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Keresztvetés majd Ének Ébredj ember mély álmodból, vagy Erdő mellett estvéledtem dallamára:  
 

Szállást keres a Szentcsalád, 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 városában. 

Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet. 
Házatokra boldogság száll, ha betér az égi Király. 
          Ne sírj tovább Szűzmária, ne menjetek ma máshova. 
Szállásunkat mi megosztjuk Kisjézuskát befogadjuk! 
 
Vezető: A Szent Család alakjait, Józsefet, Máriát és Jézust idézzük most magunk elé. Nemcsak a 
múlton akarunk elgondolkodni, hanem életpéldájuk, hivatásuk teljesítéséből mind jobban 
szeretnénk megérteni, felismerni saját feladatainkat. Segítségükkel, áldásukkal pedig szeretnénk 
minél hűségesebben teljesíteni, amit Isten vár tőlünk. Imádkozzunk ezért családjainkért: 
 
1. Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! 
 Kérünk téged, hallgass meg minket!  
2. Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel!  
Kérünk ...  
3.Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét !  
Kérünk ...  
4. Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön 
házastársi és szülői hivatására!  
Kérünk...  
5.Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, 
ami gyermekeik és unokáik nevelésében még mindig rájuk vár!  
Kérünk ...  
 
Vezető: Jézus, Mária, József! Látjuk, hogy gyengék vagyunk. Segítsetek nekünk abban, hogy az 
Advent során változzunk, bűneinket megbánjuk, szép elhatározásokat tegyünk és azokat meg is 
tartsuk. Ámen. 
 
Közösen: Szent József légy házunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű szeretet egyesítse 
szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, 
erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami 
káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj 
minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen 
mása. Amen.   
 
Miatyánk, és tetszőlegesen egy ének. 
 


