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CẢM TẠ 

 

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: 

  

 Quý Cha 

 Quý thân bằng quyến thuộc 

 Quý bạn hữu xa gần 

 Cùng toàn thể quý Hội Đoàn 

 Và các anh chị em trong ca đoàn. 

 

Đã đến dâng thánh lễ, cầu nguyện và chia xẻ nỗi đau 

buồn của gia đình chúng con. 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria 

luôn ban ơn lành cho Quý Cha cùng toàn thể Quí Vị. 
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ĐỨC KITÔ 

NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI 

ĐÃ PHỤC SINH 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNH LỄ AN TÁNG 

Lúc  
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Chủ Tế 

 

 

Đồng Tế 

 

 

Ca Đoàn 
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LỜI NGUYỆN KẾT THÚC 

 

Lạy Chúa, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn 

………………... cho tình thương của Cha. Linh hồn 

này đã qua khỏi thế gian xin cho được sống viên mãn 

trước tôn nhan Chúa muôn đời. Nhờ long từ bi và 

nhân ái Chúa, xin tha thứ mọi lỗi lầm đã vấp phạm vì 

yếu đuối con người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô 

Chúa chúng con. Amen. 
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LỜI CẦU 

Chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với Mar-tha khi em 

cô qua đời: "Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 

Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống". Vì thế chúng ta 

hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện: 

1/ Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa 

là Lazarô mới qua đời, xin lau sạch nước mắt chúng con.  

 Chúng con cầu xin Chúa. 

2/ Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin ban sự sống đời 

đời cho linh hồn …….. 

 Chúng con cầu xin Chúa. 

3/ Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hóa người 

anh em tín hữu này, xin thương nhận  ….. vào số các 

thánh và những người Chúa chọn. 

 Chúng con cầu xin Chúa. 

4/ Chúa đã lấy Mình và Máu Thánh Chúa mà nuôi dưỡng 

người tín hữu này nơi bàn tiệc thánh, giờ đây xin đón 

nhận …... vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời.    

 Chúng con cầu xin Chúa. 

5/ Chúng con khóc thương người anh em tín hữu này, xin 

Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ, an ủi chúng con và 

giúp chúng con vững lòng trông cậy sẽ được sống muôn 

đời.  

 Chúng con cầu xin Chúa. 
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NGHI THỨC ĐẶT NHỮNG BIỂU TƯỢNG 

(Rước từ dưới nhà thờ lên linh cữu) 

 

Anh chị em thân mến.  

Biểu tượng của Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện với 

dân Người. Những biểu tượng này nhắc nhở cho chúng 

ta về sự kết hợp của người quá cố với Đức Ki-tô: là được 

thông phần vào sự chết của Ngài để được sống muôn 

đời. 

NẾN PHỤC SINH 

Chủ Tế: ………. đã lãnh nhận ánh sáng Chúa Kitô 

trong cuộc đời qua phép Thánh Tẩy. Giờ đây, xin Chúa 

mang Anh Giuse về nơi đầy ánh sáng và bình an. 

ÁO TRẮNG 

Chủ Tế: Màu trắng của tấm khăn này nhắc nhở niềm 

tin Phục Sinh cùa chúng ta. Tấm khăn này bao phủ quan 

tài là nghi thức hướng chúng ta về chiếc áo trắng người 

qúa cố mặc trong ngày nhận bí tích Rửa Tội. Đây là biểu 

tượng nói lên phẩm giá con người và nhân cách bình 

đẳng của hết thảy mọi người trước mặt Thiên Chúa. 
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SÁCH LỜI CHÚA 

Chủ Tế: Trong cuộc sống, ………. đã yêu mến lời 

Chúa Kitô, giờ đây, xin Chúa đón nhận  …….. vào tham 

dự đời sống vinh phúc đời đời. 

 

THÁNH GIÁ VÀ CHUỖI MÂN CÔI 

Chủ Tế: ………….. đã được ghi dấu ấn Thập Giá ngay 

từ khi được rửa tội. Và trong cuộc sống  ……đã cùng với 

Mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa qua Kinh Mân Côi. 

Giờ đây, xin Chúa – qua lời chuyển cầu của Mẹ - cho 

…….được chia sẻ vinh quang với Chúa.  

