Lên Chương Trình Cho Tang Lễ
Công Giáo
Lên chương trình cho Thánh Lễ An Táng cùng
với tang quyến là một ân huệ của việc mục vụ
và cũng là một dịp Phúc Âm hóa cho tang
quyến và những người thân hữu sẽ tham dự.
Các nhân viên của giáo xứ nên sử dụng những
nguồn lực đầy đủ nhất để chào đón và nâng
đỡ tang quyến trong thời gian khó khăn này.
Bất kể số người tham dự được tính trước, Nghi
Thức Viếng Xác và các nghi thức liên quan cần
phải được tổ chức để trợ giúp tang quyến bày tỏ
nỗi đau buồn và bắt đầu thích nghi trước thực tại
của cái chết. Điều này làm tăng nhận thức rằng
người thân hữu cũng cần phải trải nghiệm quá trình
hồi phục dần dần.
Phụng Vụ An Táng có thể được cử hành trong
hoặc ngoài Thánh Lễ. Giáo Hội khuyến khích
các tín hữu cử hành Thánh Lễ khi một trong các
thành viên của họ qua đời, tuy nhiên sách nghi
thức tang lễ của Kitô giáo có cung cấp một số
lựa chọn mục vụ để thích nghi với hoàn cảnh địa
phương.
Điều nên làm là cộng đồng giáo xứ phải được
thông báo về người mới qua đời, có lẽ thông
qua một thông báo tại Thánh Lễ Chúa Nhật,
và được mời gọi đến tham dự và cầu nguyện
với tang quyến trong tang lễ. Cũng nên đề
nghị ban thánh nhạc, ca trưởng, thừa tác viên
Lời Chúa, thừa tác viên Thánh Thể, và ban
tiếp tân của giáo xứ, nhận thức đầy đủ về cơ
hội của họ để chu toàn sứ vụ một cách trọn
vẹn và đem lại sự ủi an cho gia quyến của
người quá cố. Sự quan tâm và lo lắng này
cũng có thể thúc đẩy việc truyền bá Phúc Âm.

Frequently Asked Questions About
FuneralThắc
Planning
Những
Mắc về Tang Lễ
My (relative) hasn’t been to Mass in years,
Q
but s/he was baptized Catholic. Can we
still celebrate a Catholic Funeral Mass?
Người thân của tôi đã không tham dự Thánh Lễ
trong nhiều năm qua, nhưng người ấy đã được
rửa tội theo nghi thức Công Giáo. Chúng tôi có
được cử hành Thánh Lễ An Táng Công Giáo hay
không?
Mỗi người Công Giáo đã rửa tội thì được hưởng
tất cả ba nghi thức của một tang lễ Công Giáo:
Nghi Thức Viếng Xác, Thánh Lễ An Táng, và Nghi
Thức Tiễn Biệt. Chúng ta không thể xét đoán tình
trạng ân sủng của người quá cố. Giáo Hội đón
nhận tất cả mọi người.
Chúng tôi có buộc phải có một Nghi Thức
Viếng Xác hay không, hay chúng tôi có thể
chỉ đơn giản là quy tụ nhau lại để lần chuỗi
Mân Côi?
Nghi Thức Viếng Xác là một cơ hội cho tang quyến
bắt đầu quá trình tang chế và việc chữa lành. Đây
cũng là thời gian để cầu nguyện và là sự tham dự
của những người không thể tham dự tang lễ. Lần
hạt Mân Côi có thể là một trong những phần của
Nghi Thức Viếng Xác này.
Gia đình chúng tôi không rành về “thánh
nhạc”. Ai có thể giúp chúng tôi lựa chọn
thánh nhạc cho phù hợp với Nghi Thức
Viếng Xác hoặc Thánh Lễ An Táng?
Trưởng ban thánh nhạc của giáo xứ, người
lên chương trình cho tang lễ của giáo xứ,
hoặc một ca trưởng sẽ gặp mặt với gia đình
và giúp lựa chọn các bài thánh ca phù hợp.
Chúng tôi muốn có nhiều bài tán dương tại
Thánh Lễ An Táng. Có thời gian giới hạn cho
mỗi người không?
Thánh Lễ An Táng Công Giáo cho phép sự hồi
tưởng ngắn gọn về người quá cố. Nếu có thêm
những hồi tưởng khác, thì thời gian và địa điểm tốt
nhất là trong Nghi Thức Viếng Xác. Ở đó sẽ có sự
linh hoạt hơn.
Bố của chúng tôi muốn giữ tro (hài cốt) của
Mẹ tại nhà một thời gian sau Thánh Lễ An
Táng. Điều này có được phép không?
Giáo Hội hướng dẫn chúng ta tôn trọng hài cốt
của một thi thể, việc giữ hài cốt ở nhà không phải
là sự kính trọng mà Giáo Hội mong muốn. Điều
này cũng có nghĩa rằng Giáo Hội cũng không cho
phép rải tro trên biển hoặc trên không trung.
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Khi Một Người
Công Giáo Qua Đời

