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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ជអម៉ានូហអល

ំ ង
ព័ត៌មនរបច ំហែ ភូមិភាគ បាត់ដប

សំ លលងពីព្ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ងទ
ា ី១៣ ខមសា: មានអភិបូជា ខពលល្ងាចខដើមប ី

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

ំ រែ
អបអរសាទថ្នបុណ្យចូលឆ្នលេ

់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

គមន៍្ាបវាល។

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ

ខៅ្ពះ

ៀមរាប

•ថ្ងទ
ា ី០៨

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

ពិខ

Our Family

ហ

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង
ំ ុ វជនកងរដ
្បជុយ
ូ វអប់រ ំ
ុន

ខមសា:

ខៅ្ពះ

កាតូលក
ិ

់ ន។
ំ ងឆ្
ំ
ហគមន៍ កព

ការយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន

ខបាយលបត្ ថ្បលិន ខ

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ
ំ ង
ទំនាក់ទន

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

។

ំ
លណ្នា។

ឪពុករាចត្
ិ បង្
ខៅ្ពះ

ុី

មាតកា
ិ

ំ ង
ុ ផុន បាត្់ដប

ៀមរាប ល្ពកទាល់ ថ្្ព្ប

និងតាអ ំ បានរួមគ្ននខធើា

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

ហគមន៍ សាាយ

មលែ ៣៨

ពិធីលាងជ ើងជាការបំជរ ើគ្នាជៅវិញជៅមក

ំ
•ថ្ងទ
ងឌឺ
ា ី១៧.១៨.១៩ ខមសា មាន្កុម នវា
ត ង
បូ ល ថ្ន្ពះ

របចំខែ មមសា ឆ្នំ ២០១២

់

ំ
ណា
ក់ធម៌ ពីភាពជាអក
ន

ំ
ំ
ណា
ក់ធម៌ខនះដក
ឹ នាខោយខល្ងក
ី លមក

ំ
ហគមន៍ តាអ។

ំ
ុ ី បង ធុន លដរមានទីតាង

ហលែងកំសានត
សូមសង្កេត ង្មលមាន
ចំនច
ុ ៨ ដែលខុសគ្នា
ើ



កាកមមវិធីលប
ុ បំបាត់រគ្នប់មីន

ទំព័រ ២



ការសំណាក់ធម៌ជធវើឲ្យជយើងជ េះអធិដ្ឋាន



បុណ្យហែរសលក
ឹ ជាបុណ្យជលើកតជមតើង រពេះជយស ូ ជារពេះបាទដ្ឋវិទ ទំព័រ ៤-៥

ទំព័រ ៣

ទំព័រ ៦
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កមមវធ
ិ ល
ី ុបបំបាត់រគ្នប់មន
ី

