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The Holy Virgin Mary in the Syrian Orthodox Church
by His Holiness Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas

Introduction
How greatly appealing the discourse about the Mother of God, the Holy Virgin Mary is! Our Holy Church fathers had had extensive
scrutinizing studies of her biography; inspired ecclesiastical poets wrote beautiful poems in glorification of her; celebrated artists sculpted the most beautiful statues of her and skillful painters filled the world with her splendid portraits. The Virgin Mary is the Patron Saint
of the most magnificent Cathedrals the faithful have erected for her worldwide.

The Virgin Mary's Feasts
Ever since its existence our Syrian Orthodox Church has incessantly extolled the Virgin Mary's virtues and canonized her as a patron
saint of the church, repeating her Holy name in church prayers day and night. Our church has set commemorative days for the Virgin
Mary to be celebrated all the year round.
It was a common practice in the church to celebrate commemorations of saints and martyrs after their departure to heavenly abodes
following the termination of their spiritual struggle on earth. The Holy Virgin Mary and St. John, however, were excepted.
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The Syrian Orthodox Church usually celebrates the nativity of the Virgin Mary on Sept.8. It used to celebrate the Feast of the Virgin Mary's
presentation in the temple, in addition to three others; the Feast of the Virgin Mary for the blessing of the crops, the Feast of the Virgin Mary of the
sowing and the Feast of the Virgin Mary for blessing of the vineyards.

Syrian poets called the Potters attribute setting these feasts of the Virgin Mary to John, the Evangelist. Those poets are quoted saying: "With dew and drizzle the land of Ephesus was sprinkled when St. John brought to it the messages of the Virgin Mary commanding that the blessed Feasts of the Virgin be celebrated three times a year. The Feast of the Virgin Mary of the sowing is in January. In
May is the Feast of the Virgin Mary for blessing the crops and in August is her Feast of the blessing of the vineyards, which are the
symbol of the mystery of life".
These three Feasts are on the fifteenth day of the three aforementioned months. Assumption of the Virgin Mary replaced the Feast of
the Virgin Mary for blessing the Vineyards, which falls on August 15th. Due to the sacredness of the Assumption of the Virgin Mary,
the church instituted that the faithful should go on a fast in preparation for the celebration of this fast. It is called the Virgin Mary's
Fast. In the past this fast used to last for fourteen days starting on August the first, during which the faithful used to have one Meal a
day. This meal was free of meat, eggs or dairy product. It consisted mainly of vegetables and beans usually taken in the evening.
The faithful also refrained from having any drinks. Nowadays the church has become more tolerant by limiting the fast to five days
starting on August 10th and permitting two or three meals a day and having fish and seafood. The church also celebrates a commemoration day of the Virgin Mary on the second day of Lord Jesus' Nativity, which is called the Feast of the Glorification of the Virgin Mary at the Lord's birth; and one on the day following the Resurrection of the redeemer and His rising from the dead. On June
15th the church celebrates also the feast of the first church built after the Virgin's name.
The most celebrated and greatly significant feast in Christendom is the Feast of the Annunciation of the Virgin Mary, which falls on
March 25th.
At the beginning of the Liturgical year the Syrian Orthodox Church observes the Sundays, usually known as the Sundays before the
