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Entrance Song
ഉരുകിയ

ൊഴുകുും തിരികയെ മധുപകരുും പൂക്കയെ

ഒരുങ്ങിയ ത്ുും ജനങ്ങയെ ഒരുമയ

ൊടര്പ്പിചീടും

യ

ശുവിന് ബലി നൊും

ശുവിന് ബലി നൊും ഒന്നൊയ് യ

കന്മഷും നിറഞ്ഞ ഹൃദ

ും യവന്ന്മ

ൊകീടൊും

തിന്മ ൊയക അകറ്റുവൊന് ഉല്സുകരൊകൊും

തൊഴ്മ ുള്ള ചിന്തകെൊല് മനും നിറക്കൊും
നന്മ നമ്മില് നിറഞ്ഞിടൊന് പ്പൊര്പ്്ചീടൊും
......ഉരുകിയ

ൊഴുകുും

Offertory
ഇപ്സയ ലിന് നൊ
നലല ദദവയമ

The Nicene Creed

ക, എന്യറ

I believe in one God, the
Father almighty,
maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.

കൊഴ്ച ി ഞൊന് ഏക ുന്നു,
എയന്ന ുും എന് സ ര്പ്വവുും
നിന്യറ മുന്പിലൊ
കൊടിലുല
യവെ

ിതൊ, സവീകരിക്കയേ പ്പഭു

ുും യതൊനിയപൊല് എന് ജീവിതും വല

ുും

ില് നീ സൊന്തവനും നല്കൊന് വയരേയമ

നിന് ദകകെില്ല് എന് ജീവിതും,
നല്കുന്നു

ഞൊന് എന് ദദവയമ

ജീവിതത്ിന് ദുുഃഖ യവെ
യചൊരി യന

ില് നിന്

സ്യനഹും എന്നില്

വന് നിരൊശകൾ ദൂയ ര അകറ്റുന്ന, എന് സ്യനഹ
രൂപയന

----- ഇപ്സയ

ലിന് നൊ

ക

യസൊദരയനൊടുള്ളക ും പക, എന്നി ല് നിന്നകറ്റൊന്
എന്യറ ഹൃ ദ

ും നിര്പ്മലമയ് നീ ഒരുക്കിടയന

എന് പൊപ ും എലലൊ ും മൊയ്ക്കുവൊന്,

നിന് രക്തത്ൊല് എയന്ന

കഴുകയന

നിന്നില് ഞൊന് ഒയ ന്ന ല
മൊര്പ്ഗത്ില് നടത്ൊയേ

ിക്കുവൊന്,

നിന് ഹിത ുംയപൊൾ എന് ജീവിതും,ന
ഏകയേ

നിന്

രക്ഷ

ിക്കുവൊന് കൃപ

----- ഇപ്സയ

ലിന് നൊ

ക

Song of Consecration
ദദവ പിതൊയവ ങ്ങയ

ഞൊന്

ആരൊധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു
ജീവനുയമന്യറ സ ര്പ്വസവവുും മുന്മ്പിലേച്ചു കുമ്പിടുന്നു
ജീവനുയമന്യറ സ ര്പ്വസവവുും മുന്മ്പിലേച്ചു കുമ്പിടുന്നു

യ

ശുയവ നൊഥൊ അങ്ങയ

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only
Begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from
Light, true God from true God, begotten, not
made, consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation he came
down from heaven, and by the Holy Spirit
was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was
buried, and rose again on the third day in
accordance with the Scriptures. He ascended
into heaven and is seated at the right hand of
the Father. He will come again in glory to
judge the living and the dead and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and
the Son,
who with the Father and the Son is adored
and glorified, who has spoken through the
prophets.
I believe in one, holy, catholic and apostolic
Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world
to come.

Amen.

ഞൊന്

ആരൊധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു...............

പൊവനൊത്മൊയവ അങ്ങയ

ഞൊന്

ആരൊധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു...............
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Communion
Song 2: Krushil Kandu

പ്കൂശില് കണ്ടു ഞൊന് നിന് സ്യനഹയ ത്

ആഴമൊര്പ്ന്ന നിന് മ ഹൊ തയൊ ഗയത്

Song 1: Thiruvostthiyayennil
തിരുയവൊസ്തി

ൊയ

ന്നില് അേ

)

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി
ുും

ഹൃദ

ും പൂര്പ്ണമൊ

ി നല്കുന്ന ു നൊഥയന

)

സ്യനഹും ദദവസ്യനഹും
അകതൊരില് അലി

ൊന് വരുന്ന ു

സൃഷ്ട്ട ികെില് ഞൊന് കണ്ടു നിന് ക രവിരു്

സ്യനഹും എയെ ോയശൊ)

അത്ഭുതമൊ ും

ഇപ്ത യചറുതൊകൊന് എപ്ത വെയരേ ും

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി

ഇപ്ത സ്യനഹിക്കൊന് എന്ത ു യവേും)

നന്ദി

നിന് ജ്ഞൊനത്ിന് പൂര്പ്ണത

ുും

ൊല് എന്നുും വൊഴ്ത്ിടുും കര്പ്ത്ൊയവ

)

)

