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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូ លិកបាត់ដំបង

ពអម៉ានូណអល
សំលេងពព្ី ពះសហគមន៍កាតូេិក

ំ ិ ធីអុជធូប និងកាន់ទុកខ លដលមានរយះ
បានខរៀបចព

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

ំ ី រថ្ងា
ខពល្បាព

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

្ពះបាទនខរាត្ម
ត

ៀមរាប

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

ំ
ំ ឹក
កុ ងប
ណ
ងរល
ន
អងគ

ជូនចខំ

ដល់ដួងវញ្ញ
ខ រធ ប
ិ ា ណកេ

និងការចូលរួម

លមង
ែ នូវការកាន់ទុកខ

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

លដល

មាតកា
ិ

ប

ំ
បូជាចារយ បីអងគ ្ពមទងមានការច
ូ លរួមពីបងបូ ន
អ

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

ំ ង
ទំនាក់ទន

ពិធទ
ី ទួលជំហានទី២

់ ្ពះ

ើ ង្

របចំខែ កុមះ
ភ ឆនំ ២០១៣ លលែ ៤៧

អភប
គខគ
និងខល្ងក
ិ ូ ជាខោយខល្ងក អភបាល
ិ
ី

ព្ពះសហគមៃ៍ កាតូលក
ិ រតៃះ

•បខងកត្
ើ ឯកសារវឌ
ី ី អូ

ពិធីខនះខធើខវ

ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលក
ិ
ភូមិភាគបាត់ដំបង

ើង

ខពលពិធអភ
ប
ី
ិ ូ ជា លដលមានការចូលរួម និងថ្វវយ

ការយាល
ិ
័យផ្សពវផ្ាយព័តមា
៌ ៃ

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

Our Family

ះ្ពះវញ្ញ
ខ ធ
ិ ា ណកន

ី ហនុ ។ ពិធប
ី ុ ណយ្បារពធខ

ំ ី រថ្ង។
មានរយះខពល្បាព
ា

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

កាតូលក
ិ

ំ ង
ហគមន៍ កាត្ូលិកបាត្់ដប

•ថ្ងទ
ា ី៤ កុមះ
ភ : ្ពះ

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ ង
ព័ត្៌មនរបច ំណែ ភូមិភារ បាត្់ដប

។

្គី

ប
ែ រ ិ ័ ទយ៉ាងខ្ចនខទៀត្ផង។
ើ

ំ ឹ កខនះផងលដរ
រល

ខៅកុ ងព
ន
ិ ធី

ក៍មានកបួនដលងរែ រូប្ពះឆាយ

ល័កខ ខឆាពះខៅ្ពះវហារ
ថ្វវយអភប
ិ
ិ ូ ជាផងលដរ។

ណលែងរំសានត
ចូលរក៨ចំណុច ដែលខុសគ្នានៃរូបភាពទងព
ំ ីរ



ររុមររូពពទយស្មរ័ រចិត្តពាបាលពធមញ មរពីរបពទស្ កាណាដា ទំព័រ ២



ស្ិកាាសាលា អនតរជំពនឿ និងការរ ួមគ្នាការពារបរ ិសាាន ទំព័រ ៦



ស្ិកាាសាលាភាពជាអារណែន ំ ទំព័រ ៤-៥

ទំព័រ ៣
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ររុមររូពពទយស្មរ័ រចិត្តពាបាលពធមញ
មរពីរបពទស្ កាណាដា

