആശവ്ാസ
പ്രദമായ രാത്രിയും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ പ്രഭാതവും സദ്പ്രവർ ികൾ
നിറ
ദിവസവും നല്കി ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ǌ ളുെട
ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ പ്രസാദി ിക്കുവാൻ ǌ െള സഹാ
യിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

മാതാവിേനാട് മ യ്

പ്രാർ

ന

കാർ ി: ഏ വും പരിശു യായ കനയ്കാമറിയേമ (സമൂഹവും േചർ ്)
ൈദവ ിെ ഹിതമനുസരി പ്രവർ ിക്കുകമൂലം / സകല തലമുറക
ളാലും / ഭാഗയ്വതിെയ ് പുക െ ടുവാൻ തക്കവിധം / ൈദവമാതാ
വായി ീർ / aനുഗ്രഹീതയായ ǌ ളുെട aേ / iതാ മക്കളായ
ǌ ൾ / നിെ പക്കൽ aഭയം േതടു . eലല്ാം ഹൃദയ ിൽ സംഗ്ര
ഹി ് / ദിവയ്പുത്രെ ജനന ിെനാരു ിയ / ന നിറ
മറിയേമ /
വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ / നിെ ദിവയ്സുതനു േയാഗയ്രായി ജീവി
ക്കുവാൻ / ǌ ൾക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കണേമ / eലല്ായ്േ ാഴും
ǌ ളുെട ആശ്രയമായ മാതാേവ / കാനായിെല കലല്യ്ാണ ിൽ
വ ് / െവ ം വീ
ാക്കി മാ വാൻ / മ യ് ം aേപക്ഷി നലല്
aേ
/ aനുദിനജീവിത ിെല പ്ര
ളിലും േകല്ശ ളിലും /
ǌ െള സഹായിക്കണേമ. സേ ാഷ ിലും സ ാപ ിലും / ദിവയ്
സുതെന വിശവ് യായി aനുഗമി മാതാേവ /
ിരവിശവ്ാസേ ാടും
പരിപൂർ പ്രതീക്ഷേയാടും / aളവ േ ഹേ ാടും കൂടി / ǌ ളുെട
ജീവിതകാലം മുഴുവനും / നിെ പ്രിയപുത്രനായ ഈേശാമിശിഹാെയ
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aനുഗമിക്കുവാനും / നിതയ്ാന
േയാഗയ്രാകുവാൻ / ǌ ൾക്കു േവ

ൈവദികർക്കുേവ

നകൾ

ിൽ നിര രം പാടി ക വാനും
ി പ്രാർ ിക്കണേമ. ആേ ൻ.

ിയുളള പ്രാർ

ന

കാർ ി: നിതയ്പുേരാഹിതനായ ഈേശാേയ, (സമൂഹവും േചർ ്)
aേ ദാസരായ ൈവദികർക്ക് / യാെതാരാപ ം വരാെത / aേ
തിരുഹൃദയ ിൽ സദാ പരിപാലിക്കണെമ. aേ
പരിശു മായ
ശരീരെ
/ ദിവസം േതാറും eടുക്കു aവരുെട കര െള / മലിനമാ
കാെത കാ െകാ ണെമ. aേ
വിലേയറിയ തിരുരക്ത ാൽ
നനയു / aവരുെട നാവുകെള / നിർ ലമായി കാ െകാ ണെമ.
േശ്ര മായ a യുെട പൗേരാഹിതയ് ിെ / മഹനീയമുദ്ര പതി ിരി
ക്കു / aവരുെട ഹൃദയ െള / േലാകവ ക്കളിൽനി ് aക കയും /
ശു മായി കാ െകാ കയും െചയയ്ണെമ. aേ
ദിവയ്േ ഹം /
േലാകത
ളിൽനി ം aവെര സംരക്ഷിക്കെ . aവരുെട പ്രയ
ൾ / ഫലസംദായക ളായി ഭവിക്കെ . aവരുെട ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കു
വർ / iഹ ിൽ aവരുെട ആന വും / പര ിൽ നിതയ്സൗഭാഗയ്
ിെ മകുടവുമായി ീരെ . ആേ ൻ.
കാർ ി: േലാകരക്ഷകനായ ഈേശാേയ,
സമൂഹം: aേ പുേരാഹിതെര വിശു ീകരിക്കണെമ.
കാർ ി: ൈവദികരുെട രാ
സമൂഹം: ൈവദികർക്കുേവ

ിയായ പരിശു മറിയേമ,
ി പ്രാർ ിക്കണെമ.

മരി വർക്കു േവ

ി

കാർ ി: aന മായ േ ഹ ാൽ ǌ െള സൃ ിക്കുകയും (സമൂഹവും
േചർ ്) aതുലയ്മായ കൃപയാൽ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും / aമൂലയ്മായ
കൃപാവര ാൽ ǌ െള പരിപാലിക്കുകയും െചയയ്ു
/ പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവേമ / ǌ ളിൽനി ം േവർപിരി
േപായ സകല മരി വേരയും / a
കരുണാപൂർവവ്ം കടാക്ഷിക്ക
ണേമ / ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ിക്കാൻ േവ ി / ലാസറിെ കബറിട
ിൽ / സവ്യം ക നീർ ചി ിയ മിശിഹാേയ / മരി േപായ ǌ
ളുെട പ്രിയെ വരിൽ / a യുെട കാരുണയ്ം െചാരിയുകയും / കട
ളും പാപ ളും ക്ഷമി ് / aവെര നിതയ്മഹതവ് ിെ പ്രഭയാൽ /
പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. മരണേശഷം ǌ െളലല്ാവരും /
സകല വിശു േരാടും മാലാഖമാേരാടുെമാ ് / സവ്ർ
ിൽ /
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ / a െയ നിര രം പാടി

കൂടാരേയാഗ പ്രാർ

നകൾ

തിക്കുവാൻ iടവരു
പുത്രനും പരിശു ാ

51

ണെമ ം / ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു . പിതാവും
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും. ആേ ൻ.

(താെഴ െകാടു ിരിക്കു
െചാലല്ാവു താണ്).

േസല്ാസാകൾ ഓേരാരു

ർ മാറിമാറി

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, നിെ aനുഗ്ര
ഹാശി കൾ നിെ ജന ിേ ൽ u ാകുമാറാകെ . ബലഹീനരും
പാപികളുമായ ǌ ളുെടേമൽ നിെ കരുണ eേ ാഴും u ായിരി
ക്കെ . ǌ ളുെട കട ളും പാപ ളും ക്ഷമിക്കു വനും ǌ ളുെട
നലല് ശരണവും കരുണ നിറ
aഭയവും സകല ിെ യും നാഥനും
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

കാർ ി: പിതാവിെ സമാധാനം നേ ാടുകൂെടയും പുത്രെ േ ഹം
ന െട iടയിലും u ായിരിക്കെ . തെ തിരുവി ംേപാെല റൂഹാദ
ക്കുദിശാ നെ നയിക്കെ . aവെ കരുണയും ദയയും ന െടേമൽ
eേ ാഴും u ായിരിക്കെ . സകല ിെ യും നാഥനും പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ നിെ സമാധാനം ǌ ളിൽ വസിക്കെ . നിെ
ശാ ി ǌ െള ഭരിക്കെ . നിെ േ ഹം ǌ ളുെട ജീവിതകാലം
മുഴുവനും ǌ ളുെട iടയിൽ വർ ി വരെ . സകല ിെ യും
നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ നിലനിൽക്കു േ ഹവും സമാധാനവും,
ാനതീ തയും ജീവനും, സേ ാഷവും ǌ ൾക്കു തരണേമ.
ǌ ൾക്ക് ആവശയ്മായിരിക്കു വ oരിക്കലും കുറയാനനുവദിക്കരുേത.
സകല ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ aജഗണ ിെ രക്ത ിനായി ദാഹി
ക്കു
െച ായ്ക്കൾ ǌ െള uപദ്രവിക്കാെത െതാഴു ിൻ മു
വസിക്കു
uറ ാ
കാവൽക്കാരനായിരിക്കണേമ. e െകാെ
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നകൾ

ാൽ, a
കുറയാ
േ ഹ ിെ
സമുദ്രമാകു . സകല
ിെ യും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ; കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിേക്കണേമ.

സഹായ aഭയ്ർ

ന

കാർ ി: കർ ാേവ, aേ മഹതവ്േമറിയ ത്രീതവ് ിെ നിഗൂഢമായ
ശക്തിയും aന മായ aനുഗ്രഹവും നിര രമായ സഹായവും
ǌ ൾക്കു ലഭിക്കുമാറാകെ . പരിശു കനയ്കാമറിയ ിെ aേപ
ക്ഷയും, മാർ യൗേസ ിെ യും വിശു ശല്ീഹ ാരുെടയും പ്രാർ ന
കളും, ǌ ളുെട പിതാവായ മാർേ ാ ാ ശല്ീഹായുെടയും, മാർ
ഗീവർ ീസിെ യും മ േവദസാക്ഷികളുെടയും, ǌ ളുെട സഭയിെല
വിശു രുെടയും, ǌ ളുെട iടവക മ യ് നായ (യായ) ............
യും, കൂടാരേയാഗ മ യ് നായ (യായ) ............ യും, മ സകല വിശു
രുെടയും മല്പാ ാരുേടയും മ യ് തയും, ǌ െള സഹായിക്കുമാറാ
കെ . aവ ǌ ൾക്ക് aഭയവും സഹായവും, ദു പിശാചിലും
aവെ ൈസനയ് ളിലും നി സംരക്ഷണവും നല്കി നിതയ്ഭാഗയ് ി
േലക്ക് ǌ െള നയിക്കുമാറാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു
മായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സമാപന പ്രാർ

ന

കാർ ി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, ഈ ദിവസം a
ǌ ൾക്കു
നല്കിയ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കും, പ്രേതയ്കി ്
ǌ െള oരുമി കൂ ിയതിനും, ǌ ൾ ന ി പറയു . വിചാരം
വചനം പ്രവൃ ി iവമൂലം, ǌ ൾ െചയ്തുേപായ പാപ െളലല്ാം
ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കുകയും, പീഡകളിൽ ǌ െള ആശവ്സി ിക്കു
കയും െചേയയ്ണേമ. നിതയ്സൗഭാഗയ് ിേലക്ക് ǌ െള ആനയിക്കു
കയും, ജീവിത ിലു ാകു
eലല്ാ uപദ്രവ ളിൽ നി ം, നിെ
വിശു
സല്ീവായുെട ശക്തിയാൽ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും, നിെ
തൃക്കര ൾ നീ ി നിെ
മക്കളായ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കുകയും
െചേയയ്ണേമ. iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

കൂടാരേയാഗ പ്രാർ
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സമാപന ഗാനം
നിതയ്സഹായമാേത, പ്രാർ ിക്കാ ǌ ൾക്കായ് നീ
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ് നീ, പ്രാർ ിക്ക േ ഹനാേഥ.
നീറു മാനസ ൾ, ആയിരമായിര ൾ
ക ീരിൻ താഴ്വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ .
േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല്കേണ നൽവര ൾ
നിൻ ദിവയ് സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ.

(സവ്യം കുരിശുവര ് “ഈേശാമിശിഹായ്ക്കു
e പറ
് പര രം തി െകാടുക്കു .)

തിയായിരിക്കെ “

കൂടാരേയാഗ നടപടിക്രമം
(പ്രാർ

നെയ തുടർ ്)

1. സവ്ാഗതം: കുടുംബനാഥൻ / നാഥ
2. റിേ ാർ ്: കൂടാരേയാഗം െസക്ര റി
3. കണക്ക്: കൂടാരേയാഗം ട്രഷറർ
4. ഹാജർ േരഖെ ടു

ൽ

5. െപാതു ചർ
6. aടു

കൂടാരേയാഗ

ിെ

ലവും തീയതിയും

7. ജ ദിന - വിവാഹ വാർഷിക ആേഘാഷ
8. ന ി: കൂടാരേയാഗം േകാർഡിേന ർ
9. ലഘു ഭക്ഷണം.
-oOo-

ൾ
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പ്രേവശക കൂദാശകൾ
(മാേ ാദീസാ, ൈതലാഭിേഷകം, വിശു

കുർബാന)

(ൈദവാലയ ിെ പ്രധാന കവാട ി ൽവ ാണ് കർ
ൾ ആരംഭി
ക്കു ത്. മുൻപു നട ിയ മാേ ാദീസായിെല ൈതലം aവിെട കരുതി
യിരിക്കണം. വിശു മൂേറാൻ, ജലം, തിരി, തീെ ി, െവ വ ം, മുടി
e ിവയും കരുതണം. ശിശുവിെ
മാേ ാദീസാേപരു േചാദി റി
യണം).

േ ഹ

ിെ

കല്പന (േയാഹ. 13:34-35)

കാർ ി: a ാെപസഹാ ിരുനാളിൽ, കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം, oരുമേയാടിബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം, നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം, തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

——————————

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)

——————————
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
/ സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും /
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
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സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ /
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട aനുഗ്രഹം പ്രതീക്ഷി വ
ിരിക്കു
ഈ ദാസെന (ദാസിെയ) / a യുെട aജഗണ ിൽ
േചർക്കുകയും / പ്രസാദവര ാൽ പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ജല
ാലും പരിശു ാ ാവിനാലും വീ ം ജനി ് / പിതാേവ e ്
a െയ വിളിക്കുവാൻ / ഈ ശിശുവിെന aർഹനാ(യാ)ക്കണേമ.
ഈ കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരികർ ം െചയയ്ുവാൻ / ബലഹീനരായ
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
(സ ീർ

നം 42)

കാർ ി: കാ രുവി േതടിനടക്കു മാൻേപടെയേ ാെല,
ൈദവേമ, eെ ഹൃദയം a െയ േതടു .
ജല ാലും ആ ാവിലും ജനിക്കു ിെലല് ിൽ
oരുവനും ൈദവരാജയ് ിൽ പ്രേവശിക്കുക സാധയ്മലല്.
സമൂഹം: കാ രുവി േതടിനടക്കു മാൻേപടെയേ ാെല,
ൈദവേമ, eെ ഹൃദയം a െയ േതടു .
കാർ ി: ജീവെ ൈദവെ
eെ ആ ാവു ദാഹിക്കു

കാണുവാൻ
.

സമൂഹം: രാവും പകലും ǌാൻ ക
ǌാൻ eേ ാൾ eെ ൈദവെ

ീരു കുടിക്കു
കാണും?

.

കാർ ി: eെ ആ ാേവ, നീe ിന് ആകുലെ ടു
നീ e ിനു വിഷാദി കല
?
നീ ൈദവെ
ആശ്രയിക്കുക.
സമൂഹം: രക്ഷകനായ ൈദവെ
ǌാൻ പ്രകീർ
eെ ആ ാവ് aസവ് മായിരിക്കു .
കാർ ി: പകൽ ൈദവം തെ
രാത്രിയിൽ ǌാൻ aവിടുെ

?

ിക്കും

aനുഗ്രഹം വർഷിക്കും.
തിക്കും.
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സമൂഹം: നീ ൈദവ ിൽ aഭയം േതടുക.
രക്ഷകനായ ൈദവെ
ǌാൻ പ്രകീർ ിക്കും.
കാർ ി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ

ാവിനും

തി.

ക്കും ആേ ൻ.

കാർ ി: ജല ാലും ആ ാവിലും ജനിക്കു ിെലല് ിൽ
oരുവനും ൈദവരാജയ് ിൽ പ്രേവശിക്കുക സാധയ്മലല്.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ശിശുവിെ ശിര ിനു മുകളിൽ വല

ൈക നീ ി).

കാർ ി: േചാദിക്കുവിൻ നി ൾക്കു ലഭിക്കും; aേനവ്ഷിക്കുവിൻ,
നി ൾ കെ
ം; മു വിൻ നി ൾക്കു തുറ കി ം e രുളിെ യ്ത
കർ ാേവ, നിെ കരുണേയറിയ വാ ാനം ഈ ദാസനിൽ (ദാസി
യിൽ) പൂർ ിയാക്കണേമ. നിെ ദാനം വിേവകികൾക്കും ബു ിമാ
ാർക്കും e തിേനക്കാൾ ശിശുക്കൾക്കു നല്കിയിരിക്കു വേലല്ാ.
നിെ കൃപയാൽ മാേ ാദീസാ ജല ിലൂെട പാപക്കറകൾ കഴുകി ഈ
ശിശു പുതുജ ം പ്രാപിക്കെ . നിെ മൗതിക ശരീര ിെല aവ
യവമായി ീരു ഈ ദാസൻ (ദാസി) കൂദാശകളുെട സവ്ീകര ണംവഴി
ആ ീകവും ശാരീരികവുമായി വളരുവാൻ iടയാകെ . ഈ ദാനെ
പ്രതി ഈ ദാസേനാെടാ ് (ദാസിേയാെടാ ്) ǌ ൾ നിനക്കു
ന ി പറയു . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.

(ശിശുവിെന ആശീർവദിക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: പിശാചിെ aടിമ
ിൽനി
തയാകാൻ) നീ ആഗ്രഹിക്കു േവാ?
u

രം: ആഗ്രഹിക്കു

.

കാർ ി: പാപവും പാപമാർഗ
u

രം: uേപക്ഷിക്കു

ളും നീ uേപക്ഷിക്കു

രം: സവ്ീകരിക്കു

േവാ?

.

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാെയ നിെ
u

േമാചിതനാകാൻ (േമാചി

.

രക്ഷകനായി സവ്ീകരിക്കു

േവാ?
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േലപനം

(മുൻപു നട ിയ മാേ ാദീസയിെല ൈതലം uപേയാഗി ് ശിശു
വിെ െന ിയിൽ കുരിശുവര െകാ ് െചാലല്ു ).
കാർ ി: ഈ aഭിേഷക ൈതല ാൽ പിതാവിെ യും പുത്രെ യും +
പരിശു ാ വിെ യും നാമ ിൽ ..... (േപര്) മുദ്രിതനാ(യാ)യിരി
ക്കു .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(eലല്ാവരും പ്രദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിേലക്കു േപാകു
ത മയം തെഴക്കാണു സ ീർ നം ആലപിക്കു ).
(സ ീർ

.

നം 84)

ൈസനയ് ൾതൻ കർ ാേവ, eത്ര വിശി ം നിൻേഗഹം
നിൻതിരുസ ിധി േചരാനായ്, ആ ാെവ ം േകഴു .
ജീവി വനാം ൈദവ ിൻ, aപദാനാമൃത ഗാന
മാമകചി വും eൻനാവും, േമാദെമാേടവം പാടു
ൈസനയ് ൽ തൻ രാജാവാം, ൈദവ ിൽ ബലിപീഠ
കുരുകിൽമീവൽ പക്ഷികളും, സേ തം കെ
.

ൾ
.
ിൽ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തു
മായ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാ
ഗയ് ളും ന കളും നിറ
മുടിചൂടിനില്ക്കു
സഭയിൽ ǌ ൾ
a െയ നിര രം
തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്െ .
a
സകല ിെ യും നാഥനും സൃ ാവുമാകു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(മദുബഹയുെട വിരിനീക്കു
u

(eലല്ല്ാവരും aൾ

).
ാന ഗീതം

ാരയിേലക്കു തിരി

് ശിര

നമിക്കു

സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ, നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട, നിെ നമി പുക
.

)
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മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ, മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി,
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ജന

ൾക്കുേനെര തിരി

്)

കാർ ി: eെ കർ ാേവ നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
uയർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു തിയും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു . സകല
ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, സർവവ്രുെമാ ായി ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, സർേവവ്ശവ്രെന വാ ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം
eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും
aനുഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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ി 12:1-4 / eെസ. 36:24-28)

േലഖനം
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ്ശല്ീഹാ േറാമാ
ക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം. (6:3-11 / ഗലാ ിയാ 3:26-29)

(കാർ ികനുേനെര തിരി
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
aനുഗ്രഹിക്കെ .

(ജന ൾക്കു േനെര തിരി
വായിക്കു . oരു ശുശ്രൂഷി
ക ി തിരിയുമായി സമീപ നില്ക്കു ).
വായിക്കു ആൾ: േയശുക്രി വിേനാട് ഐകയ്െ ടാൻ
ാന ാനം
സവ്ീകരി നാെമലല്ാവരും aവെ മരണേ ാട് ഐകയ്െ ടാനാണ്
ാന ാനം സവ്ീകരി െത ് നി ൾക്കറി
കൂേട? a െന,
aവെ മരണേ ാടു നെ ഐകയ്െ ടു ിയ
ാന ാന ാൽ
നാം aവേനാെടാ
സം രിക്കെ . ക്രി
മരി തിനു േശഷം
പിതാവിെ മഹതവ് ിൽ uയിർെ ഴുേ
തുേപാെല, നാമും പുതിയ
ജീവിതം നയിേക്ക തിനാണ് aവേനാെടാ
സം രിക്കെ ത്.
aവെ മരണ ിനു സദൃശയ്മായ oരു മരണ ിൽ നാം aവേനാട്
ഐകയ്െ വരാെയ ിൽ aവെ
പുനഃരു ാന ിലും aവേനാട്
ഐകയ്െ വരായിരിക്കും. നാം iനി പാപ ിന് aടിമെ ടാതിരിക്ക
ക്കവിധം പാപപൂർ മായ ശരീരെ
നശി ിക്കാൻ േവ ി
ന ിെല പഴയ മനുഷയ്ൻ aവേനാടുകൂെട ക്രൂശിക്കെ ിരിക്കു െവ
നമുക്കറിയാമേലല്ാ. eെ
ാൽ, മരി വൻ പാപ ിൽ നി
േമാചി
തനായിരിക്കു . നാം ക്രി വിേനാടുകൂെട മരി െവ ിൽ aവേനാടു
കൂടി ജീവിക്കും e
നാം വിശവ്സിക്കു . മരി വരിൽ നി ് u ാ
നംെചയ്ത ക്രി iനി oരിക്കലും മരിക്കുകയിെലല് നമുക്കറിയാം. മരണ
ിന് aവെ േമൽ iനി aധികാരമിലല്. aവൻ മരി , പാപെ
സംബ ി ിടേ ാളം eേ ക്കുമായി aവൻ മരി . aവൻ ജീവി
ക്കു ; ൈദവ ിനുേവ ി aവൻ ജീവിക്കു . aതുേപാേല, നി ളും
പാപെ
സംബ ി ിടേ ാളം മരി വരാെണ ം േയശുക്രി
വിൽ ൈദവ ിനുേവ ി ജീവിക്കു വരാെണ ം aറി
െകാ
വിൻ.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.
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ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

നെലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ, വ
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ

നിറ

തുളു ീടു

.

ന, മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെ .

ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാം കവി, തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി

ാവിനും

തിയുയരെ

ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവവ്ംനി

് പരിശു

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

കാർ ി: വിശു മ ായി aറിയി ന െട കർ ാവീേശാ മിശിഹാ
യുെട പരിശു സുവിേശഷം. (3:13-17 / േയാഹ ാൻ 3:1-8)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

കാർ ി: േയശു േയാഹ ാനിൽനി
ാനം സവ്ീകരിക്കുവാൻ ഗലീലി
യിൽനി ് േജാർ ാനിൽ aവെ aടുേ ക്കു വ . ǌാൻ നി ിൽ
നി
ാനം സവ്ീകരിേക്ക ിയിരിേക്ക, നീ eെ aടുേ ക്കുവരു
േവാ e
േചാദി െകാ ് േയാഹ ാൻ aവെന തട
.
e ാൽ, േയശു പറ
: iേ ാൾ iതു സ തിക്കുക; a െന
സർവവ്നീതിയും പൂർ ിയാക്കുക നമുക്ക് uചിതമാണ്. aവൻ സ
തി .
ാനം കഴി
യുടൻ േയശു െവ
ിൽനി
കയറി.
aേ ാൾ സവ്ർ ം തുറക്കെ . ൈദവാ ാവ് പ്രാവിെ രൂപ ിൽ
തെ േമൽ iറ ിവരു ത് aവൻ ക . iവൻ eെ പ്രിയ
പുത്രൻ; iവനിൽ ǌാൻ പ്രസാദി ിരിക്കു
e ് oരു സവ്രം
സവ്ർ
ിൽ നി േക .
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

പ്രസംഗം

തി.
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കാേറാസൂസ
ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസവഴി ൈദവപുത്രനായി (പുത്രിയായി)
ീരു
ഈ ശിശുവിെന സമർ ി െകാ ് “കർ ാേവ കൃപയു ാകണേമ“
e േപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ കൃപയു

ാകണേമ. (ഓേരാ ിനും ആവർ

ിക്കു

)

ശുശ്രൂഷി: ജല ാലും ആ ാവിനാലും ജനിക്കു ിെലല് ിൽ oരുവനും
ൈദവരാജയ് ിൽ പ്രേവശിക്കുക സാധയ്മെലല് ് aരുളിെ യ്ത
കർ ാേവ, മാേ ാദീസയിലൂെട വീ ം ജനി ് ൈദവപുത്രനാ
(പുത്രിയാ) കാനു
വരം ഈ ശിശുവിനു നല്കണെമ ് ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: േയാർ ാൻ നദിയിൽ മാേ ാദീസാ സവ്ീകരി ് വിനയ ിെ
മാതൃക കാണി ത
കർ ാേവ; ൈദവഹിതം നിറേവ ി ജീവിക്കുവാ
നു
കൃപാവരം ഈ ദാസനു (ദാസിക്കു) നല്കണെമ
ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ǌ ൾക്കുേവ ി മരിക്കുകയും സം രിക്കെ ടുകയും മഹ
വ്േ ാെട uയിർെ ഴുേ ല്ക്കുകയും െചയ്ത കർ ാേവ, പാപ ിനു
മരി ് നവജീവൻ പ്രാപിക്കു ഈ ശിശുവിെന aനുഗ്രഹിക്കണെമ
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിെ ആലയമായി ീരാനാഗ്രഹി ് നിെ
പക്കെല ിയിരിക്കു
ഈ ശിശുവിെന വിശു ിയുെട മാർ
ിൽ
നയിക്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭയുെട aംഗമാകുവാൻ വിളിക്കെ ിരിക്കു
ഈ
ശിശുവിെന ആ ീയവും ഭൗതികവുമായ eലല്ാ ന കളും നല്കി aനുഗ്ര
ഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശാേക വും കുടുംബ ിനു പ്രകാശവും
നാടിനു േസവനമാതൃകയും ആകുംവിധം ഈ ശിശുവിെന വളർ വാൻ
േവ
കൃപാവരം iവെ (iവളുെട) മാതാപിതാക്കൾക്കും,
ാന
ാന മാതാപിതാക്കൾക്കും നല്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട സഭ മുഴുവെ യും തലവനായ മാർ ...... പാ ാ
േയയും, ǌ ളുെട സഭയുെട തലവനും പിതാവുമായ മാർ ..... േശ്ര
െമത്രാേ ാലീ ാേയയും, ǌ ളുെട രൂപതാ യ്ക്ഷനും പിതാവുമായ
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മാർ ..... െമത്രാെനയും, മാർ ..... െമത്രാെ ാലീ ാെയയും മാർ ...
െമത്രാെനയും aവരുെട സഹശുശ്രൂഷികെളയും ആ ീയ ന കൾ
നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ കൃപയു

ാകണേമ.

കാർ ി: eലല്ാ ജനതകേളയും സുവിേശഷമറിയി ശിഷയ്െ ടു ി
മാേ ാദീസാ നല്കുവാൻ കല്പി കർ ാേവ, നിെ കല്പന aനുവർ ി
ക്കു ǌ െള തൃക്കൺപാർക്കണേമ. ഭൂമിയിൽ സവ്ർ രാജയ്ം
ാപി
ക്കുവാൻ നീ നിേയാഗി സഭ, ǌ ളിലൂെട ആ ദൗതയ്ം പൂർ ിയാ
ക്കെ . മനുഷയ്െരലല്ാവരും oരിടയെ കീഴിൽ, oരാലയ ിൽ o േച
രു
നിെ രക്ഷാകരദിനം േവഗം സംജാതമാകെ . ǌ ൾ പരി
കർ ം െചയയ്ു ഈ വിശു കൂദാശ, പരിശു ാ ാവിെ ൈചതനയ്
ാൽ ഈ ശിശുവിന് നിതയ്ജീവനിേലക്കു കവാടമായി ഭവിക്കെ .
സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ, സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.
കാർമി: (താ സവ്ര ിൽ) ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, സാർവ
ത്രികവും ൈശല്ഹികവുമായ സഭയുെടേമൽ a യുെട കരുണനിറ
വലംൈക നീ ണേമ. ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ സകല വിപ ക
ളിൽനി ം aതിെന സംരക്ഷിക്കണേമ. ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടും
വിശു ിേയാടുംകൂെട a യുെട മു ാെക ശുശ്രൂഷെചയയ്ാൻ ǌ
െളലല്ാവെരയും ദയാപൂർവം േയാഗയ്രാേക്കണേമ.
കാർ ി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
പ്രീതിെ ടു വാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. aേ യ്ക്കു തിയും
ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും നിര രം സമർ ിക്കുവാൻ
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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വിശവ്ാസ പ്രഖയ്ാപനം
കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവ ിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു .
(സമൂഹവും േചർ
തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ / സകല ി
െ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ൈദവ ിെ
ഏക
പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കു മു
ആദയ്ജാതനും / യുഗ ൾ
െക്കലല്ാം മു ് പിതാവിൽനി ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്കെ ടാ
വനും / ഏക കർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു . aവിടു ് സതയ്ൈദവ ിൽ നി
സതയ്ൈദവവും /
പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . aവിടു വഴി പ്രപ ം
സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു.
മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷക്കുേവ ിയും / aവിടു
സവ്ർ
ിൽനി ിറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ കനയ്കാമറിയ ിൽ
നി ് ശരീരം സവ്ീകരി ് / മനുഷയ്നായി ിറ . പ ീേയാസ് പീലാ
േ ാസിെ കാല
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ തറയ്ക്ക
െ
മരിക്കുകയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു തു
േപാെല / മൂ ം ദിവസം uയിർെ ഴുേ ൽക്കുകയും െചയ്തു. aവിടു ്
സവ്ർ
ിേലക്ക് eഴു
ി / പിതാവിെ വലതുഭാഗ ിരിക്കു .
മരി വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു
വീ ം
വരുവാനിരിക്കു . പിതാവിൽനി ം പുത്രനിൽ നി ം പുറെ ടു /
സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും ǌ ൾ
വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്ത്രികവു
മായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാചന ിനു ഏക
മാേ ാദീസയും / ശരീര ിെ uയിർ ം / നിതയ്ായു ം ǌ ൾ
ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ.

(eലല്ാവരും പ്രദക്ഷിണമായി മാേ ാദീസാെ ാ ിയുെട aടു
േ ക്കു േപാകു . ത മയം താെഴക്കാണു
ഗീതം ആലപി
ക്കു ).
ഗീതം

വാ ി ാടാം കർ
സീമാതീത മഹ

ാവിൻ, പാവനമാകും തിരുനാമം
വ്ം നാം, സാദരെമ ം കീർ ിക്കാം.

പാതെയാരുക്കാനാഗതനാം, േയാഹ ാനിൽ നി ീേശാ
േയാർ ാൻ നദിയിൽ വിനയേമാെട, മാേ ാദീസാ ൈകെക്കാ
ാന ാന ജല ാേല, നിർ ലരാക്കുക ǌ െള നീ
നിതയ്ം ൈദവിക തിരുനാമം, മഹിമയണി
വിള െ .

.

പ്രേവശക കൂദാശകൾ

64

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, ൈദവികജീവൻ നല്കു പരിശു മാേ ാദീസ
യുെട പരികർ
ിെനാരുക്കമായി, കാർ ികൻ തനിക്കുേവ ി
െ
പ്രാർ ിക്കുവാൻ തുട
. നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും
ശ്ര േയാടുംകൂടി നി മൗനമായി പ്രാർ ിക്കാം.
കാർ ി: ന െ
േപായവെര aേനവ്ഷി കെ
കയും ചിതറി
േ ായവെര oരുമി കൂ കയും െചയയ്ു
കർ ാേവ, നിെ സഭയിൽ
പുേരാഹിത ശുശ്രൂഷ െചയയ്ുവാൻ വിനീതനായ ഈ ദാസെന െതരെ
ടു വേലല്ാ. സകല നീതിയും പൂർ ിയാക്കുവാൻ േവ ി േയാർ ാനിൽ
വ േയാഹ ാനിൽനി മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും മാേ ാദീസ
നല്കുവാൻ ശല്ീഹ ാെര നിേയാഗിക്കുകയുംെചയ്ത കർ ാേവ, ഈ കൂദാശ
യഥാവിധി പരികർ ം െചയയ്ുവാൻ eെ േയാഗയ്നാേക്കണേമ. സക
ല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈതല

ിെ യും െവ

ിെ യും െവ

രി ്

കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ
ൈദവ ിെ േ ഹവും പരിശു ാ ാവിെ സംസർ വും നാെമലല്ാ
വേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.

(ൈതലവും െവ

വും ആശിർവദിക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈതലം െവ

രി ്

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പരിശു ാ
ാവ് eഴു
ിവ ് ഈ ൈതല ിൽ ആവസി ് iതിെന ആശിർ
വദിക്കുമാറാകെ . മിശിഹായുെട പീഡാനുഭവ ിെ യും uയിർ ി
െ യും പ്രതീകമായ മാേ ാദീസായുെട പരികർ
ിനായി ആരാധയ്
മായ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ ഈ ൈതലം + പവിത്രീകരിക്കെ
ടെ . ഈ ൈതലം ǌ ൾക്ക് ജീവെ
aടയാളമായി ീരെ .
a യുെട പുത്രനും ǌ ളുെട രക്ഷകനുമായ ഈേശാമിശിഹായുെട
പൂർ ീകരിക്കെ ടു
മേ ാദീസാവഴി ǌ ൾക്കു പരിപൂർ മായ
വിശു ിയും സവ്ർഗഭാഗയ്വും aവിടുെ
പൗേരാഹിതയ് ിൽ പ ാളി
വും ലഭിക്കുമാറാകെ . ǌ ൾ aേ ക്കും a യുെട പ്രിയപു
ത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തിയും പുകഴ്ചയും, കൃത
തയും ആരാ
ധനയും സമർ ിക്കു . (ൈതലം ആശീർദി േകാ ്) iേ ാഴും
eേ ാഴും + eേ ക്കും.
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സമൂഹം: ആേ ൻ.

(വി. മൂേറാനിൽ ത വിരൽ മുക്കി താെഴവരു
പ്രാർ
െചാലല്ിെക്കാ ് ൈതല ിൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു ).

ന

കാർ ി: പാപേമാചകമായ മാേ ാദീസയിൽ aമർതയ്തയുെട aടയാള
മാകുവാൻ, ഈ ൈതലം വിശു മൂേറാൻെകാ ് മുദ്രിതമാവുകയും വിശു
ീകരിക്കെ ടുകയും പര രം കലർ െ ടുകയും െചയ്തിരിക്കു .
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
െവ

ം െവ

രി ്

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, േയാർദാനിൽവ ് മാേ ാദിസ സവ്ീക
രി േ ാൾ ഈേശായുെടേമൽ iറ ി വസി വനും മനുഷയ്പ്രകൃതിെയ
നവീകരിക്കു വനുമായ പരിശു ാ ാവ് ഈ ജല ിൽ iറ ി
വസിക്കെ . aവിടു ് ആവസിക്കു
ഈ ജല ിൽ
ാനെ ടു
വർക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുമാറാകെ . ശരീര ിലും ആ ാവിലും പവിത്രീക
രിക്കെ ് aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും സമർ ി
ക്കുവാൻ ǌ ൾ േയാഗയ്രാവുകയും െചയയ്െ . (െവ
ിനു മീെത
കുരിശടയാളം വര േകാ ്) iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(വിശു മൂേറാനിൽ വിരൽമുക്കി ജല
െകാ ്).

ിൽ കുരിശടയാളം വര

കാർ ി: മാേ ാദീസയിലൂെട പാപേമാചനം നല്കി, ആ ീയ ജ ം
നല്കു oരു പുതിയ uദരമായി ീരാൻ, ഈ ജലം പിതാവിെ യും +
പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ ആശീർവവ്ദിക്കെ ടു
കയും വിശു ൈതലേ ാടു കലർ െ ടുകയും െചയ്തിരിക്കു .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
േലപനം

(ത

വിരൽേകാ

് ശിശുവിെ െന

ിൽ ൈതലം പൂശു

).

കാർ ി: പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും
നാമ ിൽ ..... (േപര്) വിശു
ൈതലംെകാ ് േലപനം
െചയയ്െ ടു .
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സമൂഹം: ആേ ൻ.
ാപനം

(ശിശുവിെ ശിര ിൽ കുരിശടയാള
െമാഴി െകാ ്).

ിൽ മൂ

പ്രാവശയ്ം െവ

കാർ ി: പിതാവിെ യും +
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: പുത്രെ യും +
സമൂഹം: ആേ ൻ.
.....

(േപര്)

കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹാ വിശു ിയുെട വ
നിെ aല രിക്കുകയും നി ള മായി ജീവിക്കുവാൻ നിെ
യിക്കുകയും െചയയ്െ .

ാൽ
സഹാ

കാർ ി: പരിശു ാ ാവിെ യും
മാേ ാദീസാ മുക്കെ ടു .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
െവ

നാമ

ിൽ

+

വ ം ധരി ിക്കു

സമൂഹം: ആേ ൻ.
തിരി നല്കു
കാർ ി: േലാക
രിക്കെ .

ിെ

പ്രകാശമായ മിശിഹാ നിനക്കു മാർ ദീപമായി

സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈതലാഭിേഷക

ിന് oരുക്കമായ കാേറാസൂസാ

ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസായിലൂെട ൈദവമകനാ(ളാ)യി ീർ ് പരിശു ാ
ാവിെ വര ൾക്കായി കാ ിരിക്കു
ഈ ദാസനു (ദാസിക്കു)
േവ ി “കർ ാേവ, ǌ ളുെട പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ“ e േപ
ക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: െസഹിേയാൻ ശാലയിൽ പ്രാർ നാനിരതരായിരു ശിഷയ്
രിെല േപാെല ഈ ദാസന് (ദാസിക്ക്) a യുെട പരിശു ാ ാ
വിെന നല്കണെമ ് ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
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ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: a യുെട ൈചതനയ് ാൽ നിറ
് വിശു ജീവിതം നയി
ക്കുവാനും eലല്ാസാഹചരയ് ളിലും വിശവ്ാസ ിലുറ നി ് a െയ
മഹതവ്െ ടു വാനും iവെന (iവെള) ശക്തനാ(യാ)ക്കണെമ
ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ൈക്ര വവിശവ്ാസ ിൽ iവെന (iവെള) വളർ
മാതാ
പിതാക്കേളയും ഗുരുജന െളയും uപകാരികെളയും a യുെട aരൂ
പിയാൽ പൂരിതരാക്കണെമ ് ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാതാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ
ിക്കു .

ളുെട ൈദവമായ കർ

ാേവ, aേ

െരയും പിതാ

ക്കു ǌ

ൾ സമർ

കാർ ി: കർ ാേവ ബലവാനായ ൈദവേമ, a േയാടു ǌ ൾ
വിനയപൂർവവ്ം പ്രാർ ിക്കു . a യുെട ആ ാവിനാൽ iവെന
(iവെള) നിറയ്ക്കണേമ. ക്രി ീയ ജീവിത പൂർ തയിേലക്ക് iവൻ
(iവൾ) വളരുമാറാകെ . ഐശവ്രയ്കാല ് a െയ വി രിക്കാതി
രിക്കുവാനും, േകല്ശ ളിൽ a യിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാനും iവൻ
(iവൾ) ശക്തനാ(യാ)കെ . േലാക ിൽ a യുെട സജീവസാക്ഷി
യായി ജീവി ്, മരണേശഷം നിതയ്സൗഭാഗയ്മനുഭവിക്കുവാൻ iവെന
(iവെള) aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ േചാദിക്കു

).

കാർ ി: പരിശു ാ ാവിനാൽ പൂരിതനാ(യാ)യി വിശവ്ാസ ിൽ
ിരീകരിക്കെ ്, മിശിഹായ്ക്കു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹി
ക്കു േവാ?
u

രം: ǌാൻ ആഗ്രഹിക്കു

കാർ ി: ൈദവം നിെ

.

aനുഗ്രഹിക്കെ .
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ഗാനം
പരിശു ാ ാേവ, നീെയഴു
ദിവയ്ദാന ൾ ചി ിെയ

ി, വരണേമ eെ ഹൃദയ ിൽ
ിൽ, ൈദവേ ഹം നിറയ്ക്കേണ.

സവ്ർ വാതിൽ തുറ

ഭൂമിയിൽ, നിർഗളിക്കും പ്രകാശേമ
- സവ്ർ ...
a കാരവിരി മാ ിടും, ച േമറു ദീപേമ
േകഴുമാ ാവിലാശ വീശു , േമാഹന ദിവയ്ഗാനേമ.
പരിശു ാ ാേവ ...
ശുശ്രൂഷി: പ്രിയ സേഹാദരേര, പരിശു ാ ാവിെ കൃപാവരപൂർ ത
യാൽ കാർ ികൻ ഈ ദാസെന (ദാസിെയ) മുദ്രിതനാ(യാ)ക്കാൻ തുട
. aതിെനാരുക്കമായി aേ ഹം തനിക്കുേവ ി െ
പ്രാർ ിക്കു . നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂടി മൗന
മായി പ്രാർഥിക്കാം.
കാർ ി: കർ ാേവ ശക്തനായ ൈദവേമ, ശല്ീഹ ാരുെടേമൽ പരിശു
ാ ാവിെന aയ ് ശക്തിേ ടു ിയ a യുെട aന കാരുണയ്
ിന് ǌ ൾ ന ി പറയു . ശല്ീഹ ാരുെടയും aവരുെട പിൻഗാമി
കളുെടയും ൈകവയ്പുവഴി പരിശു ാ ാവിെ ദാനം i ം സഭയിൽ
വർഷി െകാ ിരിക്കു
a ്, ഈ ദിവയ്ദാനം a യുെട ദാസന്
(ദാസിക്ക്) നല്കു തിന് eളിയവനായ eെ യും േയാഗയ്നാക്കണേമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈകവയ്പു പ്രാർ

(കാർ ികൻ iരുകര
െകാ െചാലല്ു ).

ളും നീ ി aർ

ന

ിയുെട േമൽ കമ ി ിടി

കാർ ി: മാേ ാദീസയിലൂെട പുതുജ വും മിശിഹായുെട മൗതിക ശരീ
ര ിൽ aംഗതവ്വും നിതയ്ജീവിത ിനു aവകാശവും ǌ ൾക്കു
നല്കിയ പിതാവായ ൈദവേമ, വാ ാനം െചയയ്െ
പരിശു ാ ാവി
നാൽ ഈ ദാസെന (ദാസിെയ) മുദ്രിത(യാ)ക്കണേമ. ആബാ, പിതാേവ
e ് a െയ വിളിക്കുവാൻ പുത്രസവ്ീകാര ിെ ആ ാവിെന ഈ
ദാസനു (ദാസിക്കു) നല്കണേമ. ൈകവയ്പു ശുശ്രൂഷവഴി ദിവയ്ാ ാവി
നാൽ നിറ
് സുവിേശഷ ിനു സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു
ധീരപടയാ
ളിയും സഭയുെട വിശവ് ദാസനു (ദാസിയുമായി) ജീവിക്കുവാൻ iവെന
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(iവെള) ശക്തതനാ(യാ)ക്കണേമ. a

െന ആ ാവിെ ഫല
ളായ േ ഹവും ആന വും, സമാധാനവും ക്ഷമയും, ദയയും ന യും,
വിശവ് തയും സൗമയ്തയും, ആ സംയമനവും iവനിൽ (iവളിൽ)
നിറയെ . a യുെട aനുഗ്രഹ ാൽ നിർ ലമായ ജീവിതം നയിക്കു
വാൻ ഈ ദാസന് (ദാസിക്ക്) iടയാകെ . ǌ ൾ aേ ക്കും a
യുെട പ്രിയപുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
തിയും പുക യും ആരാധ
നയും സമർ ിക്കു . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും. (കാർ ികൻ

aർ

ിെയ ആശിർവദിക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.
േലപനം

(കാർ ികൻ ത വിരൽ മൂേറാനിൽ മുക്കിയ േശഷം aർഥിയുെട
െന ിയിൽ കുരിശു വരയ്ക്കു ).
കാർ ി: മാേ ാദീസാ സവ്ീകരി ..... (േപര്) പിതാവിെ യും പുത്ര
െ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ പൂർ നാ(യാ)ക്കെ
ടുകയും
ിരീകരിക്കെ ടുകയും െചയ്തിരിക്കു .
കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ഈ ദാസൻ (ദാസി) സവ്ീകരി ജീവ
ദായകമായ aടയാളവും പരിശു ാ ാവിെ
കൃപാവരപൂർ തയും
iവൻ (iവൾ) ആരംഭി ിരിക്കു
നവജീവിതവും ധരി ിരിക്കു
നീതിയുെട കവചവും ശത്രുവിെ eലല്ാ uപദ്രവ ളിൽനി ് ഈ
ദാസെന (ദാസിെയ) സംരക്ഷിക്കെ . മിശിഹായുെട ദിവയ്പരിമളം
ജീവിത ിലുടനീളം പ്രസരി ിക്കുവാൻ iവന് (iവൾക്ക്) iടയാവു
കയും െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
മുടിയണിയിക്കൽ
കാർ ി: ആ ീയദാന ിെ യും നിതയ്സൗഭാഗയ് ിെ യും aടയാള
മായി ..... (േപര്) പിതാവിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവി
െ യും നാമ ിൽ ജീവെ കിരീടം aണിയിക്കെ ടു .
(കാർ ികൻ aർഥിെയ മുടിയണിയിക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.

(eലല്ാവരും പ്രദക്ഷിണമായി മദ്ബഹായുെട കവാട ിേലക്കു
േപാകു . പ്രദക്ഷിണസമയ ് ഗീതം ആലപിക്കു ).
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ഗീതം
േയാർ ാൻ നദിയിൽ ൈദവസുതൻ, മാേ ാദീസ മു േ ാൾ
വി ിൻ വാതിൽ തുറക്കു , വാ ി ാടം തിരുനാമം.
ൈദവ ിൻ പ്രിയപുത്രനിതാ, സംപ്രീതൻ ǌാനീസുതനിൽ
പാവനനാദം മുഖരിതമായ്, വാ ി ാടം തിരുനാമം.
പുതുജ
ിൻ ജീവജലം, ആ വിശു ി പകർ രുളും
േമഘപഥ ിൽ െവൺപ്രാവായ്, പാവനരൂപനിറ
.

(കുർബാനയുെ
ിൽ കാ വയ്പിെ
തുടരു . േപജ് 87 കാണുക.)

ഗാനേ

(ദിവയ്കാരുണയ്സവ്ീകരണ
കുർബാന നല്കു ).

്

സമയ

സമാപന പ്രാർ

ാെട കുർബാന

ശിശുവിനു

വിശു

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, പാപ ൾ നീക്കു ദിവയ്കു
ാടായ
ഈേശായുെട തിരുരക്ത ാൽ ഈ ശിശുവിെന a ് കഴുകി വിശു ീ
കരി വേലല്ാ. പരിശു ാ ാവിെന നല്കുെമ
ǌ ളുെട കർ ാവീ
േശാമിശിഹായുെട വാ ാനം ഈ ദാസനിൽ (ദാസിയിൽ) നിറേവ
തിനു ǌ ൾ aേ ക്കു ന ി പറയു . a യുെട ഈ മകെന
(മകെള) മിശിഹായുെട കൂ വകാശിയും പരിശു ാ ാവിെ കൃപാവര
ാൽ സ
നു(യു)മാക്കിയതിനു ǌ ൾ a െയ
തിക്കു .
ഈ ദാസൻ (ദാസി) സതയ് ിലും ആ ാവിലും a െയ മഹതവ്െ ടു
വാൻ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.

കാർ ി: പരിശു
കനയ്കാമറിയ ിെ യും മാർ യൗേസ ിെ യും
വിശു ശല്ീഹ ാരുെടയും ǌ ളുെട പിതാവായ മാർ േതാ ാശല്ീഹായു
െടയും േവദസാക്ഷികളുെടയും സകല വിശു രുെടയും ǌ ളുെട സഭ
യിെല വിശു രുെടയും, iടവക മധയ് നായ (മധയ് യായ) .... യും
പ്രാർ ന ഈ ശിശുവിെന സഹായിക്കുമാറാകെ . ഈ ശിശുവിെ
നാമ ിന് കാരണഭൂതനാ(യാ)യ വിശു ...... െ (െട) ജീവിതമാതൃക
iവന് (iവൾക്ക്) വഴികാ ിയായിരിക്കുകയും െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

മാേ ാദീസ, ൈതലാഭിേഷകം, വി. കുർബാന
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സമാപനാശീർവാദം
കാർ ി: മാേ ാദീസയിലൂെട ൈദവമക്കളുെട പദവിയിേലക്ക് നെ
uയർ ിയ ൈദവം വാ െ വനാകെ . തിരുസഭയുെട വിശവ്
പുത്രനായി (പുത്രിയായി) ജീവിക്കുവാൻ aവിടു ് നിെ സഹായി
ക്കെ . പരിശു ാ ാവിെന സവ്ീകരി നീ e ം സുവിേശഷ ിനു
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു ധീര േപ്രഷിതനാ(യാ)യി ീരെ . ക ക ി ി
ലല്ാ തും കാതു േക ി ിലല്ാ തും ഹൃദയം ആസവ്ദി ി ിലല്ാ മായ
സവ്ർഗഭാഗയ് ിന് aവകാശി(നി)യായി ീരു തുവെര ആപ ക
ളിൽ തുണയും സ ട ളിൽ ആശവ്ാസവും പരീക്ഷകളിൽ ബലവും നല്കി
aവിടു നിെ സംരക്ഷിക്കെ . മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശാേക വും
കുടുംബ ിനു പ്രകാശവും നാടിനു േസവനമാതൃകയുമായി ീരുവാൻ
ൈദവം നിെ
േയാഗയ്നാ(യാ)ക്കെ . ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ പ
െകാ eലല്ാവെരയും ൈദവം സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും
eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ eലല്ാവെരയും ആശീർവവ്ദിക്കു
വിടവാ

ൽ ശുശ്രൂഷ പ്രാർ

).
ന

കാർ ി: വിശു ീകരണ ിെ
ബലിപീഠെമ സവ് ി. ǌ ളുെട
കർ ാവിെ കബറിടെമ സവ് ി. നി ിൽ നി
ǌാൻ സവ്ീകരി
കുർ ാന കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാര
ണമാകെ . iനി oരു ബലി aർ ിക്കുവാൻ ǌാൻ വരുേമാ iലല്േയാ
e റി
കൂടാ.

(മദ്ബഹാ വിരിയി മറയ്ക്കു

).

നിതയ്സഹായ മാേത (ഗാനം)
നിതയ്സഹായമാേത, പ്രാർ ിക്കാ ǌ ൾക്കായ് നീ
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ് നീ, പ്രാർ ിക്ക േ ഹനാേഥ.
നീറു മാനസ ൾ, ആയിര-മായിര ൾ
ക ീരിൻ താഴ്വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ .
േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല്കേണ നൽവര ൾ
നിൻ ദിവയ് സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ.
-oOo-

o
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(വധൂവര ാരും iരുഭാഗ

നി മു
കാരണവ ാരും aൾ ാ
രയ്ക്കു സമീപം വ നില്ക്കു . കാർ ികൻ താെഴക്കാണു േതാ
ത ലയ്േമാ ആയ ആമുഖം പറയു ).
കാർ ി: i
നമുെക്കാരു സുദിനമാണ്. േ ഹം പ വ ്, പര രം
o േചർ ്, ൈദവ ിെ സൃ ികർ
ിൽ പ ാളികളാകുവാനു
aവിടുെ
ക്ഷണം സവ്ീകരി ്, ഈ യുവതീയുവാക്കൾ iേ ാൾ
വിവാഹവാ ാനം നട വാൻ േപാവുകയാണ്. iവരുെട ആശകളും
പ്രതയ്ാശകളും സഫലമാകു തിനും ഈ വിവാഹവാ ാനം aഭംഗുരം
പാലിക്കെ ടു തിനും േവ ി ഈ മംഗളകർ ം മാർേ ാ ാെയ
aനു രി െകാ ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം.

(കാർ ികനും സമുഹവും oരുമി ്)
മാർേ ാ ൻ ന യാെലാ തുട
, ന ായ് വരണേമ i ്.
u മനായ മിശിഹാ തിരുവു ം, uൈ eഴു ൾക േവണം.
കാരണമായവെരലല്ാരും കൂടീ ്, ന വരു ി േരണം.
ആലാഹാനായനും a ൻ മിശിഹായും, കൂെട തുണയ്ക്കയിവർക്ക്.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം:ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം:ആേ ൻ.
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ /
a യുെട തിരുമന ് സവ്ർ
ിേ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 പ്രേലാ
ഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണേമ. e െകാെ
ാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹ വ്വും eേ
ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.

o
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സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, a യുെട മഹതവ്
ാൽ / സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു . / മാലാഖമാരും മനു
ഷയ്രും / a
പരിശു ൻ, പരിശു ൻ, പരിശു ൻ e ് uദ്േഘാ
ഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: aബ്രാഹ ിെ യും iസഹാക്കിെ യും യാേക്കാബിെ യും
ൈദവേമ, a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും തിക്കുകയും െചയയ്ു .
e െകാെ
ാൽ aവിടു
aബ്രാഹം തുട ിയ പൂർവവ്പിതാക്ക
ാരുെട ദാ തയ് ജീവിതെ
aനുഗ്രഹിക്കുകയും സഫലീകരിക്കു
കയും െചയ്തു. iേ ാൾ വിവാഹവാ ാനം െചയയ്ു ഈ യുവതിേയയും
യുവാവിേനയും കാരുണയ്പൂർവവ്ം കടാക്ഷിക്കണെമ. iവരുെട ജീവിത
ിേലക്ക് aവിടുെ
േ ഹ ിെ മു ിരി ാറു പകരണെമ. ഹൃദയ
െള പരിേശാധിക്കു വനായ കർ ാേവ, ഈ യുവതീയുവാക്കളുെട
a ർഗതം aവിടു ് aറിയു വേലല്ാ. iവരുെട a രംഗ ളി
േലക്ക് aവിടുെ
aരൂപിെയ aയ ് ൈ രയ്ം പകരണെമ.
ഹൃദയപൂർവവ്ം നി ള മായി a ിൽ ആശ്രയി ് വിവാഹസ തം
നട ാൻ ഈ ദാസർ പ്രാ രായി ഭവിക്കെ . നിതയ്ം പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: a
ǌ ൾക്കു നല്കിയി
തും ǌ ളുെട കൃത
തക്കു
aതീതവുമായ a യുെട സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി
സകല സൗഭാഗയ് ളും ന കളും നിറ
മുടിചൂടി നിൽക്കു
സഭ
യിൽ ǌ ൾ a െയ
തിക്കുകയും മഹ വ്െ ടു കയും
െചയയ്ു . സകല ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ, നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയേമാെട, നിെ നമി പുക
.
മർ യ്നു നിതയ്മേഹാ തമാം, u ാനം നീ aരുളു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവിൻ, u മരക്ഷയുേമകു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: eെ കർ ാേവ നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
uയർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു
തിയും
കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു സകല
ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, സർവവ്രുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, സർേവവ്ശവ്രെന വാ ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
വിശു

ഗ്ര

വായന

കാർ ി: േതാബി ് തെ പുത്രനായ േതാബിയാസ് വിവാഹ സ
നായി പുറെ ടു േവളയിൽ നല്കിയ uപേദശ ളും നിർേ ശ ളും ഈ
സമൂഹ ിനും പ്രതിശ്രുതവരനും വധുവിനും മാർ േരഖകളായി ീ
രെ .
ശുശ്രൂഷി: േതാബി

ിെ

പു ക

ിൽനി

വായന. (4:12-13)

(പകരം വായിക്കാവു ത് െഹബ്രായർ 8:7-10)
(കാർ ികനുേനെര തിരി
്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

(ജന

aനുഗ്രഹിക്കെ .

ൾക്കു േനെര തിരി

വായിക്കു

).

(വായന കഴിയുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

കാർ ി: നലല്വനായ കർ ാേവ, ǌ ളുെട പൂർവവ്ിക ാരിൽ a
യുെട പരിപാലനെയ ǌ ൾ വാ
. കാരണവ ാേരാടു
ഭക്തി
യിൽ ǌ െള വളർ ണെമ. ǌ ളുെട പിതാക്ക ാേരാെടാ
ായിരു തുേപാെല aവിടുെ
കൃപ i ം e ം ǌ െള വഴി
നട െ .
സമൂഹം: കർ ാേവ ǌ ൾ a യുെട ജനവും a
ǌ ളുെട
ൈദവവുമാകു . ǌ ളുെട പ്രാർ ന aവിടു െചവിെക്കാ ണെമ.
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ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.
നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ, വ നിറ
തുളു ീടു .
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ ന, മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെ .
ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാംകവിതൻ, തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ .
ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.
ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.
ശുശ്രൂഷി:നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവവ്ംനി

് പരിശു

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

കാർ ി: വിശു മ ായി aറിയി ന െട കർ
യുെട പരിശു സുവിേശഷം. (1:18-25)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാ മിശിഹാ

തി.

(സുവിേശഷ വായന കഴിയുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

കാേറാസൂസാ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട നി
“കർ ാേവ, ǌ േളാടു കൃപെചയയ്ണേമ“ e പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

േളാടു കൃപെചയയ്ണേമ. (ആവർ

ിക്കു

്

)

ശുശ്രൂഷി: ഈ മംഗളകർ
ിനു iവിെട സ ിഹിതരായിരിക്കു .....
േനയും .... േനയും ൈദവിക ന കൾ നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണേമ e ്
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: iവർ െചയയ്ു
വാ ാനം േവ വിധം പൂർ ിയാക്കുവാൻ
ൈദവ ിെ സംരക്ഷണം iവർക്ക് സദാ u ാകണെമ ് ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: i
േ ഹ ിലും
ǌ ൾ പ്രാർ

പര രം ബ ം ആരംഭിക്കു
ര
കുടുംബ ൾ
ഐകയ് ിലും വളരുവാൻ iടയാക്കണേമ e ്
ിക്കു .
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ശുശ്രൂഷി: iവിെട സ ിഹിതരാവുകയും നിെ ഈ ദാസർക്കുേവ ി
പ്രാർ ിക്കുകയും െചയയ്ു
eലല്ാവരുെടേമലും കൃപ െചാരിയണേമ
e ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
കാർ ി: കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, ബലഹീനെര ശക്തിെ ടു
വേന, നിെ ദാസർ െചയയ്ു
വിവാഹ വാ ാനം നിർവി ം
പൂർ ിയാക്കാനു മന ം സ
തയും നല്കി iവെര aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ, നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: (വരേനാട്) ..... (േപര്) മിശിഹായുെട നിയമവും തിരു ഭയുെട
നടപടികളുമനു രി ് ഈ ..... (േപര്) െന ഭാരയ്യായി സവ്ീകരി െകാ
ാെമ ് നീ വാ ാനം െചയയ്ു േവാ?
വരൻ: വാ ാനം െചയയ്ു

.

കാർ ി: (വധുവിേനാട്) ..... (േപര്) മിശിഹായുെട നിയമവും തിരു ഭ
യുെട നടപടികളുമനു രി ് ഈ (േപര്) ..... െയ നിെ ഭർ ാവായി
സവ്ീകരി െകാ ാെമ ് നീ വാ ാനം െചയയ്ു േവാ?
വധു: വാ ാനം െചയയ്ു

.

കാർ ി: നി ളുെട ഈ uട ടിക്ക് വാ ാന ളിൽ വിശവ് നായ
ൈദവവും നി ളുെട കാരണവ ാരും iവിെടയു
മെ ലല്ാവരും
സാക്ഷികളാണ്. കർ ാവ് നി െള ആശീർവവ്ദിക്കുകയും നി ൾ
െചയ്ത വാ ാനം പൂർ ിയാക്കുവാൻ aനുഗ്രഹിക്കുകയും + െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

കാരണവ ാർ വലതു കര ൾ പിടിക്കുേ ാൾ
കാർ ി: uട ടികൾ െചയയ്ു വനും aവെയ വിശവ് തേയാെട പാലി
ക്കു വനും പാലിക്കാൻ സഹായിക്കു വനുമായ കർ ാേവ, നിെ
ദാസർ െചയയ്ു
ഈ uട ടിെയ നീ
ിരീകരിക്കണെമ. iേ ാൾ
െചയ്ത വിവാഹ വാ ാനം പൂർ ിയാക്കുവാൻ നിെ ദാസരായ .....
െനയും ....... യും (േപരുകൾ) aവരുെട കാരണവ ാരായ iവേരയും
കുടുംബാംഗ േളയും aനുഗ്രഹിക്കണെമ. aവിടുെ
േ ഹവും പരിര
ക്ഷണവും iവരുെടേമലും ഈ സമൂഹ ിെ േമലും u ാകുമാറാകെ .
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
-oOo-

വിവാഹം

77

വിവാഹം
(oരുക്ക ൾ: സുവിേശഷഗ്ര ം, നിലവിളക്ക്, തീെ
ജലം, താലി, മ േകാടി, േമാതിരം, ജപമാല)

ി, വിശു

പ്രാരംഭ ഗീതം
ആദിയിലഖിേലശൻ, നരേന സൃ ി ;
aവെനാരു സഖിയു ായ്; aവെനാരു തുണയു ായ്.
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
വാനവർ സാക്ഷികളാം, പാവന മംഗലയ്ം
ആേദൻ വനികയിേല, ആദിമ ദ തിമാർ
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
iരുെമയയ്ലല്വരീ, ധരേമെലാരുനാളും
ഏകശരീരം േപാൽ, വാഴെണമ ാളും.
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
——————————

(ദിവയ്ബലി uെ
േ ഹ

ിെ

ിൽ)

കല്പന (േയാഹ. 13:34-35)

കാർ ി: a ാെപസഹാ ിരുനാളിൽ, കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം, oരുമേയാടിബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം, നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം, തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
——————————
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aതയ്ു

(പകരം ഗാനം)

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)
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കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, വിവാഹ ാൽ ബ ിത
രായി ഹൃദൈയകയ് ിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസെര a
വിളി
വേലല്ാ. സവ്ർ ിയ വര ളാൽ ഈ വധൂവര ാെര സ
രാക്കുകയും
a യുെട കല്പനകൾ പാലി ് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കു
കുടുംബ
ിനു രൂപം നല്കുവാൻ iവെര സഹായിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. a
യുെട മഹതവ് ിനും മനുഷയ്കുല ിെ ന യ്ക്കും േവ ി ഈ കൂദാശ
േയാഗയ്തേയാെട പരികർ ം െചയയ്ുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സ ീർ

നം 45, 128

കാർ ി: eെ പുത്രീ, ശ്ര ി േകൾക്കുക.
നിെ ജനെ യും പിതൃഗൃഹെ യും നീ മറ കളയുക.
(കാേനാനാ) ǌ ളുെട രക്ഷകെ മണവാ ിയായ സഭെയ,
നീ സേ ാഷിക്കുക. നിതയ്നായ ൈദവം തെ േ ഹംമൂലം
നിെ തെ മണവാ ിയായി തിരെ
ടു .
സമൂഹം: രാജപുത്രിയുെട aഴെകലല്ാം ആ രികമാകു
aവളുെട േമല ി െപാ െപാതി
താകു .

.

കാർ ി: വിലേയറിയ കാ കളുമായി, രാജാവിെന aവൾ സ ർശിക്കും.
സമൂഹം: േതാഴികളായ കനയ്കമാർ aവെള aനുഗമിക്കും.
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സമൂഹം: aവർ uലല്ാസഭരിതരായി, രാജെകാ ാര ിൽ പ്രേവശിക്കും.
eലല്ാ തലമുറകളും aവിടുെ
നാമം aനു രിക്കും.
കാർ ി: നിെ ഭാരയ് നിെ ഭവന ിൽ,
വിള
കിടക്കു മു ിരിവ ിയാകും.
നിെ മക്കൾ േമശക്കു ചു ം, ൈസ
മുളകൾേപാേലയുമായിരിക്കും.
സമൂഹം: കർ ാവിെന ഭയെ ടു വെരലല്ാം,
iപ്രകാരം aനുഗൃഹീതരാകും. ജീവിത ിെ ഓേരാ ദിവസവും
കർ ാവ് െസഹിേയാനിൽനി ്, നിെ aനുഗ്രഹിക്കുമാറാകെ .
കാർ ി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ

ാവിനും

തി

ക്കും ആേ ൻ.

കാർ ി: (കാേനാനാ) ǌ ളുെട രക്ഷകെ മണവാ ിയായ സഭെയ,
നീ സേ ാഷിക്കുക. നിതയ്നായ ൈദവം തെ േ ഹം മൂലം
നിെ തെ മണവാ ിയായി തിരെ
ടു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തു
മായ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാ
ഗയ് ളും ന കളും നിറ
് മുടിചൂടിനില്ക്കു
സഭയിൽ ǌ ൾ
a െയ നിര രം
തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്െ .
a
സകല ിെ യും നാഥനും സൃ ാവുമാകു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(താെഴവരു
പ്രാർ ന െചാലല്ിെക്കാ ് കാർ ികൻ നിലവി
ളേക്കാ തിരിേയാ ക ിക്കു . തുടർ ് വധൂവര ാരും നിലവിളക്കു
ക ിക്കു . യൂണി ി കാ ിൽ കേ ാലിക്കാ പാര രയ്മലല്ാ
തിനാൽ സഭ aതിെന നിരു ാഹെ ടു കയാണ്.)
കാർ ി: ǌാൻ േലാക ിെ
പ്രകാശമാകു , eെ
aനുഗമി
ക്കു വർ a കാര ിൽ നടക്കു ിലല് e രുളിെ യ്ത മിശിഹാ
നമുക്കു മാർഗദീപമായരിക്കെ .

(നിലവിളക്കു ക ി േശഷം മദുബഹയുെട വിരിനീക്കു
വരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി
് ശിര നമിക്കു )

. eലല്ല്ാ
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ഗാനം: സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട / നിെ നമി പുക
.
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി /
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

(കാർ ികൻ ജന

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

ൾക്കുേനെര തിരി

്)

കാർ ി: eെ കർ ാേവ നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
uയർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു തിയും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം: ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ / സർവവ്രുെമാ ായി ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും / സർേവവ്ശവ്രെന വാ ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു പരിശു നും തയ്ർ
ഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട സവ്ഭാവ
ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനുഗ്രഹിക്കു
കയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

പഴയ നിയമവായന
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

വായിക്കു യാൾ: ..... പു ക ിൽ നി
(uല്പ ി 1:26-28 / uല്പ

(കാർ ികനു േനെര തിരി
കാർ ി: ൈദവം നിെ

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.
വായന.
ി 2:18-24 / ഏശയയ്ാ 61:10-11)

് ) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

വിവാഹം

81

(വായന തീരുേ ാൾ)

സമൂഹം: ൈദവമായ കർ

ാവിനു

—— ഐ
ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

തി.

ികം —–

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

കാർ ി: aംബരമനവരതം, ൈദവമഹതവ്െ

ൾ eഴുേ

, വാ ി ാടു

ല്ക്കുവിൻ.
.

സമൂഹം: ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
കർ ാവിൻ തിരു നാമ ിൻ, നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനവിതാന
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ൾ, uദ്േഘാഷിക്കു

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: പകലുകൾ പകലുകേളാ, ടവിരതമവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

, പുകളുരെചയയ്ു
തിയു

ാകെ .

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല iെ ാഴുെമേ ാഴും eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ക്കും ആേ ൻ.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...
—— ഐ

ികം aവസാനിക്കു

—–

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
േലഖനം

(eേഫേസാസ് 5:20-33 / 1പേത്രാസ് 3:1-7)
വായിക്കു
േലഖനം.

ആൾ: സേഹാദരേര, വശു

..... ശല്ീഹാ ..... eഴുതിയ

വിവാഹം

82

(കാർ ികനുേനെര തിരി
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

(ജന

്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
aനുഗ്രഹിക്കെ .

ൾക്കു േനെര തിരി

വായിക്കു

).

(വായന കഴിയുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ

ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.

നേലല്ാരാശയെമൻ മനതാരിൽ, വ
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ

നിറ

തുളു ീടു

.

ന, മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെ .

ഏ മനുഗ്രഹ പൂരിതനാംകവിതൻ, തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ

ാവിനും

തിയുയരെ .

ആദിമുതൽേക്കയി

ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ് പാടീടുേ

ൻ, ഹേലല്ലുയയ് ഹേലല്ലുയയ്.

ശുശ്രൂഷി:നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവവ്ംനി

് പരിശു

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

കാർ ി: വിശു ..... aറിയി
പരിശു സുവിേശഷം.

(േയാഹ. 2:1-11 / മ

സമൂഹം: ന െട കർ

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

ന െട കർ

ാവീേശാ മിശിഹായുെട

ായി 19: 3-6 / മർേക്കാസ് 10:2-9)

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

(സുവിേശഷ വായന കഴിയുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

പ്രസംഗം
കാേറാസൂസ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും
വിവാഹെമ
കൂദാശവഴി

സേ ാഷേ ാടും
ബ ിതരാകു

ഭക്തിേയാടുംകൂെട,
iവർക്കുേവ ി
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ാേവ ഈ ദ തിമാരുെടേമൽ കൃപയു
ിക്കാം.

സമൂഹം: കർ

ാകണേമ“ e

ാേവ, ഈ ദ തിമാരുെടേമൽ കൃപയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: നിെ മണവാ ിയായ സഭയ്ക്കുേവ ി സവ്ജീവൻ aർ ി
സവ്ർഗീയമണവാളാ, പര ര േ ഹ ിലും ഐകയ് ിലും തയ്ാഗ
പൂർ മായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ,
ശുശ്രൂഷി: ൈദവവചനമാകു
ആ ീയ വിരു ിനായി സകലേരയും
ക്ഷണിക്കു മിശിഹാേയ, നിെ പ്രമാണ ൾ aനുസരി ് മാതൃകാ
പരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയി ് സവ്ർഗീയവിരു ിൽ പ കാരാകു
വാൻ,
ശുശ്രൂഷി: വിവാഹ ബ
ിെ aേഭദയ്തെയ ി പഠി ി മിശി
ഹാേയ, പര ര വിശവ് തേയാടും ചാരിത്രയ് ശു ിേയാടുംകൂടി സേ ാ
ഷപ്രദമായ ദാ തയ്ജീവിതം നയിക്കുവാൻ,
ശുശ്രൂഷി: കാനായിെല കലല്യ്ാണവിരു ിൽവ ് തെ
സാ ി യ്
ാൽ വധൂവര ാെര aനുഗ്രഹി മിശിഹാേയ, നിെ സഹായ ിൽ
ആശ്രയി ം ദിവയ്സാ ി യ്ം aനുഭവി ം പ്രാർ നാനിരതരായി
ജീവിക്കുവാൻ,
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ
ിക്കു .

ളുെട ൈദവമായ കർ

ാേവ, aേ

െരയും പിതാ

ക്കു ǌ

ൾ സമർ

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ഈ വധൂവര ാർ സേ ാ
ഷേ ാടും പ്രതീക്ഷേയാടുംകൂടി ആരംഭിക്കു കുടുംബജീവിതം വിജയ
കരമായി നയിക്കുവാൻ iവെര aനുഗ്രഹിക്കണേമ. a യുെട
ശാ ിയും സമാധാനവും iവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും a യുെട ദാസർക്കു
വാ ാനം െചയ്തിരിക്കു നിതയ്കിരിടം േനടുവാൻ iവെര aർഹരാക്കു
കയും െചയയ്ണേമ. a യുെട േ ഹ ിൽ iവെര വളർ ിയ മാതാ
പിതാക്കെളയും കുടുംബാംഗ െളയും ഈ തിരുക്കർ
ിൽ പെ ടു
ക്കു ǌ േളവേരയും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു
ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ
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ശുശ്രൂഷി: പ്രിയ സേഹാദരേര, ഈ വധൂവര ാർ വിവാഹെമ കൂദാശ
യാൽ ബ ിതരാകാൻ േപാകു . ഈ കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരി
കർ ം െചയയ്ു തിന് പുേരാഹിതൻ തനിക്കുേവ ി െ പ്രാർ ി
ക്കുവാൻ തുട
. നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂടി
മൗനമായി പ്രാർ ിക്കാം.
കാർ ി: ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിത സഖിേയ നല്കിയ ൈദവേമ,
a യുെട aന പരിപാലനെയ ǌ ൾ വാ
. ഭാരയ്ഭർ ാക്ക
ാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കു iവെര േ ഹ ിൽ ബ ി ിക്കു ഈ
കൂദാശ േയാഗയ്തേയാെട പരികർ ം െചയയ്ുവാൻ a യുെട ഈ
ദാസെന ശക്തനാക്കണേമ. a യുെട കൃപാവരം സമൃ മായി e ിൽ
െചാരിയണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ,
eേ ക്കും.

വിവാഹ uട ടി
കാർ ി: (വരെ േപരുവിളി ്) ..... മിശിഹായുെട നിയമവും തിരുസഭ
യുെട നടപടിയുമനുസരി ് സവ്ത മായ മനേ ാടും പൂർ മായ
സ തേ ാടുംകൂടി (വധുവിെ േപര്) ..... െയ നിെ ഭാരയ്യായി
സവ്ീകരിക്കു േവാ?
വരൻ: ǌാൻ സവ്ീകരിക്കു

.

കാർ ി: (വധുവിെ േപരുവിളി ്) ..... മിശിഹായുെട നിയമവും തിരുസ
ഭയുെട നടപടിയുമനുസരി ് സവ്ത മായ മനേ ാടും പൂർ മായ
സ തേ ാടുംകൂടി (വരെ േപര്) ..... െന നിെ ഭർ ാവായി
സവ്ീകരിക്കു േവാ?
വധു: ǌാൻ സവ്ീകരിക്കു

.

കാർ ി: (സാക്ഷികേളാട്) നി
ളാണേലല്ാ?

ൾ ഈ വിവാഹ uട ടിക്ക് സാക്ഷിക

സാക്ഷികൾ: aെത
കാർ ി: (വധൂവർ ാേരാട്) നി ൾ ത ിലു
ഈ uട ടിയുെട aട
യാളമായി പര രം വല കരം േചർ പിടിക്കുവിൻ.

(വധൂവര ാർ പര രം വല
കാർ ികൻ താെഴ വരു പ്രാർ

കരം േചർ പിടിക്കുേ ാൾ
ന െചാലല്ി ആശീർവവ്ദിക്കു ).
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കാർ ി: aബ്രാഹ ിെ യും iസഹാക്കിെ യും യാേക്കാബിെ യും
ൈദവം നി േളാടുകൂടി u ായിരിക്കെ . േ ഹേ ാടും മന ിെ
ഐകയ്േ ാടുംകൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ന െട കർ ാ
വായ ഈേശാമിശിഹാ നി െള വിവാഹ ിൽ ബ ിക്കുമാറാകെ .
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(ദ തിമാർ േചർ പിടി ിരിക്കു
വിശു ജലം തളിക്കു ).
താലി െവ

ൈകകളിൽ കാർ ികൻ
രി ്

കാർ ി: കുരിശുമരണംവഴി തിരുസഭെയ വധുവായി സവ്ീകരി
കർ ാേവ, വിശവ്ാസ ിലും േ ഹ ിലും വധൂവര ാെര o ി ി
ക്കു ഈ താലി ദയാപൂർവവ്ം + ആശീർവവ്ദിേക്കണേമ. ഐകയ് ിെ
പ്രതീകമായ ഈ താലി aേഭദയ്മായ േ ഹ ിലും പൂർണമായ
വിശവ് തയിലും iവെര ബ ിക്കുമാറാകെ . ജീവിത ിലു ാകു
േകല്ശ ൾ സേ ാഷപൂർവവ്ം സഹിക്കുവാനും, നിെ i മനുസരി ്
പരിശു രായി ജീവിക്കുവാനും, iതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കു
കുരിശ്
iവർക്ക് ശക്തി നല്കെ . iത് iവരുെട വിശവ് തയുെട aടയാളമായി
രിക്കുകയും െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ താലിയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു
േമാതിരം െവ

).

രി ്

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ഈ ദ തിമാരുെട േ ഹ ിെ യും
വിശവ് തയുെടയും aടയാളമായി iവർ പര രം aണിയിക്കു ഈ
േമാതിര ൾ + ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരി
ശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ.

(കാർ ികൻ േമാതിര
മ

ളിൽ വിശു ജലം തളിക്കു
േകാടി െവ

).

രി ്

കാർ ി: കൃപാവര ിെ
aനശവ്രവ
ാൽ മനുഷയ്ാ ാവിെന
aല രിക്കു
കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ, ഈ മ േകാടി +
ആശിർവവ്ദിക്കണേമ. പൂർണമായ ആ സമർ ണവും പര ര
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േ ഹവുംവഴി നിെ
ധരിക്കുവാൻ ഈ ദ തിമാെര aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ. നിെ മണവാ ിയായ പരിശു സഭെയ മഹ വ് ിെ വ ം
ധരി ി കർ ാേവ, േലാക ിൽ നി ള രായി ജീവി ്, സവ്ർ
ിൽ മഹ വ് ിെ വ മണിയുവാൻ iവെര േയാഗയ്രാക്കുകയും
െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

കാർ ികൻ മ േകാടിയിൽ വിശു ജലം തളിക്കു . മ ം
(പ്രാർഥന) െചാലല്ിയ േകാടിപുടവ e തിെ ചുരുക്കേ രാണ്
മ േകാടി. താലി വരെന ഏല്പിക്കു . വരൻ aതു വധുവിെ കഴു
ിൽ െക . നവദ തിമാർ പര രം േമാതിരം aണിയിക്കു .
ജപമാല കാർ ികൻ ര േപർക്കും നല്കു . കാർ ികൻ മ
േകാടി വരെന ഏല്പിക്കു . വരൻ aത് വധുവിെ ശിര ിൽ
aണിയിക്കു . തലി െക േ ാൾ താെഴക്കാണു
ഗാനം
ആലപിക്കു ).
ഗാനം

പുതിയ കുടുംബ ിൻ, കതിരുകളുയരു .
തിരുസഭ വിജയ ിൽ, െതാടുകുറിയണിയു

.
പുതിയ കുടുംബ ...

aവനിയിലു തമാം, aംബര വീധികളും
ഏേദൻ വനികയിെല, ആദിമ ദ തിമാർ
പുതിയ കുടുംബ ...
നവദ തിമാേര, ഭാവുകമരുളു
മ ളവാണികളാൽ, മംഗളമണിയു

.
പുതിയ കുടുംബ ...

(നവദ തിമാർ സുവിേശഷഗ്ര
കൻ േചാലല്ിെക്കാടുക്കു പ്രതി

ിൽ വല ൈകവ ്, കാർ ി
ാവാചകം ഏ െചാലല്ു ).

i
മുതൽ മരണംവെര / സേ ാഷ ിലും ദുഃഖ ിലും /
സ
ിലും ദാരിദ്രയ് ിലും / ആേരാഗയ് ിലും aനാേരാഗയ് ിലും /
പര രേ ഹേ ാടും വിശവ് തേയാടുംകൂടി / ഏകമനേ ാെട
ജീവി െകാ ാെമ ് / ഈ വിശു സുവിേശഷം സാക്ഷിയാക്കി /
ǌ ൾ വാ ാനം െചയയ്ു . / വാ ാനമനുസരി ് ജീവിക്കുവാൻ /
സർവ്വശക്തനായ ൈദവം / ǌ െള സഹായിക്കെ .
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, നി

വിൻ.

ൾ തലകുനി ് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കു

(നവദ തിമാർ തലകുനി ് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കു

).
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കാർ ി: (വല

ിടി െകാ

കരം ദ തിമാരുെട ശിര ിനുമീേത നീ ി കമ ി
്) സർവവ്ശക്തനായ ൈദവം നി െള aനുഗ്രഹിക്കെ .

ആ രിക സൗ രയ് ാലും പരിശു ാ ാവിെ വര ളാലും aവി
ടു ് നി െള സ
രാക്കെ . തിരുസഭയുെട ശിര ായ മിശിഹാ
eേ ാഴും നി ളുെട ഭരണകർ ാവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കെ .
ജീവിത ിെല eലല്ാ പ്രവർ ന ളിലും aവിടു നി ൾക്കു തുണ
യായിരിക്കെ . മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആേരാഗയ്വും ഭൗതിക
മായ സു ിതിയും aവിടു
നി ളിൽ െചാരിയെ . ൈദവം
നി ൾക്കു നല്കു
മക്കെള സേ ാഷപൂർവവ്ം സവ്ീകരിക്കു തിനും
aവെര വിശു ിയുെട മാർഗ ിൽ നയിക്കു തിനും aവിടു
നി െള സഹായിക്കെ . aവിടുേ ക്കു
തിയും കൃത
തയും
ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ നി െള aവിടു ് േയാഗയ്രാക്കുകയും
െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
——————————————

(കാ വയ്പിെ ഗാനേ
കർ

ാെട കുർബാന തുടരു ).

ാവിൽ ǌാൻ ദൃഢമായി ശരണെ .
മിശിഹാ കർ ാവിൻ, തിരുെമയ് നിണവുമിതാ
പാവന ബലിപീേഠ, േ ഹഭയ െളാടണയുകനാ
മഖിലരുെമാ ായ് സ ിധിയിൽ
വാനവ നിരെയാടു േചർേ വം, പാടാം ൈദവം പരിശു ൻ
പരിശു ൻ, നിതയ്ം പരിശു ൻ.

ദരിദ്രർ ഭക്ഷി തൃ രാകും
മിശിഹാ കർ ാവിൻ ...
കാർ ി: (കാർ ികൻ ൈക കഴുകുേ ാൾ) സകല
നായ ൈദവം തെ കൃപാസമുദ്ര ിൽ ന െട കട
ളുേടയും കറ കഴുകിക്കളയെ .

ിെ യും നാഥ
ളുേടയും പാപ

(ൈകകൾ തുടയ്ക്കുേ ാൾ) കർ
ാലും ന െട പാപ

ാവു തെ കൃപയാലും aനുഗ്രഹ
ളുെട മാലിനയ്ം തുട നീക്കുകയും െചയയ്െ .

കാർ ി: a യുെട ആരാധയ്മായ ത്രീതവ്െ
ക്കും ǌ ൾ തിക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

eേ ാഴും eേ
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കാർ ി: ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ി / (സമൂഹവും േചർ ്) തെ
െ
ബലിയർ ിക്കുകയും / തെ പീഡാനുഭവ ിെ യും മരണ ി
െ യും / സം ാര ിെ യും u ാന ിെ യും / ഓർ ആചരി
ക്കുവാൻ / കല്പിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാ / തെ കൃപയാലും aനുഗ്ര
ഹ ാലും / ഈ കുർ ാന ന െട കര ളിൽനി
സവ്ീകരിക്കു
മാറാകെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട കല്പനയനു
സരി ് (പീലാസെകാ
കാസയിൽ മൂ
പ്രാവശയ്ം മു .)
മിശിഹായുെട സവ്ർ
ിൽനി
മഹതവ്പൂർ മായ ര ാ
മെ
ആഗമനംവെര aവിടുെ
വിശു
ബലിപീഠ ിേ ൽ
തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹ
സയ് ൾ സ ീകരിക്കെ ടു . aവിടുേ യ്ക്കു തിയും ബഹുമാ
നവും കൃത
തയും ആരാധനയും u ായിരിക്കെ iേ ാഴും
eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

(ബലിവ ക്കൾ േശാശ െക്കാ മൂടു ).
_____________________________
(കാർ ികൻ േബ യിൽ വ ് ജന

ളുെട േനെര തിരി

്).

കാർ ി: 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 ാകു
വാൻ േവ ി പ്രാർ ിക്കുവിൻ.
കാർ ി: ൈദവജനെമലല്ാം ആേ ൻ, ആേ ൻ, e ് uദ്േഘാഷി
ക്കെ . വിജയം വരി നീതിമാ ാരുെടയും, മകുടം ചൂടിയ രക്തസാക്ഷി
കളുെടയും രണേയാടുകൂെട, ന െട പിതാവായ മാർേ ാ ാശല്ീഹാ
യുെട ഓർ 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.
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കാർ ി: െചറിയവരും വലിയവരും നിെ
വഴി നീ മഹതവ്േ ാെട uയർ ിക്കുെമ
െരലല്ാവരും നിദ്ര െചയയ്ു .

തയ്ർഹമായ u ാനം
പ്രതീക്ഷയിൽ മരി വ

സമൂഹം: aവിടുെ
സ ിധിയിൽ നി ളുെട ഹൃദയ ൾ തുറക്കു
വിൻ. uപവാസവും പ്രാർ നയും aനുതാപവുംവഴി / മിശിഹാേയയും
aവിടുെ
പിതാവിേനയും / പരിശു ാ ാവിേനയും നമുക്കു പ്രസാ
ദി ിക്കാം.
പകരം aനു രണ ഗീതം
കാർ ി: താതനുമതുേപാലാ ജനും ദിവയ്, റൂഹായ്ക്കും
ൈദവാംബികേയയും, മാർ യൗേസ ിെനയും,
സാദരേമാർ ീടാം, പാവനമീബലിയിൽ.

തിെയ

ം

സമൂഹം: ആദിയിേലേ ാൽ, e േ ക്കും ആേ നാേ ൻ
സുതനുെട േപ്രഷിതേര, ഏകജ േ ഹിതേര
ശാ ി ലഭി ിടുവാൻ, നി ൾ പ്രാർ ി ിൻ.
കാർ ി: സർവവ്രുെമാ ായ് പാടീടെ , ആേ നാേ ൻ
മാർേ ാ ാേയയും, നിണസാക്ഷികേളയും
സൽക്കർ ികേളയും, ബലിയിതിേലാർ ീടാം.
സമൂഹം: ന െട കൂെട ബലവാനാകും, കർ ാെവ
രാജാവാം ൈദവം, നേ ാെടാെ
ം
യാേക്കാബിൻ ൈദവം, ന െട തുണെയ ം.
കാർ ി: െചറിയവെരലല്ാം വലിയവെരാ ം, കാ
മൃതെരലല്ാരും നിൻ, മഹിേതാ ാന ിൽ
ശരണം േതടു , u ിതരായിടുവാൻ.

േ

ക്കും

വസിക്കു

സമൂഹം:
തിരു
ിധിയിൽ ഹൃദയഗത ൾ, െചാരിയുവിെന
േനാ ം പ്രാർ നയും, പ ാ ാപവുമായി
ത്രീതവ്െ
േമാദാൽ, നിതയ്ം വാ ീടാം.

േ

ക്കും

മദ്ബഹാ പ്രേവശനം

(കാർ ികൻ മദ്ബഹായിേലക്കു തിരി
ിൽ)

് കുനി

് താ സവ്ര

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, കഴുകി ശു മാക്കെ
ഹൃദയ
േ ാടും െവടി ാക്കെ
മന ാക്ഷിേയാടും കൂെട aതിവിശു
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ല
പ്രേവശി ് ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടും വിശു ിേയാടും
കൂെട a യുെട ബലിപീഠ ിനു മു ാെക നില്ക്കുവാൻ ǌ െള
aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ആ യ്ാ ികവും മാനുഷികവുമായ ബലികൾ
യഥാർ
വിശവ്ാസേ ാെട aേ ക്കർ ിക്കുവാൻ ǌ െള
േയാഗയ്രാക്കുകയും െചേയയ്ണേമ.

(eലല്ാവരും eഴുേ
പിടി ് uയർ സവ്ര

നില്ക്കു . കാർ ികൻ ൈകകൾ വിരി
ിൽ െചാലല്ു ).
വിശവ്ാസ പ്രമാണം

കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ൈദവ ിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു . (സമൂഹവും േചർ തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ / സക
ല ിെ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ൈദവ ിെ ഏക
പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കും മു
ആദയ് ജാതനും / യുഗ ൾ
െക്കലല്ാം മു പിതാവിൽ നി ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്കെ ടാ
വനും / ഏക കർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു . aവിടു
സതയ്ൈദവ ിൽ നി
സതയ്ൈദവവും /
പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . aവിടു
വഴി / പ്രപ ം
സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു. മനു
ഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ിയും / aവിടു
സവ്ർ
ിൽനി ് iറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ / കനയ്കാമറിയ
ിൽ നി ശരീരം സവ്ീകരി ് / മനുഷയ്നായി പിറ . പ ിേയാസ്
പീലാേ ാസിെ കാല
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ
തറക്കെ
മരിക്കയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു തു
േപാെല / മൂ ാം ദിവസം uയർെ ഴുേ ൽക്കുകയും െചയ്തു. aവിടു
സവ്ർ
ിേലെക്കഴു
ി / പിതാവിെ വലതുഭാഗ ിരിക്കു . മരി
വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു
വീ ം വരു
വാനിരിക്കു . പിതാവിൽനി ം പുത്രനിൽ നി ം പുറെ ടു
/
സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും ǌ ൾ
വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്ത്രികവു
മായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാചന ിനു ഏക
മാേ ാദീസായും / ശരീര ിെ uയിർ ം / നിതയ്ായു ം ǌ ൾ
ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ ശുശ്രൂഷിെയ ആശീർവവ്ദി െകാ
കാർ ി: സകല
പിക്കുവാൻ നിെ

്)

ിെ യും നാഥനായ ൈദവം / തെ
ശക്തനാക്കെ .

തികൾ ആല
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം 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, / ഓർ ആചരി െകാ ് നി ൾ
പ്രാർ ിക്കുവിൻ. മിശിഹായുെട േ ഹിതരും വിശവ്ാസികളുമായ /
eലല്ാ ഭരണകർ ാക്കെളയും / സതയ്വിശവ്ാസേ ാെട മരി ് / ഈ
േലാക ിൽനി ം േവർെപ േപായ eലല്ാവേരയും aനു രിക്കുവിൻ.
മിശിഹായുെട കൃപയാൽ / ഈ ബലി നമുക്കു സഹായ ിനും രക്ഷയ്ക്കും /
സവ്ർ രാജയ് ിൽ നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെ .

(കാർ ികൻ മൂ
പ്രാവശയ്ം കുനി
വരു പ്രാർ ന െചാലല്ി ബലിപീഠെ

് ആചാരം െചയ്ത് താെഴ
സമീപിക്കു ).

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ ൈദവേമ,
സവ്ർ
ിെ യും ഭൂമിയുെടയും നാഥനായ പിതാേവ, aേ യ്ക്കു
ǌാൻ ന ി പറയു . * a യുെട aഭിഷിക്തെ ശരീരരക്ത
ളുെട തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ
രഹസയ് െള aേ യ്ക്കു സമർ ിക്കുവാൻ പാപിയായിരു ി ം
eെ a
കാരുണയ്പൂർവവ്ം േയാഗയ്നാക്കി. * a യുെട aജ
ഗണമായ ജന ിെ കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാച
ന ിനും ആ ാക്കളുെട രക്ഷയ്ക്കും േലാകം മുഴുവേ യും aനുര ന
ിനും eലല്ാ സഭകളുെടയും സമാധാന ിനും ശാ ിക്കും േവ ി
ǌാൻ iവ aനു ിക്കു .

(പരിശു ത്രീതവ് ിെ സാ ി യ്മു
ബലിപീഠ
ിലും ര
ം കാർ ികൻ ചുംബിക്കു ).
കാർ ി: കർ

(ജന

മധയ്

ിെക്കാ

്)

ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

ൾക്കു േനേര തിരി

eെ സേഹാദരേര ഈ കുർ
യാകുവാൻ നി ൾ eനിക്കു േവ

(ബലിപീഠ

ിെ

് കര

ൾ നീ ി വിടർ

ാന eെ കര ൾവഴി പൂർ
ി പ്രാർ ിക്കുവിൻ.

ിനു േനെര തിരിയു

ി

).

സമൂഹം: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം / തെ aഭി ം നിറ
േവ വാൻ / നെ ശക്തരാക്കെ . ഈ കുർബാന aവിടു
സവ്ീകരി
ക്കെ . aേ യ്ക്കും ǌ ൾക്കും േലാകം മുഴുവനും േവ ി / a
സമർ ിക്കു
ഈ ബലിയിൽ / aവിടു
സംപ്രീതനാകുകയും
െചയയ്െ . ആേ ൻ.
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കൂദാശ / aനാെഫാറ

(ഈേശായുെട മരണവും u

ാനവും aനു രിക്കു

)

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
ǌ ളുെടേമൽ
വർഷി സമൃ മായ aനുഗ്രഹ െളപ്രതി ǌ ൾ aേ യ്ക്കു ന ി പറ
യു . a യുെട aഭിഷക്തെ ശരീരരക്ത ളാകു
ദിവയ്രഹസയ്
ളുെട ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ eളിയവരും പാപികളുമായിരു ി ം
ǌ െള a കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്രാക്കി. a നല്കിയ
ഈ ദാനം തിക
േ ഹേ ാടും uറ വിശവ്ാസേ ാടുംകൂെട
പരികർ ം െചയയ്ുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ് a േയാടു
ǌ ൾ aേപക്ഷിക്കു .

(കാർ ികൻ ബലിപീഠം ചുംബി തിനു േശഷം ൈകകൾ കുരിശാ
കൃതിയിൽ െന ിേ ൽ േചർ വ െകാ ് െചാലല്ു ).
കാർ ി: ǌ ൾ aേ യ്ക്കു
തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും
ആരാധനയും സമർ ിക്കു . (തെ േമൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു )
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ ജന

ൾക്കു േനെര തിരി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

(ശുശ്രൂഷി കാർ ികനിൽനി

് ആശീർവവ്ദിക്കു

).

ാേവാടുംകൂെട.

സമാധാനം സവ്ീകരി േശഷം).

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, മിശിഹായുെട േ ഹ
ധാനം ആശംസിക്കുവിൻ.

ിൽ / നി

(eലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കു

ൾ സമാ

).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും വിശു ിേയാടുംകൂെട /
കർ ാവിനു ന ി പറയുകയും / aവിടുെ
വിളി േപക്ഷിക്കുകയും
െചയയ്ാം. നി ൾ ആദരപൂർവവ്ംനി ് / iവിെട aനു ിക്കെ ടു വെയ
സൂക്ഷി വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസയ് ൾ / കൂദാശ
െചയയ്െ ടു . പുേരാഹിതൻ (പുേരാഹിത േശ്ര ൻ) തെ മധയ് ം
വഴി / സമാധാനം സമൃ മാകു തിനു േവ ി പ്രാർ ിക്കുവാൻ തുട
. ക കൾ താ ി / വിചാര ൾ സവ്ർ
ിേലയ്ക്കുയർ ി / നിശ
രായി ഏകാഗ്രതേയാടും ഭക്തിേയാടുകൂെട / നി ൾ ഹൃദയ ിൽ
പ്രാർ ിക്കുവിൻ / സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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(u

തിരുവ ക്കളുെട aനാവരണം
ിതനായ മിശിഹാെയ aനു രി ിക്കു

).

കാർ ി: കർ ാേവ, ശക്തനായ ൈദവേമ, ബലഹീനനായ eെ
ദയാപൂർവവ്ം സഹായിക്കണേമ. a യുെട ത്രിതവ് ിെ ബഹുമാ
ന ിനും ഈ സമൂഹ ിെ ന യ്ക്കുമായി സജീവവും വിശു വു
മായ ഈ ബലി തിരു
ിധിയിൽ aർ ിക്കുവാൻ a യുെട
aനുഗ്രഹ ാൽ eെ
േയാഗയ്നാക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല
ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.

(േശാശാ ാ ബലി വ ക്കൾക്കു ചു ം വ െകാ

്) കർ

ശരീര ിനും രക്ത ിനും കൃപാപൂർവവ്ം നീ eെ
aപ്രകാരം തെ , വിധിദിവസ ിൽ നിെ
eെ േയാഗയ്നാക്കണേമ.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവ്വദി െകാ

ാേവ, നിെ
േയാഗയ്നാക്കി.
സംപ്രീതിക്കും

്)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ a യുെട ബഹു
മാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം a യുെട മഹ
നീയ 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 ി:
മിശിഹാ കർ ാവിൻ കൃപയും / ൈദവപിതാവിൻ േ ഹമതും
റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ / + നേ ാെടാ
ാകെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: uയര ളിേലക്കുയരെ / ഹൃദയവികാരവിചാര
uയര ളിേലക്കുയരെ / ഹൃദയവികാരവിചാര ൾ.

