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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

ជអម៉នូស្អល

ំ ង
ព័ត៌មនរបច ំស្ខ ភូមិភាគ បាត់ដប

សំ លលងពីព្ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ងទ
សា
ា ី ១៤ កកដា
ក : បទវគ្
គ ល្ងមខត្យ្
ត យ
ិ

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

និងផល
ដ ់ រង្វាន់ ប័ណ្ណ

់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

ន
ើរ កុ ងឱកា

ៀមរាប

•ថ្ងទ
ា ី ២០ កកដា
ដ : មាននិ
ិ

ការយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន
•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

ំ ង
ទំនាក់ទន

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

ស ខទពអុម
កុ ង្ពះ
ន
ី

ំ ង។
លិកបាត្់ដប

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

។

ំ
ទងអ

ិសត្

្កុមនិ

មកពី

់មានចន
ំ ួ ន ២៥នាក់ ្

នាក់ និង្បុ

លលែ ៤១

មាតកា
ិ

ហគ្មន៍ កាត្ូ

សត្
ិ

របចំខែ កកដដា ឆ្នំ ២០១២

ពិធីបុណ្យរ ំលឹកខួបសនដ អុីញ្
ញ ៉ សយ ូ ទទួលមរណ្ៈភាព

ំ គ ពួរ បានមកខលងមណ្ឌល
សាហ្គ

្បខទ

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

Our Family

វ៉

ហគ្មន៍ ចខំ ោម។

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

កាតូលក
ិ

កងធ ំ លដលមានរយ្ៈខពល ៣លេ ខៅ្ពះ

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

ខ

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ គ ពួរ
សាហ្គ

ំ ួ ន ១៥
ីចន

១០នាក់។ ពួរខគ្សានក់ខៅកុ ង
ន

ំ ួ ន ២ថ្ង។
មណ្ឌល ខទពអុម
ា
ី ចន

ស្លែងកំសានត
សូមសង្កេត ង្មលមាន
ចំនច
ុ ៨ ដែលខុសគ្នា
ើ



កមនវិធីបិទវគគ សិសសទទួលអាហាររ ូបករណ្៍ពីរពះសហគមន៍ ទំព័រ ២



សិសសថ្ននក់ស្សែងយល់ចំនួន៣២នាក់ ទទួលជំហានទី១



កមមវិធីបិទវគគការរបកួតបាល់ទាត់ជរជើជរ ើសជជើងឯក Bishop Cup របច ំឆ្ន ំ២០១២ ទំព័រ ៤-៥

ទំព័រ ៦

ទំព័រ ៣
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

កមនវិធីបិទវគគ សិសសទទួលអាហាររ ូបករណ្៍
សូរតផងខដរ”។

អនកស្សីបានបនតលទៀតថ្ន

Photo: Moy samet

ិ
“លដើមបីឲ្យជីវតបានរបលសើ
រ

លយើងរតូវការ

សនតី ជេជរសា ជៅរកុង លីសយ
ីុ ឺ
កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគល់ សនតី លថលរ

លរៀនដូចមាន កយលសាលកថ្ន លចះមកពីលរៀន

សា លៅរកុង លីសុីយឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនត

មានមកពីរក លបើមិនយកចិតតទុកដាក់លរៀន

អាននូវរបវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។

លទល ះ ក៏លយើងមិនលចះខដរ ប៉ុខនដលបើលយើងែំ

លតើ លថលរសា បានលមើលលិែិតទីប៉ុ ម នរបស់រគី

លរៀន

សដទូតប៉ូល? លតើ លថលរសា មានចិតតយ៉ងដូច

រពះាមាចស់នឹងរបទនពរឲ្យនូវ

អំលណាយទនមកដល់លយើង”។ ស្សបលពល

លមដចចំល ះចំលមលើយរបស់រគីសដទូតប៉ូល?

