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KINH GIỖ MẪU 1 
 

Kinh Đức Chúa Thánh Thần   
(hoặc bài hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần trang 32) 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. 
Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin 
cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng 
con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 

Đáp: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần 
xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin 
Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng 
con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là 
Chúa chúng con. Amen. 

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. 

Kinh Tin 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô 
cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã 
xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. 
Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì 
Chúa là Đấng công minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội 
Thánh. Amen. 

Kinh Cậy 
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu 
thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên 
thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là 
đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai 
được. Amen. 



 4

Kinh Mến 
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì 
Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu 
người ta như mình con vậy. Amen. 

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 Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa 
chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi 
Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng 
đanh 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. 

LẦN HẠT MÂN CÔI 
Năm Sự Vui: 
 Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta 

hãy xin cho được ở khiêm nhường. 
 Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho 
được lòng yêu người. 

 Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy 
xin cho được lòng khó khăn. 

 Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. 
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

 Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền 
thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

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. 

 Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho 
được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. 
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 Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin 
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. 

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 thưởng cùng Đức Mẹ trên nước 
Thiên đàng. 

Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu 
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. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật. 
Thương xót linh hồn………..   (Thưa sau mỗi câu). 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên 
trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. 
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Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng 
về thay thảy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi 
người chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên 
thánh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành 
cùng Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Tha tội chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Nghe cho chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con. 
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn 
lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Chúng con lạy ơn Ðức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái 
Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành 
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Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những 
kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng 
trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 

Kinh Vực Sâu 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy 
khấng nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin. Nếu Chúa 
con chấp tội nào ai rỗi được.  Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời 
Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời 
hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. 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 con, 
xin ban cho linh-hồn ………. được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô 
cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh-hồn ………. cho khỏi tù ngục, và 
được nghỉ yên. Amen 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, ngươi hãy xin thì 
ngươi sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương lấy các 
linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho 
linh.hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa 
Thiên Đàng cho các linh-hồn ấy vào, xin cho các linh-hồn ấy được sự sáng 
vô cùng hằng soi cho liên.  Amen 

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 làm 
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 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 
cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng 
cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 

Kinh Thánh Mẫu La Vang  
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào 
quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái 
thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ 
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đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương 
giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ 
bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh 
tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. 
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng 
là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái 
thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân 
hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và 
sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy 
trông. Và sau cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, 
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen. 
 

Kinh Trông Cậy 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển 
vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, - Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,- Cầu cho chúng 
con. 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
- Cầu cho chúng con. 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, - Cầu cho chúng con. 
Nữ Vương ban sự bằng an, - Cầu cho chúng con. 
(Hát: Cầu Cho Cha Mẹ trang 45 ) 
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KINH GIỖ MẪU 2 
(Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần trang 32) 
Kính thưa Cộng Đoàn, chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho 
anh/chị/em của chúng ta là T… đã từ trần. Họ đã đi từ sự chết đến sự sống 
cùng với Chúa Giêsu Kitô, Người đã chết và đã sống lại trong sự sống 
mới, và họ đang được thanh luyện. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa đón nhận 
họ vào hàng ngũ các thánh trên thiên đàng. 

LỜI CHÚA 

1 Thes. 4:13-18 
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. 
Thưa anh chị em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn 
để anh chị em chẳng hay biết gì, hầu anh chị em khỏi buồn phiền như 
những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng 
ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng 
những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về 
cùng Đức Giê-su. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh chị em điều 
này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày 
Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn 
thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng 
kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và 
những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng 
ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem 
đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như 
thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh chị em hãy dùng 
những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. 
(Hát: Trông Cậy Chúa trang 46 ) 

TIN MỪNG 
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. 
Khi ấy Đức Giêsu nói, “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những 
người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh 
quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương 
con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Ðấng công chính, thế 
gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này 
đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn 
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cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu  thương con, ở trong họ, và con cũng ở 
trong họ nữa.” Đó là lời Chúa. 
(Lần Hạt: 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 thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng. 
(Hát: Kinh Hoà Bình trang 43) 

Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu 
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. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật. 
Thương xót linh hồn………..   (Thưa sau mỗi câu). 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên 
trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. 
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Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng 
về thay thảy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi 
người chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên 
thánh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành 
cùng Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Tha tội chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Nghe cho chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con. 
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn 
lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Chúng con lạy ơn Ðức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái 
Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành 
Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những 
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kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng 
trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 
Kinh Vực Sâu 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy 
khấng nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin. Nếu Chúa 
con chấp tội nào ai rỗi được.  Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời 
Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời 
hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. 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 con, 
xin ban cho linh-hồn ………. được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô 
cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh-hồn ………. cho khỏi tù ngục, và 
được nghỉ yên. Amen 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, ngươi hãy xin thì 
ngươi sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương lấy các 
linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho 
linh.hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa 
Thiên Đàng cho các linh-hồn ấy vào, xin cho các linh-hồn ấy được sự sáng 
vô cùng hằng soi cho liên.  Amen 
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 làm 
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 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 
cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng 
cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 
Kinh Thánh Mẫu La Vang  
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói hào 
quang, muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Ðức Chúa Trời đã đoái 
thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Ðấng cứu độ muôn loài. Mẹ 
đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương 
giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ 
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bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh 
tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria, 
Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cùng là Thánh Mẫu 
loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái 
thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng 
bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin 
Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông. Và sau 
cuộc đời nầy, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hưởng vinh phúc 
trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen. 
 

Kinh Trông Cậy 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển 
vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, - Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,- Cầu cho chúng 
con. 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
- Cầu cho chúng con. 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, - Cầu cho chúng con. 
Nữ Vương ban sự bằng an, - Cầu cho chúng con. 
 
(Hát: Cầu Cho Cha Mẹ trang 45 ) 
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GIỜ CẦU NGUYỆN TẠI NHÀ QUÀN MẪU 1 
(Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần  trang 32) 
Cộng đoàn thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ về đây bên cạnh thi hài 
người quá cố của chúng ta là …………. Cùng với tang quyến và anh chị 
em chúng ta hiện diện , để nói lên mối chân tình sâu đậm trong niềm tin 
vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này mà chúng ta có được mối dây liên 
hệ thắm thiết đang nối kết chúng ta trong ngôi nhà này. 
Nhờ tin vào tình thương và sức mạnh của Đấng Phục Sinh, là Chúa Giêsu 
Kitô mà chúng ta có được an ủi, nâng đỡ cho người còn sống và sự giải 
thoát cho kẻ qua đời. Và niềm tin của Đạo Công Giáo dạy chúng ta không 
bao giờ được coi nhẹ cuộc phán xét riêng, không bao giờ được quên tính 
cách nghiêm túc và quyết định của nó. Thế nhưng chúng ta cũng đừng vì 
vậy mà có những suy nghĩ bi quan đen tối về cuộc phán xét này, hoặc có 
những hiểu biết sai lạc về Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. 
Trong những giờ phút hiệp thông một lòng, một trí với người thân của 
chúng ta đang ở trước tòa Chúa, chúng ta hãy nhớ lại những mặc khải đầy 
vui mừng củ Kinh Thánh về tình thương của Thiên Chúa để cầu nguyện 
cho ………… trong tâm tình tin tưởng và biết ơn. 
LỜI CHÚA 
“Chúa chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu”  
Bài Trích Sách Khôn Ngoan (Khôn Ngoan 3: 1-9) 
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và sự đau khổ sự chết 
không làm gì được các Ngài. Đối với con mắt những người không hiểu 
biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các Ngài từ biệt chúng ta, là 
như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và 
trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các 
ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được 
vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và 
chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn 
các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả như ánh lửa 
chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, 
và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở 
Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì 
ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.  Ðó là lời Chúa. 
(Hát: Tình Chúa Cao vời / LM Duy Thiên trang 55) 
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TIN MỪNG 
Tin mừng Chúa Kitô theo thánh Gioan 
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “ Đã đến giờ Con Người 
được tôn vinh. Quả thật Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đấtt 
mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi thì nó 
sinh nhiều bong hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất , và ai ghét sự sống 
mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy 
theo ta, và Ta ở đâu thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha 
Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha 
xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ 
này. Lạy Cha xin hãy làm vinh danh cha.” Lúc đó có tiếng từ trời phán: 
“Ta đã làm vinh danh Ta, và Ta còn làm vinh danh Ta nữa” 
 

