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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

គអម៉ានូល្អល
សំ លេងពីព្ពះសហគមន៍កាតូេិក

•ថ្ងទ
ា ី០៩-១៣ ត្ុល្ង: ពិធី

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

គមន៍ ល្ពក

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍
់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

បូវ ខធើខវ

ូ ្ត្ខវន ខៅ្ពះ

កាតូលក
ិ

ហ-

ំ
ំ ឹក
ណ
ង រល
ន
ើ ងកុ ងខោលប

Our Family

ំ
វញ្ញ
ខ អ
ធ ក
ន លដលបានសាាប់ កុ ងរយះខពល្បា
ន
ិ ា ណកន

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

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ ង
រ័រ៌មនព្បច ំល្ែ ភូម្ិភាគ បារ់ដប

ថ្ងា លដលមានខល្ងកឪពុក

ៀមរាប

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

ការណ៍ និងបូ នជា្គ
អ
ី

បង្

ី

ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

គណៈកមាា-

•ថ្ងទ
-ី
ា ី១៤ ត្ុល្ង: ពិធប
អ
ី ុ ណយភុ ្ ំ លដលមានបងបូ ន្គ
គមន៍ ខ

ការយាល
ិ
័យផ្សព្ែផ្ាយព្័តមា
៌ ន

ំ
បណ
ងវ៉យត្ថ្មកា
ា រងារ ខៅ្ពះ

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

•បំលលងចំខរៀងពី កាល
•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ
ំ ង
ទំនាក់ទន

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

។

មរាប។

•ថ្ងទ
ា ី០៩-១៣ ត្ុល្ង: ខៅ្ពះ
មានពីធី

មាតកា
ិ

ហ-

ៀមរាប។

ំ ៉
•ថ្ងទ
ា ី២៣ ត្ុល្ង: ការ្បជុបា

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

លលែ ៤៤

សិក្ខាសាលាព្រះគម្ពីរជាម្ូលដ្ឋាន

ប
ដ រ ិ ័ ទលដលបានចូលរួម។

ប
ដ រ ិ ័ ទ ចូលរួមយ៉ងខ្ចនក
ុ ះករ ខៅ្ពះ
ើ

ព្បចំខែ តុលា ឆ្នំ ២០១២

ទ ៉ ល កុ ងខោលន
ូ រា
ហគមន៍ ខ

ៀ-

ំ ង់ធ ំ
ហគមន៍ កព

ំ ។
ូ ្ត្ខវន និងកាន់ខវនរយះខពល្បាថ្ង
ា

ល្លែងក្ំសានត
សូមស្សែងរកចំនច
ុ ស្ែរខុសគ្នាចំនន
ួ ៩ចំនច
ុ



រិធីគោររព្រះបរម្សរ និងព្រះវិញ្ញ
ា ក្ានធ ព្រះម្ហាវិរក្សព្រ ទំរ័រ ២



ក្ខរព្បក្ួរក្ីឡាគរក្ខាន់ដូ គព្រើសគរ ើសគរើងឯក្ ទំរ័រ ៦



អបអរសារទររិធីបុណ្យភ្ុំ ទំរ័រ ៤-៥

ទំរ័រ ៣
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រិធីគោររព្រះបរម្សរ និងព្រះវិញ្ញ
ា ណ្ក្ានធ

សនតី គេគរសា គៅព្ក្ុង លីសយ
ីុ ឺ

ព្រះម្ហាវិរក្សព្រ ព្រះក្រ ុណា ព្រះបាទនគោរតម្ សីហនុ

Photo: An Rittyrath

នូវជីវៈព្បវតតិសលងខប

របស់ព្ពះករុណា

ព្ពះបាទនលរាតតម សីហនុ ព្ពះមហាកសព្ត

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានោគល់ សនតី លថលរ

ថ្នព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា ព្ពះអងគព្បសូត

ោ លៅព្កុង លីសុីយឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនត

លៅថ្ថងអង្វគរ ១១លកើត ខែកកតិក ឆ្នច
ំ ចតាាស័ក ព.ស២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ថងទី៣១ ខែ
តុលា ឆ្ន១
ំ ៩២២ លៅរាជធ្លនីភនំលពញ។ ពី
ឆ្ន១
ំ ៩៣០
សិកោលៅ
Baudoin

