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  កាតលិូក 
មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 
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មាតកិា 
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    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចខំែ កកដដា ឆ្ន  ំ២០១២  លលែ  ៤១ 

ពិធីបុណ្យរលំកឹខួបសនដ អុីញ្ញ៉ សយ ូទទលួមរណ្ៈភាព 

 កមនវិធីបិទវគគ សសិសទទួលអាហាររបូករណ៍្ពីរពះសហគមន៍   ទំព័រ ២ 

 សសិសថ្នន ក់ស្សែងយលច់ំនួន៣២នាក់  ទទួលជំហានទី១    ទំព័រ ៦ 

ទំព័រ ៣             
 កមមវិធីបិទវគគការរបកតួបាលទ់ាត់ជរជើជរ ើសជជើងឯក Bishop Cup របចឆំ្ន ២ំ០១២ ទំព័រ ៤-៥ 

សមូសង្កេត ង្មើលមាន ចនំចុ ៨ ដែលខសុគ្នា  
ស្លែងកំសានត 

ជអម៉នូស្អល 
សំលលងពីព្ពះសហគមនក៍ាតូលិក 
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្ដ់បំង 

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 88 Mhz ខេត្តកពំងធ់ ំ

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ ៀមរាប 

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ថ្ងាខៅរ ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន 
ព្ព្ះសហគមន ៍កាតលិូក រតនះ 

 •បលំលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD 
 •បលំលងចខំរៀងពី កាល ត្ចខ្មៀង ខៅ CD 
 •បខងកើត្ឯកសារវឌីីអូ  រំាប ់ ខល្ងកឪពុក បង្ ី បង្បុ ។ 
 ទនំាកទ់នំង ០៩២  ៦០៩  ៨៤៨ 

ព័ត៌មនរបចសំ្ខ ភមូិភាគ បាតដ់បំង 
•ថ្ងាទី ១៤ កកកដា: បិទវគ្គសាល្ងមខត្តយ្យ 
និងផដល់រង្វា ន់ ប័ណ្ណ ខ ើរ កនុងឱកា វ៉
កងធ ំ លដលមានរយ្ៈខពល ៣លេ ខៅ្ពះ
 ហគ្មន៍ ចខំោម។ 
•ថ្ងាទី ២០ កកដដា: មាននិ ិសត្  មកពី
្បខទ  សាហំ្គគ ពួរ បានមកខលងមណ្ឌ ល 
 ិ ស ខទពអុីម កនុង្ពះ ហគ្មន៍ កាតូ្
លិកបាត្់ដបំង។ ្កុមនិ សតិ្ សាហំ្គគ ពួរ 
ទងំអ ់មានចនួំន ២៥នាក់ ្ ីចនួំន ១៥
នាក់ និង្បុ ១០នាក់។ ពួរខគ្សាន ក់ខៅកនុង
មណ្ឌ ល ខទពអុីម ចនួំន ២ថ្ងា។ 
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កមនវិធីបិទវគគ សសិសទទួលអាហាររបូករណ៍្ 

លោយៈ មុយ សាលមត៉ 

  កមមវធីិបទវគគសិសសទទួលអាហារ

រូបករណ៍ បានរបរពឹតតលៅកាលពីថ្ថៃទី២២ 

ខែកកដដា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅរពះសហគមន៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង។ កមមវធីិលនះលធវើលឡើង