ល ះខដរលោកបូាចរយ តូលតត បានមាន

លនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងលរកាម លនះទំង

របសាសន៍ថ្ន “ែ្ុំសបាយចិតតណាស់ នូវ
លោយៈ មុយ សាលម៉ត

ដូច

អស់ោន។

លពលបានសាតប់នូវរបាយការណ៍របស់កូនៗ
ការណ៍រួចមក អនកស្សី ខហម បូរ ី ាគណៈ យ៉ងលកាះកាយ

និងកមមវធីិ ាលរចើន

ប៉ុណឹ ងលម
ណ
មគួរឲ្យ ងែ្ុំលពញចិតត

លហើយ

កមមវធីិ បទវគគសិសសទទួលអាហារ កមមការណ៍របស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក សរមាប់ឆ្នលំ នះ។ កនងលពលលនះែ្
ុ ំ អរគុណ
ុ
រូបករណ៍ បានរបរពឹតតលៅកាលពីថ្ថៃទី២២ បាត់ដប
ំ ង បានមានរបសាសន៍ និងមានចំ ដល់កូនៗទំងអស់ ខដលបានែិតែំលរៀន

(...)ប៉ុខនតមិនអញ្ច ឹងលទ(...)។ លៅកនុងដួងចិតត

ខែកកដដា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅរពះសហគមន៍ ណាត់អារមមណ៍ខដលថ្ន

លទៀត។

កាតូលិកបាត់ដំបង។

កមមវធីិ លនះលធវើលឡើង ការណ៍

កនងលោលបំ
ណងពីរគឺ ទីមួយចង់បង្ហាញពី សិសស
ុ

“ាមរបាយ សូរត លទះបីរពះសហគមន៍ មិនបានផតល់

ខដលបានសាតប់របាយការណ៍ លរចើនយ៉ងណាកតី មានខតសរមាប់ការលរៀន
ែ្ុំយល់ថ្នមានពីរចំនុច

លហើយ គួរ។ កូនៗែលះមានទីលំលៅឆ្ៃយលធវើលអាយ

ការលោរព នឹងអរគុណដល់រពះសហគមន៍ សរមាប់ចំនុចទីមួយល ះ គឺចំនុចលអ ខតចំ មានផល់លំបាកចំល ះកូនៗ
កាតូលិកបាត់ដំបង ខដលបានផដល់អាហារ នុចទីពីរល ះាចំនុចពុំសូវលអ
រូបករណ៍

ប៉ុខនត មានការតស៊ូរ

របស់ ងែ្ុំ

មានការរាស់លៅលផសងៗ
ងែ្ុំរាបថ្ន

ងែ្ុំមានការ

រាស់លៅាអនករបយុទធ

សំរាប់រពះា

មាចស់បូាចរយារគីសតទូត ាបណឌិតជន

ប៉ុខនតកូនៗ

មរណៈសាកសី រពមទំងមានចិតតចង់បំលពញ

ិ
លដើមបីមកដល់រពះវហារា

រគប់កិចចការដ៏អសាចរយថ្នវយលៅរពះលយស៊ូ។

ដល់ពួកលគកនងការសិ
កាលរៀន សរមាប់អនកខដរលអ សុំបនតការពាយមលៅ លរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ និងបានជួយដល់រពះ
ុ

ឱរពះលយស៊ូលអើយ!

្ ង់បង្ហាញរបាប់បងបអូន អំពីមាោ៌
រពះអងគាលសចកដី លផ្ើរជូនរគីសតបរ ិស័ទ រកុងកូរ ិនថូស រតង់ ក៏ប៉ុខនតែុ ំច

សូរតបខនថម និងបំលពញនូវរាល់ការលំបាក មុែលទៀត ចំខនកសិសសពុំសូវលអ សុំែិតែំ សហកមន៍វញ។
ិ
កនងល
ះខដលសិសសពូខក
ុ
របស់ពួកលគ។ ចំខនកទីពីរ គឺចង់បង្ហាញពី របឹងខរបងកនុងការលរៀនសូរត ពីលរ ះការ មានក់ល្មះ វងស យីវ បាននិយយកនុងកមម

ិ
ស្សោញ់របស់ ងែ្ុំ ាជីវតរបស់
ងែ្ុំ ជំពូកទី១២និង១៣។ កនងជ
ុ ំពូកទី១២

សិសសគំរូលអ ខដលទទួលបានលទធផលលអ លរៀនមិនមានថ្ថៃចប់ល ះលទ

ខដលែុសខបលកពីោនទំងល ះ

កនងការសិ
ការបស់ពួកលគ ខដលទទួលបាន ចំលណះ
ុ
ចំណាក់ថ្ននក់លលែ១របចំខែ។ កនុងល ះក៏ អ គត។

លហើយវាក៏ា វធីិ បិតវគតលនះថ្ន

“លដាយសារការជួយ

លដើមបីសលរមចលោលលៅថ្ន ឧបតថមភ របស់លោកឧឪពុក លធវើលអាយកូន
លយើងរតូវមានការតស៊ូលដាយ បានលរៀនរហូតមកដល់លពលលនះ

