
Karácsony este a családban II. 

Tíz gyertya és tíz könyörgés szentestére  

Szenteste a családok különböző módon, mégis hasonlóan, imádsággal, énekkel köszöntik az 
Isten fiát, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk jött. A családi ünneplés és közös 
imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő családi liturgia, amit a ferences 
kolostorokban imádkoznak a szerzetesek egymás megajándékozása előtt. Mi is a 
családtagokkal, de egyedül is elimádkozhatjuk. Kellékek: Újszövetség, gyufa és tíz gyertya. A 
család a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről 
szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást 
mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról. 

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek… 

CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi 
megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt: 

Könyörgések, melyet egyes családtagok olvashatnak: 

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy 
egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az 
üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass 
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) 

Közösen válaszoljuk: Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi 
testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, 
aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! 
Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, 
hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd 
Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! 
(meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e 
világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a 
mécsest) 
Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai 
éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig 
hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, 
hallgass meg minket! 

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a pápáért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk 
nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg 
minket! 



7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba 
hívott meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. 
Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és 
jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a 
mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns 
testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit 
útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, 
hallgass meg minket! 

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták 
évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék 
Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg 
Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik 
asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy 
mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a 
mécsest) 
Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk 
lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed 
szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök 
dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 

Egymás köszöntése. A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak, énekelnek 
(Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, és más karácsonyi ének…), majd megajándékozzák 
egymást. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betlehemes 
 
1. Názáretben élt egy lányka, 
Isten szelíd rózsaszála, 
Gábor angyal szíves szóval 
köszönti őt és így szólal: 



 
2. "Szűz Mária tiszta szíved, 
Isten előtt kedvessé tett, 
szeretettel kér meg arra, 
légy fiának édesanyja." 
 
3. A római császár szava 
elrendelte e napokban, 
felmérjék nagy birodalmát: 
egész népét összeírják. 
 
4. Dávid ősi városába, 
kellett menni Máriának 
jegyesével szent Józseffel, 
Betlehembe gyalogszerrel. 
 
5. Mikor végre célhoz értek, 
éjszakára szállást kértek. 
Nem akadt hely a városban, 
csak egy régi istállóban. 
 
6. Karácsonynak éjszakáján, 
Jézus születése napján 
örüljetek, örvendjetek, 
a kis Jézus megszületett. 
 
7. A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos Szűz az anyja, 
lábaival ringatgatja, 
két kezével ápolgatja. 
 
8. Jézus ágyán nincsen paplan, 
megfázik a kis ártatlan. 
A szemei könnyedeznek, 
a könnyei esedeznek, 
 
9. Az angyalok fenn az égben, 
mennyei nagy fényességben 
zengték mind a szent éneket: 
dicsőség fönn az Istennek! 
 
10. Pásztorok a város mellett, 
báránykákat legeltetnek, 
meghallották az éneket, 
kis Jézushoz elsiettek. 
 
11. Ájtatosan letérdeltek, 
Megváltójuk jászla mellett, 
hogy őt szépen így imádják, 
Égnek-földnek szent királyát. 



 
12. Hosszú útról, messze földről 
bölcsek jönnek napkeletről, 
Három király itt van máris, 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár is. 
 
13. Az Úr Jézust így köszöntik: 
leborulnak mind a földig; 
leteszik a kincsesládát: 
színaranyat, tömjént, mirhát. 
 


