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Családi karácsony 
 
Részlet a hittanosok karácsonyi 
betlehemes AJÁNDÉK cím ű 
elõadásából (Melyiket a kilenc közül 
feldolgozása), mely családi 
karácsonyon is megvalósítható. 
 
Ének:  
Ébredj ember , mély álmodból, 
Megszabadulsz rabságodból. 
   Közelít már üdvösséged,  
   Eltörlik már minden vétked. 
 
Apa:  Mennyei Atyánk, Te végtelen 
szeretettel vagy teremtményeid iránt. 
Az örök élet reményével töltöd el 
szívünket, mennyei boldogság kapuját 
nyitottad meg előttünk Szent Fiad 
születésével. 
Nóra:  (Szentírást vesz a kezébe. - 
Lukács) Isten elküldte Gábor angyalt 
Galilei Názáret nevű városába egy 
szűzhöz, aki Józsefnek volt jegyese, 
és Máriának hívták. Üdvözlégy 
kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! 
Áldottabb vagy minden asszonynál. Ne 
félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és 
Jézusnak fogod nevezni. Fiad nagy 
lesz és a Magasságbeli Fiának fogják 
hívni. Mária így válaszolt: az Úr 
szolgálója vagyok, teljesedjenek be 
hát rajtam szavaid.” 
 
Ének:  
Ébredj ember (2) 
Elküldé az Úr angyalát,  
Hogy köszöntse Szűz Máriát 
   Kinek tiszta, szűz méhébe,  
   Alászállt az örök Ige.  
 
Zsolt:  Ebben az időben történt, hogy 
Augusztus császár rendeletet adott ki, 

hogy az egész földkerekséget írják 
össze. Mindenki elment a maga 
városába, hogy összeírják. József is 
fölment Dávid városába, Betlehembe, 
hogy összeírják feleségével Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt. Ott 
tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés 
ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, 
bepólyálta és jászolba fektette, mert 
nem jutott neki hely a szálláson. 
 
Ének : 
Ó gyönyör ű szép , titokzatos éj! 
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr Jászolában 
megsimul Szent karácsony éjjel! (29.) 
 
Enikõ:  Hálás szívvel köszönjük 
Istenünk, hogy szeretetedből 
üdvösségünkért kisdedként jöttél e 
világba. 
Laci:  Kérünk Istenünk fogadd örök 
szeretetedbe azokat, kik nem velünk 
ünneplik Fiad születését.  
Gabi:  Adj mennyei boldogságot 
embertestvéreinknek. 
Jani:  Add kegyelmedet családunknak. 
Bea:  Segítsd azokat, kik őszinte 
szívvel járják az élet útját. 
Dóri:  Köszönjük neked Istenünk, hogy 
békésségben, boldogságban együtt 
lehetünk. 
Marci:   Kérünk nyisd meg szívünket, 
hogy szeretetben éljünk. 
 
Ének :  
Ó, gyönyörű szép... (2.) 
Ó fogyhatatlan csodálatos ér! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér 
Benne lásd az édes Úr, téged 
szomjas, rád borul, Egy világgal ér fel! 
 
 
 


