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ST. MARY’S KNANAYA CATHOLIC PARISH, CHICAGO
7800 W. Lyons, Morton Grove, IL. 60053
www.knanayaregion.us/chicago * mutholath2000@yahoo.com * 773-412-6254
OFFERINGS
March 24
St. Jude Novena / Annual Contri.
1,941.00
Sunday 10 A.M. Mass
2,072.00
5:30 P.M. Mass
273.00
Facility Usage (Election Dept.)
150.00
St. Mary’s Shrine offering
573.00
Fundraising
1,250.00
Malayalam Class
150.00
Facility Usage (Advance)
100.00
TOTAL ST. MARY’S
6,509.00
AGAPE MOVEMENT
Sacred Heart Agape Store
77.00
St. Mary’s Agape Store
60.00
Sponsor A Seminarian
250.00
Donation Box
36.00
Manthra / Death Anniversary - 2
205.00
TOTAL AGAPE
628.00

SCHEDULE OF ACTIVITIES
WEDNESDAY, MARCH 27, 2013
Holy Mass and Novena of St. Jude at 7:00 P.M.
THURSDAY, MARCH 28, 2013 Holy Thursday
Holy Mass and Washing of feet at 7:00 P.M.
FRIDAY, MARCH 29, 2013 Good Friday
Good Friday Service at 5:30 P.M. followed by Snack
SATURDAY, MARCH 30, 2013 Holy Saturday
Holy Mass with Blessing of candles and water at 10:00 A.M.
Holy Water Bottles and candles are available for purchase.
Easter Solemn Mass at 7:00 P.M. followed by Food
SUNDAY, MARCH 31, 2013 Easter
Holy Mass at 10:00 A.M. No 5:30 P.M. Mass today.
MONDAY - WEDNESDAY, APRIL 1-3, 2013
Holy Mass at 7:00 P.M.

THURSDAY, APRIL 4, 2013
Holy Mass and novena at 7:00 P.M.
Maju, s/o Simon and Baptism course from 8:00 P.M. to 9:15 P.M.
Marykutty Valiyakalail FRIDAY, APRIL 5, 2013 All Saints Day (Syro-Malabar)
from St. Mary’s Knanaya Holy Mass and First Friday Adoration at 7:00 P.M.
Catholic Parish, Chicago St. Jude Koodara Yogam at the house of Binu Poothura, 3409
with Shelly d/o Joseph and Lilamma Amakil be- Henly St., Glenview, IL 847-644-9869.
longing to Knanaya Catholic Mission, New Jersey
READINGS & READERS
March 28 വെസഹാ െയാഴം (Holy Thursday)

March 29 ദുഃഖവെള്ളി (Good Friday)

Readings READING

7:00 P.M.

Readings READING

5:30 P.M.

1st Read

Exodus 12:1-20

Raju Naduveettil

1st Read

Genesis 22:1-19

Joseph Roy Chelamalayil

2nd Read

Malachi 1:10-14

Siji Muttathil

2nd Read

Isaiah 52:13 - 53: 9 Jijo Poothurayil

3rd Read

1 Corinth. 11:23-29 Sheryl Tharathattel

3rd Read

Romans 5: 6-16

Paul Edat

March 30 ദുഃഖശനി (Holy Saturday)

March 30 ഉയിർപ്പു തിരുന്നാൾ (Easter Mass)

Readings

READING

10:00 A.M.

READING

7:00 P.M.

1st Read

Genesis 22: 1-19

Sherine Chethalilkarottu

Isaiah 60:1-7

Soy Kuzhiparambil

2nd Read

Jonah 2: 1-10

Geethu Kuruppamparambil

1 Sam. 2:1-10

Jomol Cheriyathil

3rd Read

Romans 6:3-11

Sibil Elavumkal

Romans 5:20 - 6:23

Chary Varikamamthottiyil

ഉയിർപ്പുകാലം / പുതുഞായർ / Second Sunday of Resurrection / Devine Mercy Sunday
March 17

READING

10:00 A.M.

11:40 A.M.

