
Hôm thứ Ba 8 tháng 12, Lễ Trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm 
ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn vũ. Năm 
Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 
tháng 12 năm 2021, theo một sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho 
Tòa Ân Giải Tối Cao công bố. 
 
Sắc lệnh cho biết Đức Phanxicô đã thiết lập Năm Thánh Giuse để “mọi thành 
phần tín hữu, theo gương thánh nhân, có thể củng cố đời sống đức tin của họ 
hàng ngày trong việc hoàn thành thánh ý Thiên Chúa”. 
 
Sắc lệnh nói thêm rằng Đức Thánh Cha đã ban các ân xá đặc biệt để đánh 
dấu Năm Thánh này. 
 
Nguyên bản tiếng Ý và tiếng Latinh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch 
toàn văn sang Việt Ngữ. 
 
SẮC LỆNH 
 
Các ơn xá đặc biệt được ban nhân dịp Năm Thánh Giuse, do Đức 
Thánh Cha Phanxicô công bố nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh 
Giuse là Bổn mạng của Giáo hội hoàn vũ. 
 
Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm Sắc lệnh Quemadmodum Deus (cũng 
như Thiên Chúa), trong đó Chân phước Piô IX, khi xúc động trước những 
hoàn cảnh nghiêm trọng và thê lương trong đó Giáo hội bị bao vây bởi sự thù 
địch thế gian, đã công bố Thánh Giuse là Quan Thầy Bảo Trợ cho Giáo Hội 
Công Giáo. 
 
Để duy trì sự giao phó toàn thể Giáo hội dưới sự bảo trợ quyền năng của 
Dưỡng Phụ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập rằng, một Năm 
đặc biệt về Thánh Giuse sẽ được cử hành kể từ ngày hôm nay, là ngày kỷ 
niệm việc công bố Sắc lệnh Quemadmodum Deus cũng là ngày Lễ Trọng Kính 
Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Hiền Thê của Thánh Giuse cực 
thanh cực tịnh; và sẽ kéo dài cho đến ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trong năm 
này, mỗi tín hữu theo gương ngài có thể hàng ngày củng cố đời sống đức tin 



của mình ngõ hầu thực hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. 
 
Vì thế, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội tham dự qua những lời cầu nguyện và 
những việc lành phúc đức, để nhận được sự hộ phù của Thánh Giuse, là vị 
đứng đầu Gia đình Nazareth trên trời, cũng như được an ủi và xoa dịu khỏi 
những khổ não con người và xã hội đang đè nặng lên thế giới đương đại. 
 
Lòng tôn sùng đối với Dưỡng Phụ Chúa Cứu Thế đã phát triển rộng rãi trong 
quá trình lịch sử của Giáo hội. Lòng sùng kính ấy dành cho ngài không chỉ là 
những hình thái thờ kính cao nhất chỉ sau Mẹ Thiên Chúa, và là Hiền Thê 
ngài; mà còn là lòng cậy trông xin ngài bảo trợ trong nhiều khía cạnh. 
 
Huấn quyền của Giáo hội tiếp tục khám phá ra những chiều kích cũ và mới 
trong kho tàng Thánh Cả Giuse, như người chủ nhà trong Tin Mừng thánh 
Matthêu là người “lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 
13,52). 
 
Các ơn xá được Tòa Ân Giải Tối Cao ban, thông qua Sắc lệnh này, được ban 
hành theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô, và được ưu ái ban tặng trong Năm 
Thánh Giuse, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đạt được cách hoàn hảo mục 
đích đã định. 
 
Ơn Toàn Xá được ban trong các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và 
cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu từ bỏ mọi quyến luyến 
với tội lỗi, miễn là họ tham gia Năm Thánh Giuse vào các dịp và theo cách 
thức được chỉ định bởi Tòa Ân Giải Tối Cao này. 
 
a. Thánh Cả Giuse, một con người đích thực của đức tin, mời gọi chúng ta 
khám phá lại mối quan hệ hiếu thảo với Chúa Cha, làm mới lại lòng trung 
thành với lời cầu nguyện, lắng nghe và đáp lại bằng sự phân định sâu xa với 
thánh ý Thiên Chúa. Ơn Toàn Xá được ban cho những ai suy niệm 
trong ít nhất 30 phút Kinh Lạy Cha, hoặc tham gia vào một Khóa 
Tĩnh tâm tối thiểu một ngày bao gồm một bài suy niệm về Thánh 
Giuse. 
 
b. Tin Mừng gán cho Thánh Giuse biệt danh “Người Công Chính” (x Mt 1:19): 



ngài, là người giám hộ “những kín nhiệm thân mật nằm sâu trong trái tim và 
tâm hồn” [1], giữ gìn những bí ẩn của Thiên Chúa, và do đó là người bảo trợ 
lý tưởng của gia đình, thúc giục chúng ta tái khám phá giá trị của sự im lặng, 
thận trọng và trung thành trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhân 
đức công chính được thánh Giuse thực hành một cách gương mẫu là sự gắn 
bó hoàn toàn với lề luật Chúa, là luật của lòng xót thương, “bởi vì chính lòng 
thương xót của Thiên Chúa đã đưa công lý đích thực đến chỗ viên mãn” 
[2]. Vì vậy, những ai theo gương Thánh Cả Giuse, thực hiện một việc 
thương xót thể xác hoặc thiêng liêng, đều nhận được một ơn toàn 
xá. 
 