Nghi Thức An Táng Công Giáo
“Trước cái chết của một người Kitô hữu vốn đã
sống cuộc đời được khởi sự từ nước Thánh Tẩy và
được tăng trưởng nơi bàn tiệc Thánh Thể, Giáo
Hội thay mặt người mới qua đời dâng lời chuyển
cầu, vì xác tín chết không phải kết thúc... Giáo Hội
cũng chăm sóc những người đang đau buồn và an
ủi họ bằng nghi thức an táng với sự nâng đỡ của Lời
Chúa và với bí tích Thánh Thể.”
— Nghi Thức An Táng Công Giáo, số. 4
Hướng Dẫn của Giáo Phận Dallas
Phụng Vụ Tang Lễ Công Giáo được
chia làm ba phần riêng biệt, mỗi
phần có một mục đích riêng. Vì lý do
đó, chúng tôi đề nghị đi theo tiến
trình hoàn chỉnh và thích nghi mỗi
“nghi thức” phụng vụ dành cho từng
tang quyến.
Phần I Nghi Thức Viếng Xác (Tại Nhà Quàn)
Thông thường là Công Bố Lời Chúa, với
những bài đọc trong Kinh Thánh, cùng với
lời cầu nguyện, suy niệm, giây phút tưởng
nhớ người quá cố, và có thể lần hạt Mân
Côi.

Phần II Phụng Vụ An Táng (Trong hoặc Ngoài
Thánh Lễ)
Nghi thức trọng yếu cho tang quyến, thân hữu, và
cộng đoàn dân Chúa là Thánh Lễ An Táng. Khi
Thánh Lễ không thể cử hành được, thì Nghi Thức
Phụng Vụ An Táng Ngoài Thánh Lễ có thể thay
thế.

Phần III Nghi Thức Tiễn Biệt (Hạ Huyệt)
Tốt nhất nên chôn người quá cố tại một nghĩa
trang Công Giáo, hoặc nghĩa trang của giáo xứ,
hoặc nhà để hài cốt. Người Công Giáo được
phép chôn cất ở một nghĩa trang ngoài Công
Giáo, khi đất mộ đã được làm phép thánh.

Về Nghi Thức Viếng
Xác, Thánh Lễ & Việc An
Táng
Khi được biết người quá cố là người Công
Giáo, người quản lý nhà quàn nên liên lạc
với văn phòng giáo xứ hoặc linh mục
chánh xứ càng sớm càng tốt để định liệu
về ngày giờ của thánh lễ, vị chủ sự thích
hợp (linh mục cho Thánh Lễ, các linh mục,
phó tế, hoặc những vị chủ sự khác cho
Nghi Thức Viếng Xác), và những nhân
viên cần thiết của giáo xứ, đặc biệt là ca
trưởng. Ngày giờ và nhân sự phải được
xác định trước khi cam kết với tang quyến.
Nghi Thức Viếng Xác giúp tang quyến
trong việc bắt đầu sự tang chế bằng việc
tụ họp nhau lại để lắng nghe lời Chúa, cầu
nguyện, tưởng nhớ và kể chuyện về người
quá cố. Nghi Thức Viếng Xác có thể được
diễn ra ở nhà quàn, nhà thờ hoặc nhà
nguyện.
Thánh Lễ An Táng phải được cử hành tại nhà
thờ hay nhà nguyện đã được chuẩn duyệt
(chẳng hạn nhà nguyện trong một nghĩa trang
Công Giáo). Thông thường, nhà thờ giáo xứ là
nơi xứng hợp để cử hành Thánh Lễ An Táng.
Thánh Lễ An Táng là phụng vụ chính cử hành
cho người quá cố và phải được cử hành ở
một nơi thánh thiêng. Lập chương trình cho
một tang lễ Công Giáo cùng với tang quyến là
một ơn huệ của việc mục vụ. Giáo xứ nên tận
dụng các nguồn lực đầy đủ nhất để chào đón
và nâng đỡ tang quyến trong thời gian khó
khăn này. Bất kể số người tham dự, Nghi
Thức Viếng Xác, Thánh Lễ An Táng, và Nghi
Thức Tiễn Biệt phải được thực hiện. Điều này
làm tăng nhận thức rằng những người có tang
chế có thể bày tỏ nỗi buồn đau của mình, đồng
thời sẽ bắt đầu thích nghi trước sự mất mát, và
có thể trải nghiệm quá trình hồi phục dần dần.
Những hoàn cảnh có thể cho phép một Tang
Lễ Phụng Vụ Ngoài Thánh Lễ khi một người
Công Giáo qua đời, đặc biệt là nếu không có
bạn bè hoặc người thân nào của người quá cố

