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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

រេម៉ានូល្េល
សំ លលងពីព្ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ងទ
ា ី០១-៣១

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

លដលមានរពះ

់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

រពះ

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

ៀមរាប

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ
ំ ង
ទំនាក់ទន

ត្ចខរមៀង ខៅ CD

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បងរ ី បងរបុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

។

Our Family

ហគមន៍ចូលរួម ភូមខបា
ិ ៉ ង មាាវ ខៅ

•ថ្ងទ
ា ី១៤

ី ហា: ការសាវគមន៍ខភៀញ វ លដលមកពីថ្ត្

•ថ្ងទ
ា ី១៥

ី ហា: ការជួ

ហគមន៍ ខ

ំ
ៀមរាប និងតាអ។

ជុលផះ
ទ និងខរៀបចខំ ោយ

របជាជនមានកលនង
ល សាាក់ខៅ

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

កាតូលក
ិ

ំ ន
៉ អប់រជ
ំ ខំ នឿ
កមវម ធ
ិ ីបប

ី ហា:

់
ំ ងរខទះ។
ហគមន៍ កព

វ៉ន់ ខៅរពះ

ការយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ ង
រ័ត៌មនព្រច ំល្ែ ភូមិភាគ បាត់ដរ

មរមយ

ជនលត្វ៉ន់ ខៅរពះ

ំ
ហគមន៍ តាអ។

•ថ្ងទ
ា ី២៧

ិ

ី ហា:

ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

ព្បចំខែ សីហា ឆ្នំ ២០១២

លលែ ៤២

ព្រះនាងម៉ារ ីទទួលសិរ ីរ ុងររឿងរីព្រះជាមាស់
មាតកា
ិ

ខោយយុវ

សខទពអុមខៅបខរងៀនខក
ង
ម ៗ
ី

ខដើមបជ
្ លខមខរៀនងីៗ
ម ខៅខពលពូក
ី ួ យបណ
ុ ្ ះបណ្ដ
ខគវ៉កង ខៅរពះ
•ថ្ងទ
ា ី០៨
ខៅរពះ

ី ហា:

ហគមន៍ ចខំ ណ្ដម។
ិ កាាសាល្ង

ំ ី ការអប់រជ
ំ ខំ នឿ
្ ព
ីអ

ំ ង។
ហគមន៍ កាត្ូលិកបាត្់ដប

ល្លែងមំសានត
សូមសង្កេត ង្មលមាន
ចំនច
ុ ៨ ដែលខុសគ្នា
ើ



រមេងៗចំនួន១៣០០នាម់រ ីមរាយជាមួយនិសស ិតមមរីព្ររទសរេសប៉ា ញ



ដំណាម់កាលទីរីររស់រងព្រុស ម៉ាួង រស់ មនងជី
វិតជាេនមរួស ទំរ័រ ៦
ុ



ការព្រមួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់េូស លូ

ទំរ័រ ៤-៥

ទំរ័រ ២

ទំរ័រ ៣
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រមេងៗចំនួន១៣០០នាម់រ ីមរាយជាមួយ

សនតី រេររសា រៅព្មុង លីសយ
ីុ ឺ

និសស ិតមមរីព្ររទសរេសប៉ា ញ

ជាលព្ចើនមកលលងលៅទីលនះ

លហើយពួកលគ

ទំងការលរៀនការ

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានស្ថគល់ សនាី លថលរ

ការចូលរួមនិងការសបបយ”។ កញ្ញាបាន

ស្ថ លៅព្កុង លីសុីយឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនា

បនាលទៀតថា

ោននូវព្បវតាិ របស់សនាី លថលរស្ថ បនាលទៀត។

ទទួលបានពីកមេវធីិ លនះ
Photo: An RittyRath
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“ព្កុមនិសសិតលអសប៉ញទំង

អស់លនះមកលលងលៅទីលនះ លដើមបីលលើកទឹក
ចិតាដល់លកេងៗ និងមានការគ្នំព្ទដល់លកេង
ផងខដរ”។ កនុងលនះមានអនកលមើលការែុស
ព្តូវលកេងមានក់ល្េះធាង សុលពន មកពីោរ ៉ូ

លតើ លថលរស្ថ ទទួលការរព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជា
មាចស់ លោយលសចកាីអវី? លតើ លថលរស្ថ គិតថាព្គី
សាបរ ិស័ទផងទំងពួងលដើរបានរ ឺលទ ចំលោះផលវដ៏
ូ
តូចតាចរបស់នង? ដូចលនះ សូមោនកនុងអតា
បទខ្ងលព្កាមលនះទំងអស់គ្នន។