ដល់១៩៥០ព្ពះអងគបានចូល
ោលាបឋមសិកោ

កនុងរយះលពលព្បាំពីរថ្ថងថ្នការកាន់
ទុកខ ព្គប់ព្បជារាស្រសដទទ
ូ ង
ំ ព្បលទសមានការ
លកើតទុកខជាខ្លង
ំ នឹងមានចិតយ
ត ៉ងលព្កៀមព្កំ
និងអាលលាះអាល័យជាប៉ុនលពក

ចំល ះ

ិ
ព្ពះមហាវរកសព្ត

ព្ពះវររាជបិតាឯករាជយ

បូរណភាពទឹកដី

និងឯកភាពជាតិខ ែែរ

ខដលព្ទង់បានលោយព្ពះទីវងគតល់ ៅ។

ិ
ធំលធងចំល ះព្ពះមហាវរកសព្ត

Francois

អាននូវព្បវតតិ របស់សនតី លថលរោ បនតលទៀត។
លតើ លថលរោ បានសរលសរអាីែលះ ខដលបញ្ញជក់ថា
ជាលសចកដីស្សឡាញ់?លតើ

លថលរោ

និយយ កយោមញ្ាយ៉ងដូចលមតចខដរ

បាន
លៅ

កនុងអតថបទលនះ? ដូចលនះ សូមអានកនងអតថ
បទ
ុ
ខ្ងលព្កាម លនះទំងអស់ោន។

ិ
និងវទយល័
យព្ពះសុីសុវតថិ រាជិ
វទយល័
យបារាណោសឡូ

ធ្លនីភនំលពញ

លោយៈមុយ សាលម៉ត

ព្ពះបាទ នបា (ycee

លហតុ ងលឆលើយតប

លៅបងស្សីមារ៉ ីថា៖

) លៅថ្ព្ព

លហតុដូចលមតចបានជាបងស្សី សួរ ងែ្ុំថា

ព្ពះនលរាតតម សីហនុ។ លៅកនុងល ះក៏មាន នគរ(លវៀតណាមខ្ងតបូង)។ ព្ពះអងគបាន
ការចូលរួមពីតំណាង
មនទីរធមែការណ៍ ព្គងរាជយសមបតិតលៅថ្ថងទី២៨ ខែតុលា ឆ្ន ំ

លតើបងអាចស្សឡាញ់ព្ពះជាមាចស់ដ៏សបបុ-

សមាគមន៍ព្គីសតោទន

បានយល់លសចកតី ខដល ងែ្ុំធ្លលប់សរលសរ

chasseloup Laubat

ព្ពះសហគមន៍ ១៩៥១។

កាតូលិកបាត់ដំបង ព្ពមទំងអងគការ

ប ទ ប់ពីព្បលទសកមពុជាបាន

ទទួលឯករាជយពីព្បលទសបារាំង

ព្បមាណជា ៥០០ ក់។ កនងល
ះលលាក បានោក់រាជយថាាយព្ពះបិតា
ុ
លទព បញ្ញា ជាព្គូគង្វាលខ្ងោស ព្គី- ខែមិ
សតោទន

ព្ពះអងគ

លៅថ្ថងទី០២

ឆ្ន១
ំ ៩៥៥។ ប ទ ប់មកលទៀតព្ពះ

ក៏បានព្បកាសលហតុអំពីពិធីព្ពះ អងគបានលឡើងព្គងរាជយលលើកទី២ លៅថ្ថងទី

កាលពីថ្ថងទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្ន ំ បរមសព ខដលថា “លនះជាថ្ថងចុងលព្កាយ ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្ន១
ំ ៩៩៣ លហើយព្ទង់ក៏ោក់

សដូច ងែ្ុំបានខដរឬលទ? ព្បសិនលបើបង
ល ះបងក៏ជាលសចកតីស្សឡាញ់ និងភាពដ៏
តូចតាច

និងភាពែាះខ្តរបស់ ងែ្ុំ។

មយ៉ងលទៀត

គឺ ងែ្ុំមានលសចកតីសងឃឹម

យ៉ងមាំលៅលលើធម៌លមតាតករុណា របស់ព្ពះ បញ្ញជក់បានយ៉ងចាស់ អំពីអតតន័យដ៏ទូលំ ព្ពះហឬទ័យព្ពះលយស៊ូ
អងគជានិចច។ លសចកតីលនះ ជាកំណប់ខតមួយ ទូលាយថ្នផលវដ៏
ូ តួចតាចរបស់ ងែ្ុំ

២០១២ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង ថ្នការកាន់ទុកខ ខដលមានរយះលពលព្បាំពីរ រាជយវញលៅថ្ថង
ិ
ទី០៧ ខែតុលា ឆ្ន២
ំ ០០៥។

