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  កាតលិូក 
មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍ 

Our Family 

មាតកិា 

Apostolic Prefecture of Battambang Monthly News.  For Internal Circulation 

    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចំខែ កុមភះ ឆន  ំ២០១៣ លលែ  ៤៧ 

ពិធទីទលួជំហានទី២ 

 ររុមររូពពទយស្មរ័រចិត្តពាបាលពធមញ មរពីរបពទស្ កាណាដា   ទំព័រ ២ 

 ស្កិាា សាលា អនតរជំពនឿ និងការរមួគ្នា ការពារបរសិាា ន   ទំព័រ ៦ 

ទំព័រ ៣             
 ស្កិាា សាលាភាពជាអារណែន ំ ទំព័រ ៤-៥ 

ចលូរក៨ចណុំច ដែលខសុគ្នា នៃរបូភាពទងំពីរ 
ណលែងរំសានត 

ពអម៉ា នូណអល 
សំលេងពពី្ពះសហគមនក៍ាតូេិក 
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 ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សពវផ្ាយពត័ម៌ាៃ 
ព្ពះសហគមៃ ៍កាតលិូក រតៃះ 

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

ព័ត្៌មនរបចណំែ ភូមិភារ បាត្់ដបំង 
•ថ្ងាទី៤ កុមភះ : ្ពះ ហគមន៍ កាតូ្លិកបាត់្ដបំង
បានខរៀបចពិំធីអុជធូប និងកាន់ទុកខ លដលមានរយះ
ខពល្បាពីំរថ្ងា ជូនចខំ ះ្ពះវញិ្ញា ណកខនធ 
្ពះបាទនខរាត្តម  ីហនុ ។ ពិធីបុណយ្បារពធខ ើង
កនុងបណំងរលឹំក ដល់ដួងវញិ្ញា ណកខេធរប ់្ពះ
អងគ និងការចូលរួម លមែងនូវការកាន់ទុកខ លដល
មានរយះខពល្បាពីំរថ្ងា។ ពិធីខនះខធវើខ ើង្ ប
ខពលពិធីអភិបូជា លដលមានការចូលរួម និងថ្វវ យ
អភិបូជាខោយខល្ងក អភិបាល គីខគ និងខល្ងក
បូជាចារយ បីអងគ ្ពមទងំមានការចូលរួមពីបងបអូន
្គី ែបរ ័ិទយ៉ា ងខ្ចើនខទៀត្ផង។  ខៅកនុងពិធី
រលឹំកខនះផងលដរ ក៍មានកបួនដលងែររូប្ពះឆាយ
ល័កខ ខឆាព ះខៅ្ពះវហិារ ថ្វវ យអភិបូជាផងលដរ។ 
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     សុែភាពមាត់លធមញពិតជ 
មានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់មនុសស
រគប់របូ លហើយអវីជពិលសសជងលនះ
លៅលទៀល ះ គឺលយើងមាន ក់ៗរតវូយក
ចិតតទុកដក់កនុងការខថទំឲ្យបានលអ។ 

ររុមររូពពទយស្មរ័រចិត្តពាបាលពធមញ  

ល ះពួកគាត់ បានពាបាលលៅតាម
រពះសហគមន៍  ដូចជ រពះ
សហគមន៍ តាខហន ចំលណាម 
សាវ យសីុសុផុន និងរពះសហគមន៍ 
កាតូលិកបាត់ដំបង។ លគាលបំណង 
ខដលពួកគាត់មកទីលនះ គឺលដើមបជួីយ
ដល់បងបអូន រកីរក ខដលគាម នលិទធ
ភាពចំណាយថវកិាលរចើន លៅលលើ
ការពាបាលលៅខាងលរៅ និងលដើមបី
មានទំ ក់ទំនងលអ រវាងរបជជន
ខែមរ និងរកុមរបស់ពួកលគ។ ស្សប
លពលល ះខដរ លោក ស៊ង ញន 
អាយុ ២២ឆន ំ ខដលមកពីភូមិ ខបក
ចនថមី និងជអនកមកសំអាតលធមញ
ផងល ះ ក៍បានមានរបសាសន៍ថា 
“លនះជការលអរបលសើរណាស់ ខដល
ពួកគាត់បានអល ជ្ ើញមកទីលនះ កនុង
ការបានពាបាលលយើងែ្ុំ ទំងអស់
គាន លដយមិនគិតថ្ថល   ជពិលសសពួក 