កនុងលោលបំណងពីរគឺ ទីមួយចងប់ង្ហា ញពី

ការលោរព នឹងអរគុណដល់រពះសហគមន៍ 

កាតូលិកបាត់ដំបង ខដលបានផដល់អាហារ

រូបករណ៍ ដល់ពួកលគកនុងការសិកាលរៀន

សូរតបខនថម និងបំលពញនូវរាល់ការលំបាក

របស់ពួកលគ។ ចំខនកទីពីរ គឺចងប់ង្ហា ញពី

សិសសគំរូលអ ខដលទទួលបានលទធផលលអ 

កនុងការសិការបស់ពួកលគ ខដលទទួលបាន

ចំណាក់ថ្នន ក់លលែ១របចខំែ។ កនុងល ះក៏

មានការចូលរួមពីលោកឪពុក តូលតត និង 

គណៈកមមការណ៍ របស់រពះសហគមន៍   

កាតូលិកបាត់ដំបង រពមទងំមានសិសា 

នុសិសសរបមាណ៣៥ ក់ផងខដរ។ ប ទ ប់

ពីតំណាងសិសសមាន ក់    បានអាននូវរបាយ 

សនត ីជេជរសា ជៅរកុង លសីុយី ឺ

បុ៉ណណឹ ងលមមគួរឲ្យ ងែំុ្លពញចិតត លហើយ

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

របស់ ងែំុ្  មានការរាស់លៅលផសងៗ

លទៀត។  ងែំុ្រាបថ្ន  ងែំុ្មានការ

រាស់លៅាអនករបយុទធ សំរាប់រពះា

មាច ស់បូាចរយារគីសតទូត ាបណឌិ តជន

មរណៈសាកសី រពមទងំមានចិតតចងប់ំលពញ

រគប់កិចចការដ៏អសាច រយថ្នវ យលៅរពះលយសូ៊។

ឱរពះលយសូ៊លអើយ!  រពះអងគាលសចកដី

ស្សោញ់របស់ ងែំុ្ ាជីវតិរបស់ ងែំុ្

(...)លធវើដូចលមដចលដើមបីបរងួម ការរាស់លៅ 

ខដលែុសខបលកពីោន ទងំល ះ លធវើដូចលមដច

លដើមបីបំលពញចំនងចិតតទងំប៉ុ ម នថ្នរពលឹង

ដ៏តូចរបស់ ង ែំុ្?”(...)។ “លៅលពលរះិគិត

ពីបំណងចិតតរបស់ែំុ្ ងែំុ្លកើតទុកខលវទ ។

លពលល ះ ងែំុ្បានលបើករពះគមពីរ លហើយ

លមើលលិែិតសាសនទូតប៉ូល លដើមបីរកចំលលើ

យខដលលធវើឲ្យ ងែំុ្ធូរចិតតែលះ។ គឺ ងែំុ្

បានលមើលលិែិតទី១    របស់រគីសតទូតប៉លូ  

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគ ល់ សនតី លថលរ

សា លៅរកុង លីសីុយឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនត

អាននូវរបវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។ 

លតើ លថលរសា បានលមើលលិែិតទីប៉ុ ម នរបស់រគី

សដទូតប៉ូល? លតើ លថលរសា មានចិតតយ៉ងដូច

លមដចចំល ះចំលមលើយរបស់រគីសដទូតប៉ូល? ដូច

លនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងលរកាម លនះទងំ

អស់ោន ។ 
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សូរតផងខដរ”។ អនកស្សីបានបនតលទៀតថ្ន 

