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Szállást keres a Szent Család 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 

1.rész: A SZENT CSALÁD KÖSZÖNTÉSE 

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 boldogság száll,  

Ha betér az égi Király. 

 

KOPOGTATNAK 
Házigazda : Ki az? 
József: Szállást keres a Szent Család. 
Házigazda: Kik vagytok ti jó emberek, hogy ilyen későn kerestek szállást?  
J: József vagyok, Mária férje. Mária gyermeket vár és igen fáradt. Fogadj házadba, megáld érte az 
Isten! 
H : Nincsenek nektek rokonaitok, kik az éjjel szállást adnának?  
J: Hiszen a ti rokonaitok vagyunk…  
H: Szép kis rokonok! Csak akkor keresik fel az embert, mikor meg vannak szorulva! Menjetek 
máshová!  
J: Egész éjjel kerestünk, de szállást sehol sem találtunk. Fogadj házadba, megáld érte az Isten!  
H: Láthatod, az egész ház tele van vendéggel. De van ott kint egy istálló, jó lesz az? 
J: Jobb lesz, mint szívtelen emberek gazdag palotája.  
H: Jöjjetek hát jó emberek, foglaljátok el a Nektek szánt hajlékot! 
 

Ne sírj tovább, Szűz Mária 

Ne menjetek ma máshova! 

Szállásunkat mi megosztjuk,  

Kis Jézuskát befogadjuk. 

 

ELŐIMÁDKOZÓ (A családhoz): Elhoztam hozzátok a Szent Család képét: a Szűzanyát, méhének áldott 
gyümölcsével, az Úr Jézussal és a Szűzanya jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér be a házba. 
Remélem, szívesen adtok nekik szállást. 

HÁZBELIEK NEVÉBEN: Üdvözlégy, Mária! „Honnan van az, hogy az én Uramnak Anyja jön hozzám?" 
Boldog vagyok, hogy a Szent Családot hajlékomban tisztelhetem és Nekik szállást adhatok! (A képet 
mindketten megcsókolják.) 

ELŐIMÁDKOZÓ : Ó, Jézus, Mária, József! Ó, Szent Család! Mély alázattal leborulunk előtted. 
Méltatlan voltunk teljes tudatában mindnyájunkat kegyes oltalmadba helyezzük. Töredelmes szívvel 
megkérlelünk mind a saját, mind a mások bűneiért. Ó, Szent Család! Légy a mi örökös pártfogónk. 
Védj meg minket a bűntől és minden bajtól, hogy békességben és nyugalommal szolgáljunk Istennek. 

2.rész: KÖNYÖRGÉS A CSALÁDOKÉRT 

1. előimádkozó: Könyörögjünk családjainkért! Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény 

családjainkat, és ápold bennük a családi élet erényeit! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. előimádkozó: Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát követve megküzdeni nehézségeinkkel! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 
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3. előimádkozó: Ó Szent Család, növeld a házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét! 

Vezesd újra egymáshoz az elhidegült, széthullott családokat! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

4. előimádkozó: Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly 

felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői, vagy papi, szerzetesi hivatására! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

5. előimádkozó: Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni tudják azt a 

nagy feladatot, amely gyermekeik segítésében és unokáik nevelésében rájuk vár! Segíts, hogy ne 

maradjanak magukra az idős családtagok! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

MIND: Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek bennünket abban, hogy 

bűneinket felismerjük, megbánjuk, jó elhatározásokat tegyünk, és azokat meg is tartsuk! 

IMA AZ ÉDESAPÁKÉRT 

1. előimádkozó: Istenünk, Szent Józseffel, a családapák védőszentjével könyörgünk hozzád. Add meg, 
Urunk, a keresztény édesapáknak azt a kegyelmet, hogy Szent József példája szerint áldozatos 
gondviselői legyenek a családnak! 
MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. előimádkozó: Add meg, Urunk, minden édesapának, hogy munkához jusson, és előteremthesse 

családja számára a mindennapi megélhetést! De óvj meg attól, hogy a munka felőrölje minden 

erejüket és idejüket! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

3. előimádkozó: Növeld hitüket, hogy Szent József példája nyomán apai tekintélyük Isten erejéből 

táplálkozzék, és biztos támasza legyen gyermekeik fejlődésének! Add, hogy megértsék, mit jelent az 

Atya irgalmával szeretni! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

4. előimádkozó: Adj, Urunk, nekik gyengédséget és figyelmességet hitvestársuk iránt, hogy a 

mindennapi nehéz munkában se feledkezzenek el kifejezni szeretetüket! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

Feleségek együtt: Uram, már nem egyedül haladok hozzád, hanem férjemmel együtt. Őérte 

könyörgök hozzád. Világosítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a Te terveid szerint keresse és vigye 

végbe. Érintsd meg lelkét, hogy fontosnak tartsa néha elcsendesülni és Veled megosztani a nehéz 

felelősség terhét. Áldd meg munkáját és áldd meg szerelmünket! 

