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THÁNH LỄ  

LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN 

VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ 

 

 

LÀM PHÉP VÀ RẢY NƯỚC THÁNH 

Bàn thờ để trống. Đức Giám Mục không hôn bàn thờ. 

Kết thúc ca nhập lễ, ĐGM mở đầu Thánh lễ như thường lệ : 

ĐGM : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

CĐ : Amen. 

ĐGM : Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa ở cùng tất cả anh chị em trong Hội 

Thánh Người. 

CĐ : Và ở cùng cha. 

Đức Giám mục huấn dụ. 

Sau đó Ngài làm phép nước để rảy trên dân chúng và tường 

nhà nguyện và bàn thờ. 

Đức Giám mục mời gọi mọi người cầu nguyện : 

Anh chị em rất thân mến, 

Chúng ta vui mừng tề tựu tại đây để dâng nhà 

nguyện mới này cho Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy 

khẩn khoản nài xin Người đến ở với chúng ta và dùng 
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quyền năng Người làm phép nước này để rảy trên 

chúng ta làm dấu chỉ thống hối và nhờ Bí tích Rửa tội, 

cũng như để thanh tẩy các tường nhà nguyện mới này.  

Nhưng nhất là chúng ta phải lưu tâm điều này, 

là chính chúng ta được đức tin và đức mến kết hợp 

nên một, chúng ta là hiện thân của Hội Thánh sống 

động ở giữa trần gian để trở nên dấu chỉ và chứng 

nhân của tình yêu Thiên Chúa Đấng yêu thương hết 

mọi người.  

Mọi người thinh lặng cầu nguyện 

Lạy Chúa, nhờ Chúa mà mọi vật đã được nhìn 

thấy ánh sáng sự sống. Chúa luôn yêu thương loài 

người đến nỗi không những chăm sóc nuôi dưỡng họ 

như một người Cha, mà còn dủ lòng thương lấy sương 

sa bác ái rửa họ sạch mọi tội lỗi, và không ngừng dẫn 

đưa họ về với Đức Kitô là Thủ lãnh. 

Quả thế, vì tình thương, Chúa đã quyết định 

những ai vướng mắc tội lỗi mà bước xuống dòng nước 

thánh, thì được cùng chết với Đức Kitô và được chỗi 

dậy trong sạch, trở nên chi thể của Người và cùng 

Người thừa kế phần thưởng đời đời. 

Vì vậy, xin Chúa ban phúc lành thánh hóa nước 

này, để khi rảy trên chúng con và các tường của nhà 

nguyện này, nước ấy trở nên dấu chỉ nước thanh tẩy 

cứu rỗi, đã gột rửa chúng con trong Đức Kitô, làm cho 
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chúng con cùng với mọi anh chị em cử hành các mầu 

nhiệm thánh trong nhà nguyện này đáng được đạt tới 

Giêrusalem trên trời. 

CĐ : Amen. 

Hát tiền xướng “Tôi đã thấy nước…”. 

Rảy nước thánh xong Đức Giám mục chắp tay đọc: 

Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, 

đến ngự trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn Thánh 

Thần thanh tẩy chúng ta là đền thờ Người ngự. 

CĐ : Amen. 

Kinh Vinh Danh 

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ với bản văn Lễ cung hiến bàn 

thờ hoặc Lễ theo ngày như luật định. 

Lời nguyện nhập lễ  

Lạy Chúa, khi Con Chúa được giương cao trên 

bàn thờ thập giá, Chúa lôi kéo mọi sự lên cùng Người. 

Hôm nay chúng con cung hiến bàn thờ này là nơi 

Chúa sẽ quy tụ chúng con, lại ân cần nuôi dưỡng và 

tặng ban Thánh Thần làm cho chúng con thành dân 

riêng của Chúa ; xin tuôn đổ ơn thánh xuống tâm hồn 

chúng con, để chúng con xứng đáng đến gần Chúa mà 

tế lễ phụng thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 
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Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên 

Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp 

nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 

CĐ : Amen. 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

Phụng vụ Lời Chúa diễn tiến như thường lệ. Các bài đọc theo 

lễ có Nghi thức Cung hiến bàn thờ (hoặc lễ ngày hôm ấy như 

luật buộc). 

➢ Bài đọc 1 : Gs 8, 30 -35 

Bài trích sách Giôsuê 

Bấy giờ, ông Giôsuê, dựng trên núi Hêbal một 

bàn thờ kính Chúa là Thiên Chúa của Israel, như ông 

Môisen, tôi tớ Chúa đã truyền cho con cái Israel, như 

đã chép trong sách luật Môisen, đó là một bàn thờ 

bằng đá thô, chưa có đồ sắt chạm tới. Trên đó, người 

ta dâng lên Thiên Chúa hy lễ toàn thiêu và sát tế lễ vật 

cầu an. 

