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មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍
កាតូលក
ិ

Our Family
ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

របចំខែ មករា កុមភះ ឆ្នំ ២០១២

ដលែ ៣៦

សំណាក់ធម៌ធធវើ

មាតកា
ិ

ធោយោរមេណ៍លអ

សុខភាពមាត់ធធេញមានសារៈ
សំខាន់ដល់មនុសសគ្គប់រ ូប
ទំព័រ ២

បងបអន៨៤នាក់
គ្ពះជាមាាស់
ូ

គ្ាស់ធៅឲ្យទទួលជំហានទី២
ទំព័រ ៣

ដោយៈ អាន ឬទធីរដឋ

កាលពីថ្ថងទី០៧ ខែកុមភះ ឆ្ន២
ំ ០១២ ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក ថ្ប៉លិន មានការសំណាក់
ធម៌ របស់រគូអប់រ ំជំដនឿថ្នរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ សំណាក់ធម៌ដនះមានការ
ដរៀបចំដោយបងស្សី លកខិណា ជាអនកសរមបសរមួល កនងរកុ
មរគូអប់រ ំជំដនឿ និងដោកឪពុក
ុ
តូដតត បានថ្វវយអភិបូជា នាដពលបញ្ច ប់កមមវធីិ សំណាក់ធម៌ផងខដរ។ រកុមរគូអប់រ ំជំដនឿ
របស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង មានចំនួន១៥នាក់ គិតទំងអនករគូ និងដោករគូ។
អ្នកណណនា ំលអសធំ រចបាន

ការបដងកត
ើ សំណាក់ធម៌ដនះ កនុងដោលបំណងចង់ឲ្យដោករគូ អនករគូ ទំងអស់បានស្គគល់ោន

ធោលធៅ

ិ
ិ
ិ
ដៅវញដៅមកដោយបានរបាប់
ពីជីវតរស់
ដៅ តំងពីអតីតកាលរបស់ែនដៅវ
លួ
ញដៅមកដទៀត
ទំព័រ ៦

ផង។ កនងដនាះខដរបងស្សី
លកខិណា បានមានរបស្គសន៍កនុង…………
ុ
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

សុខភាពមាត់ធធេញមានសារៈសំខាន់ដល់មនុសសគ្គប់រ ូប
ពាបាល”។

កនងដនាះអន
កជំងឺមានក់ដ្មះ
ុ

ណុច ដសៀវលី អាយុ៣៧ឆ្ន ំ បានមាន
របស្គសន៍ថ្វ “ដនះជាដលើកទីមួយសរមាប់
ែ្ុំ

ខដលមកពាបាលដធមញដៅទីដនះ។

សរមាប់ការពាបាលដនះគឺ ពិតជាលអដល់
ែ្ុំ

និងបងបអនខដលោ
ម នលទធភាពដៅ
ូ

ពាបាលដៅខាងដរៅ ខដលចំណាយរបាក់
ដរចើន”។

ស្សបដពលដនាះខដរអនកជំងឺមានក់

ដ្មះ បុិច ឆ្ អាយុ៤៦ឆ្ន ំ បានរបាប់
ដោយៈ មុយ សាដម៉ត

ដុនបូសកូ

រតនៈដយើងថ្វ “ែ្ុំមកទីដនះគឺមកដកដធមញ
មណឌលកុមារកំរាអូរដំបងទី២ ដហើយសរមាប់់ ដំណឹងរបស់រកុមរគូដពទយ

