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Cursillo Sydney với Floating Ultreya đáng nhớ. 

 

Chiều thứ 6 ngày 29 tháng 6 năm 2018, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng trọng thể Thánh Lễ kính 2 

Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Sydney 

hân hoan mừng Lễ Bổn Mạng đặc biệt năm nay, kỷ niệm 30 năm Tôn Vinh các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam, mừng 30 năm CĐCGVN với Quy Chế Cộng Đồng trải dài 30 năm 1988-2018 trong hồng ân. 

Văn Phòng Điều Hành và Cha Linh Hướng Paul Văn Chi quyết định tổ chức Floating Ultreya trên du 

thuyền Bella Vista lênh đênh với Thầy trên Vịnh Sydney đẹp nhất trên thế giới. Floating Ultreya này 

với trên 470 người tham dự, giống như Floating Ultreya Châu Á Thái Bình Dương và tháng 10 năm 

2002, với sự có mặt của 18 quốc gia tham dự. Floating Ultreya Mừng Bổn Mạng đặc biệt này theo chủ 

đề: Thánh Phaolô với đời sống Hôn Nhân theo câu Thánh Kinh Ý Lực:“Hãy vui lòng phục vụ ,như thể 

phục vụ Chúa chứ không phải người ta." ( Ephêsô 6:7 ). 

 

Floating Ultreya trên du thuyền Bella Vista đã được chuẩn bị chu đáo từ tháng 3 năm 2018. Từ 5 giờ 

chiều, 5 chuyến xe bus từ Cabramatta, Mt Pritchard, Miller, Granville, Revesby chuyên chở gần 200 

người đến bến cảng King St Wharf Sydney bên Darling Harbour. Các trạm xe lửa từ khắp các nẻo 

đường Sydney, từ các ga xe lửa Marrickville, Granville, Bankstown, Cabramatta, Lakemba, Revesby, 

Liverpool, Cambelltown...Các Cursillista và thân hữu lũ lượt lên những chuyến xe lửa di chuyển về ga 

Wynyard gần bến cảng King St Wharf Sydney... 

 

 
Du Thuyền Bella Vista với Foating Ultreya Bổn Mạng 29.6.2018. 

 

Những tiếng gọi nhau hân hoan tập trung theo nhóm...Các nhóm Marrickville, Lakemba, Revesby, 

Georges Hall, Fairfield, Cabramatta, Miller, Mt Pritchard, Cambelltown, Granville, Plumpton...đều 

đồng hành cùng Thầy lên đường đến chỗ hẹn bến cảng King St Wharf Sydney... 
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Khối ẩm thực và Khối Hậu cùng Ban Tổ Chức đã lỉnh kỉnh mang xuống du thuyền Bella Vista những 

vật dụng và thực phẩm cần thiết cho Party buffet từ lúc 2 giờ chiều...Anh Chị Em Ban Tổ Chức đã 

chuẩn bị khá chu đáo đón tiếp số lượng 470 người trong Ultreya đặc biệt này... 

2 xe bus nhóm Revesby cùng với Quý Cha Linh Hướng bon bon lên đường... 

- Có thiếu ai không? 

- Đủ rồi...Xe chạy nhe.. 

Mọi người nôn nao...và nghỉ ngơi trên xe bus sau một ngày làm việc vất vả...Chuyến xe bus tới bến cảng King 

St Wharf Sydney bên Darling Harbour...Mọi người xuống xe...Cả đoàn người Cursillista và thân hữu 

đã đến sớm từ lúc 5 giờ chiều khá đông đang ngồi chờ đợi trên bến cảng bên giòng vịnh Sydney huyên 

náo với những bar, restaurant tấp nập của dân Sydney và du khách từ khắp nơi trên thế giới vui hưởng  

những giây phút cuối tuần bên vịnh Sydney muôn ngàn mầu sắc của mùa đông... 

Các xe bus từ các hướng đã đến....Những người đi xe lửa tới trạm Wynward được Ban Tiếp Tân hướng 

dẫn khá chu đáo cũng lần lượt tới bến cảng...Có tiếng Chị Linh Ái và Chị Duyên Phượng trong Ban 

Tiếp Tân hướng dẫn đường đến bến cảng: 

-Xuống xe lửa...Exit số 4...Theo đường hầm đi về bến cảng khoảng 450 mét nhe... 

 

Đoàn người xuống Bella Vista. 

Những tấm bảng chỉ đường do Ban Tiếp Tân hướng dẫn...Khoảng 6.30 tối...Con số người khá đông tập 

trung tại cầu cảng số 9...Người thì ngồi trên bục gỗ trên bến cảng chiều nay...Người thì đứng tay bắt 

mặt mừng ngày hội ngộ Floating Ultreya Mừng Lễ Bổn Mạng...Quý Cha Linh Hướng cũng đã tới đầy 

đủ...Đúng 6.35 chiều...Ban Tiếp Tân hướng dẫn 4 hàng trên bến cảng số 9 để xuống du thuyền Bella 

Vista... 