សនតី ជេជរសា ជៅរកុង លីសយ
ីុ ឺ

Photo: An RittyRath

មីន ខដលមយើងកំពុងរស់មៅមោយរូលរួម
សហការជាមួយោជា្ធរខដនដី ខដលរក់

កនុងរតនះមលែមុន មយើងបានសាោល់ សនតី មថមរ

ព័នធកងការសមា
នុ
អ តរាប់មីន និងរាប់បំប៊ី

សា មៅរកុង លីសុីយឺ រ ីឯមលែមនះគឺ មយើងបនត

ជាពិមសសគឺ អងោការ សុីមាក
៉ ់”។ កនុងមន្នះ

ោននូវរបវតតិ របស់សនតី មថមរសា បនតមទៀត។

ខដរមោកពូ សូ ជាតំណាងមោយ ជន

មតើ

ពិការទំងអស់បានមានរបសាសន៍ កនងកមម
ុ

ណា? មតើ មថមរសា ស្សោញ់រពះជាមាាស់

វធីិ មន្នះថ្ន “កនងន្នមែ្
ុ ំ ជាជនពិការមានក់ ែ្ុំ
ុ
សូមមលើកទឹករិតត

មទះបីជាមយើងជាជន

ពិការខមនពិត ក៏ប៉ុខនែមយើងោរមធើវអវីៗដូរ
មគឯងធមមតាខដរ”។ មោកពូបានបនែមទៀត

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

ងរង់ជួបអនកពិការមៅកនុង
មោកអភិបាល គីមគ មោកបូជាចរយ រពម ថ្ន “កនងមន្នះមយើ
ុ

ជាការពិតណាស់របជាជន ខដលរស់ ទំងបងបអនជារគីសតបរ ិស័ទ និងបងបអនជា ភូមិ ទី១មយើងរុះជួបជាមួយជនពិការខសវង
ូ
ូ
ិ ភពមោក រខមងខតងខតជួបរប ជនពិការជាមររើនមទៀតផង។ មោកអភិ- រកមមធោបាយ និងជំន្នញមផសងៗ មដើមបី
មៅជុំវញពិ
មទះនឹងសម្រោម ខដលបានបនសល់ទក
ុ នូវ បាល គីមគ បានមានរបសាសន៍ថ្ន “មៅ ជួយជនពិការឲ្យមានការររមធវើ ដូរមនុសស
រាប់មីន ខដលមានមៅមលើផ្ផទដី មោយ កនងផ្ថៃមនះមយើងមានរំនុរបួន មោយមយើង ធមមតាខដរ”។ កនងកមមវធីិ លុបបំបាត់រាប់
ុ
ុ
មហតុមធើវឲ្យ មានរបជាជនរងមរាះថ្ននក់ ជា រួមានមពលណា
ការតំណាង
ខដលមយើងគិតអំពីការ មីនមនះ ក៏មានបងបអនជាជនពិ
ូ
មររើនមោយសាររាប់ទង
ំ អស់មនះ រហូត បំបាត់មីន
មយើងរតូវគិតអំពីការមបាស ឲ្យជនពិការទំងអស់ បានមានរបសាសន៍
ដល់ថ្ននក់បាត់បងជីវតិ ឬពិការមទៀតផង។

សមាអតរាប់មីនមរញពីផ្ផទដី និងជួយអនក ថ្ន “មទះជាមយើងពិការ សូមមយើងកុំអស់

កាលពីោៃរផ្ថៃទី០៤ ខែមមសា ឆ្ន ំ រងមរាះមោយសាររាប់មីន
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និងរូលរួម សងឃឹម

ិ
រតូវមរះតស៊ូកនុងឆ្កជីវតជាជន

មថមរសា

យល់ថ្នែឡនឯងជាមនុ
សសខបប
ួ

យា៉ងណា មហើយន្នងរង់កាលយជាអវី? ដូរមនះ
សូមោនកនុងអតថបទខាងមរកាម មនះទំងអស់
ាន។

ប៉ុខនតមពលន្នងែ្ុំ មរបៀបរបដូរែលនែ្
ួ ុ ំ និង
សនតបុគោល

មរបៀបបីដូរជាភនំមួយដ៏ែពស់

និងរាប់ែារ់ដ៏លអិរតូរមួយ»។ «រំមរះ
ិ
ន្នងែ្ុំវញ

រពះជាមាាស់រង់មោយែ្ុំមដើរ

តាមផលវដ៏
ូ តូរសាមញ្ញមួយប៉ុមណាណះ។ ផលវដ៏
ូ
តូររបស់ន្នងែ្ុំជា រមបៀបទុករិតតរបស់រពះ
ិ ងស្សុងមៅមលើរពះ
ជាមាាស់ និងមផ្ើជីវតទំ
ជានិរា។

ន្នងែ្ុំតូរមពក

មដើរតាមផលវដ៏
ូ

កិរាការរបចំផ្ថៃ ន្នងែ្ុំអត់មរះអធិោាន ឫមពលន្នងែ្ុំមាន
លំបាកផ្នសុរកិតភាពមផសងមិនបានមទ ដូរ មសរកែស្ី សោញ់ កនងរគប់
ុ
ជាសូរតធម៌មររើន និងយូរ ឫក៏មធវើការធៃន់ៗ ខដលន្នងែ្ុំរបរពឹតត។