ជាការពិតណាស់សុែភាពមាត់ដធមញ និងរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង សម័រគចិតតដនះ គឺែំបា
ុ ្ នដឹងតមរយះពីបង
ពិតជាមានស្គរៈសំខាន់សរមាប់ដយើងរគប់ ផងខដរ។
ែុ ំរ្ បាប់ ដហើយែ្ុំក៏មកតមរយះ
ស្សបដពលដនាះខដរដោក បអនរបស់
ូ
ោន។
ដូដចនះដយើងទំងអស់ោនរតូវខថរកា ដស្សង ប៊ុនដថង អាយុ៣២ឆ្ន ំ ខដលជាមរនីត ពួកដគ។ ែ្ំមានចិតតសបាយរ ីករាយណាស់
ុ
និងសំអាតឲ្យបានរគប់ដពល ដជៀសដវៀង សរមបសរមួលរបស់កមមវធីិ kindness in ខដលមានការពាបាលដោយមិនគិតថ្ថល ែ្ំ
ុ
ិ
ទទួលនូវផលវបាកដូ
ចជា ឈឺដធមញ ដងកវូ action បានមានរបស្គសន៍ថ្វ “ដនះជា សងឃឹមថ្វពួកោត់
នឹងមកទីដនះមដង
សុីដធមញ និងមានកលិនមាត់មិនលអ។ ដនះជា ដលើកទី៦ដហើយ ខដលរគូដពទយសម័រគចិតតមក ដទៀត”។ ការពាបាលរបស់រកុមរគូដពទយ
កាតពវកិចខច ដលដយើងរតូវខថទំឲ្យបានលអ។ ជួយពាបាលដធមញ
ត ញ្ច ប់ដៅដោយ ភាពលអរបដសើរ
និងពិនិតយសុែភាព សម័រគចិតប
កាលពីថ្ថងទី១៩-២០ ខែកុមភះ ឆ្ន២
ំ ០១២ ដល់បងបអូន។
ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក បាត់ដំបង រាប់ឆ្នដំ នះ

ដហើយអវីខដលខបលកដនាះសំ និងមានការោំរទពីសំណាក់បងបអន
ូ ខដល

គឺមានការថយចុះជាដរៀងរាល់ ជាអនកជំងឺនឹងមានសងឃឹមថ្វ រកុមរគូដពទយ

មានការពាបាលដធមញ ដោយឥតគិតថ្ថលជា ឆ្ន ំ ខដលមកពាបាលដនះ ពីដរាះដោយ ដនះ នឹងមកជួយពាបាលដៅទីដនះជាដរៀង
មួយរកុមរគូដពទយសមរ័ គចិតត មកពីរបដទស មានការយល់ដឹងដរចើន អំពីបញ្ហាសុែភាព រាល់ឆ្ន។
ំ
កាណាោ។ ដោលបំណងថ្នការពាបាល មាត់ដធមញ
ដនះគឺ

និងការខណនាំរបស់ពួកដយើង សម័រគចិតត

ដដើមបីជួយសរមួលដៅដល់បងបអន
ូ ដៅោត់ដអាយដចះខថទំ

ខដលមានជីវភាពរកីរក

សូមបញ្ហាក់ថ្វ

រកុមរគូដពទយ

ខដលមកពីរបដទសកាណាោ

និងសំអាត”។ នឹងចុះដៅជួយពាបាលដល់បងបអន
ូ

ដដើមបីដអាយពួក ដោកបានបនដដទៀតថ្វ “កនងការពាបាល
រពះសហគមន៍ដផេងៗដទៀតកនុង
ុ

ោត់ទទួលដសវាកមម ខថទំដធមញបានលអ។ ដនះដយើងមានដរចើនខផនកដូចជា

ដៅ

ភូមិភាគ

ប៉ះដធមញ បាត់ដំបង ខដលមានរយះដពលពីរថ្ថងដូចៗ

ការពាបាលដនះមានអនកចូលរួមពិនិតយនិង ដកដធមញ សំអាតដធមញ និងពិនិតយសុែភាព ោន។ ដនះជាឱកាសមួយដ៏លអសំរាប់បងបអន
ូ
ពាបាលដធមញរបមាណ ១៣០នាក់ ខដល ទូដៅផងខដរ

ដោយមានដសវាកមមយ៉ង ខដរមានបញ្ហាដធមញ

មកពីរគប់ទីកខនលងែុសៗោនដូចជា តខហន ដពញដលញដល់បងបអន
ូ

ខដលមកពិនិតយ មានសុែភាពលអ។

ខដរចង់ដអាយដធមញ
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ព័ត៌មានរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

បងបអន៨៤នាក់
គ្ពះជាមាាស់គ្ាស់ធៅឲ្យទទួលជំហានទី២
ូ
កនងដនាះខដរបងបអ
នខដលទទួ
លជំហានទី២
ុ
ូ
មានក់ដ្មះ រពំ រោឋ បាននិយយថ្វ “ែ្ុំ
បានដរៀនអប់រ ំជំដនឿអស់រយះដពល របាំពីរ
ឆ្នដំ ហើយ

