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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូ លិកបាត់ដំបង

បអ្ម៉ានូណអ្ល

ាំ ង
ព័ត៌មនគ្បច ាំណខ ភូមិភាគ បាត់ដប

សំលលងពព្ី ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ងទ
ា ី០១-១០ មករា : មាន្កុមយុវជន លដលមកពី

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

្បខទ

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

ហគមន៍

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

កូខរ ៉េ បានមកបខំ ពញខប
ំ ង់ខោ
កព

ំ ួ នដប់ថ្ង។
ខៅចន
ា

ៀមរាប

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

កកមម ខៅ្ពះ

កុ ងខនាះ
ា

យុវជនកូខរ ៉េ

២០នាក់

ំ
ខចញជាពីរ្កុម។ ខោលបណ
ងរប

•បខងកត្
ើ ឯកសារវឌ
ី ី អូ
ំ ង
ទំនាក់ទន

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

់ ្កុមយុវជន

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលក
ិ
ភូមិភាគបាត់ដំបង

។

ំ ា ជួយជួ
ពួកខគបាននាោ
ំ ើមខ
ការដខដ

មាតកា
ិ

ហគមន៍
់ ពួកខគ

ជុលរបង្ពះវហារ
ិ

ំ
ើ ្ពមទងការ

វញបរ
ខវន
្ពះវហារ។
ិ
ិ
ិ

របចំខែ មករា ឆ្នំ ២០១៣ លលែ ៤៦

កមមវិធីបបើកវគគបណ្ដុះបណ្ដ
្ ល អ្នកណណន ាំអ្ប់រ ាំជាំបនឿ

ំ
កកមខម នះ គឺជាការរត្ច
ង
ឹ ណ

ខទៀត្ផង។ រយះខពលថ្នការសាាក់ខៅរប

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

Our Family

ំ ង់ខោ ្ពមទងការលចករ
ំ
ំ
កព
លលកន
ូ វបទពិខសាធន៍

ត្ពោះសហគមន៍ ការូលក
ិ ររនោះ

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

លដល

លដលលចក

មត្
ត ពរវាងយុវជនកូខរ ៉េ និងយុវជន្ពះ
ិ ភា

ការយាល
ិ
័យផសពវផាយព័រមា
៌ ន

កាតូលក
ិ

លដលមានរយះខពលសាាក់

ំ ួន
អខ្ើ ជ ញមកខនះមានចន
៉េ
កូខរមកប
ខំ ពញខប

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

និង

ំ ត្ទីធ្លា ឬខៅជុ ំ
អា

ណលែងកាំសានត
ផលូវមានបី តរកណ្
ើ
ត
ើ បយកនំ
ើ
ី
ុ ដ លត្រូវតត្រើសតរសយកផល
ូ វមួយត ម

ោះបាន?



ខួបទី ៥០ឆ្
៥០ឆ្ន ាំននមហាសននិបាតវ៉ាទីកង់ទី២

ទាំព័រ ២



កមមវិធីបបើកវគគមណឌលបណ្ដុះបណ្ដ
្ ល សាលិសា៊ាន ទាំព័រ ៦



ទសសនៈកិច្ចរបស់បងបអូនគ្គីសប
្ រ ិស័ទ អ្ង់បគលៀខាងបកើត ទាំព័រ ៤-៥

ទាំព័រ ៣
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ខួបទី ៥០ឆ្ន ាំននមហាសននបា
ិ ត វ៉ាទីកង់ទី២

សនតី បថបរសា បៅគ្កុង លីសយ
ីដ ឺ

មានរបសាសន៍ថា “លនះជាមហាស-

Photo: An Rittyrath

ននិបាត

រគីសប
ឋ រ ិស័ទមួយ

ខដល

បង្ហហញថា រពះសហគមន៍ កាតូលិក

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបាន
សាគល់ សនតី លងលរសា លៅរកុង លីស-ុី

