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CHƯƠNG TRÌNH TẠI NHÀ QUÀN 
 
I. LÀM PHÉP XÁC   
Chủ sự:  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.  
CĐ:   Amen 
Chủ sự: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha 

chúng ta, Đấng đã cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi 
chết, ở cùng anh chị em. 

CĐ:   Và ở cùng Cha. 
Chủ sự   Anh chị em thân mến, chúng ta tin rằng mọi tương quan 

bằng hữu và tình cảm, một khi đã đan kết chúng ta nên 
một trong suốt cuộc đời của mình, thì sẽ không bị tách 
rời bởi sự chết. Tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn nhớ 
đến những việc lành chúng ta đã thực hiện và thứ tha 
tội lỗi chúng ta, chúng ta cầu xin Chúa đem (ÔBAC) T. về 
với Ngài. 

 
   Chủ sự sau đó rảy nước thánh và đọc: 

Trong nước thanh tẩy, (ÔBAC) T. đã cùng chết với Đức 
Kitô và sống lại với Người trong đời sống mới. Giờ đây 
xin cho (ÔBAC) được thông phần vinh quang vĩnh cửu 
với Người. 

 

II. LÀM PHÉP KHĂN TANG  
  Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người 

thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về, vì thế chúng ta 
muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng 
thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như Tiên tri 
Isaia đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia 
“Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức 
màn phủ trên mọi nước… sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn 
đời… “ và cho người thân của chúng ta đây được hân 
hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta 
hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để 
nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của 
chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy.  
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Chúng ta dâng lời cầu nguyện:   
Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng 

đỡ những ai đang sâu thương khóc lóc, xin Chúa chúc  

lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ 
của sự biệt ly, tang tóc, thành niềm hy vọng được cứu 
độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin 
Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc 
người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và 
tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan 
phòng đầy tình thương của Chúa; xin cho họ biết thuận 
theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 
(Đang khi người thân mang khăn tang, cộng đoàn hát một bài) 

   
Bài Hát: Xin Người 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 trọn lời cam kết xưa. 
Chúa ơi chớ ghi trong lòng / phút giây lỗi lầm, con phụ lòng 
Người thương. 

ĐK:  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, Người 
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. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ 
lòng Người thương. 

 
III. LÀM PHÉP ÁO QUAN 
Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho 

chúng ta biết rằng “Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa” 
(1 Cor 3:16-17), và theo giáo lý công giáo (số 998), thân 
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xác con người, sau cuộc đời trần thế, dù có bị mục nát 
tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì 
thế, Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác 
người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo 
phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong 
những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với 
những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan 
xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên 
giấc, chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu 
nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và 
nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân ái 
ra đi mà cho (ÔBAC) T… được yên giấc ngàn thu. 
 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện:  
Lạy Chúa là Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc chúng con, 
Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác 
mình vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn 
thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. 

Xin Chúa chúc  lành cho chiếc áo quan này để thân 
xác tôi tớ Chúa là (ÔBAC) T. được yên nghỉ trong dó chờ 
ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
Amen. 

 
IV. ĐỌC KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Khởi sự, dùng tràng chuỗi Mân Côi và đọc: 

Kinh Lạy Cha 
Kinh Kính Mừng 

Kinh Tin Kính 

Những hạt lớn, đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha 
Mình và 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 
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Những hạt nhỏ, đọc: 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của 
 Chúa Giêsu Kitô, 

xin Cha thương xót linh hồn T. và toàn thế giới. 

Kết thúc, sau 50 kinh, đọc 3 lần: 

Lạy Đấng Chí Thánh 
là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, 

xin Cha thương xót linh hồn T. và toàn thế giới. 
 
V. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 
Nghi thức được tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa. Những bài đọc, 
những bài đáp ca, và những bài phúc âm khác có thể được sử dụng. 
 
