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Kính thưa quý Chức 

 và Ông Bà Anh Chị Em 

 Cộng đoàn Giáo Xứ Thạch An 

 
 
 

Chúng ta hằng tạ ơn Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng 
thương xót, đã kết nối chúng ta thành cộng đoàn hiệp 
thông huynh đệ, mà biểu hiện rõ nhất là khi có người qua 
đời: chúng ta đã đến với nhau cách chân thành, tự nguyện, 
năng nổ và hữu hiệu để "cùng khóc với người khóc" 
(Rm. 12, 15; x. 1Cr. 12, 26), đặc biệt qua những nghi thức 
cầu hồn và an táng. 

Nhằm tăng cường, sinh động tình hiệp thông giáo xứ 
và hiệp nhất hơn với Hội Thánh, chúng tôi xin được điều 
chỉnh và thống nhất Nghi lễ Cầu Hồn - An Táng qua tập 
sách này. 

Kính mong quý Chức, Ca đoàn và Ông Bà Anh Chị Em 
đón nhận, thực hiện đúng đắn va sốt sắng linh động. 

 Linh mục Chánh xứ 

  
 



2 

 

 

 

 

NGUYỆN MUÔN VÀN KÍNH DÂNG 

THIÊN CHÚA TỪ NHÂN 

ĐỨC MARIA MÂN CÔI 

XIN ĐOÁI THƯƠNG CÁC LINH HỒN 

 

 
 

 

Tháng Các Linh Hồn 11/2015 

 

 
 

 

 

 

Phiên bản 2015 

Có hiệu đính và bổ sung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editting by: Dom. Nguyễn Quốc Dũng 

Thach An, Easter 2015 at 2 weeks 



3 

Mục Lục 

 
 

 NGHI LỄ CẦU HỒN TẠI TANG GIA (chương trình tổng quát) ..........  5 

 NGHI LỄ CẦU HỒN TẠI TANG GIA (chương trình chi tiết) ..........  13 

 Mẫu I: Chung ...............................................................  16 

 Mẫu II: Dành cho những đám táng thân thiết .........................  33 

 Mẫu III: Dành cho tứ thân phụ mẫu quý chức, ân nhân ...........  41 

 NGHI THỨC AN TÁNG (khi không có Thánh lễ) ......................  49 

 NGHI THỨC TỪ BIỆT .......................................................  59 

 NGHI THỨC HẠ HUYỆT ....................................................  65 

 ĐÓN TIẾP THI HÀI TRƯỚC GIỜ LỄ ......................................  70 

 PHỤ BẢN (các bài Thánh thư & Tin Mừng) ..........  71 

 Thánh thư .................................................................... 73 

 Tin Mừng  .................................................................... 79 

 Các mẫu lời nguyện  .................................................... 85 

 Các mẫu lời nguyện sau An táng & Kinh giỗ  .......... 96 



4 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

 
 

 

 

 

 



6 

NGHI LỄ CẦU HỒN TẠI TANG GIA 
 

Cộng đoàn Khu, Họ sở tại 

họp mặt đông đủ để hiệp thông cầu nguyện. 

 

 

1. Mở đầu nghi lễ bằng một hồi trống chiêng. 

2. ĐD/BĐH giới thiệu thành phần tham dự (đặt vòng hoa 

nếu có). 

3. Dâng hương (BHGX - LKH - KH sở tại). 

Xướng viên đọc: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, cộng đoàn chúng họp lại 

đây, dâng lòng cậy tin chân thành hòa cùng khói trầm 

hương bay lên trước Thiên Nhan Chúa, xin nguyện 

cầu cho linh hồn ...... người thân yêu mà toàn thể 

chúng con đang ngậm ngùi trong ngày sắp chia biệt 

bao thương nhớ. Khẩn nài xin Chúa sớm đưa về 

hưởng Nước Hằng Sống muôn đời. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

(Đại diện niệm hương và cắm vào đỉnh) 

4. ĐD/BĐH sở tại bày tỏ phân ưu (trao lễ vật cho đại diện 

tang hiếu nếu có). 

ĐD/BHGX phân ưu (khi là cố viên chức) 

5. NGHI LỄ CẦU HỒN: 

5.1. Xướng: Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin Kính. 

Hát: Nguyện Chúa Chí Ái. (1 lần) 

5.2. Chủ sự xướng lời nguyện. 

5.3. Đọc bài sách Thánh (Cựu hoặc Tân ước). 
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5.4. Hát đáp ca - Tung hô trước Tin Mừng. 

5.5. Chủ sự đọc bài Tin Mừng - chia sẻ ít lời. 

5.6. Lời nguyện cộng đoàn. 

Xướng viên đọc lời cầu - Cộng đoàn đáp. 

5.7. Kinh Lạy Cha - Chủ sự rẩy Nước Thánh và 

niệm hương. 

5.8. Chủ sự đọc lời nguyện. 

5.9. Ca đoàn hát bài cầu hồn (1 phiên khúc). 

5.10. Lời nguyện kết lễ. 

5.11. Kinh Vực Sâu. 

5.12. BĐH sở tại báo, mời dự lễ hôm sau. 

5.13. Kinh Trông Cậy. 

5.14. Một hồi trống chiêng từ biệt. 
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NGHI THỨC AN TÁNG 
 

(Khi không có Thánh Lễ) 

 

Sau khi di quan đến Thánh đường: 

1. Nguyện kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn 

Năn Tội. 

2. Hát một bài cầu hồn - Cha rẩy Nước Thánh và xông 

hương. 

3. Chủ sự đọc lời nguyện. 

4. Đọc bài sách Thánh. 

5. Hát đáp ca hoặc bài cầu hồn. 

6. Tung hô trước Tin Mừng. 

7. Chủ sự đọc Tin Mừng - chia sẻ đôi lời. 

8. Cử hành nghi thức từ biệt. 

9. Di quan đến nghĩa trang. 
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NGHI THỨC TỪ BIỆT 
 

(Sau lời nguyện Hiệp Lễ) 

 

1. Chủ sự đọc lời từ biệt. 

2. Ca đoàn hoặc hát: "Lạy các Thánh của Chúa..." 

(trong khi hát, Cha rẩy Nước Thánh và niệm 

hương) 

3. Chủ sự đọc: "Lạy Cha rất nhân từ..." 

4. Ca đoàn hát một bài cầu hồn. 

5. Chủ sự nói lời vĩnh biệt và phân ưu cùng tang gia. 

6. Cộng đoàn đọc Kinh Vực Sâu. 

7. Đại diện Nhà Hiếu dâng lời cảm ơn. 

8. Cộng đoàn di quan ra Đất Thánh. 
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NGHI THỨC HẠ HUYỆT 
 

(tại Đất Thánh) 

 

1. Ca đoàn hát bài cầu hồn. 

2. Chủ sự đọc lời phó dâng: "Thiên Chúa toàn năng...". 

3. Đọc lời nguyện cộng đoàn - Kinh Lạy Cha - Rẩy 

Nước Thánh - niệm hương. 

4. Chủ sự đọc: "Lạy Chúa, xin cho linh hồn..." 

Cộng đoàn đáp: "Và cho ánh sáng ngàn thu 

chiếu soi trên...". 

5. Kinh Vực Sâu. 

6. Đại diện tang hiếu nói lời cảm ơn vắn gọn. 

7. Kinh Trông Cậy. 
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
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NGHI LỄ CẦU HỒN 

TẠI TANG GIA 
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MẪU I 

 

 

1. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin 

Kính,  hát Ca Nhập Lễ: 
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2. Chủ sự xướng lời nguyện: 

* Ngoài mùa Phục Sinh: 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa 

mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống 

muôn đời. (Hôm nay) ÔBAC T... là người tìn hữu Chúa 

và là người anh (chị) em của chúng con đã cùng an giấc 

với Đức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con biết 

rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho 

ÔBAC T... được cùng sống lại với Người. Vì vậy, chúng 

con tin tưởng cầu xin Chúa cho ÔBAC T... được chia sẻ 

vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất 

với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

* Trong mùa Phục Sinh: 

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã 

tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin  Chúa 

thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho 

lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng:  chính Đức 

Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBAC T... được 

phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. Amen. 

3. Đọc lời Chúa (chọn một trong các bài sau) 

* Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 4, 7-15) 

Người công chính dù có chết non, cũng vẫn 

được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi 

sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người, 

sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố 

đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên 

Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ 
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sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa 

dời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ 

bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo 

trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ 

sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn 

chất phác. 

Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong 

một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự 

nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, 

nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người 

đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được 

rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót 

những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các 

thánh của Người. 

Đó là lời Chúa 

* Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia (Is 25, 6-9) 

Ngày ấy, trên núi này, Ðức Chúa các đạo binh 

sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc 

rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên 

núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi 

dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ 

vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Ðức Chúa là Chúa 

Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi 

người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô 

nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như 

vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa 

chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã 

được Người thương cứu độ. Chính Người là Ðức 

Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ 

vui mừng bởi được Người cứu độ". 

Đó là lời Chúa 
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* Lời Chúa trong sách Ai-Ca (Ac 3, 17-26) 

Hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên 

mùi hạnh phúc rồi. Tôi tự nhủ: cuộc sống của mình 

nay chấm dứt, hy vọng nơi Ðức Chúa cũng tiêu tan. 

Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con, và cuộc đời 

con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng 

canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn 

mỏi. Ðây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con 

vững dạ cậy trông: Lượng từ bi Ðức Chúa đâu đã 

cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. 

Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung 

tín của Người cao cả biết bao! Tôi tự nhủ: "Ðức 

Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, 

tôi trông cậy". Ðức Chúa xử tốt với ai tin cậy 

Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh 

lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Ðức Chúa, đó 

là một điều hay. 

Đó là lời Chúa 

* Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ 

gửi Tín Hữu Rôma (Rm 5, 5-11) 

Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất 

vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào 

lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho 

chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm 

được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng 

kỳ hạn, Ðức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như 

không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai 

dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà 

Ðức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn 

là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ 
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chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Ðức 

Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi 

cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 

Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù 

nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con 

của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải 

với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được 

hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống 

của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, 

chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hoà 

giải chúng ta với Thiên Chúa. 