ែ្ុំគិតថ្វដពលដនះរពះជាមាចស់

បានរតស់ដៅែ្ុំពិតខមន”។ រពមោនដនាះ
ខដរ ដោកយយមានក់ដ្មះ ដយៀប តំង
អាយុ៨០ឆ្ន ំ

ខដលមកពីរពះសហគមន៍

តអំ បានមានរបស្គសន៍ថ្វ "ែ្ុំមានជំដនឿ
ដលើរពះជាមាចស់ ដរាះរពះអងគបានជួយខថ
រកាែ្ុំរហូត ទំងទុកខទង
ំ សបាយ”។ តម
រយះសមតីរបស់បងបអន
ូ ខដលទទួលជំហាន

ដោយៈ ធុន ប៊ន
ុ ធាន

ដនះ

រពះសហគមន៍ខតងខតរបារពធពិធី ដនះគឺបង្ហាញអំពីជំដនឿ ដ៏រ ឹងមាំរបស់រគីសត

កនងរដូ
វអប់រ ំពិដសសឆ្ន“ំ ែ” ដៅថ្ថង ទទួលជំហានដនះដឡើង
ុ

ជាដរៀងរាល់ឆ្ន។
ំ បរ ិស័ទ ដៅដលើរពះជាមាចស់យ៉ងពិតរបា-

បាល គីដគ កដ។ ជាចុងដរកាយថ្នវធីិ ទទួលជំហានទី២
កាតូលិក កនងែណៈដពលដនាះដោកអភិ
ុ

បុណយចមលងដៅរពះសហគមន៍

បាត់ដំបង បានដរៀបចំពិធីទទួលជំហានទី ហវីកាដរដូ

បានមានរបស្គសន៍កនុងការបក ដនះបានបញ្ច ប់ដៅដោយលអរបដសើរ

និង

វដនះសូមឲ្យបង មានការថតរូបជុំោនជាមួយដោកអភិបាល
២ កាលពីថ្ថងទី២៦ ខែកុមភះ ឆ្ន២
ំ ០១២។ ស្ស្គយរពះគមពីរថ្វ “កនងរដូ
ុ
ទទួលជំហានទី២ទំង ៨៤នាក់ រពមទំងដោកបូជាចរយ ទុកជាអនុសាវរ ី
បងបអនខដល
រពះជាមាចស់បានរតស់ដៅ បអនខដល
ូ
ូ
ដចះខចករ ំខលក យ៍ដោយភាពសបាយរ ីករាយ កនុងឱកាស
ំ នទី២ ថ្នការដរៀនអប់រ ំជំដនឿអនក
នាក់ ខដលបានមកពីរពះសហគមន៍ដផេ- នូវអវីខដលដយើងមាន ដល់អនកដ៏ថ្ទរពមទំង ទទួលជហា
ឲ្យទទួលជំហានទី២ដនះ

ងៗោនដូចជា

មានចំនួន៨៤ ដចះអធិោឋនឲ្យបានដរចើន

រពះសហគមន៍

កំពង់ធំ ដសចកដីស្សោញ់

ដសៀមរាប តអំ កំពង់ឃ្លំង ស្គវយសុីសុផុន ដបា៉យខប៉ត ចំដណាម ថ្ប៉លិន រពម
ទំងរពះសហគមន៍ តខហនផងខដរ។ ពិធី
ទទួលជំហានទី២ដនះ

របារពធដឡើងកនុង

ដោលបំណង ចង់ឲ្យបងបអនខដលដរៀនអប់
រំ
ូ
ជំដនឿ

ដចះដរៀបចំចិតតគំនិត

ដដើមបីទទួល

ិ ីកងការរតស់
ជីវតថម
នុ
ដៅដនះ រពមទំងចង់
ឲ្យពួកដគរ ិះគិត

ិ
អំពីជីវតរបស់
រពះដយស៊ូ

កនងរដូ
វរតណមដនះ។ កនុងរដូវអប់រ ំពិដសស
ុ

និងដចះតមអាហារ” ។ ទំង ៨៤នាក់។
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សកមមភាពរបស់រពះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង
ិ
បងរបុស យ៉ុងសិក រតលប់ដៅស្សុកកំដណើតវញ
កាល់ពីយប់ថ្ថងទ២
ី ៧ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០១១២ ដៅកនុងរពះសហគមន៍
កាតូលិកបាត់ដំបង បានដរៀបចំពិធីជប់ដលៀងដដើមបី ជំរាបោបង
ិ
របុស យ៉ុងសិក រតលប់ដៅរបដទសកូដរ ៉វញ។
បងរបុសបានបំដពញ
ដបសកកមមជាដរចើនកនុងការបំដរ ើរពះសហគមន៍ របស់រពះជាមាចស់ជា
ដរចើនកនុងរបដទសខែមរ ដូចជា បងរបុសបានជួយខាងមណឌលសុែ
ភាពយ៉ងលអរបដសើរ បងរបុសបានជួយខាងរកុម SSVP ដអាយ
ដំដណើរការដៅមុែបានយ៉ងលអ