លោយៈមុយ សាលមត៉ 

លៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក
បាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី ១៧ ខែកុមភះ 
ឆន ំ ២០១៣ មានរកុមរគូលពទយសម័រគ
ចិតត ខដលមកពីរបលទស កាណាដ 
បានលធវើការពាបាល ជូនបងបអូន
របជពលរដឋលដយឥតគិតថ្ថល។រកុម
រគូលពទយសម័រគចិតត ខដលមានលឈម ះ
ថា ខាយនីស អីុន អាក់សិុន 
(Kindess in Action) ខដលមានរគូ
លពទយ ២០ ក់ បានលធវើការពាបាល
ដូចជ ដក ប៉ះ និងសំអាត។      កនុង 

ស្នតី ពេពរសា ពៅររងុ លសី្ យី ឺ

"អូ!អនកមាត យលអើយ! ដបិតខពងលពញប
របូិណ៍។ រពះជមាច ស់មិនខដល
លះបង់លចលែ្ុំ។ ឳរពះអងគលអើយ!    
សូមអាណិតអាសូរ  ងែ្ុំផង។ 

 ងែ្ុំសុែចិតតលធវើអវីៗ ខដលរពះអងគ
ចង់ឲ្យ ងែ្ុំលធវើ បុ៉ខនតសូមអាណិត
អាសូរ ងែ្ុំផង។ ឳបងស្សី
ទំងឡាយលអើយ! សូមជួយអងវររពះ
ជមាច ស់ចំល ះ ងែ្ុំផង។  ងែ្ុំ
ហាក់ដូចជកូនង៉ អស់កមាល ំងខមន
ខទន។ សូមបងស្សីជួយ ងែ្ុំលដើមបី
លចះទទួលមរណៈភាព យ៉ងសមរ-
មយ។  អវីៗ ខដល ងែ្ុបំានសរលសរ
អំពីទុកខលំបាករតូវខមន ខមនលហើយ
 ងែ្ុំបានសាត យ លដយបានថាវ យ
ែលួនលៅលសចកតីស្សោញ់របស់ រពះ
អងគ។ បនតិចលទៀតលថលរសានិយយ
ថា៖ “ែ្ុំមិន     ខដលសាម នថាមនុសស
លយើងអាចនឹង ឈឺខបបលនះបានលទ។  

លដើមរហូតដល់ចប់។ កនុងល ះខដរ ក៍
មានសំណួរមួយចំនួន លដើមបី
សាកសួរ ដល់បងបអូន និងមិតតអនក
អាន ចំល ះជីវតិកនុងការរស់លៅ
របស់សនដី លថលរសា។ លតើលថលរសា 
ជគំរចំូល ះលយើង សពវថ្ថងយ៉ងដូច
លមដច? 
១. ងមានចិតតសទុះសាទ  ចំល ះអវីៗ
ខដល ងចង់បាន ក៏បុ៉ខនដ ងលចះ
សាដ ប់បងគ ប់ ខណ ំរបស់បងស្សី។
២.លពល ខដល ងឈឺធងន់  ងពឹង
ខផនកលៅលលើរពះជមាច ស់ជនិចច។ 

 ងែ្ុំយល់ថាការឈឺចប់លនះមកពី
 ងែ្ុំចង់ទទួលទុកខលំបាក លដយ
ស្សឡាញ់លដើមបីសលគងគ ះ បងបអូន
ឯលទៀត”។ របខហលជលម៉ាង៧:២០
 ទីោង ច ងផុតដលងហើម។ បនតិច
លទៀត លថលរសា និយយថាឥលូវខមន 
ខមន ងលទើបខតបានអាយុ ២៤ឆន ំ
បុ៉លណាណ ះលទ។ (ចប់)  
 លយើងែ្ុំសូមអរគុណ ចំល ះ
បងបអូនទំងអស់ ខដលបាន
ចំណាយលពលដ៏មានតថ្មល អាននូវ
របវតតិរបស់សនដី លថលរសា       តំាងពី 

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបាន
សាគ ល់ សនតី លថលរសា លៅរកងុ លីសីុ-
យឺ រឯីលលែលនះគឺ លយើងបនតអាននូវ
របវតតិរបស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។ 
លតើលថលរសា បានផុតដលងហើមលៅលវោ
លម៉ាងបុ៉នម ?លតើលថលរសា បានទូល
អងវរអវីែលះ លៅរពះជមាច ស់ ។ 

