
 



 

TÀI LIỆU 
CHUẨN BỊ ĐI VỀ NHÀ CHA 

 
Tài liệu trợ giúp tâm linh khi có 

người thân đau nặng, đang hấp hối 
hay mới qua đời. 

 
Lời ngỏ: 
 
Ngày giờ sinh tử là việc của Thiên Chúa, chuẩn bị cho ngày 
đó là việc của con người. Một số người chu đáo chuẩn bị cho 
ngày từ giã cõi đời của thân nhân và của chính mình bằng 
cách mua hòm, đất chôn, để dành tiền lo cho tang phí v.v… 
nhưng có bao nhiêu người nghĩ hay biết cần làm thế nào 
giúp thân nhân trong giờ lâm tử? Nhận thấy đây là việc quan 
trọng và rất lợi ích cho các linh hồn, thanhlinh.net biên soạn 
tổng hợp các tài liệu giúp Quí vị chăm sóc cho người thân về 
mặt tâm linh trong giờ thập tử nhất sinh và lo tang lễ. 
  
Tài liệu này dựa trên tài liệu biên soạn của Tiến Sĩ Trần An 
Bài, Giuse Trần Ngọc Anh và thanhlinh.net. Chân thành cám 
ơn các tác giả, và linh mục Anmai, CSsR đã giúp hiệu đính. 
Xin phổ biến miễn phí để tuỳ nghi sử dụng vì lợi ích cho các 
linh hồn. Mỗi gia đình cần có sẵn tài liệu này để có thể sử 
dụng khi cần. 
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NHỮNG ĐỀ NGHỊ VÀ GÓP Ý 

 

1- Chuẩn bị cho bệnh nhân lãnh nhận các Bí tích 

Khi gia đình Qúi vị có thân nhân bệnh nặng ở nhà hay vào 
bệnh viện, dù bệnh tình có nguy kịch hay không, cũng nên 
thu xếp để mời một linh mục đến ban các Bí Tích cuối cùng 
như Xức Dầu, Hoà Giải... Sau đó, người nhà cũng cần lo liệu 
để bệnh nhân được rước Mình Thánh Chúa nhiều lần. Dưới 
đây là một số gợi ý mà người chăm sóc kẻ liệt có thể dùng 
để giúp cầu nguyện cho và với bệnh nhân được bình an và 
vững tin vào Chúa trong lúc hấp hối. 

Mỗi khi có người qua đời, gia đình nào cũng phải trải qua 
tình trạng "tang gia bối rối". Để chia sẻ và làm giảm bớt một 
phần những bối rối về nghi thức cầu nguyện và an táng của 
các tín hữu Công Giáo, chúng tôi tình nguyện đi góp nhặt 
một số các tài liệu dưới đây để quý vị tùy nghi sử dụng. 

2- Vài điều cần lưu ý về Cáo Phó và Phân Ưu: 

(Trích từ bài thuyết trình "Cảm Nghiệm về Tuổi Già" của 
Tiến Sĩ Trần An Bài). 
Có một vài vấn đề thường gặp thấy trong khi dự các đám táng 
mà tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau xem xét lại hôm nay. 

a) Trong một số tờ Cáo Phó, chúng ta thường đọc rằng: 
“Gia đình chúng tôi “vô cùng đau đớn” báo tin cùng thân 
bằng quyến thuộc: Cha của chúng tôi là ông Giuse Nguyễn 
Văn Mỗ vừa được Chúa gọi về.” Thưa quý vị, nếu thân nhân 
chúng ta đã “được Chúa gọi về” thì có gì mà phải “vô cùng 
đau đớn”? Vì thế, tôi xin đề nghị chúng ta sửa lại lời cáo 
phó đó. Chẳng hạn: “Trong niềm hy vọng vào mầu nhiệm 
Chúa Kitô Phục Sinh, chúng tôi xin loan báo đến thân bằng 
quyến thuộc: Cha của chúng tôi là ông Giuse Nguyễn Văn 
Mỗ vừa an nghỉ trong Chúa.” 

b) Trong những bản Phân Ưu, chúng ta thường thấy câu 
này: “Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ “sớm” đưa linh hồn 
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Giuse hay Maria… về hưởng Nhan Thánh Chúa.” Chữ “sớm” 
ở đây hàm ý là có sự “mắc kẹt” nào đó… Thực ra, linh hồn 
một người mới qua đời có về với Chúa thẳng tắp hay không, 
về sớm hay về muộn thế nào, chúng ta hoàn toàn không thể 
biết được. Đó là chuyện riêng giữa Chúa và linh hồn người 
mới chết. Do đó, tôi xin đề nghị bỏ chữ “sớm” đi và sửa lại 
như sau: “Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đưa linh hồn 
Giuse hay Maria… về hưởng Nhan Thánh Chúa.” Hoặc cũng 
có thể viết rằng: “Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận 
linh hồn Giuse hay Maria… vào Nước Thiên Đàng.” 

c) Một số đám tang nhận được rất nhiều vòng hoa Phân 
ưu đắt tiền, có khi 2,3 xe chở mới hết hoa ra nghĩa trang. 
Xin đề nghị hoa cần có tại nhà quàn và tại nhà thờ, còn thay 
vì gởi vòng hoa phân ưu thì nên dùng số tiền đó để xin lễ 
cho người quá cố có ý nghĩa hơn, hay đóng góp cho một 
việc bác ái nào đó trên danh nghĩa của người quá cố. 

3. Mẫu Đăng Cáo Phó 

Dưới đây là đề nghị mẫu đăng Cáo Phó: 

=================+++============== 

CÁO PHÓ 
" Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  

Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống".  
(Ga 11, 25) (* có thể chọn câu KT khác ở dưới) 
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Trong niềm thương nhớ và tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia 

đình chúng tôi trân trọng kính báo: 
 

Bà Têrêsa Nguyễn Thị ABC 
Sinh năm 1940 

Đã được Chúa gọi về lúc 10g15 sáng ngày 12 tháng 
12 năm 2012 tại Biên Hoà, Việt Nam. 

Hưởng thọ 72 tuổi. 
 

Nghi thức tẩm liệm và phát tang bắt đầu từ 2g00 chiều ngày 
13 tháng 12 năm 2012. 

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 9g30 thứ Sáu 
ngày 18 tháng 12 năm 2012 

Tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm, tỉnh Biên Hoà 
123 Đường Quang Trung, Biên Hoà, Việt Nam 

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa được Chúa 
thương đón nhận vào Thiên đàng. 

Tang gia đồng kính báo.  
Xin miễn phúng điếu và tặng hoa tang. 

=================+++============== 

 

* Những câu Kinh Thánh có thể dùng đăng Cáo Phó: 

"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." (Gioan 6:40) 
“Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi 
sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”. (Gioan 6:54) 
 “Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người 
cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta 
sống lại”. (1Corintô 6:14) 
“Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì 
chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức 
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Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu”. 
(1Thêxalônica 4:14) 
“Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin 
phù trì nâng đỡ”. (Thánh Vịnh 30:11) 
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương 
xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài. (Thánh Vịnh 57:2) 
“Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một 
dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, 
Người đã cứu tôi”. (Thánh Vịnh 5-6) 
“Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và 
viếng thăm các thánh của Người”. (Khôn ngoan 4:15) 



trang 7 
 

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ 

Nên chuẩn bị những điều sau đây khi có người bệnh nặng: 

- Thánh Giá chịu nạn (nhỏ) 
- Thánh giá cha thánh Bênêđíctô (Thánh giá trừ tà) 
- Chuỗi Mân Côi 
- Nước Phép, nhang, bình cắm nhang, nến 
- Sách Kinh Thánh 
- Hình thân nhân và khung hình 
- Cuốn sách này: Tài liệu chuẩn bị đi về nhà CHA. 
 
Danh Sách điện thoại để liên lạc khi cần: 
- Cha xứ: _____________________________________ 
- Linh mục khác: _______________________________ 
- Nhà thương: _________________________________ 
- Bác sĩ: ______________________________________ 
- Y tá: ________________________________________ 
- Chính quyền: _________________________________ 
- Nhà quàn: ___________________________________ 
- Bảo hiểm: ___________________________________ 
- Hội đồng giáo xứ: ____________________________ 
- Ban tang lễ: _________________________________ 
- Truyền thông cáo phó: ________________________ 
- Hoa tang: ___________________________________ 
- Quay phim/chụp hình: _________________________ 
- Thân nhân: __________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
- ____________________________________________ 
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GIÚP NGƯỜI HẤP HỐI LÃNH ƠN ĐẠI XÁ 

 
* Giờ nguy tử, dù không thể có Linh mục tới ban các 
Bí tích cuối cùng và phép lành Tòa Thánh, Giáo hội 
cũng ban đại xá (toàn xá) cho những ai trong đời 
sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp 
này, thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước lễ, đọc 
một kinh Lạy Cha, một kinh Tin kính cầu theo ý Đức Giáo 
Hoàng. Người nguy tử hôn kính tượng Thánh giá, giục 
lòng ăn năn tội để lãnh đại xá, dù hôm đó đã lãnh đại 
xá rồi). (Trích Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá do ĐTC Phaolô 6 
ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967) 
  
Vì vậy thân nhân của người hấp hối cần giúp họ hôn kính 
Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội với ý chỉ xin hưởng Ơn Đại 
Xá do Lòng Thương Xót Chúa ban qua Giáo Hội. 
 
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI HẤP HỐI 

Hát : CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (trang 83) 
 

Xướng: Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. 
Halleluia! Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được 
cứu rỗi và reo lên: Halleluia! Halleluia! Hãy ca tụng Chúa vì 
Người nhân lành, vì lượng từ bi của Người tồn tại muôn đời. 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức 
Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và 
hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

KINH SÁM HỐI 

Xướng: Chúa rửa con, rửa trong nước thánh, hồn con nên 
khiết trinh. Chúa rửa con, rửa trong ơn thánh, hồn con được 
tái sinh. Con tha thiết xin Chúa thương xót con. Con tha 
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thiết xin Chúa tha tội lỗi cho con. Lòng lân tuất Chúa vô bờ 
bến, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 

Đáp: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức 
Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và 
hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 

 

LỜI NGUYỆN 

X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp (linh hồn...) 

Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. 
X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho (…) 

Đ: Và ban ơn cứu rỗi cho (…) 
X: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện. 

Đ: Và cho tiếng chúng con kêu lên tới Chúa. 
X: Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
khi xưa Cha đã gởi Sứ Thần đến an ủi Đức Giêsu, Con Cha, 
đang cầu nguyện trong vườn cây dầu, thì nay xin Cha sai 
Thánh Thần từ trời xuống, để nâng đỡ, canh giữ, chiến đấu, 
bảo vệ và bênh vực (…) đang trong giờ lâm chung. Chúng 
con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
 

LỜI CHÚA TRONG SÁCH KHÔN NGOAN 

“Linh hồn những người đức nghĩa ở trong tay Chúa, và sự 
chết không làm gì được họ. Đối với con mắt người không 
hiểu biết gì, thì hình như họ đã chết, và việc từ biệt chúng ta 
là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ sống trong 
bình an; và trước mặt người đời, dù họ đã chịu khổ hình, 
nhưng lòng cậy trông của họ cũng không chết. Sau một giây 
lát chịu khổ nhục, họ sẽ được vinh dự lớn lao. Vì Chúa đã 
thử thách họ như thử vàng trong lửa, và chấp nhận họ như 
của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn họ, thì họ 
sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. 
Họ sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia và Thiên 
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Chúa sẽ ngự trong họ muôn đời. Họ tin tưởng ở Chúa thì sẽ 
hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì 
ơn Chúa và bình an dành cho những người Chúa chọn.” 

Đó là Lời Chúa. (Đáp: Tạ ơn Chúa) 
 
Hát: HƯỚNG VỀ CHÚA (trang 86) 
 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 
(Ga 12,23-26) 
Chúa Giêsu phán: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! 
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 
mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu 
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quí mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở 
đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 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 quí trọng 
người ấy.”  
Đó là Lời Chúa. (Đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa) 
 
LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGƯỜI HẤP HỐI 
 
X: Lạy Chúa! Vì yêu thương (…), nên Chúa đã sai Con Một 
Chúa, là Đức Giêsu Kitô, xuống thế để cứu chuộc (…). Giờ 
đây, xin Chúa cũng hãy thương nhìn đến (…) đang trong cơn 
hấp hối mà ban ơn cứu độ cho (…). Chúng con cầu xin Chúa. 
Đ: Xin Chúa nhận lời chúng con. (Đáp sau mỗi câu). 
- Lạy Chúa! Xin Chúa gia tăng niềm tin cậy cho (…) đang 
cực lực chiến đấu với quyền lực sự ác. Xin Chúa thêm ơn 
can đảm để (…) có thể vui lòng vâng theo thánh ý Chúa, và 
khi từ giã cõi đời này không còn quyến luyến, hay còn bị 
ràng buộc bởi những sự thuộc về thế gian này. Chúng con 
cầu xin Chúa. 
- Lạy Chúa! Xin Chúa cho (…) ơn vượt qua khỏi thế gian 
này, trong sự bình an và tin yêu đúng tinh thần Phúc Âm, 
mà (…) đã tin cậy và tuân giữ. Chúng con cầu xin Chúa. 
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- Lạy Chúa! Cậy vì Máu cực thánh Con Một Chúa đã đổ ra 
cho (…), xin Chúa cho (…) được ơn chết lành, và xin thương 
thứ tha mọi tội lỗi, thiếu sót của (…) từ lúc mới sinh cho đến 
giờ này. Chúng con cầu xin Chúa. 
- Lạy Chúa! Khi đối diện trước Nhan Thánh Chúa, xin Chúa 
đón nhận (…) vào thiên đàng, mà (…) hy vọng đạt tới do 
lượng từ bi Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa. 
- Trên thánh giá Chúa Giêsu đã kêu lên: Lạy Cha, Con xin phó 
dâng linh hồn Con trong tay Cha. Giờ đây, chúng con xin phó 
dâng linh hồn (…) trong tay Cha. Xin Cha đón nhận (…) vào 
chốn trường sinh muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. 
 