Ông Giôsuê cho khắc vào đá bản sao các lề luật 

mà ông Môisen đã viết trước mặt con cái Israel. Toàn 

thể dân chúng và các trưởng lão, các thủ lãnh và thẩm 

phán đứng hai bên Hòm Bia, trước mặt các tư tế Lêvi 

khiêng Hòm Bia giao ước của Chúa, người ngoại kiều 

cũng như người bản xứ, một nửa đứng bên núi 

Garizim, một nửa đứng bên núi Hêbal, theo lệnh của 
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ông Môisen tôi tớ Chúa, là phải chúc phúc cho dân 

Israel trước. 

Sau đó, ông Giôsuê đọc tất cả lề luật, những lời 

chúc phúc và những lời nguyền rủa, theo như đã ghi 

trong sách luật. Ông Giôsuê không bỏ qua lời nào của 

ông Môisen, nhưng lặp lại tất cả trước mặt toàn thể 

cộng đồng Israel, gồm cả đàn bà, trẻ con và những 

khách ngoại kiều. 

Đó là Lời Chúa. 

➢ Thánh vịnh đáp ca : Tv 117, 15-16.19-20.22-

23.27 

Đáp : Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức 

từ bi của Người muôn thuở. 

➢ Bài đọc 2 : Dt 13, 8-15 

Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái 

Anh em thân mến,  

Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay, và cho đến 

muôn đời. Anh em đừng để bị lôi cuốn bởi đủ thứ học 

thuyết xa lạ ; tốt nhất là hãy củng cố tâm hồn bằng ân 

sủng, chứ không bằng những thức ăn theo lề luật, là 

những thứ chẳng mang lại ơn phúc gì cho kẻ dùng 

chúng. Chúng ta có một bàn thờ, và những gì có trên 

bàn thờ ấy, những người phục vụ nhà tạm cựu ước 
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không được phép ăn. Quả vậy, sau khi vị thượng tế 

lấy máu các thú vật mang vào thánh điện để dâng lễ 

đền tội, xác của chúng phải đưa đi thiêu hủy ngoài 

trại. Vì thế, Đức Giêsu đã chịu khổ hình bên ngoài 

cổng thành và dùng chính máu mình để thánh hóa 

toàn dân. Vậy chúng ta hãy ra khỏi trại mà đến với 

Người, để mang lấy những cực hình Người đã chịu, vì 

chúng ta không có thành trì vững chắc ở trần gian này, 

nhưng chúng ta đang đi tìm thành trì trương lai. Nhờ 

Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn dâng lên Thiên Chúa 

hiến lễ ngợi khen, để miệng lưỡi chúng ta cất lời tuyên 

xưng danh Người. 

Đó là Lời Chúa. 

➢ Alleluia : Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm 

nay, và cho đến muôn đời. 

➢ Tin mừng : Mt 5, 23-24 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng : 

“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, và chợt nhớ 

người anh em đang có điều bất bình với con, hãy để 

của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em 

trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. 

Đó là Lời Chúa. 
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Sau bài giảng, luôn tuôn phải đọc Kinh Tin Kính, nhưng bỏ lời 

nguyện chung vì có Kinh Cầu thay thế. 

LÀM PHÉP VÀ XỨC DẦU BÀN THỜ 

• Kinh Cầu 

Sau Kinh Tin Kính, Đức Giám Mục mời gọi dân chúng cầu 

nguyện bằng những lời sau đây hoặc tương tự : 

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa là Cha toàn 

năng những lời khẩn cẩu nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng 

mà toàn thể các thánh được liên kết với Người, chia sẻ 

cuộc khổ nạn của Người và đang đồng bàn dự tiệc với 

Người. 

Cộng đoàn quỳ trong khi hát Kinh cầu. 

Hát Kinh cầu xong, Giám mục đứng giang tay đọc lời nguyện: 

Lạy Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ 

Maria và các thánh, xin Chúa đoái thương nhận lời 

chúng con cầu khẩn, và làm cho bàn thờ này trở nên 

nơi diễn ra các mầu nhiệm cứu độ trọng đại : nơi dân 

Chúa tiến dâng lễ vật, bày tỏ các ý nguyện tốt lành, và 

vang lên muôn kinh nguyện cùng với mọi tâm tình thờ 

phượng, đạo đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. 

CĐ : Amen. 
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• Đặt Xương Thánh. 

Cha sở hay phó tế mang thánh cốt đến cho Đức Giám mục và 

xướng tên các thánh:… 

Đức Giám mục (đội mũ) tiến ra bàn thờ để đặt hộp thánh cốt 

vào nơi đã dọn sẵn. 