គត់របស់ ងែ្ុំ។ លហតុអាីបានកំណប់លនះ សំបុព្តចុងលព្កាយ

បានចូលរួមលធាើការលោរពព្ពះសព និងព្ពះ ថ្ថង

មិនអាចលៅជាកំណប់

ិ ា ណកខនធ
វញ្ញ

ិ
ព្ពះមហាវរកសព្ត

លហើយកនុងថ្ថងលនះជាថ្ថងពរលពញលោយ លព្កាយពីការោក់រាជយ ព្ពះអងគព្តូវបានលគ

លៅព្ពះ លសចកតីទុកខ
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លោយព្ពះបាទព្ពះនលរាតតម ថាាយព្ពះកិតតិត មថា ព្ពះមហាវរកសព្ត។
ិ

ិ
វហារ

ខដរ?

និងរួមរស់យ៉ង

កនង
ុ សនិតោនលជាមួយព្ពះអងគ”។

ខដល ងបានលផ្ើរជូន មិតតអនកអាន

ព្បសិនលបើ

មិនទន់យល់ចាស់លៅ

របស់បងឯងបាន បងស្សី លលអូនី លៅលពលបងស្សីចកលចញ លឡើយអំពីការលដើរតាមផលវដ៏
ូ តូចោមញ្ាលនះ

សូមលអាយបងឯងយល់ចាស់អំពី ពីអារាមមដងលទៀត៖ “សុភមងគលខតមួយគត់ ចូរលមើល កយរបស់ លថលរោ លនះ “ព្ពះ
គឺលពលលយើង លៅលលើខផនដីលនះគឺ

លយើងែំព្បឹងជានិចច លយស៊ូ

មិនសូមលអាយ ងែ្ុំព្បព្ពឹតតអំលពើ

លសចកតីលមតាតករុណាថ្នព្ពះព្គីសត សីហនុ បានចូលយងទីវងគត់លៅថ្ថងទ១
ី ៥ លៅកនងពិ
ថ្នព្ពះរាជពិធី
ុ ធីចុងលព្កាយ
លែតតបាត់ដំបង។ ពិធីលោរពព្ពះបរមសព ខែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១២ លវលាលមា៉ង០១:២០ លោរពព្ពះបរមសព និងលោរពព្ពះវញ្ញ
ិ ា កខនធ

ការស្សឡាញ់ព្ពះលយស៊ូ។

ិ ា ណកខនធ របស់ព្ពះមហាវរកសព្ត
ិ
និងព្ពះវញ្ញ

ព្ពមទំង

និងអរព្ពះគុណព្ពះអងគ”។ “លសលយើងោែនគុណសមបតតិ... គឺលៅលពលល ះ ព្បទនលអាយលយើងជាចំខណកដ៏លអព្បលសើ។ ែលនឯង
ួ

បានយកកំរងផ្កាមក

ព្ពះហឬទ័យស្សលាញ់ របស់ព្ពះអងគអាច សូមលអាយបងស្សីរវល់ អំពីលសចកតីខតមួយ ចកតីស្សលាញ់ គឺផតល់អាីៗទំងអស់ ព្ពម

កនុងល ះលលាក ថាាយ និងសែឹងោែធចំល ះព្ពះភក្រកតឆ្យ

ិ នឯងខថមលទៀតផង”។
លៅ
ជំរះ និងខព្បចិតតលយើងបាន(...)។ លព្ៅពីការ គត់ ខដលចំបាច់គឺបងអាចបំលពញកិចចការ ទំងផតល់ជីវតែល
ួ

បានព្បារពធលឡើងកនុងលោលបំណង
បង្វាញជាតិោស ខតមួយ

ទីយប់

លៅមនទីរលពទយទីព្កុងលប៉កាង
ំ ព្គប់ោស និកាយទំងអស់

គឺចង់ ព្បលទសចិន”។ ប ទ ប់ពីការព្បកាសលហតុ ោថប័នអងគការ

ព្ពះមហា- ពិធីព្ពះបរមសពរួចមក

កសព្តខតមួយ និងជាព្បជារាស្រសតថ្នជនជាតិ គឹម ោរា៉វុធ និងអនក ង គយ កាញ្ជ

លកខណ៍

លោយទឹកចិតតយ៉ងលព្កៀមព្កំ

ខែែរខតមួយលដើមបីរួបរួមោន នូវការដឹងគុណដ៏ ជាព្គូគង្វាលោស ព្គីសតោទន បានអាន ចំល ះការលោយទីវងគត់របស់ព្ពះអងគ។

