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CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI - LỘ 20 

*** 

I. MỞ ĐẦU: (cộng đoàn quỳ, làm dấu Thánh giá) 

- Hát kính Thánh Thể: Con Thờ Lạy Hết Tình 

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu 

quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con 

tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc 

hoan ca tràn đầy. 

ÐK: Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao 

nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt 

qua. Ðời con tin yêu sống trong tình Cha. Ngày đêm vang 

lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

2. Chúa ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban 

xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin 

tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi 

xưa nay tràn đầy. 

- Xướng viên đọc Lời mở đầu: 

Kính thưa cộng đoàn, 

Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay Thánh, bằng nghi thức làm phép 

tro và mỗi người nhận tro trên đầu, cùng lúc đó chúng ta sẽ 

nghe được một trong hai câu Lời Chúa : Hãy ăn năn sám hối 

và đón nhận Tin Mừng, hoặc : Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát 

bụi (SLRM). 
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Lời Chúa qua miệng tiên tri Joel: "Các ngươi hãy thật lòng trở 

về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van" (Joel 2,12) 

lại văng vẳng bên tai mỗi khi Mùa Chay về. 

Để giúp con cái mình bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng 

liêng thu được nhiều ơn ích. Ngoài những phướng thế Giáo hội 

vẫn đề ra như : Ăn Chay, Cầu Nguyện, Làm Phúc, vị cha chung 

của Giáo hội là Đức Thánh Cha Phanxicô còn kêu gọi mọi 

người trên thế giới dành 24 giờ cho Chúa trong ngày Thứ Sáu 

trước Chúa Nhật thứ tư Mùa chay và cùng với Đức Giáo Hoàng 

chúng ta suy niệm về lời Chúa Giêsu trong Kinh Thánh: “Tôi 

không kết án chị đâu, chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. 

Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót đang nói những lời 

tha thứ cho chúng ta và mời gọi chúng ta hoán cải. Chúng ta 

hãy mở rộng lòng mình để ân sủng của Thiên Chúa có thể hoạt 

động trong chúng ta. Chúng ta hãy giao phó anh chị em chúng 

ta cho Người, đặc biệt là những người đã rời xa Thiên Chúa, 

để trong hai mươi bốn giờ đặc biệt dành riêng cho việc tôn thờ 

này và hòa giải này trong toàn thể Giáo hội, họ có thể nghe 

thấy tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi: “Tôi cũng không lên án bạn 

đâu; hãy đi và từ giờ trở đi đừng phạm tội lỗi nữa.” 

Lạy Chúa, là Cha giầu Lòng Thương Xót, xin chào đón vào 

vòng tay yêu thương của Cha, tất cả mọi người chúng con 

đang trở về với Cha trong tinh thần sám hối; xin khoác cho 

chúng con những chiếc áo choàng cứu rỗi lộng lẫy để chúng 

con có thể nếm trải niềm vui với Chúa trong bữa tiệc Vượt 

Qua của Chiên Con. Ngài là Thiên Chúa hằng sống hằng trị 

cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn 

đời. Amen 
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II. SUY TÔN LỜI CHÚA: 

1. Công bố Lời Chúa: (cộng đoàn đứng) 

Bài trích Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 8: 1-11) 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người 

lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người 

ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái 

dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại 

tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa 

Giêsu: “Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội 

ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném 

đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?” Họ nói thế có ý gài bẫy Người 

để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu 

lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng 

lên và bảo họ: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị 

này trước đi”. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe 

nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều 

tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ 

vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: 

“Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết 

án chị ư?” Nàng đáp: “Thưa Thầy, không có ai”. Chúa Giêsu 

bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ 

nay đừng phạm tội nữa”.  

Đó là lời Chúa. CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa 

2. Suy niệm Lời Chúa: (cộng đoàn ngồi) 

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe thường được gọi là câu 

chuyện về “Người Đàn Bà Ngoại Tình”. Nhưng sứ điệp của 



4 

 

câu chuyện này chính là “Lòng Xót Thương của Thiên Chúa 

làm cho con người biến đổi”.  

Có 3 nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay: 

Trước hết là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. 

Trong câu chuyện, trước biến cố này, thái độ của người phụ 

nữ là hoàn toàn thinh lặng khi luật sĩ biệt phái tố giác và kết án, 

nhưng đã cởi mở trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu (c.11). Theo 

lẽ thường tình, sự thinh lặng trước những tố cáo được coi là sự 

chấp nhận mình đã phạm tội. Đến đây, sự thinh lặng có thể chỉ 

là thái độ cam chịu vì không thể chối cãi được. Thinh lặng 

trước những tố cáo, nhưng người phụ nữ lại trả lời câu hỏi của 

Chúa Giêsu. Trả lời là mở lòng mình tiếp cận với người khác. 