រពមទំងមានភាពទំនាក់ទំនង

យ៉ងលអ ជាមួយបងបអូនរគីសតបរ ិស័ទ និងយុវជនជាដរចើនដៅកនុង
រពះសហគមន៍ បាត់ដំបង ផងខដរ។

ដោករគូ ដឆល បានបដងកើតសុីឌីថមី
កាលយប់ថ្ថងទី២៧ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០១២ ដៅរពះសហគមន៍ កាតូលិក
បាត់ដំបង បានដធវើពិធីជប់ដលៀង ការដចញផាយនូវ សុីឌី ថមីមួយ សំរាប់
ការអធិោឋន។ សុីឌីថីមដនាះបានបដងកត
ើ ដឡើងដោយ ដោករគូដភលងមានក់
ខដលបានមកពីរបដទស ជប៉ុន ដ្មះ ដឆល។ ដោកបានបដងកត
ើ វាដឡើង
កនុងដោលបំណងចង់ឲ្យរគីសតបរ ិស័ទ រស់ដៅកនុងការអធិោឋន។

ថ្ថងែប
ួ កំដណើតដោកឪពុក មា៉នុច
កាលពីថ្ថងទ៣
ី ០ ខែមករា ឆ្ន២
ំ ០១២ ជាថ្ថងែួបកំដណើតរបស់
ដោក បូជាចរយ មា៉នុច បានដធវដើ ឡើងដៅកនុងរពះសហគមន៍
កាតូលិកបាត់ដំបង ដវោដមា៉ង ៥រដសៀល។ ដោយមានបុគគលិក
របស់រពះសហគមន៍ ជាដរចើន បានចូលរួមកនុងការដរចៀងចដរមៀង
ជូនពរដោកបូជាចរយដទៀតផង។
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ដោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ

ំ ឺ
ស្រសតងា
ី យគ្បឈមមុខនឹងជង
ទំពូង និគម ដតត ភូមិរការ ដឈើទល តខហន១ និង តខហន២។
អងគសិកាខស្គោដនះបដងកើតដឡើង

ដដើមបីជួយខណនាំស្រសតី

យល់ចាស់អំពីបញ្ហាសុែភាពបនតពូជ

ដអាយ

និងដអាយពួកដគដចះជួយ

ខណនាំស្រសតីដផេងៗដទៀតខដលមិនបានយល់ដឹងពីបញ្ហាទំងដនះ។
ស្សបោនដនាះខដរអនកស្សី រស់ គនាធ(ធាវ)ី

ជារបធានរគប់រគង

កនងរកុ
មរួមដំដណើរជាមួយស្រសតី ដដើមបីសុែភាពបានមានរបស្គសន៍
ុ
ថ្វ “ដយើងដតតតសំខាន់ដៅដលើសុែភាពបនតពូជ ខដលទក់ទងដៅ
នឹង្មរដូវ និងបញ្ហាសុែភាពផលវដភទ”។
កនងដនាះខដររកុ
មរួម
ូ
ុ
ដំដណើរជាមួយស្រសតីដដើមបីសុែភាព បានទទួលការោំរទពីបងបអន
ូ
ស្រសតីរតូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុែភាពដអាយបានដរចើន ដដើមបីដរជៀស ស្រសតីជាដរចើន ដហើយមានការចុះដៅបដរងៀនតមភូមិ ឃុំ ស្សុក
ដវៀងពីជំងឺដផេងៗខដលង្ហយប៉ះាល់ដល់សុែភាព។

ដៅរពះ- របមាណជា១៤កខនលង ែលះជាភូមិ ដហើយែលះជាមណឌល។ អនកស្សី

សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី១៩ ដល់២០ ខែម- បានបនតដទៀតថ្វ “រកុមដយើងមានដសវាបញ្ចូ នបងបអនស្រសត
ី
ូ