SUY NIỆM 
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

LM: Anh chị em thân mến, Ðức Giêsu Kitô đã sống lại từ kẻ 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 Ðức Giêsu Kitô, chúng ta 
dâng lời cầu nguyện: 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T….. đã được lãnh nhận ánh sáng của 
Ðức Kitô. Giờ đây, xin Chúa xua tan bóng tối và dẫn ông/bà vượt qua 
nước của sự chết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

2. Người anh chị em của chúng ta là ông/bà T. đã được nuôi dưỡng ở 
bàn tiệc của Ðấng Cứu Thế. Xin Chúa đưa ông/bà vào tham dự bàn 
tiệc trên trời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

3. Nhiều thân bằng quyến thuộc và bằng hữu đã ra đi trước chúng ta và 
đang chờ đợi phần thưởng nước trời. 
Xin Chúa ban cho họ một mái nhà vĩnh viễn với Con Chúa. Chúng 
ta hãy cầu xin Chúa. 

4. Những người thân yêu của T. đang cần sự nguôi ngoai an ủi. Xin 
Chúa hãy xoa dịu sự đau thương của họ và xua tan những u uẩn, nghi 
ngờ vì buồn chán. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.  

5. Chúng ta đang quy tụ nơi đây trong đức tin và đức cậy để cầu nguyện 
cho anh chị em chúng ta là ông/bà T….. Xin Chúa kiên cường niềm 
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hy vọng của chúng ta để chúng ta có thể sống xứng đáng khi chờ đợi 
Ðức Kitô tái giáng lâm. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.  

LM: Lạy Thiên Chúa, Ðấng ban phát bình an và chữa lành các linh hồn, 
xin lắng nghe lời cầu khẩn của Ðấng Cứu Thế, là Ðức Giêsu Kitô, và của 
dân Người, mà sự sống của họ đã được trả bằng máu của Con Chiên. Xin 
Chúa tha thứ những lỗi lầm của tất cả những ai đang yên giấc trong Ðức 
Kitô, và xin ban cho họ một chỗ trong nước trời. Chúng con cầu xin nhờ 
Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

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 Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa 
chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi 
Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng 
đanh 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. 
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 thưởng cùng Đức Mẹ trên nước 
Thiên đàng. 

Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu 
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 
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con. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật. 
Thương xót linh hồn………..   (Thưa sau mỗi câu). 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên 
trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng 
về thay thảy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi 
người chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên 
thánh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 
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Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành 
cùng Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Tha tội chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Nghe cho chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con. 
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn 
lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Chúng con lạy ơn Ðức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái 
Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành 
Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những 
kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng 
trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 

(Hát: Kinh Hòa Bình trang 43) 

Kinh Vực Sâu 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy 
khấng nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin. Nếu Chúa 
con chấp tội nào ai rỗi được.  Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời 
Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời 
hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. 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 con, 
xin ban cho linh-hồn ………. được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô 
cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh-hồn ………. cho khỏi tù ngục, và 
được nghỉ yên. Amen 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, ngươi hãy xin thì 
ngươi sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương lấy các 
linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho 
linh.hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa 
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Thiên Đàng cho các linh-hồn ấy vào, xin cho các linh-hồn ấy được sự sáng 
vô cùng hằng soi cho liên.  Amen 
 
Kinh Trông Cậy 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển 
vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, - Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,- Cầu cho chúng 
con. 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
- Cầu cho chúng con. 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, - Cầu cho chúng con. 
Nữ Vương ban sự bằng an, - Cầu cho chúng con. 
(Tâm Tình Với Người quá cố) 