LỜI NGUYỆN 
Lạy Cha ! Chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương ban ơn 
cứu giúp con cái Cha, là (…) đang trong giờ lâm chung, xin Cha 
cho (…) được ơn cứu độ hướng phúc trường sinh bất tử lúc lìa 
bỏ đời này, và xin cho (…) thoát khỏi mưu chước kẻ thù, để 
được an nghỉ trong vinh quang của Cha muôn đời. Chúng con 
cầu xin, nhờ Đức Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen. 
LƯU Ý: Nên ghé sát tai bệnh nhân, đọc chậm và tha thiết 
một trong ba lời nguyện sau: thư Rôma, trích sách Vượt Qua 
và lời cầu khẩn. 
 
LỜI NGUYỆN TẮT VỚI BỆNH NHÂN 
 
Lời Chúa: 
 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Kitô? 

(Rm 8,35) 
 Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 
 Chúng ta có một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời. 
 Chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn mãi. 
 Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. 
 Chúng ta đã được vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, vì 

chúng ta yêu thương anh em. 
 Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa. 
 Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. 
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 Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của 
Chúa trong cõi nhân sinh. 

 Hồn con khát mong tới Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. 
 Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, 

vì Chúa ở cùng con. 
 Chúa Giêsu phán: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy 

đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi 
ngay từ thuở tạo thiên lập địa !” (Mt 25,34) 

 Chúa Giêsu nói : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ 
được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43) 

 Chúa Giêsu nói : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. 
 Chúa Giêsu nói : “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.” (Ga 14,3) 

 Chúa Giêsu thưa: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, 
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” 
(Ga 17,24) 

 Ai tin vào Chúa Con, thì được sống muôn đời.(Ga 6,40) 
 Lạy Chúa, con phó thác hồn con trong tay Chúa. 
 Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. 

- Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con. 
- Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con. 
- Giêsu – Maria – Giuse, xin hiện diện bên con trong 

giờ lâm chung. Amen. 
 
Trích sách Vượt Qua: 
 Con đặt hết tin tưởng vào Chúa, Chúa ơi ! 
 Con tin tưởng vào Chúa, Lời Chúa là sức sống của con. 
 Lạy Chúa, con tin cậy hoàn toàn vào Chúa. 
 Con van lạy Chúa, xin nghe lời con thân thưa: xin tha tội 

cho con là.... 
 Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa; xin làm cho con 

mến yêu Chúa nhiều hơn nữa. 
 Con là kẻ tội lỗi, Chúa là Đấng xóa tội trần gian, xin 

thương tha tội cho con là.... 
 Từ nhỏ đến lớn, con đã phạm tội nhiều, nhưng lòng 

thương của Chúa còn nhiều hơn. 
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 .... xin lỗi tất cả mọi người, khi còn khỏe mạnh nếu như 
có làm phiền ai điều gì, giờ đây xin thứ tha cho ! 

 Con tin tưởng vững mạnh, Đấng Cứu Thế hằng sống 
đang sẵn sàng chờ đón con. 

 Tội con có đỏ như máu, đen như mực, Chúa cũng tẩy 
trắng như tuyết. 

 Lạy Chúa ! Chúa là sự sống lại và là sự sống. Trong sự 
sống của Chúa, con sẽ sống mãi, vì Chúa tốt lành. 

 Con chờ đón hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban cho con. 
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con là kẻ 
có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. 
 
Lời Cầu Khẩn: 
 Xin Mẹ Maria cầu cho con bây giờ và khi con sinh thì. 
 Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Đấng đánh bại thần 

ác, xin đến phù giúp và bảo vệ con. 
 Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho con ơn chết lành. 
 Lạy Thánh Phanxicô, xin giúp con trong giờ phút này. 
 Lạy Thánh Camêlô, bổn mạng kẻ hấp hối, xin đến đưa 

(…) về nhà Chúa. 
 Lạy Thiên Thần bản mệnh hộ phù con, xin dẫn dắt (…) 

trong giờ phút nguy ngập này. 
 Lạy Thánh… bổn mạng con, xin cầu cho con là (…). 
 Lạy các Thánh nam nữ trên trời và các thánh Tử Đạo VN, 

xin cho con ra đi bằng an. 
 Giêsu – Maria – Giuse, xin ba Đấng thương giúp con 

trong giờ lâm chung (3 lần). 
 
KINH CẦU CÁC THÁNH 
 
Xin Chúa thương xót chúng con. 
* Xin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
* Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con. 
* Xin Chúa thương xót chúng con. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. 
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* Chúa Kitô nhậm lời chúng con.   
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 
Thưa: Thương xót linh hồn (...) 
(Câu nào cũng thưa như vậy) 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 
 
Rất thánh Đức Bà Maria. 
Thưa: Cầu cho linh hồn (...) 
(Câu nào cũng thưa như vậy) 
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 
Đức Thánh Micae.  
Đức Thánh Gabrie. 
Đức Thánh Raphae. 
Các thánh Thiên Thần cùng các thánh Tổng lãnh Thiên 
Thần. 
Chín phẩm các thánh Thiên Thần. 
Ông thánh Gioan Baotixita. 
Ông thánh Giuse. 
Các thánh Tổ Tông cùng các thánh Tiên tri. 
Ông thánh Phêrô. 
Ông thánh Phaolô. 
Ông thánh Anrê. 
Ông thánh Giacôbê. 
Ông thánh Gioan. 
Ông thánh Tôma. 
Ông thánh Giacôbê. 
Ông thánh Philipphê. 
Ông thánh Batôlômêô. 
Ông thánh Matthêô. 
Ông thánh Ximong. 
Ông thánh Tađêô. 
Ông thánh Matthia. 
Ông thánh Banabê. 
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Ông thánh Luca. 
Ông thánh Matcô. 
Các thánh Tông đồ cùng các thánh Sử. 
 
Các thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu. 
Các thánh Anh hài. 
Ông thánh Têphanô. 
Ông thánh Lorensô. 
Ông thánh Vicentê. 
Ông thánh Phabianô cùng ông thánh Xêbatianô. 
Ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolô. 
Ông thánh Côsimô cùng ông thánh Đamianô. 
Ông thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Photaxiô. 
Các thánh Tử vì đạo. 
Ông thánh Xilivêtê. 
Ông thánh Ghêgoriô. 
Ông thánh Ambrôxiô. 
Ông thánh Augutinô. 
Ông thánh Giêrônimô. 
Ông thánh Mattinô. 
Ông thánh Nicôlaô. 
 
Các thánh Giám mục cùng các thánh Hiển tu. 
Cách thánh Tiến sĩ. 
Ông thánh Antôn. 
Ông thánh Bênêditô. 
Ông thánh Benađô. 
Ông thánh Đôminicô. 
Ông thánh Phanxicô. 
Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế. 
Các thánh Hiển tu cùng các thánh Ẩn tu. 
 
Bà thánh Maria Mađalêna. 
Bà thánh Agata. 
Bà thánh Luxia. 
Bà thánh Anê. 
Bà thánh Xêxilia. 
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Bà thánh Catarina. 
Bà thánh Anataxia. 
Các thánh Đồng trinh cùng các thánh Thủ tiết. 
Các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 
 
Chúa hằng có lòng lành. 
Thưa: Chúa tha tội linh hồn (...) 
Chúa hằng có lòng lành. 
Thưa: Chúa nhậm lời linh hồn (...) 
Kẻo phải sự dữ. 
Thưa: Chúa chữa linh hồn (...) 
(Câu nào cũng thưa như vậy) 
Kẻo phạm tội lỗi. 
Kẻo phải cơn Chúa giận. 
Kẻo phải chết tươi khốn nạn. 
Kẻo phải chước ma quỉ cám dỗ. 
Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ. 
Kẻo phải lòng mê tà dâm. 
Kẻo phải sấm sét bão táp. 
Kẻo phải nạn tai đất động. 
Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã. 
Kẻo phải chết khốn nạn đời đời. 
 
Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 
Vì Chúa xuống thế. 
Vì Chúa sinh ra. 
Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa Giêsu. 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá. 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 
Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 
Vì Đức Chúa Giêsu lên trời. 
Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 
 
Đến ngày phán xét. 
Chúng con là kẻ có tội. 
Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con. 
(Câu nào cũng thưa như vậy) 
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Xin Chúa tha tội cho chúng con. 
Xin Chúa tha thứ cho chúng con. 
Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên. 
Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội thánh. 
Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội 
thánh hằng ở cho xứng bậc mình. 
Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội thánh xuống. 
Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên 
hòa thuận. 
Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng hòa thuận 
yêu nhau. 
Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội thánh và 
đem các người ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa Giêsu.  
Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ 
đạo cho trọn. 
Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên 
Trời. 
Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng con. 
Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và 
kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời. 
Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành. 
Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời 
đời. 
Xin Chúa khứng nhậm lời chúng con nguyện. 
Lạy Con Đức Chúa Trời. 
Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa: Chúa tha tội chúng con. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa: Chúa thương xót chúng con 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. 
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con. 
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LỜI NGUYỆN 

Chúng con thân lạy các Thánh Nam nữ ở trên trời; chúng 
con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma 
quỉ. Các thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi 
sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các thánh cầu cho chúng con được 
theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến 
ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại 
một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng 
phúc vui vẻ vô cùng. Amen. 

 

KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH 

Lạy Chúa, con chắc thế nào cũng sẽ chết, nhưng không biết 
rõ ngày giờ, nên con muốn dọn mình sẵn cho được chết lành. 

Vậy con tuyên xưng rằng: con tin hết thảy các điều Hội 
Thánh dạy, nhất là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Ngôi 
Thứ Hai ra đời chuộc tội chịu chết cho loài người, sự có 
thiên đàng và hỏa ngục. 

Con tuyên xưng rằng: con kính mến Chúa trên hết mọi sự, vì 
Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Vì lòng kính mến Chúa, nên 
con thành tâm thống hối, ăn năn về hết các tội lỗi con đã 
phạm mất lòng Chúa, và dốc lòng từ rày về sau, thà chết 
chẳng thà phạm tội nữa. 

Con tuyên xưng rằng: vì lòng kính mến Chúa, con tha hết 
các lỗi cho những kẻ đã xúc phạm đến con, và thành thực 
xin Chúa ban ơn phúc cho họ. 

Con tuyên xưng rằng: con ước ao chịu các phép Bí tích lúc 
bình sinh và khi gần chết. 

Con vui lòng chết và chịu hết các sự đau đớn trong lúc ấy. 
Con xin kết hợp sự chết của con và sự chết Chúa Giêsu đã 
chịu trên Thánh Giá vì con. 

Lạy Chúa, con lại xin nhận hết các sự khốn khó, gian nan mà 
Thánh ý Chúa đã định cho con phải chịu. 
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Chúa muốn cho con và các sự thuộc về con thế nào, con xin 
theo Thánh ý Chúa mọi đàng. Xin Chúa ban cho con được bền 
đỗ kính mến Chúa đến cùng. Con không xin sự gì khác nữa. 

Lạy Đức Bà Maria, là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ giúp đỡ con 
luôn, nhất là trong giờ sau hết. 

Lạy Thánh Giuse, Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Thiên Thần 
hộ thủ, xin hãy cứu chữa con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa 
Giêsu rất đáng mến yêu, vì muốn cho con được chết lành, 
nên Chúa đã vui lòng chịu chết trên Thánh Giá, xin Chúa 
đừng bỏ con trong giờ chết. Con ôm lấy chân Chúa, để được 
chết với Chúa. Con cũng trông cậy Máu cực trọng của Chúa, 
để sẽ được chết lành và được Chúa chúc phúc, khi hiện đến 
phán xét con. Con phó linh hồn trong tay Chúa, xin Chúa 
ban cho con được tắt hơi trong lúc kính mến Chúa, và cho 
hơi thở sau cùng đời con thành ra một việc yêu mến Chúa, 
cùng đưa con lên Thiên Đàng ngợi khen Chúa đời đời. 

Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh Giuse, xin giúp đỡ con 
trong lúc hấp hối. Lạy Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, Thánh 
Giuse, con phó mình trong tay Ba Đấng: xin Ba Đấng thương 
nhận lấy linh hồn con trong giờ sau hết này. Amen. 

 

KINH CẦU CHẾT LÀNH 

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng từ bi lân tuất, con lấy lòng 
khiêm nhường quỳ trước Thánh Nhan Chúa, mà thống hối 
các lỗi lầm của con. Con đến nài xin Chúa bảo đảm giờ con 
tắt thở, và những gì đang chờ đợi con sau khi con tắt thở, từ 
biệt cõi trần. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Lúc đôi chân con tê bại, không còn lê gót trên đường đời được 
nữa, và lúc hai cánh tay con lẩy bẩy, không cầm nổi Thánh 
Giá, mà đành bỏ rơi xuống trên giường đau khổ của con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
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Lúc miệng con, lần cuối cùng, cố cử động để kêu Thánh 
Danh Chúa, và lúc gương mặt con nhợt nhạt, mồ hôi trán 
nhễ nhãi báo trước thần chết sắp đến. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Lúc tai con không nghe được tiếng người trần, là lúc con sắp 
phải nghe án công thẳng, định đoạt số phận muôn đời của con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Lúc con chìm đắm trong lo âu, lúc tâm hồn con xao động vì 
nhớ đến lời xưa, và nhớ đến sự công minh của Chúa, là lúc 
con phải giao chiến với thần dữ, luôn luôn làm con hoài nghi 
lòng nhân lành của Chúa. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Lúc hai hàng lệ con nhỏ xuống, triệu chứng của cuộc đời 
tiêu ma thân xác con. Xin Chúa hãy nhận lấy đôi dòng lệ đó 
làm lễ hy sinh để đền tội con. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
 

Lúc ngũ quan con tê liệt, thế gian xa con, là lúc con phải rên 
xiết trong lo âu và vật lộn với thần chết. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Lúc hồn con lìa thân xác nhợt nhạt, lạnh lẽo và bất động, xin 
Chúa hãy nhận lấy sự hủy hoại của thân xác con, để kính 
dâng lên Chúa quyền linh. 

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
Sau cùng, lúc con ở trước nhan thánh Chúa, mắt vừa thoáng 
thấy hào quang chói lòa, thì xin Chúa đừng xua đuổi con, 
nhưng hãy đón nhận con hợp với Chúa, để ca ngợi Chúa 
muôn đời.  

Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ, xin thương xót (…) 
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LỜI NGUYỆN 

Lạy Chúa, xin Chúa nhân từ đoái thương dùng ơn thánh Chúa 
mà nâng đỡ tôi tớ Chúa, khỏi nhìn thấy kẻ thù lướt thắng, 
nhưng đáng được tiến vào cõi sống với các Thiên Thần Chúa. 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 

Đặt Chuỗi Mân Côi vào tay người bệnh. 