Đó là lời Chúa 

4. Hát Đáp ca (chọn một trong các bài sau) 
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* Lời tung hô Tin Mừng (chọn một trong hai câu sau, 

Mùa Chay bỏ "Alleluia") 

* Alleluia! Alleluia! Chúa phán: "Ta là sự sống 

lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời". 

Alleluia! 

* Alleluia! Alleluia! "Quê hương chúng ta ở trên 

Trời, nơi đó chúng ta sẽ gặp Đấng Cứu Độ là 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta". Alleluia! 

5. Tin Mừng (chọn một trong các bài sau) 

* Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Matthêu (Mt 11, 25-30) 

Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha 

là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha 

đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết 

những điều này, nhưng lại mặc khải cho những 

người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha. 

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không 

ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như 

không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà 

người Con muốn mặc khải cho. 

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng 

nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy 

học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". 

Đó là lời Chúa 
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* Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Matthêu (Mt 25, 1-13) 

Một hôm, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe 

dụ ngôn này: "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như 

chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 

mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả 

vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu 

theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa 

mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô 

thiếp đi, rồi ngủ cả. 

Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra 

đón đi!". Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức 

dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô 

khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của 

các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!". Các cô 

khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các 

chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". Ðang 

lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn 

sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi 

người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia 

cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho 

chúng tôi với!". Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật 

các cô, tôi không biết các cô là ai cả!".Vậy anh em 

hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ 

nào. 

Đó là lời Chúa 

* Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Luca (Lc 7, 11-17) 

Một hôm, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là 

Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi 
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với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì 

đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, 

người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là 

một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi 

với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và 

nói: "Bà đừng khóc nữa!". Rồi Người lại gần, sờ 

vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu 

nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi 

dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức 

Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ 

và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ 

đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 

viếng thăm dân Người". Lời này về Ðức Giêsu 

được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân 

cận. 

Đó là lời Chúa 

* Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 

Gioan (Ga 14, 1-6) 

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 

"Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên 

Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có 

nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em 

rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi 

dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh 

em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở 

đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi". 

Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, 

chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng 

con biết được đường?". Ðức Giêsu đáp: "Chính 

Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không 

ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy". 
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Đó là lời Chúa 

* Chủ sự chia sẻ 

6. Lời nguyện cộng đoàn: 

* Chủ sự: 

Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

ta đã phán rằng: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự 

sống; ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 

Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" 

(Ga 11, 25-26). Vậy chúng ta cầu xin cho linh hồn ...... 

thân yêu của chúng ta: 

a) Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương La-za-rô chết, 

xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. 

* Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

b) Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái 

thương ban cho linh hồn ...... thân yêu của chúng 

con được sống đời đời. (Đáp) 

c) Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người ăn trộm có 

lỏng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn ...... 

thân yêu của chúng con vào Nước Trời. (Đáp) 

d) Chúa đã cho linh hồn ...... thân yêu của chúng 

con được ghi ấn tín trong nước Rửa Tội, xin đoái 

thương cho linh hồn ...... được vào sổ các Thánh 

và những người Chúa chọn. (Đáp) 

e) Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn ...... thân yêu của 

chúng con trong Tiệc Thánh Mình Máu Chúa, 

xin đoái thương nhận ...... vào bàn tiệc trong 

Nước Chúa. (Đáp) 
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f) Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang 

thương nhớ ...... được an ủi trong đức tin, và 

được phấn khởi trong niềm hy vọng được sống 

đời đời. (Đáp) 

7. Kinh Lạy Cha (chủ sự rảy Nước Thánh và niệm hương) 

8. Chủ sự đọc lời nguyện: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn 

năng hằng hữu, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi 

tớ Chúa là ...... mà Chúa truyền ra khỏi thế gian này về 

cùng Chúa, được vào nơi mát mẻ sáng láng và bình an. 

Xin cho linh hồn này được qua cửa sự chết bằng yên, để 

về cùng các Thánh và sống mãi trong ánh sáng chốn 

thiên đình, nơi Chúa đã hứa cho Ab-ra-ham và con cháu 

ông. Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương cho linh hồn này 

thoát khỏi cảnh đau thương; và đến ngày sống lại, ngày 

ban thưởng, xin Chúa cho ...... được sống cùng với các 

Thánh và những người Chúa đã chọn. Xin Chúa tha thứ 

mọi tội lỗi cho ...... được sống đời đời cùng Chúa, và 

được vào Nước trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

9. Ca đoàn hát bài cầu hồn (trong các bài sau) 
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10. Chủ sự đọc lời nguyện: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn phó dâng lên Chúa 

ÔBAC T... thân yêu của chúng con, là kẻ khi còn sống, 

Chúa đã luôn luôn tỏ tình yêu thương vô bờ bến, thì nay 

xin Chúa cứu lấy linh hồn ...... khỏi mọi sự dữ, và đưa 

vào nơi an nghỉ muôn đời. Chúng con nguyện xin lòng 

từ bi Chúa, để khi giai đoạn thử thách đã qua, Chúa nhân 

hậu đưa linh hồn ...... vào Thiên Đàng, nơi không còn 

khóc lóc than van đau khổ nữa, và cho linh hồn ...... được 

hưởng bình an vui mừng cùng Con Chúa và Chúa Thánh 

Thần muôn đời. Amen. 

11. Kinh Vực Sâu. 

12. BĐH báo giờ và mời dự lễ an táng. 

13. Kinh Trông Cậy. 

X- Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa 

Trời. Xin / chớ chê / chớ bỏ lời chúng con nguyện 

trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh 

hiển vinh sáng láng. 

Đ- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

X- Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, 

Đ- Thương xót chúng con.  

X- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức 

Bà Maria, 

Đ- Cầu cho chúng con.  

X- Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà 

Maria trọn đời đồng trinh, 

Đ- Cầu cho chúng con.  
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X- Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

Đ- Cầu cho chúng con. 

14. Hồi chiêng trống (hoặc kèn) từ biệt. 
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MẪU II 

(dành cho những đám táng thân thiết) 

 

 

(Vào nhà hiếu, anh chị em chào bàn thờ Chúa trước, 

rồi cúi mình, rẩy Nước Thánh trước linh cửu người quá cố). 

 

* HDV (nói với thân nhân người qua đời) 

Thưa Anh (Chị), được tin ÔBAC T... về với Chúa, 

chúng tôi không khỏi xúc động khi nghĩ đến chỗ trống 

trong gia đình Anh (Chị). Thương tiếc kẻ ra đi, cũng như 

thông cảm nỗi buồn lòng của Anh (Chị), chúng tôi đến 

phân ưu và xin phép dâng lời cầu nguyện, xin Chúa quan 

phòng an bài mọi sự cho đẹp ý Ngài và ban ơn nhiều cho 

chúng ta. 

* Tất cả: làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Chúa 

Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội. 

* HDV: Chúng ta hãy thinh lặng một phút tưởng niệm 

linh hồn ...... (thinh lặng). 

* HDV: Mời anh chị em an tọa để nghe Lời Chúa. 

* Một người đọc: 

Đứng trước sự chết, ai ai cũng sợ hãi và buồc tiếc. 

Cái chết đến như một ác quái vô địch, không ai và không 

gì cản được nó hết. Cái chết hành động một cách mù 

quáng và vô nhân đạo. Nó chẳng biết thương nể ai hết. 

Đến ngày giờ là nó kéo đi ngay, khóc than năn nỉ vẫn là 
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thừa, vàng bạc thuốc men chất thành núi cũng chẳng cứu 

mạng được ai. 

Duy chỉ có ánh sáng Đức tin mới thắng được nó, 

thay vì để nó tác oai tác quái, Chúa Kitô đã hoán cải nó 

thành một lễ Vượt Qua: vượt từ cõi sống trần gian, đầy 

gian nan xáo động, đến một trạng thái thanh bình, hạnh 

phúc, chờ ngày phục sinh tập thể. 

Thay vì hình dung sự chết như một lưỡi hái lớn, sắc 

bén, đặt trong tay vị thần chết, với bộ xương người ghê 

tởm. Đức tin Kitô giáo đã biến đổi hình ảnh dễ sợ ấy 

thành một giá trị mới: người Kitô hữu biết rằng sự chết 

như một cuộc giải phóng, một lễ vượt qua, một chuyến 

đi về tới Nhà Cha. 

Thánh Phanxicô coi sự chết như một người chị dắt 

em út về nhà Cha. 

Đây là bài Thánh Kinh, trích thư Thứ nhất của 

Thánh Phaolô Tông đồ gửi Giáo đoàn Côrintô (1Cr 

15, 51-53), nêu rõ quan điểm trên: 

"Thưa anh em, đây tôi nói cho anh em biết mầu 

nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, 

nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong 

giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối 

vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ 

chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn 

chúng ta, chúng ta sẽ được biết đổi. Quả vậy, 

cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; 

và cái thân sẽ chết này sẽ mặc lấy sự bất tử". 

Đó là Lời Chúa. 

* Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa. 
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(Thinh lặng suy niệm) 

* Chủ sự: 

Chúng ta cùng cầu nguyện 

Chúa cao cả và phép tắc, Chúa đã sáng tạo nên con 

người để được chung phần hạnh phúc viên mãn và bất 

diệt nơi Chúa. Chúng con dám xin Chúa vì công nghiệp 

Đấng Cứu Thế, vì lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Chư 

Thánh Nam Nữ, của Hội thánh và nhiều người lành, 

thanh tẩy linh hồn ...... được mau xứng đáng với sự thánh 

thiện của Chúa. Nhờ cũng một Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng con. 

* Cộng đoàn: Amen 

Khi có đông người tham dự, có thể chia làm hai nhóm, hát 

hoặc đọc Thánh vịnh sau: 

Thánh Vịnh 4 

(Tất cả) "Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con 

cầu khẩn" 

A. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, 

 khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.* 

 Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, 

 xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. 

B. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ 

 lòng vẫn còn chai đá* 

 ưa thích chuyện hư không, 

 chạy theo điều giả dối? 

A. Hãy biết rằng: 

 CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa;* 

 khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời. 
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B. Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa, 

 trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.* 

 Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, 

 và tin tưởng vào CHÚA. 

A. Biết bao kẻ nói rằng: 

 "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?",* 

 lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng 

con. 

B. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc 

 hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư. 

A. Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,* 

 vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA, 

 ban cho con được sống yên hàn. 

B. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con 

 Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. 

A. Tự muôn đời và chính hiện nay 

 Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen 

(Tất cả) "Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con 

cầu khẩn" 

* HDV: 

Thưa ACE, đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên, 

nhưng nếu oán trách và mất tin tưởng vào Thiên Chúa là 

thái độ bất phục tùng. ÔBAC T... kể như đã làm xong 

phần việc của mình trên trần gian, nên Thiên Chúa định 

liệu cho được về an nghỉ trong Nhà Người. Linh hồn T... 

không còn đau đớn nữa, không còn lo âu như chúng ta 

nữa. Đó là một bậc hạnh phúc, nghĩa là nhờ sự chết, linh 

hồn được siêu thoát, có thể còn qua giai đoạn thanh 

luyện cho xứng với sự thánh thiện vô cùng của Chúa. 

Bổn phận chúng ta hiện nay là giúp linh hhồn T... rút 
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ngắn thời gian tinh luyện để chóng được toại nguyện 

muôn đời hạnh phúc. 

Mời ACE nghe và suy gẫm về lời Tiên tri 

Giêrêmia (Gr 3:21-26) 

* Chủ sự đọc: 

"Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con 

vững dạ cậy trông: Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã 

cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. 

Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung 

tín của Người cao cả biết bao! Tôi tự nhủ: "Đức 

Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, 

tôi trông cậy". Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy 

Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh 

lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó 

là một điều hay". 

Đó là Lời Chúa! 

* HDV: 

Xin ACE thinh lặng và suy niệm vài phút về Lời 

Chúa. Luôn luôn Lời Chúa đem lại cho chúng ta sức 

mạnh tinh thần và gây niềm tin tưởng cho những ai bị 

thử thách. 

(thinh lặng) 

* HDV: 

Đặt mình vào hành cảnh của ÔBAC T... chúng ta 

dâng lên Chúa lời Thánh vịnh này: (Cđ hát: Từ vực sâu). 
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* Chủ sự: 

ACE thân mến, để nói lên tình liên đới với tính cách 

gia đình giữa chúng ta với Anh (Chị) trong hoàn cảnh 

chia ly đầy nước mắt này. Chúng ta cùng dâng lên Chúa 

những lời nguyện sau đây, như tiếng thương tiếc xuất 

phát tự đáy lòng chúng ta, để Chúa thương chấp nhận và 

tha hết hậu quả bởi hành vi không phù hợp với Tin mừng 

của ÔBAC T... khi còn sống. 

* HDV: 

Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng, chúng con tin Chúa 

đã cho Đức Kitô cết và sống lại, xin vì mầu nhiệm này, 

đoái thương tôi tớ Chúa là T... được sớm về an nghỉ 

trong Chúa muôn đời. 

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

* HDV: 

Lạy Chúa là Đấng hằng thương xót và thứ tha, 

chúng con nài xin Chúa, cho linh hồn tôi tớ Chúa là T... 

mà hôm nay Chúa đã gọi về với Chúa, được vào quê thật 

và được hưởng sự vui mừng đời đời vì đã trông cậy và 

tin tưởng Chúa khi còn sống. 

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

* HDV: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ai kêu cầu 

Chúa sẽ không bao giờ mất hy vọng, vì được Chúa xót 

thương. Xin Chúa nhìn đến gia cảnh của Anh (Chị) đang 

trong cơn ưu sầu vì sự ra đi của người thân thiết. Xin 

Chúa an bài và bù đắp lại chỗ trống trong gia đình bằng 

những ơn lành tốt đẹp hơn. 

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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* HDV: 

Giờ đây chúng con xin cảm tạ Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần vì đã sáng tạo nên T..., đã ban cho 

T... ơn đức tin và muôn vàn ơn khác. Nay Chúa lại ban 

cho ơn chết lành trong Hội Thánh Chúa. Xin Mẹ Maria 

Hồn Xác Lên Trời, và Chư Thánh Hiển Vinh, cầu bầu 

mãnh liệt cho linh hồn T... trước tòa phán xét. 

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

* Cđ: Đọc Kinh Lạy Cha. 

* Chủ sự rảy nước thánh, niệm hương, đọc lời 

nguyện: 

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn phó dâng lên Chúa 

linh hồn ...... thân yêu của chúng con, là kẻ khi còn sống, 

Chúa đã luôn luôn tỏ tình yêu thương vô bờ bến, thì nay 

xin Chúa cứu lấy linh hồn ...... khỏi mọi sự dữ, và đưa 

vào nơi an nghỉ muôn đời. Chúng con nguyện xin lòng 

từ bi Chúa, để khi giai đoạn thử thách đã qua, Chúa nhân 

hậu đưa linh hồn ...... vào Thiên Đàng, nơi không còn 

khóc lóc than van đau khổ nữa, và cho linh hồn ...... được 

hưởng bình an vui mừng cùng Con Chúa và Chúa Thánh 

Thần muôn đời. 

Cđ: Amen. 

* Chủ sự: "Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ..." 

* Cđ: "Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời...". 

* Gia đình tang hiếu cám ơn vắn gọn (nếu muốn). 

* Kinh Trông Cậy. 
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MẪU III 

(Dành cho tứ thân phụ mẫu quý chức, ân nhân) 

 

 

A. ỔN ĐỊNH: 

Xếp hàng ngoài nhà hiếu theo thứ tự sau: 

1. Ban trống - kèn (nếu có). 

2. Vòng hoa - Nến - Hương. 

3. Quý Cha. 

4. Quý tu sĩ nam, nữ (nếu có). 

5. Quý Ban Hành giáo và Ca đoàn, cộng đoàn. 

B. DIỄN TIẾN: 

1. Vào nhà, những người cầm Hoa - Nến - Hương đứng 

trước linh cửu theo thứ tự, cộng đoàn tùy nghi đứng 

chung quanh. 

2. Sau khi đã ổn định chỗ, Cha chủ sự nói vài lời phân 

ưu với Tang quyến. 

3. Xướng kinh: Chúa Thánh Thần - Tin - Cậy - Mến - 

Ăn năn tội. 

4. Hát: "Khi Chúa thương..." (PK 1 & 4) 
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5. Đọc Tin mừng: 

* Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh 

Gioan (Ga. 11, 21-27) 

Khi ấy, cô Mác-ta nói với Đức Giêsu: "Thưa 

Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con không chết. 

Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin 

cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy". 

Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!". Cô Mác-ta 

thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống 

lại trong ngày sau hết". Đức Giêsu liền phán: 

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 

Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống.  Ai sống và 

tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin 

thế không?" Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có, con 

vẫn tin Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng 

phải đến thế gian". 

Đó là Lời Chúa. 

6. Chủ sự suy niệm vắn tắt. 

7. Cộng đoàn kính viếng: 

a) Dâng Hoa: 

Hướng dẫn viên đọc: 

Chúng con xin dâng những vòng hoa này, tượng 

trưng những hoa thiêng dâng lên Thiên Chúa. 

Trong hoàn cảnh này, ngôn ngữ chúng con không 

thể diễn tả hết được những mối tình chất chứa trong lòng 

trí chúng con đối với cụ ...... và quý quyến. Tuy trăm hoa 

thinh lặng, nhưng chúng thay thế chúng con diễn tả lòng 

kính cẩn, trìumến sâu xa. Những vòng hoa tựa bên cụ..., 

nói lên sự liên kết thân thương giữa chúng con với cụ, 
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qua ..., đang phục vụ cộng đoàn giáo xứ (Họ, Khu) 

chúng con. 

Những vòng hoa này còn mang ý nghĩa, cụ... đã đặt 

trọn vẹn lòng tin vào Chúa, qua bao ngày gian khổ, nay 

đã tới đích và được Chúa tưởng thưởng vì những công 

lao khó nhọc trên đời. Giờ đây, công thành danh toại, 

chúng con dâng lên cụ... những vòng hoa này như mũ 

triều thiên của ngày toàn thắng. 

(Các vị đại diện tiến lên trước Linh cửu, cúi đầu, đặt vòng hoa vào 

chỗ thuận tiện cạnh quan tài. Trong lúc đó cộng đoàn hát) 

"Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa 

linh hồn ...... qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp..." 

b) Dâng Nến: 

Hướng dẫn viên đọc: 

Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cụ ...... bước vào 

nguồn sống của Thiên Chúa, Hội Thánh đã đốt lên nơi cụ 

ngọn lửa đức tin và trao phó cho cha mẹ, vú bõ, chăm 

sóc, để đời sống cụ luôn được ánh sáng Chúa Kitô soi 

chiếu. Đồng thời, nhờ Chúa Thánh Thần, cụ trở nên ánh 

sáng cho thế gian. 

Nay Chúa gọi cụ về hầu cận Chúa, bên Nhan Thánh 

Chúa, chúng con chia sẻ nỗi buồn cùng với tang quyến, 

vì cụ đã lìa xa gia đình ruột thịt, gia đình thiêng liêng, để 

vùi mình vào chốn bụi đất, chờ ngày sống lại. 

Nhưng hòa trộn trong nỗi buồn xa cách, còn có 

niềm hy vọng, vì qua cái chết, Thiên Chúa đã giải thoát 

cụ hết mọi giao động, khổ cực trần gian, khỏi mọi sự dữ, 

như Hội Thánh hát lên trong đêm vọng Phục Sinh: Thật 

hạnh phúc, này là đêm mà Kinh Thánh chép: "Đêm sẽ 
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sáng như ban ngày, sẽ chiếu soi sự hoan hỷ của chúng 

ta". 

Trong niềm tin vào chân lý ấy, chúng con xin dâng 

những cây đèn sáng này, để ánh sáng của Chúa Kitô, đã 

chiếu giải và thanh tẩy các Thánh thế nào, cũng sẽ làm 

cho linh hồn cụ... được thánh thiện và sáng láng như vậy. 

