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    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចំខែ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ លលែ  ៤៦ 

កមមវិធីបបើកវគគបណ្ដ ុះបណ្្ដលកមមវិធីបបើកវគគបណ្ដ ុះបណ្្ដល  អ្នកណណនាំអ្ប់រ ាំជាំបនឿអ្នកណណនាំអ្ប់រ ាំជាំបនឿ  

  ខួបទី ខួបទី ៥០៥០ឆ្ន ាំននមហាសននិបាតវ៉ា ទីកង់ទីឆ្ន ាំននមហាសននិបាតវ៉ា ទីកង់ទី២  ២      ទាំព័រ ទាំព័រ ២២  

  កមមវិធីបបើកវគគមណឌ លបណ្ដ ុះបណ្្ដល សាលសិា៊ា ន ទាំព័រ កមមវិធីបបើកវគគមណឌ លបណ្ដ ុះបណ្្ដល សាលសិា៊ា ន ទាំព័រ ៦៦  

ទាំព័រ ៣             
  ទសសនៈកិច្ចរបសប់ងបអូនគ្គីសប្រសិទ័ អ្ង់បគលៀខាងបកើត  ទាំព័រ ទសសនៈកិច្ចរបសប់ងបអូនគ្គីសប្រសិទ័ អ្ង់បគលៀខាងបកើត  ទាំព័រ ៤៤--៥៥  

ផលូវមានប ីតរើកណ្ដុ លត្រវូតត្រើសតរ ើសយកផលូវមយួត ើមបយីកនំត ោះបាន? 
ណលែងកាំសានត 

បអ្ម៉ា នូណអ្ល 
សំលលងពពី្ពះសហគមនក៍ាតូលិក 
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 ៍

 
ការយិាលយ័ផសពវផាយពរ័ម៌ាន 
ត្ពោះសហគមន ៍ការលិូក ររនោះ 

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

ព័ត៌មនគ្បច ាំណខ ភូមិភាគ បាត់ដាំបង 
•ថ្ងាទី០១-១០ មករា : មាន្កុមយុវជន លដលមកពី
្បខទ កូខរ ៉េ បានមកបខំពញខប កកមម ខៅ្ពះ
 ហគមន៍ កពំង់ខោ លដលមានរយះខពលសាា ក់
ខៅចនួំនដប់ថ្ងា។ កាុងខនាះ យុវជនកូខរ ៉េ លដល
អខ ជ្ើញមកខនះមានចនួំន ២០នាក់ លដលលចក
ខចញជាពីរ្កុម។ ខោលបណំងរប ់្កុមយុវជន
កូខរ ៉េមកបខំពញខប កកមមខនះ គឺជាការរតឹ្ចណំង
មិត្តភាពរវាងយុវជនកូខរ ៉េ និងយុវជន្ពះ ហគមន៍
កពំង់ខោ ្ពមទងំការលចករលំលកនូវបទពិខសាធន៍
ខទៀត្ផង។ រយះខពលថ្នការសាា ក់ខៅរប ់ពួកខគ 
ពួកខគបាននាោំា ជួយជួ ជុលរបង្ពះវហិារ និង
ការដខំដើមខ ើ ្ពមទងំការ អំាត្ទីធ្លា  ឬខៅជុំ
វញិបរខិវន ្ពះវហិារ។  
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ខួបទី ៥០ឆ្ន ាំននមហាសននបិាត វ៉ា ទកីង់ទី២ 