ൾ

സമൂഹം:
പൂർവവ്പിതാവാമബ്രാഹം / iസഹാക്ക് യാേക്കാെബ ിവർതൻ
ൈദവേമ നിതയ്ം ആരാധയ്ൻ / രാജാേവ നിൻ സ ിധിയിൽ.
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കാർ ി: aഖിലചരാചരകർ

ാവാം / ൈദവ

ിനു ബലിയർ ി .

സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം / നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം.
ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ / a
യുെട മഹതവ്േമറിയ ത്രീതവ് ിെ ആരാധയ്മായ നാമം / eലല്ാ aധര
ളിലും നി
തിയും / eലല്ാ നാവുകളിലും നി കൃത
തയും /
eലല്ാ സൃ ികളിലും നി
പുക യും aർഹിക്കു . e െകാെ
ാൽ a
േലാകേ യും / aതിലു
സകലേ യും കനിേവാെട
സൃ ിക്കുകയും / മനുഷയ്വംശേ ാട് aളവ കൃപ കാണിക്കുകയും
െചയ്തു. സവ്ർ വാസികളുെട ആയിര ളും മാലാഖമാരുെട പതിനായിര
ളും / മേഹാ തനായ a െയ കു ി ാരാധിക്കു . a ിമയ
ാരും aരൂപികളുമായ സവ്ർ ീയ ൈസനയ് ൾ / a യുെട നാമം
പ്രകീർ ിക്കു . പരിശു രും aരൂപികളുമായ േക്രാേവ ാേരാടും
സ്രാേ
ാേരാടും േചർ ് / നാഥനായ aേ യ്ക്കു aവർ ആരാധന
സമർ ിക്കു .
കാർ ി: uയർ സവ്ര ിൽ iടവിടാെത
േചർ ് uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു .

തി െകാ

് aവർ o

കാർ ി: (ഗാനം) o ായ് u സവ്ര ിലവർ,
തിരുസ ിധിയിൽ aനവരതം, തി ഗീത ൾ പാടു

.

സമൂഹം: (ഗാനം) ൈദവം നിതയ്മഹതവ് ിൽ
കർ ാെവ ം പരിശു ൻ, ബലവാനീശൻ പരിശു ൻ
മ
u

ം വി ം നിറയു , മ വനവനുെട മഹിമകളാൽ
ത വീഥിയിേലാശാന, ദാവീദിൻ സുതേനാശാന

കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ, വ വനും യുഗരാജാവായ്
വീ ം വരുേവാനും ധനയ്ൻ, u തവീഥിയിേലാശാന.
കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സവ്ർ ീയ ഗണ േളാടുകൂെട aേ
ക്കു ǌ ൾ കൃത
ത സമർ ിക്കു . a യിൽ മറ
ിരിക്കു
ആ ജാതനും / a േയാടു സദൃശനും / a യിൽ നി
പ്രകാ
ശവും / a യുെട സ യുെട പ്രതി ായയുമായ / വചനമാകു ൈദവ
െ
ǌ ൾ വാ
. a േയാടു
സമാനത നിലനിർേ
കാരയ്മായി പരിഗണിക്കാെത / aവിടു തെ
െ ശൂനയ്നാക്കി /
ദാസെ രൂപം സവ്ീകരി ് / വിേവകവും ബു ിയുമു
aമർ യ്മായ
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ആ ാേവാടും മർ യ്മായ ശരീരേ ാടുംകൂെട / പരിപൂർ
മനുഷയ്
നായി ീയിൽനി ജാതനായി. നിയമ ിന് aധീനരായവെര u
രിക്കുവാൻ നിയമ ിനു വിേധയനാവുകയും / ǌ ളുെട രക്ഷയുെട
ാരകം ഏർെ ടു കയും െചയ്തു. രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസയ്ം / തിരു
സ ിധിയിൽ ǌ ൾ aർ ിക്കു .

മണി

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട പ്രിയപുത്രൻ ǌ െള പഠി
ി തുേപാെല / aവിടുെ
പീഡാനുഭവ ിെ
രണ ǌ ൾ ആചരി
ക്കു . താൻ ഏല്പി െകാടുക്കെ
രാത്രിയിൽ / ഈേശാ നിർ ലമായ
തൃക്കര ളിൽ a െമടു ് / സവ്ർ
ിേലക്ക് / ആരാധയ്നായ പിതാേവ
a യുെട പക്കേലക്ക് ക കളുയർ ി / വാ ി + വിഭജി ് / ശിഷയ്
ാർക്കു നല്കിെക്കാ ് aരുൾെചയ്തു. iത് പാപേമാചന ിനായി /
നി ൾക്കുേവ ി വിഭജിക്കെ ടു
eെ
ശരീരമാകു . നി െളലല്ാ
വരും / iതിൽ നി വാ ി ഭക്ഷിക്കുവിൻ.

മണി

സമൂഹം: ആേ ൻ.

കാർ ി: aപ്രകാരം തെ
കാസയുെമടു ് / കൃത
താേ ാത്രം
െചയ്ത് / വാ ി + aവർക്കു നല്കിെക്കാ ് aരുൾെചയ്തു. iത് പാപേമാചന
ിനായി / aേനകർക്കുേവ ി ചി െ ടു / പുതിയ uട ടിയിെല
eെ രക്തമാകു . നി െളലല്ാവരും / iതിൽ നി
വാ ി പാനം
െചയയ്ുവിൻ.

മണി

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ǌാൻ ഈ െചയ്തത് / നി ൾ eെ
േ ാൾ / eെ ഓർ യ്ക്കായി െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും ന ായി കുനി

നാമ

് ആചാരം െചയയ്ു

ിൽ o ി

കൂടു

).

കാർ ി: കർ ാേവ, നീ ǌ േളാടു കല്പി തുേപാെല / eളിയവരും
ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ഈ ദാസർ / നിെ തിരുസ ിധിയിൽ
oരുമി കൂടിയിരിക്കു . ന ി പ്രകാശി ിക്കുവാൻ കഴിയാ വിധം /
aത്ര വലിയ aനുഗ്രഹമാണു നീ ǌ ൾക്കു നല്കിയിരിക്കു ത്.
നിെ ൈദവീകജീവനിൽ ǌ െള പ കാരാക്കുവാൻ / 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 പ്രകാ
ശം നല്കി. ǌ ളുെട ശത്രുക്കെള പരാജിതരാക്കി. ǌ ളുെട ബലഹീന
മായ പ്രകൃതിെയ / നിെ സമൃ മായ aനുഗ്രഹ ാൽ / മഹതവ്മണി
യിക്കുകയും െചയ്തു.
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കാർ ി: നീ ǌ ൾക്കു നല്കിയ 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.
ശുശ്രൂഷി: ഹൃദയം െകാ
നേ ാടുകൂെട.

നി

ൾ പ്രാർ

ിക്കുവിൻ / സമാധാനം

കാർ ി: കർ ാേവ ശക്തനായ ൈദവേമ / പ്രധാനാചാരയ്നും സാർവവ്ി
ത്രിക സഭയുെട തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ / േറാമായിെല മാർ
(േപര്) പാ ാക്കുേവ ിയും / ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും തലവനു
മായ േമജർ ആർ ബിഷ ് മാർ ..... (േപര്) െമത്രാേ ാലി ാക്കു
േവ ിയും / ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ ..... (േപര്)
െമത്രാനുേവ ിയും / മാർ ... െമത്രാേ ാലീ ായ്ക്കും, മാർ ... െമത്രാനും
േവ ിയും / പുേരാഹിത ാർ, സമർ ിതർ, aല്മായേപ്രഷിതർ e ി
വർക്കുേവ ിയും / വിശു
കേ ാലിക്കാസഭ മുഴുവനുേവ ിയും /
ഭരണ കർ ാക്കൾ, േമലധികാരികൾ e ിവർക്കുേവ ിയും / ഈ
കുർബാന സവ്ീകരിേക്കണേമ.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.

കാർ ി: eലല്ാ പ്രവാചക ാരുെടയും ശല്ീഹ
കളുെടയും വ കരുെടയും ബഹുമാന ിനു
സ ിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായവിധം വർ
രുമായ eലല്ാ പിതാക്ക ാർക്കുേവ ിയും
ക്കണേമ.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ഈ കുർ

ാരുെടയും / രക്തസാക്ഷി
േവ ിയും / a യുെട
ി / നീതിമാ ാരും വിശു
/ ഈ കുർബാന സവ്ീകരി

ാന സവ്ീകരിക്കണേമ.

കാർ ി: േകല്ശിതരും ദു:ഖിതരും, ദരിദ്രരും പീഡിതരും / േരാഗികളും
ആകുലരുമായ eലല്ാവർക്കുംേവ ിയും / ǌ ളുെട iടയിൽനി ്
a യുെട നാമ ിൽ േവർപിരി
േപായ eലല്ാ മരി വർക്കു
േവ ിയും / a യുെട കാരുണയ്െ
പ്രതയ്ാശാപൂർവവ്ം കാ ിരി
ക്കു ഈ ജന ിനുേവ ിയും / aേയാഗയ്നായ eനിക്കുേവ ിയും
ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ഈ കുർബാന സവ്ീകരിക്കണേമ.
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കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a ǌ െള പഠി ി തുേപാെല /
നിർ ലവും വിശു വുമായ ഈ ബലിപീഠ ിേ ൽ / a യുെട
aഭിഷിക്തെ ശരീരരക്ത ൾ ǌ ൾ aർ ിക്കു . ഈ ഓർ
ആചരണ ിൽ ൈദവമാതാവായ കനയ്കാമറിയ ിെ യും / a
യുെട തിരുസ ിധിയിൽ സംപ്രീതി കെ
ിയ / നീതിമാ ാരും
വിശു രുമായ പിതാക്ക ാരുെടയും പാവന രണ / a യുെട
aവർ നീയവും സമൃ വുമായ കൃപയാൽ സംജാതമാേക്കണേമ.
ജീവിതകാലം മുഴുവനും a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും ǌ ൾക്കു
നല്കണേമ. a
മാത്രമാണു യഥാർ
പിതാവായ ൈദവെമ ം /
a യുെട പ്രിയപുത്രനായ ഈേശാമിശിഹാെയ a ് aയ
െവ ം / ഭൂവാസികൾ eലല്ാവരും aറിയെ . ǌ ളുെട കർ ാവും
ൈദവവുമായ മിശിഹാവ ് / ജീവദായകമായ സുവിേശഷംവഴി /
പ്രവാചക ാർ, ശല്ീഹ ാർ, / രക്തസാക്ഷികൾ, വ ക ാർ, / േവദപാരം
ഗത ാർ, െമത്രാ ാർ, / പുേരാഹിത ാർ, ശുശ്രൂഷികൾ e ിവർക്കും /
വിശു
മാേ ാദീസായുെട സജീവവും ജീവദായകവുമായ aടയാള
ാൽ മുദ്രിതരും (+) / പരിശു കേ ാലിക്കാ സഭയുെട സ ാന
ളുമായ eലല്ാവർക്കും / ആവശയ്കമായ ൈനർ ലയ് ിെ യും വിശു ി
യുെടയും മാർ ം പഠി ി വ ം / eലല്ാ മനുഷയ്രും aറിയെ .
കർ ാേവ, eളിയവരും ബലഹീനരും േകല്ശിതരുമായ ഈ ദാസരും /
a
നല്കിയ 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 നി
ധാനം നേ ാടുകൂെട.

രായി ആദരപൂർവവ്ം പ്രാർ

ിക്കുവിൻ. സമാ

(മണിയടിക്കു ).
റൂഹാക്ഷണ പ്രാർ ന
(പരിശു ാ ാവിെ ആഗമനം)
eലല്ാവരും ശിര നമി പ്രാർ ിക്കു
കാർ ികൻ ൈകകൾ വിശു രഹസയ്
കാർ ി: കർ

ാേവ, നിെ

പരിശു ാ

.
ളുെടേമൽ കമ ി ിടി ്

ാവ് eഴു

ിവരെ .
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കാർ ി: നിെ ദാസരുെട ഈ കുർബാനയിൽ aവിടു ് ആവസി ് /
iതിെന ആശീർവവ്ദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും െചയയ്െ . iതു
ǌ ൾക്കു കട ളുെട െപാറുതിക്കും, പാപ ളുെട േമാചന ിനും,
മരി വരുെട uയർ ിലു
വലിയ പ്രതയ്ാശയ്ക്കും / നിെ
പ്രീതിെ ടു
ിയ eലല്ാവേരാടും o ി ് / സവ്ർ രാജയ് ിൽ നവമായ ജീവിത
ിനും കാരണമാകെ . കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ൾക്കുേവ ി
യു
a യുെട / മഹനീയവും വി യാഹവുമായ ഈ രക്ഷാപ
തിെയക്കുറി ് / a െയ ǌ ൾ നിര രം പ്രകീർ ിക്കു . a
യുെട aഭിഷിക്തെ aമൂലയ്രക്ത ാൽ രക്ഷിക്കെ
സഭയിൽ /
സേ ാഷേ ാടും പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂെട / ǌ ൾ aേ യ്ക്കു കൃത
ത aർ ിക്കുകയും െചയയ്ു .

(കാർ ികൻ ബലിപീഠം ചുംബിക്കു

).

കാർ ി: 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
കാർ ി: aതിപൂജിതമാം നിൻ / തിരുനാമ ിനിതാ
തിയും ബഹുമതിയും / േ ാത്രം കീർ നവും
നാഥാ ǌ ളണയ്ക്കു + iെ ാഴുെമേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
aെലല് ിൽ ഗാനം
കാർ ി: പൂജയ്മായിടും നിെ , നാമ ിനാദരാൽ ǌ ളർ ിക്കും.
േ ാത്രവും തി കീർ ന ളും, i -െമേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

aനുതാപ ശുശ്രൂഷ

(സമൂഹവും ശുശ്രൂഷികളും മു കു
കാർ ി: ൈദവേമ, a
ദയ േതാ ണേമ.

).

യുെട കാരുണയ്

സമൂഹം: a യുെട കാരുണയ്ാതിേരക
ൾ മായി കളയണേമ.

ിെനാ

വിധം eേ

ിനനുസൃതമായി eെ

ാടു

പാപ
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(ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

കാർ ി: പരിമള സസയ് ളുെടയും സുഗ ദ്രവയ് ളുെടയും നാഥാ,
േശ്ര പുേരാഹിതനായ aഹേറാൻ വാ ാന േപടക ിെ
താത്കാലിക കൂടാര ിൽ aർ ി ധൂപം േപാെല ǌ ളുെട
പ്രാർ നകളും ധൂപവും a െയ പ്രസാദി ിക്കെ . പിതാവും
പുത്രനും + പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.

(കാർ ികൻ ൈകകൾ വിടർ ി ശുശ്രൂഷിയുെട േനെര നീ .
ശുശ്രൂഷി ൈകകെള ധൂപിക്കുേ ാൾ കാർ ികൻ താഴ് സവ്ര
ിൽ െചാലല്ു ).
കാർ ി: 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 (കാർ ി
കൻ െന ിേ ൽ കുരിശാകൃതിയിൽ േചർ പിടിക്കു ) eെ
കട ളും പാപ ളും eേ ാടു ക്ഷമിക്കണേമ.
കാർ ി: (വലതുകരം ശുശ്രൂഷിയുെടേമൽ uയർ ിെക്കാ ്) കർ ാ
വായ ൈദവേമ a യുെട മഹനീയവും വിശു വുമായ ബലിപീഠ
ിനു മു ിൽ നില്ക്കു
ഈ ശുശ്രൂഷികെള സുഗ പൂരിതരാക്ക
ണേമ.

(വലതുകരം ജന ളുെടേമൽ നീ ിെക്കാ ്) കർ ാവായ ൈദവേമ
a യുെട കാരുണയ്ം പ്രതയ്ാശാപൂർവവ്ം കാ ിരിക്കു
ഈ
ജനെ
സുഗ പൂരിതരാക്കണേമ.
ാവായ ൈദവേമ,
മിശിഹായുെട തിരുക്കലല്റയുെട സാദൃശയ്വും aവിടുെ
സിംഹാ
സനവുമായ ഈ ബലിപീഠേ യും പാപേമാചകമായ തിരു രീര
രക്ത േളയും സുഗ പൂരിതമാക്കണേമ.

(ബലിപീഠ

ിേ ൽ ൈക നീ ിെക്കാ

്) കർ

കാർ ി: കർ ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ǌ ളുെട കർ ാവായ
ൈദവേമ, ǌ ൾ aേയാഗയ്രാകു . ǌ ൾ തീർ ം aേയാഗയ്രാ
കു . e ിലും, തയ്ർഹവും പരിശു വും / ജീവദായകവും ൈദവീകവു
മായ ഈ രഹസയ് ളിേലക്ക് / a യുെട കാരുണയ്ം ǌ ൾ
aടു ിക്കു .
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വിഭജന ശുശ്രൂഷ

(കാർ ികൻ പരിശു

കുർ ാന uയർ

ിെക്കാ

്).

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവീേശാമിശിഹാെയ, നിെ
തിരുനാമ
ിനു തിയും / നാഥനായ നിനക്കു ആരാധനയും eേ ാഴും u ായി
രിക്കെ . സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ a ം / സവ്ർ
ിൽനി ്
iറ ിയതും / േലാക ിനു മുഴുവനും ജീവൻ നല്കു തുമാകു . iതു
ഭക്ഷിക്കു വർ മരിക്കുകയിലല്. പ്രതയ്ുത, പാപേമാചനവും രക്ഷയും
പ്രാപിക്കുകയും / നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും െചയയ്ും.

മണി

(കാർ ികൻ വിഭജന ശുശ്രൂഷ നട
ǌാൻ സവ്ർ

ിൽ നി ിറ

ിയ ജീവനു

).
a മാകു

.

രക്ഷക-നീേശാതൻ, ശിഷയ്െര-യറിയി
ദിവയ്രഹസയ്മിതാ: സവ്ർ
ിൽ-നി ാഗതമാം
ജീവൻ നല്കിടു-മ ം ǌാൻ;
േ ഹെമാെടെ ൈകെക്കാൾേവാെന ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും;
േനടുമവൻ, സവ്ർ ം നി യമായ്.
നിെ

തിരുവി ം നിറേവ

ശുശ്രൂഷക ാർ

േക്രാേവ സ്രാേ
ാ-രു ത ദൂത ാർ
ബലിപീഠ ി ൽ, ആദരേവാെട നില്ക്കു
ഭയ ഭക്തിേയാെട േനാക്കു ;
പാപകട ൾ േപാക്കിടുവാൻ
കർ ാവിൻ െമയ് വിഭജിക്കും
ൈവദികെന വീക്ഷി ീടു .

;

(aെലല് ിൽ)
സമൂഹം: ǌാൻ സവ്ർ
ിൽനി വ ജീവനു a മാകു . u
ത ളിൽ നി ിറ ിയ a ം ǌാനാകു . േ ഹപൂർവവ്ം സമീപി ് /
eെ സവ്ീകരിക്കു eലല്ാവരും / e ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കുകയും /
സവ്ർ രാജയ്ം aവകാശെ ടു കയും െചയയ്ും e
രഹസയ്ം രക്ഷ
കൻ aറിയി . aവിടുെ
തിരുവി ം നിറേവ
ശുശ്രൂഷകരായ /
േക്രാേവ ാരും സ്രാേ
ാരും മുഖയ്ദൂത ാരും / ബലിപീഠ ിനുമു ിൽ
ഭയഭക്തികേളാെട നി ് / കട ളുെട െപാറുതിക്കായി / മിശിഹായുെട
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ശരീരം വിഭജിക്കു
ൈവദികെന (െമത്രാെന ിൽ ൈവദിക േശ്ര
െന) സൂക്ഷി വീക്ഷിക്കു . നീതിയുെട വാതിൽ ǌ ൾക്കായി തുറ
ക്കണേമ. പാപികെള തെ aടുക്കേലയ്ക്കു വിളിക്കുകയും / aനുതാപി
കൾക്കായി വാതിൽ തുറ ിടുകയും െചയ്തിരിക്കു / കാരുണയ്വാനായ
കർ ാേവ, ǌ ൾ a യുെട സ ിധിയിൽ പ്രേവശി ് / രാപകൽ
aേ യ്ക്കു തി പാടെ .

(വിഭജന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാർ ികൻ െചാലല്ു

പ്രാർ

നകൾ)

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട നാമ ിൽ യഥാർ
മായി വിശവ്സി െകാ ് ഈ വിശു രഹസയ് െള ǌ ൾ
സമീപിക്കു . a യുെട പ്രിയപുത്രനും ǌ ളുെട കർ ാവു
മായ ഈേശാമിശിഹായുെട തിരു രീരരക്ത െള a യുെട
aനുഗ്രഹ ാലും കാരുണയ് ാലും ǌ ൾ വിഭജി റൂ ാ െചയയ്ു
. പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ
ിൽ eേ ക്കും.
കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട aമൂലയ്മായ രക്തം
aവിടുെ
ജീവദായകമായ ശരീരംെകാ
റൂ ാ െചയയ്െ ടു .
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും + പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ
ിൽ, ആേ ൻ.
കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട തിരു രീരം aവി
ടുെ
പാപേമാചകമായ രക്തംെകാ
റൂ ാ
െചയയ്െ ടു .
പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ,
ആേ ൻ.
കാർ ി:
തയ്ർഹവും പരിശു വും ജീവദായകവും ൈദവികവു
മായ ഈ രഹസയ് ൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
മഹ വ്േമറിയ 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 സവ്ർ രാജയ് ിൽ നവമായ ജീവിത
വും ലഭിക്കുമാറാകെ . iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും.
___________________________
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കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും / പിതാവായ
ൈദവ ിെ േ ഹവും / പരിശു ാ ാവിെ സഹവാസവും / നാെമ
ലല്ാവേരാടും കൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.

(കർ ികൻ തെ േമൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.
aനുര

(പാപേമാചന

ന ശുശ്രൂഷ

ിനു

ക്ഷണം)

(കാർ ികൻ സക്രാരിയിൽനി ് തിരുേവാ ിെയടു
കുർ ാന സവ്ീകരണ ിന് oരുക്കു ).

് വിശു

ശുശ്രൂഷി: ന െട രക്ഷകെ aമൂലയ്മായ ശരീരരക്ത ളുെട രഹസയ്
െള / നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തയ്ാദര േളാെട സമീപിക്കാം. aനുതാ
പ ിൽ നി ളവാകു
ശരണേ ാെട / aപരാധ ളിൽനി
പി ിരി
െകാ ം / പാപ െളക്കുറി പ ാ പി െകാ ം /
സേഹാദര ളുെട െത കൾ ക്ഷമി െകാ ം / നമുക്കു സകല ി
െ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് / കൃപയും പാപേമാചനവും യാചിക്കു
കയും െചയയ്ാം.
സമൂഹം: കർ ാേവ, a
ക്ഷമിക്കണേമ.

യുെട ദാസരുെട പാപ

ശുശ്രൂഷി: ഭി തകളും കലഹ
ശു ീകരിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ശത്രുതയിലും വിേദവ്ഷ
വിമുക്തമാക്കാം.

ളും െവടി
ിലും നി

ളും aപരാധ

ളും

് /ന െട മന ാക്ഷിെയ
/ ന െട ആ

ശുശ്രൂഷി: വിശു കുർബാന സവ്ീകരിക്കുകയും / പരിശു ാ
പവിത്രീകരിക്കെ ടുകയും െചയയ്ാം.

ാക്കെള
ാവിനാൽ

ശുശ്രൂഷി: േയാജിേ ാടും ഐകയ്േ ാടുംകൂെട / ദിവയ്രഹസയ് ളിൽ
പ െകാ ാം.
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, iവ ǌ ളുെട ശരീര ിെ uയർ ിനും /
ആ ാക്കളുെട രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകെ .
സമൂഹം: നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെ . eേ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ക്കും, ആേ ൻ.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: (താ സവ്ര ിൽ) കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട
ദാസരുെട പാപ ളും aപരാധ ളും കാരുണയ്പൂർവവ്ം ക്ഷമിക്ക
ണേമ. മേഹാ ത ൈദവമായ a െയ സവ്ർ രാജയ് ിൽ സകല
വിശു േരാടുെമാ ി
തിക്കുവാൻ ǌ ളുെട aധര െള പവി
ത്രീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.

(സമൂഹം eഴുേ ല്ക്കു ).
(സുവിേശഷ

ൈദൈവകയ് ശുശ്രൂഷ

ിൽ വിശവ്സി ് രക്ഷപ്രാപി സഭാതനയർ)

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, കാരുണയ്പൂർവവ്ം a
ǌ ൾക്കു
നല്കിയ മേനാവിശവ്ാസേ ാടുകൂെട / a യുെട സ ിധിയിൽ
eേ ാഴും നിർ ല ഹൃദയരും പ്രസ വദനരും / നി ള രുമായി
വയ്ാപരിക്കുവാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. ǌ െളലല്ാവരും o
േചർ ് a െയ വിളി ് / iപ്രകാരം aേപക്ഷിക്കു .
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെ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 ാരൂപിയിൽ നി
ǌ െള
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ
ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹ വ്വും /
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, ശക്തനായ സർേവവ്ശവ്രാ, നലല്വനായ ൈദവേമ /
കൃപാപൂർ നായ 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, സവ്ർ
ിലും ഭൂമി
യിലും / രാജയ്വും ശക്തിയും പ്രാബലയ്വും aധികാരവും a യുേടതാ
കു . (സവ്യം ആശീർവവ്ദിക്കു ) iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

ാേവാടുംകൂെട.
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കാർ ി: വിശു

കുർബാന വിശു

ജന

ിനു

താകു

.

സമൂഹം: ഏക പിതാവു പരിശു നാകു . ഏക പുത്രൻ പരിശു നാ
കു . ഏക റൂഹാ പരിശു നാകു . പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവിനും eേ ക്കും തി. ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: ജീവിക്കു

ൈദവെ

നി

സമൂഹം: സഭയിൽ aവിടുേ ക്കു
ഷവും eലല്ാ സമയവും / aവിടുെ
u ായിരിക്കെ .

(കാർ ികൻ വിശു

ൾ പ്രകീർ

ിക്കുവിൻ.

തിയു ായിരിക്കെ . eലല്ാ നിമി
കൃപയും കാരുണയ്വും ന െടേമൽ

കുർബാന സവ്ീകരി െകാ

െചാലല്ു

).

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ തിരു രീരം eനിക്കു ശിക്ഷാവിധിക്കു
േഹതുവാകാെത കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട േമാചന
ിനും കാരണമാകെ .
കാർ ി: നെ
ജീവി ിക്കു
കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപാ
വരം / aവിടുെ
കാരുണയ് ാൽ നാെമലല്ാവരിലും + സ ർ
മാകെ (ജന െള ആശീർവവ്ദിക്കു ).
സമൂഹം: eേ ാഴും eേ

ക്കും ആേ ൻ.

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര സവ്ർ രാജയ് ിലു
വിശവ്ാസേ ാെട /
ൈദവപുത്രെ ശരീരം സവ്ീകരിക്കുവാനും / aവിടുെ
രക്തം പാനം
െചയയ്ുവാനും / തിരുസഭ നി െള ക്ഷണിക്കു .

(വിശു

കുർ ാന സവ്ീകരണം).

കാർ ി: മനുഷയ്വർ
ിെ പ്രതയ്ാശയായ മിശിഹാെയ / ǌ ൾ
ഭക്ഷി തിരുശരീരവും പാനം െചയ്ത 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.
സമൂഹം: ǌ ളുെട കർ ാേവ / വിശവ്ാസപൂർവവ്ം ǌ ൾ സവ്ീകരി
ദിവയ്രഹസയ് ൾ / ǌ ളുെട കട ളുെട െപാറുതിക്കു കാരണമാകെ .
യുഗ ളുെട രാജാവായ മിശിഹാെയ / നീ ദാസെ യും സൃ ാവിെ യും
സാദൃശയ്മാകു . നി ിൽ വിശവ്സി സകലരുെടയും / കറകളും കട
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ളും / നിെ ശരീരരക്ത ളാൽ / നിർ ാർ നം െചയയ്ുകയും ക്ഷമി
ക്കുകയും െചയ്തു. നീ മഹതവ്പൂർ നായി പ്രതയ്ക്ഷെ ടുേ ാൾ / മേനാ
വിശവ്ാസേ ാെട നിെ
eതിേരല്ക്കുവാനും / സവ്ർ ീയഗണ
േളാടുകൂെട നിെ
തിക്കുവാനും / ǌ െള േയാഗയ്രാേക്കണേമ.
ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിെ കൃപാവര ാൽ / തയ്ർഹവും പരിശു
വും / ജീവദായകവും ൈദവികവുമായ ഈ രഹസയ് െള സമീപി ് /
iവയിൽ പ െകാ വാൻ േയാഗയ്രാക്കെ
നമുെക്കലല്ാവർക്കും / iവ
യുെട ദാതാവായ ൈദവ ിന് / തിയും കൃത
തയും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: aവർ
aേ യ്ക്കു തി.

നീയമായ ഈ ദാനെ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ക്കുറി ് / കർ

ാേവ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

സമാപന പ്രാർ

നകൾ

————————-

മാേ ാദീസായ്ക്ക്
ക്രി മസ് / പിറവി
വർഷാവസാനം
വർഷാരംഭം
വിഭൂതി
ഓശാന ǌായർ
െപസഹാ വയ്ാഴം
ദുഃഖശനി
uയിർ തിരുനാൾ

േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്
േപജ്

70
172
189
205
220
252
266
344
362

—————————

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ഈ ദ തിമാരുെടേമൽ
a യുെട കാരുണയ് ിെ വലംൈക നീ ണേമ. a യുെട സംര
ക്ഷണ ിെ
തണലിൽ iവെര കാ െകാ ണേമ. aബ്രാഹ
െ യും സാറാെയയും aനുഗ്രഹി ൈദവേമ, aേഭദയ്മായ ഐകയ്
ിൽ iവെര o ി ി പരിപാലന ിന് ǌ ൾ ന ിപറയു .
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർ ി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, ഈ ദ തിമാെര aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ. ന െട a യായ പരിശു കനയ്കാമറിയ ിെ യും, തിരു
ക്കുടുംബ ിെ നായകനായ മാർ യൗേസ ിെ യും മാ യ് യ്ം iവ
രുെട കുടുംബജീവിതെ
ഐശവ്രയ്പൂ മാക്കെ . സകല വിശു രു
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െടയും പ്രാർ ന iവെര സഹായിക്കുകയും െചയയ്െ . സകല
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.

ി

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aന മായ േ ഹ ാൽ പുരുഷനും ീയുമായി മനുഷയ്െര
സൃ ിക്കുകയും സൃ ികർ
ിൽ aവെര പ ാളികളാക്കുകയും െചയ്ത
കാരുണയ്വാനായ ൈദവം വാ െ വനാകെ . വിവാഹെമ
കൂദാശ
യാൽ, നിർ ലമായ േ ഹ ിലും നിസവ്ാർ മായ ആ സമർ ണ
ിലും aവിടു
നി െള കാ പരിപാലിക്കെ . മിശിഹായുെട
aവയവ ളും പരിശു ാ ാവിെ ആലയ ളുമായ നി ളുെട ശരീര
െള വിശു വും പ്രീതികരവുമായ സജീവബലിയായി ൈദവ ിനു
സമർ ിക്കുവാൻ ഈ കൂദാശ നി െള ശക്തരാക്കാെ . സ ാന
സൗഭാഗയ്ം നല്കി ൈദവം നി െള aനുഗ്രഹിക്കെ . പ്രാർ നയുെട
കൂ ായ്മയിൽ നി ളുെട കുടുംബം aഭിവൃ ി പ്രാപിക്കെ . നി ളുെട
ജീവിതം aവിടു
ഐശവ്രയ് പൂർ മാക്കുകയും നി ളുെട ആശകളും
പ്രതീക്ഷകളും aവിടു
സഫലമാക്കുകയും െചയയ്െ . ആവശയ്േനര
സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആ ാർ
സുഹൃ ക്കെള ൈദവം
നി ൾക്കു പ്രദാനം െചയയ്െ . സവ്ർഗീയ മണവറയിൽ aവിടുേ ക്കു
തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും സമർ ിക്കുവാൻ നി ൾ
േയാഗയ്രാകെ . നവദ തിമാരായ നി െളയും ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ പ േചർ
eലല്ാവെരയും ൈദവം ആശീർവദിക്കെ .
iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

aെലല് ിൽ ഗാനം
കാർ ി: aന മാകും േ ഹ ാൽ / മനുജെന സൃ ി ഖിേലശൻ
ജീവിത സഖിെയ നല്കു / aവെന വാ ി വണ ീടാം.
aബ്രാമിെനയും സാറെയയും / aവരുെട സ ാന
പരിപാലിെ ാരു കർ ാേവ / iവെര കാ
നട
സമൂഹം: ആേ ൻ

െളയും
ണേമ.

iവരുെട ജീവിതെമെ
ം / ഐശവ്രയ്പൂരിതമാക്കണേമ
iവരുെടയാശ പ്രതീക്ഷകളും / സഫലീകൃതമായ് ീരണേമ.
േ ഹവും ശാ ിയും പുലർ ിടുവാൻ / ൈദവേമ iവരിൽ കനിയണേമ
സഹായേമകും േ ഹിതേര / നല്കണേമ നിൻ കൃപയാേല.
സമൂഹം: ആേ ൻ
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i ീ ബലിനിൻ സ ിധിയിൽ / aർ ി വരാമഖിലർക്കും
നവദ തിമാരിരുവർക്കും / ൈദവം വരനിര െചാരിയെ .
കുരിശടയാളം വഴിയായ് നാം / സംരക്ഷിതരായി തീരെ
മുദ്രിത ായി ഭവിക്കെ / iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ ...
കാർ ി: (താ സവ്ര ിൽ) വിശു ീകരണ ിെ
ബലിപീഠെമ
സവ് ി. ǌ ളുെട കർ ാവിെ കബറിടെമ സവ് ി. നി ിൽനി
ǌാൻ സവ്ീകരി കുർ ാന കട ളുെട െപാറുതിക്കും പാപ ളുെട
േമാചന ിനും കാരണമാകെ . iനി oരു ബലി aർ ിക്കുവാൻ ǌാൻ
വരുേമാ iലല്േയാ e റി
കൂടാ.

നിതയ്സഹായമാതാവിെ ഗാനം ( േപജ് 71 ) ആലപിക്കുേ ാൾ നവ
ദ തികൾ മാതാവിെ തിരുസവ്രൂപ ിൽ പു ാർ ന നട
.
(നവദ തികൾ തിരിെ
ിയേശഷം കാർ ികരും
സംഘവും ര ഗണമായി ആലപിക്കു ).

ഗായക

ബറുമറിയം
ബറുമറിയം ബറുമറിയം / ബറ് ആലാഹാ ദ്െയൽദസ് മറിയം
ഹാവീ കൗവ്േക്കവ് ബറുമറിയം / aൿനീ വിയൂസാ ബറുമറിയം
ബറുമറിയം ബറുമറിയം ...
കെ ശ് മയയ്ാ ബറുമറിയം / ബ് മാേ ാദീേസ ബറുമറിയം
ഏകൽ െപസഹാ ബറുമറിയം / aംതൽ മീദാവ് ബറുമറിയം
ശ ർ റൂഹാ ബറുമറിയം / പാേറക്ക് േല ാ ബറുമറിയം
ലല്ാലം ആൽമീൻ ബറുമറിയം / ആേ നുവാേ ൻ ബറുമാറിയം
കാർ ി: ബ്രുേക്സ ഓൈലഹാ / ആവാമ്െസ ആഹീദ്േക്കാൽ
uദാവ്റാ വദ് റൂഹാദ്ക്കുദ്ശാ / നഹ് ാ aൈലേക്കാൽ
uപയ്ശബ് െലസ്േഹാൻ ലാലം ആൽമീൻ.
ഗായകർ: ആ ... ആൽമീൻ.

(കാർ ികൻ ദ തികെള ആശിർവ്വദി ് വിശു ജലം തളിക്കു ).
aെലല് ിൽ മലയാള ഗാനം
സർേവശ സൂനു, കനയ്കതൻ സൂനു
ൈദവാനുഗ്രഹേമകെ , നി ൾെക്ക

ം
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ൈദവമാതാവിൽ ജാതനാമീേശാ
ൈദവാനുഗ്രഹേമകെ , നി ൾെക്ക

ം

തയ്ാഗ ിൽ േവദികയിൽ ജീവൻ ബലിെചയ്തു
മിശിഹാ നി ൾേക്കകിടെ , ദിവയ്ാനുഗ്രഹെമ

ം

വിജയ ിൻ െപാൻെകാടിയാൽ സല്ീവാെയ തീർ വൻ
മിശിഹാ നി ൾേക്കകിടെ , ദിവയ്ാനുഗ്രഹെമ ം.

---------------------------കു സാരം
കു സാര

ിനു

ജപം

സർവവ്ശക്തനായ ൈദവേ ാടും, നിതയ്കനയ്കയായ പരിശു മറി
യേ ാടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശു മിഖാേയലിേനാടും, വിശു
ാപക േയാഹ ാേനാടും, ശല്ീഹ ാരായ വിശു പേത്രാസിേനാടും,
വിശു പൗേലാസിേനാടും, വിശു േതാ ാേയാടും, സകല വിശു
േരാടും, പിതാേവ, a േയാടും ǌാൻ ഏ പറയു . വിചാര ാലും
വാക്കാലും പ്രവൃ ിയാലും ǌാൻ വളെര പാപം െചയ്തുേപായി. eെ
പിഴ, eെ പിഴ, eെ വലിയ പിഴ.
ആകയാൽ നിതയ്കനയ്കയായ പരിശു മറിയേ ാടും, പ്രധാന
മാലാഖയായ വിശു മിഖാേയലിേനാടും, വിശു
ാപക േയാഹ ാ
േനാടും, ശല്ീഹ ാരായ വിശു പേത്രാസിേനാടും, വിശു പൗേലാസി
േനാടും, വിശു
േതാ ാേയാടും, സകല വിശു േരാടും, പിതാേവ,
a േയാടും ന െട കർ ാവായ ൈദവേ ാട് eനിയ്ക്കുേവ ി
പ്രാർ ിക്കണേമ e ് ǌാനേപക്ഷിക്കു . ആേ ൻ.

മനഃ പ പ്രകരണം
eെ ൈദവേമ ഏ ം നലല്വനും eലല്ാ ിനും uപരിയായി േ ഹി
ക്കെ ടുവാൻ േയാഗയ്നുമായ aേ െയ്ക്കതിരായി പാപം െചയ്തുേപായ
തിനാൽ പൂർ ഹൃദയേ ാെട ǌാൻ മനഃ പിക്കുകയും പാപ െള
െവറുക്കുകയും െചയയ്ു . eെ പാപ ളാൽ eെ ആ ാവിെന
aശു മാക്കിയതിനാലും സവ്ർ െ
ന െ ടു ി നരക ിനു
aർഹനായി (aർഹയായി)
ീർ തിനാലും ǌാൻ േഖദിക്കു .
a യുെട പ്രസാദവര സഹായ ാൽ പാപസാഹചരയ് െള uേപ
ക്ഷിക്കുെമ ം േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയിെലല് ം ദൃഢമായി ǌാൻ
പ്രതി
െചയയ്ു . ഏെത ിലുെമാരു പാപം െചയയ്ുക e തിേന
ക്കാൾ മരിക്കാനും ǌാൻ സ
നാ (യാ) യിരിക്കു . ആേ ൻ.
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വലിയ o ീസ്
കാർമി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർമി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർമി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ /
a യുെട തിരുമന ് സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണേമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല / ǌ
ളുെട കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള പ്രേലാ
ഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണേമ. e െകാെ
ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

o ാം ഭാഗം
കാർമി: കർ ാേവ, നിെ കാരുണയ്െ
ǌ ൾ പുക കയും, മനുഷയ്
വർഗ ിെ പാലകനായ നിെ aനുഗ്രഹെ
ആരാധിക്കുകയും,
നിെ മഹനീയമായ ത്രിതവ്െ
നിര രം
തിക്കുകയും െചയയ്ു .
e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും രാജാവാ
കു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, നീ ശാസിക്കു തും ശിക്ഷിക്കു തും േകാപ
േ ാടുകൂെടയാവരുേത. മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരു
നാമ ിനു തി.
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സമൂഹം ര

ഗണമായി തുടരു : (സ. 6)

കർ ാേവ, നീ ശാസിക്കു തും ശിക്ഷിക്കു
േകാപേ ാടുകൂെടയാവരുേത.

തും

കർ ാേവ, eേ ാടു കരുണേതാ ണേമ:
e െകാെ
ാൽ, ǌാൻ ദുർബലനാകു .
കർ ാേവ, eെ സുഖെ ടു ണേമ:
e െകാെ
ാൽ, eെ a ികൾ iളകിയിരിക്കു
eെ

ആ

ാവ് aതയ്

ം aസവ്

മായിരിക്കു

.

.

കർ ാേവ, നീ eത്രേ ാളം ൈവകും?
നീ eെ തൃക്കൺപാർ ്, eെ ആ ാവിെന രക്ഷിക്കണേമ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി:

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, നീ ശാസിക്കു തും ശിക്ഷിക്കു തും േകാപേ ാ
ടുകൂെടയാവരുേത. മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ
ിനു തി. പ്രാർഥിക്കാം, നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: കർ ാേവ, നിെ കരുണ ǌ െള aനുഗമിക്കുകയും, നിെ
ദയാധികയ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും െചയയ്െ . നിെ
മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ
aനുഗ്രഹം ǌ െള സഹായിക്കെ .
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം

(െലക്കാ ഏസൽ ...)
നി ിൽനി

ǌാെനവിെടേ ാകും.

eവിെടെയാളിക്കും കർ ാേവ നിൻ, സ ിധിവിെ േ ാടും ǌ
ആകാശം നിൻ പാർ ിടമേലല്ാ, കരയും കടലും നിറയുേ ാേന,
പാതാള ിലുമവിടു േലല്ാ, വാഴുെ വിെടെയാളിക്കും ǌ ൾ?

പൂർ മാെയെ

നീയറിയു .

ൾ?

പാപം വലുതാണതുേപാലേ , കൃപയും വലുെത റിവൂ ǌ ൾ
കാരുണയ്ം നീ കാണിക്കായ്കിൽ, നരഗണമാെക നശിക്കും നൂനം
നാഥാ, നി െട മാംസനിണ ൾ, ൈകെക്കാ വെരൈക്കെവടിയേലല്.
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സൃ ി ് eെ േമൽ നീ ൈകകൾവ .

ആദിയിലലിെവാടു ജ ം നല്കി, മർതയ്നു നി െട രൂപവുേമകി
പാപം െചയ്തു നിനെക്കതിരായി, േകാപം പൂ നശി ിക്കേലല്:
നാഥാ, നിെ aനുഗ്രഹപൂരം, വർഷിക്കണേമ ǌ ളിെലലല്ാം.

മഹിമയിൽ നി

രാജകുമാരി

ബലിപീഠ ിൽ കൂടുചമയ്ക്കും, പ്രാവുകണെക്ക തിരുസഭ നിൽപൂ:
കൂടു തകർ ാപ്രാക്കെളെയലല്ാം, കുരുതി കഴിക്കാൻ സർ മണ
കർ ാേവ, നിൻ ദിവയ്നിണ ാൽ, േനടിയ സഭെയൈക്കെവടിയേലല്.

കടലിൽ യാത്ര െചയയ്ു വർ

ആഴികടക്കും വർ കെരേ ാ-, ലൂഴിയില െന നീ
നാം:
കരെയ േ ാൾ ധനമിലല്ാേ ാർ, കരയും: മ വരാന ിക്കും:
ശാശവ്തമാം ധനമു വെരലല്ാ-, മ യ്ദിന ിൽ വിജയം േനടും.

നിെ സ ിധിയിൽനി

ǌ െള തിര രിക്കരുേത.

a ിമദിവസം മർതയ്ഗണ ിൻ, െചയ്തികൾ തൂക്കിയളക്കുേ രം
ത്രിതവ് ി ൽ ദൃഢവിശവ്ാസം, പാലി വരാം ǌ ൾെക്കലല്ാം
ആന
ിൻ പറുദീസായിൽ, നല്കണേമ ചിരമക്ഷയ ജീവൻ.

കർ

ാവു eെ

കഠിനമായി ശിക്ഷി .

േവദനതി ിയ ജീവിതയാനം, െപെ
നില കഴി
:
കർ ാേവ, നിൻ കല്പനയാേല, a ിമയാത്ര പറ
കഴി
:
വിധിദിവസം നിൻ വിളി േകൾക്കുേ ാൾ,
സ ിധിയണയാൻ വരമരുേളണം.

നീതിമാനും സതയ്മു

വനും.

യൗനാേനകിയ സേ ശ ാൽ, നിനിേവനഗരി മന തിരി
:
aനുതാപെ ാടു ചാക്കുമുടു ാ-, ജനെമലല്ാമുപവാസമിരു :
കരുണാനിധിയാമുലകിൻ നാഥൻ, െപാറുതി നമുക്കും നല്കും നൂനം.

ജന േള, നി െളലല്ാവരും iതു ശ്രവിക്കുവിൻ.

uപവാസ
uപവാസ
uപവാസ

ാൽ ഹ നിയായും, കൂ രുമെ രിതീയിൽ നട :
ാൽ ദാനിെയല ാൾ, സിംഹഗണ ിൻ വായ്കൾ പൂ ി;
ാൽ മിശിഹാനാഥൻ, നരകപിശാചി പജയേമ ി.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

തി.

നൃപനാം മിശിഹാ കർ ാേവ നീ, aംബരവീഥിയില ിമനാളിൽ
a യ്വിധിക്കായണയുേ രം, കനിെവാടു ǌ െള രക്ഷിേക്കണം:
സി
ാരുെട നിരയില്ച്േചർ ാ-, നിതയ്വിരു ിനണ രുേളണം.
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ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

നിതയ്മേഹാ തമംഗളേമാെട, കുരിശു വിയ ിലുയർ വരുേ ാൾ
നയ്ായാധിപനാം മിശിഹാരാജൻ, േമഘ രുളിലിറ ിവരുേ ാൾ
aറുതിവരാേ ാരവികലേമാദം, പകരണേമ നീ ǌ ൾെക്കലല്ാം.
കാർമി: "നീ i ് eേ ാടുകൂെട പറുദീസായിലായിരിക്കും" e / നലല്
ക േനാടു വാ ാനംെചയ്ത / നീതിമാനും aനുഗ്രഹസ
നുമായ
കർ ാേവ, നിെ നീതി നട െ ടു
മഹനീയവും ഭീതിജനകവു
മായ വിധിദിവസ ിൽ / നിെ സമൃ മായ aനുഗ്രഹം ǌ െള
ആശവ്സി ിക്കുമാറാകെ . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും,
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർമി: ജീവിതകാല
ǌ ളുെട ആലംബവും / മരണേശഷം
ǌ ളുെട പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹാേയ, നീ ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും
ആരാധയ്നാകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േബാധനഗാനം (തൂൈയ ...)

കാർമി: മ ിെയാര ിെവളി
ിൽ
െച ീേപാെലാരു മാലാഖ
വി ിൽനിെ ൻ മരണ ിൻ
സേ ശവുമായ് വ രികിൽ.
സമൂഹം: മ

ിെയാര

ിെവളി

ിൽ ...

കാർമി: േക നടു ീ മനമിളകി
േപടിവളർെ ൻ സവ്രമിടറി
മിഴിനീർ തൂകിയുണർ ി :
"ǌാെനാരു നിമിഷെമാരു െ ."
സമൂഹം: മ

ിെയാര

ിെവളി

ിൽ ...

കാർമി: ദൂതൻ പ്രാർഥന േക ിലല്;
സമയം െതലല്ും ത ിലല്;
മൃതിയുെട പിടിയിലമർ
ǌാൻ
നാഥാ, നീതാനവലംബം.
സമൂഹം: മ

ിെയാര

ിെവളി

ിൽ ...
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കാർമി: ǌ ളുെട ശരണവും ആശ്രയവുമായ ൈദവേമ, പാപ ളും കട
ളും െപാറുക്കു വേന, നിെ മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ aഗ്രാഹയ്
മായ aന കാരുണയ്ം / a താവഹവും ആരാധയ്വുമാകു . ജീവ
െ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു
മായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, eത്രേ ാളം നീ eെ വി രിക്കും.
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി.
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ഗണമായി തുടരു

(സ. 31)

കർ ാേവ eത്രേ ാളം നീ eെ വി രിക്കും?
നിതയ്മായി നീ eെ മറ കളയുേമാ?
eത്രേ ാളം നിെ മുഖം e ിൽനി മറ വയ്ക്കും?
eത്രനാൾ eെ ആ ാവു േവദനിക്കയും
ഹൃദയം ദു:ഖിക്കയും െചയയ്ണം?
eത്രനാൾ eെ ശത്രു eെ േമൽ uയർ നില്ക്കും?
eെ ൈദവമായ കർ ാേവ, eെ കടാക്ഷിക്കണേമ.
eെ പ്രാർഥന േകൾക്കുകയും െചയയ്ണേമ:
മരണനിദ്രയിൽ നിപതിക്കാെത
eെ മിഴികൾ പ്രകാശി ിക്കണേമ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി.

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, eത്രേ ാളം നീ eെ വി രിക്കും?
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി.
പ്രാർഥിക്കാം, നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: കർ ാേവ, മരി വെര നീ കരുണാപൂർവവ്ം uയിർ ി / നിെ
വലതുഭാഗ
നിറു ണേമ. aനുഗ്രഹ സ
നും പാപ ൾ െപാറു
ക്കു വനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ
പ്രസാദി ി നീതിമാ ാേരാടു
കൂെട / iവെരയും നിെ രാജയ് ിൽ മേനാഹരമായ നിതയ്മഹതവ്ം
aണിയിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
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സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം

(മൽക്കാ മിശിഹാ പാേറാക്കൻ ...)
കാഹളമൂതി പ്രകീർ ിക്കുവിൻ.
കാഹളനാദം േകൾക്കുേ ാ- / ളുണരു
മൃതെരാ ാെക;
ബാവാ പുത്രൻ റൂഹായ്ക്കും / കീർ നഗാനം പാടു .
േരാഗ ൾ aവൻ സുഖമാക്കും.
നാശ ിൻ നി ാദാമിൻ / സുതെരയുയർ ിയ തിരുസൂേനാ,
ജീവെനനിക്കുപകർ വലം- / ഭാഗമണ നിറു ണേമ.
സവ്ർ
ിൽ നി യ ് eെ രക്ഷി .
മർതയ്ഗണ ിനു മൃതയ്ുവിൽ നി- / രിയവിേമാചനമരുളീടാൻ
തൻ പ്രിയസുതെന നിേയാഗിേ ാൻ / ൈദവം നിതയ്സമാരാധയ്ൻ.
ൈദവ ിൽ ǌാൻ സേ ാഷിക്കും
പാവനമാകും കുരിശിെനയി- / ഭയം േതടു വെരലല്ാം
aക്ഷയമു തമഹിമാവിൻ / നിേക്ഷപ ിനുടമകളാം.
വരുവിൻ, കർ ാവിെന വാ ാം
വരുവിൻ, മൃതിേയ മൃതിയാേല / വിജയി വെന വാ ീടാം:
പുനരു ാനം നല്കുേ ാ- / നാരാധനയും കീർ നവും.
eലല്ാവരും നിെ
ാർ ിരിക്കു .
a വ്ാന ിനു സ ാനം / േനടാൻ നാഥാ, മൃതെരലല്ാം
നി െടയാഗമദിനവും കാ- /
ക്ഷമരായിക്കഴിയു .
നിെ േശാഭയിൽ ǌ ൾ പ്രകാശം കാണു .
വാെരാളി ചൂഴ് വിരാജിക്കും / സി െരേനാക്കിനിരാശ ാർ
പാപികൾ പറയും: "കർ ാേവ, / നിൻ വിധി സതയ്ം നയ്ായവുമാം."
ൈദവകല്പന aവർ നിരസി .
ആദിപിതാവാമാദ ിൻ / പാപം മൂലം ഭൂേലാകം
മൃതിയുെട പിടിയിലമർ ഴലിൻ / നടുവിൽ ാണു നരവംശം.
ൈദവേമ നീ തയ്ർഹനാകു .
മിശിഹാ ര ാമാദമിതാ, / മരണം മൂലം മരണെ
വിജയിെ ാടുവിലുയിർ േ ാൾ / മർതയ്നു ശരണം ൈകവ

.

നീതിയുെട വാതിൽ തുറക്കണേമ.
പ ാ ാപം െകാ കയാൽ / ക നു മാ െകാടു േലല്ാ:
നാഥാ, പാപികൾ ǌ ൾക്കായ് / കൃപയുെട വാതിൽ തുറക്കണേമ.
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aവൻ നിെ നാഥനാകു .
ൈദവ ിൻ തിരുമാതാേവ, / കനയ്ാേമരി, ǌ ൾക്കായ്
പ്രാർഥിക്കണേമ സുതെനാടു നീ / ൈദവാനുഗ്രഹെമെ
ം
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.
iരുളിൽ മു ിയ ഹൃദയ ൾ / വിശവ്ാസ ിൻ പ്രഭയാേല
u വ്ലമാക്കിയ സകേലശാ / വാ ി ാടി നമിക്കു .
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.
ആരാധകരുെടയർഥനകൾ / നിൻ തിരുസ ിധിയണയെ :
ദു പിശാചിൻ വ നകൾ / നാഥാ, ǌ ൾ തകർക്കെ .
കാർമി: "നിെ പാപ ൾ െപാറു ിരിക്കു " e
പാപിനിേയാട്
aരുളിെ യ്ത് / aവെള ആന ി ി കർ ാേവ, പാപപ ിലമായ
ഈേലാക ജീവിത ിനുേശഷം / സമാധാനേ ാെട യാത്രപുറെ ടു
വാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. മരണേശഷം മഹ ായ പുനഃരു
ാന ിനു ǌ െള aർഹരാക്കണേമ. നിെ
പരിപാലനെ
നിര രം പുക വാനായി / ǌ െള നിെ സ ിധിയിൽ േചർക്കു
കയും െചയയ്ണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർമി: േയാവാറാശിെ പുത്രിെയ uയിർ ി ് aയാെള ആശവ്സി ി
കർ ാേവ, പ്രിയെ വരുെട േവർപാടിൽ ദു:ഖിതരായിരിക്കു നിെ
ദാസെരയും ആശവ്സി ിക്കണേമ. aവെര നിരാശരാക്കാെത u ാന
ിെ പ്രതീക്ഷയാൽ ൈധരയ്െ ടു ണേമ. ജീവെ യും മരണ ി
െ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
പ്രേബാധനഗാനം

(ലാെതക്േറ ലാക് ...)
കാർമി: a ിരമേലല്ാ ഭുവനവുമതിേല ജഡികാശകളും
നീർേ ാളകൾേപാെലലല്ാെമലല്ാം മാ
ടിയു .
സമൂഹം: a

ിരമേലല്ാ ...
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കാർമി: i െലയുേ ാരി ിവിടിലല് iനി വരികിലല്:
യാത്രക്കാരാ, മു ിലതാനിൻ കബറിടമേലല്?
സമൂഹം: a

ിരമേലല്ാ ...

കാർമി: പറുദീസാ ǌാൻ കെ ാരുദിനെമൻ ഭാവനത
eത്രവിശി ം സുഖസ
ം ദർശനസുഭഗം!
സമൂഹം: a

ിൽ

ിരമേലല്ാ ...
മൂ ാം ഭാഗം

കാർമി: ൈദവേമ, നിെ മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ നിഗൂഢമായ
ശക്തിക്കു ǌ ൾ /
തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധ
നയും സമർ ിക്കു . e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും
ഭൂമിയുെടയും രാജാവാകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും,
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നിെ ദാസെ
മരി വെര uയിർ ിക്കു

സമൂഹം ര
നിെ
കർ

ആ ാവിെന ആന ി ിക്കണേമ:
വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി.

ഗണമായി തുടരു

(സ ീ. 86)

ദാസെ ആ ാവിെന ആന ി ിക്കണേമ:
ാേവ, eെ മന ് നിെ പക്കേലയ്ക്കു ǌാനുയർ

e െകാെ
ാൽ, നീ നലല്വനാകു :
നിെ വിളിക്കു വർെക്കലല്ാം നീ കരുണനിറ
കർ
eെ

വനുമാകു

.
.

ാേവ, eെ പ്രാർഥന നീ േകൾക്കണേമ:
വിളിയുെട ശ ം നീ ശ്ര ിക്കണേമ.

eെ സ ടകാല ളിൽ നിെ വിളിക്കുേ ാൾ
നീ eെ പ്രാർഥന േകൾക്കു :
eെ ൈദവമായ കർ ാേവ, നിനക്കു സമനായി ആരുമിലല്.
നിെ
കർ

പ്രവൃ ികൾ നി ല ളാകു :
ാേവ, നീ സൃ ി eലല്ാ ജനതയും, നിെ

നിെ നാമം aവർ പുക കയും െചയയ്ും:
e െകാെ
ാൽ, നീ വലിയവനാകു

.

വ

ാരാധിക്കും.
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി:

ശുശ്രൂഷി: നിെ ദാസെ ആ ാവിെന ആന ി ിക്കണേമ.
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി.
പ്രാർഥിക്കാം, നമുക്കു സമാധാനം.
കാർമി: മരി വെര uയിർ ിക്കു വനും / ജീവിക്കു വെര രൂപാ രെ
ടു
വനും / പാപികെള aനുഗ്രഹിക്കു വനുമായ കർ ാേവ,
നിെ മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിനു / ǌ ൾ ആരാധനയും തിയും
സമർ ിക്കു . e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയു
െടയും രാജാവാകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും /
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം

(ബ് e ാൻ സപ്രാ ...)
നീതിമാ ാേര, കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ
സമയമടു
ൈദവമിതാ, / നയ്ായാധിപനായണയു ;
സവ്ീകരണ ിെനാരു ിടുവിൻ: / സൽകൃതയ് ൾ െചയ്തിടുവിൻ
പരിശു
ാർക്കവേനകും / നിതയ്ാന വുമാ ി ം.
കർ ാവു തെ വിധി വിളംബരം െചയയ്ും.
ഈേശാനാഥൻ െചാലല്ു : / "ǌാനേലല്ാ പുനരു ാനം
ǌാൻ തെ നിതയ്ായു ം: / e ിൽ ദൃഢമാം വിശവ്ാസം
േചർേ ാനിവിെട മരി ാലും / നല്കും ǌാനവനു ാനം."
ൈദവേമ, ആരു നിനക്കു തുലയ്നാകും.
eതിേരല്പി ായ് വ വരാം / കനയ്കമാെരാടവൻ നരെര
uപമി തു നാമറിയു ; / മണവാളൻ തൻ വിളിേകൾെക്ക
നിദ്രയുണർ ാക്കനയ്കമാർ / േവഗെമടു
വിളക്കുകളും.
രാജമ ിര ിലവർ പ്രേവശിക്കും.
മതിശാലിനികൾ കനയ്കമാ- / െര പകർ വിളക്കുകളിൽ
തിരികൾ െകാളു ിെയാരുക്കു ; / മണവാളനതാ, സവ്ർ
ിൻ
വാതിൽ തുറ കമണയു / കനയ്കളാൽ പരിേസവിതനായ്.
ദു ർക്ക് aവരുെട പ്രതിഫലം നല്കു .
മതിയ വരാം കനയ്കമാ- / െര വിളക്കിെലടു ീലാ;
തിരികൾ െകാളു ിെയാരുക്കീലാ: / വാതിലട മണവാളൻ
നി ാസിതരായവെരലല്ാം / ൈനരാശയ്െമാേട കരയു .
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നീതിമാനായ നിെ വിധി നി ക്ഷമാകു .
a വ്ാന ി നുഗുണമായ് / പ്രതിഫലമീശൻ നല്കു
നലല്വേനകും നാകസുഖം: / ദു
ാർേക്കാ തീനരകം;
നാക ിൽ കതിരണിയിലല്; / നരക ിൽ തീ െകടുകിലല്.
നീ aവനുേവ ി സ മാക്കിയ
ല ്
വിശ്രാ ിക്കായു തമാം / പറുദീസായിൽ െചെ ാടുവിൽ
പരിശു
ാെരാരുമിക്കും; / aവിെടയവർക്കിലല് വ്ാനം;
പീഡയുമാധിയുമിലല്വിടം; / സൗഭാഗയ് ിൻ പൂവനമാം.
eത്ര വിശി വും മേനാഹരവുമാകു .
പരിശു
ാർ കുടിെകാ ം / കബറിടെമത്ര മേനാഹരമാം
aവരുെട മരണം ധനയ്വുമാം: / തുലനം െചയ്കിൽ മ വർതൻ
െപാ ി വിള ം െകാ ാരം / തിമിരം തി ം പാഴ്ക്കുടിലാം.
കർ ാേവ, നീ നലല്വനാകു .
കരുണാനിധിയാം കർ ാേവ, / പാപം േനാക്കി വിധിക്കരുേത;
നീയവ തൂക്കിയള ീടിൽ / മാമലനിരേയക്കാേള ം
ഘനമു വയായ്കാണും; നീ / ഓർക്കരുേതാർക്കരുതവെയാ ം.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.
നൃപനാം മിശിഹാ കർ ാേവ, / നി െടയാഗമദിവസ ിൽ
പുനരു ാനം നല്കണേമ: / പരിശു
ാെരാ
വലംഭാഗെ െ നിറു ണേമ: / ശരണം മർ യ്നു നീയേലല്ാ.
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.
കൃപേയാലും നിൻ വലതുകരം / നീ ിയനുഗ്രഹേമകണേമ:
സഭെയക്കാ
ഭരിക്കണേമ; / മരണ ിൻ വായ് പൂ ണേമ
ശാ ിജഗ ിൽ വിതയ്ക്കണേമ / കരുണാനിധിയാം കർ ാേവ.
വായന (പുരുഷ ാർക്ക്)
ശുശ്രൂഷി: ഏശയയ്ാ നിവയ്ായുെട പു ക
തെ
പ്രാർഥി ്
ജീവിതമ
ജീവിക്കു
പാതാള

ിൽ നി

വായന (38/10).

ൈദവമായ കർ ാവിെ സ ിധിയിൽ eസക്കിയാസ്
iപ്രകാരം പറ
. ശി ായു ് uേപക്ഷി ് ǌാൻ eെ
യ് ിൽ പാതാള ിേലയ്ക്കു േപാകും e
ǌാൻ പറ
.
വരുെട നാ ിൽ കർ ാവിെന ǌാൻ ദർശിക്കുകയിലല്,
ിൽ വസിക്കു വേരാടുകൂെട മനുഷയ്േരയും iനി ǌാൻ
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കാണുകയിലല്. eെ തലമുറ aവസാനി . ആ ിടയ ാരുെട കൂടാരം
േപാെല aതു മാറിമാറി േപായി. മുറിക്കെ ടാറായ െനയ് നൂൽ
േപാെല eെ ജീവിതം വിേ ദിക്കെ . രാവും പകലും നീ eെ
മരണ ിനു വി െകാടു . മീവൽ ക്ഷിെയേ ാെല ǌാൻ ǌര ി
െക്കാ ിരു . മാടപ്രാവിെനേ ാെല ǌാൻ കുറുകിെക്കാ ിരു .
eെ ക കൾ ǌാൻ സവ്ർ
ിേലയ്ക്കുയർ ി. കർ ാേവ, eെ
രക്ഷി ് eെ ആശവ്സി ിക്കണേമ.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

വായന ( ീകൾക്ക്)
ശുശ്രൂഷി: ശല്ീഹ ാരുെട നടപടിപു ക

ിൽ നി

വായന (9/36)

േയാേ
നഗര ിൽ സൽപ്രവൃ ികളാലും ദാനധർ
ളാലും
സ
യായി ത്വീസാ e േപരു
oരു ശിഷയ്യു ായിരു . ആ
ദിവസ ളിൽ aവൾ േരാഗം പിടിെപ മരിക്കുകയും, aവർ aവെള
കുളി ി മാളികയിൽ കിട കയും െചയ്തു. ത മയം െശമേയാൻ
പേത്രാസ് േയാേ യ്ക്കു സമീപമു
േലാദ് e
പ ണ ിലുെ
ശിഷയ്ർ േക . േവഗം ത ളുെട aടുേ യ്ക്ക് വരണെമ ് aഭയ്ർഥിക്കു
വാൻ ര േപെര ശിഷയ്ർ aവെ പക്കേലയ്ക്കയ . െശമേയാൻ eഴു
േ
് aവരുെട കൂെടേ ായി. aവൻ
ലെ
ിയേ ാൾ aവർ
aവെന മാളികയിേലയ്ക്കു കയ ിെക്കാ േപായി. ത്വീസാ ജീവി ിരു
േ ാൾ നല്കിയ a ികളും പുറ
ായ ളും കാണി
കര
െകാ
വിധവകെളലല്ാം aവെ ചു ം കൂടിനി . eലല്ാവെരയും പുറ
ാക്കിയേശഷം െശമേയാൻ മു കു ി പ്രാർഥി .
പിെ aവൻ മൃതശരീര ിെ േനെര തിരി
് "ത്വീസാ, eഴു
േ ല്ക്കുക" e ് ആ
ാപി . aവൾ ക കൾ തുറക്കുകയും െശമ
േയാെന ക േ ാൾ eഴുേ
ിരിക്കുകയും െചയ്തു. aവൻ ൈകനീ ി
aവെള eഴുേ ല്പി നിർ ി. aന രം വിശു െരയും വിധവക
െളയും aക വിളി ്, ജീവനു വളായി aവർക്കു ഏല്പി െകാടു .
iതു പ ണം മുഴുവൻ പരസയ്മായി. വളെരേ ർ കർ ാവിൽ വിശവ്സി
ക്കുകയും െചയ്തു.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.
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കാർമി: eെ രക്ഷകനും ൈദവവുമായ കർ ാേവ,
രാവും പകലും നിെ ǌാൻ വിളിക്കു .
പരിശു ാരൂപിയുെട ഗാന ളാലപി െകാ ്
ന െട സേഹാദരനായ (സേഹാദരിയായ) ... െ
ഓർ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. ൈദവേമ, നിനക്കു തി.
സമൂഹം: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
പരിശു ാരൂപിയുെട ഗാന ളാലപി െകാ

തി.
് ...

സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.
പരിശു ാരൂപിയുെട ഗാന ളാലപി െകാ

് ...

കാർമി: മാലാഖമാരാൽ
തിക്കെ ടുകയും മനുഷയ്രാൽ പുക െ ടു
കയും െചയയ്ു
കർ ാേവ, നിെ തിരുനാമെ
വാഴ് വാനും /
നിെ മഹതവ്െ
പകീർ ിക്കുവാനുമായി മരി വെര നീ uയിർ ി
ക്കണേമ. e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും
രാജാവാകു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർമി: കരുണാനിധിയും പാപ ൾ െപാറുക്കു വനുമായ കർ ാേവ,
നിെ ദയാധികയ് ാൽ ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും /
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ജീവെ യും മരണ ി
െ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
പ്രേബാധന ഗാനം

(ബ്ഹദ്മിൻ യൗമീൻ)
കാർമി: മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ
മരണ ിൽ നീ
പുനഃരുഥാനം പകരു േലല്ാ,
വാഴ് ീടുേ ൻ.
സമൂഹം: മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ ...
കാർമി: oഴുകിവരു വാനവഗാനം,
പൂഴിയിൽനി ം
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മൃതരുണരു നിതയ്വിരു
പുലരിവരു .

ിൻ,

സമൂഹം: മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ ...
കാർമി: പുരുേമാഹനമാ ലരിയിൽ നാഥാ,
പൂ തിരണിയും
സുകൃതികേളാെട നാകം േചരാൻ,
വരമരുേളണം.
സമൂഹം: മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ ...
ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി നിെ ǌാൻ വിളിക്കു .
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന നിെ തിരുനാമ ിനു തി.

ര

ഗണമായി തുടരു

aഗാധ

ിൽനി

(സ ീ. 129).

നിെ
ശ

ǌാൻ വിളിക്കു

കർ

ാേവ eെ

eെ

പ്രാർഥന െചവിെക്കാ

.

ം േകൾക്കണേമ.
ണേമ.

കർ ാേവ നീ പാപെമലല്ാം ഓർ
ആർക്കു രക്ഷയു ാകും.

ിരിക്കുെമ ിൽ

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
aവൻ രക്ഷിക്കും.

.

ലല്ാം,
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

ാവിനും

തി.

ക്കും ആേ ൻ.

ശുശ്രൂഷി: aഗാധ ിൽനി
നിെ
uയിർ ിക്കു വേന നിെ തിരുനാമ
സമാധാനം.

ǌാൻ വിളിക്കു . മരി വെര
ിനു തി. പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു

കാർമി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശ
ാൽ ലാസറിെന uയിർ
ി കർ ാേവ / ആ ശ ം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുെട ദിവസ
ിൽ നിെ ദാസെന (ദാസിെയ) വിളിക്കുകയും / നിെ വലതു
ഭാഗ ് നിറു കയും െചയയ്െ . പാപ ൾ െപാറുക്കു വനും കരുണ
നിറ
വനും നീതിമാനുമായ വിധികർ ാേവ, ജീവെ യും മരണ
ിെ യും നാഥനും / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവ
ശവ്രാ.
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 സർേവവ്
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർമി: കാരുണയ്വാനും മനുഷയ്വംശ ിെ രക്ഷകനുമായ ൈദവേമ,
aേഭദയ്മായ നിെ കല്പനയനുസരി ് / മരണംവഴി േലാക ിൽനി
േവർപിരി
േപായ / നിെ ദാസെ (ദാസിയുെട) ആ ാവിെന /
വിശു രുെട സമൂഹ ിൽ പ്രേവശി ിക്കണേമ. നീതിമാ ാെര
സവ്ർ ീയമണവറയിേലയ്ക്കു നയിക്കുവാനായി / വാനേമഘ ളിൽ നീ
മഹതവ് േ ാടുകൂടി ആഗതനാകുേ ാൾ / ക ക ി ിലല്ാ തും കാതു
േക ി ിലല്ാ തും / മനുഷയ്ഹൃദയം ആസവ്ദി ി ിലല്ാ തുമായ നിതയ്ാന
ിേലയ്ക്ക് / ഈ ആ ാവിെനയും നീ സവ്ീകരിക്കണേമ. aവിെട
നിെ പരിശു േരാടുകൂെട സേ ാഷപൂർവവ്ം നിെ
പാടി ക വാൻ
േവ ി / നിെ aനുഗ്രഹ ിെ ജല ാൽ / ഈ ആ ാവിെ കറ
കൾ കഴുകി വിശു ീകരിക്കണേമ. iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
പു

ൻ പാന: പ
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മൃതസം ാരം
ര ാം ഭാഗം, ൈദവാലയ ിൽ: േപജ് 136
മൂ ാം ഭാഗം, െസമിേ രിയിൽ: േപജ് 140

o ാം ഭാഗം: ഭവന
(പുേരാഹിതൻ തിരുവ
ൾ ധരി
ൽ െച നി െകാ
കർ
ച ന ിരിയും െവ രിക്കു ).
പനിനീർ െവ

ിൽ
മൃതശരീര
ളാരംഭിക്കു

ിെ പാദ ി
. പനിനീരും

രി ്

കാർ ി: aനുതപിക്കു
പാപികളുെട നിതയ്സേ തമായ ൈദവേമ,
ǌ ളുെട പാപേമാചന ിനായി / ഈ പനിനീരിെന + ആശീർവദി
ക്കണേമ. ഈ ജല ാൽതെ ǌ െള വിശു ീകരിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ
ിൽ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ച ന

ിരി െവ

രി ്

കാർ ി: സുഗ ദ്രവയ് ളുെടയും പരിമളസസയ് ളുെടയും നാഥനായ
ൈദവേമ, a യുെട ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട പാപേമാചന ിനു
മായി / ഈ ച ന ിരികൾ + ആശീർവദിക്കണേമ. പിതാവിെ യും
പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ ിൽ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ െവ രി പനിനീർ മൃതേദഹ ിേ ൽ തളിക്കു
കയും ച ന ിരി കുടുംബാംഗ ൾക്കു നല്കുകയും െചയയ്ു ).
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ.
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a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i ǌ ൾക്കു തരണേമെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ, രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു . മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും / a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ
ǌ ളാരാധിക്കുകയും / നിെ കാരു
ണയ്െ
പുക കയും / മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ
നിഗൂഢമായ
ശക്തിെയ തിക്കുകയും െചയയ്ു . e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ
ിെ യും ഭൂമിയുെടയും രാജാവും, ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥ
നുമാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ജീവിതം പുൽെക്കാടിക്കു തുലയ്മാകു ;
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു

സമൂഹം ര

ഗണമായി തുടരു

തി.

(സ ീ. 103)

മനുഷയ്ജീവിതം പുൽെക്കാടിക്കു തുലയ്മാകു :
വയലിെല പു ം േപാെല aതു വിരിയു .
ചുടുകാ ടിക്കുേ ാൾ വാടിേ ാവുകയും െചയയ്ു
aതു നി ിരു
ലവും a
ാതമായി

:
ീരു

.

കർ ാവിെന േ ഹിക്കു വരുെട േമൽ
e ം aവെ aനുഗ്രഹമു ായിരിക്കും.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി:

ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ജീവിതം പുൽെക്കാടിക്കു തുലയ്മാകു :
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു
പ്രാർ ിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

തി.
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കാർ ി: മ ിൽനി ് ആദെ
സൃ ി വനും / aയാളുെട സ ാന
െള u ാനം വഴി നവീകരിക്കു വനുമായ കർ ാേവ, നിെ
ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ് കയും െചയയ്ു . e െകാെ
ാൽ, നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും രാജാവും, ജീവെ യും മര
ണ ിെ യും നാഥനുമാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സൂചന: താെഴവരു
ക്കാവു താണ്.

സ ീർ

നവും (39) പ്രാർ

നയും uേപക്ഷി

ശുശ്രൂഷി: eെ ദിവസ ൾ eത്ര പരിമിത ളാകു
uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി.

സമൂഹം ര
eെ
eെ
e

. മരി വെര

ഗണമായി തുടരു .

ദിവസ ൾ eത്ര പരിമിത ളാകു .
ജീവിതം നിെ മു ിൽ eത്ര നി ാരമാകു
െകാെ

ാൽ, ജീവിതം നിഴൽേപാെല കട

മനുഷയ്േനാ നിേക്ഷപം കൂ
:
aത് ആർക്കുേവ ിയാെണ ് aവനറിയു

.
േപാകു

.

ിലല്.

കർ ാേവ, നീയലല്ാെത ആെരനിക്കാശ്രയം?
eലല്ാ തി കളിൽനി ം eെ രക്ഷിക്കണേമ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി:

ശുശ്രൂഷി: eെ ദിവസ ൾ eത്ര പരിമിത ളാകു . മരി വെര
uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു തി. പ്രാർ ിക്കാം:
നമുക്കു സമാധാനം.
കാർ ി: കരുണയാൽ ǌ െള സൃ ിക്കുകയും നീതിയാൽ മരണവിേധ
യരാക്കുകയും, ദയാധികയ് ാൽ uയിർ ിക്കുകയും െചയയ്ു
കർ ാ
േവ, നിെ ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും പുക കയും െചയയ്ു . e െകാ
െ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും രാജാവും, ജീവെ യും
മരണ ിെ യും നാഥനുമാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു
മായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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ഗാനം
(aം െകാലേഹാൻ ക ീൈശക്ക് ...)
നിെ

ദാസെ ആ ാവിെന സേ ാഷി ിക്കണേമ.
നൃപനാം മിശിഹാ കർ ാേവ, / aഴലും മരണവുമിലല്ാെത
ജീവൻ വിളയും രാജയ് ിൽ, / വാനവേരാേട ചിരകാലം
ആന െ ാടു വാണിടുവാൻ, / ദാസനുവരമി രുേളണം.

കർ

ാവു വലിയവനും തയ്ർഹനുമാകു .
ആദിപിതാവാമാദെ , / സൃ ി വനാം ൈദവ ിൽ
ആശ്രയമഖിലമണയ്ക്കു , / മർതയ്നു ശരണം നീയേലല്ാ:
േലാകം വയ്ർ ം: സകേലശാ, / ǌ ൾക്കരുളുക നവജീവൻ.

വാ ാന ളിൽ കർ ാവു വിശവ്ാസയ്നാകു .
വിലപിക്കരുേത മരണ ിൽ / പുനരു ാനം വരുമേലല്ാ;
aരുൾ െചയ്തിേലല് തിരുനാഥൻ: / ദൃഢമാെയ ിൽ വിശവ്ാസം
നിേക്ഷപിക്കും മനുജനു ǌാ- / ന ിമദിവസമുയിർേ കും.
നീതിമാൻ വി
ാനം പ്രസംഗിക്കു .
പൗേലാസിൻ തിരുവാകയ് ൾ, / ശാ ി നിനക്കു പകർ ീടും:
മർതയ്നമർതയ്ത പുണരു / ക്ഷയമുേ ാനക്ഷയനാകും.
മർതയ്തേയവം സകേലശൻ / നിതരാം നൂതനമാക്കു .

സൂചന: തുടർ

പാദ

ൾ uേപക്ഷിക്കാവു താണ്.

ചിറകുവിടർ ി aവെര സവ്ീകരിക്കു
aംബരവീഥിയിലഖിേലശൻ / മിശിഹാരാജെനഴു
ം:
പരിശു
ാരണിയണിയാ- / െയതിേരല്പി നിര ീടും,
ആന
ിൻ മണിയറയിൽ / ചിരമായ് വാണിടുമവെരലല്ാം.
i

മുതൽ eേ യ്ക്കും
നിേതയ്ാ തമാം സായൂജയ്ം / പുല്കു തിനീയാ ാവും
നിൻ വിളിേക ശരീരെ
/ വി പിരി
തിരിക്കു :
വാനവഗണമാദിനവും കാ- /
ക്ഷമരായിക്കഴിയു .

aവർ eനിക്കു കയ്പു ഭക്ഷണം ത .
പറുദീസായിൽ കനിനീ ി / വൃക്ഷം മർതയ്നു മൃതിേയകി:
ഗാഗുൽ ായിൽ ൈകനീ ി / കുരിശാമർതയ്നുയിർേ കി:
മിശിഹാനാഥൻ മരണ ാൽ / മരണ ിൻേമൽ ജയമാർ

.
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ൈദവേമ, ǌ ൾ െതളിവായിേക്ക .
നി െട നീതി വിശു
ാർ- / ക്കാന
ിൻ പൂേ നും
ദു ജന ിനു പീഡകളും / നല്കീ ǌ ളിതറിയു :
നാഥാ ǌ െട മൃതെരലല്ാം / നുകരാവു നിൻ കൃപെയ ം.
aവെയലല്ാം നശവ്ര ളാകു .
േലാകവുമതിനുെട യാശകളും / നി നയ്തയിൽ
ാഴു :
സതയ്ം, നീതിയുെമെ
ം / ലയമിലല്ാെത വിള ീടും:
നിലനില്ക്കു സകേലശൻ / നല്കുെ ാരു നിതയ്ായു ം.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും തി.
നൃപനാം മിശിഹാ കർ ാേവ, / വാ ി ാടി നമിക്കുേ ൻ:
വിശവ് ിെ വിധാതാേവ, / നല്കണേമ പുനരു ാനം:
പരിശു
ാർ വാഴുമിടം / േചർക്കണെമെ യുമഖിേലശാ.
ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.
മഹിമെയാട ിമ വിധിനാളിൽ / കർ ാേവ നീയണയുേ ാൾ
കരുണെയാെടെ നിറു ണേമ / നലല്വെരാ
വലംഭാേഗ:
നല്കണേമ നിതയ്ായു ിൻ / പരേമാ തമാം പരിേവഷം.
േലഖനം
ശുശ്രൂഷി: eെ സേഹാദരേര, വി. പൗേലാസ് ശല്ീഹാ െതസേലാനിക്ക
ക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം. (1 െതസ. 4:13-18)
eെ
സേഹാദരെര, മരി വെരക്കുറി
പ്രതയ്ാശയിലല്ാ വെര
േ ാെല നി ൾ ദു:ഖിക്കരുെത
ǌാൻ ആഗ്രഹിക്കു . ഈേശാ
മരണേശഷം uയിർെ ഴുേ
e
നാം വിശവ്സിക്കു . a െന
തെ
ൈദവം ഈേശായിൽ മരി വെരയും aവേനാടുകൂെട uയിർ
ിക്കും. ന െട കർ ാവ് ആഗതനാകുേ ാൾ ജീവി ിരിക്കു വർ
മരി വർക്കുമു കടക്കുകയിലല് e
ന െട കർ ാവിെ വാക്കുക
ളിൽ ǌ ൾ നി െള aറിയിക്കു . e െകാെ
ാൽ, ന െട
കർ ാവ് aധികാരേ ാടും, പ്രധാന മാലാഖയുെട ശ േ ാടും,
ൈദവ ിെ
കാഹളേ ാടുംകൂെട സവ്ർ
ിൽനി ് eഴു
ി
വരും. മിശിഹായിൽ മരി വർ ആദയ്ം uയിർെ ഴുേ ല്ക്കും aേ ാൾ
ജീവി ിരിക്കു വരായ നാം കർ ാവിെ eതിേരല്പിനായി aവേരാ
ടുകൂെട േമഘ ളിൽ eടുക്കെ ടും. നാം e ം കർ ാവിേനാടുകൂെട
ആയിരിക്കുകയും െചയയ്ും. ആകയാൽ, ഈ വാക്കുകളിൽ നി ൾ പര
രം ആശവ്സി ിക്കുവിൻ.
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സമൂഹം: ന െട കർ

(മ േലഖനഭാഗ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

ൾ: 1 െകാറി. 15:12-19, 1 െകാറി. 15:20-28)
ഗാനം (ഐ

ികം)

സുവിേശഷെവളി
ാൽ / iരുെളലല്ാം നീക്കിടുവാൻ
aവതാരം െചയ്തവെന / ൈകകൂ ി വണ ിടുവിൻ.
കർ ാേവ ധരണിയിൽ നിൻ / സാക്ഷികളായ് തീർ ിടുവാൻ
ǌ ളിൽ നിൻ സുവിേശഷം / പൂ ിരണം െചാരിയെ .

(aെലല് ിൽ) സമൂഹം ര

ഗണമായി െചാലല്ു

കർ ാേവ, eെ രക്ഷകനായ ൈദവേമ,
രാവും പകലും നിേ ാടു ǌാൻ പ്രാർ ിക്കു
eെ
eെ

(സ ീ. 88)
.

പ്രാർ ന നിെ പക്കെല െ :
aേപക്ഷ നീ േകൾക്കണേമ.

സുവിേശഷം
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവംനി

പരിശു

കാർമി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

ാേവാടുംകൂെട.

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

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാമിശിഹായുെട
തി.

സുവിേശഷഭാഗ ൾ:
േയാഹ. 5:24-29 മിശിഹായിൽ ജീവിക്കു വർക്കു നിതയ്ജീവൻ
േയാഹ. 6:37-40 മിശിഹായ്ക്കു വർ uയി ിക്കെ ടും
േയാഹ. 6:51-58 മിശിഹാെയ സവ്ീകരിക്കു വർക്കു നിതയ്ജീവൻ
േയാഹ. 11:32-45 ലാസേറ, പുറ വരിക
ലൂക്കാ 7:11-17 യുവാേവ, eഴുേ ൽക്കുക
(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.
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പ്രസംഗം
സമൂഹപ്രാർ

ന

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടും കൂെടനി
“കർ ാേവ, ഈ ആ ാവിേനാടു കരുണ േതാ ണേമ“ e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ഈ ആ

(ഓേരാ ിനും ആവർ

ിക്കു

ാവിേനാടു കരുണ േതാ

.)

്

ണേമ.

ശുശ്രൂഷി: aന മായ േ ഹ ാൽ ǌ െള സൃ ിക്കുകയും, aതുലയ്
മായ കൃപയാൽ ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാെയ, നിെ
കല്പനയാൽ ഈ േലാകംവി പുറെ ടു ഈ ആ ാവിെന നിതയ്ാന
ിെ തുറമുഖ
സുരക്ഷിതമായി e ിക്കുവാൻ നിെ പരിശു
ദൂതൻമാെര നിേയാഗിക്കണെമ നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ഗാഗുൽ ായിൽ നിെ aമൂലയ്മായ രക്തം ചി ി രക്ഷി
ഈ ആ ാവിെ
aപരാധ ളും കട ളും ക്ഷമിക്കണെമ
നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: തിരുവു ാനം വഴി മനുഷയ്വർ
ിനു പ്രതീക്ഷയും ശരണവും
പ്രദാനം െചയ്ത മിശിഹാേയ, വിധി ദിവസ ിൽ നിെ മഹതവ് ിെ
പ്രഭയാൽ ഈ ആ ാവിെന പ്രകാശി ിക്കയും സവ്ർ രാജയ് ിന്
aവകാശിയാക്കുകയും െചയയ്ണെമ
നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി
ക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ദുഖിതെര ആശവ്സി ിക്കുവാൻേവ ി ലാസറിെ
മരണ
ിൽ സവ്യം ക നീർ ചി ിയ മിശിഹാേയ, കരയു വരുെട ക
നീർ തുടയ്ക്കുകയും aവെര ആശവ്സി ിക്കുകയും െചയയ്ണെമ നിേ ാടു
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: കരുണാനിധിയും പാപ ൾ െപാറുക്കു വനുമായ മിശി
ഹാേയ, നിെ ദാസെ (ദാസിയുെട) പാപ ൾ െപാറുക്കുകയും aയാ
ളുെട കുടുംബാംഗ െളയും
ചാർ ക്കാെരയും ആശവ്സി ിക്കുകയും
െചയയ്ണെമ നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

വിശവ്ാസപ്രമാണം
കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏകൈദവ
സിക്കു .

ിൽ ǌ

ൾ വിശവ്
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(സമൂഹവും േചർ

തുടരു

). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ സകല

ി
െ യും / സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ൈദവ ിെ ഏക
പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കു മു
ആദയ്ജാതനും / യുഗ ൾ
െക്കലല്ാം മു ് പിതാവിൽനി ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്കെ ടാ
വനും / ഏക കർ ാവുമായ ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ വിശവ്
സിക്കു . aവിടു ് സതയ്ൈദവ ിൽ നി
സതയ്ൈദവവും /
പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . aവിടു വഴി പ്രപ ം
സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും െചയ്തു. മനു
ഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും ന െട രക്ഷക്കുേവ ിയും / aവിടു
സവ്ർ
ിൽനി ിറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ കനയ്കാമറിയ
ിൽനി ് ശരീരം സവ്ീകരി ് / മനുഷയ്നായി ിറ . പ ീേയാസ്
പീലാേ ാസിെ കാല
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും / സല്ീവായിൽ
തറയ്ക്കെ
മരിക്കുകയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ ിരിക്കു
തുേപാെല / മൂ ം ദിവസം uയിർെ ഴുേ ൽക്കുകയും െചയ്തു.
aവിടു ് സവ്ർ
ിേലക്ക് eഴു
ി / പിതാവിെ വലതുഭാഗ ി
രിക്കു . / മരി വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു
വീ ം വരുവാനിരിക്കു . / പിതാവിൽ നി ം പുത്രനിൽ നി ം പുറ
െ ടു / സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും
ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും / ൈശല്ഹികവും സാർവവ്
ത്രികവുമായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാചന ി
നു
ഏക മാേ ാദീസയും / ശരീര ിെ uയിർ ം / നിതയ്ായു ം
ǌ ൾ ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ കരുണ ǌ െള aനുഗമിക്കയും നിെ
ദയാധികയ്ം ǌ ളുെട പാപ ൾ മായി കളയുകയും െചയയ്െ . നിെ
മഹനീയമായ ത്രിതവ് ിെ
aനുഗ്രഹം ǌ െള സഹായിക്കെ .
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ, നീ ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും തയ്ർഹനാകു .
ǌ ളുെട ജീവെ കാരണവും ആ ാവിെ പ്രതയ്ാശയും നീയാകു .
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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പ്രേബാധന ഗാനം പുരുഷ ാർക്ക്
(യാദാഹൂശാേവ)

കാർ ി: മരണംവരുെമാരുനാൾ ഓർക്കുകമർതയ്ാ നീ
കൂെടേ ാരും നിൻ ജീവിതെചയ്തികളും;
സൽകൃതയ് ൾ െചയയ്ുക നീ, aലസത കൂടാെത.
സമൂഹം: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
(പുേരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കു

.)

കാർ ി: െചാലല്ുക മർതയ്ാ, നീ e ിനു കരയു
വയ്ാകുലമാനസനാ-െയ ിനു നീറു
തിരമാലകളാൽ, തി ിമറി
ിളകും കടൽ േപാെല?
(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര

മൂ

പ്രാവശയ്ംവീതം വിശു

ിെ ചു ം നട ് ഓേരാ വശ
പനിനീർ തളിക്കു .)

ം

സമൂഹം: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
കാർ ി: ഭീകരമരണ ിൻ കാലടിേകൾ ǌാൻ:
പാപെമനിക്കു ിൽ േപടി വളർ
:
സാ ാൻ നിറയും പകേയാെട, സതതമല

.

(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര ിെ ചു ം നട ് ഓേരാ വശ
മൂ പ്രാവശയ്ം വീതം ധൂപം വീശു .)
സമൂഹം: മരണം വരുെമാരുനാൾ ...
—————————
പ്രേബാധന ഗാനം ീകൾക്ക്
(ബ് ഹദ്മിൻ യൗമീൻ ...)
കാർ ി: aെ ാരു ദിവസം േബസനിയായിൽ / േസാദരിമാരാം
മർ ാമറിയം ചുടു ക ീരും / വീ ിയിരു .
സമൂഹം: aെ

ാരു ദിവസം....

(പുേരാഹിതൻ ധൂപം ആശീർവദിക്കു

.)

കാർ ി: മരണമടെ
ാരു േസാദരേനയും / ചി ി ഴലിൽ
െനടുവീർ ി കര
കര
ാ- / ക്ക കൾ താണു.
സമൂഹം: aെ

ാരു ദിവസം....

ം
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(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര ിെ ചു ം നട ് ഓേരാ വശ
മൂ പ്രാവശയ്ം വീതം വിശു പനിനീർ തളിക്കു .)
കാർ ി: ജീവനുമുയിരും ǌാനാകു / കരയരുേതവം
കരുണെയാട ിക-മാർ ഖിേലശൻ, / ശാ ി െപാഴി

ം

.

(പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര ിെ ചു ം നട ് ഓേരാ വശ
മൂ പ്രാവശയ്ം വീതം ധൂപം വീശു .)
സമൂഹം: aെ

ം

ാരു ദിവസം....

മുടിയണിയിക്കൽ
ശുശ്രൂഷി: ǌാൻ നലല്വ ം യു ം െചയ്തു. ǌാൻ eെ ഓ ം പൂർ ി
യാക്കി. eെ വിശവ്ാസം ǌാൻ സംരക്ഷി . aതിനാൽ നീതിയുെട
നയ്ായാധിപനായ കർ ാവ്, ഈ ദിവസം നീതിയുെട മുടി eെ
aണിയിക്കുമാറാകെ .
(2 തിേമാ. 4:7)
കാർ ി: വിശവ് രായ ഭൃതയ്ർക്കു വാ ാനം െചയയ്െ
േലക്കു ൈദവം നിെ പ്രേവശി ിക്കുമാറാകെ .

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര

നിതയ്ാന

ിെ ശിര ിൽ പു മുടി ചാർ

ി

.

ഗാനം
പുശ്ബശല്ാ ാ

മരി േപായ ആൾ ജീവി ിരിക്കു വേരാടു യാത്ര പറയു തായും
aവരുെട പ്രാർ നാസഹായം aഭയ്ർ ിക്കു തായും സ ല്പി
ക്കു .
eെ സേഹാദരേര, ǌാനിേ ാൾ നി േളാടു യാത്ര പറയു
നി ൾ eനിക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കുവിൻ.
വിടവാ
പരിശു

േ

;

ൻ നശവ്രമുലകിൽ / വിടുതിെയനിക്കായ് നല്കിയ വസതീ,
ാർ പരമാന ം / നുകരുമിട ിൽ േ ാകു
ǌാൻ.

aവെയലല്ാം കട

േപാകു

ശാശവ്തഭാഗയ്ം നരനരുളീടാൻ / കഴിവിലല്ാേ ാെരൻ പാർ ിടേമ,
പ്രഭയുെട നാ ിൽ നിതയ്വിരു ി- / ണയെ ǌാൻ - a ിമയാത്ര.
e

ം eേ

യ്ക്കും

സഹജ ാേര, േ ഹിതഗണേമ, / യാത്രയിതാ ǌാൻ േചാദിക്കു :
നി െളനിക്കായ് െചയ്തതിെനലല്ാം / മിശിഹാനാഥൻ പ്രതിഫലേമകും.
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പ്രാർ

ന നിെ

പക്കൽ e

െ .

പ്രാർ ി തിനായ് പരിപാവനമാം / ൈദവികഭവനം പൂകുേ
േ ഹാർദ്രതയാർെ ൻ പ്രിയജനേമ,
aനുദിനമലിേവാേടാർക്കണെമെ .
ഭൂമിയിൽ aവർ വിലപിക്കു

രം

.

ആഡംബരവും പ്രൗഡിയുെമലല്ാം / നാേശാ ഖമായ് നിഷ്പ്രഭമാകും:
േപാകു ǌാൻ ലയമിയലാേ ാരു തേമാർശല്ം പ്രാപി തിനായ്.
നീ e

ം നിലനില്ക്കു

.

േപായ്മറയു ീ ക്ഷണഭംഗുരമാം / േലാകവുമതിേല ജഡികാശകളും:
aക്ഷയരാജയ്ം േനടാനുതകും / നിേക്ഷപ ൾ കരുതുക ന ൾ.
aവെന േതടി; കെ

ിയിലല്.

ദു ത കുടിവാണഴുകി നശിക്കും / േലാകമിെത ിൽ ഭീതിയുണർ ി;
ഓടിേ ായ് ǌാൻ ജീവൻ പകരും / കുരിശിെന വിരേവാടാേശല്ഷി .
നിെ

കരുണ eെ യറിയിക്കണേമ.

ശാ ിയിൽ മകേള െപാെയ്ക്കാ ക, നിൻ
പാപ ിനു ǌാൻ മാേ കു .
പാപിനിേയാടായ് ക്കല്പി തുേപാെലെ ാടുമിേ ാൾ കൽ ിക്കണേമ.
കാഹളമൂതി aവെന പുക വിൻ.
ദൂതർ വിളിക്കും കാഹളനാദം- / വിധിനാളുയരും േമാഹനഗാനം
aതുേക ണരും മൃതെരലല്ാരും / ത്രിതവ് ി ായ് കീർ നേമാതും.
സവ്ർ ം ഭൂമിയിലിറ

ി.

ആദ ി ം സ തികൾക്കും / പറുദീസായിൽ പുനരധിവാസം
നല്കു തിനായ് സവ്ർ ംതെ / ഭൂവിലിറ ീ - മഹിതാദ്ഭുതേമ!
വിശു ർക്ക് a

കാര

ിൽ പ്രകാശമുദി .

വിധിയുെട ദിവസം മിശിഹാരാജൻ
വി ിൽ വരുേ ാൾ മൃതെരഴുേ ല്ക്കും;
ജീവി വേരാ വി യകരമായ് / രൂപാ

രവും പ്രാപി ീടും.
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നിെ

കരുണ ǌ

െള aനുഗമിക്കെ .

പരിശു
ാെരതിേരല്പിനുവ- / ംബരമേ യ് നിരേചരു
േ ഹിതേര, ǌാനവരുെടയണിയിൽ
േചരു തിനായ് പ്രാർ ിക്കണേമ.
നിെ

:

aരൂപിെയ aയയ്ക്കുക; aവ സൃ ിക്കെ ടും.

മിശിഹാനാഥാ, പാപികെളലല്ാം / നിൻ കല്പനയാ-ലു ിതരായി:
iരുളുനിറേ
ാരവനിയിെല ം / തിരുവു ാനം ദീ ിപര ി.
ധനികരും ദരിദ്രരും
മൃതിയുെട െപാതുവാം പാതയിലേലല്ാ / നീ
ലകിൽ മാനവെരലല്ാം:
ധനിക ാരും നി വ്രുെമാ ം / പ്രതിഫലമതിനായ് പായു നിശം.
aവർ ചിറകുവിരി പറ

വ

.

