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SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 
 

Jelenlevők: 

Vendég előimádkozó  

Vendégek 

Házigazda előimádkozó 

Házigazdák 

Közösen 

 

Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Házigazdák: Mindörökké, Ámen. 

Közösen: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Közösen –Bevezető ének:  Ébredj ember, mély álmodból, 

Megszabadulsz rabságodból. 

Közelít már üdvösséged,  

Eltörlik már minden vétked. 

 

Elküldé az Úr angyalát, 

Hogy köszöntse Szűz Máriát, 

Kinek tiszta, szűz méhébe 

Alászállt az örök Ige.  

 

Vendég előimádkozó –Beköszöntés: Békesség e háznak és minden lakójának! 

Fogadjátok hajlékotokba ezt a szobrot, 

s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását 

Szent Anyjának, Máriának alázatosságát,  

Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét! 

A Szent Család által áldás tér be e házba 

Reméljük, szívesen adtok neki szállást. 

 

Házigazda előimádkozó – Fogadás: „Hogyan lehet az, hogy Uram Anyja jön hozzám?” 

Hogyan érdemeljük meg mi, hogy a mi Teremtőnk és 

Megváltónk, akit az egész világ nem tud befogadni, a mi szerény 

otthonunkban vegyen szállást? 

Szeretettel és tisztelettel fogadunk Jézusom, Szent Anyáddal, 

Máriával és Szent Józseffel, tiszteletreméltó gyámoddal együtt.  

Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást, tisztulást, szent 

örömet és békességet, hogy méltó szívvel várjuk a karácsony 

ünnepét! 

 

Vendégek –ének (az ébredj ember, mély álmodból dallamára): 

Szállást keres a Szent Család,  

De senki sincs, ki helyet ád,  

Nincsen, aki befogadja 

Őt, ki égnek, s földnek Ura. 

 

Az idő már későre jár,  

A madár is fészkére száll, 

Csak a Szent Szűz jár hiába 

Betlehemnek városába’. 
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Legalább ti, jó emberek, 

Fogadjátok a kisdedet, 

Házatokra boldogság száll,  

Ha betér az égi Király. 

 

Házigazdák –éneket folytatva: 

Ne sírj tovább Szűz Mária,  

Ne menjetek ma máshova! 

Szállásunkat mi megosztjuk,  

A kis Jézust befogadjuk! 

 

Vendég előimádkozó -olvasmány: (Lukács 2,4-7) 

A szállást kereső Szent Család története Szent Lukács könyvéből 

„József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű 

városából Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát Máriával, 

feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária 

szülésének napja. Megszülte elsőszülött Fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem 

kaptak helyet a szálláson.” Ez az Isten igéje.  

Közösen –válasz: Istennek legyen hála.  

 

Vendég előimádkozó: Istenem, jöjj segítségemre! 

Közösen –válasz: Uram, segíts meg engem 

Vendég előimádkozó: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Közösen –válasz: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

1. Vendég előimádkozó: Hódolattal köszöntünk Isten legkedvesebb családja, minden 

keresztény család példaképe. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

2. Vendég előimádkozó: Téged szemelt ki öröktől fogva a szentháromságos Isten, hogy a 

bűnbe esett emberiség Megváltójának otthona légy! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

3. Vendég előimádkozó: Benned ringott üdvösségünk bölcsője, kelt fel szabadulásunk 

napja, s nevelkedett a z Isten Fia. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

4. Vendég előimádkozó: Benned virágzott a szüzesség lilioma, illatozott az alázat és 

engedelmesség erénye. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

5. Vendég előimádkozó: Legfőbb törvényed a szeretet, minden erény alapja és foglalata, 

a családi élet legerősebb köteléke. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

6. Vendég előimádkozó: Az atyai tekintély a fegyelmed, az anyai szeretet az erőd, 

Gyermeked a legnagyobb kincsed. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

7. Vendég előimádkozó: A munkás élet értéke és a földi élet Istenre irányulásának 

eszményképe. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

8. Vendég előimádkozó: A szenvedésben és megpróbáltatásban is állhatatos Szent Család 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 

9. Vendég előimádkozó: Isten iránt való szeretetből minden áldozatra kész Szent Család. 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József. 
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1. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, vedd oltalmadba a családokat és ápold 

bennük a családi élet keresztény erényeit! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

2. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, segíts, hogy minden megpróbáltatásban 

bízzunk az isteni gondviselésben!  

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

3. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, taníts meg Isten akaratában megnyugodni! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

4. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, a házasoknak adj hűséget, szeretet és 

alázatos lelkületet!  

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

5. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, adj a szülőknek türelmes szeretetet, 

sugározd otthonukba a te békédet és örömödet! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

6. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, védd meg az ifjúságot az istentelenség és 

erkölcstelenség romboló szellemétől!  

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

7. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, vigasztald meg az özvegyeket és gyámolítsd 

az árvákat! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

8. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, építsd újjá a szétdőlt magyar otthonokat! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

9. Házigazda előimádkozó: Ó, Szent Család, gyűjtsd egybe családunk szétszóródott 

tagjait! 

Közösen –válasz: Jézus, Mária, József, könyörögjetek érettünk! 

 

 

 

Házigazda előimádkozó:  Istenünk, Te a Szentcsaládban  

csodálatos példaképet állítottál nekünk,  

engedd jóságosan, hogy kövessünk a szeretetben  

és az erények gyakorlásában,  

hogy egykor a Te házad örömében  

el nem múló jutalmat élvezhessünk.  

Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által. 

Közösen: Ámen.  

 

Közösen –ének (az ébredj ember, mély álmodból dallamára): 

Köszöntjük a Szent Családot,  

mert megáldja a világot. 