លែោយ លពលលយើងោែនចង់បានអាី លពល លដើមបីយល់ថាចំខណក

ខដលព្ពះលយស៊ូ អោចរយលទ គឺព្ពះអងគសូមឲ្យ ងែ្ុំលះបង់

ំ ៨៩៦ លថលរោ
ទុកចិតតនឹងព្ពះអងតោែនអាី ខដលអាចលធាើឲ្យ ព្បចំថ្ថងរបស់បងកនុងលលាកីយ៍លនះ លោយ ថ្ថងព្ពហសបតពិសិដឋ ឆ្ន១
លយើងមានលសចកតីស្សឡាញ់លទ។ លថលរោ មានលោលបំណងខតមួយគត់

គឺចង់ោប់ ឈឺ លហើយយប់ហនឹង…... (តលលែលព្កាយ)

6

ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

សិក្ខាសាលាព្រះគម្ពីរជាម្ូលដ្ឋាន

ក្ខរព្បក្ួរក្ីឡាគរក្ខាន់ដូ គព្រើសគរ ើសគរើងឯក្
លោយៈ មុយ សាលម៉ត

បទពិលោធន៍មួយ កនងការផដ
ល់ដល់បងបអន
ុ
ូ
ខដលបានជព្មុចទឹកលហើយ ជាពិលសសដល់
បងបអន
ូ ខដលជាពនលកថែី ដូចជាលគទទួល

Photo: Moy Samet

ព្គប់កីឡាទំងអស់លៅលលើពិភពលលាក
ខតងខតមានការព្បកួតព្បខជង និងចង់បាន
នូវកិតតិយស ជូនជាតិមាតុភូមិ។ លៅកនង
ុ
ល ះកីឡាលតកាាន់ដូ ក៏មិនលមើលរ ំលង់បាន

បានឱកាសមួយលទៀត បានយល់ោគល់អំពី
ព្ពះគមពីរ និងព្ពះបនទូលលៅលពល ខដលលគ
បានអានផ្កទល់ែន”។
លួ
លលាកបានបនដលទៀត
ថា “លនះក៏ជាមលធយបាយមួយ ប ទ ប់ពីការ

ខដរ ពីលព្ ះកីឡាព្បលភទលនះមានការចប់

មជឍោឋន មិនគិតថាជាជាតិអលាី ះលទ។
ការព្បកួតកីឡាលតកាាន់ដូ លព្ជើលរ ើស

០១-០៧

ិ ា ោរកនុងខផនកព្បយុទធ
រ ី ព្ពមទំងខផនកព្បយុទធបុរសជាព្កុម និង កីឡាករព្បកួតកនុងវញ្ញ

ខែ ខផនកព្បយុទធ

ឯកាតជនបុរស។

កនុងល ះ ជាព្កុមរួមមាន កីឡាករ ចិព្ត ល ៉ កីឡាករ

មាន លិទធផលកលឹប កាតូលិកបាត់ដំបង ដលណើដម បានចំណាប់ថានក់លលែ៣

ព្ពមទំងកីឡា

លោលបំណង លដើមបីខសាងរកកីឡាករ កីឡា បានលមោយចំនួន ៥លព្គឿង ព្បាក់១ នឹង ករ ឌួង វុទធី ព្បកួតកនុងទំនង់ធងន់ទទួលបាន
ការ ិនី

ខដលមានលទពលកាសលយ

ជាមួយ

នឹងសមតថភាព

ផគបផសំ
សំរ ិទធ៤។ កីឡាករ កីឡាការ ិនី ខដលបាន ចំណាប់ថានក់លលែ៣ ផងខដរ។ ការព្បកួត
ួ
ព្ពមទំង ជាប់ចំណាប់ថានក់រួមមាន កីឡាការ ិនី លឹម កីឡាលតកាាន់ដូទង
ំ ពីរព្កបែណឌ័បានបញ្ច ប់

ិ ា ោរខ្ងខផនកលម លោយទទួលភាពលជាគជ័យ និងមានការោំ
បលចចកលទសលអៗ កនងការ
ព
ំ ួកលគចូលរួម គឹមលហង ព្បកួតកនុងវញ្ញ
ុ
កនងព្កុ
មជំលរ ើសជាតិ។ ព្ពឹតតិការណ៍ដ៏ធំលនះ គុណ ទទួលបានចំណាប់ថានក់លលែ២ និង ព្ទពីសំណាក់បងបអនជាតិ
និងអនដរជាតិ។
ុ
ូ
មានកលឹបចូលរួមព្បកួត ៣៧កលឹប ខដលមាន