Bài Đọc I         2 Cr 5:1, 6-10 
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côrintô  

 Anh em thân mến,  
 Chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều 
này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết 
lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do tay người phàm làm ra. 
 Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống 
trong thân xác này, là lưu lạc xa Chúa; vì nhờ đức tin mà chúng ta 
tiến bước chớ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và cĩ ý 
muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa.  
 Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp 
lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức 
Kitô, để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay 
xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. 
Đó là Lời Chúa.        Tạ ơn Chúa. 
 
Đáp Ca          Tv 27:1, 4, 7, 8b  

Đ. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi. 

 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi 
 tôi còn sợ người nào?  
 Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi,  
 tôi khiếp gì ai nữa?  Đ. 
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 Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm:  
 Đó là được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời tôi,  
 để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,  
 ngắm xem thánh điện huy hoàng.  Đ. 
 
 Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con, 
 xin thương tình đáp lại.  
 Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh nhan Ngài.  
 Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con.  Đ. 
 
Phúc Âm          Lc 12:35-40 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  

 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Các con hãy thắt lưng, 
hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như những người 
đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 
Phúc cho những đầy tớ khi chủ về còn tỉnh thức. Quả thật Thầy nói 
với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn, và đi lại phục vụ họ. 
Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc 
cho các đầy tớ ấy.  
 Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ 
trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào ngạch nhà mình. Cũng 
vậy, các con hãy sẵn sàng vì vào chính giờ các con không ngờ thì Con 
Người sẽ đến.” 
Đó là Lời Chúa.    Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 

 

Phúc Âm           Mt 5:1-12a  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc 
Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở 
miệng dạy họ rằng: 
”Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó,  

vì Nước Trời là của họ.  
Phúc cho những ai hiền lành,  

vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.  
Phúc cho những ai đau buồn  

vì họ sẽ được ủi an.  
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Phúc cho những ai đói khát điều công chính,  
vì họ sẽ được no thỏa.  

Phúc cho những ai hay thương xót người,  
vì họ sẽ được xót thương.  

Phúc cho những ai có lòng trong sạch,  
vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.  

Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa,  
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.  

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính,  
vì Nước Trời là của họ.   

Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con,  
và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác.  

Các con hãy vui mừng hân hoan,  
vì phần thưởng của các con sẽ trọng hậu ở trên trời.” 

 
Đó là Lời Chúa.    Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. 
 
Bài Giảng 

 
VI. Lời Nguyện Tín Hữu 
Chủ sự: Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Kitô với niềm tin và xác tín 

 vào quyền năng của thập giá và sự phục sinh của Người: 
 

1. Lạy Chúa, (ÔBAC) T. đã được chịu phép Rửa Tội, trong suốt  
cuộc sống luôn trung thành với đức tin, và chết trong Đức Kitô. 
Xin cho linh hồn T. khi sống đã sống trong ơn nghĩa Chúa, thì 
khi chết được thông phần cùng các Thánh, hưởng vinh phúc 
Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa. 
(Sau mỗi câu, xin đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con) 
 

2.  Lạy Chúa, Đấng đầy lòng từ bi và thương xót, xin khoan dung 
      tha thứ mọi lỗi lầm của linh hồn T. đã vướng mắc khi còn tại 
      thế, để linh hồn sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên  

cõi hằng sống. Chúng con cầu xin Chúa. 
 

3.  Lạy Chúa, xưa Chúa đã an ủi Matta và Maria đang khóc 
     thương người thân. Giờ đây xin Chúa cũng an ủi chúng con,  
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những thân bằng quyến thuộc, đang khóc thương người thân 
mà Chúa vừa gọi ra khỏi thế gian này. Chúng con cầu xin Chúa. 
 

4. Xin Chúa lau khô những giọt nước mắt đau buồn trước cái  
chết của người thân chúng con. Xin giúp chúng con biết 
thánh hóa nỗi đau buồn này thành niềm trông cậy, phó thác, 
và vâng theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

 
5. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những người có mặt,  

các đoàn thể, và mọi thân bằng quyến thuộc đã giúp đỡ ủi an, 
thăm viếng cầu nguyện cho linh hồn T. Chúng con cầu xin 
Chúa. 
 

VII. Kinh Lạy Cha 
Chủ sự:     Nơi Thiên Chúa lòng thương xót và ơn cứu chuộc tràn đầy;  

     chúng ta hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy. 
 