លោយៈអាន ឬទ្ធីរដ្ឋ និង ស ីលេសស ី 

កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្ន ំ
២០១២ លៅដីងមីរបស់រពះសហគមន៍
កាតូលិកភូមិភាគភនំលពញ លៅែណ្ឍ
ខសនសុែ រាជធានីភនំលពញ បាន
របារពធពិធីសននិសីទរពំញកែួប ៥០ ឆ្ន ំ
ថ្នមហាសននិបាតវ៉ទីកង់ទី២ យ៉ង
ឱឡារកឹ។ មហាសននិបាតលនះ លធវើ
លឡើងកនុងលោលបំណ្ង ចង់ឲ្យរគីសឋ
បរស័ិទទំងអស់យល់ថា រពះរគីសឋ
គឺជាពនលឺរបជាជាតិនានា លហើយ
លយើងចង់ផសពវផាយពនលឺលនះ លៅ
មនុសសទំងអស់។ ម៉ាងវញិលទៀត
ចង់ឲ្យរគីសឋបរស័ិទទំងអស់ យល់
ថារពះសហគមន៍ កាតូលិក គឺជា
ខផនកមួយ ខដលជួយឲ្យលយើងលមើល
ល ើញពីគុណ្ធម៌មួយ លៅកនុងសងគ-
ម។ កនុងលនាះមានការចូលរមួលរកាម 

អធិបតីភាព របស់លោកអភិបាល
ទំងបីភូមិភាគ រពមទំងបងបអូនរគី
សឋបរស័ិទចំនួនរបមាណ្ ៥០០នាក់
ខដលបានមកពីរពះសហគមន៍ ទំង
បីភូមិភាគផងខដរ។ លោកអភិបាល
អូលីវលិយជមីតអីខសល៊រ  ជាអភិបាល
រពះសហគមន៍ កាតូលិកភនំលពញ
បានមានរបសាសន៍ថា   “លនះគឺ
ជាមហាសននិបាត ខដលមានរគីសឋ
បរស័ិទ លោកបូជាចរយ បងរបុស 
បងស្សី មកពីរគប់ទិសទីទូទំង
របលទស ជួបជំុោន  ពិភាកាលដើមបី
អភិវឌ្ណរពះសហគមន៍ និងរបលទស
កមពុជា លហើយសលមឋច ប៉ាបលបណាទី
តូទី១៦   ក៏បានលផៃើសារជា វលីដអូ  
ដល់មហាសននិបាតលនះផងខដរ។ 
ចំខណ្កលោកអភិបាល គីលគ ហវីកា
លរដូ ជាអភិបាលទទួលែុសរតូវលៅ
កនុងភូមិភាគបាត់ដំបង   បាន 

សនតី បថបរសា បៅគ្កងុ លសីដយី ឺ

ថ្ងៃមួយ លវោលម៉ាងពីររពឹក លងលរសា 

បានកអួតឈាម និងនិយយថា៖ 
“នាងែញុំដឹងថាបនតិចលទៀត នាងែញុំនឹង
ចូលសំរាក។ លៅលពលហនឹង 

លបសកកមមរបស់នាងែញុំ  លទើបចប់
លផតើមគឺនាងែញុំចង់ឲ្យមនុសសឯលទៀតៗ
ស្សឡាញ់រពះជាមាា ស់ ដូចនាងែញុំ 
បានស្សឡាញ់រពះអងគ លហើយនាងែញុំ
សូមរបគល់ផលូវដ៏តូចតាចសាមញ្ដឲ្យ
មនុសសឯលទៀតៗ        លដើរតាមខដរ។ 
លពលនាងែញុំលៅសាា នបរមសុែ    រមួ
ជាមួយរពះអងគ     នាងែញុំលៅខតជួយ
បងបអូន  ខដលរស់លៅកនុងលោកលនះ
តលៅលទៀត”។ លៅថ្ងៃទី ១១ សីហា ៖ 
“នាងែៃុំអត់សាម នថា    នាងែញុំរតូវឈឺ
ខបបលនះលទ!   នាងែញុំឈឺចប់ដូចកូន
តូច នាងែញុំមិនចង់សូមឲ្យរពះជា
មាា ស់ របទនលសចកតីឈឺចប់ខ្ល ំង
ជាងលនះលទៀតក៏បុ៉ខនតរបសិនរបទន 