លព ជាអនកលមើលលកេងបាននិយាយថា “កនង
ុ
ការលមើល និងលលងជាមួយលកេងៗលនះមាន

លោយៈ អាន ឬទ្ធរី ដ្ឋ

ិ
កនុងរដូវវសសមកាល
របស់នស
ិ សិត
មកព្បលទស

លអសប៉ញ

បាននំគ្ននមក

ព្បលទស កមពជា
លដើមបីលលងជាមួយលកេងៗ
ុ
ជាង១៣០០នក់
កាតូលិកបាត់ដំបង
លកេងៗ

លៅកនុងព្ពះសហគមន៍
ចំនួន

បីសបាាហ៍។

ទទួលនូវភាពសបបយរ ីករាយជា

ខ្លង
ំ ជាមួយព្កុមលអសប៉ញទំងអស់លនះ។

បំណងចង់លោយលកេងៗទំងអស់

មាន ការលំបាក និងសបបយប៉ុខនាជាពិលសសែ្ុំ

ឱកាសសបបយមួយដងកនុងមួយឆ្ន ំ

និង ទទួលបាននូវបទពិលស្ថធន៍ជាលព្ចើន ពីកមេ

ព្ពមទំងបលព្ងៀន វធីិ លនះដូចជាការព្គប់ព្គងលកេង ការខណនំ

មានការបំប៉នោហារ
ចំលណះដឹងអំពីបរ ិស្ថាន

ភាស្ថ

និង លកេង និងលធវើលោយែ្ុំបាស្ថគល់អនកដ៏បទខដល

នងែ្ុំបានយល់ថា៖លបើសិនព្ពះសហគមន៍
ជាព្ពះកាយ

លហើយមានលសរ ីរាងគលផសងៗ

ព្ពះសហគមន៍ព្តូវខតមានលបះដូង

ខដល

សំខ្ន់ជាងលគ លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់
លដាលោយលសចកាីស្សលាញ់។

នងែ្ុំក៏

បលព្ងៀនលោយពួកលគ លចះរស់លៅជាព្កុម។ លយើងមិនធាលប់ស្ថគល់ពីមុនមក”។ កនុងលនះ
កមេវធីិ លនះមានល្េះជាភាស្ថថា ស្ថំមឺ ខដរលកេងទំងអស់ ក៏មានចំោប់ោរមេណ៍

យល់ថា៖ ព្បសិនលបើព្ពះសហគមន៍ ជាព្ពះ

លែម(Summer

មានន័យថា ការលបាះ ផងខដរថា ពួកលគមានចិតាសបបយរ ីករាយ

ហគមន៍ព្តូវមានលបះដូង ខដលសំខ្ន់ជាង

របស់និសសិតនលពល ោស់លោយបានចូលរួម និងលលងជាមួយ

លគ

Camp)

ជំរុ ំកនងរដូ
វលដា
ុ

កាលពីបថងទី២៣ ខែសីហា ឆ្ន ំ សព្មាក់ពីការសិកា

លហើយព្កុមលនះបាន ជនជាតិ

លអសប៉ញព្ពមទំងបានទទួល

២០១២លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់- មកព្បលទសខែេរចំនួន ៣សបាាហ៍ កនុងស- រង្វវន់ជាលព្ចើនលៅកនុងកមេវធីិ លនះ។ កនុងរយៈ
ដំបង
បានលរៀបចំការបិទវគគកមេវធីិ របស់ បាាហ៍នីមួយៗ មានការខបងខចកលៅតាម លពល ៣សបាាហ៍លនះកមេវធីិ ទង
ំ មូលបាន
ព្កុមនិសសិតមកពីព្បលទស លអសប៉ញ កនុង ព្ពះសហគមន៍លផសងៗគ្នន

លដើមបីលលង ដំលណើរការយា៉ងលអព្បលសើរ លោយមានការ

កាយលហើយមានសរ ីរាងគលផសងៗ

ព្ពះស-

លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់លដាលោយ បានខសវងយល់ល ើញការព្តាស់លៅ របស់ ព្ពះអងគ៖ “ឱ!ព្ពះអងគដ៏ជាទីស្សឡាញ់របស់

លសចកាីស្សឡាញ់។ នងែ្ុំក៏យល់ថា “មាន នងែ្ុំលហើយ! ការព្តាស់លៅរបស់នងែ្ុំ នងែ្ុំ នងែ្ុំគ្នេនមលធោបាយសំខដងលសខតលបះដូង ខដលលោរលពញលោយលសចកាី គឺលសចកាីស្សឡាញ់!”។ លថលរស្ថនិយាយ ចកាីស្សឡាញ់របស់នងែ្ុំ លព្ដពីបាចផាា
ស្សឡាញ់ប៉ុលោណះ
លៅព្គប់សរ ីរាងគ