1st Reading

Act 4:32-37

Valsamma Anchakunnath

Ammu Nediyakalayil

2nd Reading

Col 1:12-20

Tessy Njaravelil

Tiffany Njaravelil

Gospel

Jn. 20:19-29

My Lord and my God

വെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയും
Knanaya Catholic Region
St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago
(For private use only)

ഇണ്ടറി അപ്പത്തിവെ ൊൽ

വെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ
(പുളിപ്പില്ലാത്ത വെസഹാ അപ്പം)

ചേരുെകൾ
െച്രി
-1കിചലാഗ്ാം
ഉഴുന്നു െരിപ്പള
-150 ഗ്ാം
ചതങ്ങാ
-2 എണ്ണം
ജീരകം
-30 ഗ്ാം
ചുെന്നുള്ളി
-100 ഗ്ാം
വെളത്തുള്ളി
-20 ഗ്ാം
ഉപ്പള
-ആെശയത്തിനള
കുരുചത്താലക്കഷണം

ൊകം വേയ്യുന്ന െിധം
െച്രി കഴുകി വൊടിച്ള (തരി ീഡിയം) െറുവത്തടു
ക്കുക. ഉഴുന്നള ഓട്ടിൽ (എണ്ണ ചേർക്കാവത) ചൂടാക്കി ഇളം
ചുെപ്പാകുചപാൾ ൊങ്ങുക. ഉഴുന്നള വെള്ളത്തിലിട്ടള
കുതിർന്നു കഴിയുചപാൾ എടുത്തള അരയ്ക്കുക. ജീരകവും
വെളത്തുള്ളിയും ചുെന്നുള്ളിയും നന്നായി അരവച്ടുക്കുക.
ചതങ്ങാ തരി െരത്തക്കെിധം ാത്രം അരയ്ക്കുക. അരിവപ്പാ
ടിയിൽ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തു കുഴയ്ക്കുക. അതിനുചശഷം
ഉഴുന്നും റ്റും അരച്തള കൂട്ടിചയാജിപ്പിക. കകവകാണ്ടു
ചകാരിവയടുക്കാവുന്ന െിധം ാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ
തി. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ൊത്രങ്ങളിവലാഴിച്ള ഓശാനയ്ക്കു
കിട്ടുന്ന കുരുചത്താല കുരിശാകൃതിയിൽ (2 ഇഞ്ചു നീളം)
അപ്പത്തിചേൽ (കുടുംബനാഥ) െയ്ക്കുന്നു. അപ്പവച്പിൽ
ആെിക്കുെച്ള ചെെിക്കുക. (ഈർക്കിൽവകാണ്ടള കുത്തി

ചനാക്കി അരിവപ്പാടി
വെവെന്നള അറിയാം).

അതിൽ

െിടിക്കുന്നിവല്ലങ്കിൽ

ചേരുെകൾ
ശർക്കര
- 1 കിചലാഗ്ാം
ചതങ്ങാ
- 4 എണ്ണം
ജീരകം
- 15 ഗ്ാം
എള്ളള
- 25 ഗ്ാം ഓട്ടിൽ െറുവത്തടുക്കുക.
ഏലയ്ക്കാ
- 4 എണ്ണം
ചുക്കള
- 1വേറിയ കക്ഷണം (5 ഗ്ാം)
ഉപ്പള ആെശയത്തിനള

ഉണ്ടാക്കുന്ന െിധം
ശർക്കര ഒരു ഗ്ലാസള വെള്ളവ ാഴിച്ള ഉരുക്കി അരി
വച്ടുക്കുക. ചതങ്ങാ േിരണ്ടിവയടുത്തള 3 പ്രാെശയം െിഴി
വെടുത്ത ൊലിൽ (ഏകചേശം 2 ലിറ്റർ) അരിവച്ടുത്ത
ശർക്കര ചേർത്തള അടുപ്പത്തു െച്ള ഇളക്കിവക്കാണ്ടിരി
ക്കണം. തികന്നു ചൊകാവത ശ്രദ്ധിക്കണം. കുരുചത്താല
കുരിശള ആകൃതിയിൽ ൊലിൽ (2 ഇഞ്ള മുറിച്ള) ഇടണം.
തികന്നു കഴിയുചപാൾ 3 സ്പൂൺ െറുത്ത അരിവപ്പാടി
അല്പം ചതങ്ങാപ്പാലിൽ കലക്കി അതിൽ ഒഴിക്കുക. ൊത്ര
ത്തിവെ മൂട്ടിൽ െിടിക്കാവത ഇളക്കിവക്കാണ്ടിരിക്കണം.
തികന്നു കഴിയുചപാൾ െറുത്തു െച്ിരിക്കുന്ന ജീരകം,
എള്ളള, ഏലയ്ക്കാ, ചുക്കള ഇെവൊടിച്ള ഉപ്പും തൂളി ഇറക്കി
െക്കുക.

