
LINH MỤC CỦA ĐỨC BÀ VÀ TÍN HỮU QUÁ CỐ 

 

Ngày 12-5-2009 Cha Giuseppe Arpaia êm ái trút hơi thở cuối 

cùng hưởng thọ 69 tuổi tại Pompei nơi có đền thánh Đức Mẹ 

Mân Côi nổi tiếng ở miền Nam nước Ý. 

Chào đời nơi ”Kinh Thành Thánh Mẫu” nên từ tuổi thơ cậu bé 

Giuseppe đã ngụp lặn trong hai mối tình mẫu tử của mẹ trần 

gian và Mẹ Thiên Quốc. Cả hai mối tình luôn khắn khít và theo 

sát vị Linh Mục suốt cuộc hành trình nơi dương thế. Ngoài ra 

cuộc đời Cha Giuseppe còn ghi đậm công tác mục vụ dành cho 

các tín hữu Công Giáo đã qua đời. Cha là Linh Mục Tuyên Úy 

phụ trách nghĩa trang thành phố Pompei. Trong tư cách này Cha 

chú ý cách riêng đến việc chăm sóc các phần mộ và thiết lập 

Hành Lang cất giữ hài cốt của tín hữu nghèo quá cố. 

Cha Giuseppe Arpaia chào đời ngày 18-3-1930 trong một gia 

đình Công Giáo đạo đức người Ý có 8 anh chị em. Giuseppe là 

trai út và là ”cục cưng” của hiền mẫu Margherita. Sau khi gia 

nhập chủng viện thầy Giuseppe được Đức Giám Mục giáo phận gởi đi tu học tại thủ đô Roma và chịu 

chức Linh Mục ngày 9-4-1955. Cha Giuseppe lần lượt đảm nhận các chức vụ: Phụ Tá rồi Phó Giám Đốc và 

giáo sư triết học tại Đại Chủng Viện. Sau đó Cha phụ trách Văn Phòng Hôn Nhân của Đền Thánh Đức Bà 

Mân Côi Pompei. Nhiệm vụ cuối cùng của Cha là Tuyên Úy Nghĩa Trang. 

Các tín hữu Công Giáo nhận thấy rõ nơi Cha tâm tình con thảo dành riêng cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh 

MARIA. Cha thường xuyên tổ chức các cuộc hành hương đến các Đền Thánh nổi tiếng như Lộ-Đức, 

Fatima, Loreto và San Giovanni Rotondo. 

Lòng bác ái cũng thôi thúc Cha trợ giúp cách riêng người dân cựu Jugoslavi trong thời kỳ diễn ra cuộc 

chiến huynh đệ tương tàn 1992-1995. Cha cố gắng đưa một số trẻ em nghèo và các cô nhi từ các nước 

Đông Âu về Ý để trải qua thời gian nghỉ hè nơi các gia đình Công Giáo tốt lành ở Pompei. 

Hoạt động mục vụ đáng chú ý của Cha Giuseppe Arpaia trong những năm cuối đời là Tuyên Úy Nghĩa 

Trang. Cha sửa sang Nhà Nguyện ở Nghĩa Trang với Nhà Tạm và Cây Thánh Giá lớn bằng gỗ quí. Nơi đây, 

cứ mỗi Thứ Hai Đầu Tháng và vào Ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, Cha sốt sắng dâng Thánh Lễ cầu cho các 

Tín Hữu đã qua đời. Hoạt động đáng chú ý nhất của Cha Giuseppe trong Tư Cách Tuyên Úy Nghĩa Trang 

là thiết lập Hành Lang dài dưới hầm để cất giữ hài cốt người quá cố của các gia đình nghèo. 

Rất tiếc là khi đang hăng say hoạt động tông đồ thì sức khoẻ Cha Giuseppe bắt đầu xuống dốc. Cha 

thắng vượt thử thách bằng tinh thần lạc quan và không ngừng hoạt động. Nhưng rồi bệnh tình gia tăng 

bắt buộc Cha phải chấm dứt tất cả. Cha đi lại thật khó khăn và sau hết phải nằm liệt giường. 



Chúa Nhật 10-5-2009 Cha dâng Thánh Lễ cuối cùng nơi Nghĩa 

Trang thành phố Pompei. Hôm ấy cũng là Lễ Các Bà Mẹ. Biết rằng 

giờ cuối cùng đã điểm, Cha nói với các tín hữu Công Giáo có mặt 

những lời cuối cùng: 

- Tình yêu con thảo của tôi dành riêng cho hiền mẫu quá cố của tôi 

nhưng nhất là dành trọn cho Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. 

Đó là chúc thư tinh thần của Cha. Và Cha êm ái tắt thở hai ngày 

sau đó, 12-5. 

Cha Giuseppe Arpaia yêu thích cách riêng âm nhạc và các bài hát 

hay, đạo cũng như đời. Giờ đây Cha có thể tận hưởng các bản 

Thánh Ca êm ái dịu dàng du dương nhất của Ca Đoàn Thiên Quốc. 

Kính chúc Cha an nghỉ đời đời trong niềm vui vĩnh cửu. 

... ”Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ Đức Tin, chúng ta được bình an với THIÊN CHÚA, nhờ 

Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Chúa GIÊSU đã mở lối cho chúng ta vào 

hưởng ân sủng của THIÊN CHÚA, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm 

hy vọng được hưởng vinh quang của THIÊN CHÚA. Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào 

khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng thì được kể là 

người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta 

sẽ không phải thất vọng, vì THIÊN CHÚA đã đổ Tình Yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần 

mà Ngài ban cho chúng ta .. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với THIÊN CHÚA, THIÊN 

CHÚA đã để cho Con của Ngài phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Ngài, phương chi bây giờ 

chúng ta được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu rỗi nhờ sự sống của Người Con ấy” (Thư gửi tín 

hữu Roma 5,1-5/10). 

(”Il ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 125, N.7, Luglio-Agosto 2009, trang 41) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