លហើយ

មានការចូលរួមពីលោកឪពុក តូលតត និង មានការជួយឧបតតម ពីរពះសហគមន៍ ដូច រពមទំងបានលលើកទឹកចិតត ដល់ពួកកូនកនុង
គណៈកមមការណ៍

របស់រពះសហគមន៍ លនះ លគជួយលៅលពលខដរលយើងែំ លបើសិន ការលរៀនសូតបានលអរបលសើរ។ ចុងបញ្ច ប់ថ្ន

កាតូលិកបាត់ដំបង រពមទំងមានសិសា ាលយើងមិនែំលទ

ការជួយរបស់លយើង កមមវធីិ បិទវគគ

នុសិសសរបមាណ៣៥ ក់ផងខដរ។ ប ទ ប់ របាកដាអសារបង់ លហើយលធវើលអាយខាត សិសសពូខក
ពីតំណាងសិសសមានក់
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

បានអាននូវរបាយ លុយ ខាតលពលលវោែលនឯងកន
ួ
ុងការលរៀន

ក៏មានការខចករង្ហវន់ដល់
ខដលលរៀនមានចំណាត់ថ្ននក់

លលែ១របចំថ្ននក់លរៀងរាល់ខែ។

ង មួយលទៀត

ខដលរបលសើរលលើសលុប

(...)លធវើដូចលមដចលដើមបីបរងួម ការរាស់លៅ ែ្ុំបានយល់ថ្ន រគីសតបរ ិស័ទមិនអាចលៅា បំផុត” (១ករ១២,៣១)។ តពីលនះរគីសតទូត
លធវើដូចលមដច រគីសតទូតផង,លៅាពាការ ីផង,

លៅា ប៉ូលពនយល់ថ្ន

របសិនាែ្ុំោមនលសចកតី

លដើមបីបំលពញចំនងចិតតទង
ំ ប៉ុ ម នថ្នរពលឹង បណឌិតផង...!ដបិតចំលលើយរបស់លោកប៉ូល ស្សោញ់លទ រគប់រពះអំលណាយទនោមន
ដ៏តូចរបស់ ង ែ្ុ?
ំ ”(...)។ “លៅលពលរ ិះគិត ចាស់លហើយ

ប៉ុខនតមិនបំលពញចំណងចិតត របលយជន៍អវីលទ! គឺលសចកដីាផលវដ៏
ូ របលសើរ

លំ យើងលឆ្ពះលៅរពះាមាចស់។
ពីបំណងចិតតរបស់ែុ ំ្ ងែ្ុំលកើតទុកខលវទ ។ របស់ ងែ្ុំលទ និងមិនលធវើឲ្យ ងែ្ុំបានធូរ ាងលគ
ងែ្ុំបានលសចកដីសុែ
លពលល ះ ងែ្ុំបានលបើករពះគមពីរ លហើយ ចិតតលទ។ លពលល ះ ងែ្ុំមិនទន់ធ្លលក់ទឹក លពលល ះលទើប
លមើលលិែិតសាសនទូតប៉ូល លដើមបីរកចំលលើ ចិតតលទ

លសចកដីស្សោញ់បានលធវើឲ្យ

ខដលលធវើឲ្យ ងែ្ុំ

ងែ្ុំយល់ពីការរាស់លៅរបស់ ងែ្ុំ។

បានធូរចិតត៖ “ចូរប៉ងរបាថ្ននចង់បានរពះអងគ
របស់រគីសតទូតប៉ល
ូ

ងែ្ុំបានយល់ថ្ន៖........(តលលែលរកាយ)

យខដលលធវើឲ្យ ងែ្ុំធូរចិតតែលះ។
បានលមើលលិែិតទី១

ងែ្ុំបានអានបនតលៅមុែលទៀត សានត( .. .)។

គឺ ងែ្ុំ រហូតលៅដល់ឃ្លលមួយ
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សិសសថ្ននក់ស្សែងយល់ចំនួន៣២នាក់ ទទួលជំហានទី១