ൈദവികദൂതൻ ധരയിലിറ ി / കനയ്ാംബികതൻ സവിധമണ
മനുജനു ശരണം ശാ ിയുമരുളും / തിരുസേ ശം േമരിേക്കകി.
നീയവർക്കു പാനീയം െകാടു

.

ൈപദാഹ ാൽ വലയും ധരതൻ / നീരുറവകേള, ശല്ീഹ ാേര,
നി ളണയ്ക്കും പ്രാർ നെയ ം / നല്കണമഭയം ǌ ൾക്കുലകിൽ.

മൃതശരീരം വീ ിൽനിെ ടുക്കു

.

സൂചന: യുക്തെമ
േതാ ിയാൽ a ാമെ
പാദം
കഴിയുേ ാൾ മൃതശരീരം eടുക്കാവു താണ്. ബാക്കിഭാഗ ൾ
വിലാപയാത്ര നീ ിതുട ിയ േശഷം പാടിയാൽ മതി.

വിലാപയാത്ര
ഗാനം

(iസയ്ാദവ് െറംേസ ...)

േലാകസൃ ിക്കു മു തെ യു

വൻ.

ദൃശയ്ാദൃശയ് ൾ സകലം തീർേ ാേന, / നാഥാ, സകേലശാ,
നിൻ സാദൃശയ് ിൽ തീർേ ാെര െടേമൽ
കൃപ നീ ചി ണേമ.
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യ്ംവെരയു

വെയലല്ാം.

eലല്ാമറിയു
ൈദവം മനുജെ / ഗൂഡവിചാര ൾ:
വാക്കും െചയ്തികളും നിഖിലം മറെയേനയ് / െതളിവായ്ക്കാണു
ഹൃദയ

ൾ നീ പരിേശാധിക്കു

.

.

സ്ഫുടമായ് നി
ിൽക്ക ഭുവന ിൻ / തി കെളലല്ാം നീ;
െപരുകീ പാപ ൾ: ഫലമായ് പീഡകളും / തി ിനിറ
േലല്ാ.
േകാപ

ിൽ ǌ

െള ശിക്ഷിക്കരുേത.

ജനനം മുതെല ം മനുജൻ പാപ ിൻ / വഴിയിൽ ായു :
േകാപം കലരാെത നാഥാ, കനിേവാെട / തൃക്കൺ പാർക്കണേമ.
ക

നീരുെകാ

eെ

കിടക്ക ǌാൻ നന .

നാഥാ, പാപിനിയാം മറിയം മിഴിനീരിൽ / പാദം കഴുകുേ ാൾ.
ഹൃദയം തരളിതമായ് സഹതാപാകുലമായ്
െപാറുതിയവൾക്കരുളി.
കർ

ാേവ കാരുണയ്ം വർഷിക്കണേമ.
പ ാ ാപ ാെലാഴുകുെ ൻ ക ീർ / ക
ൈദവാനുഗ്രഹവും കൃപയും ചിരെമ ിൽ
െചാരിയണമഖിേലശാ.

നീ eെ

കനി

ാലും;

സൃ ി ് eെ േമൽ ൈകകൾവ .

തീർ
െപാടിയിൽ നി ാദാമിെന ൈദവം
േചർ
ജീവനതിൽ:
തിതൻ ഗീത ൾ നിയതം പാടിടുവാൻ / നാവുമവേ

കി.

വലിയവരും െചറിയവരും
aനുതാപാകുലരായണയും പാപികെള / ൈകെക്കാൾവൂ ൈദവം:
പ ാ ാപ ിൻ ക ീർ ചി ക നാം: / ൈദവം കൃപ െചയയ്ും.
രക്ഷകനായ ൈദവേമ ǌ

െള സഹായിക്കണേമ.

നരനീ േലാക ിൽ ൈദവം തുണയാകാ / െതാ ം കഴിവിലല്:
നാഥാ, ദുർബലരാം ǌ ൾക്കവശതകൾ / തീർക്കണമനുനിമിഷം.
നിനക്കു ǌാനഭിവാദനമർ ിക്കു

.

സവ് ീ ദാവീദിൻ പുത്രീ മാലാഖാ / മറിയേ

ാടരുളി:
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കനയ്ാമാതാേവ, െസഹിേയാൻ പുത്രീ, നിൻ
ധനയ്ത നി ലമാം.
കർ

ാവിെന പ്രാർ

ി ശക്തരാകുവിൻ

നിറയും േമാദെമാെട വാനിൽ വാണരുളും / പരിശു
ാേര,
കൃപയും േമാചനവും ǌ ൾ േനടിടുവാൻ / നിതരാം പ്രാർ ി ിൻ.

വഴി ദീർഘമാെണ ിൽ വലിയ o ീസിെല ഗാന
താണ്.

ളും പാടാവു

———————————

ര

ാം ഭാഗം: ൈദവാലയ

ിൽ

വിലാപയാത്രയുെട aവസാനം മൃതശരീരം ൈദവാലയ മ യ് ിൽ
ാപിക്കു . കുർബാനയുെ
ിൽ aതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ
മൃതശരീര ിെ പക്കൽ െച ജന ളുെട േനെര തിരി
നി
െകാ ് ആരംഭിക്കു .
ഗാനം
(മാറൻ ആേസ ...)
aവരതു പറ
േ ാൾ ǌാൻ സേ ാഷി .
aണയു ീേശാ മൃതരാമഖിലർക്കും
ജീവനുമതുേപാൽ ശരണവുമരുളീടാൻ.
കർ

ാവിെന ǌാൻ നിര രം പ്രകീർ ിക്കും.
മൃതിയാൽ െ മൃതിയുെട കെയ്പലല്ാം
കഴുകിയനാഥാ, നിെ നമിക്കു .

aവൻ ശ മുയർ ിയേ ാൾ ഭൂമി കുലു ി.
മിശിഹാനാഥൻ ശ മുയർ േ ാൾ
കലല്റ പിളരും മൃതരുടെനഴുേ ല്ക്കും.
aവെ നാമം e ം ധനയ്മാകു .
മൃതിെയ മുറേപാൽ നാഥനയയ്ക്കു
ദു നുമിളയിൽ ശി നുെമാരുേപാെല.
ǌാൻ ൈദവ ിലാന ിക്കും.
aഭയം കുരിശിൽ ക വനവസാനം
വിധിയുെട നാളിൽ ൈകവരുമാന ം.
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നീ eെ സൃ ി eെ േമൽ ൈകകൾവ .
ധൂളിയിൽനി ം ജ െമനിേക്കകി;
നിെ നമിക്കാൻ നല്കണമു ാനം.
നീതിമാ ാർക്ക് a കാര ിൽ പ്രകാശമുദി .
േമഘേ രിൽ നാഥെനഴു
ം
മൃതെരവിളിക്കും ജീവനവർേക്കകും.
വിശു ർക്കു പ്രകാശമുദി .
കനകപ്രഭയിൽ കബറിടെമാളിചി ം;
aതിലു വേരാ നാഥനു പുകൾപാടും.
െചറിയവരും വലിയവരും.
പ്രിയേര, നി ൾ കരയരുതഖിേലശൻ
പുനരു ാനം നല്കാൻ വരുമേലല്ാ.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
താതനുേമവം സുതനും റൂഹായ്ക്കും
കീർ നെമ ം ǌ ളണയ്ക്കു .

തി.

ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും.
ഈേശാനാഥാ, മരണവുമുയിരും നിൻ
ൈകകളിലേലല്ാ; നിെ നമിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം: നമുക്കു സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

സമൂഹ പ്രാർ

ന

ശുശ്രൂഷി: സതയ്വിശവ്ാസേ ാടുകൂെട ഈ േലാകം വി േപായിരിക്കു
ന െട സേഹാദരൻ ..... നുേവ ി (സേഹാദരി .... േവ ി) നമുക്കു
പ്രാർ ിക്കാം. ജീവിതകാല
സൽകൃതയ് ളാൽ ൈദവെ
പ്രസാ
ദി ി ഈ ആെള ൈദവം നീതിമാ ാരുെട സമൂഹ ിേലയ്ക്കു പ്രേവശി
ിക്കുമാറാകെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: മരി വെര uയിർ ിക്കുകയും നലല്വർക്കു സവ്ർ ഭാഗയ്ം
നല്കുകയും െചയയ്ുേ ാൾ തെ aനുഗ്രഹ ാലും തെ മാതാവായ
കനയ്കാമറിയ ിെ പ്രാർ നയാലും മിശിഹാ aവേരാടുകൂെട ഈ
ആെള തെ വലതുഭാഗ
നിറു മാറാകെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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ശുശ്രൂഷി: ജീവെ
തിരെ
ടുക്കെ
മാറാകെ .

പു ക ിൽ ൈദവം ഈ ആളുെട േപെരഴുതുകയും,
വരുെട ഗണ ിൽ ഈ ആെള േചർക്കുകയും െചയയ്ു

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, വാ ലയ്പൂർവവ്ം ǌ െള സ ർശിക്കുകയും
കാരുണയ്പൂർവവ്ം ǌ െള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. u ാനം
പ്രതീക്ഷി കഴിയു
മരി വെര uയിർ ിക്കണേമ. e െകാെ
ാൽ നീ ആകാശ ിെ യും ഭൂമിയുെടയും രാജാവാകു . ജീവെ യും
മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ ൈപതൃകമായ പരിപാലനെയ ǌ ളാരാ
ധിക്കു . e െകാെ
ാൽ നീ ǌ െള മരണവിേധയരാക്കുകയും
വീ ം ജീവി ിക്കുകയും െചയയ്ു . u ാന ിൽ ǌ ളുെട ശരീര
െള നീ മഹതവ്മണിയിക്കു . ജീവെ യും മരണ ിെ യും
നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
യാത്രാവ നം

സൂചന: മരി യാൾ േദവാലയേ
പറയു തായി സ ല്പിക്കു .

ാടും പുേരാഹിതേരാടും യാത്ര

ശുശ്രൂഷി: ൈദവ ിെ ഭവനേമ, ǌാൻ നിേ ാടു യാത്ര പറയു .
മാേ ാദീസാവഴി eെ
വിശു ീകരിക്കുകയും പരിശു
കുർബാന
യാൽ eെ
ആ ാവിെന േപാഷി ിക്കുകയും മ കൂദാശകളാൽ
eെ ആ ാവിൽ കൃപാവരം െചാരിയുകയും െചയ്ത പ്രിയെ
ൈദവാ
ലയേമ, ǌാൻ നിനക്കു വ നം പറയു .
eെ
പിതാക്ക ാരും ആ ീയപാലകരുമായ പുേരാഹിതേര,
ൈദവവചന ളാൽ eെ ആ ാവിനു േപാഷണം നല്കിയ നി
േളാടും ǌാൻ യാത്ര പറയു . ǌാൻ നി ളിൽ നി ക േപാകു
െവ ിലും eെ
േ ഹം e ം നി േളാടുകൂെടയു ായിരിക്കും.
സവ്ർ രാജയ് ിൽ നാം oരുമിക്കു തുവെര നി ൾ eനിക്കുേവ ി
പ്രാർ ിക്കണേമ.

മൃതസം ാരം

139

മൃതശരീരം സിമിേ രിയിേലക്കു െകാ േപാകു
താെഴെക്കാടു ിരിക്കു ഗാനം ആലപിക്കു .

. ത

മയം

ഗാനം
(ലാെതക്േറലാക്)
eെ സേഹാദരെര, നെ സൃ ിക്കയും മരണവിേധയരാക്കുകയും,
മരണേശഷം uയിർ ി ് aക്ഷയരാക്കുകയും െചയയ്ു ൈദവം വാ
െ വനാകെ .
വയലിൽപുലരും പുെല്ക്കാടിേപാെല / ജീവിതമിളയിൽ:
ഓർേ ാർ ിനിയും ൈനരാശയ്േമാേട / വിലപിക്കരുേത.
സ്ഫുടമായ്േകൾക്കാം പുനരു ാനം / നവജീവിതവും
aറിയി യരും സുവിേശഷ ിൻ / തിരുസേ ശം.
വാ ാന ൾ തി ിമുഴ ം / കാഹളനാദം
ആകാശ ിൻ സീമകെളലല്ാം / മുഖരിതമാക്കും.
തിരുലിഖിത ൾ വായി വതൻ / വയ്ാഖയ്ാന ൾ
ശരിയായ് നല്കാൻ നി ൾക്കിനിയും / കഴിവിേലല്തും.
ീപുരുഷ ാര രമിയലാ- / തു ാന ിൽ
സവ്ർ ംത ിൽ ദൂതർകണേക്ക / രാജിക്കു .
മൃതനായ് മിശിഹാ മൂ ാം ദിവസം / ജീവൻ േനടി;
ഭീകരമൃതിതൻ ച ലേയവം / െപാ ിനുറു ി.
മൃതിയുെട െകാടുതാം േകാ കെളലല്ാം / ത ിനിര
നാഥൻ നവമായു ാന ിൻ / പാത തുറ .

ി

സവ്ർ മണേ
ാ-രജസുതനിനിയും / ജയലാളിതനായ്
വരുമീധരയിൽ കുരിശിൻ പ്രഭയാൽ / പരിേവ ിതനായ്.
ആകാശ ിൽ ദൂത ാരും / ധരേമൽ നരരും
aക്ഷമരായ് നിൻ ആഗമദിവസം / പാർ കഴി .
വീെ ജമാനൻ പ്രതിഫലേമകാ- / െന ം ദിവസം
േവഗം പുലരാൻ ഭൃതയ്ഗണ ൾ / േനാക്കിയിരി .
മണവാളൻ വെ
േ രം / മണവറ േചരാൻ
തിരികൾ െതളി ാക്കനയ്ാമണികൾ / കാ കഴി .
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നി
ലരായ് ദൂത ാരും / തിരുസ ിധിയിൽ
ആദരപൂർവവ്ം കാഹളമൂതാ- / നണിനില്ക്കു .
ഓശാനകളാെലതിേരല്പതിനായ് / പരിശു
ആകാശ ിൻ മണിവാതില്ക്കൽ / നിലെകാ

ാർ
.

മരണ ാേല വിജയമണിേ
ാ- / രു തനൃപനായ്
പരിമളമുതിരും പു കിരീടം / നിർ ിക്കു .
സുകൃതസുമ ൾ ചാർ ിെയാരു ി / സമലംകൃതരായ്
വരുവിൻ, വരുവിൻ നൃപെന മുറേപാ- / െലതിേരല്പതിനായ്.
———————

മൂ ാം ഭാഗം: സിമിേ

രിയിൽ

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ
ദാസെ (ദാസിയുെട) ആ
നീതിമാ ാരുെട രാജയ്
പ്രേവശി ിക്കണേമ.

ാവിെന

സമൂഹം: aയാൾക്കു നിതയ്ാശവ്ാസം െകാടുക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
കുഴിെവ

രി ്

കാർ ി: മ ിൽനി മനുഷയ്െന സൃ ിക്കയും aവെന മരണവിേധയ
നാക്കുകയും െചയയ്ു ൈദവേമ, നിെ വിശു
ാർ വിശ്രമം െകാ
കബറിടം eത്ര മേനാഹരമാകു ! വിശു മാേ ാദീസയാൽ മുദ്രിതവും
പരിശു കുർബാനയാൽ പരിപു വും വിശു ൈതല ാൽ aഭിഷി
ക്തവുമായ ഈ ശരീര ിനു നിെ ദിവയ്പുത്രെ ര ാമെ
ആഗ
മനംവെര വിശ്രമം നേല്ക
ഈ കബറിടം നീ പവിത്രീകരിക്കണേമ.
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

പുേരാഹിതൻ ധൂപം വാ
കാർ ി: േസാ ാെകാ

.

നീ eെ

തളിക്കുക. ǌാൻ നിർ ലനാകും.

സമൂഹം: കർ ാേവ, നിെ aനുഗ്രഹ
ആെള ആശവ്സി ിക്കണേമ.

മൃതശരീര
ക്കു .

ിെ

ദിവയ്ജല

ിേ ൽ കുരിശാകൃതിയിൽ വിശു

ാൽ ഈ

പനിനീർ തളി
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കാർ ി: aതിൽ eെ
വനാകും.

കഴുകുക: ǌാൻ മ

സമൂഹം: കർ ാേവ, നിെ aനുഗ്രഹ
കബറിടം പവിത്രീകരിക്കണേമ.

കുഴിയിൽ കുരിശാകൃതിയിൽ വിശു

ിെനക്കാൾ െവ
ിെ

ദിവയ്ജല

പനിനീർ തളിക്കു

യു

ാൽ ഈ

.

കാർ ി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

സമൂഹം: കുരിശുവഴിയായി നെ
നവും സമർ ിക്കാം.

പുത്രനും

തിയും ബഹുമാ

വീതം മൂ

പ്രാവശയ്ം ധൂപി

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീരെ
ക്കു .
കാർ ി: ആദിമുതൽ eേ
സമൂഹം: ǌ
ദി ിക്കെ .

രക്ഷി

ഈര

തി.

യ്ക്കും ആേ ൻ.

ളുെട പ്രാർ

നകൾ പരിമളധൂപംേപാെല നിെ

പുേരാഹിതൻ കുഴി ഈര

വീതം മൂ

പ്രാവശയ്ം ധൂപിക്കു

പ്രസാ

.

കു രുക്കമിടൽ
കാർ ി: മനുഷയ്ാ, നീ െപാടിയാകു ; െപാടിയിേലയ്ക്കു തെ മട ം
e ് aരുളിെ യ്ത സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം നിെ
uയിർ ിെ മഹതവ്േ ാടുകൂെട aവസാന ദിവസം തെ വല
ഭാഗ
നിറു െ . നീ സവ്ീകരി വിശു കൂദാശകൾ aതയ്ു ത
ൈദവ ിെ
നയ്ായാസന ി ൽ നിെ
സഹായിക്കെ . ജീവ
െ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: മനുഷയ്ാ, നീ െപാടിയാകു
െമ ് ഓർ െകാ ക.

; െപാടിയിേലയ്ക്കു തെ

മട

പുേരാഹിതൻ മൃതശരീര ിേ ൽ കു രുക്കമിടു . െപ ി മൂടിയ
േശഷം കുഴിയിേലയ്ക്ക് iറക്കു . തൽസമയം താെഴ െകാടു ിരി
ക്കു ഗാനം പാടു . മ
വർ കുഴിയിൽ കു രുക്കമിടു .
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ഗാനം

(മല്ക്കാ മിശിഹാ)
eെ

കർ

ാേവ, നിെ

ǌാൻ പ്രകീർ

ിക്കും.

മഹിമെയാട ിമവിധിനാളിൽ / കർ ാേവ, നീയണയുേ ാൾ
കരുണെയാെടെ നിറു ണേമ / നലല്വെരാ
വലംഭാേഗ.
കർ

ാേവ, നിെ

ǌാനാശ്രയി .

കർ ാേവ നിൻ കുരിശിെന ǌാ- / നാരാധി വണ
aതു താൻ ǌ ൾക്കു ാനം / രക്ഷയുമുയിരും നല്കു
ആകാശവും ഭൂമിയും നിേ താകു

:
.

.

ആകാശവുമീ ഭൂതലവും / താവകമേലല്ാ കർ ാേവ,
ജീവിക്കു വനഭയം നീ / നല്കണേമ; മൃതനായു ം.
aവരാന കീർ

ന

ൾ പാടും

മൃതരാം നരരുെട പാപ ൾ / മായ്ക്കണേമ നിൻ കൃപയാേല:
മാേ ാദീസാവഴിയേ / സുതരാണവെരേ ാർക്കണേമ.
aവെ

സേ

ാഷ

ിൽ aവരാന ിക്കും.

കർ ാേവ, നിൻ േശാണിതവും / ദിവയ്ശരീരവുമറിേവാെട
uൾെക്കാ വരാം നിൻസുതേര / നിതയ്വിരു ിൽ േചർക്കണേമ.
aവരിലാരും aവേശഷി ിലല്.
മഴെപയയ്ുേ ാൾ വയലുകളിൽ / വി കൾ െപാ ിമുളയ്ക്കു :
കാഹളനാദം േകൾക്കുേ ാൾ / മൃതരിൽ ജീവനുദിക്കു .
ആദിമുതലു

വെയലല്ാം.

െതളിവാെയ െട നാഥാ നിൻ / തിരുമിഴിെയലല്ാം കാണു :
നിരവധിയാെമൻ പാപ ൾ / നിരയാെയ ി വിധിക്കേലല്.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

തി.

ബാവാപുത്രൻ റൂഹാേയ, / മൃതനാെമ ില്ക്കനിേയണം
ജീവൻ നല്കി മേഹാ തമാം / പ്രഭയുെട നാ ിൽ േ ർേക്കണം.
ആദിമുതൽ eേ

യ്ക്കും ആേ ൻ.

സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ, / നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാമിശിഹാ, ǌ ളിതാ / നിെ നമി പുക
.
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ിക്കെ .

ǌ െട മർതയ്ശരീര ൾ- / ക്കു ാനം നീേയകു :
നാഥാ, ǌ െടയാ ാവും / രക്ഷിക്കു വനേലല്ാ നീ.
ആേ ൻ ആേ ൻ e

ദ്േഘാഷിക്കുവിൻ.

സർേവവ്ശാ, നീ പരിശു ൻ / ബലവാേന, നീ പരിശു ൻ;
നിതയ്നമർതയ്ൻ പരിശു ൻ / നിൻ കൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
കാർ ി: പാപിനിക്കു െപാറുതി െകാടു ് aവെള വിശു ീകരി
കർ ാേവ, നിെ aനുഗ്രഹ ാൽ മരി വെര വിശു ീകരിക്കണേമ.
മാലാഖമാേരാടുകൂെട സവ്ർ
ിൽ നിെ
തിക്കുവാൻ aവെര
േയാഗയ്രാക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ
കാർ ി: മരി വെര
െകാടുക്കു വനുമായ
പുക കയും െചയയ്ു .
പുത്രനും പരിശു ാ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

uയിർ ിക്കു വനും, aവർക്കു നിതയ്ാശവ്ാസം
കർ ാേവ, നിെ
ǌ ൾ ആരാധിക്കുകയും
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും പിതാവും
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.

സമൂഹം: ആേ ൻ.

േബാധനഗാനം
(പുരുഷ ാർക്ക്)

(ബ്ഹദ്മിൻ യൗമീൻ ...)

കാർ ി: നാഥനണ
ിടുമ ിമനാളിൽ
കാരുണയ്െമഴും, വിധിയാൽ വാനവരാജയ്ം േനടും, മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂഹം: നാഥനണ

ിടു ...

കാർ ി: കറയ വനായ് ചിരമഹിമാവിൽ
മി ിവിള ം, മുഖെമാടു കലല്റവിെ ഴുേ ല്ക്കും, മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂഹം: നാഥനണ

ിടു ...

കാർ ി: വരിക നിനക്കായാദിമുതൽ ǌാൻ
കരുതിയരാജയ്ം, േനടുക നാഥനിൽ നി ിതു േകൾക്കും, മനുജനുഭാഗയ്ം.
സമൂഹം: നാഥനണ

ിടു ...
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( ീകൾക്ക്)

(യാദാഹുശാേവ....)

കാർ ി: മിശിഹാ കർ ാവിൻ, ദാസീ വിധിനാളിൽ
കാഹള സംഗീതം നിെ വിളിക്കെ
മ ലമറിയമണിെ
ാരു െവ ഹിമദയ്ുതിേയാെട.
സമൂഹം: മിശിഹാ കർ

ാവിൻ ...

കാർ ി: നിർ ലചരിതകളാം, സാറാ ഏലീശവ്ാ
മർ െയാടുംകൂെട കടശിയിലു ാനം നിതരാം കനിവാർ
കർ ാവഖിേലശൻ.
സമൂഹം: മിശിഹാ കർ

രുളെ

ാവിൻ ...

കാർ ി: മൃതിേയാർ ിനി നി ൾ, കദനം തുടരാെത
രക്ഷാ വചന ൾ േക നട ിടുവിൻ:
പുനരു ാനം വരുമേലല്ാ: മരണമുറക്കം താൻ.
സമൂഹം: മിശിഹാ കർ

ാവിൻ ...
സ ീർ

നം

(പുരുഷ ാർക്ക്)
ശുശ്രൂഷി: ൈദവേമ; eെ
uയിർ ിക്കു വേന, നിെ

സമൂഹം ര

പാപ ൾ കഴുകിക്കളയണേമ. മരി വെര
തിരുനാമ ിനു തി.

ഗണമായി തുടരു

(സ ീ. 51)

ൈദവേമ eെ പാപ ൾ കഴുകിക്കളയണേമ:
eെ െത കൾ തുട മാ ണേമ.
e െകാെ
ാൽ eെ പാപ ൾ ǌാനറിയു
ǌാൻ aവെയലല്ാം ക െകാ ിരിക്കു .
നിനെക്കതിരായി ǌാൻ പാപം െചയ്തുേപായി;
നിെ സ ിധിയിൽ ǌാൻ തി കൾ പ്രവർ ി .
eെ
eെ

പാപ ളിൽ നി മുഖം തിരി കളയണേമ:
കു
െളലല്ാം തുട മാ കയും െചയയ്ണേമ.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി:

:
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ശുശ്രൂഷി: ൈദവേമ, eെ പാപ ൾ കഴുകിക്കളയണേമ. മരി വെര
uയിർ ിക്കു വേന, നിെ തിരുനാമ ിനു
തി. പ്രാർ ിക്കാം;
നമുക്കു സമാധാനം.
( ീകൾക്ക്)
ശുശ്രൂഷി: കാ രുവി േതടിനടക്കു മാൻേപടെയേ ാെല കർ
നിെ ǌാൻ േതടിവിളിക്കു .

സമൂഹം ര

ഗണമായി തുടരു

സജീവനായ ൈദവെ
ǌാൻ eേ ാൾ eെ

ാേവ,

(സ ീ. 51)

ǌാൻ ദാഹിക്കു :
ൈദവെ
കാണും?

രാവും പകലും ǌാൻ ക ീരു കുടിക്കു :
e െകാെ
ാൽ നിെ ൈദവം eവിെട e
aവർ നിതയ്വും eെ പരിഹസിക്കു .
eെ ആ ാേവ, നീ e ിനു നിരാശെ ടു
നീ e ിനു വിഷാദി കല
?
നീ ൈദവ ിലാശ്രയിക്കുക.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

്

?

തി:

ശുശ്രൂഷി: കാ രുവി േതടിനടക്കു
മാൻേപടെയേ ാെല കർ
നിെ ǌാൻ േതടിവിളിക്കു .
മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, നിെ
തിരുനാമ ിനു
പ്രാർ ിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

ാേവ,
തി.

കാർ ി: സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശ
ാൽ ലാസറിെന uയിർ
ി കർ ാേവ, ആ ശ ം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുെട ദിവസ
ിൽ നിെ ദാസെന (ദാസിെയ) വിളിക്കുകയും നിെ വല
ഭാഗ
നിറു കയും െചയയ്െ . പാപ ൾ െപാറുക്കു വനും കരുണ
നിറ
വനും നീതിമാനുമായ വിധികർ ാേവ, ജീവെ യും മരണ
ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, മരി വെര നീ കരുണാപൂർവവ്ം ജീവി ിക്കണേമ.
ജീവിക്കു വെര ദയാപൂർവവ്ം പരിപാലിക്കണേമ, u ാനം പ്രതീക്ഷി
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മരണമട
വെര മഹിമേയാെട uയിർ ിക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ
ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്
ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർ ി: സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവം തെ നീതിമാ ാേരാടും
വിശു േരാടുംകൂെട uൽകൃ മായ uയിർ ം മഹനീയമായ നിതയ്
ജീവനും നല്കി സവ്ർ രാജയ്മാകു ഓർശല്േ യ്ക്ക് ഈ ആെള പ്രേവശി
ിക്കുമാറാകെ . ന ിൽ നി
േവർെപ േപായ മിശിഹായുെട മൗതി
കശരീര ിെല ഈ aംഗെ
aനുഗമിക്കുകയും, ഈ മൃതസം ാര
ിൽ സഹകരി ് ഈ ആെള ബഹുമാനിക്കയും െചയ്ത നി െളലല്ാ
വെരയും ൈദവം സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കുമാറാകെ . aവിടേ
കൃപ
നിര രം നി ളിൽ വസിക്കയും aവിടേ
കാരുണയ്ം നിതയ്ം
നി െള aനുഗമിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

eലല്ാവരും കുരിശുെതാ നമ രി പിരി

േപാകു

.

——————————————-

നാേളാ

്

മൃതസം ാര ിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ മരി യാളിെ ഭവന
ിൽെ
നട
കർ മാണിത്. നാളിെല (aേത
ദിവസംതെ
നടക്കു ) ഓ ് (പ്രാർഥന) e തിെ
ചുരുക്കേ രാണ്
നാേളാ ്.
വീ ിൽ
േപാകാൻ
സാധിക്കാ േ ാൾ പ ിയിൽെവ തെ iതു നട
.
oരു േമശേമൽ oരു പാത്ര ിൽ കുെറ aരിേയാ ജീരകേമാ
വ ിരിക്കണം. കാർ ികൻ ആ േമശയുെട aടുക്കൽെച
നി പ്രാർ നയാരംഭിക്കു .
കാർ ി: പിതാവിെ യും + പുത്രെ യും പരിശു ാ
ിൽ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ

ിക്കാം; നമുക്കു സമാധാനം.
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്
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കാർ ി: ദുഃഖിതെര ആശവ്സി ിക്കു വനും, ബലഹീനെര ശക്തിെ ടു
വനുമായ ൈദവേമ, ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. നിതയ്ാന
ിലു
പ്രതീക്ഷേയാടുകൂെട മരണം പ്രാപി ിരിക്കു ഈ സേഹാദ
രെ (സേഹാദരിയുെട) ആ ാവിനു നിതയ്ാശവ്ാസം പ്രദാനം െചയയ്
ണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരി
ശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർ ി: േയാവാറാശിെ പുത്രിെയ uയർ ി ് aയാെള ആശവ്സി ി
കർ ാേവ, പ്രിയെ വരുെട േവർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കു a
യുെട ഈ ദാസെരയും ആശവ്സി ിക്കണേമ. aവർ നിരാശരാകാതിരി
ക്കുവാൻ u ാന ിെ പ്രതീക്ഷയാൽ aവെര ൈധരയ്െ ടു ണേമ.
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

പ്രേബാധനഗാനം

(aെ ാരു ദിവസം)
കാർ ി: കരുണാനിധിയാം കർ ാേവ നിൻ, ദാസനു നൽകണ(ദാസിേക്കകണ-) മു തേമാഹന- / പറുദീസായിൽ, വിജയകിരീടം.
സമൂഹം: കരുണാനിധിയാം ...
കാർ ി: മാനവെരലല്ാമ ിമനാളിൽ / നിതയ്വിധിക്കയ്
വാനിലുയർ പറ വരുേ ാൾ, കനിയണെമ ിൽ.
സമൂഹം: കരുണാനിധിയാം ...
കാർ ി: വിജയം േനടിയ തനയർെക്കലല്ാം / ജയമുടി നൽകാനംബരവീഥിയിൽ നീയണയുേ ാൾ, കനിയണെമ ിൽ.
സമൂഹം: കരുണാനിധിയാം ...
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ

ിക്കാം; നമുക്കു സമാധാനം.
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കാർ ി: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ, a
സൃ ികൾക്കു
നൽകിയിരിക്കു െപാതുനിയമ ിനു വിേധയനായി (വിേധയയായി)
ǌ ളിൽനി പിരി
േപായിരിക്കു ഈ സേഹാദരെ (സേഹാ
ദരിയുെട) ആ ാവിെന സവ്ർഗരാജയ് ിേലക്കു സവ്ീകരിക്കണേമ.
ജീവിതകാല ് ഈ ആൾ െചയ്തി
കു
ൾെക്കലല്ാം മാ െകാടുക്കു
കയും, ഈ ആളുെട ആ ാവിെന കഴുകി വിശു ീകരിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. aവസാന വിധിദിവസ ിൽ ദു
ാർ നലല്വരിൽനി
േവർ
തിരിക്കെ ടുകയും ഓേരാരു രുെടയും പ്രവർ ികൾക്ക് aനുസരണ
മായ പ്രതിഫലം നൽകെ ടുകയും െചയയ്ുേ ാൾ ഈ ആളിേനാട് aനു
ക േതാ ണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർ ി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, സ ീർ ന ളും പ്രാർ നാഗീ
ത ളും ആലപി െകാ ് ഈ സം ാര കർ
ളിൽ സംബ ി
ൈവദികെരയും മ വിശവ്ാസികെളയും aനുഗ്രഹിക്കണേമ. മരി യാ
ളിെ കുടുംബാംഗ െളയും ബ മിത്ര െളയും ആശവ്സി ിക്കണേമ.
a യുെട കുരിശുമരണ ിെ യും u ാന ിെ യും ഫല ൾ
aവർ aനുഭവിക്കുമാറാകെ . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും,
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ, കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
സമാപന പ്രാർഥന

കാർ ി: കുരിശുമരണം വഴിയായി മരണെ
കീഴടക്കുകയും,
മനുഷയ്രുെട പാപ ൾക്കു പരിഹാരം േനടി aവെര സവ്ർഗ ിന്
aവകാശികളാക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാ നെ
സംരക്ഷിക്കെ .
പാപ ിനു മരി വരായി സവ്ർഗെ
ലക്ഷയ്മാക്കിെക്കാ
ജീവിക്കു
വാൻ aവിടു
നെ
സഹായിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും +
eേ ാഴും eേ യ്ക്കും
സമൂഹം: ആേ ൻ.

കരിക്കിൻെവ ം കാർ ികൻ െവ രി ് മൂ
മകനു നല്കു .
േ ഹ ിെ യും ഐകയ് ിെ യും പ്രതീകമായി മക്കെളലല്ാവരും
aടു ബ ക്കളും aതിൽനി പാനം െചയയ്ു .
eലല്ാവരും ൈകക്ക രി വാ
eടുക്കു .

ിയേശഷം aരിമണി (ജീരകം)

്
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പുലയടിയ

ിരം

ഹി പാര രയ് ിെല “പുലകുളി“യിൽ നി ൈക്ര വർ aനുക
രി ആചാരമാണ് പുലയടിയ ിരം. മരണവും മൃതസം ാരവും
വഴിവ
പ ദിവസെ
പുല (aശു ി) aക ാൻ പതി
െനാ ാം ദിവസം നട ിയിരു
ഔേദയ്ാഗിക കുളിയും
തുടർ
ബലിയർ ണവും ബ ക്കൾക്കും aയൽക്കാർക്കും
നൽകു
സസയ്ാഹാരംെകാ
സദയ്യുമാണിത്. iേ ാൾ
പതിെനാ ാം ദിവസ ിനു പകരം സൗകരയ്ാർ ം ദിവസം
കുറയ്ക്കാറു ്. പ്രാർ നയ്ക്കു േശഷം ൈവദികനിൽനി
സവ്ീകരി
ക്കു
പഴം ആദിപാപെ യും, മൂ ് െനയയ് ം പാപേമാചനം
നല്കു
സവ്ർഗീയ a െ യും സൂചി ിക്കു . േനർ യിടു
പണം ജീവകാരുണയ് പ്രവർ ന ൾക്ക് െചലവഴിക്കു .
oരു േമശേമൽ പാത്ര

ിൽ aരിേയാ ജീരകേമാ വ ിരിക്കണം.

കാർമി: പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ
ിൽ.

ാവിെ യും നാമ

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട പ്രസാദം ǌ
ളിൽ e ം വസിക്കുമാറാകെ . a യുെട കാരുണയ്ം ǌ ളുെട
പാപ ൾ കഴുകിക്കളയെ . uയിർ ിലു
പ്രതയ്ാശേയാെട മരണ
മട
ǌ ളുെട സേഹാദരനു (സേഹാദരിക്കു) നിതയ്ജീവിതം കല്പി
രുളണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

കാർമി: പാപികെള വിശു ീകരിക്കു വനും മരി വെര uയിർ ിക്കു
വനും പ്രവർ ികൾക്ക് aനുസരണമായി പ്രതിഫലം നല്കു വ
നുമായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട സേഹാദരെ (സേഹാദരിയുെട) പാപ
ൾക്കു മാ െകാടുക്കണേമ. ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

പുലയടിയ
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ിരം

പ്രേബാധന ഗാനം

(ലാെതക്േറലാക് ...)
കാർമി: നരനായുലകിൽ വ പിറ ാൽ / മൃതിതാന യ്ം
പരിപാവനമാമീശവ്രവിധിയാ- / െണാഴിവിലല്ാർക്കും.
സമൂഹം: നരനായുലകിൽ ...
കാർമി: തനയനിൽനി ം താതെന മരണം / ദൂെരയക ം
നിർദയെമാരുനാള യിൽനി ം / മകെനയക ം.

ജന

ളുെടേമൽ പനിനീർ തളിക്കു

.

സമൂഹം: നരനായുലകിൽ ...
കാർമി: ൈകകൾ ചലിക്കി, ലല്ധരമന ി- / ലല്ിനിെയാരുനാളും
ക കളിരുളും, കാതുകളടയും / കരിനിഴലുയരും.
സമൂഹം: നരനായുലകിൽ ...
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർഥിക്കാം, നമുക്കു സമാധാനം.

സമാപന പ്രാർഥന
കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.
ǌ ളുെട ബലികളും കാ കളും ൈകെക്കാ
മരി വരുെട പാപ
ൾക്കു െപാറുതി െകാടുക്കണേമ. നിഷ്ക്കള നായ ആേബലിെ യും
പുണയ്ചരിതനായ േനാഹിെ യും, a ിൽ വിശവ്ാസം aർ ി
aബ്രാഹ ിെ യും വിലേയറിയ കാ കൾേപാെല ǌ ളുെട eളിയ
കാ കളും a
സവ്ീകരിക്കണേമ. ഈ കുടുംബ ിെല aംഗ
ളുെടയും aവരുെട ബ മിത്രാദികളുെടയും പ്രാർഥനകൾ സവ്ീക
രി ് ഈ കുടുംബെ
aനുഗ്രഹിക്കുകയും, iവിെടനി
മരി
േപായ ... െ ആ ാവിനു നിതയ്ാശവ്ാസം നല്കുകയും െചയയ്ണേമ.
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

കരിക്കിൻെവ ം കാർ ികൻ െവ രി ് മൂ മകനു നല്കു .
േ ഹ ിെ യും ഐകയ് ിെ യും പ്രതീകമായി മക്കെളലല്ാവരും
aടു ബ ക്കളും aതിൽനി പാനം െചയയ്ു .
eലല്ാവരും കാ സമർ ി ് ൈകക്ക രി വാ
ണിേയാ ജീരകേമാ eടുക്കു .

ിയേശഷം aരിമ
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ചാ

ം (മ

)

ശ്രാ ം (പേരതർക്കുേവ ിയു
ബലിസമർ ണം) e
സം ത പദ ിൽനി ാണ് ചാ ം e വാക്ക് uൽഭവി
ത്. നാല്പെ ാ ിനും മരണവാർഷിക ിനും ചാ ം
നട ാറു ്. വാർഷിക ിന് 28 ദിവസം മു നട
ച
മാസപ്രകാരമു വാർഷിക ിനും ഈ പ്രാർ ന uപേയാഗി
ക്കു . മ e ാൽ പ്രാർഥന e ാണ് aർ ം.
വീ ിൽ േമശേമൽ കുരിശുരൂപം, ര വശ ം ക ി തിരി
കൾ, oരു പാത്ര ിൽ aരി aെലല് ിൽ ജീരകം e ിവ
വ ിരിക്കണം.
കാർമി: ഈ ഭവന

ിനും iതിൽ വസിക്കു

വർക്കും സമാധാനം.

സമൂഹം: ആേ ൻ
ശുശ്രൂഷി: മരി വെര uയിർ ിക്കു വേന, a
തി. പ്രാർഥിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

യുെട തിരുനാമ

ിനു

കാർമി: നീതിമാ ാരായ വിശവ്ാസികളിലും പരിശു രായ പൂർവപിതാ
ക്ക ാരിലും, aതയ് ം സ
നായി aവെര ആശീർവദി ൈദവേമ,
ഈ ഭവനെ യും iതിൽ വസിക്കു വെരയും aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
iവിെടനി ് a യ്യാത്ര പറ
പിരി
േപായവർക്കു നിതയ്ാ
ന ം കല്പി രുളണേമ. പൂർവപിതാവായ aബ്രാഹ ിെ യും നീതിമാ
നായ േജാബിെ യും ഭവന ൾേപാെല iതും ഐശവ്രയ്പൂർണമായി
ീരെ . ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർമി: സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട / നിെ നമി പുക
.
സമൂഹം: മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ

ിക്കാം, നമുക്കു സമാധാനം.

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

ചാ
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കാർമി: aനാദിയായ ൈദവേമ, u തനായ രാജാേവ, a
ǌ
ളുെട ശരീര െള uയിർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനു
മാകു . a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കയും പുകഴ് കയും െചയയ്ു .
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും, പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േവദപു കപാരായണം
വായിക്കു യാൾ: മക്കബായക്കാരുെട പു ക

(കാർമികനു േനെര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ിൽനി

്) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

വായന.

(12: 39-46)

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

വായിക്കു യാൾ: യു
ിൽ മരി വരുെട ശരീര െളടു ് aവരുെട
ചാർ ക്കാെര aടക്കിയിരു
കലല്റകളിൽ െ
സം രിക്കാൻ
േവ ി മക്കബായക്കാർ പിേ ദിവസം യൂദാസിെ പക്കേലക്കു െച .
e ാൽ വധിക്കെ വരുെട വ
ൾക്കു ിൽ െജമനിയായിെല
വിഗ്രഹ ൾക്ക് aർ ിക്കെ
ബലിവ ക്കൾ aവർ കെ
ി.
a െനയു വ ക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക യഹൂദ നിയമപ്രകാരം കു കരമാ
യിരു . a െന oരു കു ം െചയ്തതുെകാ ാണ് aവർ വധിക്കെ
െത ് aേ ാൾ aവർക്കു മനസിലായി. നിഗൂഢകാരയ് ൾ െവളിെ
ടു
നീതിമാനായ ൈദവെ
aവെരലല്ാവരും തി . aന രം
യു
ിൽ മരി വരുെട പാപ ൾക്കു െപാറുതി െകാടുക്കണേമ e ്
aവർ ൈദവേ ാടു പ്രാർഥി . പി ീട് യു വീരനായ യൂദാസ്
uപേദശരൂപ ിൽ aവേരാട് i െന പറ
: "iവരുെട പാപം
മൂലം e ാണു സംഭവി െത നി ൾതെ േനരി ക കഴി
.
aതിനാൽ പാപം െചയയ്ാതിരിക്കാൻ ശ്ര ി െകാ വിൻ."
aതിനുേശഷം aേ ഹം oരു പണ ിരിവു നട ി. പ ീരായിരം
ദ്രാക്മാ പിരി
കി ി. മർ വരുെട പാപ ൾക്കുേവ ി പരിഹാരബ
ലിയർ ിക്കുവാൻ ആ സംഖയ് aേ ഹം െജറുസലേ ക്ക് aയ െകാ
ടു . u ാന ിലു പ്രതീക്ഷയാണ് aതു െചയയ്ുവാൻ aേ ഹെ
േപ്രരി ി ത്. മരി വർ വീ ം uയിർക്കുെമ
പ്രതിക്ഷ iലല്ായിരു
െവ ിൽ aവർക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കു തു വയ്ർ വും നി ലവു
മായി aേ ഹം കരുതുമായിരു .
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സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു ശ്ര ാപൂർവംനി

പരിശു

കാർമി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

തി.

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

കാർമി: വിശു േയാഹ ാൻ aറിയി
ഹായുെട പരിശു സുവിേശഷം.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവിനു

ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാമിശി

(5: 24-29)

തി.

കാർമി: ഈേശാ aരുളിെ യ്തു: eെ വചനം േകൾക്കുകയും, eെ
aയ വെന വിശവ്സിക്കുകയും െചയയ്ു വനു നിതയ്ജീവനു ് e
ǌാൻ സതയ്മായി നി േളാടു പറയു . aവൻ വിധിക്കു വിേധയനാവു
കയിലല്. മരണ ിൽനി ് aവൻ ജീവനിേലക്കു പ്രേവശി കഴി
ി
രിക്കു .
സതയ്മായി ǌാൻ നി േളാടു പറയു , മരി വർ ൈദവപുത്രെ
ശ ം േകൾക്കുകയും, aതു േകൾക്കു വർ ജീവിക്കുകയും െചയയ്ു
സമയം aടു ിരിക്കു . aലല്, aതു വ കഴി
. eെ
ാൽ
ജീവെ uറവിടമായ പിതാവു തെ പുത്രെനയും ജീവെ uറവിടമാക്കി
യിരിക്കു . മനുഷയ്പുത്രനായതുെകാ ് വിധികർ ാവിനു
aധി
കാരവും aവനു െകാടു ിരിക്കു .
നി ൾ iതിൽ വി യിക്ക ാ. e െകാെ
ാൽ കലല്റയിലു
വർ aവെ ശ ം േകൾക്കു സമയം വരു . aേ ാൾ ന െച
യ്തവർ ജീവെ uയിർ ിനും തി െചയ്തവർ വിധിയുെട uയിർ ിനുമായി
പുറ വരും.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

സമൂഹപ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി:
നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂെട
നി / മരി േപായ ന െട സേഹാദരെ (സേഹാദരിയുെട) ആ ാ
വിനു / നിതയ്ഭാഗയ്ം കല്പി രുളാൻ ൈദവേ ാടു പ്രാർഥിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: aന മായ േ ഹ ാൽ ഈ ആെള സൃ ിക്കുകയും / aതു
ലയ്മായ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ / ശിക്ഷകളിൽ
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ം (മ

)

നിെ ലല്ാം േമാചനം നല്കി / ഈ ആളിെ ആ ാവിെന സവ്ർഗരാജയ്
ിേലക്കു സവ്ീകരിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി:
ജീവിതകാല
െചയ്തി
സൽകൃതയ് ളും ദാനധർമ
ളും / പ്രാർഥനകളും ജീവകാരുണയ്പ്രവർ ന ളും പരിഗണി ് /
ഈ ആളിെ ശിക്ഷകെളലല്ാം iള െകാടുക്കണെമ ് / a േയാടു
ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി:
"നീ i ് eേ ാടുകൂെട പറുദീസായിൽ പ്രേവശിക്കു"
െമ / നലല് ക േനാടു aരുളിെ യ്ത കർ ാേവ / ഈ ആ ാവിെ
കറകെളലല്ാം കഴുകി വിശു ീകരിക്കണെമ ് / a േയാടു ǌ ൾ
പ്രാർഥിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: a തകരമായ u ാനംവഴി മനുഷയ്വർഗെ
ആന ി
ി േലാകരക്ഷകനായ കർ ാേവ / a യുെട മഹതവ് ിെ
പ്രഭയാൽ / ഈ ആ ാവിെന പ്രകാശി ിക്കണെമ ് a േയാടു
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർ

ന േകൾക്കണേമ.

കാർമി: ജീവിതകാല
ǌ ളുെട ആലംബവും / മരണേശഷം ǌ
ളുെട ആന വുമായ ൈദവേമ / a ് ആകാശ ിലും ഭൂമിയിലും ആരാ
ധയ്നാകു . ǌ ളിൽനി
േവർെപ േപായ പ്രിയെ
സേഹാ
ദരെ (സേഹാദരിയുെട) ആ ാവിനു / നിതയ്ഭാഗയ്ം കല്പി രുളണേമ.
ജീവെ യും മരണ ിെ യും നാഥനും / പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
പ്രേബാധനഗാനം

(aെ ാരു ദിവസം)
കാർമി: മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ
മരണ ിൽ നീ പുനരു ാനം
പകരു േലല്ാ, വാ ീടുേ ൻ.
സമൂഹം: മനുജനു ജ ം ...
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കാർമി: ഓഴുകി വരു വാനവഗാനം
പൂഴിയിൽനി ം മൃതരുണരു
നിതയ്വിരു ിൻ പുലരിവരു .
സമൂഹം: മനുജനു ജ ം ...
കാർമി: പുരുേമാഹനമ ലരിയിൽ നാഥാ
പൂ തിരണിയും സുകൃതികേളാെട
നാകം േചരാൻ വരമരുേളണം.
സമൂഹം: മനുജനു ജ ം ...

സമാപന പ്രാർ

ന

കാർമി: േ ഹസ
നായ ൈദവേമ, ഈ കുടുംബ ിൽനി
മരി
േപായ ... െ ഓർമയാചരിക്കു ǌ െള കാരുണയ്പൂർവം തൃക്കൺ
പാർക്കണേമ. ǌ ളുെട പ്രാർഥന സവ്ീകരി ് aേ ഹ ിനു േമാചനം
നല്കുകയും, aേ ഹ ിെ
ബ മിത്ര െള ആശവ്സി ിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ സംബ ി ് aേ ഹ ിനു
േവ ി പ്രാർ ിക്കു eലല്ാവെരയും സമൃ മായി aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

കരിക്ക് uെ
ിൽ, കരിക്കിൻെവ ം കാർ ികൻ െവ രി ്
മൂ
മകനു നല്കു . േ ഹ ിെ യും ഐകയ് ിെ യും പ്രതീക
മായി മക്കെളലല്ാവരും aടു
ബ ക്കളും aതിൽനി
പാനം
െചയയ്ു . നാേളാ ിനും പുലയടിയ ിര ിനും നാല്പെ ാ ിനു
മാണ് കരിക്ക് നിർബ മായും uപേയാഗിക്കാറു ത്.
പ്രാർ നയ്ക്കു
ആദിപാപെ
a െ യും
പ്രവർ ന

േശഷം ൈവദികനിൽനി
സവ്ീകരിക്കു
പഴം
യും, മൂ ് െനയയ് ം പാപേമാചനം നല്കു സവ്ർഗീയ
സൂചി ിക്കു . േനർ യിടു പണം ജീവകാരുണയ്
ൾക്ക് െചലവഴിക്കു .

eലല്ാവരും കാ
സമർ ി
aരിേയാ ജീരകേമാ eടുക്കു .

ൈകക്ക രി

വാ

ിയേശഷം
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u ിയീേശായുെട രൂപം aൾ ാരയിൽ സുവിേശഷഗ്ര ം
വയ്ക്കു
ാന വ ് വിരിയി മറ ിരിക്കണം. തീയുഴൽ യുെ
ിൽ ൈദവാലയ ിനു െവളിയിൽ പ്രധാന കവാട ിനു മു ിൽ
ത്രിേകാണാകൃതിയിൽ വിറകുെകാ ികൾെവ ് മൂ
േകാണുക
ളിൽ തീ െകാളു
തിന് സൗകരയ്ം െചയ്തിരിക്കണം.

പ്രേവശനഗീതം

(രീതി: പുലരിയിൽ നിദ്രയുണർ േ

...)

വ ണയു ൈദവസുതൻ, മ ിനു ശാ ി പകർ ിടുവാൻ
നീതി െകാളു ാനീയുലകിൽ, വാനവ ധർ ം
ാപിക്കാൻ.
നിതയ്പിതാവിൻ തനയനിതാ, മർതയ്കുല ിനു സ ാനം
തെ പ്രവാചകർ വഴിയായി, മുേ യരുളി തിരുവചനം.
കാല ികവിൽ സകേലശൻ, പുത്രൻ വഴിയായ് െമാഴിയരുളീ
പാപകട ൾ നീക്കിടുവാൻ, രക്ഷകനി പിറ േലല്ാ.
മഹിമകൾ നിറയും സവ്ർഗ ിൽ, നി പിറ ൈദവസുതൻ
വചനം മാംസമണി
േലല്ാ, മാനവനിരയിൽ പാർ ിടുവാൻ.
ആ ിടയ ാർ വാ കയായ്, െബത്േലം പുലരിയിൽ തിരുസുതെന
കീർ ിക്കാമാ ിരുനാമം, പാർ ലമതിൽ നാെമ ാളും.

(aെലല് ിൽ)
ൈദവം പിറക്കു , മനുഷയ്നായ് െബത്ലേഹമിൽ
മ
െപയയ്ു മലർമടക്കിൽ, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്
മ ിലും വി ിലും മ ഹാസം െപയയ്ും,
മധുര മേനാഹര ഗാനം, (2)
ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, (2)
ൈദവം പിറക്കു ............
പാതിരാവിൽ മ ി ധീരനായ്, പാരിെ നാഥൻ പിറക്കുകയായ് (2)
പാടിയാർ , വീണ മീ , / ൈദവ ിൻ ദാസെര o േചരൂ (2)
ൈദവം പിറക്കു ...
പകേലാനു മു പിതാവിെ ഹൃ ിെല,
ത്രീേയക സൂനുവാം uദയ സൂരയ്ൻ (2)
പ്രാഭവ പൂർ നായ് uയരു ിതാ / പ്രതാപ േമാടിേ

ശുനാഥൻ (2)
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ൈദവം പിറക്കു
ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ് (4)

.........

(“aതയ്ു ത ളിൽ ൈദവ
ിലല്.)
കാർ ി: (ഗാനം)

ിനു

തി ...“ iവിെട ആലപിക്കു

സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

സമൂഹം: (ര ഗണമായി തുടരു ).
സവ്ർ
ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല മഹിമാവാൽ
ഭൂസവ്ർ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.
വാനവ മാനവ വൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട aന കാരുണയ്െ
ǌ ൾ വാ
. ൈദവമായിരു ി ം തെ
െ
ശൂനയ്നാക്കി,
ദാസെ രൂപം സവ്ീകരി മിശിഹാ, സേ ാഷ ിെ യും സമാധാന
ിെ യും ൈചതനയ്ംെകാ ് നെ
നിറയ്ക്കെ . പുൽക്കൂ ിൽ aവ
തീർ നായ മിശിഹാെയ, പൂർ
ൈദവവും പൂർ
മനുഷയ്നുമായി
സവ്ീകരി ് നമുക്കാരാധിക്കാം. ഈ വിശു രഹസയ് ൾ ഭക്തിേയാെട
പരികർ ം െചയ്ത്, പരിത്രാണ ിെ ഫല ൾക്ക് aർഹരാകുവാൻ,
aവിടു ് നെ സഹായിക്കെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു
മായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
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സമൂഹം: ആേ ൻ

സ ീർ
(രീതി: കർ

നം 97 ഗാനം

ാേവ മമ രാജാേവ)

കർ ാെവ ം വാഴു , നിതയ്ം ഭൂമിക്കാേമാദം
ആന
ിൽ മുഴുകെ , ദവ്ീപ സമൂഹവുമനവരതം.
പാർ ലമാെക ഭരി ീടും, കർ ാവിൻ തിരുസ ിധിയിൽ
െമഴുകായുരുകിെയാലിക്കു , െകാടുമുടിേയ ം ൈശല ൾ.
നി ലമാകും തൻ നീതി, uദ്േഘാഷിക്കു ാകാശം.
ജനതകെളലല്ാ-മവിടുെ , മഹിമകൾ ക നമിക്കു .
കർ ാേവ, നീ aഖിലാ ം, കാ ിടുമധിപൻ തയ്ർഹൻ
eലല്ാ േദവഗണ ളിലും, വലല്ഭ-നു തനേലല്ാ നീ.
നീതിയിൽ വാഴും മാനവേര, േമാദി ീടുക കർ ാവിൽ
ന ിേയാടാ തിരുനാമെ , e ം വാ ി നമി ിടുവിൻ.
താതനുമതുേപാ-ലാ ജനും, റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതല്െക്ക തുേപാെല, ആേ ൻ ആേ -നനവരതം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട ഭയഭക്തിജനകമായ പീഠ
ിെ യും u തമായ േത്രാേണാസിെ യും aലംകൃതവും തയ്ർഹവു
മായ സിംഹാസന ിെ യും മു ാെക a യുെട ശുശ്രൂഷകരായ
േക്രാേവ ാർ iടവിടാെത
തിക്കുകയും സ്രാേ
ാർ പരിശു ൻ
e ് നിര രം uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . aവേരാടു േചർ ്
ǌ ളും aേ യ്ക്ക് ഭയഭക്തികേളാെട തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ
വുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

മദ്ബഹഗീതം (ഐ

ികം)

(രീതി: പുലരിയിൽ നിദ്രയുണർ േ

)

ൈപതേല, aനാദിയിേല നിനക്കു ǌാൻ ജ ം നല്കി
വി ിൻ മഹിമയിൽ നി ലകിൽ, വ പിറ തിരുവചനം
േഗാചരനലല്ല്ാ വനിവിെട, മാനവ രൂപം ൈകെക്കാ .
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aതയ്ു തമാം സവ്ർ
ിൽ, വാഴും ദൂതേരാെടാ
തി െചയ്ത െയ സാേമാദം, വാ ി ാടി വണ

ിവരും
.

iടയരുെമാ ിവർ പാടു , ഭൂവിനു ശാ ിഭവിക്കെ
കരുണ െപാഴിക്കുക ǌ ളിൽ നീ, കനയ്ാതനയാ, നീ ശരണം.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ.

തി,

സർവവ്ചരാചര രക്ഷകേന, മാനവനായ് നീ കനിേവാെട
aതിനാൽ ഭൂതലമഖിലം നിൻ, മഹിമ നിറ
കവി

േലല്ാ.

രക്ഷകനാഥാ, ധരണിയിതിൽ, പാവനമാം നിൻ സല്ീവായാൽ
മാനവെരാ ായ് േചരുകയിൽ, aജഗണമായി, തിരുസഭയായ്.
വാനവഗണവും മാനവരും, ആന
ാൽ നിറയു
സൃ ികെളാ ായ് തിരുനാമം, uദ്േഘാഷി
തിപാടി.

(തീയുഴൽ uെ
ിൽ ശുശ്രൂഷി തീയുഴൽ യ്ക്കു
െകാ വരു . കാർ ികൻ താെഴവരു
പ്രാർ
ആശീർവവ്ദിക്കു .)

കു രുക്കം
ന െചാലല്ി

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട ഏകജാതെ തിരു
ിറവി ആേഘാഷിക്കു
ǌ ൾ സമർ ിക്കു
ഈ സുഗ
ദ്രവയ്ം + ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. a യുെട തിരുക്കുമാരെ മനുഷയ്ാ
വതാരഫല ൾ ǌ ളിൽ സമൃ മാകുവാൻ കൃപെചയയ്ണേമ. സക
ല ിെ യും നാഥാ, eേ യ്ക്കും.

(ശുശ്രൂഷികൾ ധൂപകലശവും കു രുക്കവും െകാ വരു .
കാർ ികൻ ധൂപകലശ ിൽ കു രുക്കമി ് താെഴവരു
പ്രാർ നെചാലല്ി ആശീർവവ്ദിക്കു .)
കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട േ ഹ ിെ
പരിമളം ǌ ളിൽ വീശുകയും a യുെട സതയ് ിെ
ാനം
ǌ ളുെട ആ ാക്കെള പ്രകാശി ിക്കുകയും െചയയ്ുേ ാൾ സവ്ർ
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ിൽനി പ്രതയ്ക്ഷനാകു a യുെട തിരുക്കുമാരെന സവ്ീകരിക്കു
വാൻ ǌ ൾക്ക് iടയാകെ . സകല സൗഭാഗയ് ളും ന കളും
നിറ
് മുടിചൂടി നില്ക്കു
സഭയിൽ നിര രം a െയ
തിക്കു
വാനും മഹതവ്െ ടു വാനും ǌ ൾ േയാഗയ്രാകെ . e െകാെ
ാൽ a ് eലല്ാ ിെ യും സൃ ാവാകു . സകല ിെ യും നാഥാ
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

മദുബഹയുെട വിരിനീക്കു . ശുശ്രൂഷി മദുബഹയിൽ പ്രേവശി ് ധൂപി
ക്കു . eലല്ല്ാവരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി
് ശിര
നമിക്കു .

ഗാനം

(കാേനാനാ) ൈദവവചനം മാംസം ധരി ് മനുഷയ്രുെട iടയിൽ വസി .
സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ, നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട, നിെ നമി പുക
.
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ, മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി,
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

(കാർ ികൻ ജന

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

ൾക്കുേനെര തിരി

്)

കാർ ി: eെ കർ ാേവ നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
uയർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു തിയും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, സർവവ്രുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, സർേവവ്ശവ്രെന വാ ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു പരിശു നും തയ്
ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട സവ്ഭാവ
ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനുഗ്രഹിക്കു
കയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വായനകൾ
o ാം വായന

വായിക്കു

ആൾ: ഏശയയ്ായുെട പു ക

വായന.
(7:10-16; 9:1-3, 6-7)
്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

(കാർ ികനു േനെര തിരി
കാർ ി: ൈദവം + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(വായന കഴിയുേ ാൾ)

സമൂഹം: ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ര
വായിക്കു

തി.

ാം വായന

ആൾ: മിഖായുെട പു ക

വായന.
(4:1-3; 5:2-5, 8-9)
്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

(കാർ ികനു േനെര തിരി
കാർ ി: ൈദവം + നിെ

ിൽ നി

ിൽ നി

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(വായന കഴിയുേ ാൾ)

സമൂഹം: ൈദവമായ കർ

ാവിനു

പ്രകീർ

തി.

നം

(രീതി: aംബരമനവരതം ...)
കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

സമൂഹം: ആ ീയതയാൽ മധുരിതമാം, ഗീതികളാെല മിശിഹാതൻ
തിരു ജനനെ
കീർ ിക്കാം, ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടീടാം,
വാ ീടാം നിതയ്ം തിരുനാമം.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലു-മൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ആ

ീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

ി വിള

.
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കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ആ

, മഹിമകൾ പാടു

, താണു വണ
തിയു

ാകെ .

ീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല iെ ാഴുെമേ ാഴും eേ
സമൂഹം: ആ

.

ീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

കാർ ി: നിതയ് പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ആ

ിരുനാൾ

ക്കും ആേ ൻ.

ീയതയാൽ മധുരിതമാം ...

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ര ൾക്കു പകരിക്കു േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േലഖനം
വായിക്കു ആൾ: സേഹാദരേര, വി. പൗേലാസ് ശല്ീഹാ ഗലാ
ക്കാർെക്കഴുതിയ േലഖനം. (3:15-4:6).
(കാർ ികനു േനെര തിരി
്) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(oരു ശുശ്രൂഷി ക ി തിരിയുമായി സമീപ
(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ിയ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

നില്ക്കു

).

തി.

ഹേലല്ലുയ്യാഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
കർ ാവരുൾ െചെയ്തേ ാേടവം നീയേലല്ാ മമ വ ലപുത്രൻ.
ǌാനിേ കി നിനക്കായ് ജ ം, േചാദിക്കുക നീെയേ ാെട ം.
ധരയുെടയതിരുകൾ നിൻ കീഴാകും ജനതകളഖിലം നി വകാശം.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ .
ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു, മായി ഭവി ീടെ , ആേ ൻ.
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
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(ഗാനസമയ

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

(സുവിേശഷ
നട
.)

വായനയുെട

ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

സമയ

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

ശുശ്രൂഷി
്

സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു
ക ി
തിരികളുമായി കാർ ികെ
സഹായി മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
കാർ ി: വിശു
ലൂക്കാ (2:1-10) aറിയി
മിശിഹായുെട പരിശു സുവിേശഷം.
സമൂഹം: ന െട കർ

പരിശു

ധൂപാർ ന

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

.

ര
ശുശ്രൂഷികൾ
iരുവശവും നില്ക്കു .
).

ന െട കർ

ാവീേശാ

തി.

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി.

(കാർ ികൻ u ീേശായുെട രൂപ ിെ വിരി മാ
. മണിയടി
ക്കു . eലല്ാവരും മു കു ി താെഴെകാടു ിരിക്കു പാ പാടു .
കാർ ികൻ രൂപം ധൂപിക്കു .)

ഗാനം

(രീതി: പുലരിയിൽ നിദ്രയുണർ േ

...)

ആ ിടയ ാർ െമാഴിയുകയായ്: േപാകാം െബെസല്ം നഗര ിൽ
കാണാം, വാനവ ദൂത ാർ, െചാ മഹാ ത മി ിവിെട.
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േപാകുകയായവരതിേവഗം, ക ൈദവകുമാരകെന
േകവലെമാരു െചറു പുൽക്കൂ ിൽ; ജനനിയു മരികിൽ യൗേസ ം.
aറിയിക്കുകയായവെരലല്ാം, a ത സംഭവെമാെ ാ ായ്
aഖിലെരയും, തി ഗീതികളാൽ, aതുല മേഹശെന വാ കയായ്.
ഏ പറ
നമിക്കു , ǌ ൾ മിശിഹാ കർ ാേവ,
ൈദവികസ യുമതുേപാെല, മാനുഷസ യുെമാ
ിൽ.

(eലല്ാവരും eഴുേ ൽക്കു

)

--------- തീയുഴൽ iെലല് ിൽ --------

(ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു തമാം സവ്ർേലല്ാക ിൽ
സർേവവ്ശനു തി ഗീതം. (3).
സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

(കാർ ികൻ u
ആരംഭിക്കു ).

ം മർ

യ്നു ശാ

ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ

ീേശായുെട രൂപം വഹി െകാ

--------- തീയുഴൽ uെ

ക്കും. (3).

് പ്രദക്ഷിണം

ിൽ --------

വി
ാപനം: a കാര ിൽ വസി ിരു മനുഷയ്ർക്ക് പ്രകാശമാ
യി ാണ്, മിശിഹാ േലാക ിൽ aവതരി ത്. പഴയ നിയമ ിൽ
eരിയു മുൾ ടർ ിൽ പ്രതയ്ക്ഷനായി, ൈദവം േമാശെയ വിേമാചന
ിെ സദവ്ാർ
aറിയി . രക്ഷകെ ആഗമനം eലല്ാ ബ ന
ളിൽനി ം മനുഷയ്വംശെ
േമാചി ിക്കു തിനു േവ ിയായിരു .
മനുഷയ്െര ത ിൽ
ിലും ൈദവവുമായും aനുര
ി ിക്കു മധയ്
നാണ് മിശിഹാ. പാപാ കാരെ
iലല്ാതാക്കു പ്രകാശമായി
ാണ് aവിടു ് െബത്ലേഹമിൽ ജനി െത
സതയ്മാണ് തീയു
ഴൽ ശുശ്രൂഷയിലൂെട സഭ നെ aനു രി ിക്കു ത്. നമുക്ക് തീയു
ഴൽ യ്ക്കായി സ മാക്കിയിരിക്കു
ലേ യ്ക്കു േപാകാം.

(കാർ ികൻ u ീേശായുെട രൂപം വഹി െകാ ് തീയുഴൽ
യ്ക്കായി oരുക്കിയിരിക്കു
ലേ യ്ക്കു േപാകു . ത മയം
താെഴക്കാണു ഗീതം ആലപിക്കു .)
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ഗാനം

(രീതി: aവനീപതിയാം ...)
ആരാധിക്കാം ൈദവകുമാരാ, / ആദിപിതാവിൻ വ
ആദിമുതൽേക്ക വിനയാനവ്ിതനായ് /
ത ിൽ മറ
താതനുസമനും ത
വാ ാമ

െട സ

ാ- /

ലപുത്രാ!
വസിെ ാരു നാഥാ!

ായയുമാകും ൈദവകുമാരാ,

െയ നിതയ്ം താവക / േ ഹമഹ

വ്ം കീർ

ി ീടാം.

തിരുവചനം നീ ദാസനു സമനായ് / ശൂനയ്തയാക്കീ സവ്യേമ മ
തനയൻ വഴിയായ് നേ ാെട
iടയെരാെടാ ം ǌ

ളുമേ

ിൽ!

ം / സംഭാഷിക്കും താതെന വാ ാം.
- / ക്കർ ിക്കെ കാ കെളലല്ാം.

2

(രീതി: പുലരിയിൽ നിദ്ര ...)
ആരാധിക്കാം സ ിധിയിൽ / ആദി പിതാവിൻ പ്രിയസൂേനാ,
താതനില വസി േലല്ാ / ആദിമുതൽേക്ക വിനയെമാേട.
താതനു സമനാണെ
ം / സ യിെലാ ാണതുേപാെല,
വാ ാമ െയ സാേമാദം / േ ഹമഹ വ്ം കീർ ിക്കാം.
ദാസനു സമനായ്- ീർ നീ / മാനവ രൂപെമടുക്കുകയാൽ,
പുത്രൻ വഴിയായ് ഭാഷി / നരേരാെട ം സകേലശൻ.
iടയെരാെടാ ം പുൽക്കൂടിലിൽ / ǌ ളുമ െയ വാ െ
ാനികെളാ ം കാൽ ാരിൽ / തിരുമുക്കാ -യണയ്ക്കെ .

(തീയുഴൽ യ്ക്കായ് oരുക്കിയ

ല

്e

ിയേശഷം)

കാർ ി: eരിയു
മുൾ ടർ ിൽ േമാശയ്ക്കു പ്രതയ്ക്ഷനായ ൈദവേമ,
പാപമാലിനയ് ളിൽനി ് ǌ െള ശു ീകരിക്കണേമ. കാല ിെ
പൂർ തയിൽ, േലാക ിെ പ്രകാശമായി കനയ്കയിൽനി ് ജാത
നായ a യുെട തിരുക്കുമാരെ
ജനന ിരുനാളിൽ സേ ാഷി
ക്കു
ǌ െള പ്രകാശ ിെ
മാർ
ിലൂെട നയിക്കണേമ.
നിതയ്പ്രകാശമായ a യുെട പ്രമാണ ളിൽ വയ്ാപരിക്കുവാനും ഭൂമി
യുെട u ം േലാക ിെ പ്രകാശവുമായി ജീവിക്കുവാനും ǌ െള
സഹായിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
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സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ മൂ
േകാണുകളിലും തീ െകാളു
. തീ െകാളു
ഓേരാ പ്രാവശയ്വും താെഴക്കാണു ഗാനം ആലപിക്കു ).
(ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു തമാം സവ്ർേലല്ാക ിൽ
സർേവവ്ശനു തിഗീതം. (3).
സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർ

കാർ ി: (ആശീർവവ്ദി

കു രുക്ക ിെ ഏതാനും തരികൾ തീയിൽ
). കർ ാവായ മിശിഹാേയ, ǌ ൾ സമർ ി

i െകാ

െചാലല്ു

യ്നു ശാ

ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

ക്കും. (3).

ക്കു
ഈ ധൂപം നിെ
പക്കേലക്കുയരെ . iതു നി ിൽനി
കൃപയും aനുഗ്രഹവും സമൃ മായി ലഭിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കു കാരണമാ
കുകയും െചയയ്െ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ u ീേശായുെട രൂപം വഹി െകാ ് a ിെയ മൂ
പ്രാവശയ്ം വലം വയ്ക്കു . തുടർ
ശുശ്രൂഷികളും ജന ളും കു
രുക്കം തീയിലിടു . eലല്ാവരും പ്രദക്ഷിണമായി ൈദവാലയ ി
േലയ്ക്കു േപാകു .)
പ്രദക്ഷിണ ഗീത

ൾ

1
u ി പിറ െബസല്െഹമിൽ, വ നമരുളാൻ വ ിടുവിൻ
നിർ ല േമാദമലിെ
ാഴുകും, മംഗളഗാനം പാടിടുവിൻ.
u ി പിറ ...
പാതിരാവിൻ പനിനീരിൽ, പൂനിലാവിൻ പു
നീല വാനിെല സുരദീപം, താണിറ ി വരു
u ി പിറ ...

ിരിയിൽ
ലകിൽ.

വി ിലീശനു കീർ നവും, മ ിൽ മാനവനാശകളും
േനർ വാനവ ദൂത ാർ, േചർ ഗീതികൾ പാടു .
u ി പിറ ...
നവയ് താരമുദിക്കു , നവയ്കാ ി പരക്കു
നാഥനർ ന െചയ്തിടുവാൻ, നാടുവാഴികളണയു
u ി പിറ ...

.
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രായ് നരരക്ഷകെന, കാ കാ
കഴിക്കുേ ാൾ
ല ിനു പൂംപുളകം, ചാർ ിെയ ിയ സേ ശം.
u ി പിറ ...
2

ശാ രാത്രി തിരുരാത്രി / പുൽക്കുടിലിൽ പൂെ ാരു രാത്രി
വി ിെല താരകൾ ദൂതുമായിറ ിയ / മ ിൻ സമാധാന രാത്രി
u ി പിറ u ിേയശു പിറ .
ശാ രാത്രി ...
ദാവീദിൻ പ ണം േപാെല / പാതകൾ ǌ ളല രി
വീ
പകരു മ
ിൽ മു ി / e ം മന കൾ പാടി
u ി പിറ ... u ിേയശു പിറ (2)
ശാ രാത്രി ...
കു ിരിക്ക ാെലഴുതി / സേ ശഗീത ിൻ പൂവിടർ ി
ദൂെരനി ായിരമഴകിൻ ൈകകൾ / ആശംസകൾ പാടി
u ി പിറ ... u ിേയശു പിറ
ശാ രാത്രി ...
3
സവ്ർഗകവാടം തുറ / i ൈദവം മനുഷയ്നായ് വ (2)
കനയ്കേമരിതൻ ഓമന പുത്രനായ് / േബദ് ലേഹമിൽ പിറ (2)
u ിപിറ േയശുപിറ (2)
സവ്ർഗ....(1)
aതയ്ു ത ളിൽ ആ മഹതവ്ം / ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാ ി (2)
േച ിൽ കിട താം നേ / േകാരിെയടുക്കുവാനായി (2)
സവ്ർഗസൗഭാഗയ്ം െവടി
് / കാലിെതാഴു ിൽ പിറ (2)
aതയ്ു

ത

ളിൽ ആ മഹതവ്ം / ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാ

മാലാഖമാരുെട വൃ ം / വാന
ഗാനം മുഴക്കി (2)
i ഭൂവിൽ നമുക്കായ് / ഓമന കു
പിറ (2)
aതയ്ു ത ളിൽ ആ മഹതവ്ം / ഭൂമിയിൽ മർതയ്നുശാ
വാനിലുദിെ ാരു താരം / പാതകർേക്കകി െവളി ം (2)
പാതെതളി നയി / േബദ് ലേഹം പുൽക്കൂ ിൽ (2)

ി (2)
ലലല
ി (2)
ലലല
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സവ്ർഗം (2) കനയ്ക (2) u ി
സവ്ർഗ (1) aതയ്ു (2)

(പ്രദക്ഷിണ ിെ
കൻ പുൽക്കൂ ിൽ

aവസാനം u ീേശായുെട രൂപം കാർ ി
ാപി ് ധൂപിക്കു .)

പ്രസംഗം
eലല്ാവരും iരിക്കു

.

കാേറാസൂസായുെട സമയ

് eലല്ാവരും നില്ക്കു

.

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

ൾa

െയ

തിക്കു

.

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

ൾa

െയ

തിക്കു

. (ഓേരാ ിനും ആവർ

ിക്കു

)

ശുശ്രൂഷി: തെ തിരുക്കുമാരെ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / eളിമയുെടയും
ദാരിദ്രയ് ിെ യും മാതൃക കാ കയും / സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും
നല്കി / േ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
നല്കാൻ 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 /
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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 നല്കി
aനുഗ്രഹിക്കു ൈദവേമ.
സമൂഹം: ǌ

ൾa

െയ

തിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ
ാപി പരിപാലിക്കു ൈദവേമ / ǌ െള
ൈദവരാജയ് ിെ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി
ിരിക്കു
ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള
നയിക്കാൻേവ
/ കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണ
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി
ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം.

(aല്പസമയെ

ൾ / മൗനമായി ൈദവ

മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ാേവ / aേ

െരയും /

ക്കു ǌ

ൾ

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ൈദവികജീവനിൽ ǌ െള പ കാ
രാക്കാൻ / a യുെട തിരുക്കുമാരെന നല്കിയതിനു / 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.
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ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

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
നല്കെ 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 .
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
രഹസയ് ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം
നേ ാടുകൂെട.
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ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം (കാ

െവയ്പു ഗീതം)
ാവിൻ തിരുെമയ്...)

(രീതി: മിശിഹാ കർ
കർ

ാവിനു പുതിയ കീർ

നം പാടുവിൻ

ദിവയ്മഹ വ് ാൽ, കതിരുകൾ നിറയുകയാൽ / േലാകം പ്രഭയാർ
രാജാവാകും ൈദവസുതൻ, പാരിൽ വ പിറ േ ാൾ
േമാദം ഭൂവിൽ തിരതലല്ീ, വാനവവൃ ം തിപാടി
നവശാ ി ചു ം ചിറകാർ

ഭൂമിയും aതിെല നിവാസികളും

മാനവരൂപ ിൽ, വ പിറ േലല്ാ / ൈദവ ിൻ തനയൻ
u തവീഥിയിൽ തിഗീതം / നിതയ്പിതാവിനു ചിരകാലം
ജനതകെളലല്ാം വാ
, കീർ നഗീതം പാടു
േമാദേമാേട മ ിൽ കൃപയാകാൻ.

(കുർ ാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ ൾക്ക് േപജ് 88 മുതൽ uപേയാഗിക്കുക).

ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണഗീത

(രീതി: ഹേലല്ലൂയയ് പാടീടുേ ൻ)

തിരുജനന

ാൽ സൃ ികെളലല്ാം / ധനയ്തേനടി, യനുഗ്രഹമാർ

നിതയ്പിതാവിനു േ ാത്രം പാടാൻ / നിരയായ് ǌ
വാനവദൂതർ പാടും
കർ
ക

തികൾ / വി

ലെമ

ൾവ

ണയു

ിയിെലാ

ാക്കു

ദിവയ്ശരീരം.

a

ിൽ കാ

തകരമാം സംഭവനിരകൾ / തിരു ജനന
തവീഥിയിൽ ശാ

aനുര

.

.

, സ്ഫുടമായ് നാഥെന / വാനവദൂതർ വാ ി നമി .

താവക പീഡാസഹനം പാവന- / േമാർ ി ി
u

.

ം േകൾക്കുകയേലല്ാ.

ാേവ, നീ സവ്ർ വുമായി / ഭൂമിെയ ശാ
കൾ ക

ൾ

ിതമായ് നി

ി ജഗ

ിൽ / u

ǌ

ൾ.

മ മർതയ്ർെക്കലല്ാം േമാദം.

ിൽധരയും /
സവ്ർഗവുെമാരുേപാൽ തിരു ജനന
2

ൈപതലാം േയശുേവ, u വ
വ ണർ ിയ
ആ ിടയർ u തേര, നി ൾതൻ ഹൃ ിൽ /
േയശു നാഥൻ പിറ
ലാലലാ ...

ാൽ.
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താലെ ാലിേയകാൻ, തംബുരുമീ വാൻ /താരാ പാടിയുറക്കീടുവാൻ
താരാഗണ ളാ-ലാഗതരാകു / വാനാരൂപികൾ ഗായക േശ്ര ർ
u ിൽ തിരതലല്ും േമാദേ ാെട ം,
പാരാെക േപ്രക്ഷകർ നിരനിരയായ്
നാകാധിനാഥനായ് വാഴുെമ ീശനായ്,
uണർേവാേടകുെ ൻ uൾ ടം ǌാൻ
3
പുതിെയാരു പുലരി വിടർ മ ിൽ, പുതിെയാരു ഗാനമുയർെ ാഴുകി
i േലല്ാ i േലല്ാ വി ിെ നാഥെന,
മ ിൽ പിറെ ാരു മംഗള സുദിനം, പിറെ ാരു മംഗള സുദിനം
ആഹാ ഹാ ആഹാ ഹാ ആഹാ ആഹാ ഹാ
മ ിെ ശാപം aക ിടാനായ്, ൈദവം തൻ സൂനുേവ നല്കിയേലല്ാ
േബത് ലേഹമിെലാരു േഗാശാല ത ിൽ താൻ, ജാതനായ് വ ിടു
പുതിെയാരു ...
മ വർ പാടു നവയ്ഗാനം, മാനവെരാ ായ് പാടിടേ
aതയ്ു ത ളിൽ േ ാത്രം മേഹശനു, പാരിൽ ശാ ി മാനവർക്ക്
പുതിെയാരു ...
----------------------------------------------------

സമാപന പ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സകല മനുഷയ് സ ല്പ ൾക്കും aതീ
തമായി ൈദവപുത്രനായ മിശിഹാ oരു ശിശുവായി പുൽെതാ ിയിൽ
പിറ വേലല്ാ. ǌ ൾ aർ ി ഈ ബലിയിൽ aവിടു ് സവ്യം
മറ ്, a
ിെ യും വീ
ിെ യും സാ ശയ് ിൽ തെ
െ
നല്കിയതിെന ഓർ ് ǌ ൾ ന ി പറയു . eളിയ സാഹചരയ്
ളിൽേ ാലും a യുെട സാ ിധയ്ം aേനവ്ഷിക്കുവാനും വിേവചി റി
യുവാനുമു
uൾക്കാ ǌ ൾക്കു പ്രദാനം െചയയ്ണേമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാവായ മിശിഹാേയ, മനുഷയ്ാവതാരംവഴി മനുഷയ്വർഗ
െ
ആന ി ി തിന് നിനക്കു ǌ ൾ ന ി പറയു . തിരു ിറവി
യുെട സദവ്ാർ
േക ് ആന ിക്കുവാനും aത് aറിയിക്കുവാനും
eളിയവരായ ആ ിടയ ാെര നീ aനുഗ്രഹി വേലല്ാ. ഈ സദവ്ാർ

പിറവി
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ആഴ ിൽ uൾെക്കാ ് േലാകെ
aറിയിക്കുവാൻ ǌ ൾക്ക് aനു
ഗ്രഹം നല്കണേമ. സവ്ർഗീയ ഗണ േളാടു േചർ ് "aതയ്ു ത ളിൽ
ൈദവ ിനു തി" e ് നിര രം പാടി തിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കിട
യാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

സമാപനാശീർവാദം

(രീതി: കർ

ാവാം മിശിഹാവഴിയായ് ...)

പൂർവപിതാക്കൾക്കരുളുകയായ് / വിവിധ തര ിൽ, കാല ിൽ
പ്രവചന മഖിലം, സമയ ിൻ / തികവിൽ തിരുസുതനാഗതനായ്.
പാപ ിൻ മതിൽ നീക്കുകയും / പരമാന ം നല്കുകയും
കനിെവാടു െചയ്തതിനാദരവായ് / കരുണാരൂപെന വാ ീടാം.
സമൂഹം: ആേ ൻ
i ീ ബലിയിലണ
ീടാൻ / കഴിയാ വരിൽ കർ
കൃപയു ാകണെമ ാളും / ദിവയ്ാനുഗ്രഹമതുേപാെല

ാവിൻ

പരിപാവനമീയാഗ ിൽ / പ ാളികളായ് തീർ വരിൽ
തിരുജനനം വരമരുളെ + / iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ ക്കും
സമൂഹം: ആേ ൻ

aെലല് ിൽ

കാർ ി: പൂർവകാല ളിൽ പ്രവാചക ാർവഴി വിവിധ ഘ
ളിലും
വിവിധ രീതികളിലും ന െട പിതാക്ക ാേരാടു സംസാരിക്കുകയും,
സമയ ിെ
പൂർ തയിൽ തെ
പുത്രെന aയയ്ക്കുകയും െചയ്ത
ൈദവം വാ െ വനാകെ . പാപ ിെ ദാസയ് ിൽനി
േമാചി
ി ് ആ രികമായ ആന വും സമാധാനവും ഈ തിരു ാളിൽ
ǌ ൾക്കു നല്കിയ കർ ാേവ, a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു .
a യുെട സമാധാനം ǌ ളിൽ ശാശവ്തമായി നിലനിർ ണേമ.
സേഹാദരേര, ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ പെ ടു
നി ൾ ഓേരാരു
രിലും iതിൽ പെ ടുക്കാൻ സാധിക്കാ
നി ളുെട പ്രിയെ വ
രിലും കർ ാവിെ കൃപയും aനുഗ്രഹവും സമൃ മായി u ാകുമാറാ
കെ . സകല ജന ൾക്കും േവ ിയു
വലിയ സേ ാഷ ിെ
സദവ്ാർ
നി ൾക്കും കർ ാവിെന aറിയാ വർക്കും ലഭിക്കുമാ
റാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

പിറവി
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േ ാൾ

1
െജറൂസേലമിൻ നായകെന വാ വിൻ
നിതയ്മേഹാ ത നാഥെന വാ വിൻ
ൈദവ ിൻ പ്രിയ ജാതനു
ത കൾ ത രു വീണകളാൽ
കീർ ന ൾ പാടി വാ വിൻ (2)
കർ മേനാഹര രാഗം പകരും ഗീതിയാൽ
വാനവദൂതർ വാനിൽ തികൾ പാടു
(2)
വാനവെരാ
മാനവരും
ൈദവ ിൻ തിരുസ ിധിയിൽ
ഹേലല്ലൂയ പാടി വാ വിൻ
ജറൂസേലമിൻ.......
മ ള േമാഹന കീർ നം പാടി േപാക നാം
രക്ഷകനാം ശ്രീേയശുവിൻ േ ഹദൂതുമായ് (2)
സുവിേശഷ ിൻ സാക്ഷികളായ്
േലാക ിൻ െപാൻ ദീപമായ്
ഏകിടുവിൻ നൽ ക്രി വിൻ സേ ശം (2)
െജറൂസേലമിൻ.....
2
രാജാധി രാജൻപിറ / സവ്ർഗീയ വാതിൽതുറ (2)
u ിേയശുേവ കാണാൻ / േപാകാം നാെമാ ായി (2)
വി ിൻ താരം കിഴക്കുദി മി ം താരകം
മ ിൻ ദീപം മി ിവിള ി മി ാമി ിയായ് (2)
േലാകരക്ഷകൻ പിറ ദിനം / i േലാകം േഘാഷിക്കും സുദിനം (2)
മാലാഖമാേരാടു േചർ പാടി / മഹതവ്ം നല്കി വണ ീടാം (2)
േഗല്ാറിയ ഹാേലലൂയ
വി ിൻ താരം കിഴക്കുദി മി ം താരകം
മ ിൻ ദീപം മി ിവിള ി മി ാമി ിയായ് (2)
ദൂതർ പാടിയ നവയ്ഗാനം / i പാരിെല മനുജരിൽ ഗീതം (2)
മാനവർക്കാേമാദ മേഹാ വം / വാനിൽ പുതിയ സംഗീതം (2)
േഗല്ാറിയ ഹാേലലൂയ.
രാജാധി രാജൻപിറ

...
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(ന ിയും aനുതാപവും)
aനുതാപവും)

ന

പ്രാരംഭഗാനം
ൈദവകുമാരൻ കാൽവരിക്കു ിൽ / ബലിയണ സവ്യം ബലിയണ
പറുദീസാ നരനു തുറ ിടാനായ് / ബലിയണ സവ്യം ബലിയണ .
സൗഭാഗയ് ദായകമാം ധർ യാഗം / വീ
പാപ ൾ കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം / വീ

മിതാ പീഠ ിലർ ിക്കു
മിതാ പീഠ ിലർ ിക്കു .
ൈദവകുമാരൻ ...

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

േ ഹ

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aതയ്ു

(പകരം ഗാനം)

തമാം സവ്ർേലല്ാക

ിൽ, സർേവവ്ശനു

തിഗീതം.(3)

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല ം മർതയ്നു ശാ ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ ക്കും. (3)
—————————————
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
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ന

കട

ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കാരുണയ്വാനും േ ഹനിധിയുമായ ൈദവേമ, ഈ വർഷ
ിെ aവസാനം കാണുവാൻ ǌ െള aനുവദി തിന് ǌ ൾ
a െയ
തിക്കു . കട
േപാകു
ഈ വർഷ ിൽ a
ǌ ൾക്കു നല്കിയ eലല്ാ aനുഗ്രഹ ൾക്കും a േയാടു ǌ ൾ
ന ി പറയു . ഈ വർഷം ന മാക്കിയ ദിവയ്േപ്രരണകെളയും, െചയ്തു
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േപായ പാപ െളയുംകുറി ് ǌ ൾ പ ാ പിക്കു . ഈ കൃത
താബലി േയാഗയ്താപൂർവവ്ം aർ ിക്കുവാൻ ǌ െള സഹായിക്ക
ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

സ ീർ

നം (ന ി പ്രകടനം)

കാർ ി: കർ ാേവ a േയാടു ന ി പറയുവാനും
aേ നാമം പുക വാനും / ǌ ൾ കടെ വരാകു

(ര
കർ
aേ

ഗണമായി തുടരു

ാേവ a േയാടു ന ി പറയുവാനും
നാമം പുക വാനും / ǌ ൾ കടെ

.

).
വരാകു

.

ഓേരാ ദിവസവും പ്രഭാത ിൽ
ǌാൻ aേ കാരുണയ്ം പ്രകീർ ിക്കും.
സ യ്ാകാല ് aേ വിശവ് തയും.
വീണയും കി രവും െകാ ് / a
aവയിൽ ǌാൻ ആന ിക്കു .
aേ
aേ

് eെ

സേ

ാഷി ി .

പ്രവർ ികൾ eത്ര uൽകൃ മാകു .
ചി കൾ eത്ര aഗാധവുമാകു .

മൂഢനായ മനുഷയ്ൻ aതറിയു ിലല്.
േഭാഷ ാർക്ക് aതു ദുർഗ്രഹവുമാകു .
പാപികൾ പ
ലല്ുേപാെല തഴ വളരു
ദു
ാർ വിടർ പു ിക്കു
ാവും.
aവർ നീ
a ് eേ

ാകും.

ത് നാശ ിേലയ്ക്കാകു .
യ്ക്കും aതയ്ു തനാകു .

ഭൂവാസികെള ൈദവെ
തിക്കുവിൻ.
aവിടുെ
നാമ ിനു കീർ നം പാടുവിൻ.
a തകരമായ പല കാരയ് ളും
aവിടു മനുഷയ്ർക്കു േവ ി െചയ്തി

്.

aവിടു നമുക്ക് ജീവൻ നല്കി.
ന െട കാലുകൾ വഴുതിേ ാകുവാൻ / aവിടു

് aനുവദിക്കയിലല്.
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െവ ി പരിേശാധിക്കു തുേപാെല
ǌ െള aവിടു പരിേശാധി .
ǌ െള വലയിൽ aകെ ടു കയും
പീഡകൾക്ക് iരയാക്കുകയും െചയ്തു.
തീയിലും െവ
ിലുംകൂടി / a
ǌ

െള നട

ി.

e ിലും aതിെ eലല്ാം aവസാനം
ആന
ിേലയ്ക്കു ǌ െള ആനയി .
ൈകകൾ നിറെയ കാ കളുമായി
aേ ഭവന ിേലയ്ക്ക് ǌ ൾ വരു
eെ ആ ാേവ കർ
aവിടുെ
aനുഗ്രഹ
നിെ
നിെ

.

ാവിെന വാ ക.
ൾ മറക്കരുെത.

പാപ ൾ aവിടു െപാറുക്കു
േരാഗ ൾ സുഖമാക്കു .

aവിടു
aതിെ

.

പാപ ിെ ഗൗരവം േനാക്കു ിലല്.
വലു മനു രി ശിക്ഷിക്കു മിലല്.

ആകാശേ ാളം uയരു കാരുണയ്ം
aവിടു തെ ഭക്തേരാടു പ്രദർശി ി .
uദയെ
പാപെ

a മയ ിൽ നിെ
ന ിൽനി ക ി.

േപാെല

പിതാവു മക്കേളാെട േപാെല
കർ ാവു തെ ഭക്തേരാടു കാരുണയ്ം കാണിക്കു
ന ൾ േകവലം െപാടിയാെണ

് / aവിടു

.

് aറിയു

േലല്ാ.

മനുഷയ്ജീവിതം പുൽെക്കാടിക്കു തുലയ്മാകു .
വയലിെല പു ം േപാെല aതു വിരിയു .
ചുടുകാ ടിക്കുേ ാൾ aതു വാടിേ ാകു .
aതു നി ിരു
ലവും a
ാതമായി

ീരു

.

കർ ാവിെന േ ഹിക്കു വരുെട േമൽ
aവിടുെ
aനുഗ്രഹമു ായിരിക്കും.
aേ യ്ക്ക് ആയിരം വ ര ൾ / a മിെ ാരു ദിവസം േപാെലയും
രാത്രിയുെട oരു യാമം േപാെലയുമാകു .

ന
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ിൽ മനുഷയ്െ

ജീവിതം / കിനാവു േപാെല കട

േപാകു

.

ഹൃദയവി
ാനം പ്രാപിക്കുവാനായി
ǌ ളുെട ആയു ിെ ഹ്രസവ്ത
ǌ ൾക്കു മന ിലാക്കി രണേമ.
കർ

ാെവ aേ

തിരുനാമം / ഭൂമിയിൽ eത്ര മഹനീയമാകു

a
മനുഷയ്െന ഓർക്കുവാേനാ
aവെന സ ർശിക്കുവാേനാ / aവെന
മാലാഖയിൽ നി

്/a

സൃ ി .

aവെര aല രി .

സകല സൃ ികളുെടയും േമൽ / aവന് aധികാരം െകാടു

നലല്വനായ കർ ാവിെന
aതയ്ു തനായ ൈദവെ
e

്.

വലിയ േഭതമിലല്ാെത / aവെന a

മഹിമയും ബഹുമാനവും െകാ
aേ

േയാഗയ്തയു

െകാെ

.

.

തിക്കുവിൻ.
തിക്കുവിൻ.

ാൽ, aവിടുെ

കാരുണയ്ം aന

മാകു

.

മാകു

.

തെ aന മായ
ാന ാൽ
ആകാശം സൃ ി വെന തിക്കുവിൻ.
e

െകാെ

ാൽ, aവിടുെ

പകലിെന ഭരിക്കുവാൻ േവ
e

െകാെ

ി / സൂരയ്െന സൃ ി വെന

ാൽ, aവിടുെ

രാത്രിെയ ഭരിക്കുവാൻ േവ ി
ച താര െള സൃ ി വെന
e

െകാെ

ാൽ, aവിടുെ

ന െട സ ടകാല
e

െകാെ

ളിൽ / നെ

ാൽ, aവിടുെ

ന െട ശത്രുക്കളിൽ നിെ
e

െകാെ

കാരുണയ്ം aന
കാരുണയ്ം aന

മാകു

.

മാകു

.

തിക്കുവിൻ.
കാരുണയ്ം aന
ഓർ

വെന

കാരുണയ്ം aന

ലല്ാം / നെ

ാൽ, aവിടുെ

തിക്കുവിൻ.

മാകു

രക്ഷി വെന

കാരുണയ്ം aന

േലാക ിലു ജീവികൾെക്കലല്ാം
ആഹാരം നല്കു വെന തിക്കുവിൻ.

തിക്കുവിൻ.
.

തിക്കുവിൻ.

മാകു

.
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e

െകാെ

ാൽ, aവിടുെ

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

കാരുണയ്ം aന
ാവിനും

മാകു

ന

.

തി.

ക്കും ആേ ൻ.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: പ്രകൃതയ്ാ മറ
ിരിക്കു വനും പ്രവൃ ികളാൽ സവ്യം െവളി
െ ടു
വനുമായ ൈദവേമ, ആകാശവും ഭൂമിയും ആേ
മാഹാ
യ്െ
പ്രകീർ ിക്കു . aേ യ്ക്ക് തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ ǌ ൾ കടെ വരാകു .
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാൽ
േപായ്മറയു

ാ (ഗാനം)

ീ ക്ഷണഭംഗുരമാം / േലാകവുമതിെല ജഡികാശകളും.

aക്ഷയരാജയ്ം േനടാനുതകും / നിേക്ഷപ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ൾ കരുതുക ന ൾ.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ശൂനയ്തയിൽ നി
ǌ െള സൃ ിക്കുകയും പാപ ളിൽ
നി
ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ,
a യുെട aനുഗ്രഹ ൾക്കു േവ ി ǌ ൾ a േയാടു ന ി പറ
യുകയും േ ഹം നിറ
ഹൃദയേ ാെട
തി ാരാധിക്കുകയും
െചയയ്ു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േ ാത്രഗീതം
ൈദവേമ നിൻ ദിവയ്ദാന ൾക്കായ്
ന ിേയാെട ǌ ൾ നിെ വാ

.

aപകട ളിൽ വീഴാെത / വീണുേപായാൽ ാഴാെത
aനുദിനം ǌ െള നീ / കാ േപാ േലല്ാ. (2)
ൈദവേമ നിൻ ദിവയ്ദാന ൾക്കായ് ...
പാപ ിൻ വഴിയിലും / േശാക ിൻ ചുഴിയിലും
തൃക്കര ൾ നീ ി ǌ ൾ - / ക്കാശ്രയം നല്കി. (2)
ൈദവേമ നിൻ ദിവയ്ദാന ൾക്കായ് ...
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ആ ാവിലാശതൂകി / a
േഭാജയ്േമകി
e െമ ം ǌ ളിൽ നീ / വാണിടു േലല്ാ. (2)
ൈദവേമ നിൻ ദിവയ്ദാന ൾക്കായ് ...

aെലല് ിൽ
ൈദവേ ഹം വർ ി ീടാൻ, വാക്കുകൾ േപാരാ
ന ിെചാലല്ിതീർക്കുവാനീ, ജീവിതം േപാരാ
ക
ാടിൻ കാല ളിൽ, രക്ഷിക്കു േ ഹേമാർ ാൽ
eത്ര തി ാലും, മതിവരുേമാ
(ൈദവേ ഹം .....)
സവ് മായ് o മിലല്, സർവവ്തും നിൻ ദാനം
സവ് മായ് uറ ീടാൻ, സ
ിൽ മയ ാെത
മ ിൽ സൗഭാഗയ്ം, േനടാനായാലും
ആ ം ന മായാൽ, ഫലെമവിെട
(ൈദവേ ഹം ......)
സവ്
ൾ െപാലി
ാലും, ദു:ഖ ാൽ വല
മിത്ര ൾ aക ാലും, ശത്രുക്കൾ നിര ാലും
രക്ഷാകവചം നീ, മാറാെത ാളും
aെ ൻ മുേ േപായാൽ, ഭയെമവിെട
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ാലും
(ൈദവേ ഹം .....)

