
LINH MỤC PHAOLÔ TỐNG PHÚC THẮNG 

 

Cha Phaolo Tống Phúc Thắng người làng Chung Nam Từ 

Gia Thôn, thuộc miền trù phú ở lưu vực sông Vị, phía Tây 

thành phố Tây-An (Trung Quốc). Tại miền này, dưới thời 

nhà Đường, các tín hữu Công Giáo Trung Hoa đầu tiên xây 

cất một đan viện vào thế kỷ thứ 14. Sau thời kz bị cấm cách 

và bị bách hại, Đạo Công Giáo lại được các Linh Mục thừa 

sai Dòng Tên truyền giảng vào thập niên đầu thế kỷ 17. Gia 

đình Cha Phaolo Tống Phúc Thắng là một trong những gia 

đình Công Giáo lâu năm lâu đời của miền này. 

Cha Phaolo Tống thụ phong Linh Mục ngày 10-7-1988 thuộc 

giáo phận Diên-An, tỉnh Thiểm-Tây. Liền sau đó Cha đến 

làm việc mục vụ tại miền bắc tỉnh này. Nhưng Cha qua đời 

vì kiệt sức ngày 12-4-1990. Một năm sau ngày Cha Phaolo 

Tống qua đời, một tín hữu Công Giáo ở Bắc Thiểm-Tây tên 

Lưu Thế Hải, viết bài đăng trong tập san ”Giáo Hội Công 

Giáo tại Trung Quốc” để bày tỏ nỗi kinh hoàng của các tín 

hữu tại miền này khi nhận hung tín Cha Phaolo Tống qua 

đời, vị Linh Mục họ rất vui mừng đón tiếp hơn một năm trước đó, sau 50 năm vắng bóng chủ chăn! 

Cha Phaolo Tống Phúc Thắng để lại cho đoàn chiên một kỷ niệm rực sáng. Trong thời gian ngắn chưa đầy 

hai năm, Cha lặn lội viếng thăm tất cả đoàn chiên, rửa tội cho hai ngàn người. Nhiều khi Cha đi bộ đến cả 

chục cây số, bụng đói meo, xuyên qua những con đường trên hóc núi để viếng thăm bổn đạo. Vừa khi 

đến một họ đạo, Cha bắt đầu ngồi tòa giải tội, có khi đến nửa đêm .. Nhưng công tác mục vụ đầy hy sinh 

gian khổ của Cha Phaolo Tống không kéo dài lâu. Thứ Năm Tuần Thánh năm 1990, bỗng Cha gục ngã và 

về với Chúa khi tuổi đời mới 33. 

Sau đây là hai bức thư Cha Tống viết cho cặp vợ chồng người Singapour, bạn hữu của Cha. Lá thư đầu đề 

ngày 6-9-1987, khi Cha là đại chủng sinh, đi thực tập mục vụ tại miền Bắc Thiểm-Tây. Thầy Tống viết: 

- Trong kz hè tôi lên miền Bắc Thiểm-Tây, nhờ thế, tôi may mắn hiểu rõ hoàn cảnh sống tại đây. Nơi 

miền này, các tín hữu không được gặp gỡ Linh Mục từ 40 năm qua, nhưng họ vẫn gìn giữ nguyên vẹn 

Đức Tin và truyền lại cho con cháu. Điều ấy làm cho tôi thật cảm động. Và kinh nghiệm này giúp ích cho 

tôi rất nhiều. Thời gian thực tập mục vụ nơi miền Bắc là tiếp xúc đầu tiên với thực tế cuộc đời khi tôi 

bước vào tuổi 30. Đúng như Khổng Tử nói: ”Tam thập lập thân”. Tôi sẽ không bao giờ quên khám phá 

của mình. Và đây là l{ do: nhờ thi hành một sứ mệnh thánh mà tôi có thể tiếp xúc với hàng ngàn tín hữu. 

Tôi cũng được dịp thông truyền cho nhiều người biết giáo huấn về ơn cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta. 

Những gì tôi học hỏi nay đem ra thi hành và xác quyết .. Và cũng từ đó tăng thêm nỗi ưu tư lo lắng của 

tôi đối với các tín hữu. Thành thật mà nói, tôi yêu thích vùng đất này. Tôi yêu thương các tín hữu. Tôi 



được thôi thúc phải đến làm việc tại đây sau khi chịu chức 

Linh Mục. Gần đây, có một tư tưởng luôn xuất hiện trong trí 

tôi. Đó là: những khắc khoải của một người thì hạn hẹp; 

nhưng khi những khắc khoải ấy tiêu biểu cho tình cảm của 

hàng ngàn người thì những ước vọng của họ trở thành mạnh 

mẽ! 

Thư thứ hai đề ngày 30-1-1989, tức sau 6 tháng thi hành 

chức vụ Linh Mục tại Bắc Thiểm-Tây. Cha Tống viết: 

- Từ khi đến đây, tôi viếng thăm 3 thành phố Diên-An, Ngọc-

Lâm, Ngân-Xuyên và 7, 8 huyện khác, trong khoảng cách hơn 

3 ngàn cây số. Tôi gặp gỡ hơn 40 ngàn tín hữu Công Giáo. 

Như thế, tôi đã đến được mọi hang cùng ngõ hẻm, phần lớn 

là vùng rừng núi, nơi có giáo dân sinh sống. Dĩ nhiên thân 

xác tôi bị mệt nhọc nhiều, vì phải băng rừng trèo núi, nhưng 

bên trong, lòng tôi tràn đầy niềm vui thiêng liêng. Được như 

vậy là nhờ mối quan hệ của tôi với các tín hữu trong thời 

gian này đã sinh hoa trái tốt đẹp. Chẳng những tôi mang ơn tha thứ của THIÊN CHÚA đến cho các tín 

hữu Công Giáo từ 40, 50 năm qua không có dịp xưng tôi, mà còn giúp các em nhỏ được xưng tội và rước 

lễ lần đầu. Có từ 300 đến 400 người được lãnh nhận bí tích Rửa Tội và được gia nhập Giáo Hội Công 

Giáo. Tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh cụ thể của người dân vùng Bắc Thiểm-Tây, cũng như giúp các tín hữu 

Công Giáo giải quyết nhiều vấn đề. Tôi cũng { thức môi trường mục vụ bao la dành cho các Linh Mục trẻ 

tuổi và quyết định ở lại phục vụ các tín hữu vùng này! 

... ”Bây giờ, Con đến cùng Cha, và Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn 

vẹn niềm vui của Con. Con đã truyền cho họ Lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về 

thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng 

xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế 

gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì 

Con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình Con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng 

được thánh hiến” (Gioan 17,13-19). 

(”ECHOS DE LA RUE DU BAC”, MAI/1992, trang 133-135). 
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