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II. TANG LỄ - GIỖ CẦU 
 

XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN  
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm  
viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, 
trau dồi cho đáng ngôi thánh đường 
ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết  
tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuận thấm 
xác hồn tràn lan ơn thiêng 
 

KINH ĂN NĂN TỘI 
 Lạy Chúa, 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 NGUYỆN 
CẦU CHO NGƯỜI QUÁ CỐ 

 

Xướng: Chúa là Thiên Chúa của người sống và kẻ chết, 
chúng ta hãy chúc tụng và thờ lạy Người. 
Chung: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa là Chúa 
tể càn khôn. 
 

Xướng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến thế gian không 
phải để kết án luận phạt, nhưng để ban ơn tha thứ và 
cứu chuộc nhân loại. 
Chung: Vì Chúa là tình yêu. 
 

Xướng: Tin tưởng vào lượng từ bị hải hà của Chúa, 
Chúng con đến đây, để cầu nguyện cho người thân yêu 
của chúng con. 
Chung: Xin Chúa đón nhận linh hồn (...) vào nơi cực lạc 
viên mãn thiên thu. 
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Thánh vịnh 103 (Tv 103, 3-5, 8-17) 
 

Xướng: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
 

1: 3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương  
chữa lành các bệnh tật ngươi. 4 Cứu ngươi khỏi chôn 
vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng 
hải hà. 
2: 5 Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi 
xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. 
 

1: 8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và 
giàu tình thương. 9 Chẳng trách cứ luôn luôn, không 
oán hờn mãi mãi.  
2: 10 Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta 
xứng với lỗi lầm. 
 

1: 11 Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa 
thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. 
2: 12 Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã 
phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 
 

1: 13 Như người cha chạnh lòng thương con cái, CHÚA 
cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 
2: 14 Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn 
Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 
 

1: 15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như  
cỏ nội hoa đồng, 16 một cơn gió thoảng là xong,  
chốn xưa mình ở cũng không biết mình. 
2: 17 Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho 
kẻ nào hết dạ kính tôn. Người xử công minh cả với đời 
con cháu. 
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Thánh vịnh 23 (Tv 23, 1-6). 
 

Xướng: 1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu 
thốn gì. 
 

1: 2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, 3 và bổ sức 
cho tôi. Người dẫn tới trên đường ngay nẻo chính, vì 
danh dự của Người. 
2: 4 Lạy Chúa, dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy 
khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, 
con vững dạ an tâm. 
 

1:  5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt 
quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly 
rượu con đây tràn chan chứa. 
2: 6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt 
cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người, những 
ngày tháng, những năm dài triền miên. 
 

Chung: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu 
thốn gì. Vinh danh Chúa Cha và Chúa con, cùng vinh 
danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính 
hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 
Thánh vịnh 71 (Tv 71, 1-6, 9) 

 

Xướng: Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin 
tưởng, ngay từ độ thanh xuân. 
 
1: 1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA, xin đừng để con  
phải tủi nhục bao giờ. 2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt 
và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ. 
2: 3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành 
trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính 
là Ngài. 
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1: 4 Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ 
dữ, khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã 
man. 
2: 5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy 
ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ 
độ thanh xuân. 
 

1: 6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã 
kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi 
ngơi. 
2: 9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đã xế bóng, chớ bỏ rơi 
khi sức lực suy tàn. 
 

Chung: Vinh danh Chúa Cha và Chúa con, cùng vinh 
danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính 
hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 

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

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

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

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong  
cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con 
lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng  
theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời 
Chúa đã truyền ban. 
 
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gio-an  
(Ga 17, 24-26) 
 

 24 Khi ấy Chúa Giê-su ngước mắt lên trời cầu  
nguyện rằng: “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. 25 Lạy Cha là Đấng 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. 26 Con đã cho họ biết danh Cha,  và sẽ còn 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.  
– Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 
 
 
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh  
sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là  
đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất 
niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi 
mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai. 
 

  

B/ NGHI THỨC SUY TÔN LỜI CHÚA 
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SUY NIỆM NĂM MẦU NHIỆM 
MÙA MỪNG 

 

I. Thứ nhất - Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho 
Linh Hồn (...) được sống lại thật trên Nước Thiên Đàng. 
 Ngài đã chiến thắng tử thần, như Thánh Phaolô đã 
viết: “Một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì 
không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn 
quyền chi đối với Người”. Lạy Chúa, xin cho chúng con 
mỗi ngày biết cùng chịu chết với Chúa, đóng đinh các 
tội lỗi chúng con: Tội quên Chúa, tội xúc phạm đến anh 
chị em chúng con hằng ngày, để thân xác tội lỗi và yếu 
đuối của chúng con chết đi, và được sống lại với Chúa 
mỗi ngày trong đời sống chúng con. 
- Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 
- Lời nguyện: Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ... 
  
 
 

II. Thứ hai - Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho Linh  
Hồn (...) được lên trời với Đức Kitô. 
 Lạy Chúa, giữa cuộc đời bon chen, vất vả và đầy mồ 
hôi nước mắt nơi trần gian, xin cho chúng con đừng 
mải mê theo đuổi trần thế, nhưng xin Chúa cho chúng 
con luôn hướng về quê trời, quê hương hạnh phúc thật 
sự, để trong mỗi tư tưởng, lời nói, hành động của 
chúng con, đều là những bước đường đi về quê trời 
yêu dấu, và mỗi ngày chúng con sống, chúng con biết 
góp nhặt những bông hoa đỏ thắm hy sinh trong cuộc 
đời, dâng về cho Chúa trên quê hương hạnh phúc vĩnh 
cửu. 
- Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 
- Lời nguyện: Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ... 
 
