
 

 

 

 

 

 

BETLEHEM MEGÁLDÁSA 



A pap a betlehemi jászol előtt állva elkezdi a szertartást. 

Szükséges eszközök: 

 Szenteltvíz, szenteltvíz-hintő (bukszus) 

 Fehér színű stóla 

 

P Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

H Ámen. 

P Az Úr legyen veletek! 

H És a te lelkeddel! 

PÜ (Az Úr a mi segítségünk! 

H Aki az eget és a földet alkotta.) 

 

P Evangélium szent Lukács könyvéből (Lk 2,4-7) 

József fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dá-
vid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetsé-
géből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt 
elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, 
bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a 
szálláson. 

P Ezek az Evangélium igéi. 

H Áldunk, téged, Krisztus! 

 

A pap rövid elmélkedést mondhat. 



P Imádkozzunk! 

Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. 
Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban Karácsony hideg 
és sötét éjjelén az igazi világosság jött közénk. Add, hogy ne 
vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre, 
hogy megtestesültél, közöttünk éltél, és osztoztál a számki-
vetetettek és legelesettebbek emberi sorsában. 

Kérünk, Istenünk, áldd meg + ezt a betlehemet, melyet 
közösségünk (településünk) tagjai irántad való szeretetük és 
tiszteletük jeléül minden évben elkészítenek és (templomunk 
előtt) elhelyeznek. Szálljon azokra is áldásod, akik útjuk so-
rán itt, e betlehemi istálló közelében megpihennek: különö-
sen a gyermekeket vállaló családokra és azokra, akik életük 
terheit hordozzák, akik otthont és társakat keresnek. Add, 
hogy minden család hasonlítson a betlehemi családhoz: le-
gyen minden édesanya Mária, legyen minden édesapa Szent 
József és legyen minden kisgyerek Kisjézus, akinek jövetelét 
mindenki örömmel várta. 

Adj reményt és fényt nekünk, hogy Jézus földi születé-
sének ünnepe hozzon minden közösségünkhöz tartozó test-
vérünknek derűt és fényt. Add, hogy a te világosságodban 
járjunk a megtisztult szív örömével, ne pedig bűneink sötét-
ségében.  

Ezt kérjük tőled, Istenünk, Krisztus által, aki él és szeret 

minket mindörökkön-örökké.  

H Ámen. 

 

A pap meghinti a betlehemet és az ott állókat szenteltvízzel, 

ha alkalmas, meg is tömjénezheti. 



A pap az alábbi áldással fejezi be a liturgiát 

 

P Az Úr legyen veletek! 
H És a te lelkeddel! 
 
P Az Úr áldjon és oltalmazzon meg benneteket. Az Ő ar-

ca ragyogjon rátok és adjon nektek békességet. 
H Ámen. 
 
P Ahogyan a Betlehemben született Gyermekre emlé-

keztek, hajoljatok meg a szívetekben élő gyermek 
előtt, és bátran kövessétek álmaitok csillagának fé-
nyét. 

H Ámen. 
 
P Tapasztaljátok meg, hogy Isten veletek van, bárhová is 

mentek. Az istállóban született remény mutassa meg 
nektek, hogy Isten egy kisgyermeken át is képes meg-
váltani a világot! 

H Ámen. 
 
P Krisztus békéje melengesse lelketeket és kísérjen ben-

neteket utjaitokon! 
H Ámen. 
 
P És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon ve-
letek mindörökké. 

H Ámen. 
 