Nativity of Christ, which include Annunciation of the Virgin Mary, the Sunday of the virgin Mary's visitation to Elizabeth, the Sunday of
St. Joseph's Revelation, on which Gabriel affirmed to Joseph, who was betrothed to Mary, the Virgin's innocence and revealed the
divine Mystery, that the conception was of the Holy Spirit.
Church fathers praised the Virgin in poetry and prose while celebrating her feasts and set rites included in huge volumes called
(Fanaquith). The book of daily offices repeated weekly and called (Shehimo) includes hymns in poetry and prose sung daily in the
morning and evening. The themes of these songs are the declaration of the Orthodox doctrinal concept of the Virgin Mary and the
confession of faith in her. These Hymns are meant to show the exalted position of the Virgin in the hearts of the faithful and in the
church at large, in addition to manifesting the intercessory and supplicatory character of prayers addressed to her. Some excerpts
are quoted from the book of daily offices and stated hereinafter: in relation to the feasts of the Virgin Mary and the aim of celebrating
these feasts the prayer of the first office on Monday night reads: "Oh, Virgin Mary, Mother of God, may your name be a source of
blessing. May you answer the prayers of those, close and others far away. May you heal the sick and beseech (your son) to give
courage to the oppressed. May you expel the evil within those tormented. May the power of your intercessory prayers have mercy on
us, hallelujah, and may your prayer support us".
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The prayer said on Monday evening reads:
"May the commemoration of the blessed Virgin, the Mother of God, be eternal, because in her virginity she gave birth to Jesus, the
king, the savior of the whole universe, hallelujah. May her prayer be with us".
A hymn sung on Thursday evening reads:
"Oh, blessed Virgin, who became the Mother of God in chastity and holiness and without the seed of a man, may you, on this commemoration day of yours, have mercy on us so that the dead will have rest and the living may have hope…Though you are so far
away from us in the flesh, yet your prayers are always with us. So may you implore the hidden power (the Son), who descended
from His throne and dwelled in you, to forgive us".
The prayer said on Friday evening includes a Litany by Mar Jacob of Serugh (+521) that reads:
"How beautiful and pleasant the commemorative day of the Blessed Virgin Mary, who became the Mother of the Son of God, is! May
you, Oh God, through the intercessory prayer of hers, keep wrath away from all those who, in faith, seek refuge in her".
In the prayer of the first office, said on Saturday night St. Jacob says: " Let us venerate the day of the blessed (Mary), glorify it with
extreme love, with faith, "watchfulness" and long vigil, and by going on giving alms and praying, for (the virgin) doubles the reward of
those who venerate her".
May you, Oh Holy Saint, distribute, on your day, your gifts among our gathering who are thirsty for your prayers and litanies.
May the Lord be the fence that protects all those who venerate you, and may the Lord keep all blows and wrath away from them….
The power that strengthens you is that which empowers us so that we become able to praise you. This power calls on us, through
your prayers, to join the abodes of light May the Lord count all those, dead and alive, who venerate your commemorative days and
seek you as a refuge, among the Choir of Angels. The congregation raises to you, Oh Lord, on the day of your mother, genuine
praise sung to sweet melodies. May you draw the sign of the Cross on their highly elevated gates and keep them away from distress. Glory be to you, your father and to the Holy Spirit.

