
LITORJIAM-PIANAKAVIANA HO FANKALAZANA NY ALAKAMISY 

MASINA 

 

  Ireto misy tolo-kevitra vitsivitsy ho fankalazana ny Alakamisy Masina eo  anivon'ny 

fianakaviana amin'izao  fotoana mampihiboka antsika izao ka tsy afaka  hivory hiara-

mankalaza ny Fanasan'ny Tompo. Na irery aza ianao dia azonao arahina tsara ity 

sososkevitra ity. Sosokevitra ihany ity fa azonao atao ny mampifanaraka azy 

amin'izay zava-misy  sy iainanao. 

 

FANOMANANA 

  Amboarina tsara ny toerana hivelomana  an'ity litorjia ity 

Amin'izao Alakamisy Masina  izao maninona raha tsy manodidina ny latabatra  

hivavaka 

Ny latabatra dia namboarina ho an'ny sakafo, latabatry ny fety, voarakotra tsara, misy 

labozia tsy mbola mirehitra, asiana voninkazo ihany koa sy Baiboly na Testamenta 

Vaovao iray mivelatra eo ambony latabatra. 

     Raha misy mpihira na mpitendry zavamaneno ao an-trano dia avelao izy 

hampiseho ny talentany amin'ny fanompoam-pivavahana atao.Manomana hira iray na 

roa. 

 

  Ny fanehoana ny tokony hatao na izay hatao dia mena 

Ny zavatra  holazaina ho an'ny tsirairay na hafa na miaraka dia manga 

 

LITORJIAM-MPIANAKAVIANA 

 

Raha maromaro ianareo dia manendre  olona iray hitarika ny Vavaka, na raim-

pianakaviana, na renim-pianakaviana,na izay zoky indrindra ao an-trano (G) 

 

Mitsangana manodidina ny latabatra ny rehetra : 

 

       Izay zandriny indrindra ao an-trano no mametraka ity fanontaniana ity : 

  

Inona no dikan'ity latabatra voaravaka tsara  ity nefa androany tsy tsingerin-taona 

nahaterahako na ny an'ny olona iray hafa ato an-trano,sady tsy andro Alahady koa, ka 

nahoana ary ity takariva ity no miavaka indrindra toy izao ? 

 

G- mamaly : 

  Marina tokoa ny anao, androany eran'izao tontolo izao, ny kristianina rehetra dia 

mahatsiaro ilay takariva namorian'i Jesoa ny sakaizany faramparany. 

    Dia ilay takariva nanasany azy ireo  hiara-misakafo, izay tsy tokony ho hadinoina  

na oviana na oviana: sakafon'ny Fety. Handrehitra labozia eo ambony latabatra isika 

hahatsiarovantsika  fa nandritra ny sakafon'ny Paka i Jesoa dia nanolotra  manontolo 

ny Tenany. 

    Nasainy naverimberina  matetika ity sakafo ity ho fahatsiarovana Azy. Fa ity 

sakafo ity dia nangidy ho azy satria taorian'ny  sakafo  no  nisamborana azy, 



nanamelohina azy ho faty, ary namonoana azy... 

 

  Olona iray mandrehitra ny labozia eo ambony latabatra 

 

  G- Ho fiombonana amin'ny Evekantsika sy ireo kristianina rehetra eto amin'ny 

Diosezin'i Evry. Amin'izao harivan'ny Alakamisy Masina izao dia iarahantsika manao 

ny Famantaran'ny Hazo Fijaliana : 

 

    AMIN'NY ANARAN'NY RAY SY NY ZANAKA SY NY FANAHY MASINA. 

AMENA 

 

Azontsika atao koa ny mihira ity hira ity ho fahatsiarovana ny Tompo 

 

Indray hariva izay ry Jesoa Tompo ô 

Nanolo-tena Ianao ho fitiavana anay 

 

Fiv : Mino aho Tompo ka te handray Anao 

         Ianao no mofo velona avy any an-danitra 

 

Nohamasininao ny mofo sy ny divay 

Ka tonga Vatanao sy Ranao mpanadio 

 

 Fa velona Izy Ray, velona ao Aminy Ianao 

Ka velona ao Aminao izay mandray Anao 

 

Raha avy ny farandro, hasehonao Tompo ô 

Fa velona ao Aminao izay mandray Anao 

 

Masoandro lohataona ilay fitiavanao 

Mamelombelona anay sy izao tontolo izao 

 

G- Aoka isika hivavaka 

 

    Ry Andriamanitra Rainay ô, takariva toy izao no fahatsiarovana ilay andro 

niarahan'i Jesoa Zanakao tamin'ny mpianany teo am-pizarana ny sakafo farany ary 

nanankinany tamin'ny Fiangonanao ny Eokaristia Masina.Tsy afa miara-mankalaza 

izany  amin'ireo rahalahinay  sy ny kristianina  namanay izany Sakafon'ny Tompo 

izany  izahay ankehitriny ka miara-mivory manodidina ity latabatra ity izahay 

fianakaviana mba hihaino ny hafatrao. 