(Hai vị cầm nến tiến lên, đặt nến trước quan tài, cộng đoàn hát) 

"Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa 

linh hồn ...... qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp..." 

c) Dâng Hương: 

Hướng dẫn viên đọc: 

Cái chết của cụ... là một một biến cố tự nhiên, 

nhưng nó cũng mang nặng tính cách thiêng liêng như 

một dịp lễ. Trong tinh thần Kitô giáo, chúng con nhận 

thấy có bổn phận dâng kinh nguyện, dâng Thánh lễ, thi 

nén hương đây, tuy chẳng đáng gì, nhưng hương thơm 

và làn khói tỏa lan, diễn tả và đạo đạt lên Thiên Chúa uy 

linh, lời kinh nguyện tự đáy lòng chúng con. Chớ gì từ 

nay, cuộc đời cụ... trở nên hy lễ trước tôn nhan Thiên 

Chúa để khẩn nguyện, bầu cử cùng Chúa cho..., cho con 

cháu và cho cả chúng con nữa. 

(Vị đại diện tiến lên niệm hương và cắm vào đỉnh hương, 

cộng đoàn hát) 

"Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa 

linh hồn ...... qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp..." 

* Chủ sự đọc lời nguyện kết thúc: 

Lạy Chúa, xin đoái thương nhậm lời chúng con cầu 

nguyện. để khi chúng con tin Con Chúa đã từ cõi chết 

sống lại, thì cũng vững lòng trông cậy rằng cụ... sẽ sống 
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lại vinh hiển như vậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ đáp: Amen. 

* Hát: "Đến muôn đời con cảm tạ..." ) - PK.1 
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8. Lời cảm ơn vắn gọn của tang hiếu (nếu có). 

9. Kinh trông cậy. 
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NGHI THỨC 

AN TÁNG 

(Khi không có Thánh lễ) 
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1. Nguyện Kinh Chúa Thánh Thần - Tin - Cậy - 

Mến - Ăn năn tội. 

2. Hát một bài cầu hồn (Cha rẩy nước thánh và xông 

hương). 
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3. Chủ sự đọc lời nguyện: 

* Ngoài mùa Phục Sinh: (chọn 1 trong 2 lời sau) 

a) Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình 

Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự 

sống muôn đời. Hôm nay, ÔBAC T... là người tín hữu 

Chúa và là người anh (chị) em của chúng con đã cùng an 

giấc với Đức Giêsu, Con Một Chúa. Nhưng chúng con 

biết rằng, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng se 

cho ÔBAC T... được sống lại với Người. Vì vậy, chúng 

con tin tưởng cầu xin Chúa cho ÔBAC T... được chia sẻ 

vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. Người là 

Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

b) Lạy Chúa, Chúa thật là Cha khoan dung, là Bạn 

trung thành. Chúa đã gọi về với Chúa một người tín hữu 

và cũng là người anh (chị) em của chúng con là ÔBAC 

T... Khi còn sống giữa chúng con, ÔBAC T... đã hết lòng 

tin tưởng và cậy trông vào Chúa, giờ đây, xin Chúa 

thương đón nhận ÔBAC T... vào ở trong nhà Chúa, vào 

nơi Chúa đã dọn sẵn, và xin Chúa cho ÔBAC T... hưởng 

hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con. 

* Trong mùa Phục Sinh: 

Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã 

tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa 

thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho 

lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng: chính Đức 

Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBAC T... được 

phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng con. 

4. Đọc bài sách Thánh: (chọn 1 trong 2 bài sau) 
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* Lời Chúa trong Thư Thứ nhất của Thánh Phaolô 

Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1 Cr. 15, 20-23). 

Thưa anh em, Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi 

chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 

Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì 

cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả 

thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải 

chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng 

được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo 

thứ tự của mình: mở đường là Đức Kitô, rồi khi 

Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về 

Người. 

Đó là Lời Chúa. 

* Lời Chúa trong Thư Thứ hai của Thánh Phaolô 

Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (2 Cr. 5, 1.6-10). 

Thưa anh em, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà 

của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy 

đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng 

lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay 

người thế làm ra. 

Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết 

rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì 

chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ 

được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và 

điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để 

được ở bên Chúa. 

Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ 

thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm 

đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được 

đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người 
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lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay 

xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

Đó là Lời Chúa. 

* Hát Đáp ca hoặc bài cầu hồn: 
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* Tung hô trước Tin Mừng: 

Alleluia! Alleluia! Nếu ta cùng chết với Đức 

Kitô, ta sẽ được sống với Người. Nếu cùng với 

Người, ta thông phần đau khổ, ta sẽ cùng hiển 

trị với Người. Alleluia! 

4. Chủ sự đọc Tin Mừng và chia sẻ ít lời: 

(chọn 1 trong 2 bài sau) 

 

* Tin mừng Chúa Gisêsu Kitô theo Thánh 

Luca (Lc. 12, 35-40). 

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 

Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để 

khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ 

về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật 

là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt 

lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà 

phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới 

về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là 

phúc cho họ. 

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết 

giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét 

vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con 

Người sẽ đến". 

Đó là Lời Chúa. 

* Tin mừng Chúa Gisêsu Kitô theo Thánh 

Gioan (Ga. 6, 37-40). 
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Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: 

"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ 

đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra 

ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm 

theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà 

ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã 

ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ 

cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của 

Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào 

người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho 

họ sống lại trong ngày sau hết". 

Đó là Lời Chúa. 

5. Cử hành Nghi thức từ biệt. (từ số 2 đến số 5 trang 60) 

6. Di quan đến nghĩa trang. 
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NGHI THỨC 

TỪ BIỆT 

(Sau lời nguyện Hiệp lễ) 
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1. Khi Chủ sự từ trên cung thánh đi xuống chỗ để 

quan tài, Ban kèn trỗi bài ngắn (nếu có) hoặc Ca 

đoàn đọc: 

Lạy các Thánh của Chúa, xin hãy đến cứu giúp. Lạy 

các Thiên thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn ... Xin 

đón tiếp và dâng linh hồn ... lên trước tôn nhan Đấng 

Tối cao. 

* hoặc hát Phần 1 - Giã biệt ca (trang 63) 

2. Chủ sự và giúp lễ xuống gần quan tài, đọc lời từ 

biệt: (chọn 1 trong 2 lời sau) 

* Sau khi đã vững tin cầu nguyện nhiều cho 

linh hồn .... thân yêu của chúng ta, giờ đây chúng ta 

chào từ biệt người thân yêu của chúng ta lần cuối 

cùng. Lời chào biệt của chúng ta, mặc dầu không 

khỏi đượm vẻ đau buồn của sự chia lìa, nhưng được 

xoa dịu do đức cậy an ủi. Chúng ta sẽ được tái ngộ 

với ...... trong tình thân hữu, và hôm nay chúng ta 

buồn sầu vì phải chia ly nhau ở đây, nhưng nhờ ơn 

Chúa thương xót, ngày kia chúng ta sẽ được vui 

mừng đoàn tụ lại trong Nước Chúa. Vậy, chúng ta 

hãy an ủi nhau trong lòng tin Chúa Kitô. 

* Anh chị em thân mến! Trong khi thi hành 

nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống 

công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung 

thành sống cho Chúa, vậy chúng ta nài xin Chúa 

cho thi hài người anh (chị) em mà chúng ta đang 

chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quuyền năng Chúa 

được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh 
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hồn ...... được sum họp với các thánh và những 

người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng 

nhân từ trong khi xét xử để người này được cứu độ 

và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa 

với Chúa Cha, được Đấng chăn chiên lành ôm vào 

lòng, đưa về đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng 

hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn 

các thánh. 

3. Ca đoàn đọc: (trong khi đó Chủ sự rảy nước thánh và niệm 

hương) 

Chúa Ki-tô là Đấng đã gọi ..., xin Người đón tiếp linh 

hồn ... Xin các Thiên thần dẫn đưa linh hồn ... vào 

lòng A-bra-ham. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn ... 

này lên trước tôn nhan Đấng Tối cao. Lạy Chúa, xin 

cho linh hồn ... này được nghỉ yên muôn đời. Và cho 

ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin 

dâng linh hồn ... này lên trước tôn nhan Đấng Tối cao. 

* hoặc hát Phần 2&3 - Giã biệt ca (trang 63-64) 

4. Chủ sự đọc lời nguyện: 

Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh 

hồn ...... thân yêu của chúng con trong tay Cha. Xin cho 

chúng con được hy vọng chắc chắn: ÔBAC T... này sẽ 

được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng 

như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. 

(Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ 

dồi dào cho ...... thân yêu của chúng con khi còn sống ở 

trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng 

lòng nhân hậu của Cha, và bằng chứng của sự các thánh 

thông công trong Chúa Kitô). 
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Vậy, xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con 

khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là 

...... và cho chúng con đang còn ở lại, được dùng lời lẽ 

đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong 

Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh ...... 

thân yêu của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

5. Ca đoàn đọc: 

Xin các Thiên thần dẫn đưa linh hồn ... vào Thiên 

Đàng. Và khi tới nơi, xin các Thánh Tử đạo đón tiếp 

linh hồn ... và hướng dẫn linh hồn ... vào thành thánh 

Giê-ru-sa-lem. 

* hoặc hát Phần 4 - Giã biệt ca (trang 64) 

6.  Cộng đoàn di quan ra đất thánh. 
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1. Ca đoàn hát bài cầu hồn: 
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2. Chủ sự đọc lời phó dâng: 

Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn gọi T... thân 

yêu của chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa, 

chúng ta xin gởi lại xác T... cho lòng đất, để T... trở về 

nơi mình đã xuất phát ra. 

Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, 

Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên 

giống thân thể sáng láng của Người; vì vậy chúng ta xin 

trao gởi ...... thân yêu của chúng ta trong tay Chúa, để 

Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và 

cho thân xác ...... được sống lại trong ngày sau hết. 

3. Lời nguyện cộng đoàn: 

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hợp lời 

cầu nguyện cho linh hồn ...... thân yêu của chúng ta đã 

qua đời, cho cả Hội Thánh, cho thế giới được hòa bình, 

và cho chúng ta ơn cứu độ. 

a) Xin cho các Đấng chăn chiên trong Hội Thánh 

được biết lấy việc làm minh chứng cho lời 

mình giảng. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

b) Xin cho linh hồn tôi tớ Chúa là ...... được thoát 

khỏi quyền năng của sự tối tăm và khỏi nơi 

luyện hình. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

c) Xin Chúa đoái thương ban cho linh hồn ...... 