លទើបោចផាល់កមាលង
ំ ខថមលទៀតថា៖ “ព្ពះលយស៊ូលអើយ!នងែ្ុំដឹង ថាវយព្ពះអងគប៉ុលោណះ។ ផាារបស់នងែ្ុំ គឺ
បនព្ពះសហគមន៍បាន។ លហើយថា

គ្នេនអវីលព្ដពីលសចកាីស្សឡាញ់ ព្គប់អំលពើ ខដលនងែ្ុំព្បព្ពឹតាលោយលសច

ការលលងជាមួយលកេងៗ ជាង១៣០០នក់។ ជាមួយលកេងៗទំងអស់លនះ។ កនុងលនះមាន សហការណ៍ជាមួយនឹងព្កុមការង្វរលផសងៗ

ព្បសិនលបើអស់លសចកាី ស្សឡាញ់ព្គីសាទូត លដើមបីសងគុណ បនលសចកាីស្សឡាញ់១២ “ កាីស្សឡាញ់

និងព្គប់កិចចការដ៏តូចតាច

លកេងៗទំងអស់លនះមកពីភូមិស្សុកលផសងៗ ព្ពះសហគមន៍តាខហន

នឹងឈប់ព្បកាស់ដំណឹងលអ

លហតុលនះនងែ្ុំខសវងរក របស់នងែ្ុំ

ោកយទំងអស់ខដលែ្ុំ

គ្ននចំនួន៥

តាអំ ព្គប់ព្ពះសហគមន៍។ ការបញ្ច ប់បនកមេវធីិ

ិ
ខដលលៅជុំវញព្ពះសហគមន៍
និគម បប៉លិន និងព្ពះសហគមន៍ បាត់- មានភាពសបបយរ ីករាយ

បាត់ដំបង និងលកេងៗមកពីមណឌលោរល៉ូ ព ដំបង។

កនុងលនះកញ្ញា

ផទះអ៊ំផារុ ំ លកេងៗផទះបងស្សីលសសុីល លកេងៗ ព្គប់ព្គងកមេវធីិ
មកពីចំការ

ចំលោម

Summer Camp

និងលកេងមកពីព្ពះសហគមន៍ បានមានព្បស្ថសន៍ថា

តាខហន ផងខដរ។

តុលា

ជាអនក សំលឡង
ទំងមូល លកេងៗ

លោយមាន

អ៊ូអរហូរសបបយពីសំោក់
បនសកមេភាពលលងខលបងកំស្ថនា

“ែ្ុំមានចិតា របស់ព្កុមនិសិសតលអសប៉ញ

ខដលបាន

កមេវធីិ លនះមានលគ្នល សបបយរ ីករាយ លោយបានល ើញលកេងៗ លរៀបចំសព្មាប់ឲ្យពួកលគបានលលង។

និងមរណៈ របស់ព្ពះជាអងគ

ព្ពមទំងលសចកាីដ៏តូចតាចបន
ស្ថកសី និងមិនព្ពមបងហរ្មលទ”។
នងែ្ុំ ព្ពមទំងរកល ើញ នូវមលធោយបាយមួយ និយាយ
ូ
ិ
នងែ្ុំទង
ំ អស់”។
លថលរស្ថ
គឺនងែ្ុំ ជីវតរបស់
យល់ថា៖ លសចកាីស្សឡាញ់សរុបព្គប់ការ លដើមបីលធវើឲ្យបានែ្ុំបានធូរចិតា
ព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជាមាចស់។

លៅលពល សលព្មចចិតានឹងស្សឡាញ់ព្ពះអងគ”។

លនះនងែ្ុំបានបនលឺសំលលងលឡើងថា៖

លៅ យល់ថាផលវដ៏
ូ តូចរបស់នង ជាផលវខដលព្គី
ូ

ឱ លពលខដលជមងឺលធវើឲ្យ លថលរស្ថ លែាយនង សាបរ ិស័ទផងទំងពួងោចលដើរបាន។

ជា

ព្ពះលយស៊ូជាទីស្សឡាញ់របស់នងែ្ុំ នង បានបញ្ញាក់អំពីរលបៀប ខដលនងស្សឡាញ់ លហតុនងលឆលើយ..........(តលៅលលែលព្កាយ)
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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