Lạy Cha chúng con… 
 
VIII. Lời Nguyện Kết 
Chủ sự:        Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa đã phó  
                        mình chịu chết để mọi người được ơn cứu độ và có thể  

từ cõi chết bước vào sự sống; chúng con khiêm tốn nài  
xin Chúa ủi an các tôi tớ Chúa đang trong cơn sầu khổ và  
xin Chúa đón nhận T. vào vòng tay từ ái của Ngài. Chỉ  
mình Chúa là Đấng Thánh; Chúa chính là ơn thương xót;  
Chúa đã chết để mở cửa sự sống cho những ai tin vào  
Chúa; xin tha thứ mọi tội lỗi cho (ÔBAC) T., và rộng  
ban cho người anh/chị em này được vào nơi đầy ánh  
sáng, hạnh phúc và bình an trong vinh quang nước Chúa  
đến muôn đời.   

CĐ     Amen. 
Chủ sự: Phúc cho những ai được chết trong Chúa; xin cho họ 

được an nghỉ khỏi mọi lao nhọc vì những việc lành của 
họ được cùng theo với họ. 

Lạy Chúa, xin cho linh hồn T. được nghỉ yên muôn đời.  

CĐ: Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T.  
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Chủ sự:  Xin cho (ÔBAC) T. được nghỉ yên trong an bình. 
CĐ:   Amen. 
 
Chủ sự: Xin cho linh hồn (ÔBAC) T. và linh hồn các tín hữu được 

an nghỉ nhờ lòng Chúa xót thương. 
CĐ: Amen. 
 

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con,  và Thánh 
Thần ban phúc lành cho anh chị em. 

CĐ:  Amen. 
 
 
Kinh Vực Sâu 

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương 
nhậm 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 đêm ngày 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 T. được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy 
Chúa, xin cứu lấy linh hồn T. cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. 
Amen. 
 
Hát một bài 

Kinh Trông Cậy 

Phân ưu & Cảm tạ 

 



 

10 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TẠI NHÀ THỜ 
 (Tiếp đón ở cuối nhà thờ) 

 
Chủ Tế:  Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần. 
CĐ:   Amen 
 
Chủ Tế: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha 

chúng ta, Đấng đã cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi 
chết, hằng ở cùng anh chị em.  

CĐ:   Và ở cùng Cha. 
 
Chủ Tế:  (rảy nước thánh và đọc) 

Trong nước thanh tẩy, T. đã cùng chết với Đức Kitô và 
sống lại với Người trong đời sống mới. Giờ đây xin cho 
(ÔBAC) T. được thông phần vinh quang vĩnh cửu với 
Người. 

 
Tấm khăn trắng phủ trên quan tài để nhắc nhở chiếc áo trắng ngày 
chịu phép Rửa Tội.  
 
Sau đó, Linh mục và những thừa tác phụ giúp đi trước linh cữu. Tang 
quyến và mọi người theo sau vào trong nhà thờ. Trong khi rước, cộng 
đoàn có thể hát một bài thánh vịnh. 
 

 
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – LITURGY OF THE WORD 

 
Bài đọc 1             (Kn 3:1-6,9)  

Bài trích sách Khôn Ngoan   

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 
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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. 

Đó là Lời Chúa. 

 

Bài đọc 1          (Kn 4, 7-15) 

Bài trích sách Khôn-Ngoan 

Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng tuổi 
già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì 
cao niên, nhưng vì người bạc đầu thì khôn ngoan, và tuổi già là một 
cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu 
dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi 
nơi khác. Và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, 
hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự 
lành ra tối tăm, và tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ 
lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thời giờ làm việc: bởi linh hồn họ 
đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng 
nhìn thấy họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện đó. Vì 
Thiên Chúa ban ân sủng cho các thánh của Người, tỏ lòng từ bi đối 
với các ngài, và đoái nhìn đến những kẻ Người tuyển chọn. 

Đó là Lời Chúa. 