được hạnh phúc và hợp đoàn cùng các Thánh 

và những người Chúa chọn. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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d) Xin Chúa đón nhận và cho những người bà con 

thân thuộc và ân nhân chúng con đã qua đời, 

được vào hưởng ánh sáng vinh quang của 

Chúa. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

e) Xin Chúa cho mọi tín hữu đã qua đời được vào 

Nước Trời. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

* Kinh Lạy Cha (Chủ sự rảy nước thánh và niệm hương). 

* Chủ sự đọc lời nguyện: 

Lạy Chúa là Đấng đoái thương nghe lời ước nguyện 

chính đáng và đạo đức. Xin cho tôi tớ Chúa là ...... mà 

hôm nay chúng con cử hành lễ an táng theo lòng đạo 

đức, được dự phần vĩnh phúc với các Thánh và những 

người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. 

Đáp: Amen. 

* Chủ sự đọc: 

"Lạy Chúa, xin cho linh hồn ...... 

được nghỉ yên muôn đời" 

Cđ đáp: 

"Và cho ánh sáng ngàn thu 

chiếu soi trên linh hồn ......". 

5. Kinh vực sâu. 

6. Đại diện tang hiếu nói lời cảm ơn vắn gọn. 

7. Kinh trông cậy. 
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GIÁO XỨ THẠCH AN 

ĐÓN TIẾP THI HÀI 

TRƯỚC GIỜ LỄ AN TÁNG 
 

Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng 

con xin Chúa đón nhận linh hồn người quá cố 

nầy ...... Chúa đã đổ máu mình ra vì người nầy: 

 Lậy Chúa, xin hãy nhớ rằng chúng con là 

con người bụi đất như cỏ rác và như bông 

hoa ngoài đồng. 

 Lậy Chúa, con kinh sợ tội lỗi con đã phạm, 

và con hổ ngươi trước mặt Chúa, trong khi 

Chúa là Đấng nhân từ. 

 Lậy Chúa, xin cho linh hồn ...... mà Chúa đã 

rước ra khỏi xác, được hân hoan cùng với 

các Thánh của Chúa trong vinh quang. 

 Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: 

chúng ta sẽ về Nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem, 

chân chúng tôi dừng lại ở tiền đường nhà 

ngươi. Chúng ta sẽ hân hoan đi vào Nhà 

Chúa. 
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THÁNH THƯ 
 

1.  Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ 

gửi tín hữu Rôma (Rm 6, 3-9) 

Thưa anh em, 

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được 

dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Ðức Kitô 

Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của 

Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của 

Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. 

Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi 

chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì 

chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 

Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Ðức Kitô 

nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng 

sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như 

Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ 

nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Ðức 

Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị 

huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội 

lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của 

tội lỗi. 

Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm 

tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một 

khi Ðức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao 

giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi 

đối với Người. 

Đó là lời Chúa 
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2. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô 

Tông Ðồ gửi tín hữu Côrintô (2 Cr 5:1, 6-7, 9-10) 

Thưa anh em, 

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của 

chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, 

thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, 

một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay 

người thế làm ra. 

Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi 

biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa 

Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không 

phải nhờ được thấy Chúa. Vậy, chúng tôi luôn 

mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là: lìa bỏ 

thân xác để được ở bên Chúa. 

Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ 

thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm 

đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được 

đưa ra ánh sáng, trước toà Ðức Kitô, để mỗi người 

lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay 

xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

Đó là lời Chúa 

3. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô 

Tông Ðồ gửi cho Timôthê (2 Tm 2, 8-13) 

Anh thân mến, 

Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã 

sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-

vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. Vì 

Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả 

xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên 
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Chúa đâu bị xiềng xích! Bởi vậy, tôi cam chịu mọi 

sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã 

chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô 

Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là 

lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ 

cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta 

sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, 

Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, 

Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể 

nào chối bỏ chính mình. 

Đó là lời Chúa 

4. Lời Chúa trong thư thứ nhất của 

Thánh Gioan Tông Ðồ  (1 Ga 3, 14-16) 

Anh em thân mến, 

Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì 

chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, 

thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, 

thì ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát 

nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ 

vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó 

là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả 

chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh 

em. 

Đó là lời Chúa 

5. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 4:7-15) 

Người công chính dù có chết non, cũng vẫn 

được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi 

sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người, 

sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố 
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đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên 

Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ 

sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa 

dời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ 

bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo 

trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ 

sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn 

chất phác. 

Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong 

một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự 

nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, 

nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người 

đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được 

rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót 

những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các 

thánh của Người. 

Đó là lời Chúa 

6. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia (Is 25:6-9) 

Ngày ấy, trên núi này, Ðức Chúa các đạo binh 

sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc 

rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên 

núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi 

dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ 

vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Ðức Chúa là Chúa 

Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi 

người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô 

nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như 

vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa 

chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã 

được Người thương cứu độ. Chính Người là Ðức 
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Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ 

vui mừng bởi được Người cứu độ". 

Đó là lời Chúa 

7. Lời Chúa trong sách Ai-Ca (Ac 3:17-26) 

Hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên 

mùi hạnh phúc rồi. Tôi tự nhủ: cuộc sống của mình 

nay chấm dứt, hy vọng nơi Ðức Chúa cũng tiêu tan. 

Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con, và cuộc đời 

con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng 

canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn 

mỏi. Ðây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con 

vững dạ cậy trông: Lượng từ bi Ðức Chúa đâu đã 

cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi. 

Sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung 

tín của Người cao cả biết bao! Tôi tự nhủ: "Ðức 

Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, 

tôi trông cậy". Ðức Chúa xử tốt với ai tin cậy 

Người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh 

lặng đợi chờ, đợi chờ ơn cứu độ của Ðức Chúa, đó 

là một điều hay. 

Đó là lời Chúa 

8. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ 

gửi Tín Hữu Rôma (Rm 5:5-11) 

Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất 

vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào 

lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho 

chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm 

được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng 

kỳ hạn, Ðức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như 
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không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai 

dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà 

Ðức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn 

là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên 

Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ 

chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Ðức 

Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi 

cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. 

Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù 

nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con 

của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải 

với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được 

hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống 

của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, 

chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ 

Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hoà 

giải chúng ta với Thiên Chúa. 

Đó là lời Chúa 
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TIN MỪNG 
 

1. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Luca (Lc 12:35-40) 

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho 

sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới 

về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở 

ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang 

tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh 

em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên 

từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba 

ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, 

thì thật là phúc cho họ. 

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết 

giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét 

vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn 

sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con 

Người sẽ đến." 

Đó là lời Chúa 

3. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Gioan (Ga 6, 37-40) 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: 

"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ 

đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra 

ngoài, vì tôi tự trời xuống không phải để làm theo ý 

tôi, nhưng để làm theo ý của Đấng đã sai tôi. Mà ý 

của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban 

cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ 
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sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi 

là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người 

Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống 

lại trong ngày sau hết". 

Đó là lời Chúa 

4. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Gioan (Ga 11, 17-27) 

Khi đến Bê-ta-ni-a, Ðức Giêsu thấy anh La-za-

rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a 

cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều 

người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và 

Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin 

Ðức Giêsu đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn 

cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Ðức 

Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã 

không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì 

Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho 

Thầy". 

Ðức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!". Cô Mác-

ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết 

sống lại trong ngày sau hết". 

Ðức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống 

lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, 

cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ 

không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?". 

Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin 

Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến 

thế gian". 

Đó là lời Chúa 
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5. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Mátthêu (Mt 11:25-30) 

Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha 

là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha 

đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết 

những điều này, nhưng lại mặc khải cho những 

người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý 

Cha. 

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không 

ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như 

không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà 

người Con muốn mặc khải cho. 

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng 

nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy 

học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 

nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi 

dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". 

Đó là lời Chúa 

6. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Luca (Lc 7:11-17) 

Một hôm, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là 

Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi 

với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì 

đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, 

người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là 

một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi 

với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và 

nói: "Bà đừng khóc nữa!". Rồi Người lại gần, sờ 

vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu 
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nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi 

dậy!". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức 

Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ 

và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ 

đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã 

viếng thăm dân Người". Lời này về Ðức Giêsu 

được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân 

cận. 

Đó là lời Chúa 

7. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô 

theo Thánh Gioan (Ga 5:24-29) 

Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin 

vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi 

bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 

Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và 

chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng 

Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả 

thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì 

cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình 

như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, 

vì người Con là Con Người. Các ông chớ ngạc 

nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong 

mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã 

làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã 

làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 

Đó là lời Chúa 
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CÁC MẪU LỜI NGUYỆN 
 

 

* MẪU 1 

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục 

sinh, chúng ta hãy dâng lên Người những ước 

nguyện sau đây: 

1. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: ở bên 

Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và 

người được Chúa thánh hóa sẽ được thông phần 

hạnh phúc ngàn thu. Từ nay, T... của chúng con 

đã nhắm mắt lìa đời, không còn nhìn thấy ánh 

sáng trần gian nữa. Xin cho T... được ơn mà mọi 

người chúng con hằng mong mỏi, là hân hoan 

nhìn thấy Chúa, Đấng đã thương dựng nên 

chúng con, để được sống bên Chúa mãi mãi. 

2. Lạy Chúa, chúng con chẳng nói nên lời, nghẹn 

ngào vì gặp cơn thử thách. Ước mong Chúa chấp 

nhận lời kinh thầm lặng của chúng con cầu cho 

linh hồn T..., là người Chúa biết, là người Chúa 

yêu. Giờ đây T... đã đi hết đường đời. Xin Chúa 

đón nhận T... vào Nước Trời, là nơi đầy hoan lạc 

và bình an. Ước gì tình thương của Chúa thành 

ánh sáng soi đường chúng con đi, mãi tới ngày 

Chúa quy tụ chúng con về Nhà Cha, để được 

sống với Chúa đến muôn thuở muôn đời. 

3. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể giúp chúng 

con bền lòng trông cậy, khi sự chết xem ra thắng 
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thế. Giờ đây, xin làm cho chúng con vững tin 

vào Chúa Giêsu phục sinh, chúng con càng hy 

vọng ràng: T... là con cái Chúa, và là anh (chị) 

em tín hữu của chúng con, cũng sẽ được phục 

sinh như vậy. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em,...) T... khi 

còn sống ở đời này được Chúa cho gia nhập Dân 

Thánh. Vậy giờ đây, xin nghe lời chúng con khẩn 

nguyện mà mở lượng từ bi đón nhận T... vào hàng 

ngũ các Thánh trên Trời. Chúng con cầu xin, nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

* MẪU 2 

Cộng đoàn chúng ta vô cùng đau xót và 

thương tiếc T..., là người thân yêu của cộng đoàn 

đã vĩnh viễn ra đi. Chúng ta xin phó dâng T... lên 

Chúa và tha thiết nguyện xin: 

1. Khi xưa, trước mồ Lazarô, Chúa Giêsu đã xúc 

động thương khóc. Nay, xin Chúa cũng thương 

ban cho linh hồn T... được hưởng lòng từ bi 

nhân hậu của Chúa và sớm đưa người thân yêu 

chúng con vào quê Trời. 

2. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin 

Chúa thương ban cho T... qua cái chết đau 

thương, được sớm tham dự vào cuộc sống hạnh 

phúc vĩnh hằng với Chúa trên quê Trời. 

3. Qua mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh, Chúa đã 

hiện diện sống động và hữu ích cho các tông đồ. 

Xin Chúa cũng cho T... được tham dự cuộc sống 
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mới của Chúa, để người yêu chúng con dù đã 

chết nhưng vẫn hằng hiện diện với cộng đoàn 

chúng con. 

4. Chúa đã chết để đem lại sự sống mới cho muôn 

người. Xin cho những người đã an nghỉ trong 

Chúa, nhất là các ông bà, tổ tiên cùng các ân 

nhân chúng con, sớm được vào hưởng ánh sáng 

vinh quang của Chúa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con 

tha thiết khẩn cầu lòng thương xót Chúa, xin ban 

cho T... mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, 

được vào chốn bình an và sáng láng, cùng được 

đồng hưởng hạnh phúc với các Thánh của Chúa. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 

* MẪU 3 

Kính thưa cộng đoàn, 

Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ 

phút này, giúp chúng ta cùng chia sẻ niềm hy 

vọng. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những 

ước nguyện sau đây: 

1. Lạy Chúa, ông (bà, anh, chị, em,...) T... là người 

chúng con rất thương mến, đã lìa bỏ chúng con. 

Xin Chúa thương đưa T... mau về với Chúa. 

2. Xin cho những việc T... đã làm, đem lại nhiều 

kết quả tốt đẹp và còn được nhiều người khác 

tiếp tục cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi 
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người. 

3. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà T... đã 

trót phạm vì yếu đuối, vì sự mỏng giòn của loài 

người, để T... được xứng đáng chung hưởng 

hạnh phúc cùng chư Thánh trên Thiên Đàng. 

4. Xin cho T... đã được mọi người thương mến, sẽ 

còn được nhớ và cầu nguyện cho, hôm nay và 

mãi mãi. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ấp ủ 

con cái Chúa, Chúa luôn luôn gần gũi những kẻ 

đau buồn và cho ngày rực rỡ sáng lên sau đêm dài 

tang tóc. Xin nhìn đến chúng con đang gặp những 

phiền muộn, xin Chúa che chở và nâng đỡ chúng 

con.. Xin giúp chúng con vượt qua thử thách này, 

để đón nhận bình an và ánh sáng Chúa mang lại. 

Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con 

đã chết để diệt trừ sự chết của chúng con, và đã 

sống lại để ban cho chúng con nguồn sống mới. 

Xin cho chúng con đủ sức bước theo Người mỗi 

ngày, để mai sau được đoàn tụ trên Thiên quốc, 

nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt chúng 

con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa 

chúng con. Amen. 

* MẪU 4 

Thiên Chúa toàn năng đã làm cho Đức Giêsu 

Kitô sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu 

hèn của chúng ta được phục sinh. Nhân ngày giỗ 

của T..., chúng ta hãy tha thiết cầu xin: 
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1. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta 

sẽ cùng sống lại với Người. Xin cho linh hồn T... 

được Chúa cho sống lại hiển vinh, vì đã tin vào 

sự chết và sống lại của Đức Kitô. 

2. Chúa đã nuôi dân bằng bánh bởi Trời. Xin cho 

cộng đoàn chúng con hằng khao khát rước 

Thánh Thể Chúa mỗi ngày, để tìm được sự sống 

thật, và ngày sau được sống lại hiển vinh. 

3. Xưa Chúa đã cho 3 thiếu niên khỏi lửa hồng 

thiêu đốt. Xin cho linh hồn T... là người thân yêu 

của cộng đoàn chúng con khỏi lửa trầm luân đời 

đời. 

4. Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Xin cho cộng 

đoàn chúng con dù sống dù chết, cũng luôn 

thuộc trọn về Chúa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa muốn loài 

người chúng con được sống, chớ không phải chết. 

Xin hãy làm cho các người đã chết được sống lại 

thật như Con Chúa, để cuộc sống chúng con hôm 

nay tràn đầy tình thương Chúa và được sống đời 

đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 

* MẪU 5 

Hôm nay là ngày giỗ của ông (bà, anh, chị, 

em,...) T..., chúng ta hãy hợp ý sốt sắng dâng lên 

Chúa những ước nguyện chân thành sau đây, hầu 

cho linh hồn T... thân yêu của chúng ta sớm được 

về hưởng hạnh phúc Thiên Đàng cùng chư Thần 

Thánh: 
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1. Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Phúc cho kẻ được 

chết trong ơn nghĩa Chúa". Trải qua bao nhiêu 

nhọc nhằn vất vả, linh hồn T... hôm nay đã được 

về bên Chúa, xin cho T... được nghỉ yên muôn 

đời. 

2. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: ở bên 

Chúa thì người chết sẽ vui sướng muôn đời, và 

được thông phần hạnh phúc ngàn thu. Linh hồn 

T... của chúng con đã nhắm mắt lìa đời, không 

còn nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho 

T... được ơn mà mọi người chúng con mong mỏi 

là được hân hoan nhìn thấy Chúa trong ánh sáng 

đầy hoan lạc và bình an. 

3. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên T... giống hình ảnh 

Chúa, và đã cho nên nghĩa tử nhờ được liên kết 

với Đức Kitô. Xin cho T... được hưởng phần gia 

nghiệp dành cho con cái Chúa. 

4. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Thanh Tẩy mà 

làm cho T... được trở nên con Chúa, đã nuôi 

dưỡng T... bằng Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, 

xin giải thoát T... khỏi xiềng xích tử thần và 

được phục sinh vinh hiển với Đức Kitô, Vua 

hằng sống muôn đời. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời 

chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho 

linh hồn T... Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là 

T... được phục sinh chói sáng muôn đời. Chúng 

con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Amen. 
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* MẪU 6  CẦU CHO GIỚI TRẺ 

Cộng đoàn thân mến, 

Chúng ta hãy sốt sắng cùng hợp ý dâng lên 

Thiên Chúa Cha những tâm tình thảo hiếu của 

những người con hằng muốn làm đẹp ý Cha, xin 

Người thương xót và ban cho chúng ta những ý chỉ 

sau đây: 

1. Lạy Chúa, Chúa dã quy định tuổi đời cho mỗi 

người sống trên dương thế. Tuy vậy, đứng trước 

sự chết, chúng con cũng vẫn bàng hoàng thương 

cảm, nhất là trước cái chết còn trong tuổi thanh 

xuân như anh (chị, em) T... đây. Xin Chúa đón 

nhận T... vào tiếp nối cuộc sống thanh xuân vĩnh 

cửu trên quê Trời. 

2. Lạy Chúa, Chúa đã dùng Bí tích Rửa Tội mà tái 

sinh con cái Chúa là T... đây, xin cho T... được 

sống trường sinh bất diệt. 

3. Lạy Chúa, Chúa đã cho T..., lúc sinh thời, được 

nuôi sống linh hồn mình bằng lương thực bởi 

Trời: là Lời hằng sống và Mình Máu Chúa. Xin 

cho T... được dự tiệc hân hoan cùng chư Thần 

Thánh trên nước Thiên Đàng. 

4. Lạy Chúa, xin an ủi, nâng đỡ những người thân 

thương ruột thịt của anh (chị, em) T... đang đau 

buồn vì sự ra đi của anh (chị, em) lúc đang còn 

trong tuổi thanh xuân chứa chan hy vọng. Xin 

cho họ biết vâng theo ý Chúa và tin chắc rằng 

cháu con họ đang được hưởng hạnh phúc bên 

Chúa. 
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5. Xin cho giới trẻ chúng con biết luôn chuẩn bị 

xác hồn tinh sạch, để bất cứ giờ phút nào Chúa 

kêu gọi, cũng sẵn sàng ra đi như anh (chị, em) 

T... hôm nay. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hay 

tha thứ, hôm nay Chúa đã gọi anh (chị, em) T... 

thân yêu của chúng con về với Chúa, trong lúc 

tuổi đời đang còn rạo rực, chưa mảy may nghĩ đến 

giờ chết hay bệnh tật. Tuy nhiên, ở tuổi này, anh 

(chị, em) T... vẫn giữ được tình nghĩa thắm thiết 

với Chúa. Nay Chúa đã cất anh (chị, em) về với 

Chúa, thì xin cho tuổi thanh xuân của anh (chị, 

em) T... được tiếp tục sinh động trên nước Trời. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 

* MẪU 7  CẦU CHO VỢ (CHỒNG) 

Cộng đoàn thân mến, 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: "Ta là 

sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ được sống 

muôn đời", dựa vào Lời Chúa, chúng ta hãy sốt 

sắng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau 

đây: 

1. Lạy Chúa, ông (bà) T... khi còn sống ở trần gian, 

đã trung thành gắn bó với bạn mình trong tình 

yêu phu phụ.. Nay Chúa đã gọi ông (bà) T... về 

cùng Chúa, cúi xin Chúa rộng lòng tha thứ cho 

kẻ đã qua đời và ân cần chăm sóc người còn lại, 

để mai ngày họ cùng nhau hưởng tình yêu vĩnh 

cửu của Chúa đến muôn đời. 
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2. Lạy Chúa, Chúa chẳng để cho ai tin vào Chúa 

mà phải thất vọng, linh hồn T... khi còn sống đã 

tin tưởng vào Chúa, thì xin cho linh hồn này 

được thấy tôn nhan dịu hiền của Chúa trên quê 

thật là nước Thiên Đàng. 

