
 LỄ CHÚA HIỂN LINH 

 

Những chỉ dẫn làm phép Nhà 

Dùng phấn đã được làm phép, ghi dấu trên thanh ngang cửa trước nhà bạn:  

20 + C + M + B + 21  vừa ghi dấu vừa đọc: 

Ba nhà đạo sĩ Caspar, Melchior và Balthazar đã theo ánh sao của Con Thiên Chúa, Đấng đã trở nên 

người phàm cách đây hai ngàn hai mươi mốt năm. Nguyện xin Chúa Kitô chúc lành cho ngôi nhà 

này và ở lại với chúng con trong suốt Năm Mới. Amen. 

Sau đó đọc lời nguyện sau: 

Lạy Chúa, xin viếng thăm nhà này cùng với niềm hân hoan vui mừng vì sự hiện diện của Chúa. Xin 

chúc lành cho tất cả những ai sống trong ngôi nhà này hoặc đến thăm viếng nơi đây với ân sủng tình 

yêu của Chúa; xin ban cho chúng con biết thể hiện tình yêu Chúa cho nhau, và cho tất cả những ai 

chúng con gặp gỡ. Nguyện xin cho chúng con được lớn mãi trong ân sủng, trong sự hiểu biết và tình 

yêu thương của Chúa; Ôi Chúa Giêsu Kitô, xin hướng dẫn, an ủi và làm cho chúng con vững mạnh 

trong an bình, bây giờ và mãi mãi. Amen. 

“Phấn viết lên cửa” là cách để tôn vinh và ghi dấu rõ ràng sự chúc lành của Thiên Chúa dịp lễ Hiển 

Linh cho cuộc sống và ngôi nhà chúng ta. Theo thời gian, phấn viết sẽ phai nhạt. Chính nó cho 

chúng ta biết ý nghĩa biểu tượng chìm sâu trong trái tim chúng ta và chúng phải thể hiện phúc lành 

đó qua lời nói và việc làm của chúng ta.  

 

Christus mansionem benedictat,  

“Xin Chúa Kitô chúc lành cho nhà này.”  
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