Du thuyền Bella Vista cập bến đón Floating Ultreya...Hàng ánh sáng trên du thuyền nhảy múa như 

chào đón đoàn người Cursillista hội ngộ trong Floating Ultreya...Đoàn người đứng sắn sàng chờ 

đợi...Đoàn người lũ lượt lên cầu du thuyền và vào trong hall của du thuyền. Được biết, du thuyền Bella 

Vista có thể chứa được 800 du khách... 
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Đoàn Lữ Hành Floating Ultreya 4 hàng dài xuống du thuyền Bella Vista. 

Chúng tôi vào trong hall du thuyền khá rộng...Cha Linh Hướng Văn Chi là người xuống du thuyền sau 

cùng...Daniel người manager của Bella Vista hỏi: 

- Now, departure right now... 

7 giờ hơn, du thuyền Bella Vista rời bến cảng mang theo 470 tham dự viên trong Floating Ultreya... 

Tiếng hát vui tươi vang lên rộn rã chào đón Floating Ultreya đầy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trên 

khuôn mặt mọi người... MC Trịnh Hòa thông báo những điều cần thiết...Cả hall chật người với những 

hàng ghế san sát bên nhau... 

Floating Ultreya khai mạc với bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần trên vịnh Sydney vang vọng...Bài ca 

Nhập Lễ vang lên...Đoàn Phụng Vụ với hình Thánh Phaolô uy nghiêm do anh Hoàng Luyện Khối 

Hậu, anh Phạm Đại trưởng nhóm Georges Hall, Chị Duyên Phượng Thư Ký, Chị Đinh Liên Thủ Quỹ, 

Anh Trần Văn Hòa Chủ Tịch và anh Phạm Huynh Văn Phụ Tá Ngoại Vụ, cùng rước Thánh Phaolô lên 

Bàn Thờ...Theo sau là các Trưởng Nhóm và Cựu cùng Tân Văn Phòng Điều Hành...Sau cùng là 9 Cha 

Linh Hướng: Cha Paul Văn Chi, Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Cha 

Peter Hoàng Minh Tân, Cha Peter Trần Văn Trợ, Cha Anton Trần Bạch Hổ, Cha FX Nguyễn Hoàng 

Việt, Cha Gioan Phan Quốc Trực, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn. 
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Nhóm xuống du thuyền sau cùng. 

 

Hình Thánh Phaolô Bổn Mạng long trọng tiến lên. 

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng nghiêm trang và sốt sắng trên du thuyền Bella Vista vịnh Sydney, giống 

như xưa kia Thầy Giêsu Kitô lênh đênh trên Biển Hồ Galilêa chập chùng sóng nước...Tiếng hát kinh 

Vinh Danh vang vọng vịnh Sydney...Mọi người tham dự Thánh Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông 

Đồ trên vịnh Sydney đầy nghiêm trang sốt sắng...Sau bài giảng của Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, mọi 

người cùng tuyên xưng đức tin với Tân Văn Phòng Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2021, với những tuyên 

xưng giống như Thánh Phêrô thuở xưa xác tín: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Và 

cuối Thánh Lễ, 10 Kính Kính Mừng vang vọng cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam đau thương... 
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Sốt sắng tham dự Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng trên Bella Vista. 

 

 

Quý Cha Linh Hướng Đồng Tế Thánh Lễ Bổn Mạng trên Bella Vista. 

Sau Thánh Lễ, với lời cám ơn của anh Trần Hòa Chủ Tịch Phong Trào, mọi người tham dự party trên 

Bella Vista với buffet 17 món ăn do đầu bếp trứ danh Đoàn Khiết...Cộng tác có Chị Chuyên và các chị 

lành nghề cùng với trên 20 staff của du thuyền chuyển thức ăn từ nhà bếp commercial khá chuyên 

nghiệp...14 bàn thức ăn nóng tuyệt vời phục vụ 470 người... 
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Thánh Lễ Decolores trên Bella Vista Mừng Bổn Mạng. 

 

Trang nghiêm trong Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng trên Bella Vista.  
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Tân Văn Phòng Điều Hành Tuyên Hứa. 

