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PHÚT SUY NIỆM 

Tháng 11/2017 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU  

ĐÃ QUA ĐỜI. 
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THỨ TƯ: 01.11.2017  

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 

Mt 5,1-12a 

1.Ghi Nhớ:“Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần 

thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 

5,12a).  

2.Suy Niệm: Hôm nay ngày đại hội của các Thánh ở 

trên trời, các Thánh Nam, Thánh Nữ. Phụng vụ của Hội 

Thánh trình bày cho chúng ta thấy vinh quang của các 

ngài ở trên trời. Đó là phần thưởng Chúa dành cho 

những người khi sống ở trần gian, biết thực thi Tám Mối 

Phúc Thật: sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết 

thương người, trong sạch, bị bách hại vì lẽ công chính, 

Vương quốc Thiên Chúa sẽ rộng cửa hân hoan chào đón 

các ngài. Thánh lễ hôm nay làm sống lại niềm hy vọng 

nơi người tín hữu: chúng ta cũng sẽ được phần thưởng 

giống như các ngài, nếu sống theo gương các ngài. 

Mừng lễ các Thánh là mừng sự thông công của Hội 

thánh đang chiến đấu ở trần gian và Hội Thánh Khải 

hoàn.  

3.Sống Lời Chúa: Khắc cốt ghi tâm Tám Mối Phúc 

Thật và thực hành trong đời sống.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, phần thưởng Thiên Đàng 

Chúa đã sắm sẵn cho con rồi, chỉ có điều giờ đây 

Chúa muốn con phải phấn đấu đạt cho được. Amen. 
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THỨ NĂM: 02.11.2017 

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

Ga 6, 37 - 40 

1. Ghi nhớ: “ Thật vậy, ý của Chúa Cha, là tất cả 

những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được 

sống muôn đời.” (Ga 6, 40)  

2. Suy niệm : Mục đích của người Kitô hữu là đạt 

được hạnh phúc đời đời là Thiên Chúa. Muốn vậy ta 

phải thi hành thánh ý Chúa. Nhưng làm sao ta biết 

được ý Chúa? Chúa Giêsu dạy chúng ta: Ý của Chúa 

Cha là muốn chúng ta tin vào Con của Ngài. Tin vào 

Chúa Giêsu là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. 

Toàn bộ lời giáo huấn của Chúa Giêsu có thể tóm lại 

một điều căn bản: Hãy yêu thương nhau như Chúa đã 

yêu thương chúng ta. Yêu như Chúa yêu là biết quảng 

đại, dấn thân cho người khác một cách vô vị lợi. Cũng 

như Thiên Chúa yêu con người, một tình yêu không 

điều kiện.  

3. Sống Lời Chúa : Yêu là tha thứ, đón nhận anh em 

bằng ánh mắt cảm thông và chia sẻ.  

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc đời chúng con thật 

sự có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương. Nhưng 

tình yêu chúng con dành cho nhau còn nhiều so đo, 

tính toán. Xin Chúa ban cho con một con tim quảng 

đại để con có thể yêu như Chúa yêu. Amen.  
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THỨ SÁU: 03.11.2006 

T. Martinô Porres, Tu sĩ 

Lc 14,1-6 

1.Ghi Nhớ: “Có được phép chữa bệnh ngày sa bát 

hay không?” (Lc 14,3).  

2.Suy Niệm: Những người biệt phái rất khó chịu khi 

Chúa Giêsu chữa bệnh hay làm bất cứ việc gì trong 

ngày sa bát. Thật ra Chúa vẫn giữ luật ngày sa bát, 

nhưng ở đây Chúa muốn minh chứng ngày sa bát là 

ngày của Thiên Chúa và là ngày làm việc cho Thiên 

Chúa. Ngày Chúa Nhật cũng là ngày của Thiên Chúa, 

ngày của Con Người, ngày của Chúa Phục Sinh, ngày 

của tình thương, bác ái.. Người kitô hữu đã sống ngày 

của Chúa như thế nào? Đừng để ngày này trôi qua một 

cách vô bổ trong đời sống chúng ta.  

3.Sống Lời Chúa: Tập làm một việc lành trong ngày 

Chúa Nhật như đi thăm viếng bệnh nhân.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, ngày Chúa Nhật là để tôn 

thờ Chúa và sống bác ái yêu thương. Xin cho con biết 

tận dụng ngày này như khí cụ yêu thương. Amen.  
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THỨ BẢY: 04.11.2017 

Thánh Carôlô Bôrômêô. Gm. (N) 

Lc 14, 1.7-11 

1.Ghi Nhớ:“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống” 

(Lc 14,11).  

2.Suy Niệm: Người đời thích được trọng vọng, khoe 

khoang về chính mình. Tin Mừng nhấn mạnh con 

người cần sống khiêm nhường vì: - trước mặt Chúa, 

người khiêm tốn sẽ được Chúa cất nhắc lên cao; - đối 

với anh em, chẳng ai được coi mình hơn người khác, 

vì mọi người là tội nhân và “nghèo khó” (x. Lc 1, 53). 

Chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta về đức 

khiêm nhường. Thái độ khoe khoang khoác lác, tự đề 

cao chính mình ngược lại cách sống Chúa Giêsu. 

Chúa muốn mọi vinh dự và mọi lời chúc tụng đều qui 

về một Chúa mà thôi.  

3.Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ Maria sống khiêm 

nhường tùng phục ý Chúa trong cuộc sống.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, khiêm nhường là một nhân 

đức mà Chúa tất cả chúng con phải tập luyện cho 

bằng được để yêu thương anh em con. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXXI TN: 05.11.2017 

Mt 23, 1 - 12 

(Mt 23,1-12: KTTƯ: tr.123; BSTM: tr.104-105)  

1.Ghi nhớ:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình 

xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). 

2.Suy niệm: Ai trong chúng ta cũng ghét thói kiêu căng tự 

phụ, nhưng yêu thích kẻ khiêm nhường. Chúa Giêsu dựa 

vào những thói hư tật xấu của các biệt phái và luật sĩ “thích 

ngồi ở những chỗ nhất”, để cảnh giác chúng ta. Chúa cho ta 

biết khi được cất nhắc lên trong một chức vụ là nhằm để 

phục vụ người khác. Vì thế, ta phải biết ăn ở khiêm 

nhường, từ tốn và biết tôn trọng người khác. Mỗi người 

chúng ta đều được Chúa tín nhiệm trao cho một nhiệm vụ: 

người làm cha, kẻ làm mẹ; người làm thầy, kẻ làm trò; 

người làm chủ, kẻ làm người phục vụ… Chúng ta đã sống 

tinh thần Chúa dạy không?  

3.Sống Lời Chúa: Tránh thói kiêu căng, tự phụ; nhưng 

sống khiêm tốn, chân thành phục vụ.  

4.Cầu nguyện:Lạy Chúa, khi nhìn ngắm mẫu gương của 

Chúa, con nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin 

Chúa thương ban cho con ơn canh tân và hoán cải. Amen. 
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THỨ HAI TUẦN 31 TN: 06.11.2017 

Lc 14,12-14 

1.Ghi Nhớ:“Khi đãi tiệc thì hãy mời những người 

nghèo khó, tàn tật…“ ( Lc14,13).  

2.Suy Niệm: Ở đời “bánh ít đi bánh qui lại” là chuyện 

thường tình. Nhưng ở đây Chúa Giêsu đòi hỏi người 

kitô hữu một tinh thần cao hơn: bác ái vô vị lợi, giúp 

đỡ mà không cần được đền ơn. Lý do mà chúng ta 

thương người là vì Chúa, chứ không vì người đó thân 

hay sơ, giàu hay nghèo. Nhờ đó, chúng ta dễ đón nhận 

anh em của mình, dẫu cho họ có khó thương hay thù 

nghịch với chúng ta. Nói như Mẹ Têrêsa Calcutta: với 

con tim yêu thương, sẽ có đủ chỗ cho mọi người.  

3.Sống Lời Chúa: Làm việc vì trách nhiệm, chớ 

không nhằm được khen thưởng.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm 

nhiều hơn đến những người nghèo khó chung quanh 

con. Amen. 
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THỨ BA: 07.11.2017 

Lc 14, 15-24 

1.Ghi Nhớ:“Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin 

kiếu” ( Lc 14,18).  

2.Suy Niệm: Từ tiệc cưới trần gian và khách được 

mời từ chối, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hình ảnh 

của Tiệc cưới Nước Trời với những khách được mời 

gồm kẻ tốt, người xấu, kẻ giàu, người nghèo. Điều đó 

nói lên tính cách phổ quát của Hội Thánh. Thế nhưng, 

vẫn có những người khước từ vì nhiều lý do: nào là 

thăm ruộng, nào mới tậu bò, nào là mới cưới vợ. Họ 

lấy của cải làm thuẫn che chắn để từ chối ân huệ của 

Chúa. Cám ơn Chúa vì chúng ta được mời vào dự 

Tiệc cưới này, nhưng liệu chúng ta có thành tâm đủ để 

dự cho tàn tiệc không?  