គាត់បានបងហញលអាយល

Photo: Moy Samet

ពូជសាសន៍
លទ”។

រ ឺជតិសាសន៍ណា
លោកបានបនតលទៀតថា

“សរមាប់ អារមមណ៍របស់ែំុ្

ពិ តជ

សបាយរ ីករាយណាស់
បំ ណងរបស់ែំុ្

លហើយ

ចង់ លអាយពួកគាត់

មកទីលនះជលរៀងរាល់ឆនំ”។
លពលល
ល

ស្សប

ះខដរលោកលជត ប៊ុនលធឿន

ះពួកគាត់ បានពាបាលលៅតាម អាយុ២២ឆនំ ក៍បានមានរបសាសន៍

រពះសហគមន៍

សុែភាពមាត់លធមញពិតជ សហគមន៍

រពះ ផងខដរថា

ដូចជ

តាខហន

“ែ្ំុចប់អារមមណ៍ខាលំង

ចំលណាម ណាស់ លៅលពលបានដឹងដំណឹងថា

មានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់មនុសស សាវយសុីសុផុន និងរពះសហគមន៍ មានរកុមរគូលពទយសម័រគចិតត

លធវើការ

រគប់រប
ូ លហើយអវីជពិលសសជងលនះ កាតូលិកបាត់ដំបង។ លគាលបំណង ពាបាលលដយមិនគិតថ្ថល តាមរយះ
លៅលទៀល

ះ

គឺលយើងមានក់ៗរតូវយក ខដលពួកគាត់មកទីលនះ គឺលដើមបីជួយ មិ តតភគតតរបស់ែំ ្ លហើយរូបែ្ំ ផ្ទទល់ក៏
ុ
ុ

ចិតទ
ត ុកដក់កងការខថទំ
ឲ្យបានលអ។ ដល់បងបអន រកី រក ខដលគាមនលិទធ យល់ល
ុន
ូ
ភាពចំណាយថវ ិកាលរចើន

ើញផងខដរថា

បាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី ១៧ ខែកុមភះ មានទំ
ឆនំ ២០១៣ មានរកុមរគូលពទយសម័រគ ខែមរ

ក់ទំនងលអ

បានលធវើការពាបាល

ខាយនីស

អុីន

បញ្ហ
ហ មាត់

ស្សប លធមញ”។ លោកបានបនតលទៀតថា “ែ្ំុ

ះខដរ លោក ស៊ង ញន មានចិតត

និងអារមមណ៍សបាយ

លៅលពលខដរបាន

និងជអនកមកសំអាតលធមញ ទទួ លលសវាដ៏លខអ បបលនះ

របជពលរដឋលដយឥតគិតថ្ថល។រកុម ចនថមី
ថា

លដើ មបីលអាយបងបអូនទំង

ជូ នបងបអូន អាយុ ២២ឆនំ ខដលមកពីភូមិ ខបក រ ីករាយណាស់

រគូលពទយសម័រគចិតត ខដលមានលឈមះ ផងល

កនុងខផនកថ្ន

រវាងរបជជន អស់បានយល់ដឹងអំពី

និងរកុមរបស់ពួកលគ។

ចិតត ខដលមកពីរបលទស កាណាដ លពលល

លនះជការ

លៅលលើ ចូ លរួមចំ ខណកមួយ

លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក ការពាបាលលៅខាងលរៅ និងលដើមបី សុែភាព

ះ

ក៍បានមានរបសាសន៍ថា សងឃឹមថា

លហើយែ្ំុ

ពួកគាត់នឹងមកកាន់ទី

អាក់សុិន “លនះជការលអរបលសើរណាស់ ខដល លនះជលរៀងរាល់ឆនំ”។

សូមបញ្ហ
ជ ក់

(Kindess in Action) ខដលមានរគូ ពួកគាត់បានអល្ជើញមកទី លនះ កនុង ថារកុមរគូលពទយសម័រគចិតត កាណាដ
លពទយ ២០

ក់ បានលធវើការពាបាល ការបានពាបាលលយើងែ្ំុ ទំងអស់ លនះបានមករពះសហគមន៍ លៅកនុង

ដូចជ ដក ប៉ះ និងសំអាត។

ស្នតី ពេពរសា ពៅររុង លីស្យ
ី ឺ

ើញនូវទឹក

ចិតតមនុសសធម៌ លដយមិនលរ ើសលអើង

លោយៈមុយ សាលម៉ត
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កនុង គានលដយមិនគិតថ្ថល ជពិលសសពួក ភូមិភាគបាត់ដំបងជលរៀងរាល់ឆនំ។

