
TRUNG TÂM XÃ HỘI TẠI ĐÀI BẮC 

 

CASAC là chữ viết tắt của Trung Tâm Xã Hội tiếp đón các trẻ 

em nghèo sau giờ học nơi giáo xứ Thánh Têrêsa ở Đài-Bắc, 

thủ đô Đài-Loan. Trung Tâm được thành lập do Cha Marcel 

Goffart, người Bỉ, thuộc dòng Thừa Sai Scheut (Khiết Tâm Đức 

Mẹ). Sau đây là các sinh hoạt nơi Trung Tâm qua lời kể của Cha 

Marcel Goffart. 

Từ hai năm nay chúng tôi chăm sóc khoảng 20 trẻ em nghèo. 

Công việc giúp chúng tôi gần gũi và biết rõ hoàn cảnh gia đình 

khó khăn của từng em. Mỗi ngày khoảng 4 giờ chiều thì các trẻ 

em lần lượt đến sinh hoạt tại Trung Tâm. Có em đến sớm hơn 

ngay giữa trưa. Đặt chân đến Trung Tâm là chúng vứt cặp, hò hét, chửi thề, hung hăng đập phá như một 

lũ ”mất dạy”. Thật ra chúng không ”mọi rợ”, nhưng cần ”giải tỏa” các tâm tình khúc-mắc ẩn chứa trong 

lòng và co-giãn thân thể sau khi bị ép buộc ngồi yên trên các chiếc ghế nhỏ bé trong các lớp học chật 

hẹp nơi các trường miễn phí .. Các trẻ em giàu sau giờ học thì chúng tung tăng trở về nhà, được dạo chơi 

trên các chiếc xe đạp, bơi lội nơi các hồ tắm, hoặc xem truyền hình và chơi dương cầm. Trong khi các trẻ 

em nghèo không có gì hết! Chúng chỉ có căn nhà thật nhỏ hẹp và không có cha mẹ chờ đón, chăm sóc và 

yêu thương .. Do đó chúng tôi thành lập Trung Tâm Xã Hội để tiếp rước các học sinh nghèo. Tôi chờ đón 

các em với nụ cười và khi cần thì tôi ôm chúng vào lòng để chúng có thể cảm nghiệm thế nào là âu yếm 

là tình thương. Các vuốt ve trìu mến thường làm dịu lại những phản ứng cộc-cằn, các cú đấm tay, các cú 

đá chân. 

Trước hết chúng tôi dọn cho các em ăn bánh ngọt. Các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Têrêsa nghe nói đến 

Trung Tâm Xã Hội thường cung cấp cho chúng tôi kẹo bánh và trái cây để phân phát cho trẻ em. Trung 

Tâm mua thêm bánh trái khi cần thiết. Sau phần ăn bánh ngọt là đến phần làm bài tập ở nhà. Đây là 

chương trình nặng nề nhất đối với các em nhưng cũng thật gay go đối với hai giáo viên và vài ba thiện 

nguyện viên làm việc tại Trung Tâm. Gay go là vì làm sao giữ các em ngồi yên, nghiêm túc học hành trong 

vòng 2 tiếng đồng hồ??? Các trẻ này xuất thân từ các môi trường xã hội kém may mắn, nghèo đói và các 

gia đình tan vỡ. Do đó tính tình của chúng cũng bồng-bột thay đổi y như hoàn cảnh gia đình. Thường 

thường thời gian làm việc tối đa chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút đồng hồ. Các giáo viên giúp các em làm bài, 

tập viết, tập đánh vần và phát âm cho đúng giọng Anh ngữ. Một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và 

tình thương. 

Bữa ăn tối là thời gian thuận lợi cho các em quen biết nhau và tạo các mối giây huynh đệ thân tình nơi 

Trung Tâm. Tôi thường có mặt trong các bữa ăn tối để khuyến khích các trẻ cố gắng hơn và để cổ động 

tinh thần phục vụ của mọi người. 

Trung Tâm Xã Hội chúng tôi vô cùng ghi ơn sự hợp tác chân thành của hai giáo viên và sự giúp đỡ tận 

tình của các thiện nguyện viên. Chính nhờ sự tận tậm mà Trung Tâm có thể sinh hoạt đều đặn cho đến 



ngày hôm nay. Thật ra chúng tôi mong muốn tiếp đón nhiều 

hơn nữa vượt quá con số 20 em học sinh nghèo như hiện 

nay, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Bởi vì, hai giáo viên 

chỉ có thể chu toàn bổn phận đối với 20 trẻ em ngỗ nghịch, 

cứng đầu, ham chơi hơn muốn học. Nếu muốn tiếp nhận 

thêm số trẻ em nghèo đến sinh hoạt tại Trung Tâm, chúng 

tôi phải gia tăng con số giáo viên và cần sự trợ giúp nhiều 

hơn của các thiện nguyện viên. 

Công việc bác ái của chúng tôi đáp ứng một nhu cầu thiết 

yếu hiện diện trong hầu hết các xứ sở ngày nay trên thế giới. 

Đó là công việc băng-bó chữa-lành các vết thương lòng nơi 

các thanh thiếu niên. Các vết thương gây ra do chính cha mẹ 

chúng, hoặc vô tình hoặc hữu ý. Các vết thương cũng đến từ 

cái não-trạng vô-nhân của giới doanh thương trong thời đại 

tân tiến hoàn cầu hóa của thế kỷ 21 này. 

Chúng tôi hy vọng rằng, từ nơi Trung Tâm Xã Hội, các trẻ em 

nghèo hôm nay - một khi được săn sóc được chữa lành - có 

thể lăn xả vào đời với một nhân cách trưởng thành và vững mạnh hơn. Hy vọng chúng sẽ trở thành các 

người làm cha làm mẹ có trách nhiệm và biết yêu thương con cái, chứ không phải chỉ là chủ nhân ông 

các doanh nghiệp chỉ lo cạnh tranh và làm giàu. 

... ”Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa. Điều bất hạnh bám sát 

người tội lỗi, chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân. Người đức độ để gia sản tới đời con 

đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân. Đất người nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương 

thực, nhưng nhiều kẻ mất mạng vì bất công. Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con 

sẽ lo sửa phạt con .. Người sống đời ngay thẳng thì kính sợ THIÊN CHÚA, kẻ lạc xa chính lộ lại khinh dể 

THIÊN CHÚA” (Sách Châm Ngôn 13,20-24/14,2). 
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