3.Sống Lời Chúa: Hãy vui say trong yến tiệc Nhà 

Chúa với đời sống thánh thiện.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, hạnh phúc cho chúng con 

khi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời. Amen. 
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THỨ TƯ: 08.11. 2017  

Lc 14, 25-33 

1.Ghi Nhớ:“Ai không vác thập giá mình mà đi theo 

tôi, thì không thể làm môn đệ tôi” ( Lc 14,27)  

2.Suy Niệm: Chúa cần con người cộng tác với Chúa 

trong việc loan báo Tin Mừng. Nhưng không vì thế 

mà Chúa không đặt điều kiện. Tất cả những ai đến với 

Chúa, xin theo Người, thì cần thực hiện điều kiện: 

phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa 

Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, do đó, nếu 

khước từ thập giá trong đời mình, chúng ta không phải 

là môn đệ của Người. Là môn đệ Chúa, tôi có thật sự 

vác thập giá của mình đi theo Chúa, tôi có hoàn toàn 

từ bỏ chưa, hay tôi bắt cá hai tay: vừa theo Chúa vừa 

tìm thoả mãn ý riêng mình?  

3.Sống Lời Chúa: Tinh thần siêu thoát của người 

môn đệ là vác thập giá mình hằng ngày.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được ơn bền 

đỗ trong ơn Chúa gọi. Amen. 
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THỨ NĂM : 09.11.2006  

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô.  

Ga 2,13-22 

1.Ghi Nhớ:“Các ông cứ phá huỷ Đền thờ này đi; nội 

ba ngày tôi sẽ xây lại” ( Ga 2,19)  

2.Suy Niệm: Đại thánh đường Latêranô được gọi là 

“Mẹ các nhà thờ”, vì được đế quốc La Mã chính thức 

công nhận, đồng thời cũng là nhà thờ chánh toà giáo 

phận Rôma, nơi có ngai toà của Đức Giáo Hoàng. 

Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô nhắc chúng 

ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động của đền 

thờ Hội Thánh Chúa. Hơn nữa, nhờ bí tích Rửa Tội, 

linh hồn mỗi người chúng ta trở thành đền thờ Thiên 

Chúa Ba Ngôi ngự trị.  

3.Sống Lời Chúa: Ý thức thân xác ta là đền thờ Chúa 

ngự.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, thật diễm phúc lớn lao cho 

con khi được đón Chúa ngự vào lòng. Amen. 
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THỨ SÁU: 10.11.2017 

Thánh Lêô Cả 

Lc 16,1-8 

1.Ghi Nhớ: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó 

đã hành động khôn khéo” ( Lc 16,8).  

2.Suy Niệm: Dụ ngôn người quản lý bất trung dạy 

chúng ta phải biết khôn ngoan sử dụng tiền của đời 

nầy để mưu ích cho phần rỗi đời đời. Mọi người đều 

biết chắc chắn sẽ có ngày mình phải từ giã đời tạm 

nầy, tức là giờ chết, vì vậy phải khẩn thiết sử dụng 

mọi phương tiện Chúa ban để lập công phúc cho sự 

sống đời sau. Chúng ta cũng phải biết chấp nhận sự hy 

sinh, thua thiệt đối với thế gian về danh vọng, địa vị 

vật chất, ý riêng và ngay cả mạng sống mình, cho sự 

sống đời đời.  

3.Sống Lời Chúa: Khôn ngoan sử dụng tiền của để 

mua Nước thiên đàng, chính là bố thí, giúp đỡ người 

nghèo.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dùng tài 

năng và của cải Chúa ban ở đời nầy để lập công phúc 

cho đời sau. Amen. 
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THỨ BẢY: 11.11.2017 

Thánh Martinô, Gm. (N) 

Lc 16,9-15 

1.Ghi Nhớ:“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng 

trung tín trong việc lớn” ( Lc16,10)  

2.Suy Niệm: Con người ai mà không thích tiền, ai mà 

không ham có nhiều tiền để tiêu dùng. Chúa dạy cho 

các môn đệ bài học về việc sử dụng tiền của. Tiền bạc 

là “đầy tớ tốt” , nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách 

hữu ích cho mình và cho người khác; nhưng nó lại là 

“ông chủ xấu”, nếu ta để tiền bạc lôi cuốn chúng ta 

vào chuyện bất chính, khi bất chấp mọi thủ đoạn để 

kiếm tiền hoặc khi sử dụng đồng tiền cho mục đích 

xấu. Người môn đệ Chúa hãy sử dụng tiền của cách 

khôn ngoan, dùng tiền để làm vinh danh Chúa và mưu 

ích cho phần rỗi của mình và tha nhân.  

3.Sống Lời Chúa: Sử dụng tiền của cách hợp lý.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng 

tài năng Chúa ban để phục vụ Chúa và anh em. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXXII TN: 12.11.2017 

Mt 25, 1 - 13 

1.Ghi nhớ: Nửa đêm có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, 

ra đón đi” ( Mt 25,6)  

2.Suy Niệm: Qua dụ ngôn mười trinh nữ, Chúa Giêsu 

muốn cảnh giác mọi người phải tỉnh thức và sẳn sàng 

để chờ đợi ngày Chúa đến. Khôn ngoan và khờ dại, 

Chúa Giêsu không chủ ý nói đến chỉ số IQ theo khoa 

học, hay khôn ngoan theo phán đoán của lý trí, nhưng 

muốn nói lên thái độ sẵn sàng, thức thời của một 

người tín hữu sống đạo và trông chờ ơn cứu độ. Mong 

đợi một cuộc hạnh ngộ giữa con người và Thiên Chúa 

trong vinh quang. Muốn được như vậy, người kitô 

hữu cần phải chuyên chăm chuẩn bị �dầu đèn� cho 

đầy đủ, đó là sống cầu nguyện, thực hành những việc 

đạo đức, bác ái và năng lãnh nhận các bí tích.  