3. Lạy Chúa, ông (bà) T... khi sinh thời, vì bản tính 

loài người mỏng giòn, đã sai lỗi cách nào mất 

lòng Chúa, thì giờ đây, xin Chúa xót thương mà 

tha thứ mọi lầm lỗi đã trót phạm, để ông (bà) T... 

được sớm hợp đoàn cùng chư Thánh và những 

người Chúa chọn. 

4. Lạy Chúa, xin nâng đỡ ủi an những người thân 

thương của ông (bà) T... còn đang sống với 

chúng con đây, nhất là người bạn đường của ông 

(bà) T... đang héo mòn vì thương nhớ ông (bà) 

trong cảnh đứt gánh giữa đường. Xin cho mọi 

người vững tin vào Chúa, và cuộc hội ngộ ngày 

mai với ông (bà) T... trên quê Trời, sẽ là động 

lực thúc đẩy mọi người vững tiến và nỗi buồn 

hôm nay sẽ trở thành niềm vui bất diệt muôn 

đời. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa đã thương 

yêu chăm sóc ông (bà) T... khi còn sống, nay Chúa 

đã cho ông (bà) về bên Chúa, thì xin cho ông (bà) 

muôn đời ca khen lòng xót thương hải hà của 

Chúa cùng chư Thần Thánh và những người Chúa 

chọn trên Thiên Quốc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 
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* MẪU 8 

Anh chị em thân mến, 

Để nói lên tình liên đới với tính cách gia đình 

giữa chúng ta với anh (chị) trong hoàn cảnh chia ly 

đầy nước mắt này, chúng ta cùng dâng lên Chúa 

những lời nguyện sau đây, như tiếng thương tiếc 

xuất phát tự đáy lòng chúng ta, để Chúa thương 

chấp nhận và tha hết hậu quả bởi hành vi không 

phù hợp với Tin Mừng của T... khi còn sống: 

1. Lạy Thiên Chúa, là Cha toàn năng, chúng con 

tin Chúa đã cho Đức Kitô chết và sống lại, xin vì 

mầu nhiệm này, đoái thương tôi tớ Chúa là T... 

được sớm về an nghỉ trong Chúa muôn đời. 

2. Lạy Chúa là Đấng hằng thương xót và thứ tha, 

chúng con nài xin Chúa, cho linh hồn tôi tớ 

Chúa là T..., mà hôm nay Chúa đã gọi về với 

Chúa, được vào quê thật và được hưởng sự vui 

mừng đời đời vì đã trông cậy và tin tưởng Chúa 

khi còn sống. 

3. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ai kêu cầu 

Chúa thì không bao giờ mất hy vọng, vì được 

Chúa xót thương. Xin Chúa nhìn đến gia cảnh 

của anh (chị) đang trong cơn ưu sầu vì sự ra đi 

của người thân thiết. Xin Chúa an bài và bù đắp 

lại chỗ trống trong gia đình bằng những ơn lành 

tốt đẹp hơn. 

4. Giờ đây, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa Cha, 

Chúa Con, và Chúa Chúa Thánh Thần; vì đã 

sáng tạo nên T..., đã ban cho T... ơn đức tin, và 

muôn vàn ơn khác. Nay Chúa lại ban cho ơn 
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chết lành trong Hội Thánh Chúa. Xin mẹ Maria 

Hồn Xác Lên Trời, và chư Thánh hiển vinh, cầu 

bầu mãnh liệt cho linh hồn T... trước tòa phán 

xét. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa hằng sống, chúng con khiêm 

tốn phó dâng lên Chúa linh hồn T... thân yêu của 

chúng con, là kẻ khi còn sống, Chúa đã luôn luôn 

tỏ tình yêu thương vô bờ bến. Thì nay, xin Chúa 

cứu lấy linh hồn T... khỏi mọi sự dữ và đưa vào 

nơi an nghỉ muôn đời. Chúng con nguyện xin lòng 

từ bi Chúa, để khi giai đoạn thử thách đã qua, 

Chúa nhân hậu đưa linh hồn T... vào nước Thiên 

Đàng, nơi không còn khóc lóc than van đau khổ 

nữa; và cho linh hồn T... được hưởng bình an, vui 

mừng cùng Con Chúa, và Chúa Thánh Thần muôn 

đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng 

con. Amen. 
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Tiếp theo lời nguyện dùng khi viếng xác, một số lời 

nguyện sau đây có thể dùng sau an táng,kinh giỗ,... 

 

MẪU LỜI NGUYỆN 

SAU AN TÁNG VÀ KINH GIỖ 
 

A/ SAU AN TÁNG 

* MẪU 1 

Cộng đoàn thân mến, 

Chúng ta vừa tham dự thánh lễ an táng và tiễn 

đưa người thân của chúng ta là ÔBACE(...) Giờ đây 

trong tâm tình luyến nhớ người quá cố và cảm 

thương đối với tang quyến, chúng ta cùng hiệp 

dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương xót linh hồn 

ÔBACE(...) và an ủi những người đang đau khổ 

trong cuộc ly biệt này: 

1. Lạy Chúa, Chúa đã cho bạn Chúa là ông La-gia-

rô được sống lại. Xin cho linh hồn ÔBACE(...) 

là người Chúa đã đổ Máu cứu chuộc, cũng được 

sống lại hiển vinh. 

2. Chúa đã tạo thành nhân loại, dựng nên thân xác 

và ban cho linh hồn ÔBACE(...) phúc làm con 

Chúa. Xin tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn 

ÔBACE(...) đã trót phạm vì những yếu đuối của 

loài người. 

3. Xin cho thân bằng quyến thuộc chúng con và 

mọi người đã có lòng thương yêu, giúp đỡ 

ÔBACE(...) khi còn sống cũng như khi đã qua 

đời, được mọi ơn lành hồn xác. 
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4. Xin cho mọi người chúng con đang xum họp nơi 

đây trong tin tưởng và lòng đạo đức, được phúc 

gặp lại linh hồn ÔBACE(...) trong ngày đoàn tụ 

trên Nước Chúa. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và kẻ chết, 

chúng con xin trao vào tay Chúa linh hồn 

ÔBACE(...) là người thân yêu của chúng con. 

Chúng con thương mến ÔBACE(...) nhưng Chúa lại 

còn yêu thương hơn nữa. Xin Chúa đón nhận và 

giữ linh hồn ÔBACE(...) ở bên Chúa đến muôn đời. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen. 

* MẪU 2 

Cộng đoàn thân mến, 

Xin mọi người cùng hợp ý dâng lên Thiên 

Chúa những ước nguyện sau đây, hầu cho linh hồn 

ÔBACE(...) được ơn cứu thoát, cho những người 

còn sống được ơn nâng đỡ và ủi an: 

1. Lạy Chúa, Chúa đã an ủi gia đình bà Mát-ta khi 

La-gia-rô chết. Xin hãy lau sạch nước mắt chúng 

con. 

2. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ÔBACE(...) Chúa đã 

thương gọi về, được hưởng nhan thánh Chúa 

như xưa Chúa đã gọi ÔBACE(...) trong bí tích 

Rửa tội. 

3. Lạy Chúa, xin cho mọi người trong tang quyến 

chúng con, khi đau buồn vì thương nhớ 

ÔBACE(...), cũng không quên cảm tạ Chúa vì đã 
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ban cho ÔBACE(...) một cuộc sống bằng yên tốt 

đẹp ở đời này. 

4. Xin Chúa ban mọi ơn lành cho những người làm 

ơn làm phúc cho chúng con, và xin phù trợ che 

chở chúng con luôn mãi. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin nhận lời cầu xin tha thiết của 

đoàn con Chúa, và xin cho chúng con sau khi từ 

giã cuộc đời tạm gởi này, lại được cùng nhau xum 

họp trong Nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu 

xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

* MẪU 3 

Cộng đoàn thân mến, 

Hiệp thông với người thân của chúng ta là linh 

hồn ÔBACE(...) giờ đây đang đối diện với Chúa, 

Đấng công thẳng nhưng đầy tình yêu thương. 

Chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình chân 

thành tha thiết: 

1. Chúa đã phán: “Ta không muốn kẻ tội lỗi phải 

chết, nhưng muốn nó ăn năn và được sống”. Xin 

lắng nghe lời chúng con nài van mà tỏ lòng 

khoan dung với linh hồn ÔBACE(...) là người 

con của Chúa. 

2. Tình thương của Chúa đối với chúng con bền bỉ 

và mặn mà hơn cả tình thương của người mẹ. 

Xin Chúa đoái nhìn và đón nhận linh hồn 

ÔBACE(...) vào lòng lân tuất Chúa. 

3. Chúa là Đấng khác xa và vượt quá trí hiểu loài 
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người chúng con trong mọi hành vi và thái độ. 

Xin cho người thân chúng con đây được hưởng 

sự phán xét khoan hồng của Chúa. 

4. Chúa đã chia sẻ với loài người chúng con mọi 

nỗi bất hạnh và khổ đau. Xin ban ơn nâng đỡ 

tang quyến, và biến đổi cảnh u buồn sầu khổ 

thành hoan lạc trong niềm tin sống lại. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, giờ đây Chúa đã 

nhìn rõ mọi tội phúc của linh hồn ÔBACE(...) để 

xét xử thưởng phạt. Chúng con cậy vì tình thương 

và ơn cứu độ của Ngôi Hai Con Chúa, xin rộng 

lượng khoan hồng với con cái Chúa là linh hồn 

ÔBACE(...) Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa 

chúng con. Amen. 