ពិធីបុណ្យរ ំលឹកខួបសនដ អុីញ្
ញ ៉ សយ ូ ទទួលមរណ្ៈភាព

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ

Photo: An Rittyrath

ជំលនឿរបស់រគីសដបរ ិស័ទ ពឹងខផនក
លៅលលើរពះរគីសដ លៅលលើរពះបនទល
លៅ
ូ
លលើរពះសហគមន៍ ាទីពំនឹងពំ ក់ កនង
ុ
ការរស់លៅរបចំថ្ថៃ លដាយលធវា
ើ មគំរូរបស់
ដូលចនះលហើយលទើបរពះសហ

Photo: An Rittyrath

រពះលយស៊ូ។

គមន៍ទទួលអនកខសវងយល់ ចំនួន៣២ ក់
ឲ្យទទួលជំហានទី១ លនះ។
កាលពីថ្ថៃអាទិតយទី១៥ ខែកកកដា
ឆ្ន២
ំ ០១២ លវោលមា៉ង៨:៣០ ទី លៅរពះ
សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានរបារពធ នូវអតថន័យ ថ្នពិធីជំហានទី១លនះ ខដរថ្ន ស្សី
ពិធីទទួលជំហានទី១

របស់សិសសអប់រ ំ “លយើងសូមយករពះរគីសតាទីពឹង

ជំលនឿថ្ននក់ខសវងយល់។

សិសសអប់រ ំជំលនឿ សូមយករពះបនទលាទី
ពឹង
ូ

រចិប

លយើង សាលិលសៀន

អាយុ២២ឆ្ន ំ មកពីមណឌល
បានរបាប់រតនះលយើងខដល

“ែ្ុំបានលរៀនអប់រ ំជំលនឿរយៈលពល២ឆ្ន ំ
ី ុ ំលៅកនុងរពះបនទល
ខដលទទួលជំហានទី១លនះ មានចំនួន៣២ ជីវតែ្
លហើយែ្ុំសូមចូល លហើយ កនុងថ្ថៃលនះែ្ុំសបាយចិតតណាស់
ូ
ក់
កនងល
ះមានសិសស
ខដលលរៀន រួមាមួយរពះសហគមន៍”។
លោកបាន ខដលបានទទួលជំហានទី១លនះ លហើយែ្ុំ
ុ
ាមួយរគូលផសងៗោន។

កមមវធីិ លនះមាន បនតលទៀតថ្ន

លោលបំណងចង់លអាយរគីសតបរ ិស័ទ នឹង រពះលយស៊ូ

មានន័យថ្ន ថ្ន

“កូនៗសាតប់រពះបនទលរបស់
ខតងខតអធិដាឋនានិចច
ូ

សូមលអាយរពះា

ិ ញ ណមកគង់សនថតលលើ
សូមកូនពឹងលលើរពះាមាចស់ មាចស់របទនរពះវញ្

ាពិលសសគឺសិសស ខដលទទួលជំហានទី១ សូមលចះប ទ បែលនចំ
ំ ុ ំ្
ួ ល ះរពះាមាចស់ និង ែ្ុំ លហើយសូមលអាយរពះអងគ ដឹក ែ
ិ
ដឹងថ្ន រពះរគីសតាទីពឹង រពះសហគមន៍ សូមទទួលសាគល់រពះាមាចស់ថ្នជីវតរបស់
លអាយែ្ុំមានជំលនឿលលើរពះអងគ កាន់ខតខាលង
ំ
ាទីពឹង និងរពះបនទលាទី
ពឹង មានសារៈ កូនៗ”។
កនុងការបកស្សាយរបស់លោក លឡើងៗ។
ស្សបោនល ះខដលអនករគូអប់រ ំ
ូ
សំខាន់សរមាប់ពួកលគ។
លោកបូាចរយ

តូលតត

កនងវ
ុ ធីិ លនះមាន បូាចរយ តូលតត លធវើលអាយបងបអន
ូ ខដល ជំលនឿមានក់ល្មះ លៅ ឌី អាយុ៣៤ឆ្ន ំ ា
ាបូាច- ទទួលជំហានទី១យល់ចាស់ពីអតថន័យ ថ្ន រគូអប់រ ំជំលនឿថ្ននក់ខសវងយល់ដំបូង