លៅកមពុជា កំ ពុងខតរួមរស់ជាមួយោន

របវតតិ

លៅកនុងនាមជារបជារាស្រសឋ របស់រពះ
ជាមាាស់”។

លៅកនុងអំឡុងជួ បជុំ ោន

រយះលពលបីថ្ងៃលនះ

រគីសប
ឋ រ ិស័ទ

ទំង ខដលបានចូលរួមលៅកនុងមហា
សននិបាត
លោយៈអាន ឬទ្ធរី ដ្ឋ នង
ិ សី លេសសី

បានខចកោនជា

៨រកុម

របស់លោកអភិបាល លោយពិភាកាោនលលើរបធានបទ ៨

អធិបតីភាព

ទំងបីភូមិភាគ រពមទំងបងបអូនរគី ខដលរួមមានដូចជា រពះសហគមន៍

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នំ សឋបរ ិស័ទចំនួនរបមាណ្ ៥០០នាក់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយ

នឹង

២០១២ លៅដីងីមរបស់រពះសហគមន៍ ខដលបានមកពីរពះសហគមន៍ ទំង សាសនាដថ្ទ រពះសហគមន៍ និង
កាតូលិកភូមិភាគភនំលពញ លៅែណ្ឍ បីភូមិភាគផងខដរ។ លោកអភិបាល ការអធិោឌន រពះសហគមន៍ និងការ
ខសនសុែ

រាជធានីភំនលពញ

បាន អូ លីវ ិលយជមីតអីខសល៊រ

របារពធពិធីសននិសីទរ ំពញកែួប ៥០ ឆ្នំ រពះសហគមន៍

ជាអភិបាល របកាសដំណ្ឹងលអ

រពះសហគមន៍

កាតូលិកភនំលពញ និងការរតាស់លៅ

រពះសហគមន៍

“លនះគឺ និងការផសពវផាយ

រពះសហគមន៍

ថ្នមហាសននិបាតវ៉ ទីកង់ទី២ យ៉ ង បានមានរបសាសន៍ថា
ឱឡារ ឹក។ មហាសននិបាតលនះ លធវើ ជាមហាសននិបាត

ខដលមានរគីសឋ ោមនធនធាន ខតបលរមើអនករក រពះ

លឡើងកនុងលោលបំណ្ង ចង់ ឲ្យរគី សឋ បរ ិស័ទ លោកបូជាចរយ បងរបុស សហគមន៍ និងការអប់រ ំ ចំខណ្កឯ
បរ ិស័ទទំងអស់យល់ថា រពះរគីសឋ បងស្សី
គឺជាពនលឺរបជាជាតិនានា

លយើងចង់ផសពវផាយពនលឺលនះ
មនុសសទំងអស់។

លហើយ របលទស

មកពីរគប់ទិសទីទូទំង របធានបទចុងលរកាយគឺ រពះសហ-

ជួបជុំោន

ពិភាកាលដើមបី គមន៍

ល

វ៉ ទីកង់ ទី២

ម៉ាងវ ិញលទៀត កមពុជា លហើយសលមឋច បា៉ បលបណាទី លនះបានរបរពឹតតលៅយ៉ ងលអរបលសើរ

ក៏ បានលផៃើសារជា វ ីលដអូ លោយមានលឆលើយតបលៅនឹងការចូល

ថារពះសហគមន៍ កាតូលិក គឺជា ដល់មហាសននិបាតលនះផងខដរ។
ខផនកមួយ

និងសងគមបចាុបបននកាល។

លៅ អភិវឌ្ណរពះសហគមន៍ និងរបលទស កមមវ ិធី មហាសននិបាត

ចង់ឲ្យរគីសប
ឋ រ ិស័ទទំងអស់ យល់ តូទី១៦

រួមអភិវឌ្ណន៍រពះសហគមន៍

ខដលជួយឲ្យលយើងលមើល ចំខណ្កលោកអភិបាល គីលគ ហវីកា បង្ហហញអំពីលោលលៅ

ើញពីគុណ្ធម៌មួយ លៅកនុងសងគ- លរដូ ជាអភិបាលទទួលែុសរតូវលៅ ស្សបតាមការរបកាស

ម។ កនុងលនាះមានការចូលរួមលរកាម កនុងភូ មិភាគបាត់ ដំបង បាន
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និង