     Sokafy amin'ny Teninao ny fonay, sokafy ny masonay hahitanay izao fihetsika 

farany alohan'ny handaozanao anay izao.Nataonao ho anay izany rehetra izany, mba 

hananay ny tena fiainana, ary hahafahanay manompo ny hafa dieny ankehitriny  ary 

ho mandrakizay. AMENA 

 

Dia miara-mipetraka manodidina ny latabatra. 



  

Dia miteny izay zandriolona indrindra : 

 

      Hoy i Jesoa tamin'ny mpianany : «  naniry dia naniry mafy aho ny hiara mihinana 

ity Paka ity aminareo ». Inona anefa izany sakafo lazain'i Jesoa hiarahany mihinana 

amin'ny mpianany amin'izao takariva izao ? Ary fety inona ? 

 

G- Tsarovy ary henoy izay tantaraina ao amin'ny Bokin'ny Eksaody. 

 

Olona iray mamaky : Vakiteny masina nalaina tao amin'ny Bokin'ny Eksaody( Eks. 

12, 1-8. 11-14) 

 

    Tamin'izany andro izany, tany amin'ny tany Ejipta, dia hoy ny Tompo tamin'i 

Moizy  sy Arona rahalahiny : « ity volana ity no voaloham-bolana ho anareo, dia 

fanombohan'ny taona ho anareo izany. Lazao amin'ny firenena Israely rehetra : 

amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, dia makà zanak'ondry iray isan-tokantrano, 

koa raha vitsy loatra ny iray trano dia hiantso ny mpifanolobodirindrina aminy izy 

arakaraka ny isan'ny olona. Mifidiana zanak'ondry iray araka izay lanin'ny tsirairay. 

Ho zanak'ondry tsy misy kilema, ary lahy , vao herintaona.Ka zanak'ondry na 

zanak'osy no halainareo. Hotehirizinareo hatramin'ny faha efatra ambin'ny folon'ny 

volana io. 

    Mandritra ny  fivorian'ny fiangonan'Israely no hamonoanareo azy amin'ilay ati-

takariva iny. Hangalanareo ny ràny, hatentina amin'ny toloam-baravaran'ny trano  

hihinananareo azy. 

   Hohanina ny nofony amin'io alina io, hatsatsika amin'ny afo no fihinana azy, 

miaraka amin'ny mofo tsy masirasira sy anana mangidy. Ka toy izao no fihinanana 

azy : ny andilana voahetra, ny tongotra voaisy kapa, ny tanana mitana tehina. Atao 

haingankaingana  ny fihinanana azy : Paka ho an'ny Tompo izany. 

       Handalo hamaky ny tany Ejipta aho amin'io alina io, hamono ny lahimatoa 

rehetran'ny Ejipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. 

      Hampahafantariko an'ireo andriamanitra rehetra fa Izaho no Tompo. 

 Ny rà ho famantarana ho anareo, ho amin'ireo trano hitoeranareo.  Hijery ny rà Aho 

dia handalo ka tsy ho voaringana ianareo  amin'izay hamelezako ny tany Ejipta. 

Andro fahatsiarovana ho anareo ity andro ity. Hanao fivahiniana masina ho an'ny 

Tompo ianareo. Didy maharitra no hankalazainareo hatramin'ny taona mifandimby. 

 

         IZANY ARY NY TENIN'NY TOMPO 

 

 G- Hitanao amin'izany, araka ny Soratra Masina teo  dia mampahatsiahy antsika be 

dia be  Andriamanitra fa tsy manary ny olony izay mandia fotoan-tsarotra matetika 

Izy, ary manome toky fa hikarakara azy ireo. 

       Henonao teo koa ny hoe : «   Hatao haingankaingana ny fihinana azy : Pakan'ny 

Tompo izany ». Ny Paka dia midika hoe : « FANDALOVANA », Andriamanitra 

mandalo eo afovoan'ny olony, teo koa ny fandalovany ny Ranomasina mena ka 

nanavotany ny vahoaka Israely. Andriamanitra eo akaikintsika mba  hiaro sy 



hanafaka ny olony, izay no tsy maintsy maha-vonona antsika mandrakariva, mihinana 

haingana mba hihazo ny lalan'ny fahafahana. 

 

Ilay zandriolona : 

    Azoko tsara ankehitriny ny maha zava-dehibe  ity sakafo ity , tsy ny maha sakafo 

ny sakafo ihany no  hohanintsika, fa noho izy mampahatsiahy antsika ny 

nanavotan'Andriamanitra ny vahoakany. Mampahatsiahy ihany koa fa ny Tenany no 

sakafo arosony ho antsika. 