“លដើមបីឲ្យជីវតិបានរបលសើរ លយើងរតូវការ

លរៀនដូចមាន កយលសាល កថ្ន លចះមកពីលរៀន 

មានមកពីរក លបើមិនយកចិតតទុកដាក់លរៀន

លទល ះ ក៏លយើងមិនលចះខដរ ប៉ុខនដលបើលយើងែំ

លរៀន រពះាមាច ស់នឹងរបទនពរឲ្យនូវ

អំលណាយទនមកដល់លយើង”។ ស្សបលពល

ល ះខដរលោកបូាចរយ តូលតត បានមាន

របសាសន៍ថ្ន “ែំុ្សបាយចិតតណាស់ នូវ

លពលបានសាត ប់នូវរបាយការណ៍របស់កូនៗ

យ៉ងលកាះកាយ និងកមមវធីិាលរចើន

សរមាប់ឆ្ន លំនះ។ កនុងលពលលនះែំុ្ អរគុណ

ដល់កូនៗទងំអស់ ខដលបានែិតែំលរៀន

សូរត លទះបីរពះសហគមន៍ មិនបានផតល់

លរចើនយ៉ងណាកតី មានខតសរមាប់ការលរៀន

គួរ។ កូនៗែលះមានទីលំលៅឆ្ៃ យលធវើលអាយ

មានផល់លំបាកចំល ះកូនៗ ប៉ុខនតកូនៗ 

មានការតស៊ូរ លដើមបីមកដល់រពះវហិារា

លរៀងរាល់ថ្ថៃអាទិតយ និងបានជួយដល់រពះ

សហកមន៍វញិ។ កនុងល ះខដលសិសសពូខក

មាន ក់ល ម្ ះ វងស យីវ បាននិយយកនុងកមម

វធីិបិតវគតលនះថ្ន “លដាយសារការជួយ

ឧបតថមភ របស់លោកឧឪពុក លធវើលអាយកូន

បានលរៀនរហូតមកដល់លពលលនះ លហើយ

រពមទងំបានលលើកទឹកចិតត ដល់ពួកកូនកនុង

ការលរៀនសូតបានលអរបលសើរ។ ចុងបញ្ច ប់ថ្ន

កមមវធីិបិទវគគ ក៏មានការខចករង្ហវ ន់ដល់

សិសសពូខក  ខដលលរៀនមានចំណាត់ថ្នន ក់

លលែ១របចថំ្នន ក់លរៀងរាល់ខែ។ 

 ការណ៍រួចមក អនកស្ស ីខហម បូរ ីាគណៈ

កមមការណ៍របស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង បានមានរបសាសន៍ និងមានចំ

ណាត់អារមមណ៍ខដលថ្ន “ាមរបាយ

ការណ៍ ខដលបានសាត ប់របាយការណ៍

សិសស ែំុ្យល់ថ្នមានពីរចំនុច លហើយ

សរមាបច់ំនុចទីមួយល ះ គឺចំនុចលអ ខតចំ

នុចទីពីរល ះាចំនុចពុំសូវលអ ប៉ុខនត

សរមាប់អនកខដរលអ សុំបនតការពាយមលៅ

មុែលទៀត ចំខនកសិសសពុំសូវលអ សុំែិតែំ

របឹងខរបងកនុងការលរៀនសូរត ពីលរ ះការ

លរៀនមិនមានថ្ថៃចប់ល ះលទ លហើយវាក៏ា

ចំលណះ លដើមបីសលរមចលោលលៅថ្ន        

អ គត។ លយើងរតូវមានការតសូ៊លដាយ

មានការជួយឧបតតម ពីរពះសហគមន៍ ដូច

លនះ លគជួយលៅលពលខដរលយើងែំ លបើសិន

ាលយើងមិនែំលទ ការជួយរបស់លយើង

របាកដាអសារបង ់ លហើយលធវើលអាយខាត

លុយ ខាតលពលលវោែលួនឯងកនុងការលរៀន 

លផ្ើរជូនរគីសតបរសិ័ទ រកុងកូរនិថូស រតង់

ជំពូកទី១២និង១៣។ កនុងជំពូកទី១២  ង

ែំុ្បានយល់ថ្ន រគីសតបរស័ិទមិនអាចលៅា

រគីសតទូតផង,លៅាពាការផីង, លៅា

បណឌិ តផង...!ដបិតចំលលើយរបស់លោកបូ៉ល

ចាស់លហើយ ប៉ុខនតមិនបំលពញចំណងចិតត

របស់ ងែំុ្លទ និងមិនលធវើឲ្យ ងែំុ្បានធូរ

ចិតតលទ។ លពលល ះ ងែំុ្មិនទន់ធ្លល ក់ទឹក

ចិតតលទ  ងែំុ្បានអានបនតលៅមុែលទៀត 

រហូតលៅដល់ឃ្លល មួយ ខដលលធវើឲ្យ ងែំុ្

បានធូរចិតត៖ “ចូរប៉ងរបាថ្នន ចង់បានរពះអងគ 

ក៏បុ៉ខនតែំុ្ចង់បង្ហា ញរបាប់បងបអូន អំពីមាោ៌

មួយលទៀត ខដលរបលសើរលលើសលុប

បំផុត” (១ករ១២,៣១)។ តពីលនះរគីសតទូត

បូ៉លពនយល់ថ្ន របសិនាែំុ្ោម នលសចកតី

ស្សោញ់លទ រគប់រពះអំលណាយទនោម ន 

របលយជន៍អវីលទ! គឺលសចកដីាផលូវដ៏របលសើរ

ាងលគ  លំយើងលឆ្ព ះលៅរពះាមាច ស់។

លពលល ះលទើប  ងែំុ្បានលសចកដីសុែ

សានត( . . . )។ លសចកដីស្សោញ់បានលធវើឲ្យ

 ងែំុ្យល់ពីការរាស់លៅរបស់ ងែំុ្។

 ងែំុ្បានយល់ថ្ន៖........(តលលែលរកាយ) 



