
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NGHI THỨC 

HÁI LỘC THÁNH 
 

 
 



 

THÁNH LỄ TÂN NIÊN 

VÀ NGHI LỄ HÁI LỘC THÁNH 

ĐINH DẬU 2017 
 

 

A. CHUẨN BỊ 
 

1. Vật liệu :  

 Cây mùa xuân (đào, mai hoặc cây nhân tạo) đặt trên cung thánh hay 
chỗ nào thuận tiện cho việc cử hành. 

 Bao bì để gói và dây để treo lộc thánh.(nên hoá trang thế nào cho giống 
lá cây. 

 Nước thánh để rảy lúc làm phép Lộc Thánh. 

2. Nhân sự  

 Người đọc thư chúc tết của Đức cha. 
 Người đọc bài đọc, lời nguyện giáo dân. 
 Người giúp hái lộc. 

3. Cây Lộc Thánh 

 Bố trí gói và treo Lời Chúa thế nào cho dễ hái. 

 Bảo đảm được tính trang trọng. Không nên biến nghi thức hái lộc thánh 
thành một tiết mục văn nghệ hoặc hài kịch. 

 Cố gắng xếp đặt để giáo dân tự ý hái lộc của mình. 
 

 
 



 

B. THÁNH LỄ TÂN NIÊN 
 

1. RƯỚC :  

Rước đầu lễ như trong các lễ trọng. Rất nên rước một cành lộc thánh sau 
Sách Thánh và hương lửa.  

2. ĐỌC THƯ CHUNG (NẾU CÓ) 

Sau khi đoàn rước đầu lễ vào đến thềm cung thánh, chủ tế bái thánh giá, hôn 
bàn thờ, rồi kêu gọi cộng đoàn như sau : 

Xin mời anh chị em ngồi. 

Anh chị em thân mến, 

Trước thềm năm mới, chúng ta đều muốn cầu chúc nhau những điều 
tốt đẹp nhất. Trong tâm tình ấy, Đức Giám Mục giáo phận, người cha 
chung của chúng ta, cũng ước ao có mặt với chúng ta trong thánh lễ 
này. Nhưng ngài không thể có mặt khắp nơi cùng một lúc. Bù lại, ngài 
gửi đến chúng ta thông điệp năm mới của ngài. Xin mời anh chị em 
cùng nghe. 

Người được chỉ định (hoặc chính cha chủ tế) tiến ra giảng đài để đọc thư 
chúc tết của Đức Giám Mục. 

Xin các cha và các cộng đoàn đọc thư này trong thánh lễ giao thừa và minh 
niên. 
 
3.  KHAI LỄ 

Đọc thư ĐGM xong, chủ tế làm dấu thánh giá khai mạc Thánh lễ và chào 
cộng đoàn như sau : 

Anh chị em thân mến, 

Bính Thân đã thực sự bàn giao cho Đinh Dậu… 

Trong bầu khí đón chào xuân mới, tôi xin gửi đến từng người anh chị 
em lời cầu chúc đầu năm tốt đẹp nhất của tôi.  

Theo truyền thống lâu đời của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta dành những 
giây phút linh thiêng này để xin Chúa thánh hiến và chúc lành cho năm 
mới của chúng ta. Đặc biệt, trong phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay, 
chúng ta sẽ cử hành nghi lễ “hái lộc thánh”. Mỗi người hoặc mỗi gia 
đình chúng ta sẽ nhận được một câu Lời Chúa làm châm ngôn cho suốt 
năm mới này. Chúng ta hãy tin đó là bí quyết hạnh phúc và bình an cho 
chúng ta. 

Giờ đây trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa xua tan tất 
cả những bóng mây đen đã che phủ năm cũ của chúng ta, nhất là bóng 
đen của tội lỗi do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta hãy thành tâm thống 
hối và mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. 

Tôi thú nhận ….       



 

C. NGHI LỄ HÁI LỘC THÁNH 

1. LÀM PHÉP LỘC THÁNH  

Sau lời nguyện hiệp lễ, CHỦ TẾ mặc nguyên áo lễ tiến về cây lộc thánh đích 
thân cử hành nghi lễ hái lộc. Cần phải giữ trang nghiêm, không nên biến 
thành một tiết mục văn nghệ. Sau khi đã chuẩn bị mọi sự, CHỦ TẾ dẫn nhập 
vào nghi lễ làm phép lộc thánh như sau.  