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(ജീവിതകാല ്, പ്രേതയ്കി ് ഈ വർഷ
പാപ െളക്കുറി പ ാ പിക്കു )

ിൽ, െചയ്തുേപായ

കാർ ി: പ ാ പിക്കു പാപികെള കാരുണയ്പൂർവവ്ം സവ്ീകരിക്കു
േ ഹസ
നായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട പാപ െളക്കുറി ് പ ാ
പിക്കുകയും, a യുെട aനുഗ്രഹവും സഹായവും ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കുകയും െചയയ്ു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സ ീർ

നം

കാർ ി: ൈദവേമ eേ ാടു കരുണ േത ണേമ.
ദയാപൂർവവ്ം eെ പാപ ൾ മായി കളയണേമ.

(ര

ഗണമായി തുടരു

).

ൈദവേമ eേ ാടു കരുണ േത ണെമ.
ദയാപൂർവവ്ം eെ പാപ ൾ മായി കളയണേമ.
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eെ aപരാധ ൾ കഴുകിക്കളയുകയും
െത കൾ തുട മാ കയും െചയയ്ണേമ.
eെ
ാൽ eെ പാപ ൾ ǌാനറിയു
ǌാൻ aവെയലല്ാം ക െകാ ിരിക്കു .

.

aേ
aേ

െയ്ക്കതിരായി ǌാൻ പാപം െചയ്തുേപായി.
സ ിധിയിൽ ǌാൻ തി പ്രവർ ി .

aേ
aേ

വചന ൾ നീതിയുക്തമാകു .
വിധികൾ വിജയിക്കുകയും െചയ്തു.

ǌാൻ പാപേ ാടുകൂടി ജനി ിരിക്കു .
eെ u വം തെ തി യിലാകു .
a സതയ്വാനാണേലല്ാ.
aേ
ാന ിെ രഹസയ്
eെ യും പഠി ിക്കണെമ.
പരിമള ൈതലംെകാ ് eെ
ǌാൻ ശു ിയു വനാകെ .

ൾ
തളിക്കണേമ.

aതിൽ eെ കഴുകണെമ.
ǌാൻ മ
ിേനക്കാൾ നിർ ലനാകെ .
aേ സേ ാഷം eനിക്കു നേല്കണേമ.
ǌാൻ aതിൽ ആന ം െകാ െ .
eെ
eെ

പാപ ളിൽ നി മുഖം തിരിക്കണേമ.
aപരാധ ൾ മായി കളയണേമ.

നിർ ലമാെയാരു ഹൃദയം e
eെ മന ിെന ശക്തിെ ടു
aേ
eെ

ിൽ സൃ ിക്കണേമ.
കയും െചയയ്ണേമ.

തിരുസ ിധിയിൽ നി ്
oരിക്കലും ത ിക്കളയരുേത.

aേ പരിശു ാ ാവിെന
e ിൽ നി ് eടു കളയരുേത.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

യ്ക്കും ആേ ൻ.

ാവിനും

തി.

ന
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കീർ

നം

മനുജനു ജ ം നല്കിയ നാഥാ / വിനയെമാട

െയ വാ ീടു

വരുവിൻ വിരെവാടു, വരുവിൻ ജീവൻ /
പിരിയും മുേ
ജിതമാനസരാം സുകൃതികെള
പകലു

ം / ജീവിക്കു

േ ാള വ്ാനി ിൻ / തമ വരു

ജാഗരണ

ാൽ മ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

നാഥെന വാ ാം.
മൃതിയുെട വിളിയും.

മൃതിയുെട വിളിയും.

ിയ വദനം / കനക പ്രഭയിൽ മു

നിതയ്പിതാവിനു കീർ

നെമ

.

ിവിള

ം / സുതനും പരിശു ാ

ം.

ാവിനും.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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 പ്രേവശി
ധൂപിക്കു . eലല്ല്ാവരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി
ശിരസു
നമിക്കു .)
ഗാനം
സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

.
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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.
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
aനുഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചനശുശ്രൂഷ

(ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിത

രണ)

പഴയനിയമ വായന
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

വായിക്കു യാൾ: േലവയ്രുെട പു ക ിൽനി
വായന. (6:1-7)
(കാർമികനുേനേര തിരി
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: ൈദവം നിെ

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

പഴയനിയമവായന ര െ
ിൽ പഴയനിയമ വായനകൾക്കുേശഷം
ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ാവിനു

തി.

ാനം 5:7-10, 14-16

നം ആലപിക്കാനായി നി

ൾ eഴുേ

ല്ക്കുവിൻ.
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പ്രകീർ

നം

(രീതി: aംബരമനവരതം ...)
കാർമി: സർവചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാഴ്

ി ാടു

.

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

ൾ, uദ്േഘാഷിക്കു

.

, താണുവണ

.

സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: ജനതകളവിടുെ

, മഹിമകൾ പാടു

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും

തിയു

ാകെ .

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: ആദിയിെലേ ാെല iേ ാഴുെമേ ാഴും eേ

ക്കും ആേ ൻ.

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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.

േലഖനം
വായിക്കു
തിേമാേ

ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ്
േയാസിന് eഴുതിയ o ാം േലഖനം. (6:6-12)

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: മിശിഹാ + നിെ

(oരു ശുശ്രൂഷി ക

ശല്ീഹാ

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

aനുഗ്രഹിക്കെ .

ി തിരിയുമായി സമീപ

നില്ക്കു

).
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സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ന െട കർ
തി.

ന

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

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

(കാർമികൻ പ്രദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിേലക്കു േപാകുേ ാൾ
ക ി
തിരികളുമായി ര
ശുശ്രൂഷികൾ iരുവശ ം
നിൽക്കു . സഹായി മു ിൽ ധൂപാർ ന നട
. കാർമികൻ
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

കാർമി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

കാർമി: വിശു ലൂക്കാ aറിയി ന െട കർ
പരിശു സുവിേശഷം. (13:6-9)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

(വായന തീരുേ ാൾ)

സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാമിശിഹായുെട

തി.
തി.

(പ്രസംഗമുെ
ിൽ eലല്ാവരും iരിക്കു .
കാേറാസൂസായുെട സമയ ് eലല്ാവരും നില്ക്കു

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

ൾa

െയ

തിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: വിനീതരായ ആ ിടയെരയും / വി
ാനികളായ ശാ
െരയും / ദിവയ്ശിശുവിെ സവിധ ിേലക്കു നയി ൈദവേമ,
ശുശ്രൂഷി: തെ തിരുക്കുമാരെ മനുഷയ്ാവതാരംവഴി / eളിമയുെടയും
ദാരിദ്ര ിെ യും മാതൃക കാ കയും / സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും നല്കി
േലാകെ
aനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്ത ൈദവേമ,
ശുശ്രൂഷി: േലാകാരംഭ ിനു മുേ / മിശിഹായിൽ ǌ െള തിരെ
ടു
ക്കുകയും / a യുെട രാജയ് ിേലക്കു ǌ െള വിളിക്കുകയും െചയ്ത
ൈദവേമ,
ശുശ്രൂഷി: വിവിധ ളായ ജീവിതാനുഭ ളിലൂെട / ǌ െള നയിക്കു
കയും / ǌ ൾക്കു ലഭി ിരിക്കു കഴിവുകളായ താല കൾ വർ ി ി
ക്കുവാൻ / ǌ െള സഹായിക്കുകയും െചയയ്ു ൈദവേമ,
ശുശ്രൂഷി: പതിെനാ ാം മണിക്കൂറിൽ വിളിക്കെ
േവലക്കാേരാെട
േ ാെല / aേയാഗയ്രായ ǌ േളാടും കരുണകാണിക്കു ൈദവേമ,
ശുശ്രൂഷി: aവസാനനാളിൽ / a യുെട മു ിൽ ǌ ൾ കണക്കു
േബാധി ിേക്ക വരാണ് e
സതയ്ം
/ തിരുവചന ിലൂെട
ǌ െള പഠി ിക്കു ൈ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
േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ ... (േപര്) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ
െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ
നല്കി aനുഗ്രഹിക്കു ൈദവേമ.
ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ
ാപി പരിപാലിക്കു ൈദവേമ / ǌ െള
ൈദവരാജയ് ിെ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി
ിരിക്കു
ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള
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ന

നയിക്കാൻേവ
/ കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണ
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി
ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെട പ്രാർഥന േകൾക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം.

(aല്പസമയെ

ൾ / മൗനമായി ൈദവ

മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും / നെ യും നാേമാേരാരു
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ാേവ / aേ

െരയും /

ക്കു ǌ

ൾ

കാർ ി : ചരിത്ര ിെ നാഥനായ ൈദവേമ, eലല്ാം aവിടു റിയു
കയും, eലല്ാം ǌ ളുെട ന യ്ക്കായി പരിണമി ിക്കുകയും െചയയ്ു
െവ ് ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . a യുെട ൈപതൃകമായ പരിപാലന
ിെ കരം, ജീവിത ിെല eലല്ാ സംഭവ ളിലും ദർശിക്കുവാനും,
വിശവ്ാസേ ാടും പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂടി, ഈ േലാക ിെല ǌ ളുെട
യാത്ര പൂർ ിയാക്കുവാനും ǌ െള പ്രാ രാക്കണേമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
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ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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 മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ

ൾക്ക് േപജ് 87 കാണുക)

സമാപന പ്രാർ

നകൾ

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, േലാകരക്ഷകനായി മിശിഹാെയ
ǌ ൾക്കു നല്കിയ / േ ഹാതിേരക ിനു ǌ ൾ ന ിപറയു .
ാനികൾ സമർ ി കാഴ്ചവ 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
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ന

ളായി നല്കിയതിനു ǌ ൾ നിെ വാഴ്
. രക്ഷയുെട a ാര
മായ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ / ǌ ൾക്കു നിതയ്സൗഭാഗയ് ിനു
കാരണമാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സമാപനാശീർവ്വാദം

(രീതി: കർ

ാവാം മിശിഹാ വഴിയായ് ....)

തി പാടീടാം സ ിധിയിൽ / സതതം ൈദവപിതാവിനു നാം
രക്ഷാമാർ ം കാണി / രക്ഷകനീേശാ നിജതനയൻ.
ന യിേലക്കു നയി ീടും / റൂഹാെയ്ക്കലല്ാ മഹിമകളും
aർ ി ീടാം, കൃപയാല- / ാ വിശു ി പകർ േലല്ാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സവ്ർഗ വിരു
ന ിേയാടേ

ിൽ േചർ ീടാൻ / സ തെമാരുേപാൽ നീ
തിരുനാമം / നിതയ്ം പാടി വണ ീടാം.

ചിറകുവിരി പറ കലും / വർഷം ന നമുേക്കകി
ന ിപറ
നമി ിടുവിൻ + / iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ

ീടാം

ക്കും.

സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി : aനുഗ്രഹദായകനും പാപ ൾ െപാറുക്കു വനുമായ ൈദവ
െ
നമുക്കു
തിക്കാം. സമയ ിെ പൂർ തയിൽ മനുഷയ്നായി
പിറ ് ന ിൽ oരുവനായി ജീവി ്, രക്ഷയുെട മാർ ം നമുക്കു
കാണി ത
മിശിഹാെയ നമുക്കു വാ ാം. eലല്ാം വിശു ീകരി ്
aനുദിനം ന യുെട വഴിയിലൂെട നെ
നയിക്കു
പരിശു ാ ാ
വിെന നമുക്കു മഹ വ്െ ടു ാം. കട േപായ വർഷം ൈദവം നമുക്കു
നല്കിയ aനവധിയായ ന കൾക്ക് ന ി പറയുവിൻ. മിശിഹായുെട
തിരുശരീരരക്ത ൾ സവ്ീകരി നി െള aവിടു ് സവ്ർ ീയവിരു
ിൽ പ കാരാക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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വർഷാരംഭ
വർഷാരംഭ പ്രാർ

ന

( തി, വിേധയതവ്ം, aനുസരണം)

പ്രാരംഭ ഗാനം
പുതിെയാരു വർഷം പുലരു , / പുതുമയിലാശകളുണരു
കർ ാേവ, നിൻ തനയരിതാ / നിൻ തിരുസ ിധിയണയു
ആയിരമായിര മക്ഷികളീ- / തിയദിന
കാണാെതാ നിരാശതയിൽ / മ ിയട

.

ിൽ പൂ ിരണം
മറ
േലല്ാ.

പുതുവർഷ ിൻ പാതകളിൽ / പാപികൾ ǌ ളിറ
വിനകളിൽ വീഴാതഖിേലശാ / ൈകകൾ പിടി നട

ണേമ.

കരളിൽ നിരാശ നിറയ്ക്കരുേത / കൃപയുെട വാതിലടയ്ക്കരുേത
കാക്കും ൈകകൾ വലിക്കരുേത / കരുണ െവടി
വിധിക്കരുേത.
ക കൾ നി ിലുറ ിെ ൻ / ദിനകൃതയ് ൾ തുട േ ൻ
വീഴാെതെ നയിക്കണേമ / വിജയാനുഗ്രഹേമകണേമ.
നാഥാ നിൻ സുവിേശഷ ിൻ / പാരമിടു ിയ പാതകളിൽ
സി
ാരുെട കാല്പാടിൽ / െത ാെതെ നയിക്കണേമ.
ൈദവപിതാവിൻ സൗഹൃദവും / സുതനുെട കൃപയുമനുഗ്രഹവും
ൈദവാ ാവിൻ പ്രീതിയുെമൻ / വഴിയിൽ വിശു ി വിരിക്കെ .

േ ഹ

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വർഷാരംഭ പ്രാർ

192

ന

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)

—————————————
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
പകരം ഗാനം
കാർ ി: സവ്ർ
നിൻ രാജയ്ം വ
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
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ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: സ്ര ാവായ ൈദവേമ, ഈ വർഷാരംഭ ിൽ ǌ ൾ
a െയ ആരാധിക്കുകയും
തിക്കുകയും െചയയ്ു . ഈ പുതുവർ
ഷെ
a യുെട പരിപാലന ിന് ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സേ ാ
ഷേ ാടും പ്രതയ്ാശേയാടുംകൂടി ǌ ൾ ആരംഭിക്കു
ഈ വർഷം
ǌ ൾക്ക് aനുഗ്രഹപ്രദമായി ീരെ . a യുെട പ്രിയപുത്രെ
ര ാമെ
ആഗമനംവെര സഭയിൽ aർ ിക്കെ ടു
ഈ ബലി
വിശവ്ാസേ ാടും തീക്ഷണതേയാടുംകൂടി aർ ിക്കുവാൻ ബലഹീന
രായ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ

കാർ ി: ഭൂവാസികെള കർ
സേ ാഷപൂർവവ്ം aവിടുെ

(ര

നം

ാവിെന തിക്കുവിൻ.
പൂജിക്കുവിൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ഭൂവാസികെള കർ ാവിെന തിക്കുവിൻ.
സേ ാഷപൂർവവ്ം aവിടുെ
പൂജിക്കുവിൻ.
കീർ ന ൾ പാടിെക്കാ ് / ന െട കർ
aവിടുെ
തിരുമു ിൽ പ്രേവശിക്കുവിൻ.
aവിടു

ന െട സ്ര ാവാകു

േ ാത്ര

ൾ പാടിെക്കാ

ാവും ൈദവവുമായ

. / നാം aവിടുെ

് / aവിടുെ

ജന

ളുമാകു

പടിവാതിലുകൾ കടക്കുവിൻ.

കീർ ന ൾ ആലപി െകാ ്
a ണ ിേലക്കു പ്രേവശിക്കുവിൻ.
ന ി നിറ

ഹൃദയേ

ാെട / aവിടുെ

കർ ാവു നലല്വനും കാരുണയ്വാനുമാകു .
aവിടുെ
വിശവ് ത e ം നിലനില്ക്കും.

നാമം പ്രകീർ

ിക്കുവിൻ.
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കർ

ാവിെ

വിശു

പ്രതാപം നിറ
കർ

ാവിെ

ഭവന

ആകാശ
a

ിൽ / aവിടുെ

് / കർ

വീണകളാലും കി

ര

ത കളാലും മ ള

ളാലും / കർ

ാവിെന

ളാലും / കർ

ളും / കർ

ാവിെന

ം / കർ

ാവിെന

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

ിക്കുവിൻ.
തിക്കുവിൻ.

തിക്കുവിൻ.

ാവിെന

ം ആർ വിളിെകാ

സർവവ് ജീവജാല

പ്രകീർ

െളക്കുറി ് / aവിടുെ

കാഹളമൂതിെക്കാ

ആരവംെകാ

തിക്കുവിൻ.

ിൽ / aവിടുെ

തകൃതയ്

ന

തിക്കുവിൻ.

തിക്കുവിൻ.
ാവിെന

തിക്കുവിൻ.

തിക്കെ .

ാവിനും

തി.

ക്കും ആേ ൻ.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(ൈദവമാണു ന െട ആശ്രയെമ ് ഏ പറയു

).

കാർ ി: ആകാശ റവകെള േപാ കയും വയലിെല പു
െള aല
രിക്കുകയും െചയയ്ു
കാരുണയ്വാനും േ ഹസ
നുമായ ൈദവേമ,
പുതിയ വർഷ ിെ ആരംഭ ിൽ ǌ ളുെട ആ ാവിെനയും ശരീ
രേ യും ǌ ൾ aേ യ്ക്കു സമർ ിക്കു . ജീവിത ിെ eലല്ാ
ദിവസവും a
ǌ ളുെട ആശ്രയമായിരിക്കണെമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ൈദവേമ ǌാൻ a െയ ആശ്രയിക്കു
a
eെ രക്ഷിക്കണേമ.
(ര

ഗണമായി തുടരു

).

ൈദവേമ ǌാൻ a െയ ആശ്രയിക്കു
a
eെ രക്ഷിക്കണേമ.

.

eെ
കർ

്

നാഥൻ a തെ യാകു
ാവിേനാടു ǌാൻ ഏ പറ

െവ
.

.
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a

െയ കൂടാെത / eനിക്ക് ഐശവ്രയ്മു

eെ

aവകാശവും പാനപാത്രവും / കർ

eെ

aവകാശം തിരി

തരു

ാകുകയിലല്..
ാവാകു

തും / aവിടു

.

തെ

യാകു

.

കർ ാവ് eേ ാഴും eെ മു ിൽ നില്ക്കു .
aവിടു eെ വല ഭാഗ
േ ാൾ
ǌാൻ o ം ഭയെ ടുകയിലല്.
കർ

ാവിെന ആശ്രയിക്കു

വർ / oരു കാല

ം േപടിക്കുകയിലല്.

െസഹിേയാൻ പർവവ്തം േപാെല / aവർ uറ നില്ക്കും.
മലകൾ ഓറശല്െ
e
കർ ാവു തെ ജനെ

േപാെല
വലയം െചയ്തു രക്ഷിക്കു

.

aതയ്ു തെ സംരക്ഷണമു വനും
ൈദവ ിെ തണലിൽ ജീവിക്കു വനും ഭാഗയ്വാനാകു
eെ
കർ

ആശ്രയവും സേ തവും a
ാവിേനാടു പറയുക.

ാകു

െവ

ദു
ാരുെട െകണിയിൽ നി ം
വയ്ർ മായ സംഭാഷണ ിൽ നി

ം / aവിടു

തെ

തൂവലുകൾെകാ

നിെ

തെ

ചിറകുകളുെട കീഴിൽ / aവിടു

് / aവിടു

നിെ സേ തം കർ ാവാകു .
aതയ്ു തൻ നിെ േകാ യാകു .
നിനക്കു യാെതാരു തി യും വരികയിലല്.
ബാധകൾ നിെ കൂടാരെ
uപദ്രവിക്കയിലല്.
വഴികളിൽ നിെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ
aവിടു മാലാഖമാേരാടു കല്പിക്കും.
നിെ പാദം കലല്ിേ ൽ ത ാെത
കര ളിൽ നിെ aവർ വഹി െകാ

്

നിെ

മറ െകാ

നിെ

ം.

കാ

.

രക്ഷിക്കും.
ം.

െകാ

ം.
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ന

തി.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(ൈദവപ്രമാണ ളനുസരി
പ്രാർ ിക്കു ).

ജീവിക്കുവാനു

aനുഗ്രഹം

കാർ ി: aക്ഷയമായ മഹതവ് ിെ ആ ാനമായ ൈദവേമ, a
ǌ ൾക്കു നല്കിയിരിക്കു ഈ പുതുവ ര ിൽ a യുെട പ്രമാണ
ൾ പാലി െകാ ് വിചാര ിലും വചന ിലും പ്രവൃ ിയിലും
വിശു രായി ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ. സതയ്മായ
ജീവൻ ൈകവശമാക്കുവാൻ േവ ി സൽപ്രവർ ികൾ െചയയ്ുവാനും
സൽക്കർ
ളിൽ സ
രാകുവാനും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ജീവേനാെടയിരു ് / aേ കല്പന aനുസരിക്കുവാൻ
aേ ദാസെന aനുഗ്രഹിക്കണെമ.

(ര

ഗണമായി തുടരു

).

ജീവേനാെടയിരു ് / aേ കല്പന aനുസരിക്കുവാൻ
aേ ദാസെന aനുഗ്രഹിക്കണെമ.
aേ
eെ

പ്രമാണ ിെ ൈവശി യ്ം കാണുവാൻ
ക കൾ തുറക്കണെമ.

ഭൂമിയിൽ ǌാൻ oരു യാത്രക്കാരനാകു .
aേ കല്പന e ിൽ നി മറ െവയ്ക്കരുേത.
aേ

പ്രമാണ

െളെയലല്ാം / ǌാൻ aതയ്ധികം േ ഹി .

aേ നിയമ ൾ eനിക്കു മധുരമാകു
aവ eെ uപേദ ാക്കളുമാകു .
aേ
eെ

പ്രമാണ ൾ aനുസരിക്കുവാൻ
മാർ
ൾ ക്രമെ ടു ണേമ.

aേ കല്പന പ്രകാരം ജീവി ാൽ
ǌാൻ oരിക്കലും നിരാശനാവുകയിലല്.

.
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ാേവ a വാ െ വനാകു .
കല്പനകൾ eെ പഠി ിക്കണെമ.
നീതിവിധികെളലല്ം / ǌാൻ uരുവി െകാ

സർവവ്സ

ിലുമുപരിയായി / aേ

നിയമെ

aേ
aേ

കല്പനകെള
മാർ
െള

aേ
aേ

പ്രമാണ ളിൽ ǌാൻ ആന ിക്കും.
വാക്കുകൾ ǌാൻ വി രിക്കുകയിലല്.

ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ

.

ǌാൻ േ ഹി .

ി ധയ്ാനിക്കുകയും
ി ചി ിക്കുകയും െചയ്തു.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

ിരിക്കു

ാവിനും

തി.

ക്കും ആേ ൻ.
ിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

(പുതിയ വർഷം കാണുവാനിടയായതിെനക്കുറി ൈദവെ
ക്കുവാൻ സൃ ികെളെയലല്ാം ക്ഷണിക്കു ).

തി

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ aന വും aഗ്രാഹയ്വു
മായ aേ
കാരുണയ്െ േയാർ
സൃ ികെളലല്ാം a െയ
തിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും കടെ ിരിക്കു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവു മായ സർേവവ്ശവ്രാ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ഗാനം
aവനീപതിയാ മഖിേലശവ്രെന / വാ ി ാടുവിനാദരേവാെട.
aവനീപതിയാ ..........
നീലാകാശം തി
കർ

ി ലരും / നീർ
ികേള ദൂത ാെര.
aവനീപതിയാ ...........

ാവിൻ തിരുൈസനികനിരയും / സൂരയ്ൻ ച ൻ താരാഗണവും.
aവനീപതിയാ ...........

കാേ കടേല കാ ാറുകെള / കനേല കരയിൽ െപാരിയും െവയിെല.
aവനീപതിയാ..........
കാടും േമടും േമഘാവലിയും, / േതാടും പുഴയും പുൽേ ാ കളും.
aവനീപതിയാ ..........
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കനകം െപാഴിയും പുലരിയുമഴകിൻ / കതിെരാളി ചി ം സായ
aവനീപതിയാ ..........

ന

നവും.

തളിരും മലരും മലർവാടികളും / മലയും മധുവും മാ ാവുകളും.
aവനീപതിയാ ..........
മി

ൽപിണരും പർവവ്തനിരയും / പാ കൾ പാടും പറവയുെമലല്ാം.
aവനീപതിയാ ..........

തിരമാലകെള ജലജീവികെള / പു ിരിതൂകും പൂേ ാലകെള.
aവനീപതിയാ ..........
മഴയും മ

ം മാമലനിരയും / മലരുകൾ തി ം മ
ണിവയലും.
aവനീപതിയാ ..........

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ േളാടുകൂെട വസിക്കുവാൻ ആശവ്ാസപ്രദെന aയ തരു
െമ
വാ ാനം െചയ്ത കർ ാേവ, പുതുവ ര ിെ വഴികളിൽ
aപകടം കൂടാെത ǌ െള നയിക്കുവാനും, a യുെട പ്രമാണ ൾ
യഥാകാലം ǌ െള aനു രി ിക്കുവാനും, ǌ ളുെട കർ വയ്
ളുെട ഗൗരവം ǌ െള ഗ്രഹി ിക്കുവാനുമായി, a യുെട പരിശു
ാ ാവിെന ǌ ൾക്കു പ്രദാനം െചയയ്ണെമ. സകല ിെ യും
നാഥാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ഗാനം
പരിശു ാ ാേവ നീെയഴു
ദിവയ്ദാന ൾ ചി ിെയ

ി / വരണെമ eെ ഹൃദയ ിൽ
ിൽ / ൈദവേ ഹം നിറയ്ക്കേണ.

സവ്ർ വാതിൽ തുറ ഭൂമിയിൽ / നിർ ളിക്കും പ്രകാശേമ
a കാരവിരി മാ ിടും / ച േമറു ദീപേമ
േകഴുമാ ാവിലാശ വീശു / േമാഹന ദിവയ് ഗാനേമ.
പരിശു ാ ാേവ ....
വി ണ ി വര മാനസം / ക വി ിൻ തടാകേമ
മ മായ് വ വീശിയാന ം / ത െപാ ിളം െത േല
രക്തസാക്ഷികളാ
പുല്കിയ / പുണയ് ജീവിതപാത നീ
പരിശു ാ ാേവ ....
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ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

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.
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പരിപാവനനാം സർേവശാ / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന / നിൻകൃപ 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
aനുഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചനശുശ്രൂഷ

(ഈേശായുെട പരസയ്ജീവിത

രണ)

പഴയനിയമ വായന
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

വായിക്കു യാൾ: പുറ ാടിെ

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

പു ക

ിൽനി

വായന. (23:14-17)

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

തി.

പഴയനിയമവായന ര െ
ിൽ - ഏശയ്യാ 52:7-12
പഴയനിയമ വായനകൾക്കുേശഷം
ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

നം ആലപിക്കാനായി നി

പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

ല്ക്കുവിൻ.

നം

(രീതി: aംബരമനവരതം ...)
കാർമി: സർവചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാഴ്

ി ാടു

.

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

ൾ, uദ്േഘാഷിക്കു

.

, താണുവണ

.

സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: ജനതകളവിടുെ

, മഹിമകൾ പാടു

വർഷാരംഭ പ്രാർ

ന

201

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: നിതയ്പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും

തിയു

ാകെ .

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
കാർമി: ആദിയിെലേ ാെല iേ ാഴുെമേ ാഴും eേ

ക്കും ആേ ൻ.

സമൂഹം: സവ്ർഗനിവാസികൾ സാേമാദം ...
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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.

േലഖനം
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ്
eേഫേസാസുകാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം. (4:17-24)

(കാർമികനുേനേര തിരി

ശല്ീഹാ

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

കാർമി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(oരു ശുശ്രൂഷി ക

ി തിരിയുമായി സമീപ

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ന െട കർ
തി.

നില്ക്കു

).

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ഹാേലലൂയാ ഗീതം
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 / പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ
ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.
ഹാേലലൂയാ പാടാെമാ ായ് / ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.
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(കാർമികൻ പ്രദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിേലക്കു േപാകുേ ാൾ
ക ി
തിരികളുമായി ര
ശുശ്രൂഷികൾ iരുവശ ം
നിൽക്കു . സഹായി മു ിൽ ധൂപാർ ന നട
. കാർമികൻ
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

കാർമി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

സുവിേശഷം ശ്രവിക്കാം.

ാേവാടുംകൂെട.

കാർമി: വിശു മ ായി aറിയി ന െട കർ
യുെട പരിശു സുവിേശഷം. (6:25-34)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ാവീേശാമിശിഹാ

തി.

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

(പ്രസംഗമുെ
ിൽ eലല്ാവരും iരിക്കു .
കാേറാസൂസായുെട സമയ ് eലല്ാവരും നില്ക്കു

).

കാേറാസൂസാ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി നി ്
"കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ" e
പ്രാർ ി
ക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കൃപയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: "iവൻ eെ പ്രിയപുത്രനാകു " e
പിതാവിൽനി
സാക്ഷയ്ം ലഭി മിശിഹാേയ, കർ ാവും ൈദവവുമായി നിെ ഏ പ
റയുവാൻ സഭെയ aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി
ക്കു .
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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
േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ ... (േപര്) െമത്രാെനയും / ... െമത്രാേ ാലീ
െയയും ... െമത്രാെനയും / മെ ലല്ാ െമത്രാ ാെരയും / ആ ീയന കൾ
നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കൃപയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ǌ ൾ i ് ആരംഭിക്കു വർഷം േലാകെമ മു a
യുെട മക്കൾക്ക് ഐശവ്രയ് ിെ യും സമാധാന ിെ യും പ്രതയ്ാശയു
െടയും സംവ രമാക്കി ീർക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: കാല ിെ aടയാള ളിലൂെട െവളിെ ടു
a യുെട
തിരുഹിതം വിേവചി റി
് a യുെട രാജയ്ം ത ളിലും മ
വ
രിലും യാഥാർ യ്മാക്കാനു
കൃപാവരം നല്കണെമ
ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പ്രപ
ിെ സൂക്ഷി കാരാണ് e
േബാധയ്േ ാെട
േലാകെ യും േലാകവ ക്കെളയും വീക്ഷിക്കു തിനും aവെയ ശരി
യായി uപേയാഗിക്കു തിനുമു
വരം ǌ ൾക്കു നല്കണെമ
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: തിരുസഭെയ
ാപി പരിപാലിക്കു ൈദവേമ / ǌ െള
ൈദവരാജയ് ിെ പൂർണതയിേലക്കു നയിക്കാൻ / a നിേയാഗി
ിരിക്കു
ൈവദികെരയും സനയ് െരയും / സഭാപരമായി ǌ െള
നയിക്കാൻേവ
/ കൃപയും സംരക്ഷണവും നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണ
െമ ം / ǌ ളുെട കുടുംബ ളിൽനി
ൈദവവിളികൾ നല്കണ
െമ ം ǌ ൾ പ്രാർഥിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ന െട വയ്ക്തിപരമായ നിേയാഗ
സ ിധിയിൽ നമുക്കു സമർ ിക്കാം.

(aല്പസമയെ

ൾ / മൗനമായി ൈദവ

മൗനപ്രാർഥനയ്ക്കുേശഷം)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം

െരയും പിതാ

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ക്കു ǌ

ാേവ, aേ

ൾ
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കാർ ി : യുഗ ളുെട നാഥനായ ൈദവേമ, ǌ െളയും േലാകം മുഴുവ
െനയും aേ ക്കു ǌ ൾ കാ യർ ിക്കു . േചാദിക്കു തിനുമു
തെ
ǌ ളുെട ആവശയ് ൾ aറിയു
a ് ഈ സമൂഹ ി
െ യും േലാകം മുഴുവെ യുംേമൽ കരുണ കാണിക്കണേമ. പിതാവും
പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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.
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ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും, ജീവെ aടയാള ാൽ മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ

സമാപന പ്രാർ

ൾക്ക് േപജ് 87 കാണുക)

നകൾ

കാർമി: കർ ാവായ ൈദവേമ, േലാകരക്ഷകനായി മിശിഹാെയ
ǌ ൾക്കു നല്കിയ േ ഹാതിേരക ിനു ǌ ൾ ന ിപറയു .
ാനികൾ സമർ ി കാഴ്ചവ 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
നല്കിയതിനു ǌ ൾ നിെ
വാഴ്
. രക്ഷയുെട a ാരമായ
ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ ǌ ൾക്കു നിതയ്സൗഭാഗയ് ിനു കാരണമാ
കെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ

സമാപനാശീർവ്വാദം

(രീതി: കർ

ാവാം മിശിഹാ വഴിയായ് ....)

േ ഹപിതാവാം ൈദവം തൻ / സാദൃശയ് ിൽ സൃ ി
മർതയ്െന, യതുേപാൽ രക്ഷി / പുത്രെന ബലിയായർ ി ം.
േമാചകനാകും രക്ഷകെന / വാ ി നമിക്കാം വിനയെമാെട
പുതുവർഷ ിൽ തിരുനാമം / രക്ഷാകരമായ്
ീരെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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പരിപാലനമിേ കെ / പരിെചാടു ൈദവം മർതയ്ർക്കായ്
പരിപാവനമീ യാഗ ിൽ / നിര േചർ വരാണേലല്ാ നാം.
സവ്ർഗപിതാവിൻ ഭവന ിൽ / സകലരുെമാരുേപാൽ ത്രിതവ്െ
വാ ിടുവാനിടയാകെ + / iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി : സവ് ം ഛായയിലും സാദൃശയ് ിലും മനുഷയ്െന സൃ ിക്കു
കയും, തെ പുത്രെന aയ ് aവെന രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത, പിതാ
വായ ൈദവം വാ െ വനാകെ . eലല്ാവിധ ബ ന ളിലും നി ്
നെ
േമാചിക്കു
ഈേശായുെട തിരുനാമ ിൽ uറ വിശവ്സി
െകാ ് ന ൾ ആരംഭിക്കു ഈ വർഷം നമുക്കു രക്ഷാകരമായി ഭവി
ക്കെ . ഈ പുതുവർഷ ിൽ ൈദവ പരിപാലന ിെ വലംൈക
നെ സംരക്ഷിക്കുകയും eലല്ാവിധ aപകട ളിലും നി ് കാ ര
ക്ഷിക്കുകയും െചയയ്െ . ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ പ േചർ നി െള
ലല്ാവരും സമയ ിെ പൂർ തയിൽ സവ്ർ ീയ പിതാവിെ ഭവന
ിൽ o േചർ ് പരിശു ത്രിതവ്െ
aനവരതം തിക്കുവാൻ
iടയാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േ ാത്രഗാനം
ൈദവേമ! ǌ
പാരിതി

ൾ aേ

ധിനാഥനായേ

നിതയ്സൽ പിതാവാകുമ
ആരാധിക്കു

വാ
/ǌ

/ aേ
െള

യ്ക്കാെയ
ം

െയ / ആരാധിക്കു

ം േ ാത്ര

ൾ

തിക്കു
പാരാെക

പാരാെക.

ൈദവദൂത ാേരവരും പിെ

/ സവ്ർ വാസികൾ സർവരും

സവ്ർ വും േക്രാേവ സ്രാേ ൽ വൃ വും / സവ്ർ സംഗീതം മീ
ൈസനയ്ാധീശനായീടും ൈദവം / സംശു ൻ! സംശു ൻ! സംശു ൻ
നിതയ്ം സംശു ൻ! സംശു ൻ!
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ഭൂവും വാനവും തൻ മഹിമയാൽ / തി

ിടു

േലല്ാ സ

തം

ശ്രീെയഴും ദിവയ്േപ്രഷിതർ ധനയ് / നിവയ് ാർ േവദസാക്ഷികൾ
നിതയ്ാന

പ്രതാപവാനേ

/ വാ ീടു

നിര

രം.

നി ലൻ പ്രഭാപൂരിതൻ താത! / നിതയ്നാം ഏകസൂനുേവ!
പാവനാ

ാ! ത്രീേയക ൈദവേമ / േ ാത്രെമ

േലാകമാകെവ പാവനം സഭ / കീർ

ിക്കു

െമേ

േ

സാദരം.

പ്രാഭവെമഴും രാജനാണു നീ / ക്രി നാഥാ മേഹാ
u

തനായ താതൻ ത

ൈദവ

ിെ

വലതുഭാഗ

നി

നർഘമാം േശാണിത
േണെയ

നിതയ്ാന

േ ഹിത- / െരാ

ിലേ

ിടൂ നാഥാ നിൻ ജന

നീ ഭരിക്കുക നിൻ ജന

ǌ

ളേ

ം / യാചി

െള / u

ǌ

ാരീ ദാസരിൽ
ൾ സാദരം

േചരാൻ കനിയേണ.

തി യവർേക്കകേണ

വാ ം നിൻ / പാവനനാമവും തഥാ.

ളിൽ പാപേമശായ് വാൻ / നി
നി

ടുേ

ിവർ.

െള / ആശിേ കേണ നിതയ്വും

ആശ്രയി ിവർ തീവ്രമായ് a
aർ ി

േഹാ

ം വിശവ്സിക്കു

ിനാൽ / വീെ

നിൻ കൃപാമൃതം ചി

i

ിെട ജാതനായ്.

ായ് / വാഴ്വൂ നീ ഭവയ്േശാഭയിൽ

താൻ വിധിയാളനായ് വരു- / െമ

നിതയ്വും ǌ

മ

മക്കൾക്കായ് / സവ്ർ വാതിൽ തുറ

a

കാ

താ

െട / ദിവയ്നാം സൂനുവാണു നീ

മർതയ്രക്ഷയ്ക്കായ് കനയ്കയിൽ നി- /
മൃതയ്ുേവ ജയി

ക്കുേമ

ിൽ / തി

ിലാശ സർവവ്വും / േലശം ല
-oOo-

നുഗ്രഹം നല്കേണ
ം കാരുണയ്ം പുല്കുവാൻ
ിക്കയിലല് ǌാൻ.
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വിഭൂതി

(aനുതാപ ശുശ്രൂഷ)
(കാർ ികൻ പ്രേവശിക്കുേ ാൾ eലല്ാവരും eഴുേ
നില്ക്കു .
പ്രദക്ഷിണമുെ
ിൽ മു ിൽ മാർേ ാ ാ കുരിശ്, ധൂപക്കു ി,
aതിനു പി ിൽ സുവിേശഷ ഗ്ര വും iരുവശ ളിൽ തിരിക്കാ
ലുകളും സംവഹിക്കു ).

പ്രാരംഭ ഗാനം
ൈദവകുമാരൻ കാൽവരിക്കു ിൽ / ബലിയണ സവ്യം ബലിയണ
പറുദീസാ നരനു തുറ ിടാനായ് / ബലിയണ സവ്യം ബലിയണ
സൗഭാഗയ് ദായകമാം ധർ യാഗം / വീ
പാപ ൾ കഴുകിടുമാ ദിവയ്യാഗം / വീ

മിതാ പീഠ
മിതാ പീഠ

ിലർ ിക്കു
ിലർ ിക്കു .
ൈദവകുമാരൻ ...

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

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

(േയാഹ. 13:34-35)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)
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കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
പ്രാരംഭ പ്രാർ

ന

കാർ ി: പ ാ പിക്കു പാപികെള കാരുണയ്പൂർവവ്ം സവ്ീകരിക്കു
േ ഹസ
നായ ൈദവേമ, a യുെട സ ിധിയിൽ നില്ക്കു
പാപികളായ ǌ െള ദയാപൂർവവ്ം തൃക്കൺപാർക്കണേമ. വിനീതഹൃദ
യനായ ചു ക്കാരെനേ ാെല a യുെട aനുഗ്രഹ ിനു ǌ ൾ
കാ നില്ക്കു . i
ǌ ൾ ആരംഭിക്കു േനാ ് aനുതാപ ി
േലക്കും മാനസാ ര ിേലക്കും,
ജീവിത നവീകരണ ിേലക്കും
ǌ െള നയിക്കെ . തിരെ
ടുക്കെ
ജനമായ ǌ ളുെട പാപ
ൾ പ ാ ാപ ിെ ക നീരാൽ കഴുകിക്കളയുവാനും ഭാവി
യിൽ പരിശു രായി ജീവിക്കുവാനും സഹായിക്കണേമ. മിശിഹാേയാടു
േചർ ് eളിമേയാടും ഹൃദയവിശു ിേയാടും കൂടി പരിഹാര ിെ യും
കൃത
തയുെടയും ഈ ബലിയർ ിക്കുവാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്ക
ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ

(സ ീർ

കർ
നിെ

നമാല

നം 15)

ാേവ, നിെ കൂടാര ിൽ ആരു വസിക്കും?
വിശു ഗിരിയിൽ ആരു നിവസിക്കും?

കർ ാേവ, a യുെട വഴികൾ aേനവ്ഷിക്കുവാനും
തിരുവചന ാൽ നയിക്കെ ടുവാനും കൃപെചയയ്ണേമ.

വിഭൂതി
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a
ǌ

യുെട ഹിതം മന ിലാക്കുവാൻ
െള പഠി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.

കറകൂടാെത വയ്ാപരിക്കു വനും
നീതി പ്രവർ ിക്കു വനും.
ഹൃദയ ിൽ സതയ്മു വനും
നാവുെകാ ് വ ിക്കാ വനും.
കൂ കാരേനാട് തി െചയയ്ാ വനും
aയൽക്കാരെനതിരായി ൈകക്കൂലിവാ

ാ

വനും.

പ്രേകാപി ിക്കു വെന വിഗണിക്കു വനും
കർ ാവിെ ഭക്തെര മാനിക്കു വനും.
aയൽക്കാരേനാടു പ്രതി
ലംഘിക്കാ വനും
പണം പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കാ വനും
നിർേ ാഷിെക്കതിെര ൈകക്കൂലി വാ ാ വനും.
iവ െചയയ്ു വൻ നീതിമാനാകു
aവൻ oരിക്കലും iളകുകയിലല്.

.

(തുടർ ് സ ീർ

നം 16)

ൈദവേമ, eെ കാ രുളണേമ;
eെ
ാൽ നി ിൽ ǌാൻ ആശ്രയി ിരിക്കു
നീയാണ് eെ നാഥെന ം.
eെ ന നി ിൽ നി ാെണ
കർ ാവിേനാടു ǌാൻ പറ
.

.

ം

ഭൂമിയിലു പരിശു രും േശ്ര രും
eനിക്ക് ഏ വും i െ വരാെണ

ം.

aനയ്േദവ ാെര aനുഗമിക്കു വരുെട
ദുരിത ൾ ഏറിെക്കാ ിരിക്കും.
aവർക്ക് ǌാൻ രക്തബലി aർ ിക്കുകയിലല്
aവരുെട നാമം ǌാൻ uരുവിടുകയിലല്.
eെ
eെ

aവകാശവും പാനപാത്രവുമായ കർ
ഓഹരി നീ eനിക്ക് തിരി ത .

ാേവ,
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ല ാണ് eനിക്കു aളവുച
ഓഹരി eനിക്കി മായി.

ല വീണത്.

eനിക്ക് uപേദശം നല്കിയ കർ ാവിെന ǌാൻ വാ ം;
രാത്രിയാമ ളിലും eെ a രംഗം eെ പഠി ി .
കർ ാവിെന ǌാൻ സദാ കൺമു ിൽ ദർശി .
ǌാൻ iളകാതിരിേക്ക തിന്
aവൻ eെ വല ഭാഗ
്.
aതിനാൽ eെ ഹൃദയം സേ ാഷിക്കു ;
u ം ആഹല്ാദിക്കു .
ശരീരം ശാ തയിൽ വസിക്കുകയും െചയയ്ും.
eെ
ാൽ നീ eെ പാതാള ിൽ uേപക്ഷി ിലല്;
നിെ പരിശു െന ജീർണിക്കുവാൻ aനുവദി തുമിലല്;
ജീവെ മാർഗം നീ eെ കാണിക്കും.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും ആേ ൻ

ാവിനും

തി

കർ ാവ് eെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവുമാകു
aവിടു ് eേ ാഴും eെ കൺമു ിലു ്.
eെ ഭാഗേധയം aവിടുെ
കര ളിലാകു ;
aവിടു ് eനിക്ക് ജീവെ മാർഗം കാണി തരു
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
ളും ന കളും നിറ
മുടിചൂടി നില്ക്കു സഭയിൽ ǌ ൾ a െയ
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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
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

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.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: 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 െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചന ശുശ്രൂഷ
പഴയ നിയമവായനകൾ

o ാം വായന (uല്പ ി 1:1-19)
ര ാം വായന (േജാഷവ്ാ 1:1-15)
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര, നി
വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ൾ iരു

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

ിൽനി
വായന.
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

പ്രകീർ

തി.
ല്ക്കുവിൻ.

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
കർ ാവി പവാസ ിൻ / നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

, മഹിമകൾ പാടു

, താണുവണ
തിയു

ാകെ .

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ിവിള

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

ക്കും ആേ ൻ.
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കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േലഖനം (േറാമാ 1:16-25)
വായിക്കു ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ് ശല്ീഹാ േറാമാ
ക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം. (കാർ ികനു േനെര തിരി
് ) ഗുേരാ
ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(oരു ശുശ്രൂഷി ക ി തിരിയുമായി സമീപ
(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

നില്ക്കു

).

തി.

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ
ആശ്രയമരുളും കർ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
ാവി ൽ, ശരണമണയ്ക്കുക ജീവിതഭാഗയ്ം.

നാഥനു സമനായാരുേ
ൈദവിക ന കൾ കീർ

ാർ

ാൽ, മ

ാവിനും

തിയുയരെ

ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

(ഗാനസമയ

ിലുേമവം

ി ീടാൻ, നാവിനു െതലല്ും കഴിവിലല്േലല്ാ.

താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി

ിലുമതുേപാൽ വി

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
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ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.

ൾ സമർ ിക്കു

. സകല

ി

ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

(സുവിേശഷ വായനയുെട സമയ
നട
.)
ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

ശുശ്രൂഷി ധൂപാർ ന
നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

്

പരിശു

സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . ര
ശുശ്രൂഷികൾ
ക ി തിരികളുമായി കാർ ികെ iരുവശവും നില്ക്കു .
സഹായി മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
).
കാർ ി: വിശു മ ായി (5:17-26) aറിയി
മിശിഹായുെട പരിശു സുവിേശഷം.
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ന െട കർ

ാവീേശാ

തി.

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി.

പ്രസംഗം
കാർ ികൻ ഭ ം സ ീകരി ിരിക്കു
പീഠ ിനു സമീപം
െച നില്ക്കു . aേ ാൾ സമൂഹം താെഴക്കാണു ഗീതം ആലപി
ക്കു .

aനുതാപഗീതം
ക ീരാരുതരും, പ ാ
പാപം കഴികിടുവാൻ, ക

ാപ ിൽ
ീരാരുതരും?

നിൻ തിരുകല്പന വി ലകിൻ / മറിമായ ളിൽ മുഴുകി ǌാൻ
പാഴായ്പ്േപാെയാരു ദിനെമലല്ാ- / േമാർേ ാർ രുകിക്കരയാനായ്
താപ ിൻ ക ീരാരുതരും? / താപ ിൻ ക ീരാരുതരും?
ൈവരിെയനിെക്കതിരായ്, വലകൾ വിരി വയിൽ
വീണുകുഴ ി ǌാൻ, വീണുകുഴ ി ǌാൻ.
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വലകൾ തകർെ ൻ നാഥാ, നീ / രക്ഷെയനിക്കു കനി
രുളി
പാവനമാം തവകല്പനകൾ / ലംഘിേ ം ദുർബലനായ്
വീ ം ǌാൻ വലയിൽ വീണേലല്ാ (2)
ക ീരാരുതരും....
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: പ ാ പിക്കു പാപികൾക്ക് വാതിൽ തുറ െകാടുക്കു
കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ, നിെ
കൃപയുെട വാതിൽ ǌ ൾ
ക്കായി തുറക്കണേമ. മാേ ാദീസാവഴി ǌ െള വിശു ീകരി ് മുദ്രിത
മാക്കിയതിന് ǌ ൾ ന ി പറയു . േലാക ിനു മരി ്, നിനക്കായി
ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ. aനുതാപ ിെ വ ം
ധരി ം, ശിര ിൽ ചാരം പൂശിയും, aനുതാപം പ്രകടി ി നിനിേവ
ക്കാെര, ജീവെ വഴിയിേലയ്ക്കു നയി കർ ാേവ, ഈ േനാ കാലം
ǌ ൾക്ക് മാനസാ ര ിെ യും, ജീവിത നവീകരണ ിെ യും
aവസരമായി ീരെ . ǌ ൾ മ ാകു െവ ം, മ ിേലയ്ക്കുതെ
മട െമ ം ǌ ളറിയു . പാപ ൾ െപാറു ് ǌ െള aനുഗ്ര
ഹിക്കുകയും പ ാ ാപ ിെ ബാഹയ്ചി മായി, ǌ ൾ പൂശു
വാൻ േപാകു ഈ ഭ ം ആശീർവവ്ദിക്കുകയും + വിശു ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ (ഭ ം ആശീർവവ്ദിക്കു ). സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ ഭ
ിേ ൽ വിശു ജലം തളിക്കുകയും ധൂപിക്കു
കയും െചയയ്ു . aന രം സവ് ം െന ിയിലും ജന ളുെട െന ി
യിേ ലും ഭ ം പൂശു . സമൂഹം താെഴെക്കാടു ിരിക്കു പാ പാ
ടു . ആവശയ്െമ ിൽ ആവർ ിക്കു .)
ഗീതം
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു / മ ിേലക്കു മട ം നൂനം
aനുതാപക്ക നീർ വീ ി / പാപപരിഹാരം െചയ്തുെകാൾക നീ.
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു ...
ഫലം നല്കാതുയർ നില്ക്കും / വൃക്ഷനിരെയലല്ാ മരി
വീ ം.
eരിതീയിെലരി
വീഴും നീറി / നിറം മാറി ചാ ലായ്
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു ...

ീരും.

ൈദവപുത്രൻ വരു ഴിയിൽ / ധാനയ്ക്കളെമലല്ാം ശുചിയാക്കുവാൻ
െന ണികൾ സംഭരിക്കു / െക പതിെരലല്ാം ചുെ രിക്കു .
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മനുഷയ്ാ, നീ മ

ാകു

...

ആയിര ൾ വീണുതാഴു / മർതയ്മാനസ ൾ െവ നീറു .
നിതയ്ജീവൻ നല്കിടും നീർ ാൽ / വി മരുഭൂവിൽ ജലം േതടു .
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു ...
സവ്ർ രാജയ്മാർ മേ ാളം / കൂർ -മു മു ിയിരു നില്പൂ
തീ നരകം തീർ
മാർ
ൾ / വീതിനിറ
പൂെചാരി
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു ...

നില്പൂ.

ശിേലാഹായിൽ േഗാപുരം വീണു / കൂെട നരേരെറ മരി വീണു
തപം െചയ്തു വരം േനടായ്കിൽ / നി ൾ aതുേപാെല
തകർ േപാകും.
മനുഷയ്ാ, നീ മ ാകു ...

(ഭ ം പൂശൽ കഴി

് കാർ ികൽ ൈക കഴുകി

ടയ്ക്കു

).

കാേറാസൂസാ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ശ്ര േയാടുംകൂടി
“കർ ാേവ,
ǌ ളുെടേമൽ
കരുണയു ാകണേമ“
e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കരുണയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: കാരുണയ്വാനായ പിതാേവ, ആശവ്ാസദായകനായ ൈദവേമ,
a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട രക്ഷകനും പരിപാലകനും, സകല
ദാതാവുമായ a േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

ിെ യും

ശുശ്രൂഷി: സമ
േലാക ിെ യും, സകല സഭകളുെടയും സമാധാന
ിനും ഐകയ് ിനും, നിലനില്പിനുംേവ ി a േയാടു ǌ ൾ
പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: മിശിഹായുെട സഭ മുഴുവെ യും തലവനായ ǌ ളുെട പരി
ശു പിതാവു മാർ ... (േപര്) പാ ായുെടയും, ǌ ളുെട സഭയുെട
പിതാവും തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ... (േപര്)
െമത്രാേ ാലീ യുെടയും, ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ
മാർ ... (േപര്) െമത്രാെ യും, ... െമത്രാേ ാലീ യുെടയും ... െമത്രാ
െ യും aവരുെട സഹശുശ്രൂഷികളുെടയും േക്ഷമ ിനുേവ ി a
േയാടു ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .

വിഭൂതി

218

ശുശ്രൂഷി: നാല്പതുരാവും നാല്പതു പകലും uപവസി ് ǌ
നല്കിയ കർ ാേവ,
സമൂഹം: ǌ

ളുെടേമൽ കരുണയു

ൾക്കു മാതൃക

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: പിതാവിെ i ം നിറേവ വാനും, ൈദവരാജയ്ം
നുമായി ഭൂമിയിേലക്കുവ കർ ാേവ,

ാപിക്കാ

ശുശ്രൂഷി: വിശക്കു വരുമായി a ം പ ിടു തും, ന െര വ ം ധരി
ിക്കു തും, ഭവനരഹിതർക്ക് പാർ ിടം നല്കു തും, സവ് ക്കാരിൽ
നി ് oഴി
മാറാതിരിക്കു തുമാണ് യഥാർ
uപവാസം e ്,
പ്രവാചകൻ വഴി aരുളിെ യ്ത കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: ദു തയുെട െക കൾ aഴിക്കുകയും, aടി മർ െ വെര
േമാചി ിക്കുകയും െചയയ്ു താണ്, നീ ആഗ്രഹിക്കു
uപവാസെമ ്
പ്രവാചകൻവഴി ǌ െള പഠി ി കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: പാപികൾ നശിക്കണെമ ാഗ്രഹിക്കാെത, aവെര േനർവ
ഴിക്കു തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: പ ാ
കർ ാേവ,

ാപം പ്രകടി ി

ക

നു, േ ഹപൂർവവ്ം മാ

ശുശ്രൂഷി: പ ാ പിക്കു
പാപിെയ ി, സവ്ർ
സേ ാഷമു ാകുെമ ്, aരുളിെ യ്ത കർ ാേവ,

നല്കിയ

ിൽ വലിയ

ശുശ്രൂഷി: ഈ െചറിയവരിൽ oരുവന് നി ൾ െചയ്തേ ാെഴലല്ാം, eനി
ക്കുതെ യാണ് െചയ്തെത ്, ǌ െള പഠി ി കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: മനുഷയ്ൻ a ം െകാ മാത്രമലല്, ൈദവ
െകാ മാണ് ജീവിക്കു െത പഠി ി കർ ാേവ,

ിെ

വചനം

ശുശ്രൂഷി: പ്രകൃതിെയയും ജീവജാല െളയും സൃ ി
പരിപാലിക്കു
കയും, മനുഷയ്ന യ്ക്കുേവ ി aവെയ വിനിേയാഗിക്കുവാൻ, ǌ െള
ഭരേമല്പിക്കുകയും െചയ്ത കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: ൈദവരാജയ്വും aതിെ നീതിയും ആദയ്ം aേനവ്ഷിക്കുവിൻ,
aേ ാൾ മ
വെയലല്ാം ലഭിക്കുെമ ്, ǌ െള uപേദശി
കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.

െരയും പിതാ
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സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ാേവ, aേ

ക്കു ǌ

ൾ

കാർ ി:
പ ാ പി ്
സുവിേശഷ ിൽ
വിശവ്സിക്കുവാൻ
ആഹവ്ാനം െചയ്ത കർ ാേവ, ആ പരിതയ്ാഗ ിെ യും, ഹൃദയ
പരിവർ ന ിെ യും, aനുര
ന ിെ യും ൈചതനയ് ിൽ
ജീവിക്കുവാൻ, ഈ േനാ കാല ് ǌ െള സഹായിക്കണേമ. നീതി
ക്കുേവ ി വിശ ം ദാഹവും aനുഭവിക്കു വേരാെടാ ം, തി െയ്ക്കതി
രായ േപാരാ
ിൽ ǌ ളും പ േചരെ . പ്രാർ നയും uപവാസവും
പരേ ഹപ്രവർ ന ളും വഴി, പാപ ൾക്കു പരിഹാരം െചയയ്ുവാനും
ജീവിത ിെല കുരിശുകൾ സഹി ് സവ്ർേഗാ ഖരായി ജീവിക്കു
വാനും ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
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യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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 മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

ദിവയ്രഹസയ് ഗീതം

(രീതി: മിശിഹാ കർ

ാവിൻ തിരുെമയ്...)

പാപം െചയ്യാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ

മിശിഹാ രഹസയ് ൾ, ൈകെക്കാ
വേര,
പാവനമാനസേര, തി യിലാ ശരീര ൾ
പ ിലമാക്കും ജനനിരയിൽ / േചരുക വഴിയായ് വിശവ്ാസം
നി ൾ ൈകെവടിയാെത ം / കാ ിടുവിൻ ഹൃദയം നിർ ലമായ്.

നി െളലല്ാവരും aതയ്ു തെ മക്കളാണേലല്ാ.
മിശിഹാ രഹസയ്

ൾ ...

(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ
കൃത

ൾക്ക് േപജ് 88 കാണുക)

താ പ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ജീവദായകമായ a യുെട വചനം
സവ്ീകരി ്, പാപേബാധ ിലും പരിഹാര മേനാഭാവ ിലും വളരു
വാനും, തിരുശരീരരക്ത ൾ uൾെക്കാ ് നിതയ്ജീവന് aർഹരാകു
വാനും a ǌ െള aനുഗ്രഹി . a യുെട ഈ ദാന ിന് ന ി
പറയുവാൻ ǌ ൾ aശക്തരാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം:ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.

കാർ ി: പാപ ൾ െപാറുക്കു വനും േരാഗ ൾ സുഖെ ടു
വനു
മായ മിശിഹാേയ, പ ാ ാപേ ാെട നിെ പക്കലണ
്, ഈ
പരിഹാരബലിയിൽ പ േചരുവാൻ നീ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. നിെ
കാരുണയ്ം e ം പ്രകീർ ിക്കുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. സക
ല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.

വിഭൂതി
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സമൂഹം:ആേ ൻ.

(രീതി: കർ

സമാപനാശീർവാദം

ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്...)

കാർ ി: മാനവരഖിലം ൈദവികമാം / ജീവൻ നിതയ്ം പുല്കിടുവാൻ
തനയെന മ ിനു നല്കിെയാരാ / ൈദവപിതാവിെന വാ ീടാം
മാനവവംശം പൂർ തയിൽ / നിതയ്നവീകൃതമായിടുവാൻ
aനുതാപ ിൻ സേ ശം / നല്കിയ താതെന വാ ീടാം
സമൂഹം:ആേ ൻ.
കാർ ി: വാനവ-രാജയ്ം േതടിടുവാൻ / ൈദവിക ഗീതം പാടിടുവാൻ
പ്രാർ ന പകരും വരദാനം / നി ളിെല ം നിറയെ
ൈദവ ിൻ പ്രിയജനേമ, യീ / ഭൂവിൽ നി ൾ ചിരകാലം
സൗഭാഗയ് ാൽ നിറയെ + / iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ ക്കും
സമൂഹം:ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി: eലല്ാ മനുഷയ്രും രക്ഷ പ്രാപിക്കണെമ ം ജീവെ പൂർ ത
uൾെക്കാ ണെമ ം ആഗ്രഹിക്കു കർ ാവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്
വംശ ിെ നവീകരണ ിനും രക്ഷയ്ക്കുംേവ ി ഏകജാതെന ഭൂമിയി
േലക്കയ a യുെട aന കാരുണയ്െ
ǌ ൾ വാ
. aവി
ടു ് ൈദവരാജയ് ിെ സുവിേശഷം പ്രസംഗിക്കുകയും aനുതാപ ി
െ യും മാനസാ ര ിെ യും സേ ശം ǌ ൾക്കു നല്കുകയും െചയ്തു.
സവ്ർഗരാജയ് ിെ നീതി eേ ാഴും aേനവ്ഷിക്കുവാനും, പ്രേതയ്കി
ഈ േനാ കാല ് പ്രാർ നയുെടയും പാപപരിഹാര ിെ യും പര
േ ഹ ിെ യും ഫല ൾ പുറെ ടുവിക്കുവാനും ǌ ൾക്കിടയാ
കെ . ൈദവ ിെ ജനേമ, ൈദവ വചന ിലാശ്രയി ് പ്രേലാഭന
െള ജയി ് ആ ീയ സൗഭാഗയ്ം aനുഭവിക്കുവാൻ മിശിഹായുെട
കുരിശ് നി െള ശക്തരാക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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പ്രാരംഭ ഗാനം
കുരിശിൽ മരി വേന, കുരിശാേല
വിജയം വരി വേന
മിഴിനീെരാഴുക്കിയേ , കുരിശിെ
വഴിേയ വരു ǌ ൾ.
േലാൈകകനാഥാ നിൻ, ശിഷയ്നാ ീരുവാനാശിേ ാെന െമ ം
കുരിശു വഹി നിൻ, കാൽ ാടുപിെ ലല്ാൻ
കൽ ി നായകാ.
നിൻ ദിവയ്രക്ത ാ-െലൻ പാപമാലിനയ്ം
കഴുേകണേമ േലാകനാഥാ. (2)
കാർ ി: നിതയ്നായ ൈദവേമ, ǌ ൾ a െയ ആരാധിക്കു .
പാപികളായ മനുഷയ്ർക്കുേവ ി ജീവൻ ബലികഴിക്കുവാൻ തിരുമന
ായ കർ ാേവ ǌ ൾ aേ യ്ക്ക് ന ി പറയു .
a
ǌ െള േ ഹി , aവസാനം വെര േ ഹി . േ ഹി
തനു േവ ി ജീവൻ ബലികഴിക്കു തിേനക്കാൾ വലിയ േ ഹമി
െലല് ് a ് aരുളിെചയ്തി
േലല്ാ. പീലാേ ാസിെ ഭവനം മുതൽ
ഗാഗുൽ ാവെര കുരിശും വഹി െകാ
aവസാനയാത്ര aേ
േ ഹ ിെ ഏ ം മഹ ായ പ്രകടനമായിരു . ക നീരിെ യും
രക്ത ിെ യും ആ വഴിയിൽക്കൂടി വയ്ാകുലയായ മാതാവിെ
പി ാെല oരു തീർ യാത്രയായി ǌ ളും a െയ aനുഗമിക്കു .
സവ്ർ
ിേലയ്ക്കു
വഴി െǌരുക്കമു തും വാതിൽ iടു ിയതുമാ
ഓേരാ
െണ ് ǌ െള aറിയി
കർ ാേവ, ജീവിത ിെ
ദിവസവും ǌ ൾക്കു ാകു
േവദനകളും കുരിശുകളും സേ ാഷ
േ ാെട സഹി െകാ ് ആ iടു ിയ വഴിയിൽക്കൂടി സ രിക്കു
വാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ.
കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

ാവിെ

തിരുമു
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o ാം

ലേ

ക്ക് േപാകുേ ാൾ

മരണ ിനായി വിധി കറയ
ൈദവ ിൻ കു
ാടിെന
aപരാധിയായ് വിധി കല്മഷം
കലരാ
കർ ാവിെന.
aറിയാ
കു
ൾ നിരയായ് ചുമ ി
പരിശു നായ നി ിൽ
ൈകവലല്യ്ദാതാ നിൻ, കാരുണയ്ം ൈകെക്കാേ
കദന ിലാ ി നിെ .
aവസാന വിധിയിൽ നീ, യലിവാർ
യരുേളണേമ നാകഭാഗയ്ം. (2)
o ാം
കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാെയ മരണ

ǌ

ാർ
ൾക്കാ

ലം
ിനു വിധിക്കു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: മനുഷയ്കുല ിെ പാപപരിഹാര ിനു
ബലി ആരംഭി
കഴി
. ഈേശാ പീലാേ ാസിെ മു ിൽ നിൽക്കു . aവിടുെ
o
േനാക്കുക. ച ിയടിേയ ശരീരം. രക്ത ിൽ o ി ിടി വ
ൾ. തലയിൽ മുൾമുടി. uറക്കെമാഴി
ക കൾ. ക്ഷീണ ാൽ
വിറയ്ക്കു ൈകകാലുകൾ. ദാഹി വര നാവ്. uണ ിയ ചു കൾ.
പീലാേ ാസ് വിധിവാചകം u രിക്കു . കു മിലല്ാ വൻ കു ക്കാ
രനായി വിധിക്കെ . e ിലും, aവിടു ് eലല്ാം നിശ നായി
സഹിക്കു .
eെ ൈദവമായ കർ ാേവ, a കു മ വനായിരു ി ം, കുരി
ശുമരണ ിനു വിധിക്കെ വേലല്ാ. eെ
മ
വർ െത ി രിക്കു
േ ാഴും, നിർ യമായി വിമർശിക്കുേ ാഴും കു ക്കാരനായി വിധിക്കു
േ ാഴും aെതലല്ാം a െയേ ാെല സമചി നായി സഹിക്കുവാൻ
eെ യനുഗ്രഹിക്കണേമ. aവരുെട uേ ശെ
ി ചി ിക്കാെത
aവർക്കുേവ ി ആ ാർ മായി പ്രാർ ിക്കുവാൻ eെ സഹായി
ക്കണേമ.
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1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

ര

ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

ക്കു േപാകുേ ാൾ

കുരിശു ചുമ ിടു േലാക ിൻ
വിനകൾ ചുമ ിടു
നീ
ദിവയ്നാഥൻ നി നം
നിറയും നിര ിലൂെട.
eൻ ജനേമ െചാൽക, ǌാെന
െചയ്തു
കുരിെശെ േതാളിേല ാൻ
പൂേ ൻ തുളു
നാ ിൽ ǌാൻ നി െള
ആശേയാടാനയി .
eേ യിദം നി െളലല്ാം മറെ
ആ ാവിനാത േമ ി. (2)
ര

ാം

െ
ലം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശു ചുമക്കു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഭാരേമറിയ കുരിശും ചുമ െകാ ് aവിടു
മുേ ാ
നീ
. ഈേശായുെട ചു ം േനാക്കുക. േ ഹിത ാർ ആരുമിലല്.
യൂദാസ് aവിടുെ
o ിെക്കാടു . പേത്രാസ് aവിടുെ
പരിതയ്
ജി . മ ശിഷയ് ാർ ഓടിെയാളി . aവിടുെ
a തപ്രവർ ി
കൾ ക വരും aവയുെട ഫലമനുഭവി വരും iേ ാൾ eവിെട?
ഓശാനപാടി eതിേര വരും i നിശ രായിരിക്കു . ഈേശാെയ
സഹായിക്കുവാേനാ, oരാശവ്ാസവാക്കു പറയുവാേനാ aവിെട ആരു
മിലല്.
eെ aനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു വൻ സവ്യം പരിതയ്ജി ്,
തെ കുരിശും വഹി െകാ ് eെ പി ാെല വരെ e ് a ്
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aരുളിെചയ്തി
േലല്ാ. eെ
സ ട ളുെടയും േകല്ശ ളുെടയും
കുരിശു ചുമ െകാ ് ǌാൻ aേ രക്തമണി
കാല്പാടുകൾ പി
ടരു . വലയു വെരയും ഭാരം ചുമക്കു വെരയും ആശവ്സി ിക്കു
കർ ാേവ eെ
േകല്ശ െളലല്ാം പരാതികൂടാെത സഹിക്കുവാൻ
eെ സഹായിക്കണേമ
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

മു ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

ക്ക് േപാകുേ ാൾ

കുരിശിൻ കന ഭാരം താ വാൻ / കഴിയാെത േലാകനാഥൻ
പാദ ൾ പതറിവീണു കലല്ുകൾ / നിറയും െപരുവഴിയിൽ.
തൃ ാദം കലല്ിേ ൽ ത ി മുറി
മാനവരിലല്ാ വാനവരിലല്ാ / താ
aനുതാപ മൂറു

, ചുടുക

/ െച ിണം വാർെ
ി ണ ീടുവാൻ.

നീർ തൂകി / യണയു
മൂ ാം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ o

മു

ാഴുകി

ിൽ ǌ

ൾ. (3)

ലം

ാം പ്രാവശയ്ം വീഴു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: കലല്ുകൾ നിറ
വഴി. ഭാരമു
കുരിശ്. ക്ഷീണി ശരീരം.
വിറയ്ക്കു കാലുകൾ. aവിടു
മുഖം കു ി നില
വീഴു . മു കൾ
െപാ ി രക്തെമാലിക്കു . യൂദ ാർ aവിടുെ
പരിഹസിക്കു . പ ാ
ളക്കാർ aടിക്കു . ജനക്കൂ ം ആർ വിളിക്കു . aവിടു മി
ിലല്.
"ǌാൻ സ രിയ്ക്കു
വഴികളിൽ aവർ eനിക്കു െകണികൾ
െവ . ǌാൻ വലേ യ്ക്ക് തിരി
േനാക്കി. eെ
aറിയു വർ
ആരുമിലല്. ഓടിെയാളിക്കുവാൻ iടമിലല്, eെ
രക്ഷിക്കുവാൻ ആളു
മിലല്." "aവിടു
ന െട ഭാരം ചുമക്കു . നമുക്കുേവ ി aവിടു
സഹി ."
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കർ ാേവ, ǌാൻ വഹിക്കു
കുരിശിനും ഭാരമു ്. പലേ ാഴും
കുരിേശാടുകൂെട ǌാനും നില
വീണുേപാകു . മ
വർ aതുക
പരിഹസിക്കുകയും, eെ
േവദന വർധി ിക്കുകയും െചയയ്ാറു ്.
കർ ാേവ, eനിക്കു വീ കൾ u ാകുേ ാൾ eെ
െ
നിയ
ിക്കുവാൻ eെ പഠി ിക്കണേമ. കുരിശു വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയി
ലല്ാെത ǌാൻ തളരുേ ാൾ eെ സഹായിക്കണേമ .
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

നാലാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

ക്ക് േപാകുേ ാൾ

വഴിയിൽക്കര
സവ്ർ ീയ കാ

വേ ാ-ര െയ / തനയൻ തിരി
േനാക്കി.
ി ചി ം, മിഴികളിൽ / കൂര
താണിറ ി.

ആേരാടു നിെ
ആരറി
ാഴ

ǌാൻ സാമയ്-െ ടു
ിലലതലല്ി നിൽക്കു

നിൻ ക

നീരാൽ, കഴുേകണെമ

ിൽ / പതിയു

നാലാം
കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ തെ

ം / കദനെ രു ടേല
/ നിൻ മേനാേവദന.
മാലിനയ്െമലല്ാം. (2)

ലം

തിരുമാതാവിെന കാണു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: കുരിശുയാത്ര മുേ ാ നീ
. iടയ്ക്ക് സ ടകരമായ oരു കൂടി
കാ . aവിടുെ
മാതാവു ഓടിെയ
. aവർ പര രം േനാക്കി.
കവിെ
ാഴുകു
നാലു ക കൾ. വി ിെ ാ
ര
ഹൃദയ ൾ.
a യും മകനും സംസാരിക്കു ിലല്. മകെ േവദന a യുെട ഹൃദയം
തകർക്കു . a യുെട േവദന മകെ ദുഃഖം വർ ി ിക്കു .
നാല്പതാം ദിവസം u ിെയ േദവാലയ ിൽ കാ െവ സംഭവം
മാതാവിെ ഓർ യിൽ വ . "നിെ ഹൃദയ ിൽ oരു വാൾ കട
ക്കും" e ് പരിശു നായ ശിമേയാൻ a ് പ്രവചി .
"ക നീ
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േരാെട വിതയ്ക്കു വൻ സേ ാഷേ ാെട െകായയ്ു ". "ഈ േലാക
ിെല നി ാരസ ട ൾ നമുക്കു നിതയ്ഭാഗയ്ം പ്രദാനം െചയയ്ു ."
ദുഃഖസമുദ്ര ിൽ മുഴുകിയ ദിവയ്രക്ഷിതാേവ, സഹന ിെ
ഏകാ
നിമിഷ ളിൽ aേ
മാതാവിെ
മാതൃക ǌ െള
ആശവ്സി ിക്കെ . a യുെടയും aേ മാതാവിെ യും സ ട ിനു
കാരണം ǌ ളുെട പാപ ൾ ആെണ ് ǌ ൾ aറിയു . aവ
െയലല്ാം പരിഹരിക്കുവാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

a

ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

ക്ക് േപാകുേ ൾ

കുരിശു ചുമ നീ ം, നാഥെന / ശിമേയാൻ തുണ ീടു .
നാഥാ നിൻ കുരിശു താ ാൻ ൈകവ / ഭാഗയ്േമ ഭാഗയ്ം.
നിൻ കുരിെശത്രേയാ, േലാലം നിൻ നുക / മാന ദായകം.
aഴലിൽ വീണുഴലുേ ാർ ക്കവലംബേമകു / കുരിേശ നമി ിടു
സുരേലാക നാഥാ നിൻ / കുരിെശാ
തരേണ വര ൾ നിര ം. (2)
a

ാം

താ

.

വാൻ

ലം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാെയ െശമേയാൻ സഹായിക്കു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഈേശാ വളെരയധികം തളർ
കഴി
. iനി കുരിേശാടു
കൂെട മുേ ാ നീ വാൻ ശക്തനലല്. aവിടു വഴിയിൽ െവ തെ
മരി േപാേയക്കുെമ ് യൂദ ാർ ഭയ . aേ ാൾ ശിമേയാൻ eെ ാ
രാൾ വയലിൽ നി വരു ത് aവർ ക . െകവുറീൻകാരനായ ആ
മനുഷയ്ൻ aലക്സാ റിെ യും േറാേ ാസിെ യും പിതാവായിരു .
aവിടുെ
കുരിശുചുമക്കാൻ aവർ aയാെള നിർബ ി . aവർക്ക്
ഈേശാേയാട് സഹതാപം േതാ ിയി ലല്. ജീവേനാെട aവിടുെ
കുരിശിൽ തറയ്ക്കണെമ ് aവർ തീരുമാനി ിരു .
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കരുണാനിധിയായ കർ ാേവ, ഈ
ിതിയിൽ ǌാൻ
a െയ ക ിരു െവ ിൽ eെ
െ
വി രി ് ǌാൻ
a െയ സഹായിക്കുമായിരു . e ാൽ, "eെ ഈ െചറിയ
സേഹാദര ാരിൽ ആർെക്ക ിലും നി ൾ സഹായം െചയ്തേ ാ
െഴലല്ാം eനിക്കുതെ യാണ് െചയ്തത്“ e ് a ് aരുളിെച
യ്തി
േലല്ാ. aതിനാൽ ചു മു വരിൽ a െയ ക െകാ ് കഴി
വു വിധ ിെലലല്ാം aവെര സഹായിക്കുവാൻ eെ aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ. aേ ാൾ ǌാനും ശിമേയാെനേ ാെല aനുഗ്രഹീതനാകും,
aേ പീഡാനുഭവം e ിലൂെട പൂർ ിയാവുകയും െചയയ്ും.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

ആറാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

വാടി ളർ
മുഖം - നാഥെ / ക കൾ താണുമ ി.
േവേറാനിക്കാ മിഴിനീർ - തൂകിയാ / ദിവയ്ാനനം തുട .
മാലാഖാമാർെക്കലല്ാ മാന േമകു / മാനെ
നിലാേവ.
താേബാർമാമല, േമേല നി ഖം / സൂരയ്െനേ ാെല മി ി.
i

ാമുഖ

ിെ

/ ലാവണയ്െമാ
ആറാം

ാെക / മ

ി ദുഃഖ

ിൽ മു

ി. (2)

ലം

കാർ ി: േവേറാനിക്ക ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുമുഖം തുടയ്ക്കു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഭക്തയായ േവേറാനിക്കാ മിശിഹാെയ കാണു . aവളുെട
ഹൃദയം സഹതാപ ാൽ നിറ
. aവൾക്ക് aവിടുെ
ആശവ്സി
ിക്കണം. പ ാളക്കാരുെട മ യ് ിലൂെട aവൾ ഈേശാെയ സമീപി
ക്കു . ആെര ിലും eെ
ിലും പറ
െകാ െ . േ ഹം പ്രതി
ബ ം aറിയു ിലല്. "പരമാർ
ഹൃദയർ aവിടുെ
കാണും."
"a ിൽ ശരണെ ടു
വരാരും നിരാശരാവുകയിലല്." aവൾ ഭക്തി
പൂർവവ്ം തെ തൂവാലെയടു . രക്തം പുര മുഖം വിനയപൂർവവ്ം തുട .
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"eേ ാടു സഹതാപിക്കു വരുേ ാ e ് ǌാൻ aേനവ്ഷി
േനാക്കി. ആെരയും ക ിലല്. eെ
ആശവ്സി ിക്കാൻ ആരുമിലല്."
പ്രവാചകൻ വഴി a ് aരുളിെ യ്ത ഈ വാക്കുകൾ eെ െചവിക
ളിൽ മുഴ ിെക്കാ ിരിയ്ക്കു . േ ഹം നിറ
കർ ാേവ, േവേറാനി
ക്കാെയേ ാെല a േയാടു സഹതപിക്കുവാനും a െയ ആശവ്സി
ിക്കുവാനും ǌാൻ ആഗ്രഹിക്കു . aേ
പീഡാനുഭവ ിെ
മായാ
മുദ്ര eെ ഹൃദയ ിൽ പതിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

ഏഴാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

u െവയ്ലിൽ െപാരി
- ദു ഹ / മർ ന ാൽ വല
.
േദഹം തളർ താണു - രക്ഷകൻ / വീ ം നില
വീണു.
േലാകപാപ ളാണ െയ വീഴി / േവദനി ി േതവം.
ഭാരം നിറെ
ാരാ ക്രൂശു നിർ ി െതൻ / പാപ ൾ തെ
താപം കലർ േ / പാദം പുണർ
േകഴു
കനിേയണെമ ിൽ. (2)
ഏഴാം
കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ ര

യേലല്ാ.

ǌാൻ
ലം

ാം പ്രാവശയ്ം വീഴു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഈേശാ ബലഹീനനായി വീ ം നില
വീഴു . മുറിവുക
ളിൽ നി
രക്തെമാഴുകു . ശരീരമാെക േവദനിക്കു . "ǌാൻ പൂഴി
യിൽ വീണുേപായി eെ ആ ാവു ദു:ഖി തളർ ." ചു മു വർ
പരിഹസിക്കു . aവിടു ് aെതാ ം ഗണയ്മാക്കു ിലല്. "eെ
പിതാവ് eനിക്കുത
പാനപാത്രം ǌാൻ കുടിേക്ക തലല്േയാ?"
പിതാവിെ i ം നിറേവ ാനലല്ാെത aവിടു
മെ ാ ം ആഗ്രഹി
ക്കു ിലല്.

കുരിശിെ
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മനുഷയ്പാപ ളുെട ഭാരെമലല്ാം ചുമ
മിശിഹാെയ, a െയ
ആശവ്സി ിക്കുവാനായി ǌ ൾ a െയ സമീപിക്കു . a െയ
ക്കൂടാെത ǌ ൾക്ക് o ം െചയയ്ുവാൻ ശക്തിയിലല്. ജീവിത ിെ
ഭാര ാൽ ǌ ൾ തളർ
വീഴുകയും eഴുേ ൽക്കുവാൻ കഴിവി
ലല്ാെത വലയുകയും െചയയ്ു . aേ തൃൈക്ക നീ ി ǌ െള സഹായി
ക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

e ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

ഓർേശല്മിൻ പുത്രിമാേര - നി ളി / െ െ േയാർെ
ിേനവം
കരയു
നി േളയും - സുതേരയു / േമാർേ ാ
േകണുെകാൾവിൻ.
േവദന തി
മലകേള ǌ

കാലം വരു / ക ീരണി
കാലം.
െള മൂടുവിൻ േവഗെമ / ാരവം േകൾക്കുെമ

കരൾെനാ
കരയു / നാരീഗണ
നാഥൻ സമാശവ്ാസേമകി. (2)

ിനു

e ാം

ലം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ ജറുസെലം നഗരിയിെല
ിക്കു .

ം.

ീകെള ആശവ്സി

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഓർശല് ിെ െതരുവുകൾ ശ ായമാനമായി. പതിവിലല്ാ
ബഹളം േക ് ീജന ൾ വഴിയിേലയ്ക്കു വരു . aവർക്കു സുപരിചി
തനായ ഈേശാ െകാലക്കള ിേലയ്ക്ക് നയിക്കെ ടു . aവിടുെ
േപരിൽ aവർക്ക് aനുക േതാ ി. ഓശാന ǌായറാ െ
േഘാഷ
യാത്ര aവരുെട ഓർ യിൽ വ . ൈസ ിൻ െകാ കളും ജയ് വിളി
കളും. aവർ ക നീർ വാർ
കര
. aവരുെട സഹതാപപ്രകടനം
aവിടുെ
ആശവ്സി ി . aവിടു ് aവേരാടു പറയു : "നി
െളയും നി ളുെട കു
െളയും ഓർ
കരയുവിൻ." ഏതാനും
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വർഷ ൾക്കു ിൽ ഓർശല്ം ആക്രമിക്കെ ടും. aവരും aവരുെട കു ി
കളും പ ിണി കിട
മരിക്കും. ആ സംഭവം aവിടു
പ്രവചിക്കുക
യായിരു . aവിടു സവ്യം മറ ് aവെര ആശവ്സി ിക്കു .
eളിയവരുെട സേ തമായ കർ ാേവ, െǌരുക്ക ിെ
കാല ് ǌ െള ആശവ്സി ിക്കു ൈദവേമ, aേ
ദാരുണമായ
പീഡകൾ ഓർ ് ǌ ൾ ദുഃഖിക്കു . aവയ്ക്ക് കാരണമായ ǌ
ളുെട പാപ േളാർ ് കരയുവാനും ഭാവിയിൽ പരിശു രായി ജീവിക്കു
വാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

oൻപതാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

ൈകകാലുകൾ കുഴ
- നാഥെ / തിരുെമയ് തളർ ല
.
കുരിശുമായി മൂ ാമതും - പൂഴിയിൽ / വീഴു
ൈദവപുത്രൻ.
െമഴുകുേപാെല െട ഹൃദയമുരുകി / ക ം വര ണ ി.
താണുേപായി നാെവെ േദഹം നുറു ി / മരണം പറ ിറ

ി.

വളരു

ം. (2)

ദുഃഖ

ൾ, തളരു

പൂേമനി /uരുകു
o താം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ മൂ

കരളിെ യു

ലം

ാം പ്രാവശയ്ം വീഴു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: മുേ ാ നീ വാൻ aവിടുേ യ്ക്ക് iനി ശക്തിയിലല്. രക്ത
െമലല്ാം തീരാറായി. തല കറ
. ശരീരം വിറയ്ക്കു . aവിടു ് aതാ
നിലംപതിക്കു . സവ്യം eഴുേ ൽക്കുവാൻ ശക്തിയിലല്. ശത്രുക്കൾ
aവിടുെ
വലിെ ഴുേ ല്പ്പിക്കു . ബലി പൂർ ിയാകുവാൻ iനി
വളെര സമയമിലല്. aവിടു
നടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കു . "നീ പീഡി ി
ക്കു
ഈേശായാകു
ǌാൻ" e
ശാേവാലിേനാട് aരുളിെ യ്ത
വാക്കുകൾ iേ ാൾ നെ േനാക്കി aവിടു ് ആവർ ിക്കു .
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േലാകപാപ ൾക്കു പരിഹാരം െചയ്ത കർ ാേവ, aേ പീഡക
ളുെട മു ിൽ eെ േവദനകൾ eത്ര നി ാരമാകു . e ിലും ജീവിത
ഭാരം നിമി ം, ǌാൻ പലേ ാഴും ക്ഷീണി േപാകു . പ്രയാസ ൾ
eെ aല ിെകാ ിരിയ്ക്കു . oരു േവദന തീരും മു ് മെ ാ വ
കഴി
. ജീവിത ിൽ നിരാശനാകാെത aവെയലല്ാം a െയ
ഓർ
സഹിക്കുവാൻ eനിക്കു ശക്തി തരണേമ. eെ
ാൽ, eെ
ജീവിതം iനി eത്ര നീളുെമ ് eനിക്കറി
കൂടാ. "ആർക്കും േവല
െചയയ്ാൻ പാടിലല്ാ
രാത്രികാലം aടു
വരികയാണേലല്ാ."
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

പ

ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

e ിവിലാപയാത്ര - കാൽവരി / ക്കു ിൽ മുകൾ ര ിൽ
നാഥെ വ െമലല്ാം - ശത്രുക്ക / െളാ ായുരി
നീക്കി.
ൈവരികൾ തി ിവരുെ െ ചു ിലും / േഘാരമാം ഗർജജന
ഭാഗിെ ടുെ െ വ
െളലല്ാം / പാപികൾ ൈവരികൾ.

ൾ.

നാഥാ വിശു ിതൻ / തൂെവ വ
ൾ
കനിവാർ
ചാർേ ണെമെ . (2)
പ

ാം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുവ

ലം
ൾ uരിെ

ടുക്കെ ടു

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.
.

കാർ ി: ഗാഗുൽ ായിൽ e ിയേ ാൾ aവർ aവിടുേ യ്ക്ക് മീറ
കലർ ിയ വീ
െകാടു . e ാൽ, aവിടു ് aത് സവ്ീകരി
ിലല്. aവിടുെ
വ
ൾ നാലായി ഭാഗി ് ഓേരാരു ർ ഓേരാ
ഭാഗം eടുക്കുകയും െചയ്തു. േമല ി തയയ്ൽ കൂടാെത െനയയ്െ തായി
രു . aത് ആർക്ക് ലഭിക്കണെമ
ചി ിയി തീരുമാനിക്കാം e ്
aവർ പര രം പറ
. "eെ വ
ൾ aവർ ഭാഗിെ ടു .
eെ േമല ിക്കുേവ ി aവർ ചി ിയി " e
തിരുെവഴു ്
a െന aനവ്ർ മായി.
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രക്ത ാൽ o ി ിടി ിരു
വ
ൾ uരിെ
ടുക്കെ േ ാൾ
ദു ഹമായ േവദനയനുഭവി മിശിഹാേയ, പാപം നിറ
പഴയ
മനുഷയ്െന uരി
മാ ി a െയ ധരിക്കുവാനും, മെ ാരു ക്രി വായി
ജീവിക്കുവാനും, eെ aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

പതിെനാ ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

കുരിശിൽക്കിട ീടു
- നാഥെ / ൈകകാൽ തറ ീടു .
മർതയ്നു രക്ഷ നല്കാ - െന ിയ / ദിവയ്മാം ൈകകാലുകൾ.
കനിവ ൈവരികൾ േചർ
െപരുകു
േവദന-യുരുകു

തുളെ െ / ൈകകളും കാലുകളും.
േചതന / നിലയ നീർക്കയം.

മരണം പര ിേയാ / രിരുളിൽക്കുടു
ഭയെമെ െയാ ായ് വിഴു ി. (2)
പതിെനാ ാം

ി ǌാൻ
ലം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ ടു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ഈേശാെയ കുരിശിൽ കിട ി ൈകകളിലും കാലുകളിലും
aവർ ആണി തറയ്ക്കു . ആണി ഴുതുകളിേലയ്ക്ക് ൈകകാലുകൾ വലി
നീ
. uഗ്രമായ േവദന. മനുഷയ്നു സ ൽ ിക്കാൻ കഴിയാ വിധം
ദു ഹമായ പീഡകൾ. e ിലും aവിടുെ
aധര ളിൽ പരാതി
യിലല്. ക കളിൽ ൈനരാശയ്മിലല്. പിതാവിെ i ം നിറേവറെ
e ് aവിടു പ്രാർ ിക്കു .
േലാക രക്ഷകനായ കർ ാേവ, േ ഹ ിെ പുതിയ സേ ശവു
മായിവ
a െയ േലാകം കുരിശിൽ തറ . aേ
േലാക ിൽ
നി ലല്ാ തിനാൽ േലാകം a െയ േദവ്ഷി . യജമാനേനക്കാൾ
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വലിയ ദാസനിെലല് ് a ് aരുളിെചയ്തി
േലല്ാ. a െയ പീഡി
ി വർ ǌ െളയും പീഡി ിക്കുെമ
ǌ ളറിയു . a േയാടു
കൂെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ ടുവാനും, േലാക ിനു മരി ്, aേ യ്ക്കു
േവ ി മാത്രം ജീവിക്കുവാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

പ

ാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

കുരിശിൽ കിട ജീവൻ - പിരിയു / ഭൂവൈനക നാഥനീേശാ.
സൂരയ്ൻ മറ
ിരു - നാെട / മ കാരം നിറ
.
നരികൾക്കുറ വാ നളയു
പറവയ്ക്കു / കൂടു പാർക്കുവാൻ.
നരപുത്രനൂഴിയിൽ തലെയാ
ചായ്ക്കുവാ / നിടമിെലല്ാേരടവും.
പുൽക്കൂടു െതാ േ

/ പുല്കു
പ

ദാരിദ്രയ്ം / കുരിേശാളം കൂ ായ് വ
ാം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹാ കുരിശിൽ തൂ

. (2)

ലം
ി മരിക്കു

.

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: ര
ക
ാരുെട നടുവിൽ aവിടുെ
aവർ കുരിശിൽ
തറ . കുരിശിൽ കിട െകാ ് ശത്രുക്കൾക്കുേവ ി aവിടു ്
പ്രാർ ിക്കു . നലല് ക െന ആശവ്സി ിക്കു . മാതാവും മ
ീകളും കര
െകാ ് കുരിശിനു താെഴ നി ിരു . "iതാ നിെ
മകൻ" e ് a േയാടും, "iതാ നിെ a " e ് േയാഹ ാ
േനാടും aവിടു ് aരുളിെ യ്തു. മൂ മണി സമയമായിരു . "eെ
പിതാേവ, aേ
ൈകകളിൽ eെ ആ ാവിെന ǌാൻ സമർ ി
ക്കു “, e രുളിെ യ്ത് aവിടു ് മരി . െപെ ് സൂരയ്ൻ iരു ,
ആറുമണിവെര ഭൂമിയിെല ം a കാരമായിരു . േദവാലയ ിെല
തിരശീല നടുേവ കീറിേ ായി. ഭൂമിയിളകി; പാറകൾ പിളർ ; േപ്രതാ
ലയ ൾ തുറക്കെ . ശതാധിപൻ iെതലല്ാം ക ് ൈദവെ
തി െകാ ് ഈ മനുഷയ്ൻ യഥാർ
ിൽ നീതിമാനായിരു ,
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e ് വിളി പറ
േ ായി.

. ക

നി

വർ മാറ

ടി െകാ

മട

ി

"eനിക്ക് oരു മാേ ാദീസാ മു വാനു ്. aത് പൂർ ിയാകു തു
വെര ǌാൻ aസവ് നാകു ." കർ ാേവ, a ് ആഗ്രഹി
മാേ ാദീസാ a ് മു ിക്കഴി
. aേ
ദഹനബലി a ്
പൂർ ിയാക്കി. eെ ബലിയും oരിക്കൽ പൂർ ിയാകും. ǌാനും oരു
ദിവസം മരിക്കും. a ് a െയേ ാെല iപ്രകാരം പ്രാർ ിക്കുവാൻ
eെ aനുവദിക്കണേമ. eെ പിതാേവ, ഭൂമിയിൽ ǌാൻ a െയ
മഹതവ്െ ടു ി; eെ ഏല്പി ിരു േജാലി ǌാൻ പൂർ ിയാക്കി.
ആകയാൽ aേ
ക്കൽ eെ മഹതവ്െ ടു ണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

പതിമൂ ാം

ലേ

ാവിെ

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

aരുമസുതെ േമനി - മാതാവു / മടിയിൽക്കിട ിടു
aലയാഴിേപാെലനാേഥ - നിൻ ദുഖ / മതിരുകാണാ

.
തേലല്ാ.

െപരുകു
സ ാപ മുനേയ േഹാ നിെ / ഹൃദയം പിളർ
ആരാരുമിലല് െതലല്ാശവ്ാസേമകുവാ / നാകുലനായിേക.
മു
ദുഃഖ ിൽ /ചു ം തിരി
കി ീെലാരാശവ്ാസെമ ം. (2)

തിരുമു

വേലല്ാ.

ǌാൻ

പതിമൂ ാം

ലം

കാർ ി: ഈേശാമിഹായുെട മൃതശരീരം മാതാവിെ
.

മടിയിൽ കിട

സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: a ് െവ ിയാ യായിരു . പിേ
് ശാബതമാകും. aതു
െകാ ് ശരീര ൾ രാത്രി കുരിശിൽ കിടക്കാൻ പാടിെലല്
യൂദ ാർ
പറ
. eെ
ാൽ ആ ശാബതം വലിയ ദിവസമായിരു . ത ലം
കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ വരുെട കണ ാലുകൾ തകർ ് ശരീരം താെഴ
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യിറക്കണെമ ് aവർ പീലാേ ാസിേനാട് ആവശയ്െ . ആകയാൽ
പടയാളികൾ വ ് മിശിഹാേയാടുകൂെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ ിരു ര
േപരുെടയും കണ ാലുകൾ തകർ . ഈേശാ പേ
മരി കഴി
ി
രു
e
ക തിനാൽ aവിടുെ
കണ ാലുകൾ തകർ ിലല്.
e ിലും പടയാളികളിൽ oരാൾ കു ംെകാ ് aവിടുെ
വിലാ
റ
കു ി. uടെന aവിെട നി
രക്തവും െവ വും oഴുകി. aന
രം മിശിഹായുെട മൃതേദഹം കുരിശിൽ നി ിറക്കി aവർ മാതാ
വിെ മടിയിൽ കിട ി.
ഏ ം വയ്ാകുലയായ മാതാേവ, aേ
വ ലപുത്രൻ മടിയിൽ
കിട െകാ
മൂകമായ ഭാഷയിൽ a യ്യാത്ര പറ
േ ാൾ a ്
aനുഭവി സ ടം ആർക്കു വിവരിക്കാൻ കഴിയും? u ിയായി പിറ
ൈദവകുമാരെന ആദയ്മായി ൈകയിെലടു തു മുതൽ ഗാഗുൽ ാവെര
യു
സംഭവ ൾ ഓേരാ ം aേ
ഓർ യിൽ െതളി
നി .
aേ ാൾ a ് സഹി പീഡകെളേയാർ
ജീവിത ദുഃഖ ിെ
ഏകാ നിമിഷ ളിൽ ǌ െള ൈധരയ്െ ടു ിയാശവ്സി ിക്ക
ണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

പതിനാലാം

ലേ

ാവിെ

തിരുമു

യ്ക്ക് േപാകുേ ാൾ

നാഥെ ദിവയ്േദഹം - വിധിേപാെല / സം രി ീടു ിതാ.
വിജയം വിരി
െപാ ം - ജീവെ / uറവയാണാക്കുടീരം.
മൂ

നാൾ മ

േകല്ശ

ിനു

െളലല്ാം പി

ിൽ കഴിെ
ി നാഥൻ / മൂ

ാരു /
യൗനാൻ പ്രവാചകൻേപാൽ.
ാം ദിനമുയിർക്കും.

