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Lời ngỏ 
Chăm sóc bệnh nhân và cầu nguyện cho các tín 

hữu đã qua đời là một hành vi bác ái Kitô cao cả. Bệnh 

nhân trong cuộc vượt qua cuối cùng đầy cam go và gia 

đình lúc tang chế sẽ được nâng đỡ tôn tao khi cộng đoàn 

đến viếng thăm, cầu nguyện và thắp sáng niềm tin vào 

Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh. 

Việc làm này vốn là một truyền thống cao đẹp hiện 

có nơi các giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc cần được 

duy trì và thăng tiến. 

Khi linh mục và phó tế vắng mặt, Nghi lễ An táng 

có thể được chủ sự bởi một giáo dân. 

Sách "Nghi thức chung sự" được sưu tập và sắp xếp 

nằm giúp giáo dân, đặc biệt Quý chức Ban hành giáo có 

thể cử hành việc cầu nguyện cho bệnh nhân và người 

quá cố cách trang nghiêm và đạo đức. Nghi thức này hy 

vọng góp phần làm phong phú các mẫu thức vốn đang 

được xử dụng cách tốt đẹp trong nhiều giáo xứ. 

Chắc chắn việc sưu tập và sắp xếp cuốn sách này 

còn nhiều giới hạn cần đến sự cảm thông và góp ý của 

mọi người. 

Chân thành cám ơn. 

BAN PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN 
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CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 

 
 

 

Nhd: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 90) 

Nhd: Anh chị em thân mến, chúng ta cùng cầu 

xin Chúa cho người anh em chúng ta đang cực lực 

chiến đấu với bệnh tật thể xác, và với ma quỷ luôn 

kiên vững trong đức tin, bền lòng trong đức cậy và 

nồng nàn trong đức mến. Và để cho lời nguyện của 

chúng ta được Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng 

ta thành tâm thống hối ăn năn. 

Thinh lặng giây lát. 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng 

anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời 

nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại 

tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria 

trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh và anh 

chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa 

chúng ta. 

Nhd: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha 

tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Nghi thức sám hối có thể thay đổi 

theo như nghi thức của thánh lễ. 
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Mc. 14, 32-42 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Chúa Giêsu và các môn đệ đi đến một thửa đất 

gọi là Giếtsêmani. Người nói với các ông: “Các con 

hãy ngồi lại đây trong khi Thầy đi cầu nguyện. Rồi 

Người đem Phêrô, Giacôbê, và Gioan theo Người và 

Người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo 

các ông: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được, các con 

hãy ở lại đây và tỉnh thức”. Tiến xa hơn một chút, 

Người phục xuống đất và cầu xin: nếu có thể được thì 

xin cho qua khỏi giờ nầy”. Và Người nguyện rằng: 

“Abba, Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin cất 

chén này khỏi con! Nhưng không theo ý con muốn, 

một theo ý Cha”. Người trở lại và thấy các ông đang 

ngủ, nên nói với Phêrô: “Simon, con ngủ ư? Con 

không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và 

cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ,vì tinh thần thì 

lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối”. Rồi Người đi khỏi 

đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại nữa 

và thấy các ông còn ngủ (vì mắt các ông nặng trĩu) và 

các ông đã không còn biết thưa với Người làm sao. 

Lần thứ ba, Người trở lại và bảo: “Bây giờ các con 

hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong, giờ đã đến: Này 

con người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi 

hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp Thầy đã tới nơi. 

Đó là Lời Chúa 

 

Thinh lặng giây lát. 
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KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH 

Lạy Chúa Giêsu, đầy lòng yêu thương và lân ái, 

con lấy lòng khiêm nhường và thống hối mà đến cùng 

Chúa. Con xin phó thác cho Chúa giờ phút sau hết 

định đoạt số phận muôn đời của con. 

X: Lúc đôi chân con tê liệt không lê bước trên 

đường đời được nữa. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc đôi tay con lạnh lẽo run rẩy, không cầm nổi 

thánh giá và đành bỏ rơi xuống trên giường đau khổ 

của con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc miệng con lần cuối cố cử động để kêu 

Thánh Danh Chúa. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc gương mặt con nhợt nhạt, và mồ hôi trán 

chảy nhễ nhãi báo trước giờ chết sắp tới. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc tai con không còn nghe được tiếng người 

trần, là lúc con sắp phải nghe án quyết định đoạt số 

phận muôn đời của con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc con chìm đắm trong lo âu, tâm hồn con dao 

động nhớ đến tội xưa và nghĩ đến sự công minh của 

Chúa, là lúc con phải giao chiến với thần dữ đang làm 

con hoài nghi ơn tha thứ của Chúa. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 
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X: Lúc đôi mắt con ứa lệ, triệu chứng của sự tan rữa 

nơi thân xác con, xin Chúa nhận lấy những giọt lệ ấy 

làm lễ hy sinh đền tội con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc ngũ quan con tê liệt, thế gian xa con, là lúc 

con phải vật lộn với sự chết trong kinh hoàng và đau 

đớn. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Lúc hồn con lìa thân xác tái nhợt, lạnh lẽo và bất 

động, xin Chúa nhận lấy sự hủy hoại của thân xác con 

làm của lễ dâng lên uy nhan Chúa. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

X: Sau cùng, lúc con ở trước nhan thánh Chúa, mắt 

vừa thoáng thấy hào quang chói lòa, xin Chúa đừng 

xua đuổi con, nhưng xin thương nhận con vào lòng 

nhân hậu Chúa, để con ca ngợi Chúa muôn đời. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót con. 

Nhd: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chính 

trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, Cha đã 

làm cho sự chết trở thành con đường dẫn đến sự sống. 

Xin Cha cho lòng chúng con tràn đầy hy vọng và biết 

sống trong tỉnh thức đợi chờ. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Trông Cậy Chúa (trang 91) 

Nhd: Chúng ta cùng đọc ba kinh Kính Mừng, xin 

Đức Maria nâng đỡ, dẫn dắt người anh (chị) em chúng 
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ta đây, luôn biết theo gương Mẹ: Vâng phục ý Chúa 

trong mọi sự. 

 Kính mừng Maria... 

KINH LẠY NỮ VƯƠNG 

Lạy nữ vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con 

được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng 

con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, 

chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà 

thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt 

thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy xin cho 

chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà 

gồm phước lạ. Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! 

Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

KINH TRÔNG CẬY 

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, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. 

Amen. 

X: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 

Đ: Thương xót chúng con. 

X: Lạy Trái Tim cực thanh cực sạch 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. 
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Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Nữ Vương ban sự bình an. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

 Làm dấu kết thúc. 

Người chăm sóc bệnh nhân có thể đọc Thánh vịnh hay sách 

thiêng liêng cho người bệnh nghe ngay sau giờ cầu nguyện này. 

 

Thánh vịnh 38 (39) 

TRONG KIẾP SỐNG PHÙ DU, 

NGƯỜI ĐAU YẾU ĐẶT HY VỌNG NƠI 

ĐỨC CHÚA VÀ XIN NGƯỜI ĐẾN CỨU GIÚP 
 

Tôi đã nói: “Mình phải giữ gìn trong nếp sống, 

Để khi ăn nói khỏi lỗi lầm; 

Tôi quyết sẽ ngậm tăm, 

Bao lâu người gian ác còn đối mặt. 

 

“Lạy Chúa, xin dạy cho con biết 

Đời sống con chung cuộc thế nào, 

Ngày tháng con đếm được mấy mươi, 

Để hiểu rằng kiếp phù du là thế. 

 

Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc, 

Kiếp sống này, Chúa kể bằng không. 
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Đứng ở đời, thật con người không chỉ như hơi thở, 

Thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. 

Công vất vả ngược xuôi: làn gió thoảng, 

Ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng”. 

 

Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa, 

Hy vọng của con đặt ở nơi Ngài, 

Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi, 

Đừng để kẻ ngu đần thóa mạ con. 

 

Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, 

vì chính Chúa đã làm như vậy. 

Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa, 

Tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan. 

 

Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người, 

Điều họ tha thiết, . 

Ngài làm tiêu tan như mối đục, 

Thật con người chỉ như hơi thở. 

 

Lạy Chúa, xin nghe lời con nguyện cầu, 

Tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe. 

 

Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, 

Vì con là thân khách trọ nhà Ngài, 

Phận lữ hành như hết thảy cha ông. 

 

Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả, 

Trước lúc thân này phải ra đi 

Và không còn nữa. 
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Thánh vịnh 51 (50) 

LẠY THIÊN CHÚA, XIN XÓT THƯƠNG CON 

 

Lạy Thiên Chúa, 

Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, 

Mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm 

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. 

 

Vâng, con biết tội mình đã phạm, 

Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, 

Dám làm điều dữ trái mắt Ngài. 

 

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, 

Liêm chính khi xét xử. 

 

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, 

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. 

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, 

Dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. 

 

Xin dùng cành hương thảo 

Rảy nước thanh tẩy con, 

Con sẽ được tinh tuyền; 

Xin rửa con cho sạch, 

Con sẽ trắng hơn tuyết. 

 

Xin cho con được nghe 

Tiếng reo mừng hoan hỷ, 
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Để xương cốt bị Ngài nghiền nát 

Được nhảy múa tưng bừng. 

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi 

Và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm. 

 

Lạy Chúa Trời, 

Xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, 

Đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 

 

Xin đừng nỡ đuổi con 

Không cho gần Nhan Thánh, 

Đừng cất khỏi lòng con 

Thần khí thánh của Ngài. 

 

Xin ban lại cho con 

Niềm vui vì được Ngài cứu độ, 

Và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; 

Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, 

Ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. 

 

Lạy Thiên Chúa con thờ 

Là Thiên Chúa cứu độ, 

Xin tha chết cho con, 

Con sẽ tung hô Ngài công chính. 

 

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, 

Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

 

Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, 

Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, 
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Ngài cũng không chấp nhận. 

 

Lạy Thiên Chúa, 

Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, 

Một tấm lòng tan nát dày vò, 

Ngài sẽ chẳng khinh chê. 

 

Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xion, 

Thành luỹ Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại. 

 

Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, 

Lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. 

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ 

Dâng trên bàn thờ Chúa. 
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NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 

CHO CÁC BỆNH NHÂN 

 

 

I. NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 

TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG 

Thừa tác viên đặt Mình Thánh Chúa trên khăn thánh 

trải trên bàn đã chuẩn bị đèn nến, rồ làm dấu Thánh giá: 

Ttv: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Ttv: Anh chị em, chùng ta hãy nhìn nhận tội lỗi 

chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành 

thánh này. 