 

 
III. Thứ ba - Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy 
xin cho được lòng đầy dẫy mọi Ơn Chúa Thánh Thần. 
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 Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban ơn huệ, Đấng soi 
sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời trong lúc lệ đau sầu 
ứa, xin nâng đỡ ủi an các tín hữu Chúa đây. Xin hãy 
hiện xuống lòng chúng con, xin rửa sạch tâm hồn nhơ 
bẩn, tưới gội chỗ khô khan, chữa lành vết thương tội 
lỗi chúng con, xin uốn nắn tâm hồn chai đá, sưởi ấm 
chỗ lạnh lùng. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. 
- Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 
- Lời nguyện: Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ... 
 
 

IV. Thứ bốn - Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta 
hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 
 Lạy Mẹ, đời lữ hành về quê trời có trăm ngàn gian 
nan, chúng con muốn đồng hành với Mẹ trong cuộc đời 
chúng con, khi hạnh phúc, lúc đau thương, khi thành 
công, lúc thất bại, đời u buồn tăm tối hay khi vinh 
quang sung sướng. Xin cho đời chúng con thành chuỗi 
ngọc Mân Côi sáng chói mỗi ngày. Lạy Mẹ, xin cầu  
cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ, mãi mãi và trong 
giờ sau hết của đời dương thế chúng con. 
- Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 
- Lời nguyện: Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ... 
 
 

V. Thứ năm - Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.  
Ta hãy xin cho Linh Hồn (...) được thưởng cùng Mẹ trên 
Nước Thiên Đàng. 
 Lạy Mẹ, chúng con xin góp nhặt những hy sinh đời 
chúng con trong cuộc đời đồng hành với Mẹ. Hy sinh 
trong gia đình, hy sinh nơi cuộc sống xã hội, hy sinh 
trong cuộc đời dương thế. Xin Mẹ nhận lấy những 
bông hoa đỏ hy sinh đời chúng con, để dâng lên Thiên 
Chúa, nhờ đó chúng con cũng được Chúa thưởng công 
hưởng hạnh phúc trên trời với Mẹ muôn đời. 
- Kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh. 
- Lời nguyện: Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ...  
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LỜI NGUYỆN 
 

Chủ sự: 
1. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi biết rằng đã đến giờ chịu 
nạn để chuộc tội cho nhân loại. Trước sự chết, Chúa 
cũng đã sợ hãi. Nhưng Chúa luôn tin tưởng Chúa Cha: 
“Nếu được, xin Cha cất chén này, nhưng đừng làm 
theo ý con! Xin cứ làm theo ý Cha.” 
Đáp:  
Xin Chúa giúp chúng con can đảm, tuân theo thánh ý 
Chúa. 
 

Chủ sự: 
2. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho người trộm biết 
ăn năn thống hối, và hứa ban Nước Thiên đàng cho anh 
ta. Xin Chúa thương đến Linh hồn người quá cố mà 
chúng con đang cầu nguyện cho hôm nay. 
Đáp:  
Vì tình yêu vô biên của Chúa, xin tỏ lòng khoan nhân 
độ lượng với tôi tớ Chúa đây. Xin đón nhận linh hồn... 
vào nước hằng sống, cực lạc, viên mãn thiên thu. 
 

Chủ sự: 
3. Lạy Chúa, là Cha Chí nhân, chúng con cảm tạ Cha  
đã yêu thương chúng con đến nỗi đã sai con một Cha là 
Đức Giêsu Kitô xuống thế để gánh tội chúng con:  
Nhiều lần chúng con đã bất trung phạm tội, nhưng tình 
yêu Cha, đã kiên trì chờ đợi chúng con thống hối ăn 
năn. 
Đáp:  
Vì tình yêu vô biên của Chúa, xin ân thưởng cho linh 
hồn ( ... ) tôi tớ Chúa về những việc thiện đã làm, và tha 
thứ cho tôi tớ Chúa về những thiếu sót, lỡ lầm đã 
phạm. 
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Chủ sự: 
4. Chớ gì chúng con và mọi người thân yêu đã qua đời, 
một ngày kia sẽ được xum họp trong nước Chúa, để 
đồng thanh tung hô, chúc tụng vinh quang Chúa. 
Đáp:  
Vinh danh Chúa Cha và Chúa con, cùng vinh  
danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và chính 
hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. 
 

Chủ sự: 
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe 
lời cầu xin của chúng con, cho linh hồn (...) là con cái 
Chúa, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin 
tha tội cho linh hồn (...), và ban cho linh hồn (...) được 
hưởng ánh sáng, hạnh phúc và sự bình an cùng các 
thánh, trong nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin 
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.  
Đáp:  
Amen. 
 

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

Kinh Vực Sâu 
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa 
hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng 
con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi 
Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con 
đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì 
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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 (...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi 
vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn... cho khỏi tù 
ngục, mà được nghỉ yên. Amen. 
 Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy  
rằng: “Con hãy xin thì con sẽ được.” Vậy con xin Chúa 
lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa 
luyện tội, Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho 
linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin 
Chúa 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. 
 
 
 

Hát: XIN VÂNG 
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi 
gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! 
Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn 
đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 
 

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua 
hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin 
vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. 
 
 

Kinh Trông cậy  
Chúng con trông cậy ...  
 
 
 

Lời nguyện tắt: (3 lần) 
Giêsu — Maria — Giuse, Con mến yêu. Xin thương xót 
Linh hồn (...)  (lần 3 thêm Amen.”  
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