3.Sống Lời Chúa: Tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đang cần thứ đèn của 

đức tin và loại dầu của ân sủng, để con ra đi đón 

Chúa. Amen. 
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THỨ HAI TUẦN 32 TN: 13.11.2017 

Lc 17, 1-6 

1.Ghi Nhớ:“Nếu anh em của anh xúc phạm đến anh, 

thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha thứ 

cho nó” ( Lc 17, 3).  

2.Suy Niệm: Trong đời sống chung, mọi người đều 

ảnh hưởng lẫn nhau. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: -

Không được làm gương xấu cho kẻ bé mọn. -Hãy 

khiển trách và sữa kẻ có lỗi để loại trừ gương xấu. -

Nhưng quan trọng nhất là sẵn sàng tha thứ cho nhau 

mãi. Sửa lỗi cho nhau, vì mỗi người đều có trách 

nhiệm với mọi người. Tha thứ cho nhau, vì mọi người 

đều là tội nhân trước mặt Chúa. Tha thứ không giới 

hạn, tha hoài, tha mãi, nếu họ biết hối lỗi.  

3.Sống Lời Chúa: Biết khiêm tốn nhận lỗi và sửa lỗi.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết xin lỗi 

anh em khi con xúc phạm đến họ, và biết tha thứ khi 

anh em có lỗi đối với con. Amen. 
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THỨ BA: 14.11.2017 

Lc 17,7-10 

1.Ghi Nhớ:“Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng” 

( Lc 17,10).  

2.Suy Niệm: Sống trong xã hội, mỗi người đều có 

một chỗ đứng và ít nhất có một bổn phận nào đó để 

chu toàn, gọi tắt là phục vụ. Sau khi phụ vụ, con 

người chẳng có gì để kiêu căng tự phụ, hay đòi hỏi 

phải được trả công, vì đó là bổn phận. Phục vụ với 

lòng khiêm tốn mới là cách phục vụ theo ý Chúa 

muốn. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta dấn thân 

phục vụ cách khiêm tốn, và sau khi đã làm xong mọi 

việc, chúng ta thầm nhủ: con chỉ làm theo thánh ý 

Chúa thôi.  

3.Sống Lời Chúa: Mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, ta 

phục vụ cách khiêm tốn.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, phục vụ Chúa và anh em 

là niềm vinh dự cho cuộc đời con. Amen. 
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THỨ TƯ: 15.11.2017 

T. Albertô Cả, Gm. Tiến sĩ 

Lc 17, 11-19 

1.Ghi Nhớ:“Anh ta sấp mình dưới chân Chúa mà tạ 

ơn” (Lc 17,16).  

2.Suy Niệm: Lòng biết ơn là một phẩm tính cao đẹp 

của con người. Chúng ta không thể thành người, nếu 

thiếu lòng biết ơn. Mười người phong cùi được Chúa 

chữa lành, chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa, mà 

người này lại là một người ngoại giáo! Trước cảnh đó, 

chúng ta, những kitô hữu cảm thấy thế nào? Cuộc đời 

của mỗi kitô hữu phải là lời tạ ơn dâng lên Chúa, vì 

bao ơn lành Chúa đã ban. Nến nhớ, một lần cám ơn là 

hai lần xin ơn thêm vậy!  

3.Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn sau mỗi bữa ăn.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, muôn đời con ca tụng tình 

thương của Chúa. Amen. 
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THỨ NĂM: 16.11.2017 

T. Margarita Scotland, Trinh nữ 

Lc 17,20-25 

1.Ghi Nhớ: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các 

ông” (Lc 17,21).  

2.Suy Niệm: Nhóm biệt phái hỏi Chúa Giêsu bao giờ 

triều đại Nước Thiên Chúa đến? Chúa cho biết: Nước 

Trời đang tới và đang ở ngay bên. Họ không hiểu! 

Thật ra, Nước Trời đã khai mạc ở trần gian với sự 

hiện diện của Đức Giêsu, Đấng thiết lập Nước Thiên 

Chúa ở trần gian nầy, sẽ kết thúc vào ngày tận thế, khi 

Người ngự đến phát xét chung. Là công dân Nước 

Trời, chúng ta hãy mặc lấy con người mới trong Chúa 

Kitô, sống cảnh giác khỏi mọi giả trá và sẳn sàng đón 

nhận đau khổ, để chờ đón Chúa ngự đến vinh quang.  