là người Công Giáo. Mặc dù vậy, gia đình giáo
xứ vẫn là sự hỗ trợ chính cho người quá cố.
Trong trường hợp đó, Thánh Lễ An Táng của
giáo xứ dành cho người quá cố đó sẽ được
thực hiện.
Việc chôn cất hài cốt hoặc thi thể người quá cố
phải được thực hiện ở một nơi thánh thiêng,
nhưng Giáo Hội không bắt buộc phải là ở
nghĩa trang Công Giáo mặc dù đây là điều
đáng mong ước. Thi thể hoặc hài cốt có
thể được mai táng trong mộ, hoặc đặt
trong lăng tẩm hay trong nhà để hài cốt.
Việc rải hài cốt (tro) trên biển, trên không
trung, hoặc trên mặt đất thì không được
phép cho một người Công Giáo. Giữ hài
cốt “ở nhà, hoặc trong gia đình của một
người bà con hoặc bạn bè không phải là
sự kính trọng mà Giáo Hội mong muốn”
(OCF, số 416). (Bộ Phụng Tự của giáo
phận hay linh mục chánh xứ có thể giải
thích làm thế nào để chôn cất hài cốt ở
biển, trong bình đựng di cốt, quan tài, hoặc
bình đựng khác một cách đúng đắn.)

Quy Tắc của Giáo Phận về Tang Lễ
Trong Giáo Phận Dallas, Thánh Lễ An Táng
phải được cử hành tại nhà thờ giáo xứ, nhà
nguyện giáo xứ, một nhà nguyện Công Giáo
khác, hoặc ở nguyện xá. Thánh Lễ An Táng
không được phép cử hành trong một nhà
quàn hoặc nhà nguyện của nhà quàn. Một
nhà nguyện ở nghĩa trang Công Giáo được coi là
một sự thay thế khả thi cho nhà thờ giáo xứ. Các
lễ tang của người Công Giáo được điều hành
bởi các quy chế trong Nghi Thức An Táng Công
Giáo và Giáo Luật. Bất kỳ một yêu cầu nào để
cử hành Thánh Lễ An Táng tại một nơi không
phải là nơi thánh thiêng Công Giáo được phê
chuẩn, phải có sự chấp thuận và phê chuẩn của
Văn Phòng Giám Mục trước khi Thánh Lễ An
Táng được cử hành. Tuy nhiên, các nghi thức
như phát tang hay viếng xác vẫn có thể được cử
hành trong nhà nguyện của nhà quàn hoặc trong
một nơi thích hợp khác để cầu nguyện và tưởng
niệm.

Giáo Hội Nói Gì về Hài Cốt và Sự
Hỏa Táng
Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ
(USCCB) thỉnh cầu từ Bộ Phụng Tự và Bí
Tích một phép chuẩn đặc biệt, cho phép hài
cốt của một thi thể được hiện diện trong
Thánh Lễ An Táng. Hội Đồng Giám Mục
Công Giáo Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp
thuận cho phép chuẩn này vào ngày 21
tháng 3 năm 1997. Tòa Thánh Vatican định
rằng các hài cốt của con người, “ngay cả khi
hỏa táng, phải được tôn trọng đúng mức như
phẩm giá của con người và của những Kitô
hữu đã được rửa tội”.
Các nghi thức chôn cất hài cốt của một thi
thể có sẵn trong phần Phụ Lục của Nghi
Thức An Táng Công Giáo. Phụ Lục này
khuyến cáo rằng khi chọn sự hỏa táng,
thi thể sẽ được hỏa táng sau tang lễ, do
đó cho phép thi thể được đặt trong Thánh
Lễ An Táng. Tuy nhiên, khi những hoàn
cảnh mục vụ đòi hỏi, hỏa táng và mai
táng có thể xảy ra ngay cả trước khi tang
lễ. Thế nhưng, Phụng Vụ này làm thành
một Thánh Lễ An Táng hơn là một Thánh
Lễ “tưởng niệm”.
Phụ Lục của Phụng Vụ Tang Lễ của
Người Kitô Hữu có thể lấy từ Văn Phòng
Phụng Vụ, hoặc tìm trên trang web của
giáo phận: https://www.cathdal.org/funerals
Thông tin bổ sung có sẵn trên trang web
của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa
Kỳ: http://www.usccb.org/prayer-andworship/bereavement-and-funerals/