The prayer said on Saturday morning reads:
" May the commemoration of the Virgin Mary, the Mother of God, the Holy in her virginity, whose virtues found favor with the king of
kings that He descended and dwelled in her womb, be celebrated in churches and monasteries".

(Courtesy: Malankara World)
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വി.കുർബ്ബാന (മുൻ ലക്കത്തിൽ നിന്ുും തുടർച്ച)
പപാതുവായുള്ള പരസ്യാരാധന (Rite of Catechumens)
ആദ്യം അപ്പോസപ്തോലപ്രവര്ത്തികളില് ിിന നിപ്പൊോ രോതഖ പ്ലതനതി് നിപ്പൊോ
വോയിക്കഖപൊഖ. ഇത് ആദ്യം വചനം യഹൂദ്പ്രോടരിയിച്ചതി ന സൂചിപിക്കഖപൊഖ.
രിപൊീട് രൌപ്ലോസ ശ്ലീഹ എഴഖതിയ പ്ലതനം വോയിക്കഖപൊഖ. ഇത് ജോതികളില്പ് ോടഖ
സഖവിപ്േഷം അറിയിച്ചതി ന ഒര്ത്പിക്കഖപൊഖ.
പ്േഷം രഖപ്രോഹിതന് ഏവന് െലിപ്യോന് (സഖവിപ്േഷം) വോയിക്കഖപൊഖ. സഭ
ദ്ിവസങ്ങ ു ട പ്രപ്തയകളില്ത അനഖസരിച്ച് പ്കളില്ിസതഖവി െ ജീവിത ത ആരോരകോക്കി
ഓപ്രോ ദ്ിവസ്സവഖം വോയിപ്ക്കണ്ട പ്വദ്ഭോെങ്ങ
വ ര ചിട്ടപ്യോടഖം പ്ചര്ത്ച്ചപ്യോടഖം
കളില്ൂ ട പ്കളില്കീകളില്രിച്ചിരിക്കഖപൊഖ. അപ്തോ ട വചനപ്േഖപ്േൂഷ അവസോനിക്കഖപൊഖ. പ്േഷം
അനപ് ോറ ആരംഭിക്കഖപൊതിനഖ കഖന്പ്ര അവസോന്ട്ട ഒരഖക്കം എപൊതഖപ്രോ ല
പ്പ്രോകിപ്യോന് (preface) വോയിച്ച് ഹൂപ്സോപ്യോ (രോരരരിഹോര പ്രോര്ത്ഥന) ചോലി
സദ്റോ വോയിക്കഖപൊഖ. വ ര ആഴപ്കറിയ അര്ത്ഥങ്ങ
വഹിക്കഖപൊ
പ്രോര്ത്ഥനകളില്
കളില്രഖണയഖം രോരപ്കോചനവഖം നിതയജീവനഖം യോചിക്കഖപൊതഖം വോങ്ങിപ്രോയവ ര ഓര്ത്ക്കഖപൊതഖം
ദദ്വതി് നിപൊഖം അനഖപ്െഹങ്ങ
പ്ചോദ്ിച്ചുവോങ്ങഖപൊതഖം ആകളില്ഖപൊഖ. നിരയോയഖള്ള
പ്രോര്ത്ഥനകളില് ു ട
അവസോനതിലോയി രൂരകളില്ഖറ്റിവോഴ്വഖ .
(കളില്ര്ത്തോവി െ കോകൂദ്ീസ).
ഇവി ട രിതോവി നയഖം രഖപ്ത നയഖം രരിേഖരോത്മോവി നയഖം സതഖതിക്കയഖം അവര്ത് കൂപൊഖ വയക്തികളില് ും
ഏകളില്സോരോംേം ആ ണപൊഖം ന െ ചൂണ്ടികളില്ോണിക്കഖകളില്യഖം ചയ്യുപൊഖ
(രൂരകളില്ഖറ്റിയി് രലതോയി വപ്വ റ ഉള്ള ചങ്ങലകളില്
പ്കളില്കകോയി പ്ചര്ത്ത് രിടിച്ചു ഒപൊോക്കഖപൊത് കൂലം ഇത്
സോരിക്കഖപൊഖ).
ഒപ്ര സകയതഖള്ള പ്തിതവതി െ സോപൊിരയ ത കളില്ോരണം ഇത് ന െ കളില്ര്ത്തോവി െ കോപ്കോദ്ീസ യ ഒര്ത്പിക്കഖപൊഖ.
അവി ട എലോവരഖം പ്ചര്ത്പൊ് വിേവോസപ്രകോണം ഏറ്റു ചോലുപൊഖ. ഇനിയഖള്ള ആരോരന വിേവോസികളില് ക്ക്
കോപ്തകഖള്ളതോണ് അതിനോ് അനയരഖം അവിേവോസികളില് ും രഖറതഖപ്രോകളില്ൂ എപൊ കൌന ആഹവോനവഖകോയി
പ്േഖപ്േൂഷക്കോരന് രൂരം വീേി രള്ളിയഖ ട രടിഞ്ഞോപ്റ നട വ ര വരഖപൊഖ.
സകയം “യോചി ക്കണ്ടഖം
സകയകിത..”എപൊ െോനം രോടഖപൊഖ. രോട്ടി ന അര്ത്ഥവതോക്കി കളില്ോണ്ട് രഖപ്രോഹിതന് പ്രരഖകളില്
ഓര്ത്തഖ
എലോവര്ത്ക്കഖം ആയി കളില്രഖണകളില് ും രോരപ്കോചനവഖം യോചിക്കഖപൊഖ. “സ തൌ കന്കളില്ോ ലോസ” (Let us stand well):
പ്േഖപ്േൂഷക്കര െ നലവണം ം നി്ക്കഖകളില് വി. കളില്ഖര്ത് ോന ആരംഭിക്കഖപൊഖ എപൊ ആഹവോനപ്തോ ട അനപ് ോറ
ആരംഭിക്കഖപൊഖ.
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അനപ്