ឲ្យនាងែញុំ ក៏សុែចិតតទទួលអីវៗ ខដល
មកពីរពះជាមាា ស់ លោយរកីរាយ។ 

នាងែញុំផ្ទា ល់ ជាជនតូចតាចោម ន
កមាល ំងលសាះ”។ "នាងែញុំស្សឡាញ់
រពះអមាា ស់ណាស់ច៎ ស្សឡាញ់
ណាស់”។ ១៤កញ្ញដ  លគយកផ្ទា  
កុោបមួយមកឲ្យនាង។ នាងពាក់
រតបកផ្ទា លៅលលើលឈើឆ្ា ងខដលនាង
កាន់លោយលពាលថា៖ “នាងែញុំចង់
ស្សក់ទឹកខភនក និងឈាមរបស់រពះ
អងគ”។លពលរតបកផ្ទា លរកាម នាង
របាប់ថា៖ “បងស្សី! ចូររបមូលរតបក 

ផ្ទា លនះ លពលលរកាយបងស្សីអាចលរបើ
វលដើមបីលធវើឲ្យមនុសស ជាលរចើន 
សបាយចិតត”។ “អ៎ូ!បអូនឯងឈឺខ្ល ំង
ខមនខទនគួរឲ្យអាណិ្ត!”។ “នាងែញុំ 
បានទទួលជំលនឿ ជារពះអំលណាយ
ទន។    លបើនាងែញុំោម នជំលនឿលទ 
នាងែញុំ ពិតជាសមាល ប់ែលួនឯងជាមិន
ខ្ន”។ ៣០កញ្ញដ  លពលរពឹក លងលរ-
សា មិននិយយអីវលសាះ។ នាងដក
ដលងហើមមិនរចួលហើយហត់ ,នាងឈឺ
ខមនខទនជិតោច់ែយល់ ោម នលសចកតី
រកីរាយលសាះ។……(តលលែលរកាយ) 

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបាន
សាគ ល់ សនតី លងលរសា លៅរកងុ លីសីុ-
យឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនតអាននូវ
របវតតិ របស់សនតី លងលរសា បនត      
លទៀត។ លតើ លងលរសា មានលសចកឋីប៉ង
របាថាន យ៉ងណាែលះចំលពាះរពះជា
មាា ស់? លតើ លងលរសា មានចិតតយ៉ង
ណាលៅលពល ខដលលគបានយកផ្ទា
មកលអាយរបូនាង? 

មានរបសាសន៍ថា “លនះជាមហាស-
ននិបាត រគីសឋបរស័ិទមួយ ខដល
បង្ហហ ញថា រពះសហគមន៍ កាតូលិក 
លៅកមពុជា កំពុងខតរមួរស់ជាមួយោន
លៅកនុងនាមជារបជារាស្រសឋ របស់រពះ
ជាមាា ស់”។ លៅកនុងអំឡុងជួបជំុោន
រយះលពលបីថ្ងៃលនះ រគីសឋបរស័ិទ
ទំង ខដលបានចូលរមួលៅកនុងមហា
សននិបាត បានខចកោន ជា ៨រកុម 
លោយពិភាកាោន លលើរបធានបទ ៨ 
ខដលរមួមានដូចជា រពះសហគមន៍ 
និងទំនាក់ទំនងជាមួយ នឹង
សាសនាដថ្ទ រពះសហគមន៍ និង
ការអធិោឌ ន រពះសហគមន៍ និងការ
របកាសដំណឹ្ងលអ រពះសហគមន៍ 
និងការរតាស់លៅ រពះសហគមន៍ 
និងការផសពវផាយ រពះសហគមន៍ 
ោម នធនធាន ខតបលរមើអនករក រពះ
សហគមន៍ និងការអប់រ ំ ចំខណ្កឯ
របធានបទចុងលរកាយគឺ រពះសហ-
គមន៍ និងសងគមបចាុបបននកាល។ 
កមមវធីិមហាសននិបាត វ៉ទីកង់ទី២
លនះបានរបរពឹតតលៅយ៉ងលអរបលសើរ 
លោយមានលឆលើយតបលៅនឹងការចូល
រមួអភិវឌ្ណន៍រពះសហគមន៍ និង
បង្ហហ ញអំពីលោលលៅ ពរងឹងជំលនឿ
ស្សបតាមការរបកាស របស់រពះ
សហគមន៍ថា ជាឆ្ន ំថ្នជំលនឿ។ 
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លោយៈ ម យ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 6 ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