 

Bài đọc 1             (Is 25:6-9) 

Bài trích sách Ngôn Sứ Isaia 

Ngày ấy, trên núi này, Ðức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một 
bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh 
chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm 
màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Ðức 
Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, 
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. 
Ðức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa 
chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương 
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cứu độ. Chính Người là Ðức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta 
cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ." 

Đó là Lời Chúa. 

 
Bài đọc 2:           (1 Cor 15:51-57) 
 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu 
Côrintô.  

Anh em thân mến,  

Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng 
ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, 
trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ 
vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn 
chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát 
này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất 
tử. Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân 
phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh 
Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi.  Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử 
thần, đâu là chiến thắng của ngươi?  Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của 
ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề 
Luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng 
nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Đó là Lời Chúa. 
 

Bài đọc 2         (2 Cor 5:1,6-7,9-10) 
 
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu 
Côrintô  
 

Anh em thân mến, 

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 
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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. 

Đó là Lời Chúa. 

 
Bài Đọc 2         (1 Tx 4:13-14,17-18) 

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu 
Thêxalônica  
 

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 thế, chúng 
ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy 
mà an ủi nhau. 
 
Đó là Lời Chúa. 

 

Phúc Âm           (Ga 11:21-27) 

Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Gioan 

Khi ấy Mátta thưa với Chúa rằng: “Thưa Thấy, nếu Thầy có mặt ở đây 
thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin 
gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: 
“Em con sẽ sống lại”. Mátta 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, thì sẽ không chết đời đời. Con có tin điều đó không:”. Bà 
thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa 
hằng sống đã đến trong thế gian”. 

Đó là Lời Chúa. 
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Phúc Âm          (Mt 5:1-12) 

Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Mát-thêu  

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. 
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người 
ta bách hại như thế. 
 
Đó là Lời Chúa. 

 
Phúc Âm           (Lc 7:11-17) 

Tin mừng Chúa Kitô theo Thánh Luca  

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 
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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. 
 
Đó là lời Chúa. 
 

 
GIẢNG THUYẾT - HOMILY 
 

 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và 
đang ngự bên hữu Chúa Cha để cầu bầu cho Giáo Hội của Người. Với 
niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe những ai tín thác vào 
Đức Giêsu Kitô, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện: 

1. Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã cho linh hồn…. được làm con 
Chúa qua bí tích rửa tội, được hứa ban sự sống đời đời. Xin 
cho linh hồn T. khi sống đã sống trong ơn nghĩa Chúa, khi chết 
được thông phần cùng các Thánh hưởng phúc nước Trời. 

Chúng con cầu xin Chúa. 
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con. 

2. Vì lòng nhân từ của Chúa xin tha thứ mọi lỗi lầm, thiếu sót khi 
còn tại thế, và xin cho linh hồn…. được sớm về hưởng nhan 
thánh Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa. 
3. Xin Chúa lau khô những giọt nước mắt đau buồn trước sự ra 

đi của người thân chúng con. Xin giúp chúng con biết thánh 
hóa những đau buồn này thành niềm cậy trông phó thác theo 
thánh ý Chúa. 

Chúng con cầu xin Chúa. 
4. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho quý cha chủ tế và đồng 

tế, quý ban phục vụ, anh chị em ca đoàn, các đoàn thể, quý 
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bằng hữu xa gần đã an ủi giúp đỡ tang gia chúng con, đã cầu 
nguyện thăm viếng tiễn đưa người thân chúng con đến nơi an 
nghỉ cuối cùng. 

             Chúng con cầu xin Chúa. 
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa Đấng ban phát bình an và chữa lành các linh 
hồn, xin lắng nghe lời cầu khẩn của chúng con. Xin Chúa tha thứ 
những lỗi lầm của tất cả những ai đang yên giấc trong Đức Kitô, và 
xin ban cho họ một chỗ trong nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Kitô, Chúa chúng con.  Amen. 