ពរងឹងជំលនឿ
របស់រពះ

សហគមន៍ថា ជាឆ្នំថ្នជំលនឿ។

យឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនតអាននូវ
របស់សនតី

លងលរសា

បនត

លទៀត។ លតើ លងលរសា មានលសចកឋីប៉ង
របាថានយ៉ ងណាែលះចំលពាះរពះជា

មាាស់? លតើ លងលរសា មានចិតយ
ត ៉ង
ណាលៅលពល

ខដលលគបានយកផ្ទា

មកលអាយរូបនាង?
ថ្ងៃមួយ

លវោលមា៉ ងពីររពឹក លងលរសា

បានកអួតឈាម

និងនិយយថា៖

“នាងែញំុដឹងថាបនតិចលទៀត នាងែញំុនឹង
ចូលសំរាក។

លៅលពលហនឹង

លបសកកមមរបស់នាងែញំុ

លទើ បចប់

ស្សឡាញ់រពះជាមាាស់

ដូ ចនាងែញំុ

លផតើមគឺនាងែញំុចង់ ឲ្យមនុសសឯលទៀតៗ

បានស្សឡាញ់រពះអងគ លហើយនាងែញំុ ឲ្យនាងែញំុ ក៏ សុែចិតតទទួលអីវៗ ខដល ផ្ទាលនះ លពលលរកាយបងស្សីអាចលរបើ
សូមរបគល់ផូវដ៏
ល តូចតាចសាមញ្ដ ឲ្យ មកពីរពះជាមាាស់
មនុសសឯលទៀតៗ

លដើរតាមខដរ។ នាងែញំុផ្ទាល់

លពលនាងែញំុលៅសាានបរមសុែ
ជាមួ យរពះអងគ

រួម កមាលំងលសាះ”។

លោយរ ីករាយ។ វលដើមបីលធវើឲ្យមនុសស

ជាជនតូ ចតាចោមន សបាយចិត”ត ។ “អូ៎ !បអូនឯងឈឺខ្លំង
"នាងែញំុស្សឡាញ់ ខមនខទនគួរឲ្យអាណ្ិត!”។

នាងែញំុលៅខតជួ យ រពះអមាាស់ណាស់ច៎

បងបអូន ខដលរស់លៅកនុងលោកលនះ ណាស់”។

ជាលរចើន

១៤កញ្ញដ

ស្សឡាញ់ បានទទួលជំលនឿ
លគយកផ្ទា ទន។

“នាងែញំុ

ជារពះអំលណាយ

លបើ នាងែញំុោមនជំលនឿលទ

ល
ន
តលៅលទៀត”។ លៅថ្ងៃទី ១១ សីហា ៖ កុោបមួយមកឲ្យនាង។ នាងពាក់ នាងែញំុ ពិ តជាសមាលប់ែួនឯងជាមិ
“នាងែៃំុអត់ សាមនថា

នាងែញំុរតូវឈឺ រតបកផ្ទាលៅលលើលឈើ ឆ្ាងខដលនាង ខ្ន”។ ៣០កញ្ញដ លពលរពឹក លងលរ-

ខបបលនះលទ! នាងែញំុឈឺចប់ ដូចកូ ន កាន់លោយលពាលថា៖
តូច

មាាស់

នាងែញំុមិនចង់សូមឲ្យរពះជា ស្សក់ទឹកខភនក

“នាងែញំុចង់ សា មិននិយយអីលវ សាះ។ នាងដក

និងឈាមរបស់រពះ ដលងហើមមិនរួចលហើយហត់

របទនលសចកតីឈឺចប់ខ្លំង អងគ”។លពលរតបកផ្ទាលរកាម

ជាងលនះលទៀតក៏ប៉ុខនតរបសិនរបទន

,នាងឈឺ

នាង ខមនខទនជិតោច់ែយល់ ោមនលសចកតី

របាប់ថា៖ “បងស្សី! ចូររបមូលរតបក រ ីករាយលសាះ។……(តលលែលរកាយ)
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កមនវធ
ិ បី បើកវគគបណ្ដុះបណ្ដ
្ ល អ្នកណណន ាំអ្ប់រ ាំជបាំ នឿ