അപ്പം മുറിയ്ക്കൽ
വെസഹാ െയാഴാഴ്ച അത്താഴത്തിനു ചശഷ ാണള അപ്പം
മുറിക്കുക. എല്ലാെരും കൂടി ഭയഭക്തിചയാവട എഴുചന്നറ്റു
നിന്നള ഗൃഹനാഥവെ ചനതൃതവത്തിൽ പ്രാർത്ഥന വോല്ലു
ന്നു. ഗൃഹനാഥൻ എഴുചന്നറ്റുനിന്നള കുരിശപ്പത്തിചേലുള്ള
കുരുചത്താല എടുത്തു ാറ്റി കത്തിവകാണ്ടള കുരിശാകൃതി
യിൽ അപ്പം മുറിക്കുന്നു. തുടർന്നള ആെശയാനുസരണം
വേറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുന്നു. മൂത്തെർ മുതൽ
ഇരുകകകളം നീട്ടി ഭക്തിചയാവട ഗൃഹനാഥവെ കക
യ്യിൽ നിന്നും അപ്പം ൊങ്ങുന്നു. െലതുകകയ്യിൽ അപ്പം
എടുത്തള ഇടതുകകയള െലതുകകയുവട മുട്ടിനു താവഴ
(ആേരവുകാണിക്കാൻ) െിടിച്ാണള നല്ചകണ്ടതള. ൊൽ
കപ്പുകളിൽ എടുത്തള അതിൽ അപ്പം മുക്കിയാണള കഴി
ക്കുക. െിശവാസികളല്ലാത്തെർക്കള കുരിശപ്പം വകാടുക്കാ
റില്ല. അതിനുെകരം കുരിശുെയ്ക്കാവത ഇലയിൽ ടക്കി
െച്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടള. അപ്പം മുറിയ്ക്കലിനു മുപള
കുട്ടികൾക്കു വകാടുക്കുന്ന അപ്പവും കുരിശു െയ്ക്കാത്തതാണള.

വെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയും
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കുടുംബത്തിൽ വെസഹാ ഭക്ഷണം
(ഇണ്ടറിയപ്പം) മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷ.
കാർമ്മി: െിതാെിവെയും പുത്രവെയും െരിശുദ്ധാത്മാെി
വെയും നാ ത്തിൽ.
സമൂഹം: ആചമ്മൻ.
കാർമ്മി: അതുന്നതങ്ങളിൽ കേെത്തിനു സ്തുതി.
സമൂഹം: ആചമ്മൻ.
കാർമ്മി: ഭൂ ിയിൽ നുഷയർക്കു സ ാധാനവും പ്രതയാ
ശയും എചപ്പാഴും എചന്നക്കും.
സമൂഹം: ആചമ്മൻ.
കാര്മ്മ്മി: സവര്മ്ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളവട െിതാചെ (സമൂഹ
വും ചേര്മ്ന്നള) അങ്ങയുവട നാ ം പൂജിത ാകണവ / അങ്ങ
യുവട രാജയം െരണവ . അങ്ങയുവട തിരു നസ്സു സവര്മ്ഗ്ഗ
ത്തിവലചപ്പാവല ഭൂ ിയിലു ാകണവ . ഞങ്ങള്ക്കുക്കു ആെശയ
ക ായ ആഹാരം / ഇന്നു ഞങ്ങള്ക്കുക്കു തരണവ . ഞങ്ങ
ളവട കടക്കാചരാടു ഞങ്ങള്ക്കു ക്ഷ ിച്ിരിക്കുന്നതുചൊവല, ഞ
ങ്ങളവട കടങ്ങളം ൊെങ്ങളം ഞങ്ങചളാടു ക്ഷ ിക്കണവ .
ഞങ്ങവള പ്രചലാഭനത്തില് ഉള്ക്കുവപ്പടുത്തരുവത. ദഷ്ടാരൂെി
യില്നിന്നു ഞങ്ങവള രക്ഷിക്കണവ . എന്തുവകാവണ്ട
ന്നാല് /രാജയവും ശക്തിയും ഹതവവും എചന്നക്കും അങ്ങയു
ചടതാകുന്നു. ആചമ്മന്.
സവര്മ്ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളവട െിതാചെ / അങ്ങയുവട
ഹതവത്താല് സവര്മ്ഗ്ഗവും ഭൂ ിയും നിറെിരിക്കുന്നു /
ാലാഖ ാരും നുഷയരും അങ്ങു െരിശുദ്ധന് െരിശുദ്ധന്
െരിശുദ്ധന് എന്നള ഉല്ചോാഷിക്കുന്നു.

