
zállást keres
a Szent Család

i m a f ü z e tS



Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen...
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beköszöntő ének – Szállást keres...

3. Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet. 
Házatokra boldogság száll, 
Ha betér az égi Király.

4.	Ne	sírj	tovább,	Szűz	Mária,
Ne menjetek ma máshova! 
Szállásunkat mi megosztjuk, 
Kis Jézuskát befogadjuk.
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Előimádkozó:
 Istenem, jöjj segítségemre!
Hívek:
	 Uram,	segíts	meg	engem!	Dicsőség	az	Atyának,	a	Fiúnak	

és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mind-
örökké. Amen.

E: Gyermeki hódolattal köszöntelek, Isten legkedvesebb Csa-
ládja, minden keresztény család legszentebb példaképe!

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Téged	szemelt	ki	öröktől	fogva	a	Szentháromság,	hogy	az	
isteni szándékok gyöngyének és koronájának, a teremtés 
fejének	és	királyának,	a	bűnbeesett	emberiség	Megváltó-
jának otthona légy!

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Benned	ringott	Üdvösségünk	bölcsője,	kelt	fel	szabadulá-
sunk Napja, s nevelkedett az Isten Fia.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Benned virágzott a szüzesség legtisztább lilioma, illato-
zott az alázat és engedelmesség erénye.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Legfőbb	 törvényed	 a	 szeretet,	 minden	 erény	 alapja	 és	
foglalata,	s	a	családi	élet	legerősebb	köteléke.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Az	atyai	tekintély	a	fegyelmed,	az	anyai	szeretet	az	erőd,	
Gyermeked a legnagyobb kincsed.

H:	 Jézus,	Mária,	József!
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E: A munkás élet krisztusi értékelésének és a földi élet Isten-
re irányításának eszményképe.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: A szenvedésben és megpróbáltatásban is állhatatos Szent 
Család.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Isten	iránt	való	szeretetből	és	bűneinkért	való	engeszte-
lésből	minden	áldozatra	kész	Szent	Család.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Ó, Szent Család, vedd oltalmadba a keresztény családo-
kat, s ápold bennük a családi élet erényeit.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Ó, Szent Család, segíts minden megpróbáltatásban bíz-
nunk az isteni Gondviselésben.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Ó, Szent Család, taníts meg minket Isten akaratában meg-
nyugodva szenvednünk.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Ó,	 Szent	Család,	neveld	a	keresztény	házastársak	hűsé-
gét, szeretetét és áldozatos lelkületét.

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Ó,	Szent	Család,	termékenyítsd	meg	a	szülők	szeretetét,	
önts életkedvet a keresztény otthonokba, és sugározd be-
léjük	az	Isten	akaratát	teljesítő	lélek	örömét.

H:	 Jézus,	Mária,	József!
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E: Ó, Szent Család, védd meg az ifjúságot az istentelenség és 
erkölcstelenség	romboló	szellemétől!

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Ó, Szent Család, vigasztald meg az özvegyeket, gyámo-
lítsd az árvákat!

H:	 Jézus,	Mária,	József!

E: Ó, Szent Család, építsd újjá a szétdúlt magyar otthonokat!
H:	 Jézus,	Mária,	József!

E:	 Ó,	 Szent	Család,	 gyűjtsd	egybe	 családunk	 szétszóródott	
tagjait!

H:	 Jézus,	Mária,	József!
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 3. Családoknak ékessége,
 Áldj meg minket, s hozzánk térj be, 
 Szent Család...

 4.	 Jézus,	Mária,	Szent	József,
 Szent hitünkben tartsatok meg: 
 Szent Család...

 5. Halálunknak szent óráján,
 Hogy ne ártson majd a sátán, 
 Szent Család...

ének – Köszöntjük a Szent Családot...
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E:	 Üdvözlégy,	Szent	József,	a	Szent	Család	feje	és	őre,	az	Is-
ten	Anyjának	szűzi	jegyese,	Jézus	Krisztus	nevelőatyja!