ខដល

ករា ឆ្ន២
ំ ០១២ មានសិកាខស្គោមួយសតីអំពីសុែភាពស្រសតីខផនក មានបញ្ហាសុែភាពដៅតមដពទយដផេងៗ ដោយពួកោត់ដៅឆ្ងយ
បនតពូជ។ សិកាខស្គោដនះបានបដងកត
ើ ដឡើងដោយរកុមរួមដំដណើរ ពីមនទីរដពទយ”។

ស្សបោនដនាះសិកាខកាម

ខដលបានចូលរួមមាន

ជាមួយស្រសតីដដើមបីសុែភាព។ ដោយមានអនកចូលរួមរបមាណ ១៤ ដសចកតីរ ំពឹងទុកថ្វ ពួកោត់នឹងយកចំដនះដឹងដនះ ដៅផេពវផាយ
នាក់ ខដលមកពីបណា
ត លភូមិស្សុកដផេងៗោនដូចជា

ថ្ប៉លិន និងជួយដោះស្ស្គយបញ្ហាសុែភាពដល់អនកដថ្ទ។

សំណាក់ធម៌ធធវើឲ្យោរមេណ៍…..
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ដពលកំពុងសំណាក់ធម៌ថ្វ “ដយើងមានក់ៗមាន
ិ
ដរឿងដ៏អស្គចរយមួយកនុងជីវតរបស់
ដយើង ដហើយ
ដរឿងរបស់ដយើងមានក់ៗ គឺជាសនត ឬសនតី មួយ
កមមវធីិ សំណាក់ធម៌បានបញ្ច ប់

រូបផងខដរ”។

ដៅដោយ អំណរសបាយ និងជំដនឿដ៏រ ឹងមាំ
ិ
ខដលបានមកពីរពះជាមាចស់។ មា៉ងវញដទៀត
ដោករគូ

អនករគូ

អប់រ ំទំងអស់មានចិតត

សបាយរ ីករាយណាស់

ខដលបានជួបជុំោន

ដដើមបីរួមោនសំណាក់ធម៌ដនះ ដហើយនិងទទួល
ិ
បាននូវ ការស្គគល់ោនដៅវញដៅមកផងខដរ។
សូមបញ្ហាក់ថ្វ

សំណាក់ធម៌របស់រគូអប់រ ំ

ជំដនឿដនះ ខតងខតដធវើជាដរៀងរាល់ឆ្ន ំ សរមាប់
ឲ្យរគូទង
ំ អស់ខសវងយល់ពីការជួបជាមួយរពះ
ជាមាចស់តទល់។
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អ្នកណណនា ំលអធធវើឲ្យធមើលធឃើញធោលធៅ
ដោយៈ មុយ សាដម៉ត

ភាពជាអនកខណនាំ ដធវើដអាយមាន
ការរ ីកចំដរ ើន

ិ យ។
និងអភិវឌឍដលើរគប់វស័

ស្សបនឹងការដឹកនាំលអ កនុងដនាះអនកខណនាំ
ក៏មានតួនាទីយ៉ងសំខាន់

ដដើមបីរ ិះគិតរក

វធីិ ស្គស្រសតសរមាប់កនុងការខណនាំ

ដអាយ

កាន់ខ តលអរបដសើរ។ របសិនដបើការដឹកនាំលអ
ដនាះនឹងទទួលបាននូវភាពដជាគជ័យ។
អនករគប់រគងកមមវធីិ មួយ
មួយ

រ ឺកាន់គំដរាង

អនកទំងដនាះរតូវមានភាពជាអនក

ខណនាំមនុសេទំងអស់។
ជារពះសហគមន៍

ដហតុដនះបាន បូជាចរយ និងបងរបុស បានពនយល់ពីភាព ទទួលទនអាហារដពលោងចរួមោន ដោយ

កាតូលិកបាត់ដំបង ជាអនកខណនាំថ្វ “អនកខណនាំទង
ំ អស់រតូវ ភាពសបាយរ ីករាយ គួបផេំទទួលបាននូវ

បានដរៀបចំការជួបរបជុំ ជាមួយអនកដឹកនាំ បង្ហាញចិតតស្សោញ់ដៅ
តមមណឌលដផេងៗ ខដលមានសកមមភាព ដយើងខណនាំពួកដគ