កមនវធិបីបើកវគគបណ្ដ ុះបណ្្ដល អ្នកណណនាំអ្បរ់ ាំជាំបនឿ 

 លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក
បាត់ដំបង កាលពីោៃ ចថ្ងៃទី២៥ 
មករា ឆ្ន ំ២០១៣ មានពិធីអភិបូជា 
ជាមួយ និងកមមវធីិលបើកវគគបណ្ឋុ ះ
បណាឋ ល អនកខណ្នំាអប់រជំំលនឿ និង
ពិធីសចា ។ កមមវធីិលនះលធើវលឡើងកនុង
លោលបំណ្ង លដើមបឲី្យលោករគូ 
អនករគូ ខដលជាអនកខណ្នំាថ្នជំលនឿ 
លធវើសចា ចំលពាះមុែរពះជាមាា ស់ និង
ទទួលការរបសិទធិពរ ពីសំណាក់
លោកអភិបាល។ កមមវធីិលនះ ក៏មាន
ការចូលរមួពីលោកអភិបាល គីលគ 
ហីវកាលរដូ ខដលជាអនកទទួលែុស
រតូវលៅកនុងភូមិភាគ បាត់ដំបង 
លោកបូជាចរយ ម៉ានុច លោកបូជា
ចរយសុផល រពមទំងគណ្ៈកមាម -
ការណ៍្លោករគូ     អនករគូ     ខដល 

អលញ្ជ ើញមកពីបីតំបន់ ដូចជាតំបន់
អងគរ តំបន់ទលនល និងតំបន់បាត់ដំបង 
របមាណ្២៨នាក់។ ស្សបលពលអភិ
បូជា លោកបូជាចរយ សុផល បាន
មានរបសាសន៍ ខដលទក់ទងថ្ន
កមមវធីិលបើកវគគលនះផងខដរថា “លនះជា
កមមវធីិលបើកវគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លែលីមួយ 
ខដលមានរយះលពលពីរឆ្ន ំ គឺឆ្ន ំ
២០១៣ ២០១៤ ស្សបលពលកនុងឆ្ន ំ
លនះ គឺជាឆ្ន ំសលមឋចប៉ាបបាន
របកាសជាឆ្ន ំថ្នជំលនឿ លហើយលយើង
ែញុំទំងអស់ោន  រមួជាមួយលោក
អភិបាល គីលគ ខដលជាអនកគង្ហវ ល 
និងជាអនកបលរមើ”។ លោកបូជាចរយ 
បានបនឋលទៀតថា “ពួកលយើងែញុំរមួោន
សូមអររពះគុណ្រពះអងគ ខដលបាន
លផើញរចិតតលោកអភិបាល  ខដលទទួល   