ോറ (Anaphora / Rite of the Faithful)

“അനപ് ോറ” എപൊ പ്െീക്ക് വോക്കി െ അര്ത്ഥം “ഉയര്ത്തഖകളില്” (To lift up) എപൊോണ്. ഇതഖവ ര നടപൊത് വി. കളില്ഖര്ത് ോനക്കഖള്ള
ഒരഖക്കം ആയിരഖപൊതിനോ് ഇവി ട ആണ് വി. കളില്ഖര്ത് ോന ആരംഭിക്കഖപൊത്. കതോയി 5:23,24; 6:12 വചനങ്ങ
ആരോരകോക്കി രരസരരകഖള്ള സകോരോനയോചനപ്യോ ട അനപ് ോറ ആരംഭിക്കഖപൊഖ. ദദ്വം തരഖപൊ സവര്ത്െീയ സകോരോനം
രഖപ്രോഹിതനിലൂ ട ജനങ്ങ ി് എതഖപൊഖ. തഖടര്ത്പൊ് വിേഖരഹസ രഹസയങ്ങ
കറച്ചിരിക്കഖപൊ പ്േോേപ എടഖതഖ
ആപ്്ോഷിച്ചു കോറ്റുപൊഖ. ഇത് സവര്ത്െീയരഹസയങ്ങ
വി. കളില്ഖര്ത് ോനയിലൂ ട ഭൂകിയി് വ ി രടഖപൊഖ എപൊ്
സൂചിപിക്കഖപൊഖ. രിപൊീടഖ പ്തിതവനോകതി് ആേീര്ത്വദ്ിക്കഖപൊഖ. ഹദദ്യവിചോരങ്ങ
കപ്ഹോപൊതനോയ ദദ്വതിപ്ലക്ക്
പ്കളില്ന്പ്ദ്ീകളില്രിക്കഖകളില്യഖം കോലോതകോപ്രോട് പ്ചര്ത്പൊ് ദദ്വ ത സതഖതിക്കഖകളില്യഖം ചയ്യുപൊഖ (“നോം എലോവരഖ ടയഖം
ഹദദ്യങ്ങ ും…” ).
വിേഖരഹസ കളില്ഖര്ത്

ോനയഖ ട ഥാപോരനം (Words of Institution)

സഹിപ്യോന് പ്കളില്ോട്ടയി് വച്ച് നെഖ ട കളില്ര്ത്തോവഖ അപവഖം വീഞ്ഞഖം ത െ കളില്രങ്ങ ി് എടഖതഖ സവര്ത്െതിപ്ലക്ക്
പ്നോക്കി വോഴ്തി ത െ േരീരരക്തങ്ങ ോക്കി േിഷയര്ത്ക്ക് കളില്ോടഖക്കഖകളില്യഖം നിതയജീവനഖം രോരപ്കോചനതിനഖംപ്വണ്ടി
ഇതി് നിപൊഖം ഭക്ഷിക്കഖകളില്യഖം രോനം ചയ്യുകളില്യഖം പ്വണം എപൊ് രറയഖകളില്യഖം തോന് ഇനിയഖം വരഖപൊതഖവ ര (അന്ത്യ
നയയവിരി നടതോന്) ഓര്ത്െക്കോയി ഇപ്രകളില്ോരം ചയഖവിന് എപൊ് രറഞ്ഞഖ േിഷയ ര ഭോരപ്കിനപിച്ച വി.
കളില്ഖര്ത് ോനയഖ ട ഥാപോരനം വീണ്ടഖം അടിവരയിട്ടു ന െ ഒര്ത്പിക്കഖകളില്യഖം, കളില്ര്ത്തോവ് ചയ്തതഖപ്രോ ല അപവീഞ്ഞഖകളില്
രഖപ്രോഹിതന് ത െ കളില്രങ്ങ ി് എടഖതഖ വോഴ്തി കഖറിക്കഖപൊഖ. പ്േഷം കളില്ര്ത്തോവി െ രണ്ടോംവരവ് വ ര നോം
ഇതഖ ചയ്യണം എപൊ് ദവദ്ീകളില്ന് ന െ ഒര്ത്പിക്കഖപൊഖ. അപ്പോ
ജനം പ്കളില്ിസതഖവി െ കരണതിലഖം
ഉയിര്ത് തഴഖ പൊ്പിലഖം രണ്ടോംവരവിലഖം വിേവസിക്കഖകളില്യഖം അതിനോയി കളില്ോതിരിക്കയഖം ചയ്യുപൊഖ എപൊ്
ഏറ്റുരറയഖപൊഖ (Anamnesis).
രരിേഖരഹസോത്മ ആഹവോനം (Epiclesis)
തഖടര്ത്പൊ് അപവീഞ്ഞഖകളില് യഖം ജനങ്ങ യഖം രൂരോന്ത്ര രടഖതോന് രരിേഖരഹസ റൂഹോയഖ ട ആവസതിനോയി
രഖപ്രോഹിതന് പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. ഇതോണ് വി. കളില്ഖര്ത് ോനയഖ ട കര്ത്െപ്രരോനകോയ ഭോെം.
കരയഥാപ പ്രോര്ത്ഥനകളില്