កនុងរតនះលលែមុន

លយើងបាន

សាគល់ សនតី លថលរសា លៅរកុង លីស-ុី
យឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនតអាននូវ
របវតតិរបស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។
លតើលថលរសា បានផុតដលងហើមលៅលវោ
លមា៉ ងប៉ុនម

?លតើលថលរសា

បានទូល

អងវរអវីែះ
ល លៅរពះជមាចស់ ។
"អូ!អនកមាតយលអើយ! ដបិតខពងលពញប
រ ិបូណ៍។

រពះជមាចស់មិនខដល

លះបង់ លចលែ្ំុ។

ឳរពះអងគលអើយ!

សូមអាណិតអាសូរ

ងែ្ំុផង។

ងែ្ំុសុែចិ តលត ធវើអីៗ
វ
ខដលរពះអងគ

ចង់ ឲ្យ
អាសូរ

ងែ្ំុលធវើ

ប៉ុខនតសូមអាណិត

ងែ្ំុផង។

ឳបងស្សី

ទំងឡាយលអើយ! សូមជួយអងវររពះ
ជមាចស់ចំល

ះ

ងែ្ំុផង។

ហាក់ដូចជកូនង៉

ងែ្ំុ

ទីោងច

ងផុតដលងហើម។

ងលទើបខតបានអាយុ

ងែ្ំុបានសាតយ លដយបានថាវយ ប៉ុលណាណះលទ។ (ចប់)

ែលួនលៅលសចកតីស្សោញ់របស់ រពះ
អងគ។

ចំ ល

លដើមបី

ះជីវ ិតកនុងការរស់លៅ

បនតិច របស់សនដី លថលរសា។ លតើលថលរសា

ងែ្បា
ំុ នសរលសរ លទៀត លថលរសា និ យយថាឥលូវខមន ជគំរច
ូ ំល

អំពីទុកល
ខ ំបាករតូវខមន ខមនលហើយ ខមន

ះខដរ ក៍

ត នក
បងបអូន សាកសួរ ដល់បងបអូន និ ងមិ តអ

ងែ្ំុលដើ មបី ឯលទៀត”។ របខហលជលមា៉ ង៧:២០ អាន

លចះទទួលមរណៈភាព យ៉ ងសមរអវីៗ ខដល

ងែ្ំុចង់ ទទួលទុកល
ខ ំបាក លដយ មានសំណួរមួយចំនួន

អស់កមាលំងខមន ស្សឡាញ់លដើ មបីសលគងគះ

ខទន។ សូមបងស្សីជួយ
មយ។

ងែ្ំុយល់ថាការឈឺចប់ លនះមកពី លដើមរហូតដល់ចប់។ កនុងល

ះលយើង សពវថ្ថងយ៉ងដូច

២៤ឆនំ លមដច?
១.

លយើងែ្ំុសូមអរគុ ណ ចំ ល

ងមានចិតតសុះសា
ទ
ទ ចំល

ះ ខដល

ងចង់បាន

ក៏ប៉ុខនដ

ះអវីៗ
ងលចះ

បនតិចលទៀតលថលរសានិ យយ បងបអនទំងអស់
ខដលបាន សាដប់បងគប់ ខណ ំរបស់បងស្សី។
ូ
ថា៖ “ែ្ំុមិន
ខដលសាមនថាមនុសស ចំណាយលពលដ៏មានតថ្មល អាននូវ ២.លពល ខដល ងឈឺធងន់
ងពឹង
លយើងអាចនឹង ឈឺខបបលនះបានលទ។ របវតតិរបស់សនដី លថលរសា