កិរាការតូរមន្នះមធវើ រិតតមិនមធវើអវីមសាះ ក៏ដូរជាមពលន្នងែ្ុំគិត

២០១២ មៅរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ កនងយុ
ទធន្ននការណ៍ ការបំបាត់រាប់មីននិង ពិការ ដូរជាពួកែ្ុំោរមធវើអវីៗដូរមនុសស
ុ
ំ ង មានកមមវធីិ មួយខដលមានម្មះថ្ន រាប់បំប”៊ី ។ ស្សបមពលមន្នះខដរ មោក ធមមតាខដរ ដូរជាការមរៀន មលងកីឡា និង
ដប

ជាមដើម។ ដូមរនះន្នងែ្ុំរង់រកផលវដ៏
ូ តូរមួយ ឲ្យរពះមយស៊ូ មានរពះហឫទ័យរ ីករាយ»។ ខតពីធុញរទន់រង់រកមរឿងមគ

“ការលុបបំបាត់រាប់មីន”។ មាលបំណង បូជាចរយ ហ្គោប៊ី បានមានរបសាសន៍ថ្ន “ែ្ុំ មធវើអវីៗមទៀត

បរមសុែ។

ផ្នកមមវធីិ គឺ រង់បរហញពីការរូលរួមជាមួយ សុំនិយាយការសមាអតរាប់មីន
ិ ភពមោក
ជនពិការមៅជុំវញពិ

ខដលរង ដីសរមាប់របជាជន

មរាះមោយសាររាប់មីន មហតុមនះមហើយ ការរបកបរបរកសិកមម

ពីមររះ បានពីការតស៊ូ

មោយសមតថភាពផ្ទទល់ែន
លួ
ិ
ពីឆ្កជីវតជាជនពិ
ការ”។

គឺសំខាន់ណាស់កនុង រុងមរកាយផ្នកមមវធីិ មនះ ក៏មានការបមរហះ
និងដំណាមំ ផសងៗ មបា៉ងមបា៉ង មោយមានសរមសរអកសរ មៅ

បានជាមយើងបរហញមជើងមាាង មោយមលើក ប៉ុខនតរបសិនមបើមៅកនងដ
ុ ីមានរាប់មីន នឹង កនងរូ
ុ បភាពជនពិការ មដើមបីរូលរូមកនុងការ
ិ ភព
មជើងមខាមឡើង ខដលបញ្ជាក់ពីការាំរទលុប ោរមធវើឲ្យាមនសុវតថិភាព ដល់របជាជនកនុង លុបបំបាត់រាប់មីន ខដលមៅជុវំ ញពិ
បំបាត់រាប់មីន និងរាប់មិនទន់ផទុះ។ កមម ការរបកបរបរកសិកមម និងមធវើខស្សរមាារ។ មោកទំងមូល

មោយកាលយមៅជាពិភព

វធីិ មនះមានការរូលរួមពីមណឌល ោរប៉ូ មព ដូមរនះមយើងរតូវជួយានកនុងការសមាអតរាប់ មោកខដរមានសនតិភាព។

ធម៌មមតាតករុណាដ៏មលើ មន្នះន្នង
មហើយយា៉ងែលី និងរតង់មដើមបីមៅកាន់សាថន ន្នងថ្នវយែលនមៅមលើ
ួ
ថមី។

គឺមៅមពល

ខដលន្នងែ្ុំខសវងរកឱកាស

ម៉ោងមទៀតផលវដ៏
ូ តូរមនះជាផលវូ លប់របស់រពះជាមាាស់។

ន្នងមិនរពម មដើមបីមធវើផយពី
ទុ
ោរមមណ៍មន្នះ ឧ.ែ្ុំញញឹម

លួ
ពីមដើមមគមឡើងមៅមលើផទះតាមកាំ មរៀបរាប់អំមពើលអរបស់ែន

ន្នងនិយាយថ្ន ោក់អនក ខដលែ្ុំមិនសូវរូលរិតត។ ែ្ុំមជឿថ្ន

ជមណែើរ រ ីឯសពវផ្ថៃមនះមគមានជមណែើរយនត ៖«កិរាការណាខដលតូរតារ
មហើយន្នងែ្ុំរង់ខសវងរកជមណែើរយនត មៅ ាមនតំផ្ល