(Vừa đặt vừa cầu nguyện: Xin Mẹ Maria đón nhận Chuỗi 
Mân Côi cuộc đời của (…) và của chúng con cầu nguyện 
dâng lên Mẹ mà thương phù hộ cho (…) ). 

 

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 Chúa 
bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến 
sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, 
con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi ! Khoan thay! Nhân thay! Dịu 
thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 

 

KINH HÃY NHỚ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy 
nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng 
Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng 
nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy, than van, 
chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng 
Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là 
kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu 
xin, một dủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. 

 

LỜI NGUYỆN 
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Lạy Chúa! Vì lòng nhân hậu Chúa và lời cầu thay nguyện giúp 
của Đức Maria trọn đời đồng trinh, xin ban cho (…) đang 
trong giờ lâm chung được dưới quyền yên ủi của Mẹ Thánh 
Chúa, để khi phải lìa bỏ đời này thì không mang vết nhơ tội 
lỗi, và hân hoan an nghỉ nơi lòng yêu thương của Chúa. 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 

Hát: LẠY MẸ XIN YÊN ỦI (trang 93) 
 

KINH DÂNG CÁC GIỜ CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI CHO ĐỨC 
MẸ MARIA 

Ôi ! Maria ! Con sấp mình xuống dưới chân Mẹ, ăn năn 
thống hối về những tội lỗi của con, nhưng tràn đầy tin tưởng 
vào lòng nhân ái của Mẹ. Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy chấp 
nhận lời khẩn cầu, mà linh hồn con kính dâng lên Mẹ đây – 
đó là trong giờ sau hết của đời con, Mẹ sẽ dùng tình yêu của 
Mẹ để cứu giúp con. 

Ôi, Maria, Hiền mẫu của con! Con xin hiến dâng các giờ cuối 
cùng của đời con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy đến bên cạnh con, để 
nhận lấy hơi thở cuối cùng của đời con. Và lúc sự chết đã 
chấm dứt chuỗi ngày của con ở trần gian này, thì xin Mẹ hãy 
dâng hiến linh hồn con cho Chúa Giêsu, và thưa với Ngài 
rằng: “Mẹ yêu thương linh hồn con”. Chỉ một lời đó mà thôi, 
cũng sẽ đủ cho con được sự chúc lành của Thiên Chúa, và 
được hồng phúc trông thấy Mẹ muôn đời trên thiên quốc. 
Con đặt hết tin tưởng vào Mẹ là Mẹ của con, và tin chắc 
điều này sẽ được thực hiện. 

Ôi, Maria ! Xin hãy cầu bầu cho con là con của Mẹ và dẫn 
đưa con đến cùng Chúa Giêsu. Amen. 

 

Cho bệnh nhân HÔN TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN 

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha những tội lỗi con đã phạm bởi: 
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- MẮT con mê xem những điều phi nghĩa, thì mắt Chúa phải 
khóc lóc vì tội lỗi con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- LỖ TAI con mê nghe những điều phi nghĩa, thì tai Chúa 
phải chịu nghe những điều sỉ nhục, nhạo báng, khinh dể, bỏ 
vạ mà đền vì tội con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- MIỆNG con mê ăn, mê nói tục tĩu, thì Chúa phải uống giấm 
chua mật đắng mà đền vì tội con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- MẮT con nhìn nhan sắc phương phi, thì mắt Chúa bị quân 
ô dồ xỉ vả mà đền vì tội lỗi con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- TAY con làm những điều trái lẽ, thì tay Chúa bị trói, bị 
đóng đinh giang trên thánh giá mà đền vì tội con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- CHÂN con đi đàng tội lỗi, thì chân Chúa bị đóng đinh mà 
đền vì tội lỗi con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- LÒNG con tâm tình lo tưởng, mơ màng sự sung sướng thế 
gian, thì Trái tim Chúa chịu lưỡi đòng đâm qua mà đền vì tội 
lỗi con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
- TRÍ KHÔN con những mải vui chơi, ham sự an nhàn, khoái 
lạc, thì Chúa phải đội mão gai trên đầu thâu vào óc mà đền 
vì tội lỗi con. 

Đ: Xin Chúa tha tội ấy cho (…) 
Lạy Chúa, con kể sao cho xiết sự thương khó Chúa rất hải 
hà, vô lượng; vì từ đầu đến bàn chân Chúa, chẳng nơi nào 
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mà không thương tích, vì tội lỗi con người muốn phong lưu, 
an nhàn, thong thả chiều theo xác thịt. 

Lạy Chúa là Cha hay thương xót ! Lẽ thì con phải chịu đau 
đớn, khốn cực hơn nữa, nhưng Chúa chẳng để quá sức con; 
con xin dâng mọi sự cực khổ con đang chịu bây giờ, hiệp 
làm một với công nghiệp Chúa cho Danh Cha cả sáng, mà 
đền vì mọi tội lỗi con. 

Lạy Chúa là Cha con, xin chớ bỏ con, xin đoái thương đến 
con như Chúa đã đoái thương người kẻ trộm xưa, thật rất có 
phước cho con ! 

 

ĐẶT TƯỢNG CHỊU NẠN trên ngực bệnh nhân 

Ôi ! Lòng con đã vô ân bội nghĩa cùng Chúa quá nhiều, vậy 
bây giờ, con chẳng biết làm sao; một nài xin Chúa mở lượng 
nhân từ, thứ tha mọi tội lỗi cho con. Con quyết một lòng kính 
mến Chúa. Lạy Chúa là Cha nhân từ ! Xin chớ xét sự dại dột 
con đã làm, mà lấy lòng thương xót đoái xem linh hồn con. 

Lạy Đức Nữ trọn đời đồng trinh, là Mẹ cực khoan cực nhân, 
xin Mẹ bênh vực kẻ có tội, xin cứu lấy con trong giờ túng 
ngặt này. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con 
trong giờ lâm tử. Amen. 

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng cầm quyền, xét đoán mọi loài ! 
Nếu Chúa lấy phép công thẳng mà xét tội con, thì lẽ nào con 
dám đứng trước mặt Chúa! Vì những kẻ nhân đức còn khó 
rỗi, huống con là kẻ tội lỗi, toan đường nào cho khỏi mặt 
Chúa – là Đấng xét đoán –; song Chúa là Đấng Cứu chuộc 
con, con chẳng dám gọi là con Chúa, nhưng Chúa đã sinh ra 
con, lại Chúa đã phán: Hễ ai bỏ đàng tội lỗi mà trở lại cùng 
Chúa, Chúa liền bỏ quên tội lỗi nó đã phạm. Vậy xin Chúa chớ 
bỏ con, vì lòng con đau đớn và ghéi trên hết mọi sự ghét. 

Lạy Chúa, vì lòng lành vô cùng, hay thương kẻ có tội, thật 
con đã lỗi nghịch cùng Chúa, nên con cáo mình xưng tội ra 
trước mặt Chúa, con chẳng dám chữa mình, vì tội lỗi con 
chẳng kín trước mặt Chúa. Con hết lòng ăn năn, con quyết 
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lòng kính mến Chúa hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn và 
hết mọi sự; con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Lạy Đức 
Chúa Giêsu hay thương xót, xin hãy tha tội cho con, hãy cứu 
lấy linh hồn con ! Amen. 

 

KINH CẦU CHẾT LÀNH 

Lạy Đức Chúa Giêsu, là Cha rất nhân lành hay thương xót vô 
cùng, nay con hết lòng khiêm nhường, đau đớn, ăn năn, sấp 
mình xuống trước mặt Chúa. Con nguyện phó thác linh hồn 
cùng việc thân hậu con cho Chúa. 

- Khi chân con chẳng còn trở trăn, máy động, ấy tin báo con 
rằng: Đàng đi dưới thế cũng đã hết cho con rồi. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi mắt con đã lu mờ, lờ lệt, vì sự chết đã gần đến cùng 
con, khi ấy thảm sầu ngó nghé nhìn bên Chúa. 
-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi môi con đã héo hon, run rẩy, còn một lần sau hết 
gượng kêu Tên Cực Trọng Chúa con. 
-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi má con bầm tím, tái xanh, thì làm cho ai nấy ở chung 
quanh ngậm ngùi, thảm thương con, cùng đem lòng kinh hãi. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi tóc con mồ hôi đầm ướt, dựng đứng trên đầu, là báo 
tin lâm chung cùng tận hầu đến cho con. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi tai con đã gần đóng lại, tự xua những lời phàm thế, sẽ 
mở ra mà vâng nghe tiếng Chúa kết án về phận sự riêng 
con, cho đến đời đời chẳng hề thay đổi. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi lòng con yếu đuối, thon von, rũ liệt sẽ mắc phải những sự 
trái quái, thường hóa sanh bởi sự chết, cùng tiêu hao, mòn 
mỏi, vì đã gắng sức chống trả kẻ nghịch thù cùng phần rỗi. 
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-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi lần sau hết nước mắt chảy ra, là dấu con đã hòng tàn 
bại. Lạy Chúa, xin nhận lấy nước mắt ấy như của lễ con 
dâng mà đền vì mọi tội lỗi con, hầu con được chết trong cơn 
thống hối, đến giờ rất nên kinh hãi. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
hàng tới xung quanh con, sẽ thức tỉnh, ảo não thương giúp 
con mà cầu nguyện cùng Chúa. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi con chẳng còn được dùng ngũ quan, và hết hưởng phù 
vân thế tục. Khi linh hồn con dọn ra khỏi xác, sự khốn cực 
sau hết rất nên cực lực là thế nào. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi con tắt thở hơi sau hết, sẽ ép linh hồn lìa bỏ xác con, 
xin Chúa hãy chịu lấy linh hồn con, như dấu lòng con nóng 
nảy, bức tức đến cùng Chúa. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Khi linh hồn trút ra khỏi nơi môi miệng con, sẽ từ giã thế 
gian muôn kiếp, và để xác con mét meo, lạnh lẽo mà thôi, 
ấy là hết đời. Xin Chúa nhận lấy thân hèn hạ, tồi bại này, 
như dấu con vâng kính phép uy nghi Chúa. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
- Sau hết, khi linh hồn con phải tỏ mình ra trước tòa Chúa, 
và lần đầu sẽ xem thấy sự sáng, uy nghiêm của Chúa, xin 
Chúa chớ xua đuổi con ra khỏi mắt Chúa, nhưng xin Chúa 
cứu lấy con cho được hiệp làm một cùng Chúa, mà ngợi 
khen lòng nhân từ Chúa chẳng hay cùng, chẳng hay hết. 

-Đ: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin thương xót (…) 
Lạy Chúa, Chúa đã đoán phạt loài người phải chết, song 
Chúa đã ẩn dật ngày giờ ấy. Xin Chúa ban cho con được giữ 
nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời, hầu như con lìa khỏi thế, 
được chết trong sự kính mến Chúa. Con dám xin ơn ấy, vì 
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công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô, là Đấng hằng sống, hằng 
trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 
chẳng cùng. Amen. 

 

Hát: Ngợi ca Lòng Thương Xót (trang 86) 
 
LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
  
Khi các con đọc chuỗi hạt này (Chuỗi Kinh Lòng Chúa 
Thương Xót) cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như 
quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Các Linh 
mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho tội nhân, đó là hi vọng 
cuối cùng của họ. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, 
nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha 
thương xót. (NK.687). Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận 
được bất cứ ơn gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn 
Cha" (NK.1731). 

(đọc chuỗi LTX Chúa trang 40) 
 

LỜI NGUYỆN TRƯỚC KHI PHÓ LINH HỒN 

 

Lạy Chúa! Chúng con phó thác tôi tớ Chúa là (…) cho Chúa 
và lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian, chúng con 
cầu xin Chúa: vì (…) mà Chúa đã thương xuống trần gian, 
thì xin lấy lòng từ bi đón nhận (…) vào hưởng niềm hân 
hoan trong nước Chúa. Dẫu (…) đã có nhiều thiếu sót trong 
cuộc sống, nhưng không chối bỏ mà vẫn tin vào Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vẫn trung thành tôn thờ 
Thiên Chúa, là Đấng tác tạo muôn loài. 

 

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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KINH TIN KÍNH 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng 
nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là Con Một Đức 
Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa 
Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng 
trinh, chịu nạn thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng 
đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ 
tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự 
bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời 
lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa 
Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, 
các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài 
người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

 

TRƯỚC KHI PHÓ LINH HỒN 

Một người cầm cây Thánh Giá trừ tà có gắn mề đay của 
Thánh Bê-nê-đi-tô cho bệnh nhân hôn, rồi đọc các lời 
nguyện sau đây : 

(…) khao khát Chúa hiện diện với (…) trong giờ lâm tử, để 
(…) được che chở bởi quyền năng và sự hiện diện của Chúa 
qua biểu tượng này. 

Bình an 

Thập giá của cha thánh Bê-nê-đi-tô. 

Nguyện xin Thánh Giá là ánh sáng cho đời (…). 

Xin đừng để (…) bị ma quỉ điều khiển và ma quỷ chiếm đoạt (…).  

Nhân danh Chúa Giêsu, các tà thần và ma quỷ hãy tránh xa 
khỏi (…) giờ phút này. 

Lạy Chúa Giêsu, (…) tuyên xưng, (…) hoàn toàn thuộc về 
Chúa, Đấng Cứu Độ của (…). 
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NGHI THỨC PHÓ LINH HỒN 

Giêsu, Giêsu, Giêsu, Maria, Giuse, con phó linh hồn (…) ở 
tay Chúa.  

Xin Đức Chúa Giêsu chịu lấy linh hồn (…).  

Rất Thánh Đức Bà Maria cầu nguyện cho linh hồn (…).  

Rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, cùng là 
Mẹ rất nhân lành, cứu lấy linh hồn (…) cho khỏi tay ma quỷ, 
cùng chịu lấy linh hồn (…) đang khi sinh thì này. 
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NGHI THỨC TIỄN BIỆT SAU KHI TẮT THỞ 

Chủ sự : Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con xin 
phó thác (…) vừa mới lìa trần. Từ nay, (…) không còn lui tới, 
ăn nói với chúng con nữa, nhưng được sống gần Chúa hơn. 
Trong khi còn sinh hoạt tại thế, vì yếu đuối, (…) có xúc 
phạm tới Chúa cách nào, thì xin Chúa tốt lành vô cùng thứ 
tha cho (…), nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

CS: Cái chết làm cho chúng con đau buồn, hướng về với 
Thiên Chúa, chúng con ngậm ngùi, chưa biết cầu nguyện 
thế nào; nhưng noi gương Đấng Cứu Thế đã khóc thương 
Lazarô, đã xúc động trước đám tang của con một bà quả 
phụ thành Na-in, đã khẩn nguyện với Chúa Cha trong vườn 
Ghết-sê-ma-ni, chúng con dám nguyện rằng: 

Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha… 
 

CS: (…) đã từ biệt chúng con, Chúa biết chúng con đang 
thương tiếc ngần nào, xin Chúa củng cố đức tin chúng con 
trong cơn thử thách này. 