Ở đây, người phụ nữ tiếp cận với Chúa Giêsu, và với thái độ 

chấp nhận mình phạm tội, nàng khiêm tốn đón nhận lòng xót 

thương tha thứ. Đón nhận lòng xót thương với lòng sám hối, 

nàng để mình được biến đổi. “Thôi chị cứ về, và từ nay đừng 

phạm tội nữa” (c.11) 

Thứ đến là giới luật sĩ và biệt phái. Họ là một đám đông ồn ào 

tố cáo người phụ nữ với Chúa Giêsu. Họ dùng luật Môisen để 

xét xử và kết án người phụ nữ (c.5). Họ tự hào mình là luật sĩ 

và biệt phái, cho mình có quyền dùng luật Môisen để xét xử và 

kết án người khác. Hơn nữa, họ cũng dùng luật Môisen áp dụng 

vào một thực tế để gài bẫy và tố cáo Chúa Giêsu (c.6). Trong 

thực tế, giới luật sĩ và biệt phái đã nhận ra sự nguy hại cho họ 

trong lập trường yêu thương của Chúa Giêsu. Lập trường này 

đe dọa địa vị và quyền lợi của họ. Vì lòng thù ghét và ghen 

tương, họ âm mưu tiêu diệt Chúa Giêsu. Trong trường hợp này, 

giới luật sĩ và biệt phái lấy mình làm tiêu chuẩn đạo đức, nên 
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họ xét đoán và loại trừ người khác khi người khác không giống 

họ. Toa rập với nhà cầm quyền, và đút lót cho Giuda Iscariốt, 

họ đã đạt được mục tiêu là kết án tử hình cho Chúa Giêsu. 

Cuối cùng là Chúa Giêsu. Khởi đầu Ngài thinh lặng và viết 

trên đất (c.6, 8). Theo William Barclay, Chúa Giêsu cúi xuống 

và viết trên đất là vì Ngài xấu hổ, Ngài dấu mặt đi. Xấu hổ vì 

nhìn thấy những khuôn mặt dâm dật của giới luật sĩ và biệt 

phái. Theo tâm lý tự nhiên, khi tố cáo ai về điều gì, thí chính 

mình đang có khuynh hướng về điều xấu đó. Chính vì thế, khi 

cần cất tiếng với những kẻ tố cáo, Ngài yêu cầu họ đối diện 

với lương tâm, phải nhìn lại chính mình trước khi kết án người 

khác: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném 

trước đi” (c. 7). Chúa cũng xấu hổ vì nhìn thấy sự bẽn lẽn của 

người đàn bà ngoại tình. Chúa đã gặp gỡ bà trong cái nhìn hổ 

thẹn này. Chính vì thế, khi cần phải lên tiếng với tội nhận, 

Ngài gây ý thức về tội và hệ quả của tội “Không ai lên án chị 

sao?” Và Ngài bày tỏ lòng xót thương “Tôi không lên án chị 

đâu”. Quả thật, khi đối diện với tội nhân, chỉ mình Ngài là 

Đấng có quyền ném đá tội nhân, vì Ngài là vô tội. Nhưng Ngài 

lại bày tỏ lòng xót thương, vì Ngài là hiện thân của Thiên 

Chúa Cha giàu lòng xót thương. 

Kết quả là, người phụ nữ được biến đổi. Một truyền thống nói 

rằng người đàn bà này là Maria Madalena, người được trừ 

khỏi bảy quỷ (Lc 8,2), và đã bảy tỏ tình yêu qua việc dùng 

nước mắt rửa chân Chúa, lấy tóc mình lau chân Chúa, xức dầu 

và hôn chân Chúa Giêsu (Lc 7, 37). Một truyền thống khác 

cho rằng đây là Maria làng Betania, em của Marta và Lazarô 

(Lc 10, 39), đã xức dầu thơm cho Chúa (Ga 12, 3). Có lẽ 
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người đàn bà ngoại tình, Maria Madalena, và Maria làng 

Betania cùng là một người. Và cả 4 Phúc âm đều nói đến 

Maria Madalena ở mộ Chúa như chứng nhân đầu tiên của sự 

Sống Lại, và như người loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu 

tiên. Chính lòng xót thương của Chúa đã biến đổi từ một 

người tội lỗi trở thành một môn đệ thân thiết nhất của Chúa 

Giêsu: “Maria ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người”, và 

Maria cũng trở thành người loan báo Tin mừng Phục Sinh của 

Chúa Giêsu: “Tôi đã thấy Chúa” và bà kể lại những điều 

Người đã nói với bà” (Ga 20, 18). Tình Yêu và lòng Sám Hối 

có quyền lực biến đổi bóng tối thành ánh sáng, biến đổi những 

tội nhân thành các thánh nhân. 