Các em bé thích chí vì nước uống soft drink thoải mái...Anh Trần Hòa, Anh Đào Hiếu, Anh Hoàng 

Luyện, Anh Phạm Huynh tất bật chạy đây đó để lo cho mọi người...Tôi cầm ly nước lên boong du 

thuyền...Cả vùng trời Sydney ngàn ngàn hoa ánh sáng tuyệt trần hiện ra trước mắt...Xa xa, những dẫy 

building nhiều hoa đèn rực rỡ của mùa đông Nam Bán Cầu về đêm, như cả một rừng hoa ánh sáng 

mầu rực rỡ decolores...Những nhiếp ảnh gia của Ban Truyền Thông của Phong Trào, Chị Hồng Vân, 

Anh  Hải, và rất nhiều lóe sáng của mobil phone chụp hình chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 

ghi lại những ấn tượng của Floating Ultreya Mừng Bổn Mạng... 

 

Ban Giám Khảo và giải thưởng Raffle. 
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Nhận giải karaoke. 

 

Nhận quà tặng karaoke. 

Trong khi party, dàn karaoke giúp vui với em bé Elvis hát bài Ánh Mắt Chúa Trong Đời...Mọi người 

vui say thưởng thức buffet và văn nghệ giúp vui...Tiếp nối là phần thi Karaoke vui nhộn qua MC 

Trường Giang...Những bong bóng bay festival lơ lửng trên trần du thuyền và phía trên đầu tầu nhiều 

mầu sắc làm ấm lòng Floating Ultreya...Rồi phần bán raffle cho người may mắn nhất đêm nay...Chi 

Phạm Nhiên cùng quý Chị phân phồi raffle cho mọi người vui giải trí...Chị Đinh Liên lo các giải 

thưởng may mắn... 

Cuộc thi Karaoke bắt đầu với nhiều thí sinh ghi danh...Cha Linh Hướng, Anh Nguyễn Quốc Hào Tân 

Chủ Tịch Phong Trào cùng Chị Phạm Lành cựu Phó Chủ Tịch là Giám Khảo...Tiêng hát của các ca sĩ 

Karaoke như em Elvis, Chị Nga, Chị Hoa Phượng, Anh Huy Đức, Anh Khang Bùi, Chị Linh Ái, Chị 

Bạch Yến vang lên...Mọi người thưởng thức và cùng Ban Giám Khảo chấm điểm...Giờ hạnh ngộ và 
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bốc thăm raffle với các giải may mắn đêm nay...Quý Cha Linh Hướng và mọi người tham dự...4 người 

may mắn trúng giải raffle rạng rỡ niềm vui... 

- Bây giờ là 10.15 về khuya, du thuyền Bella Vista đang cập bến...Rất nhiều thí sinh karaoke ghi 

danh...nhưng thời gian có hạn, nên karaoke ngưng tại đây...Phần phát thưởng cho các thí sinh 

karaoke.... Tiếng MC Trường Giang vang lên... 

- Phần trao giải thương karaoke chấm dứt... 

Du thuyền từ từ cập bến cảng Sydney Harbour...Quý Cha Linh Hướng và cả 470 Cursillista và thân 

hữu nắm tay  nhau vang hát bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại...Tạo thành bầu khí phấn khởi vui 

tươi...Mọi người nhún nhẩy theo điệu hát vui nhộn và đầy tràn ý nghĩa của hội ngộ Floating 

Ultreya...Và Niềm Tin đã dâng về Ngài...Niềm Tin dâng về Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, và đồng hành 

cùng Thánh Phaolô Bổn Mạng loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường... 

 

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại với Niềm Tin dâng về Ngài. 

Du thuyền từ từ cập bến...Quý Cha Linh Hướng ban phép lành cho hội ngộ Floating Ultreya...Tiếng 

hát Decolores vang xa...Mọi người nhún nhẩy theo điệu hát tạo những niềm vui bất ngờ sau cùng...Cha 

Linh Hướng Paul Văn Chi cám ơn Ban Tổ Chức và Quý Cha, Quý Tu Sĩ, và mọi người tham dự 

Floating Ultreya luyến nhớ...Cầu du thuyền mở ra...Đoàn người lên bờ...Vẫn những ánh sáng mầu rực 

rỡ và tiếng nhạc rộn rã trên bến cảng về khuya...Mọi người Tạ Ơn Thầy đã ban cho Floating Ultreya 

tràn đầy niềm vui hội ngộ thân thương của ngày Mừng Bổn Mạng Phong Trào Cursillo đáng ghi 

nhớ...Tất cà là hồng ân...Tạ Ơn Thầy...Cảm Tạ Thánh Phaolô Bổn Mạng...Cám ơn ân tình của mọi 

người trao cho nhau ngày hạnh ngộ yêu thương và hạnh phúc đáng ghi nhớ... 

 

Viết nhanh cho Ultreya 30 tháng 6 năm 2018. 

Phóng Sự: Hoàng Việt Nam. 

Photo: Diệp Hải Dung và Hồng Vân. 

 

 


