
PHÓNG TÁC NGHI THỨC XƯNG TỘI VÀ GIẢI TỘI TẬP THỂ 
 

Những ai muốn đón nhận bí tích tha tội, xin quì xuống và thừa nhận mình là kẻ có 
tội. 

Hoặc là: 

Những ai muốn đón nhận bí tích tha tội, xin cúi đầu xuống và thừa nhận mình là 
kẻ có tội. 

XƯNG TỘI TẬP THỂ 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tội đã phạm tội 
nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu xót.  

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.  

Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và 
ông bà anh chị em khẩn cầu cho tội trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 

GIẢI TỘI TẬP THỂ 

- Chủ sự giơ tay trên những người lãnh Bí tích Giải tội và đọc công thức 
tha tôi sau đây (nhớ rằng: Công thức tha tội chung này có tính cách 
trọng thể hơn công thức tha tội riêng): 
 

-   Thiên Chúa là Cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng 
muốn họ ăn năn trở lại và được sống. Chúa đã yêu thương chúng 
ta trước, và đã sai Con Chúa đến thế gian, để nhờ Người mà thế 
gian được cứu độ. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và ban bình an cho anh 
chị em. 

+ Mọi người: Amen. 
 

-   Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống 
lại để thánh hoá chúng ta. Người đã ban Thánh Thần xuống trên 
các Tông đồ để các ngài lãnh nhận quyền tha tội, xin Người dùng 
tác vụ của chúng tôi mà cứu anh chị em khỏi mọi sự dữ và ban 
cho anh chị em được đầy Chúa Thánh Thần. 



+ Mọi người: Amen. 
 

-   Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ đã được trao ban cho chúng 
ta để tha thứ tội lỗi, và trong Người chúng ta được đền cùng Chúa 
Cha. Xin Người thanh tẩy và dùng ánh sáng chiếu soi tâm hồn 
anh chị em, để anh chị em tuyên xưng quyền năng của Đấng đã 
kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm và đưa vào nơi sáng láng 
tuyệt vời. 

+ Mọi người: Amen. 
 

-  Vậy tôi tha tội cho anh chị em, nhân danh Cha + và Con và 
Thánh Thần. 

+ Mọi người: Amen. 
 
- (Hoặc chủ sự đọc theo công thức): 

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ 
CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ 
GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN 
THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO 
ANH CHỊ EM ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (CHA) 
THA TỘI CHO ANH CHỊ EM NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ 
THÁNH THẦN. 

+ Mọi người: Amen. 
 

DÂNG LỜI NGUỴÊN MỞ ĐẦU THÁNH LỄ CHO CHÚA NHẬT MÙA VỌNG 

 