ីវិតជាេនមរួស
ដំណាម់កាលទីរីររស់រងព្រុស ម៉ាួង រស់ មនងជ
ុ

ព្រះនាងម៉ារ ីទទួលសិរ ីរ ុងររឿងរីព្រះជាមាស់

លោយៈ អាន ឬទ្ជិរដ្ឋ

ព្ពះនងមា៉រ ី ពីលព្ោះលៅកនុងពិធីបុណយលនះ
លយើងនឹងលលើកតលមាើង ព្ពះនងមា៉រ ី លឡើង

ដំោក់កាល់ទប
ី ី ខដលបងព្បុស ម៉ួង

បងព្បុសមានការ

តាំងចិតាយា៉ងលអ កនុងការកាលយជាអនកបួស
មាចស់។

ព្ពះជា

បងព្បុសព្តូវឆលងកាត់២ដំោក់

កាលលទៀង លដើមបីកាលយជាបូជាចរយ។
កាលពីបថងោទិតយ ទី១២ ខែសីហា
ឆ្ន២
ំ ០១២ កនុងឱកាសបុណយ ព្ពះជាមាចស់
ិ
លលើកព្ពះនងមា៉រ ី
លឡើងស្ថានបរមសុែ លលាកអភិបាល បានទទួលស្ថគល់ជាផលវការ
ជាងលគសព្មាប់ជីវតលយើ
ង”។
ូ

កញ្ញា ជីវ ៉ ោយុ២៥ឆ្ន ំ មកពីព្ពះសហគមន៍

និងដំោក់កាលទីបីគឺ:

ការបំលរ ើ សនៈលនះ

កនងបថង
លនះ
ុ

មានការអលញ្ា ើញចូលរួមពី

ព្បុស ម៉ួង រស់។ ការបំលរ ើអស្ថនៈលនះ ជា ោសនៈ លហើយែ្ុំលៅសស់ពីរដំោក់កាល សំោក់មាតា បិតា របស់បងព្បុស និង
ដំោក់កាលទីបី សព្មាប់បងព្បុសកនុងការ លទៀត ខដលនឹងព្តូវកាលយជាបូចរយ”។ បង មានបងបអូនព្គីសាបរ ិស័ទ យា៉ងលព្ចើនកុះករ
ិ
សិកាអំពីជីវតជាអន
កបួស។
ពិធីបំលរ ើ ព្បុសបានមានព្បស្ថសន៍បនាលទៀតថា “កនង
ុ ផងខដរ។ រ ីឯការលធើវពិធីព្បគល់សំភារៈបំលរ ើ
ោសនៈលនះមានអតាន័យថា ការលរៀបចំនូវ ដំោក់កាលទីបីលនះ

ពិតជាសំខ្ន់ ោសនៈលនះគឺ មានលលាកអភិបាល គីលគ

មា៉រ ី

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

សព្មាប់

ព្គីសាបរ ិស័ទខដរថា“កនងលនះ
សូមលយើងរួម ពីលព្ោះែ្ុំគិតថា លនះបថងជាបុណយធំ ខដល
ុ

ពិធីបុណយព្ពះជាមាចស់ លលើកព្ពះ គ្ននជាមួយព្ពះនងមា៉រ ី លដើមបីអធិោាន និង មានបងបអូនព្គីសគបរ ិស័ទជាលព្ចើន បានចូល
នងមា៉រ ី លឡើងស្ថានបរមសុែ បានព្បារពធ ធម៌អងវរសកលចំលោះព្ពះជាមាចស់ ខដល រួម និងលលើកតលមាើង ព្ពះនងមា៉រ ី លហើយ

លមតាាករុោចំលោះលយើងទំង ព្ពះនងមា៉រ ី គឺជាមាតាដ៏លអ ខដលនងែ្ុំ
២០១២លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ អស់គ្នន។ ព្ពះជាមាចស់ ខដលបានសំខដងនូវ លពញចិតាយកគំរូតាម ព្ពះនងមា៉រ ី កនុងការ
ដំបង។ បុណយព្ពះនងមា៉រ ី គឺព្បារពធលឡើង ធម៌លមតាាករុោបនព្ពះហឬទ័យស្សឡាញ់ រស់របស់នងែ្ុំ តាមជលំ នឿ និងតាមរយៈ
កាលពីបថងោទិតយ

ទី១២ខែសីហា

ឆ្ន ំ បង្វហញផលវូ

រស់លៅព្បចំបថងរបស់បងបអនព្គី
សាបរ ិស័ទ។ ថា
ូ

និងមានសិទិធកនុង ព្បុសកនងការសិ
ិ
កាជីវតជាអន
កបួសថា
ុ

“ែ្ុំ ដំបង ទំងអស់ ដំោក់កាលទីមួយគឺបង
ការខចកព្ពះកាយ ដល់បងបអនព្គី
សាបរ ិ- បានបនទបែលន
ូ
ួ លដើមបីទទួលការអប់រ ំ និង ព្បុសព្តូវបាន លលាកអភិបាលទទួលស្ថគល់
ិ
ស័ទ។ ព្កុមព្គួស្ថររបស់បងព្បុសជាពុទធ បនទបែលន
ិ ា ណដ៍វសុ
ិ ទធ ជាអនកខសវងយល់ពីជីវតជាអន
កបួស
និង
លដើមបីឲ្យព្ពះវញ្ញ
ួ
ដំោក់កាលទីបី គឺបងព្បុសទទួលបាននូវ
កនងការ
ុ