លោយៈ មយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

ពិធីបុណ្យរលំកឹខួបសនដ អុីញ្ញ៉ សយ ូទទលួមរណ្ៈភាព 

     កាលពីោៃ ចថ្ថៃទី ៣១ ខែកកកដា ឆ្ន ំ

២០១២ លៅលវោលមាង៉ ០៥:៣០ ទី មាន

ពិធីបុណយរលំឹកដល់សនដ អុញី្ញ ៉សយូ ខដល

បានទទួលមរណៈភាព លៅកនុងរពះសហ-

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ ពិធីបុណយលនះ

របារពធលឡើងកនុងលោលបំណង រលឹំកដល់

ការមរណៈភាពរបស់សនដ អីុញ្ញ ៉សយូ នឹង

ការបង្ហា ញឲ្យល ើញ ពីជីវរបវតិតរបស់លោក 

និងដំលណើ រជីវតិរបស់លោក មុន្នលៅ

ដល់ការមាននូវឋានៈ ខដលកាល យែលួនា

របធ្លនធំ ថ្នសហជីវនិរគួសាររពះលយ-

សូ៊។ ពិធីបុណយលនះក៏មានកបួនដខងារ ខដល

ចប់លផដើមលចញពីផទះលោកអភិបាល គីលគ 

លឆ្ព ះលៅរពះវហិារធំ លដាយមានរកុមថ្ឆយំុ

អម និងបងបអូនរគីសដបរស័ិទាលរចើនលទៀត

ផង។ កនុងល ះក៏មានការចូលរួមពីលោក

បូាចរយ ១៥អងគ បងរបុស បងស្សីនឹង

មានមណឌ ល និងរពះសហគមន៍ ចូលរួម

ដូចាមណឌ ល លទពអុីម អារ ៉ូលព រពះសហ- 

គមន៍ ាខហន រចបវាល រកុមសហជីវនិ

រគួសាររពះលយសូ៊   យុវជនលអសាញ៉  និង

គណៈកមមការរពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបងផងខដរ។ ស្សបលពលល ះខដរ 