H: Vedd oltalmadba és hathatós pártfogásodba a keresztény 
családok	alapját,	az	atyai	tekintélyt,	s	adj	példás	férfiakat,	val-
lásos	szellemtől	átitatott	férjeket	és	apákat	családjainknak!

E:	 Szent	József,	a	Szent	Család	gondviselője	és	a	kötelesség-
teljesítés eszményképe!

H: Növeld családunkban a munka szeretetét, és esdd ki szá-
munkra minden napra a becsületes munkával megszer-
zett kenyeret! 

E:	 Szent	József,	Te	annyi	aggodalommal	szolgáltad	szeplőte-
len jegyesedet, a Boldogságos Szüzet, s védted isteni ne-
veltedet, Jézust, az Isten Fiát!

H: Oltalmazd családunkat minden viszontagságban, óvd meg 
minden	veszedelemtől,	minden	testi	és	lelki	bajtól!

E: Szent József, a betegek vigasztalója és orvosa!
H: Taníts keresztény türelemre a betegségben, és fordítsd 

üdvösségünkre szenvedéseinket.

E:	 Szent	József,	a	szegénység	kedvelője!
H:	 Ne	engedj	zúgolódnunk	a	nélkülözésben,	s	őrizd	meg	lel-

künk békéjét a megpróbáltatás napjaiban.

E: Szent József, a haldoklók pártfogója!
H: Légy mellettünk életünk utolsó óráján, segíts küzdenünk 

a gonosz lélek kísértései ellen, s vezérelj az örök életre!

E: Szent József, neked annyi bánatot okozott az emberek 
részvétlensége, amikor Betlehemben szállást kerestél Je-
gyesednek	és	a	testet	öltött	Istenfiának.
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H: Fogadd szívünket Szent Családodnak szállásul. Éljen ben-
nünk a Szent Család szelleme: a Te tisztaságod és a ben-
sőséges	áhítat,	mellyel	tiszteljük	Szűz	Máriát,	és	követjük	
Jézust,	a	világ	Üdvözítőjét!

ének – Áldunk Isten jó szolgája...

 3. Betlehemnek jászolánál, a Kisdedre ráhajoltál,
	 Megmutattad	pásztoroknak,	királyoknak, 
	 Kit	fiaik	mindörökké	hinni	fognak.
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 4. Bosszújától Heródesnek, Isten Fiát védelmezted,
 Bujdosásban lelked retteg, tested fárad, 
	 Hogy	megtartsd	őt	a	megváltó	keresztfának.

 5.	 Kit	angyalok	hűn	szolgálnak,	intésére	készen	állnak,
 Isten Fia tenéked lett engedelmes, 
	 Alázattal	szavaidra	ő	figyelmez

 6. Két kezed munkája árán, növekedett a Szent Bárány,
	 Műhelyedet	verejtékkel	megszentelte, 
 Ott készült a keresztfára áldott Lelke.

 7.	 S	a	keresztfán	kit	megváltott,	sok	baj	őrli	e	világot:
	 Ó,	Szent	József,	Szent	Családnak	hű	sáfárja, 
 Legyen gondod, Jézusod szent Egyházára!

E:	 Üdvözlégy,	Mária,	Szent	József	szeplőtelen	jegyese,	Jézus	
Krisztus édesanyja!

H:	 Téged	választott	ki	az	Úr,	hogy	anyja	légy	a	világ	Megvál-
tójának, s anyai szeretetedbe vedd Krisztus minden köve-
tőjét.	Ápold	bennünk	a	hitet,	s	térítsd	meg	a	hitetleneket,	
növeld	bennük	az	erényt,	s	térítsd	meg	a	bűnösöket,	erő-
síts a kísértésekben és védelmezz a szenvedésekben!