പ്രഭേയാടുയിർ േ / വരേവൽ ിെന
വരേമകേണ േലാകനാഥാ. (2)
പതിനാലാം

ീടാൻ
ലം

കാർ ി: ഈേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം സം രിക്കെ ടു

.
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സമൂഹം: ഈേശാമിശിഹാേയ, ǌ ൾ a െയ കു ി ാരാധിക്കു
e െകാെ
ാൽ, വിശു
കുരിശിനാൽ, a
േലാകെ
രക്ഷി .

.

കാർ ി: aന രം പീലാേ ാസിെ aനുവാദേ ാെട റാംസാക്കാര
നായ ഔേസ ് ഈേശായുെട മൃതേദഹം ഏെ ടു . നൂറു റാ േലാളം
സുഗ കൂ മായി നിെക്കാേദമൂസും aയാളുെടകൂെട വ ിരു . യൂദ ാ
രുെട ആചാരമനുസരി ക കളും പരിമളദ്രവയ് ളുംെകാ
ശരീരം
െപാതി
. ഈേശാെയ കുരിശിൽ തറ ിട ് oരു േതാ വും,
aവിെട oരു പുതിയ കലല്റയുമു ായിരു . ശാബതം ആരംഭി ിരു
തു െകാ ം, കലല്റ aടു ായിരു തുെകാ ം, aവർ ഈേശാെയ
aവിെട സം രി . "a ് eെ
ആ ാവിെന പാതാള ിൽ
ത കയിലല്; aേ
പരിശു ൻ aഴി
േപാകുവാൻ aനുവദിക്കു
കയുമിലല്."
aന മായ പീഡകൾ സഹി ് മഹതവ് ിേലയ്ക്കു പ്രേവശി മിശി
ഹാേയ, a േയാടുകൂടി മരിക്കു വർ a േയാടുകൂടി ജീവിക്കുെമ ം
ǌ ൾ aറിയു . മാേ ാദീസാ വഴിയായി ǌ ളും a േയാടു
കൂെട സം രിക്കെ ിരിക്കയാണേലല്ാ. രാവും പകലും aേ പീഡാനു
ഭവെ
ി ചി ി െകാ ് പാപ ിനു മരി വരായി ജീവിക്കുവാൻ
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ.
1 സവ്ർ . 1 ന .

കാർ ി: കർ

ാേവ, aനുഗ്രഹിക്കണേമ.

സമൂഹം: പരിശു ൈദവമാതാേവ, ക്രൂശിതനായ കർ
റിവുകൾ, eെ ഹൃദയ ിൽ പതി ി റ ിക്കണേമ.

സമാപനഗാനം
േലാക ിലാ
വീശി - സതയ്മാം
നാക ിൻ ദിവയ്കാ ി.
േ ഹം തിരി
ിറ ി - പാവന
േ ഹ പ്രകാശതാരം.
നി ി മർതയ്നാ േ ഹ ിട ിെന
നിർ യം ക്രൂശിേല ി.
ന ിയിലല്ാ വർ ചി യിലല്ാ വർ
നാഥാ െപാറുേക്കണേമ.

ാവിെ

തിരുമു
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വഴി

നിൻ പീഡേയാർേ ാർ
ക ീെരാഴുക്കുവാൻ
നേല്കണേമ നിൻ വര ൾ. (2)

സമാപന പ്രാർ

ന

കാർ ി: നീതിമാനായ പിതാേവ, a െയ ര ി ിക്കുവാൻ സവ്യം
ബലിവ വായി ീർ
പ്രിയപുത്രെന സവ്ീകരി െകാ
ǌ ളുെട
പാപ ൾ െപാറുക്കുകയും, ǌ േളാടു രമയ്െ ടുകയും െചയയ്ണേമ.
aേ
തിരുക്കുമാരൻ ഗാഗുൽ ായിൽ ചി ിയ തിരുരക്തം
ǌ ൾക്കുേവ ി പ്രാർ ിക്കു . ആ തിരുരക്തെ േയാർ
ǌ
ളുെട പ്രാർ ന ൈകെക്കാ ണേമ. ǌ ളുെട പാപം വലുതാെണ ്
ǌ ളറിയു . e ാൽ aേ
കാരുണയ്ം aതിേനക്കാൾ വലുതാ
ണേലല്ാ. ǌ ളുെട പാപ ൾ കണക്കിെലടുക്കുേ ാൾ aവയ്ക്കുേവ ി
യു
ഈ പരിഹാരബലിെയയും ഗൗനിേക്കണേമ. ǌ ളുെട
പ്രിയപുത്രൻ ആണികളാൽ തറയ്ക്കെ ടു
പാപ ൾ നിമി ം aേ
കയും കു
ാൽ കു െ ടുകയും െചയ്തു. aേ
പ്രസാദി ിക്കാൻ
aവിടുെ
പീഡകൾ ധാരാളം മതിയേലല്ാ.
1 സവ്ർ . ... 1 ന . ... 1 ത്രിതവ്. ...

മന ാപ പ്രകരണം
eെ ൈദവേമ, ഏ ം നലല്വനും, eലല്ാ ിനും uപരിയായി /
േ ഹിക്കെ ടുവാൻ േയാഗയ്നുമായ / aേ െക്കതിരായി പാപം െചയ്തു
േപായതിനാൽ / പൂർ
ഹൃദയേ ാെട ǌാൻ മനഃ പിക്കുകയും /
പാപ െള െവറുക്കുകയും െചയയ്ു . eെ പാപ ളാൽ / eെ
ആ ാവിെന aശു മാക്കിയതിനാലും / സവ്ർ െ
ന െ ടു ി /
നരക ിനു aർഹനായി (aർഹയായി)
ീർ തിനാലും / ǌാൻ
േഖദിക്കു . a യുെട പ്രസാദവര സഹായ ാൽ / പാപസാഹചരയ്
െള uേപക്ഷിക്കുെമ ം / േമലിൽ പാപം െചയയ്ുകയിെലല് ം /
ദൃഢമായി ǌാൻ പ്രതി
െചയയ്ു . ഏെത ിലുെമാരു പാപം െചയയ്ുക
e തിേനക്കാൾ / മരിക്കാനും ǌാൻ സ
നാ(യാ)യിരിക്കു .
ആേ ൻ.

ഓശാന ǌായർ

239

ഓശാന ǌായർ
പ്രാരംഭ ഗീതം
ഓർേശല്ംനഗര ിൻ, വാതിൽ തുറക്കു .
oലിവിൻ ശിഖിര ൾ, ൈകകളിലുയരു .
ഓശാനകളാൽ വഴിെയലല്ാം, മുഖരിതമാകു .
രാജമേഹശവ്രനാം, മിശിഹായണയു ,
കഴുതക്കു ിയതാ, വാഹനമാകു .
െതരുേവാര ളിൽ ജയ്വിളികൾ / മാെ ാലി തീർക്കു
വാനവേരാെടാ ം, പാടാം ഓശാന
വിനയാനവ്ിതരായ് നാം, നാഥനു തിപാടാം.
സവ്ർഗ മേനാഹര ഭവന ിൽ / േചർക്കുക ǌ

.

െളയും.

പാതകൾ േതാറും െവൺ, പ വിരി കളും
ൈസ ിൻ െകാ കളും, നിെ തിേരല്പി ായ്
a വിരി തു േപാൽ ഹൃദയം / ǌ ൾ വിരി ീടാം.

േ ഹ

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)
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കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
പകരം ഗാനം
കാർ ി: സവ്ർ
നിൻ രാജയ്ം വ
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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പ്രാരംഭ പ്രാർ

ന

കാർ ി: മഹ വ് ിെ രാജാവായ മിശിഹാേയ, വിനീതനായി കഴുത
ക്കു ിയുെട പുറ ് ജറുസെലം ൈദവാലയ ിേലക്ക് eഴു
ിയ
നിെ
ǌ ൾ ആരാധിക്കു . നീതിമാനും പ്രതാപവാനുമായ
രാജാേവ, നിനക്ക് ഓശാന പാടിയ സിേയാൻമക്കളുെട കീർ ന
േളാടുകൂടി ǌ ളുെട പ്രാർ നകളും
തിഗീത ളും സവ്ീകരിക്ക
ണേമ. ഓശാനപാടി നിെ eതിേര ജന െളേ ാെല,
തി ഗീത
ൾ ആലപി െകാ ് നിെ eതിേരല്ക്കുവാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്ക
ണേമ. നിെ
സഹന ിലും മരണ ിലും u ാന ിലും പ
േചർ ് ഈ െപസഹാരഹസയ് ൾ aനു ിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്ര
ഹിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സ ീർ

(ഗാനം - രീതി: കർ

നം 100

ാേവ മമരാജാേവ...)

വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ / ഓർേശല്ംനഗരം പൂകുകയായ്
ജനനിരെയലല്ാമാഹല്ാദം / നിറയും മനേമാെടതിേര .
ഭൂവാസികെള, വ ിടുവിൻ / തി ഗീത ൾ പാടിടുവിൻ
ഗാനാലാപന നാദ ൾ / ഗഗനം മുഖരിതമാക്കെ
തിരുമു േ ക്കണയുക നാം / ന ിേയാട െയ വാ ിടുവാൻ
കരുണാമയനാം സകേലശൻ / നിരുപമെന ം വിശവ് ൻ
താതനുമതുേപാലാ ജനും / റൂഹായ്ക്കും തി eേ ക്കും
ആദിമുതെല്ക്ക തുേപാെല /ആേ ൻ ആേ നനവരതം
വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ / ഓർേശല്ംനഗരം പൂകുകയായ്
ജനനിരെയലല്ാമാഹല്ാദം / നിറയും മനേമാെടതിേര .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
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കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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 പ്രേവശി
ധൂപിക്കു . eലല്ല്ാവരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി
ശിരസു
നമിക്കു .)
ഗാനം
സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

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.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനു
ഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചന ശുശ്രൂഷ
പഴയ നിയമവായനകൾ

o ാം വായന (uല്പ ി 49: 8-12, 22-26)
ര ാം വായന (സഖറിയ 9: 9-12)
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

ിൽനി
വായന.
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

പ്രകീർ

തി.
ല്ക്കുവിൻ.

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

തരുനിരെയലല്ാം ൈദവ ിൻ / തിഗീത ളുയർ
ഓശാനകളാലീ സുദിനം / ഹേലല്ലൂയയ്ാ പാടുക നാം
വാ ിടാം നിതയ്ം തിരുനാമം.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവ
കാർ ി: ജനതകളവിടുെ

.

, താണുവണ

.

ിൻ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവ

ിവിള

ിൻ ...

, മഹിമകൾ പാടു

സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവ

െ .

തിയു

ാകെ .

ിൻ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ

ക്കും ആേ ൻ.
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സമൂഹം: തരുനിരെയലല്ാം ൈദവ

ിൻ ...

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േലഖനം (േറാമാ 11:13-24).
വായിക്കു ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ് ശല്ീഹാ േറാമാ
ക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം. (കാർ ികനു േനെര തിരി
് ) ഗുേരാ
ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(oരു ശുശ്രൂഷി ക ി തിരിയുമായി സമീപ
(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ ായ്,
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.
eത്രമേനാ
ം നിൻ തിരുനാമം
കർ ാേവ ഈ ഭൂമിയിെല ം.
നിെ മഹ വ്ം വാനിനുമീേത
കീർ ിതമാെണ റിവൂ ǌ ൾ
നി െട ചി യിെല ാൻ മാത്രം
eെ ാരുേമ മനുഷയ്നിലു
താതനുമതുേപാൽ സുതനും,
പരിശു ാ ാവിനും തിയുയരെ

തി.

നില്ക്കു

).
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ആദിമുതൽേക്കയി ം നിതയ്വുമായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ ായ്,
ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

(ഗാനസമയ

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

(സുവിേശഷ വായനയുെട സമയ
നട
.)
ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

ശുശ്രൂഷി ധൂപാർ ന
നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

്

പരിശു

സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . ര
ശുശ്രൂഷികൾ
ക ി തിരികളുമായി കാർ ികെ iരുവശവും നില്ക്കു .
സഹായി മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
).
കാർ ി: വിശു മ ായി (21:1-17) aറിയി
മിശിഹായുെട പരിശു സുവിേശഷം.

ന െട കർ

സമൂഹം: ന െട കർ

തി.

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി.

പ്രസംഗം

ാവീേശാ
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കുരുേ

ാലെവ

രി ്

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, നിതയ്ം ജീവിക്കു വനായ aേ യ്ക്കും
പരിശു നായ a യുെട aഭിഷക്തനും ǌ ൾ തിയും ബഹുമാ
നവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . സകല ിെ യും
നാഥാ, eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം
ഓശാനപാടുവിൻ നാഥെന വാ വിൻ
ദിവയ്ാപദാന ൾ കീർ ിക്കുവിൻ
കാഹളമൂതുവിൻ, വീണകൾ മീ വിൻ
പാവനപാദം നമി ീടുവിൻ
പൂക്കൾ വിരിക്കുവിൻ വീഥിെയാരുക്കുവിൻ
വി ലനാഥെനഴു
.
ആന ഗാന െള ം മുഴ െ
സൃ ികൾ നാഥെന വാ ീടെ .
ഓശാനപാടുവിൻ ...
കാർ ി: ǌ ളുെട നാഥനും രക്ഷകനും രാജാധിരാജനുമായ മിശി
ഹാേയ, നിെ
ǌ ൾ തിക്കു . ജറുസേലം പ ണ ിേലയ്ക്കു
ആേഘാഷപൂർവവ്കമായ നിെ പ്രേവശന ിെ ഓർ
െകാ ാടു
വാൻ oരുമി കൂടിയിരിക്കു ഈ സമൂഹെ
തൃക്കൺപാർക്കണേമ.
ൈസ ിൻ െകാ കൾ പിടി െകാ ് നിെ eതിേര വെര aനുഗ്ര
ഹി മിശിഹാേയ, നിെ വലതുകരം നീ ി ഈ കുരുേ ാലകൾ +
ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. (കാർ ികൻ ആശീർവവ്ദിക്കു ). ǌ േളയും
ഈ കുരുേ ാല
ാപിക്കെ ടു
ഭവന െളയും
ല േളയും
നിെ കൃപാവരംെകാ ് നിറയ്ക്കണേമ. ഓശാന പാടി i
നിെ
eതിേരൽക്കു ǌ ൾ, മഹതവ്പൂർ മായ നിെ പ്രതയ്ാഗമന ിൽ
നിെ
eതിേരല്ക്കുവാനും സവ്ർ ീയ െജറുസെലമിൽ പ്രേവശി ്
ആന പൂർവവ്ം നിെ
തി ക്കുവാനും aർഹരാകെ . സകല ി
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ കുരുേ ാലയിൽ വിശു ജലം തളിക്കുകയും ധൂപി
ക്കുകയും െചയയ്ു . കുരുേ ാല വിതരണം െചയയ്ുേ ാൾ താെഴ
വരു ഗാനം ആലപിക്കു ).
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ഗീതം
ഓശാന,ഓശാന / ദാവീദിൻ സുതേനാശാന
ഓശാന...
കർ ാവിൻ പൂജിത നാമ ിൽ / വ വെന വാ ി ാടിടുവിൻ:
വി ിൻപൂേവദിയിേലാശാന / ദാവീദിൻ സൂനുവിേനാശാന
ഓശാന ...
ബാലകരും തീർ കരും / നാഥനു ജയ്ഗാനം പാടു .
പുതുമലരും തളിരിലയും / നാഥനു ജയ്ഗാനം പാടു .
ഓശാന ...
ജയ് വിളിയാൽ ചിലല്കളുണരു : / പാതകളിൽ േതാരണമിളകു ;
ൈദവസുതൻ വിനയവിരാജിതനായ് / aണയു നഗര കവാട ിൽ
ഓശാന ...
വി ലവും ഭൂതലവും / മംഗള ഗീതിയിൽ മുഴുകു :
വാനവരും മാനവരും / നൂതന സേ ാഷം നുകരു .
ഓശാന ...
െവൺനുരയാലാഴിയലംകൃതമായ്; / നീലിമയാലംബര വീഥികളും.
കാനനവും കാ ന പൂവനവും / നാഥനു സൗരഭയ്ം പകരു .
ഓശാന ...

കുരുേ

ാല പ്രദക്ഷിണം

(കുരിശ്, ധൂപം, തിരികൾ, സുവിേശഷ ഗ്ര ം e ിവ വഹിക്കു
വർ ഏ ം മു ിലും കാർ ികൻ ഏ ം പുറകിലുമായിരിക്കണം.
പ്രദക്ഷിണ സമയ ് താെഴക്കാണു ഗീത ൾ ആലപിക്കു ).
ഗീതം 1
ഓശാന ഓശാന / ദാവീദിൻ സുതേനാശാന
ഓശാന...
െസഹിേയാൻപുത്രീ, േമാദം പുണരുക / നി
പ്രതാപവാനായ് വരു െപാ ിൻ / കീർ

െട നാഥനിതാ
ന വീചികളിൽ
ഓശാന....

വിനീതനാെയാരു കഴുതക്കു
ിൻ / പുറെ ഴു
ൈസ ിൻ ചിലല്കൾ വിതറിയ വഴിേയ / വരു

ി
ൈദവസുതൻ
ഓശാന....
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നിരയായ് നീ ം ബാലികമാരുെട / കീർ ന മുയരുേ ാൾ
ബാല ാരുെട ൈകയിൽ ചിലല്കൾ / താളം തു
.
ഓശാന.....
ഓശാനകളാലാഴിചലിക്കു- / ംബരമുണരു ;
സവ്രവീചികളാ ലവനീവാസികൾ / പുളകം െകാ
.
ഓശാന.....
ഗീതം 2
ഓശാന, ഓശാന / ദാവീദിൻ സുതേനാശാന.
കർ ാവിൻ തിരുനാമ ിൽ / വ വനു തേനാശാന
ൈദവകുമാരകേനാശാന / വാനവ വീഥിയിേലാശാന.
ഓശാന...
ൈസ ിൻ ചിലല്കൾ വിതറുകയായ് / ജയസവ്ര വീചികളുയരുകയായ്
ബാലകനിരയുെട പാണികളിൽ / ചിലല്കൾ താളം തു കയായ്.
ഓശാന....
വിനയാനവ്ിതനായ് ൈദവസുതൻ / വരു നഗര കവാട ിൽ
വാനവ മാനവ വൃ
ൾ / വി ിൻ നാഥെന വാ കയായ്.
ഓശാന.....
കീർ ന വീചികളുയരുകയായ് / പാർ ലമാർ
വിളിക്കുകയായ്
aംബര വീഥികളുണരുകയായ് / aംബുദ വീഥികൾ െതളിയുകയായ്.
ഓശാന....
രാജാവാഗതനാകും േപാൽ / രക്ഷാനായക-നണയുകയായ്
വി ല നാഥെനഴു
ം / േവളയിൽ േമാദം നിറയുകയായ്.
ഓശാന....
കഴുതക്കു
ിൻ പുറേമറി- / ക്കരുണാ രൂപൻ വ ണയും
നിമിഷ ളിലാ ജനവൃ ം / നിർവൃതി ജയ്വിളിയാക്കുകയായ്.
ഓശാന....

(പ്രദക്ഷിണം േദവാലയ ിെ aട
കിടക്കു പ്രധാന കവാട
ിെല േ ാൾ കാർ ികൻ സവ്രമുയർ ി റയു )
കാർ ി: വാതിലുകേള, ശിര യർ വിൻ;
നിതയ്കവാട െള, തുറക്കുവിൻ;
മഹ വ് ിെ രാജാവ് eഴു

(പ്രദക്ഷിണ ിൽ സംവഹിക്കെ ടു
കാർ ികൻ വാതിലിൽ മു ).

.

കുരിശിെ

ചുവടുെകാ

്

ഓശാന ǌായർ

aക
പുറ

വർ: ഈ മഹതവ്

249

ിെ

രാജാവ് ആരാകു

വർ: പ്രതാപവാനും ശക്തനുമായ / കർ

?

ാവുതെ

.

(iപ്രകാരം മൂ പ്രാവശയ്ം പറയു . മൂ ാം പ്രാവശയ്ം
വാതിലിൽ മു േ ാൾ വാതിൽ aക നി തുറക്കു . കാർ ി
കെനയും സഹശുശ്രൂഷകെരയും aനുഗമി ് eലല്ാവരും ൈദവാ
ലയ ിൽ പ്രേവശിക്കു ).
ഗീതം
മേഹശവ്രാ, നിൻ സുദിനം കാണാൻ
കഴി
ക ിനു സൗഭാഗയ്ം;
മേനാ
മാം നിൻ ഗീതികൾ പാടാൻ
കഴി
നാവിനു സൗഭാഗയ്ം
നൂറുനൂറു ക കൾ പേ
aട
നിെ ക്കാണാെത:
നൂറു നൂറു മലരുകൾ പേ
െകാഴി
േപായി ക ീരിൽ.
മേഹശവ്രാ.....
കാേറാസൂസ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തിേയാടും
നി ്, വിനീതനായി ഓർേശല്മിൽ പ്രേവശി
െകാ ്, “ഓശാന പാടി ǌ ൾ നിെ
ഏ പറയാം.
സമൂഹം: ഓശാന പാടി ǌ

ൾ നിെ

സേ ാഷേ ാടുംകൂെട
മിശിഹാെയ ധയ്ാനി
തിക്കു “ e ്

തിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: സകല ജനപദ ളും മിശിഹാെയ രക്ഷകനും നാഥനുമായി
aംഗീകരിക്കുവാനും ഏ പറയുവാനും iടയാക്കു കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: ഭൂമിയിൽ മിശിഹായ്ക്ക്
തിഗീത ൾ ആലപിക്കു
ǌ െള, സവ്ർഗ ിൽ aവിടുെ
മഹ വ്െ ടു വാൻ aനുഗ്രഹി
ക്കു കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: മിശിഹാെയേ ാെല വിനയേ ാടും
ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള പഠി ി കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: െഹബ്രായ ൈപത
aനുഗ്രഹി കർ ാേവ,

ളുെട

തിഗീത

eളിമേയാടുംകൂെട

ൾ സവ്ീകരി ് aവെര
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ശുശ്രൂഷി: ǌ
കർ ാേവ,

ളുെട പിതാക്ക ാേരാടു െചയ്ത വാ ാന

ൾ നിറേവ ിയ

ശുശ്രൂഷി: സാർവവ്ത്രികസഭയുെട തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ 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 aവരുെട സഹശുശ്രൂഷികളുെടയും aനുഗ്രഹിക്കുകയും
പാലിക്കുകയും െചയയ്ു കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: സവ്ർ
ിൽ
തിക്കെ ടു
െ ടു വനുമായ കർ ാേവ,
സമൂഹം: ഓശാന പാടി ǌ

ൾ നിെ

വനും ഭൂമിയിൽ ആരാധിക്ക
തിക്കു

.

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

െരയും പിതാ

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ക്കു ǌ

ാേവ, aേ

ൾ

കാർ ി: സവ്ർ
ിെ യും ഭൂമിയുെടയും കർ ാവും രാജാവുമായ മിശി
ഹാേയ, a െയ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . a യുെട പ്രിയപുത്രെ
മരണ ിലും u ാന ിലും പ േചരാനും, മാനസാ ര ിെ ഫല
ൾ പുറെ ടുവിക്കാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. ഭൂമിയിൽ
aേ ക്ക് ഓശാന ഗീതികൾ ആലപിക്കു ǌ െള a യുെട മഹ
തവ് ിൽ പ്രേവശി ിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)
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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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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 മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം

(രീതി: മിശിഹാ കർ
കർ

ാേവ, ഭൂമിയിെല ം aവിടുെ

ാവിൻ തിരുെമയ് ...)
നാമം eത്ര മഹനീയമാകു .

േമഘേ േരറി, വ വെനേ ാെല
ബാലകർ കീർ ി .
ൈദവിക ഭവനം പൂകിടുവാൻ
aണയു ീേശാ വിനയെമാെട
u ത വീഥിയിേലാശാന,
നിതയ്ം രക്ഷകേനാശാന,
u തനാം നാഥൻ സംപൂജയ്ൻ.
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aവരുെട നാവുകൾ മൂർ യു
േമഘേ

കർ

േരറി, വ

വാളുകൾേപാെലയാകു .

വെനേ ാെല ...

ാവിെ നാമം സിേയാനിൽ പ്രേഘാഷിക്കെ ടും.
േമഘേ

േരറി, വ

വെനേ ാെല ...

(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ

കൃത

ൾക്ക് േപജ് 88 കാണുക)

താപ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, മിശിഹായുെട മരണവും u ാനവും
aനു രിക്കു
ഈ പരിഹാരബലിയിൽ പ േചരാനും ദിവയ്രഹസയ്
ൾ സവ്ീകരിക്കുവാനും iടയാക്കിയതിന് ǌ ൾ a േയാടു ന ി
പറയു . ǌ ളുെട ജീവിതസമർ ണംവഴി നിെ മഹ വ്െ ടു
വാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവു
മായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.

കാർ ി: ഓശാന ഗീത ളുെട മേധയ് ജറുസെലമിൽ പ്രേവശി
കർ ാേവ, ഓശാനപാടി നിെ
തിക്കുവാൻ ǌ െളയും േയാഗയ്
രാക്കിയതിന് ǌ ൾ നിനക്കു ന ി പറയു . നിെ െപസഹാ
രഹസയ് ിൽ പ േചർ വരായ ǌ ൾ സവ്ർ ീയ െജറുസെലമിൽ
e ിേ രുവാനും, aവിരാമം നിെ മഹ വ്െ ടു വാനും iടയാ
കെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(രീതി: കർ

സമാപനാശീർവാദം

ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്...)

കാർ ി: നരരക്ഷകനും നാഥനുമായ്
ധരയിലണെ
ാരു മിശിഹാെയ
നല്കിയ താതനു വ നവും
തിയുമണയ്ക്കാം സാേമാദം.
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eളിെയാരു കഴുത റേമറി
വെ ാരു രാജെന വ ിക്കാൻ
ഓശാനകളാൽ വാ ിടുവാൻ
iടയാക്കണേമ റൂഹാേയ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: പീഢ സഹിക്കാൻ, കുരിേശറാൻ
ഓർേശല്ം പൂകിയ തിരുനാഥൻ
തയ്ാഗേമാെട ം ജീവിക്കാൻ
നിതയ്മനുഗ്രഹമരുളെ .
മ ിതിൽ നി ൾ തിപാടി
വി ിലുമവെന വാ ിടുവാൻ
ൈദവം വരനിരെചാരിയെ +
iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി: രക്ഷകനും നാഥനുമായി തെ പ്രിയപുത്രെന േലാക ിേലക്ക
യ പിതാവായ ൈദവെ
നമുക്കു
തിക്കാം. കഴുത റ ് eഴു
ി വിനയ ിെ
മാതൃക നല്കിയ മിശിഹാെയ നമുക്ക് ആരാ
ധിക്കാം. കർ ാവിെ
തികൾ ആലപിക്കുവാൻ നെ
ശക്തരാ
ക്കു
പരിശു ാ ാവിെന നമുക്കു മഹ വ്െ ടു ാം. പീഢകൾ
സഹിക്കുവാനും കുരിശിൽ മരിക്കുവാനും ജറുസേലമിൽ പ്രേവശി
കർ ാവ്, തയ്ാഗ ൾ സഹി ് ൈദവഹിതം നിറേവ വാൻ നെ
ശക്തരാക്കെ . സകലരും മിശിഹാെയ രക്ഷകനും രാജാവുമായി ഏ പറ
യുവാൻ iടയാകെ . ൈദവ ിെ ജനേമ, ഭൂമിയിൽ aവിടുേ ക്ക്
ഓശാനപാടി
തിക്കു
നി ൾ സവ്ർഗ ിൽ aനവരതം aവി
ടുെ
മഹ വ്െ ടു വാൻ േയാഗയ്രാകെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
-oOo-
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െപസഹാ വയ്ാഴം
പ്രാരംഭഗീതം
ജീവൻ പകരും നാഥാ നീ, / ജീവനു തുലയ്ം േ ഹി
ഭൂവിെന, രക്ഷാ മാർ
ിൽ / േദയ്ാവിൻ ഭാഗയ്ം നല്കിടുവാൻ.
നിർവൃതി നല്കാൻ േ ഹ ിൻ / നിതയ്ത പകരും കൂദാശ
ാപി േലല്ാ െസഹിേയാനിൽ / ദിവയ്വിരു ായ് ൈദവസുതൻ.
കർ ാവ ാ ശിഷയ്ർതൻ / കാലുകൾ കഴുകീ വിനയ ാൽ
മാതൃകനല്കീ മനുജർക്കായ് / സകലരുമതുേപാൽ െചയ്തിടുവാൻ.
a മുറി വേനകിെയാരാ / ഗാത്രവുമ വുെമാ ായി
ജീവിതമതുേപാലഖിലർക്കും / ഭൂവിൽ മുറിയണമ ം േപാൽ.
നിതയ്വുമേ സാ ിധയ്ം / നീക്കും ന െട േരാഗ ൾ
ഔഷധമാകു ീയുലകിൽ / േദാഷ ഫല ൾ േപാക്കിടുവാൻ.
പാപികളാകും മാനവെര / പരിെചാടു നാഥൻ ദർശി
ഓ ിയിൽ നി തി േ ഹെമാേട / നി ലമാകും കൃപയാേല.

േ ഹ

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aതയ്ു

(പകരം ഗാനം)

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)
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കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
പകരം ഗാനം
കാർ ി: സവ്ർ
നിൻ രാജയ്ം വ
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

െപസഹാ വയ്ാഴം

256

പ്രാരംഭ പ്രാർ

ന

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ, ശിഷയ് ാരുെട പാദ
ൾ കഴുകിെക്കാ ് ശുശ്രൂഷയുെട മാതൃക കാണിക്കുകയും, പരിശു
കുർബാന
ാപി െകാ ് സവ് ം ശരീരരക്ത ൾ ഭക്ഷണപാനീയ
ളായി നല്കുകയും െചയ്ത നിനക്കു ǌ ൾ ന ി പറയു . േ ഹ
ിെ കൂദാശയായി നീ
ാപി നല്കിയ ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ
നിർ ല മനഃസാക്ഷിേയാടും വിശു വിചാര േളാടുംകൂടി aർ ിക്കു
വാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ

നം - 135

കാർ ി: കർ ാവിെന നി ൾ പ്രകീർ ിക്കുവിൻ!
aവൻ നലല്വനാകു ; aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.
സമൂഹം: കർ ാവിെന നി ൾ പ്രകീർ ിക്കുവിൻ!
aവൻ നലല്വനാകു ; aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.
കാർ ി: മേഹാ തനായ ൈദവെ
aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.
സമൂഹം: കർ

ാവിെന നി

പ്രകീർ

ൾ ... (ഓേരാ

കാർ ി: നാഥ ാരുെട നാഥെന പ്രകീർ
aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.

ിക്കുവിൻ,

ിനും ആവർ

ിക്കു

)

ിക്കുവിൻ

കാർ ി: ഈജി ിെല കടി
ൽ തനയെര
സംഹരി വെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
കാർ ി: aവരുെട iടയിൽ നി ് / iസ്രാേയൽജനെ
േമാചി ി വെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
കാർ ി: കടലിെന വിഭജി വെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
aതിെ നടുവിലൂെട / aവെര നയി വെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
കാർ ി: ഫറേവാെയയും ൈസനയ്െ യും
കടലിൽ താ ിയവെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
കാർ ി: ശക്തരായ രാജാക്ക ാെര /നിഹനി വെന പ്രകീർ

ിക്കുവിൻ
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കാർ ി: aവരുെട േദശം aവകാശമായി
ജന ിേനകിയവെന പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
സമൂഹം: കർ ാവിെന നി ൾ പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
aവൻ നലല്വനാകു . aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.
കാർ ി: ൈവരികളിൽ നി

് രക്ഷി വെന പ്രകീർ

ിക്കുവിൻ

സമൂഹം: കർ ാവിെന നി ൾ പ്രകീർ ിക്കുവിൻ
aവൻ നലല്വനാകു . aവെ കാരുണയ്ം aന മാണ്.
കാർ ി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
സമൂഹം: ആദിമുതൽ eേ

ാവിനും

തി.

ക്കും, ആേ ൻ.

കാർ ി: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ൈദവേമ, ǌ െള സഹായിക്കണേമ.
a യുെട തിരുനാമെ പ്രതി ǌ ളുെട പാപ ൾ ക്ഷമിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: മേഹാ തനായ കർ ാേവ, a യുെട ഭയഭക്തിജനക
മായ പീഠ ിെ യും u തമായ േത്രാേണാസിെ യും aലംകൃതവും
തയ്ർഹവുമായ സിംഹാസന ിെ യും മു ാെക, a യുെട ശുശ്രൂ
ഷക ാരായ േക്രാേവ ാർ iടവിടാെത
തിക്കുകയും സ്രാേ
ാർ
പരിശു ൻ e ് നിര രം uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . aവേരാടു
േചർ ് ǌ ളും aേ യ്ക്ക് ഭയഭക്തികേളാെട തിയും ബഹുമാനവും
കൃത
തയും സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
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ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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 പ്രേവശി
ധൂപിക്കു . eലല്ല്ാവരും aൾ ാരയിേലക്കു തിരി
ശിരസു
നമിക്കു .)
ഗാനം
സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

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.
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ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനു
ഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചന ശുശ്രൂഷ
പഴയ നിയമവായനകൾ
o ാം വായന (പുറ ാട് 12:1-20)
ര ാം വായന (മലാക്കി 1:10-14)
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

ിൽനി
വായന.
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

പ്രകീർ

തി.
ല്ക്കുവിൻ.

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, / ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
കർ ാവിൻ തിരു െപസഹാതൻ / നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

, മഹിമകൾ പാടു

, താണുവണ

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ിവിള

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

തിയു

ാകെ .

.
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കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ക്കും ആേ ൻ.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േലഖനം (1 െകാറി. 11:23-29).
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
േകാറി ിെല സഭെയ്ക്കഴുതിയ o ാം േലഖനം.

(കാർ ികനു േനെര തിരി
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

(oരു ശുശ്രൂഷി ക

പൗേലാസ് ശല്ീഹാ

് ) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

aനുഗ്രഹിക്കെ .

ി തിരിയുമായി സമീപ

നില്ക്കു

).

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

ശിഷയ് ാരുെട പാദം കഴുകി / േ ഹ
തെ

ിൻ പുതു മാതൃക നല്കി

ശരീരം നല്കി നമുക്കായ് / നവെമാരു ജീവൻ ന ിൽ പുലരാൻ.

മാതൃകേയവം ൈകെക്കാ

ീടാൻ / വചനം നെ

താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി

തിയുയരെ

ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

(ഗാനസമയ

ാവിനും

മാടിവിളി .

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).
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കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

(സുവിേശഷ
നട
.)

വായനയുെട

ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

സമയ

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

ശുശ്രൂഷി
്

പരിശു

ധൂപാർ ന
സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

(കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . ര
ശുശ്രൂഷികൾ
ക ി തിരികളുമായി കാർ ികെ iരുവശവും നില്ക്കു .
സഹായി മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
).
കാർ ി: വിശു േയാഹ ാൻ aറിയി ന െട കർ ാവീേശാ
മിശിഹായുെട പരിശു സുവിേശഷം. (േയാഹ ാൻ 13: 1 - 14 +

മ

ായി 26: 26 - 30).

സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി.

പ്രസംഗം
കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവും ഗുരുവുമായ മിശിഹാേയ, a യ്
a ാഴേവളയിൽ നീ ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ കഴുകിെക്കാ ് eളിമ
യുെടയും ശുശ്രൂഷയുെടയും ആ സമർ ണ ിെ യും മാതൃക നല്കു
കയും aത് aനുകരിക്കുവാൻ ǌ േളാട് ആവശയ്െ ടുകയും െചയ്തു
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വേലല്ാ. ജീവദായകമായ നിെ
കല്പന aനുസരി െകാ ് ഈ
ശുശ്രൂഷ യഥാേയാഗയ്ം നിർവവ്ഹിക്കുവാനും പര ര േ ഹ ിലൂെട
iതിെ
ൈചതനയ്ം aനുദിന ജീവിത ിൽ നിലനിർ വാനും
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(സമൂഹം iരിക്കു . കാർ ികൻ കാ മാ ി െവ
ചു ി, 12 േപരുെട കാലുകൾ കഴുകി ചുംബിക്കു ).
കാൽകഴുകലിെ

ക്ക aരയിൽ

ഗീതം

താല ിൽ െവ െമടു
/ െവൺക യുമരയിൽ ചു ി
മിശിഹാതൻ ശിഷയ് ാരുെട / പാദ ൾ കഴുകി.
വിനയ ിൻ മാതൃക നല്കാൻ / േ ഹ ിൻ െപാൻ െകാടി നാ ാൻ
സകേലശൻ ദാസ ാരുെട / പാദ ൾ കഴുകി.
േ ഹ ിൻ ചിറകു വിരി
േ ഹിതേര, നി ൾക്കിെ

/ രാജാളി െതളി
പറ
ാരു / മാതൃക ǌാേനകി.

,

ഗുരുെവ വിളി നി ൾ / പരമാർ തയു തിെല ിൽ
ഗുരുനല്കിയ പാഠം നി ൾ / സാദരേമാർ ിടുവിൻ.
പാദ ൾ കഴുകിയ ഗുരുവിൻ / ശിഷയ് ാർ നി ൾ, aേതാർ
aേനയ്ാനയ്ം പാദം കഴുകാൻ / u കരായ് ീരും.

ാൽ

വ ലേര, നി ൾക്കായ് ǌാൻ / നല്കു പുതിെയാരു നിയമം
േ ഹി ിൻ സവ്യെമ തുേപാൽ / aേനയ്ാനയ്ം നി ൾ.
aവനിയിെലൻ ശിഷയ്ഗണെ - / യറിയാനു ടയാളമിതാ
േ ഹി ിൻ സവ്യെമ തുേപാൽ / aേനയ്ാനയ്ം നി ൾ.
േ ഹിതെന രക്ഷി തിനായ് / ജീവൻ ബലി െചയ്വതിെനക്കാൾ
u തമാം േ ഹം പാർ ാൽ / മെ
ലകിൽ?
ǌാേനകിയ കല്പനെയലല്ാം / പാലി നട ിടുെമ ിൽ
നി ളിെലൻ നയനം പതിയും / േ ഹിതരായ്
ീരും.
ദാസ ാെര വിളിക്കാ, / നി െള ǌാനിനിെയാരുനാളും
േ ഹിതരായ്
ീർ , ചിരെമൻ / വ ലേര,നി ൾ.
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കാേറാസൂസ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി നി
“കർ ാേവ
ǌ ളുെടേമൽ
കരുണയു ാകണേമ“
e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കരുണയു

്
്

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: നാല്പതു ദിനരാത്ര ൾ മരുഭൂമിയിൽ uപവാസ ിലും പ്രാർ
നയിലും െചലവഴി മിശിഹാേയ, തപ ിെ യും പ്രായ ി
ി
െ യും ൈചതനയ് ിൽ ജീവിക്കുവാനും പ്രാർ നാരൂപിയിൽ വളരു
വാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി
ക്കു .
ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ പാപ ൾ നീക്കു
ദിവയ്കു
ാടായ മിശി
ഹാേയ, ǌ ളുെടയും മ
വരുെടയും പാപ ൾക്കു പരിഹാരമനു ി
ക്കുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: “ǌാൻ സവ്ർ
ിൽ നി
ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും eെ രക്തം
നിതയ്രക്ഷ പ്രാപിക്കും“ e രുളിെ
രക്ത ൾ സവ്ീകരി ് നിതയ്ജീവിത
ഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു

ിറ ിയ a മാകു . eെ
പാനംെചയയ്ുകയും െചയയ്ു വൻ
യ്ത കർ ാേവ, നിെ ശരീര
ിന് േയാഗയ്രാകുവാൻ aനുഗ്ര
.

ശുശ്രൂഷി: “ǌാൻ ഈ െചയ്തത് നി ൾ eെ
ഓർ യ്ക്കായി
െചയയ്ുവിൻ“ e രുളിെ യ്ത കർ ാേവ, ഈ ബലിയിൽ പ േചർ ്
നിെ രക്ഷാകരേ ഹം നിര രം aനുഭവിക്കുവാൻ ǌ െള സഹാ
യിക്കണെമ ് ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ കഴുകി വിനയ ിെ യും ആ സ
മർ ണ ിെ യും മാതൃക നല്കിയ കർ ാേവ, ǌ ളുെട സേഹാദര
െള eളിമേയാെട ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ്
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: “നി ൾ പര രം പാദ ൾ കഴുകുവിൻ“ e രുളിെ യ്ത
കർ ാേവ, വിനയ ിെ യും ശൂനയ്വത്കരണ ിെ യും ജീവിതം
നയിക്കുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: oേര a
ിൽനി
ഭക്ഷിക്കുകയും oേര പാന പാത്ര
ിൽനി
പാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ു
ǌ ൾ േ ഹ ിലും
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ഐകയ് ിലും ജീവിക്കുവാൻ iടവരു
പ്രാർ ിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ണെമ

ളുെടേമൽ കരുണയു

് നിേ

ാട് ǌ

ൾ

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: ǌാൻ നി െള േ ഹി തുേപാെല നി ളും പര രം
േ ഹിക്കുവിൻ e കല്പന നല്കിയ കർ ാേവ, aേനാനയ്ം േ ഹി
െകാ ് നിെ
ശിഷയ്ർക്ക് uചിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ
ǌ െള സഹായിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ നയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും മാർ
ിൽ
ǌ െള നയിക്കുവാൻ 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 ീയ
ന കൾ നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നാേമാേരാരു
പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

െരയും

ാേവ, aേ

പിതാവിനും
ക്കു ǌ

ൾ

കാർ ി: a യുെട ഏകപുത്രെന െപസഹാക്കു
ാടായി ǌ ൾക്കു
നല്കിയ പിതാവായ ൈദവേമ, ǌ ൾ aേ ക്കു ന ി പറയു . a
യുെട മഹനീയമായ ഈ ദാനം പര ര േ ഹ ിൽ ജീവിക്കുവാൻ
ǌ െള ശക്തരാക്കെ . aവിടുെ
തിരു രീരരക്ത ൾ ǌ ൾക്ക്
നിതയ്സൗഭാഗയ് ിന് കാരണമായി ീരുകയും െചയയ്െ . സകല ി
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)
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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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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 മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം
(രീതി: മിശിഹാ കർ
വരുവിൻ നമുക്കു കർ

ാവിൻ തിരുെമയ് ...)

ാവിെന വാ ാം.

കുരിശിൻ ഭീകരമാം, പീഡകേള ിടുവാൻ / േപാകുകയായ് നാഥൻ.
പാവനമാം ബലി േവദികയിൽ / കാ ദിവയ് രഹസയ് ൾ
നാമി ീേശാ മിശിഹാ തൻ / ബലിതൻ ഓർ യിൽ മുഴുകു .
വാ ീടാം വി ിൻ ദാന ൾ.

കർ

ാവിെന പ്രതീക്ഷി ് aവനിൽ പ്രതയ്ാശയർ ിക്കുവിൻ.
കുരിശിൻ ഭീകരമാം, പീഡകേള ിടുവാൻ ...
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(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ

ൾക്ക് േപജ് 88 കാണുക)

(വിശു കുർബാന സവ്ീകരണേശഷം കുർ ാന െചറിയ aൾ ാ
രയിേലയ്ക്ക് ആേഘാഷമായി െകാ േപാകു . aേ ാൾ താെഴ
വരു ഗാനം പാടു ).

ഗാനം
മിശിഹാ കർ ാേവ, മാനവ രക്ഷകേന
നരനുവി േമാചനേമകിടുവാൻ
നരനായ് വ പിറ വേന.
മിശിഹാ ...
മാലാഖമാെരാ
ǌ ൾ, പാടി ക
നിെ - 2
പരിശു ൻ പരിശു ൻ, കർ ാേവ നീ പരിശു ൻ - 2
മിശിഹാ ...

(ധൂപാർ ണം).

കൃത

താ പ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട തിരുവചനം ശ്രവിക്കു
വാനും കീർ ന ൾ ആലപി െകാ ് a െയ
തിക്കുവാനും
a ് ǌ െള േയാഗയ്രാക്കി. ǌ ൾക്കായി a ് oരുക്കിയിരി
ക്കു സവ്ർ ഭാഗയ്ം aനുഭവി ് a െയ aനവരതം പാടി ക ാൻ
ǌ ൾ aർഹരാകെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

കാർ ി: ǌ ളുെട നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ കുരിശു
മരണ ാൽ ǌ ളുെട പാപ ൾ േമാചിക്കുകയും തിരു രീരരക്ത
ളാൽ ǌ െള സ
രാക്കുകയും െചയ്തു. നിേ ാെടാ
നിതയ്ം വസി
ക്കുവാൻ ഈ ദിവയ്കൂദാശ ǌ ൾക്ക് കാരണമായി ീരെ . സകല
ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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സമാപനാശീർവാദം

(രീതി: കർ

ാവാം മിശിഹാവഴിയായ്...)

കാർ ി: േ ഹപിതാവാം സകേലശൻ / പാപികളാകും മർതയ്ർക്കായ്
പാരിലയ കനിേവാെട / ഏക കുമാരൻ മിശിഹാെയ
ജീവൻ നല്കാൻ
ാപി
വരദാന ൾ െചാരിയു

/ പരിപൂജിതമാം കുർബാന,
/ പാവനരൂപൻ ദിവയ്ാ ൻ.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ / കഴുകിയ നാഥൻ നല്കിയതാം
മാതൃകേപാെല സകലർക്കും / േസവനെമ ം െചയ്തിടുവിൻ.
ദിവയ്ശരീരവുമതുേപാെല / രക്തവുേമകിയ തിരുനാഥൻ
ദിവയ്ാനുഗ്രഹമരുളെ + / iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി: തെ ഏകജാതെന നല്കുവാൻ 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 രക്ഷക
നായ മിശിഹാെയ നമുക്കു വാ ാം. വരപ്രസാദ ൾ െചാരി
െകാ ്,
ന ിൽ നിര രം വസിക്കു
പരിശു ാ ാവിന് ന ി പറയാം.
ശിഷയ് ാരുെട പാദ ൾ കഴുകിയ മിശിഹാെയ aനുകരി ് സേഹാദര
ൾക്കു േസവനം െചയയ്ുവാനും, ൈദവെ
പ്രീതിെ ടു വാനും
aവിടു
നെ ശക്തരാക്കെ . നാം സവ്ീകരി തിരുശരീരരക്ത ൾ
നമുക്കു നിതയ്ജീവെ a ാരമായിരിക്കെ . i െ
തിരുക്കർ
ളിൽ സംബ ി നി െളലല്ാവെരയും സർവശക്തനായ ൈദവം aനു
ഗ്രഹിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(സമാപന ആശിർവാദ

ിനു േശഷം aൾ
-oOo-

ാര ന മാക്കു

).
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െപസഹാ ഭവന

ിൽ

ിൽ

െപസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ
(പുളി ിലല്ാ

െപസഹാ a ം)

േചരുവകൾ
പ രി
- 1 കിേലാഗ്രാം
uഴു പരി ് - 150 ഗ്രാം
േത ാ
-2e ം
ജീരകം
- 30 ഗ്രാം
ചുവ
ി
- 100 ഗ്രാം
െവളു
ി - 20 ഗ്രാം
u ്
- ആവശയ് ിന്
കുരുേ ാലക്കഷണം

പാകം െചയയ്ു

വിധം

പ രി കഴുകി െപാടി ് (തരി മീഡിയം) വറുെ ടുക്കുക. uഴു ്
ഓ ിൽ (e
േചർക്കാെത) ചൂടാക്കി iളം ചുവ ാകുേ ാൾ വാ ക.
uഴു ് െവ
ിലി ് കുതിർ കഴിയുേ ാൾ eടു ് aരയ്ക്കുക. ജീര
കവും െവളു
ിയും ചുവ
ിയും ന ായി aരെ ടുക്കുക. േത ാ
തരി വര ക്കവിധം മാത്രം aരയ്ക്കുക. aരിെ ാടിയിൽ u ം െവ വും
േചർ
കുഴയ്ക്കുക. aതിനുേശഷം uഴു ം മ ം aര ത് കൂ ിേയാജി ി
ക്കുക. ൈകെകാ
േകാരിെയടുക്കാവു
വിധം മാത്രം െവ ം േചർ
ാൽ മതി. വൃ ാകൃതിയിലു
പാത്ര ളിെലാഴി ് ഓശാനയ്ക്കു
നീളം) a
ിേ ൽ
കി
കുരുേ ാല കുരിശാകൃതിയിൽ (2 i
(കുടുംബനാഥ) വയ്ക്കു . a െ
ിൽ ആവിക്കുവ ് േവവിക്കുക. (ഈർ

ക്കിൽെകാ
ിൽ െവെ

് കു ി േനാക്കി aരിെ ാടി aതിൽ പിടിക്കു ിെലല്
് aറിയാം).

i

റി a

ിെ

പാൽ േചരുവകൾ

ശർക്കര
- 1 കിേലാഗ്രാം
േത ാ
-4e ം
ജീരകം
- 15 ഗ്രാം
e ്
- 25 ഗ്രാം ഓ ിൽ വറുെ ടുക്കുക.
ഏലയ്ക്കാ
-4e ം
ചുക്ക്
- 1 െചറിയ കഷണം (5 ഗ്രാം)
u ് ആവശയ് ിന്
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റി a

ിെ

പാൽ u

ാക്കു

വിധം

ശർക്കര oരു ഗല്ാസ് െവ െമാഴി ് uരുക്കി aരിെ ടുക്കുക. േത ാ
ചിര ിെയടു ് 3 പ്രാവശയ്ം പിഴിെ
ടു
പാലിൽ (ഏകേദശം 2
ലി ർ) aരിെ ടു
ശർക്കര േചർ ് aടു
വ ് iളക്കിെക്കാ ി
രിക്കണം. തിക
േപാകാെത ശ്ര ിക്കണം. കുരുേ ാല കുരിശ്
ആകൃതിയിൽ പാലിൽ (2 i ് മുറി ്) iടണം. തിക കഴിയുേ ാൾ
3 ൺ വറു
aരിെ ാടി aല്പം േത ാ ാലിൽ കലക്കി aതിൽ
oഴിക്കുക. പാത്ര ിെ മൂ ിൽ പിടിക്കാെത iളക്കിെക്കാ ിരിക്കണം.
തിക
കഴിയുേ ാൾ വറു
വ ിരിക്കു ജീരകം, e ്, ഏലയ്ക്കാ,
ചുക്ക് iവെപാടി ് u ം തൂളി iറക്കി വക്കുക.

െപസഹാ a ം മുറിയ്ക്കൽ
െപസഹാ വയ്ാഴാ a ാഴ ിനു േശഷമാണ് a ം മുറിക്കുക.
eലല്ാവരും കൂടി ഭയഭക്തിേയാെട eഴുേ
നി ് ഗൃഹനാഥെ
േനതൃതവ് ിൽ പ്രാർ ന െചാലല്ു . aതിനുേശഷം ഗൃഹനാഥൻ eഴു
േ
നി ് കുരിശ
ിേ ലു
കുരുേ ാല eടു മാ ി ക ി
െകാ ് കുരിശാകൃതിയിൽ a ം മുറിക്കു . തുടർ ് ആവശയ്ാനുസ
രണം െചറിയ കഷണ ളാക്കി മുറിക്കു .
മൂ വർ മുതൽ iരുൈകകളും നീ ി ഭക്തിേയാെട ഗൃഹനാഥെ
ൈകയയ്ിൽ നി ം a ം വാ
. വലതുൈകയയ്ിൽ a ം eടു ്
iടതുൈകയ് വലതുൈകയുെട മു ിനു താെഴ (ആദരവുകാണിക്കാൻ)
പിടി ാണ് നേല്ക ത്. പാൽ ക കളിൽ eടു ് aതിൽ a ം
മുക്കിയാണ് കഴിക്കുക.
വിശവ്ാസികളലല്ാ വർക്ക് കുരിശ ം െകാടുക്കാറിലല്. aതിനു
പകരം കുരിശുവയ്ക്കാെത iലയിൽ മടക്കിവ ് a ം u ാക്കാറു ്.
a ംമുറിയ്ക്കലിനുമു ് കു ികൾക്കു െകാടുക്കു a വും കുരിശു വയ്ക്കാ
താണ്.
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കുടുംബ

ിെല െപസഹാ ഭക്ഷണം (i
മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ.

കാർ ി: പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ
ിൽ.

ിൽ

റിയ ം)
ാവിെ യും നാമ

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ.
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .

(oരു നിലവളേക്കാ തിരിേയാ ക

ി േമശ റ

വയ്ക്കു

.)

കാർ ി: പ്രപ
ിെ രാജാവയ ൈദവേമ, പ്രകാശ ിെ ദാതാ
വായ കർ ാേവ, a
വാ െ വനാകു . eെ
ാൽ a
ǌ െള വിശു ജനമായി െതരെ
ടു . കരുണയിൽ oരു കുടുംബ
മായി ǌ െള പടു യർ ി. a
െചയ്ത a തകൃതയ് െളലല്ാം
aനു രിക്കു തിന് ഈ െപസഹാ ഭക്ഷണ ിനായി ǌ ൾ ഈ
ഭവന ിൽ സേ ളി ിരിക്കു . iത് aനുഗ്രഹദായകമായി തീരു
വാൻ ǌ െള സഹായിക്കണെമ. നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ യ്ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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സ ീർ
കാർ ി: നലല്വനായ ൈദവെ
സമൂഹം: e

െകാെ

കാർ ി: aതയ്ു
കാർ ി: a

നം 135
തിക്കുവിൻ.

ാൽ aവിടുെ

ജന

ാവിെന

ളിൽ നെ

കാർ ി: ന െട ശത്രുക്കളിൽനിെ
വിൻ.
കാർ ി: േലാക
തിക്കുവിൻ.

ിലു

കാർ ി: സവ്ർ

നായ ൈദവെ

).

േമാചി ി വെന

നടുവിൽക്കൂടി iസ്രാേയലിെന

െളെയലല്ാം വന

കാർ ി: ന െട സ ടകാല

.

തിക്കുവിൻ.

െള ഈജി ിൽ നി

കാർ ി: െച ടൽ വിഭജി ് aതിെ
നയി വെന തിക്കുവിൻ.
കാർ ി: തെ
ക്കുവിൻ.

ിക്കു

തിക്കുവിൻ.

കനായ കർ

കാർ ി: iസ്രാേയൽ ജന
തിക്കുവിൻ.

മാകു

(ഓേരാ ിനും ആവർ

തനായ ൈദവെ

തപ്രവർ

കാരുണയ്ം aന

ിലൂെട നയി വെന
ഓർ

ലല്ാം നെ

വെന

തിക്കുവിൻ.

രക്ഷി വെന

ജീവികൾെക്കലല്ാം ആഹാരം നൽകു
കൃത

താപൂർവവ്ം

കാർ ി: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാവിനും

തി

തിക്കു
വെന

തിക്കുവിൻ.

തി.

സമൂഹം: ആദിയിെലേ ാെല iേ ാഴും eേ ാഴും eേ

ക്കും ആേ ൻ.

കാർ ി: കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ, a ് a തകരമായി iസ്രാ
േയലിെന പരിപാലി തുേപാെല ǌ േളയും പരിപാലിക്കണെമ.
പുതിയ uട ടിയിെല തിരെ
ടുക്കെ
ജനമായ ǌ ൾ a യുെട
സംരക്ഷണം aനുഭവിക്കുവാനും കർ ാവീേശാമിശിഹാ ǌ ൾ
ക്കായി നൽകിയ സവ്ർ ീയമ ഭക്ഷി ് ശക്തി യാർ ി ് വാ
ഭൂമിയാകു സവ്ർ രാജയ് ിൽ e ിേ രുവാനും ǌ െള സഹായി
േക്കണെമ. നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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ിൽ

ഗാനം
സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയേമാെട / നിെ നമി പുക
.
മർ യ്നു നിതയ്മേഹാ തമാം / u ാനം നീ aരുളു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- / നു മ രക്ഷയുേമകു .
േവദപു ക വായന

(പുറ ാട് 12: 21 - 31, 41 - 42)
വായനയ്ക്കു േശഷം
കാർ ി: iസ്രാേയൽക്കാരുെട ഈജിപിതിൽനി
േമാചനവും വാ
ഭൂമിയിേലക്കു കട േപാകലും aതിനായി ൈദവം തെ ശക്തി
േയറിയ സാ ി യ്ം കാണി തും aനു രിക്കു
രാത്രിയാണിത്.
പഴയ നിയമ ിെല iവ ഓർക്കു േതാെടാ ം, പുതിയനിയമ െപസ
ഹാവഴി മനുഷയ്വർ ം മരണ ിൽനി ം ജീവനിേലക്കു കടക്കു തും,
പാപ ിെ ദാസയ് ിൽനി ് ൈദവമക്കളുെട സവ്ാത യ് ിേലക്കു
കട തും, ഈ രാത്രി നാേമാർക്കു . ന െട കർ ാവായ ഈേശാ
മിശിഹാ a യ് ാഴ ിൽ പരിശു
കുർബാന
ാപി തും,
േ ഹിക്കാനു
കല്പന നല്കിയതും, െഗദ്സേമനിൽ രക്തം വിയർ
പ്രാർ ി തും, ഈ ശുശ്രൂഷ നെ ഓർ ി ിക്കു . iവയിേലാേരാ
ിനും ൈദവ ിനു ന ി പറയുവാൻ നെ േപ്രരി ിക്കു .
കാേറാസൂസാ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും േ ഹേ ാടുംകൂെട
നി ്, “കർ ാേവ aേ ക്കു ǌ ൾ ന ി പറയു “ eേ
പറയാം.
സമൂഹം: aേ

ക്കു ǌ

ശുശ്രൂഷി: “ǌാൻ നി
േ ഹിക്കുവിൻ“ e
കർ ാേവ,

ൾ ന ി പറയു

. (ആവർ

ിക്കു

)

െള േ ഹി തുേപാെല നി ളും aേനയ്ാനയ്ം
േ ഹ ിെ
കല്പന ǌ ൾക്കു നല്കിയ

ശുശ്രൂഷി: “eെ
സമാധാനം ǌാൻ നി ൾക്കു നല്കു “ e
പറ
െകാ ് ǌ ൾക്കും ǌ ളുെട കുടുംബ ൾക്കും സമാധാനം
വാ ാനംെചയ്ത കർ ാേവ.
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ശുശ്രൂഷി: പഴയ നിയമ ിെല ബലി പൂർ ിയാക്കി പുതിയ നിയമ
ിെല േ ഹ ിെ ബലി ǌ ൾക്കു നൽകിയ കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പരിശു പിതാവ് മാർ ..... പാ ാേയയും, ǌ
ളുെട സഭാ തലവനായ മാർ ..... േശ്ര െമത്രാേ ാലീ ാേയയും,
ǌ ളുെട രൂപതാ യ്ക്ഷനായ മാർ ..... െമത്രാേനയും ǌ ൾക്കു
നല്കിയ കർ ാേവ,
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട കുടുംബ ിെ
ക്കാനും oരിക്കൽക്കൂടി ഈ കുടുംബ
ടുക്കുവാൻ ǌ െള aനുവദി കർ
ശ്രുശ്രൂഷി: പ്രാർ

കൂ ായ്മ uറ ിക്കുവാനും കാണി
ിെല െപസഹാവിരു ിൽ പെ
ാേവ,

ിക്കാം നമുക്കു സമാധാനം.

കാർ ി: നാം പ െവക്കുവാൻ േപാകു ഈ െപസഹാ ഭക്ഷേ
നെ യും ആശീർവവ്ദിക്കു തിനായി നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.

(a വും പാലും േമശ റ

വയ്ക്കു

യും

).

കാർ ി: േ ഹനിധിയായ ൈദവേമ, സമയ ിെ
പൂർ തയിൽ
a യുെട പുത്രൻ വ ് പഴയ നിയമ ിെല െപസഹാ നവീകരി
വേലല്ാ. പഴയ നിയമ ിെല െപസഹായും ഈേശാമിശിഹാ
ǌ ൾക്കായി
പുതിയ െപസഹായും aനു രിക്കു ǌ െള
aനുഗ്രഹിക്കണെമ. oരു കുടുംബെമ നിലയിൽ, േ ഹ ിലും oരുമ
യിലും, ജീവി ം പ െവ ം, ശുശ്രൂഷ െചയ്തും ജീവിക്കുവാൻ, ഈ a ം
ഭക്ഷിക്കുകയും, ഈ പാൽപാനം െചയയ്ുകയും െചയയ്ു , ഈ കുടുംബാംഗ
െളെയലല്ാം സഹായിക്കണെമ. നിതയ്നായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ a ം കുരിശാകൃതിയിൽ മുറിക്കു . മുതിർ വർ
മുതൽ കാർ ികനിൽ നി ം a ം iരുൈകകളും നീ ി
വാ ിക്കു . യഥാ ാന ളിലിരു ് ക കളിൽ പകർ
പാലിൽ a ം മുക്കി ഭക്ഷിക്കു .)
-oOo-
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ി

ി

(കാർ ികനും ശുശ്രൂഷികളും ക്രമപ്രകാരം പ്രദക്ഷിണമായി വചന
േവദിയിൽ വരു . കാർ ികൻ ബലിപീഠ ിേലയ്ക്കു തിരി
് മു
കു ി നില്ക്കു . ജന ളും മു കു ി നില്ക്കു . പ
െസക്ക േനരം
മരമണി aടിക്കു . തുടർ ് സമൂഹം താെഴക്കാണു
ഗീതം
ആലപിക്കു . "വീണു താതേനാടർ ി " e
പാടുേ ാൾ
കാർ ികൻ കുനി
നിലം മു
).
ഗാനം
കഴിയുെമ ിലീ പാനപാത്രെമൻ / പ്രിയതാതാ, മാ ി രണേമ
താണു ൈദവ ിൻ സൂനു ഭൂമിയിൽ / വീണു താതേനാടർ ി .
കഴിയുെമ ിലീ ....
മർതയ്പാപ ൾ വ യർെ ാരു / മാമല തീർ
ഭീതിയാൽ മൃതുേമനിയാകേവ / രക്തധാരയിലാഴ്
കഴിയുെമ ിലീ .....
മാലാഖമാരുെട കീർ
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

നില്ക്കേവ
േപായ്

നം (ലൂക്കാ 2:14)
ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി:
aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല
കാർ
a
a
ǌ
ǌ
കട

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ /സർേവവ്ശനു
ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം. (3)
ക്കും. (3)

ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ.
യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
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ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും / eേ
ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: മേഹാ തനായ കർ ാേവ, ൈദവമായ a െയ ǌ ൾ
വാ
. മഹതവ്പൂർ മായ ത്രീതവ്െ
ǌ ൾ eലല്ാ സമയവും തി
ക്കു . ǌ ളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാ aനുഭവി
പീഡകൾ
ഭക്തിപൂർവവ്ം ǌ ൾ aനു രിക്കു . പാപ ിെ യും മരണ ി
െ യുംേമൽ മിശിഹാ േനടിയ വിജയ ിൽ ǌ െളയും പ ാളികളാ
േക്കണേമ. aവിടുെ
പീഡാനുഭവ ിെ യും മരണ ിെ യും ഫല
ൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സ ീർ

നമാല

(സ ീ. 22:1-8,11,15e-21,24-28; 44:8-26; 56:1-13)
eെ ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ,
e െകാ ് നീ eെ ൈകെവടി

?

eെ ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ, / a െയ കാരയ്മായി മതിക്കാ
മനുഷയ്രുെട ൈകയിൽ / eെ വി െകാടുക്കരുേത.
eെ ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ,
e െകാ ് നീ eെ ൈകെവടി
പകൽ സമയം ǌാൻ നിെ
രാത്രിയിലും ǌാൻ നിെ
നീ പരിശു നാകു

?

വിളി ; / നീ eനിക്കു

രമരുളിയിലല്.

വിളി ; / നീ eനിക്കായി കാ

/ നിെ

ിരു

മഹിമയിൽ iസ്രാേയൽ വസിക്കു

eെ പിതാക്ക ാർ നി ിൽ ആശ്രയി ;
aവർ നി ിൽ ശരണം ഗമി ;
aേ ാൾ നീയവർക്ക് വിേമാചനേമകി.

ിലല്.
.
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നിേ
നി

ാടവർ നിലവിളി ; / aവർ രക്ഷിക്കെ ടുകയും െചയ്തു.
ിൽ aവർ ആശ്രയി ; / aവർ ല

ിതരായിലല്;

ǌാൻ മനുഷയ്നലല്, കൃമിയാകു ; / മനുഷയ്രുെട നി ാവിഷയവും
ജന ിെ പരിഹാസപാത്രവുമാകു .
കാണു വെരലല്ാം eെ aവേഹളിക്കു ;
aവർ വികൃതമായ ആംഗയ് ൾ കാ കയും / തലയാ കയും െചയയ്ു

.

കർ ാവു രക്ഷിക്കുെമ ് aവൻ പ്രതയ്ാശി
aവനിൽ സംപ്രീതനാെണ ിൽ / കർ ാവ് aവെന രക്ഷിക്കെ
e ിൽനി ് നീ aക ിരിക്കരുേത
iതാ, ദുരിതം aടു ിരിക്കു ; / eെ
നായ്ക്കൾ eെ

സഹായിക്കാൻ ആരുമിലല്.

ചു ം കൂ ംകൂടി; / ദു രുെട സംഘം eെ

വള

.

eെ ൈകകളും കാലുകളും aവർ തുള ;
a ികെളലല്ാം പ്രലപി . / ആേക്ഷപപൂർവവ്ം aവർ തുറി േനാക്കി.
eെ

വ ം aവർ ഭാഗിെ ടു

കർ
eെ

ാേവ, നീ e ിൽ നി ് aക േപാകരുേത
ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ, / സഹായ ിനു േവഗം വരണേമ.

വാളിൽ നി ് eെ
ഏകാകിയായ eെ

; / a ിക്കുേവ

ി aവർ ചി ിയി .

ജീവെന രക്ഷിക്കണേമ;
/ നായ്ക്കളിൽനി ് വിടുവിക്കണേമ.

സിംഹ ിെ വായിൽനി ് eെ രക്ഷിക്കണേമ;
uയർ െകാ ിൽ നി ് / eളിയവനായ eെ വിടുവിക്കണേമ.
aഗതിയുെട aർ ന aവൻ നി ി ിലല്;
aവഗണിക്കുകേയാ, മുഖം തിരിക്കുകേയാ െചയ്തിലല്
aയാൾ വിളി േ ാൾ aവൻ ശ്രവി .
ജനസമൂഹ ിൽ eനിക്കു
തി / നിെ പക്കൽ നി
ഭക്ത ാർ കാൺെക േനർ ǌാൻ നിവർ ിക്കും.
ദരിദ്രർ ഭക്ഷി തൃ രാകും; / കർ
തിക്കും; / സംതൃ രായി eെ

ാകു

ാവിെന േതടു വർ aവെന
ം ജീവിക്കും.

ഭൂവാസികൾ eലല്ാവരും കർ ാവിെന aനു രിക്കെ
aവർ aവെ പക്കേലയ്ക്ക് പി ിരിയെ .

ി
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വിജാതീയരുെട തലമുറകെളലല്ാം / തിരുമു ിൽ പ്രണമിക്കെ .
രാജയ്ം കർ ാവിേ താകു ;
വിജാതീയരുെട aധിപൻ aവനാകു

.

(തുടർ ് സ ീർ

നം 44)

ദിവസം മുഴുവൻ ǌ ൾ നിെ
തി ;
e ം നിെ നാമം പ്രകീർ ി .
e
ല

ി ം നീ ǌ
ിക്കാൻ ǌ

െള വി രി ;
ൾക്കിടയാക്കിയേലല്ാ.

ൈസനയ്േ ാെടാ ം നീ iറ
ിലല്;
പി ിരിേ
ാടുവാൻ ǌ ൾക്കിടവരു
ശത്രുക്കൾ ǌ െള െകാ യടി .

ി;

െകാ തി ാനു ആടിെനേ ാെല / നീ ǌ
ജനതകൾക്കിടയിൽ ǌ െള ചിതറി .

െള aവർക്കു നല്കി;

സവ് ം ജനെ
വിലയിലല്ാെത വി ;
aവരുെട വില നീ വർ ി ി മിലല്.
aയൽക്കാർക്കു ǌ െള പരിഹാസവിഷയമാക്കി;
ചു മു വർക്ക് നി ക്കും ആേക്ഷപ ിനും പാത്രമാക്കി.
വിജാതീയരുെട മധയ് ിൽ പഴെമാഴിയാക്കി;
ജനപദ ൾക്കിടയിൽ aവേഹളിതരാക്കി.
ദിവസം മുഴുവൻ ǌാൻ aപമാനിതനാകു
ല മൂലം ǌാൻ മുഖം മറ ിരിക്കു .

;

നി ിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും െചയയ്ു വെ സവ്രമുയരു
പ്രതികാരം െചയയ്ു ശതൃ iതാ eെ മു ിൽ.
iെതലല്ാം ǌ

ൾക്കു സംഭവി / e ിലും ǌ

നിെ uട ടി ǌ ൾ ലംഘി ി ിലല്;
പിേ ാക്കം ǌ ൾ തിരി
തിലല്;
നിെ മാർഗ ിൽ നി ് മാറിയിലല്.
വീ ം നീ ǌ െള eളിമെ ടു
മരണ ിെ നിഴലിൽ മൂടിക്കള

ി;
.

ൾ നിെ

മറ

ിലല്.
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ി

e ി ം തിരുനാമം ǌ ൾ വി രി ിലല്;
aനയ്േദവ ാരുെട േനർക്കു ൈക നീ ിയിലല്.
iെതലല്ാം പരിേശാധിക്കു ത് ൈദവമാകു
ഹൃദയ വിചാര ൾ aവനറിയു .
നിെ പ്രതി aനുദിനം ǌ ൾ വധിക്കെ ടു
aറക്കാനു ആടുകളായി ഗണിക്കെ ടു .

;

കർ ാേവ, uറ രുേത, uണരണേമ!
ǌ െള ഓർക്കണേമ, മറക്കരുേത!
ǌ
ǌ

ളിൽ നി ് തിരുവദനം തിരിക്കരുേത!
ളുെട താ യും െǌരുക്കവും മറക്കരുേത!

പൂഴിേയാളം ǌ ൾ താണിരിക്കു ;
uദരം നിലെ ാ ിേ ർ േപായി.
കാരുണയ്പൂർവവ്ം നീ eഴുേ ല്ക്കണേമ!
സഹായിക്കണേമ! രക്ഷയരുളണേമ!

(തുടർ ് സ ീർ

നം 56)

ൈദവേമ, eേ ാട് കരുണ േതാ ണേമ;
eെ
ാൽ മനുഷയ്ർ eെ ചവി ിെമതിക്കു
മലല് ാർ ദിവസം മുഴുവൻ eെ െǌരുക്കു .

;

ദിവസം മുഴുവൻ eെ ശത്രുക്കൾ / eെ ചവി ി െമതിക്കു ;
aേനകം േയാ ാക്കൾ / eനിെക്കതിരായി പ്രബലെ ടു .
ǌാൻ ൈദവ
പകൽ സമയ

ിൽ ആശ്രയിക്കു
േപാലും ǌാൻ ഭയെ ടുകയിലല്.

ൈദവ ിൽ ǌാൻ aഭിമാനിക്കു ;
aവനിൽ ǌാൻ സമാശ്രയിക്കു .
eനിക്കു ഭയാശ കളിലല് / മനുഷയ്ന് eേ

ാട് e

െചയയ്ാനാകും.

aവർ ദിവസം മുഴുവനും / eനിെക്കതിരായി ആേലാചിക്കു
തി നിരൂപിക്കു .
aവർ oളി ിരിക്കു ; / eെ aപായെ ടു
eെ കുതികാലുകെള നിരീക്ഷിക്കു .

ാൻ കാ

;
ിരിക്കു

;
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aവെന രക്ഷിക്കാനാരുമിെലല്
വിജാതീയേരാടു

േകാപ

് / aവർ വീ ിളക്കു

.

ിൽ / നീ aവെര വിധിക്കണേമ.

ൈദവേമ, നി ിലു വിശവ്ാസം ǌാൻ aറിയി
eെ ക ീെരലല്ാം തിരുസ ിധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണേമ;
നിെ ഗ്ര
ിൽ aവ േരഖെ ടു ണേമ.
eെ ശത്രുക്കൾ ല
ൈദവം eേ ാെടാ

ി പുറംതിരിയെ ;
ാെണ ് ǌാനറിയു

ൈദവവചനം ǌാൻ കീർ ിക്കു
ൈദവ ിൽ ǌാൻ ആശ്രയിക്കു

.

;
.

eനിക്കു ഭയാശ കളിലല് / മനുഷയ്ന് eേ

ാട് e

െചയയ്ാനാകും?

നിനക്കു േനർ കൾ ǌാൻ നിറേവ ം;
കൃത
താബലി aർ ിക്കും.
eെ ആ ാവിെന മരണ ിൽ നി ം
പാദ െള വീ യിൽ നി ം a
് സംരക്ഷി .
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ ക്കും, ആേ ൻ.
eെ ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ,
e െകാ ് നീ eെ ൈകെവടി

തി;

?

eെ ൈദവേമ, eെ ൈദവേമ,
a െയ കാരയ്മായി മതിക്കാ
മനുഷയ്രുെട ൈകയിൽ
eെ വി െകാടുക്കരുേത.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, മനുഷയ്വംശ ിനു നല്കിയ
ന യ്ക്കായി a യുെട മഹനീയ ത്രീതവ് ിെ u തവും ഭാഗയ്പൂർ
വും പരിശു വുമായ നാമ ിന്
തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും നിര രം സമർ ിക്കുവാൻ ǌ ൾ കടെ വ
രാകു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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(കാർ ികൻ താെഴക്കാണു പ്രാർ ന െചാലല്ി ധൂപം ആശീർവവ്ദി
ക്കു . ത മയം ധൂപാർ ണഗീതം ആരംഭിക്കു . മദ്ബഹായുെട
വിരി തുറക്കുകയും തിരികൾ ക ിക്കുകയും െചയയ്ു . ശുശ്രൂഷി
ധൂപാർ ണം നട
).
കാർ ി: രക്തസാക്ഷികളുെട മരണദിന ിൽ aവരുെട ജീവിതബലി
സവ്ീകരി മിശിഹാേയ, ǌ ളുെട ബലഹീനമായ കര ളിൽനി ം
ഈ ധൂപം കാരുണയ്പൂർവവ്ം സവ്ീകരിക്കണേമ, + eേ ക്കും.

(ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

ധൂപാർ ണഗീതം

(രീതി: ബാഹർെല ാ...യാദാ ഹൂശാേവ)
ശക്തനായ കർ

ാേവ, aേ

കൂടാരം eത്ര മേനാഹരമാകു .

മിശിഹാകർ ാേവ, നരകുലരക്ഷകേന,
ǌ ളണ ിടുമീ പ്രാർ ന തിരുമു ിൽ
പരിമളമിയലും ധൂപം േപാൽ / ൈകെക്കാ

കർ

ാവിെ a ണം eെ
മിശിഹാ കർ ാേവ, ...

ആ

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
മിശിഹാ കർ ാേവ, ...

ാവ് കാ

ാവിനും

രുേളണം.
ിരു

.

തി.

ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തു
മായ eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാ
ഗയ് ളും ന കളും നിറ
മുടിചൂടിനില്ക്കു
സഭയിൽ ǌ ൾ
a െയ നിര രം
തിക്കുകയും മഹതവ്െ ടു കയും െചയയ്െ .
a
സകല ിെ യും നാഥനും സൃ ാവുമാകു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

u

ാനഗീതം

സർവവ്ാധിപനാം കർ ാേവ, / നിെ വണ ി നമിക്കു
ഈേശാ നാഥാ വിനയെമാെട, / നിെ നമി പുക
.
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ, / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി, /

ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.
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ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

ൾക്കുേനെര തിരി

്)

കാർ ി: eെ കർ ാേവ നീ സതയ്മായും ǌ ളുെട ശരീര െള
uയർ ിക്കു വനും ആ ാക്കെള രക്ഷിക്കു വനും ജീവെന നിതയ്ം
പരിപാലിക്കു വനുമാകു . ǌ ൾ eേ ാഴും നിനക്കു തിയും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കുവാൻ കടെ വരാകു
സകല
ിെ യും നാഥാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

------- (താെഴ വരു

പ്രാർ

നകൾ ഐ

ികമാണ് ) -------

(ആദിഗീതം)

eെ ജീവൻ aപകട ിലായിരിക്കു .
ൈദവേമ, eെ രക്ഷിക്കണേമ.

വീണു നുറു ിയ ഹൃദയംനീ, / സുഖമാക്കണേമ കർ ാേവ!
േതടുകയായ് ǌാൻ സഹതാപം / സാ വ്നേമകാ നിലല്ാരും.

aവെന നി ളുെട aടുക്കേലക്കു ǌാനയയ്ക്കും.

കയ്പു നിറെ
ാരു പാനീയം / ദാഹം തീർക്കാൻ നല്കിയവർ;
aവരുെട ക കൾ മ ീടും / aവരുെട ശക്തിയുമതുേപാെല.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

തി.

aവരിൽ പതിയും നിൻ േകാപം / aതിലവര ദഹി ീടും
പാപികള ാ രക്ഷകെന / പീഡി ി , മുറിേവ ി.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാേവ, ǌ ളുെട ൈദവേമ, a യുെട aന
മായ കരുണയും നിര രമായ പരിപാലനയുേമാർ ് ǌ ൾ
a െയ ആരാധിക്കുകയും തിക്കുകയും െചയയ്ു . പിതാവും പുത്രനും
പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
aനുഗീതം

ന െട സഹായം കർ

ാവിെ നാമ

ിലാകു .

ക്രൂശിതനായി, ൈദവസുതൻ / മാനവ രക്ഷക മരണ ിൽ
സൃ ികെളലല്ാം വിലപി . / സൂരയ്നിരു , പനിമതിതൻ
പ്രഭയും മ ീ, നിറേഭദം / നല്കീ നേലല്ാരടയാളം.
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ǌ ളുെട ഹൃദയവ്രണ ൾ സുഖമാക്കണേമ.

തിരുഭവന ിൻ, തിര ീല / െനടുെക കീറി, ഭൂതലേമാ
സ ടെമലല്ാ, മറിയി . / നൂതനമാകും ജനതതിെയ
ദിവയ്ാ ാവു ജനി ി . / നവമാം ജീവൻ നല്കുകയായ്.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ

ാവിനും

തി.

ക്രൂശിതനാകും, ൈദവസുതൻ / പാണികൾ ര ം നീ
.
ആേശല്ഷിക്കു ഖിലെരയും. / ആദരപൂർവവ്ം നിരേചരാം.
പാപവിേമാചിതരായീടാൻ / രക്ഷാനാഥൻ കൃപനല്കും.

------- (ഐ

ിക പ്രാർ

നകൾ aവസാനിക്കു

.) -------

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: ǌ ൾക്കുേവ ി മുറിവുകേള ് കുരിശിൽ സവ്യം ബലിയർ
ി കർ ാേവ, ǌ ളുെട മുറിവുകെള സുഖെ ടു ണേമ. നിെ
ദാരുണമായ മരണ ിൽ സൃ ികെളലല്ാം വിലപി വേലല്ാ. നിെ
പീഡാനുഭവെ യും മരണെ യും aനു രിക്കു
ǌ ൾ േലാക
ിനു മരി വരായി പരിശു ാ ാവിൽ പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കു തിനു
കൃപെചയയ്ണേമ. ǌ ളുെട പാപ േളാർ ് ǌ ൾ പ ാ പി
ക്കു . കർ ാേവ, ǌ േളാടു കരുണ േതാ ണേമ. സകല ി
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, / സർവവ്രുെമാ ായി ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, / സർേവവ്ശവ്രെന വാ ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവവ്ശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, / നിൻകൃപǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനു
ഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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o ാം വായന (uല്പ

ി 22:1-19)

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി

ൾ iരു

വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

ിൽനി
വായന.
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ
സ ീർ

ാവിനു

തി.

നം 27

കർ ാവ് eെ രക്ഷയും പ്രകാശവുമാകു
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം?
രഹസയ് ൾ aറിയു ൈദവേമ,
a യുെട തിരുമു ിൽനി ് eെ

;

ത

ിക്കളയരുേത.

കർ ാവ് eെ ജീവെ ശക്തിയാകു
ആരിൽ നി ് ǌാൻ വിരേ ാടണം?

;

നി കരും eതിരാളികളും ദുർവൃ രും
eെ വിഴു വാൻ സമീപി / aേ ാളവർ o
oരു കാരയ്ം കർ ാവിേനാടു ǌാൻ േചാദി ി
aതു തെ ǌാനേപക്ഷിക്കു .

ട ം മറി
്

eനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
കർ ാവിെ ഭവന ിൽ വസിക്കണം.
കർ ാേവ, നിെ ǌാൻ വിളിക്കുേ ാൾ
eെ ശ ം േകൾക്കണേമ;
e ിൽ കനിയണേമ; eനിക്കു രമരുളണേമ;
eെ
eെ
കർ

ഹൃദയം നിേ ാടു സംസാരിക്കു
വദനം തിരുമുഖം േതടു .
ാേവ, നിെ മുഖം e ിൽനി

eെ
നിെ

സഹായകനായ കർ ാേവ
ദാസനായ eെ / േദവ്ഷയ്േ

;
മറയ്ക്കരുേത.
ാെട ശിക്ഷിക്കരുേത.

കർ ാേവ, നിെ വഴി eെ പഠി ിക്കണേമ;
േനർവഴിയിലൂെട eെ നയിക്കണേമ.

വീണു.
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eെ ൈവരികൾക്ക് eെ കയയ്ാളിയാക്കരുേത
eനിെക്കതിരായി ക സാക്ഷികൾ aണിനിരക്കു
aവർ തി സംസാരിക്കു .
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ ക്കും, ആേ ൻ.
കർ ാവ് eെ രക്ഷയും പ്രകാശവുമാകു
ǌാൻ ആെര േപടിക്കണം?
രഹസയ് ൾ aറിയു ൈദവേമ,
aേ തിരുമു ിൽനി ് eെ ത

;

തി;
;

ിക്കളയരുേത.

ാം വായന (ഏശയയ് 52:13 - 53:9)

ര

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി
വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ൾ iരു

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

ിൽനി

വായന.

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

തി.

(പഴയനിയമ വായനകൾക്കുേശഷം)
ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

നം ആലപിക്കാനായി നി
പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

ല്ക്കുവിൻ.

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, / ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, / ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
കർ ാവിൻ തിരുമരണ ിൻ / നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, /i ീ േവദികയിൽ.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, / വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ിവിള

, / മഹിമകൾ പാടു

, താണുവണ

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,

തിയു

ാകെ .

.

ി
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ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ക്കും ആേ ൻ.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
വയ്ാഖയ്ാനഗീതം [ഐ

ികം]

സകേലശവ്രനാം ൈദവം / ഭൂവി ടേയാൻ രാജമേഹശൻ തെ
േ ഹവിരു ിൻ ക്ഷണമുേ ാേര, വരുവിൻ നി ൾ.
പരിേശാധി ിൻ േവഗം / സുവിേശഷ ിൻ ദിവയ്പ്രഭയിൽ നി
ശുചിയാക്കീടിൻ ഭൗതികചി ാ സരണികെളലല്ല്ാം.
നാഥൻ സദയം നല്കി / സൗഭാഗയ് ിൻ നിേക്ഷപ
പാപികൾ വരുവിൻ കടബാധയ്തകൾ നീക്കുക നി

ൾമ
ൾ.

ൾ

ിൽ

ൈദവികരാജയ്ം േനടാൻ / ഹൃദയതല ൾ ശുചിയാക്കിടുവിൻ േചലിൽ
ശിശുവിനുതുലയ്ം നിർ ലരായി ീരുക വീ ം.
േറാമാക്കാർക്കായ് പൗേലാസ് / eഴുതിയ ക ാൽ നെ യുമിേ ാൾ
േമാദാൽ / ൈദവിക ദൗതയ്ം aറിയി തു നാം േകൾക്കുക യുക്തം.
േലഖനം (േറാമാ 5:6-16)
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
േറാമാക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം.
(കാർമികനുേനേര തിരി
് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.
കാർമി: മിശിഹാ + നിെ

(oരു ശുശ്രൂഷി ക

aനുഗ്രഹിക്കെ .

ി തിരിയുമായി സമീപ

നില്ക്കു

).
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സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ന െട കർ
തി.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു
ഗീതം ആലപിക്കു ).

ി

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

. aേ ാൾ താെഴവരു

ഗീതം
സവ് ം ജന ൾക്കു ജീവേനകാൻ / സർേവവ്ശന നൻ ഭൂവിൽ വ
കുരിശാണാനാഥനായ്
ീർ
േലാകം;
വയ്ഥയാണാനാഥനിൽ േ ർ
േലാകം.

:

iരുളിൽ പ്രകാശം െതളി കാ ാൻ / പരമ പ്രകാശം കനി
ിറ
കുരിശാണാനാഥനായ്
ീർ
േലാകം:
വയ്ഥയാണാ നാഥനിൽേ ർ
േലാകം.
സവ് ം ജന ൾക്കു ....

ി:

വയ്ാഖയ്ാനഗീതം [ഐ

ികം]

വിശവ്ാസികേള, േകൾ ിൻ.
സൗഖയ്വു മുയിരും പകരും െമാഴികൾ േമാദാൽ
ൈദവകുമാരൻ നരനായ് നെ േമാചിതരാക്കി.
ഈ െമാഴി നി ൾേക്കകി
ഭാഗയ്ം നിറയും വലിെയാരു നിധിയീ ഭൂവിൽ
പാവന ഗ്ര ം ജീവൻ നല്കും ഔഷധമേലല്ാ.
ജീവൻ നല്കാൻ േപാരും
ജീവത വചനം േകൾക്കിെലാളിക്കും സാ ാൻ
ബാധകേളതും ഭീതിേയാടുടെന oഴിവായീടും.
പ്രഭ വിതറീടും ദീപം / ജീവൻ തെ ഈ സദ് വചനം പാരിൽ
വിധിയാളെനയീ വചനം നിതരാം െവളിവാക്കു .
ജനതതിെയലല്ാം േചലിൽ / രക്ഷിതരായി നാഥൻ വഴിയായ് ഭൂവിൽ
പാപകട ൾ േമാചി വനീ നാഥൻ മാത്രം.
വി
വിതയ്ക്കും നാഥൻ / തിരുവചന ിൻ വി വിതയ്ക്കാൻ വ
വയലിനു പകരം ഹൃദയ നില ൾ നല്കുക നി ൾ.
സുവിേശഷകർ തൻ സാക്ഷയ്ം
aനുഭവ മധുനാ വിവരിക്കു േകൾക്കാൻ
െചവിയു വേനാ േക ഫല ൾ നല്കീടെ .

.
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(സുവിേശഷ വായനയ്ക്കു പകരം പീഡാനുഭവചരിത്രം വായിക്കു

).

പീഡാനുഭവ ചരിത്രം
പ്രസംഗകൻ (o ാം സഹായി) പീഡാനുഭവചരിത്രം വായിക്കു .
ഈേശായുെട ഭാഗം കാർ ികനും മ
വരുെട ഭാഗ ൾ (മറുപടി)
ര ാം സഹായിയുമാണ് വായിേക്ക ത്. പലർ o ി പറയു
വാക്കുകൾ സമൂഹം വായിക്കു .
പ്രസംഗം: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട പീഡാനുഭവ ചരിത്രം.
iവ aരുളിെ യ്ത േശഷം ശിഷയ് ാെരയും കൂ ിെകാ ് ഈേശാ
െകേദ്രാൻേതാടു കട
പതിവു േപാെല oലിവു മലയിേലക്കു േപായി.
aവിെട െഗദ്േസമൻ e
േപരിൽ oരു േതാ മു ായിരു .
ഈേശായും ശിഷയ് ാരും aതിൽ പ്രേവശി . aേ ാൾ aവിടു ്
aവേരാട് i െന aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ: ǌാൻ േപായി പ്രാർ ിക്കെ . നി ൾ iവിെട iരിക്കുവിൻ.
പരീക്ഷയിലുൾെ ടാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർ ിക്കുകയും െചയയ്ുവിൻ.
പ്രസംഗം:
aന രം ഈേശാ പേത്രാസിെനയും, സബ്ൈദയുെട
പുത്ര ാരായ യാേക്കാബ്, േയാഹ ാൻ e ിവെരയും കൂ ിെകാ ്
aല്പദൂരം മുേ ാ നീ ി. aവിെട വ ് ഈേശാ aപാരമായ ദു:ഖ
ാൽ വിവശനായി ീർ . aവിടു ് aവേരാട് iപ്രകാരം aരുളി
െ യ്തു:

ഈേശാ: eെ ആ ാവു മരണേവദനയനുഭവിക്കു
കൂെട uണർ ിരിക്കുവിൻ.

; നി

ൾ eേ

ാടു

പ്രസംഗം: aന രം aവിടു ് oരു കേലല്റുദൂെര മാറി മു കു
സാ ാംഗം വീണ് i െന പ്രാർ ി :

ി

ഈേശാ: പിതാേവ, കഴിയുെമ ിൽ ആ മണിക്കൂർ e ിൽനി ് aക
േപാകെ . a സർവ്വശക്തനാണേലല്ാ. ഈ കാസ e ിൽനി
മാ ി
രണേമ. e ിലും eെ i മലല്. a യുെട i ം നിറേവറെ .
പ്രസംഗം: ഈേശാ ശിഷയ് ാരുെട പക്കേലക്കു മട ിെ
േ ാൾ
aവർ uറ
താണു ക ത്. aേ ാൾ aവിടു
പേത്രാസിേനാടു
േചാദി :

ഈേശാ: ശിമേയാേന, നീ uറ കയാേണാ? oരു മണിക്കൂർേനരം eേ ാ
ടുകൂെട uണർ ിരിക്കുവാൻ നി ൾക്കു കഴി
ിലല്േലല്ാ? പരീക്ഷയിൽ uൾ
െ ടാതിരിക്കുവാൻ uണർ ിരു പ്രാർ ിക്കുവിൻ. ആ ാവു സ ധമാ
െണ ിലും ശരീരം ബലഹീനമായിരിക്കു .
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പ്രസംഗം: aവിടു
പ്രാർ ി .

വീ

ം േപായി aേത വാക്കുകൾ തെ

ഈേശാ: eെ
ിൽ a

പിതാേവ, ഈ കാസ ǌാൻ കുടിക്കാെത നിവൃ
യുെട i ം നിറേവറെ .

ി

പറ
ിയിെലല്

പ്രസംഗം: ഈേശാ വീ ം തിരി െച േ ാഴും aവർ uറ
താ
യി ാണു ക ത്. aവരുെട ക കൾ aത്രയ്ക്കു നിദ്രാഭാരമു വയായി
രു . aവിടുേ ാട് e
മറുപടി പറയണെമ റിയാെത aവർ
വിഷമി . ഈേശാ aവെര വി മൂ ാം പ്രാവശയ്വും പ്രാർ ിക്കുവാൻ
േപായി. aവിടു ് aേത വാക്കുകൾതെ
uരുവി െകാ ിരു .
aേ ാൾ ഈേശാെയ ൈധരയ്െ ടു വാൻ സവ്ർ
ിൽനി ് oരു
മാലാഖ പ്രതയ്ക്ഷനായി. േവദന കേഠാരമായേ ാൾ aവിടു കൂടുതൽ
തീക്ഷ്ണതേയാെട പ്രാർ ി . aേ ാൾ aവിടുെ
വിയർ രക്ത
ികളായി നില വീണു.
aവിടു പ്രാർ നകഴി
് eഴുേ
മൂ ാം പ്രാവശയ്ം ശിഷയ് ാരു
െടയടുക്കേലക്കു െച . aവർ aേ ാഴും ദു:ഖാർ രായി തളർ റ
കയായിരു . aവിടു ് aവേരാട് aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: iേ ാഴും നി ൾ uറ ി വിശ്രമിക്കുകയാേണാ? iതാ, മനുഷയ്
പുത്രൻ പാപികളുെട ൈകകളിൽ ഏല്പിക്കെ ടുവാനു
സമയമായി. eഴു
േ ല്ക്കുവിൻ നമുക്കുേപാകാം. eെ o ിെക്കാടുക്കു വൻ e ിക്കഴി
.
പ്രസംഗം: aവിടുെ
o ിെക്കാടു
യൂദാസിന് ആ
ലം aറിയാ
മായിരു . eെ
ാൽ ശിഷയ് ാരുെമാ ി ് ഈേശാ പലേ ാഴും
aവിെട േപാകാറു ായിരു . യൂദാസ് പ ാളെ യും, പ്രധാനാചാരയ്
ാരുെടയും പ്രീശ ാരുെടയും േസവക ാെരയും കൂ ിെകാ ് aവിെട
െ
. aവർ വിളക്കുകളും പ
ളും വാളുകളും വടികളും eടു ി
രു . ഈേശാ ശിഷയ് ാേരാടു സംസാരി െകാ ിരിക്കുേ ാഴാണ്
പ
േപരിൽ oരുവനായ യൂദാസ് aവിെടെയ ിയത്. o ിെക്കാടു
ക്കാനിരു വൻ aവേരാട് i െന പറ
ി
ായിരു .

മറുപടി: ǌാൻ oരാെള ചുംബിക്കും. aവനാണു മിശിഹാ. aവെന
നി ൾ ശ്ര ാപൂർവവ്ം പിടി െകാ ണം.
പ്രസംഗം: aടുെ
ിയ uടെന യൂദാസ് iപ്രകാരം പറ
ഈേശാെയ ചുംബി .

മറുപടി: ഗുേരാ, സവ് ി.
പ്രസംഗം: aേ ാൾ ഈേശാ aയാേളാടു േചാദി .

െകാ

്
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ഈേശാ: േ ഹിതാ, നീ iതിനാേണാ വ ത്? യൂദാേസ, ചുംബി െകാ
നീ മനുഷയ്പുത്രെന o ിെക്കാടുക്കുകയാേണാ?
പ്രസംഗം: സംഭവിക്കാൻ േപാകു െതലല്ാം aറി
aവരുെടയടുക്കേലക്കു െച ് iപ്രകാരം േചാദി .

ിരു

ഈേശാ

ഈേശാ: നി ൾ ആെരയാണ് aേനവ്ഷിക്കു ത്?
പ്രസംഗം: aവർ aവിടുേ

ാടു പറ

.

സമൂഹം: നസ്രായനായ ഈേശാെയയാണ് ǌ

ൾ aേനവ്ഷിക്കു

ത്.

പ്രസംഗം: ഈേശാ aവേരാട് aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: aതു ǌാൻ തെ യാകു .
പ്രസംഗം: aവിടുെ
o ിെക്കാടു
യൂദാസും aക്കൂ
ിലു ായി
രു . aതു ǌാൻ തെ യാകു
e ് aവിടു ് aരുളിെ യ്ത
ക്ഷണ ിൽ aവെരലല്ാവരും പുറേകാ മറി
വീണു. ഈേശാ
വീ ം aവേരാടു േചാദി :

ഈേശാ: നി ൾ ആെരയാണ് aേനവ്ഷിക്കു ത്?
പ്രസംഗം: aവർ വീ

ം പറ

.

സമൂഹം: നസ്രായനായ ഈേശാെയയാണു ǌ
പ്രസംഗം: aവിടു

ൾ aേനവ്ഷിക്കു

ത്.

് aവേരാട് aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: aതു ǌാൻ തെ യാെണ ് നി േളാടു പറ
കഴി
േലല്ാ.
eെ യാണു നി ൾ aേനവ്ഷിക്കു െത ിൽ iവെരലല്ാം െപാെയ്ക്കാ
െ .
പ്രസംഗം: a ് eെ ഏല്പി ിരു വരിൽ ആെരയും ǌാൻ ന െ
ടു ിയിലല് e
തെ വചനം പൂർ ിയാക്കുവാനാണ് aവിടു ്
iപ്രകാരം പറ
ത്.
e ാണ് സംഭവിക്കാൻ േപാകു
aവിടുേ ാടു േചാദി :

മറുപടി: കർ

ാേവ, ǌ

െത

മന ിലാക്കിയ ശിഷയ് ാർ

ളും വാെളടുക്കെ േയാ?

പ്രസംഗം: ശിമേയാൻ പേത്രാസിെ ൈകവശം oരു വാളു ായിരു .
aയാൾ െപെ ് aത് ഊരി പ്രധാനാചാരയ്െ േസവകെന െവ ി
aവെ വല െചവി മുറി കള
. ആ േസവകെ േപര് മാൽക്കൂസ്
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e ായിരു . aവെ െചവി െതാ സുഖെ ടു
പേത്രാസിേനാട് aരുളിെ യ്തു.

