
TỪ CHA GIA ĐÌNH ĐẾN LINH MỤC 

 

Thứ bảy 5-11-2005, tại đền thánh Đức Mẹ Pompei (Nam Ý), 

đông chật tín hữu. Hôm ấy, Đức Cha Carlo Liberati phong 

chức Linh Mục cho thầy Giuseppe Lungarini. Điều đáng nói, 

tân Linh Mục từng là cha gia đình và có 2 con trai. Tân Linh 

Mục Giuseppe Lungarini sắp có cháu nội. 

Cha Giuseppe Lungarini sinh năm 1943 tại Sora, tỉnh Fiuggi 

(Nam Ý). Năm 1968, lúc vừa học xong và có việc làm tại 

Napoli, Giuseppe thành hôn với Fortunatina Presutto. Từ đôi 

uyên ương thánh thiện ra chào đời 2 nam tử Rosario và 

Luciano. Trưởng nam Rosario lập gia đình hơn một năm. 

Năm 1988, được sự khuyến khích của vợ hiền, lúc ấy lâm 

trọng bệnh, ông Giuseppe bắt đầu theo môn thần học tại 

phân khoa thần học của đại học Napoli. Năm 1996, bà Fortunatina Presutto qua đời. Còn lại một mình và 

được sự hỗ trợ của hai con trai, ông Giuseppe chuẩn bị con đường tiến lên chức Linh Mục. Ngày 7-10-

2004 ông thụ phong phó tế và hơn năm sau thụ phong Linh Mục. 

Trong Thánh Lễ truyền chức tân Linh Mục Giuseppe Lungarini có sự hiện diện của gia đình hai con trai. 

Với tư cách từng là cha gia đình, Cha Giuseppe có thể làm chứng cho hai vẽ đẹp tuyệt vời trong Giáo Hội 

Công Giáo: tình yêu lứa đôi và thiên chức Linh Mục. Một chứng tá vừa thánh thiện vừa hùng hồn. 

Đó cũng là điều Đức Cha Carlo Liberati trang trọng nhắc đến trong Thánh Lễ truyền chức Linh Mục cho 

phó tế Giuseppe. Đức Cha nói: 

- Ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình nắm giữ vai trò quan trọng. Bởi lẽ, xã hội hiện đại tân tiến hầu như 

đánh mất mọi nấc thang giá trị, trong đó có giá trị nền tảng của gia đình. Hình ảnh tân Linh Mục từng là 

cha gia đình, đủ nêu cao gương sáng của một gia đình thánh thiện, trong đó vợ chồng ý hợp tâm đầu và 

con cái thảo kính cha mẹ. 

Đức Giám Mục Pompei khuyến khích tân Linh Mục chu toàn bổn phận đối với Giáo Hội và đặc biệt là đối 

với dân Chúa, sống trong giáo phận Pompei, theo như lời nhắn nhủ trong Thư gửi tín hữu Do-Thái: 

”Thượng Tế nào cũng được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, 

trong các mối tương quan với THIÊN CHÚA, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội” (5,1). 

Thời gian trước khi lãnh nhận chức linh mục, thầy Giuseppe hoạt động mục vụ với tư cách cộng tác viên 

của giáo xứ Thánh Tâm. Thầy cũng là điều hợp viên cho Hội Đồng Giám Mục vùng Campania có văn 

phòng đặt tại Đền Thánh Đức Mẹ Pompei. Ngoài ra thầy còn là nhân viên của văn phòng Tòa Giám Mục 

Pompei. 

 



 

Với kinh nghiệm của người đã qua tuổi thọ 60, chắc chắn tân Linh 

Mục Giuseppe Lungarini sẽ mang trọn nhiệt tâm để phục vụ Cộng 

Đồng dân Chúa, đúng như ý muốn của THIÊN CHÚA theo lời Chúa 

phán trong sách tiên tri Giêrêmia rằng: ”Ta sẽ cho xuất hiện các 

mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không 

còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa .. Này, sẽ tới những 

ngày Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị 

vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi. Trong xứ sở, 

vua sẽ thi hành điều chính trực công minh” (23,4-5). Hoặc lời khác 

cũng trong sách tiên tri Giêrêmia rằng: ”Ta sẽ cho các ngươi những 

mục tử đẹp lòng Ta. Các mục tử ấy sẽ khôn khoan sáng suốt chăn 

dắt các ngươi” (3,15). 

 

(”Il ROSARIO E LA NUOVA POMPEI”, Anno 122, N.1, Gennaio 2006, trang 28). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