តាំងពី ខផនកលៅលលើរពះជមាចស់ជនិចច។

6
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ំ
ពិធទ
ី ទួលជហា
នទី២

ស្ិកាាសាលា អនតរជពំ នឿ និងការរ ួមគ្នាការពារបរ ិសាាន
លោយៈ មុយ សាលម៉ត

តួ

សកលលោក

ខតងខតមានការ

ការ

និងការតស៊ម
ូ តិ

របរ ិសាថន

ះបរ ិសាថនធមមជតិ

មិនថាជតិ
ះលទ។

កាលពីថ្ថងទី៩ ខែកុមភះ ឆនំ
២០១៣ រពះសហគមន៍ កាតូលិក
បាត់ដំបង មានសិកាខសាោ ខដល
សដីអំពី អនដរជំលនឿ និងការរួមគានការ មានទំ
របរ ិសាថន។

កនុងល

ក់ទំនងលអ

ះក៏ មានការ និ ងសាស

រវាងសាស

-គុ ណ រពះមហា វ ី សុ វ ីជជ ក៏ មាន

។ លៅកនុងសិកាខសាោ របសាសន៍ខដរថា

ចូលរួមពីសំណាក់ លោកអភិបាល លនះក៏មានវាគមិន ខដលជតំណងឲ្យ សាស
គីលគ

ហវីកាលរដូ

និងលោកឪពុក សាស

ែុសៗគានដូចជ

“លៅកនុងរពះពុ ទធ

ក៏មានការអប់រ ំដល់ពុទធ

លោក បរ ិស័ទ

សដីអំពីបរ ិសាថនផងខដរ”។

តូលតតខដលជតំ ណាងកិតិ យ
ត សកនុង សុប ផ្ទរ ឹត ខដលជវាគមិនតំណាងឲ្យ រពះលតជគុណបានបនតលទៀតថា “លៅ
អងគសិកាខសាោ
ខដលមានសាស
អុីសាលមសាស

រពមទំងបងបអូន អុីសាលមសាស

រពះលតជគុណ រពះ កនុងប្ញ តិត របស់រពះពុទធចំល

ែុសៗ គានដូចជ មហា វ ី សុវ ិជជ តំ ណាងឲ្យរពះពុទធ សងឃក៏បានរបលៅថា ឲ្យលចះលគារព
រគីសសា
ដ
ស