បាន

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

គមន៍ ាខហន រចបវាល រកុមសហជីវនិ ប៉ុខនដអីវមួយលផសងលទៀត

កាលពីោៃចថ្ថៃទី ៣១ ខែកកកដា ឆ្ន ំ រគួសាររពះលយស៊ូ យុវជនលអសា៉ញ និង សាគល់ោត់
២០១២ លៅលវោលមា៉ង ០៥:៣០ ទី មាន គណៈកមមការរពះសហគមន៍
ពិធីបុណយរ ំលឹកដល់សនដ អុញ្
ី ញ ៉សយូ ខដល បាត់ដំបងផងខដរ។

របារពធលឡើងកនុងលោលបំណង

ិ
និងដំលណើរជីវតរបស់
លោក មុន្នលៅ កូនលៅលៅកនុងរគួសារអភិជនមួយ។
ដល់ការមាននូវឋានៈ

សនដ លវទ

លហើយលធវើលអាយលោកបានសាគល់

ំ ៥៥៦។ លោកក៏កាលយ ផលវមារសាំ
ង នឹងមួយណាាផលវរបស់
រពះ
ិ សាររពះលយ- ៣១ ខែកកកដា ឆ្ន១
ថ្នសហជីវនរគួ
ូ
ូ
ិ សារ ាមាចស់។ លៅចុងបញ្ច ប់ថ្នពិធីអភិបូា ក៏
ស៊ូ។ ពិធីបុណយលនះក៏មានកបនដខងា
រ ខដល ារបធ្លនធំ របស់រកុមសហជីវនរគួ
ួ
ចប់លផដើមលចញពីផទះលោកអភិបាល

ិ
ខសវងយល់ លអាយទទួលជំហានទី១លនះ។ ាអាហារចិញ្ចឹមជីវតរបស់
ងែ្ុំផងខដរ”។ រពះសហគមន៍បនតលទៀតរពមទំងពាយម
លោកបូាចរយ តូលតត ក៏បានបំភលឺបង្ហាញ កនងល
ះក៏មានសិសសអប់រ ំមានក់លទៀតល្មះ សាគល់រពះអងគកាន់ខតចាស់លៅៗ”។
ុ

លោកឪពុកបានបនតលទៀតថ្ន

ខដលកាលយែលួនា អុីញ្ញ៉សយូ បានទទួលមរណៈភាព លៅថ្ថៃទី លសរ ីរុងលរឿងពីរពះាមាចស់ថ្ន មួយណាា

កុមារ ាអនកថ្នវយអភិបូា រពមទំងមាន រពះសហគមន៍ កញ្ញ លសៀង មួយោំ មកពី នឹងអាចទទួលជំហានលនះ ពីលរ ះលគខតង
បានចូលរួមផង រគូ គង់ លរ ៉ន បាននិយយថ្ន “ែ្ុំចង់សាគល់ អាទិតយ ដូចលនះលគសាគល់រពះលយស៊ូលរចើន។
ខដរ។ ាលរៀងរាល់ឆ្នរំ ពះសហគមន៍ ខតង រពះលយស៊ូ និងចង់លដើរាមរពះអងគ លរ ះ ែ្ុំមានលសចកតីរ ំពឹងទុកថ្ន សិសសទំងអស់
ខតទទួលសិសស ខដលលរៀនអប់រ ំជំលនឿខផនក រពះអងគាទីពឹងរបស់ ងែ្ុំ និងរពះបនទល
លនះ
នឹងពាយមទំ ក់ទំនងាមួយ
ូ

លដាយោមនការខរប

ី ៤ ខែធនូ ឆ្ន១
ំ ៤៩១ លៅទីរកុង ឡូ “អវីៗទំងអស់សរមាប់សនត អុីញ្ញ៉សយូ សុែ
ការមរណៈភាពរបស់សនដ អុីញ្ញ៉សយូ នឹង លៅថ្ថៃទ២
ំ អវី ខដលលធវើលអាយលោកមានទុកខ
ការបង្ហាញឲ្យល ើញ ពីជីវរបវតតិ របស់លោក យ៉ូឡា របលទស លអសា៉ញ លហើយោត់គឺា ចិតលត ធវើទង