(Rẩy Nước Thánh cho Người Quá Cố) 
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GIỜ CẦU NGUYỆN TẠI NHÀ QUÀN MẪU 2 
(Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần trang 32)   

Cộng đoàn thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ về đây bên cạnh thi hài 
người quá cố của chúng ta là …………. Cùng với tang quyến và anh chị 
em chúng ta hiện diện , để nói lên mối chân tình sâu đậm trong niềm tin 
vào Đức Kitô. Chính trong tình yêu này mà chúng ta có được mối dây liên 
hệ thắm thiết đang nối kết chúng ta trong ngôi nhà này. Nhờ tin vào tình 
thương và sức mạnh của Đấng Phục Sinh, là Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta 
có được an ủi, nâng đỡ cho người còn sống và sự giải thoát cho kẻ qua 
đời. Và niềm tin của Đạo Công Giáo dạy chúng ta không bao giờ được coi 
nhẹ cuộc phán xét riêng, không bao giờ được quên tính cách nghiêm túc 
và quyết định của nó. Thế nhưng chúng ta cũng đừng vì vậy mà có những 
suy nghĩ bi quan đen tối về cuộc phán xét này, hoặc có những hiểu biết sai 
lạc về Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. 
Trong những giờ phút hiệp thông một lòng, một trí với người thân của 
chúng ta đang ở trước tòa Chúa, chúng ta hãy nhớ lại những mặc khải đầy 
vui mừng củ Kinh Thánh về tình thương của Thiên Chúa để cầu nguyện 
cho ………… trong tâm tình tin tưởng và biết ơn. 
LỜI CHÚA 
"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. 
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(Hát:  Trông Cậy Chúa trang 46) 

TIN MỪNG 

Tin mừng Chúa Kitô theo thánh Mattheo 
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “ Nước Trời 
giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô 
khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không 
mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy 
bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có 
tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều 
chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn 
ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt cả. 
Các cô không ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, 
các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, 
nhữn gtrinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa 
đóng lại. Sau cùng các cô trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở 
cửa cho chúng tôi. Nhưng Người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, Ta không 
biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ 
nào. Đó là Lời Chúa. 
SUY NIỆM 
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

LM: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Người đã đưa Ðức Kitô chỗi dậy từ 
cõi chết; với sự tin tưởng chúng ta hãy cầu xin Người gìn giữ tất cả 
những ai thuộc về Người, dù còn sống hay đã chết. 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T…. đã được hứa ban sự sống đời đời, 
xin cho ông/bà T….. được đón nhận vào cộng đồng các thánh. 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

2. Vì ông/bà T….. đã được ăn Mình Thánh Ðức Kitô, là bánh hằng 
sống, xin cho ông/bà được sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta hãy 
cầu xin Chúa. 

3. Xin cho những ai đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại sẽ được 
chiêm ngưỡng Chúa đời đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa.  

4. Xin cho gia đình và bạn hữu của ông/bà T. được an ủi trong sự buồn 
sầu của Ðức Kitô, là Người đã thương khóc cái chết của Lagiarô. 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa.  
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5. Xin cho tất cả chúng ta đang quy tụ thờ phượng trong cùng một niềm 
tin sẽ được tái xum họp trong vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa. 

LM: Lạy Thiên Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng con, 
Ngài đã nghe tiếng khóc than của dân Ngài; xin lắng nghe lời chúng con 
cầu nguyện cho anh chị em chúng con, là ông/bà T. vừa mới qua đời. 
Xin thanh tẩy tội lỗi của họ và xin ban cho họ sự no đủ của ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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 Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa 
chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi 
Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng 
đanh 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. 

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 thưởng cùng Đức Mẹ trên nước 
Thiên đàng. 

Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu 
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 
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con. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con. 
Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật. 
Thương xót linh hồn………..   (Thưa sau mỗi câu). 
Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật. 
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật. 
Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên 
trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng 
về thay thảy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi 
người chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên 
thánh. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. 
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Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành 
cùng Ðức Chúa Trời. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông. 
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Tha tội chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Nghe cho chúng con. 
Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con. 
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn 
lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Chúng con lạy ơn Ðức Chúa 
Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái 
Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành 
Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận mà tha thứ cho những 
kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng 
trị làm một cùng Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 
Amen. 
(Hát: Chúa Là Tình Yêu trang 55) 

Kinh Vực Sâu 
Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy 
khấng nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con nài xin. Nếu Chúa 
con chấp tội nào ai rỗi được.  Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời 
Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời 
hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. 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 con, 
xin ban cho linh-hồn ………. được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô 
cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh-hồn ………. cho khỏi tù ngục, và 
được nghỉ yên. Amen 
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, ngươi hãy xin thì 
ngươi sẽ được, vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng, thương lấy các 
linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho 
linh.hồn ông bà, cha mẹ, anh em bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa 
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Thiên Đàng cho các linh-hồn ấy vào, xin cho các linh-hồn ấy được sự sáng 
vô cùng hằng soi cho liên.  Amen 
Kinh Trông Cậy 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời 
chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển 
vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, - Thương xót chúng con. 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,- Cầu cho chúng 
con. 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, 
- Cầu cho chúng con. 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, - Cầu cho chúng con. 
Nữ Vương ban sự bằng an, - Cầu cho chúng con. 
(Tâm Tình Với Người quá cố) 

(Rẩy Nước Thánh cho Người Quá Cố) 
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THÁNH LỄ CẦU HỒN MẪU 1 
(CA NHẬP LỄ:  Đi về nhà Chúa trang 34) 
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 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 (Rom 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 Chúa Chăn Nuôi/ Phanxico trang 41) 
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Alleluia   
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  
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 GIÁO DÂN 
LM: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Người đã đưa Ðức Kitô chỗi dậy từ 
cõi chết; với sự tin tưởng chúng ta hãy cầu xin Người gìn giữ tất cả những 
ai thuộc về Người, dù còn sống hay đã chết. 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T. đã được hứa ban sự sống đời đời, xin 
cho ông/bà T. được đón nhận vào cộng đồng các thánh. Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa. 

2. Vì ông/bà T. đã được ăn Mình Thánh Ðức Kitô, là bánh hằng sống, 
xin cho ông/bà được sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta hãy cầu 
xin Chúa. 

3. Xin cho những ai đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại sẽ được 
chiêm ngưỡng Chúa đời đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

4. Xin cho gia đình và bạn hữu của ông/bà T. được an ủi trong sự buồn 
sầu của Ðức Kitô, là Người đã thương khóc cái chết của Lagiarô. 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

5. Xin cho tất cả chúng ta đang quy tụ thờ phượng trong cùng một niềm 
tin sẽ được tái xum họp trong vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa. 

LM: Lạy Thiên Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng con, 
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Ngài đã nghe tiếng khóc than của dân Ngài; xin lắng nghe lời chúng con 
cầu nguyện cho anh chị em chúng con, là ông/bà T….. vừa mới qua đời. 
Xin thanh tẩy tội lỗi của họ và xin ban cho họ sự no đủ của ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
(Ca Dâng Lễ Của Lễ Cậy Trông/Nguyễn Duy trang 36) 

Lời nguyện tiến lễ: (Ngoài mùa Phục Sinh) 
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu nguyện cho 
T……được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, ông/bà T….. đã vững tin Ðức 
Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho 
ông/bà T….. được thấy rằng Người cũng là Vị Thẩm Phán khoan dung. 
Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
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 ông/bà 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... 
(Ca Hiệp Lễ Trong Trái Tim Chúa Yêu/ Phanxico trang 37) 

