
YÊU THƯƠNG CHĂM SÓC ĐOÀN CHIÊN XỨ ĐẠO 

 

Xứ đạo Riomaggiore là làng nhỏ của Cinque Terre thuộc 

tỉnh La Spezia ở miền Bắc nước Ý. Toàn xứ đạo tổng cộng 

khoảng 800 tín hữu Công Giáo. Xứ đạo nhỏ nhưng được 

chăm sóc tận tình từ 6 năm nay bởi một Linh Mục trẻ tuổi. 

Đó là Cha Sở Franco Pagano. 

Riomaggiore nhỏ nhưng không kém phần quan trọng. Bởi lẽ 

đây cũng là trung tâm du lịch. Có du khách ghé qua tạm 

thời vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng cũng có du khách ở lại 

lâu hơn, tạm trú vài tháng chẳng hạn. 

Vì là xứ đạo với vỏn vẹn 800 bổn đạo nên Cha Sở gần như 

thuộc lòng tên tuổi và biết rõ từng tín hữu thân yêu. Trong 

khung cảnh nhỏ bé như thế, Cha Sở trở thành điểm tham chiếu và là niềm an ủi của hết mọi người: từ 

già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, không loại trừ một ai. Xin nhường lời cho Cha Sở Franco Pagano. 

Ai ai cũng tìm dịp đến gặp tôi. Họ giải bày với tôi về mọi vấn đề, về những khó khăn trong gia đình giữa 

vợ chồng con cái, vv. 

Ngoài nếp sống thường nhật của xứ đạo nhỏ có thêm sự hiện diện của du khách. Ví dụ như vào dịp Tuần 

Thánh, Lễ Phục Sinh, Mùa Giáng Sinh và các kz nghỉ hè, xứ đạo nhộn nhịp hẳn lên. Chính du khách cũng 

hăng say góp phần vào công cuộc chuẩn bị các lễ hội lớn và tham dự vào các buổi rước kiệu trong xứ 

đạo. Sự tham gia tích cực này tạo thêm bầu khí tươi vui, hiệp nhất và sốt sắng cho toàn xứ đạo. 

Xin đan cử trường hợp điển hình vào mùa hè năm nay 2008 chẳng hạn. Chúng tôi có các lễ hội lớn bắt 

đầu với lễ thánh Gioan Baotixita 24-6, bổn mạng giáo xứ. Rồi đến lễ đội triều thiên Đức Mẹ MARIA nơi 

đền thánh Montenero, lễ thánh Rocco, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15-8 và kết thúc với lễ thánh 

Bênađô 20-8. 

Liên hệ giữa xứ đạo và Cha Sở với du khách thật là phong phú và có nhiều bất ngờ. Chẳng hạn một lần 

tôi tình cờ trông thấy nơi trang Web You Tube các hình ảnh Cuộc Rước Kiệu dịp Tuần Thánh nơi xứ đạo 

Riomaggiore do một gia đình Bắc Mỹ đưa lên, khi họ ghé qua xứ đạo của chúng tôi. 

Mỗi năm vào dịp Phục Sinh, tôi có thói quen đến làm phép nhà cho tất cả các tín hữu trong xứ đạo. Vào 

dịp này, tôi cũng làm đến ban phép lành cho các gia đình du khách nữa. Nhưng đối với du khách thì việc 

làm phép nhà thường diễn ra vào các kz nghỉ hè. Các buổi ban phép lành này thật ra kèm thêm l{ do để 

chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện trao đổi và tạo mối liên hệ thân tình. Thông thường các buổi làm 

phép nhà kết thúc với bữa ăn tối. Một khi cùng nhau quây quần nơi bàn ăn ấm cúng của toàn gia đình, 

họ thường bày tỏ với tôi các thắc mắc, các quan điểm về cuộc sống, vv. 



Với tư cách Linh Mục trẻ tuổi, tôi rất gần gũi và lưu tâm đặc biệt 

đến giới trẻ. Cùng với các cộng sự viên trong giáo xứ, chúng tôi tổ 

chức rất nhiều sinh hoạt. Các sinh hoạt thường diễn ra nơi nhà xứ 

nhưng cũng có khi diễn ra nơi quảng trường lớn hoặc nơi sân banh 

của xứ đạo. Rồi có những buổi tối mùa hè chúng tôi kết thúc sinh 

hoạt với bữa ăn pizza chung hoặc ăn cà-rem. Tôi gần gũi giới trẻ và 

các bạn trẻ cũng cảm thấy thoải mái thân tình trong mối liên hệ với 

Cha Sở. Tuy nhiên, sự thân mật không bao giờ quá đà hoặc quá 

mức. Bởi lẽ, tôi luôn luôn nhớ cương vị và bổn phận chính yếu của 

một Linh Mục, là người hướng dẫn thiêng liêng, là vị chỉ đạo và là 

nhà giáo dục. 

Sau giới trẻ là các bậc cao niên cũng chiếm một chỗ đứng quan 

trọng trong trái tim tôi. Tôi đặc biệt chăm sóc các vị già cả, đau yếu, 

những người không còn có thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và 

lãnh các bí tích. Tôi đích thân đến từng nhà thăm viếng, hỏi han, 

mang Mình Thánh Chúa và ban bí tích Giải Tội. Vì còn đong đầy sức 

sống và sức khoẻ dồi dào, tôi không quản ngại đường xá xa xôi trắc trở, thời tiết nắng mưa, đặc biệt vào 

những ngày mùa đông giá buốt. Nói đúng hơn, mùa hè tôi dành riêng cho giới trẻ còn mùa đông tôi 

dành riêng cho các vị cao niên. Như thế, tôi không quên sót một ai. Bởi lẽ tôi là Cha Sở của tất cả mọi 

người. 

Bù lại, tôi cũng nhận được rất nhiều thương yêu trìu mến đến từ các bổn đạo. Tiền dâng cúng luôn luôn 

đầy đủ và dồi dào. Họ không bao giờ quên các lễ lớn với những món quà vào các dịp như mừng sinh 

nhật, lễ quan thầy và Giáng Sinh. Ngay cả ngày tôi kỷ niệm 5 năm thụ phong Linh Mục, toàn xứ đạo cũng 

nhớ và cùng nhau chúc mừng! Thật cảm động! 

Để đáp lại tấm thịnh tình yêu thương đậm đà thắm thiết này, tôi cố gắng cống hiến cho mọi người Sứ 

điệp Hy Vọng của Tin Mừng Đức Chúa GIÊSU KITÔ và sống trọn tâm tình ưu ái tận tâm phục vụ của tôi, 

Cha Sở của hết mọi người! 

... ”Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 

Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ 

chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì 

đến chiên. Thầy chính là Mục Tử Nhân Lành. Thầy biết chiên của Thầy, và chiên của Thầy biết Thầy, 

như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy sinh mạng sống mình cho 

đoàn chiên” (Gioan 10,11-15). 

(”SOVVENIRE Periodico di Informazione sul Sostegno Economico alla Chiesa”, Anno 7, n.3, Settembre 

2008, trang 22-23) 
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