មហើយខដល ៖ការឈ្នះទឹករិតតដ៏តូរតារ មនះពិតជារពះ

ន្នងែ្ុំសុែរិតតមធវើមោយមាន មយស៊ូ

មានរពះហឫទ័យរ ីករាយជាងការ

កាន់រពះមយស៊ូ ឲ្យបានឆ្ប់រហ័សពីមររះ មសរកែីស្សោញ់ មហើយជាពិមសស ន្នងែ្ុំ ថ្នវយររកភពទំងមៅមលើរពះអងោ
ន្នងែ្ុំ

ាមនកំោំងមឡើងតាមកាំជមណែើរ មិនគិតពីបុណយកុសល ឫរបមយាជន៍ផ្ទទល់ ការថ្នវយែលន
ួ

លំបាកផ្នសុរកិតភាពមន្នះមទ!»។
យល់ថ្ន៖

យ»។
ន្នង ែលនមឡើ
ួ

«រពះជាមាាស់ឲ្យន្នងសំខដង មទៀតថ្ន៖

មថមរសាមានរបសាសន៍ មទៀត»។

ឫជាង

កនុងន្នមជាមរណសកសីមៅ

ដបិតមៅសម័យមន្នះកនុងោរាម

«មពលន្នងែ្ុំអន់រិតត ឫមពល ការខមលមគខតងខតគិតថ្ន(តមលែមរកាយ)
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

ពិធីលាងជ ើងជាការបំជរ ើគ្នាជៅវិញជៅមក

ការសំណាក់ធម៌ជធវើឲ្យជយើងជ េះអធិដ្ឋាន
ខតលុតជងោងម់ ៅតាមផលវ។
មហើយមនះក៏ជា
ូ

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ

ោរមមណ៍ខបលកសរមាប់ពួកមគខដរ

ជាមរៀងរាល់ឆ្នព
ំ ិធោ
ី ងមជើងមៅ

កនុងពិធប
ី ុណយមនះ

ិ
បានបញ្ជាក់អំពីការបន្នទប់ែនបំ
លួ មរ ើានមៅវញ
មៅមក មោយយករពះមយស៊ូមធវើជាគំរូកនុង
មររះរពះអងោបាន

បន្នទប់ែនោងមជើ
លូ
ងមោយរកុមសាវ ័ក។
កនងរគី
សតសាសន្នមៅផ្ថៃទី០៥ ខែមមសា
ុ
ជាមរៀងរាល់ឆ្នខំ តងខតរបារពធពិធីមួយ គឺពិធី
ោងមជើង។ ពិធីោងមជើងមន្នះមានន័យថ្ន មក

និងរួមានមដើមបីបំមរ ើរពះសហគមន៍។ ខដរថ្ន

“ែ្ុំមានជំមនឿថ្នមៅមពលមនះ

មយើងទំងអស់ានរតូវការបន្នទប់ែន
លួ បំមរ ើាន កនងគណៈមពលមន្នះខដរ
មោកបូជាចរយ ហ្គក់ដូរជាមៅជាមួយរពះមយស៊ូ
ុ
មហើយមនះជាកិរាការដ៏អសាារយ របស់មយើង តូមតត បានបកស្សាយរពះបនទលថ្ន
“កនង
ូ
ុ មពលសាវ ័កមៅជាមួយរពះមយស៊ូ
មានក់ៗមៅមពលមយើងបំមរ ើមគ

មហើយមយើង ផ្ថៃមន្នះជាបុណយ

អភិបូជាមលើកដំបូង សម័យរពះមយស៊ូខដរ

ិ
មសាមះរតង់រំមរះានមៅវញមៅមក
តាមគំរូ បងអស់ របស់រពះមយស៊ូ ជាមួយរកុមសាវ ័ក មជឿមលើរពះមយស៊ូ
របស់រពះមយស៊ូរគីសត។