(Dyphtics)

തഖപ്േ നപൊ വി. കളില്ഖര്ത് ോനയി ല പ്രരോന രട്ട പ്രോര്ത്ഥനകളില് ോണ്
കരയഥാപപ്രോര്ത്ഥനകളില് . സഭക്ക് കഖഴഖവനഖം
പ്വണ്ടിയഖള്ള (ഭൂകിയിലഖള്ളവര്ത്ക്കഖം വോങ്ങിപ്രോയവര്ത്ക്കഖം) പ്രോര്ത്ഥനകളില് ോണ് തഖപ്േനഖകളില് . ഒപൊോം തഖപ്േനി്
ജീവിച്ചിരിക്കഖപൊ ആത്മീയരിതോക്കന്കോരഖ ട പ്രരഖകളില്
ചോലി ഓര്ത്തഖപ്രോര്ത്ഥന നടതഖപൊഖ. രണ്ടോകതോയി ജീവപ്നോ ട
ഇരിക്കഖപൊ എലോ സപ്ഹോദ്രങ്ങ യഖം സഭവിേവോസികളില് യഖം ഓര്ത്ക്കഖപൊഖ. കൂപൊോകതോയി ജീവപ്നോ ട ഇരിക്കഖപൊ എലോ
ഭരണകളില്ര്ത്തോക്ക ക്ക് പ്വണ്ടിയഖം നോം ഓര്ത്തഖപ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. നോലോകതോയി ദദ്വകോതോവി നയഖം വോങ്ങിപ്രോയ
സകളില്ല രരിേഖരന്കോ രയഖം ഓര്ത്തഖപ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. അമതാോകതോയി വോങ്ങിപ്രോയ സകളില്ല രൂര്ത്വരിതോക്കന്കോ രയഖം
ഓര്ത്തഖ പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. അവസോനകോയി വോങ്ങിപ്രോയ സകളില്ല രയഖം വി. കളില്ഖര്ത് ോനയി് ഓര്ത്ക്കഖപൊഖ.
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തണ്ഡനവഖം സപ്െ നവഖം (Fraction and Commixture)
പ്േഷം രണ്ടോക ത ആേീര്ത്വോദ്തിനഖപ്േഷം രഖപ്രോഹിതന് കറയിട്ടു രഹസയകോയി തിരഖേരീര ത കഖറിക്കഖപൊഖ.
തിരഖേരീരവഖം രക്തവഖം തെി് കളില്ലര്ത്തഖപൊഖ. പ്കളില്ിസതഖവി െ പ്കളില്ൂേീകളില്രണ ത സൂചിപിക്കഖപൊ ഭോെകോയതഖ കളില്ോണ്ട്
പ്കളില്ൂേീകളില്രണ സകയ ത അന്ധകളില്ോരപ്ത സൂചിപിക്കോന് ആണ് തിരേീല ഇടഖപൊത്. വിേഖരഹസ രഹസയങ്ങ
സവീകളില്രിക്കഖപൊതിനഖ കഖന്രഖള്ള ഒരഖക്കം ആണ്
സകയതഖള്ള െീതങ്ങ ിലോയിട്ടു ആഹവോനം ചയ്യുപൊത്. പ്േഷം
ലഖതിനിയ (Litany) എപൊ ദദ്വതി െ കളില്ദരയഖം അനഖപ്െഹങ്ങ ും പ്ചോദ്ിച്ചുവോങ്ങഖപൊ കരയഥാപപ്രോര്ത്ഥനകളില്
നടതഖപൊഖ.
കളില്ര്ത്തദപ്രോര്ത്ഥന (Lord’s Prayer)
കതോയി:6:9-13 നെഖ ട കളില്ര്ത്തോവ് ന െ ചോലി രഠിപിച്ച