Mọi người thinh lặng một chút rồi đọc kinh “Ăn năn tội” 

hay dùng một công thức sám hối đầu lễ: 

* Mẫu l : “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa...” 

* Mẫu 2: Lạy Chúa xin thương xót chúng con, 

Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. 

Ttv: Lạy Chúa xỉn tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng 

con. 

Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con. 

Ttv: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội 

và dẫn đưa chứng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Ttv: Chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa: 
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Ga. 6, 54-58 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và uống 

máu Ta, thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy 

sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, 

và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu 

Ta thì ở trong Ta và Ta ở lại trong kẻ ấy. Cũng như 

Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống vì 

Cha, thì kẻ ăn Ta chính người ấy cũng sẽ sống vì Ta. 

Ðây là Bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông 

các ngươi ăn Manna và đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ 

sống đời đời”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng một chút. Rồi đọc: 

Ttv: Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh 

(chị) em chúng ta đây, và cho tất cả những ai hy sinh 

lo lắng và giúp đỡ cho người anh (chị) em này: 

1. Xin Chúa lấy lòng nhân lành nhìn đến người 

anh (chị) em chúng con đây.  

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Xin Chúa ban sinh lực và nâng đỡ người anh 

(chị) em này. 

3. Xin Chúa cho tất cả những ai chăm sóc người 

anh (chị) em chúng con đây được dồi dào ơn 

thánh. 

4. Xin Chúa dùng ơn thánh để cứu giúp tất cả 

chúng con. 
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Ttv: Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin 

Thiên Chúa, như thể thức Đức Kitô đã dạy chúng ta: 

Cđ: “Lạy Cha chúng con ở trên trời...” 

Sau đó thừa tác viên đưa cao Mình Thánh Chúa và nói: 

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần 

gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên 

Chúa. 

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng... 

Thừa tác viên cho bệnh nhân rước lễ. 

Có thể cho bệnh nhân uống chút nước nếu cần. 

Rước lễ xong im lặng giây lát, rồi thừa tác viên đọc: 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn 

năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho 

Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng 

con mà người anh (chị) em chúng con đây vừa rước 

lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ 

Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

Ttv: Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành 

cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi 

mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Ttv: Nào ta chúc tụng Chúa. 

Cđ: Tạ ơn Chúa. 

 Kinh Cám ơn. 

 Kinh Trông cậy. 
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II. NGHI THỨC TRAO MÌNH THÁNH CHÚA 

CÁCH ĐƠN GIẢN. 

Trường hợp phải đưa Mình Thánh Chúa cho nhiều người 

liên tục, hoặc ở những nơi như bệnh viện, dưỡng đường,... thừa 

tác viên có thể dùng nghi thức đơn giản sau đây để không quá 

kéo dài thời gian hoặc không gây cản trở cho những người 

chung quanh. 

 

Ttv: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Thừa tác viên nói vài lời thăm hỏi và nhắc nhở bệnh nhân 

hay người giá yếu về sự hiện diện của Chúa, rồi mời gọi: 

Ttv: Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên 

Chúa, như thể thức Đức Kitô đã dạy chúng ta: “Lạy 

Cha chúng con ở trên trời...” 

Ttv cung kính giơ cao Mình Thánh Chúa và đọc. 

Ttv: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội 

trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên 

Thiên Chúa. 

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng... 

 

Thừa tác viên cho bệnh nhân rước lễ. 

Thinh lặng giây lát để cám ơn Chúa và 

đọc kinh “Cám ơn” và “Trông cậy” kết thúc nếu có thể. 
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NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN 

 

 

Nhd: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

X: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

X: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Các thánh thiên thần cùng các thánh tổng lãnh 

thiên thần. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Thánh Giuse. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Thánh Gioan Thiên Chúa và Thánh Camillô 
(bổn mạng người hấp hối) 

Đ: Cầu cho chúng con. 

X: Các Thánh nam nữ của Thiên Chúa. 

Đ: Cầu cho chúng con. 
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Nhd: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Cha rất nhân từ, Cha là Đấng thấu suốt mọi 

lòng ngay, Cha luôn tha thứ tội lỗi và không khi nào 

xua đuổi kẻ xin ơn tha thứ, xin đoái thương đến tôi tớ 

Cha đang hấp hối, để khi được lời cầu nguyện do đức 

tin chúng con phù giúp, tôi tớ Cha được nâng đỡ xác 

hồn, và khi được tha thứ tội lỗi, tôi tớ Cha được ơn 

tình yêu Cha làm cho nên vững mạnh. Chúng con cầu 

xin nhờ Đức Kitô Đấng chiến thắng sự chết, đã dành 

cho chúng con quyền tiến vào cõi vĩnh hằng. Người là 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Nhd: Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, ân xá 

và tha tội cho ÔBACE... 

Nhd: Giêsu, Maria, Giuse, xin thương giúp người 

anh (chị) em chúng con trong giờ lâm chung. (đọc 3 

lần) 

Nhd: Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn người 

anh (chị) em chúng con trong tay Chúa. (đọc 3 lần) 

 

Có thể lặp đi lặp lại công thức này 

cho đến khi người hấp hối tắt thở. 
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CẤU NGUYỆN CHO NGƯỜI VỪA TẮT THỞ 

 

 

 
Thân xác con người là Đền thờ của Chúa Thánh 

Thần.Sau lúc tắm xác và thay y phục, nên để người quá cô nằm 

trên giường, đầu hướng về bàn thờ, tay cầm cây Thánh giá nhỏ 

hoặc chuỗi Mân Côi. Phía chân người quá cố nên có hương án 

nhỏ một bình Nước Thánh và bảng tên thánh của người quá cố, 

để những người đến thăm viếng có thể theo đó mà cầu nguyện. 

 

I. NGAY KHI VỪA TẮT THỞ: 

 Làm dấu Thánh giá 

Nhd: Chúng ta cùng cầu xin Chúa đón nhận 

người anh (chị) em chúng ta vừa mới qua đời vào 

vương quốc hằng sống: 

X: Xin Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa đưa 

ÔBACE... vào Nước Trời, như Chúa đã cho người 

trộm có lòng hối cải vào hưởng vinh quang với Chúa. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Xin Mẹ Maria, các thiên thần và toàn thể các 

Thánh đón tiếp linh hồn ÔBACE... vào Nước Trời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Xin cho bình hồn ÔBACE... sớm được nhìn 

thấy thánh nhan dịu hiền của Chúa, và được chung 

phần hạnh phúc với Chúa đến muôn đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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X: Xin Chúa nâng đỡ, an ủi gia đình, người thân 

của ÔBACE... 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

Cđ: Lạy Cha chúng con ở trên trời... 

Nhd: Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng nhận lời nguyện 

xin do lòng thành chúng con dâng lên, ngay cả những 

ước nguyện thầm lặng. Chúng con nài xin Chúa cho 

ÔBACE... vừa tắt thở được hưởng các ơn xá, mà Chúa 

dành cho những ai đặt niềm hy vọng nơi Chúa, sớm 

được hưởng thánh nhan Chúa, được tham dự hạnh 

phúc bất diệt trong ánh sáng và bình an muôn đời. 

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

Cđ: Amen. 

 Làm dấu kết thúc. 

 

II. SAU KHI VỪA TẮT THỞ VỆ SINH VÀ ĐƯA 

THÂN XÁC RA ĐẶT GIỮA NHÀ: 

Nhd: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Nhd: Anh chị em và tang quyến thân mến, trong 

niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta phó thác 

ÔBACE... vừa mới từ trần cho Chúa. Xin Chúa lấy 

lòng từ bi tha thứ tội lỗi mà ÔBACE... đã phạm vì sự 

mỏng dòn của phận người. 
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Thánh vịnh 129 (130), 1-6 

TIẾNG KÊU TỪ VỰC THẲM 

 

 

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, 

Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 

Dám xin Ngài lắng tai để ý 

Nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, 

Nào có ai đứng vững được chăng 

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ 

Để chúng con biết kính sợ Ngài. 

 

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, 

Cậy trông ở lời Người 

Hồn tôi trông chờ Chúa, 

Hơn lính canh mong đợi hừng đông. 

 

Hơn lính canh mong đợi hừng đông, 

Trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, 

Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, 

Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. 

 

Chính Người sẽ cứu chuộc Israel 

Cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 
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Kh. 14, 13 

 Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh 

Gioan 

Tôi là Gioan, đã nghe tiếng từ trời phán bảo tôi 

rằng: “Hãy viết: Phúc cho những kẻ đã chết mà được 

chết trong Chúa”. Chúa Thánh Thần phán: “Ngay từ 

bây giờ, họ được nghỉ ngơi khỏi mọi gian lao: vì các 

họ đã làm, đều theo họ”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát. 

Nhd: Xin Chúa cho ÔBACE... được an nghỉ bên 

Chúa. 

Cđ: Xin cho ÔBACE... được hưởng ơn cứu rỗi 

nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng 

con. 

Nhd: Chớ gì ÔBACE... sớm được chia sẻ hạnh 

phúc trường sinh của các bạn hữu Chúa. 

Cđ: Xin ban cho ÔBACE... hạnh phúc trường 

sinh như Chúa đã hứa. 

Nhd: Nguyện xin Đức Kitô đón nhận ÔBACE... 

vào đoàn ngũ các tôi trung của Ngài. 

Cđ: Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc 

nơi Chúa. 
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Nhd: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin 

cho linh hồn... được lên chốn nghỉ ngơi. 

Cđ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng 

láng vui vẻ vô cùng. Amen . 

 Hát: Từ Vực Sâu (trang 93) 

 Làm dấu kết thúc. 
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NGHI THỨC TẨM LIỆM 

 

 

 Chủ sự là linh mục hoặc phó tế 

Người cử hành nghi thức tẩm liệm nói vài lời 

chia sẻ với tang quyến. 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thân. 

Cđ: Amen. 

Cs: Chúa ở cùng anh chị em 

Cđ: Và ở cùng Cha (Thầy). 

Chủ sự nói vài lời vắn tắt về ý nghĩa sự chết. 