 

 :G- 

    Nandritra ny sakafo farany niarahany  tamin'ireo mpianatra no mampahatsiahy 

antsika ny  nataon'Andriamanitra tamin'ny nanafahany ny vahoakany  nandevozina 

tany Ejipta, fa i Jesoa kosa milaza mazava ny tena dikan'ity sakafo ity : fa  Izy ihany 

no raisin'ireo mpianatra amin'ity takariva ity : 

 

Olona iray mamaky : 

   Taratasy voalohany  nosoratan'i Md Paoly ho an'ny korintianina ( 1 Kor. 11, 23-26) 

 

 Ry rahalahy, 

   Izaho Paoly,  izao no noraisika tamin'ny Tompo ka  ampitaiko amainareo:Ny alina 

namadihana azy iny ny Tompo Jesoa nandray ny mofo, rahefa avy nisaotra, dia 

namaky azy ary nilaza hoe : «  Vatako ity, atolotra ho anareo. Ataovy izao ho 

fahatsiarovana ahy ». Taorian'ny sakafo, dia nataony toy izany koa ny kalisy, ka hoy 

izy : « Ity kalisy ity no Fanekena Vaovao  amin'ny ràko. Isaky ny misotro amin'ity 

ianareo, dia ataovy izany ho fahatsiarovana Ahy ». 

      Toy izany koa, isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro ity kalisy ity  ianareo, 

dia manambara ny  nahafatesan'ny Tompo amandra-pihaviny indray. 

 

-IZANY ARY NY TENIN'NY TOMPO 

 

G- 

Hitantsika amin'izany fa tsy ny mofo ihany na ny divay ihany no nomen'i Jesoa 

antsika, fa nomeny koa ny fitiavany, nomeny ny fiainany manontolo mba hahavelona 

antsika ka hahafahantsika mitia Azy sy manolotra izany  koa ho an'ny hafa. 

 

Azontsika hiraina koa ity  hira ity :  MATOA AHO NIJALY SY MATY 

 

Fiv : Matoa aho nijaly sy maty – Izaho no nanolotra ny aiko 

         Matoa aho nanolotra ny aiko -Izany no fara-fitiavako 

 1-  Fa alina ny andro manakaiky ny fotoana -Dia indro fa hatolotra eo an-tanan'ny 

mpanota 

      I Jesoa  'lay  Mpampianatra nikoizan'i Satana (in-2) 

 

2- Fa alina ny andro manakaiky ny fotoana- Ka indro fa hatolotra eo an-tanan'izy 

Jody 



I Jesoa  'lay Mesia, 'lay Mpanjaka nantenaina (in-2) 

 

 G- Tsaroanao ve fa tamin'ny harivan'ny sakafo farany iny  i Jesoa, dia nampiseho 

fihetsika tena mampihetsi-po, iza no afaka hitantara izany fihetsika izany ? 

 

Olona iray amin'izay tafavory eo  mitantara ny « Fanasana tongotra ». 

 

Misy fotoana fahanginana kely ary aorian'izany no  hanaovana ny ranom-bavaky ny 

mpino : 

 

• Tompo ô, nandohalika teo anatrehan'ny olona Ianao, mpanompon'ny maha-

olombelona anay. Amin'ity takariva ity dia mivavaha isika ho an'ireo mpitsabo 

ireo rahalahy sy anabavintsika  rehetra marary. Mivavaha koa isika ho an'ireo 

rehetra mpilatsaka an-tsitrapo maneho am-pitiavana  tsy tapakany 

hifandraisan'ny mpiara-monina. 

Tohano izy ireo ry Tompo, ary ampio isan'andro haneho hatrany izany fihetsika izany 

hanamafisana ny firaisan-kina. 

 

• Tompo ô, nomenao anay ny mofon'ny fiainana, dia ny Fiainanao 

Ny fotoam-pitsapana iainanay ankehitriny dia mamaphatsiahy  fa sarobidy sy marefo 

ny aina. Herezo ireo manamafy ny fatoran'ny mpirahalahy eo amin'ny samy 

olombelona satria tianao izy ireny.  Ampianaro izahay hiaina  miaraka amin'izy ireo 

ka hanokatra ny fonay sy ny an'ny  fiaraha-monina misy anay. 

•  

• Tompo ô, tamin'iny takarivan'ny sakafo farany iny dia nivavaka ho an'ny 

firaisan'ny olombelona rehetra Ianao. Mivavaka Aminao izahay  mba 

hampitomboy ao aminay izany firaisana izany ka hahamendrika anay hitondra 

ny anarana hoe «  Kristianina » mba hahafahanay indray andro any miombona 

amin'ny  Fanasanao. 