រស់ លទជាព្គីសាបរ ិស័ទ លហើយព្តូវបានព្ពះ សលព្មចបានលគ្នលលៅ

គឺបំលរ ើព្ពះសហ- ព្ពះគមពី កនុងការោន និងព្បកាស់ អតាបទ
ិ
ឲ្យទទួលជីវតជាអន
ក គមន៍កងឋានៈជាបូ
នុ
ចរយ”។ លហើយែ្ុំគិតថា ទី១ និងទី២។ លហើយកនុងដំោក់នីៗមួយ

បួសលទៀត។ ស្សបលពលលនះបងព្បុស ម៉ួង លនះជាគលព្មាងការណ៍របស់ព្ពះជាមាចស់

លឡើងស្ថានបរមសុែ។

ែុសពីធមេតា ជាមួយនឹងជំលនឿរបស់នងែ្ុំ

ខដរលលាកបូជាចរយ លធវើពិធីលលើកព្ពះកាយ បងព្បុស រស់ បង្វហញអំពីជំលនឿរបស់បង នីមួយៗលៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់

ជាមាចស់ព្តាស់លៅ

“លៅ

កនងបថង
លនះ ែ្ុំមានចិតាសបបយរ ីករាោស់
ុ
ខដលបានចូលរួមកនុងពិធីបុណយព្ពះ នង

លដើមបីលោយបងបអនព្គី
សាបរ ិស័ទ យកព្ពះ របស់ព្ពះអងគចំលោះលយើង
ូ

ិ
បរ ិស័ទទំងអស់ ប៉ុខនាមានខតបងព្បុស ម៉ួង លដើមបីខណនំដំលណើរជីវតរបស់
ែុ ំ្

បានព្បាប់ពីោរមេណ៍

របស់កញ្ញាដល់រតនៈលយើងខដលថា

សំភារៈលលើោសនៈដូចជាព្ពះកាយ ព្ពះ- សព្មាប់ែុ ំ្
ពីលព្ោះការបំលរ ើោសនៈជាតួ ហវីកាលរដូ ជាអនកលធើវពិធីលនះ ដល់បងព្បុស
លលាហិត លពង កខនសង លជើងោន លៅលពល នទី ខដរលយើងបំលរ ើលោយចិតារបស់លយើង”។ ម៉ួង រស់។ បងព្បុសមានការទទួលដំោក់
ព្ពះលលាហិតព្ពះព្គីសា

ព្ចបវល

ោរមេណ៍របស់នងែ្ុំផាទល់ គឺពិតជាចំខលក

ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បាន ដំោក់កាលទីពីរ គឺ:ការោនអតាបទព្ពះ ខដរបងព្បុសទទួលដំោក់កាលបំលរ ើោព្បារពធពិធីព្បគល់ការបំលរ ើោសនៈ ដល់បង គមពី

លហើយក៏ជាបុណយខដលនំ

លោយលយើងមានលសចកាីសងឃឹម កនុងការរស់
លៅជាព្បចំបថងតាមរយៈព្ពះ
នងមា៉រ ី”។

Photo: An Rittyrath

និងលធវើតាមការព្តាស់លៅរបស់

ស្ថានបរមសុែ

Photo: An Rittyrath

រស់ ទទួលបានគឺដំោក់កាលបំលរ ើោសនៈ
លពលថាវយអភិបូជា។
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បងព្បុសបានចំោយលពលសិកា

អស់

រស់ បានបលញ្ញាញនូវោរមេណ៍ផាទល់ែនថា
លួ
កនងការព្តាស់
លៅែ្ុំ ឲ្យកាលយជាអនកបួស រយះលពល បួនឆ្ន ំ ព្ពមទំងទទួលបាននូវ
ុ
ិ
“លនះជាឆ្នទ
ំ ី៨ ខដលែ្ុំបានលរៀនអំពីជីវតជា
ិ
ិ
កបួស។
ម៉ោងវញលទៀតែ្
ុ ំខតងខតអធិោានលៅព្ពះជា បទពិលស្ថធន៍ ជាលព្ចើនពីជីវតជាអន
ំោក់កាលទីបី មាចស់ លដើមបីជួយខណនំចិតាែុ ំឲ្
អនកបួស កនងលពលលនះជាដ
បងព្បុសមានជំលនឿយា៉ងរ ឹងមាំ
្ យ សលព្មច ដូចលនះ
ុ
ខដរែ្ុំទទួលបាន។ ដំោក់កាលទីមួយ គឺ: បានលគ្នលៅ ពីលព្ោះការអធិោានសំខ្ន់ លោយបានព្បគល់ែនលៅព្ពះជាមា
លួ
ច ស់។