കളില്ര്ത്തദപ്രോര്ത്ഥന എലോവരഖം ഒരഖകിച്ചു
ഏറ്റു ചോലുപൊഖ. ഇത് വി. കളില്ഖര്ത് ോനയി് കളില്ര്ത്തദപ്രോര്ത്ഥനക്കഖള്ള പ്രോരോനയവഖം വി. കളില്ഖര്ത് ോനക്കഖള്ള ഒരഖക്കതി െ
പ്രോരോനയവഖം ന െ ഓര്ത്പിക്കഖപൊഖ.
ആപ്്ോഷം (The Celebration)
ഇനി തിരഖരക്തേരീരങ്ങ ു ട ആപ്്ോഷം ആണ്. ഇവി ട രഖപ്രോഹിതന് വി. കളില്ഖര്ത് ോന സവീകളില്രി ക്കണ്ടവരഖ ട പ്യോെയത
ന െ ഓര്ത്െ രടഖതഖപൊഖ. ഉട ന നോം വിേവോസി ആ ണപൊഖം പ്തിതവം ഒപം ഉള്ളതിനോ് നോകഖം േഖരഹസി ഉള്ളവര്ത്
ആ ണപൊഖം നോം ഏറ്റുരറയഖപൊഖ
(
വിേഖരഹസതകളില്
….
രരിേഖരഹസനോയ രിതോവ് നപ്െോടഖ കളില്ൂ ട ………..
രഖപ്തന് നപ്െോടഖ കളില്ൂ ട …….
റൂഹോ നപ്െോടഖകളില്ൂ ട......).
ആയതിനോ് നെഖ ട കനസോക്ഷിപ്യോടഖം ദദ്വപ്തോടഖം നോം രറയഖകളില്യോണ്
രഹസയങ്ങ
സവീകളില്രിക്കോന് ഞങ്ങ
പ്യോെയരോണ് (പ്യോെയരോക്കണം എപൊ് പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ). പ്യേഖ പ്കളില്ിസതഖവി െ സവര്ത്െോപ്രോഹണപ്ത സൂചിപിക്കഖപൊഖ
ദ്ിവയരഹസയങ്ങ ു ട ആപ്്ോഷം.
രൂരപ്രോര്ത്ഥനകളില്
തിരഖേരീരര്ത്ക്തങ്ങ
സവീകളില്രിക്കഖപൊതിനഖ കഖന്പ്ര നോം വോങ്ങിപ്രോയ സകളില്ലപ്രോടഖം നകഖക്കോയി പ്രോര്ത്ഥിക്കണം എപൊഖം
നെഖ ട വോങ്ങിപ്രോയവപ്രോട് ദദ്വം കളില്രഖണ കളില്ോണിക്കോനഖം നോം പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. ഇത് ഒരഖ പ്രോര്ത്ഥനെോന സമതായകോണ്.
ഇതി് പ്വദ്വചന ഉരഹസരണികളില് ും ഉ
രടഖതി പ്കളില്കീകളില്രിച്ചിരിക്കഖപൊഖ. യഥോപ്കളില്കം ദദ്വകോതോവ്, രരിേഖരന്കോര്ത്,
വോങ്ങിപ്രോയ ആചോര്ത്യന്കോര്ത്, വോങ്ങിപ്രോയ വിേവോസികളില് , വിേഖരഹസ സ്ലീ
എപൊിങ്ങ ന നടതഖപൊഖ.
നിപൊോ് സതഖതിപ്യോ- സങ്കീ:45:9-11
നയവോന് രനപ്രോ ല – സങ്കീ:92:12-14
ചോര്ത്തഖം നീതി യ – സങ്കീ:132:9-12
കക്ക ിലപന് കളില്ദര- സങ്കീ:103:13-15
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വലും േപ്തഖക്ക