 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

  Như thường lệ, cho đến sau khi vị chủ tế đọc Lời Nguyện Hiệp Lễ 

 

PHÂN ƯU:  Đại diện của giáo xứ 
 

ĐÔI LỜI CẢM TẠ:  Đại diện của tang quyến 

 
 

PHÓ DÂNG & TỪ BIỆT LẦN CUỐI 
 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, trước lúc chia tay, chúng ta hãy cùng  
    chào người anh (chị) em chúng ta. Chớ chi lời từ biệt mà  
    chúng ta nói lên lần cuối nơi đây diễn tả được lòng yêu mến, 
     xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cậy trông của   
                 chúng ta. Vì chưng, có ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại   
                 người anh (chị) em chúng ta trong tình thân mật, nơi mà  
                 tình yêu của Chúa Kitô, Đấng chiến thắng mọi sự sẽ vĩnh  
                 viễn vượt thắng chính sự chết. 
 
Thinh Lặng  

 
Dấu Chỉ Từ Biệt 

 Quan tài có thể được rảy nước phép và xông hương trong lúc này. 
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Bài Ca Từ Biệt 
 
Lm Lạy các thánh của Thiên Chúa, xin đến cứu giúp; 

Lạy các thiên thần của Chúa, xin đến gặp linh hồn này: 
CĐ  Xin dâng linh hồn T. lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 

 
Lm  Xin Đức Kitô Đấng đã gọi (ÔBAC), đón nhận (ÔBAC).  

Xin các thiên thần dẫn đưa (ÔBAC) 
vào lòng tổ phụ Abraham, xin đến gặp linh hồn này. 

CĐ Xin dâng linh hồn T. lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 
 

Lm  Lạy Chúa, xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời,  
và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.  

CĐ  Xin dâng linh hồn T. lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao. 
 
Lời Nguyện Phó Dâng 
 
Lm Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người 

anh (chị) em chúng con trong tay Cha với niềm hy vọng chắc 
chắn người anh (chị) em này sẽ sống lại cùng Chúa Kitô trong 
ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng 
con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ 
Cha khi (ÔBAC) còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến 
chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và 
dấu chỉ các Thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy, lạy 
Chúa, xin thương xót nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa 
thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang 
còn sống, biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi 
tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy 
chúng con sẽ được cùng với người anh (chị) em này sống mãi 
bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

CĐ  Amen. 
 
Di Quan Ra Nghĩa Trang 

 Thầy phó tế hoặc, nếu không có thầy phó tế, linh mục nói: 
Trong bình an, chúng ta hãy đưa người anh/chị em chúng ta 
tới nơi yên nghỉ. 
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TRƯỜNG HỢP HỎA TÁNG NGƯỜI QUÁ CỐ 
 
Lời Nguyện trên Những Người Đang Hiện Diện 

Thầy phó tế hoặc, nếu không có thầy phó tế, linh mục nói: 
 “Anh chị em cúi mình và cầu xin Thiên Chúa ban phép lành.” 

 
Lm Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Ngài biết rõ nỗi đớn đau 

của những người sầu khổ, và lưu tâm đến lời nguyện xin của 
những ai có lòng khiêm tốn. Xin lắng nghe dân Ngài đang kêu 
xin trong cơn thiếu thốn và củng cố niềm tin của họ vào lòng 
từ ái vững bền của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô 
Chúa chúng con. 

CĐ       Amen. 
 

Lm  Lạy Chúa, xin cho linh hồn T. được nghỉ yên muôn đời. 
CĐ   Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T.  

 
Lm Xin cho linh hồn (ÔBAC) và linh hồn các tín hữu nhờ lòng 

Chúa thương xót được nghỉ ngơi bình an. 
CĐ  Amen. 

 
Lm Nguyện xin bình an của Thiên Chúa, vượt trên tất cả sự hiểu 

biết, gìn giữ lòng trí anh chị em trong tâm trí và tình yêu của 
Thiên Chúa, và của Con Ngài, là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng 
ta. 

CĐ   Amen. 
 
Lm Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con,  và Thánh Thần  

ban phúc lành cho anh chị em. 
CĐ  Amen. 
 
