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Ének: SZVU 41/ 1.vsz
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Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
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A család egyik tagja felolvassa az egyik szentírási szakaszt:
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Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13-17), vagy
A kánai menyegző (János 2,1-11)
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Könyörögjünk. A Mindenható Isten, áldása legyen ezen házon, hogy
legyen benne egészség, tisztaság, erény, alázatosság, jóság, szelídség,
Isten akaratának teljesítése és hálaadás az Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek. Maradjon meg ez az áldás otthonunkon és
mindnyájunkon. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen
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Most körbejárjuk a lakást, és a szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.
Közben imádkozhatjuk a Miatyánkot, Üdvözlégyet, v. énekelhetünk
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Könyörögjünk, és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy az Ő
áldása legyen ezen a hajlákon és minden lakóján. Költözzék ide velünk
együtt örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és
tartós egészség. Távozzék e helyről a gonosz lélek ártalma és minden
gonosz viszálykodás. Lakjanak itt a békesség angyalai. Adja nekik őrző
jó angyalát. Hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit.
Hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket
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minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizze meg őket ebben a
hajlékban. Aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten
mindörökkön örökké. Ámen
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A bejárati ajtó fölé felírjuk:
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Christus Mansionem Benedicat
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(Krisztus áldja meg ezt a hajlékot) népiesen:
Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár
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Könyörögjünk. Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható
Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze,
gondozza, segítse; látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen
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Ének: 2. 3. vsz
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Ó, szép Jézus! Drága szent nevedért, kelj föl népedért.
Ó, Mária, tekints híveidre, Te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
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Ó, szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint Tieidet.
Ó. Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben
Lehessünk épek testben, lélekben.
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További saját imák, énekek lehetségesek.
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