កមមវធ
ិ បី បើកវគគសស
ិ សថមី របស់មណឌលបណ្ដុះបណ្ដ
្ ល សាលិសា៊ាន
លោយៈ អាន ឬទ្ធិរដ្ឋ

ែុ សរតូវលៅកនុងភូមិភាគ បាត់ដំបង

ខែមករា

កនលងលៅងមីៗលនះលៅមណ្ឍលបណ្ុត ះ

បណា
ត លវ ិជាជជីវៈ សាលិសា៊ន បាន
របារពធពិធីលបើកវគគ

សរមាប់ទទួល

បណា
ឋ លអនកខណ្នាំជំលនឿ

បានមានរបសាសន៍ផ្ទឋំលផញើរលៅដល់
លោករគូ អនករគូ ខដលជាអនកខណ្នាំ

លបើកវគគងីមលនះ

កមមវ ិធី

មានអនកចូលរួម

របមាណ្ជាង ១០០នាក់ កនុងលនាះ និងអនកខដលលរតៀមែលួន លធវើជាឳពុក សិកាខសាោបង្ហហញថ្ងៃលនាះ

លធវើឲ្យ

ល
និ ងឋានៈជាឳពុក មាតាបិតាលអកុងសងគ
ន
ម”។
សិសសងមី លោករគូ អនករគូ រពមទំង លផសងៗរបស់ែួន

លពល

មានមាតាបិតាសិសស

សិសសចស់ មាតយ

បានយល់ចាស់ពីតួនាទី មាតាបិតាទំងអស់

និងកាលយជា

បងស្សីផងខដរ។ ែណ្ៈលពលកមមវ ិធី មាតយ។ ដូ ចលនះសំរាប់កមមវ ិធីលបើកវគគ បញ្ាប់ ថ្នកមមវ ិធី បងស្សីបានលអាយ
លបើកវគគលនះ មណ្ឍលបានបញ្ូា លនូ វ សិសសងមីលនះ
ការបង្ហហញអំពីតួនាទី