គាត់បានបងហ ញលអាយល ើញនូវទឹក
ចិតតមនុសសធម៌ លដយមិនលរ ើសលអើង
ពូជសាសន៍ រជឺតិសាសន៍ណា
លទ”។ លោកបានបនតលទៀតថា 
“សរមាប់អារមមណ៍របស់ែ្ុំ ពិតជ
សបាយរកីរាយណាស់ លហើយ
បំណងរបស់ែ្ុំ ចង់លអាយពួកគាត់
មកទីលនះជលរៀងរាល់ឆន ំ”។ ស្សប
លពលល ះខដរលោកលជត បុ៊នលធឿន 
អាយុ២២ឆន ំ ក៍បានមានរបសាសន៍
ផងខដរថា “ែ្ុំចប់អារមមណ៍ខាល ំង
ណាស់ លៅលពលបានដឹងដំណឹងថា 
មានរកមុរគូលពទយសម័រគចិតត លធវើការ
ពាបាលលដយមិនគិតថ្ថល តាមរយះ
មិតតភគតតរបស់ែ្ុំ លហើយរបូែ្ុំផ្ទទ ល់ក៏
យល់ល ើញផងខដរថា លនះជការ
ចូលរមួចំខណកមួយ កនុងខផនកថ្ន
សុែភាព លដើមបីលអាយបងបអូនទំង
អស់បានយល់ដឹងអំពី បញ្ហហ មាត់
លធមញ”។ លោកបានបនតលទៀតថា “ែ្ុំ
មានចិតត និងអារមមណ៍សបាយ
រកីរាយណាស់ លៅលពលខដរបាន
ទទួលលសវាដ៏លអខបបលនះ លហើយែ្ុំ
សងឃឹមថា ពួកគាត់នឹងមកកាន់ទី
លនះជលរៀងរាល់ឆន ំ”។ សូមបញ្ហជ ក់
ថារកុមរគូលពទយសម័រគចិតត កាណាដ
លនះបានមករពះសហគមន៍ លៅកនុង
ភូមិភាគបាត់ដំបងជលរៀងរាល់ឆន ំ។ 
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 មរពីរបពទស្ កាណាដា 



លោយៈ មុយ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 6 ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

ពធិទីទលួជហំានទ២ី 

 កាលពីថ្ថងទី ១៧ ខែកុមភះ  
ឆន ំ២០១៣ លៅរពះសហគមន៍ កាតូ-
លិកបាត់ដំបង បានលរៀបចំពិធី
ទទួលជំហានទី ២ ដល់សិសស ខដល
បានទទួលការអប់រជំំលនឿ។ ពិធីលនះ
លធវើលឡើងស្សបលពល កនុងពិធីអភិបូជ 
ខដលមានលោកអភិបាល គីលគ ហវី
កាលរដូ ខដលជអនកទទួលែុសរតូវ
លៅកនុងភូមិភាគបាត់ដំបង និង
លោកបូជចរយចំនួន ៧អងគ ខដល
បានរមួគាន ថាវ យពិធីអភិបូជ។  កនុង
ល ះ ក៏មានបងបអូនចំនួន ៧១  ក់ 
ខដលលរតៀមនឹង ទទួលជំហានទី២   
លដយមកពីរពះសហគមន៍ លផសងៗ
គាន ដូចជ រពះសហគមន៍ ខរពក
លទល តាខហន ខាន ចរមាស សនឹង 
លប៉ាយខប៉ត សាវ យសីុសុផុន    ទំពូង  

និងរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង។ 
លោកអភិបាល គីលគ បានមាន
របសាសន៍  ស្សបលពលបកស្សាយ
រពះគមពីថា "លនះជរដូវអប់រពិំលសស
ដូលចនះលយើងរតូវលចះលរបើរបាស់ នូវអវី
ខដលរពះជមាច ស់បានរបទន នូវ 
អំលណាយទនមកដល់ពួកលយើង លតើ
លយើងលរបើរបាស់អំលណាយទនរបស់
ពួកលយើងយ៉ងដូចលមដច? គឺ
អំលណាយ ខដលលយើងមានរតូវយក
លៅបលរមើអនកដថ្ទ និងលដើមបីែលួនឯង
រពមទំងរកុមរគួសារ រក៏ឺរកុមអវីលផស-
ងៗលទៀតដូចជរកុមយុវជន"។លោ-
កអភិបាលបានបនដលទៀតថា  "ឥឡូវ
លនះលយើងរាល់គាន  និងកាល យជរគីសដ
បរស័ិទ លតើលយើងជរគីសដបរស័ិទ
មានតួ ទីអវីែលះ?    គឺលយើងរតូវមាន 