(ഒരു നിലെളചക്കാ തിരിചയാ കത്തിച്ചു ച ശപ്പുറത്തു
െയ്ക്കുന്നു.)
കാർമ്മി: പ്രെഞ്ത്തിവെ രാജാെയ കേെച , പ്രകാശ
ത്തിവെ ോതാൊയ കർത്താചെ, അങ്ങു ൊഴ്ത്തവപ്പട്ടെ
നാകുന്നു. എവെന്നാൽ അങ്ങു ഞങ്ങവള െിശുദ്ധ ജന
ായി വതരവെടുത്തു. കരുണയിൽ ഒരു കുടുംബ ായി
ഞങ്ങവള െടുത്തുയർത്തി. അങ്ങു വേയ്ത അത്ഭുതകൃതയ
ങ്ങവളല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനള ഈ വെസഹാ ഭക്ഷണ
ത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഈ ഭെനത്തിൽ സചമ്മളിച്ിരി
ക്കുന്നു. ഇതള അനുഗ്ഹോയക ായി തീരുൊൻ ഞങ്ങവള
സഹായിക്കണവ . നിതയനായ സർചവ്വശവരാ എചന്നയ്ക്കും.
സമൂഹം: ആചമ്മൻ.

സങ്കീർത്തനം 135
കാർമ്മി: നല്ലെനായ കേെവത്ത സ്തുതിക്കുെിൻ.

സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ അെിടുവത്ത കാരുണയം
അനെ ാകുന്നു.
കാർമ്മി: അതുന്നതനായ കേെവത്ത സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: അത്ഭുതപ്രെർത്തകനായ കർത്താെിവന സ്തുതി
ക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: ഇസ്രാചയൽ ജനങ്ങവള ഈജിപ്തിൽ നിന്നു
ച ാേിപ്പിച്െവന സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: വേങ്കടൽ െിഭജിച്ള അതിവെ നടുെിൽക്കൂടി
ഇസ്രാചയലിവന നയിച്െവന സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: തവെ ജനങ്ങവളവയല്ലാം െനത്തിലൂവട നയിച്
െവന സ്തുതുക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: നമ്മുവട സങ്കടകാലങ്ങളിൽ നവമ്മ ഓർത്തെവന
സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: നമ്മുവട ശത്രുക്കളിൽനിവന്നല്ലാം നവമ്മ രക്ഷിച്
െവന സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: ചലാകത്തിലുള്ള ജീെികൾവക്കല്ലാം ആഹാരം
നൽകുന്നെവന സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: സവർഗ്ഗസ്ഥനായ കേെവത്ത കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം
സ്തുതിക്കുെിൻ.
സമൂഹം: എന്തുവകാവണ്ടന്നാൽ .....
കാർമ്മി: െിതാെിനും പുത്രനും െരിശുദ്ധാെിനും സ്തുതി.
സമൂഹം: ആേിയിവലചപ്പാവല ഇചപ്പാഴും എചപ്പാഴും എചന്ന
ക്കും ആചമ്മൻ.
കാർമ്മി: കാരുണയൊനായ കർത്താചെ, അങ്ങള അത്ഭുതക
ര ായി ഇസ്രാചയലിവന െരിൊലിച്തുചൊവല ഞങ്ങ
ചളയും െരിൊലിക്കണവ . പുതിയ ഉടപടിയിവല തിര
വെടുക്കവപ്പട്ട ജന ായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുവട സം
രക്ഷണം അനുഭെിക്കുൊനും കർത്താെീചശാ ിശിഹാ
ഞങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സവർഗ്ഗീയ ന്ന ഭക്ഷിച്ള ശക്തി

വെസഹാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കലും ഇണ്ടറിയപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയും
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യാർജ്ജിച്ള ൊഗ്ദത്തഭൂ ിയാകുന്ന സവർഗ്ഗരാജയത്തിൽ
എത്തിചച്രുൊനും ഞങ്ങവള സഹായിചക്കണവ . നിതയ
നായ സർചവ്വശവരാ എചന്നക്കും.

ശുശ്രൂഷി: എവെ സ ാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നല്കുന്നു.
എന്നു െറഞ്ഞുവകാണ്ടള ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളവട കുടുംബ
ങ്ങൾക്കും സ ാധാനം ൊഗ്ദാനം വേയ്ത കർത്താചെ.

സമൂഹം: ആചമ്മൻ.

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.

സർവ്വാധിെനാം കർത്താചെ
നിവന്ന െണങ്ങി ന ിക്കുന്നു
ഈചശാ നാഥാ െിനയച ാവട
നിവന്ന ന ിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു.
ർത്തയനു നിതയ ചഹാന്നത ാം
ഉത്ഥാനം നീ അരുളന്നു
അക്ഷയ െനുവട ആത്മാെിനുത്ത രക്ഷയുച കുന്നു.
ചെേപുസ്തക ൊയന

(പുറപ്പാടിവെ പുസ്തകം, അദ്ധയായം 12: 21 മുതൽ 31
െവരയും 41മു തൽ 42 െവരയുമുള്ള ൊകയങ്ങൾ
കബബിളിൽനിന്നു ൊയിക്കുന്നക).
കാർമ്മി: ഇസ്രാചയൽക്കാരുവട ഈജിെിതിൽ നിന്നുള്ള
ച ാേനവും ൊഗ്ദത്തഭൂ ിയിചലക്കുള്ള കടന്നുചൊകലും
അതിനായി കേെം തവെ ശക്തിചയറിയ സാന്നിദ്ധയം
കാണിച്തും അനുസ്മരിക്കുന്ന രാത്രിയാണിതള. െഴയ
നിയ ത്തിവല ഇെ ഓർക്കുന്നചതാവടാപ്പം, പുതിയനിയ
വെസഹാെഴി നുഷയെർഗ്ഗം രണത്തിൽനിന്നും ജീെനി
ചലക്കു കടക്കുന്നതും, ൊെത്തിവെ ോസയത്തിൽനിന്നള
കേെ ക്കളവട സവാതന്ത്ര്യത്തിചലക്കു കടന്നതും, ഈ
രാത്രി നാച ാർക്കുന്നു. നമ്മുവട കർത്താൊയ ഈചശാ
ിശിഹാ അെയത്താഴത്തിൽ െരിശുദ്ധ കുർബാന
സ്ഥാെിച്തും, ചേഹിക്കാനുള്ള കല്പന നല്കിയതും,
വെദ്സച നിൽ രക്തം െിയർത്തു പ്രാർത്ഥിച്തും, ഈ
ശുശ്രൂഷ നവമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇെയിചലാചരാന്നിനും
കേെത്തിനു നന്ദി െറയുൊൻ നവമ്മ ചപ്രരിപ്പിക്കുന്നു.

