
Szentcsalád-járás és Betlehemezés 
 
Keljetek fel, akik aludtatok, 
Mert egy vendég érkezik hozzátok 
Nyissátok föl házatok ajtaját 
Eresszétek be a kis Jézuskát 
 
Szállást keres a Szent család 
De senki sincs ki helyet ád 
Nincsen aki befogadja 
Őt ki égnek s földnek ura 
 
Legalább ti jó emberek 
Fogadjátok a kisdedet 
Házatokra boldogság száll 
Ha betér az égi király 
 
Ne sírj tovább Szűz Mária 
Ne menjetek ma máshova 
Szállásunkat mi megosztjuk 
Kis Jézuskát befogadjuk 
 
„- Elhoztam hozzátok a Szent családot, 
Remélem, szívesen adtok nekik szállást 
- Üdvözlégy Mária, Ó de boldog vagyok,  
Hogy a Szent családot hajlékomban köszönthetem 
Nekik szállást adhatok 
- Dicsértessék a Jézus Krisztus 
- Mindörökké Amen” 
 
Isten hozott Szent család ide ezen házba  
Ó foglaljatok szállást szívünk hajlékába 
Mi nem úgy mint egykoron a betlehemiek 
Szállást egész városban nem adtak tinéktek 
 
Gyertek kedves vendégek, Jézus és Mária 
Szent Józseffel szálljatok szívünk hajlékába 
Örömmel befogadunk ó boldog Szent Család 
Menyországba minekünk nyerjetek koronát. 
 
„Uram Jézus Krisztusom, fölajánljuk ezt a szent olvasót  
Melyet végezni akarunk a Te legmélyebb imádásodra 
Szűz szent anyádnak és Szent Józsefnek tiszteletére 
A keresztény családok békéjéért, egyetértéséért és lelkünk üdvéért” 
 
Amen 
 
 

- Hiszek egy Istenben, mindenható atyában 
- Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van te veled, 

Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki 
üdvünkért a mennyekből leszállott 

- Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja imádkozzál érettünk, bűnösökért most 
és halálunk óráján, AMEN 
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- Ó legboldogabb, legdicsőbb Szent Család, Jézus, Mária Szent József, Fogadjátok ezen 
Rózsafűzért, melyet néktek, mint keresztény családok pártfogójának készítettünk, 
kérünk, hogy a ti példátok legyen családi üdvösséget adó mennyei fény, Jézus, Mária, 
Szent József 

 
Ó Jézus, Jézus, Ó kegyes Jézus, légy velünk 
Ez imádságot lelkünk üdvére add nekünk 
 
Dicső Szent család, kérünk, hogy áld meg e házat 
Legyen rajta mindig az angyali vigyázat 
 

- Elbúcsúzunk tőled Szent Család, legyen mindig szent és sérthetetlen a házasság 
szentsége, a keresztény családok Isten áldásának tekintsék a gyermeket, féltő gonddal, 
Isteni félelemmel neveljék őket! Jézus, Mária, Szent József, álljatok mellettünk 
halálunk óráján, Jézus, Mária, Szent József, veletek nyugodjunk békében! AMEN 

 
Adjon Isten jó éjszakát 
Küldje hozzánk szent angyalát 
Terjessze ránk szent áldását 
Bátorítsa szívünk álmát 
 
Jézus és kegyes Szűz Anya 
Szent József, dicsőült apa 
Ez éjjel védelmezzetek 
Minket híven őrizzetek. 
 
Názáreti hajlékából elindult Szűz Mária 
Jegyesével, Szent Józseffel Betlehem városába 
Szeplőtelen szíve alatt vitte égi magzatát,  
Szent lábai alig bírták a nagy út fáradalmát 
 
Kőből volt a ti szívetek, Betlehemi lakosok 
Amikor a Szent családnak szállást ti nem adtatok 
Nem hallottátok Szent József esdő, kérő szavait 
Nem láttátok Máriának folydogáló könnyeit 
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Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el 
Betlehem városába, rongyos istállócskába 
Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel ottan lehessünk 
És mi urunknak tiszteletet tehessünk 
 

- Dicsértessék az Úrjézus Krisztus! Köll-e kendteknek angyali vígasság? 
- Kell csak gyertek, isten hozott benneteket! 