ែុសរតូវលៅកនុងភូមិភាគ បាត់ដំបង
ឲ្យសម័រគចិតតោំរទ កមមវធីិបណ្ឋុ ះ
បណាឋ លអនកខណ្នំាជំលនឿ លៅកនុង
ឆ្ន ំថ្នជំលនឿ”។ លោកអភិបាល គីលគ
បានមានរបសាសន៍ផ្ទឋ ំលផញើរលៅដល់
លោករគូ អនករគូ ខដលជាអនកខណ្នំា
និងអប់រជំំលនឿផងខដរថា “សរមាប់
លោករគូ អនករគូ ខដលបានចូលរមួ
វគគបណ្តុ ះបណាឋ លលនះ សូមចង់ចំ
នូវបីចំណុ្ច ដូចជា របាជាៃ  ចិតត និង
សកមមភាព”។ ជាពិលសសលៅលទៀត
លនាះលោកអភិបាល បានសងាត់ធៃន់
លៅលលើលសចកឋីស្សឡាញ់ ចំលពាះ
លោករគូ អនករគូ ខដលរតូវមានភារៈ
កិចាបលរងៀន និងខណ្នំាងអប់រជំំលនឿ
ផងខដរ។ បនាា ប់ពី ពិធីអភិបូជា និង
ពិធីសចា  ជាមួយការរបទនពរ
របស់លោកអភិបាលរមួមក លោក
រគូ សុែ លហង មានអាយុ២៥ឆ្ន ំ 
ខដលមកពី រពះសហគមន៍ 
លសៀមរាប បានមានរបសាសន៍ផង
ខដរថា “លៅកនុងថ្ងៃលនះ ែញុំមាន
អារមមណ៍្ថា សបាយចិតតខ្ល ំង
ណាស់ ពីលរពាះឥលូវលនះលៅកនុងភូមិ
ភាគបាត់ដំបង របស់លយើងបានលបើក
វគគបណ្ឋុ ះបណាឋ លលនះ។ កមមវធីិលនះ
ពិតជាមាន សារៈសំខ្ន់ណាស់
ចំលពាះជំលនឿលយើងទំងអស់ោន ។  

កមមវធិបីបើកវគគសសិសថម ីរបសម់ណឌ លបណ្ដ ុះបណ្្ដល សាលសិា៊ា ន 

 កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា 
កនលងលៅងមីៗលនះលៅមណ្ឍ លបណ្តុ ះ
បណាត លវជិាជ ជីវៈ សាលិស៊ាន បាន
របារពធពិធីលបើកវគគ សរមាប់ទទួល
សិសសងមី លដើមបីលរៀនយកជំនាញកនុង
ឆ្ន ំសិសស ២០១២,២០១៣។    កនុង
មណ្ឍ លលនាះ មានបងស្សី លកខិណា
ជាអនករគប់រគងមណ្ឍ ល។ កមមវធីិ
លបើកវគគងមីលនះ មានអនកចូលរមួ
របមាណ្ជាង ១០០នាក់ កនុងលនាះ
មានមាតាបិតាសិសស សិសសចស់ 
សិសសងមី លោករគូ អនករគូ រពមទំង
បងស្សីផងខដរ។ ែណ្ៈលពលកមមវធីិ
លបើកវគគលនះ មណ្ឍ លបានបញ្ាូ លនូវ
ការបង្ហហ ញអំពីតួនាទី របស់មាតា
បិតាកនុងការចិញ្ា ឹមបីបាច់ ខងរកា
អស់កូនៗ។ កនុងកមមវធីិលនាះចង់
បង្ហហ ញលអាយមាតាបិតា ទំងអស់  

និងអនកខដលលរតៀមែលួន លធវើជាឳពុក
មាត យ    បានយល់ចាស់ពីតួនាទី
លផសងៗរបស់ែលួន និងឋានៈជាឳពុក
មាត យ។ ដូចលនះសំរាប់កមមវធីិលបើកវគគ
សិសសងមីលនះ គឺមានលោលបំណ្ង
បង្ហហ ញអំពីតួនាទី របស់មាតាបិតា
កនុងការបីបាច់ខងរកាកូនលៅ។ ែ-
ណ្ៈលពលលនាះបងស្សី លកខិណា
បានមានរបសាសន៍ថា“ែញុំសងឈមឹថា 