E:	 Üdvözlégy,	Mária,	kegyelemmel	teljes!
H:	 Üdvözlégy,	Isten	kegyelmének	minden	bűntől,	még	az	át-

eredő	 bűntől	 is	 érintetlen	 gyermeke,	 Isten	 szeplőtelen	
képmása, és a megváltás kegyelmeinek mennyei kincstár-
noka.	Esdd	ki	nekünk	Jézus	kegyelmét,	védj	meg	a	bűntől,	
s gyarapítsd bennünk a Szentlélek ajándékait.
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E:	 Üdvözlégy,	Mária,	az	Úr	van	teveled!
H: Ó, Szentháromság temploma, Jézus Krisztus áldott édes-

anyja, járj közben érettünk, hogy a mi lelkünkben is lakást 
vegyen	az	Atya,	a	Fiú	és	a	Szentlélek,	és	soha	ki	ne	űzze	
a	bűn	Isten	szent	Fölségét	lelkünkből,	s	el	ne	torzíthassa	
bennünk Isten képmását.

E:	 Üdvözlégy,	Mária,	áldott	vagy	te	az	asszonyok	között!
H: Boldognak hirdet Téged minden nemzedék, legszentebb 

asszony,	a	női	nem	dicsősége,	a	szüzek,	hitvesek	és	édes-
anyák	örök	példaképe	és	erőssége.

E:	 Üdvözlégy,	Mária,	 áldott	a	Te	méhednek	gyümölcse:	 Jé-
zus!

H: Nincs szívednek nagyobb vágya, mint hogy minden szív 
Jézust szeresse, minden ember Jézust kövesse, s minden 
lélekben, családban, közösségben és nemzetben, hivatás-
ban	és	állásban,	korban	és	nemzedékben	Jézus	győzedel-
meskedjék, Jézus uralkodjék és Jézus parancsoljon.

E:	 Asszonyunk	Szűz	Mária,	Istennek	szent	Anyja!
H:	 Úrnőnknek,	Boldogasszonyunknak	és	Anyánknak	vallunk,	

legnagyobb	 dicsőségünk	 és	 vigaszunk,	 hogy	 szolgáid,	
tisztelőid	és	gyermekeid	lehetünk.	Oltalmad	alá	folyamo-
dunk, Istennek szent Anyja, ne vesd meg könyörgésün-
ket szükségünk idején, hanem oltalmazz minket minden 
veszedelemtől,	mindenkor	dicsőséges	és	áldott	Szűz,	mi	
Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld 
meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, 
mutass be minket szent Fiadnak!
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E:	 Imádkozzál	érettünk,	bűnösökért,	most!
H:	 Ne	vess	meg	bennünket	bűneink	miatt;	eszközöld	ki	ne-

künk	 a	megtérés	 kegyelmét,	 hogy	 igaz	 lélekkel	 szegőd-
jünk Isten szolgálatába, s teljes szívvel szeressük Istent 
és Istenért minden felebarátunkat, barátunkat és ellensé-
günket!

E: Imádkozzál érettünk halálunk óráján!
H: Vezess isteni Fiad színe elé, s mutass be minket, mint 

pártfogoltjaidat, és gyermekeidet. Amen.

Szűz Mária antifóna – Üdvözítőnk édesanyja

 3.	 Mert	angyali	köszöntésre,
 Rád szállott az Úr Szentlelke. 
 Ekkor lett az Örök Ige, 
	 Szűz	méhednek	szűz	gyümölcse.
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 4. Azért édes Istenanyja,
	 Légy	bűnösök	szószólója, 
 Botló lábunk támasztója, 
 Üdvösségünk nyílt kapuja.

 5. Adjunk hálát az Istennek,
 Atya, Fiú, Szentléleknek, 
 Három személy felségének, 
 Egy mivoltú Istenségnek.

Litánia a Szent Családhoz

Előimádkozó	/ Hívek

Uram, irgalmazz nekünk! / Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! / Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! / Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! / Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! / Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli	Atyaisten	/ Irgalmazz nekünkl!
Megváltó	Fiúisten	/ Irgalmazz nekünkl!
Szentlélek Úristen / Irgalmazz nekünkl!
Szentháromság egy Isten / Irgalmazz nekünkl!

Szentséges	Szűz	Mária	/ Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja / Könyörögj érettünk!
Szűzeknek	Szent	Szűze	/ Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja / Könyörögj érettünk!