Có thể theo mẫu sau: 

Anh chị em thân mến, 

Trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên 

cao đến tột độ. Con ngươi phải chết, đó là điều tự 

nhiên. Tuy nhiên, “nhờ Đức Kitô, sự Chết theo Kitô 

giáo có một ý nghĩa tích cực. 'Đối với tôi, sống là Đức 

Ki tô và chết là một mối lợi' (Pl 1, 21). “Đây là lời đáng 

tin cậy: 'Nếu ta cùng chết với Người, chúng ta sẽ cùng 

sống với Người' (2Tm 2,11), Sự mới mẻ chủ yếu của cái 

chết theo Kitô giáo là điều này: nhờ Phép Rửa, Kitô 

hữu đã chết với Đức Kitô một cách bí tích, để sống 

một đời sống mới; nếu chúng ta chết trong ân sủng của 

Đức Ki tô, sự chết thể lý sẽ hoàn tất việc chết với Đức 

Kitô đó, và như vậy nó hoàn thành việc tháp nhập 

chúng ta vào Người trong hành vì cứu chuộc của 

Người” (x. GLHTCG 1010). 
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Trong sự chết Thiên Chúa kêu gọi con người đến 

với Ngài. Vì vậy, đối với cái chết, Kitô hữu có thể 

mong ước giống như thánh Phaolô: “Ao ước của tôi là 

ra đi để được ở với Đức Kitô” (Pl 1,23); và họ có thể 

biến đổi cái chết riêng của mình thành một hành vi 

vâng phục và yêu mến đối với Chúa Cha theo gương 

Đức Kitô. Thánh Inhaxiô Antiôkia nói: “Tình yêu của 

tôi đã bị đóng đinh vào thập giá... một mạch nước 

đang sống và đang nói ở trong tôi, nói với tôi tự bên 

trong rằng: 'Hãy đến với Chúa Cha. Con nóng lòng 

được nhìn thấy Chúa, nên con muốn chết. Tôi không 

chết tôi đang bước vào cõi sống'” (GLHTCG 1011). 

Cái nhìn Kitô giáo về sự chết được diễn tả đặc 

biệt trong Phụng vụ: “Lạy Chúa, đối với chúng con là 

những tín hữu, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và 

khi nơi trú ngụ ở trần gian bị hủy diệt, chúng con được 

về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời” (Kinh tiền 

tụng I cầu cho các tín hữu đã qua đời). 

Như thế, “Sự chết là kết thúc cuộc lữ hành trần 

thế của con người, là kết thúc thời gian của ân sủng và 

của lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho con 

người để họ thực hiện cuộc đời trần thế của mình theo 

kế hoạch của Thiên Chúa và để họ quyết định số phận 

tối hậu của mình. Sau khi kết thúc dòng đời duy nhất 

là cuộc đời trần thế của chúng ta, chúng ta sẽ không 

trở lại với những cuộc đời trần thế khác. 'Phận con 

người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét' 

(Dt 9,27). Không có việc đầu thai sau khi chết'” 

(GLHTCG 1013). 
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 Chủ sự không phải là linh mục hoặc phó tế 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Cs: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng 

từ bi nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn bàng nâng 

đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong 

mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được 

Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an 

những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,3-4) 
 

 
Hát hoặc đọc Thánh vịnh cậy trông. 

Có thể đọc Thánh vịnh sau: 

 

Thánh vịnh 26 (27) 1. 3-4. 7-10. 13-14 

TIN TƯỞNG VÀ CẬY TRÔNG VÀO ĐỨC CHÚA 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, 

Tôi còn sợ người nào? 

Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, 

Tôi khiếp gì ai nữa? 

 

Dù cả một đạo quân vây đánh, 

Lòng tôi chẳng sợ gì. 

Dù có phải lâm vào chiến trận, 

Tôi vẫn cứ cậy tin. 

 

Một điều tôi kiếm tôi xin, 

Là luôn được ở trong đền Chúa tôi 
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Mọi ngày trong suốt cuộc đời, 

Để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, 

Ngắm xem thánh diện huy hoàng. 

 

Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, 

Xin thương tình đáp lại. 

 

Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: 

Hãy tìm kiếm Thánh Nhan. 

Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh nhan Ngài, 

Xin Ngài đừng ẩn mặt. 

 

Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, 

Chính Ngài là Đấng phù trợ con. 

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, 

Lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con. 

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, 

Thì hãy còn có Chúa đón nhận con. 

 

Tôi vững vàng tin tưởng 

Sẽ được thấy ân lộc Chúa ban 

Trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

 

Hãy cậy trông vào Chúa, 

Mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 

Hãy cậy trông vào Chúa. 

 

 Xướng đáp: Tv 101 (l02), 2. 

Cs: Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, 

Cđ: Tiếng con kêu, mong được thấu đến Ngài. 
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Ga. 12, 23-28 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

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

“Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả 

thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất 

mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng 

nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự 

sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời 

này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng 

sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao 

xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ 

này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. 

Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng 

từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm 

vinh danh Ta nữa”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Anh chị em thân mến, trong Mầu nhiệm Phục 

sinh vinh quang, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và 

đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, 

chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin: 

1. Chúng ta cầu xin Chúa cho ÔBACE... vừa lìa 

cõi thế được hưởng hạnh phúc vinh quang của những 

người luôn tin tương vào quyền năng của Thiên Chúa. 

Cđ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn 

hữu của ÔBACE..., xin Chúa biến đổi đau thương 

thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. 
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3. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta 

đang xum họp nơi đây để cầu nguyện cho ÔBACE..., 

được thôi thúc can đảm thi hành thánh ý Chúa trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Cs: “Lạy Cha chúng con ở trên trời... ” 

 

 Làm phép thi hài 

Cs: Lạy Cha, xin thánh hoá ÔBACE... chúng con 

đây trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã 

phó thác cuộc đời cho Cha và đã tin vào lời hứa cứu 

độ của Cha, xin cho người tín hữu chúng con đây 

được sống lại như Con Cha. Người hằng sống và hiển 

trị muôn đời. 

Chủ sự rày nước thánh trên thi hài xong, 

quay sang phía quan tài và đọc: 

 Làm phép quan tài 

Cs: Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác 

của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự 

chết phá huỷ thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do 

Cha dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, 

không do tay người phàm làm ra. 

Lạy Cha, xin thánh hoá và chúc phúc cho chiếc 

quan tài này, cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác 

yếu hèn hay hư nát của người anh (chị) em chúng con 

đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng 

của Chúa. 
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Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hoá và 

chúc phúc trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác 

người anh (chị) em chúng con là đền thờ Ngôi Ba 

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

chúng con. 

Chủ sự rẩy nước thánh lên quan tài, 

và sau đó đọc lời nguyện kết: 

Cs: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho 

chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin thương nhận lời 

chúng con khẩn cầu mà ban cho linh hồn... mau hưởng 

tôn nhan Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Trong Gian Truân (trang 94) 

 

Đang khi mọi người hát thì 

chủ sự và hai người đại diện niệm hương. 

 

Cs: Chúng ta cùng đọc ba Kinh Kính Mừng, 

dâng linh hồn... cho Đức Maria, và tin tưởng vào lời 

cầu bầu của Mẹ, linh hồn... sớm hưởng tôn nhan Chúa. 

 Kính mừng Maria... (3 lần) 
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Sau khi đọc xong ba kinh Kính Mừng, 

chủ sự xướng: 

Cs: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho 

linh hồn... được lên chốn nghi ngơi, 

Cđ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng 

láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

Đọc xong thì bắt đầu nhập quan. Những gì cần thiết cho 

việc tẩm liệm và nhập quan phải chuẩn bị trước. Trong nghi lễ 

chỉ còn việc đặt xác vào trong quan tài. 

Không nên gửi vào quan tài những vật dụng của người 

quá cố. Việc tẩm liệm và nhập quan nên thực hiện cẩn thận bảo 

đảm an toàn vệ sinh, nhất là khi kéo dài thời gian quàn xác. 

Trước quan tài, dặt chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt hương án 

nhỏ, bình Nước thánh và bảng tên thánh của người quá cố. 

Trong khi nhập quan thì có thế hát hoặc đọc Thánh vịnh. 

 

 

Thánh vịnh 141 (142) 

CHÚA LÀ NƠI TÔI TRÚ ẨN 

 

Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa, 

Tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, 

Lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa, 

Nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan. 

 

Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi, 

Thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. 

Trên quãng đường con đang tiến bước, 

Người ta đã gài bẫy rình chờ. 
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Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu: 

Chẳng có một ai thèm nhận biết con; 

Không chỗ nào cho con lánh nạn, 

Có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu? 

 

Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa, 

Con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn, 

Là phần của riêng con 

Trong cõi đất dành cho kẻ sống. 

 

Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu, 

Vì con thật cùng khốn. 

Xin cứu con khỏi những người bách hại, 

Bởi chúng mạnh hơn con. 

 

Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù, 

Để con cảm tạ danh thánh Chúa. 

Bao kẻ lành xúm lại mừng con, 

Vì con được Ngài thi ân giáng phúc. 

 
Nếu việc tẩm liệm chưa xong thì 

thinh lặng một chút rồi đọc lại. 
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NGHI THỨC PHÁT TANG 

 

 

 

I. LÀM PHÉP KHĂN TANG 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 

Cđ: Amen 

Cs: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa 

Cđ: Là Đấng tạo thành trời đất. 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Cha là Đấng Tạo Hoá, Cha đã tạo dựng 

muôn vật tốt đẹp và đã thánh hoá chúng. Xin Cha ban 

(nếu là Lm ) phúc lành cho những tang phục này, để 

những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì 

được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, 

biết biến đau thương thành lời nguyện chân thành, tha 

thiết dâng lên trước tôn nhan Cha, để được Cha 

thương xót đổ hồng ân xuống cho người quá cố và 

tang quyến chúng con. Xin cho những người thân 

trong tang quyến mặc tang phục này thể hiện sự hiệp 

thông, để đền ơn đáp nghĩa người quá cố, yêu thương 

gắn bó và đùm bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như 

Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

Chủ sự rẩy nước thánh trên khăn tang. 
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2. PHÁT TANG 

Chủ sự mời trưởng tộc hay người lớn nhất trong gia đình 

đứng ra phát khăn tang cho những người trong tang quyến. 

Đang khi phát tang có thể hát. 