Sau đó cuộc rước cuối lễ được bắt đầu như sau: linh mục và các thừa 
tác phụ giúp đi trước linh cữu; gia đình và mọi người theo sau. Một bài 
ca thích hợp có thể được hát trong khi rước linh cữu tới cửa nhà thờ.  
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CHƯƠNG TRÌNH TẠI NGHĨA TRANG 
 

Lm:  Chúng ta hãy cầu nguyện. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ ba ngày, Chúa đã 
thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng 
chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống 
lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi 
mộ này, cho tới khi chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng 
làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh, và trong ánh quang chiếu 
tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh 
cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

CĐ  Amen. 
 
Đọc lời nguyện xong, linh mục rảy nước thánh ngôi mộ và linh cữu. 
Trước khi hạ huyệt linh mục đọc lời nguyện dưới đây: 
 
Lm: Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh (chị) em chúng ta  

ra khỏi đời này về với Chúa, mà Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa là 
(ÔBAC) T. ở đời này. Vậy, chúng ta xin gửi thân xác người anh 
(chị) em này cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát 
xuất ra. Chúa Kitô là Đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, Người 
sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng 
láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh (chị) em 
chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an 
của Ngài và cho thân xác người anh (chị) em này được sống lại 
trong ngày sau hết.  

CĐ:  Amen 
  (Rảy nước thánh) 
 
 

Lời Nguyện Tín Hữu 
 
Lm: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: 

“Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ 
sống, và bất cứ ai sống và tin Ta, thì sẽ không phải chết muôn đời.” 
Chúng ta hãy cầu xin cho người anh (chị) em chúng ta đây. 
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Xướng Chúa đã khóc thương Lazarô chết, xin lau sạch nước 
mắt chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. 

Đáp    Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng  Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho 

người anh (chị) em chúng con được sống đời đời. 
Chúng con cầu xin Chúa.  

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng  Chúa đã hứa Thiên đàng cho người trộm biết thống 

hối, xinn thương đưa người anh (chị) em chúng con về 
trời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng  Xin cho những người thân yêu, bạn bè, và ân nhân của 

chúng con đã qua đời, được nhận phần thưởng do 
những việc lành họ đã thực hiện. Chúng con cầu xin 
Chúa. 

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng Chúa đã cho người anh (chị) em chúng con được thanh 

tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc xức dầu 
Thánh, xin thương nhận người anh (chị) em chúng con 
vào số các Thánh và những người Chúa chọn. Chúng 
con cầu xin Chúa. 

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng Chúa đã nuôi dưỡng người anh (chị) em chúng con 

trong tiệc thánh Mình và Máu Chúa, xin thương nhận 
người anh (chị) em chúng con vào bàn tiệc Nước Chúa. 
Chúng con cầu xin Chúa. 

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
 
Xướng  Chúa con đang đau buồn thương nhớ người anh (chị) 

em chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con 
được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được 
sống đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. 

Đ.   Xin Chúa nhậm lời chúng con. 
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Rồi mọi người đọc kinh Lạy Cha, sau đó Linh mục đọc lời nguyện sau 
đây: 
 

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã 
qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý 
Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế, 
đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín 
hữu, thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho 
tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các Thiên thần. Chúng con 
cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  

Đ.  Amen. 
 
Lời Nguyện trên Những Người Đang Hiện Diện 

 
Phó tế  hoặc linh mục nói:  

Anh chị em cúi mình và cầu xin Thiên Chúa ban phép lành. 
 

Mọi người cầu nguyện trong thinh lặng. Sau đó, linh mục giơ tay cầu 
nguyện trên những người đang hiện diện. 

 
Lm:  Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Ngài biết rõ nỗi đớn  

đau của những người sầu khổ, và lưu tâm đến lời nguyện xin 
của những ai có lòng khiêm tốn. Xin lắng nghe dân Ngài đang 
kêu xin trong cơn thiếu thốn và củng cố niềm tin của họ vào 
lòng từ ái vững bền của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Kitô Chúa chúng con. 

Đ.   Amen. 
 

Chủ sự tiếp tục đọc những lời sau đây: 
 

Lm:  Lạy Chúa, xin cho linh hồn T. được nghỉ yên muôn đời. 
Đ.   Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn T.  