ថ្នសិកាខោលាលនះ កញ្ញា រួម ខ្ន់ោ
លកាង បានមានចំណាប់អារមែណ៍ និងមាន

លោយៈមុយ សាលម៉ត

ចំខនកភូមិភាគបាត់ដំបង ក៏បានលរៀបចំ នូវ ព្បោសន៍ខដលថា

ំ
កាលពីថ្ថងទី ២៩-៣១ ខែ តុលា សិកាខោលាលឡើងខដរ លោយមានការចូល អារមែណ៍ជាខ្លង

ងែ្ុំផ្កទល់ លហើយក៏ជាលលើកទីមួយផងខដរ
លៅកនុងរយះលពលបីថ្ថង
បាត់ដំបង មានសិកាខោលា ខដលសដីអំពី តាខហន សនឹង ទំពូង ខ្នចរមាស និគម សព្មាប់ ងែ្ុំ។
ែ្ុំបានទទួលនូវបទពិលោធន៍យ៉ង
លឡើងកនុងលោលបំណងពីរ កនងល
ះលោល តាអ៊ុំ តំបន់កំពង់ធំ និងព្ពះសហគមន៍ កា- លព្ចើនដូចជា ការខសាងយល់ពីព្ពះគមពីរ ការ
ុ
និងការខចករ ំខលកនូវបទ
បំណងទី១ គឺចង់និយយអំពីការបង្វាញ តូលិកបាត់ដំបង ជាមាចស់ផទះ លោយមាន ោតប់ព្ពះបនទល
ូ
ព្ពះគមពីរជាមូលោឋន។ សិកាខោលាលនះលធាើ ោាយសុីសុផុន

លបា៉យខបត

លសៀមរាប លនះ

ិ ន
លអាយល ើញ នូវជំលនឿដ៏រ ឹងមាំ និងបលងាន
ើ អនកចូលរួម ៩៨ ក់។ កនុងល ះក៏មានការ ពិលោធន៍ចំលណះដឹងលផសងៗ អំពីជិវតែល
ួ
បទពិលោធន៍ជាមួយព្ពះបនទល
ខដលក- ចូលរួមពីសំណាក់លលាកអភិបាល អាន់តូនី ឯង និងព្ពះគមពីរ”។ ស្សបលពលល ះខដល
ូ
ោងព្ពះសហគមន៍ និងយកចិតតទុកោក់ ខដលជាអភិបាលព្គប់ព្គង ភូមិភាគកំពង់- លលាក វាស

លហើយការព្បកួតមានពីរព្បលភទ គឺលតកាាន់ដូ

ោតប់ព្ពះបនទល
ូ

និង ITF ចំខនកឯកលឹប កាតូលិក របស់

ព្ពះហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង ព្បកួត
កនងព្កបែណ
ឌ័ WTF ។ សរុបទំងកីឡាករ
ុ
កីឡាការ ិនី ខដលបានោក់ កយព្បកួតលៅ
កនងឆ្
ុ ន លំ នះមានចំនួន

៧៣៩ ក់។

សព្មាប់កលឹប កាតូលិកបាត់ដំបង មានកីឡាករ កីឡាការ ិនី ចូលរួមលធាើការព្បកួត
ចំនួន

៧ ក់

ខដលព្បកួតទំនង់ែុសោន

និងខផនកែុសោន រួមមានខផនកលមគុណបុរស

“ែ្ុំមានការចប់
ចំល ះការចូលរួមរបស់

ឆ្ន ំ ២០១២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិក រួមពីព្ពះសហគមន៍ដូចជា ព្ពះសហគមន៍

ព្កបែណឌ័លផសងោនដូចជា WTF និង ITF ។
WTF

លៅកនុងកមែវធីិ

អាយុ ១៨ឆ្ន ំ មកពីមណឌល ដុនបូសថ្ព្ជ
ាូ

តុលា ឆ្នំ ២០១២ លៅរាជធ្លនីភនំលពញ។ លព្កាមការដឹក រំ បស់លលាកព្គូ ឌួង វុទធី ជា វ ិ រ ិទធធ្ល នឹងកីឡាករ មុយ ោលម៉ត ទទួល
ការព្បកួតរបស់ព្កសួងអប់រ ំលនះ