 Hát: Đâu có tình yêu thương (trang 95) 
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NGHI THỨC VIẾNG XÁC 

 

 

 
Sau nghi lễ nhập quan, thân nhân, thân hữu cùng cộng 

đoàn tín hữu có thể đến viếng xác, niệm hương kính viếng và 

cầu nguyện cho người quá cố. Nên tổ chức viếng xác theo nghi 

thức Phụng vụ Lời Chúa. Nội dung các bài Thánh Kinh nhằm 

khuyến khích mọi người tin vào lòng từ bi Chúa, vào sự sống 

lại mai sau và giúp mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm sự chết, 

cầu nguyện cho người qua đời và chuẩn bị cho ngày mình sẽ 

lìa thế gian này. 

 

 Đặt vòng hoa 

- Người cầm vòng hoa đứng trước linh cữu. 

- Chủ sự nói vài lời hiệp thông với tang quyến sau đó 

người hướng dẫn (hay chính chủ sự) đọc: 

 

Giờ đây, cộng đoàn xin kính viếng ÔBACE... và 

hiệp thông cùng tang quyến qua những bông hoa 

tượng trưng cho tấm lòng và lời cầu nguyện chân 

thành của chúng tôi (con). 

Trong hoàn cảnh này, ngôn ngữ không thể diễn tả 

hết được những mối tình chất chứa trong lòng trí 

chúng tôi (con) đối với ÔBACE... và quí quyến. Tuy 

trăm hoa thinh lặng, nhưng chúng thay thế chúng tôi 

(con) diễn tả lòng kính cẩn, trìu mến sâu xa. Những 

bông hoa tựa bên ÔBACE..., nói lên sự liên kết thân 

thương giữa chúng tôi (con) với ÔBACE... 



38 Nghi thức chung sự  

ÔBACE... đã đặt trọn lòng tin vào Chúa dù bao 

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 tôi (con) tặng trao ÔBACE... 

những bông hoa này như mũ triều thiên của ngày toàn 

thắng. 

- Người cầm vòng hoa đặt hoa vào vị trí đã định trước. 

- Sau khi đặt vòng hoa, chủ sự có thể khởi sự nghi lễ 

viếng xác theo một trong các mẫu sau: 

 

MẪU 1 

 

 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thăn, 

Cđ: Amen. 

 Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 90) 

1. KINH LẠY CHA 

Cs: Cái chết của người anh (chị) em đang làm 

chúng ta thổn thức, chúng ta muốn nâng tâm hồn lên 

cùng Chúa, nhưng không biết phải thưa thế nào. Vậy 

chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu. 

Lạy Chúa Giêsu, khi đứng trước người bạn thân 

Lazarô mới chết, Chúa đã khóc thương ông. Khi lâm 

cơn hấp hối, Chúa đã nài xin với Chúa Cha. Chúa đã 

dạy cho các tông đồ cách thức cầu nguyện với Chúa 

Cha. Giờ đây xin giúp chúng con cũng biết cầu 

nguyện với Cha trên trời qua lời kinh Chúa dạy khi 

xưa: 
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“Lạy Cha chúng con ở trên trời...” 

Chủ sự rảy nước thánh và niệm hương. 

2. KINH KÍNH MỪNG 

Cs: Tin mừng thuật lại như sau: “Đứng gần thập 

giá có thân mẫu Chúa Giêsu”. Cũng như Đức Maria 

xưa kia, giờ đây chúng ta đang đứng gần người thân 

mới qua đời, chúng ta hãy xin Mẹ Maria nâng đỡ 

chúng ta trong cơn thử thách này qua lời kinh đơn sơ 

nhưng thâu tóm lịch sử cứu độ: 

“Kính mừng Maria... ” 

Cs: Lạy Chúa, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa 

là Thiên Chúa tình thương, hằng nghe tiếng đoàn con 

khẩn nguyện. Xin nhớ lại hồng ân Chúa đã ban cho 

người con của Chúa là ÔBACE... cũng là người thân 

của chúng con: từ ngày lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, 

ÔBACE... đã được nhận vào dân Chúa. Giờ đây, 

ÔBACE... đã lìa bỏ chúng con, thì xin chúa đưa về 

sống bên Chúa, hưởng phúc cùng các thánh ở trên trời, 

nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin 

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Hỡi Người Hãy Nhớ(trang 96) 

 Xướng đáp: Tv 88 (87), 2-3. 

Cs: Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con 

 Trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. 

Cđ: Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, Xin lắng 

nghe tiếng lòng thổn thức. 
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Rm. 6, 3-7 

 Lời Chúa trong thư thánh Phao lô tông đồ gửi 

tín hữu Roma. 

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm 

vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức 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 

cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như 

Người đã được sống lại từ cõi thế 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 Đức 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 

Đức 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. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát hay gợi một vài ý tưởng suy niệm. 

Cs: Trong niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đã chết 

và sống lại để ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu. 

Chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin: 

l. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ÔBACE... xưa 

kia nhờ Bí tích Thánh tẩy, đã tiếp nhận mầm sống 

vĩnh cửu được hợp đoàn cùng các thánh trên Nước 

Trời. 
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Đ: Xin Chúa nhận lởi chúng con. 

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ÔBACE... xưa 

kia đã rước Mình Chúa Kitô là Bánh hằng sống, được 

Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. 

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người 

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm 

ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. 

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả cộng 

đoàn đang họp nhau nơi đây trong tin tưởng và yêu 

thương, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang 

Nước Chúa. 

Cs: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, 

Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van. Xin thương 

nhìn đến tôi tớ Chúa là..., đã hết lòng trông cậy Chúa 

khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được 

hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. 

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

Cđ: Amen. 

 

Những người tham dự (không là chủ sự) 

có thể cùng vái hương và rảy nước thánh trong khi đó hát: 

 

 Hát: Từ Chốn Luyện Hình (trang 97) 

 Làm dấu kết thúc. 
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MẪU 2 

 

 

Sau khi có đôi lời hiệp thông với tang quyến 

và đã đặt vòng hoa xong (nếu có)... 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thăn, 

Cđ: Amen. 

Cs: Kính thưa tang quyến và ông bà anh chị em, 

“Tín biểu của Kitô giáo - là Bản tuyên xứng đức tin 

của chúng ta vào Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con 

và Chúa Thánh Thần; và vào hành động tạo dựng, cứu 

độ và thánh hóa của Ngài - được kết thúc với lời tuyên 

xưng về sự sống lại của những người chết vào lúc 

cùng tận thời gian, và về sự sống vĩnh cửu”. (GLHTCG 

988) 

Chúng ta tin một cách chắc chắn và hy vọng một 

cách chính xác rằng: cũng như Đức Kitô đã thật sự 

sống lại từ cõi chết và sống muôn đời, thì cũng vậy, 

những người công chính sau cái chết của mình sẽ sống 

muôn đời với Đức Kitô phục sinh, Đấng sẽ làm cho họ 

sống lại vào ngày sau hết. Sự sống lại của chúng ta, 

cũng như sự sống lại của Người, sẽ là công trình của 

Ba Ngồi chí thánh (GLHTCG 989). Thánh Phaolô nói: 

“Nếu Thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ 

cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức 

Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác 

chết dở của anh em, nhờ bởi Thần khí của người cư 

ngụ trong anh em”. (Rm 8,11) 
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Với niềm tin tưởng như thế, chúng ta cầu xin 

Chúa thương tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót của 

ÔBACE... và cho ÔBACE... hưởng phúc vinh quang. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu 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 tự 

sống muôn đời. Hôm nay, ÔBACE... là người tín hữu 

Chúa và là người anh (chị) em của chủng 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 ÔBACE... được cùng sống lại với Người. 

Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho 

ÔBACE... được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi 

chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển 

trị muôn đời. 

 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 buôn trông cậy vững vàng: chính Đức 

Giêsu sẽ cho người con cái Chúa là ÔBACE.,. được 

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

Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 
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1Cr. 15, 12 - 14. 20 

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh 

Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Sao trong anh em có người lại nói: không có 

chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, 

thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã 

không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống 

rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng... 

Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi 

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

Đó là Lời Chúa. 

 Hát: Sự Sống Thay Đổi... (trang 99) 

Alleluia, Alleluia (Mùa Chay bỏ Alleluia) - Chúa 

phán: “Ta là sự sống lại và là sự uống; ai tin Ta, sẽ 

không chết đời đời” - Alleluia. 

 

Ga. 5, 19a. 24-29 

 Tin mừng Chúa Giê su Ki tô theo Thánh Gioan. 

Chúa Giêsu lên tiếng nói với người Do Thái 

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

vào Đấng 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 
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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. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Đức Kitô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của 

chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của 

Người. Vì thế, ta hãy tha thiết cầu xin: 

X: Lạy Chúa Kitô là Con Đức Chúa Trời hằng 

sống, Chúa đã làm cho bạn của Chúa là ông Lazarô 

được sống lại. 

Cđ: Xin cho ÔBACE..., người đã được Chúa đổ 

máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh. 

X: Lạy Chúa Kitô là Đấng chiến thắng tử thần, 

Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi hoành hành 

nơi thân xác ÔBACE...  

Cđ: Xin cứu ÔBACE... khỏi chết muôn đời và cho 

ÔBACE được hưởng phúc trường sinh với Chúa. 

X: Lạy Chúa Kitô là Đấng chúng con hằng trông 

đợi khi Chúa gọi ÔBACE... giã từ cuộc đời chóng qua 

này. 

Cđ: Xin dẫn đưa ÔBACE... vào quê Trời vĩnh 

cửu. 
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X: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, 

Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy. 

Cđ: Xin cho ÔBACE... đã qua đời được vui 

hưởng ánh sáng ngàn thu. 

X: Lạy Chúa Kitô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, 

Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc 

người thân. 

Cđ: Xin nâng đỡ thân nhân và bạn hữu của 

ÔBACE... đang phải ưu phiền vì tang tóc. 

Cs: “Lạy Cha chúng con ở trên trời... ” 

Đang khi mọi người đọc kinh Lạy Cha 

thì chủ sự rảy nước thánh và niệm hương. 

Cs: Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho 

chúng con được sống sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Xin 

ban cho người anh (chị) em chúng con là ÔBACE... 

khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh, 

giờ đây được thông phần vinh hiển với Người. Người 

là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Những người tham dự (không là chủ sự) có thể 

rảy nước thánh, trong khi đó hát: “Ngày về” (trang 109) 

 Làm dấu kết thúc. 
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MẪU 3 

 

 

 Chủ sự có đôi lời ngỏ với tang quyến. 