Szent Család légy az örömünk, 

Jóban-rosszban legyél velünk!  

 

Áldd meg a mi ügyeinket, 

Óvjad meg a nemzetünket! 

Szent Család légy az örömünk, 

Jóban-rosszban legyél velünk!  

 

Családoknak ékessége,  

áldj meg minket, s hozzánk térj be! 
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Szent Család légy az örömünk, 

Jóban-rosszban legyél velünk!  

 

Jézus, Mária, Szent József,  

Szent hitünkben tartsatok meg 

Szent Család légy az örömünk, 

Jóban-rosszban legyél velünk!  

 

 

Közösen: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! 

1. Vendég előimádkozó: Üdvözlégy Isten kegyelmének minden bűntől, még az áteredő 

bűntől is érintetlen gyermeke! Esd ki nekünk Fiadnak, Jézusnak kegyelmét, hogy 

gyarapítsa bennünk a Szentlélek ajándékait.  

 

Közösen: Üdvözlégy, Mária, az Úr van teveled! 

2. Vendég előimádkozó: Jézus Krisztus áldott édesanyja járj közben érettünk, hogy a mi 

lelkünkben is lakást vegyen a Szentlélek, és a bűn soha ki ne űzhesse onnan.  

 

Közösen: Üdvözlégy, Mária, áldott vagy te az asszonyok között. 

3. Vendég előimádkozó: „Boldognak hirdet téged minden nemzedék”. Legszentebb 

asszony, szüzek dicsősége, legyél a hitvesek és édesanyák örök példaképe.  

 

Közösen: Üdvözlégy, Mária, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.  

4. Vendég előimádkozó: Nincs szívednek nagyobb vágya, minthogy mindenki Jézust 

szeresse, minden ember Jézust kövesse, és minden lélekben, családban, közösségben, 

nemzetben és nemzedékben Jézus győzedelmeskedjék, Jézus uralkodjék, Jézus 

parancsoljon.  

 

Közösen: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja. 

5. Vendég előimádkozó: Úrnőnknek, boldog asszonyunknak és anyánknak vallunk, 

legnagyobb dicsőségünk és vigaszunk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadsz, és 

oltalmadba helyezel minket.  

 

 

 

Közösen: Imádkozzál érettünk bűnösökért most. 

6. Vendég előimádkozó: Ne vess meg minket bűneink miatt, inkább eszközöld ki 

számunkra Jézustól a megtérés kegyelmét. Segíts , hogy igaz lélekkel szegődjünk az Ő 

szolgálatába, és egész szívvel szeressük Istent, és Istenért minden felebarátunkat és 

ellenségünket.  

 

Közösen: Imádkozzál érettünk halálunk óráján.  

7. Vendég előimádkozó: Kérünk, vezess minket egykoron Fiad színe elé, és mutass be 

minket mint pártfogoltjaidat és gyermekeidet.  

 

Közösen- Magnificat:  Magasztalja lelkem az Urat, 

és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. 

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: 

íme, ezentúl boldognak hirdetnek  

az összes nemzedékek, 

mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: 
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ő, akit szentnek hívunk. 

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon,  

akik istenfélők. 

 

Csodát művelt erős karjával: 

a kevélykedőket széjjelszórta,  

hatalmasokat elűzött trónjukról, 

kicsinyeket pedig felmagasztalt; 

az éhezőket minden jóval betölti, 

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 

 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: 

megemlékezett irgalmáról, 

melyet atyáinknak hajdan megígért, 

Ábrahámnak és utódainak mindörökké.  

 

Közösen: Uram, Jézus, akit oly részvétlenség fogadott Dávid városában, Betlehemben… 

Házigazda előimádkozó: Fogadd el szívünket és végy benne szállást. Növeld bennünk a hitet 

szentségi jelenléted iránt, hogy a kenyér és a bor színében imádhassunk és áldhassunk Téged, 

mint Urunkat, Istenünket.  

 

Közösen: Uram, Jézus, te a Szent Család szemefénye és legféltettebb kincse, József és Mária 

gondviselő jóságának központja… 

Házigazda előimádkozó: Légy királya a mi családunknak is, szállj meg nálunk, szenteld meg 

otthonunkat, hozz közénk szeretetet, egyetértést, boldogságot, béketűrést, fegyelmet és 

áldozatkész szellemet.  

 

Közösen: Uram, Jézus, ki Betlehemben szegényes istállót választottál születésed helyéül… 

Házigazda előimádkozó: Taníts meg minket, miként kell a mennyei kincseket a földiek elé 

helyeznünk, minden viszontagságban Isten szándékát keresnünk, s mindenkor Isten 

akaratában megnyugodnunk.  

 

 

 

 

Közösen –ének:  Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő 

Beteljesült már az idő. 

Törd át az ég zárt ajtaját, 

Vár a világ sóvárgva rád.  

 

Vendég előimádkozó: Adventjének megvilágosító erejével szenteljen meg titeket az Isten! 

Közösen: Ámen.  

Vendég előimádkozó: Szabadítson meg a bűn bilincsétől, hogy félelem nélkül várjátok 

második eljövetelét. 

Közösen: Ámen.  

Vendég előimádkozó: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja nektek a 

Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében . 

Közösen: Ámen.  
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További imádságként ajánljuk még az örvendetes rózsafüzér elmondását. 

 

Az örvendetes rózsafüzér bevezető kérései: 

1. aki hitünket növelje 

2. aki reményünket erősítse 

3. aki szeretetünket tökéletesítse 

 

Az örvendetes rózsafüzér titkai:  

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 

2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 

3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. 

4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 

5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

 