c. Khía cạnh chính trong ơn gọi của Thánh Giuse là làm người giám hộ của 
Thánh Gia Nazareth, phu quân của Đức Trinh Nữ Maria và là thân phụ hợp 
pháp của Chúa Giêsu. Để tất cả các gia đình Kitô được kích thích tái tạo cùng 
một bầu không khí hiệp thông mật thiết, tình yêu và cầu nguyện là những 
điều đã được sống trong Thánh Gia, Ơn Toàn Xá được ban cho những ai 
đọc kinh Mân Côi trong các gia đình và giữa các cặp đính hôn. 
 
d. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1955, Tôi tớ Chúa Piô XII, đã thiết lập lễ Thánh 
Giuse Thợ, “với ước muốn rằng mọi người đều công nhận phẩm giá của công 
việc, và điều này sẽ truyền cảm hứng cho đời sống xã hội và luật lệ, dựa trên 
sự chia sẻ hợp lý giữa quyền lợi và nghĩa vụ” [3]. Vì vậy, Ơn Toàn Xá được 
ban cho bất cứ ai hàng ngày phó thác các hoạt động của mình cho sự 
bảo vệ của Thánh Giuse; và cho bất kỳ tín hữu nào cầu xin sự chuyển 
cầu của Người Thợ Thủ Công thành Nazareth xưa, để những người 
đang tìm công ăn việc làm có thể tìm được việc và công việc của mọi 
người được xứng đáng hơn. 
 
e. Cuộc lánh nạn của Thánh Gia đến Ai Cập “cho chúng ta thấy rằng Thiên 
Chúa hiện diện ở những nơi con người gặp nguy hiểm, nơi con người đau 
khổ, nơi con người phải chạy trốn, nơi con người phải trải qua sự từ khước và 
ruồng bỏ” [4]. Ơn Toàn Xá được ban cho những tín hữu nào đọc Kinh 
Cầu Thánh Giuse (đối với truyền thống Latinh), hoặc hát Thánh Ca 
kính Thánh Giuse, toàn bộ hoặc ít nhất một phần (đối với truyền 
thống Byzantine), hoặc đọc một số kinh nguyện với Thánh Giuse 
khác, phù hợp với truyền thống phụng vụ của mình, cầu xin cho Giáo 



hội đang bị bách hại cả bên trong và ngoài thế giới, và cầu xin cho 
tất cả các Kitô hữu đang chịu mọi hình thức bách hại. 
 
Thánh Têrêxa Avila đã công nhận nơi Thánh Giuse là quan thầy bảo vệ chúng 
ta cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống: “Dường như Thiên Chúa đã ban cho 
chúng ta các vị Thánh này Thánh khác để giúp đỡ chúng ta trong các nhu cầu 
khác nhau, nhưng tôi đã kinh nghiệm rằng Thánh Giuse vinh quang mở rộng 
sự bảo trợ của ngài trong tất cả các trường hợp” [ 5]. Gần đây hơn, Thánh 
Gioan Phaolô II nhắc lại rằng hình tượng Thánh Giuse có “một sự liên quan 
mới đối với Giáo hội trong thời đại chúng ta, và đối với thiên niên kỷ Kitô mới” 
[6]. 
 
Để tái khẳng định tính phổ quát của sự bảo trợ của Thánh Giuse đối với Giáo 
hội, ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa Ân Giải Tối Cao ban Ơn Toàn Xá 
cho các tín hữu đọc bất cứ kinh nguyện nào đã được phê chuẩn, hoặc 
thực hiện một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, chẳng hạn đọc 
kinh “Ad te Beate Ioseph” [tiếng Việt gọi là Kinh Ông Thánh Giuse 
Bầu Cử][7], đặc biệt là vào các ngày 19 tháng Ba và 1 tháng Năm, 
vào Lễ Thánh Gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, vào 
Chúa Nhật của Thánh Giuse (theo truyền thống Byzantine), vào ngày 
19 mỗi tháng và mỗi thứ Tư, là ngày dành riêng để kính Thánh Giuse 
theo truyền thống Latinh. 
 
Trong bối cảnh sức khỏe khẩn cấp như hiện nay, việc ban ơn toàn xá đặc biệt 
được mở rộng cho người già, người bệnh, người hấp hối và tất cả những 
người vì những lý do chính đáng không thể ra khỏi nhà, miễn là họ có lòng từ 
bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi và có ý định hoàn thành, càng sớm càng 
tốt, ba điều kiện thông thường, trong nhà riêng của họ hoặc nơi họ buộc phải 
cư trú, khi họ đọc kinh hay làm một hành động xuất phát từ lòng đạo đức để 
tôn kính Thánh Giuse, là vị thánh an ủi người bệnh và bảo trợ cho ơn chết 
lành, đồng thời dâng hiến với lòng tín thác nơi Chúa những đau đớn và khó 
khăn trong cuộc sống của họ. 
 
Để giúp anh chị em giáo dân đạt được ơn thánh nhờ những điều kiện thuận 
lợi về mặt mục vụ, Tòa Ân Giải Tối Cao này tha thiết cầu xin rằng tất cả các 
linh mục được phú cho những năng quyền thích hợp, hãy trao ban chính mình 



với một tinh thần sẵn sàng và quảng đại cử hành Bí tích Thống hối cũng như 
trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. 
 
Sắc lệnh này có hiệu lực trong Năm Thánh Giuse, bất chấp tất cả quy định 
ngược lại. 
 
Ban hành tại Rôma, từ trụ sở của Tòa Ân Giải Tối Cao, vào ngày 8 tháng 12 
năm 2020. 
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