”។

ដល់អនកខដល ចំដណះដឹង ខដលទទួលបានពីការជួបជុំោន
កមមវធីិ ដនះបាន និយយពីបទពិដស្គធន៍ ថ្នភាពជាអនកខណ

កនងភូ
ុ មិភាគបាត់ដំបង កាលពីថ្ថងទី២៦ ខែ ទទួលដជាគជ័យដោយមានការោំរទពីអនក នាំនិង បុគគលិកលកខណៈភាពជាអនកដឹកនាំ
កុមភះ

ឆ្ន២
ំ ០១២។

កមមវធីិ ដនះមានរយះ ចូលរួមទំងអស់។

ដពល ៥ដមា៉ង ដោយចប់ដផដើមពីដមា៉ង ២ថ្ថង
រតង់ រហូតដល់ដមា៉ង ៧ោងច។ សរមាប់
ការដរៀបចំកមមវធីិ ដនះ

គឺមានដោកឪពុក

តូដតត បងរបុស ដរបន សុីស ជាអនក
ំដនាះ។
ខណនាំកងការរបជុ
នុ
ដោលបំណង

ការរបជុំមាន

ចង់ឲ្យអនកដឹកនាំទង
ំ អស់

ស្គគល់ែនឯងថ្វ
លួ
ែលនជាអន
កដឹកនាំកនុងរកុម
ួ
របស់ែនយ៉
លួ
ងសំខាន់ សរមាប់ពួកដគទំង
អស់។ កនុងអងគរបជុំដនាះ មានការខចកបទ
ិ
ពិដស្គធន៍ដអាយោនដៅវញដៅមកនិ
ងដលើក
យកសកមមភាពមណឌលរបស់ែលួន របាប់ោន
ិ
ដៅវញដៅមកដទៀតផង។
កនងដនាះដោក
ុ

ដៅដពលបញ្ច ប់កមមវធីិ ដដើមបីដឆ្ពះដៅមុែសដរមចនូវដោលដៅ។
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សនតី ធថធរសា ធៅគ្កុង លីសយ
ីុ ឺ
កនុងរតនះដលែមុន ដយើងបានស្គគល់ សនតី ដថដរ
ស្គ ដៅរកុង លីសុីយឺ រ ីឯដលែដនះគឺ ដយើងបនត
អាននូវរបវតតិ របស់សនតី ដថដរស្គ បនតដទៀត។
ដតើ អនកមាតយ ដឺហគុងស្គក់ បានលបងចិតត ដថដរ
ស្គ យ៉ងដូចដមតច? ដតើឪពុកដថដរស្គ មាន
បញ្ហាអវី ដហើយដថដរស្គ មានដៅដមើលឪពុកខដរ
រ ឺដទ? ដូចដនះ សូមអានកនុងអតថបទខាងដរកាម
ដនះទំងអស់ោន។

ម៉ាងដទៀតអនកមាតយ មា៉រ ី ដឺហងស្គក់
គុ
បានខណនាំនាងយ៉ងតឹងរ ឹង

ដដើមបីលបង

ដមើលចិតតនាង ខរកងដោនាងចូលមកដដើមបី
រស់ដៅជាមួយបងស្សី បដងកើតទំងពីរនាក់
ប៉ុដណាណះ។

ិ
ផទយដៅវ
ញបងស្សី
អាខញ៉ស
ុ

ដឺដយស៊ូ ដចះខតជួយខណនាំខថរកាបអន
ូ ដថ
ដរស្គ យ៉ងជិតសនិទធិ។ កនុងឆ្ន ំ ១៨៨៩ មាន
ឧបរទពមួយដកើតដឡើង គឺឪពុកនាងវដងវង
ស្គមរតី។