តួ ទីលចះបលរមើអនកដថ្ទ និងលចះ
ថាវ យបងគំរពះជមាច ស់ ខដលលធវើឲ្យ
ែលួនលយើងបានលអ លៅលពលខដរលយើង
បានទទួលជំហានទី២លនះ"។ កនុង
ល ះបអូនស្សី រតិ ស្សីលចង អាយុ១៥ 
ឆន ំ មកពីរពះសហគមន៍ តាខហន 

ខដលជអនកទទួលជំហានទី២ បាន
មានរបសាសន៍ថា "ែ្ុំបានសិកា
និងទទួលការអប់រជំំលនឿ អស់រយះ
លពលបីឆន ំមកលហើយ កនុងល ះលៅ
លពល ខដលែ្ុំបានសិកា និងទទួល
ការអប់រជំំលនឿ ែ្ុំមានការផ្ទល ស់បដូរជ
លរចើនដូចជ លធវើឲ្យែ្ុំលចះជួយអនក
ដថ្ទ និងលចះអធិដឋ នលរចើនរពមទំង
លចះសាដ ប់រពះបនទួល និងមានលសចកដី
ស្សឡាញ់ចំល ះអនកដថ្ទ ររឺកមុ
រគួសាររបស់ ងែ្ុំ"។ ស្សបលពល
ល ះខដរលោក សុវណណ អាយុ២៥ 
ឆន ំ មកពីរពះសហគមន៍ សាវ យសីុ
សុផុន ខដលជអនកទទួលជំហានទី
២ ផងខដរល ះ ក៏មានរបសាសន៍ថា 
"ែ្ុំបានសិកា និងទទួលការអប់រ ំ
ជំលនឿពីលោករគូ អនករគូ អស់រយះ
លពលបីឆន ំ លហើយលៅកនុងរយះលពល 
ខដលែ្ុំបានសិកាលនះ ពិតជលធវើឲ្យ
ែ្ុំមានការផ្ទល ស់បដូរ ជពិលសសគឺលធវើ
ឲ្យជំលនឿរបស់ែ្ុំកាន់ខតរងឹមំា និង
ខចករខំលកនូវបទពិលសាធន៍ថមីៗ។ 

ស្កិាា សាលា អនតរជពំនឿ នងិការរមួគ្នា ការពារបរសិាា ន 

 កាលពីថ្ថងទី៩ ខែកុមភះ ឆន ំ
២០១៣ រពះសហគមន៍ កាតូលិក
បាត់ដំបង មានសិកាខ សាោ ខដល
សដីអំពី អនដរជំលនឿ និងការរមួគាន ការ
 របរសិាថ ន។ កនុងល ះក៏មានការ
ចូលរមួពីសំណាក់ លោកអភិបាល 
គីលគ ហវីកាលរដូ និងលោកឪពុក      
តូលតតខដលជតំណាងកិតតិយសកនុង
អងគសិកាខ សាោ រពមទំងបងបអូន 
ខដលមានសាស ែុសៗ គាន ដូចជ  
អីុសាល មសាស  រគីសដសាស  
រពះពុទធសាស  និងរពះវហិារ
មហាធម៌លមរតី របមាណ ៥២ ក់។ 
លគាលបំណង ថ្នសិកាខ សាោលនះគឺ
ការចូលរមួខចករខំលកអំពីជំលនឿរវាង
សាស លផសងៗ ខដលលរបៀនរបលៅ
ទក់ទងលៅនឹង ការការ របរសិាថ ន
ធមមជតិ រពមទំងការតសូ៊មតិ 
លដើមបីការ របរសិាថ នធមមជតិ។ ជ
ពិលសសលៅលទៀតល ះ លៅកនុងសិកាខ
សាោលនះគឺ លដើមបីសាគ ល់គាន  និងឲ្យ 