 

 

 

 

 



98 

B/ KINH GIỖ 

* MẪU 1 

Cộng đoàn thân mến, 

Hôm nay là ngày giỗ của ÔBACE(...), chúng ta 

hãy sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện 

chân thành sau đây, hầu cho linh hồn ÔBACE(...) 

thân yêu của chúng ta sớm được về hưởng hạnh 

phúc thiên đàng bên Chúa: 

1. Lạy Chúa, Chúa đã phán : “Phúc cho kẻ được 

chết trong ơn nghĩa Chúa”. Trải qua bao nhọc 

nhằn vất vả, linh hồn ÔBACE(...) hôm nay đã 

được về bên Chúa. Xin cho linh hồn ÔBACE(...) 

được nghỉ yên bên Chúa. 

2. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng : Ở bên 

Chúa thì người chết sẽ sung sướng muôn đời và 

được thông phần vinh phúc ngàn thu. Linh hồn 

ÔBACE(...) đã nhắm mắt lìa đời, không còn 

nhìn thấy ánh sáng trần gian nữa. Xin cho linh 

hồn ÔBACE(...) được ơn mà mọi người chúng 

con hằng mong mỏi, là được hân hoan nhìn thấy 

Chúa trong ánh sáng đầy hoan lạc và bình an. 

3. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên ÔBACE(...) giống 

hình ảnh Chúa, và đã cho nên nghĩa tử nhờ được 

liên kết với Đức Kitô. Xin cho linh hồn 

ÔBACE(...) được hưởng phần gia nghiệp dành 

cho con cái Chúa. 

4. Lạy Chúa, xin cho chúng con đang xum họp nơi 

đây trong tin tưởng và đạo đức, được Chúa cho 

đoàn tụ trong nước vinh quang của Chúa. 
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Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin đoái thương nghe lời chúng con 

cầu nguyện cho linh hồn ÔBACE(...) thân yêu của 

chúng con đây và các tôi tớ nam nữ của Chúa, để 

hết thảy được thoát khỏi mọi tội lỗi xiềng xích và 

được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu 

xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

* MẪU 2 

Cộng đoàn thân mến, 

Trong tâm tình tin tưởng và cậy trông, chúng 

ta hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho người 

thân chúng ta đã qua đời. Xin Chúa đón nhận và 

đưa về hưởng phúc trong Nước Chúa: 

1. Chúa là Đấng đã dựng nên con người, và vì yêu 

thương đã đến trần gian cứu chuộc con người 

khỏi chết. Xin đoái thương tha thứ những lỗi lầm 

mà linh hồn ÔBACE(...) đã xúc phạm đến Chúa 

vì thiếu lòng tin - cậy - mến. 

2. Chúa đã lập nên Hội thánh ở trần gian, để Hội 

thánh trở nên mẹ hiền dìu dắt, nuôi dưỡng đức 

tin của tín hữu. Xin Chúa đoái thương tha thứ 

cho linh hồn ÔBACE(...) vì những thiếu sót bổn 

phận mình đối với Hội thánh Chúa. 

3. Chúa đã sống hiền hoà gương mẫu trong gia 

đình Nagiaret, bên cạnh Mẹ Maria và thánh 

Giuse. Xin Chúa thương tha thứ cho linh hồn 

ÔBACE(...) vì những lần sống không đúng địa 

vị mình trong gia đình. 
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4. Chúa đã yêu thương hết mọi người Chúa gặp gỡ. 

Xin Chúa đoái thương tha thứ cho linh hồn 

ÔBACE(...) nếu có những lần sống thiếu bác ái, 

không để tâm lo cho phần rỗi mình và mọi 

người. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, linh hồn ÔBACE(...) khi còn sống ở 

đời này, đã được gia nhập dân thánh Chúa. Vậy 

giờ đây khi đã qua đời, xin Chúa rộng lượng hải hà 

đón nhận ÔBACE(...) vào hàng ngũ các thánh và 

những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin, nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 

* MẪU 3 

Cộng đoàn thân mến, 

Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã làm cho Đức 

Kitô sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu 

hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy chúng ta 

hãy tha thiết cầu nguyện: 

1. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng con đã cùng chết, 

cùng được mai táng với Đức Kitô và cùng sống 

lại với Người. Xin cho chúng con bước vào đời 

sống mới, để sau khi chết chúng con được sống 

mãi với Chúa. 

2. Chúa nuôi sống chúng con bằng bánh bởi trời. 

Xin cho chúng con nhờ đó mà tìm được sức 

sống, và đến ngày sau hết được Phục sinh với 

Chúa. 

3. Chúa đã giải thoát ba thiếu niên khỏi lửa hồng. 

Xin đừng chấp tội anh chị em chúng con đã qua 

đời. 
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4. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và kẻ chết, đã cho 

Đức Kitô chết và sống lại. Xin cho những người 

đã qua đời được phục sinh, và cho chúng con 

được cùng họ hưởng vinh quang muôn đời. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, linh hồn ÔBACE(...) khi còn ở thế 

gian đã được Chúa cho gia nhập dân thánh Chúa. 

Vậy giờ đây, xin hãy nghe lời chúng con khẩn 

nguyện mà đón nhận linh hồn ÔBACE(...) vào 

hàng ngũ các thánh và những người Chúa chọn. 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen. 

* MẪU 4  (Kinh giỗ – dùng trong Gia tộc) 

Cộng đoàn thân mến, 

Lời Chúa xưa đã dậy : “Hãy thảo kính cha 

mẹ”, và lời sách Huấn ca cũng chắc chắn rằng : 

“Ai yêu mến cha mẹ thì đền bù tội lỗi, vì của dâng 

cho cha không rơi vào quên lãng, và của biếu cho 

mẹ sẽ được Chúa thương nhận”.Vậy chúng ta cùng 

sốt sắng dâng lên Chúa những lời nguyện xin: 

1. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con cuộc 

sống, nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha 

mẹ. Xin cho chúng con biết hiếu thảo khi các 

người còn sống và luôn nhớ cầu nguyện cho khi 

đã qua đời. 

2. Xin cho chúng con khi đọc kinh cầu nguyện cho 

(ÔBCM) chúng con, thì cũng biết noi gương bắt 

chước các nhân đức của các ngài khi còn sống, 

để trọn tình con thảo cháu ngoan trong gia đình. 
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3. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà linh 

hồn ÔBACE(...) trót phạm khi còn sống, vì 

những yếu đuối của loài người. Xin thanh tẩy và 

đưa linh hồn ÔBACE(...) vào hưởng nhan thánh 

Chúa cùng các bậc tiền nhân. 

4. Xin Chúa luôn phù trợ và thánh hoá các gia đình 

Công giáo, để mỗi gia đình biết noi gương gia 

đình Nagiaret xưa hầu trở nên nơi đào tạo nhân 

đức cho mọi người, để góp phần phát triển xã 

hội. 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin nghe lời đoàn con Chúa khấn 

xin và chúc lành cho đời sống chúng con. Để sau 

khi sống tốt đẹp ở đời này, chúng con được cùng 

nhau xum họp nơi Nhà Chúa, cùng với linh hồn 

ÔBACE(...) thân yêu của chúng con. Chúng con 

cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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Thánh vịnh 22: 
Gặp đau khổ, người lành cầu cứu, và Đức Chúa đã nhậm lời 

2 Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, 

 Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? 

 Dù con thảm thiết kêu gào, 

 nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời! 

3 Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, 

 đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. 

4 Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, 

 vinh quang của Ít-ra-en là Ngài. 

5 Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, 

 họ cậy trông, Ngài đã độ trì, 

6 van nài liền được cứu nguy, 

 đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. 

7 Thân sâu bọ chứ người đâu phải, 

 con bị đời mắng chửi dể duôi, 

8 thấy con ai cũng chê cười, 

 lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai: 

9 "Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó! 

 Người có thương, giải gỡ đi nào!" 

10 Đưa con ra khỏi thai bào, 

 vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn. 

11 Chào đời con được dâng cho Chúa, 

 được Ngài là Chúa tự sơ sinh. 

12 Xa con Ngài đứng sao đành, 

 nguy hiểm bên mình không kẻ giúp 

cho. 

13 Quanh con cả đàn bò bao kín, 

 thú Ba-san ùa đến bủa vây: 

14 Há mồm đe doạ gớm thay, 

 khác nào sư tử xé thây vang gầm. 

15 Tưởng mình như tan dần ra nước, 

 toàn thân con xương cốt rã rời, 

 con tim đau đớn bồi hồi, 

 mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan. 

16 Nghe cổ họng khô ran như ngói, 

 lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, 

 chốn tử vong Chúa đặt vào; 

17 quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. 

 Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, 

 chúng đâm con thủng cả chân tay, 

18 xương con đếm được vắn dài; 

 chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. 

19 Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, 

 còn áo trong cũng bắt thăm luôn. 

20 Chúa là sức mạnh con nương, 

 cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng 

xa. 

21 Xin cứu mạng khỏi sa lưỡi kiếm, 

 gỡ thân con thoát miệng chó rừng, 

22 khỏi nanh sư tử hãi hùng, 

 phận hèn khốn khổ thoát sừng trâu 

điên. 

23 Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa 

 cho anh em tất cả được hay, 

 và trong đại hội dân Ngài, 

 con xin dâng tiến một bài tán dương. 

24 Hỡi những ai kính sợ ĐỨC CHÚA, 

 hãy ca tụng Người đi! 

 Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, 

 nào hãy tôn vinh Người! 

 Dòng dõi Ít-ra-en tất cả, 

 nào một dạ khiếp oai! 

25 Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, 

 chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn 

khổ 

 cũng không đành ngoảnh mặt làm 

ngơ, 

 nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. 

26 Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng, 

 ngày đại hội toàn dân. 

 Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn 

 trước mặt những ai kính sợ Người. 

27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả 

thuê, 

 người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng. 

 Cầu chúc họ vui sống ngàn đời. 

28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại 

 và trở về cùng CHÚA. 

 Mọi dân tộc dưới trần 

 phủ phục trước Tôn Nhan. 

29 Bởi vì CHÚA nắm quyền vương đế, 

 Người thống trị chư dân. 

30 Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất 

 sẽ đều bái lạy một mình Người, 

 phàm những ai trở về cát bụi 

 sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. 

 Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, 

31 con cháu tôi sẽ phụng sự Người. 

 Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa 

 cho thế hệ tương lai, 

32 truyền tụng cho hậu sinh đức công 

chính của Người, 

 rằng: "Đức Chúa đã làm như vậy!" 
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