ി

ിയ േശഷം ഈേശാ

ഈേശാ: വാൾ aതിെ

uറയിലിടുക. വാെളടുക്കു വൻ വാളാൽതെ
മരിക്കും. ǌാൻ eെ
പിതാവിേനാട് aേപക്ഷി ാൽ ക്ഷണേനരം
െകാ ് പ
ിേലെറ വയ്ൂഹം മാലാഖമാെര aയ ് ശത്രുകര ളിൽ
നി ് eെ
രക്ഷിക്കയിെലല് ാേണാ നീ കരുതു ത്? a െന
െചയ്താൽ, iെതലല്ാം സംഭവിക്കണെമ തിരുെവഴു ് e െന പൂർ ി
യാകും? eെ പിതാവ് eനിക്കു ത കാസ ǌാൻ കുടിേക്ക തലല്േയാ?
പ്രസംഗം: aന

രം ഈേശാ ആ ജനക്കൂ േ

ാട് aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ: oരു കവർ ക്കാരെന പിടിക്കാൻ e വ ം വാളുകളും വടികളു

മായ് നി ൾ iേ ാൾ eെ aടുക്കൽ വ ിരിക്കു . ǌാൻ eലല്ാ
ദിവസവും േദവാലയ ിൽ പഠി ി ിരു വനേലല്? aെ ാ ം നി ൾ
eെ പിടികൂടിയിലല്േലല്ാ? iതു നി ളുെട സമയമാണ്. iത് a കാര
ിെ ഭരണമാണ്. പ്രവചന ൾ പൂർ ിയാകുവാൻ i െനെയലല്ാം
സംഭവിേ മതിയാവൂ.
പ്രസംഗം: aേ ാൾ സഹസ്രാധിപനും പ ാളക്കാരും യൂദ ാരുെട പരി
ചാരകരും േചർ ് ഈേശാെയ പിടി ബ ി . aതുക ശിഷയ് ാ
െരലല്ാവരും aവിടുെ
uേപക്ഷി ് ഓടിേ ായി. e ാൽ oരു
യുവാവ് ഈേശാെയ aനുഗമി ിരു . aവർ aയാെള പിടികൂടി.
ധരി ിരു വ മുേപക്ഷി ് aയാളും ഓടി രക്ഷെപ .
ഈേശാെയ ആദയ്ം aവർ a ാസിെ പക്കേലയ്ക്കാണു െകാ േപാ
യത്. eെ
ാൽ aയാൾ aെക്കാലല്െ
മഹാപുേരാഹിതനായി
രു കയയ് ായുെട ശവ്ശുരനായിരു . ജന ൾ o ാെക നശിക്കാതി
രിക്കാൻ oരാൾ aവർക്കുപകരം മരിക്കു തു നലല്താെണ ് oരിക്കൽ
പ്ര ാവി ി
oരു മനുഷയ്നായിരു കയയ്ാ ാ.
പ്രധാനാചാരയ്ൻ ഈേശാേയാട് aവിടുെ
ശിഷയ് ാെരയും uപേദശ
െ യും പ ി േചാദി . ഈേശാ iപ്രകാരം മറുപടി പറ
.

ഈേശാ: ǌാൻ ജന േളാടു പരസയ്മായി ാണു സംസാരി ി ത്.
യൂദ ാരുെട സംഘ ിലും േദവാലയ ിലുമലല്ാെത രഹസയ്മായി ǌാൻ
o ം പഠി ി ി ിലല്. പിെ e ിനാണ് eേ ാടു േചാദിക്കു ത്? ǌാൻ
e പറ
െവ ് eെ േശ്രാതാക്കേളാടു തെ േചാദിക്കുക. ǌാൻ
പറ
െതലല്ാം aവർക്കറിയാമേലല്ാ.
പ്രസംഗം: aവിടു ് a െന aരുളിെ യ്തേ ാൾ aടു
നി
രു
oരു പരിചാരകൻ iപ്രകാരം േചാദി െകാ ് aവിടുെ
കവിൾ ട ിൽ aടി .

ി
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െനയാേണാ പ്രധാനാചാരയ്േനാടു മറുപടി പറയു ത്?

പ്രസംഗം: ഈേശാ aയാേളാടു േചാദി .

ഈേശാ: ǌാൻ പറ
തിൽ eെ
ിലും െത െ
ിൽ aതു കാണി
തരിക. െതെ ാ മിെലല് ിൽ പിെ e ിനാണ് eെ യടി ത്?
പ്രസംഗം: a ാസ് ഈേശാെയ ബ ിതനായി െ മഹാപുേരാ
ഹിതനായ കയയ് ായുെടയടുക്കേലക്കയ . പ്രധാനാചാരയ് ാരും നിയമ
ാരും ജനപ്രമാണികളുെമലല്ാം aവിെട സേ ളി ിരു . പ്രധാ
നാചാരയ് ാരും നയ്ായാധിപസംഘവും ഈേശാെയ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധി
ക്കുവാനു
െതളിവു ാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരു . e ാൽ
aതിൽ aവർ പരാജയമട
. പലരും aവിടുേ െക്കതിരായി ക
സാക്ഷയ്ം പറയുവാൻ തയയ്ാറായിെ െ
ിലും aവരുെട സാക്ഷയ് ൾ
ത ിൽ െപാരു െ ടാെതേപായി. aവസാനം ര
ക സാക്ഷി
കൾ േചർ ് i െന െമാഴിെകാടു .
സമൂഹം: മനുഷയ്നിർ ിതമായ ഈ േദവാലയം നശി ി / മൂ ദിവസ
ൾക്കകം / മനുഷയ്നിർ ിതമലല്ാ
മെ ാ
/ ǌാൻ പണിയും
e ് / ഈ മനുഷയ്ൻ പറയു ത് ǌ ൾ േക ി
്.
പ്രസംഗം: e ാൽ aവിെടയും aവരുെട സാക്ഷയ് ൾക്കു ത ിൽ
െപാരു മിലല്ായിരു . മഹാപുേരാഹിതൻ aവരുെട മേ യ് eഴുേ
നി െകാ ് ഈേശാേയാടു േചാദി :

മറുപടി: ഈ മനുഷയ്െരലല്ാം നിനെക്കതിരായി നല്കു
റി നിനെക്കാ ം പറയുവാനിേലല്?

സാക്ഷയ്

െളക്കു

പ്രസംഗം: ഈേശാ യാെതാരു മറുപടിയും നല്കിയിലല്. മഹാപുേരാഹി
തൻ വീ ം േചാദി .

മറുപടി: നീ ൈദവപുത്രനായ മിശിഹാതെ േയാ e
ǌ േളാടു
പറയണെമ സജീവ ൈദവ ിെ നാമ ിൽ ശപഥം െചയ്തു ǌാൻ
ആവശയ്െ ടു .
പ്രസംഗം: ഈേശാ aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: a തെ
aതു പറ
കഴി
ിരിക്കു . മനുഷയ്പുത്രൻ
സർവ്വശക്തെ വല ഭാഗ ് iരിക്കു തും, വാനേമഘ ളിൽ eഴു
ിവരു തും നി ൾ കാണുെമ ǌാൻ നി േളാടു പറയു .
പ്രസംഗം: aതു േക േ ാൾ മഹാപുേരാഹിതൻ തെ
വലി കീറിെകാ പറ
.

വ

ൾ
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ി

മറുപടി: iവൻ ൈദവദൂഷണം പറ
ിരിക്കു . iനി സാക്ഷികെള
െക്കാ ് നമുക്ക് e ാവശയ്ം? iവൻ ൈദവദൂഷണം പറയു ത്
നി ൾ തെ േക േലല്ാ. നി ളുെട aഭിപ്രായം e ാണ്?
പ്രസംഗം: aവർ മറുപടി പറ

:

സമൂഹം: iവൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് aർഹനാകു

.

പ്രസംഗം: പി ീട് aവർ aവിടുേ
മുഖ
തു കയും iടിക്കുകയും
കരണ ് aടിക്കുകയും െചയ്തു. ക കൾ മൂടിെക്ക ിയ േശഷം iപ്ര
കാരം േചാദി െകാ ് aവിടുെ
aടി :
സമൂഹം: നിെ

aടി ത് ആരാെണ

പ്രവചിക്കുക.

പ്രസംഗം: aവർ aവിടുേ െക്കതിരായി പല ദൂഷണ ളും പറ
െകാ ിരു . ശിമേയാൻ പേത്രാസും മെ ാരു ശിഷയ്നും മഹാപുേരാ
ഹിതെ a ണംവെര ദൂര കൂടി ഈേശാെയ aനുഗമിക്കു
ാ
യിരു . ആ ശിഷയ്ൻ മഹാപുേരാഹിതെന പരിചയമു ായിരു തി
നാൽ ഈേശായുെട കൂെട മഹാപുേരാഹിതെ നടുമു
പ്രേവശിക്കു
വാൻ സാധി . e ാൽ പേത്രാസ് പുറ
വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുക
യായിരു . aതിനാൽ മഹാപുേരാഹിതെന പരിചയമു ായിരു
മേ ശിഷയ്ൻ െച
വാതിൽ കാവൽക്കാരിേയാടു ശുപാർശെചയ്ത്
ശിമേയാൻ പേത്രാസിെനയും aക
പ്രേവശി ി . ആ വാതിൽ
കാവൽക്കാരി ശിമേയാേനാടു േചാദി .

മറുപടി: താനും ആ മനുഷയ്െ oരു ശിഷയ്നലല്േയാ?
പ്രസംഗം: െപെ

് aയാൾ മറുപടി പറ

:

മറുപടി: ǌാൻ ആ മനുഷയ്െ ശിഷയ്നലല്.
പ്രസംഗം: കാരയ് ൾ e െന aവസാനിക്കുെമ
കാണാനായി
ശിമേയാൻ ഭൃതയ് ാേരാടുകൂെട aക
കാ ിരു . കുളിരായിരു തി
നാൽ ഭൃതയ് ാരും േസവക ാരും തീകൂ ി കാ
െകാ ിരു . ശിമ
േയാനും aവരുെട കൂെട തീകായുകയായിരു . aേ ാൾ മഹാപുേരാ
ഹിതെ oരു പരിചാരിക ആവഴി വ . aവൾ ശിമേയാെന സൂക്ഷി
േനാക്കിയേശഷം i െന േചാദി :

മറുപടി: താനും നസ്രായനായ ഈേശായുെട കൂെടയു
പ്രസംഗം: eലല്ാവരുെടയും മു ിൽ വ

ായിരു വനേലല്?

പേത്രാസ് നിേഷധി

പറ

:
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മറുപടി: നീ പറയു ത് eനിക്കു മന ിലാകു ിലല്: ǌാൻ ആ മനു
ഷയ്െന aറിയുകയിലല്.
പ്രസംഗം: aന രം aയാൾ പടിവാതില്ക്കേലക്കു േപായി. aേ ാൾ
േകാഴി കൂവി. aല്പം കഴി
് aവിെട നി ിരു വർ aടു െച
പേത്രാസിേനാടു പറ
:
സമൂഹം: താനും aവരുെട കൂെടയു വൻ തെ
സംസാരരീതിതെ aതു െതളിയിക്കു .

; സംശയമിലല്. തെ

പ്രസംഗം: aേ ാൾ ശിമേയാൻ പേത്രാസ് സതയ്ം െചയ്ത് ആണയി ്
i െന പറ
:

മറുപടി: ǌാൻ ആ മനുഷയ്െന aറിയുകയിലല്.
പ്രസംഗം: പ്രധാനാചാരയ്െ ഭൃതയ്നും, പേത്രാസ് െചവി മുറി വെ
ചാർ ക്കാരനുമായ oരു മനുഷയ്ൻ പേത്രാസിേനാടു പറ
:

മറുപടി: േതാ

ിൽ വ ് aയാളുെടകൂെട തെ യും ǌാൻ ക

േലല്ാ.

പ്രസംഗം: പേത്രാസ് aതും നിേഷധി . aയാൾ സംസാരി െകാ ി
രിക്കുേ ാൾതെ
ര ാം പ്രാവശയ്ം േകാഴി കൂവി. കർ ാവു തിരി
പേത്രാസിെന േനാക്കി. േകാഴി കൂവു തിനു മു മൂ പ്രാവശയ്ം
നീ eെ നിേഷധി പറയും e ് aവിടു ് aരുളിെ യ്തിരു തു
പേത്രാസ് aേ ാൾ ഓർ . aയാൾ പുറേ ക്കു േപായി ഹൃദയം
െനാ കര
.
േനരം െവളു േ ാൾ പ്രധാനാചാരയ് ാരും ജനപ്രമാണികളും നിയമ
രും േചർ ് ഈേശാെയ വധിക്കു തിെന ി ആേലാചന
നട ി. നയ്ായാധിപസംഘ ിൻ മു ാെക aവിടുെ
ഹാജരാക്കിയ
േശഷം aവർ aവിടുേ ാട് iപ്രകാരം പറ
:
സമൂഹം: നീ മിശിഹായാെണ ിൽ aക്കാരയ്ം ǌ
പറയുക.
പ്രസംഗം: aവിടു

്i

െന മറുപടി പറ

േളാടു തുറ

:

ഈേശാ: eെ വാക്കു നി ൾ വിശവ്സിക്കയിലല്. eെ േചാദയ് ൾക്കു
നി ൾ മറുപടി പറയുകയുമിലല്: i
മുതൽ മനുഷയ്പുത്രൻ സർവ്വശക്ത
നായ ൈദവ ിെ വല ഭാഗ ിരിക്കും.
പ്രസംഗം: aവർ വീ

ം aവിടുേ

ാടു േചാദി :
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സമൂഹം: ആകയാൽ നീ ൈദവപുത്രനാെണ
പ്രസംഗം: aവിടു

്u

ി

് പറയുകയാേണാ?

രമരുളി.

ഈേശാ: ǌാൻ ൈദവപുത്രനാെണ ് നി ൾ തെ

പറ

കഴി

േലല്ാ.

പ്രസംഗം: aേ ാൾ aവർ പറ

:

സമൂഹം: നമുക്കിനി സാക്ഷികെളെക്കാ
തെ േനരി േക കഴി
േലല്ാ.

് e

ാണാവശയ്ം? നാം

പ്രസംഗം: aവർ aവിടുെ
ബ ി
ഗവർണറായിരു
പ ി
േയാസ് പീലാേ ാസിെ മു ാെക ഹാജരാക്കി. ഈേശാ വിധിക്ക
െ
വിവരമറി
േ ാൾ aവിടുെ
o ിെക്കാടു
യൂദാസ് മനഃേകല്
ശേ ാെട ആ മു തു െവ ിനാണയ ളുമായി പ്രധാനാചാരയ് ാ
രുെടയും ജനപ്രമാണികളുെടയും aടുക്കൽ െച ് iപ്രകാരം പറ
:

മറുപടി: ǌാൻ പാപം െചയ്തുേപായി: കു മിലല്ാ
െക്കാടു .
പ്രസംഗം: aവർ മറുപടി പറ
സമൂഹം: aതിനു ǌ
േനാക്കിെക്കാ ക.

െള

രക്തം ǌാൻ o ി

:
േവണം? നീ േപായി നിെ

കാരയ്ം

പ്രസംഗം: aവൻ ആ നാണയ
കൾ േദവാലയ ിേലക്കു വലിെ
റി
ി േപായി തൂ ി
. പ്രധാനാചാരയ് ാർ ആ നാണയ
കൾ
െപറുക്കിെയടു ി ് iപ്രകാരം പറ
.
സമൂഹം: iതു രക്ത
ശരിയലല്.

ിെ

വിലയാകയാൽ / േനർ െ

ിയിലിടു

തു

പ്രസംഗം: aവർ കൂടിയാേലാചി േശഷം ആ പണം െകാടു ്, വിേദ
ശികെള സം രിക്കുവാൻ oരു കുശവെ പറ വാ ി. ആ
ലം
i ം രക്ത റ ് e േപരിലാണ് aറിയെ ടു ത്. വിലെ വെ
വിലയായി iസ്രാേയൽക്കാർ കണക്കാക്കിയ മു തു െവ ിനാണയ
െമടു ്, കർ ാവ് eേ ാടു കല്പി തുേപാെല aവർ കുശവെ
പറ ിനു െകാടു
e
െജറമിയാസിെ പ്രവചനം a െന
പൂർ ിയായി.
േനരം പുലർ യായേ ാൾ aവർ ഈേശാെയ കയയ്ാ ായുെട ഭവന
ിൽനി
ഗവർണരുെട െകാ ാര ിേലക്കു െകാ േപായി.
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aശു രാകാെത െപസഹാ ഭക്ഷിേക്ക ിയിരു തിനാൽ aവരാരും
െകാ ാര ിേലക്കു പ്രേവശി ിലല്. aതിനാൽ പീലാേ ാസ് പുറേ
ക്കിറ ിെ
് aവേരാടു േചാദി :

മറുപടി: e
ത്?

കു മാണു നി

പ്രസംഗം: aതിനു aവർ i

ൾ ഈ മനുഷയ്െ േമൽ ആേരാപിക്കു
െന മറുപടി പറ

സമൂഹം: കു ക്കാരനലല്ായിരു െവ ിൽ ǌ
സമക്ഷം ഹാജരാക്കുകയിലല്ായിരു .
പ്രസംഗം: പീലാേ

ാസ് aവേരാടു പറ

:

ൾ aയാെള a
:

മറുപടി: a െനെയ ിൽ നി ൾതെ
aയാെള െകാ
നി ളുെട നിയമമനുസരി വി രി െകാ വിൻ.
പ്രസംഗം: uടെന യൂദ ാർ പീലാേ

യുെട

ാസിേനാടു പറ

സമൂഹം: ആർക്കും മരണശിക്ഷ നല്കുവാൻ ǌ
ലല്േലല്ാ.

േപായി

:

ൾക്കു aധികാരമി

പ്രസംഗം: e െനയാണു താൻ മരിക്കാൻ േപാകു െത സൂചി ി
െകാ ് oരിക്കൽ ഈേശാ പറ
വാക്കുകൾ a െന നിറേവറുക
യായിരു . aന രം aവർ ഈേശായുെട േമൽ ഓേരാ കു
ൾ
ആേരാപി തുട ി.
സമൂഹം: iയാൾ ജന െള വഴിെത ിക്കുകയും / സീസറിനു ക ം
െകാടുക്കു തു തടയുകയും / താൻ രാജാവായ മിശിഹായാെണ പറയു
കയും െചയ്തതായി ǌ ൾക്കറിയാം.
പ്രസംഗം: aേ ാൾ പീലാേ
വിളി ് iപ്രകാരം േചാദി :

മറുപടി: നി

ാസ് aകേ

ക്കു േപായി ഈേശാെയ

ൾ യൂദ ാരുെട രാജാവാേണാ?

പ്രസംഗം: ഈേശാ aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: iത് a
തുെകാ

സവ്യം േചാദിക്കു
േചാദിക്കു േവാ?

പ്രസംഗം: മറുപടിയായി പീലാേ

േവാ, മ

ാസ് േചാദി :

വർ eെ

ി പറ
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മറുപടി: ǌാൻ oരു യൂദനലല്േലല്ാ. നി ളുെട ആളുകളും പ്രധാനാചാരയ് ാ
രുമേലല് നി െള eെ മു ിൽ ഹാജരാക്കിയത്? നി ൾ e
കു മാണ് െചയ്തത്?
പ്രസംഗം: aേ ാൾ ഈേശാ aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: eെ രാജയ്ം ഐഹികമലല്: ആയിരുെ
ിൽ ǌാൻ യൂദ ാ
രുെട ൈകകളിൽ വീഴാതിരിക്കുവാൻ eെ േസവക ാർ യു ം െചയയ്ുമാ
യിരു . eെ രാജയ്ം iവിെടയലല്.
പ്രസംഗം: പീലാേ

മറുപടി: aേ ാൾ നി

ാസ് വീ

ം േചാദി :

ൾ oരു രാജാവു തെ യാെണേ ാ?

പ്രസംഗം: ഈേശാ u

രമരുളി:

ഈേശാ: ǌാൻ രാജാവാെണ ് a തെ
പറ
. സതയ് ിനു
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കുവാനാണ് ǌാൻ ജനി ിരിക്കു ത്. aതിനുേവ ി
തെ യാണു ǌാൻ േലാക ിേലക്കു വ ിരിക്കു തും. സതയ്േ ാടു
േചർ നില്ക്കു വെരലല്ാം eെ ശ ം േകൾക്കു .
പ്രസംഗം: aേ ാൾ പീലാേ

മറുപടി: സതയ്ം e ാകു

ാസ് േചാദി .

?

പ്രസംഗം: േചാദയ്ം കഴി
് uടൻ തെ aേ ഹം യൂദ ാരുെട േനേര
തിരി
് പ്രധാനാചാരയ് ാേരാടും ജനസമൂഹേ ാടും i െന
പറ
:

മറുപടി: ǌാൻ ഈ മനുഷയ്നിൽ കു െമാ
പ്രസംഗം: aവർ വീ

ം കാണു ിലല്.

ം ഈേശായിൽ കു ം ആേരാപി

തുട

സമൂഹം: iയാൾ ഗല്ീലാ മുതൽ iവിെടവെര യൂദയാ രാജയ്
പ്രസംഗി ജന െള പ്രേക്ഷാഭ ിനു േപ്രരി ിക്കു .
പ്രസംഗം: ഗല്ീലാ e

േക uടെന പീലാേ

ി.
ിെല

ം

ാസ് േചാദി :

മറുപടി: ഈ മനുഷയ്ൻ ഗല്ീലാക്കാരനാേണാ?
പ്രസംഗം: ഈേശാ േഹേറാേദസിെ aധികാരസീമയിൽെ വനാ
െണ റി
േ ാൾ പീലാേ ാസ് aവിടുെ
േഹേറാേദസിെ
പക്കേലക്കയ . aേ ഹം a
െജറുസല
ായിരു . ഈേശാ
െയക്ക േ ാൾ േഹേറാേദസ് വളെര സേ ാഷി . aേ ഹം ഈേശാ
െയക്കുറി പലതും േക ി
ായിരു . aവിടുെ
o
കാണാൻ
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. aവിടു ് eെ
ിലും oര
് aേ ഹം പ്രതീക്ഷി .

തം

േഹേറാേദസ് ഈേശാേയാടു പലതും േചാദി . e ാൽ aവിടു ് oരു
മറുപടിയും പറ
ിലല്. aവിെടയും, പ്രധാനാചാരയ് ാരും നിയമ
രും ഈേശാെയ്ക്കതിരായി ഓേരാ ആേരാപണ ൾ u യി െകാ
ിരു . aവസാനം േഹേറാേദസും പടയാളികളും കൂടി aവിടുെ
നി ി പരിഹസിക്കയും, വിലേയറിയ oരു വ ം ധരി ി പീലാ
േ ാസിെ പക്കേലക്കു തിരി യയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ശത്രുതയിൽക്കഴി
ിരു
േഹേറാേദസും പീലാേ ാസും a മുതൽ മിത്ര ളായി
ീർ .
പീലാേ
കൂ ി i

ാസ് പ്രധാനാചാരയ് ാെരയും ജനപ്രമാണികെളയും വിളി
െന പറ
:

മറുപടി: ജന െള വഴിപിഴ ിക്കു
e
കു മാേരാപി ാണേലല്ാ
നി ൾ ഈ മനുഷയ്െന eെ മു ിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കു ത്.
നി ളുെട മു ിൽ വ തെ
ǌാൻ iയാെള വി രി . e ാൽ
നി ൾ ആേരാപിക്കു
കു
െളാ ം ǌാൻ iയാളിൽ ക ിലല്.
േഹേറാേദസിനും iയാളിൽ കു െമാ ം കാണാൻ കഴി
ിലല്.
aേ ഹം iയാെള iേ ാ തെ തിരി യയ്ക്കുകയാണേലല്ാ െചയ്തത്.
മരണശിക്ഷയ്ക്ക് aർഹമായ കു െമാ ം ഈ മനുഷയ്ൻ െചയ്തി ിലല്.
aതിനാൽ ച ിെകാ ് aടി ി ് iയാെള ǌാൻ വി യയ്ക്കും.
പ്രസംഗം: eലല്ാ െപസഹാ ിരുനാളിലും ജന ൾ ആഗ്രഹിക്കു
oരു തടവുകാരെന ഗവർ ർ േമാചി ിക്കുക പതിവായിരു . aതനു
സരി ് ആെള േമാചി ിക്കുവാൻ ജന ൾ ആവശയ്െ
തുട ി.
oരു കലാപ ിനിടയിൽ െകാലപാതകം നട ിയ കു
ിനു പ്രേക്ഷാ
ഭകാരികളുെടകൂെട കാരാഗൃഹ ിലടയ്ക്കെ ിരു
ബറാബാസ് e
കുപ്രസി നായ oരു തടവുകാരനു ായിരു . ജന ൾ കൂ ം കൂടിയ
േ ാൾ പീലാേ ാസ് aവേരാടു േചാദി .

മറുപടി: െപസഹാ ിരുനാളിൽ oരു തടവുകാരെന േമാചി ിക്കുക
പതിവു േലല്ാ. ǌാൻ ആെരയാണ് േമാചി ിേക്ക ത്? ബറാബാസി
െനേയാ മിശിഹാ e വിളിക്കെ ടു ഈേശാെയേയാ?
പ്രസംഗം: aവർ ഈേശാെയ പിടിേ ല്പി ത് aവരുെട aസൂയെകാ
ാെണ ് aേ ഹ ിന് aറിയാമായിരു .
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പീലാേ ാസു നയ്ായാസന ിലിരിക്കുേ ാൾ aേ ഹ
ആളയ ് iപ്രകാരം aറിയി :

മറുപടി: ആ നീതിമാെന o ം െചയയ്രുത്. aേ ഹെ
ിൽ ǌാൻ വളെര േവദനയനുഭവി .
പ്രസംഗം: e
സിെന േമാചി
കൂ വാൻ ജന
i െന േചാദി

ിെ

ി

ഭാരയ്

പ്രതി സവ്

ാൽ പ്രധാനാചാരയ് ാരും ജനപ്രമാണികളും ബറാബാ
ിക്കു തിനും, ഈേശാെയ വധിക്കു തിനും മുറവിളി
െള േപ്രരി ി ിരു . പീലാേ ാസ് ജന േളാട്
.

മറുപടി: ഈ ര
ആഗ്രഹിക്കു ത്?
പ്രസംഗം: aവർ o

േപരിൽ ആെര േമാചി ിക്കുവാനാണ് നി
ട ം വിളി പറ

ൾ

:

സമൂഹം: ഈേശാെയ വധിക്കുക: ബറാബാസിെന േമാചി ിക്കുക.
പ്രസംഗം:
ഈേശാെയ േമാചി ിക്കണെമ
പീലാേ ാസ് വീ ം aവേരാടു േചാദി :

മറുപടി: യൂദ ാരുെട രാജാെവ
െചയയ്ണം?

വിളിക്കു

ആഗ്രഹേ

ാെട

ഈേശാെയ ǌാൻ e

പ്രസംഗം: aേ ാൾ eലല്ാവരും കൂടി വിളി പറ

:

സമൂഹം: aവെന കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക: aവെന കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക.
പ്രസംഗം: മൂ

ാം പ്രാവശയ്ം പീലാേ

ാസ് aവേരാടു േചാദി :

മറുപടി: ഈ മനുഷയ്ൻ e
കു മാണു െചയ്തത്? വധശിക്ഷയർഹി
ക്കു യാെതാരു കു വും ǌാൻ iയാളിൽക്കാണു ിലല്ല്.
പ്രസംഗം: aവരാകെ , aവിടെ
കുരിശിൽ തറയ്ക്കണെമ ശാഠയ്ഭാ
വേ ാെട വിളി പറ
െകാ ിരു . aവരുെട മുറവിളിക്കു ശക്തി
കൂടിവരികയും െചയ്തു. aവസാനം പീലാേ ാസ് ജന െള തൃ ിെ ടു
വാൻേവ ി aവരുെട ആഗ്രഹ ിനു വഴ ിെക്കാടു . കവർ
യും െകാലപാതകവും മൂലം കാരാഗൃഹ ിൽ aടയ്ക്കെ ിരു വെന,
aവരുെട ആവശയ്പ്രകാരം, aേ ഹം സവ്ത നാക്കി. ഈേശാെയ
aവരുെട ഹിത ിനു വി െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. aന രം പീലാ
േ ാസ് ഈേശാെയ ച ിെകാ ് aടി ി .
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പടയാളികൾ ഈേശാെയ െകാ ാര ിെ a ണ ിേലയ്ക്കു െകാ
േപായി ൈസനയ്ദള െളെയലല്ാം aവിെട വിളി കൂ ി. aന രം
aവിടുെ
വ
ൾ മാ ി oരു ചുവ േമല ി ധരി ി . മു െകാ
െ ാരു മുടിയു ാക്കി ശിര ിേ ൽ വ . വല
ൈകയിൽ oരു
ǌാ ണയും െകാടു . പി ീട് aവർ aവിടുേ
മു ിൽ മു കു ി
യൂദ ാരുെട രാജാേവ, വ നം e പറ
് പരിഹസി . aവിടുേ
കരണ ് aടി . aന രം ǌാ ണെയടു
ശിര ിലടിക്കുകയും
തു കയും െചയ്തു.
പീലാേ

ാസ് വീ

ം പുറേ

ക്കു െച

് aവേരാട് പറ

മറുപടി: ǌാൻ aയാളിൽ കു െമാ ം കാണു ിെലല്
േബാ യ്െ ടു വാൻ േവ ി, aയാെള iേ ാൾ നി
േലക്കു ǌാൻ െകാ വരികയാണ്.
പ്രസംഗം: മുൾക്കിരീടവും ചുവ
uടെന പുറേ ക്കു െകാ െച
പറ
:

:

നി െള
ളുെടയടുക്ക

േമല ിയും ധരി ിരു ഈേശാെയ
. aേ ാൾ പീലാേ ാസ് aവേരാടു

മറുപടി: iതാണ് ആ മനുഷയ്ൻ.
പ്രസംഗം: പ്രധാനാചാരയ് ാരും പരിചാരകരും aവിടുെ
േ ാൾ a ഹസി പറ
:

ക

സമൂഹം: aവെന കുരിശിൽ തറയ് ക്കുക; aവെന കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക.
പ്രസംഗം: പീലാേ

ാസു പ്രതിവചി .

മറുപടി: നി ൾ തെ aയാെള െകാ േപായി കുരിശിൽ തറ െകാ
വിൻ. ǌാൻ aയാളിൽ കു െമാ ം കാണു ിലല്.
പ്രസംഗം: aേ ാൾ യൂദ ാർ aേ ഹേ

ാടു പറ

:

സമൂഹം: ǌ ൾക്ക് oരു നിയമമു ്. ആ നിയമമനുസരി ് / aവൻ
വധശിക്ഷയ്ക്ക് aർഹനാകു . eെ
ാൽ / താൻ ൈദവപുത്രനാ
െണ ് aവൻ aവകാശെ ടു .
പ്രസംഗം: aതു േക േ ാൾ പീലാേ ാസ് aതയ്ധികം ഭയെ .
aതിനാൽ വീ ം aക െച ് aേ ഹം ഈേശാേയാടു േചാദി :

മറുപടി: നി

ൾ ആരാകു

?
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പ്രസംഗം: ഈേശാ aതിനു മറുപടി നല്കിയിലല്. പീലാേ
aവിടുേ ാടു േചാദി :

മറുപടി: eേ ാടു നി ൾ മറുപടി പറയുകയിേലല്? നി
തറയ്ക്കുവാനും വി യയ്ക്കുവാനും eനിക്ക് aധികാരമുെ
കൂെട?
പ്രസംഗം: ഈേശാ iപ്രകാരം മറുപടി പറ

ാസ് വീ

ി

ം

െള കുരിശിൽ
് aറി

.

ഈേശാ: u ത

ിൽ നി
നല്കെ ടാതിരുെ
ിൽ aേ ക്ക് eെ
േമൽ aധികാരെമാ ം u ാകുമായിരു ിലല്. ആകയാൽ eെ aേ
ക്കൽ ഏല്പി വനാണ് a െയക്കാൾ വലിയ കു ക്കാരൻ.

പ്രസംഗം: ത ലം പീലാേ
ഹി . e ാൽ യൂദ ാർ i

ാസ് aവിടുെ
േമാചി ിക്കുവാൻ ആഗ്ര
െന വിളി പറ
െകാ ിരു .

സമൂഹം: aവെന വി യയ്ക്കു പക്ഷം a
സീസറിെ േ ഹിതനലല്.
സവ്യം രാജാവാകുവാൻ ശ്രമിക്കു വെരലല്ാം സീസറിെ ശത്രുക്കളാ
കു .
പ്രസംഗം: aതു േക
േ ക്കു െകാ െച
കൽ ള ിൽ aേ
യായിരു . സമയം
യൂദ ാേരാടു പറ
.

മറുപടി: iതാ നി

േ ാൾ പീലാേ ാസ് വീ ം ഈേശാെയ പുറ
. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ഗബാ
e
പറയു
ഹം uപവി നായി. a െപസഹാ െവ ിയാ
ഏകേദശം പ
മണിയായി. പീലാേ ാസ്

ളുെട രാജാവ്.

പ്രസംഗം: aതു േക േ ാൾ aവർ u
സമൂഹം: aവെന െകാ
തറയ്ക്കുക.
പ്രസംഗം: പീലാേ

മറുപടി: e ്? നി
െമേ ാ?

ിൽ വിളി

േപാവുക; aവെന െകാ

പറ

:

േപായി കുരിശിൽ

ാസ് aവേരാടു േചാദി :

ളുെട രാജാവിെന ǌാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കണ

പ്രസംഗം: aതിനു പ്രധാനാചാരയ് ാരാണു മറുപടി പറ
സമൂഹം: സീസറലല്ാെത ǌ

ത്.

ൾക്കു മെ ാരു രാജാവിലല്.

പ്രസംഗം: തെ പരിശ്രമെമലല്ാം നിഷ്ഫലമാവുകയാെണ ം, കലഹം
വർ ിക്കുവാനാണു സാ യ്തെയ ം പീലാേ ാസിനു മന ിലായി.
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െമടു

മറുപടി: ഈ നീതിമാെ രക്ത
പ്രസംഗം: aതു േക ജന
സമൂഹം: aവെ രക്തം ǌ
േമലും വീണുെകാ െ .

ജന

ളുെട മു ിൽെവ

ൈകകൾ

ിൽ eനിക്കു പ ിലല്.

ൾ വിളി പറ

:

ളുെട േമലും / ǌ

ളുെട സ

ാന

ളുെട

പ്രസംഗം:
പീലാേ ാസ് uടെന ഈേശാെയ ക്രൂശിക്കുവാനായി
aവർക്ക് ഏല്പി െകാടു . aവർ aവിടുെ
പിടി ചുവ േമല ി
മാ ി സവ് ം വ
ൾ ധരി ി
കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാൻ െകാ
േപായി. aവിടു
കുരിശും ചുമ െകാ ് കപാലം e
ല
േ ക്കു നട . ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ aതു ഗാഗുൽ ാ e േപരിലാണ്
aറിയെ ടു ത്. വഴിക്കുെവ ് aവർ ൈസറീൻ കാരനായ oരു മനു
ഷയ്െന ക മു ി. aയാളുെട േപര് ശിമേയാൻ e ായിരു . aലക്സാ
റിെ യും റൂഫസിെ യും പിതാവായ ആ മനുഷയ്ൻ വയലിൽ നി
വരികയായിരു . ഈേശായുെട കുരിശു ചുമക്കുവാൻ aവർ aയാെള
നിർബ ിക്കുകയും, aതു വഹി െകാ
പുറേക െചലല്ുവാൻ aത്
aയാളുെടേമൽ വ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
വലിെയാരു ജനക്കൂ ം ഈേശാെയ aനുഗമി . aവിടുെ ക്കുറി കര
യുകയും പ്രലപിക്കയും െചയ്തിരു aേനകം ീകളും aക്കൂ
ിലു ാ
യിരു . aവിടു ് aവരുെട േനേര തിരി
് i െന aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ: െജറുസെലം പുത്രിമാേര, നി ൾ eെ പ്രതി കരയ ാ. നി
െളയും നി ളുെട കു
െളയും ഓർ
കരയുവിൻ. വ യ്കൾക്കും,
ഗർഭം ധരിക്കാ
uദര ൾക്കും, പാലൂ ാ
പേയാധര ൾക്കും ഭാഗയ്ം
e
മനുഷയ്ർ പറയു കാലം വരു . a ് aവർ പർവ്വത േളാടു
ǌ ളുെട േമൽ വീഴുവിൻ e ം മലകേളാടു ǌ െള മൂടുവിൻ e ം
പറ
തുട ം. പ മരേ ാട് iതാണു െചയയ്ു െത ിൽ uണക്ക
മര ിന് e ാണ് സംഭവിക്കുക?
പ്രസംഗം: വധിക്കെ ടുവാനു
ര
കു വാളികെളയും ഈേശായുെട
കൂെട aവർ െകാ േപായിരു . ഗാഗുൽ ായിെല ിയേ ാൾ മീറ
കലർ ിയ വീ
് aവിടുേ ക്ക് കുടിയ്ക്കാൻ െകാടു . aവിടു ്
aതു രുചി
േനാക്കി; e ിലും കുടി ിലല്. aന രം aവർ
ഈേശാെയ കുരിശിൽ തറ . വല ം iട മായി ര
ക
ാ
െരയും കുരിശിൽ തറ . ദു
ാരുെടകൂെട aവിടു ് e െ
e
തിരുെവഴു ് a െന നിറേവറുകയും െചയ്തു.
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ഗാഗുൽ ായുെട വിരി മാ
മു കു ി െചാലല്ു .

; മരമണി aടിക്കു

സ ീർ

ി

.

നം 22

ǌാൻ oരു മനുഷയ്നലല്, കൃമിയാകു ; / മനുഷയ്രുെട നി ാപാത്രവും,
ജന ളുെട പരിഹാസ വിഷയവുമാകു .
കാണു വെരലല്ാം eെ aവേഹളിക്കു
വികൃതമായ ആംഗയ് ളാൽ നി ിക്കു .
aവൻ കർ ാവിെന ആശ്രയി േലല്ാ;
aവിടു ് aവെന രക്ഷിക്കെ .
aവിടു ് aവെന േ ഹിക്കു
aവെന സവ്ത നാക്കെ .
eെ
aേ

െ

ിൽ

ജനനം മുതൽതെ / a ് eെ ൈദവവും aഭയവുമാകു
ക്കു ǌാൻ സവ്യം സമർ ി ിരു .

ǌാൻ ദുഃഖിതനായിരിക്കയാൽ / e
eെ സഹായിക്കാൻ ആരുമിലല്.

ിൽനി

ബയിസാനിെല മൃഗ ൾ eെ വള
:
aലറു സിംഹെ േ ാെല / aവ eെ

ക

വിഴു

.

േപാകരുേത:

വാൻ വരു

.

െവ ം േപാെല ǌാൻ oഴുകിേ ായി:
eെ സ ികൾ േവർെപ ിരിക്കു .
eെ ഹൃദയം െമഴുകിനു തുലയ്മായി:
u ിെല aവയവ ൾ uരുകി ട ി.
i ികേപാെല eെ െതാ വര :
നാവു െതാ േയാട് o ിേ ർ :
a ് eെ മരണ ിേലക്കു നയി ിരിക്കു
നായ്ക്കൾ eെ
eെ
eെ

ചു ി വള

: / ദു

ാർ eെ

.
വലയം െചയ്തു.

ൈകകളും കാലുകളും aവർ തുള :
a ികെളലല്ാം aവെര ി: / aവർ eെ

aവർ eെ

വ ം പ ിെ ടു

eലല്ാവരും eഴുേ ല്ക്കു

.

: / േമല ിക്കുേവ

u േനാക്കി.
ി aവർ ചി ിയി .
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വായന തുടരു
പ്രസംഗം: മൂ
കുരിശിൽ കിട

മണിക്കാണ് aവർ ഈേശാെയ കുരിശിൽ തറ ത്.
െകാ ് aവിടു ് iപ്രകാരം aരുളിെ യ്തു:

ഈേശാ: പിതാേവ, iവേരാടു ക്ഷമിക്കണേമ. e െകാെ

ത

ൾe

ാൽ,

ാണു െചയയ്ു െത ് iവർ aറിയു ിലല്.

പ്രസംഗം: ഈേശായുെട േപരിലു ായ ആേരാപണം പീലാേ ാസ്
oരു പലകേമെലഴുതിെക്കാടു ത് aവിടുെ
കുരിശിേ ൽ
ാപി ി
ായിരു . ആ eഴു ് i െനയായിരു . യൂദ ാരുെട രാജാ
വായ നസ്രായൻ ഈേശാ. aവിടുെ
കുരിശിൽ തറ
ലം പ ണ
ിനു സമീപമായിരു തിനാൽ യൂദ ാരിൽ പലരും aതു വായി .
ഹീബ്രു, ല ീൻ, ഗ്രീക്ക് e ീ മൂ
ഭാഷകളിലും aത് eഴുതെ ി
രു . aതിനാൽ പ്രധാനാചാരയ് ാർ െച
പീലാേ ാസിേനാടു
പറ
.
സമൂഹം: യൂദ ാരുെട രാജാവ് e ലല്; താൻ യൂദ ാരുെട രാജാവാ
െണ ് aവൻ പറ
e ാണ് eഴുേത ത്.
പ്രസംഗം: പീലാേ

ാസു മറുപടി പറ

:

മറുപടി: ǌാൻ eഴുതിയത് eഴുതിയതു തെ .
പ്രസംഗം: ഈേശാെയ കുരിശിൽ തറ േശഷം പടയാളികൾ aവി
ടുെ
വ
ൾ നാലായി പ ിെ ടു . aവിടുെ
േമല ി മുകൾ
മുതൽ aടിവെര െനയയ്െ തായിരു തിനാൽ aവർ പറ
:
സമൂഹം: aതു കീറ ാ; aത് ആർക്കു
ചി ിയി നി യിക്കാം.

തായിരിക്കണെമ

നമുക്കു

പ്രസംഗം: eെ വ
ൾ aവർ പ ിെ ടു ; eെ േമല ിക്കായി
aവർ നറുക്കി e
തിരുെവഴു
നിറേവറണമേലല്ാ. aതുെകാ
ാണു പടയാളികൾ i െനെയലല്ാം െചയയ്ാനിടയായത്. പടയാളി
കൾ ഈേശായുെട പക്കൽ കാവലിരു . സംഭവി െതലല്ാം േനാക്കി
െക്കാ
ജന ൾ aവിെടതെ നി . വഴിേയ കട േപായിരു
വർ പു ഭാവ ിൽ തലകുലുക്കിെക്കാ ് iപ്രകാരം പറ
:
സമൂഹം: നീ േദവാലയം നശി ി ി ് /മൂ ദിവസം െകാ ് / വീ
aതു പണിയു വനലല്േയാ? നീ നിെ
െ രക്ഷിക്കുക.
പ്രസംഗം: aപ്രകാരംതെ പ്രധാനാചാരയ് ാരും നിയമ
പ്രമാണികളും പരിഹാസഭാവ ിൽ പര രം i െന പറ

ം

രും ജന
.
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സമൂഹം: iവൻ മ
വെര രക്ഷി . തെ
െ
രക്ഷിക്കുവാൻ
iവനു കഴിയു ിലല്േലല്ാ. iസ്രാേയലിെ
രാജാവായ മിശിഹാ /
കുരിശിൽ നി ് iറ ിവരെ . aതു ക
നമുക്കും / aവനിൽ വിശവ്
സിക്കാം. iവൻ ൈദവ ാൽ തിരെ
ടുക്കെ
മിശിഹായാെണ
ിൽ, തെ
െ
രക്ഷിക്കെ . iവൻ ൈദവെ
ആശ്രയി ിരു
േലല്ാ. aവിടു ് iവനിൽ സംപ്രീതനാെണ ിൽ / iേ ാൾ iവെന
രക്ഷിക്കെ . താൻ ൈദവപുത്രനാെണ േലല് iവൻ പറ
ിരു ത്?
പ്രസംഗം: പടയാളികളും ഈേശാെയ പരിഹസി ിരു
ക്കുവാൻ aടു
െച േ ാൾ aവർ iപ്രകാരം പറ
സമൂഹം: നീ യൂദ ാരുെട രാജാവാെണ ിൽ നിെ

. ചുറുക്കാ െകാടു
:
െ

രക്ഷിക്കുക.

പ്രസംഗം: ഈേശായുെടകൂെട കുരിശിൽ തറയ്ക്കെ ിരു
ക
ാർ
േപാലും aവിടുെ
നി ിക്കയാണു െചയ്തത്. aവരിൽ oരുവൻ പു
ഭാവ ിൽ aവിടുേ ാട് i െന പറ
:

മറുപടി: നീ മിശിഹായാെണ ിൽ നിെ
ക്കുക.

െ യും ǌ

െളയും രക്ഷി

പ്രസംഗം: aതുേക മ വൻ aവെന ശകാരി :

മറുപടി: നിനക്കു ൈദവെ േ ാലും ഭയമിലല്േയാ? നിനക്കും ആ മനു
ഷയ്നും oേര ശിക്ഷയേലല് ലഭി ിരിക്കു ത്? ന െട കാരയ്ം പറ
ാൽ
നാം aതിന് aർഹരാണ്. e ാൽ aേ ഹം oരു കു വും െചയ്തി ിലല്.
പ്രസംഗം: aന

രം aവൻ aവിടുേ

മറുപടി: ഈേശാേയ, a
ഓർക്കണേമ.
പ്രസംഗം: aവിടു

യുെട രാജയ്

ാട് i

െന aേപക്ഷി :

ിൽ വരുേ ാൾ eെ ക്കൂെട

് aവേനാട് aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ: നീ i ് eേ ാടുകൂെട പറുദീസയിലായിരിക്കുെമ
ǌാൻ വാ ാനം െചയയ്ു

നിേ

ാടു

.

പ്രസംഗം: ഈേശായുെട കുരിശിനടു ് aവിടുേ
a യും, a
യുെട സേഹാദരിയും, െകല്േയാഫാസിെ ഭാരയ്യായ മറിയവും, മ േലന
മറിയവും നി ിരു . a യും താൻ േ ഹി ിരു ശിഷയ്നും സമീ
പ
നില്ക്കു തു ക േ ാൾ ഈേശാ a േയാട് aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ:

ീ, iതാ നി

ളുെട പുത്രൻ.
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രം aവിടു

് ആ ശിഷയ്േനാട് aരുളിെ യ്തു.

ഈേശാ: iതാ, നിെ a .
പ്രസംഗം: uടൻതെ

ആ ശിഷയ്ൻ aവെര സവ്ീകരി .

സമയം ആറു മണിയായി, െപെ
സൂരയ്ൻ iരു
േപായി. oൻപതു
മണിവെര നാടുമുഴുവൻ a കാരമായിരു . ഏകേദശം oൻപതു മണി
യായേ ാൾ ഈേശാ u
ിൽ നിലവിളി .

ഈേശാ: ഏൽ, ഏൽ, ല്മാ ശബ്ക്ത്താനി: eെ
ൈദവേമ, e െകാ

പ്രസംഗം: aടു

ാണ് a

നി

ിരു

് eെ

ൈദവേമ, eെ
uേപക്ഷി ത്?

വർ aതുേക ് i

മറുപടി: iതാ, aവൻ ഏലിയാെയ വിളിക്കു
പ്രസംഗം: aന
വിശു ലിഖിത
aരുളിെ യ്തു:

െന പറ

:

.

രം സമ വും നിറേവറിക്കഴി
െവ
ഗ്രഹി ്
ിെ പൂർ ീകരണ ിനായി ഈേശാ iപ്രകാരം

ഈേശാ: eനിക്കു ദാഹിക്കു .
പ്രസംഗം: ചുറുക്കാ നിറ oരു പാത്രം aവിെടയു ായിരു . uടെന
oരാൾ ഓടിെ
നീർ
ിെയടു
ചുറുക്കായിൽ മുക്കി oരു
ǌാ ണേമൽ വ െക ി aവിടുേ
aധരേ ാട് aടു ി . aതു
ക ്മ
വർ പറ
:
സമൂഹം: നിൽക്കൂ; ഏലിയാ aവെന രക്ഷിക്കാൻ വരുേമാ e
കാണെ .
പ്രസംഗം: ഈേശാ ചുറുക്കാ രുചി േശഷം i

ഈേശാ: eലല്ാം പൂർ
പ്രസംഗം: aവിടു

ിയായിരിക്കു
വീ

ഈേശാ: പിതാേവ, a
സമർ ിക്കു .

െന aരുളിെ യ്തു.

.

ം uറെക്ക നിലവിളി
യുെട കര

ളിൽ eെ

പ്രസംഗം: (സവ്രമുയർ ി വായിക്കു ). aന
ചായി ് ആ ാവിെന സമർ ിക്കുകയും െചയ്തു.

പറ
ആ

.
ാവിെന ǌാൻ

രം aവിടു

തല

(മരമണിയടിക്കു . eലല്ാവരും മു കു ിയാരാധി
താെഴക്കാ
ണു ഗീതം മൂ പ്രാവശയ്ം പാടു . കാർ ികൻ aതിനു േശഷം
സല്ീവാെയ ധൂപിക്കു ).
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ഗാനം
കുരിശിനാേല േലാകെമാ
വീെ ടു വേന,
താണു ǌ ൾ വണ
ദിവയ്പാദ ൾ.

ായ്

പ്രസംഗം
o ാം കാേറാസൂസാ

(eലല്ാവരും മു കു

).

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും മു കു ി aനുതാപേ
കൂടി “ǌ ളുെടേമൽ കരുണയായിരിക്കണേമ“ e
സമൂഹം: ǌ

ാടും ശ്ര േയാടും
േപക്ഷിക്കാം.

ളുെടേമൽ കരുണയായിരിക്കണേമ.

ശുശ്രൂഷി: തെ മുറിവുകളാൽ ǌ ളുെട മുറിവുകൾ സുഖമാക്കുകയും
തെ മരണ ാൽ മരണ ിേ ൽ വിജയം വരിക്കുകയും െചയ്ത ജീവി
ക്കു വനായ മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: പീഡാനുഭ ിെ യും മരണ ിെ യും േവളയിൽ സൂരയ്ച
ാർ മുഖം മറയ്ക്കു തിനും സൃ ജാല ൾ വിലപിക്കു തിനും iടയാ
ക്കിയ മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: കുരിശുമരണ ാൽ സവ്ർഗവാസികെള സമാശവ്സി ിക്കു
കയും, തെ
ക്രൂശി വെരേ ാലും നാശ ിൽനി
രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്ത മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: മരണേശഷം പാതാള ിലിറ ി aവിെടയു
വർക്ക് പ്രതയ്ാശയുെട സുവിേശഷം നല്കിയ മിശിഹാേയ,

ായിരു

ശുശ്രൂഷി: മരണ ാൽ വിശു രുെട കലല്റകൾ തുറക്കുകയും aവർക്ക്
പുനർ ീവൻ നല്കുകയും aതുവഴി തെ ക്രൂശി വെര ല ിതരാക്കു
കയും െചയ്ത മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: ഗാഗുൽ ാമലയിെല തെ
സമർ ണംവഴി ǌ
കട ൾക്കു പരിഹാരം െചയ്ത മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: കുരിശിെല സഹനേവളയിൽ മനുഷയ്വംശ
നവീകരണ ിനുമായി കയ്പുനീരു രുചി മിശിഹാേയ,

ിെ

ളുെട

രക്ഷയ്ക്കും
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ശുശ്രൂഷി: തെ
ആടുകൾക്കായി സവ്യം ബലിയർ ിക്കുകയും രക്ത
ാൽ aവെര വീെ ടു ് ദു രിൽനി
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്ത
നലല്ിടയനും കർ ാവുമായ മിശിഹാേയ,
ശുശ്രൂഷി: eലല്ാ ിെനയും കൃപാപൂർവം ഭരിക്കു
ൈദവേമ,

കാരുണയ്വാനായ

ശുശ്രൂഷി: സവ്ർഗവാസികളാൽ
തിക്കെ ടു വനും ഭൂവാസികളാൽ
സതയ് ിലും ആ ാവിലും ആരാധിക്കെ ടു വനുമായ ൈദവേമ,
കാർ ി: ǌ ളുെട രക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, നിെ സഭെയ വ ന
യിൽനി രക്ഷിക്കുകയും നിെ ആരാധകരിൽനി ് പാപ ളുെടയും
കട ളുെടയും ഭാരം നീക്കിക്കളയുകയും വിവിധ സഭാസമൂഹ ളിൽ
നിെ ദാസർക്ക് സമാധാനവും സേ ാഷവും നല്കുകയും മനുഷയ്വംശ
േ ാടു കരുണ കാണിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ര

ാം കാേറാസൂസ

ശുശ്രൂഷി: ന െട പ്രാർ നകളും യാചനകളും േക ് കരുണാപൂർവവ്ം
aവയ്ക്ക് u രമരുളു തിനായി സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവ
േ ാട് വിനയപൂർവം നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം:

ആേ ൻ. (താെഴവരു

ആേ ൻ ആവർ

ിക്കു

).

ഓേരാ പ്രാർ

നയ്ക്കും സമൂഹം

ശുശ്രൂഷി: തെ കൃപാകടാക്ഷ ാൽ പരിശു കേ ാലിക്കാസഭെയ
പൂർ യും സ
യുമായി പരിപാലിക്കു തിനുേവ ി സകല ി
െ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: േമഘ ംഭ ിെ തണലിൽ തിരു ഭെയ സംരക്ഷിക്കു
തിനും വചന ിെ പ്രകാശ ാൽ aവെള േതേജാപൂർ യാക്കു
തിനും
സകല ിെ യും
നാഥനായ
ൈദവേ ാട്
നമുക്ക്
പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: േമാശെയേ ാെല നയിക്കു തിനും aഹേറാെനേ ാെല
പുേരാഹിതശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനും പേത്രാസിെനേ ാെല aജപാലനം
നിർവവ്ഹിക്കു തിനും സഭ മുഴുവെ യും തലവനായ ǌ ളുെട പരി
ശു പിതാവു മാർ ... (േപര്) പാ ായ്ക്കും, ǌ ളുെട സഭയുെട പിതാവും
തലവനുമായ േമജർ ആർ ്ബിഷ ് മാർ ... (േപര്) െമത്രാേ ാ
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ലീ ായ്ക്കും, ǌ ളുെട പിതാവും േമലധയ്ക്ഷനുമായ മാർ ... (േപര്)
െമത്രാനും, ... െമത്രാേ ാലീ ായ്ക്കും ... െമത്രാനും മെ ലല്ാ െമത്രാ
ാർക്കും aവരുെട സഹപ്രവർ കർക്കുംേവ ി സകല ിെ യും
നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ന െട പിതാക്ക ാരും iടയ ാരുമായ െമത്രാ ാർ ത ളുെട
വചന ാലും പ്രവൃ ിയാലും aജഗണ െള നയിക്കു തിനും ശത്രു
ക്കളിൽനി ് aവെര രക്ഷിക്കു തിനുംേവ ി സകല ിെ യും
നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: സഭാശുശ്രൂഷയിലൂെട േലാക ിെ വിശു ീകരണ ിനായി
നിേയാഗിക്കെ ിരിക്കു
ൈവദികർ, ൈദവജനെ
സതയ് ിെ
മാർ
ിലൂെട നയി ്, aവെര േലാക ിെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുെട
u മാക്കി ീർക്കുവാൻ സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാടു
നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകരായി മുദ്രിതരാക്കെ ിരിക്കു മ്ശംശാ
നമാർ, മാലാഖമാെരേ ാെല പരിപൂർ തേയാെട മദ്ബഹായിൽ ശുശ്രൂ
ഷിക്കു തിനും സുവിേശഷ ൈചതനയ് ാൽ നിറ
് നലല്വനായ
ൈദവ ിെ തിരുവി മനുസരി ് ത ളുെട കടമകൾ നിർവവ്ഹിക്കു
തിനും സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക്
പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: സഭാശരീര ിെ വളർ യ്ക്കായി നിേയാഗിക്കെ ിരിക്കു
െഹവ് ദയാക്ക്നമാരും കാേറായമാരും aറിവിലും േ ഹ ിലും
വളർ ് aവരുെട ശുശ്രൂഷ ഫലപ്രദമായി നിർവവ്ഹിക്കുവാനു aനുഗ്ര
ഹ ിനായി സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക്
പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: വിശു ിയുെട aടയാളവും ൈദവജന ിെ സവ്ർേ ാ ഖ
മായ തീർ ാടന ിന് മാർ ദീപ ളുമായി ഈ േലാക ിൽ ജീവി
ക്കുവാൻ പ്രേതയ്കമായി വിളിക്കെ
സമർ ിതർ, aവരുെട ജീവിതം
വഴി ൈദവേ ഹ ിെ സാക്ഷികളായി വയ്ാപരിക്കാൻ aനുഗ്രഹി
ക്കണെമ ് സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക്
പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: aല്മായർ തിരുക്കുടുംബ ിെ മാതൃകയിൽ വിശു ജീവിതം
നയി ് സഭാമാതാവിെ നലല്മക്കളായി വളരുവാനും, കുടുംബം സമാധാ
ന ിെ യും സേ ാഷ ിെ യും uറവിടമായി ീരുവാനും, കുടുംബ
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ളിൽനി ് തീക്ഷ്ണതയു
ധാരാളം േപ്രഷിതരു ാകുവാനും സകല
ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ൈദവപുത്രനായ മിശിഹായുെട മാതാവും ഭാഗയ്വതിയും നിതയ്
കനയ്കയുമായ പരിശു മറിയ ിൽ ആവസി aതയ്ു തെ ശക്തി
നെ യും പവിത്രീകരിക്കു തിനും വിശു ർക്കു
സ ാന ിന്
നാമും aർഹരായി ീരു തിനുമായി സകല ിെ യും നാഥനായ
ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: വിശു രും പ്രവാചകരും ശല്ീഹ ാരും രക്തസാക്ഷികളും വ ക
രുമായ eലല്ാവരുെടയും മാധയ് യ്ം നമുക്കു ാകു തിനും aവേരാ
െടാ ് സവ്ർ രാജയ് ിൽ നാമും മഹ വ്െ ടു തിനുമായി സകല
ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ന െട പരിശു സഭാപിതാക്ക ാെരയും സതയ് പ്രേബാധക
രായ മല്പാ ാെരയും പുേരാഹിത ാെരയും ന െട സമൂഹ ിലു
വിശു രായ eലല്ാവെരയും ൈദവസ ിധിയിൽ aനു രി ് aവർ
സാക്ഷയ്ം വഹിക്കു സതയ്വിശവ്ാസം േലാക ിൽ നിലനില്ക്കു തിന്
സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ഈ േലാക ിെല വിധിയാള ാർ സതയ്ം തിരി റിയു
തിനും പ്രേലാഭന ൾക്കു വഴിെ ടാെതയും മുഖം േനാക്കാെതയും നീതി
നട
തിനും സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക്
പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ധനികർ സ
ിലാശ്രയിക്കാെത ൈദവ ിലാശ്രയി
െകാ ് ത െള ഭരേമല്പി ിരിക്കു സ
് ദരിദ്രരുമായി പ വ
ജീവിക്കു തിനു
സ ന ് aവർക്കു നല്കണെമ ് സകല ി
െ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: വിശക്കു വർക്ക് ഭക്ഷണവും പീഡിതർക്ക് ആശവ്ാസവും
േരാഗികൾക്ക് സൗഖയ്വും നിരാലംബർക്ക് ആശ്രയവും ലഭിക്കു തിന്
സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: ബ ിതർ േമാചനം പ്രാപി ് ൈദവമക്കളുെട സവ്ാത യ്
ിൽ വയ്ാപരിക്കു തിനുേവ ി സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവ
േ ാട് നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: പരിശു സഭയുെട സ ാന ൾ, പ്രേതയ്കി ് ന െട ഈ
സമൂഹം, ദു ാരൂപിയിൽനി
സംരക്ഷിക്കെ ടു തിന് സകല ി
െ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്ക് പ്രാർ ിക്കാം.
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ശുശ്രൂഷി: നലല് കാലാവ
നിലനില്ക്കു തിനും uറവകൾ സമൃ മായി
ജലം പുറെ ടുവിക്കു തിനും വൃക്ഷ ളും സസയ് ളും ഫലമൂലാദികൾ
ധാരാളമായി നല്കു തിനും സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട്
നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: സകല ിെ യും നാഥനായ പിതാവും aവിടുെ
ഏകജാത
നായ കർ ാവീേശാമിശിഹായും ജീവിക്കു
പരിശു ാ ാവുമായ
ത്രിൈതവ്കൈദവെ
നാം ഏ പറയുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയയ്ുക
യുക്തമാകു . ന െട രക്ഷ പൂർ ിയാക്കിയ aവിടു ് നെ aനു
ഗ്രഹിക്കു തിനും aവിടുെ
രാജയ് ിൽ നാം പ കാരാകു തിനും
സകല ിെ യും നാഥനായ ൈദവേ ാട് നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും eഴുേ

നി

് പ്രാർ

മൂ ാം കാേറാസൂസ

(eലല്ാവരും eഴുേ

നില്ക്കു

ിക്കാം.

)

ശുശ്രൂഷി: സമാധാന ിെ യും aനുഗ്രഹ ിെ യും മാലാഖെയ aയ
യ്ക്കണെമ ് വിനയപൂർവവ്ം ǌ ൾ യാചിക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, a

േയാടു ǌ

ൾ യാചിക്കു

.

ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട ആയു ിെല eലല്ാ ദിവസവും, രാവും പകലും
ǌ ൾക്കു പാപരഹിതമായ ജീവിതവും a യുെട സഭയ്ക്ക് ശാശവ്ത
മായ സമാധാനവും ǌ ൾ യാചിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പരിശു ാ ാവിെ
നിറവിലൂെട ലഭിക്കു
േ ഹ ിെ ഐകയ്ം ǌ ൾ യാചിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പാപേമാചനവും ǌ ളുെട ജീവിത
ൈദവികദാന ളും ǌ ൾ യാചിക്കു .

പരിപൂർ

ിന് ആവശയ്മായ

ശുശ്രൂഷി: േനതാക്ക ാർക്ക് വിേവകവും നയ്ായാധിപ ാർക്ക് നീതി
േബാധവും ഭരണാധിപ ാർക്ക് ആ ാർ തയും േലാക ിനു സമാ
ധാനവും ǌ ൾ യാചിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: a യുെട aനുഗ്രഹവും കൃപയും e
നല്കണെമ ് ǌ ൾ യാചിക്കു .

ം a

യുെട സഭയ്ക്ക്
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ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ
ിക്കു .

ളുെട ൈദവമായ കർ

ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക് പ്രാർ

ാേവ, aേ

െരയും പിതാ

ക്കു ǌ

ൾ സമർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാേവ, ബലവാനായ ൈദവേമ, a
േയാടു ǌ ൾ
വിനയപൂർവവ്ം പ്രാർ ിക്കു . a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ
നിറയ്ക്കണേമ. ǌ ളുെട രക്ഷകനായ ഈേശാമിശിഹായുെട സഹന
ജീവിതേ ാടു േയാജി െകാ ് േകല്ശ ളും പീഡകളും സേ ാഷ
േ ാെട സഹിക്കു തിനും a യുെട ബലിജീവിതം തുടരു തിനും
ǌ െള ശക്തരാക്കണേമ. യഥാർ മായ പ്രാർ നാ ൈചതനയ്വും
സേഹാദരേ ഹവും ആ പരിതയ്ാഗവും പുലർ ിെകാ ് ǌ ളുെട
ജീവിതം മുഴുവൻ ഫലദായകമാക്കുവാൻ ǌ െള സഹായിക്കുകയും
െചയയ്ണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ. ൈകവയ്പിനായി നമുക്ക്
തലകുനി ് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കാം.
കാർ ി: സകലെ യും ആശീർവവ്ദിക്കു വെ aനുഗ്രഹവും സർവവ്
െരയും സാ വ്നെ ടു
വെ സമാശവ്ാസവും eലല്ാ ിലും കൃപെചാ
രിയു വെ കാരുണയ്വും ന ിലും ന െട സമൂഹ ിലും മനുഷയ്
വർ ം മുഴുവനിലും u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
രാജഗീതം [ഐ

ികം]

(രീതി: eഴുതീ നരകുല രക്ഷകനാം ...)
ഭൂമിയുെട aടി ാന ൾ iളകിയിരിക്കു .
നാഥൻ, ദാരുണ രൂപ ിൽ / സല്ീവാെയാ
മരണമട
തു ക േ ാൾ

ിൽ ആണികളിൽ

ഭൂമികുലു ി വിറ േലല്ാ / താരകളിരുളിൽ മാ
േദവാലയ തിരശീലയുടൻ / ര ായ് കീറിമുറി

േലല്ാ.
േലല്ാ.
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ക്രൂശി വരുെട യൗ തയ്ം / കാൺെക പാറകൾ പിളരുകയായ്
കലല്റ വി യിരാർ വേരാ / നാഥെന വാ ി ാടുകയായ്.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ ക്കും ആേ ൻ.
നാഥൻ, ദാരുണ രൂപ ിൽ ...

തി,

ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണ ശുശ്രൂഷ

(വിശു കുർബാന െചറിയ aൾ
െകാ വരു . eലല്ാവരും മു കു

ാരയിൽനി ് ആേഘാഷമായി
).

മിശിഹാ കർ ാേവ, മാനവ രക്ഷകേന
നരനുവി േമാചനേമകിടുവാൻ / നരനായ് വ
മിശിഹാ ...

പിറ

വേന.

മാലാഖമാെരാ
ǌ ൾ, പാടി ക
നിെ - 2
പരിശു ൻ പരിശു ൻ, കർ ാേവ നീ പരിശു ൻ - 2
മിശിഹാ ...

(ധൂപാർ ണം)
കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ
ൈദവ ിെ േ ഹവും പരിശു ാ ാവിെ സഹവാസവും നാെമലല്ാ
വേരാടുംകൂെട u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.

(കർ ികൻ തെ േമൽ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കു

).

സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: ന െട രക്ഷകെ aമൂലയ്മായ ശരീരരക്ത ളുെട രഹസയ്
െള നമുെക്കലല്ാവർക്കും ഭക്തയ്ാദര േളാെട സമീപിക്കാം. aനുതാപ
ിൽനി ളവാകു
ശരണേ ാെട aപരാധ ളിൽനി
പി ി
രി
െകാ ം പാപ െളക്കുറി പ ാ പി െകാ ം സേഹാദര
ളുെട െത കൾ ക്ഷമി െകാ ം നമുക്കു സകല ിെ യും നാഥനായ
ൈദവേ ാട് കൃപയും പാപേമാചനവും യാചിക്കുകയും െചയയ്ാം.
സമൂഹം: കർ ാേവ, a
ക്ഷമിക്കണെമ.

യുെട ദാസരുെട പാപ

ശുശ്രൂഷി: ഭി തകളും കലഹ
ശു ീകരിക്കാം.

ളും െവടി

ളും aപരാധ

ളും

് ന െട മന ാക്ഷിെയ
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ശുശ്രൂഷി: ശത്രുതയിലും വിേദവ്ഷ
ക്തമാക്കാം.

ിലുംനി

ന െട ആ

ാക്കെള വിമു

ശുശ്രൂഷി: വിശു കുർബാന സവ്ീകരിക്കുകയും പരിശു ാ
പവിത്രീകരിക്കെ ടുകയും െചയയ്ാം.

ാവിനാൽ

ശുശ്രൂഷി: േയാജിേ ാടും ഐകയ്േ
െകാ ാം.

ളിൽ പ

ാടുംകൂെട ദിവയ്രഹസയ്

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ, iവ ǌ ളുെട ശരീര
ആ ാക്കളുെട രക്ഷക്കും കാരണമാകെ .
സമൂഹം: നിതയ്ജീവനും കാരണമാകെ . eേ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിെ

uയർ ിനും

ക്കും, ആേ ൻ.

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, a യുെട ദാസരുെട പാപ ളും
aപരാധ ളും കാരുണയ്പൂർവവ്ം ക്ഷമിക്കണേമ. മേഹാ ത ൈദവമായ
a െയ സവ്ർ രാജയ് ിൽ സകല വിശു േരാടുെമാ ി
തിക്കു
വാൻ ǌ ളുെട aധര െള പവിത്രീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.

(സമൂഹം eഴുേ ല്ക്കു

).

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, കാരുണയ്പൂർവവ്ം a
ǌ ൾക്കു
നല്കിയ
മേനാവിശവ്ാസേ ാടുകൂെട
a യുെട
സ ിധിയിൽ
eേ ാഴും നിർ ലഹൃദയരും പ്രസ വദനരും നി ള രുമായി വയ്ാപ
രിക്കുവാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ. ǌ െളലല്ാവരും o േചർ ്
a െയ വിളി ് iപ്രകാരം aേപക്ഷിക്കു .
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ, (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണേമ / a യുെട രാജയ്ം വരണേമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണേമ.
ǌ ൾക്ക് ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണേമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തു േപാെല / ǌ
ളുെട കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടും ക്ഷമിക്കണേമ. ǌ െള
പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത. ദു ാരൂപിയിൽ നി
ǌ െള
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ
ാൽ / രാജയ്വും ശക്തിയും മഹ വ്വും /
eേ ക്കും a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, ശക്തനായ സർേവവ്ശവ്രാ, നലല്വനായ ൈദവേമ
കൃപാപൂർ നായ ǌ ളുെട പിതാേവ a യുെട കാരുണയ്ം ǌ ൾ
േകണേപക്ഷിക്കു . ǌ െള പ്രേലാഭന ിൽ uൾെ ടു രുേത.
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ദു ാരൂപിയിൽനി ം aവെ
ൈസനയ് ളിൽനി ം ǌ െള
രക്ഷിക്കണേമ. e െകാെ
ാൽ, സവ്ർ
ിലും ഭൂമിയിലും
രാജയ്വും ശക്തിയും പ്രാബലയ്വും aധികാരവും a യുേടതാകു .
(സവ്യം ആശീർവവ്ദിക്കു ) iേ ാഴും + eേ ാഴും eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

കാർ ി: വിശു

കുർബാന വിശു

ാേവാടുംകൂെട.

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

സമൂഹം: സഭയിൽ aവിടുേ ക്കു
ഷവും eലല്ാ സമയവും / aവിടുെ
u ായിരിക്കെ .

ൾ പ്രകീർ

ിക്കുവിൻ.

തിയു ായിരിക്കെ . eലല്ാ നിമി
കൃപയും കാരുണയ്വും ന െടേമൽ

കാർ ി: (തിരുശരീരം കര ളിൽ eടു െകാ ്) കർ ാവായ മിശി
ഹാേയ, ǌാൻ aേയാഗയ്െന ിലും നിെ aനുഗ്രഹ ിെ നിേക്ഷ
പം iതാ eെ കര ളിൽ. നിെ കാരുണയ് ാൽ ദാനമായി ǌാൻ
സവ്ീകരിക്കു
ഭയഭക്തിജനകമായ ഈ രഹസയ് ിെ
ശക്തിവി
േശഷം e ിൽ പ്രകടമാക്കണേമ.

(കർ ികൻ തിരു രീരം uൾെക്കാ
ആശീർവവ്ദി െകാ ് െചാലല്ു ).

. തുടർ ് ജന

െള

കാർ ി: ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപാവരം aവിടുെ
കാരുണയ് ാൽ നാെമലല്ാവരിലും + സ ർ മാകെ .
സമൂഹം: eേ ാഴും eേ

ക്കും ആേ ൻ.

ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര സവ്ർ രാജയ് ിലു വിശവ്ാസേ ാടും പ്രതയ്ാ
ശേയാടുംകൂെട ഈ ദിവയ്രഹസയ് െള നമുക്ക് സമീപിക്കാം. iവ
ന െട കട ളുെട െപാറുതിക്കും നിതയ്ജിവനും കാരണമാകെ .

(വിശു
പിക്കു

കുർബാന നല്കു . aതിനുേശഷം തുടർ
).

ഗീതം ആല
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ഗീതം
ൈദവസൂേനാ, േലാകനാഥാ,
കുരിശിനാൽ മർ യ്െന വീെ
നവയ്രാജയ്ം േചർ ിടുേ ാൾ
കനിവിയ ǌ േളയുേമാർ

ടു

നീ.

ിേടണേമ.
ൈദവസൂേനാ...........

നിൻ പ്രീതിമാത്രം ലക്ഷയ്മാക്കി
നിൻ ദിവയ്മാർ ം പി ടർ ിടാൻ
ആശേയാെട, േമാദേമാെട
ǌ ൾ നിൻ വര ൾ േതടി വ ിടു .
ൈദവസൂേനാ.........
പാരിെല മേ ശിഷയ്രാകുവാൻ
ദിവയ്ദൗതയ്െമ ം ഭൂവിേനകുവാൻ
ആശേയാെട, േമാദേമാെട
ǌ ൾ നിൻ വര ൾ േതടി വ ിടു .
ൈദവസൂേനാ..........
സുവിേശഷ വായന (േയാഹ

(ക്രൂശിത രൂപം താെഴയിറക്കി െവ
ക്ഷിണ ിെനാരുക്കു ).

ാൻ 19:31-42)

ക്ക െകാ

െപാതി

് പ്രദ

കുരിശിെ വഴി (േപജ് 222 / iംഗല്ീഷ് 389)

(പതിമൂ ാം
ലംവെര സല്ീവാപാഥ നട ിയേശഷം നഗരികാ
ണിക്കൽ പ്രദക്ഷിണം നട
. aേ ാൾ താെഴ െകാടു ിരി
ക്കു ഗാന ൾ ആലപിക്കു ).
പ്രദക്ഷിണഗീതം
ǌാെനൻ പിതാവിെ പക്കൽ / േപാകു ിതാ, യാത്ര െചാൽവൂ
സവ്ർേലല്ാകനാഥൻ െമാഴി
/ സ ാപെമ ം നിറ
.
ǌാെനൻ ...
aസവ് രാേക നി ൾ / വിശവ്ാസദീപം െതളി ിൻ
oേ െറയുെ ൻ പിതാവിൻ / േഗഹ
പൂമ ിര ൾ.
ǌാെനൻ ...
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നി
വീ

ൾക്കിടം െചെ ാരുക്കാൻ / േപാകു ǌാന വി ിൽ
ം വരും ǌാെനാരിക്കൽ / നി െള വി ിേല ാൻ.
ǌാെനൻ ...

ǌാനാണ് നി
ǌാനാണ് നി

ൾക്കു മാർ ം / േനരായ ൈകവലയ്മാർഗം
ൾക്കു ജീവൻ / ǌാനാണ് നി ൾക്കു സതയ്ം.
ǌാെനൻ ...

മ
മാർ
െളാ ം / സവ്ർ
െചെ
കിലല്.
ǌാനാണ് നി ൾക്കു മാർ ം / േനരായൈകവലയ്മാർ ം.
ǌാെനൻ ...
കാണിെലല്ാരല്പം കഴി
ാൽ / കാണിലല് വീെ െ േലാകം
നി േളാ ക ിടും; ന ൾ / ജീവി ിരിക്കു വേലല്ാ.
ǌാെനൻ ...
െപെ നാഥരായ് ഭൂവിൽ / നി െള ǌാൻ ൈകവിടിലല്.
വീ ം വരു ിതാ, വീ ം / നി െളക്കാണാൻ വരു .
ǌാെനൻ ...
നിതയ്െമൻ നിർേ ശെമലല്ാം / കൃതയ്മായ് കാക്കു മർതയ്ൻ
സേ ാദെമ ിൽ വിതയ്ക്കും / സംപ്രീതിെയ ിൽ വളർ ം.
ǌാെനൻ ...
നല്കു ǌാൻ നവയ്ശാ ി / പാരിൽക്കുരുക്കാ
ശാ ി
നി ൾക്കു ǌാേനകിടു / സ തെമൻ ദിവയ്ശാ ി.
ǌാെനൻ ...
ǌാെനൻ പിതാവിെ പക്കൽ / േപാകു േതാർേ ാർ
നി
േകേഴ , െചെ ൻ പിതാവിൻ / േചരു താെണെ േമാദം.
ǌാെനൻ ...
eെ
ിതാെവ േപാെല / േ ഹി നി െള ǌാനും
നി െളൻ സൗഭാഗയ്േമറും / േ ഹ ിെല ം വസി ിൻ.
ǌാെനൻ ...
നി െള േലാകം െവറു ാൽ / നി നം െകാേ നിറ ാൽ
eെ യാണാേലാക മാദയ്ം / നേ െവറു െതേ ാർക്കിൻ.
ǌാെനൻ ...

ൾ
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aഴേലറിയുൾ ടം നീറും / പ്രലപി ക കൾ താഴും
oരു നാളിെലലല്ാം നിലയ്ക്കും / പരിേശാഭ നി ൾക്കുദിക്കും
ǌാെനൻ ...
താതെന വി ǌാൻ വ . / േലാക ിേലക്കു ǌാൻ വ .
േപാകു ǌാനിതാ വീ ം / താതനിൽ െച
േചരാൻ.
ǌാെനൻ ...
മെ ാരു ഗീതം

(രീതി: വിടവാ

േ ൻ....)

ഈേശാനാഥൻ ഗാഗുൽ ായിൽ / കുരിശുമര ിൽ മൃതയ്ു വരി
സൃ ികളഖിലം േശാകമിയ / ഭൂതലമഖിലം െǌ ിവിറ .
വാനവഗണവും മാനവകുലവും / ദു:ഖിതരായീ േവദനപൂ ,
മാമല നിരകൾ വിറെകാ കയായ് / പാറകൾ െപാ ി ിളരുകയായീ.
aഖില ജന ിൻ രക്ഷകനായീ / aവനിയിെല ീ ൈദവിക സൂനു;
aതി നി രുണം ആണികളാൽ തൻ /
പാണികളവരാ ക്രൂശിൽ േചർ .
uണരുകേവഗം ആദാേമ, നീ / സുതനുെട സഹനം ദർശി ാലും.
യൂദജന ൾ പാപികണേക്ക / പീഡി ിക്കും സുതെന കാ .
uണരുകേവഗം േനാേഹ, കുരിശിൽ / മൃതയ്ുവരിക്കും പരേമാ തനാം
ൈദവ പിതാവിൻ തിരുസുതെന നീ / കാണുക മു ിൽ േവദനേയാെട.
താതെന മഹിയിൽ മാനി വരാം / േശേമ,യാേഫ ് uണരുക നി
സൂരയ്നിരു തിരുനാഥൻ തൻ / മരണം കാണാ നാവാതുടെന.
ൈവദികേശ്ര ൻ െമൽക്കിസ്േദേക്ക /
uണരുക, കാണ്ക തിരുസുതെന നീ
a ം വീ
ം തിരുെമയ് നിണവും /
തിരുരഹസയ് ൾ കാണുക നി ൾ.
uണരുക േവഗം aബ്രാഹാേമ, / ദർശി ാലും ൈദവാ ജെന
ദർശന മതിൽ നീ ക മു ം / ക്രൂശിതനായീ തിരുസുതനീ നാൾ.
aജരക്ത

ാൽ േമാചിതനിസഹാക്ക് /
uണരുക േവഗം കാണുക കുരിശിൽ
ൈദവിക കു
ാടീേശാ മിശിഹാ / േമാചനേമകീ തിരുരക്ത ാൽ.

ൾ
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a നുേവലിൻ ശുശ്രൂഷകരായ് / േഗാവണി കയറും ദൂത ാേര,
മരുഭൂവിൽ നീ ദർശി േലല്ാ / യാേക്കാേബ, യി ണരുക േവഗം.
േസാദരരാേല aവേഹളിതനാം / യൗേസേ , നീയുണരുക േമേ ൽ
സവ് ജന ാൽ aവേഹളിതനാം / രക്ഷകെന നീ ദർശി ാലും.
a

തിദൂെര രക്ഷകെന ǌാൻ /
കെ െ ാരുനാൾ െചാലല്ിയ േയാേബ,
േവഗെമണീ ാ കാൽ വരിമലയിൽ / രക്ഷകെന നീ ദർശി ാലും.
u ത നിവയ്ാ മൂേശ, നീയും / uണരുക േനരിൽ ദർശി ാലും
നിവയ് ാർതൻ കർ ാവാകും / കുരിശിൽ മൃതനാം മിശിഹാെയ നീ.
േവഗെമണീ ാ പരമാചാരയ്ൻ / aഹേറാെന നീ ദർശി ാലും
നി െട വയലിൽ കളയായ് തീർ / നിൻ ജനമി
തിദയനീയം.
സുരദീപ ൾ നി ലമാക്കും / േജാഷവ്ാേയ നീ uണരൂ കാ ാൻ
സുതനുെട മരണം കാണുകിലവേയാ / iരുളല ചാർ ം, േശാഭ മറയ്ക്കും.
ഓമനമകെള ബലിയർ ി / ജഫ് താേയ, നീ uണരൂ കാ ാൻ
ഗാഗുൽ ായിൽ സവ്യെമാരു ബലിയായ് /
aർ ിതനാകും ൈദവാ ജെന.
പരമാചാരയ്ൻ ശമുേവേല, നീ / ദർശി ാലും ദു നു സമമായ്
നിതയ്ാചാരയ്ൻ ൈദവാ ജെന / ആചാരയ് ാർ ക്രൂശിക്കു .
കലല്റ വി ി ണരുക ദാവീദ് / കരുണാമയെന കീർ ി ിടുവിൻ.
കി ര രാഗം മീ ി നിതാ ം / നാഥനു ഗാനം പാടുക േമാദാൽ.
കലല്റവി ാ മൃതെരഴുേ
/ ക്രൂശിത നനിശം തികൾപാടി
വാനും ധരയും തിരുെമാഴിയാേല / തീർ വെന ം കീർ നേമാതി.
തിരുവ
ൾ ഭാഗംവ / േമല ിക്കായ് ചി ിയുമി ;
നായ്ക്കൾെക്കാ ം ചു ിവള
/ സിംഹമെത ാൽ ശാ
വി
വി

ാന
ാന

തയാർ

.

ിൻ സാഗരമാകും / േശല്േമാൻ രാജാ, eഴുേ ല്ക്കുക നീ
ിൻ uറവിടമാകും / നാഥെന മൂഢർ നി ിക്കു .

മൃതരാമിരുവർ ക്കുയിേരകിെയാരാ / നിവയ്ായുണരൂ ദർശിക്കാനായ്
മൃതരുെടയിടയിൽ മിശിഹാ വ , / മൃതെരലല്ാരും േവഗമുണർ .
u തനാകും ഏശയയ്ാേയ, / eഴുേ
ടെന ദർശി ാലും
മിശിഹാ രാജൻ ബലിയായ് കുരിശിൽ / ശാ തേയാലും കു

ാടായീ.
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ജീവിതസഖിയായ് േവശയ്ാ ീെയ /
ൈകെക്കാ വനാം േഹാസിയ നിവയ്ാ,
നാഥൻ ൈദവം പരിവർ ിതനായ് /
aഭിസാരികയാം സവ് ജന ാൽ,
uണരുക േജാേയൽ, ദർശി ാലും / ഭൂതലമാെക iരുളു നിറ
:
കാൽവരി മലയിൽ കുരിശിൽ മിശിഹാ / േചാരെചാരി
മൃതയ്ു വരി .
ആേമാേസ, നീ uണരുക സവ്യേമ / ൈദവാ ജെന ദർശി ീടാൻ
പീലാേ ാസിൻ കല്പന വാ ി / ദു ജന ൾ ക്രൂശി വെന.
oബദിയാ നിവയ്ാ, uണരുക നീയും; /
ഗാഗുൽ ായിൽ കുരിശിൽ കാ
രക്ഷക നീേശാ നരവംശ ിൻ / രക്ഷയ്ക്കായീ മൃതയ്ു വരി .
േയാനാനിവയ്ാ eഴുേ ല്ക്കൂ നീ / u ാന ിൻ സൂചനേയകൂ
മൃതെനേ ാൽ നീ മൂ ദിന ൾ / മരുവീ മ യ്ം ത ദര ിൽ.
മിക്കാ നിവയ്ാ, ക ാലും നീ / േവദന പുല്കും മാനവ സുതെന
േനർവഴി കാ ാൻ വേ ാരിടയൻ / യൂദ ാരാൽ ക്രൂശിതനായി.
നാഹും നിവയ്ാ, uണരുക േവഗം / ശ ിക്കതിരാം സുതെനക്കാണൂ
eളിേയാനവെന ജനതതിെയാ ായ് / നി ിതനാക്കി ക്രൂശതിേല ി.
ക ാലും നീ ഹബക്കുക്ക് നിവയ്ാ, / രക്ഷകനീേശാ തൻ മരണ ിൽ
തിരുഭവന ിൽ െനടുെക കീറീ / വിരിയീ, മ ിൽ വി യ േമറി.
നാഥേനാെടാ ം വിധി െചയ്തീടും / പാവന നിവയ്ാ, ക ാലും നീ
വിധികർ ാവാം ൈദവാ ജെന / വിധി െചയ്തീടും ഭീകര ദൃശയ്ം.
െസഫനിയനിവയ്ാ കാണുക, കുരിശാൽ /
രക്ഷിതമാകും തിരു ഭെയ നീ
ജനതതിെയാ ായ് േചരു ലകിൽ / നാഥെനെയാ ായ് വാ ീടു
ൈദവികേഗഹം നിർ ി തിനായ് / യ
ദിവയ്കവാടം മൂടുംവിരി നീ / കാണുക, ര

ി വനാം ഹ ായ് നിവയ്ാ
ായ് കീറിയ കാ !

സഖറിയാേയ, ദർശി ാലും / നാഥനു വിലയായ് നല്കിയ തുക നീ.
മു തു െവ ിക്കാശു െകാടു ാ / വാ കയായീ കുശവ നിലംതാൻ.
മാലാക്കിയാ eഴുേ
ടെന / ല ിതരാക്കൂ ദു ജനെ ;
ൈദവാ ജെന െകാലെചയ്തീടും / നിർ ലരവെര ദ്േഘാഷി .

.
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െപാ ക്കിണറിൽ ബ ിതനാേയാ- / േരറമയ്ാേയ, eഴുേ
ാലും
കലല്റയതിെന മണവറയാക്കും / മണവാളെന നീ ദർശി ാലും.
േബാേസ സുതനായ് ബാേബലിൽ നി- / ാഗതനാകും ഏസേക്കയ്േല,
േമഘേ രിൽ കെ ാരു നാഥൻ / മൃതയ്ുവരി കുരിശുമര ിൽ.
ദൂതൻ വഴിയായ് a നുേവലിൻ / aറിവിലുയർ ദനിേയൽ നിവയ്ാ
ക ാലും നീ ശത്രു ഗണ ാൽ / പീഡിതനവെന ഗാഗുൽ ായിൽ.
സഖറിയാേയ, േയാഹ ാേന, / കാണുക നി ൾ കാൽ വരിമലയിൽ
യാഗവുമതുേപാൽ കാ യുമായി / ജീവൻ െവടിയും ൈദവിക സുതെന.
u ാന ിൻ പ്രതയ്ാശയുമായ് / പൂഴിയിൽ േമവും സി
ാേര,
കാണുക നി ൾ ഗാഗുൽ ായിൽ / മൃതയ്ുവരിക്കും സർവവ്ാധിപെന.
കലല്റവി ിെ
ക നി ൾ / പൂർവ ാേര, കാണുക മു ിൽ
പാപികൾ മേ യ് ദു െരെയാരുേപാൽ / പാവനരാക്കും മാനവസുതെന.
ഓറേശല്മിൽ കുഴിമാട ിൽ / കഴിയും മൃതേര, uണരുക നി ൾ
മൃതരുെടയിടയിൽ കബറിടെമാ ിൽ / മരുവീടു വാനവ നാഥൻ.
eഴുേ
ാലും മൃതേര, നി ൾ / സവ് ജന
വിധി െചയ്തീടു നാഥെനയവരാ / കുരിശു മര

ിൻ ദു തയിേ ൽ
ിൽ െകാല െചയ്തേലല്ാ.

ആദിമുതേല്ക്ക മരണം മൂലം / േവർെപ വേര, uണരുക നി ൾ
പ്രവചനെമലല്ാം നിറേവ
/ ൈദവസുതൻ തൻ തിരുമരണ

ിൽ.

പാപം മൂലം മൃതരാേയാേര, / കാണുക നി ൾ ൈദവാ ജെന
തൻ മരണ ാൽ മരണെ യും / പാപെ യും വിജയി േലല്ാ.
കാണുക മൃതേര, സുതനുെട ബലിയിൽ / ഭൂമിപിളർ വി യ മാർ
തൻ മരണ ാൽ മരണ ിേ ൽ / വിജയം േനടീ ൈദവ കുമാരൻ.
സൂരയ്നിരു , ച ൻ മ ീ / പാരിടമാെക കൂരിരുൾ തി ീ
ഹൃദയാ തയിൽ കഴിയു വരിൽ / ഫലേമകിലല്ീ യടയാള ൾ.
േ ഹാർദ്രതയാൽ കർ ാേവ, നീ / മാനവനായീ ധരയിൽ വ
മർതയ്ഗണ ിൻ വിധിേയൽക്കുകിലും /
വിജയിെ ാടുവിൽ വിധികർ ാവായ്
മിശിഹാനാഥാ, നിൻ തിരുമരണം / പാരിനു ഭാഗയ്ം പകരു നിശം
മഹിമെയഴും നിൻ തിരുവു ാനം / eത്രവിശി ം വര സംപു ം.
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കർ ാേവ, നിൻ ൈദവതവ്െ
/ വാ
വരിൽ കനിയണെമ ം
നിൻ തിപാടും ǌ ളിെല ം / നിൻ കൃപ സദയം തൂകീടണേമ.
രക്ഷകനീേശാ മിശിഹാനാഥാ / നിെ നമിക്കും തിരു ഭ ത ിൽ
െചാരിയണേമ നിൻ കരുണാവർഷം / കനിേവാടവെള കാ ീടണേമ.
u ിതനീേശാ മിശിഹാ നാഥാ, / നിൻ തിരുനാമം വാ ീടുേ ൻ
താതനുമതുേപാൽ റൂഹായ്ക്കും നൽ / തിയുയരെ eെ േ ക്കും.

പ്രദക്ഷിണ ിനു േശഷം കുരിശിെ വഴി പതിനാലാം
മുതൽ െചാലല്ി പൂർ ിയാക്കു . േപജ് 236 / English 398.
കുരിശിെ വഴി പൂർ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ലം

ിയാക്കിയേശഷം.
ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: (വചനേവദിയിൽ നി െകാ ്) ǌ ളുെട കർ ാവായ
ൈദവേമ, നിെ
സമാധാനം േലാക ിെ
നാനാഭാഗ ളിലും
ാപിക്കണേമ. നിെ കുരിശുവഴി തിരു ഭെയ ശക്തിെ ടു കയും
aവരുെട സ ാന െള സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ǌ ൾ
സഭയിൽ നിനക്കു
തിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും eേ ാഴും
സമർ ിക്കുവാൻ iടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
പ്രകീർ

നം

eെ ൈകകളും കാലുകളും aവർ തുള ;
eെ a ികെളലല്ാം aവർ e ി;
aവർ eെ u േനാക്കി.
aവർ eെ വ ം പ ിെ ടു ;
േമല ിക്കുേവ ി aവർ ചി ിയി .
കർ
eെ

ാേവ, e
സഹായ

ിൽനി ക േപാകരുേത;
ിനു േവഗം വരണേമ.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ ക്കും, ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

തി;

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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ി

സമാപനാശീർവാദം
കാർ ി: പിതാവിെ മഹ വ് ിെ പ്രകാശവും aനാദിയിൽ ജനി
വനും സൃ ികൾക്കും സമയ ിനും aതീതനും സമയ ിെ പൂർ
തയിൽ മനുഷയ്നായി aവതരി വനും, േയാഹ ാനിൽനി ് മാേ ാ
ദീസ സവ്ീകരി െകാ ് തെ പരസയ്ജീവിതം ആരംഭി വനും, a
ത ളും aടയാള ളുംവഴി തെ ൈദവതവ്ം െതളിയി വനും, വിജയ
ശ്രീലാളിതനായി െജറുസെലം പ ണ ിൽ പ്രേവശി വനും, പീഡ
കൾ സഹി ് iേത ദിവസം കുരിശിൽ സവ്യം aർ ി വനും, മൂ ാം
ദിവസം uയിർെ ഴുേ
് uയിർ ിലു പ്രതയ്ാശ ǌ ൾക്കു പ്രദാനം
െചയ്തവനുമായ മിശിഹാകർ ാേവ, നിെ
ǌ ൾ
തി ാരാധി
ക്കു . സകല ിെ യും നാഥനും eലല്ാ ിെ യും പരിപാലകനുമായ
നി ിൽ ǌ ൾ പ്രതയ്ാശിക്കുകയും ശരണെ ടുകയും െചയയ്ു .
aനുതാപേ ാെട നിെ തിരുമു ിൽ നില്ക്കു പാപികളും ബലഹീന
രുമായ ǌ ളുെട പാപ ളും കു
ളും ക്ഷമി ് നലല് ക േനാെടാ ം
നിെ രാജയ് ിന് ǌ െളയും aർഹരാക്കണേമ. നിെ വിശു
കുരിശിെ ശക്തിയാൽ രഹസയ്വും പരസയ്വുമായ eലല്ാ വിപ ിക
ളിലും നി ് ǌ െള രക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. iേ ാഴും eേ ാഴും
+ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(രൂപം ചുംബന

ിനു തയയ്ാറാക്കുേ ാൾ)

സല്ീവവണക്കഗീതം
നാഥനിെല ം ന െട ഹൃദയം ആന ി ീടും
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ന കൾത റവിടമാം
രക്ഷിതമായതുവഴിയായ് മർതയ്ഗണം കർ ാേവ,
കുരിശതു ǌ ൾെക്ക ം ശക്തിെയഴും േകാ യുമാം
ദു െനയുമവൻെകണികെളയുമതുവഴി നാം േതാല്പി ീടെ .
ശരണം ǌ ൾ േതടീടു തിരുനാമ
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ...

ിൽ.

സർവവ്രുെമാ ായ് പാടീടെ ആേ നാേ ൻ.
സല്ീവാ ന ൾെക്ക ം ...

(കാർ ികനും സമൂഹവും രൂപം ചുംബിക്കു . കയ്പുനീർ നല്കു
ചുബനസമയ ് ഗാനം ആലപിക്കു ).

.
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ഗീതം
ഗാഗുൽ ാമലയിൽനി ം / വിലാപ ിൻ മാെ ാലി േകൾ
ഏവെമെ ക്രൂശിേല വാൻ / aപരാധെമ ǌാൻ െചയ്തു?
ഗാഗുൽ ാ ...
മു ിരി ǌാൻ ന നി ൾക്കായ് / മു ിരി ാെറാരുക്കിവ
e ിലുമീ കയ്പുനീരേലല് / ദാഹശാ ിെക്കനിക്കു നല്കി?
ഗാഗുൽ ാ ...
രാജെചേ ാേലകി വാഴി / നി െള ǌാെനത്ര മാനി
eൻ ശിര ിൽ മുൾമുടി ചാർ ി / നി ളിെ ൻ െച ിണം തൂകി.
ഗാഗുൽ ാ ...
നി െള ǌാനുയർ ാൻ വ
േമാക്ഷവാതിൽ തുറക്കാൻ വ

/ ക്രൂശിെലെ തറ നി ൾ
/ ശിക്ഷയാെയൻ ൈകകൾ ബ ി .
ഗാഗുൽ ാ ...

കുരിേശ മേനാ
വൃക്ഷേമ, / നിൻസുമ െളത്ര േമാഹനം!
നിൻ ദള ളാശ വീശു / നിൻ ഫല ൾ ജീവേനകു !
ഗാഗുൽ ാ ...
കുരിശിേ ലാണി ക ǌാൻ / ഭീകരമാം മു കൾ ക !
വികാര ൾ കു കൂടു , / ക നീരിൻ ചാലുവീഴു !
ഗാഗുൽ ാ ...
മര
മര

ാേല വ പാപ ൾ / മര ാേല മായ്ക്കുവാനായി
ിേ ലാർ നായ്
ി / മരിക്കു രക്ഷകൻ ൈദവം.
ഗാഗുൽ ാ ...

വിജയെ ാൻെകാടി പാറു / വിശു ിതൻ െവ വീശു
കുരിേശ, നിൻ ദിവയ്പാദ ൾ / നമിക്കു സാദരം ǌ ൾ.
ഗാഗുൽ ാ ...