ចំលណះដឹងបខនថមលទៀត”។

២០១២

របស់ព្កសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា បាន
លធាើការព្បកួតកាលពីថ្ថងទី

លរៀនអប់រ ំជំលនឿ កនុងរយះលពលយូររបស់ពួក
លគ លោយមានព្ពះគមពីរជាអនកផដល់ នូវ
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អារមែណ៍យ៉ងលព្ចើនពីសំណាក់បងបអូនព្គប់

លជើងឯកទូទង
ំ ព្បលទសព្បចំឆ្ន ំ
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គមពីរ

អាយុ ២២ឆ្ន ំ មកពីព្ពះ

លោយយកការអានព្ពះ ចម លលាកឪពុក បងព្បុស បងស្សី និង សហគមន៍ លសៀមរាប បានព្បាប់ដល់រតនៈ

ិ
លដើមបីខសាងយល់ពីជីវតរបស់
ែលួន។ អនកសព្មបសព្មួល

ចំខណកលោលបំណងទី២

កនុងសិកាខោលាជា លយើងខដលថា

“សព្មាប់ែុ ំផ្ក
្ ទ ល់

ចំល ះ

គឺចង់លអាយ លព្ចើនរូបលទៀតផងខដរ។ លលាក កាន ប៊ុយ សិកាខោលាលនះ ពិតជាមានោរៈសំខ្ន់

ពនលកថែី ខដលទទួលជំហាន និងជព្មុចទឹក ខដលជាអនកសព្មួបសព្មួល លៅកនុងកមែវធីិ ណាស់សព្មាប់លយើង ខដលជាព្គីសដបរ ិស័ទ
រួច មានឱកាសបានចូលរួម ខសាងយល់ លនះបានព្បោសន៍ខដលថា
“សព្មាប់ លហើយកមែវធីិ លនះ បានផដល់ចំលណះដឹងជា
និងបលងាន
ើ ព្បលទសកមពុជា នឹងគណៈកមាែការណ៍អនដរ លព្ចើនដល់រូបែ្ុំលទៀតផង”។ ចុងបញ្ច ប់ថ្ន
បទពិលោធន៍ សព្មាប់ការយល់ដឹងលអាយ ភូមិភាគ
ព្ពមទំងសមាគមន៍ព្ពះគមពីរ សិកាខោលាព្ពះគមពីរ ក៏មានការចូលរួមពី
ពីោរៈព្បលយជន៍ថ្នព្ពះគមពីរ

កាន់ខតចាស់អំពីព្ពះគមពីរ។ សព្មាប់សិកាខ បានលរៀបចំ លអាយមានសិកាខោលាទំងបី សំណាក់លលាកអភិបាល គីលគ លៅកនងពិ
ុ ធី
ោលាលនះ បានលរៀបចំរួចមកលហើយ ខដល ភូមិភាគលនះលឡើង
គឺមានលោលបំណង អភិបូជា កនុងការខចកព្ពះគមពីរ និងសញ្ញា
មានភូមិភាគកំពង់ចម នឹងភូមិភាគភនំលពញ ផដល់ឱកាសមួយ នឹងលមលរៀនមួយ លដើមបីជា ប័ព្តដល់អនក ខដលបានចូលរួមផងខដរ។
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អបអរសាទររិធីបុណ្យភ្ំុ

Photo: An RittyRath

លោយ:មុយ សាលម៉ត

ក្ខរព្បគល់សញ្ញ
ា ប័ព្រដល់សស
ិ សរន្រនតី
សម្័យបញ្ច ប់ក្ខរសិក្ាវគគ២

ប ទ ប់ពីការកាន់លវនអស់រយះលពល

របស់បងបអនព្គី
សតបរ ិស័ទរួចមក
ូ

ពិធីបុណយភជំក
ុ ៏ចូលមកដល់កាលពីថ្ថងទី១៥
ខែតុលា

ឆ្ន២
ំ ០១២

លៅលវលាលមា៉ង១០

ទីព្ពឹកលៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។

ពិធីបុណយលនះលធាើលឡើងជាលរៀង

Photo: An Rittyrath

Photo: An RittyRath

១៤ថ្ថង

រាល់ឆ្ន ំ និងមានជំលនឿ តាំងពីចស់ៗមក
កាលពីថ្ថងទី ២៣-២៥ ខែ តុលា ឆ្ន ំ ២០១២ មានការព្បជុំ បា៉សទូ
រា៉លលលើកទី ១៣ របស់ព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។