បិតាកនុងការចិញ្ាឹមបីបាច់
អស់កូនៗ។

គឺមានលោលបំណ្ង មាតាបិតាសិសសទំងអស់ ចូលលៅ

របស់មាតា បង្ហហញអំពីតួនាទី

របស់មាតាបិតា កនុងថានក់លរៀន

ខងរកា កនុងការបី បាច់ ខងរកាកូ នលៅ។

កនុងកមមវ ិធី លនាះចង់ ណ្ៈលពលលនាះបងស្សី

បង្ហហញលអាយមាតាបិតា ទំងអស់

និងអប់រ ំជំលនឿផងខដរថា

Photo: Rath

កនុង

មណ្ឍលលនាះ មានបងស្សី លកខិណា
ជាអនករគប់រគងមណ្ឍល។

លៅកនុង

ឆ្នំថ្នជំលនឿ”។ លោកអភិបាល គីលគ

សិសសងមី លដើមបីលរៀនយកជំ នាញកនុង
ឆ្នំសិសស ២០១២,២០១៣។

កមមវ ិធីបណ្ុឋ ះ

ឲ្យសម័រគចិ តតោំរទ

Photo: Moy Samet

កាលពីថ្ងៃទី២៦

3

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូ លិកបាត់ដំបង

ែ- ពិ នុរបស់
ា
កូនៗ

លដើមបីពិនិតយលមើលនូវ
ខដលបានសិកា

លកខិណា កនលងមក។ លៅលពលលនាះកូនសិសស

បានមានរបសាសន៍ថា“ែញំុសងឈឹមថា ទំងអស់

ក៏បានបង្ហហញអារមមណ្៍

យ៉ ងសបាយចិតថា
ត

ពួកលគមកទី

លនះទទួលនូវចំលនះដឹងលរចើន ពីសាោ

និ ងទទួ លរលរបៀបកនុងការរស់

លៅជារកុមលោយមានការសាមគគីោន
កនុងការរស់លៅកនុងមណ្ឍល
ផង។

លទៀត

លពលលនាះក៏មានការងតរូប

ជាមួយោន ទុកជាអនុសាវរ ីយ៍ និង
មានការទទួលនូវអារមមណ្៍ សំរ ៉ន់ពី
កមមវ ិធី លបើ វគគលនាះផងខដរ។

“សរមាប់

លោករគូ អនករគូ ខដលបានចូលរួម
វគគបណ្ុត ះបណា
ឋ លលនះ

សូមចង់ ចំ

នូវបីចំណ្ុច ដូចជា របាជាៃ ចិតត និង
លោយៈ មយ សាលម៉ត

លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក អលញ្ជើញមកពីបីតំបន់

បាត់ដំបង

សកមមភាព”។

ជាពិលសសលៅលទៀត

ដូចជាតំបន់ លនាះលោកអភិបាល បានសងាត់ធៃន់

កាលពីោៃចថ្ងៃទី២៥ អងគរ តំបន់ទលនល និងតំបន់បាត់ដំបង លៅលលើលសចកឋីស្សឡាញ់

ចំលពាះ

មករា ឆ្នំ២០១៣ មានពិធីអភិបូជា របមាណ្២៨នាក់។ ស្សបលពលអភិ លោករគូ អនករគូ ខដលរតូវមានភារៈ
ជាមួយ

និ ងកមមវ ិធីលបើ កវគគបណ្ុឋ ះ បូជា លោកបូជាចរយ សុផល បាន កិចាបលរងៀន និងខណ្នាំងអប់រ ំជំលនឿ

បណា
ឋ ល អនកខណ្នាំអប់រ ំជំលនឿ និង មានរបសាសន៍
ពិ ធីសចា។

លោលបំណ្ង

ខដលទក់ទងថ្ន ផងខដរ។ បនាាប់ពី ពិធីអភិបូជា និង

កមមវ ិធីលនះលធើ វលឡើងកនុង កមមវ ិធី លបើ កវគគលនះផងខដរថា “លនះជា ពិធីសចា

ជាមួយការរបទនពរ

លដើមបីឲ្យលោករគូ កមមវ ិធី លបើ កវគគបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លែលីមួយ របស់លោកអភិបាលរួមមក លោក

អនករគូ ខដលជាអនកខណ្នាំថ្នជំលនឿ ខដលមានរយះលពលពីរឆ្នំ

គឺឆ្នំ រគូ សុែ លហង មានអាយុ២៥ឆ្នំ

លធវើសចាចំលពាះមុែរពះជាមាាស់ និង ២០១៣ ២០១៤ ស្សបលពលកនុងឆ្នំ ខដលមកពី
ទទួលការរបសិទិធពរ

ពីសំណាក់ លនះ

គឺជាឆ្នំសលមឋចបា៉ បបាន លសៀមរាប បានមានរបសាសន៍ផង

លោកអភិបាល។ កមមវ ិធី លនះ ក៏ មាន របកាសជាឆ្នំថ្នជំលនឿ លហើយលយើង ខដរថា
ការចូលរួមពីលោកអភិបាល
ហីកា
វ លរដូ