របធ្លនធំ

បរ ិស័ទយ៉ងលរចើនកុះករ

លហើយរពះាមាចស់បានស្ស-

ស្សបលពលល ះខដរ ឡាញ់ោត់យ៉ងខាលង
ំ

រ ំលឹកដល់ ញ្ញ៉សយូ ផងខដលថ្ន “សនដ អុីញ្ញ៉សយូ លកើត ក៏លដាយ”។

ដូចលនះលដើមបីលឆលើយ មានរបសាសន៍ថ្ន “ែ្ុំបានល ើញថ្ន ជលំ នឿ
ដំបង និងមានលោកបូាចរយ ឯកា មា៉នុច នឹងជំលនឿរបស់ពួកលគលៅរពះាមាចស់ និង របស់សិសសទំងអស់លនះ ពិតាសមលមម
ាលរៀងរាល់ថ្ថៃ

គឺរពះាមាចស់បានទទួល

កនងពិ
បានទទួលមរណៈភាព លៅកនងរពះសហុ ធីអភិបូាក៏មានការបង្ហាញ សាលយ របួលលទ។ លនះាអវី ខដលសនដ អុីញ្ញ៉សយូ
ុ
គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ ពិធីបុណយលនះ និងការលរៀបរាប់អំពីជីវរបវតតិ របស់សនដ អុី- បានសាគល់ លទះោត់ាអនកបាបយ៉ងណា

រយរគប់រគង រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ ពិធីជំហានទី១លនះ។

បងរបុស បងស្សី រួមាមួយបងបអនរគី
សត រពះសហគមន៍ និគម លរៀនអប់រ ំជំលនឿពីអនក ខតពាយមមករពះវហារ
ិ
ូ

កាតូលិក សាគល់ោត់

ខដលោត់បាន

ំ ៥៤០”។ កនុងល ះ មានរកុមយុវជន លអសា៉ញ បានបង្ហាញនូវ
គីលគ រពះលយស៊ូ លៅកនុងឆ្ន១
ិ
លឆ្ពះលៅរពះវហារធំ
លដាយមានរកុមថ្ឆយុំ ខដរលោកបូាចរយ តូលតត បានមាន ចំលរៀងនឹងលរចៀង ខដលទក់ទង និងសនត
អម និងបងបអនរគី
សដបរ ិស័ទាលរចើនលទៀត របសាសន៍ទក់ទងលៅនឹង សនដ
ូ

អុីញ្ញ៉- អុីញ្ញ៉សា ផងខដរ។ ទក់ទិនលៅនឹងពិធី

វធម៌លទស ថ្ន “សនដ អុី- បុណយរ ំលឹកែួបរបស់សនដ អុីញ៉្្ សយ
៉ ូ មាន
កនងល
ះក៏មានការចូលរួមពីលោក សយូ កនងលពលលធើ
ុ
ុ
ំ ណាស់ លហើយ បងបអនរគី
សដបរ ិស័ទាលរចើនបានយល់ និង
បូាចរយ ១៥អងគ បងរបុស បងស្សីនឹង ញ្ញ៉សយូ ាមនុសសបាបខាលង
ូ
ផង។

ិ
សនដ អុីញ្ញ៉សយូ
មានមណឌល និងរពះសហគមន៍ ចូលរួម ោត់បានស្សាយបាបរយៈលពល បីថ្ថៃលទើប បានដឹងពីដំលណើរជីវតរបស់
ដូចាមណឌល លទពអុីម អារល៉ូ ព រពះសហ- អស់។ ោត់ពិតាមនុសសមបាបធៃន់ណាស់ ាពិលសសអំពីជំលនឿដ៏រ ឹងមាំរបស់លោក។

4

5

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

ើ ឯក
កមមវធ
ិ ីបទ
ិ វគគការរបកួតបាល់ទាត់ជរជើជរ ើសជជង

កមមវិធីបិទវគគសស
ិ សអប់រ ំជំជនឿ

Bishop Cup របច ំឆ្ន ំ២០១២

លោយ: មុយ សាលម៉ត

Photo: Vong Rithy

ការរបកួតបាលទ
់ ត់អបអរសាទរែួប លហើយរកុមលរកាមអាយុ ១៦ឆ្ន ំ បានលៅលលើ កមមការណ៍ ខដលបានលរៀបចំផងខដរ។ សូម
លោកអភិបាល គីលគ ហវកា
ី លរដូ ខតងាំង រកុម រុយលមម សរមាប់រកុមមហាជនបាន បញ្ជក់ថ្ន ការរបកួតបាល់ទត់ នរង្ហវន់
ធ ោរស្សូវកមពុា។

