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S ẮC L Ệ N H
TOÀ ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy của
chúng ta trong Đức Kitô, là Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo hoàng theo sự quan phòng
của Thiên Chúa, sẵn lòng ban cho Đức cha đáng kính GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, Tổng
giám mục Tổng giáo phận Huế, Giám quản Tông toà Thanh Hoá, Chủ tịch Hội đồng Giám
mục Việt Nam, trong những ngày từ 19 tháng Sáu đến ngày 24 tháng Mười Một năm 2018,
là những ngày khai mạc và bế mạc cách long trọng các cử hành kỷ niệm 30 năm tôn phong
hiển thánh cho 117 vị Tử đạo tại Việt Nam, sau khi đã cử hànhThánh lễ, được quyền ban
PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng
tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng), cho tất cả các giám mục, linh mục, phó
tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham
dự chính các thánh lễ này.
Các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành ToàThánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý,
không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được Ơn Toàn Xá, miễn là
có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các
nghi lễ ấy lúc đang được cử hành.
Bất cứ điều gì trái với Sắc lệnh này đều vô giá trị.
Ban hành tại Roma, tại Trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 23 tháng Ba năm Ơn Cứu chuộc
2018.
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