 
Lm:   Xin cho linh hồn (ÔBAC) và linh hồn các tín hữu nhờ lòng  
   Chúa thương xót được nghỉ ngơi bình an. 
Đ.  Amen. 
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Lm. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa,  

vượt trên tất cả sự hiểu biết,  
gìn giữ lòng trí anh chị em  
trong tâm trí và tình yêu của Thiên Chúa,  
và của Con Ngài, là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 

Đ.  Amen. 
 
Lm. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha,  

và Con,  và Thánh Thần  
ban phúc lành cho anh chị em. 

Đ.  Amen. 
 
Sau đó đọc ba kinh Kính Mừng, kinh Vực Sâu và hát một bài để kết 
thúc nghi thức và sau đó hạ huyệt. 
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LỜI CẢM TẠ 
 

 
Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân: 
 

 Linh mục Chánh Xứ XXX… và linh mục Phó xứ YYY…tại 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 Qúy Tu sĩ nam nữ 

 Các Hội đoàn, Đoàn thể Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 Quý Ca đoàn.  

 Quý thân bằng quyến thuộc 

   Toàn thể quí ông bà trong giáo xứ đã thăm viếng, phân 
ưu, xin lễ, cầu nguyện và tiễn đưa lần cuối người thân  yêu 
của chúng tôi là: 
 

       Ông / Bà…. 
 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh 
cả Giuse và các Thánh, ban muôn ơn lành trên qúy Cha và toàn 
thể qúy vị. 
Trong lúc Tang gia bối rối, gia đình chúng con không tránh khỏi 
những sai sót. Kính xin qúy Cha, cùng toàn thể qúy vị lượng tình 
tha thứ.  
 

 
Tang gia đồng cảm tạ 
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BÀI HÁT 
 

 

Lễ An Táng    hvh 

ĐK: Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng, cho linh hồn này được trở về quê 
mình, nơi không còn chết chóc, nơi hạnh phúc tồn tại thiên thu. 

1. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ máu châu báu để cứu chuộc các 
linh hồn, xin cho người thân yêu chúng con được nghỉ yên 
muôn đời. 

2. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết đau đớn, và sống lại khải 
hoàn, xin cho người thân yêu chúng con được sống lại với 
Ngài. 

3. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban Thịt Máu châu báu, lòng Chúa giầu 
xót thương, xin lau sạch nước mắt chúng con nhẹ nỗi đau 
buồn. 

 

Hãy Tiếp Nhận Con     Hùng Lân 

1. Hãy tiếp nhận con, trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng u 
tối, cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu con 
đang tìm Ngài. 

ĐK: Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa 
đã từng dựng nên đất trời. Tình Ngài một chút trọn vui một đời. 

2. Đã mấy mùa qua, lang thang dãi dầu, tìm một an vui, tìm một 
nương náu, có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, phù vân đấy thôi, hư vô 
một màu. 

3. Bến ấm bình an, muôn năm vững vàng, còn tìm đâu hơn, đầu 
đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương, tình Cha với 
con thắm thiết nồng nàn. 
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Hy Lễ Cuối Cùng       Lm. Ân Đức 

1. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho ngài trọn đời con bước theo 
chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu, thì cho con ở đó, để trọn đời con 
dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. 

ĐK: Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên 
Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. 

 2. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha 
van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc 
con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. 

3. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bầy tôi biết bao 
lỗi lầm, xin chớ chấp tội con, nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con 
xa lìa nhân thế, giờ ngài gọi con đến trước nhan Ngài. 

 
Niềm Hy Vọng Hằng Sống   Lm. Ân Đức (Gióp 19, 25-26) 

ĐK: Tôi tin rằng, Đấng Cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ 
từ bụi đất sống lại, và trong thân thể này, tôi sẽ được chiêm ngắm 
Đấng Cứu chuộc tôi.  

1. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang. Nguồn sống vui muôn đời ấp 
ủ lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là khúc 
diệu ca mới. Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên. 