Cộng đoàn: Xin giúp chúng con chấp nhận cơn thử thách này. 

CS: Nguyện cầu cho (…) được ơn bình an trọn vẹn nơi Chúa. 
Nhân danh Đức Giêsu Cứu Thế, xin cho (…) được hưởng 
nhờ các ân xá. 

Cđ: Trong tình yêu Chúa, xin dung thứ cho (…). 

CS: Chớ gì (…) sớm được chia sẻ hạnh phúc trường sinh của 
các bạn hữu Chúa. 

Cđ: Xin ban cho (…) hạnh phúc trường sinh Chúa đã hứa. 

CS: Nguyện xin Chúa Kitô đón nhận (…) vào đoàn ngũ các 
tôi trung của Người. 

Cđ: Với ông bà tổ tiên đang hưởng hạnh phúc nơi Chúa. 

CS: Bên chân thánh giá, Mẹ Chúa đầy đau thương. Giờ đây, 
chúng con đang đứng gần người thương yêu vừa mới mất, 
xin Mẹ giúp chúng con can đảm vâng ý Chúa mọi đàng. 
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Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ. Mẹ thông ơn Chúa, 
xin chữa chúng con khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mắt 
thương xem trong giờ lâm tử. Amen. 

CS: Chúng ta cùng cầu nguyện. 

Cđ: Lạy Chúa, đời sống chúng con ngắn ngủi và mỏng giòn 
lắm, cái chết của (…) nhắc chúng con hiểu rõ điều đó. Còn 
Chúa, Chúa hằng sống, hằng tồn tại luôn mãi, và lòng yêu 
thương của Chúa mạnh hơn thần chết. Chúng con gởi gắm 
(…) nơi tình yêu Chúa. Xin Chúa cho (…) được chia sẻ gia 
nghiệp mà Chúa đã sắm sẵn từ trước muôn đời.  

Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

CS: Với tất cả lòng tin tưởng, chúng con dám xin Chúa cho 
(…), mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian, được sống gần Chúa, 
được hưởng niềm vui của Chúa trong ánh sáng huy hoàng, 
và trong an bình của Đức Kitô. Chúng con cầu xin, nhờ Đức 
Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

CS: Chúng ta cùng cầu nguyện. 

Cđ: Lạy Chúa! Chúa đã sẵn sàng nhận lời kinh nguyện do 
lòng thành chúng con dâng lên, ngay cả những ước nguyện 
thầm lặng. Chúng con nài xin Chúa cho (…) vừa tắt thở 
được hưởng các ơn xá, mà Chúa dành cho những ai đặt 
niềm tin tưởng nơi Chúa, được sớm hưởng Thánh nhan 
Chúa, được chia sẻ hạnh phúc bất diệt trong ánh sáng và 
bình an muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 
Hát: CHÚA TỪ BI VÀ NHÂN HẬU (trang 86) 
 

Haleluia! Haleluia! Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự 
sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời”. Haleluia! 

- Đọc kinh Vực Sâu  
(trang 43) 
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NGHI THỨC TẨM LIỆM, NHẬP QUAN VÀ PHÁT TANG 
  
Nghi thức dành cho người vừa qua đời. 

Lưu ý: Các nghi thức này thường chỉ được cử hành trong 
phạm vi gia đình, nên chỉ cần trình bày và in ra một số ít 
bản, không cần để trong sách Nghi Lễ An Táng. 

1. DẪN NHẬP 

Chủ Sự: Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

Cộng Đoàn: Amen. 

Chủ Sự: Chúa ở cùng anh chị em. 

CĐ : Và ở cùng Cha. 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, 

Giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệm. 
Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho (…) mới qua đời. Xin 
Chúa ban thưởng cho (…) sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, 
được về quê vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin 
chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa 
ngõ tiến vào sự sống đời đời. 

Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống chỉ biến đổi 
chứ không bị tiêu tan. (…) đã được chịu phép Rửa, đã khởi 
sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. 
Chúng ta cầu nguyện cho T, hy vọng (…) được hưởng vinh 
quang Phục Sinh với Đức Kitô. 

 

2. THÁNH CA: Ngày về (trang 84) 
(Hay chọn một bài thánh ca trang 83) 
 

3. LỜI NGUYỆN 

Chủ Sự: Lạy Cha, xin thánh hóa người anh (chị) em chúng 
con đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã 
phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của 
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Cha. Xin cho người anh (chị) em chúng con được sống lại 
như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Cộng Đoàn: Amen. 

 

4. LỜI CHÚA 

Chủ Sự: Thưa anh chị em, 

Đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe Lời 
Chúa để đức Tin, đức Cậy và lòng Mến của chúng ta luôn 
luôn được nuôi dưỡng và củng cố. 

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu 
Roma. (Rm 6, 8-9) 

Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng 
sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Vì chúng ta 
biết rằng một khi Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, thì không 
bao giờ Người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với 
Người. Đó là lời Chúa. 

CĐ : Tạ ơn Chúa. 

 

5. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, 

Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp 
chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. 

Lạy Chúa, (…) là người thân thích đã lìa bỏ chúng con, xin 
cho linh hồn (…) được mau về với Chúa. 

CĐ : Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Chủ Sự: Xin cho những việc tốt mà (…) đã làm khi còn sống 
sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp 
tục. 

CĐ : Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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Chủ Sự: Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà (…) đã 
trót sai phạm vì yếu đuối. 

CĐ : Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Chủ Sự: Xin cho hình ảnh tốt đẹp của (…) luôn in sâu trong 
tâm hồn chúng con. 

CĐ : Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

Chủ Sự: Anh chị em thân mến, 

Trước cái chết của (…) đang làm cho chúng ta đau buồn, 
nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau 
chạy đến với Chúa Giêsu. Cùng với Người, chúng ta hãy 
thưa lên rằng: 

CĐ : (Đọc Kinh Lạy Cha). 

(Rảy Nước Thánh trên thi hài) 

 

Chủ Sự: Đức Mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử 
thách đau thương, nhất là khi Người đứng dưới chân Thánh 
giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ. Xin Mẹ nâng 
đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. 

CĐ : (Đọc Kinh Kính Mừng).  

 

Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện, 

Lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Con 
Một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá 
vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và 
quyền năng của Chúa mà xin cho người anh (chị) em tín hữu 
chúng con là (…) được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu 
Kitô, Đấng đánh bại thần chết, và xin cho (…) được tham dự 
vào đời sống phục sinh của Người đến muôn thưở muôn đời. 

CĐ : Amen 
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6. LÀM PHÉP QUAN TÀI 
 
Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện, 

Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là 
ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con 
lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên. Đó là ngôi nhà vĩnh 
cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra (2Cr. 5, 1). 

Lạy Cha xin thánh hóa 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 Cha.  

Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa 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 Giêsu Kitô Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

Chủ Sự: Rảy Nước Thánh trên quan tài. 

Trong lúc đó CĐ hát một bài chọn trong phần Thánh Ca. 

Sau đó những người có nhiệm vụ tẩm liệm, đến quan tài làm 
nhiệm vụ. 

  

7. NGHI THỨC ĐẶT CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ KỶ VẬT 

(Nếu có) 

Kính thưa Quí vị, Chúng tôi xin chân thành cảm nhận và trân 
trọng tình thương yêu quí giá Quí vị dành cho tang quyến 
trong Nghi Lễ Phát Tang hôm nay. Nghi Lễ đặc biệt của các 
(con/ cháu/ chắt) của (…) để tưởng nhớ công ơn dưỡng dục 
sinh thành của (Ông/Bà và Cha/Mẹ) mình và cầu nguyện, 
cùng tạ ơn Thiên Chúa đã che chở (…) trong suốt (60, 70, 
80….) năm hành trình về nhà Chúa. 
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Khi ra đi, (…) đã để lại bao thương tiếc cho gia đình. Đồng 
thời, (…) cũng để lại những gương mẫu sáng ngời trong 
cuộc sống đức tin. 

Qua các Bí Tích trong cuộc sống, qua việc siêng năng thực 
hành bác ái, qua các lời kinh nguyện hằng ngày. Các (con/ 
cháu/ chắt) đã cảm nhận được, đã học hỏi thật nhiều nơi T. 
Giờ đây, các (con/ cháu/ chắt) sẽ mang những kỷ vật mà 
(…) luôn gìn giữ trân quí hằng ngày lên với (…) như để biểu 
tượng cho lòng hiếu thảo muốn noi gương (Ông/Bà và 
Cha/Mẹ) mình sống Tin Mừng Chúa Kitô và đồng thời muốn 
tỏ lòng thành kính dâng (…) lên cùng Chúa. 

 

1. THÁNH GIÁ & CHUỖI MÂN CÔI: 

Xin mời người con là ..... mang đặt Thánh Giá và chuỗi Mân 
Côi trên áo quan. 

Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, linh hồn (…) đã được ghi dấu 
ấn Thánh Giá và (…) đã sống mạnh mẽ trong đức tin Công 
Giáo, tham dự vào việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, 
siêng năng lần hạt Mân Côi. 

Giờ đây, xin Chúa Kitô đón nhận (…) vào hàng ngũ các 
Thánh của Chúa trên Trời. Và xin Mẹ Maria che chở và là 
trạng sư bầu cử cho linh hồn (…) trước tòa Chúa. Amen. 

 

2. SÁCH KINH THÁNH: 

Mời người con...... mang đặt Cuốn Kinh Thánh lên áo quan. 

Khi còn sống, (…) đã đón nhận Tin Mừng của Đức Kitô. Giờ 
đây, xin Chúa Kitô tiếp nhận linh hồn (…) được vào Thiên 
Quốc để chính linh hồn (…) biết dùng lời hằng sống mà chúc 
tụng ngợi khen Chúa Cha trên trời. 

Và cuốn kinh các giờ Phụng Vụ (…) vẫn thường đọc theo 
luật của Hội (ví dụ: Dòng Ba Đa Minh hoặc Thủ Bản Đoàn 
Liên Minh Thánh Tâm hay Hội Các Bà Mẹ Công Giáo). 
Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của (ví dụ Thánh Phụ Đa 
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Minh, Trái Tim Chúa hoặc Thánh Nữ Monica) tiếp tục cho 
(…) được chúc tụng Chúa luôn mãi trên Nước Trời hằng 
sống. Amen. 
  
8. NGHI THỨC LÀM PHÉP XÁC 
 
Chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Chúa, xin Chúa làm + phép thi thể của (…) với nước 
thánh, nhắc nhở 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 đã 
cùng chịu mai táng với Ngài, để như Đức Kitô - nhờ vinh 
hiển 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 giống như vậy”. Trong ngày 
lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là (…) đã mặc lấy Đức 
Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày 
Đức Kitô đến. 

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

CĐ: Amen 

Chủ Sự: (Rẩy nước Thánh) 

  

9. NGHI THỨC LÀM PHÉP KHĂN TANG 

Chủ Sự: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa. 

CĐ: Là Đấng tạo thành trời đất. 

Chủ Sự: Chúng ta cùng cầu nguyện:  

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của 
Chúa, Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông, 
có bà, có cha, có mẹ, và có người thân trong gia đình, để 
con người được sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình 
thương ấm cúng của gia đình. 
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Vì thế, Chúa dậy chúng con phải thảo hiếu với cha mẹ và 
biết ơn các bậc tổ tiên khi các Ngài còn sinh tiền, cũng như 
khi các Ngài khuất núi. Chúa cũng dậy chúng con phải tưởng 
nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. 

Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + và 
thánh hóa những chiếc khăn tang này, mà (con cháu) và gia 
đình của linh hồn (…) sẽ mang trên đầu, làm dấu hiệu cho 
đạo hiếu thảo và lòng thương nhớ đến linh hồn T 

Xin cho (con cháu) và gia đình của linh hồn (…) khi mang 
khăn tang này, được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người 
quá cố và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại 
gia đình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cộng Đồng: Amen. 

 

10. KẾT THÚC 

Chủ Sự: Lạy Cha, Cha đã gọi (…) ra khỏi thế gian này trở 
về với Cha. Xin cho người con Cha đây - ngay từ giờ phút 
này - được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha 
chọn, chờ đợi ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 
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ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN & VIẾNG XÁC 

1. LÀM DẤU 

2. KINH ĂN NĂN TỘI 

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa 
đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết 
vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, 
thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết 
mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ 
lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 

3. HÁT (Chọn một trong những bài hát trong phần 
Thánh Ca). (trang 83) 
 
4. LẦN CHUỖI MÂN CÔI HAY CHUỖI LÒNG THƯƠNG 
XÓT CHÚA 
  

Năm Sự Mừng 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin 
cho được sống lại thật về phần linh hồn. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho 
được ái mộ những sự trên trời. 

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy 
xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta 
hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên 
trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng 
Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng. 

Năm Sự Thương 

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi 
máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy 
xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. 
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Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta 
hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta 
hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa. 

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh 
Giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. 

 
LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
  
Khi các con đọc chuỗi hạt này (Chuỗi Kinh Lòng Chúa 
Thương Xót) cho kẻ sắp chết, Cha sẽ đứng đó, không như 
quan toà công thẳng, nhưng như Chúa Thương xót. Các Linh 
mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho tội nhân, đó là hi vọng 
cuối cùng của họ. Dù tội nhân hết sức chai đá cứng lòng, 
nếu nó chịu đọc chuỗi hạt này một lần, nó sẽ được Cha 
thương xót. (NK.687). 
  
Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ ơn gì, miễn 
là điều các con xin hợp với ý muốn Cha" (NK.1731). 
 
Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin 
Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau: 
- Mỗi hạt lớn đọc: 
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha, Mình, Máu, Linh hồn và 
Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 
- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc: 
Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha 
thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. 
Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây: 
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin 
thương xót linh hồn (…) và toàn thế giới. (3 lần). 
Câu Kết:  
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch 
Lòng Thương Xót, linh hồn (…) trông cậy ở nơi Ngài (3 lần). 
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KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
 
Lạy CHA, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con 
chạy đến van xin lòng thương xót của CHA, mặc dù tội lỗi con 
to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào Lòng 
Thương Xót của CHA – bởi vì Chúa là Đấng xót thương, từ xưa 
tới nay, con chưa từng nghe có người nào tín thác vào CHA mà 
bị thất vọng. 
 
Lạy CHA từ bi, chỉ mình CHA mới phán xét con. CHA không 
bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương 
Xót của CHA, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc 
dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, Con Cha, 
đã bảo đảm với con rằng : “ Thà rằng trời đất này có biến ra 
không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn 
tín thác “ 
 
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, 
Chúa là thiên đàng. Là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong 
những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại, 
Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả 
của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng 
con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành 
những đau đớn của chúng con. Amen. 
 
5. HÁT: Chúa Nhân Từ (trang 87) 
(Hay chọn một bài thánh ca trang 83) 
  
6. ĐỌC LỜI CHÚA I 
Chọn một trong các bài trong mục Các Bài Đọc I.  
(trang 63) 
 
7. ĐÁP CA 
Chọn một trong các bài đáp ca. (trang 67) 
 

8. Lời nguyện giáo dân: 
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- Lạy Chúa, xin cho linh hồn X, người thân yêu của chúng 
con, được hưởng phúc Thiên Đàng như lời của Chúa Kitô đã 
hứa. Chúng con cầu xin Chúa. 

Cộng Đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
- Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là 
Lazarô chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu 
của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
- Lạy Chúa, Chúa đã cho Giuse được ghi ấn tín trong nước 
rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn X được vào sổ các 
Thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
- Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tiếc tôi tớ Chúa, là 
linh hồn X đã qua đời, mà tha các hình phạt do các hành vi 
của X khi còn sống. Khi ở dưới trần, đức tin chân thật đã liên 
kết X với cộng đồng dân Chúa, thì trên Trời, xin Chúa cũng 
cho linh hồn X hợp với hàng ngũ các Thiên Thần và các 
Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
9. PHÚC ÂM; Chọn một trong các bài trong mục Các Bài 
Phúc Âm. (trang 75) 
  
10. KINH CẦU XIN 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba 
mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh 
hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân 
lành vô cùng, tha hình phạt cho linh hồn X đã cầu nguyện 
hôm nay, hoặc còn bị giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa 
tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là 
Nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu 
chết vì chúng con. Amen. 
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11. KINH VỰC SÂU 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy 
nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu 
Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, 
cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, Linh hồn 
con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân 
Đức Chúa Trời hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân 
lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân 
người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn (...) được nghỉ 
ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy 
linh hồn (...) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen. 

- Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: Bay hãy 
xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, 
thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa nghe lời 
con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà cha mẹ bạn hữu 
con, xin Chúa mở cửa cho các linh hồn ấy vào, xin cho các 
linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. 

 

12. KINH CÁM ƠN 

 Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, 
chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra 
con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng 
che chở con. Lại cho Ngôi Hai xuống thế là người chuộc tội 
chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo 
Thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội 
Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày (đêm) hôm nay 
được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn 
tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng, cảm 
ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các 
Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
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13. 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. 
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
14. BA CÂU LẠY 
Xướng: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. 
Đáp: Thương xót chúng con. 
Xướng: Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà 
Maria. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
Xướng: Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà 
Maria trọn đời đồng trinh. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
Xướng: Các Thánh Tử vì Đạo Nước Việt Nam. 
Đáp: Cầu cho chúng con. 
 

15. Hát: Xin Mẹ An Ủi (trang 93) 
16. PHÂN ƯU, CẢM TẠ VÀ VIẾNG XÁC 

Ghi chú: Khi khách phân ưu xong, tang gia đứng lên cúi 
đầu tạ ơn. Khi khách lên viếng xác, nếu có đốt nhang trước 
di ảnh, thì một người trong gia đình tang quyến đứng đốt 
nhang và đưa cho khách. 
 

========= 

KINH CẦU CHỊU NẠN 

Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần) 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (2 lần) 
Xin Chúa thương xót chúng con (2 lần) 
Xin Chúa Kitô nghe cho chúng con  
Chúa Kitô nhậm lời chúng con 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 
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Đáp: Thương xót linh hồn (...) 
(Những câu sau tiếp tục đáp như vậy) 
 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 
+ Chúa Giêsu thương hết người thế. 
+ Chúa Giêsu xuống thế làm người. 
+ Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ. 
+ Chúa Giêsu ba năm giảng dạy Nước Giudêu. 
+ Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn. 
+ Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại. 
+ Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mọi cho quân dữ bắt. 
+ Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát. 
+ Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra. 
+ Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ. 
+ Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn 
chúng con. 
+ Chúa Giêsu vào vườn Giệt-si-ma-ni mà nguyện cùng Đức 
Chúa Cha. 
+ Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế. 
+ Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.  
+ Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó. 
+ Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình. 
+ Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết. 
+ Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần. 
+ Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc. 
+ Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ. 
+ Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian. 
+ Chúa Giêsu Thầy Cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết. 
+ Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn. 
+ Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét. 
+ Chúa Giêsu Philatô nộp cho Vua Êrôđê. 
+ Chúa Giêsu Êrôđê chê rằng dại dột. 
+ Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. 
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+ Chúa Giêsu chịu đánh đòn nát hết cả và mình. 
+ Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thấu vào đầu. 
+ Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ. 
+ Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương. 
+ Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đinh vác Thánh Giá. 
+ Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết. 
+ Chúa Giêsu chịu vác Thánh Giá nặng lắm. 
+ Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá. 
+ Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ. 
+ Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha cho tha tội cho kẻ làm khốn mình. 
+ Chúa Giêsu chịu hết các quan lấy quần áo chia nhau. 
+ Chúa Giêsu còn trên Thánh Giá chịu thiên hạ nhạo cười. 
+ Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đinh cùng. 
+ Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho Ông Thánh Gioan. 
+ Chúa Giêsu phó Ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ. 
+ Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ. 
+ Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha. 
+ Chúa Giêsu phán rằng khát nước. 
+ Chúa Giêsu phán rằng đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội 
cho thiên hạ. 
+ Chúa Giêsu rằng con phó thác linh hồn ở tay Đức Chúa Cha. 
+ Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra. 
+ Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. 
+ Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh. 
+ Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm. 
+ Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời. 
+ Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra. 
+ Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá. 
+ Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên. 
+ Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ. 
+ Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm dấu mình. 
+ Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh. 
+ Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo. 
+ Chúa Giêsu trước mắt thiên hạ lên trời. 
+ Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét. 
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- Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
 Đáp: Tha tội cho linh hồn (...) 
- Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
 Đáp: Nghe cho chúng con. 
- Kẻo gặp sự tai sự dữ. 
 Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn (...). 
 (Những câu sau tiếp tục đáp như trên) 
Kẻo mất nghĩa Đức Chúa Giêsu. 
Kẻo phạm tội nghe ma quỹ cám dỗ. 
Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho. 
 - Chúng con là kẻ có tội. 
Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn (...). 
 - Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn chừa mọi sự dữ. 
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe cho linh hồn (...). 
 (Những câu sau tiếp tục đáp như trên) 
Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự. 
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con. 
Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên. 
Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh. 
Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma qủy. 
Chúa Giêsu cho linh hồn ... được phần phúc ở trên trời. 
 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Đáp: Chúa Giêsu tha tội cho linh hồn ... 
 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Đáp: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con. 
 - Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn ... 

 

LỜI NGUYỆN: 

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực 
cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó 
Đức Chúa Giêsu đã chịu ba mươi ba năm vì chúng con thì 
trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức 
Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn 
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chịu chết, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác, 
như thương Chúa sinh nên muôn vật. Phương chi chúng con 
mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã 
chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương 
dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội 
lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng 
con. Cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng 
đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức 
Chúa Giêsu mà tích năm dấu Thánh ở trong lòng chúng con. 
Lạy Dấu Thánh chân tả, lạy Dấu Thánh chân hữu, lạy Dấu 
Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh 
nương long Đức Chúa Giêsu. Amen. 
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SÁCH THÁNH LỄ AN TÁNG 

Nếu người quá cố là giáo dân, thì đặt họ quay mặt về phía 
bàn thờ, còn đối với thừa tác viên có chức thánh, thì đặt 
quay mặt về phía giáo dân. 

Trên quan tài, có thể đặt một quyển Thánh Kinh, phủ áo lễ 
và dây stola cho người có chức thánh, phủ áo choàng đen 
cho tu sĩ. Đặt cây nến Phục sinh ở phía đầu quan tài. 
 
NGHI THỨC DI QUAN VÀO NHÀ THỜ  
 
Mở đầu tại nhà tang 
 
 Linh mục mặc lễ phục tím, giúp lễ cầm sẵn bình nước phép, 
ba người giúp lễ cầm thánh giá và nến cao. 
Lm: Nhân danh Cha và Con † và Thánh Thần. 
Cđ:  Amen. 
Lm: Chúa ở cùng anh chị em. 
Cđ:  Và ở cùng Cha. 
 
Lm: Anh chị em thân mến, 
Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong 
đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người 
có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng 
ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống 
thân xác sáng láng của Người. 
 
Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các 
thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc 
sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng 
ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân 
yêu mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả 
chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh 
quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. 
Linh mục rảy nước thánh trên linh cữu. 
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Thánh ca: chọn 1 bài thích hợp (trang 83) 
 
Lời nguyện: 
Lm: Chúa ở cùng anh chị em.  
Cđ:  Và ở cùng Cha. 
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.  
Lạy Chúa, xin Chúa đoái nghe lời chúng con tha thiết khẩn 
cầu lòng thương xót Chúa, ban cho linh hồn tôi tớ Chúa là T. 
mà Chúa đã truyền rời khỏi thế gian này, được vào chốn 
bình an và sáng láng, cùng đồng hưởng hạnh phúc với các 
thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa 
chúng con. 
Cđ: Amen. 
 
Rước Linh Cửu vào nhà thờ 
Thánh giá và nến cao đi đầu, cộng đoàn theo sau. Hai người 
giúp lễ và linh mục chủ sự đi trước linh cữu. Tang quyến đi 
sau linh cữu. Trong khi di quan, cộng đoàn hát các thánh 
vịnh hay những bài hát thích hợp. 
Thánh ca: chọn 1 bài thích hợp (trang 83) 

 

A- Tiếp Ðón Quan Tài ở Cuối Nhà Thờ 

 1. HÁT CA NHẬP LỄ 

Nếu có đồng tế thì các linh mục bước ra cung thánh ngay 
khi linh cữu đã đặt nằm xong tại nhà thờ. 

2. NGHI THỨC ĐẦU LỄ 

a/ Khi có linh mục đi theo linh cữu từ nhà tang đến nhà thờ 
thì bỏ nghi thức đầu lễ: không đọc kinh Cáo mình và kinh 
Thương xót. 

b/ Nếu không có linh mục cử hành nghi thức tại nhà tang, 
thì chủ tế và các đồng tế ra đón linh cữu tại cửa nhà thờ, rồi 
cử hành nghi thức tiếp đón như sau: 

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em. 
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Cđ: Và ở cùng Cha. 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong 
đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người 
có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng 
ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống 
thân xác sáng láng của Người. 

Xin Chúa nhận người anh (chị) em chúng ta vào số các 
thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc 
sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng 
ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân 
yêu mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả 
chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh 
quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. 

Linh mục rảy nước thánh trên linh cữu. Sau đó ca 
đoàn hát ca nhập lễ. 

 

B. Thánh Lễ 

Lời nguyện nhập lễ: (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, OBACE T... là người tín hữu Chúa và là người anh (chị 
em) của chúng con đã cùng an giấc với Ðức Giêsu , Con Một 
Chúa. Nhưng chúng con biết rằng, Chúa đã cho Ðức Giêsu 
sống lại, Chúa cũng sẽ cho OBACE được cùng sống lại với 
Người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho OBACE 
được chia sẻ vinh quang với Ðấng 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. 

Lời nguyện nhập lễ: (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 
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chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn 
trông cậy vững vàng: Chính Ðức Giêsu sẽ cho người con cái 
Chúa là OBACE T... được Phục Sinh vinh hiển. Chúng con 
cầu xin... Amen. 

Bài đọc I (có thể chọn bài khác trang  63)  
(Rm 6:3-9) "Chúng ta phải sống đời sống mới" 

Bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. 

Anh chị em thân mến: "Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa 
trong Ðức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép Rửa trong sự chết 
của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, 
bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức 
Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, 
thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu 
chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, 
giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp 
nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết 
điều này: con người cũ của chúng ta đã chịu đóng đinh khổ 
giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn 
làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giả 
thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, 
chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết 
rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết 
nữa, sự chết không còn làm chủ Người được nữa". 

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp ca (Ps 22:1-6) (có thể chọn đáp ca khác trang 67) 
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. 
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ 
xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ 
ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Người lo bồi dưỡng. 

2. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì 
uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo 
mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Người 
đó là điều an ủi lòng tôi. 
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3. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ 
đối phương. Ðầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi 
đầy tràn chan chứa. 

 

Bài đọc II (Không cần, nếu đọc có thể chọn bài khác trang 72)  
 

Alleluia (2 Tim 2:11-12) 

Alleluia, Alleluia-Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì 
chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu 
đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Alleluia. 

Phúc Âm (Ga 11:12-27) (có thể chọn 1 khác trang 75) 
Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan.  

Khi ấy Matta thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, nếu 
Thầy có mặt ở đây, thì em con đã không chết. Tuy nhiên, 
ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì Thiên Chúa, Thiên 
Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ 
sống lại". Matta lại thưa: "Con biết, ngày tận thế khi kẻ chết 
sống lại, thì em con sẽ sống lại". 

Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, 
dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, 
sẽ không chết đời đời. Con có tin điều đó không?". Matta 
thưa: "Thưa thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian". 

Ðó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu nguyện 
cho OBACE T. được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, OBACE 
đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, 
thì giờ đây, xin Chúa cho OBACE được thấy rằng Người cũng 
là Vị Thẩm Phán khoan dung. Người hằng sống và hiển trị 
muôn đời. 
Amen. 
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Lời nguyện tiến lễ: (Trong mùa Phục Sinh) 

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho 
người con của Chúa là OBACE T. mới qua đời được vào 
chung hưởng vinh quang với Con Một Chúa, Ðấng đã dùng 
bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một. Người hằng 
sống và hiển trị muôn đời. 

Amen. 