Photo: An RittyRath

ាអភិបាលភូមិភាគបាត់ដំបង បានបញ្ច ប់ លៅលលើរកុម

ការ អបអរសាទរ របស់លោកអភិបាល គឺមាន

ំ ី
កាលពីថ្ថៃទី១៥ ខែកកដដា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅ បញ្ច ប់ និងបិទវគគផដល់នូវ នរង្ហវន់ ដល់ រយះលពលបីឆ្នរំ ួចមកលហើយ លនះក៏ាឆ្នទ
រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ ការ រកុមទទួលជ័យលោភី ក៏មានការចូលរួមពី បីផងខដរសរមាប់ការលរៀបចំលអាយមានការ
ំ ០១២លនះ។
របកួតលនះមានរកុមចូលរួមាលរចើន លហើយ សំណាក់ លោកអភីបាល គីលគ និងគណៈ របកួតលនះលឡើងកនុងឆ្ន២
ក៏មានការខបងខចកកុមារ និងមហាជន ដូច

កាលពីថ្ថៃទ០
ី ២ ខែកកតដា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅរពះសហគមន៍កាតូលិក
បាត់ដំបង បានលរៀបចំកមមវធីិ មួយ លដើមបីរ ំលឹកែួបខតងាំងា
គីលគ ហវីកា

លរដូ។ កមមវធីី លនះមានអនកចួលរួមយ៉ងលរចើនកុះករ ពីសំណាក់បង
របុស បងស្សី មណឌលលផសងៗ រួមទំងបងបអូនរគីសតបរ ិស័ទា
លរចើនលទៀតផង។

១៤ និង១៦ឆ្ន។
ំ កនងល
ះការរបកួតមាន
ុ
រយះលពលពីរសបាដហ៍ លហើយចំខនកឯស-

កមមវធីិ អប់រ ំជំលនឿរបស់រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បាន

បាដហ៍ទី១ ាការរបកួតវគគជំរុះកនុងពូល និង
សបាដហ៍ទ២
ី
របស់រកុម

Photo: An RittyRath

អភិបាល ភូមិភាគបាត់ដំបង របស់លោកអភិបាល

ាមាន រកុមបាល់ទត់លរកាមអាយុ ១១

ាការរបកួតវគគផ្ដដច់រព័ត
ខដលបានរបកួតជំរុះាមពូល

Photo: An RittyRath

រួច។ ស្សបលពលល ះខដរ លៅកនងសបា
ដ ហ៍
ុ
ចុងលរកាយថ្នការរបកួតវគគផ្ដដច់រព័ត រកុម

រពះសហគមន៍

និងចង់សាគល់រពះសហគមន៍

លៅកនុងស្សុកខែមរ

លរ ះចង់ជួបបងបអូនរគីសដបរ ិស័ទ កនុងស្សុកខែមរផងខដរ។ លៅកនុង
ថ្ថៃទ២
ី ៦ កនុងខែដខដល លោកបានថ្នវយអភិបូាាមួយ បងបអូន
រគីសដបរ ិស័ទ
និងខចករពះកាយដល់រគីសដបរ ិស័ទកនុងលពលអភិ
បូាផងខដរ។

លោកអភិបាល

លៅរបលទសខែមរចំនួន

លដាយចប់ាង
ំ ពីលោកអលញ្ជ ើញមកដល់។

១០ថ្ថៃ

ជំលនឿ រពមទំងមានលោករគូ អនករគូអប់រ ំជំលនឿរួមាមួយសិសស

ណាត់ថ្ននក់លលែ១ មានដូចា រកុមលរកាម

លហើយ

អាយុ ១១ឆ្ន ំ បានលៅលលើរកុម លពទយយយ

លនះ។ លោលបំណងកមមវធីិ ទង
ំ មូលលនះ ចង់ឲ្យសិសសទទួលការ

ជី ចំខនកឯរកុមលរកាមអាយុ ១៤ឆ្ន ំ ក៏បាន

អប់រ ំជំលនឿសាគល់ពីតថ្មលថ្នការសិកាអំពីជំលនឿ

លៅលលើរកុមមាចស់ផទះដខដលគឺរកុម លពទយ-

សិសសខដរពូខក លដើមបីយកាគំរូាម។ កនុងកមមវធីិ ទង
ំ មូលលនះមាន
ការលលងខលបងកំសានតាលរចើន
ខដលលធវើលអាយសិសសទំងអស់
លៅលៅទីោនបាល់ទត់

បាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទី២៥ ខែកកដដា ឆ្ន២
ំ ០១២ លដាយមកលលង

បាត់ដំបង បងស្សី លកខិណា និងាបងស្សីរគប់រគងកមមវធីិ អប់រ ំ
ខដលលរៀនអប់រ ំជំលនឿយ៉ងលរចើនកុះករផងខដរ។

ការរបកួតបាល់មិតភា
ត ព

លរជើលរ ើសសលមដចបា៉ប់ បានមកដល់របលទស កមពា
ុ លៅថ្ថៃទី១៥ ខែ
កកដដា ឆ្ន២
ំ ០១២។ លោកបានមកដល់រពះសហគមន៍ កាតូលិក

០១:០០ថ្ថៃរតង់លៅលលើអាោរវបបធម៌។ កនុងកមមវធីិ បិទវគគល ះមាន
ការចូលរួមពីលោកបូាចរយរគប់រគងរពះសហគមន៍
កាតូលិក

ខដលទទួលលជើងឯកនឹងដលណដើមបាននូវចំ-

Photo: An Rittiy Rath

លោកអភិបាល Jean Pierre Ricard ាតំណាងរកុម

របារពធពិធីបិទវគគកាលពីថ្ថៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន២
ំ ០១២ លវោលមា៉ង

ខដលបានរបារពធកមមវធីិ បិទវគគសិសសទទួលការអប់រ ំជំលនឿ

ខដលរបរពឹតត សបាយរ ីករាយ

ឆ្ន២
ំ ០១២។

និងលមើលល ើញ

ិ
លហើយមា៉ងវញលទៀតមានការខចកនូ
វរង្ហវន់ដល់

រពះសហគមន៍ សិសសពូខក លហើយនិងមានការខចកនូវរបស់លលង និងលរបើរបាស់

កាតូលិកបាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទ២
ី ៨ ខែកកដ- ដល់សិសស
ដា

លនះាលលើកទី២

ខដលបានមកលរៀនលទៀងទត់ផងខដរ។

ការរបកួតលនះមានចំននួ ល ះក៏មានការលឆលើយនឹងសំនួរ

ែណៈលពល

ខដលទក់ទងលៅនឹងការលរៀបន

បួនរកុម ចូលរួមដូចារកុមបាល់ទត់ លពទយ ខសវងយល់ពីរពះាមាចស់អស់រយះលពលមួយឆ្ន ំ លហើយអនក ខដល
យយជី ភូមិបារាំង បរ ិសាថន មណឌល លទពអុី លឆលើយនូវសំនួរបានរតឹមរតូវ មានការទទួលរង្ហវន់ពីបងស្សី លកខិណា
ម និងរកុមយុវជន លអសា៉ញ។ ការរបកួត ដូចា បល ដ ងខែសរករូបរពះ និងវតថអនុ
ុ សាវរ ិ៍យាលរចើន។ កមមវធីិ
លនះលោលបំណង

ិ
ចង់សាគលោនលៅវញលៅ
លនះបានបញ្ច ប់លៅលដាយលអរបលសើរ

លដាយមានការសបាយ

មក រវាងយុវជនរពះសហគមន៍ កាតូលិក រ ីករាយពីសិសស ខដលបានទទួលរង្ហវន់

ខដលែលនបានយ៉
ងលរចើន
ួ

បាត់ដំបង និងយុវជន មកពីរបលទស លអសា៉ ាពិលសស មិនរតឹមខតទទួលបានរង្ហវន់ល ះលទ ប៉ុខនដពួកលគទទួល
ញ កនុងរដូវឈប់សរមាក់ ពីការសិការបស់ បានជំលនឿដ៏លអពីលោករគូ
ពួកលគាលរៀងរាល់ឆ្ន។
ំ
លនះ។

អនករគូ

អស់រយះលពលមួយឆ្នលំ ពញ
លោយ: អាន ឬទ្ធរី ដ្ឋ