– സങ്കീ:44:5-7

രൂരപ്രോര്ത്തനകളില് ക്കഖ പ്േഷം വീണ്ടഖം കറ ഇടഖപൊഖ. സവര്ത്െോപ്രോഹണം ചയ്ത പ്കളില്ിസതഖവി ന നോം കളില്ോണഖപൊില
എപൊതഖ കളില്ോണ്ടോണ് കറ ഇട്ടു അവ ന കളില്ോതിരിക്കഖപൊ സഭയഖ ട അവഥാപ യ സൂചിപിക്കഖപൊ
ഭോെം
നിവര്ത്തിക്കഖപൊത്.
രരസയകോയ എഴഖപൊള്ളിപ് (Procession)
വ ര പ്രോര്ത്ഥനപ്യോ ട രടിഞ്ഞോപ്റോട്ട് എഴഖപൊള്ളിക്കഖപൊ പ്രദ്ക്ഷിണം കളില്ര്ത്തോവി െ രണ്ടോം വരവി ന സൂചിപിക്കയഖം
ഒര്ത്പിക്കയഖം ചയ്യുപൊഖ. ഇവി ട കോലോതകോരഖ ട കളില്ൂട്ടങ്ങപ് ോ ടോപം പ്കളില്ിസതഖ ര ട്ടപൊ് ആെോതനോകളില്ഖം എപൊതി െ
സൂചനയോയി ര ട്ടപൊ് ഒരഖ ആഹവോനവഖം
(“നോം അട്ടഹസിച്ചു രറയണം ….”)
അ ത തഖടര്ത്പൊ് ര ട്ടപൊ് കറ വലിക്കഖകളില്യഖം ചയ്യുപൊഖ. അപ്രകളില്ോരം ത പൊ വിേഖരഹസ രഹസയങ്ങ ു ട സവീകളില്രണം കൂലം
ലഭിക്കഖപൊ രക്ഷ അന്ത്യനയോയദ്ിവസം ലഭിപ്ക്കണ്ട വലിയരക്ഷ യ ഓര്ത്െ രടഖതഖപൊഖ.
അങ്ങ ന കദ് ഹോയഖ ട വോതി്ക്ക് എതി രഖപ്രോഹിതന് വിേവോസികളില് ക്ക് വി. കളില്ഖര്ത് ോന ന്കളില്ഖപൊഖ.
"ആപ്ര കിപൊലഖടഖപ്തോര്ത് പ്നോക്കഖകളില്ി്
എരിയഖപൊഖടപ്ന..
അവപ്ന കണ്മയര്ത് ഭക്ഷിച്ച് കഖതം
ത ിയഖപ്പൊറ്റം..."
എപൊ അര്ത്ഥവതോയ വരികളില്
വിേവോസികളില്
രോടഖപൊൂ.
ഇവി ട അനപ് ോറ അവസോനിക്കഖപൊഖ.
കളില്ദതജ്ഞത പ്േഖപ്േൂഷ (Post Communion/ Thanks giving)
നിതയരക്ഷക്കഖം ഒരഖ ദ്ിനം കളില്ൂടി തിരഖേരീരതി െ രങ്കോ ി ആകളില്ോന് സോരിച്ചതിലഖം ദദ്വം തരഖപൊ
സൌഭോെയങ്ങ ക്കഖം നോിപ്യോ ട ദദ്വ ത സതഖതിച്ചു കളില്ദതജ്ഞത അര്ത്പിക്കഖപൊഖ. സകോരനെോനം ആയ ഹൂപ്തോപ്െോ
ചോലി വിേഖരഹസ ലിയി് നിപൊഖം ലഭിച്ച സവര്ത്െീയ സകോരോനപ്തോ ടോപം വിേവോസികളില്
ആേീര്ത്വദ്ിച്ചു യോപ്ത
അയക്കഖപൊഖ. അപ്പോ
കറ ഇടഖപൊത് കളില്ര്ത്തോവിപ്നോപ്ടോതഖള്ള സഭയഖ ട നിതയത യ സൂചിപിക്കഖപൊഖ. പ്േഷം വീണ്ടഖം
രഖപ്രോഹിതന് പ്പ്തോപ്ണോസിന് കഖപൊി് കഖട്ടുകളില്ഖതി വീണ്ടഖം എലോവര്ത്ക്കഖം ആയി പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊൂ. തനിക്കഖ ഒരഖ
ലി
കളില്ൂടി അര്ത്പിക്കോന് തപൊ പ്യോെയത ഓര്ത്തഖ പ്രോര്ത്ഥിക്കഖപൊഖ. തഖടര്ത്പൊ് രൂജരോപ്തങ്ങ
തഖടച്ചു, അംേവസപ്തങ്ങ
കോറ്റി
ഒരഖ കളില്ര്ത്തദ ദ്ിവസ്സ ത രോതഖവോയ ആരോരന അവസോനിപിക്കഖപൊഖ.