កនុងពិធីអភិបូាក៏មានការបង្ហា ញ សាល យ 

និងការលរៀបរាប់អំពីជីវរបវតិតរបស់សនដ អីុ-

ញ្ញ ៉សយូ ផងខដលថ្ន “សនដ អីុញ្ញ ៉សយូ លកើត

លៅថ្ថៃទ២ី៤ ខែធន ូឆ្ន ១ំ៤៩១ លៅទីរកុង ឡូ

យ៉ូឡា របលទស លអសាញ៉ លហើយោត់គឺា

កូនលៅលៅកនុងរគួសារអភិជនមួយ។   សនដ

អីុញ្ញ ៉សយូ បានទទួលមរណៈភាព លៅថ្ថៃទី

៣១ ខែកកកដា ឆ្ន ១ំ៥៥៦។ លោកក៏កាល យ

ារបធ្លនធំ របស់រកុមសហជីវនិរគួសារ

រពះលយសូ៊ លៅកនុងឆ្ន ១ំ៥៤០”។ កនុងល ះ

ខដរលោកបូាចរយ តូលតត បានមាន

របសាសន៍ទក់ទងលៅនឹង សនដ  អុីញ្ញ ៉-

សយូ កនុងលពលលធើវធម៌លទស ថ្ន “សនដ អុី-

ញ្ញ ៉សយូ ាមនុសសបាបខាល ងំណាស់ លហើយ

ោត់បានស្សាយបាបរយៈលពល  បីថ្ថៃលទើប

អស់។ ោត់ពិតាមនុសសមបាបធៃន់ណាស់               

ប៉ុខនដអីវមួយលផសងលទៀត ខដលោត់បាន

សាគ ល់ោត់ គឺរពះាមាច ស់បានទទួល

សាគ ល់ោត់ លហើយរពះាមាច ស់បានស្ស-

ឡាញ់ោត់យ៉ងខាល ងំ លដាយោម នការខរប

របួលលទ។ លនះាអវី ខដលសនដ អុីញ្ញ ៉សយូ 

បានសាគ ល់ លទះោត់ាអនកបាបយ៉ងណា

ក៏លដាយ”។ លោកឪពុកបានបនតលទៀតថ្ន 

“អវីៗទងំអស់សរមាប់សនត អីុញ្ញ ៉សយូ សុែ

ចិតតលធវើទងំអវី ខដលលធវើលអាយលោកមានទុកខ

លវទ  លហើយលធវើលអាយលោកបានសាគ ល់

លសររីុងលរឿងពីរពះាមាច ស់ថ្ន  មួយណាា

ផលូវមារសាងំ នឹងមួយណាាផលូវរបស់រពះ

ាមាច ស់។ លៅចុងបញ្ច ប់ថ្នពិធីអភិបូា ក៏

មានរកុមយុវជន លអសាញ៉ បានបង្ហា ញនូវ

ចំលរៀងនឹងលរចៀង ខដលទក់ទង និងសនត  

អុីញ្ញ ៉សា ផងខដរ។ ទក់ទិនលៅនឹងពិធី

បុណយរលឹំកែួបរបស់សនដ អីុញ្៉៉្សយូ មាន

បងបអូនរគីសដបរស័ិទាលរចើនបានយល់ និង

បានដឹងពីដំលណើ រជីវតិរបស់សនដ អីុញ្ញ ៉សយូ

ាពិលសសអំពីជំលនឿដ៏រងឹមារំបស់លោក។                 

សសិសថ្នន ក់ស្សែងយលច់ំនួន៣២នាក់  ទទួលជំហានទី១  

 ជំលនឿរបស់រគីសដបរស័ិទ ពឹងខផនក 

លៅលលើរពះរគីសដ លៅលលើរពះបនទលូ លៅ

លលើរពះសហគមន៍ ាទីពំនឹងពំ ក់ កនុង

ការរស់លៅរបចថំ្ថៃ លដាយលធវើាមគំរូរបស់

រពះលយសូ៊។  ដូលចនះលហើយលទើបរពះសហ

គមន៍ទទួលអនកខសវងយល់ ចំនួន៣២ ក់ 

ឲ្យទទួលជំហានទី១ លនះ។ 

 កាលពីថ្ថៃអាទិតយទី១៥  ខែកកកដា 

ឆ្ន ២ំ០១២ លវោលមាង៉៨:៣០ ទី លៅរពះ

សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានរបារពធ

ពិធីទទួលជំហានទី១ របស់សិសសអប់រ ំ

ជំលនឿថ្នន ក់ខសវងយល់។ សិសសអប់រជំំលនឿ 

ខដលទទួលជំហានទី១លនះ មានចំនួន៣២

 ក់ កនុងល ះមានសិសស ខដលលរៀន

ាមួយរគូលផសងៗោន ។ កមមវធីិលនះមាន

លោលបំណងចងល់អាយរគីសតបរសិ័ទ នឹង

ាពិលសសគឺសិសស ខដលទទួលជំហានទី១

ដឹងថ្ន រពះរគីសតាទីពឹង រពះសហគមន៍

ាទីពឹង និងរពះបនទូលាទីពឹង មានសារៈ

សំខាន់សរមាប់ពួកលគ។ កនុងវធីិលនះមាន

លោកបូាចរយ តូលតត ាបូាច-

រយរគប់រគង រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់