അടിപിന്നരില് കണ്ടു ഞൊന് സ്യനഹയത്

യനൊവിച്ച നൊവിലയലല നൊഥന്

യസൌഖയമൊക്കുും യ

സ്യനഹത്ിന് കൂദൊശ ഏകി)

ശുവിന് ശക്തിയ

നിന്ദിച്ച മൊനസത്ില് നീ

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി

കൊരുേയ തീര്പ്തവ ുമൊയ്)

എന്നൊയരൊഗയും നല്ക ുന്നു നൊഥയന

)

)

ഇപ്ത യചറുതൊകൊന് എപ്ത വെയരേ ും
ഇപ്ത സ്യനഹിക്കൊന് എന്ത ു യവേും)

യമൊഴി

ില് യകട്ടു രക്ഷ

ിന് ശബ്ദയത്

വിടുതല് നല്കുും നിന് ഇമ്പ
പ്കൂശിച്ച ദക

ിലയലല നൊഥന്

വചനയത്

)

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി

ജീവന്യറ മന്ന തന്നു)

യദശയത്ങ്ങുും യപൊകുും സുവിയശഷവുമൊ

ി )

യകൊപിച്ച മൊനസത്ില് നീ
സ്യനഹൊഗ്നി ജവൊല

ുമൊയ്)

തിരുയവൊസ്തി

ന്നില് അേ

ൊയ

നിന് ശരിരും തകര്പ്ത്ു നീ ഞങ്ങൾക്കൊ
ുും

ശുദ്ധ രക്തും

ചിന്തി നീ ഞങ്ങൾക്കൊ

സ്യനഹും ദദവസ്യനഹും

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി

അകതൊരില് അലി

അന്തയയത്ൊെ ും

ൊന് വരുന്ന ു

ഓര്പ്മ്മിക്കുും

ി

ി

)

ൊഗയത് )

സ്യനഹും എയെ ോയശൊ)
ഇപ്ത യചറുതൊകൊന് എപ്ത വെയരേ ും

ഇപ്ത സ്യനഹിക്കൊന് എന്ത ു യവേും)

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി
ഹൃദ

ും പൂര്പ്ണമൊ

ി നല്കുന്ന ു നൊഥയന

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി

നന്ദി

ൊല് എന്നുും വൊഴ്ത്ിടുും കര്പ്ത്ൊയവ

പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി
എന്നൊയരൊഗയും നല്ക ുന്നു നൊഥയന
പകരും എന്ത് നല്കുും ഞൊനിനി
യദശയത്ങ്ങുും യപൊകുും സുവിയശഷവുമൊ
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Closing
യപൊയന്നൊെി ില് കലലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയ ൊയട നൊധനു ിര്ക്ക്കുന്നു
മുറിവുകെൊല് മൂടി
യമനി ിതൊ
നിറയമൊലുും പ്പഭ ില് മുഴുകുന്നു

He is exalted, the King is exalted on High
I will praise You
He is exalted, forever exalted
And I will praise His name

– (2)

തിരു ശിരസില് മുൾമുടി ചൂടി വന്
ശുരഭിലമൊും പൂങ്കതിരനി ുന്നു
കണീരില്
മുങ്ങി
ന നങ്ങൾ
കനകും യപൊല് മിന്നി വിെങ്ങുന്നു
– (2)
യപൊയന്നൊെി ില് കലലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയ ൊയട നൊധനു ിര്ക്ക്കുന്നു
മുറിവുകെൊല് മൂടി
യമനി ിതൊ
നിറയമൊലുും പ്പഭ ില് മുഴുകുന്നു

– (2)

He is exalted, the King is exalted on High
I will praise Him
He is exalted, forever exalted
And I will praise His name

He is the Lord
Forever His truth shall reign
Heaven and earth
Rejoice in His holy name
He is exalted, the King is exalted on high

പുകയപൊങ്ങുും മരേ തൊഴ്വര ില്
പുതുജീവൊന് പൂന്തെിരനി ുന്നു
മൊനവരുും സവര്പ്ഗ്ഗ നിവൊസികെുും
വിജ ൊനന്തത്ില് മുഴുകുന്നു – (2)
യപൊയന്നൊെി ില് കലലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയ ൊയട നൊധനു ിര്ക്ക്കുന്നു
മുറിവുകെൊല് മൂടി
യമനി ിതൊ
നിറയമൊലുും പ്പഭ ില് മുഴുകുന്നു

He is the Lord
Forever His truth shall reign
Heaven and earth
Rejoice in His holy name
He is exalted, the King is exalted on high

– (2)

He is the Lord
Forever His truth shall reign
Heaven and earth
Rejoice in His holy name
He is exalted, the King is exalted on high
He is exalted, the King is exalted on high

Happy Easter to all !
ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ!
ST LO U IS K E R AL A C AT H O L ICS CO M MU N IT Y

w ww.k era lac atho lic stl .org

If you are not in our email list or would like to learn more about the community, please contact
any of the committee members below or send an email to stlic_moderator@yahoo.com.

Bejoy M athew : 636 544 6212

Nisha Belgi : 636 579 9551

Savio Joseph

: 314 322 8490

Bijy Vattathara : 636 293 1826

Ankitha Rony: 314 272 0880

Jai Thomas

: 636 386 0610

Fr. Lijo Kallarackal : 314 471 7129

