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Thứ Tư Lễ Tro / Nghi Thức Cầu Nguyện Mùa Chay trong Gia Đình 
 
Từ Thứ Tư Lễ Tro đến Lễ Phục Sinh, có thể thu xếp một nơi trong nhà dành cho việc cầu nguyện. 
Có thể đặt sách Thánh Kinh cùng với cây thánh giá và đốt một ngọn nến khi mọi người trong gia 
đình đã tụ họp đầy đủ. Nếu có tro mang về từ giáo xứ, tro có thể để trong một hộp nhỏ và để gần 
các biểu tượng khác. 
 
Nghi thức này có thể được điều chỉnh và rút ngắn dưới bất kỳ hình thức nào thích hợp với gia 
đình. Có thể hát thánh vịnh và thánh ca. 
 
Hướng Viên: 
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với những ngày sám hối và thương xót. 
Hãy chúc tụng danh thánh Chúa. 
 
Tất cả: 
Bây giờ và mãi mãi. 
 
Hướng Viên (dùng những lời sau đây hoặc tương tự) 
Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là tro bụi, 
nhưng nhờ ơn Thánh của Chúa, qua Phép Rửa  
chúng ta đã chết và đã được mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. 
Mỗi năm chúng ta giữ 40 ngày Chay tịnh trong bầu khí cầu nguyện,  
sám hối và thực hành bác ái, 
để khi đến ngày Lễ Phục Sinh,  
chúng ta sẵn sàng lập lại lời cam kết của phép Rửa tội. 
Trong Mùa Chay, chúng ta sẽ tụ họp nơi đây để đọc thánh kinh                                                                  
và cầu nguyện cho nhu cầu của chúng ta và của toàn thế giới. 
 
Sau đó đọc một đoạn Thánh Kinh. 
 
Hướng Viên: 
Chúng ta hãy lắng nghe lời của tiên tri Isaia (58:6-10) 
(Có thể chọn những bài thánh vịnh và/hoặc bài đọc thích hợp khác - đặc biệt là các Thánh lễ 
trong Mùa Chay.) 
 
Người đọc:  
Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: 
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,                                                                                     
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?                                                                     
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,                                                                                                  
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;                                                                            
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,                                                                                                 
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?                                                                  
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,                                                                               
vết thương ngươi sẽ mau lành.                                                                                                                 
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,                                                                                    
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.                                                                                      
Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,                                                                                    
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ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: "Có Ta đây!"                                                                                  
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm,                                                                                              
cử chỉ đe dọa và lời nói hại người,                                                                                                            
nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục,                                            
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,                                                                                        
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. 
 
Đó là Lời Chúa 
 
Tất cả: 
Tạ ơn Chúa 
 
Nếu mang tro về từ giáo xứ, tro có thể được phân phát vào lúc này. Hướng viên lấy tro và làm 
dấu thánh giá trên trán của người thân trong gia đình và nói:  
Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.  
Hoặc là,  
Hãy nhớ mình là cát bụi, và sẽ trở về với cát bụi. 
 
Sau khi chịu tro, hãy dành một thời gian thinh lặng. Sau đó, các thành viên trong gia đình có thể 
dâng những lời cầu nguyện cho Giáo hội, thế giới, những người dự tòng, những người đau yếu - 
đặc biệt là những người mắc bệnh vi rút Covid, và cho chính họ. 
Sau mỗi lời nguyện, xin đáp, "Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con" hoặc "Lạy Chúa, xin thương 
xót chúng con.” 
 
Hướng viên: 
Xin mời tất cả quỳ để xin Chúa chúc lành cho chúng ta và cho mùa chay thánh này. 
 
Sau thời gian thinh lặng ngắn, hướng viên tiếp tục: 
Lạy Chúa nhân từ, 
Chúa đã gọi chúng con ra từ bụi đất, 
Chúa đã trao chúng con cho Đức Kitô trong nước Rửa tội, 
Hãy đoái thương khi chúng con bước vào bốn mươi Ngày này                                                         
mang theo dấu ấn của tàn tro, 
và chúc lành cho cuộc hành trình của chúng con                                                                           
qua sa mạc mùa chay để đến với giếng của sự tái sinh. 
Xin cho việc ăn chay của chúng con là niềm khát vọng công lý;                                                 
việc bác ái của chúng con là sự kiến tạo hòa bình; 
lời nguyện của chúng con là tiếng ca của những tấm lòng khiêm hạ và biết ơn. 
Chúng con làm tất cả những điều này nhân danh Chúa Giêsu,                                                       
vì chính trong Thập tự giá, Chúa tuyên xưng tình yêu của Chúa đến muôn đời. 
Sau đó, nếu muốn, mỗi người có thể hôn cây thánh giá. 
 
Mọi người đứng và người hướng viên tiếp tục: 
Trong những ngày này, chúng ta hãy giữ bầu khí thinh lặng và cầu nguyện,                                
suy niệm về những mầu nhiệm đề cập đến trong Thánh Kinh. 
 
Trong Chúa Kitô, chúng ta cầu nguyện bằng lời kinh mà chính Người đã dạy chúng ta: 
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Tất cả: 
Lạy Cha chúng con ở trên trời…. 
 
Hướng viên: 
Chúng ta hãy chúc tụng Chúa. 
 
Tất Cả: 
Tạ ơn Chúa. 
 
Có thể kết thúc bằng một bài hát thích hợp. 
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