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Tiểu sử sơ lược về Phong trào: Cursillo ngành Việt Nam
Tổng Giáo Phận Melbourne.
Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne được thành lập vào năm 1999
Và chính thức đi vào nề nếp sinh hoạt vào đầu năm 2000 ( sau khóa 3 ngày 19 và 20 được tổ
chức là đầu tiên tại Melbourne.)

Melbourne được thiên nhiên ưu đãi với một địa bàn khá rộng lớn. Cursillistas thường cư ngụ tại
nhiều vùng khác nhau. Vì thế để thuận tiện cho việc điều hành, Phong trào thành lập ra ba Liên
nhóm như sau:

1. Liên nhóm Miền Đông Nam, quy tụ các Cursillista cư ngụ tại các vùng miền Đông và
Đông Nam.
2. Liên nhóm Miền Đông, quy tụ các Cursillista cư ngụ tại các vùng Trung Tâm và miền
Đông.
3. Liên nhóm Miền Tây và Tây Bắc, quy tụ các Cursillista tại các vùng miền Tây và Tây Bắc.

Đầu năm 2003, Con số Cursillista của PT. Melbourne được gia tăng sau 2 Khóa ba ngày 25 và
26, nên được các Liên nhóm củng cố lại:
- Liên nhóm Miền Đông Nam được đổi tên thành Liên nhóm Tôma Thiện.
- Liên nhóm Miền Tây và Tây Bắc được tách thành 2 Liên nhóm:
- Miền Tây là nhóm Vinh Sơn Liêm
- Miền Bắc là nhóm Andrê Dũng Lạc.
- Liên nhóm Miền Đông được đổi tên thành Liên nhóm Andrê Phú Yên. Và Liên nhóm Andrê
Phú Yên bắt đầu từ đó đã được thành hình.

Liên nhóm André Phú Yên.
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Liên nhóm André Phú Yên được thành lập cách đây hơn 10 năm và đã sinh hoạt tại Giáo xứ
St. John East Melbourne. Sau đó vì nhu cầu tu sửa và xây cất lại theo dự án của Tòa Tổng
Giám Mục Melbourne để làm nơi học tập của các Tu sĩ , vì thế Liên nhóm André Phú Yên đã
dời địa điểm sinh hoạt đến giáo xứ Công Giáo Richmond (Richmond Catholic Paarish) nhà thờ
St. Ignatius còn được người Việt Nam gọi là Nhà Thờ Đá dưới sự quản nhiệm của Linh Mục
Stan Lim SJ. Va liên nhóm vẫn tiếp tục sinh hoạt theo lịch hằng tháng vào mỗi thứ Sáu của
tuần lễ thứ ba.

Thành viên của lien nhóm Andre Phú Yên gồm có các anh chị :
Anh Louis Phan Thanh Giới ,
Chị Lucia Nguyễn thị Hoàng Mai.
Chi Theresa Nguyễn thi Đào .
Anh Phaolo Nguyễn Đa Lộc ,
Chị Theresa Dương Cẫm Hà.
Anh Giuse Phạm Ngọc Lâm ,
Chị Anna Phạm thị Tích.
Chị Maria Nguyễn thị Túy Nga.
Và Veronica Nguyễn thị Thúy-Mỹ.
Tuy số lượng các Cursillita của LN. Phú Yên hiện nay thật nhỏ bé so với các liên nhóm khác,
nhưng vẫn sinh hoạt thường xuyên và đều đặn theo định kỳ vào mỗi tháng .
Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho lien nhóm chúng con vẫn giữ được lòng nhiệt thành và tinh thần
đòan kết trong mọi sinh hoạt của Phong Trào. Xin ban cho chúng con Ơn bền đỗ, tinh thần hiệp
nhất để cùng nhau đi suốt con đường phục vụ Chúa qua tha nhân.
Liên Nhóm Andre Phú Yên xin thông báo và thân mời các anh chị Cursillista đã từng sinh hoạt
trong lien nhóm Andre Phú Yên trong những năm qua ,nhưng vì lý do riêng mà phải tạm gián
đọan sinh hoạt một thời gian. Giờ đây Xin quý anh chị cố gắng sắp xếp công việc để cùng
nhau "góp một bàn tay " làm triển nở Phong Trào ngày càng một lớn mạnh hơn.
Cầu xin Thánh Quan Thầy André Phú Yên quan phòng trợ giúp chúng con hoàn thành tốt công
việc làm muối men trên con đường phục vụ này. Amen.
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