 Đặt vòng hoa (nếu có). 

 

 Làm dấu Thánh Giá. 

 Đọc kinh Chúa Thánh Thần. 

 Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Mến. 

 Hát: Xin Xót Thương Con (trang 101) 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã 

thương tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, hôm 

nay Chúa lại cất lấy sự sống của ÔBACE..,, là thân 

nhân trong tang quyến và là người tín hữu của xứ đạo 

(giáo họ) chúng con. Từ nay, ÔBACE không còn lo 

âu, vất vả cực khổ như khi còn sống ở đời này, xin 

Chúa dẫn đưa ÔBACE... trở về Quê Trời bình an. 

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

Cđ: Amen. 

Ga. 17, 24-26 

 Tin mừng Chúa Giê su Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu ngước mặt lên trời cầu 

nguyện rằng: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con 

thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với 
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con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã 

ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo 

thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không 

biết Cha, nhưng Con biết Cha và những người nay 

cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng 

biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để 

tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong 

chúng nữa”. 

Đó là Lời Chúa. 

Cs: Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta suy gẫm 

về Lời Chúa vừa nghe. Lời Chúa luôn đem lại cho 

chúng ta sức mạnh tinh thần và thêm niềm tin cho 

những ai bị thử thách. 

Thinh lặng giây lát. 

 Đọc Kinh Tin Kính. 

Cs: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta đã phán rằng: “Tất cả những gì các con 

xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban 

cho các con” (Ga 15,16b). Trong sự tín thác vào Chúa, 

chúng ta cùng cầu nguyện cho ÔBACE... và tang 

quyến: 

1. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ và ban 

Thiên đàng cho người trộm biết ăn năn hối cải. Xin 

Chúa tha thứ những lầm lỗi của ÔBACE... khi còn 

sống, và đoái thương đưa ÔBACE... vào Nước Trời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với 

Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi 

đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi 

phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Xin 

Chúa cho ÔBACE..., người đã hết lòng tin tưởng vào 

Chúa khi sống trên trần gian này, được sống mãi với 

Chúa trên quê trời. 

3. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã động lòng thương 

khi chứng kiến đám tang con trai bà goá thành Naim, 

và rơi lệ trước cái chết của Lazarô. Xin Chúa thương 

nâng đỡ, an ủi người thân của ÔBACE..., đang ưu 

phiền vì tang tóc. 

Cs: “Lạy Cha chúng con ở trên trời...” 

Đang khi đọc kinh Lạy Cha, thì chủ sự rảy nước thánh 

và cùng với 2 đại diện niệm hương. 

Cs: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo 

đảm sự sống đời đời của chúng con, xin thương nhận 

lời chúng con cầu nguyện mà ban cho ÔBACE... sớm 

được hưởng niềm vui Nước Trời. Chúa là Thiên Chúa 

hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Nguyện Chúa Chí Ái (trang 103) 

Đang khi hát mọi người có thể rảy nước thánh. 

 Kinh trông cậy. 

 Làm dấu kết thúc. 
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MẪU 4 

 

Dành cho những người đang phục vụ giáo xứ và ân nhân. 

 
 Chủ sự nói đôi lời hiệp thông với tang quyến. 

 Đặt vòng hoa (nếu có). 

 

 Hát: Xin Chúa Thương (trang 104) 

 Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen 

Cs: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: và ở cùng Cha (thầy). 

 Nếu chủ sự không phải là linh mục hay phó tế 

thì chỉ làm dấu thánh giá. 

Cs: Ông bà anh chị em và tang quyến thân mến, 

chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối về những 

lầm lỗi thiếu sót của mình, để lời cầu nguyện cho 

ÔBACE... của chúng ta được Chúa thương đoái nhận. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng... 

Cs: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội 

và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 



Nghi thức chung sự 51 

Cs: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cs: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Cs: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con. 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho 

chúng con được sống sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Xin 

ban cho người anh (chị) em tín hữu chúng con là 

ÔBACE..., khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô 

phục sinh, giờ đây được thông phần vinh hiển với 

Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị 

muôn đời. 

Cđ: Amen. 

 

Ga. 12, 23-28 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: 

“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, 

kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha 

Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy 

xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu 

con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã 

đến. Lạy Cha, xin làm tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ 
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có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, 

Ta sẽ còn tôn vinh nữa”. 

Đó là Lời Chúa. 

Cs: Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta suy gẫm 

về lời Chúa vừa nghe. Lời Chúa luôn đem lại cho 

chúng ta sức mạnh tinh thần và thêm niềm tin cho 

những ai bị thử thách. 

Thinh lặng giây lát. Cũng có thể gợi lên vài ý tưởng. 

 Đọc kinh Tin Kính. 

Cs: Anh chị em thân mến, để diễn tả tình liên đới 

của chúng ta với nhà hiếu. Chúng ta cùng cầu nguyện 

cho ÔBACE..., và người thân của ÔBACE đang phải 

ưu phiền vì tang chế. 

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 ÔBACE..., 

sớm được về an nghỉ trong Chúa muôn đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Xin cho những việc tốt mà ÔBACE..., đã 

làm khi còn sống, sẽ đem lại nhiều kết quả và còn 

được những ngươi khác tiếp tục làm sáng danh Chúa 

và mưu ích cho mọi người. 

3. Tất cả đời sống của người tín hữu là một 

hành trình được Thiên Chúa hướng dẫn và thanh luyện 

để ngày càng trở nên xứng đáng là người con của 

Chúa, xin Chúa sớm hoàn tất công việc thanh luyện 
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người thân của chúng con và cho được hưởng hạnh 

phúc vĩnh cửu với Người. 

4. Xin Chúa giúp chúng con, trong khi thương 

nhớ và cầu nguyện cho người thân của mình, cũng biết 

sống đời đạo hạnh trong niềm hy vọng sẽ được sum 

họp với mọi người thân yêu trên quê Trời. 

Cs: Lạy Cha chúng con ở trên Trời... 

Đang khi đọc kinh Lạy Cha, thì chủ sự rảy nước thánh trên 

quan tài và sau đó cùng với hai người đại diện niệm hương. 

Cs: Lạy Chúa, xin đoái thương ÔBACE... của 

chúng con, khi còn sống đã phục vụ Chúa, phục vụ 

Hội Thánh và cộng đoàn dân Chúa. Nay Chúa xét đã 

đúng kỳ hạn mà gọi về lãnh phần thưởng Chúa hứa 

ban. Nếu ÔBACE... của chúng con, còn thiếu sót phần 

nào bổn phận đối với Chúa, với anh chị em và với 

chính bản thân mình, thì xin Chúa thương xót, tha thứ 

và đón nhận ÔBACE... vào nước hằng sống trên trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng 

con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Hy Lễ Cuối Cùng (trang 105) 

Cs: Giờ đây, chúng ta cùng nhau suy niệm chục 

kinh thứ nhất Mùa Mừng: Chúa Giêsu sống lại. Xưa 

Chúa Giêsu vì quá yêu thương nhân loại tội lỗi, Người 

không nỡ để con người phải mất phúc thiên đàng ngày 

sau. Vì thế, Người đã xuống thế mặc lấy xác phàm để 

cứu chuộc nhân loại. Qua cái chết và sự phục sinh 
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khải hoàn của Người. Xin Chúa cho ÔBACE... thân 

yêu của chúng ta (con) cũng được sống lại với Người. 

 "Kính mừng Maria đầy ơn phúc..." 

Sau khi đọc hết 10 kinh thì chủ sự xướng: 

Cs: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ... 

Sau kinh này thì hát: 

“Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cẩu 

mà đưa linh hồn... qua chốn âu sầu...”. 

 Đang khi hát thì những người hiện diện lần lượt 

rảy nước thánh trên quan tài. 

 Lưu ý: hát đi hát lại cho đến khi tất cả mọi 

người đã rảy nước thánh xong. 

 

 Kinh Trông cậy. 

 Kết thúc. 
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NGHI THỨC DẬP MẠCH VÀ DI QUAN 

 

 

I. DẬP MẠCH 

 Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế 

Cs: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

Cđ: Amen. 

Cs: Chúa ở cùng anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng Cha (Thầy). 

 Nếu chủ sự không phải là linh mục hay phó tế 

thì chỉ làm dấu thánh giá. 

Cs: Ông bà anh chị em và tang quyến thân mến, 

chúng ta biết rằng, chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến 

trần gian, và khi qua khỏi cõi trần, chúng ta lại trở về 

với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nói với chúng ta: 

ÔBACE... sắp rời căn nhà trần gian này để về ngôi 

nhà đời đời sẽ lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về với 

Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút đau buồn 

khi mà khuôn mặt thân yêu của ÔBACE..., vĩnh viễn 

không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa. 

Chúng ta hãy nhìn lên Chúa và xin cho ÔBACE..., 

được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu và xin 

cho chúng ta được gặp lại ÔBACE... trong nhà Cha 

trên trời. 

 Hát: Giêsu Lân Tuất (trang 107) 



56 Nghi thức chung sự  

 Xướng đáp: Tv. 69 (70), 2 

Cs: Lạy Chúa trời, xin tới giúp con. 

Cđ: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. 

 

Thes 4, 13-18 

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh 

Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thessaloniea. 

Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, 

chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, 

hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là 

những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta 

tin rằng Đức Giê su đã chết và đã sống lại, thì chúng 

ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức 

Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. 

Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều 

này, là chúng ta, những người đang sống, những người 

còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng 

đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi 

hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và 

tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ 

từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức 

Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những 

người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ 

được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh 

đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được 

ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những 

lời ấy mà an ủi nhau. 

Đó là Lời Chúa. 
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Cs: Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta suy gẫm 

về lời Chúa vừa nghe. Lời Chúa luôn đem lại cho 

chúng ta sức mạnh tinh thần và thêm niềm tin cho 

những ai bị thử thách. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Ông bà anh chị em và tang quyến thân mến, 

giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa 

Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của 

chúng ta và tha thiết dâng lời cầu xin: 

1. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực 

khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa 

đừng bỏ rơi chúng con. 

Đ: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. 

2. Đứng trước cảnh chia ly này, chúng con nài 

xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút lo âu, bối 

rối này. 

3. Ước chi chúng con nhớ mãi hình ảnh 

ÔBACE..., và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong 

nhà Cha muôn đời. 

