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NGHI LỄ HÔN PHỐI 

Dựa theo cuốn “Nghi Lễ Cử Hành Hôn Phối”(NLHP) (Nn bản mẫu II) được sử 
dụng tại Việt N am kể từ Lễ Phục sinh năm 2009 và cuốn “The Order of Celebrating 
Matrimony”(OCM) được sử dụng tại Hoa Kỳ kể từ Lễ Thánh gianăm 2016, Giáo xứ 
Đức Me Hằng Cứu Giúp cử hành N ghi Lễ Hôn Phối kể từ đầu năm 2017như sau: 

1. Cử hành Nghi thức Hôn phối trong Thánh lễ: 

- Thánh lễ Hôn phối chỉ được cử hành giữa 2 người Công giáo hoặc giữa 1 người 
Công giáo và 1 Kitô hữu khác (Tin Lành, Chính Thống, Anh giáo).  

- Cha Chủ tế mặc áo alba, đeo dây các phép stola và áo lễchasuble & những người 
giúp lễ sẽ dẫn đầu đoàn rước từ cửa nhà thờ, trong khi Ca đoàn hát Ca N hập Lễ. Sau khi 
Cha Chủ tế và những người khác trong đoàn rước đến cung thánh, nếu có yêu cầu của 
đôi hôn phối (đặc biệt là các cặp trẻ), Piano và Violon chỉ chơi Canon D hoặc các bài 
không lời khác chỉ trong thời gian cô dâu tiến vào nhà thờ. 

- Sau khi làm dấu thánh giá và đọc công thức chào đầu lễ (“Chúa ở cùng Anh Chị 
Em...”, hoặc “N guyện xin ân sủng…”) như được ghi trong Sách lễ Rôma, Cha Chủ tế 
ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện diện để chuNn bị tâm hồn họ 
cho việc cử hành hôn phối (có thể dùng các lời trong N LPH hoặc OCM, số 52). 

- Sau đó Ca đoàn hát Kinh Vinh Danh và Cha Chủ tế đọc Lời N guyện N hập Lễ. 

Lưu ý: Không có thắp Nến Hiệp Nhất; Không có Kinh Thương Xót 

- Thánh Lễ được tiến hành bình thường với phần Phụng vụ Lời Chúa với 2 bài đọc 
(1 Cựu ước, 1 Tân ước), Bài giảng, N ghi Thức Hôn Phối và được tiếp nối với Lời 
N guyện Tín Hữu, Dâng Lễ. Để ý sau Kinh Lạy Cha là Lời N guyện Chúc Hôn và Cha 
Chủ tế yêu cầu đôi tân hôn quỳ xuống. 

- Trong phần Rước Lễ, xin ca đoàn cho biết trước khi Thánh Lễ bắt đầu nếu không 
muốn rước lễ để các thừa tác viên khỏi phải chờ đợi. 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 Mother of Perpetual Help Parish 

2121 W. Apollo Rd., Garland, TX75044 
Phone: 972-414-7073 ;Email: dmhcggarland@gmail.com 

 



2 
 

- Sau Lời N guyện Hiệp Lễ, đại diện gia đình tiến đến bục thông báo để ngỏ lời cảm 
ơn, và chỉ sau đó mới là phần trao hoa cho 2 người mẹ (tùy đôi hôn phối). 

- Tiếp đến Cha Chủ tế ban phép lành cuối lễ và sau đó đôi tân hôn dâng hoa cho 
Đức Mẹ với bài hát của Ca đoàn.  

- Vì đôi tân hôn và đoàn hôn phối đi ra cửa nhà thờ cuối lễ nên Ca đoàn có thể kéo 
dài bài hát về Đức Mẹ, hoặc hát thêm 1 bài khác hoặc chơi nhạc cụ để khỏi trống trải. 

2. Cử hành Nghi thức Hôn phối giữa người Công giáo & Dự tòng hoặc ngoài 
Kitô giáo: 

- Không có Thánh lễ và chỉ có Phụng vụ Lời Chúa và N ghi thức Hôn phối mà thôi. 

- Cha Chủ sự mặc áo alba, đeo dây stola và có thể khoác áo choàng (cope) cùng với 
những người giúp lễ sẽ dẫn đầu đoàn rước từ cửa nhà thờ, trong khi Ca đoàn hát Bài Mở 
đầu. Sau khi Cha Chủ sự tiến đến chỗ ngồi (không hôn bàn thờ)và những người khác 
trong đoàn rước đến cung thánh, nếu có yêu cầu của đôi hôn phối (đặc biệt là các cặp 
trẻ), Piano và Violon chỉ chơi Canon D hoặc các bài không lời khác chỉ trong thời gian 
cô dâu tiến vào nhà thờ. 

- Sau khi làm dấu thánh giá và đọc công thức chào (“Chúa ở cùng Anh Chị Em...”, 
hoặc “N guyện xin ân sủng…”) như được ghi trong Sách lễ Rôma, Cha Chủ sự ngỏ lời 
với những người sắp kết hôn và những người hiện diện để chuNn bị tâm hồn họ cho việc 
cử hành hôn phối (có thể dùng các lời trong N LPH số 154 hoặc OCM số 119). 

Lưu ý: Không có thắp Nến Hiệp Nhất; Không có Kinh Thương Xót; Không có 
Kinh Vinh danh; Không có Lời Nguyện Nhập Lễ, Không có Lời Nguyện Hiệp Lễ 

- Sau đó là phần Phụng vụ Lời Chúa ngay gồm 2 bài đọc (1 Cựu ước, 1 Tân ước) 
được tiếp nối bởi Bài giảng, N ghi Thức Hôn Phối và được tiếp nối với Lời N guyện Tín 
Hữu, Kinh Lạy Cha, Lời N guyện Chúc Hônvới đôi tân hôn quỳ (N LPH số 172 hoặc 
OCM số 138). 

- Sau đó đại diện gia đình tiến đến bục thông báo để ngỏ lời cảm ơn, và chỉ sau đó 
mới là phần trao hoa cho 2 người mẹ (tùy đôi hôn phối). 

- Tiếp đến Cha Chủ sự ban phép lành và sau đó đôi tân hôn dâng hoa cho Đức Mẹ. 

- Vì đôi tân hôn và đoàn hôn phối đi ra cửa nhà thờ cuối N ghi Lễ nên Ca đoàn có thể 
kéo dài bài hát về Đức Mẹ, hoặc hát thêm 1 bài khác hoặc chơi nhạc cụ để khỏi trống 
trải. 

 