Người phụ nữ phạm tội ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay 

đã giới thiệu cho ta một cách sống đạo. Sống đạo không phải là 

thuận theo một giáo thuyết để thỏa mãn tò mò trí thức. Cũng 

không phải là thực hành một số công việc phượng tự để trấn an 

lương tâm. Lại càng không phải là tuân giữ luật lệ để tự hài lòng. 

Sống đạo theo bài Tin mừng hôm nay là gặp gỡ một vị Thiên 

Chúa yêu thương và tha thứ. Đây là một trải nghiệm thiêng liêng. 

Và theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, từ sự trải nghiệm thiêng 

liêng này, người môn đệ của Chúa Kitô được biến đổi để cùng 

với Chúa Kitô đi ra ngoại biên cuộc đời, ở đó ta xây dựng tình 

liên đới với anh chị em mình, nhất là những người đang bị loại 

trừ, và chính trong tình liên đới đó ta trở thành chứng nhân cho 

tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. 

Để kết thúc, chúng ta cùng lắng nghe Đức Giáo hoàng 

Phanxicô nói: “Ngày nay chúng ta rất cần đến lòng thương 

xót. Điều quan trọng là các tín hữu sống lòng thương xót ấy 
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và đem vào các môi trường xã hội khác nhau. Anh chị em hãy 

lên đường! Chúng ta đang sống trong thời đại của lòng 

thương xót, đây là thời đại của lòng thương xót”. 

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, và xin cho chúng con 

biết thương xót nhau. Amen 

…………Thinh lặng trong giây lát ………… 

3. Hát: Chúa Lòng Son 

ĐK: Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi, 

Dâng lên ngài để gọi là đền đáp tình yêu. 

Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năng hối hận muôn vàng, 

Dám xin ngài dụ tình thương tha thứ cho con. 

1. Bao nhiêu phen ngước lạc trông tội lỗi ê chề, 

Nay con trở về hồn hoang sơ sát. 

Thì nay đây con xin dâng những gì còn lại, 

Trông mông ơn chúa để làm lại đời con. 

ĐK: Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi, 

Dâng lên ngài để gọi là đền đáp tình yêu. 

Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năng hối hận muôn vàng, 

Dám xin ngài dụ tình thương tha thứ cho con. 

III. KINH NGUYỆN 

1. Lần chuỗi Mân Côi:  

Năm Sự Thương: Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo 

buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng & 1 kinh Sáng Danh) 
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2. Lần Chuỗi Lòng Thương Xót (Đọc 1 chục) 

Hạt lớn đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh 

hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.  

Mỗi hạt nhỏ đọc: 

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô 

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới 

Kết thúc đọc:  

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, 

xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (đọc 3 lần).  

3. Kinh Gia Đình 

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, 

là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. 

Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại 

mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. 

Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình, 

giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ, 

là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an, 

vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. 

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, 

mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, 

ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, 

thành trì che chở phẩm giá của mọi người. 
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Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng, 

mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình. 

Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ, 

nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. 

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con, 

vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, 

và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới, 

cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen. 

4. Kinh Lòng Thương Xót 

Lạy Chúa, xin cho đôi mắt con luôn giàu Lòng Thương Xót, 

để con không nghi ngờ hay kết án bất cứ ai, qua dáng vẻ bề 

ngoài của họ; để con cảm nhận được những gì đẹp đẽ trong 

tâm hồn anh chị em con, và luôn sẵn sàng nâng đỡ họ. 

Lạy Chúa xin cho đôi tai con luôn giàu Lòng Thương Xót, để 

con luôn lắng nghe những nhu cầu của anh chị em, để đôi tai 

con không dửng dưng trước những lời đau thương than trách 

của họ. 

Lạy Chúa xin cho miệng lưỡi con luôn giàu Lòng Thương Xót, 

để con không bao giờ nói xấu anh chị em, để mỗi lời miệng 

con nói ra đều là lời an ủi và tha thứ cho mọi người. 

Lạy Chúa xin cho đôi tay con luôn giàu Lòng Thương Xót, để 

luôn đầy ắp những việc tốt lành, để chỉ làm những điều tốt đẹp 

cho anh chị em quanh con; để dám sẵn sàng giữ lại cho mình 

những việc khó khăn nặng nhọc nhất. 