សិកាខ សាោបង្ហហ ញថ្ងៃលនាះ លធវើឲ្យ
មាតាបិតាទំងអស់ និងកាល យជា
មាតាបិតាលអកនុងសងគម”។ លពល
បញ្ា ប់ថ្នកមមវធីិ បងស្សីបានលអាយ
មាតាបិតាសិសសទំងអស់ ចូលលៅ
កនុងថាន ក់លរៀន   លដើមបីពិនិតយលមើលនូវ
ពិនាុរបស់កូនៗ ខដលបានសិកា
កនលងមក។ លៅលពលលនាះកូនសិសស
ទំងអស់ ក៏បានបង្ហហ ញអារមមណ៍្
យ៉ងសបាយចិតតថា ពួកលគមកទី
លនះទទួលនូវចំលនះដឹងលរចើន ពីសា-
ោ និងទទួលរលរបៀបកនុងការរស់
លៅជារកុមលោយមានការសាមគគីោន
កនុងការរស់លៅកនុងមណ្ឍ ល    លទៀត
ផង។ លពលលនាះក៏មានការងតរបូ
ជាមួយោន  ទុកជាអនុសាវរយ៍ី និង
មានការទទួលនូវអារមមណ៍្ សំរន់៉ពី
កមមវធីិលបើវគគលនាះផងខដរ។     

លោយៈ អាន ឬទ្ធិរដ្ឋ 

Photo: Rath 
Ph

oto
: M

oy
 Sa

me
t 



ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៣ លៅកនុងមណ្ឍ ល  
ប៉ាសារ៉ូាល អូសាា  រ ៉លូម៉រ ៉ ូខដលសាតិលៅកនុង 

រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង មានការរបជំុ 
លលើយុទធសាស្រសឋបីឆ្ន ចុំងលរកាយ។  

ការរបជំុលនះគឺលផ្ទឋ តសំខ្ន់ លៅលលើយុវជនលៅលពល 
បចនុបបនន និងយុវជនលៅអនាគត។ 

ទសសនៈកិច្ចរបសប់ងបអូនគ្គីសប្រសិទ័ អ្ង់បគលៀខាងបកើង 
កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្ន ំ

២០១៣ ស្សបលពលអភិបូជាលៅកនុង
រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង
បានទទួលលភញៀវ ខដលអលញ្ជ ើញមក 
ពីអង់លគលៀខ្ងលកើត ថ្នរបលទសអង់
លគលស។ លោលបំណ្ងខដលពួកោត់
អលញ្ជ ើញមកទីលនះ គឺលដើមបីចុះសួរ
សុែទុកខ និងការបលងាើតចំណ្ង
មិតតភាព រវងរបជាជាតិទំងពីរ។ 
រយះលពលថ្នការសាន ក់លៅរបស់រកុម
អង់លគលៀខ្ងលកើត លោយមានការ
ដឹកនាំពីលោកឪពុក ម៉ាក បានចុះ
លៅទសសនៈកិចាតាមរពះសហគមន៍
មួយចំនួនដូចជា រពះសហគមន៍
កំពង់ឆ្ន ំង លសៀមរាប ថ្ប៉លិន រចប
វល ចំលណាម លឈើទល   និងរពះ- 

-សហគមន៍ កាតូលិកបាតដំបង។
លោកឪពុកតូលតតក៏បានមានរបសា
សន៍ផងខដរថា លៅកនុងថ្ងៃលនះមាន
លភញៀវរបស់លយើង ខដលមកពីរបលទស
អង់លគលស គឺមកពីរពះសហគមន៍ 
ណ័្រ វលឺ សិន លៅអង់លគលៀខ្ងលកើត 
ជាមួយនិងអនកជំនួយការ     និងអនក 

ទទួលែុសរតូវលៅកនុងភូមិភាគ គឺ
លោកឪពុក ម៉ាក។ លហើយពួកោត់
មកទីរពះសហគមន៍ របស់លយើងជា
លរៀងរាល់ឆ្ន ំ លហើយលនះគឺជាទំនាក់
ទំនងដ៏លអរវងរពះសហគមន៍ របស់
លយើងទំងពីរ និងរវងបងបអូនរគីសឋ
បរស័ិទផងខដរ។ 