• Lời nguyện cung hiến 

Đức Giám mục đứng ở bàn thờ giang tay đọc lời nguyện : 

Lạy Chúa, chúng con tung hô Chúa, chúng con 

cảm tạ Chúa, vì do nhiệm ý khôn tả của tình thương 

Chúa, Chúa đã ấn định để khi mọi hình bóng cũ chấm 

dứt thì mầu nhiệm bàn thờ duy nhất đích thật được 

kiện toàn trong Đức Kitô. 

Thật vậy, Nôê là một nguyên tổ kế tiếp của loài 

người, sau khi sóng nước yên hàn, đã lập bàn thờ và 

dâng hy lễ lên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận lễ 

dâng thơm ngát của ông và cho cầu vồng xuất hiện 

như dấu chứng của giao ước với loài người được tái 

lập trong tình yêu. 

Abraham, tổ phụ đức tin của chúng con, đã hết 

lòng đón nhận Lời Chúa, và đã dựng lên một bàn thờ, 

để hiến tế Isaac là người con yêu quí duy nhất, hầu 

làm đẹp lòng Chúa. 
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Rồi cả Môisen, trung gian của giao ước cũ, cũng 

đã dựng bàn thờ và rảy máu chiên lên đó, để báo trước 

một cách mầu nhiệm bàn thờ Thánh giá sau này. 

Tất cả những điều đó đã được Đức Kitô hoàn tất 

trong mầu nhiệm Vượt Qua. Lạy Chúa, Người quả 

thật vừa là Tư Tế vừa là Lễ vật, khi tự nguyện treo 

mình trên cây Thánh giá, và hiến mình làm của lễ vẹn 

sạch dâng lên Chúa, để xóa bỏ mọi tội lỗi trần gian và 

ký kết một giao ước mới bằng Máu của Người. 

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa tuôn 

đổ ơn thánh hóa bởi trời xuống trên bàn thờ được 

dựng lên trong ngôi thánh đường này, để mãi mãi là 

bàn thờ dành riêng cho Hy tế của Đức Kitô, và trở nên 

bàn tiệc của Người, để ở đó dân Chúa được tiệc thánh 

nuôi dưỡng và tăng sức. 

Xin cho phiến đá này trở nên dấu chỉ của Đức 

Kitô, vì từ cạnh sườn bị đâm thâu của Người, nước và 

máu tuôn tràn để thiết lập các Bí tích của Hội Thánh.  

Xin cho bàn thờ này trở nên bàn tiệc của niềm 

vui, nơi những bạn hữu của Đức Kitô sum vầy, để ký 

thác mọi âu lo và gánh nặng cho Chúa, và nhận lại sức 

sống mới cho cuộc lữ hành. 

Xin cho bàn thờ này trở nên nơi chốn của hiệp 

thông và bình an, để những người được nuôi dưỡng 
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bởi Mình và Máu của Con Chúa, được tràn đầy Thánh 

Thần của Người mà lớn lên trong tình yêu Chúa. 

Xin cho bàn thờ này trở nên nguồn mạch của 

hiệp nhất và tình thân, để dân Chúa qui tụ trong cùng 

một đức tin được kín múc tinh thần yêu thương nhau. 

Xin cho bàn thờ này trở nên trung tâm lời ca 

ngợi và tạ ơn của chúng con, cho đến ngày chúng con 

đạt tới cõi vĩnh hằng, ở đó cùng với Đức Kitô là 

Thượng tế và Bàn thờ sống động, chúng con dâng lên 

Chúa hy lễ ngợi khen muôn đời. Người hằng sống và 

hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh 

Thần đến muôn đời. 

Đ. Amen. 

• Xức dầu bàn thờ 

Phó tế hay một thừa tác viên đem bình dầu thánh Chrisma tiến 

ra bàn thờ. Đức Giám mục đội mũ, đứng gần bàn thờ đọc lớn 

tiếng :  

Xin Chúa dùng quyền năng của Người thánh 

hóa bàn thờ được chúng con theo nhiệm vụ mà xức 

dầu đây, để nên dấu chỉ hữu hình diễn tả mầu nhiệm 

Đức Kitô, Đấng đã hiến dâng chính mình vì sự sống 

thế gian. 

Đoạn Đức Giám mục đổ dầu thánh ở giữa bàn thờ và bốn góc, 

rồi thoa dầu ấy ra cả mặt bàn thờ. 

Sau đó, Giám mục rửa tay và về ghế ngồi. 
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• Xông hương bàn thờ 

Sau nghi thức xức dầu, đem đặt một lò than trên bàn thờ. 