គីលគ ែញំុទំងអស់ោន

“លៅកនុងថ្ងៃលនះ

រួមជាមួ យលោក អារមមណ្៍ថា

ែញំុមាន

សបាយចិតខ្
ត ល ំង

ខដលជាអនកទទួលែុស អភិបាល គីលគ ខដលជាអនកគង្ហវល ណាស់ ពី លរពាះឥលូវលនះលៅកនុងភូមិ

រតូវលៅកនុងភូ មិភាគ

បាត់ ដំបង និងជាអនកបលរមើ ”។

លោកបូជាចរយ មា៉ នុច លោកបូជា បានបនឋលទៀតថា
ចរយសុផល

រពះសហគមន៍

លោកបូជាចរយ ភាគបាត់ដំបង របស់លយើងបានលបើក

“ពួកលយើងែញំុរម
ួ ោន វគគបណ្ុឋ ះបណា
ឋ លលនះ។ កមមវ ិធីលនះ

រពមទំងគណ្ៈកមាម- សូមអររពះគុណ្រពះអងគ ខដលបាន ពិតជាមាន

ការណ្៍លោករគូ

អនករគូ

សារៈសំខ្ន់ណាស់

ខដល លផើញរចិតតលោកអភិបាល ខដលទទួល ចំលពាះជំលនឿលយើងទំងអស់ោន។
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កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នំ
រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង
បានទទួលលភញៀវ
ពីអង់លគលៀខ្ងលកើត
កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣ លៅកនងមណ្
ឍល
ុ
បា៉ សារា៉
ិ លៅកនង
ូ ល អូសាា រលូ ៉ ម៉រូ ៉ ខដលសាត
ុ

រពះសហគមន៍ កាតូលក
ិ បាត់ដំបង មានការរបជុំ
លលើយទ
ុ សា
ធ ស្រសឋបីឆ្នច
ំ ុងលរកាយ។
ការរបជុំលនះគឺលផ្ទឋតសំខ្ន់ លៅលលើយុវជនលៅលពល
បចនបបនន
និងយុវជនលៅអនាគត។
ុ

ខដលអលញ្ជើញមក
ថ្នរបលទសអង់

លគលស។ លោលបំណ្ងខដលពួកោត់
អលញ្ជើញមកទីលនះ

គឺលដើមបីចុះសួរ

សុែទុកខ

និងការបលងាើតចំណ្ង

មិតតភាព

រវងរបជាជាតិទំងពីរ។

រយះលពលថ្នការសានក់លៅរបស់រកុម -សហគមន៍
អង់លគលៀខ្ងលកើត

កាតូលិកបាតដំបង។ ទទួ លែុសរតូវលៅកនុងភូមិភាគ

ដឹកនាំពីលោកឪពុក មា៉ ក បានចុះ សន៍ ផងខដរថា
មួយចំនួនដូចជា

គឺ

លោយមានការ លោកឪពុកតូលតតក៏បានមានរបសា លោកឪពុក មា៉ ក។ លហើយពួកោត់

លៅទសសនៈកិចាតាមរពះសហគមន៍

លៅកនុងថ្ងៃលនះមាន មកទីរពះសហគមន៍ របស់លយើងជា

លភញៀវរបស់លយើង ខដលមកពីរបលទស លរៀងរាល់ឆ្នំ

រពះសហគមន៍ អង់លគលស

លហើយលនះគឺជាទំនាក់

គឺមកពីរពះសហគមន៍ ទំនងដ៏លរអ វងរពះសហគមន៍ របស់

កំពង់ឆ្នំង លសៀមរាប ថ្ប៉លិន រចប ណ្័រ វ ឺល សិន លៅអង់ លគលៀខ្ងលកើ ត លយើងទំងពី រ និងរវងបងបអូនរគី សឋ

Photo: Tom Cheat

ាំ ង
បៅគ្ពុះសហគមន៍ កាលិកបាត់ដប

Photo: Moy Samet

២០១៣ ស្សបលពលអភិបូជាលៅកនុង

បងគ្បុស សូ បយើង បានបញ្ច ប់បបសកកមម

Photo: Moy Samet

Photo: An Rittyrath

ទសសនៈកិច្ចរបស់បងបអូនគ្គីសប
្ រ ិស័ទ អ្ង់បគលៀខាងបកើង

វល ចំលណាម លឈើ ទល និងរពះ- ជាមួយនិងអនកជំនួយការ

និងអនក បរ ិស័ទផងខដរ។
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បងរបុស សូ លយើង បានបញ្ាប់លបសកកមម លៅ
រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង
ខែមករា

