Gyere el a jászolhoz
Ha pásztor lennél vagy bölcs,
s kétezer évvel ezelőtt élnél,
ǀ:Vajon mit tennél? Mondd csak, mit tennél?
A jászolhoz ugye eljönnél? :ǀ
Ha pásztor lennél vagy bölcs,
követnéd-e azt a csillagot?
Vagy mondjuk hinnél-e annak
az angyalnak, aki meglátogatott?
Mondd csak, hinnél-e annak
az angyalnak, aki meglátogatott?
Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell
Isten Szeme Fényével!
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
/:keresd azt, Ki megváltja a világot.:/
https://www.youtube.com/watch?v=t7R-4o9qtLc

Ferenc pápa imája a Szent Családhoz
https://www.youtube.com/watch?v=6FUw78NBs60

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.
Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek
Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk,
hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem.
Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.
Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony
nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz
népemnek, Izraelnek.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag
megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a
gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig,
miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg
meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek
a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával.
Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses
zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak,
hogy ne menjenek vissza Heródeshez,
más úton tértek vissza országukba.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 2,1-12

Mennyből az angyal
lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe
sietve menvén
lássátok, lássátok.
Istennek fia , aki született
jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek
üdvözítőtök
valóban, valóban.
Mellette vagyon
az édesanyja,
Mária, Mária.
Barmok közt fekszik,
jászolban nyugszik
szent fia, szent fia.
https://www.youtube.com/watch?v=6FUw78NBs60&t=81s

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
1. Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen
minden népet az igaz hit világosságára!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az
egész világon!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még
nem ismernek téged!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Isteni tanításod vezesse el a népeket és
vezetőiket az igaz egyetértésre!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
5. A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével és
az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted
szent néped!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
6. Boldogságod fényét sugározd otthonainkba!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Mennyei Atyánk, te elküldted Fiadat, hogy általa
üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt
felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad
minden népet egybegyűjtsön el nem múló
országodba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Az európai püspökök közös imája a
világjárvány idején
Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és
irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el
Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója
legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ
számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és
aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert
erőre, megszabadításra és megnyugvásra van
szükségük, szabadíts meg minket a betegségtől és a
félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj
vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a
döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak,
ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az
elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás
idején, de szabadíts meg minden rossztól.
Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt
élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Mária, egészség és remény anyja, könyörögj
érettünk!

MI ATYÁNK
https://www.youtube.com/watch?v=tTE1JSoxerE

Dicsőség mennyben az Istennek
Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek
Vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek.
Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek,
Kit az igaz szeretet
A kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek.
Dicsőség az örök Atyának
És értünk született Fiának,
S mindkettő Szentlelkének,
A malaszt kútfejének:
Dicsőség, dicsőség Istennek!