Cs: "Lạy Cha chúng con ở lên trời..." 

 

Rảy nước thánh trên quan tài. 
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Cs: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín: sự 

chết nơi thân xác ÔBACE..., không phải là tang chế 

hay tuyệt vọng, mà là niềm tin và hy vọng, tin vào 

Đức Kitô và hy vọng được chia sẻ vinh quang với 

Ngài, để từ đó chúng con là những người còn sống 

biết biến đời mình thành của lễ cầu nguyện cho 

ÔBACE..., để mọi yếu hèn do phận người của 

ÔBACE..., sẽ đón nhận được lòng tha thứ của Chúa. 

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

Cđ: Amen. 

Đậy nắp quan tài, đang khi đó hát 

(hát cho đến khi xong việc). 

 Hát: Lời Kinh Tạm Biệt (trang 108) 

 

II. DI QUAN 

Sau khi đã đậy nắp quan tài. 

Cs: Ông bà anh chị em và tang quyến thân mến, 

giờ đây ÔBACE..., giã từ căn nhà thân thương và 

những người ruột thịt trong gia đình, để đến thánh 

đường tham dự thánh lễ cuối cùng của đời mình. Vì 

vậy, trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cầu 

nguyện cho ÔBACE..., xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm 

của ÔBACE, và đón nhận ÔBAE vào Nước hằng sống 

trên quê trời. Và chúng ta tin tưởng rằng, ở bên toà 

Chúa, ÔBACE... sẽ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình 

và cho cả chúng ta nữa. 

Thinh lặng một phút. 
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Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Chúa, đã đến lúc ÔBACE,.., giã từ căn nhà 

này, bỏ lại bao người thân đang tiếc thương. Xin cho 

chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương, trìu mến của 

ÔBACE..., xin đừng để chúng con phải ngậm đắng 

nuốt cay như người bị mất mát hay tiếc nuối những 

chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề 

hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi 

người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Ngày Về (trang 109) 

Khi đang hát thì di quan tới thánh đường, 

và có thể đọc các kinh khác tuỳ ý. 
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NGHI THỨC ĐÓN TIẾP Ở CUỐI NHÀ THỜ 

 

 

Linh mục: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần 

Cđ: Amen. 

Lm: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên 

Chúa, Đấng đã đem Đức Giêsu ra khỏi sự chết, ở cùng 

anh chị em. 

Cđ: Và ở cùng Cha. 

Rảy nước thánh trên quan tài. 

Lm: Xin Chúa làm phép thì thể của ÔBACE..., 

với nước thánh nhắc nhớ Bí tích Rửa tội như thánh 

Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong 

Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết 

của Ngài. Và chúng ta cùng chịu mai táng với Ngài, 

để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống 

lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái 

sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta 

được liên kết với Ngài trong cùng một cái chết, giống 

như cái chết của Ngài, thì chúng ta cũng được hợp 

nhất với ngài trong sự sống lại như vậy”. 

Lm: Lạy Chúa xin cho linh hồn... được nghỉ yên 

muôn đời, 

Cđ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh 

hồn... 
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NGHI THỨC PHÓ DÂNG & TỪ BIỆT 

 

 
 Sau lời nguyện hiệp lễ không ban phép lành cuối lễ. 

Tang quyến có thể cám ơn. Sau lời cám ơn của tang 

quyến, Linh mục chủ sự đi xuống đứng trước quan tài 

để cử hành Nghi thức Phó dâng và Từ biệt, cũng có thể 

dời nghi thức này ra nơi phần mộ. 

 Trước hết ca đoàn hát một bài nói lên niềm hy vọng 

phục sinh, kế đó chủ sự bắt đầu như sau: 

 

 

I. NẾU ĐEM CHÔN THI HÀI THÌ CỬ HÀNH 

NHƯ SAU 

Cs: 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 

tôi tớ Chúa là... 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 hồn tôi tớ Chúa được 

sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. 

Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét 

xử, để tôi tớ Chúa là... 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. 
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 Kế đó linh mục rảy nước thánh và xông hương trên 

quan tài, trong lúc đó ca đoàn hát: “Lạy các thánh của 

Chúa...”. Rảy nước thánh và xông hương xong, chủ tế 

đọc lời nguyện sau đây: 

 

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

hồn... trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng 

chắc chắn ÔBACE... sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô 

trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời 

trong ân nghĩa Chúa Kitô. 

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 tôi tớ Chúa là... Chúng con cầu xin nhờ Đức 

Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 

Ca đoàn hát một bài kết thúc rồi di quan đến nghĩa trang. 

 

TẠI PHẦN MỘ 

 Làm phép MỘ (nếu chôn ngoài đất thánh) 

 Nếu chủ sự là linh mục hay phó tế 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa Giêsu 

Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mồ ba ngày hầu thánh hoá 

phần mộ của mọi người tín hữu Chúa, để đang khi còn 

mang nặng thân xác bụi trần họ cũng được thêm hy 
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vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống, 

xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong 

ngôi mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong 

ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn xem ánh 

sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sáng và hiển trị 

muôn đời. 

Rảy nước thánh và xông hương trên mộ. 

 Trước khi hạ huyệt 

Linh mục, phó tế và giáo dân có thể dùng chung một mẫu 

nghi thức này. Trước khi cử hành nghi thức, ca đoàn hát một 

bài về mầu nhiệm phục sinh. 

Cs: Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tớ 

Chúa là... ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa, 

chúng ta xin gởi lại xác tôi tớ Chúa cho lòng đất, để 

tôi tớ Chúa trở về với nơi mình phát xuất 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. Vậy chúng ta xin trao gởi 

người anh (chị) em của chúng ta cho Chúa, để Chúa 

đón nhận và đưa về chốn bình an của Người, và cho 

thân xác tôi tớ Chúa đây được sống lại trong ngày sau 

hết. 

Cs: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta đã phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự 

sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống và bất cứ ai 

sống và tin Ta sẽ không phải chết muôn đời”. Chúng 

ta hãy cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là... 
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X: Lạy Chúa, Chúa đã thương Lazarô chết, xin 

hãy lau sạch nước mắt chúng con. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái 

thương ban cho linh hồn... được sống đời đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm có 

lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn... vào nước 

trời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã cho linh hồn... được ghi ấn tín trong 

nước Rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn... được 

vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là... trong tiệc 

thánh Mình Máu Chúa, xin đoái thương nhận linh 

hồn... vào bàn tiệc trong nước Chúa. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang 

thương nhớ ÔBACE... này, được an ủi trong đức tin, 

và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

 

 Chủ sự cất kinh: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời... 
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Kế đó đọc lời nguyện sau đây: 

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ 

Chúa là... đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi 

tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước 

nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức 

tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín 

hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ 

Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. 

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

Cs: Lạy Chúa xin cho linh hồn... được nghỉ 

yên muôn đời. 

Đ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên 

linh hồn... 

 

Đại diện tang quyến cám ơn (nếu chưa cám ơn sau hiệp lễ). 

Trong lúc hạ linh cửu xuống huyệt, ca đoàn hát bài kết thúc. 

 

II. NẾU ĐEM HỎA TÁNG THÌ CỬ HÀNH NHƯ 

SAU 

Cs: Anh chị em thân mến, trong khi thi hành 

nhiệm vụ hoả táng thi hài này. Xin cho tôi tớ Chúa 

là... mà chúng ta hoả táng, nhờ quyền năng Chúa, 

được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh 

hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những 

người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân 

từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là... được cứu độ và 

giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hoà với 

Chúa Cha, được Đấng chăn chiên ôm vào lòng, đưa về 
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đoàn tụ cùng Vua muôn đời, để đáng được hưởng 

nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các Thánh. 

 Kế đó linh mục rảy nước thánh và xông hương trên 

quan tài, trong lúc đó ca đoàn hát: “Lạy các thánh của 

Chúa....”. Rảy nước thánh và xông hương xong, chủ tế 

đọc lời nguyện sau đây: 

Cs: Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng 

linh hồn... trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy 

vọng chắc chắn tôi tớ Chúa sẽ được sống lại cùng 

Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã 

qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. 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 tôi tớ Chúa là... Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

 

Ca đoàn hát một bài kết thúc rồi di quan đến nơi hoả táng. 

TẠI NƠI HOẢ TÁNG 

 Trước khi đã thi hài vào lò hỏa táng, nên cử hành nghi 

thức sau đây: 

Cs: Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi 

ÔBACE... ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Vậy 

chúng ta tin tưởng phó thác tôi tớ Chúa đây cho lòng 

thương xót của Chúa. Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã 

từ cõi chết sống lại, Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn 
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của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người; 

vậy chúng ta xin trao gởi tôi tớ Chúa là ... cho Chúa, 

để Chúa đón nhận và đưa về chốn bình an của Người, 

và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày 

sau hết. 

Cs: Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng: 

“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta thì dù có 

chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, sẽ 

không phải chết muôn đời”. Chúng ta hãy cầu nguyện 

cho tôi tớ Chúa là... 

X: Lạy Chúa, Chúa đã thương Lazarô chết, xin 

hãy lau sạch nước mắt chúng con. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái 

thương ban cho linh hồn... được sống đời đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm có 

lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn... vào nước 

trời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Chúa đã cho linh hồn... được ghi ấn tín trong 

nước Rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn... được 

vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 



68 Nghi thức chung sự  

X: Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là... trong tiệc 

thánh Mình Máu Chúa, xin đoái thương nhận linh 

hồn... vào bàn tiệc trong nước Chúa. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

X: Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang 

thương nhớ ÔBACE... này, được an ủi trong đức tin, 

và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

 Chủ sự cất kinh: 

Lạy Cha chúng con ở trên trời... 

Kế đó đọc lời nguyện sau đây: 

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ 

Chúa là... đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi 

tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước 

nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức 

tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín 

hữu, thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ 

Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. 

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

Cs: Lạy Chúa xin cho linh hồn... được nghỉ 

yên muôn đời. 

Đ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên 

linh hồn... 

 

Đại diện tang quyến cám ơn (nếu chưa cám ơn sau hiệp 

lễ). Ca đoàn hát bài kết thúc, sau đó cùng đưa thi hài vào lò 

hoả táng. 
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NGHI THỨC TIẾP NHẬN DI CỐT 

 

 (Đem hài cốt hoặc tro của người chết về nhà, 

hoặc đem an táng lại tại nghĩa trang) 

 

Cs: Dấu Thánh Giá. 