នងមា៉រ ីជាទីពំនឹង លដើមបីជាជំនួយកនុងការ នងមា៉រ ី”។

តាមរយៈព្ពះ ព្ពះនងមា៉រ ី”។

ពិធីបុណយព្ពះនងមា៉រ ី

លលាកអភិបាលបានបនាលទៀត លឡើងស្ថានបរមសុែ

“ព្ពះនងមា៉រ ីជាមាតារបស់ព្ពះលយស៊ូ លរៀងរាល់ឆ្ន ំ

បានព្បារពធលឡើងជា

លហើយកនុងពិធីបុណយលនះក៏

កនងពិ
ុ ធីបុណយលនះក៏ មានកបួនដខងហរលចញពី ខដលមានចិតាធម៌លមតាាករុោ មានជំលនឿ បញ្ច ប់លៅលោយ ភាពសបបយរ ីករាយ និង
ផទះរបស់លលាក វងស ឡាង ជាព្គីសាបរ ិស័ទ នឹងលជឿជាក់លលើព្ពះជាមាចស់។ ព្ពះនងមា៉រ ី រួមជាមួយលសចកាីសុែស្ថនា ខដលជាការ
មានក់

លឆ្ពះលៅខ្ងមុែផទះលលាកអភិបាល ជាគំរូលអដល់បងបអនជាព្គី
សគបរ ិស័ទ លព្ោះ ព្បទនអំណរសបបយ ពីព្ពះជាមាចស់តាម
ូ

គីលគ គឺជាដំោក់ទីមួយ លហើយក៏បនាលឆ្ពះ ព្ពះនងមា៉រ ីរស់លៅជាព្បចំបថង លោយមាន រយៈព្ពះនងមា៉រ ី
ិ
លៅព្ពះវហារតូ
ចជាដំោក់ទីពីរ។ បនទប់ ចិតាសបបរស
ុ

លចះបនទបែលួន

លហើយព្ពះ រូប។

ដល់ព្គីសគបរ ិស័ទព្គប់

សូមបញ្ញាក់ថា

ព្ពះនងមា៉រ ីជា

ឧបការ ីនី ខដលបងបអនព្គី
សាបរ ិស័ទលគ្នរព
ពីបានឈប់លៅដំោក់ទីពីររួចមក ក៏បនា នងមា៉រ ី មិនខដលលលើកតលមាើនែលនឯងលទ។
ូ
ួ
ព្ពមទំងយកព្ពះនង
កបនដខងហ
រ ខដលមានរូបសំោក់ព្ពះនង ដូលចនះលៅលពលបងបអនអធិ
ោាន
សូមបង និងព្បតិបតាិតាម
ួ
ូ

លធើវជាទីពំនឹងពំនក់ កនុងការរស់លៅព្បចំ
ិ
មា៉រ ី លឆ្ពះលៅព្ពះវហារធំ
លដើមបីលធវើពិធីអភិបូ បអនយកព្ពះនងមា៉
រ ីជាគំរូ”។ កនងលនះមាន
ូ
ុ
ជា។
ស្សបលពលកនុងពិធីអភិបូជាលលាក លលាកបូជាចរយ តូលតត ក៏មានព្បស្ថសន៍ បថង។ សព្មាប់ពិធីបុណយព្ពះជាមាចស់លលើក
អភិបាល គីលគ ក៏មានព្បស្ថសន៍ទក់ទង ខដលថា “លយើងជាព្គីសាបរ ិស័ទ ព្តូវមាន ព្ពះនងមា៉រ ី
នឹង ព្ពះនងមា៉រ ី ខដលជាគំរូ ដល់បងបអន
សងឃឹមថា
ូ

លឡើងស្ថានបរមសុែបាន

លយើងនឹងបានលសចកាីសុែពី បញ្ញចប់លៅលវលលមា៉ង ១០:១៥នទីព្ពឹក ។
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Photo: Moy Samet

លោយ: មុយ សាលម៉ត

ើ ររ ើស
ការព្រមួតមីឡារតកាាន់ដូ រព្ជស

ការព្រមួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់េូស លូ

ើ ឯមព្រច ំឆ្ន ំ២០១២
រជង

ការព្បកួតបាល់ទត់ដលណាើមោនរង្វវន់
សីហា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅទីលានបាល់ទត់
ព្ពះសហគមន៍