(ചുംബന ിനുേശഷം ക്രൂശിതരൂപം ബലിപീഠ
ധൂപിക്കു ).
-oOo-

ിൽ കിട

ി
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പു

ൻപാന: പ

ൈദവമാതാവിെ

ാം പാദം

വയ്ാകുല പ്രലാപം

a കനയ്ാമണിതെ നിർ ലദുഃഖ ളിേ ാൾ
ന യാെല മന
േക െകാ ാലും
ദുഃഖെമാെക്ക റവാേനാ, വാക്കുേപാരാ മാനുഷർക്ക്
uൾക്കെന ചി ി െകാൾവാൻ ബു ിയും േപാരാ,
e േനാവാക്കിൻവശേ ാൽ പറ
ാെലാക്കയുമിലല്
a ക ി തുണെയ ിൽ പറയാമല്പം
സർവവ്മാനുഷർക്കുവ സർവവ്േദാഷ ര ിനായ്
സർവവ്നാഥൻ മിശിഹായും മരി േശഷം
സർവന ക്കടേലാെ , സർവവ്പ
ാടുക
സർവവ്ദുഃഖം നിറ
ാ പുത്രെന േനാക്കി
കു മ ് െവടി ച ിൽെക്കാ േപാെല മനംവാടി
തൻ തിരുക്കാൽ കര ളും തളർ പാരം
ചി െമ ക ിൽനി ചി ിവീഴും ക നീരാൽ
e െചാലല്ാവതു ദുഃഖം പറ
ാെലാക്കാ
a മ സർവവ്നാഥൻ തൻതിരുക്കല്പനേയാർ
ചി െയാ
റ ി തുട ി ദുഃഖം
eൻ മകേന! നിർ ലേന! ന െയ ം നിറേ
ാെന
ജ േദാഷ ിെ ഭാരെമാഴിേ ാ പുത്ര!
പ മുേ ാർ കടംെകാ , കൂ ിയതു വീ വാനായ്
ആ വൻ നീ മകനായി പിറേ ാ പുത്ര!
ആദമാദി നരവർ ം ഭീതികൂടാെത പിഴ
േഹതുവിനു രം നീ െചയ്തിേതാ പുത്ര!
ന ന നരരക്ഷ ന ിയേത്ര െചയ്തതു നീ
i ിവ ǌാൻ കാണുമാറു വിധിേ ാ പുത്ര!
മു േമ ǌാൻ മരി ി പിെ െചയ്തിവെയ ിൽ
വ ിതേയയ്, മു േമ നീ മരിേ ാ പുത്ര!
വാർ മുേ യറിയി യാത്ര നീെയേ ാടു െചാലല്ി
ഗാത്രദ ം മാനുഷർക്കു െകാടുേ ാ പുത്ര!
മാനുഷർക്ക് നിൻപിതാവു മേനാഗുണം നൽകുവാനായ്
മേനാസാ യ്മേപക്ഷി േകണിേതാ പുത്ര!
ചി യു
േപക്ഷി ചി െവ സംഭ്രമ ാൽ
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ചി ി േചാരവിയർ
നീ കുളിേ ാ പുത്ര!
വി ിേലാ േനാക്കി നിെ ക ിലും നീ േചാരചി ി
മ കൂെട േചാരയാെല നനേ ാ പുത്ര!
ഭൂമിേദാഷ വല
ാെറ സവ്ാമി നിെ േചാരയാെല
ഭൂമിതെ ശാപവും നീെയാഴിേ ാ പുത്ര!
i െന നീ മാനുഷർക്ക് മംഗലം വരു വാനായ്
തി ിന സ ാപേമാടു ശ്രമിേ ാ പുത്ര!
േവല നീയി െന െചയ്തു കൂലി സ ാന തിനായ്
കാലേമ പാപികൾ നിെ വളേ
ാ പുത്ര!
o േപാെല o ി ക ൻ മു ി നിെ കാ ിയേ ാൾ
u മനാം നിെ നീചർ പിടിേ ാ പുത്ര!
eത്രനാളായ് നീയവെന, വളർ പാലി നീചൻ
ശത്രുകയയ്ിൽ വി നിെ െകാടുേ ാ പുത്ര!
നീചനിത്ര കാശിനാശയറിെ
ിലിര ി ം
കാശു നൽകായിരു േയയ്ാ ചതിേ ാ പുത്ര!
േചാരെനേ ാെല പിടി , ക്രൂരേമാെട കരംെക ി
ധീരതേയാടവർ നിെ യടിേ ാ പുത്ര!
പിെ ഹ ാൻ തെ മുൻപിൽ െവ നിെ കവിളിേ ൽ
മ ിേലയ്ക്കു നീചപാപിയടിേ ാ പുത്ര!
പിെ നയ്ായം വിധി ാനായ് െച കേയയ് ാെട മു ിൽ
നി െചയ്തു നിെ നീചൻ വിധിേ ാ പുത്ര!
സർവേരയും വിധിക്കു സർവവ്സൃ ി
ിതി നാഥാ
സർവവ്നീചനവൻ നിെ വിധിേ ാ പുത്ര!
കാരണം കൂടാെത നിെ െകാലെചയയ്ാൻ ൈവരിവൃ ം
കാരിയക്കാരുെട പക്കൽ െകാടുേ ാ പുത്രാ!
പിെ െഹേറാേദസുപക്കൽ, നിെ യവർ െകാ െച
നി െചയ്തു പരിഹസി യേ ാ പുത്രാ!
പിെ യധികാരി പക്കൽ നിെ യവൻ െകാ െച
നിെ യാേക്ഷപി കു ം പറേ
ാ പുത്രാ!
e ിലും നീെയാരു ർക്കും സ ടം െചയ്തിലല് നൂനം
നി ലിത്ര ൈവരമിവർെക്ക ിതു പുത്രാ!
പ്രാണനുേ ാെന ചിേ
രിക്കാെത ൈവരേമാെട
തൂണുതേ ൽ െക ി നിെ യടിേ ാ പുത്രാ!
ആളുമാറിയടി േയയ്ാ ധൂളി നിെ േദഹെമലല്ാം
ചീളുെപ മുറി
നീ വലേ
ാ പുത്രാ!
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u ിലു ൈവരേമാെട, യൂദർ തെ തലയിേ ൽ
മു െകാ മുടിെവ തറേ ാ പുത്രാ!
തലെയലല്ാം മുറി
േയയ്ാ oലിക്കു േചാരക ാൽ
aലസിെയ
ിെല പറവൂ പുത്രാ!
തലെതാ
ടിേയാളം െതാലിയിലല് മുറിവേയയ്ാ!
പുലിേപാെല നിെ േദഹം മുറിേ ാ പുത്ര!
നിൻ തിരുേമനിയിൽ േചാര, കുടി ാനാൈവരികൾക്കു
e െകാ ദാഹമിത്ര വളർ
പുത്ര!
നിൻ തിരുമുഖ
തു ി നി െചയ്തു െതാഴുതേയയ്ാ!
ജ േവാടി െന ക ം െചയയ്ുേമാ പുത്രാ!
നി വാക്കു പരിഹാസം പല പല ദുഷികളും
നിെ യാേക്ഷപി ഭാക്ഷിെ
ിതു പുത്ര?
ബലഹീനനായ നിെ വലിെയാരു കുരിശതു
ബലം െചയ്തിെ ടു ി ് നട ി പുത്ര!
തലല്ി, നു ി, യടി
ി, െതാഴി വീഴി ിഴ
aലല്േല ം വരു ി നീ വലേ
ാ പുത്ര!
ച േപായമൃഗം ശവ്ാക്കെള ിയ പടിക്കുേ ാൽ
കു ിനിെ പു ിലും പു ാക്കിേയാ പുത്ര!
ദു െര ാകിലും ക ാൽ മനംെപാ ം മാനുഷർക്കു
o േമയിലല്നുഗ്രഹമിവർക്കു പുത്ര!
ഈയതിക്രമ ൾ െചയയ്ാൻ നീയവേരാെട െചയ്തു
നീയന ദയയേലല്ാ െചയ്തതു പുത്ര!
ഈ മഹാപാപികൾെചയ്ത ഈ മഹാനി രകൃതയ്ം
നീ മഹാകാരുണയ്േമാടു ക്ഷമിേ ാ പുത്ര!
ഭൂമിമാനുഷർക്കുവ ഭീമഹാേദാഷം െപാറു ാൻ
ഭൂമിേയക്കാൾ ക്ഷമി നീ സഹിേ ാ പുത്ര!
ക്രൂരമായ ശിക്ഷെചയ്തു പരിഹസി വർ നിെ
ജരൂസലം നഗർനീെള നട ി പുത്ര!
വല
വീെണഴുേ
കുലമരം ചുമ േയയ്ാ
കുലമലമുകളിൽ നീയണിേ
ാ പുത്ര!
േചാരയാൽ നിൻ ശരീര ിൽ പ ിയ കു ായമേ ാൾ
ക്രൂരേമാെട വലി വർ പറിേ ാ പുത്ര!
ആണിയിൻേമൽ തൂ ി നിെ ǌരെ ലല്ാം വലിയു
പ്രാണേവദനാസകലം സഹിേ ാ പുത്ര!
ആണിേകാ നിെ േദഹം തുള തിൻ ക മേയയ്ാ
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നാണേക്കടു പറ
തിനാളേവാ പുത്ര!
ൈവരികൾക്കു മാനസ ിെല കെനക്കുറി േയയ്ാ
oരു ദയ oരിക്കലുമിലേയാ പുത്ര!
aരിയ േകസരികെള നി ൾേപായ ǌായറിെലൻ
തിരുമകൻ മു ിൽവ ാചരി പുത്ര!
aരിക
നി നി ൾ തിേ ാശാനയും െചാലല്ി
പരിചിൽ െകാ ാടിയാരാധി േമ, പുത്ര!
ഓമനേയറു നിെ തിരുമുഖ ഭംഗി ക ാൽ
ഈ മഹാപാപികൾക്കിതു േതാ േമാ പുത്രാ!
u ി നിെ തിരുമുഖം തിരുേമനി ഭംഗിക ാൽ
ക ിനാന വും ഭാഗയ്സുഖേമ പുത്രാ!
ക ിനാന കരനാ; മു ി നിെ തിരുേമനി
മ െവ ിക്കിളക്കുംേപാൽ മുറിേ ാ പുത്രാ!
ക േപായ കൂ മേയയ്ാ, ദ െമ ം െചയ്തുെചയ്തു
പു േപാെല നിെ േദഹം ചമേ ാ പുത്ര!
aടിെയാടുമുടിേദഹം കടുകിടയിടയിലല്
കഠിനമായ് മുറി േയയ്ാ വലേ
ാ പുത്രാ!
നിെ ച ിൽ ചവള ാൽ െകാ കു ടൻ േവലസുെയെ െന ിൽ െകാ ച പിളർേ ാ പുത്ര!
മാനുഷെ മരണെ െക്കാ നിെ മരണ ാൽ
മാനുഷർക്ക് മാനഹാനിെയാഴിേ ാ പുത്ര!
സൂരയ്നുംേപായ് മറ
േയയ്ാ! iരു ായി u േനരം
വീരയ്വാെന നീ മരി ഭീതിേയാ പുത്ര!
ഭൂമിയിൽ നിേ റിെയാരു ശവ ളും പുറെ
പ്രാണനുേ ാർക്കിലല് ദുഃഖെമ ിതു പുത്ര!
കലല്ുകളും മര ളും െപാ ി നാദം മുഴ ീ
aലല്േലാടു ദുഃഖെമ പറവൂ പുത്രാ!
കലല്ിേനക്കാളുറേ റും യൂദർ തെ മന േയയ്ാ
െതലല്ുകൂെടയലിവിലല്ാെത ിതു പുത്രാ!
സർവവ്േലാകനാഥനായ നി രണം ക േനരം
സർവദുഃഖം മഹാദുഃഖം സർവവ്തും ദുഃഖം
സർവവ്ദുഃഖക്കടലിെ നടുവിൽ ǌാൻ വീ താണു
സർവവ്സ ാപ െള പറവൂ പുത്ര!
നി രണേ ാടുകൂെടെയെ യും നീ മരി ിക്കിൽ
i ഹാദുഃഖ െളാ തണുക്കും പുത്ര!
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നി ന ി ി െമലല്ാം സ തി ാനുറ ǌാൻ
e ന ിൽ തണു ിലല് നിർ ല പുത്ര!
ൈവരികൾക്കു മാനസ ിൽ ൈവരമിലല്ാതിലല്േയതും
ൈവരഹീന പ്രിയമേലല്ാ നിനക്കു പുത്ര!
നിൻചരണേചാരയാദം തൻശിര ിെലാഴുകി
വൻചതിയാൽ വ േദാഷെമാഴിേ ാ പുത്ര!
മര ാെല വ േദാഷം മര ാെലെയാഴി ാനായ്
നാരികയയ്ാൽ ഫലം തി നര ാർക്കു വ േദാഷം
നാരിയാം േമ ഫലമായ് നീെയാഴിേ ാ പുത്ര!
ച ിലും ǌ െളയ േചർ െകാൾവാൻ പ്രിയം നിെ
ച കൂെട മാനുഷർക്കു തുറേ ാ പുത്ര!
u ിേലതും ചതിവിലല്ാതു കൂെറ റിയി ാൻ
u കൂെട തുറ നീ കാ ിേയാ പുത്ര!
aദിേദാഷം െകാ ട സവ്ർ വാതിൽ തുറ നീ
ആദിനാഥാ! േമാക്ഷവഴി െതളിേ ാ പുത്ര!
മു െകാ കടെമലല്ാം വീ ിേമലിൽ വീ വാനായ്
aൻപിേനാടു ധനം േനടി വ ിേതാ പുത്ര?
പ ിതെ യു ക
െവ നിെ ധനെമലല്ാം
ക രിലല്ാതുറ
ല
പുത്ര!
പ ിയക
വർക്ക് വലയുേ ാൾ െകാടു ാനായ്
പ ിയറക്കാരെനയും വിധിേ ാ പുത്ര!
i െന മാനുഷർക്കു നീ മംഗലലാഭം വരു ി
തി ിന താപം ക്ഷമി മരിേ ാ പുത്ര!
a ക ി നിെ ദുഃഖം പാടിവ ി േപക്ഷി
e േനാതാപം കള
െതളികതാേയ!
നി കെ േചാരയാെലെയൻമേനാേദാഷം കഴുകി
െവൺമനൽകീടണെമ ിൽ നിർ ല താേയ!
നി കെ മരണ ാെലെ യാ മരണെ
നിർ ലാംഗി നീക്കി നീ ൈകതൂക്കുക താേയ!
നി ക ലണെ െ നിർ ലേമാക്ഷം നിറ ്
a നീ മല്പിതാവീേശാ ഭവിക്ക ത ാൽ

(പ

ാം പാദം സമാ ം)

ൻപാന

വലിയ ശനി

329

വലിയ ശനി

(കാർ ികനും ശുശ്രൂഷികളും സഹായികളും ക്രമപ്രകാരമു തിരുവ
ൾ ധരി ്, കുർബാനക്രമ ിൽ നിർേ ശി ിരിക്കു തനുസ
രി ് പ്രദക്ഷിണമായി വചനേവദിയിൽ വ നില്ക്കു ).
േ ഹ

ിെ

കല്പന (േയാഹ. 13:34-35)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
മാലാഖമാരുെട കീർ
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

നം (ലൂക്കാ 2:14)
ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: aതയ്ു

(പകരം ഗാനം)

തമാം സവ്ർേലല്ാക

ിൽ, സർേവവ്ശനു

തിഗീതം.(3)

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല ം മർതയ്നു ശാ ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ ക്കും. (3)
—————————————
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
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പകരം ഗാനം
കാർ ി: സവ്ർ
നിൻ രാജയ്ം വ
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: a തകരമായ u ാന ാൽ േലാകെ
ആന ി ി കരു
ണാനിധിയായ മിശിഹാെയ നിെ ǌ ൾ ആരാധിക്കു . മാേ ാദീ
സായിലൂെട പുതുജ ം നല്കുകയും പാപേമാചന ിലൂെട ǌ െള aനുര
ി ിക്കുകയും െചയ്ത നിെ aന മായ േ ഹ ിനു ǌ ൾ ന ി
പറയു . വിശവ്ാസ ിലും പ്രതയ്ാശയിലും േ ഹ ിലും വളരുവാൻ
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. നിെ മരണ ിെ യും സം ാര ി
െ യും u ാന ിെ യും ഓർ
ആചരിക്കു
ǌ െള നിെ
uയിർ ിെ
മഹ വ് ാൽ ധനയ്രാക്കണേമ. സകല ിെ യും
നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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സ ീർ

നമാല

ൈദവേമ, ǌ ളുെട പിതാക്ക ാർ / a
a ് aവെര രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

യിൽ ശരണെ

;

തെ ഭവ ിൽ വസിക്കു വരുെട / സംരക്ഷകനായ കർ
നമുക്ക് പ്രതയ്ാശയർ ിക്കാം.

ാവിൽ

ൈദവേമ, ǌ ളുെട പിതാക്ക ാർ / a
a ് aവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

;

യിൽ ശരണെ

a

െയ വിളി േപക്ഷി തിനാൽ / aവെരലല്ാവരും രക്ഷപ്രാപി .

a

യിൽ ആശ്രയി തിനാൽ / aവർക്കു ല

കർ

ാവ് eെ

iടയനാകു

; / eനിക്ക് o

ിക്കാനിടയിലല്.
ിനും മു

ാവുകയിലല്.

സമൃ മായ പുൽ കിടികളിൽ / aവിടു ് eെ േമയിക്കും;
പ്രശാ മായ ജലാശയ ിേലയ്ക്ക് / aവിടു ് eെ നയിക്കും.
aവിടു ് eെ ബലെ ടു കയും / തെ
േനർവഴിക്ക് eെ നയിക്കുകയും െചയയ്ും.
a
മരണ

നാമ

ിനു േചർ

വിധം

് eെ കൂെടയു തിനാൽ
ിെ താഴവ്രയിൽക്കൂടി നടക്കാനും / ǌാൻ ഭയെ ടുകയിലല്.

ഭൂമിയും aതിെല വ ക്കളും / രാജയ്
കർ ാവിേ താകു .

ളും aവയിെല ജന

കർ
aേ

ാേവ, eെ ആ ാവിെന
സ ിധിയിേലക്ക് ǌാനുയർ

കർ
aേ

ാേവ, aേ മാർഗ ൾ eെ പഠി ിക്കണേമ;
ഊടുവഴികൾ eനിക്കറിയി തരണേമ.

.

a
് eെ ൈദവവും രക്ഷകനുമാകു ;
ǌാൻ eേ ാഴും a ിൽ ശരണെ ടു .
തെ േ ഹിക്കു വർ സവ്ീകരിേക്ക
aവിടു തെ കാണി െകാടുക്കും.

മാർഗം

ǌാൻ aവിടുെ
കൂടാര ിൽ
തിയുെട ബലികൾ aർ ിക്കും;
aവിെട ǌാൻ കർ ാവിെന പാടി തിക്കും.

ളും
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പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും
ആദിമുതൽ eേ യ്ക്കും. ആേ ൻ.
ൈദവേമ, ǌ ളുെട പിതാക്ക ാർ / a
a ് aവെര രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

തി.
യിൽ ശരണെ

;

തെ ഭവന ിൽ വസിക്കു വരുെട
സംരക്ഷകനായ കർ ാവിൽ / നമുക്ക് പ്രതയ്ാശയർ ിക്കാം.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക് പ്രാർഥിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: മേഹാ തനായ കർ ാേവ, a യുെട ഭയഭക്തിജനകമായ
പീഠ ിെ യും u തമായ േത്രാേണാസിെ യും aലംകൃതവും തയ്ർ
ഹവുമായ സിംഹാസന ിെ യും മു ാെക, a യുെട ശുശ്രൂഷകരായ
േക്രാേവ ാർ iടവിടാെത
തിക്കുകയും സ്രാേ
ാർ പരിശു ൻ
e ് നിര രം uദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയയ്ു . aവേരാടു േചർ ്
ǌ ളും aേ യ്ക്ക് ഭയഭക്തികേളാെട തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാ
വുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ആദിഗീതം

(രീതി: u ത വാനിടേമ ...)
പാടി വണ
മൂകത വിെ

സതതം സകേലശാ,
ം കാ
നയിക്കണേമ.

aവേഹളിക്കുകയാ െയെ നിര രമാദു ജനാവലിയും വ ക സ യവും.
aവെരൻ ക
ിൽ വയ്ാജം പറയു
േദവ്ഷെമഴും വാക്കാൽ കലഹം കൂ
.
േ ഹ ിനു പകരം േചർ വിേദവ്ഷം
പ്രാർ ിക്കുകയായ് ǌാൻ aവരുെട ന യ്ക്കായ്.
താതനുമതുേപാെല സുതനും റൂഹായ്ക്കും
തിയും കീർ നവും ആദിമുതൽെക്ക

ം.

കാർ ി: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ ാേവ, a യുെട aന മായ
കരുണയും നിര രമായ പരിപാലനയുേമാർ ് ǌ ൾ a െയ
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ആരാധിക്കുകയും പുക കയും െചയയ്ു . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.

.

.
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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.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനു
ഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചന ശുശ്രൂഷ
പഴയ നിയമവായനകൾ
o ാം വായന ( uല്പ ി 22:1-19)
ര ാം വായന ( േയാനാ 2:1-10)
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി
വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ൾ iരു

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

ിൽനി

വായന.

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

തി.
ല്ക്കുവിൻ.
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പ്രകീർ

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, / ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
മാേ ാദീസാ രഹസയ് ിൻ / നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ.
കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

, മഹിമകൾ പാടു

, താണുവണ
തിയു

ാകെ .

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ിവിള

ക്കും ആേ ൻ.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

േലഖനം േറാമാ 6: 3-11)
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
േറാമാക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം.
(കാർ ികനു േനെര തിരി
് ) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

oരു ശുശ്രൂഷി ക ി തിരിയുമായി സമീപ
വായന തീരുേ ാൾ
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

നില്ക്കു

.

വലിയ ശനി

336

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ
കർ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

ാവിൻ തിരു മൃതിയുമുയിർ ം / മർ

പാപ

യ്ർേക്കകും മാേ ാദീസാ.

ൾക്കു മരിെ ാരു നവമാം / ജീവൻ േനടാൻ ശക്തി തരു

മാമക മാനസ മാന

ിൻ / മാധുരിയി

നുകർ

താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി

.

തിയുയരെ

ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

ഗാനസമയ

ാവിനും

ിടു

.

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

.

കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

സുവിേശഷ വായനയുെട സമയ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

ശുശ്രൂഷി ധൂപാർ ന നട
നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

്

പരിശു

.

സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . ര ശുശ്രൂഷികൾ ക ി
തിരികളുമായി കാർ ികെ
iരുവശവും നില്ക്കു . സഹായി
മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
.
കാർ ി: വിശു
ഹായുെട പരിശു

മ ായി aറിയി ന െട കർ
സുവിേശഷം. (മ ായി 28:1-20)

സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

ാവീേശാമിശി
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(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു തി.

പ്രസംഗം
വി

ാപനം പ്രിയ സേഹാദരേര, ആദിമസഭയിൽ വലിയ ശനിയാ

മാേ ാദീസ നല്കു
പതിവു ായിരു . i ം ചില
ല ളിൽ
aത് പുനരാരംഭി ി
്. മാേ ാദീസായിലൂെട നാം മിശിഹാേയാെടാ
ം മരി ് സം രിക്കെ ്, uയിർെ ഴുേ ല്ക്കു െവ
പൗേലാസ്
ശല്ീഹായുെട വാക്കുകൾ ഓർ ിക്കുക. aതുേപാെല, പാപേ ാടു മരി ്,
മിശിഹാേയാെടാ ം uയിർെ ഴുേ ല്ക്കു aനുഭവമാണ് മാേമാദീസാ
യിലൂെട നമുക്ക് ലഭിക്കു ത്. ഈ യാഥാർ യ്ം aനു രി ിക്കാൻ
ഏ വും uചിതമായ ദിനം i ാണേലല്ാ. iേ ാൾ നടക്കുവാൻ
േപാകു
തിരുക്കർ
ൾ മാേ ാദീസായിലൂെട നമുക്കു ലഭി ിരി
ക്കു വലിയ aനുഗ്രഹ ൾ നെ ഓർ ി ിക്കു . െവ ം െവ
രി ് ന െടേമൽ തളി െകാ ് മാേ ാദീസാജല ിലൂെട നമുക്ക്
പുതുജ ം ലഭി തിെന നാം ഓർക്കു . ദീപം െകാളു ി േലാക
ിെ പ്രകാശമായ മിശിഹാെയ aനു രിക്കു നാം, ഈ േലാക
ിെ പ്രകാശമായി ജീവിക്കുവാൻ കടെ ിരിക്കു .
ാന ാനാ
വസര ിൽ നാെമടു
വ്രത ൾ നമുക്ക് നവീകരിക്കാം. സഭയുെട
വിശവ്ാസസതയ് ൾ ഏ പറ
െകാ ് മിശിഹായിൽ നവീകരിക്ക
െ
ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് u ാഹിക്കാം. ഈ തിരുക്കർ
ളിൽ ഭക്തിപൂർവവ്ം പെ ടു ് ൈദവ ിെ
കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക്
നെ
െ സമർ ിക്കാം.

വിശു

ജലം െവ

രി ്

കാർ ി: ǌ ളുെട ക ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട
ാന ാന
ിെ
ആദിരൂപമായി േയാർ ാനിൽവ ് ഈേശാ മാേ ാദീസ
സവ്ീകരി േ ാൾ aവിടുെ േമൽ iറ ിവസി വനും ǌ ളുെട
പഴയ പ്രകൃതിെയ നവീകരിക്കു വനുമായ പരിശു ാ ാവ് ഈ ജല
ിൽ ആവസി ് iതിെന വിശു ീകരിക്കെ . ആ ാവിെനയും ശരീ
രെ യും പരിത്രീകരിക്കുവാനും ജീവിതം നവീകരിക്കുവാനുമു ശക്തി
aവിടു ് ഈ ജല ിന് പ്രദാനം െചയയ്െ . (കാർ ികൻ ജല ിൽ
കുരിശുവരയ്ക്കു ) iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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കാർ ി: വിശു
മാേ ാദീസയാൽ ǌ ൾക്ക് പാപേമാചനം നല്കു
കയും മക്കളുെട
ാനേ ക്ക് ǌ െള uയർ കയും െചയ്ത
ൈദവേമ, ǌ ൾ a േയാടു ന ി പറയു . ǌ ൾക്കു ലഭി
വിശവ്ാസം aഭംഗുരം പാലിക്കുവാനും നിതയ്സൗഭാഗയ് ിന് aർഹരാ
കുവാനും ǌ െള സഹായിക്കണേമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ
ാവുമായ സർേവശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(കാർ ികൻ വിശു ജലം െകാ ് വിശവ്ാസികെള തളിക്കുേ ാൾ
താെഴക്കാണു ് ഗീതം ആലപിക്കാം).
ഗീതം
സർേവാ തനാം കർ ാേവ, / ന ിെയാട െയ വാ
താവകസുതനാമീേശാെയ- / ത തിനാദര പൂർവമിതാ.
കാരുണയ് ാൽ ǌ െള നീ / പാരിൽ ൈദവിക സുതരാക്കി
മാേ ാദീസാ സലില ാൽ / ǌ ൾേക്കകീ പുതുജീവൻ.
പാവനമാമീ ജലെമ ം / പാപക്കറകൾ കഴുകു .
തിയും േ ാത്രവുെമേ ക്കും / സുതരിൽ താവക കരുണയ്ക്കായ്.
മർതയ്ാ ാവിൽ നിറയു / നിതയ്ം താവക ൈനർ ലയ്ം
i വിശു ജല ാേല / തെ ാരു ദാനം വാ കയായ്.

(വചനേവദിയിൽ തിരി വ തിനുേശഷം കാർ ികൻ നിലവി
ളക്കു െകാളു ിെക്കാ െചാലല്ു ).
കാർ ി: ǌാൻ േലാക ിെ പ്രകാശമാകു . eെ aനുഗമിക്കു
വൻ a കാര ിൽ നടക്കുകയിലല് e രുളിെ യ്ത മിശിഹാ a
കാരം നീക്കി നെ പ്രകാശി ിക്കെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(നിലവിളക്കിൽനി ് ജന
പാടു ).

ൾ തിരിക

ിെ ടുക്കു

. aേ ാൾ

ഗീതം

(രീതി: aവനീപതിയാം ...)
വിശവ്െവളി ം ǌാെന

രുളിയ / മിശിഹാനാഥെന വാ ി ാടാം

a

ാം ǌ

ിൽനി

െകാളു

ൾ / ജീവിതനാളം ദീ ിപര

ാൻ.
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ം ഭൂമിയിെല

ം / നിതയ്മുയർ

ാം ൈക

നിശയുെടയിരുളും നിഴലും നീക്കാൻ / നാമും ൈക

ിരിനാളം.

ിരിമലരുകളാകാം.

ഗാനം
ദീപേമ, സവ്ർേലല്ാകദീപേമ, / ജീവൻ പകർ ിടു ദീപേമ,
വാനം തുറ വ ദീപേമ, / വാേനാർ വണ ിടു ദീപേമ.
ദീപേമ ...
വിജയ ിൻ െപാൻെകാടി പാറി റ നി ;
മരണ ിൻ േകാ കെളലല്ാം തകർ വീണു:
കലല്റയിൽ പുതിെയാരു ജീവൻ കുരു വ ;
ൈദവ ിൻ നിതയ്കുമാരകനുയിർ വ .
ദീപേമ ...
ാന ാന വ്രതനവീകരണം
വി
ാപനം: ന ിൽ മിക്കവരും കു
ളായിരു േ ാൾ മാേ ാ
ദീസ സവ്ീകരി വരാണ്. a
ന െട മാതാപിതാക്കളും
ാന
ാനമാതാപിതാക്കളുമാണ് നമുക്കുേവ ി സഭയുെട വിശവ്ാസം ഏ പറ
ത്. ആ വിശവ്ാസസതയ് ൾ നമുക്കിേ ാൾ േബാധപൂർവവ്ം ഏ പ
റ
് സവ്ീകരിക്കാം.
കാർ ി: പ്രിയ സേഹാദരേര, നമുെക്കാരുമി ് സഭയുെട വിശവ്ാസ
രഹസയ് ൾ ഏ പറയാം.
കാർ ി: സർവവ്ശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ൈദവ ിൽ ǌ ൾ
വിശവ്സിക്കു . (സമൂഹവും േചർ തുടരു ). ദൃശയ്വും aദൃശയ്വുമായ /
സകല ിെ യും സ്ര ാവിൽ ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ൈദവ ിെ
ഏക പുത്രനും / സകല സൃ ികൾക്കും മു
ആദയ്ജാതനും / യുഗ
ൾെക്കലല്ാം മു പിതാവിൽ നി ജനി വനും / e ാൽ സൃ ിക്ക
െ ടാ വനും / ഏകകർ ാവുമായ / ഈേശാമിശിഹായിൽ ǌ ൾ
വിശവ്സിക്കു . aവിടു
സതയ്ൈദവ ിൽ നി
സതയ്ൈദ
വവും / പിതാവിേനാടുകൂെട ഏകസ യുമാകു . aവിടു വഴി /
പ്രപ ം സംവിധാനം െചയയ്െ ടുകയും / eലല്ാം സൃ ിക്കെ ടുകയും
െചയ്തു. മനുഷയ്രായ നമുക്കുേവ ിയും / ന െട രക്ഷയ്ക്കുേവ ിയും /
aവിടു
സവ്ർ
ിൽനി ് iറ ി / പരിശു ാ ാവിനാൽ /
കനയ്കാമറിയ ിൽനി ശരീരം സവ്ീകരി ് / മനുഷയ്നായി പിറ .
പ ിേയാസ് പീലാേ ാസിെ കാല
പീഡകൾ സഹിക്കുകയും /
സല്ീവായിൽ തറക്കെ
മരിക്കയും / സം രിക്കെ ടുകയും / eഴുതെ
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ിരിക്കു തുേപാെല / മൂ ാം ദിവസം uയർെ ഴുേ ൽക്കുകയും െചയ്തു.
aവിടു
സവ്ർ
ിേലെക്കഴു
ി / പിതാവിെ വലതുഭാഗ ിരി
ക്കു . മരി വേരയും ജീവിക്കു വേരയും വിധിക്കുവാൻ / aവിടു
വീ ം വരുവാനിരിക്കു . പിതാവിൽനി ം പുത്രനിൽനി ം പുറെ
ടു
/ സതയ്ാ ാവും ജീവദാതാവുമായ / ഏക പരിശു ാ ാവിലും
ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . ഏകവും പരിശു വും ൈശല്ഹികവും സാർവവ്
ത്രികവുമായ സഭയിലും / ǌ ൾ വിശവ്സിക്കു . പാപേമാചന ി
നു ഏക മാേ ാദീസായും / ശരീര ിെ uയിർ ം / നിതയ്ായു ം
ǌ ൾ ഏ പറയുകയും െചയയ്ു . ആേ ൻ.
കാർ ി: നാം ഏ പറ
ഈ വിശവ്ാസമനുസരി ് തുടർ ം ജീവിതം
നയിക്കുവാൻ സർവവ്ശക്തനായ ൈദവം നെ aനുഗ്രഹിക്കെ .

(കാർ ികൻ െചാെലല്ാെക്കാടുക്കു
പ്രാർ ന സമൂഹം ഏ െചാലല്ു ).

ാന ാന നവീകരണ

കാർ ി: കാരുണയ്വാനായ ൈദവേമ, / a യുെട പുത്രനായ മിശിഹാ
വഴി / ǌ െള രക്ഷി തിന് / ǌ ൾ aേ യ്ക്കു ന ിപറയു . /
മാേ ാദീസയും ൈതലാഭിേഷകവുംവഴി / ǌ ളുെട പാപ ൾ
േമാചി ് / ൈദവ ിെ മക്കളും / പരിശു ാ ാവിെ ആലയ ളും /
സഭയിെല aംഗ ളുമായി / ǌ െള uയർ ിയതിന് / a െയ
ǌ ൾ വാ
. / പാപവും പാപമാർ
ളും uേപക്ഷി ് / a യുെട
ദിവയ്ാ ാവിെ േപ്രരണകൾക്ക് / aനുസൃതമായി / ജീവിതം നവീകരി
ക്കുവാനും / േലാക ിെ പ്രകാശവും / ഭൂമിയുെട u മായി ജീവിക്കു
വാനും / ǌ െള സഹായിക്കണേമ. ആേ ൻ.
കാർ ി: പാപികെള വിളിക്കുവാൻ പാപികളുെട മധയ് ിേലക്കുവ
കാരുണയ്വാനായ കർ ാേവ, പാപികളായ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്ക
ണേമ. േരാഗികൾക്കാണു ൈവദയ് ാെര ആവശയ്ം, സുഖമു വർക്കലല്,
e ് aവിടു ് aരുളിെ യ്തി
േലല്ാ. േരാഗികളും പാപികളുമായ
ǌ േളാട് കരുണേതാ ണേമ.
മാേ ാദീസാവഴി ൈദവപുത്ര ാനേ ക്ക് a ് ǌ െള
uയർ ി. e ിലും ധൂർ പുത്രെനേ ാെല ǌ ൾ a ിൽനി ്
aക േപായി. a യുെട മക്കെള
വിളിക്കെ ടുവാൻ ǌ ൾ
aർഹരലല്. ൈദവേമ, ǌ േളാട് കരുണേതാ ണേമ.
മനുഷയ്വർ
ിെ പ്രതീക്ഷയും േലാക ിെ സമാധാനവുമായ
മിശിഹാേയ, a യുെട ശാ ിയും സമാധാനവും ǌ ൾക്ക് പ്രദാനം
െചയയ്ണേമ. ശത്രുതയും വിേരാധവും േകാപവും പ്രതികാരചി യും
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െവടി
പര ര േ ഹ
സഹായിക്കണേമ. സകല

ിലും ധാരണയിലും ജീവിക്കുവാൻ ǌ
ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.

െള

സമൂഹം: ആേ ൻ.
വി
ാപനം: മ
വേരാടു നി ൾ ക്ഷമിക്കുകയിെലല് ിൽ സവ്ർ
നായ പിതാവ് നി േളാടും ക്ഷമിക്കുകയിലല് e ന െട കർ ാവീ
േശാമിശിഹാ aരുളിെ യ്തിരിക്കു . സവ് ം സേഹാദരെന േ ഹി
ക്കാെത ൈദവെ
േ ഹിക്കു e പറയു വൻ ക ം പറയു
e ് വിശു േയാഹ ാൻശല്ീഹാ eഴുതിയി
്. ക്രി ീയ േ ഹം
oേ െറ പാപ ൾ മായി കളയു
e ാണ് വിശു
പേത്രാസ്
ശല്ീഹാ പറയു ത്. ഈ പ്രേബാധന ളുെട െവളി
ിൽ ആദയ്ക്രി
യ്ാനികൾ പാലി േപാ പരേ ഹം മ
വെര വി യി ി ി
്.
മാേ ാദീസായും ൈതലാഭിേഷകവും വിശു കുർബാനയും സവ്ീകരിക്കു
വർ മ
വേരാടു ക്ഷമായാചനം െചയ്തു ക്രി ീയ േ ഹം സുദൃഡമാ
ക്കുവാൻ ശ്രമി ിരു . aവെര aനുകരി നമുക്കും, ഈ aവസര
ിൽ പര രം ക്ഷമി ്, യഥാർ
ക്രി യ്ാനികളാകുവാൻ ശ്രമിക്കാം.
നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം.
കാർ ി:
(ജന ളുെട േനേര തിരി
നി
െചാലല്ിെക്കാടുക്കു .)
േ ഹ ിെ പ്രമാണവുമായി / േലാക ിേലയ്ക്കുവ കർ ാേവ, പര
രം േ ഹി െകാ ്, a യുെട ശിഷയ്രായി ജീവിക്കുവാൻ /
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. a
ǌ െള േ ഹി തുേപാെല,
ǌ ളും പര രം േ ഹിക്കുവാൻ / ǌ െള പഠി ിക്കണേമ. /
ǌ െള േദ്രാഹി ി
വേരാട്, ഹൃദയപൂർവവ്ം ǌ ൾ ക്ഷമിക്കു .
ǌ ൾ ആെരെയ ിലും േദ്രാഹി ി െ
ിൽ, aവേരാടു ǌ ൾ
മാ േചാദിക്കു . കട െളലല്ാം വീ ിെകാ ാെമ ം, കഴിയു
വിധ ിെലലല്ാം / മ
വെര സഹായി െകാ ാെമ ം / ǌ ൾ
വാ ാനം െചയയ്ു . ആേ ൻ.
കാേറാസൂസാ
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും aനുതാപേ ാടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി നി
“കർ ാേവ,
ǌ ളുെടേമൽ
കരുണയു ാകണേമ“
e
പ്രാർ ിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കരുണയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: നാല്പതു ദിനരാത്ര ൾ മരുഭൂമിയിൽ uപവാസ
നയിലും െചലവഴി
മിശിഹാേയ, തപ ിെ യും

ിലും പ്രാർ
പ്രായ ി

്
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ിെ യും ൈചതനയ് ിൽ ജീവിക്കുവാനും പ്രാർ നാരൂപിയിൽ വള
രുവാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് നിേ ാടു ǌ ൾ പ്രാർ ി
ക്കു .
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കരുണയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: േലാക ിെ പാപ ൾ നീക്കു
ദിവയ്കു
ാടായ മിശി
ഹാേയ, ǌ ളുെടയും മ
വരുെടയും പാപ ൾക്കു പരിഹാരമനു ി
ക്കുവാൻ ǌ െള ശക്തരാക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ജല ാലും ആ ാവിനാലും ജനിക്കു ിെലല് ിൽ oരുവനും
സവ്ർ രാജയ് ിൽ പ്രേവശിക്കുക സാധയ്മലല് e രുളിെ യ്ത മിശി
ഹാേയ, മാേ ാദീസയിലൂെട നവജീവൻ പ്രാപി ǌ െള വിശു ി
യിലും
ാന ിലും വളർ ണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസയിലൂെട ൈദവികജീവൻ ǌ ൾക്കു പ്രദാനം
െചയ്ത മിശിഹാേയ, ൈദവമക്കൾക്ക് uചിതമായ ജീവിതം നയി ്
നിെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ ǌ െള സഹായിക്കണെമ
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി:
ാന ാന ിലൂെട തിരുസഭയുെട aംഗ ളായി ǌ െള
uയർ ിയ മിശിഹാേയ, സഭേയാെടാ
ചി ിക്കുവാനും പ്രവർ ി
ക്കുവാനും ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പിതാവിെ യും പുത്രെ യും പരിശു ാ ാവിെ യും നാമ
ിൽ മാേ ാദീസ നല്കണെമ കല്പി മിശിഹാേയ, മാേ ാദീസയി
ലൂെട പ്രകാശ ിെ
പാതയിൽ eലല്ാവെരയും നയിക്കണെമ
ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: പ്രാർ നയുെടയും പരിതയ്ാഗ ിെ യും മാർഗ ിൽ
ǌ െള നയിക്കുവാൻ 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 ലല്ാെമത്രാ ാെരയും ആ ീയ
ന കൾ നല്കി aനുഗ്രഹിക്കണെമ ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.

െരയും പിതാ

സമൂഹം: ǌ ളുെട ൈദവമായ കർ
സമർ ിക്കു .

ക്കു ǌ

ാേവ, aേ

ൾ
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കാർ ി: കുരിശുമരണംവഴി u ാന ിെ മഹ വ് ിേലക്കു പ്രേവ
ശി മിശിഹാേയ, മാേ ാദീസയിലൂെട ൈദവികജീവൻ പ്രദാനം െചയ്ത
aന കാരുണയ് ിനു ǌ ൾ ന ിപറയു . പ്രാർ നകൾ ശ്രവി ്
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. വിശു ജീവിതംവഴി നിെ സാക്ഷിക
ളായി വർ ിക്കുവാൻ ǌ ൾക്കിടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

ൈകവയ്പു പ്രാർഥന

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര, നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തലകുനിക്കുകയും / ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

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
നല്കെ ടു . വിശവ്ാസികൾക്ക് ആ ീയശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിനു പരി
ശു മായ സഭാശരീര ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകാൻ നിസാരരും
ബലഹീനരുമായ ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്
രാക്കി. കർ ാേവ, a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറയ്ക്കുകയും
a യുെട ദാന ൾ ǌ ളുെട കര ൾവഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ. a യുെട കാരുണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a
െതരെ
ടു
ഈ ജന ിെ യുംേമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർമി: (uയർ സവ്ര ിൽ) കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െള
ലല്ാവരും o േചർ ് a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതി
യുെട പ്രവൃ ികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം
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.
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ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും, ജീവെ aടയാള ാൽ മുദ്രി
തരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു രഹസയ്
ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം

(രീതി: മിശിഹാ കർ
ഭൂമി മുഴുവൻ സേ

ാവിൻ ...)

ാഷിക്കെ

രക്ഷാസേ ശം, നിറയും പ്രതയ്ാശ, / േലാകം മുഴുവനിലും.
പ ിലമായ പ്രപ
ിൻ, / പാപകട ൾ നീക്കിടുവാൻ
മരണമട
തിരുനാഥൻ, / േലാകം രക്ഷിതമാകു
u ാനം പകരും സേ ാഷം.

aവിടുെ

മഹ

വ്ം ഭൂമിയിെല ം നിറയെ ,

രക്ഷാസേ ശം ...

iതാ, സകല ജന
വലിയ സേ ാഷ

ിനുംേവ ിയു
ിെ സദവ്ാർ

ǌാൻ നി െള aറിയിക്കു .

രക്ഷാസേ ശം ...
(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ
കൃത

ൾക്ക് േപജ് 88 കാണുക)
താപ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, സർവവ്സൃ ി ജാല ളുെമാ ്
ǌ ൾ a െയ തിക്കു . a ് ǌ ളുെടേമൽ െചാരി
െകാ
ിരിക്കു ന കൾക്ക് ǌ ൾ ന ി പറയു . മാലാഖമാേരാെടാ ്
e ം a െയ മഹ വ്െ ടു വാൻ ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണേമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

കാർ ി: ǌ ളുെട ജീവനും uയിർ മായ മിശിഹാേയ, മാേ ാദീസ
വഴി നിെ
മരണ ിലും സം ാര ിലും ഐകയ്െ
ǌ െള
നിെ മഹ വ് ിൽ പ കാരാക്കണേമ. പഴയമനുഷയ്െന നിേ ാടു
കൂടി ക്രൂശിക്കു
ǌ ൾ നിേ ാെടാ
ജീവി െകാ ് നിതയ്സൗ
ഭാഗയ് ിനർഹരായി ീരുവാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. സകല
ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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(രീതി: കർ

സമാപനാശീർവാദം

ാവാം, മിശിഹാവഴിയായ് ....)

കാർ ി: വഴിയും ജീവനുമതുേപാെല / സതയ്വുമാകും മിശിഹാേയ,
തിരുവു ാന ിൽ ǌ ൾ / പ ാളികളായ്
ീരു .
മാേ ാദീസാ വഴി ǌ ൾ / ൈകെക്കാ േലല്ാ നവജീവൻ
നിതയ്വുമതു സംരക്ഷിക്കാൻ / നിൻ കൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
സാക്ഷികളാകണെമെ
ം / സുവിേശഷ ിനു മർതയ്രിവർ
ജനപദെമലല്ാമറിയെ / രക്ഷാമാർ ം നീതെ .
േ ഹവുൈമകയ്വുമനയ്ൂനം / നി ളിെല ം വളരെ
ത്രിതവ് ിനു തി പാടിടുവിൻ / iെ ാഴുെമെ ാഴു + െമേ

ക്കും.

സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി: വഴിയും സതയ്വും ജീവനുമായ മിശിഹാേയ, നിെ പുനഃരു ാ
ന ിൽ ǌ െള പ കാരാക്കു തിന് ǌ ൾ നിനക്കു ന ിപറ
യു . മാേ ാദീസയിലൂെട ലഭി പരിശു ി aഭംഗം കാ സൂക്ഷിക്കു
വാൻ ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണേമ. േലാക ിെ പ്രകാശവും ഭൂമി
യുെട u മായി ജീവി ് ǌ ൾ നിെ സുവിേശഷ ിന് സാക്ഷികളാ
കെ . eലല്ാ ജനപദ ളും നിെ aറിയുവാനും, വിശവ്സി ് മാേ ാ
ദീസ സവ്ീകരിക്കുവാനും, സഭയിൽ നിെ മഹ വ്െ ടു വാനും iട
വരെ . നി ശരീര ിെല aവയവ ളായി ീർ ിരിക്കു ǌ ൾ
പര രേ ഹ ിലും ഐകയ് ിലും aനുദിനം വളരുകയും െചയയ്െ .
ന െട കർ ാവീേശാമിശിഹായുെട കൃപയും പിതാവായ ൈദവ
ിെ േ ഹവും പരിശു ാ ാവിെ സംസർ വും നി േളാടുകൂടി
u ായിരിക്കെ . iേ ാഴും eേ ാഴും + eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

-oOo-

uയിർ തിരു

346

ാൾ

uയിർ തിരു ാൾ
(കാർ ികനും ശുശ്രൂഷികളും ക്രമപ്രകാരമു
തിരുവ
ൾ
ധരി ്, കുർബാനക്രമ ിൽ നിർേ ശി ിരിക്കു തനുസരി ് പ്രദ
ക്ഷിണമായി വചനേവദിയിൽ വ നില്ക്കു ).

േ ഹ

ിെ

കല്പന (ഗാനം)

കാർ ി:
a ാ െപസഹാ ിരുനാളിൽ / കർ ാവരുളിയ കല്പനേപാൽ
തിരുനാമ ിൽേ ർ ീടാം / oരുമേയാടീ ബലിയർ ിക്കാം.
സമുഹം: aനുര ിതരായ് തീർ ീടാം / നവെമാരു പീഠെമാരുക്കീടാം
ഗുരുവിൻ േ ഹെമാടീയാഗം / തിരുമു ാെകയണ ീടാം.
മാലാഖമാരുെട കീർ
കാർ ി: aതയ്ു

ത

ളിൽ ൈദവ

നം (ലൂക്കാ 2:14)
ിനു

തി.

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: ഭൂമിയിൽ മനുഷയ്ർക്കു സമാധാനവും പ്രതയ്ാശയും eേ ാഴും
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(പകരം ഗാനം)
കാർ ി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലല്ാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർതയ്നു ശാ

ിൽ, സർേവവ്ശനു
ി, പ്രതയ്ാശയുെമേ

തിഗീതം.(3)
ക്കും. (3)

—————————————
കാർ ി: സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ (സമൂഹവും േചർ ്)
a യുെട നാമം പൂജിതമാകണെമ / a യുെട രാജയ്ം വരണെമ /
a യുെട തിരുമന
സവ്ർ
ിെലേ ാെല ഭൂമിയിലുമാകണെമ.
ǌ ൾക്കു ആവശയ്കമായ ആഹാരം / i
ǌ ൾക്കു തരണെമ.
ǌ ളുെട കടക്കാേരാടു ǌ ൾ ക്ഷമി ിരിക്കു തുേപാെല, ǌ ളുെട
കട ളും പാപ ളും ǌ േളാടു ക്ഷമിക്കണെമ. ǌ െള പ്രേലാഭന
ിൽ uൾെ ടു രുെത. ദു ാരൂപിയിൽനി
ǌ െള രക്ഷിക്ക
ണെമ. e െകാെ
ാൽ /രാജയ്വും ശക്തിയും മഹതവ്വും eേ ക്കും
a യുേടതാകു . ആേ ൻ.
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സവ്ർ
നായ ǌ ളുെട പിതാേവ / a യുെട മഹതവ് ാൽ
സവ്ർ വും ഭൂമിയും നിറ
ിരിക്കു / മാലാഖമാരും മനുഷയ്രും a
പരിശു ൻ പരിശു ൻ പരിശു ൻ e ് uൽേഘാഷിക്കു .
കാർ ി: സവ്ർ
നിൻ രാജയ്ം വ
സമൂഹം: (ര
സവ്ർ
ഭൂസവ്ർ

പകരം ഗാനം
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
ീടണേമ, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.

ഗണമായി തുടരു

).

ിതനാം താതാനിൻ, തിതൻനി ല-മഹിമാവാൽ
ൾ നിറ
സദാ, പാവനമായി വിള
.

വാനവമാനവവൃ
ൾ, uദ്േഘാഷി സാേമാദം
പരിശു ൻ നീ eെ
ം, പരിശു ൻ നീ പരിശു ൻ.
സവ്ർ
ിതനാം താതാ നിൻ, നാമം പൂജിതമാകണേമ
നിൻ രാജയ്ം വ ീടണേമ, നിൻ ഹിതമിവിെട ഭവിക്കണെമ.
സവ്ർ െ
തുേപാലുലകിൽ, നിൻ ചി ം നിറേവറണേമ
ആവശയ്കമാ മാഹാരം, ǌ ൾക്കി രുളീടണേമ.
ǌ ൾ കട ൾ െപാറു തുേപാൽ, ǌ ൾക്കു കടം സകലം
പാപ ിൻ കട ബാ യ്തയും, a കനി
െപാറുക്കണേമ.
ǌ ൾ പരീക്ഷയിെലാരുനാളും, uൾെ ടുവാനിടയാകരുേത
ദു ാരൂപിയിൽ നിെ
ം, ǌ െള രക്ഷി രുളണേമ.
eെ
ാെല ാേളക്കും, രാജയ്ം ശക്തിമഹതവ് ൾ
താവകമേലല്ാ കർ ാേവ, ആേ നാേ െനേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: യുഗ ളുെട രാജാവായ മിശിഹാേയ, മരണെ
പരാജയെ
ടു ി ǌ ൾക്കു ജീവൻ പ്രദാനം െചയ്ത നിെ aന കാരുണയ്െ
ǌ ൾ വാ
. നിെ u ാനരഹസയ്ം ആേഘാഷിക്കു തിനും,
aതിെ ദിവയ്ഫല ൾ aനുഭവിക്കു തിനും ǌ െള oരുമി കൂ
ിയതിന് ǌ ൾ ന ിപറയു . a
തയുെട a കാര ിൽ
നി
േമാചിതരും പാപ ിെ
ബ ന ളിൽനി
സവ്ത രു
മായി u ാന ിെ സൗഭാഗയ് ിൽ പ്രേവശിക്കുവാൻ ǌ ൾക്ക്
iടയാകെ . ഈ ദിവയ്രഹസയ് ൾ േയാഗയ്താപൂർവവ്ം പരികർ ം
െചയയ്ുവാൻ ǌ െള സഹായിക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
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സമൂഹം: ആേ ൻ.

സ ീർ നം 46,47, 48
(രീതി: കർ ാേവ, മമരാജാേവ...)
ൈസനയ് ൾ ത ധിനാഥൻ / നേ ാെടാ
വസിക്കു
യാേക്കാബിൻ ബലമാം ൈദവം / ഓർക്കുകിൽ ന െടയവലംബം
കരേഘാഷ ൾ മുഴക്കിടുവിൻ / തിരുസ ിധിയിൽ ജനതകേള,
ആഹല്ാദാരവമുയരെ / ൈദവ ിൻ തിരു ഭവന ിൽ.
ൈദവ തികൾ പാടിടുവിൻ / േ ാത്രം െചയ്തു പുക ിടുവിൻ
കീർ നഗീതം മീ ിടുവിൻ / ന െട രാജാവവനേലല്ാ.
ഭൂമിെക്കലല്ാമധിപനവൻ / aവനായ് ഗീതം പാടുകനാം
ൈദവം ജനതയ്ക്കധിനാഥൻ / സിംഹാസനമതിൽ വാഴു .
കർ ാവു തനാകു / തയ്ർഹൻ നിജനഗര ിൽ
u തമവനുെട പുണയ്ഗിരി / മ ിനു മുഴുവൻ സാേഘാഷം.
ശുശ്രൂഷി: ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്,
നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം; സമാധാനം നേ ാടു കൂെട.
കാർ ി: േലാകരക്ഷകനായ മിശിഹാേയ, േലാകം മുഴുവൻ നിെ സമാ
ധാന ാൽ നിറയെ . നിെ
പരിശു മായ സല്ീവായാൽ നിെ
സഭെയ ശക്തിെ ടു കയും aവളുെട സ ാന െള നിെ കൃപയാൽ
സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. ǌ ൾ eലല്ാ സമയവും സഭയിൽ
നിനക്ക് തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ി
ക്കുവാൻ iടയാകെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ഗാനം
u തവാനിടേമ / വാതിൽ തുറക്കുക നീ
മംഗളദീപവുമായ് / മ വനണയു .
u തവാനിടേമ ...
നിതയ്മേനാഹരനാം / നിർ ലൈദവസുതൻ
െവ ിെവളി
ിൽ / മു ിവിള
.
u തവാനിടേമ ...
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െപാ ിയ ബ
ിൻ / ക ികൾ കൂടു :
വി ലമവനിയുമായ് / വീ മിണ
.
u തവാനിടേമ ...
uയർ ിെ

ഗീതം

(രീതി: u തവാനിടേമ ...)
നിനക്കു ǌാൻ സമാധാനം ആശംസിക്കും.

ൈദവ ിൻ ജനേമ, ശാ ിയിൽ മു ിടുവിൻ
u ിതനായേലല്ാ, മിശിഹാ ശാ ിയുമായ്.

നീതിമാ ാർക്ക് a

കാര

ിൽ പ്രകാശമുദി .

നിതയ്െവളി മിതാ, പാരിലുദി േലല്ാ
ൈദവ ിൻ തനയൻ, സതയ്െവളി ംതാൻ.

ഭൂമിയിൽ e ം ആഹല്ാദം

തിരുവു ാന ിൽ, സൃ ികൾ േമാദി ,
കാരണമതുവഴി നാ, മനുരǌ് ജിതരായി.

iേ ാൾ മുതൽ eേ ക്കും

u ാനംവഴിയായ് ,പാപവിേമാചനവും
മൃതിയിൽ ജീവനുമാ, നാഥൻ നല്കുകയായ്.

e ം eേ ക്കും.

സാ ാൻ കദന ാൽ, േത
നു നിമിഷം
u ാനം വഴിയായ്, സഭേയാ േമാദി .

തെ ശക്തി പ്രാപിക്കു തിനുേവ

ി

ന െട രാജാവായ ൈദവ

തികളാലപിക്കുവിൻ

മൃതയ്ുകുടീര ിൽ, നി വനു ിതനായി
സൃ ി ഗണ ിൽതൻ, ശാ ി വിതയ്ക്കുകയായ്.

ിന്

രാജാവാം മിശിഹാ, െയ്ക്ക ം തിപാടാം,
തൻ ജനനിരകൾക്കായ്, രക്ഷപകർ ീശൻ.

വരുവിൻ, നമുക്ക് aവനിൽ സേ

ാഷി ലല്സിക്കാം.

സഭയുെടയു തമാം, തിരുനാൾ ദിനമേലല്ാ
നാഥൻ നല്കിടുമീ, െയാരുമ നിന ീടാം.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
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(കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

ാൾ

.)

കാർ ി: പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ
a യുെട ബഹുമാന ിനായി ǌ ൾ സമർ ിക്കു ഈ ധൂപം
a യുെട മഹനീയ ത്രിതവ് ിെ നാമ ിൽ + ആശീർവവ്ദിക്ക
െ ടെ . iത് a യുെട പ്രസാദ ിനും a യുെട aജഗണ
ിെ പാപ ളുെട േമാചന ിനും കാരണമാകെ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.
കാർമി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, a
നല്കിയി
തും
e ാൽ കൃത
ത പ്രകാശി ിക്കാൻ ǌ ൾക്കു കഴിയാ തുമായ
eലല്ാ സഹായ ൾക്കും aനുഗ്രഹ ൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗയ്
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
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ- / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

(കാർമികൻ ജന

ൾക്കുേനേര തിരിയു

.)

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.

uയിർ തിരു
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ൈത്രശു

കീർ

നം

ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ / സർവരുെമാ ായ് പാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും / സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ.
പരിപാവനനാം സർേവശാ / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം, സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.
കാർ ി: വിശു രിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കു
പരിശു നും
തയ്ർഹനും ബലവാനും aമർതയ്നുമായ കർ ാേവ, a യുെട
സവ്ഭാവ ിെനാ വിധം eേ ാഴും ǌ െള കടാക്ഷിക്കുകയും aനു
ഗ്രഹിക്കുകയും ǌ േളാടു കരുണകാണിക്കുകയും െചയയ്ണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

വചന ശുശ്രൂഷ
പഴയ നിയമവായനകൾ
o ാം വായന (ഏശയയ് 60:1-7)
ര ാം വായന (1 സാമുവൽ 2:1-10)
ശുശ്രൂഷി: സേഹാദരേര നി
വായിക്കു യാൾ: ... പു ക

(കാർമികനുേനേര തിരി
കാർമി: ൈദവം നിെ

ൾ iരു

ശ്ര േയാെട േകൾക്കുവിൻ.

ിൽനി

വായന.

് ) ഗുേരാ ആശീർവദിക്കണേമ.

+ aനുഗ്രഹിക്കെ .

സമൂഹം: (വായന തീരുേ ാൾ) ൈദവമായ കർ

ാവിനു

ശുശ്രൂഷി: പ്രകീർ

ൾ eഴുേ

നം ആലപിക്കുവാനായി നി

പ്രകീർ

തി.
ല്ക്കുവിൻ.

നം

കാർ ി: സർവവ്ചരാചരവും, ൈദവമഹതവ്െ

, വാ ി ാടു

.

ദിവയ്ാ ാവിൻ ഗീതികളാൽ, / ഹേലല്ലുയയ്ാ ഗീതികളാൽ
കർ ാവി
ാന ിൻ / നിർ ലമാകുമനു രണം,
െകാ ാടാം, i ീ േവദികയിൽ.
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352

കാർ ി: തൻ മഹിമാവേലല്ാ, വാനിലുമൂഴിയിലും, തി
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

, മഹിമകൾ പാടു

, താണുവണ
തിയു

ാകെ .

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ആദിയിെലേ ാെല, iെ ാഴുെമേ ാഴും, eേ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: നിതയ്പിതാവിനും, സുതനും റൂഹായ്ക്കും,
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ജനതകളവിടുെ
സമൂഹം: ദിവയ്ാ

ിവിള

ാൾ

ക്കും ആേ ൻ.

ാവിൻ ഗീതികളാൽ ...

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ a യുെട ജീവദായകവും
ൈദവികവുമായ കല്പനകളുെട മധുരസവ്രം ശ്രവിക്കു തിനും ഗ്രഹിക്കു
തിനും ǌ ളുെട ബു ിെയ പ്രകാശി ിക്കണെമ. aതുവഴി ആ ശരീ
ൾക്കുപകരിക്കു
േ ഹവും ശരണവും രക്ഷയും ǌ ളിൽ ഫലമ
ണിയു തിനും നിര രം ǌ ൾ a െയ തിക്കു തിനും a
യുെട കാരുണയ് ാലും aനുഗ്രഹ ാലും ǌ െള സഹായിക്കണെമ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
േലഖന വായന (േറാമാ 6:1-14).
വായിക്കു
ആൾ: സേഹാദരേര, വിശു
പൗേലാസ് ശല്ീഹാ
േറാമാക്കാർക്ക് eഴുതിയ േലഖനം.
(കാർ ികനു േനെര തിരി
് ) ഗുേരാ ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.
കാർ ി: മിശിഹാ + നിെ

aനുഗ്രഹിക്കെ .

(oരു ശുശ്രൂഷി ക ി തിരിയുമായി സമീപ
(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

നില്ക്കു

തി.

ഹേലല്ലുയ്യാ ഗീതം
ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ
കർ

ാെവ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

ം വാണീടു

, / ഭൂതല-മഖിലം േമാദിക്കെ .

കരയും കടലും തടവിലല്ാെത, / സവ്രമു

ി-ലുയർ

ീടെ .

).
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തി പാടുക േമാദാൽ, / ആന

താതനുമതുേപാൽ സുതനും, പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി

ാ-ലാർ

ാവിനും

വിളി ിൻ.

തിയുയരെ

ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.

ഹേലല്ലുയയ്ാ പാടാെമാ

(ഗാനസമയ

ായ്, ഹേലല്ലുയയ്ാ ഹേലല്ലുയയ്ാ.

് കാർ ികൻ ധൂപം ആശീർവവ്ദിക്കു

).

കാർ ി: eെ കർ ാേവ പാപിനിയായ മറിയം നിെ ശിര
ിൽ സുഗ ൈതലം പൂശിയേ ാൾ നി ിൽനി
പ്രസരി
ഹൃദയ്മായ പരിമളം ഈ ധൂപേ ാടുകൂെട + കലരുമാറാകെ . നിെ
ബഹുമാന ിനും ǌ ളുെട കട ളുെടയും പാപ ളുെടയും േമാച
ന ിനുമായി ഈ ധൂപം ǌ ൾ സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ eേ ക്കും.
ശുശ്രൂഷി: ആേ ൻ.

സുവിേശഷ വായനയുെട സമയ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്ക്
ശ്രവിക്കാം.

ശ്ര ാപൂർവവ്ം

ശുശ്രൂഷി ധൂപാർ ന നട
നി

കാർ ി: സമാധാനം + നി

േളാടുകൂെട.

സമൂഹം: a

യുെട ആ

േയാടും a

്

പരിശു

.

സുവിേശഷം

ാേവാടുംകൂെട.

കാർ ികൻ സുവിേശഷം വായിക്കു . ര
ശുശ്രൂഷികൾ
ക ി തിരികളുമായി കാർ ികെ iരുവശവും നില്ക്കു .
സഹായി മു ിൽ നി ് ധൂപാർ ന നട
.
കാർ ി: വിശു
ഹായുെട പരിശു

മ ായി aറിയി ന െട കർ
സുവിേശഷം. [മ ായി 28:1-6]

സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

(വായന തീരുേ ാൾ)
സമൂഹം: ന െട കർ

ാവായ മിശിഹായ്ക്കു

തി.

ാവീേശാമിശി
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ാൾ

uയിർ ഗീതം
കാർ ി: മിശിഹാനാഥൻ മൃതരിൽനി

ംu

ിതനായി.

സമൂഹം: ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്.

(കാർ ികനും സമൂഹവും മൂ പ്രാവശയ്ം ആലപിക്കു .)
(uയിർ രൂപ ിെ വിരിമാ
. മണിയടിക്കു . eലല്ാവരും
രൂപെ വണ
.)
ഗീതം
uയിർെ ഴുേ
നാഥ- / നുയിർെ ഴുേ
വിജയലാളിതനായ് നാഥ- / നുയിർെ ഴുേ
.
uയിർെ ഴുേ

...

കുരിശിേലറിയവൻ, മൃതനായ് / കബറട ിയവൻ
കതിരിനുടയവനായ് വീ - / മുയിർെ ഴുേ
.
uയിർെ ഴുേ
...
ഈ ദിനം ൈദവേമകിയ / ദിവയ്ദിനമേലല്ാ
േമാദമായ് മഹിതകീർ ന- / േമ പാടാം
uയിർെ ഴുേ

(കാർ ികൻ രൂപം ധൂപിക്കു
ക്ഷിണം നട
).

. eലല്ാവരും തിരികൾ ക

പ്രദക്ഷിണ ഗീതം
ദീപംെകാളു ി നാഥാ, േതടിവരു ǌ ൾ
നിൻ ദിവയ്സ ിധാനം േതടിവരു ǌ ൾ
ദീപംെകാളു ി ...
ഭൂവിൻ പ്രഭുക്കെളലല്ാം നിെ വണ ിടു
പാരിൻ പ്രതാപെമലല്ാം നിൻ മു ിൽ മ ിടു
ദീപംെകാളു ി ...
മരണം തളർ
വിജയം പത

...

താണു; നരകം തകർ വീണു
യർ ; വിയദാലയം െതളി
ദീപംെകാളു ി ...

iരുളിൽക്കഴി
ിരു ജനതയ്ക്കു േലാകനാഥാ,
പരമ പ്രകാശമായ് നീ ധരേമലിറ ിവ .

ി ് പ്രദ
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മെ ാരു ഗാനം (രീതി: തൂൈയ)
മിശിഹാനാഥാ, നിൻ വദനം / ǌ ളിൽനി തിരിക്കരുേത
ആരാധകർ നിൻ പുതുജീവൻ / പുല്കി നിതാ ം നീ ിടുവാൻ.
പ്രാർ ന േകൾക്കുക മിശിഹാേയ, / ആശ്രയമ ാണനവരതം
കൃപയാൽ ഹൃ ിൻ മുറിവുകളിൽ / കനിവി ൗഷധമരുളണേമ.
a െയ ǌ ൾ വിളിക്കു / aലിെവാടു പ്രാർ ന േകൾക്കണേമ
രക്ഷണേമകീ ദാസരിൽ നീ / പാപെ ാറുതിയണയ്ക്കണേമ.
aനുതാപികെളൈക്കെക്കാ ം / കരുണാനിധിയാം മിശിഹാേയ,
തിരുവി ം നിറേവ ീടാൻ / ഓേരാ ദിനവും കാക്കണേമ.
സഭകൾക്കരുളുക മഹിമസദാ / ആരാധകെരകാക്കണേമ
പരിപാലിക്കണമജനിരെയ / നിൻ കൃപ ǌ ൾക്കരുളണേമ.
തിരുമുഖമ തിരിക്കരുേത / തിരുസ ിധിയിൽ കാക്കണേമ
തിയും ന ിയുമർ ി / തിരുനാമ ിനു സാേമാദം.
രക്ഷകേനശുവിനംബികേയ, / രാവും പകലും ǌ ൾക്കായ്
നാഥൻ ശാ ി പകർ ിടുവാൻ / പ്രാർ ന നിതയ്മണയ്ക്കണേമ.
സകല വിശു രുമേ വിൺ- / മഹിമയണി
വിരാജി
aവരുെട പ്രാർ ന ǌ ൾക്കായ് / രക്ഷണ േമകണമനവരതം.
കരുണയുണർ ാനീയുലകിൽ / കുരിശിെന നല്കിയ മിശിഹാേയ,
ദു പിശാചിൻ ശക്തികൾ നീ / കുരിശിൻ ചിറകാൽ നീക്കണേമ.
സകലജന ിനുമാശ്രയമാം / നാഥാ, തലമുറ കാക്കു
u ാന ിൻ ദിന, മ ാ / പാേഥയം നീ തീർക്കു .

(uയിർ രൂപം പീഠ

ിൽ പ്രതി ിക്കു

).

സമാധാന ശുശ്രൂഷ
ശുശ്രൂഷി: നമുക്കു പ്രാർ

ിക്കാം. സമാധാനം നേ ാടുകൂെട.

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ളുെട ബലഹീനമായ
പ്രകൃതിയുെട നവീകരണ ിനുേവ ി a യുെട തിരുക്കുമാരനിലൂെട
പൂർ ിയാക്കെ
രക്ഷാപ തിെയപ്രതി a െയ ǌ ൾ വാ
.
aവർ നീയമായ ഈ ദാന ിന് ǌ ൾ aേ ക്കു
തിയും
ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും സമർ ിക്കു . സകല ി
െ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
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സമൂഹം: ആേ ൻ.

(സ ീർ

നം 97)

കർ ാവു ഭരണം നട
; / ഭൂമിെയലല്ാം ആന ിക്കെ ;
ദവ്ീപസമൂഹ ൾ സേ ാഷിക്കെ . / ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്, ഹേലല്ലൂയയ്.
ആദ ിെ മഹ വ്ീകൃതമായ വംശേമ,
u ാനം െചയയ്ുകയും, തെ u ാന ാൽ eലല്ാവെരയും
സേ ാഷി ിക്കുകയും െചയ്ത / ഈേശായിൽ ആന ിക്കുവിൻ.
േമഘവും a കാരവും aവിടുെ
ചു മു ്; / നീതിനയ്ായ
aവൻ തെ സിംഹാസനം
ാപി ിരിക്കു .
തിരുമു ിൽ a ി ജവ്ലി ിക്കു

; / ഭൂമി aതുക

ഭൂമി മുഴുവെ യും aധിപനായ കർ
മലകൾ െമഴുകുേപാെല uരുകു .

ാവിെ

ആകാശം ൈദവനീതിെയ പ്രേഘാഷിക്കു
ജനപദ ൾ ദിവയ്മഹതവ്ം ദർശിക്കു .

ളിൽ

് വിറെകാ

.

മു ിൽ
.

ബിംബാരാധകർ ല ിക്കെ ! / വിഗ്രഹ േസവകർ നാണിക്കെ !
ൈദവദൂത ാർ പ്രണമിക്കെ !
െസഹിേയാൻ iെതലല്ാം ശ്രവിക്കെ ! / aവൾ ആന ഭരിതയാകെ !
യൂദായുെട പുത്രിമാർ സേ ാഷിക്കെ !
eെ
ാൽ നിെ നയ്ായവിധി മഹനീയമാകു ;
ഭൂമിയിൽ നീ u തനാകു ; സർവവ് േദവ ാേരക്കാൾ uത്കൃ നാകു
ൈദവെ
േ ഹിക്കു വർ തി െയ േദവ്ഷിക്കു
ഭക്തരുെട ജീവെന ൈദവം പാലിക്കു .
ദു
ാരിൽ നി ് aവെര രക്ഷിക്കു .

;

നീതിമാ ാർക്ക് oരു പ്രകാശമുദി ;
പരമാർ
ഹൃദയർക്ക് ആഹല്ാദമു ായി.
നീതിമാ ാർ കർ
aവെ വിശു

ാവിലാന ിക്കെ !
രണെയ പുക െ .

കർ ാവു ഭരണം നട
ദവ്ീപ സമൂഹ ൾ സേ

; ഭൂമിെയലല്ാം ആന ിക്കെ ;
ാഷിക്കെ .

.
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ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്, ഹേലല്ലുയയ്.
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശു ാ
ആദിമുതൽ eേ

ാവിനും

തി.

യ്ക്കും. ആേ ൻ.

ആദ ിെ മഹ വ്ീകൃതമായ വംശേമ,
u ാനം െചയയ്ുകയും, തെ u ാന ാൽ eലല്ാവെരയും
സേ ാഷി ിക്കുകയും െചയ്ത / ഈേശായിൽ ആന ിക്കുവിൻ.
തിഗീതം
സർേവവ്ശപുത്രനുയിർ
/ സേ ാദെമ ം തളിർ ;
സവ്ർേലല്ാകവാതിൽ തുറ : / ദിവയ്പ്രകാശം പര .
മർതയ്െനേ ടിയണ
/ മർതയ്നു ശാ ി പകർ
വാ
നിൻ ദിവയ്നാമം / നേല്കണേമ സവ്ർഗദാനം.
സമാധാനാശംസ
കാർ ി: മിശിഹായുെട സമാധാനം നി
സമൂഹം: a

േളാടുകൂെട.

േയാടുംകൂെട.

(eലല്ാവരും പര രം സമാധാനം ആശംസിക്കു
ആശീർവ്വാദ

).

ൾ

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ വിശു ജനെ
ആശീർവവ്ദിക്കുകയും
നിെ സമാധാനം aവരിൽ വർ ി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
ശുശ്രൂഷി: കർ

ാേവ, ആശീർവദിക്കണേമ.

കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ പരിശു സഭെയ ആശീർവവ്ദിക്കുകയും
aതിൽ സമാധാനം നിലനിർ കയും െചയയ്ണേമ. സാർവവ്ത്രികസഭ
യുെട തലവനായ 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 സംരക്ഷിക്കുകയും aവർക്ക് ഏല്പിക്കെ
സഭകെള സമാധാന ിൽ നയിക്കുവാൻ ശക്തരാക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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കാർ ി: കർ ാേവ, a യുെട പുേരാഹിത ാെരയും മ്ശംശാന ാ
െരയും മ ശുശ്രൂഷികെളയും സനയ് െരയും േപ്രഷിതരംഗ ളിൽ
േസവനം െചയയ്ു
മിഷനറിമാെരയും ആശീർവദിക്കുകയും aവെര
സമാധാന ിൽ വിശു ീകരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, വേയാധികർ, മാതാപിതാക്കൾ, യുവജന ൾ,
കു ികൾ മ കുടുംബാംഗ ൾ e ിവെരയും ǌ ളിൽ നി ് aക
ിരിക്കു വെരയും ആശീർവദിക്കുകയും സമാധാന ിൽ o ി ിക്കു
കയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, ǌ ളുെട രാ
ിെ ഭരണാധികാരികെളയും,
സാമൂഹികപ്രവർ കർ, ആതുര ശുശ്രൂഷകർ, a യ്ാപകർ, വിദയ്ാർ
ികൾ തുട ി eലല്ാവെരയും ആശീർവദിക്കുകയും aവെര സമാധാന
ിൽ നയിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, eലല്ാ വിദൂര െരയും ദരിദ്രർ, സ
ർ, കർഷ
കർ, െതാഴിലാളികൾ, വയ്ാപാരികൾ, വയ്വസായികൾ e ിവെരയും
ആശീർവദിക്കുകയും സമാധാന ിൽ aവെര സംരക്ഷിക്കുകയും െചയയ്
ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, േരാഗികെളയും പീഡിതെരയും മർ ിതെരയും
േകല്ശിതെരയും ദുഃഖിതെരയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി േവദനിക്കു
വെരയും പാർശവ്വൽക്കരിക്കെ വെരയും ആശീർവദിക്കുകയും
aവെര സമാധാന ിൽ ആശവ്സി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർ ി: കർ ാേവ, ഈ പ്രപ െ യും aതിെല ജീവജാല
െളയും സസയ്ലതാദികെളയും ആശീർവദിക്കുകയും aവെയ സമാധാന
ിൽ പരിേപാഷി ിക്കുകയും െചയയ്ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(സ ർേഭാചിതമായി മ പ്രാർ

നകൾ കൂ ിേ ർക്കാവു താണ്)
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കാർ ി: കർ ാേവ, നിെ തിരുനാളുകൾ സമാധാന ിൽ ആേഘാ
ഷിക്കു തിനായി eലല്ാ ക്രി ീയ സമൂഹ െളയും ആശീർവദിക്ക
ണേമ.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
െപാതു ആശീർവാദം
കാർ ി: സമാധാനദാതാവായ മിശിഹാേയ, രഹസയ് ളും ദൃ ാ
ളും uപമകളും പൂർ മായും വയ്ക്തമാക്കെ ടു യുഗാ
ിെല ആ
െപാതു uയിർ ദിന ിൽ ആഹല്ാദിക്കു തിന് ǌ െള േയാഗയ്രാക്ക
ണേമ. aവിെട നിെ aവകാശ ിൽ പ േചരു തിനും നീ വഴി
യായി പിതാവിനും പരിശു ാ ാവിനും
തിയും കൃത
തയും
സമർ ിക്കു തിനും ǌ ൾക്ക് iടയാകെ . ǌ ളുെട ഈ സമൂഹ
ിലും i ് നിെ നാമ ിൽ oരുമി കൂടിയിരിക്കു eലല്ാ സമൂഹ
ളിലും േലാകം മുഴുവനിലും നിെ aനുഗ്രഹവും സമാധാനവും നിറ
യെ . സകല ിെ യും നാഥാ, eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

പ്രസംഗം
പ്രേഘാഷണപ്രാർ

നകൾ (കാേറാസൂസ)

ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും സേ ാഷേ ാടും ആഹല്ാദേ ാടുംകൂടി
“കർ ാേവ, ǌ ളുെടേമൽ കൃപയു ാകണേമ” e േപക്ഷിക്കാം.
സമൂഹം: കർ

ാേവ, ǌ

ളുെടേമൽ കൃപയു

ാകണേമ.

ശുശ്രൂഷി: സവ്ർഗവാസികളുെടയും ഭൂവാസികളുെടയും സമാധാനമായ
മിശിഹാേയ, നിെ u ാന ിെ സമാധാനം ആേഘാഷിക്കുവാൻ
ǌ െള േയാഗയ്രാക്കണെമ ് ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: സമാധാനം നി ൾക്കു ǌാൻ തരു , eെ സമാധാനം
നി ൾക്കു ǌാൻ നല്കു
e രുളിെ യ്ത മിശിഹാേയ, നിെ uയിർ
ിെ സമാധാന ിൽ ǌ െളയും പ കാരാക്കണെമ ് ǌ ൾ
aേപക്ഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: കലല്റയിൽനി യിർക്കുകയും േലാകെ യും തെ
സഭ
െയയും ശാശവ്തമായ സമാധാന ിൽ നിറയ്ക്കുകയും െചയ്ത മിശിഹാേയ,
നിെ u ാന ിെ സേ ാഷം പ വയ്ക്കുവാൻ ǌ െള സഹായി
ക്കണെമ ് ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
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ാൾ

ശുശ്രൂഷി: നിെ സമാധാന ാൽ ǌ െള സ
രാക്കു
മിശി
ഹാേയ, ǌ ളുെട aനുദിന ജീവിത ിെല േവദനകളിലും പ്രതിസ
ികളിലും നീ നല്കിയ സമാധാനം aനുഭവി റി
് ജീവിക്കുവാൻ
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ ് ǌ ളേപക്ഷിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: ǌ ളുെട പരിശു
പിതാക്ക ാരായ മാർപാ , േമജർ
ആർ ബിഷ ്, െമത്രാേ ാലീ മാർ, െമത്രാ ാർ e ിവരുെടയും
aവരുെട eലല്ാ സഹശുശ്രൂഷികളുെടയും സമാധാന ിനും സു ിതി
ക്കുംേവ ി ǌ ൾ പ്രാർ ിക്കു .
ശുശ്രൂഷി: നമുെക്കലല്ാവർക്കും നെ യും നാേമാേരാരു
വിനും പുത്രനും പരിശു ാ ാവിനും സമർ ിക്കാം.
സമൂഹം: ǌ
ിക്കു .

ളുെട ൈദവമായ കർ

ാേവ, aേ

െരയും പിതാ

ക്കു ǌ

ൾ സമർ

കാർ ി: ǌ ളുെട കർ ാവായ മിശിഹാേയ, നിെ
കൃപയാൽ
ǌ െള eലല്ാവെരയും രക്ഷിക്കണേമ. ǌ ളുെടയിടയിൽ നിെ
ശാ ിയും സമാധാനവും വർ ി ിക്കണേമ. നിെ uയിർ ിെ രഹ
സയ് ളുെട പൂർ തയിേലക്ക് ǌ െള aടു ിക്കുകയും ǌ ളുെട
േമൽ കരുണയായിരിക്കുകയും െചയയ്ണേമ. നിെ സമാധാന ിലും
ശാ ിയിലും ǌ ളുെട ഹൃദയം ആന ിക്കു തിനും ǌ ൾ പര രം
ഐകയ് ിൽ ജീവിക്കു തിനും ǌ ളുെട ജീവിതം നിെ കൃപയാൽ
നിറയു തിനും ǌ െള aർഹരാക്കണേമ. സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ൈകവയ്പ്പു പ്രാർ

ന

ശുശ്രൂഷി: കർ ാേവ ആശീർവവ്ദിേക്കണേമ / സേഹാദരേര നി ൾ
ൈകവയ്പിനായി തല കുനിക്കുകയും / ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കുകയും
െചയയ്ുവിൻ.

(eലല്ാവരും തലകുനി ് ആശീർവവ്ാദം സവ്ീകരിക്കു

.)

കാർ ി: കർ ാേവ ശക്തനായ ൈദവേമ a യുെട aഭിഷിക്തൻ
കഠിനമായ പീഡകളനുഭവി വീെ ടു
aജഗണമായ പരിശു
കേ ാലിക്കാസഭ a യുേടതാകു . ൈദവസവ്ഭാവ ിൽ a
മായി o ായിരിക്കു പരിശു ാ ാവിെ കൃപാവര ാൽ യഥാർ
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പൗേരാഹിതയ് ിെ പദവികൾ ൈകവയ്പു വഴി നല്കെ ടു . വിശവ്ാ
സികൾക്ക് ആ ീയ ശുശ്രൂഷ െചയയ്ു തിന് പരിശു മായ സഭാശരീര
ിെല സവിേശഷാംഗ ളാകുവാൻ നി ാരരും ബലഹീനരുമായ
ǌ െള a
കാരുണയ്ാതിേരക ാൽ േയാഗയ്രാക്കി. കർ ാേവ,
a യുെട കൃപാവരം ǌ ളിൽ നിറക്കുകയും a യുെട ദാന ൾ
ǌ ളുെട കര ൾ വഴി വർഷിക്കുകയും െചയയ്ണെമ. a യുെട കാരു
ണയ്വും aനുഗ്രഹവും ǌ ളുെടയും a തിരെ
ടു
ഈ ജന ി
െ യും േമൽ u ാകുമാറാകെ .
കാർ ി: കരുണാനിധിയായ ൈദവേമ, ǌ െളലല്ാവരും o േചർ ്
a െയ ǌ ളുമായി രമയ്തെ ടു
നീതിയുെട പ്രവർ ിക ളാൽ
ജീവിതകാലം മുഴുവനും a െയ യേഥാചിതം പ്രീതിെ ടു വാൻ
ǌ െള aനുഗ്രഹിക്കണെമ. aേ ക്കു തിയും ബഹുമാനവും കൃത
തയും ആരാധനയും നിര രം സമർ ിക്കുവാൻ ǌ െള േയാഗയ്
രാക്കുകയും െചയയ്ണെമ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ
സർേവവ്ശവ്രാ eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.
ശുശ്രൂഷി: മാേ ാദീസാ സവ്ീകരിക്കുകയും ജീവെ
aടയാള ാൽ
മുദ്രിതരാകുകയും െചയ്തവർ / ഭക്തിേയാടും ശ്ര േയാടുംകൂെട വിശു
രഹസയ് ളിൽ പ െകാ െ . നമുക്കു പ്രാർ ിക്കാം സമാധാനം
നേ ാടുകൂെട.
ദിവയ്രഹസയ്ഗീതം

(രീതി: മിശിഹാ കർ
eെ രാജാവായ കർ

ാവിൻ തിരുെമയ് ...)

ാേവ, ǌാൻ a െയ മഹ

aമൃതം പകരും േപാൽ
u ാന ാേല
നവജീവൻ നല്കി
നാഥാ, സഭെയ നയി നീ
പാലിക്കു വിപ കളിൽ
കനക വിഭൂഷിതവധുേവേ ാൽ
കാ സഭെയ നാെമ ം;
വാ
സഭയിൽ നിറേമാദം.

വ്െ ടു

.
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പണിക്കാർ uേപക്ഷി കള

aമൃതം പകരും േപാൽ ...

കലല്് മൂലക്കലല്ായി

(കുർബാനയുെട ബാക്കി ഭാഗ

കൃത

ാൾ

ീർ ിരിക്കു .

ൾക്ക് േപജ് 88 കാണുക)

താപ്രാർ

നകൾ

കാർ ി: കർ ാവായ ൈദവേമ, ǌ ൾ സവ്ീകരി ഈ ദിവയ്രഹസയ്
ൾ ǌ ളുെട u ാന ിന് a ാരമായി ഭവിക്കെ . മനുഷയ്വംശ
ിന് a നല്കിയ മഹ വ്െ
ഓർ ് സവ്ർ രാജയ് ിൽ സകല
നീതിമാ ാേരാടുംകൂടി a െയ
തിക്കുവാൻ ǌ ൾക്ക് iടയാ
കെ . പിതാവും പുത്രനും പരിശു ാ ാവുമായ സർേവവ്ശവ്രാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ. കർ

ാേവ, ആശീർവവ്ദിക്കണേമ.

കാർ ി: മനുഷയ്വംശ ിെ പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹാേയ, ഈ കുർബാ
നവഴി u ാന ിെ രഹസയ് ിൽ നീ ǌ െള പ കാരാക്കി.
തിരുരക്ത ാൽ രക്ഷിക്കെ
സഭയിൽ ǌ ൾ നിെ aന കാരു
ണയ് ിന് e ം ന ി പ്രകാശി ിക്കു . u ത ളിൽ നി
ആരാധയ്മായ ദാനം വാ െ താകെ . സകല ിെ യും നാഥാ,
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ.

(രീതി: കർ

സമാപനാശീർവാദം

ാവാം, മിശിഹാ വഴിയായ്...)

കാർ ി: പാപവിേമാചനേമകിടുവാൻ
പാരിനു ശാ ി പകർ ിടുവാൻ
ക്രൂശിതനാെയാരു നാഥാ, നിൻ
u ാനം പരമാന ം.
u ിതനാഥാ, മാനവരിൽ
താവകശാ ി വസിക്കെ
സവ്ാത യ് ിൻ വീഥികളിൽ
സതതം േനെര നയിക്കെ .
സമൂഹം: ആേ ൻ.
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വാ ാനം േപാൽ aനവരതം
വിശവ്ാസ ിൽ വളർ ിടുവാൻ
u ിതനീേശാമിശിഹാെയ
uദ്േഘാഷിക്കുവിെന ാളും.
ജീവൻ പകരും നിർ
പാവനദിവയ്രഹസയ്
നിതയ്മഹ വ്ം നല്കെ
iെ ാഴുെമെ ാഴുെമേ

ലമാം
ൾ
+
ക്കും

സമൂഹം: ആേ ൻ.

(aെലല് ിൽ)
കാർ ി: u ാന ിെ മഹ വ് ാൽ പ്രപ ം മുഴുവനും ആന ി
ി
മിശിഹാ സഭയിൽ e ം വാ െ വനാകെ . aവിടു ്
സാ ാെനയും മരണെ യും പരാജയെ ടു കയും പാപകട ളിൽ
നി ് നെ
േമാചിക്കുകയും െചയ്തു. u ിതനായ മിശിഹായുെട
സമാധാനം ന ിൽ e ം വസിക്കെ . ൈദവമക്കളുെട സവ്ാത യ്
ിേലക്ക് aവിടു ് നെ നയിക്കെ . ത ിൽ വിശവ്സിക്കു വർ
മരി ാലും ജീവിക്കുെമ വാ ാനം aനു രി ് വിശവ്ാസ ിൽ വളരു
വാനും u ാന രഹസയ്ം eലല്ാവേരാടും പ്രേഘാഷിക്കുവാനും aവിടു ്
നെ aനുഗ്രഹിക്കെ . േലാകം മുഴുവൻ മിശിഹായുെട u ാന ാൽ
നവജീവൻ പ്രാപിക്കെ . ൈദവ ിെ ജനേമ, ജീവദായകമായ ദിവയ്ര
ഹസയ് ളാൽ സ ഷടരാക്കെ
നി െള aവിടു ് മഹ വ് ി
േലക്കു പ്രേവശി ിക്കുകയും െചയയ്െ . iേ ാഴും eേ ാഴും +
eേ ക്കും.
സമൂഹം: ആേ ൻ
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1. aതിരുകളിലല്ാ

ൾ

േ ഹം

aതിരുകളിലല്ാ
േ ഹം: ൈദവേ ഹം, നിതയ്േ ഹം
aളവുകളിലല്ാ
േ ഹം: ൈദവേ ഹം, നിതയ്േ ഹം
ഏെതാരവ യിലും, യാെതാരു വയ്വ കളും
iലല്ാെത േ ഹിക്കും താതനു ന ി
ൈദവെ
ǌാൻ മറ ാലും, ആ േ ഹ ിൽ നി ക ാലും,
aനുക ാർദ്രമാം ഹൃദയെമെ ാഴും eനിയ്ക്കായ് തുടി ിടു ,
eെ ഓമനയായ് കരുതു
a െയെ മറ ാലും, ഈ േലാകെമെ െവറു
aജഗണ െള കാ ിടു വൻ eനിയ്ക്കായ് തിര
eെ ഓമനയായ് കരുതു .
2. ആകാശ

ാലും,
ിടു ,

ിൻ കീഴിൽ േവെറാരു

ആകാശ ിൻ കീഴിൽ േവെറാരു / നാമമിലല്േലല്ാ - േയശുനാമമലല്ാെത
േയശുനാമമലല്ാെത / മാനവരക്ഷയ്ക്കൂഴിയിൽ േവെറാരു
നാമമിലല്േലല്ാ - േയശുനാമമലല്ാെത / േയശുനാമമലല്ാെത.
പറുദീസായിൽ ൈദവം തെ ാരു
രക്ഷാവാ ാനം - േയശുനാഥനലല്േയാ
പ്രവാചക ാർ മുേ െചാെ ാരു
രക്ഷാസേ ശം - േയശുനാഥനലല്േയാ.
ൈദവം മാനവരക്ഷയ്ക്കായ്
തെ ാരു നാമേമ - േയശുെവെ ാരു നാമേമ
മൂേലാക ൾ മു മടക്കും
u തനാമേമ - േയശുെവെ ാരു നാമേമ.
3. ആരാധിക്കുേ ൻ, ǌ

ൾ ആരാധിക്കുേ ൻ

ആരാധിക്കുേ ൻ, ǌ ൾ ആരാധിക്കുേ ൻ
ആ നാഥേനശുവിെന ആരാധിക്കുേ ൻ
ആരാധിക്കുേ ൻ, ǌ ൾ ആരാധിക്കുേ ൻ
ആ ാവിലും സതയ് ിലും ആരാധിക്കുേ ൻ.
ഹേലല്ലൂയാ ഹേലല്ലൂയാ ഗീതം പാടീടാം
ഹേലല്ലൂയാ ഗീതം പാടി ആരാധി ീടാം

ൾ
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ǌ ൾ വിശവ്ാസ ാൽ ആരാധിക്കുേ
ǌ ൾ മുഖം ക ് ആരാധി ീടും

െസറാഫുകൾ ആരാധിക്കും പരിശു െന
സേ ാഷ ാൽ സവ് മക്കൾ ആരാധി ീടും
ബ നമഴിയും െക കളഴിയും ആരാധനയി ൽ
േകാ കൾ തകരും ബാധകൾ oഴിയും ആരാധനയി ൽ
േരാഗം മാറും ക്ഷീണം മാറും ആരാധനയി ൽ
മൺകുടമുടയും തീ ക ീടും ആരാധനയി ൽ
a േ ാലർ രാത്രികാേല ആരാധി േ ാൾ
ച ലെപാ ി ബ ിതെരലല്ാം േമാചിതരായേലല്ാ.
4. ആരാധി ീടാം കു ി ാരാധി ീടാം
ആരാധി ീടാം കു ി ാരാധി ീടാം
ആരാധിക്കുേ ാൾ aപദാനം പാടീടാം
ആ പൂജിതമാം രക്ഷാനാമം വാ ി ാടാം
ആ പദമലരിൽ താണു വീണു വ ി ീടാം
ആ നാഥാ ǌാൻ നി ിൽ േചേരണം
eൻ മന ിൽ നീ നീണാൽ വാേഴണം.
േയശുനാഥാ oരു ശിശുവായ് eെ നിെ / മുൻപിൽ നൽകീടുേ
eൻ പാപെമലല്ാം മായി നീ / ദുഃഖഭാരെമലല്ാം േമാചി നീ
ആ ാവിൽ നീ വേ രെമൻ / ക ീരുവീ ം ആന മായ്.
േ ഹനാഥാ oരു ബലിയായ് iനി / നി ിൽ ǌാനും ജീവിക്കു
eേ തായെതലല്ാം സമർ ിക്കു / പ്രിയനായി eെ സവ്ീകരിക്കൂ
aവകാശിയും aതിനാഥനും / നീ മാത്രം ഈേശാ മിശിഹാേയ.
5. uണർവിൻ വരം ലഭി ാൻ
uണർവിൻ വരം ലഭി ാൻ / ǌ
നാഥാ, നിെ വൻകൃപകൾ /ǌ

ൾ വരു
തിരുസവിേധ
ൾക്കരുളൂ aനുഗ്രഹിക്കൂ.

േദശെമലല്ാം uണർ ീടുവാൻ / േയശുവിെന uയർ ീടുവാൻ
ആശിഷമാരി aയേയ്ക്കണേമ / ഈ ശിഷയ്രാം നിൻ ദാസരിേ ൽ.
തിരുവചനം േഘാഷിക്കുവാൻ / തിരുന കൾ സാക്ഷിക്കുവാൻ
ശാശവ്ത ശാ ി aയേയ്ക്കണേമ / ഈ ശിഷയ്രാം നിൻ ദാസരിേ ൽ.
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തിരുനാമം പാടിടുവാൻ / തിരുവചനം ധയ്ാനിക്കുവാൻ
uണർവവ്ിൻ ശക്തി aയേയ്ക്കണേമ / ഈ ശിഷയ്രാം നിൻ ദാസരിേ ൽ.
േരാഷെമലല്ാം െവടി
ീടുവാൻ / േ ഹ ിൽ ജീവിക്കുവാൻ
േയശുവിൻ ശക്തി aയേയ്ക്കണേമ / ഈ ശിഷയ്രാം നിൻ ദാസരിേ ൽ.
6. eലല്ാ േ ഹ

ിനും ഏ ം

eലല്ാ േ ഹ ിനും ഏ ം േയാഗയ്നാെമൻ
നലല് ൈദവേമ ന സവ്രൂപാ
eലല്ാ സൃ ികെളക്കാളുമുപരിയായി
നിെ േ ഹി ിടു ിതാ ǌാൻ.
eെ സ്ര ാവാം രക്ഷാനാഥെന ǌാൻ / മുഴുവാ ാവും ഹൃദയവുമായ്
മുഴുമനേമാെടയും സർവവ്ശക്തിെയാടും / സദാ േ ഹി ിടും മഹിയിൽ.
വലല് പാപ ാേല നിെ േദ്രാഹി ിടാൻ / വലല്ഭാ aനുവദിക്കരുേത
നിെ ാെടളിെയാേര ം െചയയ്ു തിനുമുേ / ന മാക്കിടാം ǌാൻ.
7. eഴു
eഴു
രാജാെവഴു
നാകേലാക നാഥനീേശാ eഴു
മാനവർക്കു വരം തൂകി eഴു

രാജാെവഴു

. (2)

േബത്ലേഹമിൽ വ ദിെ ാരു കനകതാരം
യൂദയായിൽ കതിരുവീശിയ പരമദീപം (2)
u ത ിൽ നി ിറ ിയ ദിവയ്േഭാജയ്ം
മ ിട ിനു ജീവേനകിയ സവ്ർ േഭാജയ്ം.
കാനായിൽ െവ ം വീ
ാക്കിയവൻ
കടലിെ മീേത നട േപായവൻ (2)
മൃതിയട
മാനവർക്കു ജീവേനകി
മനമിടി
േരാഗികൾക്കു സൗഖയ്േമകി.
മഹിതേല പുതിയ മലരുകൾ aണി
ീടുവിൻ
മനുജേര മഹിത ഗീതികൾ െപാഴി
ീടുവിൻ (2)
ൈവരവും പകയുെമലല്ാം മറ ീടുവിൻ
സാദരം ൈകകൾ േകാർ
നിര ീടുവിൻ.