Anh chị em thân mến, 

Hôm nay chúng ta đón nhận di cốt của 

ÔBACE..., về lại gia đình. Sự sống và sự chết thật gần 

gũi nhau. Di cốt của ÔBACE..., cũng nhắc chúng ta 

nhớ đến Thiên Chúa đã dựng nên con người từ bụi đất, 

để rồi sẽ được Ngài tái tạo thành tạo vật mới mẻ diễm 

lệ hơn vào ngày tận thế. Ngày “Thiên Chúa sẽ lau sạch 

nước mắt chúng ta. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng 

còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều 

cũ đã biến mất” (Kn 21, 4). 

Giờ đây, chúng ta hãy suy niệm một chút về thân 

phận con người. 

Thinh lặng giây lát. 

 Hát: Hỡi Người Hãy Nhớ (trang 96) 

 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết rằng trong 

ngày tận thế, thân xác mọi người đã chết đều sẽ trỗi 

dậy. Kẻ dữ sống lại trong ô nhục. Người lành sống lại 

trong vinh quang. Chúng con xin phó dâng cho Chúa 

di cốt của người thân yêu chúng con là ÔBACE..., đã 
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trở nên như nắm tro tàn. Nhưng chúng con tin rằng: 

mai sau ÔBACE..., sẽ sống lại trong cuộc sống mới. 

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

Cđ: Amen. 

 

St. 50, 22-26 

 Lời Chúa trong sách Sáng Thế. 

Ông Giuse đã lưu lại ở Ai Cập. Ông cùng với gia 

đình của cha ông. Giuse thọ được 110 tuổi. Ông nói 

với anh em: “Tôi sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ viếng 

thăm anh em và cho anh em lên khỏi xứ này mà về lại 

đất Ngài đã thề hứa cho Abraham, Isaác, và Giacob... 

Khi ấy, anh em hãy đem hài cốt tôi ra khỏi đây”. Thế 

rồi khi vua Pharaô thả cho dân ra đi, ông Môsê đã đem 

hài cốt ông Giuse theo. Hài cốt của ông Giuse mà con 

cái đã đem lên từ Ai Cập, họ đã chôn cất ở Sikem, 

trong thửa đất ông Giacob đã tậu mà nay đã thành cơ 

nghiệp của con cái ông Giuse. 

Đó là Lời Chúa. 

Cs: Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta suy gẫm 

về lời Chúa vừa nghe. Lời Chúa luôn đem lại cho 

chúng ta sức mạnh tinh thần và thêm lòng vững tin. 

Cs: Anh chị em thân mến, 

Ông Giuse đã xin anh em ông đừng bỏ rơi hài cốt 

ông. Về sau, con cháu và đồng bào ông đã nhớ lời ấy 

mà đưa hài cốt ông theo họ. Hôm nay, chúng ta đưa di 

cốt của ÔBACE..., về dưới mái ấm gia đình (nghĩa 
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trang này), cũng là muốn giữa người chết và người 

sống được thêm gần gũi trong mầu nhiệm Các Thánh 

Thông Công. Chúng ta eầu xin eho việc này gia tăng 

tình yêu và lòng đạo đức cho mọi người trong dòng 

tộc. Đồng thời trong dịp này, chúng ta cũng nhớ cầu 

nguyện cho ÔBACE... 

1. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thương 

cho ÔBACE... được làm con Chúa. Chúa cũng ban 

cho ÔBACE... muôn vàn ơn lành trong suốt cuộc đời 

tại thế. Giờ đây sau khi đã gọi ÔBACE... về với Chúa, 

Chúa còn cho di cốt của ÔBACE... được gần gũi với 

người thân. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Đón nhận di cốt của ÔBACE... chúng con xin 

dâng lên Chúa mọi thiếu sót, lỗi lầm của ÔBACE..., 

và của mọi người chúng con. Xin Chúa thương lấy lửa 

yêu mến mà thiêu đốt và thanh tẩy. 

3. Đón nhận di cốt của ÔBACE..., chúng con 

tuyên xưng: đến ngày cuối cùng, xác mọi người sẽ 

được sống lại. Xin Chúa làm eho đức tin của chúng 

con thêm vững mạnh. 

4. Xin Chúa cho di cốt của ÔBACE... ở trong 

mái nhà (nghĩa trang) này sẽ nối kết mọi người chúng 

con. 

Cs: Lạy Chúa, dù chúng con sống, dù chúng con 

chết, chúng con đều thuộc về Chúa. chúng con xin phó 

dâng mọi người thân yêu của chúng con trong bàn tay 

yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho chúng con một 



72 Nghi thức chung sự  

ngày kia đều được đoàn tụ trong nhà Chúa trên trời. 

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

Cđ: Amen. 

 Hát: Sự Sống Thay Đổi... (trang 99) 

Cs: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho 

linh hồn... được lên chốn nghỉ ngơi 

Cđ: Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời báng 

láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 Làm dấu kết thúc. 
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NGUYỆN GIỖ 

MỘT TRĂM NGÀY - ĐOẠN TANG 

 

 

MẪU l 

 Chủ sự nêu lý do họp mặt cầu nguyện và ý cầu nguyện. 

 Niệm hương bàn thờ Chúa, bàn thờ tổ tiên. Trong khi 

niệm hương thì chọn một hai hình thức sau: thinh lặng 

để tưởng nhớ đến người quá cố, hoặc hát ca ngợi công 

ơn cha mẹ, tổ tiên. 

 

 Làm dấu Thánh Giá 

Cs: Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, 

Cđ: Tiếng con kêu, mong được thấu đến Ngài. 

 

Chia bè đọc thánh thi sau đây: 

Ôi Thánh Phụ, Chúa muôn đời hằng hữu, 

Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn, 

Lượng hải hà, xin đoái lại đoàn con 

Vì tội lỗi mà có ngày phải chết. 

 

Ôi án tử, ôi thật là khủng khiếp 

Cha bắt các tội nhân phải phục tùng, 

Cả loài người chung một kiếp tử vong: 

Thân cát bụi lại trở về cát bụi! 
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Nhưng sinh khí Cha an bài đã thổi, 

Vào con người ngay từ buổi thai nhi 

Đã trở nên một hạt giống diệu kỳ 

Mang sức sống muôn muôn đời tồn tại. 

 

Niềm hy vọng phục sinh, lạy Cha từ ái, 

Chính là ơn xoa dịu nỗi ưu phiền, 

Và tin rằng: Đấng sống lại đầu tiên, 

Đức Kitô sẽ dắt vào cõi thọ! 

 

Nguồn vui sống trong Nước Trời muôn thuở, 

Nguyện Cha ban cho tôi tớ đã qua đời, 

Xưa một niềm tin Thánh Tử Ngôi Hai 

Và đã được xức dầu Thần Khí Chúa. 

 

Xin chuẩn bị cho chúng con đây nữa 

Khỉ lìa trần được hưởng phúc thiên cung 

Và đồng thanh ca tụng Chúa cửu trùng 

Là cùng đích là căn nguyên vạn vật. 

 

Is. 25, 6a. 7-9 

 Lời Chúa trong sách Tiên tri Isaia. 

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết đãi tất cả các 

dân trên núi này một bữa tiệc. Và trên núi này, Người 

sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm 

khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết 

đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên 

mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân 

Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó, người 
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ta sẽ nói: “Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ 

đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, 

nơi Người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân 

hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ”. 

Đó là Lời Chúa. 

 Đáp ca: Tv 102, 8.19, 13-14, 15-16, 17-18 

X: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại 

lượng và chan chứa tình yêu. Người không xử với ta 

nhưng ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 

Đ: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 

X: Như người Cha xót thương con cái mình, 

Chúa thương xót những kẻ kính sợ Người. Vì Người 

biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ 

chúng ta là cát bụi. 

Đ: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 

X: Đời sống con người chóng qua như cỏ, như 

bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ 

làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết 

tích. 

Đ: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 

X: Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, 

đối với những kẻ kính sợ Người; và công lý Người 

ban tới con cái, cháu chắt, đối với những người trung 

thành với lời Giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn 

của Người. 

Đ: Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. 
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Đứng, hát câu tung hô trước Tin mừng 

(Mùa Chay bỏ Alleluia) 

Alleluia, allelula: Quê hương chúng ta ở trên 

trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc 

là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Alleluia. 

 

Ga. 14, 1-10 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  

“Lòng các con 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 các con rồi, Thầy 

đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và 

dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con 

đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Thầy 

đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa 

Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi 

đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”. Chúa Gìêsu 

đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không 

ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát (ngồi, có thể suy niệm) 

 Đọc kinh Tin Kính (đứng) 

Cs: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta đã phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự 

sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống và bất cứ ai 
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sống và tin Ta, sẽ không phải chết muôn đời”. Tin 

tưởng vào lời Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin: 

1. “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. Xin cho 

ÔBACE... thân yêu của chúng con, nhờ Bí tích Rửa 

tội đã được cùng mai táng với Đức Kitô, thì cũng 

được sống một đời sống mới trong Người. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. “Thiên Chúa là Đấng làm cho Đức Kitô từ cõi 

chết sống lại”. Xin cho ÔBACE... mà chúng con cử 

hành giỗ (100 ngày hoặc đoạn tang) được sống lại 

trong ngày sau hết, và được hưởng hạnh phúc Nước 

Trời. 

3. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. 

Xỉn cho chúng con, khi tưởng nhớ người thân đã qua 

đời, luôn vững lòng đón chờ Chúa đến bằng đời sống 

tin tưởng và yêu thương. 

Cs: Lạy Cha chúng con ở trên trời... 

Cs: Lạy Cha hằng sống, Con Cha đã đổ máu trên 

Thánh Giá cho chúng con được sống đời đời. Xin 

thương nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng, 

giúp chúng con hết lòng tin mến Con Cha, để được 

hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin chờ 

Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Từ Vực Sâu (trang 93) 
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Cs: Chúng ta đọc mười kinh Kính Mừng, xin Mẹ 

Maria cầu bầu cùng Chúa cho ÔBACE..., được hưởng 

hạnh phúc Nước Trời. 

 "Kính Mừng Maria..." 

Cs: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho 

linh hồn... được lên chốn nghi ngơi, 

Cđ: Hằng xem thấy mặt Đức. Chúa Trời sáng 

láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

 Kinh Trông Cậy. 