ശുശ്രൂഷി: െഴയ നിയ ത്തിവല ബലി പൂർത്തിയാക്കി
പുതിയ നിയ ത്തിവല ചേഹത്തിവെ ബലി ഞങ്ങൾക്കു
നൽകിയ കർത്താചെ,
സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.
ശുശ്രൂഷി: ഞങ്ങളവട െരിശുദ്ധ െിതാെള ാർ ..... ൊപ്പാ
ചയയും, ഞങ്ങളവട സഭാ തലെനായ ാർ ..... വ ത്രാ
ചപ്പാലീത്താചയയും,
ഞങ്ങളവട
രൂെതാദ്ധയക്ഷനായ
ാർ ...... വ ത്രാചനയും ഞങ്ങൾക്കു നല്കിയ കർത്താചെ,
സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.
ശുശ്രൂഷി: ഞങ്ങളവട കുടുംബത്തിവെ കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പിക്കു
ൊനും കാണിക്കാനും ഒരിക്കൽക്കൂടി ഈ കുടുംബത്തിവല
വെസഹാ െിരുന്നിൽ െവങ്കടുക്കുൊൻ ഞങ്ങവള അനുെ
േിച് കർത്താചെ,
സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.
ശ്രുശ്രൂഷി: പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കു സനാധാനം.
കാർമ്മി: നാം െങ്കുവെക്കുൊൻ ചൊകുന്ന ഈ വെസഹാ
ഭക്ഷചത്തയും നവമ്മയും ആശീർവ്വേിക്കുന്നതിനായി നമുക്കു
പ്രാർത്ഥിക്കാം.

(അപ്പവും ൊലും ച ശപ്പുറത്തു െയ്ക്കുന്നു).

ശുശ്രൂഷി: നമുവക്കല്ലാെർക്കും സചൊഷചത്താടും ചേഹ
ചത്താടും കൂവടനിന്നള, കർത്താചെ അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ
നന്ദി െറയുന്നു എചന്നറ്റു െറയാം.

കാർമ്മി: ചേഹനിധിയായ കേെച , സ യത്തിവെ
പൂർണ്ണതയിൽ അങ്ങയുവട പുത്രൻ െന്നള െഴയ നിയ
ത്തിവല വെസഹാ നെീകരിച്ചുെചല്ലാ. െഴയ നിയ
ത്തിവല വെസഹായും ഈചശാ ിശിഹാ ഞങ്ങൾക്കായി
ത്തന്ന പുതിയ വെസഹായും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഞങ്ങവള
അനുഗ്ഹിക്കണവ . ഒരു കുടുംബവ ന്ന നിലയിൽ, ചേഹ
ത്തിലും ഒരു യിലും, ജീെിച്ചും െങ്കുവെച്ചും, ശുശ്രൂഷ വേയ്തം
ജീെിക്കുൊൻ, ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും, ഈ ൊൽ
ൊനം വേയ്യുകയും വേയ്യുന്ന, ഈ കുടുംബാംെങ്ങ
വളവയല്ലാം സഹായിക്കണവ . നിതയനായ സർചവ്വശവരാ
എചന്നക്കും.

സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.

സമൂഹം: ആചമ്മൻ.

കാചറാസൂസാ

ശുശ്രൂഷി: ഞാൻ നിങ്ങവള ചേഹിച്തുചൊവല നിങ്ങളം
അചനയാനയം ചേഹിക്കുെിൻ എന്നു ചേഹത്തിവെ കല്പന
ഞങ്ങൾക്കു നല്കിയ കർത്താചെ,
സമൂഹം: അചങ്ങക്കു ഞങ്ങൾ നന്ദി െറയുന്നു.

(കാർമ്മികൻ അപ്പം കുരിശാകൃതിയിൽ മുറിക്കുന്നു.
മുതിർന്നെർ മുതൽ കാർമ്മികനിൽ നിന്നും അപ്പം
ഇരുകകകളം നീട്ടി ൊങ്ങിക്കുന്നു. യഥാസ്ഥാന
ങ്ങളിലിരുന്നള കപ്പുകളിൽ െകർന്ന ൊലിൽ അപ്പം
മുക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നു.)
-oOo-