 
Mennyből az angyal lejött hozzátok, Pásztorok 
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok 
 
Istennek fia, aki született jászolban 
Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban 
 
 
Betlehemnek pusztájában, pásztorok vigyázatában nagy örömhír hirdetik 
Mert a barmok pajtájában ,ökör-szamár jászolában üdvözítő született 
Ó Szent József mit gondoltál, hogy istállót választottál ama puszta térségben 
Szállj be hozzánk Máriával, született kis Jézuskával, lakjatok mi szívünkben 
Hogy mi is az angyalokkal, az udvarló pásztorokkal dicséretet mondhassunk 
Régen várt Messiásunknak, a mi édes Jézusunknak Dicsőség! Kiálthassuk 
 
Nagykarácsony éjszakája, Jézus születése napja 
A kis Jézus Aranyalma, Boldogságos szűz az anyja 
 
Nincs a Jézusnak subája, sem sarkantyús kis csizmája 
Miből is volna subája, ha elveszett báránkája 
 
Becsukták a palotákat, mind a vendégfogadókat, nincs Jézusnak helye 
Két citerás, két trombitás együtt mulatnak,  
köztük van a kisded Jézus és úgy mulatnak 
Királyi pálcája, kibimbózott ága 
Szálljon erre a házra az Isten áldása 
 
Dicsértessék az Úrjézus Krisztus! 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk az egész családnak! 
Köszönjük szépen! Gyertek gyerekek, vegyetek diót, almát! 
 
János pajtás menj előre, a juhokat fordítsd össze 
Mivel Márton nagyon Öreg, nyája után lassan siet 
 
 
Hej, víg juhászok, csordások, mint csörgenek a források 
Mily gyönyörű ez az éjjel, lám, tekintsetek csak széjjel 
 
Nézd, amott Betlehem felett, látok egy nagy fényességet 
Ott egy csillag is megállott, egy rongy Pajtánál leszállott 
 
 
Három királyok napján,  
országunk egy istápján 
Dicsérjük énekekkel, vigadozó versekkel 
Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt, szép napunk támadt! 
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Pásztorjáték: 
 

- Dicsértessék a Jézus Krisztus!  
- Mindörökké Amen! 
- Szabad-e bemutatni a Betlehemet? 
- Szabad bizony, gyertek csak! 
- Hát az öreg hol maradt? 
- Biztos kint áll az ajtó előtt! Gyere be öreg! 
- Nem megyek! 
- Mér’ nem? 
- Mert félek, hogy a házigazda belém önt egy liter bort! 
- Dehogy önt, nincs is boruk, na gyere be te öreg! 
- Nem megyek, mert félek, hogy a háziasszony kiveri a fogam egy száll kolbásszal! 
- Dehogy veri, nem vágtak még disznót, na gyere be, mert kimegyek! 
- Akkor inkább bemegyek. 

Hej, azt a szikszom-szákszom, encsés-bencsés, száz szerencsés jó estét kívánok a 
házigazdának, gazdasszonyának, meg a ház összes lakójának. Hát ti idebent csak 
esztek-isztok, szegény öregapátok tejfölös szakállára nem gondoltok? Pedig három 
éjjel három nap jártam a nyáj után, és úgy elfáradtam, hogy mindjárt le is fekszek 
aludni! 

- NE feküdj le öreg! 
- Nézd, az öreg meg alszik! 
- Mi is vándoroltunk, feküdjünk le mi is! 
- Glória, Glória! 
- Hallod pajtás, angyal szólt! 
- Nem angyal volt az, hanem csak a farkas kerülgeti a nyájat. Aludjunk tovább! 
- Glória, Glória! 
- Hallod pajtás, angyal szólt! 
- Nem angyal volt az, csak a birkák bégetnek kint a mezőn. Aludjunk tovább! 
- Glória, glória! 
- NA, de ez már biztosan angyal volt, keljünk föl! 
- Nézd, az öreg meg még alszik! 
- Kelj föl öreg, kelj föl! 
- Nem köll nékem tejföl! 
- Nem tejföl, kelj föl, megyünk Betlehembe! 
- Hova? Meleg tehenbe? 
- Nem öreg, Betlehembe, Jézuskát csókolni. 
- Iluskához pálinkát csókolni? 
- Dehogy öreg, Jézuskát csókolni! Na kelljél föl, mert rádvágok! 
- Akkor inkább fölállok! 
- Aztán álmodtál valami szépet, öreg? 
- Azt álmodtam, hogy a háziak teletömtek mindenféle jóval. Még most is csikarja a 

hasam 
- És álmodtál e még valamit? 
- Hát, volt hozzá valami jóféle itóka is. 
- De valami igazán szép álmod volt-e? 
- Azt álmodtam, hogy megszületett a Kis Jézus, menjünk, és köszöntsük illendően! 
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