លមល៉ះ។

ការព្បជុំលនះលធាលើ ឡើងកនុងលោលបំណង ចង់លអាយអនកដឹក ព្ំ ពះ

ការអធិោឋន

សហគមន៍ នីមួយៗអនុវតតន៍ នូវខផនការយុទោ
ធ ស្រសដ ។
លហើយលោលបំណងមួយលទៀត គឺចង់ពព្ងឹងជំលនឿអនកដឹក ំ រ ឺព្គីសដ
បរ ិស័ទ លអាយកាន់ជំលនឿកាន់ខ តរ ឹងមាំ លដើមបីបលព្មើព្ពះសហគមន៍។

ពិធីបុណយភជំលុ ធាើលឡើងកនុងលោល

បំណង លដើមបីថាាយអភិបូជារួមជាមួយនឹង
ជួនចំល ះសនតបុគគលទំង

ឡាយ ខដលបានខចកឋានលៅ។ កនុងពិធី
បុណយលនះ មានការចូលរួមពីលលាកបូជា លដើមបីយកមកលអាយលលាកបូជាចរយ លធាើពិធី ក៏មានអតថន័យថា លយើងមានសហភាពរវាង

ព្បគុំតក្រនដីរបស់សិសស PMP ខដលបញ្ច ប់ការសិកោខផនកតក្រនដីសម័យ

ចរយ តូលតត នឹងបងបអនជាព្គី
សតបរ ិស័ទ ព្បសិទធិពរលៅកនុងលពលអភិបូជា។ កនុងល ះ ជនដ៏វសុ
ិ ទធទង
ំ ឡាយមានសហភាពលហើយ
ូ
យ៉ងលព្ចើន ខដលបងបអនែល
គឺជាសហភាពរវាងជន
ូ ះមកពីទីឆ្ងយ ប ទ ប់ពីលលាកបូជាចរយ តូលតត បានថាាយ សហភាពលនះ

វគគ២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ លោលបំណងថ្ន

លទៀតផងកនុងការមកចូលរួម នឹងោច់ញ្ញាតិ អភិបូជារួចមក

សមតថភាពរបស់ែន
លួ និងលទពលកាសលយ ខដលសិសសទំងអស់បាន

លលាកបូជាចរយក៏មាន ខដលោលប់លៅលហើយ

លៅកនងឱកាសថ្នពិ
ធីអភិបូជា សព្មាប់អប ព្បោសន៍ទក់ទងនឹងពិធីបុណយភជំុ
ុ

លហើយនឹងអនកខដល

ខដល កំពុងរស់លៅនឹងមានជំលនឿ លៅលលើព្ពះជា

អរោទរថ្នពិធីបុណយភជំុ។ ស្សបលពលបង ថា “សព្មាប់លយើងជាព្គីសតបរ ិស័ទបុណយភជំុ មាចស់ទង
ំ បងបអនទំ
ងអស់ ខដលជាមនុសស
ូ

Photo: Moy Samet

កាលពីលាងចថ្ថងទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្ន ំ ២០១២ មានកមែវធីិ

បអនព្គី
សតបរ ិស័ទបានមកចូលរួម ថ្នពិធីអភិ គឺជាបុណយរបស់លយើងលៅកនុង ោស ព្គី សុចរ ិត”។
ូ
បូជាថ្នបុណយភជំលុ នះ

លពលចុងបញ្ច ប់ថ្នពីធីបុណយ

ពួកោត់បានយកនំ សតលហើយក៏ជាបុណយ

កមែវធីិ លនះ

គឺលធាើលឡើងលដើមបីលអាយសិសសទំងអស់

សិកោរយះលពលយូរ

បានបលញ្ជ ញ

កនងការយកមកបង្វ
ា ញដល់ទសសនិកជន
ុ

ខដលបានអលញ្ជ ើញចូលរួមលៅកនុងកមែវធីិ លនះ។

ិ
លហើយមយ៉ងវញ

លទៀត លដើមបីលអាយពួកលគមានចិតតកាលហាន និងពព្ងឹងសមតថភាព

ខដលលយើងជួបជុំោន ភជំុ
បងបអនបានទទួ
លទនអាហាររួមោន
ូ
ចំណីអាហារ ខផលលឈើ និងលភសជជះព្គប់មុែ ជាមហាព្គួោរខតមួយលហើយមហាព្គួោរ យ៉ងសបាយរ ីរាយ ថ្នការជួបជុំោនលនះ។

