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Absolution ការលែើកលែងលោស,  
ពិធីលែើកលែងលោស កនុងនាមព្ពះជាម្ចា ស់ 

Acclamation ពិធីអបអរសាទរ 
Acclamation de l’Évangile ពិធីអបអរសាទរគមគរីដំណឹងែអ 
Acclamer ព្បកាស 
Accomplir បំលពញ, លធវើឲ្យសព្មចជារូបរាង 
Accomplir ta volonté បំលពញបំណងព្ពះអងគ 
Acolyte អនកបលព្មើតុសកាា រៈ 
Adoration ពិធីព្កាបថ្វវ យបងគ ំ
Adorer ព្កាបថ្វវ យបងគ ំ
Agneau Pascal កូនលចៀមននបុណយចមលង 
Agonie ដំលណើ រជិតផុតជីវតិ 
Alliance សមពនធលមព្ត ី
Alpha et Oméga អាែ់ផា និងអូលមកា (ព្ពះអងគជាលដើមដបំូង និងជាចុងបំផុត) 
Ambon តុព្ពះបនទូែ (បញ្ឈរព្ពះគមពរី) 
Amour parfait αγάπη លសចកតីព្សឡាញ់ដប៏រសុិទធ 
Ange លទវទូត 
Année liturgique កបួនពិធីបុណយព្បចឆំ្ន  ំ
Annonciation លទវទូតជូនដំណឹងអំពីកំលណើ តព្ពះលយស ូ 
Antienne ពាកយបនទរ 
Apostolat ភារកិចា ឬលបសកកមមជាព្គីសតទូត 
Apostolique លដែបនតជំលនឿពីព្កុមព្គីសតទូត 
Apostolique លដែបនតពីព្កុមព្គសីតទូត 



Apôtre ព្គីសតទូត 
Archange អគគលទវទូត 
Archevêque អគគអភបិាែ 
Aube អាវសលវង 
Aumône ោន 
Autel តុសកាា របូជា 
Avent រដូវរងច់ ំ
Baptême ពិធីព្ជមុជទឹក 
Béatitude សុភមងគែដព៏ិតព្បាកដ 
Bénédiction ព្ពះពររបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ 
Bénédiction finale ពិធីព្បោនពរចុងលព្កាយ 
Bénir ១.ព្បោនព្ពះពរ (ពីព្ពះជាម្ចា ស់មកមនុសស) 

ថ្វវ យព្ពះពរ (ពីមនុសសលៅព្ពះជាម្ចា ស់) ជូនពរ (ពីមនុសសលៅមនុសស) 
២.លែើកតលមាើង, សរលសើរតលមាើង 
៣.ព្បោនពរ (លែើវតថុ) 

Bénis, bienheureux ម្ចនសុភមងគែ 
Calice លពងព្ពះលោហិត 
Canon សាសនព្កឹតយ, ចាប,់ វនិយ័ 
Canon de la messe ធមព៌្បសិទធិព្ពះកាយ 
Carême រដូវលសសិបនងៃ 
Catholique កាតូែិក, សាកែ ឬ លដែទទែួជំលនឿព្គបព់្បការ 
Célébrant អធិបត ី
Célébration liturgique ពិធីបុណយ, ពិធីលែើកតលមាើង 
Célébrer ពិធី 