VÒNG HOA 

Chủ Tế: Trong cuộc sống, ………. đã yêu thương và 

hy sinh cho gia đình . Những cành hoa này là biểu tượng 

cho hương thơm và lòng hiếu kính của gia đình. Xin cho 

……... được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. 
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NGHI THỨC TẠI NGHĨA TRANG 

MỜI GỌI CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN 

Tại chính nơi an nghỉ của bao người thân bằng quyến 

thuộc chúng ta, và cũng là nơi an nghỉ của ……..chúng ta 

thinh lặng trong giây lát để tâm hồn chúng ta được gặp 

nhau và gặp Chúa. 

LÀM PHÉP HUYỆT 

Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng làm cho chúng con sống lại, 

và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mồ ba 

ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến 

họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh,mặc dù nay còn 

mang thân cát bụi. Xin thương cho người con của Chúa 

là …...được an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa 

tỏa  ánh tôn nhan, làm cho …...sống lại, để hưởng hạnh 

phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là 

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. 

NHẮN GỬI CỘNG ĐOÀN 

Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em tín 

hữu của chúng con là linh hồn …….ra khỏi trần gian mà 

về với Người, nên giờ đây chúng con xin trả về lòng đất 

thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức 

Kitô, Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, sẽ biến đổi xác 

đất vật hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển 

của Người, bời thế chúng ta nên phó thác linh hồn ……. 

cho Chúa, xin Người đón nhận linh hồn ….. vào chốn 

bình an và cho …...  sống lại trong ngày sau hết. 
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Linh Mục Rảy nước thánh và xông hương trên linh cữu. 

 

LỜI NGUYỆN 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến chúng con đang đau 

buồn, xin nhận lời chúng con cầu nguyện cho người 

thân đã mất. Vâng, chỉ có Chúa là Đấng nhân hậu từ 

bi: xin thứ tha mọi tội lỗi cho người anh em tín hữu 

này.  

Xưa Chúa đã tự hiến thân chịu chết để nhân loại 

được ơn cứu độ muôn đời, và từ cõi chết sống lại: 

nay xin Chúa đừng để linh hồn …... phải lìa xa Chúa: 

nhưng vì tình thương Chúa còn mãnh liệt hơn cả sự 

chết. Xin cho linh hồn ……. được sống bình an và 

hạnh phúc trong chốn vinh quang đến muôn thuở 

muôn đời. Amen 
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LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ 

 

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa 

mới thắng sự chết và ban cho chúng con sự sống 

muôn đời. Hôm nay ……....là người tín hữu Chúa, và 

là người anh em của chúng con đã cùng an giấc với 

Đức Giêsu - Con một Chúa, nhưng chúng con biết 

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

cho …….. được cùng sống lại với Người. Vì vậy, 

chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ……. được 

chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ cõi chết sống lại. 

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng 

Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn 

thuở muôn đời. 
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PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

 

BÀI ĐỌC  

Bài trích sách Khôn Ngoan.  

Người đức nghĩa dẫu chết sớm sẽ được nghỉ an. Quả 

thế, cái thọ đáng kính đâu phải chỉ nhiều năm, hay đo 

bằng số tuổi; nơi người đời, tinh khôn vị chi là tóc 

bạc, sống không vết nhơ đã là già lão cao niên. Vì 

đẹp lòng Thiên Chúa, kẻ đức nghĩa được Người mến 

yêu, bởi phải sống giữa những tội nhân, ngài được 

rời đi. Ngài được cất đi kẻo sự dữ làm phôi phai trí 

khôn Ngài, hay gian tà quyến rũ hồn ngài; quả thế, 

bùa mê thế tục làm mờ ám sự lành, và đam mê quay 

cuồng làm tiêu ma tinh thần chất phác. Chẳng mấy 

chốc mà Ngài đã trọn lành. Quả thế, hồn Ngài đã đẹp 

lòng Chúa, vì thế Ngài đã vội thoát vòng sự dữ. Dân 

chúng thấy thế nhưng không hiểu, trí nông cạn không 

nghĩ ra rằng: Ân sủng xót thương, phần dành cho các 

kẻ Người chọn, và Người viếng thăm các thánh của 

Người. 

Đó là lời Chúa. 