MIND: Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek bennünket abban, hogy 

bűneinket felismerjük, megbánjuk, jó elhatározásokat tegyünk, és azokat meg is tartsuk! 

Áldunk, Isten jó szolgája, 

Szent Családnak hű sáfárja, 

kire Isten megváltásunk titkát bízta, 

mert a lelked igaz volt és szíved tiszta. 

Őre voltál Máriának, 

tanúja szűz liljomának, 

kit kertedbe Isten plántált vigyázatra, 

hogy fakasszon drága bimbót 

áldozatja. 

Betlehemnek jászolánál 

a kisdedre ráhajoltál, 

megmutattad pásztoroknak, 

királyoknak, 

kit fiaik mindörökké hinni fognak. 
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IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT 

1. előimádkozó: Istenünk, Szűz Máriával, égi édesanyánkkal könyörgünk hozzád. Add meg, Urunk, a 

keresztény édesanyáknak az okosság kegyelmét, hogy gyermekeiknek az örök javak megbecsülésére 

példát adjanak, és a családban mindenki bátran hagyatkozhasson irgalmas szeretetükre! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. előimádkozó: Add meg, Urunk, minden édesanyának a lelki erősség kegyelmét, hogy áldozatos és 

találékony szeretettel szolgálja házastársa és gyermekei földi és égi boldogságát! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

3. előimádkozó: Növeld, Urunk, bennük a türelmet, hogy kedvüket ne veszítsék, ha nem látják 

munkájuk, áldozatuk gyümölcsét!  

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

4. előimádkozó: Add meg, Urunk, minden édesanyának az isten- és emberszeretet kegyelmét, hogy 

anyai és hitvestársi szeretetükkel példát adjanak és boldogságot sugározzanak! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

Férjek együtt: Istenünk, te úgy rendelted, hogy családban élve segítsük, boldogítsuk egymást. Adj 

szeretteinknek, hitvestársunknak és gyermekeinknek hitet és szeretetet, jó egészséget, igaz lelki 

életet; ajándékozd nekik békességedet! Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk. 

Add, hogy osztozni tudjunk egymás örömében és bánatában. Adj erőt, hogy amikor szeretteink 

elcsüggednek vagy keserű csalódás éri őket, mindig vígasztalást, menedéket és támaszt nyújthassunk 

nekik. 

MIND: Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek bennünket abban, hogy 

bűneinket felismerjük, megbánjuk, jó elhatározásokat tegyünk, és azokat meg is tartsuk! 

ÉNEK: Ó, fényességes szép hajnal v. más adventi Mária-ének 

Ó fényességes szép 

hajnal, 

Kit így köszöntött 

az angyal: 

Üdvözlégy, teljes 

malaszttal! 

Dicsőséges Szűz 

Mária, 

Atyaistennek szép 

lánya 

És Szentléleknek 

mátkája.  

Tehozzád küldetett 

mennyből 

Szent Gábor angyal 

követül, 

Istennek 

rendeléséből. 

Szentséges Szűz, 

fiad leszen, 

Ki Isten s ember 

lesz egyben, 

És megmaradsz 

szüzességben. 

IMA A GYERMEKEKÉRT 

1. előimádkozó: Jézusunk, aki magad is gyermekké lettél, hogy segíts a gyermekeken, hódítsd meg 

szívüket és irányítsd őket irgalommal teli szíved felé! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

2. előimádkozó: Add meg, Urunk, hogy növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az 

emberek előtt! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 
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3. előimádkozó: Jézus, védd meg őket az istentelenség, önzés, közönyösség és erkölcstelenség 

romboló szellemétől! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

4. előimádkozó: Add meg, Urunk, hogy a gyermekek nyitottak és hálásak tudjanak maradni szüleik 

szeretete iránt, de megtalálják saját útjukat! 

MIND Kérünk téged, hallgass meg minket! 

Szülők: Istenünk, előtted nagy érték a gyermek, jutalmat ígértél annak, aki egyet is befogad közülük. 

