
Szállást keres a Szentcsalád 

Lejátszás: katt a 
fekete téglalapra, 
vagy a nyílra 

https://www.youtube.com/watch?v=iZMa6yh3tMU


A szentképet hozó így köszönti a 
háziakat: 

 

 
Békesség e háznak és minden 
benne lakónak! Fogadjátok 
hajlékotokba ezt a képet, s vele 
fogadjátok szívetekbe a 
megtestesült Ige áldását, szent 
anyjának, Máriának alázatosságát, 
Szent Józsefnek tisztaságát és 
szolgáló lelkületét!  

 



A házigazda így fogadja a képet: 
Hogyan lehet az, hogy az én Uramnak anyja látogat el 
hozzám? Hogyan érdemlem én meg, hogy Teremtőm és 
Megváltóm, akit az egész világ nem tud befogadni, az én 
szerény otthonomban vegyen szállást? 



Szeretettel és tisztelettel fogadlak, 
ó Jézusom, Szent Anyáddal, és a 
Szent Szűz jegyesével, a Te 
tiszteletreméltó gyámoddal, 
Józseffel együtt. Hozzál e ház 
lakóinak lelki megvilágosodást, 
tisztulást, szent örömet és 
békességet, hogy méltó szívvel 
várjuk karácsony ünnepét.  



Iz 45,7-8: 7Én alkotom a világosságot, és én teremtem a 
sötétséget; én szerzek jólétet, s én idézem elő a balsorsot is. 
Én, az Úr viszem ezt végbe, mind. 8Harmatozzatok, egek, onnan 
felülről, és ti, felhők, hullassatok győzelmet! Nyíljék meg a föld 
és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is. Én, az 
Úr hozom ezt létre, mind.  



Lk 1,39-56.:  39Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve 
elment a hegyek közé, Júda városába. 40Bement Zakariás házába, 
és köszöntötte Erzsébetet. 41És történt, hogy amint Erzsébet 
meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és 
Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy 
te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43De 
hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön 
hozzám?  

44Mert íme, amint fülemben 
felhangzott köszöntésed szava, 
felujjongott a magzat méhemben. 
45És boldog, aki hitt, mert be fog 
teljesedni, amit az Úr mondott 
neki.« 
46Mária erre így szólt: 



»Magasztalja lelkem az Urat, 
47és szívem ujjong megváltó 
Istenemben, 
48mert tekintetre méltatta 
szolgálója alázatosságát. 
Íme, mostantól fogva boldognak 
hirdet engem 
minden nemzedék, 
49mert nagy dolgot cselekedett 
velem a Hatalmas, 
és Szent az ő Neve. 
50Irgalma nemzedékről 
nemzedékre 
azokra száll, akik őt félik. 
 

Lejátszás: katt a fekete 
téglalapra, vagy a nyílra 

https://www.youtube.com/watch?v=6I2l82pmrWg


51Hatalmas dolgokat művelt karja 
erejével, 
szétszórta a gondolataikban 
kevélykedőket. 
52Hatalmasokat levetett a trónról, 
és kicsinyeket felemelt. 
53Éhezőket betöltött jókkal, 
és üresen bocsátott el gazdagokat. 
54Felkarolta szolgáját, Izraelt, 
megemlékezve irgalmasságáról, 
55amint megmondta atyáinknak, 
Ábrahámnak és utódainak 
mindörökre«. 
56És Mária nála maradt mintegy 
három hónapig, azután visszatért 
házába. 



Családfő: Mutasd meg nekünk 
Uram, irgalmasságodat. 
Mind: És a Te üdvösségedet add 
meg nekünk! 
Családfő: Uram, hallgasd meg 
könyörgésemet! 
Mind: És az én kiáltásom jusson 
eléd! 
Családfő: Könyörögjünk! Add meg 
kérünk mindenható Isten, hogy mi, 
akik imádandó szent Fiad 
születését várjuk, egykor 
örvendezéssel nyerjük el 
örökkévaló ajándékait is, ki él és 
uralkodik mindörökkön örökké! 
Mind: Amen.  
 



Lejátszás: katt a 
fekete téglalapra, 
vagy a nyílra 

https://www.youtube.com/watch?v=_yE8l294mO8


Könyörögjünk! Kérünk Téged Úristen, öntsd lelkünkbe szent 
kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és 
keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk 
által.  
 
Mind: Ámen.  

A család egyik tagja 
mond könyörgést:  
 
Imádkozzál érettünk 
Istennek Szent Anyja!  
 
Mind: Hogy méltók 
lehessünk Krisztus 
ígéreteire.  



Most a szentkép hozója mond áldást: 
Adventjének megvilágosító erejével szenteljen meg benneteket az 
Isten!  
Ámen.  
Szabadítson meg titeket a vétek bilincseitől, hogy megtisztult szívvel 
várjátok második eljövetelét.  
Ámen.  
 Nyugodalmas jó 
éjszakát és 
boldog véget 
adjon nekünk a 
mindenható és 
irgalmas Isten, 
az Atya, a Fiú, és 
a Szentlélek.  
Ámen.  



Lejátszás: katt a 
fekete téglalapra, 
vagy a nyílra 

https://www.youtube.com/watch?v=Oaso3csHfdo