មយស៊ូ។ ទំងអស់មនះជាការចប់ោរមមណ៍
សរមាប់មកមងៗណាស់

ែ្ុំ
ដូរ

កាល

មោយមហតុមនះែ្ុំ

ថ្នរពះអងោបានតាមខថ

កនងពិ
ុ ធីមន្នះខដរ មហើយក៏ជាផ្ថៃខដររពះមយស៊ូ យាងមៅសួន រកា និងការររែ្ុំនិរា”។ សូមបញ្ជាក់ថ្ន

មានមោកបូជាចរយ តូមតត ជាអនកថ្នវយ មកមសមា៉នី”។

មោកបានមានរបសាសន៍ ការយាមរពះកាយ

ន្នមពលយប់កនុងពិធី

អភិបូជា រពមទំងមានសាវ ័កទំង ១២ន្នក់ មទៀតថ្ន “កនងផ្ថៃ
មន្នះគឺ ជាបុណយខតងតាំង បុណយមន្នះមានន័យថ្ន
ុ

“មៅកនុងផ្ថៃរពះ

ែ្ុំ”។ កនងមន្នះក៏
មានការគូសរូបខដលជារូប
ុ
ភាពរពះមយស៊ូ និងការមលងខលបងកំសានែ
សរមាប់មកមងៗ

មៅរពះសហគមន៍

កាតូលិបាត់ដំបង

មវោមមា៉ង៥:០០ន្នទី កាយ

ិ
ោៃរមៅខាងមុែរពះវហ្គរ
ទឹក។

មៅសួនមកមសមា៉នី

មោយរពះ មៅខកបររពះអងោ ន្នមពលរពះអងោ មសាយ

ខកបរអណតូង មយស៊ូ មោយរកុមសាវ ័ក យាមរពះកាយ ទីវងោតមៅមលើមឈ្ើឆ្ោង។

កមមវធីិ មនះបាន

រគីសតបរ ិស័ទបានចត់ទុកពិធីមនះ ជាមួយរពះអងោ ដូរមនះន្នយប់ផ្ថៃមន្នះ ខដរ បញ្ា ប់មោយលអរបមសើរ មោយបងបអនរគី
សត
ូ

សំខាន់សំរាប់ពួកាត់
បានមធវើជាគំរូដ៏លអមួយ

មររះរពះមយស៊ូ រគីសតបរ ិស័ទទំងអស់

បានន្នំានកាន់មវន បរ ិស័ទ

ិ
មរះបន្នទបែលនបំ
ួ មរ ើានមៅវញមៅ

ដល់រគីសតបរ ិស័ទ មដើមបីយាមរពះកាយរពះមយស៊ូ និងរពមាន មក និងមរះរួមានអធិោាន រ ិះគិតអំពី ការ

អនុវតតន៍តាម មោយមរះបំមរ ើាន ស្សោញ់ មន្នះខដរ

សាវ ័កមានក់កនុងរំមណាមសាវ ័ក រងទុកាលំបាករបស់រពះមយស៊ូ ខដលរ ំមោះ

ិ
ាន មលើកខលងមទសមោយានមៅវញមៅ
១២រូបម្មះមៅ ោំ បានមានរបសាសន៍ បាបមនុសសទំងអស់មលើពិភពមោក។

កាតូលិកបាត់ដំបង យា៉ងលអរបមសើរ”។

មានការសំណាក់ធម៌កូនមកមង

មានដំមណើរការ មោករគូ អនករគូ ខដលបានមរៀបរំមោយ

បងស្សីបានបនែមទៀត មានសំណាក់ធម៌មនះមឡើង។

ែ្ុំមានរិតត
ខដលមាន ថ្ន “របសិនមបើការសំណាក់ធម៌មនះកាន់ខត សបាយរ ីករាយណាស់ ខដលបានរូលរួម