មានទំ ក់ទំនងលអ រវាងសាស  
និងសាស ។ លៅកនុងសិកាខ សាោ
លនះក៏មានវាគមិន ខដលជតំណងឲ្យ
សាស ែុសៗគាន ដូចជ លោក    
សុប ផ្ទរតឹ ខដលជវាគមិនតំណាងឲ្យ
អីុសាល មសាស  រពះលតជគុណ រពះ
មហា វ ី សុវជិជ  តំណាងឲ្យរពះពុទធ
សាស  លោកឪពុក ហាគ បី៊ និងជ
តំណាងវាគមិន របស់រគីសដ សាស 
ផងខដរ។ លោក សុប ផ្ទរតឹ ខដល
ជវាគមិនក៏មានរបសាសន៍ ខដល
ទក់ទង និងបរសិាថ នតាមសាស 
របស់លោកខដរថា “រពះឱលោះបាន
លរបៀនរបលៅលយើង ឲ្យលចះការ រ  
បរសិាថ នធមមជតិ រពមទំងបាន
លរបៀនរបលៅលយើង ឲ្យលចះការ រ
ជីវតិ សតវ មនុសស និងរកុខជតិ
  ”។ ែណៈលពលល ះ រពះលតជ- 

-គុណ រពះមហា វ ី សុវជីជ  ក៏មាន
របសាសន៍ខដរថា “លៅកនុងរពះពុទធ
សាស  ក៏មានការអប់រដំល់ពុទធ
បរស័ិទ សដីអំពីបរសិាថ នផងខដរ”។ 
រពះលតជគុណបានបនតលទៀតថា “លៅ
កនុងប ញ្តិត របស់រពះពុទធចំល ះរពះ
សងឃក៏បានរបលៅថា ឲ្យលចះលគារព
សិទធិចំល ះលដើមលឈើ ដី ល លគឺ    
បរសិាថ នធមមជតិ”។ ស្សបលពលល ះ
ខដរ លោកឪពុក ហាគ បី៊ ក៏មាន
របសាសន៍ ទក់ទងនឹងបរសិាថ ន
តាមសាសន៍រគិសដផងខដរថា “អវីៗ
ទំងអស់រតូវបានបលងកើត លដយរពះ
ជមាច ស់ លហើយអវីៗទំងអស់ល ះគឺ
សុទធខតលអ។ ដូលចនះរពះជមាច ស់បាន
ចត់ឲ្យលយើងលធវើជអនកខថរកានូវអវីៗ
ខដលរទង់បលងកើត”។ ចុងប ច្ ប់កមម
វធីិ ក៏មានការដំលដើមលឈើផងខដរ។ 

លោយៈ មុយ សាលមត៉ 
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សកលលោក ខតងខតមានការ
ការ របរសិាថ ន និងការតសូ៊មតិ
ចំល ះបរសិាថ នធមមជតិ មិនថាជតិ
សាសន៍ដូចគាន  រែុឺសគាន ល ះលទ។ 



ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 

កមមវធីិសលមាភ ធមជឍមណឌ ល បណដុ ះបណាដ លវជិជ ជីវៈ
កសិកមម ដុនបូសក ូ បាត់ដំបង ខដលសថតិលៅភូមិសាសា
បាឡាត់ រកងុបាត់ដំបង លរកាមអធិបតីដ៏ែពង់ែពសរបស់
លោកអភិបាល គីលគ ហវីកាលរដូ ជអភិបាលរបស់រពះ
សហគមន៍ កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី២៥
ខែកុមភះ ឆន ២ំ០១៣។ កនុងល ះក៏មានការចូលរមួពី
សំណាក់មាច ស់ជំនួយ អាឡឺម៉ង់ និងហូឡង់។ 

ស្កិាា សាលាស្ដពីី ភាពជាអារណែន ំ
មណឌ លប៉ាសទូរ៉ាល់ អូសាក  រ ៉ូ

លមរ ៉ ូ កាលពីថ្ថងទី ២០ ខែ កុមភះ      
ឆន ំ ២០១៣ លៅរពះសហគមន៍ កា-
តូលិកបាត់ដំបង បានលរៀបចំសិកាខ
សាោមួយ ខដលសដីអំពី ភាពជ
អនកខណ ំ លដយមានការចូលរមួពី
សំណាក់លោកឪពុក បងរបុស បង
ស្សី រពមទំងបុគគលិករបមាណ ៤០
 ក់។ សិកាខ សាោលនះគឺមាន
លគាលបំណងចង់បងហ ញ លៅដល់
បុគគលិកទំងអស់ រតវូមានទំ ក់
ទំនងគាន  និងលចះលធវើការរមួគាន លដយ
ពឹងខផនកគាន លៅវញិលៅមក។ កនុង
ល ះលោកឪពុក លជលជ ម៉ាហាគ ល ៀ 
ខដលជវាគមិន និងជរបធានធំថ្ន
រកុមរគួសារសហជីវនិរពះ   លយសូ៊ 