កាតូលិកបាត់ដំបង។

លគ្នលបំណងបនកមេវធីិ លនះ គឺចង់បង្វហញពី
ផលោព្កក់របស់ព្គ្នប់ខបកចលង្វាម

កមេវធីិ កិចស្ថ
ច វ គមន៍ចលំ ោះលភ្ៀវ ខដលអលញ្ា ើញមកពីព្បលទស ជប៉ុន
កាលពីលាងចបថងទ០
ី ៤ ខែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅព្ពះសហគមន៍
កាតូលិកបាត់ដំបង។
ពួកគ្នត់ ខដលអលញ្ា ើញមកលនះ គឺជាបដគូររបស់ព្ពះសហគមន៍
លយើង លោយកនុងលនះពួកគ្នត់មកពីព្ពះសហគមន៍ លយរល៉ូ សមា៉។

និង

ភាពលរ ើសលអើងចំលោះជនពិការ

លហើយនឹង

លលើកកមពស់សិទធិជនរងលព្គ្នះ

លោយស្ថរ

ព្គ្នប់មីន

លដើមបីឲ្យពួកលគបានចូលរួមលៅ មួយបថង

លហើយក៏បានរកល ើញនូវមាចស់ លហើយលនះក៏ជាកិតាិយស សព្មាប់ព្ពះស-

កនងការសលព្មចចិ
តារបស់ពួកគ្នត់ លៅកនង
ុ
ុ លជើងឯក ព្បចំោនរង្វវន់អូសលូ ២០១២ គឺ ហគមន៍លយើង ខដលបានទទួលលរៀបចំនូវ
សហគមន៍ ខដលគ្នត់រស់លៅ។ ការព្បកួត ព្កុមលមតាាករុោ ទទួលបានចំោត់ថានក់ កមេវធីិ ការព្បកួតោនរង្វវន់ អូសលូ លហើយក៏
លនះក៏មានការចូលរួម

ពីសំោក់លលាក លលែ១ ចំខនកឯព្កុម កងលយាធពលលែមរ ចង់បង្វហញផងខដរថា

អភិបាល គីលគ លភ្ៀវជាតិ និងអនារជាតិ រួម ភូមិនទ ទទួលបានចំោត់ថានក់លលែ២ និង កាតូលិកបាត់ដំបង
ជាមួយព្កុមបាល់ទត់ចំនួន បួនព្កុម ខដល ចំោត់ថានក់លលែ៣
មានព្កុមលមតាាករុោ

(លែតាលសៀមរាប) បរ ិស្ថាន។

ការព្បកួតកីឡាលតកាវន់ដូ

លព្ជើសលរ ើសលជើងឯកលលើកទី២

ព្ពះសហគមន៍

របស់សមាគមន៍លែតាបាត់ដំបង បានលធវើលឡើងកាលពីបថងទី១៨-១៩

ចូលរួមលុបបំបាត់

ខែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១២។ កនងលនះក៏
មានកលឹបចំនួន ១៥កលឹប ខដលបាន
ុ
ចូលរួមលធវើការព្បកួត ខដលមកពីបោ
ា លសមាគមន៍ែុសៗគ្ននដូច

គឺព្កុមមាចស់ផទះ ព្គ្នប់មីន ជាពិលសស គឺព្គ្នប់ខបកចលង្វាម។
ោន ដូលចនះសូមបងបអនគួ
ូ រយល់ដឹង

អំពីបញ្ញហ

ិ
ជា កលឹបបឹងព្តខបក បឹងព្តខបក២ ព្រីមសព័ត វទោស្ថ
ា នជាតិអប់រ ំ

(ភូមិភាគព្បាំ រង្វវន់ អូសលូ បានលធើវលឡើងរួចមាងលហើយកាល ព្គ្នប់ខបកព្បលភទលនះ
ពីលព្ោះវពិតជា
លែតាបាត់ដំបង) អងគការ សុីមាក
៉ ់ (លែតា ពីឆ្ន២
ំ ០១១ លហើយលនះក៏ជាលលើកទីពីរ កនុង ឃាតករដ៏ស្ថហាវ ខដលបានបនសល់ទុកនូវ
ំ ង) និងព្កុមបរ ិស្ថាន របស់ព្ពះ- លនះព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង ជនរងលព្គ្នះជាលព្ចើន
បាត់ដប
ិ ភព
លៅលលើជុំវញពិ

ិ
ឥព្នីាមានជ័យ ខដល កូនខែេរអងគរ អូឡាំពិត ស្ថកលវទោល័
យ

សូមបញ្ញាក់ផងខដរថា

កងលយាធាពលលែមរភូមិនទ
Photo: An RittyRath
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អូសលូ ខដលលរៀបចំលឡើងកាលពីបថងទី០៥ ខែ