សាស

លោកឪពុក ហាគប៊ី និ ងជ សិទិធចំល

និងរពះវ ិហារ តំណាងវាគមិន របស់រគីសដ សាស

រពះពុទធសាស

មហាធម៌លមរតី របមាណ ៥២

ះលដើមលឈើ

លោកឪពុក

ខដល របសាសន៍

ការចូលរួមខចករ ំខលកអំពីជំលនឿរវាង ទក់ទង និងបរ ិសាថនតាមសាស

ដី

ល

លគឺ

បរ ិសាថនធមមជតិ ”។ ស្សបលពលល

ក់។ ផងខដរ។ លោក សុប ផ្ទរ ឹត ខដល ខដរ

លគាលបំណង ថ្នសិកាខសាោលនះគឺ ជវាគមិនក៏មានរបសាសន៍
សាស

ះរពះ

ហាគប៊ី

ះ

ក៏ មាន

ទក់ទងនឹងបរ ិសាថន

តាមសាសន៍រគិសផ
ដ ងខដរថា

“អវីៗ

លផសងៗ ខដលលរបៀនរបលៅ របស់លោកខដរថា “រពះឱលោះបាន ទំងអស់រតូវបានបលងកើត លដយរពះ

ទក់ទងលៅនឹង ការការ

របរ ិសាថន លរបៀនរបលៅលយើង

ធមមជតិ

រពមទំងការតស៊ូមតិ បរ ិសាថនធមមជតិ

លដើមបីការ

របរ ិសាថនធមមជតិ។ ជ លរបៀនរបលៅលយើង

ពិលសសលៅលទៀតល

ះ លៅកនុងសិកាខ ជី វ ិត

សាោលនះគឺ លដើមបីសាគល់គាន និងឲ្យ

សតវ

ឲ្យលចះការ

”។ ែណៈលពលល

ះគឺ

រពមទំងបាន សុទធខតលអ។ ដូលចនះរពះជមាចស់បាន

ឲ្យលចះការ

មនុ សស

រ ជមាចស់ លហើយអវីៗទំងអស់ល

រ ចត់ឲ្យលយើងលធវើជអនកខថរកានូវអវីៗ

និ ងរុកខជតិ ខដលរទង់បលងកើត”។

ចុងប្ចប់កមម

ះ រពះលតជ- វ ិធី ក៏មានការដំលដើមលឈើ ផងខដរ។

និងលចះ
ខដលលធវើឲ្យ

ែលួនលយើងបានលអ លៅលពលខដរលយើង
បានទទួលជំហានទី២លនះ"។
ល

កនុង

ះបអូនស្សី រ ិត ស្សីលចង អាយុ១៥

ឆនំ មកពីរពះសហគមន៍

Photo: An Rittyrath

សាសន៍ដូចគាន រ ឺែុសគានល

ទីលចះបលរមើអនកដថ្ទ

ថាវយបងគំរពះជមាចស់

Photo:An Rittyrath

ជការពិតណាស់ លៅទូទង
ំ

ចំល
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តាខហន

ខដលជអនកទទួលជំហានទី ២ បាន
មានរបសាសន៍ថា

"ែ្ំុបានសិកា

និងទទួលការអប់រ ំជំលនឿ
លពលបីឆនំមកលហើយ
១៧

ខែកុមភះ និងរពះសហគមន៍

ឆនំ២០១៣ លៅរពះសហគមន៍ កាតូ- លោកអភិបាល
លិកបាត់ដំបង

បានលរៀបចំពិធី របសាសន៍

កនុងល

ះលៅ

លពល ខដលែ្ំុបានសិកា និងទទួល

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

កាលពីថ្ថងទី

អស់រយះ

គីលគ

បាត់ដំបង។ ការអប់ រ ំជំ លនឿ ែ្ំុមានការផ្ទលស់បូរជ
ដ
បានមាន លរចើ នដូចជ

លធវើឲ្យែ្ំុលចះជួយអនក

ស្សបលពលបកស្សាយ ដថ្ទ និងលចះអធិដឋនលរចើនរពមទំង

ទទួលជំហានទី ២ ដល់សិសស ខដល រពះគមពីថា "លនះជរដូវអប់រ ំពិលសស លចះសាដប់ រពះបនទួល និ ងមានលសចកដី
បានទទួលការអប់រ ំជំលនឿ។ ពិធីលនះ ដូលចនះលយើងរតូវលចះលរបើរបាស់

លធវើលឡើងស្សបលពល កនុងពិ ធីអភិបូជ ខដលរពះជមាចស់បានរបទន

នូវអវី ស្សឡាញ់ចំល
នូវ រគួសាររបស់

ខដលមានលោកអភិបាល គីលគ ហវី អំលណាយទនមកដល់ពួកលយើង លតើ ល
កាលរដូ

រ ឺរកុម

ស្សបលពល
អាយុ២៥

ខដលជអនកទទួលែុសរតូវ លយើងលរបើរបាស់អំលណាយទនរបស់ ឆនំ មកពីរពះសហគមន៍ សាវយសុី
និង ពួកលយើងយ៉ ងដូចលមដច?