ដំបង និងមានលោកបូាចរយ ឯកា មានុ៉ច 

កុមារ ាអនកថ្នវ យអភិបូា រពមទងំមាន

បងរបុស បងស្សី រួមាមួយបងបអូនរគីសត

បរសិ័ទយ៉ងលរចើនកុះករ បានចូលរួមផង

ខដរ។ ាលរៀងរាល់ឆ្ន រំពះសហគមន៍ ខតង

ខតទទួលសិសស ខដលលរៀនអប់រជំំលនឿខផនក

ខសវងយល់ លអាយទទួលជំហានទី១លនះ។

លោកបូាចរយ តូលតត   ក៏បានបំភលឺបង្ហា ញ 

នូវអតថន័យ ថ្នពិធីជំហានទី១លនះ ខដរថ្ន 

“លយើងសូមយករពះរគីសតាទីពឹង លយើង

សូមយករពះបនទូលាទីពឹង មានន័យថ្ន

ជីវតីែំុ្លៅកនុងរពះបនទូល លហើយែំុ្សូមចូល

រួមាមួយរពះសហគមន៍”។ លោកបាន

បនតលទៀតថ្ន “កូនៗសាត ប់រពះបនទូលរបស់ 

រពះលយសូ៊ សូមកូនពឹងលលើរពះាមាច ស់ 

សូមលចះប ទ បែលួនចំល ះរពះាមាច ស់ និង 

សូមទទួលសាគ ល់រពះាមាច ស់ថ្នជីវតិរបស់

កូនៗ”។ កនុងការបកស្សាយរបស់លោក

បូាចរយ តូលតត លធវើលអាយបងបអូន ខដល

ទទួលជំហានទី១យល់ចាស់ពីអតថន័យ ថ្ន

ពិធីជំហានទី១លនះ។ ដូចលនះលដើមបីលឆលើយ

នឹងជំលនឿរបស់ពួកលគលៅរពះាមាច ស់ និង  

រពះសហគមន៍ កញ្ញ  លសៀង មួយោ ំមកពី

រពះសហគមន៍ និគម លរៀនអប់រជំំលនឿពីអនក

រគូ គង់ លរន៉ បាននិយយថ្ន “ែំុ្ចង់សាគ ល់

រពះលយសូ៊ និងចងល់ដើរាមរពះអងគ លរ ះ

រពះអងគាទីពឹងរបស់ ងែំុ្ និងរពះបនទូល

ាអាហារចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ ងែំុ្ផងខដរ”។ 

កនុងល ះក៏មានសិសសអប់រមំាន ក់លទៀតល ម្ ះ 

ស្សី រចិប អាយុ២២ឆ្ន  ំ មកពីមណឌ ល    

សាលិលសៀន បានរបាប់រតនះលយើងខដល

ថ្ន “ែំុ្បានលរៀនអប់រជំំលនឿរយៈលពល២ឆ្ន  ំ

លហើយ កនុងថ្ថៃលនះែំុ្សបាយចិតតណាស់

ខដលបានទទួលជំហានទី១លនះ លហើយែំុ្

ខតងខតអធិដាឋ នានិចច សូមលអាយរពះា

មាច ស់របទនរពះវញិ្ញ ណមកគង់សនថតលលើ

ែំុ្ លហើយសូមលអាយរពះអងគ ដឹក ែំុ្ំ    

លអាយែំុ្មានជំលនឿលលើរពះអងគ កាន់ខតខាល ងំ

លឡើងៗ។ ស្សបោន ល ះខដលអនករគូអប់រ ំ

ជំលនឿមាន ក់ល ម្ ះ លៅ ឌី អាយុ៣៤ឆ្ន  ំា

រគូអប់រជំំលនឿថ្នន ក់ខសវងយល់ដំបូង បាន

មានរបសាសន៍ថ្ន “ែំុ្បានល ើញថ្ន ជំលនឿ

របស់សិសសទងំអស់លនះ ពិតាសមលមម

នឹងអាចទទួលជំហានលនះ ពីលរ ះលគខតង

ខតពាយមមករពះវហិារ ាលរៀងរាល់ថ្ថៃ

អាទិតយ ដូចលនះលគសាគ ល់រពះលយសូ៊លរចើន។ 

ែំុ្មានលសចកតីរពំឹងទុកថ្ន សិសសទងំអស់

លនះ នឹងពាយមទំ ក់ទំនងាមួយ   

រពះសហគមន៍បនតលទៀតរពមទងំពាយម

សាគ ល់រពះអងគកាន់ខតចាស់លៅៗ”។    

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ 
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លោយ: មុយ សាលម៉ត 

កមមវិធីបិទវគគសសិសអប់រជំំជនឿ 

ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

កាលពីថ្ថៃទី០២ ខែកកតដា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅរពះសហគមន៍កាតូលិក