Kinh tiền tụng: 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng 
hữu, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính 
đáng công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con. Nhờ Ðức 
Kitô, Chúa chúng con. 

Nơi Người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên 
chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải 
chết, cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa phúc trường sinh bất diệt 
sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi 
chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt 
tiêu tan, thì họ lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cìng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, 
các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên 
Quốc, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang 
Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh... 

Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh) 
Lạy Chúa, Ðức Giêsu Con Chúa đã để lại cho chúng con bí 
tích Thánh Thể làm lương thực đi đường giúp chúng con đủ 
sức tiến về nhà Chúa, ước chi nhờ bí tích này, người anh 
(chị) em tín hữu của chúng con là T. được vào Nước Chúa 
dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin... 
Amen. 
 
Lời Nguyện Hiệp Lễ: (Trong mùa Phục Sinh) 
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu 
cho người con Chúa là OBACE T. mới qua đời. Xin thương 
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đón nhận OBACE vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và 
bình an. Chúng con cầu xin... Amen. 
 
NGHI THỨC PHÓ DÂNG VÀ TỪ BIỆT (1) 

Sau lời cảm ơn (nếu có), linh mục chủ sự đi xuống đứng gần 
quan tài để cử hành Nghi thức phó dâng và từ biệt, cũng có 
thể dời Nghi thức này ra nơi nghĩa trang. Thánh giá và hai 
nến cao đứng ở đầu quan tài. Bốn người giúp lễ đứng hai 
bên linh mục, cầm bình nước thánh và bình hương lửa. 

Trước khi cử hành nghi thức, ca đoàn hát một bài về mầu 
nhiệm Phục Sinh 

 

C. Tiễn đưa (sau Thánh lễ) 

 Chủ tế: Anh chị em thân mến: người thân yêu của chúng 
ta đã về an nghỉ trong bình an của Ðức Kitô. Với niềm tin và 
hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu 
nguyện, phó thác người thân yêu này vào lòng từ ái của 
Chúa chúng ta. 

Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa Tội, 
và đã được nuôi dưỡng qua Bàn Tiệc Thánh của Chúa. Xin 
Chúa nhận người thân này vào Bàn Tiệc con cái Người trong 
nước trời cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng gia 
nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. 

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta 
nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân 
yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì chúng ta 
được gặp Ðức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì 
Ngài là sự sống của chúng ta. 

 Ðáp ca: 

Chủ tế: Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. 
Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa. 

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên 
Chúa cao cả. 
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Chủ tế: Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với 
Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới chân tổ phụ 
Abraham. 

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên 
Chúa cao cả. 

Chủ tế: Lạy chúa, xin cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ muôn 
đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 

Mọi người: Xin đón nhận linh hồn…, mà dâng lên Thiên 
Chúa cao cả. 

 Kinh cầu: 

Chủ tế: Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người. 

Mọi người: Chúa chữa chúng con. (Và tiếp tục thưa như 
vậy sau mỗi câu). 
Chủ tế: 

- Vì Chúa xuống thế. 
- Vì Chúa sinh ra. 
- Vì Phép Rửa cùng Chay Thánh Ðức Chúa Giêsu. 
- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá. 
- Vì Ðức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác. 
- Vì Ðức Chúa Giêsu sống lại. 
- Vì Ðức Chúa Giêsu lên trời. 
- Vì Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 
- Vì Ðức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang. 
- Ðến ngày phán xét. 

Chủ tế rảy nước thánh và xông hương 

Chủ tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin 
phó dâng linh hồn... cho Chúa. Linh hồn này đã qua khỏi thế 
gian, xin cho được sống mãi hưởng vinh nhan Chúa. Nhờ lòng 
từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu 
đuối con người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Chủ tế đọc tiếp: Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này 
vào Thiên Quốc. Xin các thánh tử đạo đón tiếp vào thành 
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thánh, thành Giêrusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: "Ta là 
sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống muôn đời". 

 

D. Tại Ðất Thánh 

Làm phép mồ: 

Chủ tế: Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua 
việc Chúa nằm trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa vào 
các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa; và ngay 
cả thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ 
sẽ sống lại như Chúa. 

Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ 
này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống 
lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh 
sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trị 
muôn đời. Amen. 

Chủ tế rảy nước thánh và xông hương. 

Lời nguyện giáo dân: 

Chủ tế: Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng 
đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta có chết 
cũng sẽ được sống đời đời". 

Xướng: Lạy chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa 
là Lagiarô chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. 
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Xướng: Chúa nâng kẻ chết sống lại, xin ban cho người thân của 
chúng con sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Xướng: Chúa đã hứa phúc Thiên Ðàng cho người trộm lành 
thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm 
vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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Xướng: Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi 
phép Rửa Tội và được Sức Dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban 
cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. 
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Xướng: Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng 
bằng Mình và Máu Chúa. Xin ban cho được một chỗ nơi Bàn 
Tiệc trong nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Xướng: Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái 
chết của người thân chúng con. Xin cho niềm tin chúng con 
thành niềm an ủi, và cuộc sống muôn đời thành niềm hy 
vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. 

Ðáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

Mọi người đọc Kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên 
trời... 

 

Cầu nguyện cho những người có mặt: 

Chủ tế: Lạy chúa Giêsu, Ðấng cứu chuộc chúng con. Chúa 
đã tự hiến mình chịu chết, để mọi người được cứu rỗi, và 
vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con 
khẩn nguyện, mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và 
cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa là Ðấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con 
cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho 
những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu 
chúng con xa lìa Chúa nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa 
ban, được hưởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước 
Chúa. Chúa là Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. 

Lạy Chúa, xin cho linh hồn... được yên nghỉ muôn đời. Và 
cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. 
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Trong khi chôn: 

Chủ tế đọc: 

Chúa toàn nằng đã gọi người thân của chúng con từ cõi đời 
này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể người này lại bụi 
đất, nơi loài người đãđược tạo dựng. 

Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng 
con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết chúng con 
sống lại như Người trong vinh quang. 

Chúng con phó dâng người thân này cho Chúa. Xin Chúa 
tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. 
Chúng con cầu nguyện nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. 
Amen. 
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 NGHI THỨC HỎA TÁNG 

Làm dấu Thánh Giá 

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúng ta đến đây để cử 
hành nghi thức hoả táng (…) . Việc hỏa táng nhắc chúng ta 
nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người. Thiên Chúa 
dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về 
bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, 
đất mới. 

(Giữ thinh lặng trong giây phút) 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tạo 
dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi 
chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng 
ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác 
này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha chúc lành và 
thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân 
xác người thân của chúng con là (…) . Chúng con cầu xin, 
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Cộng Đoàn: Amen. 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô trong thư gửi 
tín hữu Do Thái (12:29) đã nhắc cho chúng ta biết: "Thiên 
Chúa là một ngọn lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được 
gặp Người qua bụi gai rực lửa. Người cũng hiện diện giữa 
dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc. Chính 
Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng 
ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần 
như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng mời gọi 
chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn 
thiêu. Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức 
hỏa táng hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những 
lời nguyện xin tha thiết, và đầy tin tưởng sau đây: 
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Đại diện tang quyến: 

1. Lạy Cha, Con một Cha là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa 
xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa 
ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên 
trong toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu 
xin Chúa. 

Cộng Đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hàiT , xin cho 
ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn 
chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho (…) được làm 
người và được làm con cái Cha. Chúng con tạ ơn Cha vì 
muôn ơn lành Cha đã ban cho người thân chúng con trong 
suốt cuộc đời, và bây giờ Cha lại gọi người này về với Cha. 
Xin Cha thương đón linh hồn X cùng với những việc lành 
cũng như mọi sự yếu đuối của người này trong cuộc sống 
làm người. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
4. Cũng như thân xác của (…) sắp thành những hạt bụi mất 
hút trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người chúng con cũng 
biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh 
chị em. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
5. Xin cho thân nhân của (…) nhận được mọi ơn lành của 
Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an 
ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa. 

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 

Chủ sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời 
cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. 
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(Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi Chủ sự rẩy nước 
thánh và xông hương) 

  

Lời Nguyện Kết thúc 

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, giờ đây 
chúng con phó dâng linh hồn (…) cho tình thương của Cha, 
và chúng con hỏa táng (…) như của lễ toàn thiêu dâng lên 
Cha. Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu của gia 
đình và cộng đoàn chúng con, được kết hiệp với Chúa Giêsu 
trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. Xin cho đời sống 
chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như 
hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho (…) 
và mọi người đã chết trong ân tình Cha, được vào hưởng 
vinh quang Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng con. 

CĐ: Amen. 

Chủ sự: Lạy Cha, xin cho linh hồn X được nghỉ yên muôn đời. 

CĐ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. 

 

Có thể tùy nghi hát một bài Thánh Ca (trang 83). và 
giải tán. 
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CÁC BÀI ĐỌC, ĐÁP CA, PHÚC ÂM, LỜI NGUYỆN CHO TANG LỄ 

Bản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Việt Nam 

I- BÀI ĐỌC I - Chọn một trong những bài sau đây: 

1- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Gióp (G 19:1,23-27) 

Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: Ôi, những lời tôi nói đây, 
phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có 
người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến 
muôn đời! Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau 
cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị 
tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên 
Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Ðấng mắt tôi 
nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết 
mong chờ. 

2- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Gióp (G 14:1-3,10-
15) 

Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo 
chồng chất. Tựa đoá hoa mới nở đã tàn, con người qua 
mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ, thế mà Ngài lại để mắt 
nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài. Còn con người chết 
là nằm bất động, sẽ ở đâu khi tắt thở rồi? Nước biển có thể 
biến mất, sông ngòi có thể cạn khô, cũng thế, con người 
nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa. 

Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức giấc, 
không tỉnh dậy, không hết ngủ say. Ôi, giả như Ngài giấu con 
trong âm phủ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận Ngài nguôi, 
cho con một thời hạn, rồi lại nhớ đến con? - vì đã chết rồi, 
làm sao con người sống lại được? Trong suốt cả thời gian khổ 
dịch con vẫn cứ đợi chờ, cho tới khi Ngài nâng con dậy. Bấy 
giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa. Bởi vì Ngài những khát khao 
mòn mỏi nhìn thấy công trình do tay Ngài làm nên. 
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3- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Đanien 
(Đn 12:1-3) 

"Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, 
là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Ðó sẽ là thời ngặt 
nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. 
Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai 
được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. "Trong số 
những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: 
người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục 
và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời 
rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ 
chiếu sáng muôn đời như những vì sao. 

4- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 3:1-
6,9) 

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng 
cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã 
chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô 
phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 
nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. 

Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa 
chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy 
đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên 
Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. 
Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy 
vào Người, sẽ am tường sự thật ; những ai trung thành, sẽ 
được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban 
ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

5- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 3:1-
6,9) 

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng 
cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã 
chết rồi ; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô 
phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, 
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nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng 
họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được 
trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ 
được hưởng ân huệ lớn lao. 

Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng 
với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng 
trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai 
trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ; những ai trung 
thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì 
Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. 

6- Bài đọc 1: 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 
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. 
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7- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (Kn 5:15-
16) 

Người công chính sẽ sống muôn đời. Họ sẽ được Ðức Chúa 
ân thưởng và được Ðấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. 
Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang 

dành cho bậc vương giả, và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ 
bàn tay Ðức Chúa. Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ và 
cánh tay Người như khiên thuẫn chở che. 

8- Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách Samuen quyển thứ 
nhất (1 Sm 2:1-2,6-8) 

Bà An-na cầu nguyện và nói: "Tâm hồn con hoan hỷ vì Ðức 
Chúa, nhờ Ðức Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở 
miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được 
Ngài cứu độ. Chẳng có Ðấng thánh nào như Ðức Chúa, 
chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Ðá nào như 
Thiên Chúa chúng ta. Ðức Chúa là Ðấng cầm quyền sinh tử, 
đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Ðức Chúa bắt phải nghèo 
và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên 
cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo 
túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, 

đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm 
sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của Ðức Chúa, 
Người đặt cả hoàn vũ lên trên. 

9- Bài đọc 1: 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 
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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." 
  
10- Bài đọc 1: 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. 

 

II- ĐÁP CA - Chọn một trong những bài sau đây: 

1- Đáp Ca: (Tv 22:1-6) Lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng 
bỏ con sao? 

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! 

Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng 
chẳng yên. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Ít-
ra-en là Ngài. 

Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì, van 
nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. 

2- Đáp Ca: (Tv 23:1-6) Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng 
thiếu thốn gì. 
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Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 
đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi 
tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi 
trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. 

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có 
Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. 

Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn 
chan chứa. 

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc 
đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm 
dài triền miên. 

3- Đáp Ca: (Tv 26:1,4,7-12) Xin giải thoát và xót 
thương con, lạy Chúa 

Lạy Chúa, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn. Con tin 
tưởng vào Chúa, không do dự. Con không ngồi chung với 
quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, để hát bài 
cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. 

Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi 
rạng ngời vinh quang Chúa. Xin đừng bắt con đồng số kiếp 
với tội nhân, chung vận mạng với phường khát máu. Tay 
chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt đầy quà hối lộ. 

Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót 
thương con, lạy Chúa, trên mặt đất bằng, chân con đứng 
vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. 
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4- Đáp Ca: (Tv 25:6-7,17-18,20-21) Xin Chúa thấy 
cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội 
con. 

Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng 
biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm 
lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà 
nhớ đến con cùng. 

Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, và giải thoát con 
khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ 
cực và tha thứ hết mọi tội con. 

Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi 
nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài. Ước gì lòng trong sạch và 
ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa. 

5- Đáp Ca: (Tv 42:2-3,43:3-4) Linh hồn con khao khát 
Chúa, là Chúa Trời hằng sống. 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con 
cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con 
khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con 
được đến vào bệ kiến Tôn Nhan? 

Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để 
soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự. 

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, 
nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy 
Chúa là Thiên Chúa con thờ. 

6- Đáp Ca: (Tv 62) Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ 
và vinh quang. 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên 
hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là 
ơn cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. 
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn 
cứu độ của tôi, là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng. 
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Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là 
núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi 
dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, 
hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu. 

Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy, con nghe được hai 
điều, rằng: Ngài nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu; rằng: 
Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. 

7- Đáp Ca: (Tv 63:2-6,8-9) Lạy Thiên Chúa, Ngài là 
Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông 
con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm 
thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, 
không giọt nước. 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy 
uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn 
mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu 
khẩn danh Ngài. Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi 
miệng con rộn rã khúc hoan ca. 