របចំលៅរបលទស ហវីលីពិន បានលធវើ
បទបងហ ញ ខដលទក់ទងនឹង ភាព
ជអនកដឹក ំ រពមទំងមានការចូល
រមួសរមបសរមួលពីសំណាក់លោក
ឪពុក តូលតតផងខដរ។   សូមបញ្ហជ ក់
ថា កាលពីថ្ថងទី ២៣ ខែ មិ  ឆន ំ 
២០១១ កនលងលៅលោកឪពុក លជ- 

លជ ម៉ាហាគ ល ៀ ក៏ធាល ប់បានមករចួមក
លហើយ ខដលបានបលរងៀនដល់អនក
ខណ ំរបស់លយើងលៅកនុងរពះសហ-
គមន៍បាត់ដំបងខដលសដីពីការលរបៀន 
របលៅរបស់សលមដចប៉ាប កនុងការ
បងហ ញលសចកដីស្សឡាញ់ និងធម៌
លមតាត ករណុា។  

លោយ:មយុ សាលមត៉ 

ធមមយារា ស្បាត ហស៍្ ែដ មរមន 
អនតរសាស្នពភិពពលារ 

 កាលពីថ្ថងទី៦-៧ ខែកុមភះ ឆន ំ២០១៣ រពះសហ
គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានចូលរមួលៅធមមយរតា 
លដើមបី សបាត ហ៍សុែដុមរម អនតរសាស ពិភពលោក 
លៅរមណីយដឋ ន ភនំរបំាពីរ ខដលសិថតលៅកនុងស្សុកភនំ
រពឹក លែតតបាត់ដំបង។ កមមវធីិលនះមានការចូលរមួពី
បណាដ លសាស បីធំៗដូចជ រគិសដសាស  រពះពុទធ
សាស  និងអីុសាល មសាស   របមាណ១០០ ក់។ 
លគាលបំណងថ្នធមមយរតាលនះគឺ អបអរសាទរទិវា សនដិ
ភាពពិភពលោក លដើមបកីារ របរសិាថ ន ខដលជកខនលង
របស់ពួកលយើងរស់លៅ និងសតវរកុខជតិ ទំងឡាយ 
ខដលរបកបលដយភាពសុែដុមរម ។ ជពិលសស
លគាលបំណងមួយលទៀតល ះ លដើមបីអបអរសាទរ អងគការ
សហរបជជតិ ខដលបានបលងកើតទិវាសនដិភាពរវាង 
សាស  និងសាស ។ លៅកនុងកមមវធីិលនះក៏បានរបារពធ
នូវពិធីឧទទិសកុសលជូនដល់រពះវញិ្ហញ ណកខនធ រពះបាទ
នលរាតតម សីហនុ ផងខដរ។ កមមវធីិធមមយរតលនះ ក៏មាន
ការដំកូនលឈើជលរចើនលដើម រមួគាន រវាងសាស ទំងបី
រពមទំងការបល ជ្ញលយបលរបស់អនកខណ ំ តាម
សាស នីមួយៗ ប ទ ប់ពីការដំកូនលឈើរចួលហើយ។  

បងស្សី លថលរសីុតា បានអល ជ្ ើញមក
រពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង 
លៅថ្ថងទី ២៤ ខែកុមភះ ឆន ២ំ០១៣ 
លដយមានកិចចសាវ គមន៍ ពីសំណាក់
លោកឪពុក តូលត បងរបសុ បងស្សី 
រពមទំងយុវជន និងបងបអូនរគីសដ
បរស័ិទជលរចើន ក់លទៀត។ បងស្សី គឺ
ជរបធានមណឌ ល សាលិស៊ាន និងជ
របធានខផនកអប់រជំំលនឿ។ បងស្សីក៍បាន
សួរសុែទុកខបងបអូនលៅទីលនះផងខដរ។ 
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លោយ:មុយ សាលមត៉ 

Photo: Moy Samet 

 ន់រងវ ន់ កាតូលិក ឆលលរដន ហវតូបល់ លិក 
(Catholic Children Football League) 

ខដលមានលឈម ះកាត់ថា សីុ សីុ អិហវ អិល 
(CCFL) បានលបើកការរបកួតលហើយ កាលពីថ្ថងទី៣ ខែ
កុមភះ ឆន ២ំ០១៣ លដយមានការអល ជ្ ើញចូលរមួលរកាម 
អធិបតីដ៏ែពង់ែពស់របស់លោកអភិបាល គីលគ ហវកីាលរដូ 

កនុងការលបើកកមមវធីិលនះ។ 


