
Những cách thức để nhận được Ơn Toàn Xá 
trong Tuần Thánh 

 
Chúng ta có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong Tuần Thánh cho chính mình 
hoặc cho một người đã qua đời… 
Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của 
Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời 
do tội lỗi gây ra. 
Ơn Toàn Xá áp dụng cho những tội lỗi đã được tha thứ. Ơn Toàn Xá làm 
sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội. 

Chúng ta có thể nhận được Ơn Toàn Xá trong Tuần Thánh cho chính mình 
hoặc cho một người đã qua đời nếu chúng ta hội đủ các điều kiện luật định, 
nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi 
quyến luyến đối với tội lỗi; đồng thời chúng ta phải thực hiện một trong 
những công việc sau đây do Tòa Ân Giải Tối Cao quy định. Cứ mỗi lần thực 
hiện một trong những công việc này thì được một Ơn Toàn Xá. 

I- Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh 
a. Sau khi Mình Thánh Chúa được kiệu sang một bàn thờ phụ sau Thánh 
Lễ Tiệc Ly, Ơn Toàn Xá được ban cho những ai đọc hay hát bài thánh 
ca Thánh Thể “Tantum Ergo”. 



Tiếng Latinh: 
1. Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
2. Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. 
1. Nào ta hãy sấp mình thờ lạy, 
Trước bí tích cực trọng này. 
Nghi lễ cũ nhường nghi lễ mới 
Thông ban tràn đầy ân sủng. 
Đức tin sẽ dạy ta biết Đức Kitô 
hiện diện, 
Khi giác quan con người không 
cảm thấy gì. 
2. Dâng về Chúa Cha trường tồn, 
Cùng Chúa Con, Đấng giải thoát, 
Cùng Chúa Thánh Thần, Đấng 
phát sinh từ Thiên Chúa 
Ơn cứu độ, danh dự, phép lành, 
Sức mạnh và quyền năng vô tận 
Là của Ba Ngôi muôn đời. 
Amen. 
b. Ơn Toàn Xá cũng được ban cho những ai chầu Mình Thánh Chúa 
trong nửa giờ. 
 

II-Trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 



a. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tôn kính Thánh Giá trong Phụng Vụ 
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa. 
b. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai sốt mến đi Đàng Thánh Giá. 
 

III- Trong Ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh 
a. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tham dự việc lần chuỗi Mân Côi từ hai 
người trở lên. 
b. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai tham dự việc cử hành Canh thức Phục 
sinh vào ban đêm và lặp lại các lời hứa khi rửa tội, là một phần của phụng vụ 
trong Thánh lễ đó. 
 

IV- Trong Chúa Nhật Phục Sinh 
Ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu tham dự buổi đọc sứ điệp Phục sinh và ban 
phép lành cho thành Roma và toàn thế giới (Urbi et Oebi) bằng cách hiện diện 
tại quảng trường thánh Phêrô hay theo dõi qua các đài phát thanh, truyền 
hình và các phương tiện truyền thông mới. 
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