(ജിപ്നോ അച്ചന്)
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പ്നോക്ക് തീര്ത്ഥോടനം : ദസക്കി

തീര്ത്ഥയോപ്ത

ഡബ്ലിന് . അയര്ത്ലണ്ടി ല യോപ്ക്കോ ോയ
സഖറിയോനി ഓര്ത്തപ്ഡോ്സ സഭയഖ ട
ആഭികഖതയതി് വി.ദദ്വകോതോവിന് റ
ജനന പരഖപൊോ ിപ്നോട് അനഖ ന്ധിച്ചുള്ള എട്ടു
പ്നോമ്പ് ആചരണതിന് റ ഭോെകോയി പ്നോക്ക്
കരിയന് തീര്ത്ഥോടന പ്കളില്പ്ോതിപ്ലക്ക്
തീര്ത്ഥയോപ്തയഖം വി .കളില്ഖര്ത്ബോനയഖം
സപ്റ്റ്റം ര്ത് 3 േനിയോഴ്ച രോവി ല 11
കണിക്ക് ഇടവകളില് കപ്തോപ്രോലീത
അഭി .യൂഹോപ്നോന് പ്കോര്ത് കിലിതിപ്യോസ
തിരഖപ്കനിയഖ ട കഖതയ കളില്ോര്ത്െികളില്തവതി്
നടത പടഖം.

ഇതിനഖ കഖപ്പൊോടിയോയി ഡബ്ലിന് സന്്
പ്െീപ്െോറിപ്യോസ യഖവജനസതയം ഒരഖക്കഖപൊ
ദസക്കി
തീര്ത്ഥയോപ്ത നോ ( വള്ളിയോഴ്ച്ച) രോവി ല ണ കണിയ്ക്ക് ആരംഭിക്കഖം.വികളില്ോരി
ോ. ിജഖ
പ്ജോസഫ് രോപ്റക്കോട്ടിലഖം,സഹ വികളില്ോരി
ോ.ജിപ്നോ പ്ജോസ ഖം പ്ചര്ത്പൊ് നടതഖപൊ രൂരപ്രോര്ത്ഥനയ്ക്ക്
പ്േഷം സ്ലീ യഖം വഹിച്ചു കളില്ോണ്ടോരംഭിക്കഖപൊ ദസക്കി
തീര്ത്ഥയോപ്ത ല്സ്ലിപ്.കഖള്ളിങ്ങോര്ത് പ്റോസ
പ്കളില്ോകണ് വഴി േനിയോഴ്ച രോവി ല അയര്ത്ലണ്ടി ല 11 ഇടവകളില്കളില് ി് നിപൊോയി പ്നോക്കി് എതഖപൊ
വിേവോസസകൂഹപ്തോ ടോപം കളില്ോ്നടയോയി പ്നോക്കിപ്ലക്കഖള്ള യോപ്തയി് അണിനിരക്കഖം.
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