ൾ
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8. o

വിളി ാൽ ഓടിെയെ

o വിളി ാൽ ഓടിെയെ aരികിെല ം
o
തി ാൽ aവെനെ മനം തുറക്കും
o കര
ാൽ ഓമനിെ ൻ മിഴി തുടയ്ക്കും
eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ
ഓ eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ.
o തളർ ാൽ aവെനെ കരം പിടിക്കും
പിെ കരുണാമയനായ് താ ി നട ം
ശാ ിപകരും eെ മുറിവുണക്കും
eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ
ഓ eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ.
തെ aനുഗമിക്കാനവൻ eെ വിളിക്കും
തിരുവചനം പകർെ െ വഴി െതളിക്കും
ശക്തി പകരും eെ aനുഗ്രഹിക്കും
eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ
ഓ eത്ര നലല് േ ഹെമെ ഈേശാ.
9. കർ

ാവിെല

ം eെ

ആശ്രയം

കർ ാവിെല ം eെ ആശ്രയം
കർതൃേസവ oേ eെ ആഗ്രഹം
ക േമാ ന േമാ e ് വ ിടിലും
കർ ാവിൻ പാദം േചർ െചലല്ും ǌാൻ
ആർ
പാടി ǌാൻ ആന േ ാെട
കീർ നം െചെയ്ത ം വാ േമശുേവ
iത്ര നൽ രക്ഷകൻ േവെറയിലല്ൂഴിയിൽ / ഹേലല്ലുയയ് പാടും ǌാൻ (2)
വിശവ്ാസ ാൽ ǌാൻ യാത്ര െചയയ്ുെമൻ
വീ ിെല േവാളം ക്രൂശിൻ പാതയിൽ
വൻ തിര േപാേലാേരാ േകല്ശ ൾ വ ാലും
വലല്ഭൻ െചാലല്ിൽ eലല്ാം മാറിടും (2) (ആർ

പാടി..)

eൻ സവ് ബ
മിത്രേരവരും / eെ ൈകവി ാലും േഖദെമ
ൈകവിടിെലല് വൻ വാ
മു തിൽ
ആശ്രയിെ
ം ആശവ്സിക്കും ǌാൻ (2) (ആർ
പാടി..)

ിനാ
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തൻ സവ് ജീവൻ ത രക്ഷകൻ / ത കിലല് ഏത് ദു:ഖ നാളിലും
തൻ തിരു ൈകകളാൽ താ ി നട ിടും
തൻ േ ഹം െചാലല്ാൻ േപാര വാക്കുകൾ (2) (ആർ
പാടി..)
10. ǌാൻ നിെ

സൃ ി ൈദവം

ǌാൻ നിെ സൃ ി ൈദവം / ǌാൻ നിെ രക്ഷി
ǌാൻ നിെ പാതയിൽ e ം െവളി മായ്
നിെ നയിക്കു ൈദവം.

ൈദവം

ഭയെ േട മകേന മകേള / ǌാൻ നിെ ൈദവമേലല്
കരയരുേത iനി eൻ ക ണിേയ / ǌാൻ നിെ കൂെടയിേലല്.
ǌാൻ നിെ
ǌാൻ നിെ

േ ഹിക്കും ൈദവം / ǌാൻ നിെ പാലിക്കും ൈദവം
മുറിവുകൾ സൗഖയ്െ ടു ം / സുരജീവദായകൻ ൈദവം.

ǌാൻ നിെ
ǌാൻ നിെ

ശാസിക്കും ൈദവം / ǌാൻ നിെ ലാളിക്കും ൈദവം
ക ീർ തുടെ
ം നിെ / ആശവ്സി ി ീടും ൈദവം.
11. ത ാലും നാഥാ ആ

ത
ത

ാവിെന

ാലും നാഥാ ആ ാവിെന / ആശവ്ാസദായകെന
ാലും നാഥാ നിൻ ജീവെന / നിതയ്സഹായകെന.

aകതാരിലുണർവിെ പനിനീരു തൂകി / aവിരാമെമാഴുകിവരൂ
വരദാനവാരിേധ ഫലേമകുവാനായ് / aനുസയ്ൂതെമാഴുകിവരൂ.
പാപവും പുണയ്വും േവർതിരിേ കു /
ആ ീയ സേ ാഷം ദാസരിൽ നൽകു
12. തിരുനാമകീർ

ാനമായ് oഴുകിവരൂ
/ േ ഹമായ് oഴുകിവരൂ.

നം പാടുവാനെലല് ിൽ

തിരുനാമകീർ നം പാടുവാനെലല് ിൽ / നാെവനിെക്ക ിനു നാഥാ,
aപദാനെമേ ാഴും ആലപി ിെലല് ിൽ / aധര െള ിനു നാഥാ,
ഈ ജീവിതെമ ിനു നാഥാ.
പുലരിയിൽ ഭൂപാളം പാടിയുണർ
കിളികേളാെടാ േചർ ാർ
പാടാം
പുഴയുെട സംഗീതം ചിറേക ിെയ
കുളിർകാ ിലലി
ǌാൻ പാടാം
aകെലയാകാശ
വിരിയു താരക
മിഴികളിൽ േനാക്കി ǌാനുയർ പാടാം
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വാനേമഘ ളിൽ oടുവിൽ നീ e
മാലാഖമാെരാ
പാടാം.

േ ാൾ

13. ദുഃഖ ിെ പാനപാത്രം
ദു:ഖ ിെ പാനപാത്രം / കർ ാെവെ കയയ്ിൽ ത ാൽ
സേ ാഷേ ാടതു വാ ി / ഹാേലലൂയ പാടിടും ǌാൻ.
േദാഷമായിെ ാ ം eേ ാ- / െടെ താതൻ െചയ്കയിലല്
eെ aവൻ aടി ാലും / aവൻ eെ േ ഹിക്കു .
ക ന േമറി വ ാൽ / ഭാഗയ്വാനായി തീരു ǌാൻ
ക േമ കർ ാേവാട് / കൂ ാളിയായ് തീരു ǌാൻ.
േലാകെ
ǌാൻ ഓർക്കു ിലല് / ക ന ം ഓർക്കു ിലല്
eേ ാെളെ കർ ാവിെന / o കാണാം eെ u .
14. ൈദവകൃപയിൽ ǌാനാശ്രയി ്
ൈദവകൃപയിൽ ǌാനാശ്രയി ് / aവൻ വഴികെള ǌാനറി
aനുഗമി ിടും aവനുെട ചുവടുകെള
iഹേലാകേമാ തരികിെലല്ാരു / സുഖവും മന:ശാ
eെ േയശുവിെ തിരുസ ിധിയിൽ
e ആന ം uെ നിക്ക് (ൈദവകൃപയിൽ..)

്

ിയതും

മേനാേവദന പല േശാധന / മമ ജീവിത പാതയിതിൽ
മാറാേതറിടുേ ാൾ ആ നാഥനവൻ
മാറിൽ ചാരി ǌാനശവ്സിക്കും (ൈദവകൃപയിൽ..)
eത്ര നലല്വൻ മതിയായവൻ / eെ കരുതു കർ
eെ ആവശയ് െളലല്ാം aറി
ിടു
ഏ മടു
സഹായകൻ താൻ (ൈദവകൃപയിൽ..)

നവൻ

eെ ആയു ിൻ ദിനെമാെക്കയും / തെ നാമമഹതവ്
oരു ൈക ിരി േപാൽ ക ിെയരിെ
ാരിക്കൽ
തിരുമാറിൽ മറ
ിടും ǌാൻ (ൈദവകൃപയിൽ..)
15. ൈദവേ ഹം വർ

ി ീടാൻ വാക്കുകൾ

ൈദവേ ഹം വർ ി ീടാൻ വാക്കുകൾ േപാരാ
ന ി െചാലല്ി തീർക്കുവാനീ ജീവിതം േപാരാ
ക
ാടിൻ കാല ളിൽ രക്ഷിക്കു േ ഹേമാർ
eത്ര തി ാലും മതിവരുേമാ!

ാൽ

ിനായ്
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സവ് മായ് o മിലല്, സർവവ്വും നിൻ ദാനം
സവ് മായ് uറ ീടാൻ സ
ിൽ മയ ാെത!
മ ിൽ സൗഭാഗയ്ം േനടാനായലും,
ആ ം ന മായാൽ ഫലെമവിെട!
സവ്
ൾ െപാലി
ാലും, ദുഃഖ ാൽ വല
ാലും
മിത്ര ൾ aക ാലും, ശത്രുക്കൾ നിറ
ാലും
രക്ഷാകവചം നീ, മാറാെത ാളും
aെ ൻ മുൻേപ േപായാൽ ഭയെമവിെട!
16. ന ി ൈദവേമ, ന ി ൈദവേമ
ന ി ൈദവേമ, ന ി ൈദവേമ / നിതയ്വും നിതയ്വും ന ി ൈദവേമ
a ത ദാന ിന് ന ിേയകിടാം
a ത േ ഹ ിന് ന ിേയകിടാം
ന രൂപേന, നലല് ൈദവേമ / a ത േമാദ ിന് ന ിേയകിടാം
a ത ദുഃഖ ിന് ന ിേയകിടാം / ന രൂപേന, നലല് ൈദവേമ
ലാഭന െമ ിനും ന ിേയകിടാം
േന ം േകാ ം e ിനും ന ിേയകിടാം / ന രൂപേന, നലല് ൈദവേമ
ബു ി,
ാനം, ശക്തിക്കായ് ന ിേയകിടാം
സി ി, മുക്തി, തൃ ിക്കായ് ന ിേയകിടാം
േ ഹരൂപേന, സർവവ്ശക്തേന
കാ ത നാഥന് ന ിേയകിടാം / േകഴവ്ി ത
കര ൾ കൂ ിടാം ന ിേയകിടാം

നാഥന് ന ിേയകിടാം

17. നിർ ലമാെയാരു ഹൃദയെമ ിൽ
നിർ ലമാെയാരു ഹൃദയെമ ിൽ / നിർ ി രുളുക നാഥാ
േനരാെയാരുനൽ മാനസവും / തീർ രുൾെക ിൽ േദവാ
തവതിരുസ ിധി ത ിൽ നി ം / ത ിക്കളയരുെതെ നീ
പരിപാവനേന e ിൽ നി ം / തിരിെകെയടുക്കരുെതൻ പരെന
രക്ഷദമാം പരമാന ം നീ / വീ ം നൽകണെമൻ നാഥാ
ക ഷമിയലാെതാരു മനെമ ിൽ / ചി യരൂപാ ത ിടുക
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18. പരിശു ാ

ാേവ, ശക്തി പകർ ിടേണ

പരിശു ാ ാേവ, ശക്തി പകർ ിടേണ
aവിടുെ
ബലം ǌ ൾക്കാവശയ്െമ ്
കർ ാേവ, നീ aറിയു .
ആദയ്നൂ ാ ിെല aനുഭവം േപാൽ
aതിശയം േലാക ിൽ നട ിടുവാൻ
ആദിയിെല േപാൽ ആ ാേവ / aധികബലം തരേണ.
േലാക ിൻ േമാഹം വിേ ാടിടുവാൻ - ǌ ൾ
സാ ാെ ശക്തിെയ ജയി ിടുവാൻ
ധീരതേയാെട നിൻ േസവ െചയയ്ാൻ / aഭിേഷകം െചയ്തിടേണ
കൃപകളും വര ളും ലഭി ിടുവാൻ - ǌ ൾ
വചന ിൽ േവരൂ ി വളർ ിടുവാൻ
വിൺമഴെയ വീ ം aയയ്ക്കണേമ / നിൻ ജനമുണർ
19. പാപേബാധവും പ

ിടുവാൻ

ാതാപവും

പാപേബാധവും പ ാതാപവും / കർ ാേവ eനിേക്കകേണ
ക ീേരാടും വിലാപേ ാടുെമൻ / പാപം ǌാേന െചാലല്ീടാം
നീതിമാനയ്നായ് aനയ്െര താ ി / ദുർവിധികൾ ǌാൻ െചയയ്ിലല്
പാപകാരണം aനയ്രാെണ / നയ്ായവാദവും െചയയ്ിലല്
ആ വ ന െചയ്തു ǌാെനെ / പാപെ
പൂ ി വയ്ക്കിലല്
പാപേമതുേമ e ിലിെലല് ് / െചാലല്ും വി ി ǌാനാകിലല്
20. പാപികെളേ ടി വ
പാപികെളേ ടി വ പാലകേനശുേവ
പാദതാരിൽ വ നില്ക്കും പാപിെയകാക്കേണ.
േലാകദ്രവയ് ആശകളാൽ / നിെ െവടി
സേ ാഷവും സൗഭാഗയ്വും / േതടിയല

ǌാൻ (2)
ǌാൻ (2)

a കാര ശക്തികളാൽ / ബ ിതനായ് ǌാൻ (2)
പാപ ിെ നീർക്കയ ിൽ / വീണു വല
ǌാൻ (2)
21. പാവനാ

ാേവ നീ വേരണേമ

പാവനാ ാേവ നീ വേരണേമ മാനസ മണിേക്കാവിലിൽ
നായകാ ǌ ൾ നാവിനാലെ േ ഹ സംഗീതം പാടു

(2)
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നിൻ പ്രകാശ ിൻ ര ിയാെലെ a കാരമേ േണ (2)
നിെ ൈചതനയ്േശാഭയാലു ം സു രമാക്കി ീർക്കേണ
സു രമാക്കി ീർക്കേണ (2) (പാവനാ ാേവ..)
േമാടിയിലല്ാ െതാെക്ക സവ്ർ ീയ േമാടിയു തായ് മാേ േണ (2)
പീഡകേളതും ധീരമാേയൽക്കാൻ ശക്തിയും ǌ ൾേക്കകേണ
ശക്തിയും ǌ ൾേക്കകേണ (2) (പാവനാ ാേവ..)
22. മന ാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കുവാൻ
മന ാകുേമാ നാഥാ സുഖമാക്കുവാൻ
oരു വാക്കു കല്പി ാൽ മതിയാകുമേലല്ാ
നീ eെ ഭവന ിൽ വരുവാെനനിക്കിലല് / േയാഗയ്ത െതലല്ും നാഥാoരു വാക്കു കല്പി ാൽ മതിയാകുമേലല്ാ
ആപാദചൂഡം ǌാൻ സുഖമാകുവാൻ
aനാഥരലല് ബലഹീനരലല് / നീ കൂെടയു േ ാൾ ǌ ൾ
വിശാസ ിൽ ഫലമുളവാകാൻ / കൃപെചാരിേയണേമ നാഥാ
സദാ വിളി ൈകനീ ി നിൽ / നീ വരേമകേണ നാഥാ
ആശവ്ാസ ിൽ കുളിരറിയാനായ് / കൃപ െചാരിേയണേമ നാഥാ
23. േയശു eെ
േയശു eെ
േയശു eെ
േയശു eെ

കൂെടയു

്

കൂെടയു ് / േയശു eെ മുൻപിലു ് (2)
പിൻപിലു ് / േയശു eെ ചു മു ്
കൂെടയു ് (2)

രാവിലും പകലിലും / നട ിലും കിട ിലും (2)
നിൽ ിലും iരു ിലും / േയശു eെ കൂെടയു

് (2)

േയശു eെ സേ തവും / േയശു eെ ആശ്രയവും (2)
േയശു eെ രക്ഷകനും / േയശു eെ രക്ഷയും
േയശു eൻ രക്ഷിതാവുേമ (2) (രാവിലും..)
േയശു eെ േരാഗ ിലും / േയശു eെ േരാദന ിലും (2)
േയശു eെ െസൗഖയ്മാക്കി / േയശു eെ വഴി നട ം
േയശു eൻ ജീവൻ ബലം (2) (രാവിലും..)
േയശുവിൻ സാക്ഷിയായി / േയശുവിൻ ശ മായി (2)
േയശുവിനായ് േപായിടും / േയശുവിെന േഘാഷിക്കും
േയശുവിനായ് ജീവി ിടും (2) (രാവിലും..)

ൾ
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24. േയശു നലല്വൻ aവൻ വലല്ഭൻ
േയശു നലല്വൻ aവൻ വലല്ഭൻ / aവൻ ദയേയാ e മു ത്
െപരുെവ
ിൻ iര ിൽ േപാെല / തി ിടുക നാം aവെ നാമം
ഹേലല്ലൂയ ഹേലല്ലൂയ / മഹതവ്വും
ാനവും േ ാത്രവും ബഹുമാനം
ശക്തിയും ബലവുെമൻ േയശുവിന്
ǌാൻ യേഹാവയ്ക്കായ് കാ
കാ േലല്ാ
aവൻ e േലയ്ക്ക് ചാ
േക േലല്ാ
നാശകരമാം കുഴിയിൽ നി ം / കുഴ
േച ിൽ നി
eൻ കാൽകെള പാറേമൽ നിർ ി / eൻ ഗമനെ
പുതിെയാരുപാെ നിക്കു ത / eൻ കർ ാവിന്
eെ കർ ാേവ, eെ യേഹാേവ
നീ oഴിെക eനിെയ്ക്കാരു ന യുമിലല്
ഭൂമിയിലു വിശു
ാേരാ / aവെരനിയ്ക്ക് േശ്ര
25.

തി

ം കയ ി.
സു ിരമാക്കി
തികൾ തെ

ാർ തെ

തി eൻ മനേമ

തി തി eൻ മനേമ / തികളിലു തേന-നാഥൻ
നാൾേതാറും െചയയ്ും ന കേളാർ
/ പാടുക നീ e ം മനേമa െയേ ാെല താതൻ / താേലാലി ണ ീടു
സമാധാനമായ് കിട റ ാൻ / തെ മാർവവ്ിൽ ദിനം ദിനമായ്
ക
േളറീടിലും / eനിേക്ക മടു
തുണയായ്
േഘാരൈവരിയിൻ നടുവിലവൻ / േമശ നമുെക്കാരുക്കുമേലല്ാ
ഭാര ാൽ വല
ീടിലും / തീരാേരാഗ ാൽ aല
ീടിലും
പിളർ ീടുെമാരടി ിണരാൽ / ത ിടു േരാഗസൗഖയ്ം.
26. േ ഹസവ്രൂപാ തവദർശനം
േ ഹസവ്രൂപാ തവദർശനം / ഈ ദാസരിൽ ഏകിടൂ
പരിമളമിയലാ ജീവിത മലരിൽ
aനുഗ്രഹവർഷം െചാരിേയണെമ- / െചാരിേയണെമ
മലിനമായ ഈ മൺകുടമേ / തിരുപാദ സ ിധിയിൽ
aർ ന െചയ്തിടും ദാസരിൽ നാഥാ കൃപേയകിടൂ
ഹൃ ിൻ മാലിനയ്ം നീക്കിടു നീ
മരുഭൂമിയാം ഈ മാനസം ത ിൽ / നിൻ േഗഹം തീർ ിടുക
നിറ
ിടുെക ിൽ eൻ പ്രിയ നാഥാ / േപാകരുേത േപാകരുേത
നി ിൽ ǌാെന ം ലയി ിടെ .
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KOODARAYOGAM PRAYERS
(TENT GATHERING PRAYERS)
ALL: In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit,
Amen

THE ANGELUS
The Angel of the Lord declared to Mary.
And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you; blessed are you
among women and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the
hour of our death. Amen.
Behold the handmaid of the Lord: Be it done unto me according to
your word.
Hail Mary . . .
And the Word was made Flesh: And dwelt among us.
Hail Mary . . .
Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the
promises of Christ.
Let us pray: Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our
hearts that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made
known by the message of an angel, may be brought by His Passion and
Cross to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our
Lord. Amen.
————————
LEADER: Glory to God in the highest.
ALL: Amen.
LEADER: Peace and hope to people on earth, always and forever.
ALL: Amen.
LEADER: Our Father in heaven
ALL: Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on
earth / as it is in heaven. Give us this day the bread we need / and for-
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give us our debts and sins / as we have forgiven those who offended us.
Do not let us fall into temptation, but deliver us from the evil one. 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.
LEADER: Lord, our God! We praise you and worship you and thank
you for all the favors you done for us. The Father, the Son, and the
Holy Spirit, Lord of all forever.
ALL: Amen.
PSLAMS 1
(Recite the following in two batches).
Happy those who do not follow the counsel of the wicked,
Nor go the way of sinners,
Nor sit in company with scoffers.
Rather, the law of the LORD is their joy;
God's law they study day and night.
They are like a tree planted near streams of water,
That yields its fruit in season.
Its leaves never wither;
Whatever they do prospers.
But not the wicked!
They are like chaff driven by the wind.
Therefore the wicked will not survive judgment,
nor will sinners in the assembly of the just.
The LORD watches over the way of the just,
but the way of the wicked leads to ruin.
PSALM 8
O LORD, our Lord,
How awesome is your name through all the earth!
You have set your majesty above the heavens!
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Out of the mouths of babes and infants
You have drawn a defense against your foes,
To silence enemy and avenger.
When I see your heavens, the work of your fingers,
The moon and stars that you set in place.
What are humans that you are mindful of them,
Mere mortals that you care for them?
Yet you have made them little less than a god,
Crowned them with glory and honor.
You have given them rule over the works of your hands,
Put all things at their feet:
All sheep and oxen, even the beasts of the field,
The birds of the air, the fish of the sea,
and whatever swims the paths of the seas.
PSALM 23
The LORD is my shepherd; there is nothing I lack.
In green pastures you let me graze;
To safe waters you lead me;
You restore my strength.
You guide me along the right path
For the sake of your name.
Even when I walk through a dark valley,
I fear no harm for you are at my side;
Your rod and staff give me courage.
You set a table before me as my enemies watch;
You anoint my head with oil; my cup overflows.
Only goodness and love will pursue me
all the days of my life;
I will dwell in the house of the LORD for years to come.
PSALM 25
I wait for you, O LORD; I lift up my soul to my God.
In you I trust; do not let me be disgraced;
Do not let my enemies gloat over me.
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No one is disgraced who waits for you,
But only those who lightly break faith.
Make known to me your ways, LORD;
teach me your paths.
Guide me in your truth and teach me,
For you are God my savior.
For you I wait all the long day,
because of your goodness, LORD.
Remember your compassion and love,
O LORD; for they are ages old.
Remember no more the sins of my youth;
Remember me only in light of your love.
Good and upright is the LORD,
Who shows sinners the way,
Guides the humble rightly,
And teaches the humble the way.
All the paths of the LORD are faithful love
Toward those who honor the covenant demands.
For the sake of your name, LORD,
Pardon my guilt, though it is great.
Who are those who fear the LORD?
God shows them the way to choose.
They live well and prosper,
And their descendants inherit the land.
The counsel of the LORD belongs to the faithful;
The covenant instructs them.
My eyes are ever upon the LORD,
Who frees my feet from the snare.
Look upon me, have pity on me,
For I am alone and afflicted.
Relieve the troubles of my heart;
Bring me out of my distress.
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Put an end to my affliction and suffering;
Take away all my sins.
See how many are my enemies,
See how fiercely they hate me.
Preserve my life and rescue me;
Do not let me be disgraced, For I trust in you.
Let honesty and virtue preserve me;
I wait for you, O LORD.
Glory be to the Father, to the Son,
And to the Holy Spirit.
From the beginning is now,
And ever shall be world without end, Amen
LEADER: Lord our God, mercifully hear these prayers of us sinners,
and accept it as our evening prayer. We offer you our soul and body.
Bless us by forgiving our sins. Lead us ever through everlasting light.
The Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord of all forever.
ALL: Amen.

SING / RECITE
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 …
LEADER: 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.
ALL: Amen.
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SING / RECITE
LEADER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the
living 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 …
LEADER: 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 nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all, forever.
ALL: Amen.
FIRST READING
READER: Brothers and sisters, a reading from the letter of St. …….
to the …...
(READ FROM THE ANY PART OF NEW TESTAMENT OF THE BIBLE OTHER THAN THE FOUR GOSPELS).
(At the end of the reading)
ALL: Praise be to the Lord, our God.
SONG: (ALL STAND)

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 Day of the Lord
Let us now celebrate in this altar.
CEL: "The firmament declares the work of His hands".
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ALL: With the hymns of Holy Spirit ...
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.
GOSPEL READING
READER:
St. …..

The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed by

ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
(Read from one of the gospels).
(At the end of the reading)
ALL: Glory to You, Christ, our Lord.
GENERAL INTERCESSIONS
(All take turn to recite the following prayers).
01: Let us all stand in joy and cheerfulness and pray: "Lord, hear our
prayer".
ALL: Lord, hear our prayer. (Repeat for every prayer)
02: Lord, who sent the apostles / to proclaim the good news of salvation to the world, bless abundantly the head of the Universal Church,
our Holy Father …..; Major Archbishop …..; our bishop Mar ….., and
all other bishops, and all missionaries / with gifts of the Holy Spirit,
we pray to the Lord.
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03: Lord, who taught us to proclaim the Gospel to the poor; bless us to
live according to the Gospel / and become witnesses to your truth. We
pray to the Lord.
04: Lord, bless our nation with missionaries / who may be willing to
die with You as St. Thomas, the Father of our faith. We pray to the
Lord.
05: Lord, bless those who are working at various walks of life / to become missionaries of love and service / through the gift of the Holy
Spirit, we pray to the Lord.
06: Lord, send forth your Holy Spirit / to strengthen those who are
distressed / that they may offer their life and sacrifice / along with your
sacrifice. We pray to the Lord.
07: Give the strength to Your Church, that You have redeemed with
Your holy blood / and promoted with the blood of the martyrs, to overcome difficulties and oppositions / and to successfully execute its mission. We pray to the Lord.
08: Give your people the goodwill / to think with the Church / and
participate in its activities / to the best of their ability. We pray to the
Lord.
09: Promote understanding and unity / among the various Churches /
and strengthen them in the only true faith. We pray to the Lord.
10: Lord, respecting the law and the prophets, You have completed all
the precepts. Give us the courage to see You in our superiors / and to
obey their orders, we pray to the Lord.
11: Help us to minister to You all our lives / with the zeal of Elijah /
and the bravery of Moses, we pray to the Lord.
12: Lord, You transfigured Yourself at the Mount of Tabor / and
counseled Your disciples who got scared. Make us worthy to receive
You with joy / when You appear in glory / on the day of the last judgment, we pray to the Lord.
13:Lord, teach our political leaders / to give up violence / and lead the
world in love and tolerance / in the way of peace, we pray to the Lord.
14: Lord our hope and resurrection, make us worthy to line up on
Your right side / on the day You appear in glory / in the skies with the
sign of the cross, we pray:
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15: That all our brethren who passed away / in the hope of resurrection / may be made worthy to participate / in the glory of the resurrection of Jesus Christ: .
16: That our brethren / who were nourished by the Body and Blood of
Christ / and who embraced the eternal sleep of death / may be given
eternal life:
17: That we may be given the grace / to rise up at the last judgment
day / with a radiance excelling that of the sun:
18: That we may be enabled to arrive at the heavenly joy / that has
been prepared for the just / from the beginning of the world:
19: Let us commend ourselves and one another / to the Father, the Son,
and the Holy Spirit.
ALL: Lord, Our God, we commend ourselves to You.
LEADER: Lord, who sent your Holy Spirit / to fill the apostles with
the Spirit of the Holy Gospel, bless this congregation / with the gifts of
Your Holy Spirit / so that we all may bear witness to You as missionaries. Bless us to grow in mutual love and unity, and to live a life proper
to your followers.
ALL: Amen.

Prayer for the Deceased
Our Father …, Hail Mary ..., Glory be …, & Eternal Rest … 5 times
Eternal rest grant unto them, O Lord; and let the perpetual light
shine upon them. May their souls and all the souls of the faithful departed through the mercy of the God rest in peace.
The Chaplet of the Devine Mercy (see next page)
Rosary (See next page) Recite at least one decade as time permits).
SONG: Nithya Sahaya maathee, / Prarthikka njangalakkayi
Nin makkal njangalkaayi ni, / Prathika sneha nathe
Nirunna manasangal, / Ayira mayirangal
Kannirin thazhvarayil, / Ninnitha kezhunnamme
Kelakkane rodanangal, / Nalkane nal varangal
Nin diya soonuvingal, / Cherkane njangale ni.
ALL: In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit.
Amen.

383

Chaplet of Divine Mercy

THE CHAPLET OF DIVINE MERCY
Our Father …
Hail Mary …
The Apostle's Creed
I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived
by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius
Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead.
On the third day, He rose again. He ascended to Heaven and is seated
at the right hand of the Father. He will come again to judge the living
and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the
body, and life everlasting. Amen.
On the large bead before each decade:
Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity,
of Your Dearly Beloved Son, Our Lord, Jesus Christ, in atonement
for our sins and those of the whole world.
On the ten small beads of each decade, say:
For the sake of His sorrowful Passion,
Have mercy on us and on the whole world.
Conclude with:
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on
us and on the whole world. (Say 3 Times):
———————————————

THE ROSARY
The Order of Prayers
The Rosary begins with the Apostles Creed, followed by one Our Father, three Hail Marys (traditionally offered for an increase in faith,
hope, and charity for those praying the Rosary), a Glory Be, and the
Fatima Prayer. Next come five mysteries, each consisting of one Our
Father, ten Hail Marys, a Glory Be, and the Fatima Prayers. Conclude
with the Hail Holy Queen.
The Apostle's Creed
I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived
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by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius
Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead.
On the third day, He rose again. He ascended to Heaven and is seated
at the right hand of the Father. He will come again to judge the living
and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the
body, and life everlasting. Amen.
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom
come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our
daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from
evil. Amen.
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou
amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy
Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
death, Amen. (3 times)
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was
in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Fatima Prayer:
O my Jesus, forgive us of our sins. Save us from the fires of hell. Lead
all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy.
One Mystery followed by:
Our Father … (1), Hail Mary … (10), Glory be … (1). Fatima Prayer.
The schedule of reciting mysteries is as follows:
Monday - Joyful
Tuesday - Sorrowful
Wednesday - Glorious
Thursday - Luminous
Friday - Sorrowful
Saturday - Joyful
Sunday - Glorious
The Joyful Mysteries
1. The Annunciation: The Archangel Gabriel "announces" to Mary
that she shall conceive the Son of God.
2. The Visitation: Mary visits her cousin Elizabeth, who is pregnant
with John the Baptist.
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3. The Nativity: Jesus is born.
4. The Presentation: Mary and Joseph "present" Jesus in the Temple
where they meet Simeon.
5. The Finding in the Temple: After losing Him, Mary and Joseph
find young Jesus teaching the Rabbis in the Temple.
The Luminous Mysteries
1. The Baptism in the Jordan: The voice of the Father declares Jesus
the beloved Son.
2. The Wedding at Cana: Christ changes water into wine, his first
public miracle.
3. The Proclamation of the Kingdom: Jesus calls to conversion (cf.
Mk 1:15) and forgives the sins of all who draw near to him.
4. The Transfiguration: The glory of the Godhead shines forth from
the face of Christ.
5. The Institution of the Eucharist: Jesus offers the first Mass at the
Last Supper with his apostles, establishing the sacramental foundation
for all Christian living.
The Sorrowful Mysteries
1. The Agony in the Garden: Jesus sweats water and blood while
praying the night before his passion.
2. The Scourging at the Pillar: Pilate has Jesus whipped.
3. The Crowning with Thorns: Roman soldiers crown Jesus' head
with thorns.
4. The Carrying of the Cross: Jesus meets His mother and falls three
times on the way up Calvary.
5. The Crucifixion: Jesus is nailed to the cross and dies before His
mother and His apostle John.
The Glorious Mysteries
1. The Resurrection: Jesus rises from the dead.
2. The Ascension: Jesus leaves the Apostles and bodily "ascends" to
heaven.
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3. The Descent of the Holy Spirit: The Apostles receive the Holy
Spirit in tongues of fire in the upper room with Mary.
4. The Assumption: Mary is taken bodily--assumed--into heaven by
God at the end of her life here on earth.
5. The Coronation: Mary is crowned Queen of Heaven and Earth.
Mysteries for Certain Weekdays

Litany With biblical quotations
Lord, have mercy on us.
Christ have mercy on us.
Lord, have mercy on us.
Christ, hear us.
Christ graciously hear us.
God, the Father of heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.
God the Holy Sprit, have mercy on us.
Holy Trinity, one God, have mercy on us.
Holy Mary, pray for us. (Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Holy Mother of God, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Holy Virgin of virgins, pray for us. (Lk.1:31-34)
Mother of Christ, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother of divine grace, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother most pure, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother most chaste, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother inviolate, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother undefiled, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother most amiable, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother most admirable, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother of good counsel, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother of our Creator, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mother of our Savior, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Virgin most prudent, pray for us. (Lk.1:31-34)
Virgin most venerable, pray for us. (Lk.1:31-34)
Virgin most renowned, pray for us. (Lk.1:31-34)
Virgin most powerful, pray for us. (Lk.1:31-34)
Virgin most merciful, pray for us. (Lk.1:31-34)
Virgin most faithful, pray for us. (Lk.1:31-34)
Mirror of justice, pray for us. (Lk.1:48)
Seat of wisdom, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
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Cause of our joy, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Spiritual vessel, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Vessel of honor, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Vessel of singular devotion, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Mystical rose, pray for us. (Song of Songs 2:12, 5:13 Ex. 25:31)
Tower of David, pray for us. (Song of Songs 4:4)
Tower of ivory, pray for us. (Song of Songs 7:4)
House of gold, pray for us. (1Kings 6:21-22)
Ark of the covenant, pray for us. (Deut.31:9, Gen 7:7, 7:23)
Gate of heaven, pray for us. (Jn.10:10, Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Morning star, pray for us. (Rev 2:28, 22:16, Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Health of the sick, pray for us. (Lk.1:39-45, Jn.19:25-27, )
Refuge of sinners, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Comforter of the afflicted, pray for us. (Jn.2:1-11)
Help of Christians, pray for us. (Jn.2:1-11)
Queen of Angels, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Patriarchs, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Prophets, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Apostles, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Martyrs, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Confessors, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of Virgins, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen of all Saints, pray for us. (Ps.45, Lk.1:31-34, Mt.1:23)
Queen conceived without original sin, pray for us.
(Lk.1:28)
Queen assumed into heaven, pray for us. (Lk.1:28, 1:31-34 )
Queen of the most holy Rosary, pray for us.
Queen of Peace, pray for us. (Lk.1:31-33, Mt.1:23)
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
Spare us, O Lord. (Jn.1:29)
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
Graciously hear us O Lord
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
Have mercy on us.
Let us pray: Grant, we beseech you, O Lord God, unto us your servants, that we may rejoice in continual health of mind and body; and,
by the glorious intercession of Blessed Mary ever Virgin, may be delivered from present sadness, and enter into the joy of your eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen.
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Hail Holy Queen
Hail, holy Queen, Mother of mercy, our life, our sweetness and our
hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we
send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn
then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after
this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O
clement, O loving, O sweet Virgin Mary!
Leader: Pray for us O Holy Mother of God,
All: That we may be worthy of the promises of Christ.
Leader: Let us pray.
All: O God whose only begotten Son by his life, death, and Resurrection has purchased for us the rewards of eternal life; grant we beseech
thee, that meditating on these mysteries of the Most Holy Rosary of the
Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain
what they promise through the same Christ our Lord. Amen.
————————

CONFESSION PRAYERS
I Confess
I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I
have sinned through my own fault, (strike the breast) in my thoughts
and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do;
and I ask blessed Mary, ever virgin, all the angles and saints, and you,
my brothers and sisters, to pray for me to the Lord Our God.

Act of Contrition
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do
wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I
should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior
Jesus Christ suffered and died for us. In His name, my God, have
mercy. Amen.
-oOo-
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Opening Prayer
Lord Jesus, help me to be open to your closeness and presence as
I begin this journey to Calvary with you. Help me to find in your
Passion and Death the strength to take up my cross and follow you.
FIRST STATION: Jesus is condemned to death
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.
Leader: Jesus, you stand all alone before Pilate. Nobody speaks up
for you. Nobody helps defend you. You devoted your entire life to
helping others, listening to the smallest ones, caring for those who
were ignored by others. They don't seem to remember that, as they
prepare to put you to death.
As a child, sometimes I feel alone. Sometimes I feel that others
don't stand up for me and defend me when I am afraid. Sometimes I
don't feel like I am treated fairly, especially if I am scolded or corrected.
As an adult, sometimes I feel abandoned and afraid as well.
Sometimes I too, feel like I am treated unfairly or blamed for things
unfairly. I have a hard time when people criticize me at home or at
work.
Help me be grateful for what you did for me. Help me to accept
criticism and unfairness as you did, and not complain. Help me pray
for those who have hurt me.
My Jesus, often have I signed The death warrant by my sins;
save me by your death from that eternal death which I have so often
deserved.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
SECOND STATION: Jesus carries His cross
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.
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Leader: Jesus, as you accepted your cross, you knew you would
carry it to your death on Calvary. You knew it wouldn't be easy, but
you accepted it and carried it just the same.
As a child, sometimes I don't like the problems that come my
way. Sometimes I try to get others to take care of them or solve
them for me. Sometimes I become upset and crabby when I'm asked
to do even the smallest thing to help others.
As an adult I sometimes feel like I'm not appreciated. Sometimes
I feel as if I accept more responsibility than I need to. I can feel
sorry for myself, even though the crosses others carry are much larger than my own. In my self-pity, I don't reach out to help.
My Jesus, Who by Your own will did take on Thee the most
heavy cross I made for Thee by my sins, oh, make me feel their
heavy weight, and weep for them ever while I live.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
THIRD STATION: Jesus falls the first time
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, the cross you have been carrying is very heavy. You
are becoming weak and almost ready to faint, and you fall down.
Nobody seems to want to help you. The soldiers are interested in
getting home, so they yell at you and try to get you up and moving
again.
As a child, sometimes I start to do something, but then get tired
of it. I hurry to get finished and sometimes don't do my work well.
Sometimes I don't pay attention to what I should be doing. When
things get hard for me, sometimes I give up.
As an adult, I sometimes put things off. I give up too easily, and
sometimes don't do my work as well as I know I can.
My Jesus, the heavy burden of my sins is on Thee, and bears
Thee down beneath the cross. I loathe them, I detest them; I call on
Thee to pardon them; may Your grace aid me never more to commit
them.
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Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
FOURTH STATION: Jesus meets his mother
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, you feel so alone with all those people yelling and
screaming at you. You don't like the words they are saying about
you, and you look for a friendly face in the crowd. You see your
mother. She can't make the hurting stop, but it helps to see that she
is on your side, that she is suffering with you. She does understand
and care.
As a child, sometimes I feel like too many things are going on.
Sometimes other kids pick on me and call me names. I need to look
around me for a friendly face, and for the help I need. I need to
share my troubles with those who truly care about me.
As an adult I sometimes feel overwhelmed by many things. Life
is so competitive, and I worry so much about my future and those
who have some control over it. I need to remember that being an
adult does not mean having to solve every problem all by myself. I
need to look around me for a friendly face, for the help I need.
Jesus most suffering, Mary Mother most sorrowful, if, by my
sins, I caused you pain and anguish in the past, by God's assisting
grace it shall be so no more; rather be you my love henceforth till
death.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
FIFTH STATION
Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
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All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, the soldiers are becoming impatient. This is taking
longer than they wanted it to. They are afraid you won't make it to
the hill where you will be crucified. As you grow weaker, they grab
a man out of the crowd and make him help carry your cross. He was
just watching what was happening, but all of a sudden he is helping
you carry your cross.
As a child, sometimes I see people who need my help. Sometimes I pretend not to hear when my parents call me. I disappear
when I know others could use my help.
As an adult, sometimes I try to do as little as I can and still get
by. Others might need my help, but I ignore their needs. Even when
I'm asked to help, I sometimes claim to be too busy.
My Jesus, blest, thrice blest was he who aided Thee to bear the
cross. Blest too shall I be if I aid Thee to bear the cross, by patiently
bowing my neck to the crosses You shall send me during life. My
Jesus, give me grace to do so.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
SIXTH STATION: Veronica wipes the face of Jesus
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, suddenly a woman comes out of the crowd. Her
name is Veronica. You can see how she cares for you as she takes a
cloth and begins to wipe the blood and sweat from your face. She
can't do much, but she offers what little help she can.
As a child, sometimes I know someone could use a little help and
understanding. They may be picked on or teased by others, or just
sad or lonely. Sometimes I feel bad that others don't step in to help,
but I don't help either.
As an adult, I notice the needs around me. Sometimes my own
family members crave my attention, and I don't even seem to notice.
Sometimes a co-worker, friend, or family member could use help or
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understanding, but I don't reach out to help lest I be criticized, or
that they demand more of me than I'd like to give.
My tender Jesus, Who did deign to print Your sacred face upon
the cloth with which Veronica wiped the sweat from off Your brow,
print in my soul deep, I pray Thee, the lasting memory of Your bitter pains.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
SEVENTH STATION: Jesus falls the second time
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: This is the second time you have fallen on the road. As the
cross grows heavier and heavier it becomes more difficult to get up.
But you continue to struggle and try until you're up and walking
again. You don't give up.
As a child, sometimes things get me down. Others seem to find
things easier to do or to learn. Each time I fail, I find it harder to
keep trying.
As an adult, sometimes I think I should know more than I do. I
become impatient with myself and find it hard to believe in myself
when I fail. It is easy to despair over small things, and sometimes I
do.
Help me when things seem difficult for me. Even when it's hard,
help me get up and keep trying as you did. Help me do my best
without comparing myself with others.
My Jesus, often have I sinned and often, by sin, beaten Thee to
the ground beneath the cross. Help me to use the efficacious means
of grace that I may never fall again.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
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All: Amen.
EIGHTH STATION: Jesus meets the women of Jerusalem
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, as you carry your cross you see a group of women
along the road. As you pass by you see they are sad. You stop to
spend a moment with them, to offer them some encouragement. Although you are have been abandoned by your friends and are in
pain, you stop and try to help them.
As a child, sometimes I think a lot about myself. I think about
what I want and would like people to spend their lives pleasing me.
As an adult, sometimes I act like a child. I become so absorbed in
myself and what I'd like that I forget about the needs of others. I
take them for granted, and often ignore their needs.
Help me think more about others. Help me remember that others
have problems, too. Help me respond to them even when I'm busy
or preoccupied with my own problems.
My Jesus, Who did comfort the pious women of Jerusalem who
wept to see Thee bruised and torn, comfort my soul with Your tender pity, for in Your pity lies my trust. May my heart ever answer
Yours.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
NINTH STATION: Jesus falls a third time
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.
Leader: Jesus, your journey has been long. You fall again, beneath
your cross. You know your journey is coming to an end. You struggle
and struggle. You get up and keep going.
As a child, sometimes I fail time and time again. I find it hard to get
along with my sisters and brothers, sometimes I'm not honest, and
sometimes I'm lazy. I'm tempted to stop trying. It's just too hard sometimes.
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As an adult, I often feel I should have conquered my weaknesses by
now. I become discouraged when I'm confronted by the same problems
over and over again. Sometimes I get weary. When I have health problems, I can become discouraged and depressed.
Help me think of the cross you carried. Help me continue to hope
that I can make the changes in my life I need to. You didn't give up. I
can have the strength to get up again as well.
My Jesus, by all the bitter woes You did endure when for the third
time the heavy cross bowed Thee to the earth, never, I beseech Thee,
let me fall again into sin. Ah, my Jesus, rather let me die than ever offend Thee again.

Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
TENTH STATION: Jesus clothes are taken away
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: The soldiers notice you have something of value. They remove your cloak and throw dice for it. Your wounds are torn open
once again. Some of the people in the crowd make fun of you. They
tease you and challenge you to perform a miracle for them to see.
They're not aware that you'll perform the greatest miracle of all!
As a child, sometimes I'm tempted to repeat stories I know are
unclean and disrespectful. I sometimes try to act grown up by using
crude and bad words.
As an adult, sometimes I repeat stories that are disrespectful of
others. I can entertain thoughts that are not clean. Sometimes I give
the young people around me a bad example to follow.
Help me to keep myself pure and clean. Help me say things that
build up the people around me. Help me overcome worldly desires
that I may become more like Jesus. Help me set a good example for
others to follow.
My Jesus, stripped of Your garments and drenched with gall,
strip me of love for things of earth, and make me loathe all that savors of the world and sin.
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Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
ELEVENTH STATION: Jesus is nailed to the cross
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: You are stretched out on the cross you have carried so far.
The soldiers take big nails and drive them into your hands and feet.
You feel abandoned by the people you loved so much. People seem
to have gone mad. You have done nothing but good, yet they drive
nails through your hands and feet.
As a child, sometimes I hurt others. Sometimes I join with
friends and decide not to like another. We gang up against another
and cause them hurt and pain. Sometimes I say or do hurtful things
to my brothers and sisters. I can wonder what they'd think about
themselves if they believed everything I told them about themselves.
As and adult, sometimes I discriminate against others. Even
without thinking, I judge others because of their color, intelligence,
income level or name. I forget that I am to live as a brother or sister
to all people. Sometimes I use harsh words when I speak to my children and family members. I can find it easy to look for something
that isn't very important and make it very important.
Help me look again at the people around me. Help me see the
hurt and pain I have caused in others. Be with me to help me make
amends for the harm I have done.
My Jesus, by Your agony when the cruel nails pierced Your tender hands and feet and fixed them to the cross, make me crucify my
flesh by Christian penance.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.

Stations of the Cross

397

TWELFTH STATION: Jesus dies on the cross
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: As Jesus hung on the cross, he forgave the soldiers who
had crucified him, and prayed for his mother and friends. Jesus
wanted all of us to be able to live forever with God, so he gave all
he had for us.
As a child, sometimes I hold a grudge on others who have hurt
me instead of forgiving them, not realizing that I too may hurt others through my words or deeds and would like to be forgiven.
As an adult, sometimes it is not easy to forgive others as you forgave the soldiers. In our daily struggles we find it easier to ignore
and ridicule those who have hurt us.
Jesus, let me take a few moments now to consider your love for
me. Help me thank you for your willingness to go to your death for
me. Help me express my love for you!
My Jesus, three hours did You hang in agony, and then die for
me; let me die before I sin, and if I live, live for Your love and faithful service.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
THIRTEENTH STATION
The body of Jesus is taken down from the cross
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, how brutally you were put to death. How gently
your are taken from the cross. Your suffering and pain are ended,
and you are put in the lap of your mother. The dirt and blood are
wiped away. You are treated with love.
As a child, sometimes I treat others better when they're sad or in
pain. When somebody dies, I become very gentle and kind. I notice
the good and kind things people say about those who have died.
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As an adult, I seem to be kinder when someone dies. If only I
could learn to see the good things about them while they were alive.
If only I would tell those around me how much I love them, while I
still have the opportunity to do so.
Help me look for the good in those around me, especially those I
love the most. Help me live this day as if it were the last. Help me
become a more gentle and loving person through my greater appreciation for those around me.
O Mary, Mother most sorrowful, the sword of grief pierced your
soul when you did see Jesus lying lifeless on your bosom; obtain for
me hatred of sin because sin slew your Son and wounded your own
heart, and grace to live a Christian life and save my soul.
Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
FOURTEENTH STATION
Jesus is laid in the tomb
Leader: We adore you, Lord Jesus, and we praise you.
All: Because by your holy cross, you have redeemed the world.

Leader: Jesus, your body is prepared for burial. Joseph gave you
his own tomb. He laid your body there and rolled a large stone in
front of it, then went home. What a sad day it has been for so many
people.
As a child, sometimes I try to keep everything for myself. I find
it hard to share my things with my brothers or sisters and with my
friends.
As an adult, I can be selfish too. I can accumulate things and
keep them for myself. I try to make sure I have what I want before I
share what I have with anybody else.
Help me think of Joseph of Arimathea, who risked his own life
as he accepted Jesus' body for burial. Help me think of how Joseph
loved Jesus so much that he gave him his own tomb.
My Jesus, beside Your body in the tomb I too, would lie dead;
but if I live, let it be for Thee, so as one day to enjoy with Thee in
heaven the fruits of Your passion and Your bitter death.
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Our Father …, Hail Mary …
Leader: Jesus Christ Crucified.
All: Have mercy on Us.
Leader: May the souls of the faithful departed, through the mercy
of God, Rest in peace.
All: Amen.
CLOSING PRAYER
Leader: My Jesus, I have traveled Your Way of the cross. It seems
so real and I feel so ashamed. I complain of my sufferings and find
obedience to the Father's Will difficult. My Mind bogged down by
the poverty, sickness, starvation, greed and hatred in the world.
There are many innocent people who suffer so unjustly. There are
those born with physical and mental defects. Do we understand that
You continue to carry Your cross in the minds and bodies of each
human being?
Help me to see the Father's Will in every incident of my daily
life. This is what You did - you saw the Father's Will in Your persecutors, Your enemies and your pain.
You saw a beauty in the Cross and embraced it as a desired treasure. My worldly mind is dulled by injustice and suffering and I lose
sight of the glory that is to come. Help me to trust the Father and to
realize that there is something great behind the most insignificant
suffering. There is Someone lifting my cross to fit my shoulders –
there is Divine Wisdom in all the petty annoyances that irk my soul
every day.
Teach me the lessons contained in my Cross, the wisdom of its
necessity, the beauty of its variety and the fortitude that accompanies even the smallest cross.
Mary, My Mother, obtain for me the grace to be Jesus to my
neighbor and to see my neighbor in Jesus. Amen.

Act of Contrition
All: O my God, my Redeemer, behold me here at Your feet. From
the bottom of my heart I am sorry for all my sins, because by them I
have offended Thee, who art infinitely good. I will die rather than
offend thee again.

-oOo-
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SACRAMENTS OF INITIATION
BAPTISM, CHRISMATION, HOLY EUCHARIST
(The ceremony begins at the main door of the church. The godparents and others come with the child, and stand in front of the door.
Oil used for previous baptism shall be kept at the entrance.
Chrism, oil for baptism, water, candle, lighter, crown, white garment, and towel shall be kept at the baptismal font. Get the baptismal name of the child).
(If Holy Mass is included sing the following)
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.
OR MALAYALAM 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: Glory to God in the highest.
ALL: Amen.
CEL: Peace and hope to people on earth, always and forever.
ALL: Amen.
OR MALAYALAM SONG

കാർമി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർ

ിൽ / സർേവശനു

യ്നു ശാ

തിഗീതം.

ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ

ക്കും.
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CEL: Our Father in heaven
ALL: Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy 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 the evil one. 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.
CEL: Lord God, admit this child, Your servant, to the fold of
Your sheep and enlighten him (her) with Your grace. Being reborn by water and the Holy Spirit may this child become worthy
to call You "Father". Strengthen us, who are weak, so that we
may administer this sacrament worthily. The Father, the Son and
the Holy Spirit, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
Psalm 42
CEL: As the deer longs for flowing streams,
so my soul longs for you, O God.
"Unless one is born of water and the Spirit
he cannot enter the kingdom of God".
ALL: My soul thirsts for God, for the living God.
When shall I come and behold the face of God?
CEL: Why are you cast down, O my soul,
And why are you disquieted within me?
Hope in God; for I shall again praise Him,
My help and my God.
ALL: My soul is cast down within me,
Therefore I remember thee.
From the land of Jordan and of Hermon,
From Mount Mizar.
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CEL: By day the Lord commands his steadfast love;
and at night his song is with me,
a prayer to the God of my life.
ALL: Why are you cast down, O my soul,
and why are you disquieted within me?
Hope in God; for I shall again praise Him,
My help and my God.
CEL: Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit.
ALL: From eternity and forever. Amen.
CEL: "Unless one is born of water and the Spirit
He cannot enter the kingdom of God."
SER: Let us pray. Peace be with us.
The celebrant, extending his right hand over the head of the
child, and with the palm downwards, says the following
prayer:
CEL: Lord, You who said: "Ask and it will be given to you;
seek and you will find; knock and it will be opened to you", fulfill this gracious promise in this servant. You have given Your
gift not only to the wise and to the intelligent, but also to children. Your mercy has led this child to the waters of baptism. You
have enabled him (her) to a new life by a spiritual birth. May this
servant, who now becomes a member of Your mystical body,
grow bodily and spiritually by the reception of the sacraments.
Together with this child, we thank you for the gift given to this
servant. Now and always + and for-ever. (blesses the child)
ALL: Amen.
The celebrant asks the ,following questions and the godparents answer for the child:
CEL: Do you desire to be freed from the slavery of Satan?
ANS: I do.
CEL: Do you abandon sin and the ways of sin?
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ANS: I do.
CEL: Do you accept Jesus Christ as your Savior?
ANS: I do.
First Anointing
The first anointing is done with the blessed oil of the previous
baptism.
CEL: (Anoints the forehead of the child with the oil). In the
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ……
(name) is anointed with the holy oil.
ALL: Amen.
All go in procession to the Bema. The following psalm is
sung during the procession.
സ ീർ നം 84
ൈസനയ് ൾ തൻ കർ ാേവ / eത്ര വിശി ം നിൻ േഗഹം
നിൻ തിരുസ ിധി േചരാനായ് / ആ ാെവ ം േകഴു .
ജീവി വനാം ൈദവ ിൻ / aപദാനാമൃത ഗാന ൾ
മാമക ചി വും eൻ നാവും / േമാദെമാേടവം പാടു .
ൈസനയ് ൽ തൻ രാജാവാം / ൈദവ ിൽ ബലിപീഠ ിൽ
കുരുകിൽ - മീവൽ പക്ഷികളും / സേ തം കെ
.
SER: Let us pray. Peace be with us.
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.
HYMN OF RESURRECTION
Celebrant and servers face the Altar. Sanctuary veil is drawn.
Server incenses.

404

Sacraments of Initiation

CHOIR & ALL: Lord of all, we praise You. Jesus Christ, we
glorify You. For You are the one who raises our bodies, and
saves our souls.
OR 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 …
OR MALAYALAM SONG

ALL: സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

————————————
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.
ALL: Amen.
SER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God.
ALL: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have
mercy on us.
OR SONG
SER: Lift up your voices and sing aloud
Let us all sing His praise
Bless the Lord / Bless the Lord eternal.
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ALL: Holy Lord of all / 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 Lord of all …
From eternity and forever Amen.
Holy Lord of all …
OR MALAYALAM SONG

SER: ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, / സർവരുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, / സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ.
ALL: പരിപാവനനാം സർേവശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
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 nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all,
forever.
ALL: Amen.
CEL: O Lord, sovereign, knowing everything. You are the
source of every grace / and blessing for all in Your household.
We beseech You to look upon us, bless us, and show us mercy in
accordance with Your nature! The Father, the Son, and the Holy
Spirit, Lord of all forever.
ALL: Amen.
READING
READER: Brothers and sisters, a reading from the letter of St.
Paul to the …... (Romans 6:3-11 / Galatians 3:26-29)
READER: (Bowing to the celebrant) Bless me, my Lord.
CEL: May Christ + bless you.
All sit. A server stands near the reader with a lit candle.
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At the end of the reading.
ALL: Praise be to the Lord, our God.
The celebrant takes the Gospel and goes to the Bema in procession, accompanied by two bearers of candles and incense.
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.
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.
OR MALAYALAM SONG

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.
SER: (At the end of the pre-gospel hymn) Let us stand and listen
attentively to the Holy Gospel.
CEL: (Blesses using the Bible). Peace (+) be with you.
ALL: With you and with your spirit.
CEL: The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed
by St. … (John 3:1-8 / Mathew 3:13-17).
ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
(At the end of the reading)
ALL: Glory to You, Christ, our Lord.
HOMILY
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KAROZUTHA
SER: Offering to the Lord this child, now becoming a son
(daughter) of God through baptism, let us pray saying: "Lord,
have mercy us."
ALL: Lord, have mercy on us. (Repeat for every prayer)
SER: Lord, You who said that we will not enter the kingdom of
God without being born again by water and Spirit, give this child
the grace to become a son (daughter) of God by rebirth through
baptism, we pray:
SER: Lord, You who received baptism in the river Jordan and
showed us the example of humility, give this servant the grace to
live, doing Your will, we pray:
SER: Lord, You who died, was buried, and rose up gloriously for
us, bless this child, dead to sin and come to a new life, we pray:
SER: That this child, desirous of being the temple of the Holy
Spirit, be led along the path of holiness, we pray:
SER: That this child, called to be a member of the Church, be
adorned with all spiritual and earthly blessings, we pray:
SER: That the parents and godparents of this child be blessed to
raise him (her) ) as the hope of the parents, light of the family,
and a good citizen of the country, we pray:
SER: For the well being of 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 their fellow-ministers, we pray:
SER: Let us commend ourselves and one another / to the Father,
the Son, and the Holy Spirit.
ALL: Lord, Our God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord, You who have asked us to preach to all nations,
making disciples of them and baptizing them, help us obey Your
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command. May the Church, You have commissioned to build the
Kingdom of God on earth, be blessed to fulfill Your will through
us. May Your salvific day, on which the whole humankind is
united and assembled under one shepherd and one sheepfold,
come soon. Let this sacrament we administer be, by the power of
the Holy Spirit, the door to eternal life for the child. Lord of all,
forever.
ALL: Amen.
SER: Bless us, O Lord. Brothers and sisters, bow your heads for
the imposition of hands and receive the blessing.
CEL: Lord 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.
Merciful God, bless us. Grant that all of us, as one body, may
properly please You throughout our lives, by works of justice
that reconcile us with You. Make us worthy to offer You neverending praise, homage, thanksgiving, and adoration. The Father,
the Son, and the Holy Spirit, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
Profession of Faith
CEL: We believe in One God, the Father Almighty,
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 man, and was conceived and born of the Virgin Mary.
He suffered 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 Fa-
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ther. 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 everlasting. Amen.
All go to the baptistery in procession.
During the procession sing the following hymn.
വാ ി ാടാം കർ
സീമാതീത മഹ

ാവിൻ / പാവനമാകും തിരുനാമം
വ്ം നാം / സാദരെമ ം കീർ ിക്കാം.

പാതെയാരുക്കാനാഗതനാം / േയാഹ ാനിൽ നി ീേശാ
േയാർ ാൻ നദിയിൽ വിനയേമാെട / മാേ ാദീസാ ൈകെക്കാ

.

ാന ാന ജല ാേല / നിർ ലരാക്കുക ǌ െള നീ
നിതയ്ം ൈദവിക തിരുനാമം / മഹിമയണി
വിള െ .
After reaching the baptistery
SER: Dear brothers and sisters, the celebrant starts praying for
himself / in preparation for administering holy baptism / that
gives the divine life. Standing in reverence and diligence, let us
now pray in silence.
CEL: Lord, You who seek out the lost and gather up the scattered, have chosen this humble servant for priestly ministry in
Your Church. Fulfilling all righteousness you received baptism
from John the Baptist from Jordan, and also appointed the apostles to administer the same. Grant me the grace to administer this
sacrament in a worthy manner, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
Blessing the Oil and Water
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.
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Blessing the Oil
CEL: Lord God, may Your Holy Spirit come down and bless
this oil and dwell in it. May this oil, for the administration of
baptism, the symbol of Christ's suffering and resurrection, be
sanctified + in the name of Your adorable Trinity. Let this oil of
anointing be a sign of life for us. By this baptism accomplished
through Jesus Christ, Your Son and our Savior, may we have the
fullness of sanctity, the bliss of the heavenly kingdom, and a
share in Christ's priesthood. We offer praise, honor, worship and
thanksgiving to You and to Your beloved Son, and to the Holy
Spirit. Now, + always and forever.
ALL: Amen.
The celebrant dipping his thumb in the holy Myron makes the
sign of the cross in the oil saying:
CEL: Signed, sanctified and mingled with the holy Myron, this
oil becomes the sign of immortality in the baptism for the forgiveness of sins. In the name of the Father and of the Son + and
of the Holy Spirit.
ALL: Amen.
Blessing the Water
CEL: Lord God, may the Holy Spirit, who descended on Jesus
when He received baptism in the Jordan, and who renews the human nature, come down on this water and dwell in it. Those who
are baptized in this water may attain salvation. Purified in body
and soul, may we be found worthy to offer praise, honor and
thanksgiving. Now, always + and forever.
ALL: Amen.
The celebrant makes the sign of the cross in the water saying:
CEL: To be the new womb of spiritual birth through the baptism
of forgiveness of sins, this water is blessed and mingled with the
holy oil. In the name of the Father and of the Son + and of the
Holy Spirit.
ALL: Amen.
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The celebrant dips his finger in Myron and makes the sign of
the cross in the water.
Anointing
CEL: ….. (Name of the child) is anointed with the holy oil in the
name of the Father and of the Son + and of the Holy Spirit.
ALL: Amen.
Dipping the thumb in the oil the celebrant anoints the chest
of the child.
Baptizing
Pouring the water over the head thrice in the form of the
cross.
CEL: … (Name) is baptized in the name of the Father +
ALL: Amen.
CEL: and of the Son +
ALL: Amen.
CEL: and f the Holy Spirit +
ALL: Amen.
Giving the White Dress
CEL: May our Lord Jesus Christ adorn you with the robe of
sanctity and help you to a life of innocence. (The celebrant puts
the white dress on the child).
ALL: Amen.
Giving the Lighted Candle
CEL: May Christ, the light of the world, be your beacon all
the way.
The celebrant gives the child the lighted candle.
ALL: Amen.
Karozutha in preparation for the sacrament of Chrismation.
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SER: For this servant, who has become child of God in baptism
and is awaiting the gifts of the Holy Spirit, let us pray: "Lord,
hear our prayer".
ALL: Lord, hear our prayer. (Repeat for every prayer)
SER: That You send Your Spirit on this servant, as You did to
Your disciples lost in prayer in Sehion Banquet Hall, we pray:
SER: That, filled with Your Holy Spirit, he (she) may be braced
up to live a life of holiness, and rooted in faith, he ( she) may glorify You always, we pray:
SER: That the parents, teachers and benefactors, who raise him
(her) up in Christian faith, be infused with Your Spirit, we pray:
SER: Let us commend one another and ourselves to the Father,
the Son and the Holy Spirit.
ALL: Lord God, we commend ourselves to You.
CEL: Lord, Almighty God, we humbly pray You. Fill this child
with Your Spirit. May he (she) grow up to the plenitude of Christian life. May he (she) be strengthened not to forget You in prosperity, and to seek You out in adversity. Bless him (her) to bear
strong witness to You in life, and, then after death, to find the
bliss of eternal happiness. Father, Son and Holy Spirit, forever.
ALL: Amen.
The celebrant asks:
CEL: Being filled with the Holy Spirit and confirmed in faith,
do you desire to witness to Christ?
ANS: Yes, I do
CEL: May God bless you.
All together sing the Hymn to the Holy Spirit.
പരിശു ാ ാേവ, നീെയഴു
ി / വരണേമ eെ ഹൃദയ ിൽ
ദിവയ്ദാന ൾ ചി ിെയ
ിൽ / ൈദവേ ഹം നിറയ്ക്കേണ.
സവ്ർ വാതിൽ തുറ

ഭൂമിയിൽ / നിർഗളിക്കും പ്രകാശേമ - സവ്ർ ...
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a കാരവിരി മാ ിടും / ച േമറു ദീപേമ
േകഴുമാ ാവിലാശ വീശു / േമാഹന ദിവയ്ഗാനേമ.
പരിശു ാ ാേവ ...
SER: Dear brothers and sisters, the celebrant begins to sign this
child / with the plenitude of the grace of the Holy Spirit. In
preparation, he now prays for himself. Staying devout and diligent, let us pray in silence.
CEL: Lord, Almighty God, we thank You for the infinite mercy
by which You sent the Holy Spirit upon the apostles and
strengthened them. You shower the Church with the gift of the
Holy Spirit, through the imposition of hands by the apostles and
their successors. Make me, O Lord, your humble servant, worthy
to administer this gift to the child. Father, Son and Holy Spirit,
forever.
ALL: Amen.
Imposition of Hands
The celebrant, extending both his hands and placing them,
palm downwards, on the candidate, says:
CEL: God our Father, You have granted us, through baptism,
new birth, membership in the Mystical Body of Christ, and title
to eternal life. Sign this servant with the promised Spirit and give
him (her) the spirit of filiation that he (she) may call You
"Abba", Father. Empower him (her), being filled with the divine
Spirit, through the imposition of hands, to live as a brave soldier,
bearing witness to the Gospel, and as a loyal servant of the
Church. May he (she) be filled with Your Spirit's fruits of love,
peace, happiness, patience, kindness, goodness, fidelity, meekness and self-control. By Your grace, may he (she) be blessed to
live a life undefiled. We offer praise, honor, and worship to You,
to Your beloved Son, and to the Holy Spirit. + Now, always, and
forever (Blesses the candidate).
ALL: Amen.
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Anointing
The celebrant after dipping his thumb in Myron and recites
the following formula anoints the candidate on his (her) forehead in the form of the cross.
CEL: ….. (Name), having been baptized, is now perfected and
confirmed. In the name of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit.
ALL: Amen.
After anointing, the celebrant recites the following prayer:
CEL: Lord God, may the life-giving sign and the fullness of the
grace of the Holy Spirit that he (she) has received, the new life
he (she) has begun, and the amour of justice he (she) is wearing,
shield him (her) from the enemy's harm. May he (she) be blessed
to exude the divine fragrance of Christ in his (her) life.
ALL: Amen.
Crowning the Child
CEL: In the name of the Father and of the Son and of the Holy
Spirit ….. (Name) is adorned with the crown of life as the sign of
spiritual joy and eternal bliss. (The celebrant crowns the candidate).
All go in procession to the entrance of the sanctuary. Sing the
following hymn during the procession.
േയാർ ാൻ നദിയിൽ ൈദവസുതൻ / മാേ ാദീസ മു േ ാൾ
വി ിൻ വാതിൽ തുറക്കു / വാ ി ാടം തിരുനാമം.
ൈദവ ിൻ പ്രിയപുത്രനിതാ / സംപ്രീതൻ ǌാനീസുതനിൽ
പാവനനാദം മുഖരിതമായ് / വാ ി ാടം തിരുനാമം.
പുതുജ
ിൻ ജീവജലം / ആ വിശു ി പകർ രുളും
േമഘപഥ ിൽ െവൺപ്രാവായ് / പാവനരൂപനിറ
.
Qurbana continues with offertory.
See page 432
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Concluding Prayers of Baptism
CEL: Lord God, You have washed up and purified this child in
the blood of Jesus, the divine Lamb, who takes away the sins of
the world. We thank You for having fulfilled in this servant our
Lord, Jesus Christ's promise of the Holy Spirit. We praise You
for having made this son (daughter) of Yours co-heir with Christ,
and rich in the grace of the Holy Spirit. Bless this servant that he
(she) may glorify You in truth and spirit. Father, Son and Holy
Spirit, Lord of all, forever.
ALL: Amen. Lord, bless us.
CEL: May the intercession of the Blessed Virgin Mary, St. Joseph, the holy Apostles, our Father St. Thomas, the Confessors,
Saints and all the Blessed in the Church, and of the Patron Saint
of our parish, assist this child. May the life of witness of the
saint, after whom this child is named, be his (her) model.
ALL: Amen.
CEL: Blessed be the God who has raised us, through baptism,
to the status of the children of God. May He help you to live as a
faithful son (daughter) of the Church. Having received the Holy
Spirit, may you become a daring mis-sionary, bearing witness to
the Gospel. Being supportive in dangers, consoling in sorrows
and helpful in trials, may He protect you until you reach the
heavenly bliss that eyes have not seen, ears have not heard and
the heart has not yet enjoyed. May God make you worthy to be
the hope of your parents, the light of your home, and an example
of service for the people. May He bless you all abun-dantly, who
have partaken in this sacred service. Now, always + and forever .
ALL: Amen.
നിതയ്സഹായ മാേത (ഗാനം)
നിതയ്സഹായമാേത, പ്രാർ ിക്കാ ǌ ൾക്കായ് നീ
നിൻ മക്കൾ ǌ ൾക്കായ് നീ, പ്രാർ ിക്ക േ ഹനാേഥ.
നീറു മാനസ ൾ, ആയിര-മായിര ൾ
ക ീരിൻ താഴ്വരയിൽ, നി ിതാ േകഴു േ .
േകൾക്കേണ േരാദന ൾ, നല്കേണ നൽവര ൾ
നിൻ ദിവയ് സൂനുവി ൽ, േചർക്കേണ മക്കേള നീ.
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KNANAYA BETROTHAL
(The couples and uncles from each side gather in front of the
altar along with other relatives and friends. The priest addresses them in the following or similar words).
CEL: Betrothal is an expression of the free will of the couples
before the church to enter into marriage. One paternal uncle from
each side stands as witness to this and both shake hands before
the holy altar as a symbol of their agreement. The uncles participate in the responsibility of getting their brother’s child married.
They assure that the marriage will be conducted on a particular
date in a particular manner. This is also an expression of the new
relation that is to be originated not between two persons alone
but also of two families.
As we gather here to witness this mutual agreement of these
young people and their families, let us pray that God who has
invited them to married life for mutual love and to take part in his
creation, help them to keep their promise. Let us start this service with the Knanaya traditional prayer song remembering the
founder of our church, St. Thomas the Apostle.

(കാർ ികനും സമുഹവും oരുമി ്)
മാർേ ാ ൻ് ന യാെലാ തുട
/ ന ായ് വരണേമ i
u മനായ മിശിഹാ തിരുവു ം / uൈ eഴു ൾക േവണം.

്.

കാരണമായവെരലല്ാരും കൂടീ ് / ന വരു ി േരണം.
ആലാഹാ നായനും a ൻ മിശിഹായും / കൂെട തുണയ്ക്കയിവർക്ക്.
CEL: Glory to God in the highest.
ALL: Amen.
CEL: Peace and hope to people on earth, always and forever.
ALL: Amen.
CEL: Our Father in heaven
ALL: Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy 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
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those who offended us. Do not let us fall into temptation, but deliver us from the evil one. 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.
CEL: God of Abraham, Isaac, and Jacob, we adore you and glorify you because you had blessed and made prosperous the married life of our forefathers beginning with Abraham. Have mercy
on these young people ….. and ….. (names) who are going to
make their formal promise for their wedding. Fill their lives with
your love and help them to keep their promises. God you know
our intentions. Please send your Holy Spirit on them so that they
make right decisions according to your teachings. Help them to
prepare for a blessed married life. God the Father, the Son, and
the Holy Spirit.
ALL: Amen.
ALL: Lord of all, we praise You. Jesus Christ, we glorify You.
For You are the one who raises our bodies, and saves our souls.
OR MALAYALAM SONG

ALL: സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

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.
ALL: Amen.
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SER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God.
ALL: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have
mercy on us.
OR MALAYALAM SONG

SER: ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, / സർവരുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, / സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ.
ALL: പരിപാവനനാം സർേവശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
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 nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all,
forever.
ALL: Amen.
READING
READER: Brothers and sisters, be seated and listen attentively.
A reading from the book of Tobith. (4: 12-13) / Hebrews 8:7-10
READER: (Bowing to the celebrant) Bless me, my Lord.
CEL: May God + bless you.
READER: “Be on your guard, son, against every form of immorality, and above all, marry a woman of lineage of your forefathers. Do not marry a stranger who is not of your father’s tribe,
because we are sons of the prophets. My boy, keep in mind
Noah, Abraham, Isaac, and Jacob, our fathers from of old; all of
them took wives from among their own kinsmen and were
blessed in their children. Remember that their posterity shall inherit the land. Therefore, my son, love your kinsmen. Do not be
so proud-hearted toward your kinsmen, the sons and daughters of
your people, as to refuse to take a wife for yourself from among
them. For in such arrogance there is ruin and great disorder. Like-
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wise, in worthlessness there is decay and dire poverty, for worthlessness is the mother of famine.
ALL: Praise be to the Lord, our God.
CEL: Good Lord, we praise your providence through your forefathers. Make us grow respecting our elders. Let your providence
guide us as you had guided our forefathers. May the Lord who
has been faithful in his covenant, fill the hearts of these young
people and their families with His eternal law of love.
ALL: Lord, we are your people and you are our God. Please hear
our prayers.
MALAYALAM SONG

ഹാേലലൂയാ പാടീടുേ

ൻ, ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.

നേലല്ാരാശയെമൻമനതാരിൽ, / വ
രാജാവിൻ തിരുമു ിൽ കീർ

നിറ

തുളു ീടു

ന / മധുവായ് ǌാനെതാഴുക്കീടെ .

ഏ മനുഗ്രഹപൂരിതനാം കവി / തൻ തൂലികേപാെലൻ നാവിേ ാൾ.
താതനുമതുേപാൽ സുതനും / പരിശു ാ
ആദിമുതൽേക്കയി
ഹാേലലൂയാ പാടീടുേ

ാവിനും

തിയുയരെ .

ം നിതയ്വു- / മായി ഭവി ീടെ ആേ ൻ.
ൻ, ഹാേലലൂയാ ഹാേലലൂയാ.

SER: (At the end of the pre-gospel hymn) Let us stand and listen
attentively to the Holy Gospel.
CEL: (Blesses using the Bible). Peace (+) be with you.
ALL: With you and with your spirit.
CEL: The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed
by St. Mathew (1:18-25).
ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
(At the end of the reading)
ALL: Glory to You, Christ, our Lord.
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KAROZUTHA
SER: Let us all stand with devotion and attentiveness and pray to
God to have mercy on us.
ALL: Lord, have mercy on us. (Repeat after every prayer)
SER: Bless these young people ….. and ….. who have come to
make the promise and others who are present here to witness this
happy event.
SER: We pray that the providence of God be with these young
people always to fulfill the promise that they make here today.
SER: We pray that the two families that establish a relationship
today grow in love and unity.
SER: We pray that you bless those who are present here to pray
for these young people.
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 bishops who lead us in the path of prayer; we pray:
CEL: All powerful God who strengthens the weak, bless these
people with the mind, willingness and favorable circumstances to
fulfill the wedding promises that they make today. May they be
able to prepare well for the sacrament of wedding that will unite
them according to your providence. Bless us to grow in mutual
love and unity, and to live a life proper to your followers.
ALL: Amen
MARRIAGE PROMISE
CEL: (To the bridegroom) …. (Name) do you promise to accept
(Name) as your wife according to the law of Christ and according
to the custom of the holy Church?
Bridegroom: Yes, I promise.
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CEL: (To the bride) ….. (Name) do you promise to accept
(Name) as your husband according to the law of Christ and according to the custom of the holy Church?
Bride: Yes, I promise.
BLESSING OF RING (IF ANY)
CEL: O Lord, Our God, bless + this ring, which this couple exchange as a symbol of their mutual promise for a married life in
love and fidelity. In the name of the Father and of the Son (+),
and of the Holy Spirit.
CON: Amen.
(Exchange of ring)
CEL: God who is faithful in his promise, your parents and who
are present here are witnesses to this wedding promise. May God
bless + you to fulfill the promise you have made.
ALL: Amen.
CEL: (To the uncles) As a symbol of this marriage promise,
hold your right hands mutually.
(While they do so, the celebrant blesses them).
CEL: God who makes contract with his people, who keeps his
covenant, and who helps to keep it, please confirm the promise
that your servants have made here. Bless ….. and ….. (names of
bridegroom and bride), their families, and relatives to keep up
the promise that they made in your presence. May your love and
providence be with them and who are present here. In the name
of the Father (+) and of the Son (the celebrant blesses the couple and sprinkles holy water over them) and of the Holy Spirit
forever.
ALL: Amen.
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HOLY MATRIMONY
General Instructions
1. There shall be a table near the Bema to keep the thali, manthrakodi (rings, rosaries and thali).
2. A lamp (Nilavilakku) or candle shall be kept ready for lighting
during the ceremony by the priest.
3. Catholic edition of Gospel shall be available at the sanctuary.
The bride, and the groom, accompanied by their relatives and
friends, enter the church through the main door and proceed to the
Bema. With the proper liturgical vestments on and flanked by the
servers, the celebrant proceeds to the Bema from the sacristy.
Meanwhile, the choir sings the opening hymn.

പ്രാരംഭഗീതം
ആദിയിലഖിേലശൻ, നരേന സൃ ി ;
aവെനാരു സഖിയു ായ്; aവെനാരു തുണയു
ആദിയിലഖിേലശൻ ...

ായ്.

വാനവർ സാക്ഷികളാം, പാവന മംഗലയ്ം
ആേദൻ വനികയിേല, ആദിമ ദ തിമാർ
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
iരുെമയയ്ലല്വരീ, ധരേമെലാരുനാളും
ഏകശരീരം േപാൽ, വാഴെണമ ാളും.
ആദിയിലഖിേലശൻ ...
When the procession reaches the Bema, the deacon receives
the Thali, Mandrakodi (rings, rosaries, thali, etc.) and places
them on the table.
Keeping the right and the left respectively, the bride and the
groom, flanked by two witnesses. stand in front of the Bema.
(If Holy Mass is included sing the following)
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.
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OR MALAYALAM 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: Glory to God in the highest.
ALL: Amen.
CEL: Peace and hope to people on earth, always and forever.
ALL: Amen.
OR MALAYALAM SONG

കാർമി: aതയ്ു

തമാം സവ്ർേലാക

സമൂഹം: ഭൂമിയിെല

ം മർ

ിൽ / സർേവശനു

യ്നു ശാ

തിഗീതം.

ി / പ്രതയ്ാശയുെമേ

ക്കും.

CEL: Our Father in heaven
ALL: Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy 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 the evil one. 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.
CEL: Lord God, You have called these servants / to be united in
holy matrimony / and to live in union of hearts. Graciously enrich
this bride and the groom / with Your heavenly gifts, and help
them form an ideal family / that observes Your commandments.
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Enable us, O Lord, / to administer this sacrament worthily / for
Your glory / and for the good of the whole human race. The Father, the Son and the Holy Spirit, / Lord of all, forever.
ALL: Amen
Psalm 45, 128
CEL: Hear, O daughter, consider, and incline your ear;
Forget your people / and your father's house.
(Canon) Rejoice, O Church, the spouse of our Savior,
God the Eternal has chosen you / as His spouse by love.
ALL: The princess is decked in her chamber
With gold-woven robes;
In many-colored robes she is led to the king,
Behind her the virgins, her companions, follow.
With joy and gladness they are led along
as they enter the palace of the king.
I will cause your name / to be celebrated in all generations.
Your wife will be like a fruitful vine / Within your house;
Your children will be like olive shoots / around your table.
Thus shall the man be blessed / who fears the Lord.
The Lord bless you from Zion. / All the days of your life.
Glory be to the Father and to the Son / and to the Holy Spirit.
From eternity and forever, Amen. / (Canon) Rejoice O Church,
the spouse of our Savior,
God the Eternal has chosen you / as His spouse by love.
SER: Let us pray. Peace be with us.
CEL: Lord 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.
(The celebrant lights the lamp or candle saying).
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CEL: May Christ who said: "I am the light of the world; He
who follows me / will not walk in darkness," / be our beacon all
the way.

(The groom and bride also lit the candle.)
HYMN OF RESURRECTION
Celebrant and servers face the Altar. Sanctuary veil is drawn.
Server incenses.
CHOIR & ALL: Lord of all, we praise You. Jesus Christ, we
glorify You. For You are the one who raises our bodies, and
saves our souls.
OR 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 …
OR MALAYALAM SONG

ALL: സർവാധിപനാം കർ ാേവ / നിെ
ഈേശാനാഥാ വിനയെമാെട / നിെ
മർതയ്നു നിതയ്മേഹാ തമാ / മു
aക്ഷയമവനുെട ആ ാവി- /

വണ ി നമിക്കു
നമി പുകഴ്
ാനം നീയരുളു
മരക്ഷയുേമകു

.

.

————————————
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.
ALL: Amen.

426

Holy Matrimony

SER: Brothers and sisters, raise your voices and glorify the living God.
ALL: Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have
mercy on us.
OR 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.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Holy Lord of all …
From eternity and forever Amen.
Holy Lord of all …
OR MALAYALAM SONG

SER: ശ മുയർ ി ാടിടുവിൻ, / സർവരുെമാ ായ് ാടിടുവിൻ
eെ
ം ജീവിക്കും, / സർേവശവ്രെന വാഴ് ിടുവിൻ.
ALL: പരിപാവനനാം സർേവശാ, / പരിപാവനനാം ബലവാേന
പരിപാവനനാം aമർതയ്േന, / നിൻകൃപ ǌ ൾേക്കകണേമ.
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 nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord of all,
forever.
ALL: Amen.
CEL: O Sovereign Lord, knowing everything, You are the
source of every grace and blessing / and the amazing provider for
all in Your household. We beseech You. Look upon us, / bless
us, and show us mercy in accordance with Your nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit, Lord of all forever.
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ALL: Amen.
READING
READER: Brothers and sisters, a reading from the letter of St.
Paul to the Ephesians. (Eph. 5:20-33 / 1 Peter 3:1-7).
READER: (Bowing to the celebrant) Bless me, my Lord.
CEL: May Christ + bless you.
(All sit. A server stands near the reader with a lit candle. At
the end of the reading)
ALL: Praise be to the Lord, our God.
The celebrant takes the Gospel and goes to the Bema in procession, accompanied by two bearers of candles and incense.
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.
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.
OR MALAYALAM SONG

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.
SER: Let us stand and listen attentively to the Holy Gospel.
CEL: (Blesses using the Gospel). Peace (+) be with you.
ALL: And with you and with your spirit.
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CEL: The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, proclaimed
by St. … (John 2:1-11 / Mathew 19:3-6 / Mark 10:2-9).
ALL: Glory to You Christ, Our Lord.
(At the end of the reading)
ALL: Glory to You, Christ, our Lord.
HOMILY
KAROZUTHA
(Bread and wine may be prepared at this time).
SER: In reverence and exultation, let us pray for this bride and
groom, to be united in holy matrimony, saying: "Lord, have
mercy on them."
ALL: Lord, have mercy on them. (Repeat after every prayer)
SER: O heavenly Bridegroom, who offered His life for His bride,
the Church, bless this couple to live a life of sacrifices in mutual
love and unity, we pray.
SER: O Christ, who invites all to the spiritual banquet of the
word of God, bless this couple to be partakers of the heavenly
Banquet, having lived an exemplary family life according to
Your precepts, we pray.
SER: O Christ, who taught the indissolubility of marriage, bless
this couple to live a happy married life of chastity and fidelity,
we pray.
SER: O Christ, who favored the bride and the groom / in the
marriage feast / at Cana with Your presence, bless this couple / to
live a life of prayer, trusting in Your help / and relishing Your
graceful presence, we pray.
SER: Let us commend one another and ourselves / to the Father, the Son, and the Holy Spirit, we beseech You.
CEL: Lord God, bless this bride and groom / to lead with success the married life / they begin in joy and hope. Fill them with
Your peace / and make them worthy / to obtain the everlasting
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crown / You have promised Your servants. Be gracious to the
parents and the dear ones / who raised this couple in Your love,
and bless all who participate in this sacred ceremony. Father, Son
and Holy Spirit, / Lord of all, forever.
ALL: Amen.
The witnesses come forward and stand beside the couple.
SER: Dear brothers and sisters, the bride and the groom / are going to be united / in the sacrament of holy matrimony. The celebrant prays for himself / that he may administer this sacrament
worthily. In reverence and attentiveness, let us now pray in silence.
CEL: O God, who, in the beginning, / blessed man with a life
partner, we praise Your eternal providence. Strengthen me, Your
servant, to administer worthily this sacrament / that binds this
bride and groom in love. Shower upon me Your abundant graces.
Father, Son and Holy Spirit, Lord of all, forever.
ALL: Amen.
THE NUPTIAL COVENANT
CEL: … (Name of the bridegroom) In compliance with the Law
of Christ / and in accord with the teachings of the Church, with
free will and full consent, / do you take … (Name of the bride),
as your wife?
Bridegroom: Yes, I do.
CEL: … (Name of the bride) In compliance with the Law of
Christ / and in accord with the teachings of the Church, / with
free will and full consent, do you take … (Name of the bridegroom) as your husband?
Bride: Yes, I do.
CEL: (To the witnesses) Are you witnesses to this?
Witnesses: Yes, we are.
CEL: (To the couple) As a symbol of this nuptial covenant, you
may now join your right hands.
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CEL: May the God of Abraham, Isaac and Jacob be with you.
May our Lord, Jesus Christ, / bind you in holy matrimony / to a
family life of love / and oneness of minds. In the name of the Father, and of the Son (+) (blesses the couple and sprinkles holy
water on the hands joined) and of the Holy Spirit, forever.
ALL: Amen.
BLESSING OF THALI
CEL: O Lord, You, by Your death on the cross, have earned the
Church as Your bride, bless + this thali that unites the bride and
the groom / in mutual trust and love. May this thali, the very
symbol of unity. bind them to indivisible love / and fullness of
fidelity. May the cross, embossed on it, give them strength to
bear cheerfully the sorrows of life, and to lead a life pleasing to
You. May this also be a symbol of their fidelity (sprinkles holy
water upon the thali).
ALL: Amen.
BLESSING THE RINGS
CEL: O Lord God, bless these rings the bride / and the groom
exchange / as symbol of their mutual love and fidelity. In the
name of the Father and of the Son+ and of the Holy Spirit
(sprinkles holy water upon the rings).
ALL: Amen.
BLESSING THE MANTHRAKODI
CEL: O, merciful Lord, who adorns the human soul / with the
enduring mantle of grace, bless + this manthrakodi. Help this
bride and groom / put You on through their mutual love and selfgiving. O Lord, who clothed the holy Church, Your bride, in the
mantle of glory, make this couple worthy to put on the robe of
glory in heaven after a life of sanctity on earth (sprinkles holy
water on the Manthrakodi).
ALL: Amen.
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The celebrant hands in the thali to the groom who ties it
around the bride’s neck.
If rings are there, the bride and groom exchange them on
each other’s fingers.
If rosaries are there, the celebrant gives them to the bride
and the groom.
Garlanding may be done at this time.
The celebrant gives the manthrakodi to the groom who either
spreads it on the bride’s head.
As the groom ties the Thali, the choir sings the following .
ഗാനം
പുതിയ കുടുംബ ിൻ, കതിരുകളുയരു .
തിരുസഭ വിജയ ിൽ, െതാടുകുറിയണിയു
പുതിയ കുടുംബ ...

.

aവനിയിലു തമാം, aംബര വീധികളും
ഏേദൻ വനികയിെല, ആദിമ ദ തിമാർ
പുതിയ കുടുംബ ...
നവദ തിമാേര, ഭാവുകമരുളു
മ ളവാണികളാൽ, മംഗളമണിയു .
പുതിയ കുടുംബ ...
The Matrimonial Pledge
The bride and the groom, place their right hands on the Gospel, and as the celebrant prompts the pledge, the couple repeats the words after him.
BRIDE AND BRIDEGROOM: We pledge, / by the holy Gospel, / to live in love and fidelity, / and with oneness of mind, /
in joy and sorrow, / in wealth and want, / in health and sickness, / from this day, / till the hour of our death. May the almighty God, / help us to live, / in accord with this promise.
SER: (To the couple) Brethren, bow your heads and receive the
blessing.
The bride and the groom bow their heads.
The celebrant extends his right hand over them, prays:
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CEL: May Almighty God bless you. May He enrich you / with
internal beauty / and the gifts of the Holy Spirit. May Christ, the
Head of the Church, be always your sovereign and protector.
May He be your friend in all your doings, and tone up your life
with all mental, physical and temporal well-being. May He help
you receive gladly the children God may deign to bless you with
and lead them in the path of holiness. And may He make you
worthy to offer Him praise, worship and thanksgiving forever.
ALL: Amen.
(If no Mass, go to page 450 for concluding prayers).
HYMN OF THE MYSTRIES
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 …
OR MALAYALAM SONG

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 ...
--------------------------------

WASHING OF THE HANDS
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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 forever.
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 / thanksgiving and adoration be Yours / now, always and forever.
ALL: Amen.
-------------------------------(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 celebrate 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.
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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 േ
രാജാവാം ൈദവം, നേ ാെടാെ
ം
യാേക്കാബിൻ ൈദവം, ന െട തുണെയ ം.

ക്കും

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.
(The celebrant bows down and says this prayer in a
low voice)
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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 purity. 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 almighty,
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
man, and was conceived / and born of the Virgin Mary. He suffered 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 everlasting. 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 remember 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 / salvation and life everlasting / in the Kingdom of heaven.
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(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:)
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 sacrifice / 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.
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(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 celebrant 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
with due reverence / and be attentive to the awe-inspiring mysteries 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 devotedly / 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 living 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
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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)
--------------------------------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.
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.
OR MALAYALAM SONG
കാർമി:

മിശിഹാ കർ ാവിൻ കൃപയും / ൈദവപിതാവിൻ േ ഹമതും
റൂഹാതൻ സഹവാസവുമീ, + / നേ ാെടാ
ാകെ .

സമൂഹം: ആേ ൻ.
കാർമി: uയര ളിേലക്കുയരെ , / ഹൃദയവികാര വിചാര
uയര ളിേലക്കുയരെ / ഹൃദയവികാര വിചാര

ൾ
ൾ.
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സമൂഹം: പൂർവപിതാവാമബ്രാഹം /iസഹാക്ക്,യാേക്കാെബ ിവർതൻ
ൈദവേമ, നിതയ്ം ആരാധയ്ൻ, / രാജാേവ, നിൻ സ ിധിയിൽ.
കാർമി: aഖിലചരാചരകർ

ാവാം / ൈദവ

ിനു ബലിയർ ി .

സമൂഹം: നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം / നയ്ായവുമാണതു യുക്തവുമാം.
(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 immense 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).
CEL: Praising You with a loud voice unceasingly, They proclaim 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.
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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.
OR MALAYALAM SONG
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.
(The celebrant kisses the altar and says the following
prayer in a low voice.)
God the Father, You are holy. You alone are the true Father!
All Fatherhood in heaven and on earth comes from you. Eternal 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.
----------------------------------

Holy Matrimony

441

(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 offspring 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 towards 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)
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 commanded us / we Your humble, weak, and distressed servants / are
gathered together in Your presence. You have showered upon us

442

Holy Matrimony

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 sinners / enlightened our minds / defeated our enemies / and glorified our frail nature by Your immense grace.
CEL: We give You glory and honor / thanksgiving and adoration / 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 Catholic Church / and for the rulers, and all those who are in authority /
Lord, Mighty God, receive this Qurbana.
ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.
CEL: For the honor and glory of all the prophets / disciples, martyrs / 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 servant / Lord, receive this Qurbana.
ALL: Lord, graciously receive this Qurbana.
(Celebrant recites the Fourth G'hantha with closed palms
and bowed head).
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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 Fathers 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 confessors / doctors and bishops / priests and deacons / and all the children 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.
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-
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rious and ineffable plan for our salvation. We offer You thanksgiving with joy and hope / in Your Church redeemed by / the precious 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.
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 lifegiving bread / has come down from heaven / and gives life to the
whole world. Whoever eats this bread will not die, but will receive remission of sins, attain salvation, and live forever.
(BELL)
ALL: "I am the living bread / that has come down from
heaven. I am the bread / that has come down from on high.
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,
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may we enter into Your presence / and sing Your praises
day and night.
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.
OR MALAYALAM SONG
ഗായകർ: ǌാൻ സവ്ർഗ

ിൽനി ിറ ിയ ജീവനു

a മാകു .

സമൂഹം: രക്ഷകനീേശാതൻ, ശിഷയ്െരയറിയി , ദിവയ്രഹസയ്മിതാ:
സവ്ർഗ ിൽനി ാഗതമാം, ജീവൻ നല്കിടുമ ം ǌാൻ;
േ ഹെമാെടെ ൈകെക്കാൾേവാ-,
െന ിൽ നിതയ്ം ജീവിക്കും; േനടുമവൻ, സവ്ർഗം നി യമായ്.
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 .
(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 mysteries / with true faith in your name. Through Your great favor and mercy / we break and sign the Body and Blood of
Your Son and Our Lord, Jesus Christ. In the name of the
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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
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 divine mysteries. By Your grace, make me worthy for the
remission of debts and forgiveness of sins. Amen.
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(The celebrant bows, he crosses himself and says the following 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 forgiveness.
ALL: Lord, forgive the sins / and offences of Your servants.
SER: Let us cleanse our hearts / turning away from dissensions
and conflicts.
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 resurrection 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)
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Blessed are You, O Lord, God of our Fathers / and glorious is Your name. For, You did not deal with us in accordance 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 offences of Your servants. Sanctify our lips to praise You,
O Most High, together with all the saints in the kingdom
of heaven.
---------------------------------------SER: Let us pray. Peace be with us.
(The celebrant says in a loud voice with his hands extended)
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 Merciful Father! We entreat You for Your mercy. Do not lead us to
temptation. Deliver us from the evil one and his hosts. For,
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Yours is the kingdom / the might, the power and the dominion /
in heaven and on earth. Now, + always and forever. (The celebrant 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.
(The celebrant taking the Sacred Host in his hands, recites 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 receive the Body and Blood of the Son of God / with faith in the
heavenly kingdom.
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(The celebrant while giving communion says)
May the Body and Blood of Christ be unto the forgiveness of sins and eternal life.
(The people receive Holy Communion)
(After the Holy Communion the celebrant says the following prayer.)
CEL: Christ, our Lord / hope of mankind / let not the holy Body
and the precious Blood that we have received / result in our judgment and condemnation. Rather, may they obtain for us remission of our debts / forgiveness of our sins / and fulfillment in
Your presence. Lord of all, forever. Amen.
CON: 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.
CON: Lord God, we praise You for this ineffable gift.
SER: Let us pray. Peace be with us.
CONCLUDING PRAYERS FOR BAPTISM ON PAGE - 415
Concluding Prayers
CEL: Lord God, stretch out Your right hand of mercy upon this
couple. Keep them in the shade of Your protection. O, God, Who
blessed Abraham and Sarah, we thank You for the providence /
that bound them in indivisible unity. The Father, the Son and the
Holy Spirit. Lord of all, forever.
ALL: Amen. Lord bless us.
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CEL: Lord Christ, look favorably upon this couple. May the intercession of the Blessed Virgin Mary. our mother, and St Joseph, the head of the Holy Family, help them prosper in their
family life. May the prayers of all the saints support them all the
way. Lord of all, forever.
ALL: Amen. Lord bless us.
CEL: Blessed be God. the merciful One. Who, out of His immense love, created humankind as male and female, and made
them participate in the work of creation. May He, through the
sacrament of holy matrimony, keep you in pure love and perfect
dedication. May this sacrament empower you to offer your bodies / that are members of the body of Christ / and temples of the
Holy Spirit, as a pleasing and living sacrifice to God. May God
bless you / with the gift of children. May your home prosper in a
communion of prayers. May He fill your life with graces, and
help your hopes and aspirations bloom. May He grant you / lots
of sincere friends to help you in need. May He make you worthy
to offer Him praise, honor and thanksgiving / in the heavenly bridal chamber. May God bless you, the newly wed, and all who
have partaken in this sacred service. Now, always (+) (blesses
all) and forever.
(Presentation of Bouquet to the Blessed Mary).
AVE MARIA
Ave Maria, maiden mild
Oh, listen to a maiden's prayer
For thou canst hear amid the wild
'Tis thou, 'tis thou canst save amid, despair
We slumber safely till the morrow
Though we've by man outcast reviled
Oh maiden, see a maiden's sorrow
Oh mother, hear a suppliant child
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OR THE FOLLOWING SONG
നിതയ്സഹായമാേത ... (See page 107)

(After the return of couples)
BARUMARIAM SONG SEE PAGE 107
MEANING OF SOME WEDDING RITUALS
In the tradition of the Syro-Malabar Church and the Knanaya
Community, the marriage service has some special components:
1. Tying of the Thaali (Minnu)
Knanaya thaali is in the shape of a banyan leaf which in its
turn resembles heart which is the eternal and universal symbol of
love. The cross on the thaali is made with 21 small balls. This 21
is the result of the multiplication of three with seven, i.e., three
persons of the trinity and seven sacraments. The threads for thaali
are taken from the “Mantrakodi.” Seven pieces of threads are
taken and they are folded into three. These three and seven have
the above said significance. The bridegroom tie the thaali on the
neck of the bride. This kind of knot is known as male knot
(Aankettu) symbolizing the stability of marriage. Every woman
considers the Thaali to be the most prestigious token of love offered to her by her husband during the ceremony.
2. Blessing of the Manthrakodi
The groom covers the head of the bride with the Manthrakodi,
a garment of prayers, which is given to the bride by the groom’s
family. The gift symbolizes the Lord giving glory to His Church.
It also acts as a special symbol of protection and acceptance of
the bride into the new family.
3. Barumariam Song
Barumariyam is a Syriac song sung by the priests just after the
wedding and Holy Mass. The priests pray for the new couples to
Jesus, the son of Mary and bless them in the name of Jesus. Barumariyam in Syriac means son of Mary, i.e., Jesus. The same song
is sung by the Chaldeans on the important feasts like Easter and
Christmas.

