
 1 

Szentcsalád-járás 
Érkezők: Békesség e háznak 

 

Akik fogadják: és minden lakójának. 

 

Vendégek:  

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. 

Legalább ti, jó emberek 

Fogadjátok a Kisdedet! 

Házatokra szent áldás száll, 

Ha betér az égi Király. 

Ne sírj tovább, Szűz Mária 

Ne menjetek ma máshova! 

Szállásunkat mi megosztjuk, 

A Kis Jézust befogadjuk. 

 

Vendég család egyik tagja: 

Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, 

Szent 

Anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát, és szolgáló lelkületét. 

(Elhelyezik a képet, majd gyertyát gyújtanak előtte.) 

 

Ének: (Imakönyv: Isten gyermeke vagyok, Hozsanna, Szent vagy Uram!) 

9. sz. ének: (csak szöveggel is mondható) 

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. 

 

A képet befogadó család egyik tagja:  

Szeretettel és tisztelettel fogadjuk a Szent Családot. Kérjük hozzon e ház lakóinak szent 

örömet és 

békességet, hogy méltó szívvel várjuk Karácsony ünnepét. 

 

Szabadon választható: 

Szentírási rész (felolvassa a vendég család egyik férfi tagja):: Lk. 1, 39-56 

Azokban a napokban Mária útrakelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás 

házába 

érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, 

fölujjongott 

méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott:  

Áldottabb vagy Teminden asszonynál, és áldott a Te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, 

hogy Uram Anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől 

repesett a magzat méhemben. 
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Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked. – Erre Mária 

így szólt: 

Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem Üdvözítő Istenemben. 

Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem 

minden 

nemzedék. Mily nagy dolgot művelt velem Ő, a hatalmas és a Szent! 

Irgalma az istenfélőkre száll, nemzedékről nemzedékre. (rövid csend) 

Vagy: mondható egy tized Rózsafüzér, valamelyik örvendetes titokkal. 

Vagy: a Szent József litánia 

 

2. sz. ének:  

Harmatozzatok, égi magasok! 

Téged vár epedve a halandók lelke, 

Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

Mert az emberek ott tévelygenek, 

Hol te égi fényed útján nem vezérled 

Őket édes Üdvözítőnk. 

A Mennyei Atya elküldte a Megváltót, mondjuk el örömmel a Miatyánkot! Miatyánk... 

Házigazda: Mutasd meg nekünk Uram irgalmasságodat! 

Mind: És a Te üdvösségedet add meg nekünk. 

Házigazda: Uram, hallgasd meg könyörgésemet! 

Mind: és kiáltásunk jusson eléd. 

Házigazda: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akik szent Fiad 

születését 

várjuk, egykor örömmel nyerjük el örökkévaló ajándékaidat is, ki élsz és uralkodol 

mindörökkön 

örökké. Amen. 

 

Elmondható még Üdvözlégy Mária,  

vagy énekelhető: 

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, 

Beteljesült már az idő. 

Törd át az ég zárt ajtaját, 

Vár a világ sóvárgva Rád. 

Megnyílt az Ég harmatozva, 

Megváltónkat, hogy lehozza. 

Ég felhői nyíljatok szét, 

Hozva Jákob fejedelmét. 

Föld virulj ki, völgyön-halmon, 

Viruló zöld hadd fakadjon. 

Nyílj ki földnek szép virága, 

Dávid házának királya. 

Ó fényes nap, ó szép csillag, 

Téged vágyunk mi látni csak. 

Kelj fel, Napunk, fényességed 

Űzze el a sötétséget. 