2. Đức Kitô sự sống và phục sinh. Ngài chết cho nhân trần mở đường 
vinh quang lên tới trời cao. Ngài là hoan lạc của tôi. Ngài là gia 
nghiệp mãi mãi, đón đưa tôi vào một Trời Đất mới bao la. 

 
Chúa Gọi Con Về Nhà     Phanxicô 

ĐK: Khi Chúa gọi con về nhà, mây trời vẫn xanh, hoa hồng vẫn nở ở 
trong vườn, và con vẫn ở trong tình Ngài, với niềm tin Chúa cho được 
sống muôn đời. 
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1. Con như cây sậy ngả nghiêng trong gió, gió mang nhiều cát bụi 
trần gian. Xin thương tiếp nhận dù con không đáng, đón con vào 
thánh điện bình an. 

2. Con như con thuyền nổi trôi trên sóng, sóng xô dạt bến lạc bờ 
hoang. Xin đưa con về trời quê yêu dấu, đón con về bến bờ bình an. 

3. Con luôn tin cậy lòng khoan dung Chúa, Chúa cho người thoát vòng 
trầm luân. Con luôn mong được nghỉ yên trong Chúa, đến muôn đời 
cảm tạ hồng ân. 

 
             Từ Nơi Ngục Hình       Lm. Duy Thiên 

ĐK: Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa 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. 

1. 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. 

2. 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.  

 
Lòng Thương Xót Chúa (5)   Nguyễn Chánh 

1. Lòng thương xót Chúa đem con trở về sống trong tình Chúa. Lòng 
thương xót Chúa, biển rộng lai láng yêu thương, bước con đi, dẫu 
gian nguy, có lo chi dù đời khó nhọc, vì lòng thương xót Chúa chính 
trái tim Cha đem con trở về. 

ĐK:  Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin 
thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu 
con tín thác nơi Ngài. 

2. Lòng thương xót Chúa yêu thương đổ tràn, rửa sạch tội lỗi. Lòng 
thương xót Chúa, đây nguồn hạnh phúc vô biên, khắp muôn dân, hãy 
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nghe theo, tiếng yêu thương lời Ngài kêu mời, này là nơi hạnh phúc 
Chúa xót thương con yêu con đời đời. 

 

Cầu Mẹ Thương       hvh 

1. Giờ này trong thương nhớ, dâng câu kinh khấn nguyện cho người 
con thương mến đã lìa cõi dương gian. 

ĐK: Tâm tư con ngỡ ngàng, ngờ rằng giấc chiêm bao, hôm nao còn 
xum vầy giờ này đã chia xa.  

Bao nhiêu là lỗi lầm, phận người đã mang theo, kêu xin Mẹ nhân từ 
cầu bầu Chúa dủ thương. 

2. Nguyện cầu con xin Chúa tha cho bao lỗi lầm. Nhân vì Con Thiên 
Chúa xuống trần chết hy sinh. 

 
                          Ngày Về           Kim Long  (Tv 126)  

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. 

1. Khi dân Xi-on qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn sống 
hoài giấc mơ triền miên. 

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

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa 
về như dòng nước xuôi miền nam. 

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, đi khóc lóc u sầu 
sẽ về giữa muôn lời ca. 
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                              Chúa Là Mục Tử   

1. Chúa  là Mục Tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay 
Chúa nào con thiếu chi, con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xanh con no 
thỏa không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống 
no đầy. 

ĐK:  Chúa Chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước 
mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa 
Người dẫn con đi, đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì. 

2. Chúa là Mục Tử Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi 
tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa 
với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa gậy Người dẫn yên lòng. 

3. Chúa là Mục Tử Người dọn bữa kê bàn cho con dân, dầu Người 
tràn lan và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua 
năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con con cùng Chúa 
muôn đời. 

 

Từ Vực Sâu 

ĐK:  Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vực sâu thương 
đau, con đợi trông Chúa nhậm 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. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông 
cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời đoan nguyền. 

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn tôi trông Chúa nào ngơi. Hơn 
quân canh đợi ánh dương, Ích Diên mong đợi Chúa Trời. 