ផ្កទល់ែន
លួ កនងការលលងតក្រនត
ីជាមួយនឹងឧបករណ៍។ លៅកនងកមែ
វធីិ
ុ
ុ
លនះផងខដរ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បងព្បុស សូ លយើង ខដល
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ជាអនកសព្មបសព្មួលកនុងកមែវធីិ បលព្ងៀនលភលងលពទយយយជី កនុងការ

ព្កុមព្គួអប់រ ំជំលនឿលៅព្ពះសហគមន៍ ខចកនូវសញ្ញាប័ព្ត

ដល់សិសសទំងអស់លោយការបញ្ញជក់ពីការ

កាតូលិកបាត់ដំបង បានលធាើពិធស
ី ចចរ លៅ សិកោរបស់ពួកលគអស់រយះលពលបីខែ។ ការព្បគុំតក្រនតីរបស់សិសស
កាលពីលាងចថ្ថងទី ២២ ខែ តុលា ឆ្ន ំ ២០១២ លៅព្ពះសហគមន៍
ិ ា ណកខនធ
កាតូលិកបាត់ដំបង បានលរៀបចំពិធីព្បារពធព្ពះវញ្ញ
ព្ពះករុណា ព្ពះបាទ នលរាតតម សីហនុ។
ពិធីលនះលធាលើ ឡើងស្សបលពលពិធីអភិបូជា ខដលមានការចូលរួមពី
សំណាក់លលាកអភិបាល គីលគ និងលលាកបូជាចរយ ព្បាំមួយអងគ
ព្ពមទំងបងបអូនព្គីសដបរ ិស័ទចូលរួម រ ំខលកព្ពះមរណៈទុកខ យ៉ង
លព្កៀមព្កំរបស់ សលមដចតាផងខដរ។
កនុងល ះផងខដរ មានការដុតធូបលៅមុែព្ពះឆ្យល័កខ លដើមបីលធាើ
ិ ា ណកខនធ របស់ព្ពះអងគ។
ការអធិោឋន ទូលព្ពះជាមាចស់ទទូលវញ្ញ

លពលថាាយអភិបូជា ថ្ថងទ២
ី ១ ខែតុលា ឆ្ន ំ PMP
២០១២

កនលងលៅថែីៗលនះ។

លនះក៏មានបីព្កុមផងខដរ

ប៉ុខនតសព្មាប់មួយព្កុមលទៀតគឺជា

កនងឆ្
ំ ិកោ សិសសចស់ និងពីរព្កុមលទៀតជាសិសសថែី។ ស្សបលពលល ះខដល
ុ នស

២០១២-២០១៣ លនះមានព្គូចំនួន ១៣ ក់ បងព្បុស សូ លយើង ក៏មានចំណាប់អារមែណ៍ថា “លៅកនងថ្ថង
លនះែ្ុំ
ុ
និងបងស្សីចំនួន ២ ក់ ព្ពមទំងមានបង មានអារមែណ៍រ ីករាយខមនលទន ខដលបានល ើញពួកោត់លលងបាន
ស្សី លកខណា ជាអនកសព្មបសព្មួលកនុងកមែ លអយ៉ងលនះ លទះជាមិនលអមួយរយភាគរយ ក៏ប៉ុខនតពួកោត់ែិតែំ
វធីិ អប់រ ំជំលនឿ និងលលាកបូជាចរយ តូលតត ជា ព្បឹងខព្បងអស់ពីសមតថភាព”។ សូមបញ្ញជក់ថា សព្មាប់ការព្បគុំ
បូជាចរយព្គប់ព្គង

កនុងកមែវធីិ លនះផងខដរ។ តក្រនតីលនះ គឺជាលលើកទីពីរលហើយ លហើយក៏ទទួលការោំព្ទពីសំណាក់

ពិធីសចចររបស់ព្គូអប់រ ំជំលនឿលនះជាលលើកទី៣ បងបអន
ូ ខដលបានចូលមកទសស ផងខដរ។ សព្មាប់សិសស និង
លហើយ លដើមបីបំលរ ើព្ពះសហគមន៍លោយខចងរ ំ បងបអន
ខដលចូលរួមយ៉ងលព្ចើនកុះករលនះ
ពិតជាមានភាព
ូ
លលកនូវជំលនឿដល់លកែងៗ ជំ ន់លព្កាយ។

សបាយរ ីករាយជាមួយការព្បគុំតក្រនតីរបស់ PMP។

លោយ:មុយ សាលម៉ត