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con 
hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ 
tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. 

8- Đáp Ca: (Tv 103:8,10,13-18) Ðấng từ bi nhân hậu, 
Người chậm giận và giàu tình thương. 

Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 
thương, Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta 
xứng với lỗi lầm. 

Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA cũng 
chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi 
nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa 
đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng 
không biết mình. 
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Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết 
dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời con cháu, cả 
những ai giữ giao ước của Người và nhớ tuân hành mệnh 
lệnh Người ban. 

 

III- BÀI ĐỌC 2 - Chọn một trong những bài sau đây: 

1- 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 Ki-tô 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 Ki-tô 
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 Ki-tô 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 
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hoà giải chúng ta 
với Thiên Chúa. 
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2- Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma 
(Rm 5:12,17-21) 

Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và 
tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi 
người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Nếu chỉ vì một người, 
một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều 
Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Ðức Giê-su Ki-tô, 
lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên 
Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ 
được sống và được thống trị. 

Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi 
người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã 
thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa 
làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng 
như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, 
mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất 
đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người 
công chính. 

Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu 
tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. 
Như vậy, nếu tội lỗi đã t 

hống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng 
cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính 
để được sống đời đời, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

3- Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma 
(Rm 6:3-9) 

Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước 
thanh tẩy, để thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su, 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. 
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Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Ðức Ki-tô 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 Ki-tô, 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 Ki-tô, chúng ta cũng sẽ 
cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, 
chúng ta biết rằng: một khi Ðức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, 
thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền 
chi đối với Người. 

4- Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Rôma 
(Rm 14:7-12) 

Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 
cũng như không ai chết cho chính mình.8Chúng ta có sống 
là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, 
dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa;9 vì Đức Ki-tô 
đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như 
kẻ chết.10Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? 
Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em? Quả thế, tất 
cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa,11 vì có lời chép 
rằng: Đức Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề: mọi người 
sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên 
Chúa.12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời 
về chính mình trước mặt Thiên Chúa. 
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5- Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh Phaolô 
Tông Ðồ gửi Tín Hữu Côrintô (1 Cr 15:20-22,26) 

Nhưng không phải thế! Ðức Ki-tô đã trỗi 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 A-
đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, 
cũng được Thiên Chúa cho sống. Thù địch cuối cùng bị tiêu 
diệt là sự chết. 

6- Bài Đọc 2: Lời Chúa trong Thư thứ hai của Thánh 
Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Côrintô (2 Cr 5:1,6-7,9-10) 

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... 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 Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với 
các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác. 

7- Bài Đọc 2: Lời Chúa trong Thư thứ nhất của Thánh 
Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Thêxalônica (1 Tx 4:13-
14,17-18) 

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 Ðức Giê-su đã chết 
và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã 
an giấc trong Ðức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng 
Ðức Giê-su. 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 
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thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em 
hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. 

8- Bài Đọc 2: Lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô 
Tông Ðồ gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 2:4-8) 

Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng 
ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho 
chúng ta được cùng sống với Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng 
mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng 
sống lại và cùng ngự trị với Ðức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. 

Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta 
trong Ðức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được 
thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do 
ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không 
phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa. 

 

IV - PHÚC ÂM - Chọn một trong những bài sau đây: 

1- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Mát-thêu (Mt 5:1-12) 

Thấy đám đông, Ðức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các 
môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc 
thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc 
thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp. 
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc 
thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên 
Chúa cho thoả lòng. 

Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 
thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được 
nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ 
sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì 
sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em 
khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ 
điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng 
dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 
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Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng 
bị người ta bách hại như thế. 
  
2- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Mát-thêu (Mt 25:1-13) 
"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, 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. 
 
3- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Mát-thêu (Mt 25:31-46) 

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả 
các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh 
hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt 
Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách 
biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, 
còn dê ở bên trái.  

Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: 
"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng 
Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên 
lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta 
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trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã 
thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."  

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, 
có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà 
cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; 
hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã 
thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Ðức 
Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các 
ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ 
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi 
Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân 
bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời 
đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì 
xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi 
đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp 
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau 
yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."  

Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có 
bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, 
hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ 
Chúa đâu? " Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật 
các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một 
trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không 
làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình 
muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự 
sống muôn đời." 

4- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Mát-thêu (Mt 28:1-8) 

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, 
bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi 
viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần 
Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 
diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 
Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên 
thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà, các bà đừng sợ! 
Tôi biết các bà tìm Ðức Giê-su, Ðấng bị đóng đinh. Người 
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không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các 
bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn 
đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và 
Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy 
Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời 
khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về 
báo tin cho môn đệ Ðức Giê-su hay. 

5- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Luca (Lc 7:11-17) 

Sau đó, Ðức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các 
môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức 
Giê-su 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 Giê-su nói: "Này người 
thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy! " Người chết liền ngồi 
lên và bắt đầu nói. Ðức Giê-su 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 Giê-su được loan 
truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 

6- Phúc Âm: 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 
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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. 

7- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Gioan (Ga 6:51-58) 

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ 
được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt 
tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền 
tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể 
cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "  

Ðức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các 
ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không 
có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được 
sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau 
hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai 
ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong 
người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi 
sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi 
mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không 
phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn 
bánh này, sẽ được sống muôn đời." 

8- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Gioan (Ga 11:17-27) 

Khi đến nơi, Ðức Giê-su thấy anh La-da-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 Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a 
thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Ðức Giê-su: "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 Giê-su 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 Giê-su 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 
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bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? " Cô Mác-ta đáp: 
"Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Ðức Ki-tô, Con Thiên 
Chúa, Ðấng phải đến thế gian." 

9- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Gioan (Ga 11:32-45) 

Khi đến gần Ðức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ 
phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em 
con đã không chết." Thấy cô khóc, và những người Do-thái 
đi với cô cũng khóc, Ðức Giê-su thổn thức trong lòng và xao 
xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu? " Họ trả 
lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Ðức Giê-su liền 
khóc. Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh 
La-da-rô biết mấy! " Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông 
ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy 
khỏi chết ư? " Ðức Giê-su lại thổn thức trong lòng.  

Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá 
đậy lại. Ðức Giê-su nói: "Ðem phiến đá này đi." Cô Mác-ta là 
chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con 
ở trong mồ đã được bốn ngày." Ðức Giê-su bảo: "Nào Thầy 
đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh 
quang của Thiên Chúa sao? " Rồi người ta đem phiến đá đi. 
Ðức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, 
vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm 
lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã 
nói để họ tin là Cha đã sai con."  

Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi 
mồ! " Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn 
phủ khăn. Ðức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi 
để anh ấy đi." 

Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được 
chứng kiến việc Ðức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 

10- Phúc Âm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Gioan (Ga 14:1-6) 
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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 Tô-ma nói với Ðức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con 
không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được 
đường? " Ðức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự 
thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không 
qua Thầy. 

 

V- LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao 
giờ chết, xin Chúa đoái thương đến những linh hồn ... khi 
còn sống là những người đã tin và rước Mình Máu Thánh 
Chúa là của nuôi linh hồn, xin cho linh hồn ... được hưởng 
phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn Cứu độ và Lòng thương 
xót của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
Lạy Chúa, Chúa phán rằng: "ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ 
mở cho", ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện, và 
tạ ơn Chúa thay cho linh hồn ..., xin Chúa đoái thương nhận 
những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem linh 
hồn ... về thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và hết 
sức khoan nhân, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, tội lỗi mà 
linh hồn ... đã vấp phạm khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm 
đưa linh hồn ... mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng 
nhan thánh Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa.  

Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, đỡ nâng những người trong gia 
đình tang quyến (chúng con) để họ/chúng con có thể vượt 
qua sự thương tiếc người thân đã đa đi. Xin cho họ/chúng 
con được sức mạnh, niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh để 
cuộc đời của họ/chúng con sống là sống cho Chúa và chết 
cũng là chết cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho gia tộc, giòng họ, gia 
đình tang quyến (chúng con) để họ/chúng con luôn biết noi 
gương đức tốt lành của tổ tiên, ông bà. Xin cho mọi gia đình 
họ/chúng con sống hòa thuận, yêu thương, tha thứ và chấp 
nhận nhau trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cầu 
xin Chúa.  

Thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con. 
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CÁC BÀI HÁT CẦU HỒN 
 
1- CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN 
Pk1: Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người luôn thăm viếng hồn 
con. đem xuống cho con hồng ân chan chứa. trau dồi cho 
đáng Ngôi Thánh đường. 

Đk:Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. đoái nghe lời con thiết tha. 
Tình thương êm ấp ủ con ngày đêm. nhuần thắm xác hồn 
tràn lan ơn thiêng. 

Pk2: Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người ban cho chí hồn con. 
ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. xa điều gian dối luôn 
trung thành . 

Pk3: Cầu xin Chúa Thánh Thần. nguồn thiêng ân ái từ nhân. 
Hun đúc tim con Tình yêu lai láng. cho lòng thao thức bên 
Chúa nhiều. 

2- XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA 

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban 
hồng ân chan chứa, thấm nhuần hồn xác chúng con: biến 
chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân 
chứng Nước Trời, cho muôn người trong khắp nơi. 

1. Nguyện Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Lòng vạn lòng 
đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng 
đáng với danh hiệu: Đền Thánh Chúa cao quang. 

2. Nguyện Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Ngài là niềm ủi 
an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc, suối 
êm dịu hàn gắn những thương đau. 

3- HÃY CHIẾU SOI  

ĐK : Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, 
lửa tình yêu, lửa huyền siêu, Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều 
thánh ân. 
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1. Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi, tìm 
bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn 
tay hiền từ Chúa dìu đưa. 

2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim, 
tìm mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau 
trong tình thương nồng nàn thắm bình an. 

4- LẠY CHÚA THÁNH THẦN  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới 
đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi 
sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. 

1. Chúa hỡi, khấn xin ngự đến, đổ tuôn muôn ơn, phù giúp 
chúng con. Xin thương, soi dẫn nhân tâm, nương theo Thần 
Khí, bước trong bình an. 

2. Hãy đến, Thánh Linh từ ái, suối ơn mát trong, là Đấng ủi 
an. Xin thương, nâng đỡ ủi an con chiên lạc hướng khổ đau 
lầm than. 

5- NGÀY VỀ 

Đk: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong 
một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời 
ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. 

Pk1: Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn, 
sống hoài giấc mơ triền miên. 

Pk2: Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên 
Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công. 

Pk3: Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc 
lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca. 

6- CỬA CÔNG CHÍNH 

ĐK: Cửa công chính hãy mở cho tôi vào, cho tôi vào tạ ơn 
Chúa, nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính 
đây là cửa Thiên Chúa, hỡi người công chính, hãy mau tiến 
vào. 
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1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân lành, vì tình người yêu 
thương ta bền vững muôn đời. 

2. Hãy chúc tụng Chúa, nào khắp nhân hoàn, vì tình người 
yêu thương ta bền vững muôn đời. 3. Tin vững vào Chúa, lợi 
ích vô cùng, vì trần hoàn nầy không ai quyền phép hơn 
người. 

7- TÔI CHỈ ƯỚC TRÔNG 
ĐK: Tôi chỉ ước trông một điều (ước trông một điều) đêm 
ngày tôi khấn xin là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa 
trọn đời.  

1. Giavê là ánh sáng và là nguồn ơn cứu thoát tôi, Ngài là 
thành lũy che chở tôi, tôi còn phải sợ ai? 

2. Cho quân thù xông tới từng vạn người vây kín quanh tôi, 
tựa vào nguồn sức thiêng của Chúa, tôi nào có sợ chi? 

3. Tai nghe lời Chúa nói là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm tôi, 
tình Ngài tựa sức thiêng hùng vĩ, tôi nào có sợ chi? 

4. Dương gian đầy tăm tối, đường về trời gai góc xa xôi, 
Ngài là nguồn ánh thiêng chỉ lối, tôi nào có sợ chi? 

8- XIN NGÀI ĐẾN NGAY BÊN 

Pk1: Lời con từ chốn vực sâu, kêu lên tới Chúa rất cao. Xin 
Ngài thương tình tha thứ bao lỗi lầm, phủ vây thân con 
trong xót xa nhục nhằn. 

Đk : Đôi tay con đây cầu Chúa giơ lên, Tim con khát vọng 
tình Chúa bao êm đềm. Xin thương nghe con Ngài đến ngay 
bên, cho con nép mình trong cánh tay diệu hiền. 

Pk2: Nguyện xin lòng Chúa từ nhân, đưa con thoát chốn tối 
tăm. Đây đèn sẵn dầu xin thắp sáng lên lửa hồng, rạng soi 
tim con xua bóng đêm chập chùng. 
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9- HƯỚNG VỀ CHÚA 
ĐK: Chúa ơi ! Hồn con hướng về Chúa tựa hoa hướng dương 
thắm mầu, như nai vàng tìm đến suối trong, cho hồn con 
trông đợi Chúa giữa cơn u sầu. 
 
Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. 
Chúa ơi ! Hồn con mong về bên Chúa. Ngày tháng mơ ước 
Thiên Đàng, đời con ê chề muôn nỗi khát mong nghỉ yên 
trong Chúa nhân hiền. 

10- NGỢI CA LÒNG THƯƠNG XÓT 

ĐK: Ngợi ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi 
trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  

Chiều đồi núi Can-vê, năm nào Ngài chết treo thân thập tự; 
Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối 
yêu thương, chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xoá đi 
bao lỗi tội, tái sinh đời con. 

11- TỪ VỰC SÂU 

ÐK: Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi ! Từ vực 
sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. 

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi ? 
Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. 

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. 
Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào 
ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-Diên trông cậy 
Chúa Trời. 

12- CHÚA TỪ BI VÀ NHÂN HẬU 

Pk1: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và 
chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng 
tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. 

ĐK: Chúa ban ơn cứu độ cho Người công chính. 
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Pk2: Như Người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót 
thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được 
dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. 

Pk3: 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. 

Pk4: 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. 

13- CHÚA NHÂN TỪ 

ĐK: Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn 
năn kêu van, lạy Chúa xin dũ thương, ban xuống niềm tin ấp 
ủ cho tâm hồn. 

PK1: Rửa con nên trinh trong, rửa sạch mọi gian ác, cứu con 
qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm. 