 11 

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ 

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích Vượt Qua để cầu cho 

người con Chúa là ……... mới qua đời. Xin thương đón nhận linh 

hồn …….. vào nhà Chúa, nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng 

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

NGHI THỨC TỪ BIỆT 

Anh chị em thân mến, trước khi chia tay, chúng ta cần cùng nhau nói 

lên lời tiễn biệt  ……..  Chúng ta hãy đem lòng kính cẩn và yêu mến 

mà phó dâng người anh em tín hữu này cho Thiên Chúa chúng ta, 

tin tưởng rằng sẽ có ngày lại được gặp nhau, ngày mà tình thương 

của Đứa Kitô chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng cả tử thần, Chúng 

ta cùng mặc niệm nhớ lại cả con người, cả cuộc sống của ……. đối 

với chúng ta và đối với Thiên Chúa. 

LỜI CẦU 

Lạy Chúa, chúng con ngước mắt nhìn lên Chúa, lòng tưởng nhớ 

người anh em tín hữu của chúng con, xin nhận lời chúng con cầu 

nguyện. 

Đáp: Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được sống bên Chúa. 

1/ Xin Chúa cho linh hồn ….. được Chúa Kitô đón nhận về quê trời, 

làm một với những người đã ra đi trước chúng con – Đáp... 

2/ Xin cho linh hồn …….được hưởng vinh quang với các bạn hữu 

bên Chúa – Đáp…. 

3/ Xin cho linh hồn …….được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa và 

sống thảnh thơi – Đáp…. 

4/ Xin Chúa cho khi tưởng nhớ linh hồn …….chúng con được thêm 

gần gủi với Chúa – Đáp…. 
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LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ 

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu cho  

……... được hưởng ơn cứu độ. Khi còn sống, anh Giuse 

đã vững tin Ðức Giêsu Con Chúa là Vị Cứu Tinh nhân 

hậu, thì giờ đây, xin Chúa cho anh được thấy rằng Người 

cũng là vị thẩm phán khoan dung. Người hằng sống và 

hiển trị muôn đời. 

KINH TIỀN TỤNG 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng 

hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ 

Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo 

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả 

trên chúng con, để những ai buồn sầu, vì số phận chắc 

chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban 

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 lại 

được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần, 

các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên 

quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh 

quang Chúa rằng: 

Thánh! Thánh! Thánh!... 

Hát Rước Lễ 
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ALLÊLUIA      

Alleluia, Alleluia.  

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống ai tin Ta 

sẽ không chết đời đời. Allêluia 

PHÚC ÂM 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Đã đến giờ 

Con Người được tôn vinh!  Thật, Thầy bảo thật Anh Chị 

Em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó 

vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được 

nhiều hạt khác.  

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường 

mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự 

sống đời đời. 

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

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

sẽ quý trọng người ấy." 

"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?  

Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ 

này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha."  

Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh 

Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 

Đó là lời Chúa. 
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LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 

 

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

chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là 

….. mà hôm nay Chúa đã gọi về với Chúa, được 

chóng về quê thật và được hưởng sự vui mừng đời 

đời trong Nước Chúa.   

 Chúng con cầu xin Chúa. 

 

2. Lạy Chúa  khi còn sống ….. đã nguyện theo Chúa, 

nay đã qua đời thì xin Chúa dủ lòng thương tha thứ 

mọi lỗi lầm …... đã phạm vì yếu đuối.   

 Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. Lạy Chúa, đời sống chúng con ngắn ngủi và mỏng 

giòn lắm. Cái chết của ….. nhắc nhở chúng con hiểu 

rõ điều đó. Chúa là Đấng hằng sống tồn tại luôn mãi 

và lòng yêu thương của Chúa mạnh hơn thần chết. 

Chúng con xin gởi gấm ….. nơi tình yêu của Chúa. 

Xin Chúa cho ……. được chia sẻ gia nghiệp mà Chúa 

đã sắm sẵn từ muôn đời.  

 Chúng con cầu xin Chúa. 
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4. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa gia đình 

của …….. trước nghịch cảnh hôm nay. Xin cho tang 

quyến biết cậy trông và phó thác vào Chúa. Xin cho 

mọi người tìm được sự bình an đích thực trong tâm 

hồn. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ tang quyến vững 

bước về nhà Cha trong tin cậy và mến yêu.  

 Chúng con cầu xin Chúa. 

 

5. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho 

quý Cha, quý thân bằng  quyến thuộc và bạn hữu xa 

gần, đã cầu nguyện, phân ưu và nâng đỡ gia đình 

chúng con trong suốt thời gian qua và đã đến cầu 

nguyện cho ……. trong Thánh lễ hôm nay.  

 Chúng con cầu xin Chúa. 

 

 

 

 

 

 

 

Hát dâng lễ 