បានរួមគានថាវយពិធីអភិបូជ។

កនុង លៅបលរមើ អនកដថ្ទ និងលដើ មបីែួនឯង
ល
"ែ្ំុបានសិកា

គឺ សុផុន ខដលជអនកទទួលជំហានទី

លោកបូជចរយចំនួន ៧អងគ ខដល អំលណាយ ខដលលយើងមានរតូវយក ២ ផងខដរល
ះ ក៏ មានបងបអូនចំ នួន ៧១

ខដលលរតៀមនឹង

ះ ក៏មានរបសាសន៍ថា
និងទទួលការអប់រ ំ

ក់ រពមទំងរកុមរគួសារ រ ឺក៏រកុមអវីលផស- ជំលនឿពីលោករគូ អនករគូ អស់រយះ

ទទួលជំហានទី ២ ងៗលទៀតដូចជរកុមយុវជន"។លោ- លពលបីឆនំ លហើយលៅកនុងរយះលពល

លដយមកពីរពះសហគមន៍ លផសងៗ កអភិបាលបានបនដលទៀតថា
គានដូចជ

ងែ្ំុ"។

ះខដរលោក សុវណណ

លៅកនុងភូ មិភាគបាត់ដំបង

ល

ះអនកដថ្ទ

រពះសហគមន៍

ខរពក លនះលយើងរាល់គាន និងកាលយជរគីសដ ែ្ំុមានការផ្ទលស់បូរដ ជពិលសសគឺ លធវើ

លទល តាខហន ខានចរមាស សនឹង បរ ិស័ទ
លបា៉ យខប៉ត សាវយសុីសុផុន

"ឥឡូវ ខដលែ្ំុបានសិកាលនះ ពិតជលធវើឲ្យ

ទំពូង មានតួ

លតើលយើងជរគីសប
ដ រ ិស័ទ ឲ្យជំ លនឿរបស់ែំុកា
្ ន់ខតរ ឹងមាំ

ទីអីវែលះ?

និង

គឺលយើងរតូវមាន ខចករ ំខលកនូវបទពិលសាធន៍ថីមៗ។
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ស្ិកាាសាលាស្ដព
ី ី ភាពជាអារណែន ំ

ធមមយារា ស្បាតហ៍ស្ែដមរមន
អនតរសាស្នពិភពពលារ
Photo: Moy Samet

លមរូ ៉ កាលពីថ្ថងទី ២០ ខែ កុមភះ
ឆនំ ២០១៣ លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង
សាោមួយ
កមមវ ិធីសលមាភធមជឍមណឌល

បណុដ ះបណា
ដ លវ ិជជជីវៈ

កសិកមម ដុនបូសូក បាត់ដំបង ខដលសថត
ិ លៅភូមិសាសា
បាឡាត់ រកុងបាត់ដំបង លរកាមអធិបតីដ៏ែង
ព ់ែស
ព របស់

លោកអភិបាល គីលគ ហវីកាលរដូ ជអភិបាលរបស់រពះ
សហគមន៍ កាតូលក
ិ ភូមិភាគបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី២៥
ខែកុមះភ

ឆន២
ំ ០១៣។

កនុងល

ះក៏មានការចូលរួមពី

សំណាក់មាចស់ជំនួយ អាឡឺម៉ង់ និងហូឡង់។

អនកខណ

បានលរៀបចំសិកាខ

ខដលសដីអំពី

ភាពជ

ំ លដយមានការចូលរួមពី

សំណាក់លោកឪពុក បងរបុស បង
ស្សី រពមទំងបុគល
គ ិករបមាណ ៤០
ក់។

សិកាខសាោលនះគឺមាន

លគាលបំណងចង់បងហញ
បុគគលិកទំងអស់

លៅដល់ របចំលៅរបលទស ហវីលីពិន បានលធវើ លជ មា៉ ហាគល ៀ ក៏ធាលប់បានមករួចមក

រតូវមានទំ

ក់ បទបងហញ ខដលទក់ទងនឹង ភាព លហើយ

ទំនងគាន និងលចះលធវើការរួមគានលដយ ជអនកដឹក
ពឹងខផនកគានលៅវ ិញលៅមក។
ល
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ខដលបានបលរងៀនដល់អនក
ំរបស់លយើងលៅកនុងរពះសហ-

កនុង រួមសរមបសរមួលពីសំណាក់លោក គមន៍បាត់ដំបងខដលសដីពីការលរបៀន
សូមបញ្ហ
ជ ក់ របលៅរបស់សលមដចបា៉ ប

និងជរបធានធំថ្ន ថា កាលពីថ្ថងទី ២៣ ខែ មិ

រកុមរគួសារសហជី វ ិនរពះ លយស៊ូ
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ំ រពមទំងមានការចូល ខណ