 Hát: Từ Chốn Luyện Hình (trang 97) 

 Làm dấu kết thúc. 
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MẪU 2 

 

 Chủ sự nêu lý do họp mặt cầu nguyện và ý cầu nguyện. 

 Niệm hương bàn thờ Chúa, bàn thờ tổ tiên. Trong khi 

niệm hương thì chọn một hai hình thức sau: thinh lặng 

để tưởng nhớ đến người quá cố, hoặc hát ca ngợi công 

ơn cha mẹ, tổ tiên. 

 

 Làm dấu Thánh Giá. 

 Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 90) 

 Đọc Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh mến, Kinh 

Ăn Năn Tội. 

 Lần hạt Kinh Mân Côi (50 chục, theo mùa, ngồi) 

Sau mỗi chục kinh thì đọc: 

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, 

cho linh hồn... được lên chốn nghỉ ngơi, 

hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng 

láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

Hoặc hát một câu (phiên khúc) trong bài hát 

“Vì Danh Chúa” (trang 112) - từ phiên 

khúc 1-5 tương ứng với 5 chục kinh. 

 Kinh Lạy Nữ Vương 

 Kinh Vực Sâu 

 

Tuỳ trường hợp mà chọn một 

trong những lời cầu nguyện sau đây (đứng): 
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A. CẦU CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỞI. 

Cs: Chúng ta dâng lời cẩu nguyện, 

Lạy Chúa rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng 

con cầu nguyện mà tha hết tội lỗi cho ÔBACE... mà 

hôm nay chúng con cử hành giỗ (100 ngày hoặc đoạn 

tang). Ước chi ngày sau hết, người tôi tớ Chúa được 

phục sinh và hưởng phúc thanh nhàn trong nơi đầy 

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

chúng con. 

Cđ: Amen. 

B. CẦU CHO NHIỀU NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa chẳng để ai tin 

tưởng cầu xin Chúa phải thất vọng bao giờ. Xin 

thương đến các tôi tớ Chúa là ÔBACE T..., ÔBACE 

T... và ....: cho đến chết, họ vẫn một niềm tin cậy 

Chúa. Giờ đây, xin Chúa cho họ được hợp đoàn cùng 

các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, 

Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

C. CẦU CHO CHA MẸ 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải thảo kính 

cha mẹ. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà thương 

đến cha (mẹ) chúng con đã qua đời. Xin tha thứ mọi 
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tội lỗi (các) ngài còn vướng mắc và ban cho chúng 

con mai ngày được hân hoan gặp lại (các) ngài trên 

quê trời rực rỡ vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ 

Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

Ga. 14, 1-10 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  

“Lòng các con 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 các con rồi, Thầy 

đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và 

dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con 

đi với Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Thầy 

đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa 

Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi 

đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”. Chúa Gìêsu 

đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không 

ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát (ngồi, có thể suy niệm) 

 Đọc kinh Tin Kính (đứng) 

Cs: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa 

chúng ta đã phán rằng: “Ta là sự sống lại và là sự 

sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống và bất cứ ai 

sống và tin Ta, sẽ không phải chết muôn đời”. Tin 

tưởng vào lời Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin: 
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1. “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”. Xin cho 

ÔBACE... thân yêu của chúng con, nhờ Bí tích Rửa 

tội đã được cùng mai táng với Đức Kitô, thì cũng 

được sống một đời sống mới trong Người. 

Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. “Thiên Chúa là Đấng làm cho Đức Kitô từ cõi 

chết sống lại”. Xin cho ÔBACE... mà chúng con cử 

hành giỗ (100 ngày hoặc đoạn tang) được sống lại 

trong ngày sau hết, và được hưởng hạnh phúc Nước 

Trời. 

3. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”. 

Xỉn cho chúng con, khi tưởng nhớ người thân đã qua 

đời, luôn vững lòng đón chờ Chúa đến bằng đời sống 

tin tưởng và yêu thương. 

Cs: Lạy Cha chúng con ở trên trời... 

Cs: Lạy Cha hằng sống, Con Cha đã đổ máu trên 

Thánh Giá cho chúng con được sống đời đời. Xin 

thương nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng, 

giúp chúng con hết lòng tin mến Con Cha, để được 

hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con cầu xin chờ 

Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cđ: Amen. 

 Hát: Xin Chúa Thương (trang 104) 

 Kinh Trông Cậy. 

 Hát: “Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn...” 

 Làm dấu kết thúc. 
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NGHI THỨC AN TÁNG TRẺ EM 

 

 

I. AN TÁNG TRẺ EM ĐÃ ĐƯỢC RỬA TỘI 

 Dấu Thánh Giá 

 Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Mến 

Cs: Anh chị em thân mến, Chúa quan phòng đã 

cho cháu T... được chịu phép Rửa tội mà trở thành con 

Chúa. Chúa lại muốn gọi cháu về với Người. Giờ đây 

chúng ta sẽ chôn cất thân xác cháu, nhưng tin rằng 

thân xác cháu sau này sẽ trỗi dậy để sống đời sống 

mới. Chúng ta xác tín rằng: nhờ được tái sinh trong 

phép Rửa tội, cháu T... đã được vào thiên quốc, nên 

giờ đây chúng ta cầu xin Chúa an ủi cha mẹ và thân 

bằng quyến thuộc của cháu. Xin cho tất cả mọi người 

chúng ta biết khao khát phúc lộc trên trời. Trong tâm 

tình đó, mỗi người chúng ta hãy thành tâm thống hối 

tội lỗi của mình, để lời nguyện xin của chúng ta được 

Chúa thương chấp nhận. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng... 

Cs: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha 

tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 
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Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 

Lạy Cha, ngay từ lúc chúng con sinh ra làm 

người, Cha đã kêu gọi chúng con sống trọn vẹn một 

đời bên Cha. Chúng con những tưởng cháu T... sẽ ở 

với chúng con, nào ngờ cháu đã vội ra đi, khiến chúng 

con vô cùng thương tiếc. Nhưng chúng con biết rằng 

nhờ nước Rửa tội, cháu đã thành con Cha, và chúng 

con tin tưởng giờ đây cháu được ở trên trời. Xin cho 

chúng con mai ngày lại gặp cháu trong cõi phúc 

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

chúng con. 

Cđ: Amen. 

Mt. 19, 13-14 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, 

để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn 

đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em 

đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là 

của những ai giống như chúng”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát. 

 Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu (trang 110) 

Cs: Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh 

hoá phần mộ của tín hữu Chúa: 

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng làm cho chúng con 

sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ 
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trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hoá phần mộ của 

mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục 

sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương 

cho cháu T... được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới 

khi Chúa toả ánh Tôn Nhan, làm cho cháu sống lại, để 

hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúa là 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Rảy nước thánh trên quan tài và huyệt. 

Cs: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng 

đã muốn gọi cháu T... ra khỏi trần gian mà về với 

Ngài, nên giờ đây, chúng ta xin trả về lòng đất thân 

xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức 

Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi 

xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh 

hiển của Người. Chúng ta xin phó thác cháu T... cho 

Chúa, xin Ngài đón nhận vào chốn bình an và cho 

sống lại trong ngày sau hết. 

Cs: "Lạy Cha chúng con ở trên trời..." 

 Kinh Tin Kính. 

 Kinh Vực sâu. 

 Hát: Từ Vực Sâu (trang 93) 

 Làm dấu kết thúc. 

 Tang quyến cám ơn 

Hạ huyệt 

Trong khi hạ huyệt có thể hát: 

“Lạy Mẹ xin yên ủi” (trang 110) 
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II. AN TÁNG TRẺ EM CHƯA ĐƯỢC RỬA TỘI 

 Dấu Thánh Giá 

 Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Mến 

Cs: Anh chị em thân mến, 

Chúng ta hãy phó dâng cháu T.., cho Chúa, và 

trong tinh thần bác ái yêu thương, chúng ta hãy hợp 

lòng cầu nguyện cho cha mẹ cháu. Gia đình này đang 

thương khóc người con đã mất, nhưng đồng thời cũng 

thiết tha trao gửi em vào vòng tay âu yếm của Chúa. 

Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta hãy thành 

tâm thống hối tội lỗi của mình, để lời nguyện xin của 

chúng ta được Chúa thương chấp nhận. 

Thinh lặng giây lát. 

Cs: "Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng..." 

Cs: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha 

tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Cs: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: 

Lạy Cha, ngay từ lúc chúng con sinh ra làm 

người, Cha đã kêu gọi chúng con sống trọn vẹn một 

đời bên Cha. Chúng con những tưởng cháu T... sẽ ở 

mãi với chúng con, nào ngờ cháu đã vội ra đi, khiến 

chúng con vô cùng thương tiếc. Xin cho chúng con 

mai ngày lại gặp cháu trong cõi phúc trường sinh. 

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

Cđ: Amen. 
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Mt. 19, 13-14 

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, 

để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn 

đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em 

đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là 

của những ai giống như chúng”. 

Đó là Lời Chúa. 

Thinh lặng giây lát. 

 Hát: Từ bây giờ cho đến ngàn thu (trang 110) 

Cs: Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh 

hoá phần mộ của tín hữu Chúa: 

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng làm cho chúng con 

sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ 

trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hoá phần mộ của 

mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục 

sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương 

cho cháu T... được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới 

khi Chúa toả ánh Tôn Nhan, làm cho cháu sống lại, để 

hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúa là 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

Cđ: Amen. 

Rảy nước thánh trên quan tài và huyệt. 

Cs: Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn 

năng đã muốn gọi cháu T... ra khỏi trần gian mà về 

với Người, nên giờ đây, chúng ta xin trả về lòng đất 
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thân xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì 

Đức Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến 

đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác 

vinh hiển của Người. Chúng ta xin phó thác cháu T... 

cho Chúa, xin Ngài đón nhận vào chốn bình an và cho 

sống lại trong ngày sau hết. 

Cs: "Lạy Cha chúng con ở trên trời..." 

 Kinh Tin Kính. 

 Kinh Vực sâu. 

 Hát: Từ Vực Sâu (trang 93) 

 Làm dấu kết thúc. 

 Tang quyến cám ơn 

Hạ huyệt 

Trong khi hạ huyệt có thể hát: 

“Lạy Mẹ xin yên ủi” (trang 110) 
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