លោយ:ម យ សាលមត៉ 

បងគ្បុស ស ូបយើង បានបញ្ចប់បបសកកមម  
បៅគ្ពុះសហគមន ៍កាលកិបាត់ដាំបង 

 បងរបសុ សូ លយើង បានបញ្ា ប់លបសកកមម លៅ
រពះសហគមន៍  កាតូលិកបាត់ដំបង   កាលពីថ្ងៃទី៣០ 
ខែមករា  ឆ្ន ំ២០១៣។ បងរបសុបានសាន ក់លៅ និង
បំលពញកិចាការលៅរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង អស់រយះ
លពល២ឆ្ន ំ លហើយលៅកនុងលនាះ បងរបុសបានបំលពញកិចា
ការ ជាលរចើនដូចជា សកមមភាពរបស់រកុមយុវជន (SSVP) 

វស័ិយកីឡា និងតន្រនឋី។ បងរបុសបានបលងាើតកមមវធីិមួយ 
លហើយជាក៏ជាកមមវធីិលលើកដំបូងផងខដរ សរមាប់រពះ
សហគមន៍ បាត់ដំបង គឺកមមវធីិថាន ក់បលរងៀនដូរតរនីឋ
លពទយយយជី ខដលមានលឈាម ះលៅកាត់ថា (PMP)។ ទ-
សសនៈរបស់បងរបសុចង់បលងាើតកមមវធីិលនះលឡើង គឺកនុង
លោលបំណ្ង ចង់លអាយយុវជន លជៀសឆ្ៃ យពីអំលពើ
អារកក់ទំងឡាយ ខដលលកើតមានលៅកនុងសងគម លអាយ
ចប់យកការលលងតន្រនឋីលនះវញិ។ មិនរតឹមខតកមមវធីិមួយ
លនះលទ រាល់រគប់កមមវធីិទំងអស់ បងរបុសក៍មានទសស-
នៈខបបលនះផងខដរ។ បងរបុស ក៍បានបលងាើតកមមវធីិបាល់
ទត់មិតតភាពយុវជន និងកូនលកមង លហើយបងរបុស ក៍
មានការោំរទលលើកីឡាលតកាវ ន់ដូ ផងខដរ។ ទំនាក់ទំនង
រវងបងរបុស ជាមួយយុវជនរគប់មជឈោឌ ន គឺមាន
ទំនាក់ទំនងយ៉ងសិអតរមួត។     

 កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា 
កនលងលៅលនះ លៅរពះសហគមន៍កាតូ
លិកបាត់ដំបងបានរបារពធកមមវធីិអប
អរសាទរពិធីបិទឆ្ន រំពះមហាករណុាទិ
គុណ្ គំរប់ែួប២៥០ឆ្ន ថំ្នរកមុរគសួារ
បងស្សីឧបការគុណ្(រកមុបងស្សី របវូ ី
ដង់) លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់
ដំបង។ លោយមានការចួលរមួពីរកមុ
រគសួារបងស្សីចំនួន ១៩នាក់ រពម
ទំងរគីសតបរស័ិទយ៉ងលរចើងផងខដរ។ 
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ពិធីអបអរសាទរបុណ្យែួប ២២៣ឆ្ន  ំ 
ថ្នរពះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង  

បានរបារពធលឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
ពិធីបុណ្យលនះចប់លផឋើមរបរពឹតតលៅលៅលវោលម៉ាង 
០៥ :៣០នាទីោៃ ច លៅខ្ងមុែផាះលោកអភិបាល 
គីលគ ហវកីាលរដូ លោយមានកបួនដខងហរបូសំណាក់រពះនាង
ម៉ារ ីលៅកនុងរពះវហិារធំ លដើមបថីាវ យអភិបូជា។ 

លៅលពលរារតី ក៏មានកមមវធីិកមានឋ និងសំនួរចលមលើយ។ 


