
BÀI THỨ VIII 

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

 

 

245. Bí tích Xức dầu là gì?  

Là Bí tích Đức Giêsu đã lập, để giúp đỡ bệnh nhân về phần hồn và về phần xác.  

246. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần hồn bệnh nhân thế nào?  

Bí tích Xức dầu tẩy sạch dấu vết tội lỗi, tha các tội quên sót hay những tội vì cơn bệnh mà xưng chẳng được. 

Nhất là ban ơn thêm sức chống trả những cơn cám dỗ, vui lòng chịu đau khổ và giúp bệnh nhân dọn mình chết 

lành.  

 

247. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần xác bệnh nhân thế nào?  

Bí tích Xức dầu giúp bệnh nhân bớt đau đớn hoặc vơi đi những đau khổ, hoặc làm cho bệnh nhân được khỏe 

mạnh lại, nếu Chúa xét việc ấy có ích lợi cho linh hồn người đó.  

248. Ai có quyền ban Bí tích Xức dầu?  

Các giám mục và các linh mục là những người có quyền ban Bí tích ấy cho người khác.  

249. Giám mục và linh mục xức dầu bệnh nhân thế nào?  

Các ngài lấy dầu thánh, ghi hình Thánh giá trên trán bệnh nhân mà nói: "Bằng việc xức dầu thánh này, xin Chúa 

nhân từ cứu chữa con (...), nhờ ơn Chúa Thánh Thần." Sau đó, lại xức dầu trên hai bàn tay người đó mà nói: 

"Xin Chúa giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa và làm cho bệnh tật con (...) được thuyên giảm. Amen."  

250. Ai cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu?  

Mọi tín hữu đã đến tuổi khôn lớn, khi thấy mình kiệt sức hoặc đau nặng, thì cần lãnh nhận Bí tích Xức dầu, 

không nên trì hoãn.  

251. Muốn lãnh nhận Bí tích Xức dầu xứng đáng, cần những điều kiện gì?  

Phải sạch tội trọng (tội nặng). Nếu vì bệnh tật mà không thể xưng tội được thì phải có lòng ăn năn tội, ít là ăn 

năn tội cách chẳng trọn (contrition imparfaite).  

252. Có thể lãnh Bí tích Xức dầu mấy lần?  

Mỗi khi bị bệnh nặng thì được lãnh nhận Bí tích Xức dầu một lần.  

253. Người coi sóc bệnh nhân phải làm gì?  

Phải an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để thông phần đau khổ với Đức Giêsu. Và khi thấy 

bệnh họ nặng thêm thì giúp họ dọn mình lãnh các Bí tích (Hòa giải, Xức dầu, Thánh Thể) rồi báo tin cho linh 

mục hữu trách. 