 

• Tompo ô, amin'ity takarivan' ny Sakafo farany ity, mivavaka Aminao izahay ho 

an'ireo havana  zokinay amin'ny finoana, dia ny firenena Jody, amin'izao andro 

izao izy ireo, dia mankalaza  ny Paka  fahatsiarovana ny fivoahana avy any 

Ejipta..... 

 

• Tompo ô, amin'ity takarivan'ny sakafo farany ity, mivavaka Aminao izahay ho 

an'ireo mpitondra isan'ambaratonga ao amin'ny Fiangonana : ny Papa François, 

ny evekanay Michel, ny Pretra sy ny Diakra rehetra eto amin'ny diosezinay 

izay miaraka aminay mandrakariva ary ho an'ireo rehetra mahafoy tena ho 

an'ny fiangonanao. 

 

  Mbola afaka manampy ny tsirairay araka izay vavaka tiany  hatao, ho an'ny marary, 

ho an'ireo nidonam-pahoriana, ho an'ireo maty, afaka tanisaina avokoa. 

 

  G-  Andriamanitra no mampiray antsika amin'ny Fanahin'ny fiombonana sy ny 



firaisana. Koa afaka  miantso Azy isika araka ilay vavaka nampianarin'i Jesoa antsika 

manao hoe ; 

  

           Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny Anaranao, ho tonga anie ny 

fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. 

      Omeo anay anio ny haninay isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny 

hamelanay izay nanao ratsy taminao, aza avela ho azon'ny fakam-panahy izahay fa 

manafaha anay amin'ny ratsy.Amena 

 

Olona iray mamarana azy manao hoe : 

 Eny manafaha anay amin'ny ratsy rehetra ry Tompo, ary mba fenoy ny fiadananao ny 

andro iainanay , enga anie homban'ny indrafonao izahay ka sady ho afaka 

mandrakariva amin'ny fahotana no hilamina tsy azon-tebiteby na toy inona na toy 

inona eto am-piandrasana ny hasambarana nampanantenainao sy ny fihavian'i Jesoa 

Kristy Mpamonjy anay. 

 

  G-  Te handray ny komonio masina isika amin'ity takarivan'ny Fanasan'ny Tompo 

ity nefa tsy afa-manoatra koa ndeha isika hivavaka hoe : 

  

   Ry Jesoa Tompo ô, mino ny fisianao  marina ao amin'ny mofo sy ny divay masina 

aho. Te-hamaly mafy ny fanasanao ahy  hanao komonio, handray  Anao  ho amin'ny 

fiainako manontolo. 

     Tsy afa-mandray Anao ao amin'ny sakramenta anefa aho izao, koa avia tongava 

ato am-poko amin'izao komonio am-panahy ataoko izao. 

    Noana ny fitiavanao aho, noana ny fiainanao mba hamelona ny fiainako. Isan'andro 

isan'andro no handraisako Anao ho tonga fiainako noho ny fitiavanao ahy. 

    Eny ataovy mifikitra mandrakariva amin'ny didy aman-dalànao aho ka aza avela 

hisaraka Aminao na oviana na oviana. Amena 

 

Aorian'ny fotoana fahanginana 

 

 Azontsika raisina ny andininy faha- 3 sy faha-4  amin'ny hoe : MATOA AHO 

NIJALY SY MATY 

 

Fiv :   Matoa aho nijaly sy maty-  Izaho no nanolotra ny aiko 

           Matoa aho nanolotra ny aiko- Izany no fara-fitiavako 

 

3- Ffa alina ny andro , manakaiky ny fotoana-  Ka indro fa hatolotra eo an-tanan'i 

Pilaty 

   Ilay  Nazareana , lehilahy 'zay tsara laza ( in-2) 

 

4- Fa alina ny andro ary tonga ny fotoana- Ka indro fa nasandratra  eo imason'ny 

tontolo 

  I Jesoa 'lay Mpanjaka , 'lay  avy  any Nazareta (in-2) 

 



 

Rahefa izany, ny zokiolona indrindra mitsodrano ny sakafo hifampizarana manao 

hoe : 

 

    Amin'ity takarivan'ny Fanasan'ny Tompo ity, isaorana Ianao Andriamanitra Rainay 

noho ny soa rehetra azonay taminao. Isaorana anie Jesoa Tompo, noho ny Mofon'aina 

izay natolotrao anay, ary isaorana Ianao noho ny sakafo hifampizarany amin'izao 

takariva izao, enga anie Ianao hampiombona ny tsirairay ao anatin'ny fifankatiavana 

tanteraka sy ny hafaliana entin'ny Vaovao Mahafaly. Amena. 

 

Dia iarahantsika manao indray izao ny Famantaran'ny  Hazo fijaliana. 

Avy eo dia mifampizara ny sakafo iombonana.  MAHAZOTOA HOMANA 

 

 

 
•  

 

 

 

 

 

 