Cendres លផះ 
Ceux qui croient en Christ អនកលជឿលែើព្ពះព្គីសត 
Chair សាចឈ់ាម, របួកាយ, ព្ពះកាយ 
Chant សូព្ត, លព្ចៀង 
Chant d’entrée ចលព្មៀងចូែ 
Chape អាវដលងែ 
Charité, Amour លមត្តត ករុណា, ការលធវើោន 
Chasuble អាវកាស ូឡា (អាវធំសព្ម្ចបអ់ភបិូជា) 
Chœur céleste មហាជនដល៏ព្ចើនកុះករលៅសាថ នបរមសុខ 
Chœur, Chorale ព្កុមអនកចលព្មៀង 
Ciboire កលងតមាែ់ព្ពះកាយ, កលងពិសិដឋ 
Ciel, paradis សាថ នបរមសុខ, សាថ នដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត, លមឃ 
Cierge pascal លទៀនព្ពះជយ័ 
Cierge pascal លទៀនព្ពះជយ័ 
Collecte, Prière d’ouverture ពាកយអធិដ្ឋឋ នលពែចូែ 
Collecte, prière d’ouverture ពាកយអធិដ្ឋឋ នសរបុ 
Commémoration des Fidèles 
défunts 

បុណយលោរពមរណបុគគែោងំឡាយ (បុណយភ្ុ)ំ 
Commémoration des vivants ធមអ៌ងវរសព្ម្ចបម់នុសសោងំឡាយ 
Commun des Saints កបួនពិធីទូលៅសព្ម្ចបល់ោរពសនតៈសនត ី
Communion ការរបួរមួោន ជាធលុងលតមយួ,    ពិធីទទែួព្ពះកាយព្ពះព្គីសត 
Communion des saints សហភាពរវាងជនដវ៏សុិទធោងំឡាយ 
Concélébration អភបិូជាលដែម្ចនបូជាចរយលព្ចើនោន ចូែរមួ 
Concevoir ម្ចនគភ,៌ ម្ចននផទលពាះ 



Conçu ម្ចនកំលណើ តជាមនុសស 
Confesser (la foi ou les péchés) ព្បកាស (ជំលនឿ ឬអំលពើបាប) 
Confession de foi ការព្បកាសជំលនឿ 
Confession des péchés ការសារភាពបាប 
Confiance ការទុកចិតត 
Confirmation អគគសញ្ញា ោបថ្វៃ ស 
Confiteor, « Je confesse à Dieu » ធមស៌ារភាពបាប 
Consacrer ព្បសិទធី,   អភលិសក,   ថ្វវ យខលួនចំលពាះព្ពះជាម្ចា ស់ 
Consécration (à vie) ថ្វវ យខលួនអស់មយួជីវតិ 
Consubstantiel (de même nature) លដែរមួសភាវៈជាមយួ 
Consubstantiel au Père ព្ពះអងគរមួសភាពជាមយួព្ពះបិត្ត 
Corporal កលនសងព្ពះកាយ 
Corps du Christ ព្ពះកាយព្ពះព្គីសត 
Corrompue សភាពអាព្កក,់ ពុករែួយ 
Côté transpercé មុខរបសួ (ចលនាល ះឆ្អឹងជនំី) យ ូហាន ១៩.៣៤ 
Créateur ព្ពះបលងាើត 
Création សាន ព្ពះហសតរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់,   សតវលោកោងំឡាយ,   ការបលងាើត 
Créature សាន ព្ពះហសត,   សតវលោក,   មនុសស (នីមយួៗ) 
Crèche សនូកសតវ 
Credo ធមព៌្បកាសជំលនឿ 
Créer បលងាើត 
Croire លជឿលែើ, លផញើជីវតិោងំព្សុង 
Croix ព្ពះល ើឆ្ា ង 



Crosse (bâton pastoral) ដំបងគង្វវ ែ (សព្ម្ចបល់ោកអភបិាែ) 
Crucifier, crucifié ឆ្ា ង, ព្តូវលគឆ្ា ង 
Damnation លោសអស់កែបជានិចា 
Déclaration លសចកតីព្បកាស 
Défaut កំហុស,   គុណវបិតត ិ
Diacre ឧបដ្ឋឋ ក 
Dieu ព្ពះជាម្ចា ស់ 
Dieu éternel ព្ពះដម៏្ចនព្ពះជនមគងល់ៅអស់កែបជានិចា 
Dieu né de Dieu ព្ពះជាម្ចា ស់លចញពីព្ពះជាម្ចា ស់ 
Dieu tout-puissant ព្ពះជាម្ចា ស់ដម៏្ចនឫោធ នុភាពសពវព្បការ 