Lạy Chúa xin cho đôi chân con luôn giàu Lòng Thương Xót, 

để con luôn lên đường đến giúp đỡ anh chị em con, để con 
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luôn làm chủ được sự nhọc nhằn mệt mỏi của bản thân, để 

phục vụ mọi người sẽ chính là sự nghỉ ngơi đích thật cho con. 

Lạy Chúa xin cho trái tim con luôn giàu Lòng Thương Xót, để 

con luôn cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên 

cạnh, để con không bao giờ từ chối bất cứ ai, để con luôn có 

thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người có thể lạm 

dụng tình thương của con; phần con, xin được ẩn náu trong 

trái tim nhân từ của Chúa Giêsu, để con xin được giữ lại cho 

riêng mình những đau khổ bản thân. 

Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện 

trong con. Chính Chúa đã truyền cho con thực thi ba mức độ 

của lòng thương xót: là Hành động thương xót, Lời nói thương 

xót và Cầu nguyện thương xót: lời cầu nguyện của con phải 

vươn tới những nơi, những người mà bản thân con với thân 

xác này không thể vươn tới được. 

Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hoá con trong Chúa, vì Chúa có thể 

làm được mọi sự”. Amen. 

IV. LỜI NGUYỆN CHUNG (Mời cộng đoàn đứng) 

Xướng viên: Anh chị em thân mến, 

Hiệp cùng Đức giáo hoàng Phanxicô và với tất cả anh chị em 

tín hữu trên toàn thế giới, trong giờ phút linh thiêng này, trước 

Đức Giêsu Thánh Thể, Đấng đã không kết án người phụ nữ 

ngoại tình, nhưng đòi hỏi chị đừng phạm tội nữa và tha thứ 

cho chị. Người đã mở ra cho chị một tương lai mới. Chúng ta 

cảm phục tình thương của Ngài và dâng lời cầu nguyện: 

1. “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu”. Chúng ta cùng 

cầu xin Chúa cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh 
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đừng bao giờ chỉ lên án những người lầm lỗi nhưng còn luôn 

biết đối xử với họ bằng tình yêu thương của Chúa, giúp họ trở 

về với Người. Chúng con cầu xin Chúa.  

CĐ: Xin Chúa nhậm lời chúng con 

2. Con người thường thấy lỗi người khác và lên án khắt khe 

mà không thấy khuyết điểm của mình. Xin cho mọi người nhìn 

biết tội lỗi của mình mà thống hối ăn năn để sống tốt hơn 

trong tình Chúa yêu ta. 

3. Chúa đã thương tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa cũng thương tha cho những kẻ 

không làm trọn bổn phận vợ chồng, và bổn phận làm cha mẹ 

trong gia đình và giúp họ hoán cải ăn năn. 

4. “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước 

đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn 

nhớ rằng  chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Thẩm Phán, còn 

chúng ta là những người tội lỗi cần phải khiêm tốn xét mình 

mỗi ngày để nhìn thấy tội lỗi của mình mà thống hối ăn năn để 

được hưởng ơn cứu độ. 

Xướng viên: Lạy Chúa Kitô, Chúa là Đấng vô tội nhưng đã 

không ném đá người phụ nữ ngoại tình, nhưng lại tha thứ và 

dẫn dắt người phụ nữ vào cuộc sống mới. Xin Chúa tha thứ 

cho chúng con là những kẻ tội lỗi và giúp chúng con biết vượt 

qua tội lỗi mình để tiến đến với Chúa. Chúa là Đấng hằng 

sống và hiển trị muôn đời. Amen 

V. KẾT THÚC: (cộng đoàn quỳ) 

- Hát thờ lạy Thánh Thể: Đây Nhiệm Tích 
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1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn 

thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ 

mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm 

thấy gì. 

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc 

vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm 

bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc 

tán dương cảm tạ suốt đời. Amen 

- Xướng viên đọc Lời nguyện Thánh Thể:  

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình 

và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu 

khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một 

niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để luôn được 

nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống 

và hiển trị muôn đời”. CĐ: AMEN 

- Xướng viên đọc lời xin phúc lành kết thúc:  

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con và Thánh Thần ban 

phúc lành cho chúng ta.   CĐ: AMEN 

Hát kết thúc: Trong Trái Tim Chúa Yêu (cộng đoàn đứng) 

1. Trong Trái tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được một chỗ 

nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển 

khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim Người. 

Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người. 

ĐK:  Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi muôn 

đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa 

chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. 


