
DẪN VÀO THÁNH LỄ: 
Kính thưa Cộng đoàn! Ngay từ đầu mùa chay, phụng vụ đã mời gọi mỗi người chúng ta 
sám hối, để có thể xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Đức Kitô trong ngày đại lễ Phục 
Sinh sắp tới. Trong Tin Mừng của bốn Chúa Nhật vừa qua đã cho chúng ta thấy được 
những hình ảnh khác nhau của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta hôm qua, 
hôm nay và mãi mãi. Trong Chúa nhật thứ năm mùa chay này phụng vụ cho thấy, khi 
chấp nhận cái chết Thập Giá, Chúa Giêsu đã trở nên hạt giống gieo vào lòng đất, chấp 
nhận mục nát để trổ sinh nhiều hoa trái. Sự tự hiến và tự hủy của Chuá Giêsu đã chứng 
minh một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý “cho là nhận, chết là đường đưa tới sự sống”. 
Tuy nhiên, muốn sống tự hiến và tự hủy, chúng ta phải chấp nhận sống khiêm nhu, nhỏ 
bé, hy sinh, xả kỷ quên mình. Trong tâm tình đó chúng ta cùng chuẩn bị cử hành lễ Hiến 
Tế, thống hối ăn năn .   
Kính mời cộng đoàn đứng, Chúng ta bước vào Thánh lễ.  
CA NHẬP LỄ: 
Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho tôi xin bênh vực quyền lợi tôi đối nghịch với dân vô đạo; 
xin cứu tôi khỏi tay người độc ác điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa tôi và là sức mạnh tôi.  
LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : 
BÀI ĐỌC I  ( Is 43, 16-21) 

Trích sách Tiên tri Isaia 
 Đây là lời ĐỨC CHÚA, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa 
sóng nước oai hùng, Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh 
hùng: - tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. 
Người phán như sau: 
"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở 
trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy 
hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất 
khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay 
giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được 
giải khát. Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta. Ít-ra-en bội 
nghĩa vong ân.    Đó là lời Chúa  
ĐÁP CA:  (Tv 126, 1+2ab, 2cd+3, 4+6) 

  Ðáp:    Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!  Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 
1.  Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.  
 Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.   
2. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! " 
      Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui.  
3.  Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam 
      Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; 
           lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng 

BÀI ĐỌC II:    (Pl 3, 8-14) 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. 
Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết 
Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để 
được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính 
của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào 
Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10Vấn đề là được 
biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được 
thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái 
chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được osống lại từ trong cõi chết. Nói thế, 
không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy 
tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, 
tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng 
đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần 
thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.  
                           Đó là lời Chúa  
Câu Xướng Trước Phúc Âm   (Ge 2, 12+13) 
  Chúa phán: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta,  
     Ta từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.”
 
PHÚC ÂM   (Ga 8, 1-11) 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  Khi ấy Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân 
đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 
Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị 
bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người:  
"Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông 
Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? " 
Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi 
xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: 
"Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 
Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt 
đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì 
đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói:  
"Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? "  
Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi 
không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"      
                                                                                                    Đó là lời Chúa 



LỜI NGUYỆN CHUNG: 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa Kitô đã ban cho chúng ta 
niềm hy vọng vào Ơn Cứu Độ. Với tất cả sự tín thác vào tình yêu và lòng từ bi nhân hậu 
vô biên của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời khẩn cầu:  
 CĐ: Lạy Chúa xin đổ tràn đầy tình yêu bao la của Ngài trên chúng con.  
1. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng chạy đến với lòng thương xót Chúa,  
 vì Ngài là Đấng luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ mọi tội lỗi của nhân  loại, để qua việc  
 hồi  tâm, sám hối và khiêm nhường,  chúng con cũng biết sẵn sàng tha thứ cho nhau.  
2. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống biết phân định để đừng bị lôi cuốn vào những trào  
 lưu phỉ báng và kỳ thị phân biệt đang gia tăng trong cộng đồng mạng xã hội, để mỗi 
 người chúng con song biết kiến tạo  chính nghĩa và hòa bình để sống được đẹp lòng 
 Chúa mỗi ngày một hơn.  
3. Lạy Chúa, xin ban cho các anh chị em Dự Tòng đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Rửa 
 Tội có được lòng tin, cậy, mến yêu được kết hợp với Mầu nhiệm Tử nạn và Phục Sinh 
 của Chúa Giêsu Kitô biết từ bỏ nếp sống cũ để luôn bước đi theo ánh sáng của   
 Tin Mừng Phục Sinh.  
4.  ( Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, Chúa luôn tha thứ mọi tội lỗi mỗi khi  

 chúng con biết hồi tâm hối cải. Xin Chúa đoái nhìn đến những người đang mong được   
trở nên con của Chúa qua Bí tích Rửa Tội, xin giải thoát tất cả khỏi gánh nặng của tội 
lỗi và xiềng xích của sự ác. Để họ luôn biết phụng sự Chúa trong an bình và niềm vui,  
và có thể dâng lên Ngài lời ca tụng và cảm tạ cho đến muôn đời.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT V MÙA CHAY 
 

"Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại tình" 
 Tác giả:  Isaak Asknaziy 

   "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 
(Ga 8: 7)                   

04/04  Tm  Thứ Hai Tuần V Mùa Chay 
 Bđ1: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
 PÂ :  Ga 8, 12-20 
05/04  Tm  Thứ Ba Tuần V Mùa Chay 
    Bđ1:  Ds 21,4-9 
          PÂ :   Ga 8,21-30 
06/06  Tm  Thứ Tư Tuần V Mùa Chay 
         Bđ1:  Đn 3,14-20.24-25.28 
 PÂ :   Ga 8,31-42. 
07/07  Tm  Thứ Năm Tuần V Mùa Chay 
 Bđ1: St 17,3-9 
 PÂ :   Ga 8,51-59 

Lịch phụng vụ trong tuần 
08/08 Tm  Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay. 
 Bđ1:  Gr 20,10-13 
 PÂ :   Mc 10,31-42. 
09/09 Tm  Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay 
 Bđ1:  Ed 37,21-28 
 PÂ :   Ga 11,45-57 
————————————— 
10/10   Đ   CHÚA NHẬT LỄ LÁ. 
     Rước lá: Lc 19,28-40 
 Bđ1:   Is 50,4-7 
 Bđ II:  Pl 2,6-11 
 PÂ :     Lc 22,14-23,56 
      △ Lc 23,1-49 