្ ិតថ្ន
នឹងមរៀបរំមោយមានការ សំណាក់ធម៌មនះ មហើយកនុងការសំណាក់
ការខណន្នំពីបងស្សី លកាិណា មោកបូជា លអែុ ំគ
ចរយ តូមតត និងមោករគូអនករគូ ខដល សំណាក់ធម៌បាន បីដងកនុងមួយឆ្ន ំ មហើយ ធម៌មនះ មធើវមោយែ្ុំមរះអធិោាន មោយរិតត
ំ ន្នទប់ពី មសៃៀមសាៃត់គួបផសំជាមួយ បទមភលង រូបភាព
នឹងការរូលរួមរបស់ ែ្ុំ នឹងមរៀបរំមោយមានមៅរុងឆ្នប
មកមងៗរបមាណ ៥៧ន្នក់។ ការសំណាក់ សិសសបានបញ្ា ប់ការសិកាអប់រ ំជំមនឿ និង និងការតុបខតង។ ជារុងមរកាយន្នងែ្ុំរង់
មមើលការែុសរតូវ

ធម៌មនះមធើវមឡើងកនុងមាលបំណង
រាស់

មានការតាំងរពះ មយើង រតូវការយាមរពះកាយរពះអងោ មដើមបី

“ែ្ុំសូមអរ
ជួយមមើលការែុសរតូវ មលើមកមងៗទំងមន្នះ គុណមោកឪពុក តូមតត បងស្សី និង

កាលពីផ្ថៃទី៤ ទី៥ ខែមមសា ឆ្ន២
ំ ០១២ ខដរមទើបការមរៀបរំមនះ

ខដលបានរូលរួមកនុងពិធីមន្នះផងខដរ។ពិធី បូជាចរយជាអនករបារពធថ្នវយអភិបូជា”។ ន្ន គង់មៅខតមានក់ឯង មហតុមនះមហើយបានជា
របរពឹតតមៅរពះសហគមន៍ មពលបញ្ា ប់អភិបូជា

អំណរគុណកនុងមពលមន្នះថ្ន

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

មកមងៗ

មររះរាល់អភិបូជាគឺ មយស៊ូជាប់មៅមលើមឈ្ើឆ្ោង

នឹងមានការវ៉យតផ្មលកង
នុ

ការសំណាក់ធម៌មនះផងខដរ។ បអនស្សី
ភួន
ូ
ផ្ទវ ី ជាសិសសអប់រ ំជំមនឿ បាននិយាយខថលង

រពះអងោបាន

និងមានបងបអនរគី
សតបរ ិស័ទជាមររើនកុះករ ជាបូជាចរយផងខដរ
ូ

ដល់ការអធិោាន

របស់ពួកមគ មនះមបើតាមការសាកសួររបស់

Photo: An Rittyrath

ការរស់មៅរបចំផ្ថៃ

ពួកមគបានម ើញ ពីកែីទុកាលំបាករបស់រពះ

Photo: Moy samet

ទូទង
ំ ពិភពមោក។

កនងការ
ុ

អធិោានមោយមានមភលងកំដរ និងរូបភាពឲ្យ

ខតរបារពវមៅកនុងរពះសហគមន៍ កាលូលិក

ោងមជើងមនះ

3

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

រង់ឲ្យ មានការសំណាក់ធម៌មនះមែងមទៀត”។ កនង
ុ មោយមានការសំណាក់ធម៌ខបបមនះ មែង
បានសាោល់រពះជាមាាស់កាន់ខត ផ្ថៃបន្នទប់ពីការសំណាក់ធម៌ មពលយប់រួរ មទៀត”។ សំណាក់ធម៍ សរមាប់កូនមកមងមនះ

និងមានបទពិមសាធន៍កនុងការអធិ មកមៅរពឹកផ្ថៃទីពីរ

ផ្នការសំណាក់ធម៌ បានបញ្ជាប់មៅមោយ

ភាពសបាយ

កនុងខផនកអប់រ ំជំមនឿមនះបងស្សី របស់កូនមកមង ន្នមពលរពឹករពលឹមមៅកនុង រ ីករាយ
មោយកុមារកុមារ ីមរះអធិោាន
ិ
មានការអធិោាន និងលុតជងោង់ អររពះគុណរពះជាមាាស់។
លកាិណា ខដលជារបធានរបស់សាោដុន រពះវហ្គរ
ោាន។