ដោករតូវចូលមនទីរដពទយអស់ ដោកជារោន់បនតិច

រយះដពល បីឆ្ន។
ំ ដរកាយមកដសលីនយក ដហើយដសលីន

អាចជិះរដទះបាន នាចុងខែធនូ ឆ្ន១
ំ ៨៩៤ អនកមាតយ អាខញ៉ស

រុញោត់ដៅដលងកូនដៅ ថ្នរពះដយស៊ូសុំដអាយ ដថដរស្គ សរដសរ

លួ
ោត់មកផទះ និងខថរកាោត់អស់រយះដពល អារាមគឺជាង ពីរឆ្នំ មុនដោកខចកឋានដៅ របវតតិតទល់ែន

ជាពិដសសសុំដអាយបអន
ូ

ី ៩ ខែកកកោ ឆ្ន១
ំ ៨៩៤ ។ មួយ សរដសរ អំពីរពះអំដណាយទន ខដលរពះ
ពីរឆ្នដំ ទៀត។ ដោយស្គរ ដថដរស្គ ចូល (ដៅថ្ថងទ២
អារាម នាងមិនអាចដៅសួរសុែទុកខឪពុក ខែកនលះដរកាយមក ដសលីន ចូលបួសដៅ ជាមាចស់បានរបទន
បានដទ។ នាងរោន់ខតទទួលដំណឹងឪពុក អារាមការខមលលីសុីយឺខដរ។
ពីបងស្សីប៉ុដណាណះ

ដអាយរកុមរគួស្គរ

ដៅដពល ដគ។ ដថដរស្គ បានសរដសរអស់រយះដពល

រពមទំងយកចិតតទុក ដនាះអនកមាតយអាខញ៉ស ថ្នរពះដយស៊ូ (ប៉ូ មួយឆ្ន ំ នាងបានខតងឯកស្គរ ពីរដទៀត

ំ ៨៩៦
ោក់អងវររពះជាមាចស់សរមាប់ឪពុកជាដរៀង លីន) ជាអនករគប់រគងអារាមការខមល និង អំពីជីវរបតតិរបស់នាងតទល់ (ដៅឆ្ន១
រាល់ថ្ថងផង។ នាងបានស្សោញ់ឪពុកនាង ដថដរស្គ ជាអនកជួយខណនាំអនកចំណូលថមី។ -១៨៩៧) តមសំណូមពរអនកមាតយមា៉រ ីដឺ
ិ
យ៉ងខាលង
ំ អស់មួយជីវត។

ដោយដហតុដនះដហើយ
កនងរយះដពល
ុ

របាំឆ្នំ

ដោកបានមក ខណនាំបងស្សីមារ៉ ី ដគរាំង ចូលអារាមការ មាតយ អាខញ៉ស ថ្នរពះដយស៊ូបានចងរកង

ខដលដោកឈឺ

ដលងកូនបានខតមួយដងគត់។ ដពលដនាះ ខមល

ដៅថ្ថងទី១៥

ដថដរស្គ

បាន ហគងស្គក់
។ ដរកាយពី ដថដរស្គ ស្គលប់អនក
ុ

សីហា ១៨៩៥។ ឯកស្គរទំងបី............(តដៅដលែដរកាយ)
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ធអ្មា៉នូណអ្ល

ការងារគ្បច ំណខ

សំ ដលងពព្ី ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ថងទី២៦ មករា: បដរងៀនសុែភាពស្រសតីដោយរកុមស្រសដី

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង
៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍

ំ ង ដៅរពះសហគមន៍ តអំ។
បាត់ដប

់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

•ថ្ថងទី២២-២៧ មករា: មានការរបជុរំ កុម Magic ខដល

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

មានរពះសហគមន៍ចូលរួមដូចជា កំពង់រដទះ កំពង់ដោ

ៀមរាប

ខរពកសបូវ និងបាត់ដំបង ដៅរពះសហគមន៍ កំពង់ធំ។

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

•ថ្ថងទី១៤-១៥ កុមភះ: រកុមរគូដពទយ ដអសា៉ញ ពាបាល
ឺ ូដៅ ដៅរពះសហគមន៍ ស្គវយសុីសុផន
ជំងទ
ុ ។

ការយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន

•ថ្ថងទី១៤ កុមភះ: បុណយរ ំលឹកដសចកដីស្សោញ់របស់មាត

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

បិត ដៅរពះសហគមន៍ ទំពូង ដដើមបីកុំដអាយបងបអូន

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

•បំលលងចំខរៀងពី កាល
•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ
ំ ង
ទំនាក់ទន

យល់រចលំ នឹងថ្ថងបុណសងារ។

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD
ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

។

•ថ្ថងទី១១

កុមភះ:

មានការសដមាភធផទះបងស្សីដៅ

រពះសហគមន៍ ដបា៉យខប៉ត។

ណលែងកំសានត
សូមសង្កេត ង្មលមាន
ចំនច
ុ ៨ ដែលខុសគ្នា
ើ