3.Sống Lời Chúa: Nước Thiên Chúa ngay trong lòng 

bạn, nếu bạn để cho Chúa chiếm ngự.  

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho nước Chúa mau 

hiển trị. Amen. 
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THỨ SÁU: 17.11.2017 

T. nữ Êlisabeth Hungari (N) 

Lc 17, 26-37 

1. Ghi Nhớ:“Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã 

xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con 

Người, sự việc cũng xảy ra như vậy” (Lc 17,26).  

2.Suy Niệm: Ngày Chúa đến, ngày tận thế xảy đến 

lúc nào? Đó là câu hỏi xưa nay ai cũng muốn biết! 

Chúa Giêsu trả lời chắc chắn: ngày Chúa đến sẽ bất 

ngờ!! Giống như lụt đại hồng thuỷ thời ông Noe và 

câu chuyện vợ ông Lót, ngày Chúa đến con người 

hoàn toàn không hay biết. Chúa muốn dạy chúng ta 

phải biết tỉnh thức lo cho số phận đời đời của mình 

khi giờ chết đến. Trần gian rồi sẽ qua đi. Cuộc đời 

mỗi người rồi sẽ chấm dứt. Kẻ trước người sau, mỗi 

người sẽ được xét xử tuỳ theo việc lành dữ mình đã 

làm.  

3.Sống lời Chúa: Sống sao, chết vậy!  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con lên đường về 

nhà Chúa bình an. Amen. 
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THỨ BẢY: 18.11.2017 

Cung hiến Thánh Đường  

T.Phêrô và T. Phaolô 

Lc18,1-8 

1.Ghi Nhớ: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn 

thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)  

2.Suy Niệm: Qua dụ ngôn Quan toà và người quả 

phụ, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì cầu 

nguyện trong niềm tin. Chính sự kiên nhẫn mà bà 

được toại nguyện. Nhờ lòng tin, sự kiên nhẫn và thiện 

chí, những lời cầu xin của chúng ta dâng lên Chúa 

chắc chắc sẽ được nhậm lời. Khi gặp thử thách, tôi có 

kiên trì cầu xin Chúa chưa?  

3.Sống Lời Chúa: Mọi cánh cửa sẽ mở, nếu bạn kiên 

trì gõ cửa.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện là 

con được diện đối diện với Chúa, là con được chính 

Chúa lắng nghe. Xin cho con vững tin vào tình thương 

của Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXXIII TN: 19.11.2017 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Mt 25, 14 - 30 

1.Ghi Nhớ:“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” 

(Ga 12,23).  

2.Suy Niệm: Ngày 19. 06. 1989, Đức Thánh Cha 

Gioan-Phaolô II đã phong lên hàng hiển thánh 117 vị 

Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong số 130.000 đã đổ máu 

đào làm chứng cho đức tin. Các ngài đã dùng chính 

mạng sống mình để mình chứng cho một tình yêu lên 

ngôi: Chết cho người mình yêu. Máu các Thánh Tử 

Đạo Việt Nam trổ sinh nguồn ân sủng dồi dào trên 

quê hương đất nước chúng ta. Là người Công Giáo 

Việt Nam , chúng ta tự hào và hãnh diện về niềm tin 

son sắt của các bậc tiền bối của chúng ta. Nhưng sự 

hãnh diện và niềm tự hào đó phải biến thành hành 

động trong cuộc sống đức tin hằng ngày. Đừng để 

những giọt máu của cha ông đổ ra trở nên vô ích, bằng 

cách hiên ngang và kiên cường sống và làm chứng 

cho đức tin đang bị lu mờ trong xã hội hôm nay.  

3.Sống Lời Chúa: Tiếp tục cầu nguyện cho Hội 

Thánh, cách riêng cho Hội Thánh Việt Nam .  

4.Cầu Nguyện: Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu 

bàu cùng Chúa cho chúng con. Amen. 
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THỨ HAI TUẦN 33 TN: 20.11.2017 

Lc 18,35-43 

1.Ghi Nhớ: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn được thấy” ( 

Lc 18,41).  

2.Suy Niệm: Chắc chắn điều người mù này xin cũng 

giống như những bệnh nhân khác: xin cho anh được 

thấy. Anh ta xin một, nhưng Chúa cho anh hai : được 

khỏi mù thể xác và được mở mắt đức tin để nhận ra 

Người là “Con Thiên Chúa”. Anh mù này không ngờ 

và chúng ta cũng không biết: mỗi khi chúng ta đến và 

cầu xin với Chúa, Chúa ban cho ta hơn điều chúng ta 

cầu xin. Trong cuộc lữ hành đức tin, người tín hữu, 

không thể tự cứu chính mình và cũng không ai có thể 

cứu được chúng ta ngoài Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu 

Độ duy nhất.  