វបុណយរំលង ខដលរពះមយស៊ូ រង
បានមានរបសាសន៍ថ្ន កនងរដូ
ុ
“មនះជាមលើកទីមួយមហើយ
ខដលបាន ទុកាលំបាក មៅតាមដំណាក់នីមួយៗ។ កនង
ុ
បូសាូ

ផ្រជមកាង

បមងាត
ើ មោយមានការសំណាក់ធម៌សរមាប់ មន្នះខដរបងស្សី

លកាិណា

បានមាន

កូនមកមងកនុងរយះ ៤ឆ្ន ំ ខដលែ្ុំមករស់មៅ របសាសន៍ន្នផ្ថៃទីពីរ ខដលបញ្ជាក់អតថន័យ
ទីមនះ”។
មហើយកនុងមន្នះក៏មានការជួយ ផ្នការអធិោានមពលរពឹករពលឹមថ្ន “មនះ
មរជាមខរជងពីមោកឪពុក តូមតត រពមទំង ជាការមរៀបរំយា៉ងពិមសស ខដលពីមុនមក
មោករគូ

អនករគូអប់រ ំជំមនឿ

ខដលបាន ពុំធាលប់មានសរមាប់កូនមកមង ខដរពួកមគធាលប់
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

បុណ្យហែរសលក
ឹ ជាបុណ្យជលើកតជមតើង រពេះជយស ូ ជារពេះបាទដ្ឋវិទ
កាលពីផ្ថៃោទិតយ ទី៣១ ខែមីន្ន ឆ្ន ំ បមរមើរពះសហគមន៍

កាតូលិកភូមិភាគ ទទួលែុសរតូវរពះសហគមន៍

២០១២ កនលងមៅថមីៗមនះ មៅរពះសហ បាត់ដំបង បានរ ីករំមរ ើនមៅយា៉ងលអរបមសើរ បានមានរបសាសន៍ខដរថ្ន

រពេះជយសម
ូ នរពេះ នមេីមដ៏រ ុងជរឿង

បាត់ដំបង
“កនងោទិ
តយ
ុ

Photo: An RittyRath

បុណយខហរសលឹក(ខហរា៉ម)។ ពិធីបុណយមនះ សំណាក់មោកអភិបាល។ មោកអភិបាល របស់មយើងជាមួយរពះជាមាាស់

Photo: An RittyRath

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានរបារពធពិធី មោយមានការែិតែំរបឹងខរបងយា៉ងខាលង
ំ ពី មនះ មយើងទំងអស់រតូវគិតអំពីទំន្នក់ទំនង
និងជំមនឿ

មហើយ
មានន័យថ្ន ការមលើកតមមតើងរពះមយស៊ូ ជា បានមានរបសាសន៍ថ្ន “កនុងសបាតហ៍ពិសិដា របស់មយើងជាមួយរពះជាមាាស់
រពះរាជវងសរពះបាទ ោវទិ យាងរូលរកុង មនះមយើងជារគីសែបរ ិស័ទ
រតូវរូលរួមរង មយើងរតូវគិតថ្ន មតើមយើងរតូវមធវើអវីែលះរំមរះ
មយរសា
៉ូ ទបឹម
កាលពីផ្ថៃទ០
ី ៥

ខែមមសា

ន្នយប់ពិធីោងមជើងបាន

បញ្ា ប់ បងបអូនរគីសតបរ ិស័ទបានន្នំានអធិោាន មៅមុែរពះកាយ
រពះរគីសត មៅកនុងសួនមកមសមា៉នី។ មៅមពលយប់ក៏មានរកុម
ិ
រគួសារ និងយុវជន បានសានក់មៅកនុងរពះវហ្គរមដើ
មបី យាមរពះ
កាយ និងមានការសូរតធម៌ មៅមុែរពះកាយខដលតាំងមៅកនុង
សួនមន្នះផងខដរ។
មាំមៅរពះមយស៊ូ