14

Szűz	Mária,	Szent	József	jegyese	/ Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Jézust	a	Szentlélek	által	méhedbe	fogadtad
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Szent	Józseffel	Betlehembe	mentél
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Jézust	Szűz	méhedben	hordoztad
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Betlehemben	szállást	nem	találtál
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	betlehemi	istállóban	voltál	kénytelen	

megszállani / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	a	betlehemi	istállóban	Jézust	szűzen	szülted
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Jézust	a	betlehemi	istállóban	jászolba	

fektetted / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	a	három	szent	királytól	imádtatni	láttad	Szent	

Fiadat / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Jézust,	Szent	Fiadat,	körülmetéltetni	láttad
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Jézussal	Egyiptomba	futottál
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	a	hosszú	utazásban	elfáradván	Jézussal	a	

szamár hátára ültél / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Egyiptomban	sokat	keseregtél
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	ki	Szent	Józseftől	megvigasztaltattál
 / Könyörögj érettünk!
Szűz	Mária,	kinek	Szent	József	hűségesen	szolgált
 / Könyörögj érettünk!
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Szűz	Mária,	ki	Szent	Józseffel	esdekelve	éjjel-nappal	
imádkoztál / Könyörögj érettünk!

Szűz	Mária,	ki	Szent	Józseffel	együtt	a	kisded	Jézusban	
gyönyörködtetek / Könyörögj érettünk!

Ó,	Szentcsalád	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó,	Szentcsalád	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó,	Szentcsalád	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A	ti	áldásotok	legyen	rajtunk	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Nektek	élünk	és	halunk	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Szívünk	és	lelkünk	nektek	ajánljuk	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Engedjetek	a	ti	karjaitokon	meghalni	-	Jézus,	Mária,	Szent	

József / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján 

-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Veletek	örvendjünk	a	mennyben	-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján 

-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A megholt híveknek engedjetek örök nyugodalmat 

-	Jézus,	Mária,	Szent	József
 / Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
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Isten	Báránya,	ki	elveszed	a	világ	bűneit!
 / Kegyelmezz nekünk!
Isten	Báránya,	ki	elveszed	a	világ	bűneit!
 / Hallgass meg minket!
Isten	Báránya,	ki	elveszed	a	világ	bűneit!
 / Irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! / Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! / Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! / Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! / Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! / Uram, irgalmazz nekünk!

3	Miatyánk…
3	Üdvözlégy…

Uram, hallgasd meg könyörgéseinket!
 / és a mi kiáltásaink jussanak elődbe!

Könyörögjünk!

Istenünk,
te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot.
Segíts, hogy nyomukban járjunk:
gyakoroljuk a családi élet erényeit,
mindig egyek maradjunk a szeretetben,
és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
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búcsúzó ima – Elbúcsúzunk tőled...

E:	 Elbúcsúzunk	tőled,	Szent	Család! 
Fáj, hogy nem tudtunk úgy megtisztelni, 
mint ahogy szerettük volna. 
Szívünk templomából azonban már el nem bocsátunk. 
Maradj	nálunk	egész	életünkben.

 Búcsúzásul add meg nekünk azt a kegyelmet, 
hogy	tiszteleted	kösse	össze	a	keresztény	családokat; 
a	férjek	feleségükben,	ó,	Szűz	Mária,	Téged	tiszteljenek;	
a feleségek férjükben Szent Józsefet tiszteljék 
és 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 mindenben engedelmeskedjenek!

	 Jézus,	Mária,	József! 
Nektek ajánljuk szívünket és lelkünket! 
Jézus,	Mária,	József! 
Álljatok mellettünk halálunk óráján! 
Jézus,	Mária,	József,	veletek	nyugodjunk	békében. 
Amen.
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 3.	 Mária	őre,	hű	kísérője,
 Szent József, Szent József, 
 A betegágynál és a végórán, 
 Védelmezz, védelmezz.

 4.	 Ha	erőnk	nincsen,	példátok	intsen,
 Szent Család, Szent Család: 
 Ha szívünk tiszta, megnyílik majd a 
	 Mennyország,	mennyország.

E:	 Szent	áldását	adja	ránk,	Gyermekével	Szűzanyánk.
H: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

ének – Köszöntjük a Szent Családot...
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