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. 
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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 đón nhận OBACE vào nhà 
Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin... Amen. 
(Ca Kết Lễ  Vui Ngày Trở Về/Thành Tâm trang 38) 
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THÁNH LỄ CẦU HỒN MẪU 2 
(Ca Nhập Lễ Ngày Về/ Kim Long trang 39) 
Bài Đọc 
 “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.” 
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Rôma (Roma 14: 7-9, 
10b-12) 
Anh em thân mến,  
Không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai chết cho 
mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết 
cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa. Vì lẽ 
ấy, nếu Đức Kitô chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả 
chúng ta đều sẽ phải ra trước toà án của Đức Kitô, bởi có lời chép: “Chúa 
phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề rằng: mọi đầu gối sẽ quỳ lạy Ta và mọi 
miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa.” Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải 
trả lẽ về mình với Thiên Chúa.  Ðó là lời Chúa. 
(Đáp ca: Chúa Chăn nuôi Tôi/ Duy Thiên trang 41) 

Phúc Âm 
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca  (Luca 12: 35 – 40) 
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, 
hãy cầm đèn sáng trong tay, và hãy làm như người làm đợi chủ đi ăn cưới 
về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào 
khi chủ về thấy còn tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt 
chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ 
trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết 
điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để 
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nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con 
không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ðó là lời Chúa. 
 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

LM: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Người đã đưa Ðức Kitô chỗi dậy từ 
cõi chết; với sự tin tưởng chúng ta hãy cầu xin Người gìn giữ tất cả 
những ai thuộc về Người, dù còn sống hay đã chết. 

1. Trong bí tích rửa tội, ông/bà T. đã được hứa ban sự sống đời đời, xin 
cho ông/bà T. được đón nhận vào cộng đồng các thánh. Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa. 

2. Vì ông/bà T. đã được ăn Mình Thánh Ðức Kitô, là bánh hằng sống,  
xin cho ông/bà được sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta hãy cầu 
xin Chúa. 

3. Xin cho những ai đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại sẽ được 
chiêm ngưỡng Chúa đời đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

4. Xin cho gia đình và bạn hữu của ông/bà T. được an ủi trong sự buồn 
sầu của Ðức Kitô, là Người đã thương khóc cái chết của Lagiarô. 
Chúng ta hãy cầu xin Chúa. 

5. Xin cho tất cả chúng ta đang quy tụ thờ phượng trong cùng một niềm 
tin sẽ được tái xum họp trong vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta 
hãy cầu xin Chúa. 

LM: Lạy Thiên Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng con, 
Ngài đã nghe tiếng khóc than của dân Ngài; xin lắng nghe lời chúng con 
cầu nguyện cho anh chị em chúng con, là ông/bà T. vừa mới qua đời. 
Xin thanh tẩy tội lỗi của họ và xin ban cho họ sự no đủ của ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

(Ca Dâng Lễ Như Hạt Miến/ Thành Tâm trang 42) 

(Ca Hiệp Lễ Kinh Hoà Bình trang 43) 

(Ca Kết Lễ Từ Chốn Luyện Hình trang 48) 

 



 32

Các Bài Hát Dùng Trong Nghi Thức An Táng 
Cầu Xin Chúa Thánh Thần 
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Đâu Có Tình Yêu Thương 
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Đi Về Nhà Chúa 
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Chúa Chăn Nuôi Toi PX 
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Của Lễ Cậy Trông ND 
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Trong Trái Tim Chúa Yêu 
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Vui Ngày Trở Về 
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Ngày Về 
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Chúa Chăn Nuôi Toi PX  
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Chúa Chăn Nuôi Tôi DT 
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Như Hạt Miến 
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Kinh Hoà Bình 
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Cầu Cho Cha Mẹ 
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Trông Cậy Chúa 
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Từ Chốn Tối Tăm 
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Từ Chốn Luyện Hình 
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Bộ Lễ Cầu Hồn 
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Đáp Ca 
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Xin Ngài Thương Con 
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Từ Vực Sâu (2) 
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Sự Sống Thay Đổi KL 
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Tình Chúa Cao Vời  
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Chúa Là Tình Yêu 
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Lắng Nghe Lời Chúa 
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Bài Ca Dâng Hiến 
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Để Chúa Đến 

 



 60

Con Chỉ Là Tạo Vật 

 
 