Megköszönjük gyermekeinket, és azt az örömöt, amelyet a velük való élet, a nevelésük adott. Apai, 

anyai gondunkat, aggódásainkat, félelmeinket szeretnénk megosztani veled, mert egyre inkább 

érezzük, hogy szükségünk van Rád. Fogadd el családjainkat, oltalmazd a megpróbáltatásokban, légy 

velünk örömeinkben, hogy szent legyen, boldog legyen életünk. Ámen. 

MIND: Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek bennünket abban, hogy 

bűneinket felismerjük, megbánjuk, jó elhatározásokat tegyünk, és azokat meg is tartsuk! AMEN. 

3.rész: RÓZSAFÜZÉR elimádkozása (dec.15., 18.,22.: fájdalmas, dec.16., 20.,23.: dicsőséges, 

dec.17.:világosság, dec.19. és 21.:örvendetes titkok) 

Adventi Mária-ének pl. 

Ave María, Istennek Anyja, 

Tebenned virágzik váltságunk aranyja. 

Áldásod nyelvünk nem unja.  

Mária, újul világ nevedben, 

A föld kereksége megépül nemedben, 

Mert a nagy Isten méhedben. 

Ó drága Jézus, Szűznek gyümölcse, 

Teáltalad szűnjék világ rossz erkölcse, 

Malasztod szívünk bétöltse. 

Esedezz értünk Isten Szülője. 

Régi magyarságnak te valál őrzője. 

Légy minden jónknak szerzője. 

 

 

4. rész BEFEJEZÉS:VÁLASZTHATÓ: rövid adventi elmélkedés vagy vers vagy ének (előimádkozó olvassa v.énekli) 

Pl 

Ferenc pápa imája a családokért 

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljükaz igazi szeretet tündöklését, bizalommal 

fordulunk hozzátok. 

 

Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a szeretetközösség helyévé és az ima 

cenákulumává,(vacsoraterem) az evangélium hiteles iskolájává, kis családegyházakká. 

  

Názáreti Szent Család, soha többé ne tapasztalják meg a családok az erőszakot, a 

bezárkózást és a megosztottságot: bárki is sérült vagy botránkozott meg, leljen hamar 

vigaszt és gyógyulást. 
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… 

Jézus, Mária és József, halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen. 

II.János Pál pápa imája a családokért 

Isten, kitől a mennyben és a földön minden származik, 

Atyánk, aki a Szeretet és az Élet vagy, 

add meg, hogy a Földön minden család– Fiad, Jézus Krisztus által, 

ki „asszonytól született”, és a Szentlélek által – 

legyen az isteni kegyelem forrása, az élet és szeretet igazi szentélye 

a nemzedékek számára, melyek egymásra következnek. Add meg, hogy kegyelmed vezérelje 

a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára. 

Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban 

emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek. 

Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, 

erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat 

néha sújtja. 

Végül kérünk, add meg, 

a názáreti Szent Család közbenjárása által, 

hogy az Egyház a Föld összes nemzete között 

sikerrel hajthassa végre küldetését 

a családban és a családokon keresztül, 

a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 

aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Amen 

ELŐIMÁDKOZÓ: Elbúcsúzunk tőled, Szentcsalád! Szívünk templomából azonban már többé el nem 

bocsátunk. Maradj nálunk egész életünkben. Búcsúzásul add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy 

tiszteleted kösse össze a keresztény családokat: a férjek feleségükben, Szűz Mária, téged tiszteljenek: 

a feleségek férjükben Szent Józsefet szeressék, becsüljék. Legyen szent és sérthetetlen a házasság 

szentsége. A keresztény családok Isten áldásának tekintsék a gyermeket: féltő gonddal, legdrágább 

kincsükként, isteni félelemben neveljék őket. A gyermekek szüleikben Isten helyettesét tiszteljék és 

szeressék, nekik engedelmeskedjenek! Jézus, Mária, József! Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket! 

Jézus, Mária, József! Álljatok mellettünk halálunk óráján is! Ámen. 

Isten veled, te jó család, már tőletek búcsúzunk! 

Köszönjük jó szíveteket, miért szállást adtatok.  

Százezerszer szálljon áldás reátok, 

hogy a mennyország ajtaja számotokra kinyíljon! 

Ti voltatok kiválasztva az Isten szent anyjának, 

 hogy hozzátok szállására szent fiával beszálljon  

Százezerszer szálljon áldás reátok, 

hogy a mennyország ajtaja számotokra kinyíljon! 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 


