
Nuôi dưỡng tình bạn và tình yêu ở Đài Loan 

 

Mục vụ khác thường của một nhà truyền giáo già dành cho những người độc thân Công 

giáo khuyến khích xây dựng tình bạn – và hôn nhân Công giáo. 

 

Jerry Chen, một thanh niên Công giáo 

sống tại Đài Bắc, cho biết việc tìm 

kiếm những người bạn theo đạo Công 

giáo ở Đài Loan rất khó vì người Công 

giáo chỉ chiếm chưa đầy 1,5% dân số. 

Anh còn cho biết việc kiếm được một 

người bạn đời theo đạo Công giáo thậm 

chí còn khó khăn hơn. Anh ấy rất hạnh 

phúc vì đã gặp được Jocelyn Wang. 
 

Jocelyn, người đã gặp Jerry thông qua 

một buổi ‘hẹn hò tốc độ’ dành cho 

người Công giáo, cho biết: “Chúng tôi có chung các niềm tin và giá trị.” 
 

‘Hẹn hò tốc độ’ (ở đó những người độc thân có 8 phút “hẹn hò” với những người độc thân 

khác và chọn những người họ muốn tìm hiểu kỹ hơn) là một trong nhiều cách “Dự án 

Cana” tạo điều kiện cho những người Công giáo Đài Loan gặp được một người bạn đời có 

chung đức tin Công giáo. Mục vụ này được phát triển từ hoạt động của Friendship House 

(Nhà Bằng Hữu) – một trung tâm dành cho những người độc thân Công giáo ở Đài Bắc 

nhằm giải quyết nhu cầu kết bạn nơi thiểu số Công giáo ở Đài Loan. 
 

Jerry, 31 tuổi, thích rằng anh có thể là chính mình khi ở bên Jocelyn, 32 tuổi. Jocelyn, 

người mới theo đạo Công giáo, ngưỡng mộ đức tin và tính lạc quan của Jerry. “Anh ấy rất 

khác,” cô cho biết khi nhớ lại cô đã cảm thấy 

ấn tượng như thế nào khi anh rủ cô đi lễ cùng 

nhau trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ. 

“Anh ấy thực sự tin vào Chúa và đối với tôi 

điều này rất quan trọng.” Jerry hy vọng họ sẽ 

kết hôn và tạo dựng một gia đình Công giáo. 
 

Cha Alan Doyle, nhà truyền giáo Maryknoll 

lớn tuổi, người điều hành Friendship House 

và coi sóc Dự án Cana, nói rằng việc khuyến 

khích xây dựng những cặp vợ chồng Công 

giáo và những gia đình tràn đầy đức tin là 

một phần của một hoạt động mục vụ quan 

trọng. Theo một cuộc khảo sát gần đây với 

1.300 cặp vợ chồng mà Dự án Cana thực 

Jerry Chen và Jocelyn Wang 

Cha Doyle cho rước lễ tại Thánh lễ tối ở Friendship House. 



hiện, khoảng 80% người Công giáo ở Đài 

Loan kết hôn với người không phải là 

Kitô hữu. Kết quả là một nửa trong số đó 

thôi giữ đạo và 30 phần trăm “trở nên 

nguội lạnh”. Cha Doyle, vị linh mục đã 

đến Đài Loan năm 1964 và làm công tác 

xã hội và phục vụ giáo xứ trước khi trở 

thành giám đốc của Friendship House 

năm 1975, còn cho biết chỉ có 33% con 

cái của những cặp vợ chồng này được rửa 

tội, khiến cho số lượng người Công giáo 

tại Đài Loan bị giảm sút. 
 

Kể từ khi Dự án Cana bắt đầu vào năm 

2014, khoảng 40 cặp đôi đã gặp nhau 

thông qua các hoạt động tại chỗ, các cuộc đi chơi và các buổi hẹn hò tốc độ. Cha Doyle 

ước tính có 60 cặp đôi khác cũng đã gặp nhau qua trang web hôn nhân Công giáo “Love 

Cana” của dự án. 
 

Kristin Hsieh và Robert Tsai là một trong những cặp quen nhau trên mạng. Giống như 600 

thành viên khác của Love Cana, họ đã được sàng lọc cẩn thận trước khi tham gia trang web 

và có thể nhắn tin cho những người theo đạo Công giáo khác. 
 

Cả Kristin và Robert đều muốn có một người bạn đời ao ước được biết và yêu mến Chúa. 