PK2: Hồn con xin canh tân, theo lượng từ bi Chúa, Chúa ơi 
xin phú vào con, tâm tình trong trắng tinh ròng. 

PK3: Lạy Cha con dâng lên, tấm lòng đã tan vỡ, Chúa 
không, khinh ghét hồn con, khi đã thống hối tội tình. 

14- CHÚA CHIÊN LÀNH 
ĐK: Chúa chiên lành Người thương dắt tôi đi, tôi không sợ 
chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi 
được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức cho tâm 
hồn. 

1. Vì quý trọng danh Người, Người dìu tôi đi trên đường 
công chính. Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng 
tựa nương bên Người. 

2. Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân thù gian ác. 
Tràn ly ban phát rượu ngon, luôn luôn chan tưới dầu thơm trên 
đầu. 
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3. Nhờ phúc lộc chan hoà, nhuần gội như mưa trên đầu tuôn 
xối. Ngày đêm vui sống thảnh thơi, trong nơi cung thánh 
hồn tôi nương nhờ. 

15- TỪ NƠI NGỤC HÌNH 

ĐK: Từ vực sâu con kêu lên Chúa, nguyện Chúa xin hãy lắng 
nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con 
Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin 
Chúa hãy đoái thương lời than khóc, tiếng khấn cầu, vang 
khắp ngục hình bao xót xa. 

Pk1: Ôi lạy Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào 
ai đứng vững, Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang 
khóc than trong chốn u sầu. 

Pk2: Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương 
khoan hồng muôn tội lỗi, chốn luyện hình bao tháng năm 
đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng. 

16- ĐỒNG CỎ TƯƠI 

Đk: Đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi. Suối 
ngọt cỏ non xanh rì, tôi nay còn thiếu thốn chi? Vui thay mà 
cũng phúc thay. Vui thay là đồng cỏ tươi, Chúa chăn đã đem 
tôi vô nghỉ ngơi 

1. Chân tôi theo nẻo chính, Chúa thương tôi như con ngươi 
Ngài. Để tôi lấy lại sức Chúa đưa về suối đời đời. 

2. Tôi an tâm vững trí, dẫu qua nơi âm u hãi hùng. Lòng tin 
tưởng tuyệt đối thấy côn trượng Chúa mà mừng. 

3. Mâm cao lương đã sẵn, chén rượu bồ đào đây vơi đầy. 
Đầu tôi xức dầu Thánh, tiến lên đền Thánh hằng ngày. 

4. Tôi nên con sự sáng, trái hoa sinh sôi hơn sao trời. Tình 
thương Chúa ở với tôi, có chi đẹp hơn ở đời. 

17- DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI  

ĐK : Xin dâng lên dâng trọn cuộc đời, với bao yêu thương đầy 
vơi. 
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1. Này là hương hoa đồng lúa quê nhà, này là hương hoa 
vườn trái phương xa. Hiệp lòng dâng Cha cùng với câu ca, 
và niềm mơ ước đời sống an hoà. 

2. Trời gọi tia nắng để trái đơm cành, Trời làm cơn mưa để 
lúa lên nhanh. Trời dệt yêu thương để trái tim xanh. Nhờ 
Trời con có đời sống an lành. 

3. Nguyện đời con như rượu bánh cho người, đời tìm chăm 
lo hạnh phúc muôn nơi. Là rượu thơm ngon 

18- CỦA LỄ CẬY TRÔNG 

1. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng 
lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót 
thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bến 
bờ yêu thương 

 ĐK. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông, xin dâng lên 
Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín trung, xin 
Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước 
một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc Thiên Triều. 

 2. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần .Xin dâng 
lên Ngài này của lễ suối nguồn Hồng ân. Cúi xin Ngài thứ 
tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống 
đời thiên thu. 

19- DÂNG NGÀI  

ĐK: Dâng Ngài lòng mến vô biên, niềm tin vẹn tuyền ngàn 
lời ước nguyện. Dâng Ngài cuộc sống hôm nay. Hạnh phúc 
tương lai, con tha thiết dâng Ngài. Dâng Ngài lời hát đơn sơ, 
nguồn vui tin thờ, trọn đời mộng mơ. Xin cho ngày mai ấm 
êm tình nồng hồng phúc, bên Cha hiền triền miên. 

1. Con luôn mơ ước nhiều, niềm tin êm vui sớm chiều. Dù 
đời có bao lần, ước nguyện đẹp nụ hoa xuân. Nay xin vâng ý 
Cha, dìu đưa thuyền con bến xa. Thoát bóng đêm mịt mờ, 
về quê yêu dấu mong chờ. 

trang 90 
 

2. Bao lo âu khổ sầu, đời con vương hoen úa mầu. Ngàn 
ngàn nỗi u hoài, bao lần niềm tin nhạt phai. Nhưng Cha 
thương xót nhiều, ngày đêm Ngài luôn mến yêu. Thoát bóng 
đêm mịt mờ, về quê yêu dấu mong chờ. 

20- DÂNG CHÚA TRỜI  

1. Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm, nho chín đỏ, cây xanh, 
hoa đẹp, trái ngon. Cả hương lòng đang thắm nồng. 

ĐK: Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng. 
Kính dâng Ngài trót cuộc đời. Ước (trông) mong hoài thắm 
tươi. 

2. Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, hoa xuân, 
mưa hạ, gió thu. Một năm buồn vui mấy mùa. 

3. Dâng dâng kiếp người ví như con suối nhỏ, lênh đênh trôi 
về biển khơi. Nguyện mong sạch trong suốt đời. 

21- TÔI THẦM TÍN  

1. Tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống dù thiên thần thiên 
phủ, dù hiện tại tương lai hay quyền năng. Tôi thầm tín rằng 
dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết- chết 
tủi đau. 

ĐK: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của 
Thiên Chúa , trong Đức Kitô. 

2. Tôi thầm tín rằng dù khó khăn bão táp dù khổ nhọc cay 
đắng, dù trần truồng đói khát hay hiểm nguy. Tôi thầm tín 
rằng dù Người đã chẳng tha, mà đã phó nộp luôn cả Người 
Con Chí Ái: Đức Giêsu. 

3. Tôi thầm tín rằng dù là Chúa phò tá, Người thương và gia 
ân mà giải án tuyên công, ta sợ chi. Tôi thầm tín rằng dù là 
muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao dù là ai bất cứ trên 
trần gian. 

22- TRÔNG CẬY CHÚA  
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1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con 
hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin 
trao về Chúa, niềm vui và ước mơ này, được quên đi những 
âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong 
tay mẹ hiền, bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, 
cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi 
bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, 
đam mê nặng lòng người, niềm đau nước mắt rơi. Những 
ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương 
Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

3. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con 
không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong 
cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi 
mênh mông, làm sao qua hết long đong. 

23- NẾU CON NHỚ  

1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi. Nghĩa cuộc đời giờ vĩnh 
quyết chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất. Với tháng 
ngày thêm một nấm cỏ khâu. 

ĐK: Thì con ơi hãy lo phụng sự lẽ thật mà tìm ra chân đích 
của kiếp người. 

2. Nếu con nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt. Mãn tiệc đời 
điểm trắng mấy vành khăn. Mộ phần kia cỏ chưa đan kín 
hết. Đã vắng lạnh không một bóng người thăm. 

3. Nếu con nhớ vinh sang cùng phước lộc. Sẽ nhập nhòa tựa 
chút khói nhẹ bay. Mà hành trang để con qua vĩnh viễn. Có 
những gì mong đừng trắng bàn tay. 

4. Nếu con nhớ trăm năn còn có gì. Nghĩa địa buồn lạnh lẽo 
tiếng trùng ca. Trời về khuya tuồng vui khi mãn lớp. Nuối 
tiếc hoài danh vọng cũng vuột xa. 
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24- XIN NGÀI THƯƠNG CON  

1. Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Người thương trông đến. 
Chúa ơi lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài 
van. Vì đời con lắm phen, đã không tròn lời cam kết xưa. 

ĐK: Chúa ơi, chớ ghi trong lòng, phút giây lỗi lầm con phụ 
lòng Người thương. (D) Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa 
thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi 
Chúa, sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại. Đây con tim 
rướm máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin 
dâng lên Chúa khúc ân tình này, Ngài thương con đi. 

2. Người Người ơi thấu chăng, đã bao lần hồn con cay đắng. 
Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối, lưới dây 
tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con 
vấn vương. 

3. Thà làm thân cỏ cây, đoá hoa rừng ngả nghiêng trước 
gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp, 
sóng xô ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây, không bao giờ làm 
ai oán than. 

25- SỰ SỐNG THAY ĐỔI  

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người 
nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn 
kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin 
rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm 
vui. 

ĐK: Sự sống không mất đi chỉ đổi thay, đã qua bao ngày 
trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự 
sống không mất nhưng chỉ đổi thay. 

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi 
thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc 
sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi, nhưng con tin 
rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp 
tan. 



trang 93 
 

3. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên. Lá thay 
mùa thời gian biến đổi, như vó câu đồn tựa thoáng mây bay. 
Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con 
tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có 
thời gian. 

26- KINH HOÀ BÌNH  

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự 
Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí 
cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán 
thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi 
tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin 
kính vào nơi ghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để 
con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u 
sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được 
người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, 
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi 
hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc 
gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, 
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh 
thánh ái! Xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống 
những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình. 

27- XIN MẸ AN ỦI 

Đk: Lạy Mẹ, xin yên ủi chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin xóa 
những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, 
và tràn lan gai góc khắp trên con đường. 

Pk1: Ơ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa, Lời Mẹ 
hứa khi ở bên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu 
lặng yên, là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

Pk2: Khấn Mẹ giữ Linh hồn và xác con hằng trinh trong, lòng 
luôn hớn hở hát khen Nữ vương, quyết còn sống ngày nào, 
thờ kính Con Mẹ khoan nhân, và không quyến luyến thú vui 
thế trần . 

Pk3: Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con, 
và ban xuống cho chúng con những ơn, ước gì chúng con 
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được hầu sát ngay cạnh Mẹ luôn, Từ nay hết lo lắng hết 
chán phiền. 

28- SAO BIỂN 

ĐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biên 
thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con, thẳng về 
nơi phúc nhàn. Sống chết con trông Mẹ, bao nhiêu sức hộ 
phù, lòng Mẹ sẵn sàng, mà đoái đến con, giúp con, đưa con 
về tới bến. Sống, chết, con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù 
lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới 
thiên đàng 

Pk1: Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Sóng va tứ bề, 
thuyền con sắp hỏng, chìm theo nước xuôi dòng. Thân lạy 
Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn, chèo bơi hát 
cậy, Mẹ thương đến con cùng. 

Pk2: Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, phút lênh đênh 
bập bềnh trôi ngã lòng, hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy 
Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, giúp con vững lòng, cậy tin ở 
Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều. 

29- TIẾNG HÁT THIÊN THU  

ĐK: Trọn đời con một bài hát kính ca ngợi. Tiếng hát con 
vang tận (ư) tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao 
vời vợi. Xin yêu thương đón nhận (ư) cả hồn thơ. Xin yêu 
thương dắt về chốn quê hằng mơ. Nhìn trời cao thăm thẳm 
mơ ngày về. Xin đoái nhìn chở che năm tháng đời con. 
Ngước trông trời con nhìn theo dáng Mẹ hiền, để mơ ngày 
về quê sống vui bên Mẹ. 

30- KINH CHIỀU  

ĐK: Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè 
nhẹ câu kinh lòng thờ tin kính, mối tình nở hoa thắm xinh. 
Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao 
nhiêu lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi. 
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1. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình. Nguyện Mẹ 
thương dẫn dắt đời con, những lúc chiều buông khi đời cô 
đơn. 

2. Khi sương lan khung trời và khi bóng đêm xuống rồi. Này 
hồn con yếu đuối lẻ loi, cứu giúp Mẹ ơi xin đừng bỏ rơi. 

3. Con bơ vơ đêm ngày chiều nay nỗi đau dâng đầy. Nào 
còn ai dẫn dắt cầm tay, bước tới ngày mai đi về tương lai. 

31- CHÚT TÌNH CON THƠ  

Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ 
không thương giúp. Mẹ ơi con biết rằng tình Mẹ rất bao la 
luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 

ĐK: Mẹ niềm cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin 
cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là 
nghỉ ngơi cho người đơn côi. 

2. Mẹ ơi trong cuộc trần vương theo gót chân những bụi mờ 
lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi trên nước trời tình Mẹ rất 
bao dung con lỗi lầm Mẹ hằng thứ tha luôn. 

3. Mẹ ơi như hạt lệ đã vỡ tan những nhọc nhằn là lời kinh 
dâng tiến. Mẹ ơi cho dẫu đời còn nặng gánh bon chen 
nhưng có Mẹ đời nhẹ nỗi truân chuyên. 

32- GIỜ ĐÂY PHÓ THÁC  

ĐK : Giờ đây con đến phó thác. Lòng hèn con với tình mến 
thương. Cho con nương thân bên Mẹ, đời con hạnh phúc 
chan hòa. Thuyền con nơi thế lênh đênh. Được Mẹ đưa 
hướng và đỡ nâng. Lướt sóng cuốn gió căng buồm. Bình an 
tới bến muôn đời. 

1. Mẹ ơi giờ đây biết dâng gì? Vì chưng đời con quá đơn 
hèn. Này linh hồn con, tâm trí con. Bao quan năng trong thể 
xác. Xin phú dâng cho lòng Mẹ. Như chúng con yêu Mẹ 
nhiều. Nguyện xin Mẹ thương bênh đỡ, khấn giữ gìn, chở 
che luôn mãi. 
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2. Mẹ ơi lòng con kính tôn Mẹ. Mẹ xinh đẹp hơn ánh trăng 
ngà. Mẹ tinh sạch hơn sương sớm mai. Oai linh hơn trăm 
dũng tướng. Sao Bắc soi cho người trần. Trinh Nữ ơn thiêng 
tràn đầy. Lòng Mẹ dường như cung thánh, xưa ngai tòa 
Chúa con sinh xuống. 

33- CẦU CHO CHA MẸ  

1. Xin Chúa ( í-a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công 
ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con 
sinh đến trong đời. An vui nhờ có ơn Trời. Và ơn cha mẹ 
suốt đời coi nhẹ khổ đau. 

ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. 
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. 

2. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai 
qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con 
lớn lên rồi. Ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ vẫn nhớ 
đến tình mẹ cha. 

 

+ hết + 