Anh chị em thân mến,  

Người Việt Nam chúng ta có tục “hái lộc” vào dịp đầu xuân. Sau khi đi lễ 

chùa đền ngày minh niên, người ta hái một cành cây mang về đặt trước 

bàn thờ và để đó cho đến hết tết. Lộc non tượng trưng cho ơn trời giúp 

con người phát đạt thịnh vượng.  

Tập tục đó đã được hội nhập vào sinh hoạt đầu năm của người công 

giáo chúng ta.  Thay vì hái cành cây, chúng ta nhận một câu Lời Chúa. 

Câu Lời Chúa này sẽ trở thành phương châm sống đức tin cho chúng 

ta trong năm Đinh Dậu và suốt đời chúng ta. Như vậy, “hái lộc xuân” 

đối với người công giáo là “hái lộc thánh”.  

Qua nghi lễ “hái lộc thánh” sắp cử hành, chúng ta tin tưởng rằng câu 

Lời Chúa chúng ta nhận được chính là lời Chúa muốn gửi riêng cho 

từng người và cho gia đình chúng ta. Chúng ta cũng tin tưởng rằng khi 

suy niệm và sống theo lời nhắn nhủ đó, ân phúc Chúa sẽ đổ chan hòa 

lai láng trên năm mới của chúng ta.  

Giờ đây xin mời anh chị em cùng tham gia nghi lễ làm phép lộc thánh.   

Đoạn chủ tế bắt đầu nghi lễ như sau : 

CHỦ TẾ :  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

CĐ :    Amen 

 CHỦ TẾ  :  Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, 

 CĐ :     Là Đấng tạo thành trời đất. 

 CHỦ TẾ :   Chúng ta dâng lời  cầu nguyện : 

Lạy Chúa, Lời Chúa phán ra tạo thành trời đất mọi loài và gieo mầm sự 

sống cho nhân loại. Xin làm phép thánh hoá + và đổ tràn ơn Chúa 
xuống trên những lộc thánh này. Xin cho Lời Chúa chúng con 

nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con, nhắc nhở 
chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa. Ước gì những lộc thánh 
này trở thành khí cụ đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm 
mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ :  Amen 

CHỦ TẾ rảy nước thánh trên lộc thánh. 



 

 
2. HÁI LỘC THÁNH 

Để bắt đầu, CHỦ TẾ có thể nhắc nhở giáo dân những điều sau đây hoặc 
những lời khác tương tự. 

Anh chị em thân mến, 

Trong Hiến Chế Tín lý về Mặc Khải số 11, Giáo hội nhắc nhở chúng ta 
phải “luôn luôn tôn kính Lời Chúa như chính thân thể Chúa”. Tôi kêu gọi 
anh chị em hãy thực hiện lời nhắc nhở đó bằng cách tham dự nghi lễ hái 
lộc thánh một cách nghiêm trang và trật tự.  

Mỗi gia đình (hoặc mỗi người) chỉ nhận một lộc thánh. Vai lớn nhất trong 
nhà xếp hàng tiến về cây lộc thánh. 

Để nói lên tình hiệp thông và trân trọng Lời Chúa, xin mọi người ở lại 
cho đến cùng. 

Đem Lộc thánh về nhà, xin anh chị em đặt vào nơi xứng đáng và dễ 
nhìn thấy nhất.  

Giờ đây để tỏ lòng cung kính đối với Lời Chúa chúng ta sắp lãnh nhận, 
chúng ta hãy cùng với ca đoàn hát lên lời nguyện XIN CHO CON BIẾT 
LẮNG NGHE. Mời anh chị em đứng. 

Sau bài hát, Chủ lễ và những nhân vật quan trọng của giáo xứ lên hái lộc 
trước và xướng to câu Lời Chúa cho mọi người nghe. Phát lộc thánh xong, 
CHỦ TẾ tùy nghi nói mấy câu rồi ban phép lành cuối lễ.   

 
 

GIẢI TÁN 
 
 

HAPPY NEW YEAR 
Chúc Mừng Năm Mới 

Bonne année 

Buon Ann