ព្ពះជាម្ចា ស់ដម៏្ចនលចសាត  
Dîner ពិធីជបល់ែៀង 
Dispensateur អនកចតល់ចង,   អនកលធវើអគគសញ្ញា ,   អធបិត ី
Divinité សភាពជាព្ពះជាម្ចា ស់, លទវភាព 
Domination កម្ចល ងំសកតិសិទធ ិ
Don តង្វវ យ,យញ្ាបូជា 
Doxologie ពាកយសរលសើរតលមាើងព្ពះនព្តឯក (លៅចុងបញ្ាបន់នធមអ៌រព្ពះគុណដ៏

វសុិទធ) 
Église apostolique ព្ពះសហគមនល៍ដែបនតពីព្កុមព្គីសតទូត 
Église particulière ព្ពះសហគមនភ៍ូមភិាគ 
Église une, sainte et catholique ព្ពះសហគមន ៍លតមយួ ដវ៏សុិទធ នងិកាតូែិក 
Église, église ព្ពះសហគមន,៍   ព្ពះវហិារ 
Encens កំញាន,   ធូប 



Encensoir ព្បដ្ឋបដុ់តកំញាន 
Enfer សាថ នលព្កាម,   នរក,   សាថ នមនុសសសាល ប ់
Enfers សាថ នលព្កាម 
Enterrement បញ្ាុ ះសព 
Envoi ពិធីចតឲ់្យលៅ 
Ermite ត្តបស (ឥសី) 
Espèces consacrées ព្ពះកាយ និងព្ពះលោហិត 
Est mort ព្ពះអងគលសាយទិវងគត 
Éternel អស់កែបជានិចា 
Étole កលនសងបងក់បូជាចរយ (សតូឡា) 
Eucharistie អភបិូជា, ព្ពះកាយព្ពះព្គីសត 
Évêque auxiliaire អភបិាែជំនួយ 
Évêque coadjuteur អភបិាែសហការ ី
Évêque diocésain អភបិាែភូមភិាគ 
Fêtes d’obligation នងៃបុណយលដែព្តូវចូែរមួ 
Fils unique du Père ជាព្ពះបុព្ត្តលតមយួននព្ពះបិត្ត 
Foi ជំលនឿ,   លសចកតីលជឿជាក ់
Fonts baptismaux, baptistère ព្បភពទឹក, អាងព្ជមុជទឹក 
Gloire សិររីុងលរឿង 
Glorifier លែើកតលមាើងសិររីុងលរឿង 
Grâce ព្ពះហឫទយ័ព្បណីសលណាត ស 
Grande gloire សិររីុងលរឿងដធ៏ំទូែំទូោយ 
Homélie ធមមលទសនា (ការអធិបាយព្ពះបនទូែដំណឹងែអ) 



Hostie consacrée នំព្ពះកាយ 
Hostie consacrée នំព្ពះកាយ 
Hymne ចលព្មៀងថ្វវ យបងគំព្ពះជាម្ចា ស់ 
Hymnes បទចលព្មៀងលែើកតលមាើងព្ពះជាម្ចា ស់ 
Il a pris chair de la Vierge Marie បានទទួែរូបកាយពីព្ពះនាងព្ពហមចរនិីម្ច រ ី
Il a souffert sa passion ព្ពះអងគបានលសាយទុកខែំបាក 
Il est ressuscité d’entre les morts ព្ពះអងគម្ចនព្ពះជនមរស់ល ើងវញិពីចំលណាមមនុសសសាល ប ់
Implorer, demander ទូែអងវរ, ទទូចសំុ 
Incarné, prendre chair ទទួែរូបកាយ 
Inclinaison profonde ឱនកាយលោរព 
Inculturation ការលកសព្មួែព្សបត្តមវបបធមក៌នុងតបំន ់
Intercessions ពាកយអងវរសកែ 
J’attends la résurrection des morts រងច់លំពែលដែមនុសសសាល បន់ឹងរស់ល ើងវញិ 
L’Église catholique ព្ពះសហគមនក៍ាតូែិក 
L’Esprit qui procède du Père et du 
Fils 