3.Sống Lời Chúa: Nhận ra ơn lành của Chúa để biết 

tạ ơn.  

4.Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt tâm hồn 

con. Amen. 
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THỨ BA: 21.11.2017 

Đức Mẹ Dâng mình trong đền thờ (N) 

Mt 12, 46 - 50 

1. Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng 

ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” 

(Mt 12, 50)  

2. Suy niệm: Ở đời người ta sẽ thật hãnh diện vì 

mình có liên hệ máu mủ với người nổi tiếng nào đó. 

Mặc dù niềm hãnh diện ấy có ngày cũng sẽ qua đi. 

Hôm nay Chúa Giêsu muốn ta có được niềm hãnh 

diện bền vững hơn. Đó là ta được có liên hệ thiêng 

liêng với Chúa. Để được điều ấy, Chúa mời gọi ta 

thi hành ý Chúa Cha trong đời sống. Chính Chúa đã 

làm gương trước cho ta. Người đã nói: “Lương thực 

của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy”.  

3. Sống lời Chúa: Luôn nhớ sự liên hệ thiêng liêng 

với Chúa mới bền vững.  

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn con có được 

sự liên hệ thiêng liêng với Chúa. Xin cho con biết 

noi gương Chúa là luôn sống theo thánh ý Chúa 

Cha. Amen.  
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THỨ TƯ: 22.11.2017  

T. Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo (N) 

Lc 19,11-28 

1.Ghi nhớ:“ Ông gọi mười người trong các tôi tớ của 

ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: Hãy 

lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13)  

2.Suy niệm: Ở thời nào, nơi nào cũng có hai hạng người: 

lười biếng và siêng năng. Trong đời sống thiêng liêng cũng 

thế, có người luôn lo tu tâm sửa tính, nhưng cũng có người 

ù lì hoang phí, sống buông thả theo bản năng, không làm 

ích lợi gì cho mình cho người. Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn 

về các nén bạc để giúp các môn đệ biết cách sử dụng nén 

bạc cuộc đời mình. Mỗi người đều được Thiên Chúa trao 

cho những nén bạc cuộc đời. Điều quan trọng không phải là 

ta sinh lợi được nhiều hay được ít, nhưng là cách thế ta sử 

dụng cuộc đời mình thế nào. Khi Chúa đến, chúng ta sẽ 

trình diện tất cả những gì mình cố gắng sinh lợi và đáng 

hưởng hạnh phúc bên Chúa.  

3.Sống Lời Chúa: Đừng phung phí những ơn lành 

Chúa ban như: sức khoẻ, thời giờ và tài năng, nhưng 

hãy biết tận dụng để làm lợi cho gia đình, xã hội và 

Giáo Hội.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày qua đi, con đã 

đón nhận biết bao ơn lành của Chúa, xin cho con biết 

dùng cuộc đời mình sinh lợi cho Chúa, cho anh em và 

cho con. Amen. 



24 

 

THỨ NĂM: 23.11.2017 

T.Clêmentê I, Giáo hoàng. Tử đạo 

Lc 19, 41-44 

1.Ghi nhớ:“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy 

thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi hôm 

nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho 

ngươi ! “ (Lc 19,41)  

2.Suy niệm: Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để đi 

vào cuộc tử nạn và Phục Sinh, mang lại bình an và ơn 

cứu độ cho nhân loại, trong đó có cả người Do Thái, 

nhưng Ngài biết họ sẽ không đón nhận. Nhìn đền thờ 

nguy nga tráng lệ, thế mà Chúa lại khóc thương cho số 

phận tương lai của nó, sẽ có ngày tan hoang, bình địa. 

Lời Chúa nói không sai, 40 năm sau, tướng Titô đã tàn 

phá thành thánh. Dân chúng ly tan. Lý do người Do 

Thái không chấp nhận Chúa Giêsu, vì họ thấy Người 

không như ý họ muốn. Sở dĩ chúng ta bỏ Chúa vì 

Chúa không làm theo ý ta!  

3.Sống Lời Chúa: Luôn nhận ra ân sũng và tình 

thương Chúa.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn 

con bằng sự quảng đại thông cảm, và vị tha, để con 

sẵn sàng phục vụ tha nhân dù biết rằng người sẽ vô 

ơn hay phản bội. Amen. 
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THỨ SÁU: 24.11.2017 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (T) 

Lc 9, 23 - 26 

1.Ghi nhớ: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ” (Lc 

9,25) 