ទំងមនះបរហញថ្នបងបអូនមានជំមនឿយា៉ងរ ឹង
ខដររពះអងោហ្គ៊នលះបង់ជីវតិ

មដើមបីសម្រោះ

មោយន្នសម័យរពះមយស៊ូ ទុកាលំបាកជាមួយរពះមយស៊ូខដរ

មហើយ រពះមយស៊ូរគីសែ?”។ មោកបានសងាត់ធៃន់

មគខតងខតយកសលឹកមោ៉ង ដូរជាសលឹកដូង រ ឺ មៅមពលមយើងទទួលមរណៈភាពមយើងមាន មៅមលើសំនួរមួយថ្ន

មតើែុ ំ្បានមធើវអវីែលះ

រំមរះរពះមយស៊ូ ខដលរពះអងោមៅមលើមឈ្ើ
មដើមបី មសរ ីរុងមរឿងជាមួយរពះអងោខដរ”។ កនងមន្នះ
ុ
កនងមន្នះមាន
ខដរមោកបូជាចរយ តូមតត ជាបូជាចរយ ឆ្ាង”។
លោយ: អាន ឬទ្ធរី ដ្ឋ
ុ

សលឹកមតានតយកចក់មធវើជាសលឹករា៉ម
មលើកតមមតើងរពះមយស៊ូ។

មោកអភិបាល គីមគ ហវីកាមរដូ និងមោក
កមមវធីិ បុណយមន្នះមានកបួនដខងហរ

ពីផទះ

ិ
ជនមរស់មឡើងវញ
មដើមបីមកសម្រោះមនុសសមោក។ កនុងអភិបូជា

គីមគ មឆ្ពះមៅកាន់រពះ

មនះមានមោកបូជាចរយ តូមតត បងរបុស បងស្សី រពមទំងបង

ិ
វហ្គរ
មដើមបីថ្នវយអភិបូជា ជាមួយរគីសត

បអនរគី
សតបរ ិស័ទជាមររើនកុះករ បានរូលរួមកនុងបុណយមនះផងខដរ។
ូ

មោកអភិបាល

Photo: An RittyRath

ពិសិដា

កនុងសបាតហ៍

ឬរដូវអប់រ ំពិមសស។

មោក

អភិបាល គីមគ ហវីកាមរដូ ជាអភិបាលរបស់
Photo: An RittyRath

រពះសហគមន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបង បាន

ឆ្នច
ំ ស់បានកនលងផុតមៅ ផ្ទលស់នវូ ឆ្នថ
ំ មី
រូលមកដល់ មោយការទទួលពរជ័យមសរ ី

តូមតត

បានមធើវធមមមទសន្នអំពី

“ជំមនឿ” រំខនកឯផ្ថៃទីពីរ មោកបានមធើវធមមមទសសអំពី “មសរកែី
សងឈឹម” រ ីឯផ្ថៃទប
ី ីជាផ្ថៃរុងមរកាយផ្នធមមមទសន្ន និងសំណាក់
ធម៌របស់បងបអូនជារគីសែបរ ិស័ទ មោកឪពុកមធើធ
វ មមមទសន្ន អំពី
“មសរកែីស្សោញ់”។ កនុងរយះមពលបីផ្ថៃមនះ គឺរង់បរហញឲ្យបង
បអូនរគីសែបរ ិស័ទខសវងយល់ និងរ ិះគិតពីរពះមយស៊ូ។

ពិធីពីរគឺទីមួយមានមរបាះទឹករពះពរមលើភនក់មភលើង

មងោលរគប់រកុមរគួសារ។ កាលពីផ្ថៃទី១២
ខែមមសា ឆ្ន២
ំ ០១២ មៅរពះសហគមន៍
កាតូលិកបាត់ដំបង បានមរៀបរំអបអរសាទរ
ផ្ថៃរល
ូ ឆ្នថ
ំ ។
មី

កនុងផ្ថៃមន្នះខដរ ក៏មានបង

បអូនរគីសែបរ ិស័ទជាមររើនបានរូលរួម នឹង
មានោហ្គរខផលមឈ្ើ រួមនឹងមភសជាះ

មៅខាងមុែរពះ

ិ
វហ្គរតូ
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