National Conference of Burmese-American
Catholics (NCBAC)
c/o Cathedral of the Immaculate Conception
1122 S Clinton Street, Fort Wayne, IN 46807
Phone No: (260) 456-8969 Ext.301.
အက

ြောင်းအရြော - အကေရိ

နနိင
ို ငံလံို်းဆိင
ို ရြော မေနေြော-အကေရိ

၀ငေ ြော်း နှ်းကနှြောဖလှယပွဲ နင
ှ ပ
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သလစဘြောသြော

ြောင်း

ြော်းမြင်း

လလေးစောေးအပ်ပါလသော ပပည်နယ်အသေးသေးရှှိ ကက်သလစ်ဘောသောတူမ ောေး၊ အဖွအ
ွဲ့ စည်ေးလ ါင်ေးလ
လူငယ်လ ါင်ေးလ

ောင်မ ောေးနှငတ
့်် ကွ

ောင်မ ောေးအောေး အသှိလပေးအလကကောင်ေးကကောေးလှိပ
ို ါသည်။ Buffalo, New York State တွင် ၂၀၁၆

ိုနစ
ှ ်၊ဇူလှိိုငလ
် ၁ ရက်မှ ၄ ရက် တှိိုငလ
် အောင်က င်ေးပပပြုလိုပ်မည့်် အလမရှိကန်နင
ှိို င
် လ
ံ ံိုေး

ိုင
ှိ ရ
် ော ပမန်မော-အလမရှိကန်

ကက်သလစ်နေးလနှ
ှ ောဖလှယ်ပတွ
ွ င် အ ှိနအ
်
က်အ လကကောင့်် ညပှိိုငေး် လဖ ော်လပဖလရေးအစီအစဉ်အောေးတစ်ညတော
သောပပြုလိုပ်မည် ပဖစ်ပါ၍ စတှိတ်ရှိေးအစအစဥ်ကှိို ပယ်ဖ က်လှိိုက်ပါသည်။ သှိရောတွ
ို ့်
ငလ
် ူငယ်အောေးလံိုေးအတွက်
ဇူလှိိုငလ
် ( ၂ )ရက်လန လန
၁ နောရမှ ညလန ၅ နောရတှိိုငလ
် အောင် လူငယ်ပှိိုငေး် အစအစဥ် ( Praise and Worship)
့် လည်
့်
အောေး Fr. David Michael Htun, Dr. Lucia တင်လမသန်ေးနှင့်် Fr. Alphonse Shwe တှိမှ
ို ့် ဥေးစေးမည်
ပဖစ်လသောလကကောင့်် လူငယ်အလယောက်စတှိိုငေး် အောေး ပါ၀င်နင
ှိို ရ
် န် အောေးလပေးတှိိုကတ
် ွနေး် လှိိုပါသည်။ Apologetic
အလမေးအလပဖ ကှိိုလည်ေး Saya John Sailon နှင့်် Fr. Timothy Khui Shing Ling တှိမှ
ို ့် ဇူလှိိုငလ
် (၃) ရက်လန ့်
မနက်(၉)နောရမှ (၁၂)နောရ တှိိုငလ
် အောင်လ

ောလပပောပှိို ့် ပါမည်။ လမေးပမန်ေးလှိိုလသော ကက်သလစ်ယံိုကကည် က် ိုင
ှိ ရ
် ော

လမေး ွနေး် မ ောေး ကှိိုလည်ေး ကျွနပ
ို ်ထံ ကကှိြုတင်၍ လပေးပှိလစလှိ
ို ့်
ိုပါသည်။ ပပည်နယ်အသေးသေးရှှိ ပါ၀င်တက် လရောက်
ကကမည့်် ဘောသောတူမ ောေးမှလည်ေး မှိမှိတ၏
ှိို ့် ရှိိုေးရောယဥ်လက ေးမအကမ ောေးအောေးပဖစ်လစ၊ အဖွွဲ့လှိိုက်သ

ိုမ
ှိ ည့််

သ င်ေးမ ောေး ကှိိုလည်ေး အ ှိနမ
် ှ လပေးပှိလပေးပါရန်
ို ့်
တှိိုက်တွနေး် လှိိုပါသည်။ ဇူလိုငလ
် (၂)ရက်န တွ
ေ့ င် ပပြုလိုပ်မညေ့်
မစ္ဆားတရဆားနတဆ်ပမတ်တွငလ
် ည်ား ဓမမသခ
ီ ျင်ားမျဆားကို မမတ၏တ
ို ေ့
ိုငား် ရင်ားသဆားရို ားရဆဘဆသဆစကဆားပြင်ေ့
သီဆိုမည်ပြစ်ပါသည်။ တိုငား် ရင်ားသဆား ဘဆသဆစကဆားပြငသ
်ေ့ ဆ
ီ ိုရမညေ့် ဓမမနတားသီချင်ားမျဆားကိုလည်ား
အချ မ
် ီအသနပားမည်ပြစ်န ကဆင်ား ထပ်မံ၍ အန ကဆင်ား ကဆားအပ်ပါသည်။

Joseph Khai
Youth Coordinator
Cell: 270 320 2465
email: josephklkhai@gmail.com
CC:

Executive Committee Members
Youth Coordinators
State Representatives
Local Community Leaders
Local Youth Leaders

Fr. Dee De. Email: peterdeede@gmail.com Phone 260-424-1497 Ext. 308 Cell: 260-418-0387
Julie Nay Winn Email: htwenyunt48@gmail.com Phone: 815-549-1059