Đức Giám mục bỏ hương vào lò và làm phép, rồi đọc : 

Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng 

con như hương trầm nghi ngút bay lên trước tôn nhan 

Chúa ; và như ngôi nhà này ngào ngạt mùi thơm thế 

nào, thì xin cho Hội Thánh Chúa cũng tỏa lan hương 

thơm của Đức Kitô như vậy. 

Rồi Đức Giám mục bỏ hương vào bình, làm phép và xông 

hương bàn thờ. Sau đó, ngài nhận xông hương và về ghế ngồi. 

Giúp lễ xông hương cho cộng đoàn. 

• Phủ khăn và thắp sắng bàn thờ 

Trong lúc xông hương cho cộng đoàn, một số giúp lễ trải khăn 

bàn thờ, chưng bông và đèn nến như luật buộc (chưa thắp 

sáng). 

Phó tế đến trước mặt Giám mục. Ngài trao cho phó tế một cây 

nến nhỏ cháy sáng và đọc lớn tiếng : 

Xin ánh sáng Chúa Kitô chiếu sáng trên bàn thờ 

này, và xin cho những ai chia sẻ tại bàn thờ này nhờ 

đó cũng được tỏa sáng. 

Phó tế đem lửa đến thắp sáng các ngọn nến để cử hành Thánh 

Thể. Lúc này mọi ngọn đèn chung quanh bàn thờ đều được 

thắp sáng. 
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PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

Phụng vụ Thánh thể tiếp tục như thường lệ. Có thể để một số 

giáo dân dâng lễ vật cách long trọng. 

Nhận lễ vật xong, Đức Giám mục trở lại bàn thờ, bỏ mũ và 

hôn bàn thờ. Sau cùng, ngài rửa tay mà không xông hương 

bàn thờ nữa. 

Lời nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con 

nài xin Chúa cho Thánh Thần ngự xuống bàn thờ này, 

để Người thánh hóa những lễ vật của dân Chúa và 

thanh tẩy tâm hồn chúng con khi chúng con tham dự 

tiệc thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô… 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Cha chí thánh, là Thiên chúa toàn năng 

hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ 

Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải 

đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Người là Tư tế đích thực và là của lễ linh 

nghiệm. Người đã truyền cho chúng con cử hành luôn 

mãi nghi thức tưởng niệm Hy lễ chính Người đã hiến 

dâng lên Cha trên bàn thờ thập giá. Bởi vậy, dân Cha 

đã lập bàn thánh này mà hân hoan cung hiến cho Cha. 
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Đây chính là tế đàn cao trọng : ở đó, dưới hình 

thức bí tích, hy lễ ca tụng hoàn hảo của Đức Kitô 

không ngừng được tiến dâng lên Cha ; và cũng ở đó, 

ơn cứu độ chúng con được thể hiện. Ở đó, Đức Kitô 

dọn sẵn bàn tiệc cho con cái Cha, để nhờ Mình Máu 

Người nuôi dưỡng, họ được quy tụ thành Giáo Hội 

duy nhất và thánh thiện. Ở đó, các tín hữu lãnh nhận 

Chúa Thánh Thần như dòng nước tuôn chảy từ Đức 

Kitô là Đá tảng thiêng liêng ; nhờ Người, họ trở nên 

bàn thờ sống động, nên của lễ thánh thiện đẹp lòng 

Cha. 

Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các 

Thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung 

hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh! 

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III 

 

Lời nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con năng đến gần bàn 

thờ của Chúa mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Kitô ; 

để khi được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Thánh 

Người, chúng con được liên kết nên một trong đức tin 

và đức mến, và biến đổi thành hình ảnh sống động của 

Người, là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 
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NGHI THỨC KẾT THÚC 

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện cám ơn. 

Phép Lành Trọng Thể 

ĐGM : Xin Thiên Chúa là Đấng đã ban cho anh chị 

em địa vị tư tế vương giả, giúp anh chị em 

chu toàn thánh vụ hầu xứng đáng thông phần 

vào hy lễ của Đức Kitô. 

CĐ : Amen 

ĐGM : Thiên Chúa đã quy tụ anh chị em quanh một 

bàn thờ và nuôi anh chị em bằng một bánh 

thánh ; xin Người cũng cho anh chị em nên 

một lòng một ý với nhau. 

CĐ : Amen 

ĐGM : Xin cho những ai nghe anh chị em rao giảng 

về Đức Kitô cũng được lôi kéo đến cùng 

Người, nhờ gương lành bác ái của anh chị em. 

CĐ : Amen 

ĐGM (với mũ gậy) : Và xin phúc lành của Thiên 

Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh 

Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng 

anh chị em luôn mãi. 

CĐ : Amen 

Phó tế : Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. 

CĐ : Tạ ơn Chúa. 