2. Suy niệm: Việc đi theo Chúa không phải là một việc dể 

dàng. Nó đòi hỏi ta phải có hai thái độ này: từ bỏ mình và 

đi theo. Thường thì ai cũng có cái tôi của mình, bỏ đi cái tôi 

của mình là một điều rất khó. Ở đây Chúa mời gọi bỏ đi cái 

tôi mà đi theo Chúa vì chúng ta có một cái tôi lớn hơn, 

đúng đắn hơn là cái tôi trong Chúa. Khi ta biết nhìn về một 

tương lai xa hơn ta sẽ thấy mọi sự đều phải quy hướng về 

Chúa. Điều này là lẽ đương nhiên vì Chúa là cùng đích của 

mọi sự. Bỏ đi cái tôi đã khó theo Chúa còn khó hơn: đi theo 

tức là có hành động, có chủ ý. Thường ta sợ có sự thay đổi, 

ta muốn trong sự an nhàn, ta ngại khó khăn. Nhưng theo 

Chúa phải là bước đi, là tiến về Thập Giá Chúa. Vậy khi bỏ 

mình theo Chúa thì được gì? Không được gì cả ngoài chính 

Chúa. Mà trên trần gian này có ai ban thưởng đấng có 

quyền thưởng ban không? Thế thì còn ngại gì mà ta không 

theo Chúa bởi có Chúa là có tất cả.  

3. Sống Lời Chúa : Vững bước đi theo Chúa mỗi ngày.  

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con thường nghi ngờ, 

chúng con thường so đo tính toán trong việc đi theo 

Chúa. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa luôn 

ưu ái cho những ai hằng tin cậy Chúa. Amen.  
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THỨ BẢY: 25.11.2017 

Lc 20, 27 - 40 

1.Ghi nhớ: “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà 

ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều lấy nàng làm vợ” (Lc 

20,33).  

2.Suy niệm: Nhóm xa-đốc không tin có sự sống lại, 

họ tìm cách để chất vấn Chúa Giêsu. Thế nhưng Chúa 

Giêsu đã dựa vào lời Chúa để chứng minh và trả lời 

cho nhóm Xa-đốc về sự sống lại. Đây là một Tin 

Mừng cho những kẻ tin vào Chúa, vì Thiên Chúa tạo 

dựng con người và cho họ thông phần vào sự sống của 

Chúa. Nhờ đó, con người được tồn tại mãi mãi, được 

sống lại sau khi chết. Sự sống mới khác hoàn toàn với 

cuộc sống hiện tại, vì được “ngang hàng với các thiên 

thần”, sẽ chẳng phải còn lo lắng buồn phiền, nhưng 

hạnh phúc bên Chúa muôn đời.  

3.Sống Lời Chúa: Sốt sắng đón nhận Lời Chúa, như 

là bảo chứng cho sự sống đời đời trong hiện tại và mai 

sau.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn 

con bằng niềm tin, cậy, mến để con đón nhận sự sống 

của Chúa ở đời này và sự sống bất diệt đời sau. 

Amen. 
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CHÚA NHẬT XXXIV TN: 26.11.2017 

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 

Mt 25, 31 - 46 

1. Ghi nhớ: “ Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi 

làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất 

của Ta, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy ”. (Mt 

25,40).  

2. Suy niệm: Hôm nay chúa muốn dùng đề tài ngày cánh 

chung để thúc đẩy người ta thức tỉnh, muốn có được phần 

thưởng ngày tận thế thì bây giờ phải sống bác ái, chỉ có 

công việc bác ái mới tồn tại mãi mãi còn các việc khác chỉ 

như một cơn gió thỏang qua không còn gì cả. Đến ngày 

phán xét Thiên Chúa sẽ hỏi: Con có cho kẻ đói ăn không? 

Con có cho kẻ khát uống không? Con có tiếp đón khách lạ 

không? Con có an ủi những người sầu khổ không? Có thăm 

viếng kẻ tù đày không? Đây là những tiêu chuẩn mà ai cũng 

có thể thực hiện cho anh em mình. Nhân đây, Chúa Giêsu 

mạc khải cho con người chân lý tuyệt vời là khi ta giúp đỡ 

người khác là ta đã làm cho chính Ngài. Khi không làm cho 

người khác là chúng ta đã không làm cho Ngài. Vì thế, mỗi 

lần giúp đỡ tha nhân và những người đang cần mình chính 

là mỗi lần chúng ta đang làm cho Thiên Chúa.  

3. Sống Lời Chúa: Biết cho đi mà không tính toán.  

4. Lời nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con có một trái tim 

nhân hậu, biết yêu thương mọi người và sẵn sàng giúp đỡ 

người khác khi họ cần đến con. Amen.  
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THỨ HAI TUẦN 34 TN: 27.11.2017 

Lc 21,1- 4 

1.Ghi nhớ: Người liền nói “Thầy bảo thật anh em: bà 

goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).  