ឆ្នំ២០១៣។ បងរបុសបានសានក់លៅ និង

បំលពញកិចាការលៅរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង អស់រយះ
លពល២ឆ្នំ លហើយលៅកនុងលនាះ បងរបុសបានបំលពញកិចា
ការ ជាលរចើនដូចជា សកមមភាពរបស់រកុមយុវជន
លហើយជាក៏ ជាកមមវ ិធីលលើកដំ បូងផងខដរ
បាត់ ដំបង

សរមាប់ រពះ

គឺកមមវ ិធី ថានក់បលរងៀនដូរតរនី ឋ

កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា លពទយយយជី ខដលមានលឈាមះលៅកាត់ថា

(PMP)។

កនលងលៅលនះ លៅរពះសហគមន៍កាតូ សសនៈរបស់បងរបុសចង់បលងាើតកមមវ ិធីលនះលឡើង
ពិធីអបអរសាទរបុណ្យែួប ២២៣ឆ្នំ
ថ្នរពះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង
បានរបារពធលឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០១៣។
ពិធីបុណ្យលនះចប់លផឋើមរបរពឹតលត ៅលៅលវោលមា៉ ង
០៥ :៣០នាទីោៃច លៅខ្ងមុែផាះលោកអភិបាល
គីលគ ហវកា
ី លរដូ លោយមានកបួនដខងហរប
ូ សំណាក់រពះនាង
ិហារធំ លដើមបីថាវយអភិបូជា។
មា៉ រ ី លៅកនងរពះវ
ុ

លៅលពលរារតី ក៏មានកមមវ ិធីកមានឋ និងសំនួរចលមលើយ។

លិកបាត់ដំបងបានរបារពធកមមវ ិធីអប

អរសាទរពិធីបិទឆ្នរំ ពះមហាករុណាទិ

(SSVP)

វ ិស័យកី ឡា និងតន្រនឋី។ បងរបុសបានបលងាើតកមមវ ិធី មួយ
សហគមន៍

Photo: An Rittyrath

កាលពីថ្ងៃទី៣០

លោលបំណ្ង

ចង់លអាយយុវជន

ទ-

គឺកុង
ន

លជៀសឆ្ៃយពីអំលពើ

អារកក់ទំងឡាយ ខដលលកើតមានលៅកនុងសងគម លអាយ

គុណ្ គំរប់ែួប២៥០ឆ្នថ្ំ នរកុមរគួសារ ចប់យកការលលងតន្រនឋីលនះវ ិញ។ មិនរតឹមខតកមមវ ិធី មួយ
បងស្សីឧបការគុណ្(រកុមបងស្សី របូវ ី លនះលទ រាល់រគប់កមមវ ិធីទំងអស់ បងរបុសក៍ មានទសសដង់) លៅរពះសហគមន៍ កាតូលក
ិ បាត់ នៈខបបលនះផងខដរ។ បងរបុស ក៍ បានបលងាើតកមមវ ិធី បាល់
ដំបង។

លោយមានការចួលរួមពីរកុម ទត់មិតភា
ត ពយុវជន និងកូនលកមង លហើយបងរបុស ក៍

រគួសារបងស្សីចំនួន

១៩នាក់

រពម មានការោំរទលលើកីឡាលតកាវន់ដូ ផងខដរ។ ទំនាក់ទំនង

ទំងរគីសប
ត រ ិស័ទយ៉ ងលរចើងផងខដរ។

រវងបងរបុស

ជាមួយយុវជនរគប់មជឈោឌន

ទំនាក់ទំនងយ៉ ងសិត
អ រមួត។

គឺមាន
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