បាត់ដំបង បានលរៀបចំកមមវធីិមួយ លដើមបរីលឹំកែួបខតងាងំា

អភិបាល ភូមិភាគបាត់ដំបង របស់លោកអភិបាល    គីលគ ហវីកា

លរដូ។  កមមវធីីលនះមានអនកចួលរួមយ៉ងលរចើនកុះករ ពីសំណាក់បង

របសុ បងស្សី មណឌ លលផសងៗ រួមទងំបងបអូនរគីសតបរស័ិទា

លរចើនលទៀតផង។  

កមមវធិីបទិវគគការរបកតួបាលទ់ាត់ជរជើជរ ើសជជើងឯក 
Bishop Cup របចឆំ្ន ២ំ០១២ 

   ការរបកួតបាលទ់ ត់អបអរសាទរែួប

លោកអភិបាល គីលគ ហវកីាលរដូ ខតងាងំ

ាអភិបាលភូមិភាគបាត់ដំបង បានបញ្ច ប់

កាលពីថ្ថៃទី១៥ ខែកកដដា ឆ្ន ២ំ០១២ លៅ

រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ ការ

របកួតលនះមានរកុមចូលរួមាលរចើន លហើយ

ក៏មានការខបងខចកកុមារ និងមហាជន ដូច

ាមាន រកុមបាល់ទត់លរកាមអាយុ ១១ 

១៤ និង១៦ឆ្ន ។ំ កនុងល ះការរបកួតមាន

រយះលពលពីរសបាដ ហ៍ លហើយចំខនកឯស-

បាដ ហទ៍ី១ ាការរបកួតវគគជំរុះកនុងពូល និង

សបាដ ហទ៍២ី ាការរបកួតវគគផ្ដដ ច់រព័ត

របស់រកុម ខដលបានរបកួតជំរុះាមពូល  

រួច។ ស្សបលពលល ះខដរ លៅកនុងសបាដ ហ៍

ចុងលរកាយថ្នការរបកួតវគគផ្ដដ ច់រព័ត រកុម

ខដលទទួលលជើងឯកនឹងដលណដើ មបាននូវចំ-

ណាត់ថ្នន ក់លលែ១ មានដូចា រកុមលរកាម

អាយុ ១១ឆ្ន  ំបានលៅលលើរកុម លពទយយយ

ជី ចំខនកឯរកុមលរកាមអាយុ ១៤ឆ្ន  ំ ក៏បាន

លៅលលើរកុមមាច ស់ផទះដខដលគឺរកុម  លពទយ-       

លោយ: អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ  

    កមមវធីិអប់រជំំលនឿរបស់រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បាន

របារពធពិធីបិទវគគកាលពីថ្ថៃទី២១ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១២ លវោលមាង៉

០១:០០ថ្ថៃរតងល់ៅលលើអាោរវបបធម៌។ កនុងកមមវធីិបិទវគគល ះមាន

ការចូលរួមពីលោកបូាចរយរគប់រគងរពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង បងស្សី លកខិណា និងាបងស្សីរគប់រគងកមមវធីិអប់រ ំ