2.Suy niệm: Chúa Giêsu quan sát người ta dâng cúng 

tiền vào đền thờ, và Người đánh giá bà goá nghèo là 

người dâng cúng nhiều nhất, dù chỉ có hai xu!. Qua 

đó, Chúa đánh giá không do số lượng đồng tiền, 

nhưng do tấm lòng bên trong. Chúa ưa thích tấm lòng 

chân thành hơn là của lễ nghênh ngang. Noi gương 

Chúa, chúng ta đừng dựa vào hình thức bên ngoài, qua 

số lượng hay kích thước mà đánh giá một người, một 

việc. Nhưng còn phải tìm hiểu phẩm chất, thiện chí và 

hoàn cảnh của từng người, trong từng việc, mới đủ 

khách quan và công bằng.  

3.Sống Lời Chúa: Đừng khinh dể những kẻ bé mọn, 

nghèo hèn, bởi vì nơi họ vẫn có nét đẹp của tâm hồn, 

lòng quảng đại trong hy sinh và nhiệt tâm của lòng 

bác ái.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa 

bằng cả trái tim trong tâm hồn, chứ không chỉ ngoài 

môi miệng thôi. Amen. 
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THỨ BA: 28.11.2017 

Lc 21, 5 - 11 

1.Ghi nhớ:“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó 

sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên 

tảng đá nào” (Lc 21,6)  

2.Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm 

phụng vụ, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ 

những gì mà các ông cho là nguy nga, đồ sộ và kiên 

cố như là thành Giêrusalem, cũng sẽ có ngày bị sụp 

đổ. Chúa cảnh tỉnh các Tông đồ là đừng tuyệt đối hoá 

những sự ở đời này và làm nô lệ nó: như của cải vật 

chất, danh vọng, thú vui. Là kitô hữu, chúng ta hãy 

nhớ rằng: mọi sự ở trần gian điều tương đối, tất cả rồi 

sẽ qua đi. Hãy xem nó là phương tiện Chúa ban để ta 

lập công đền tội và chuẩn bị cho sự sống đời đời.  

3.Sống Lời Chúa: Mỗi người chúng ta hãy luôn tỉnh 

thức và sẵn sàng cho giờ Chúa đến.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến 

Chúa hết lòng, trong từng giây phút để con luôn 

chuẩn bị đón Chúa ngự đến. Amen. 
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THỨ TƯ: 29.11.2017  

Lc 21,12-19 

1.Ghi nhớ:“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người 

thù ghét” (Lc 21,17).  

2.Suy niệm: Là Kitô hữu, chúng ta nên loại bỏ ý nghĩ 

đi theo Đức Kitô để tìm sự dễ dãi, an toàn và vinh 

quang cho bản thân đời nầy. Vì ở đời này không có 

niềm vui và hạnh phúc nào bền bỉ ngoài Thiên Chúa. 

Nhưng nếu chọn Chúa, chúng ta phải hy sinh và chịu 

nhiều thiệt thòi, bị người đời nhạo báng, bắt bớ. Vì thế 

gian, ma quỷ và xác thịt là một trở ngại lớn cho việc 

sống theo Tin Mừng. Nên chúng ta đừng ngạc nhiên 

khi gặp khó khăn vì sống đời chứng nhân, mà hãy vui 

mừng vì được cộng tác vào việc làm sáng danh Chúa.  

3.Sống Lời Chúa: Vui lòng chấp nhận những đau khổ 

trong cuộc sống hằng ngày mặc cho nó một ý nghĩa 

thiêng liêng.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa cho con biết 

quãng đại từ bỏ những mưu cầu lợi ích cho bản thân 

để tìm hạnh phúc cho tha nhân và làm sáng danh 

Thiên Chúa. Amen. 
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THỨ NĂM: 30.11.2017 

Thánh Anrê Tông đồ (K) 

Mt 4,18-22 

1.Ghi nhớ:“Các anh hãy theo tôi, Tôi sẽ làm cho các 

anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, 

hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mt 4,19).  

2.Suy niệm: Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa 

Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên. Đặt bài Tin Mừng 

này trong ngày lễ mừng kính thánh Anrê Tông Đồ, 

Giáo Hội muốn chúng ta suy gẫm về ơn gọi và cuộc 

đời của thánh nhân. Thánh Anrê là một Tông đồ đầy 

nhiệt huyết, nên khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, 

ngài sẵn sàng đáp ứng không do dự và thắc mắc. Nét 

nổi bật nhất nơi thánh Anrê là ông hay giới thiệu Chúa 

Giêsu cho người khác. Điều đó cho thấy ông là người 

có lòng khiêm tốn và quảng đại, không ích kỷ. Là 

môn đệ Chúa, theo gương thánh Anrê, chúng ta cũng 

hãy biết chia sẻ niềm tin và mang Chúa đến cho anh 

em.  

3.Sống Lời Chúa: Sẵn sàng phục vụ Chúa dù trong 

âm thầm không ai biết.  

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa cho con có được 

tinh thần của thánh Anrê Tông đồ, để con sẵn sàng 

phục vụ Chúa trong khả năng hạn hẹp của mình. 

Amen. 
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          KINH NGUYỆN 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. 

 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. 

 