ះលោកឪពុក លជលជ មា៉ ហាគល ៀ ឪពុក តូលតតផងខដរ។

ខដលជវាគមិន

ឆនំ បងហញលសចកដីស្សឡាញ់

២០១១ កនលងលៅលោកឪពុក លជ-

លមតាតករុណា។

លោយ:មុយ សាលម៉ត

២៤

ខែកុមះភ

លដយមានកិចសា
ច វ គមន៍

ខដលមានលឈមះកាត់ថា សុី សុី អិហវ អិល

រពមទំងយុវជន

អធិបតីដ៏ែង
ព ់ែស
ព ់របស់លោកអភិបាល គីលគ ហវកា
ី លរដូ
កនុងការលបើកកមមវ ិធីលនះ។

កាតូលិកបាត់ដំបង បានចូលរួមលៅធមមយរតា

លដើមបី

សបាតហ៍សុែដុមរម

លៅរមណីយដឋន
រពឹក
សាស

ភនំរបាំពីរ

ខដលសិត
ថ លៅកនុងស្សុកភនំ

បីធំៗដូចជ រគិសសា
ដ
ស

និងអុីសាលមសាស

រពះពុទធ

របមាណ១០០

ក់។

លគាលបំណងថ្នធមមយរតាលនះគឺ អបអរសាទរទិវា សនដិ
របរ ិសាថន ខដលជកខនលង

និងសតវរក
ុ ជ
ខ តិ

ឆន២
ំ ០១៣ លគាលបំណងមួយលទៀតល

ពីសណា
ំ
ក់ សហរបជជតិ

លោកឪពុក តូលត បងរបុស បងស្សី សាស
បរ ិស័ទជលរចើន

ពិភពលោក

កមមវ ិធីលនះមានការចូលរួមពី

លែតតបាត់ដំបង។

បណា
ដ លសាស

អនតរសាស

កាតូលិកបាត់ដំបង ខដលរបកបលដយភាពសុែដុមរម

ន់រងវន់ កាតូលិក ឆលលរដន ហវតបល់
លិក
ូ

កុមះភ ឆន២
ំ ០១៣ លដយមានការអល្ជញ
ើ ចូលរួមលរកាម

និងធម៌

គមន៍

បងស្សី លថលរសុីតា បានអល្ជញ
ើ មក របស់ពួកលយើងរស់លៅ
លៅថ្ថងទី

(CCFL) បានលបើកការរបកួតលហើយ កាលពីថ្ថងទី៣ ខែ

កនុងការ

កាលពីថ្ថងទី៦-៧ ខែកុមះ
ភ ឆនំ២០១៣ រពះសហ

ភាពពិភពលោក លដើមបីការ

រពះសហគមន៍

(Catholic Children Football League)
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មណឌលបា៉ សទរា៉
ូ ល់ អូសាក រ ៉ូ

និងសាស

។

ទំងឡាយ
ជពិលសស

ះ លដើមបីអបអរសាទរ អងគការ

ខដលបានបលងកើតទិវាសនដិភាពរវាង

។ លៅកនុងកមមវ ិធីលនះក៏បានរបារពធ

និងបងបអនរគី
សដ នូ វពិធីឧទទិសកុសលជូនដល់រពះវ ិញ្ហញណកខនធ
ូ

រពះបាទ

ក់លទៀត។ បងស្សី គឺ នលរាតតម សីហនុ ផងខដរ។ កមមវ ិធី ធមមយរតលនះ ក៏មាន

ជរបធានមណឌល សាលិសា៊ន និងជ ការដំកូនលឈើ ជលរចើនលដើម

រួមគានរវាងសាស

ទំងបី

ំ

តាម

របធានខផនកអប់រ ំជំលនឿ។ បងស្សីក៍បាន រពមទំងការបល្ជញលយបលរបស់អនកខណ
សួរសុែទុកប
ខ ងបអនលៅទី
លនះផងខដរ។
ូ

សាស

នីមួយៗ ប ទ ប់ពីការដំកូនលឈើ រច
ួ លហើយ។
លោយ:មុយ សាលម៉ត

