
Thưa Cha, con có chút thắc mắc mà ngại ngùng không dám hỏi, phần vì thấy chưa ai hỏi nên 

rất ngại, chỉ sợ hỏi tầm bậy làm cha buồn, mà để trong lòng lâu sợ sự việc tái diễn lại áy náy,  

Chuyện là con rất khô khan, hầu như chỉ đi lễ vào Chúa Nhật, thì giờ còn lại thì đi làm và sau 

đó nghĩ ngơi chứ ít tham gia vì không thấy mình làm được việc gì cho ra hồn, thôi con xin 

tóm tắt chứ tám hoài cha la thì khổ, số là hôm cha thụ phong linh mục và lễ ra mắt hay mở 

tay cùng với bốn năm cha gì đó mà con không nhớ tên tại cộng đoàn Hoan Thiện, riêng cha 

thì con nhớ vì dáng người ốm o giống con, và nhìn thấy trẻ mà hỏi ra mới biết cha lớn tuổi, 

lại tám nữa rồi, sau Thánh Lễ con để ý mọi người cứ lại gần các cha và cúi đầu xuống, xin 

cha cho biết hành động như vậy  ý nghĩa là gì, và nếu con không quen biết cha con có làm 

như mọi người được không? rủi may khi tới cha hỏi ai đây thì nguy to, nếu cha giải thích xin 

bằng tiếng anh và tiếng việt vì con còn giải thích cho con của con nữa, cám ơn cha nhiều. 

Thằng bờm Hoan thiện 

 

Trước hết xin được cám ơn anh Bờm Hoan Thiện về câu hỏi. Như chúng ta đã nói với nhau 

mục hỏi để sống đạo sẽ không coi câu hỏi nào là tầm bậy và chắc chắn người phụ trách sẽ 

không buồn vì bị hỏi, nhưng sẽ buồn vì không có ai hỏi. 

Xin trả lời ngắn gọn về câu hỏi của anh như sau: 

Từ rất lâu trong truyền thống của Ki-tô hữu, việc các thầy tư tế đặt tay cầu nguyện cho tín 

hữu là rất phổ biến. Ta có thể thấy trong Tin Mừng Chúa Giê-su cũng đặt tay cầu nguyện và 

chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Vì vậy trong truyền thống tốt đẹp đó, mọi người thường 

đến xin tân linh mục đặt tay cầu nguyện cho họ hay nói cách ngắn gọn là xin ban phép lành 

đầu tay. Nếu hiểu như thế, việc cầu nguyện này không bị giới hạn bởi bất cứ lý do gì, vị dụ 

như khô khan nguội lạnh hay phải quen biết với vị tân linh mục… nếu anh Bờm Hoan Thiện 

có đi dự lễ tạ ơn thì cố gắng đến để xin tân linh mục đặt tay cầu nguyện cho. Có thể nhờ việc 

đặt tay cầu nguyện, ơn Chúa sẽ biến đổi anh thành con người mới.  

Blessing and laying hands to pray is one of the most common in Christian traditions. Jesus 

laid hands to pray and He healed many sick people in the Gospel. Therefore, asking for a 

blessing or a prayer from a new ordinated priest also became a part of Catholic tradition. In 

short, when the new priest lays his hands to bless or to pray for people, it is a common 

blessing and prayer. Therefore, it is available for everyone. The less devoted person you are 

the more you need to ask for these blessing and prayer. The new priest may ask who are you, 

but only because he need to pray God for you with a right name and right identity and never 

say no for a blessing.  

 

Trên đây là cầu trả lời ngắn gọn về việc đặt tay cầu nguyện của các tân linh mục. Tuy vậy, 

liên quan đến câu hỏi này chúng ta có thể nghe nói việc tân linh mục có quyền ban phép lành 

toàn xá cho cộng đoàn một lần sau khi cử hành thánh lễ mở tay đầu tiên một cách long trọng. 

Có lẽ cộng đoàn hay bị nhầm lần về việc ban phép lành toàn xá và việc đặt tay cầu nguyện 

của các tân linh mục. Vi vậy, xin được “dài lời” về việc này để anh Bờm và cộng đoàn hiểu 

thêm. Việc ban phép lành toàn xá của tân linh mục như sau:  



I. Phép lành Toà thánh với ơn toàn xá dành cho tân linh mục 

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước 

Các tân linh mục sau khi chịu chức thánh, do sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, được 

quyền ban phép lành với ơn toàn xá trong thánh lễ đầu tiên khi được cử hành khá long trọng. 

Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi. Vì vậy trong thực tế khi tân linh mục dâng lễ tạ 

ơn nhiều lần sau khi chịu chức, các ngài chỉ được quyền ban phép lành với ơn toàn xá trong 

một thánh lễ nào đó khá long trọng do các ngài chọn. 

2. Nghi thức ban phép lành với ơn toàn xá 

Sau lời nguyện hiệp lễ, nếu muốn, tân linh mục có thể ngỏ lời vắn tắt với cộng đoàn, sau đó 

ngài sẽ ban phép lành Toà thánh với ơn toàn xá như sau : 

Một linh mục đọc lớn tiếng dẫn nhập vào phép lành : 

SẮC LỆNH CỦA THÁNH BỘ XÁ GIẢI 

Đức Phaolô VI, do thánh ý Chúa quan phòng, dược đặt lên làm Giáo Hoàng, sẵn lòng chấp 

nhận những lời thỉnh cầu, vì ngài tỏ lòng lưu tâm của Bậc Hiền Phụ đối với các linh mục mới 

chịu chức, nên Ngài ban cho mọi tân linh mục, khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng, 

có thế BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH cùng với ƠN TOÀN XÁ đi kèm theo. 

Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi, theo công thức trong Sách Lễ Nghi Rôma, và 

chỉ được ban ở ngoài thành Rôma. 

ƠN TOÀN XÁ này chi được ban cho các tín hữu đã xưng tội, rước lễ, đã hết lòng tham dự 

thánh lễ này, đã nhận PHÉP LÀNH TÒA THÁNH nói trên, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng. 

Kế đến tân linh mục đọc những lời sau đây : 

Tân Linh mục  : Chúa ở cùng anh chị em 

Mọi người       : Và ở cùng Cha. 

Tân Linh mục  : Hãy chúc tụng Danh Chúa 

Mọi người       : Từ bây giờ và cho đến muôn đời. 

Tân Linh mục  : ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa 

Mọi người       : Là Đấng Tạo Thành trời đất. 

Tân Linh mục : XIN THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG LÀ CHA + VÀ CON VÀ THÁNH 

THẦN BAN PHÚC LÀNH CHO ANH CHỊ EM. 

Mọi người: AMEN 



Tăn Linh mục hoặc phó tế ! Lễ đã xong chúc anh chi em đi 

bình an  

Mọi người      Tạ ơn Chúa. 

 