Kristin nhớ lại, khi họ gặp nhau lần đầu, cô đã hỏi Chúa: “Người trước mặt con có phải là 

người mà Chúa đã chuẩn bị cho con không?” Chưa đầy một năm sau, điều khẩn cầu của cô 

đã được nhậm lời. Họ kết hôn vào năm 2015. Cặp vợ chồng này mong muốn truyền lại đức 

tin của mình cho cậu con trai Thomas, vừa tròn 3 tuổi vào tháng 2 vừa qua. 
 

Các hoạt động tại Friendship House 

ở Đài Bắc – và Friendship House 

mới mở gần đây ở thành phố Đài 

Trung – tạo cơ hội vốn ít ỏi cho 

những người Công giáo trong độ 

tuổi 20-40 gặp gỡ những người 

Công giáo khác cùng trang lứa. 
 

Cha Doyle nói: “Cần có một cộng 

đoàn cho những người đồng trang 

lứa. Có lẽ những người trẻ tuổi chỉ 

nhìn thấy người lớn tuổi và trẻ em đi 

nhà thờ rồi dần dần lặng lẽ bỏ đi.” 

 

Robert Tsai và Kristin Hsieh cùng với cậu con trai Thomas. 

Cha Doyle chào đón các thanh niên độc thân Công giáo đến dự bữa ăn 

tối tại Friendship House 



Vào một buổi chiều thứ Bảy mới đây, khoảng 20 

thanh niên đã tập trung tại Friendship House Đài 

Bắc khi Cha Doyle và các nhân viên của ngài chào 

đón tất cả bọn họ. Những thanh niên Đài Loan này 

vừa trò chuyện vừa sắp xếp bàn ăn cho bữa tối. 

Dần dần, có thêm nhiều người độc thân nữa đến 

cùng họ tham dự Thánh lễ 7 giờ tối và một buổi 

hội thảo sau Thánh lễ. 
 

Zhi Hong Wong nói: “Đây là một nơi tuyệt vời để 

gặp Chúa và kết bạn mới. Là thành viên câu lạc bộ 

phục vụ của Friendship House, Wong cùng với các 

bạn cùng lứa tuổi đến thăm một trại trẻ mồ côi mỗi 

tháng hai lần. Anh cho biết trung tâm đã củng cố 

đức tin của anh vì trung tâm có một “ý thức cộng đồng và khích lệ lẫn nhau.” 
 

Hiện tại, Friendship House có 1.100 thanh niên Công giáo đăng ký, trong đó có tới 200 

người đến tham gia các hoạt động hàng tháng như thánh lễ tối, các khóa học về lãnh đạo 

và phát triển cá nhân, các khoá học guitar, các lớp giáo lý và các dịp phục vụ. Một loạt các 

lựa chọn thu hút các chuyên gia trẻ mời những người bạn không Công giáo của họ, nhiều 

người trong số họ quyết định theo đạo Công giáo. 
 

Quan tâm đến những người đồng trang lứa và những người khác là khía cạnh cốt lõi của 

Friendship House kể từ khi mở cửa cách đây gần 50 năm. Hồi đó, khi Đài Loan đang 

chuyển từ một xã hội nông nghiệp sang một xã hội đô thị, Friendship House tập trung vào 

việc cung cấp cho những người lao động Đài Loan di cư đến thành phố một nơi mà họ có 

thể gọi là nhà của họ. 
 

“Giáo hội phải đồng hành với (những người trẻ tuổi) đến thành phố lớn này và đảm bảo 

rằng họ vẫn kết nối” với đức tin của họ. Cha Doyle, hiện đã 81 tuổi, nhớ lại: “Friendship 

House từng là một giáo xứ chuyển tiếp cho những người độc thân di cư đến thành phố. Khi 

làn sóng di cư từ thôn quê lên thành phố (ở Đài Loan) kết thúc cách đây khoảng 20 năm, 

chúng tôi đã chuyển sang phục vụ cho những người độc thân Công giáo sống ở khu vực 

Đài Bắc rộng lớn hơn. “ 
 

Cha Doyle cho biết thêm rằng trong thời gian ngài làm giám đốc, “hơn 300 cặp đôi gặp 

nhau tại Friendship House đã kết hôn và hầu hết đều trở thành những thành viên tích cực 

trong giáo xứ của mình.” Dự án Cana có khoảng 200 “tông đồ hôn nhân” hoạt động tại 

giáo xứ với công việc là giáo dục giáo dân về tầm quan trọng của hôn nhân Công giáo, 

khuyến khích những người độc thân trong giáo xứ tham gia các hoạt động của Dự án Cana 

và tạo điều kiện thành lập các nhóm thanh niên Công giáo. 

 

Tác giả: Maria-Pia Negro Chin (https://maryknollmagazine.org/) 

Những người độc thân tham dự Thánh lễ tối thứ bảy 

tại nhà nguyện của Friendship House 
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