
Chào Mừng Quý Khách Đến Với
Nghĩa Trang Công Giáo Đồi Canvê

Nghĩa trang Công Giáo là biểu cảm của Đức Tin chúng ta. Qua đó, 
chúng ta thể hiện sự hiệp thông giữa người sống và người đã khuất, 
vì kể cả sau khi chết chúng ta cũng vẫn là cộng đoàn của những người 
tin. Nghĩa trang chúng ta được gọi là đất thánh vì đã được Đức Giám 
Mục giáo phận làm phép. Do đó, những người mai táng ở đây được coi 
như là yên nghỉ trong môi trường thánh thiện như giáo huấn của Giáo 
Hội dạy. Vì thế, khi thăm viếng Nghĩa Trang Đồi Canvê hoặc khi trang 
hoàng cho phần mộ của người thân, xin quý vị tuân theo những chỉ dẫn 
của chúng tôi trong tờ ấn phẩm này.

Những Lời Nguyện Cho Người Đã Khuất

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót
và là chốn yên nghỉ của người đã khuất,

xin sai thiên thần Chúa đến
gìn giữ ngôi mộ này,

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời
sáng láng vui vẻ vô cùng.  

Amen.

Nghĩa Trang Công Giáo Đồi Canvê
3880 L Street. Lincoln, NE 68510
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Thánh Lễ
• Thánh Lễ được cử hành mỗi trưa thứ Sáu lúc 12:15, bên trong nhà mồ 

nổi để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu được mai táng tại  Nghĩa 
Trang Đồi Canvê.

• Thánh lễ của ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong sẽ được cử hành 
ngoài trời lúc 10:00 sáng.

• Ngày mừng kính Các Đẳng Linh Hồn cũng có thánh lễ. Giờ lễ sẽ được 
thông báo trên Southern Nebraska Register và bản tin giáo xứ.

Giờ Thăm Viếng
Nghĩa trang mở cửa mỗi ngày, 

kể cả những ngày lễ.
từ 7:00 sáng – 7:00 tối

Văn Phòng Mở Cửa
Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00 sáng – 3:00 chiều

hoặc giờ hẹn riêng.



Điều Lệ Khi Thăm Viếng &  
Chăm Sóc Phần Mộ

Tư Cách

• Xin quý khách tuân thủ những điều lệ của nghĩa trang bằng việc giữ 
lịch sự đứng đắn và tránh những hành vi khiếm nhã với nơi yên nghỉ 
của người thân chúng ta.

• Luôn mặc trang phục phù hợp: luôn mặc áo và đi giày hoặc dép.

• Xin quý khách không chơi thể thao và tránh những hành vi sau đây:

• Đạp xe đạp

• Chơi nhạc ồn ào

• Cưỡi ván trượt

• Chạy bộ

Chăm Sóc Phần Mộ

Chỉ có nhân viên nghĩa trang mới được quyền bón phân, rắc hạt, trải cỏ, cài đặt 
chậu để hoa và chỉnh sửa mộ bia.

Trang Trí

• Chỉ được đặt hoa tươi hoặc hoa nhựa vào trong bình đựng hoa cố định 
đặt trên phần mộ quanh năm. 

• Nhân viên nghĩa trang có quyền vứt bỏ hoa khi thấy hoa tàn, phai màu 
hoặc biến dạng. 

• Bên trong nhà mồ chôn nổi, quý vị chỉ được trưng bày hoa nhựa vào 
bình đựng hoa cố định trước phần mộ. 

• Trong ngày an táng, các vòng hoa sẽ được để trên mộ một tuần. 

• Không được trưng bày những vật cố định như ghế, bờ rào, đá, tượng, 
đèn, điện… 

• Không trưng bày những vật làm bằng thủy tinh hoặc chất liệu dễ vỡ. 

• Nến và hương nhang chỉ được dùng khi có người hiện diện tại chỗ. 

• Không được trưng bày thức ăn trên mộ bia. 

• Những vật trang hoàng như chậu hoa, bong bóng, thiệp, đồ chơi, thú 
nhồi bông… chỉ được trưng bày trên phần mộ ba ngày trước và sau 
những dịp lễ sau đây, sau đó sẽ được hủy bỏ: 

• Các vật trang hoàng được trưng bày suốt tháng Mười Hai đến tuần lễ 
thứ hai của tháng Giêng. 

• Quốc kỳ được phép trưng bày dưới dạng Huy Chương Quân Đội Quận 
Lancaster hoặc cắm vào bình đựng hoa cố định đã được cài đặt. Nhân 
viên nghĩa trang sẽ di dời các quốc kỳ cắm trên mặt đất mà không cần 
thông báo cho quý vị. 

• Nghĩa trang sẽ không chịu trách nhiệm đối với những vật đặt ở nghĩa 
trang bị đánh cắp hoặc hư hại. 

• Quý vị có thể đặt mua hoa nhựa tại văn phòng của nghĩa trang.

• Chơi banh

• Đốt pháo

• Trượt patin

• Dùng các chất ma tuý và rượu bia

• Ngày Đầu Năm Dương Lịch

• Ngày Ông Bà

• Ngày Hiền Mẫu

• Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

• Lễ Các Đẳng Linh Hồn

• Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ

• Ngày Chiến Sĩ Trận Vong 

• Ngày Hiền Phụ

• Lễ Tình Nhân

• Lễ Thánh Patriciô

• Lễ Phục Sinh

• Lễ Giáng Sinh