ជំលនឿ រពមទងំមានលោករគូ អនករគូអប់រជំំលនឿរួមាមួយសិសស 

ខដលលរៀនអប់រជំំលនឿយ៉ងលរចើនកុះករផងខដរ។ លនះាលលើកទី២

លហើយ ខដលបានរបារពធកមមវធីិបិទវគគសិសសទទួលការអប់រជំំលនឿ

លនះ។ លោលបំណងកមមវធីិទងំមូលលនះ ចង់ឲ្យសិសសទទួលការ

អប់រជំំលនឿសាគ ល់ពីតថ្មលថ្នការសិកាអំពីជំលនឿ និងលមើលល ើញ

សិសសខដរពូខក លដើមបីយកាគំរូាម។ កនុងកមមវធីិទងំមូលលនះមាន

ការលលងខលបងកំសានតាលរចើន ខដលលធវើលអាយសិសសទងំអស់

សបាយរកីរាយ លហើយមាង៉វញិលទៀតមានការខចកនូវរង្ហវ ន់ដល់

សិសសពូខក លហើយនិងមានការខចកនូវរបស់លលង និងលរបើរបាស់

ដល់សិសស ខដលបានមកលរៀនលទៀងទត់ផងខដរ។ ែណៈលពល

ល ះក៏មានការលឆលើយនឹងសំនួរ ខដលទក់ទងលៅនឹងការលរៀបន

ខសវងយល់ពីរពះាមាច ស់អស់រយះលពលមួយឆ្ន  ំ លហើយអនក ខដល

លឆលើយនូវសំនួរបានរតឹមរតូវ មានការទទួលរង្ហវ ន់ពីបងស្សី លកខិណា 

ដូចា បល ដ ងខែសរករូបរពះ និងវតថុអនុសាវរ ិ៍យាលរចើន។ កមមវធីិ

លនះបានបញ្ច ប់លៅលដាយលអរបលសើរ លដាយមានការសបាយ

រកីរាយពីសិសស ខដលបានទទួលរង្ហវ ន់  ខដលែលួនបានយ៉ងលរចើន 

ាពិលសស មិនរតឹមខតទទួលបានរង្ហវ ន់ល ះលទ ប៉ុខនដពួកលគទទួល

បានជំលនឿដ៏លអពីលោករគូ អនករគូ អស់រយះលពលមួយឆ្ន លំពញ

លនះ។  

     ការរបកួតបាល់មិតតភាព ខដលរបរពឹតត

លៅលៅទីោនបាល់ទត់ រពះសហគមន ៍  

កាតូលិកបាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទី២៨ ខែកកដ-

ដា ឆ្ន ២ំ០១២។ ការរបកួតលនះមានចំននួ 

បួនរកុម ចូលរួមដូចារកមុបាល់ទត ់ លពទយ

យយជី ភូមិបារាងំ បរសិាថ ន មណឌ ល លទពអីុ

ម និងរកុមយុវជន លអសាញ៉។ ការរបកួត

លនះលោលបំណង ចង់សាគ លោន លៅវញិលៅ

មក រវាងយុវជនរពះសហគមន ៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង និងយុវជន មកពីរបលទស លអសា៉

ញ កនុងរដូវឈប់សរមាក់ ពីការសិការបស់

ពួកលគាលរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ  
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 លោកអភិបាល Jean Pierre Ricard ាតំណាងរកមុ

លរជើលរ ើសសលមដចបាប់៉ បានមកដល់របលទស កមពុា លៅថ្ថៃទី១៥ ខែ

កកដដា ឆ្ន ២ំ០១២។ លោកបានមកដល់រពះសហគមន៍ កាតូលិក

បាត់ដំបង កាលពីថ្ថៃទី២៥ ខែកកដដា ឆ្ន ២ំ០១២ លដាយមកលលង

រពះសហគមន៍ និងចង់សាគ ល់រពះសហគមន៍ លៅកនុងស្សកុខែមរ 

លរ ះចង់ជួបបងបអូនរគីសដបរស័ិទ កនុងស្សកុខែមរផងខដរ។ លៅកនុង

ថ្ថៃទី២៦ កនុងខែដខដល លោកបានថ្នវ យអភិបូាាមួយ បងបអូន

រគីសដបរស័ិទ  និងខចករពះកាយដល់រគីសដបរស័ិទកនុងលពលអភិ

បូាផងខដរ។ លោកអភិបាល លៅរបលទសខែមរចំនួន ១០ថ្ថៃ 

លដាយចប់ាងំពីលោកអលញ្ជ ើញមកដល់។  
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លហើយរកុមលរកាមអាយុ ១៦ឆ្ន  ំបានលៅលលើ

រកុម រុយលមម  សរមាប់រកុមមហាជនបាន

លៅលលើរកុម ធ ោរស្សូវកមពុា។ ការ

បញ្ច ប់ និងបិទវគគផដល់នូវ នរង្ហវ ន់ ដល់

រកុមទទួលជ័យលោភី ក៏មានការចូលរួមពី

សំណាក់ លោកអភីបាល គីលគ  និងគណៈ 

កមមការណ៍ ខដលបានលរៀបចំផងខដរ។ សូម

បញ្ជ ក់ថ្ន ការរបកួតបាល់ទត់ នរង្ហវ ន់

អបអរសាទរ របស់លោកអភិបាល គឺមាន

រយះលពលបីឆ្ន រំួចមកលហើយ លនះក៏ាឆ្ន ទំី

បីផងខដរសរមាប់ការលរៀបចំលអាយមានការ

របកួតលនះលឡើងកនុងឆ្ន ២ំ០១២លនះ។ 