សហគមន៍

កាតូលិកបាត់ដំបង ជាមាចស់ បានលធើវជាមាចស់ផទះ

ង ក៏មាន
សព្មាប់ការលរៀបចំឲ្យ លលាក សមបីខតព្បលទសកមពជាលយើ
ុ

ផទះ។ កនុងលនះខដរការព្បកួតមានរយៈលពល មានការព្បកួតលនះលឡើង កនងឆ្
ំ ០១២។ ជនរងលព្គ្នះលោយស្ថរវជាលព្ចើនផងខដរ។
ុ ន២
Photo: An Rittyrath

បាត់ដំបង(UBB) រូវ ី ពនលខឺ ែេរអងគរ កាតូលិកបាត់ដំបង(រាជសី) វុ-៉
នកាវង លសាចឥន្រនទី និងកលឹបលបា៉យខប៉ត។ ការព្បកួតលធើវលឡើងលៅ
ិ
ិ ា ស្ថរ គឺវញ្ញ
ិ ា ស្ថរទី១
ស្ថកលវទោល័
យ រូវ។ី ការព្បកួតមាន ២វញ្ញ
ិ ា ស្ថរទី២ ខផនកព្បយុទធ(វ៉យ)
ខផនកលមគុណ(កតាា) និងវញ្ញ

ប៉ុខនា

សព្មាប់់ខផនកនីមួយៗ លធវើការព្បកួតែុសៗគ្នន កនុងលនះការព្បកួតបថង
លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់- ទីមូយជាការព្បកួតខផនកលមគុណ
និងបថងទីពីរជាការព្បកួតខផនក
ដំបង មានព្កុមចំលរៀង និងសិសសនិសិសតមក ព្បយុទធ លោយគិតតាមោយុ និងគីឡរបស់
កីឡាករ។ បថងទីពីរជាបថង
ូ
ពីព្បលទសកូលរ ៉មកសំខដង ចលព្មៀង លោយបង បិទវគគ លហើយលៅបថងលនះខដរ ក៏មានការចូលរួមពីសំោក់ លលាក

លៅព្ពះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបងមានកមេវធីិ ហវឹកហាត់របាំ
ព្បបពណី ខដលបានចប់កាលពីលផាម
ើ បថងទី ១៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ
២០១២ លៅលលើោគ្នរសិលបៈព្ពះសហគមន៍

កាតូលិកបាត់-

ដំបង។ កមេវធីិ លនះមានលគ្នលបំណងចង់ជួយដល់ព្ពះសហគមន៍
មាន ព្កុមរបាំ និងលោយមានសកមេភាព ខផនកវបបធម៌ ព្ពមទំង
លដើមបីលោយពួកលគលចញលៅរាំលៅតាម ព្ពះសហគមន៍ និងតាម
កមេវធីិ លផសងៗ ខដលព្ពះសហគមន៍មាន។

បអូនព្គីសាបរ ិស័ទ

និងលកេងៗជាលព្ចើននក់ លលាកស្សី និងឯកឧតាម ជាគណៈធិបតី និងគណៈព្បតិភូ លែមរៈ

ស្ថាប់។ ព្កុមចំលរៀងលនះមានល្េះថា ព្កុម សហព័នធកីឡាលតកាវន់ដូរបស់កមពុជា

ខដលបានអលញ្ា ើញកនុងការ

Music for one ចលព្មៀងសំរាប់ពិភពលលាក ចូលរួមផាល់លមោយផាទល់ដល់កីឡាករ ខដលទទួលជ័យជំលនះផង
ខតមួយ ពួកលគមកព្ពះសហគមន៍ បាត់ដំបង ខដរ។

លហើយលនះក៏ជាឆ្នទ
ំ ីពីរ

សព្មាប់ការព្បកួតកីឡាលតកាវន់ដូ

លនះកនុងលគ្នលបំណង់បង្វហញនូវចលព្មៀង និង របស់សមាគមន៍លែតាបាត់ដំបង

ខដលលលើកទីមួយលនះបានលធវើ

ទឹកដមសលមលង ព្ពមទំងអតានយ
័ បនសំលមលង លឡើងលៅព្ពះវហារ
ិ
កាតូលិកបាត់ដំបង។ សូមបញ្ញាក់ថា សព្មាប់
កនុងការលព្ចៀងលោយពីលរាះ។ កនុងលនះមានការ កលឹបកាតូលិកបាត់ដំបង
បានទទូលជ័យជំលនះលោយយកបាន
សំខដង រយះលពល២លមា៉ងខតប៉ុលោណះ។
លមោយមាស៣ ព្បាក់១ និង សំរ ឹទធ៤ សរុបលមោយទំងអស់មាន
ិ ា ស្ថរ ព្បយុទធ និងលមគុណ។ លោយ:មុយ សាលម៉ត
៨លមោយ លៅលលើវញ្ញ

