Alleluia! Alleluia!

Thánh Lễ Giỗ

Lời Cảm Tạ
Trong tâm tình tri ân, gia đình chúng con chân thành cảm tạ
quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Hội Đoàn, Ban
Giáo Lý Việt Ngữ, thân bằng quyến thuộc, bằng hữu đã hiệp
dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse Đỗ
Trọng Hòa, cùng với tất cả những ai đã hiệp thông trong lời
cầu nguyện.
Thánh lễ khép lại với lời khẩn khoản nguyện xin của Cộng
đoàn dâng lên Chúa, ban cho Ông Cố Giuse được hưởng hạnh
phúc trong Nhà Cha, như ước nguyện trọn cuộc đời của người
khi đã hoàn tất hành trình 83 năm nơi dương thế này.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho quý
Cha, quý Phó Tế, quý Tu sĩ Nam Nữ và toàn thể mọi người.
Gia đình đồng bái tạ.

Words of Gratitude
The Do family would like to thank all the priests, deacons, religious sisters and brothers, seminarians, various groups, the
Catechetical programs, relatives and friends, for joining us in
the liturgy and prayers for the repose of the soul of Joseph
Hoa Trong Do.
In the mass we lifted up our supplications to the Almighty
God to welcome Joseph Do into God's eternal home, as
throughout his life Joseph never stopped praying with the
same intention for the entire 83 years of his life.
May God bestow upon you His abundant grace and love now
and forever.

Ông Cố Giuse Đỗ Trọng Hòa
Sinh ngày 06 tháng Giêng, năm 1937
Qua đời ngày 29 tháng 4, năm 2020

CA NHẬP LỄ

BÀI ĐỌC I (Hc 2: 1-9)

Bài Trích Sách Huấn Ca
Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con
hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi
con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ, để

cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận, và trải qua
bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng
giá thì phải được thử trong lò ô nhục.
Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào

Người.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi lòng lân tuất của
Người, đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người, và các bạn sẽ
không mất phần thưởng đâu.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui
không cùng và lòng thương xót.
Đó là lời Chúa.

Ca Kết Lễ

Đáp Ca

Câu Xướng Trước Phúc Âm
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Chúa Phán: “Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; ai tin Ta, sẽ không
chết đời đời."
Alleluia
PHÚC ÂM (Ga 14: 1-6)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào
Thầy.
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói
với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.

Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh
em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su:
"Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng
con biết được đường?"
Đức Giê-su đáp:

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.
Đó là lời Chúa.

Ca Hiệp Lễ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha toàn năng, đã làm cho Đức Kitô
sống lại từ cõi chết, và sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta
được phục sinh. Vậy chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện.
1. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm mà linh hồn Giuse
trót phạm khi còn sống, vì những yếu đuối của loài người.
Xin thanh tẩy và đưa linh hồn Giuse vào hưởng nhan
thánh Chúa cùng các bậc tiền nhân.
May God in his infinite mercy forgive the sins of Joseph due
to human weakness. Cleanse his soul and welcome him
into the presence of God and his ancestors.
Chúng con cầu xin Chúa.
2.

Xin cho chúng con khi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn
Giuse, thì cũng biết noi gương bắt chước các nhân đức
của ngài khi còn sống, để trọn tình con thảo trong gia
đình.
May we learn to follow the good examples of Joseph’s life
not just when we pray for him but also in our daily life, so
that our family relationship continues to grow.
Chúng con cầu xin Chúa.

3.

Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và kẻ chết, đã cho Đức Kitô
chết và sống lại. Xin cho những người đã qua đời được
phục sinh, và cho chúng con được cùng họ hưởng vinh
quang muôn đời.
May God, the Lord of both the living and the dead, who
raised Jesus from death to life, grant life everlasting to
those who have died, and give us hope to share eternal
glory with them

4. Xin Chúa luôn phù trợ và thánh hoá các gia đình Công
giáo, để mỗi gia đình biết noi gương gia đình Nagiaret
xưa hầu trở nên nơi đào tạo nhân đức cho mọi người, để
góp phần phát triển xã hội và Giáo Hội ngày càng tốt đẹp
hơn.
May God always protect and sanctify all Catholic families,
so that they all imitate the life of the Holy Family in Nazareth, the place where virtues were formed, and progress
was made to serve the society and the Church.
Chúng con cầu xin Chúa.
Chủ tế:
Lạy Chúa, xin nghe lời đoàn con Chúa khấn xin và chúc lành
cho đời sống chúng con. Để sau khi sống tốt đẹp ở đời này,

chúng con được cùng nhau xum họp nơi Nhà Chúa, cùng với
linh hồn Giuse thân yêu của chúng con.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Ca Tiến Lễ