ព្ពះវញិ្ញា ណហូរលចញពីព្ពះបិត្ត និងព្ពះបុព្ត្ត 
La Cène, le dernier repas de Jésus ពិធីជបល់ែៀងចុងលព្កាយរបស់ព្ពះលយស ូ 
La loi de la prière est la loi de la foi រលបៀបអធិដ្ឋឋ នព្សបនឹងរលបៀបលជឿ 
La Sainte Église catholique ព្ពះសហគមនក៍ាតូែិកដវ៏សុិទធ 
La vie du monde à venir ជីវតិលៅលោកខាងមុខ 
La vie éternelle ជីវតិរស់លៅអស់កែបជានិចា 
La vie éternelle ជីវតិអស់កែបជានិចា 
Laïc ព្គហសថ 
Le Pain de la Vie អាហារលដែផតែ់ជីវតិ,   នំបុង័ននជីវតិ 



Le seul Saint ម្ចនលតព្ពះអងគលទជាព្ពះដវ៏សុិទធ 
Lectionnaire លសៀវលៅសព្ម្ចងំអតថបទព្ពះគមពរី (សព្ម្ចបអ់ភបិូជា) 
Litanie ពាកយអងវរសនត សនតីោងំឡាយ 
Liturgie ពិធីបុណយ, ការលោរពបលព្មើព្ពះជាម្ចា ស់ 
Liturgie de la Parole ពិធីលែើកតលមាើងព្ពះបនទូែព្ពះជាម្ចា ស់ 
Liturgie eucharistique ពិធីអភបិូជា 
Liturgie sacrée ពិធីបុណយដស៏កាា រៈ 
Louer (quand il s’agit de Dieu) លែើកតលមាើង, លកាតសរលសើរ (សព្ម្ចបព់្ពះជាម្ចា ស់) 
Louer (quand il s’agit des saints) លោរព (សព្ម្ចបស់នតបុគគែ) 
Lumière née de la lumière ព្ពះពនលឺលចញពីព្ពះពនល ឺ
Majesté ព្ពះដឧ៏តតុងគឧតតម, អានុភាព 
Majesté divine ព្ពះដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត 
Martyr មរណសាកស ី
Martyre ការសាល បជ់ាមរណសាកស ី
Mémoire (facultative) បុណយរឭំក (មនិចបំាច)់ 
Mémoire obligatoire បុណយរឭំកចបំាច ់
Mercredi des Cendres នងៃពុធបុណយលរាយលផះ 
Messe អភបិូជា 
Messe de Vigile អភបិូជាលពែោៃ ចមុនបុណយឱឡារកិ  
Messe votive អភបិូជាត្តមព្បាថ្វន   
Messes communes ពាកយអធិដ្ឋឋ នរមួត្តមមុខង្វរ 
Messes pour circonstances diverses ពិធីអភបិូជាត្តមលសចកតីព្តូវការលផសងៗ 
Messes rituelles កបួនអភបិូជាលផសងៗ 



Ministère មុខង្វរបលព្មើព្ពះជាម្ចា ស់, ការបលព្មើ 
Ministre អនកបលព្មើពិធីបុណយ 
Ministre institué អនកបលព្មើលដែលគចតត់្តងំ, គឺអនកបលព្មើតុសកាា រ (Acolyte) 

និងអនកលងលងព្ពះបនទូែ (Lector) 
Ministre ordonné អនកបលព្មើលដែទទែួការលតងត្តងំ, គឺលោកអភបិាែ (Bishop) លោក

បូជាចរយ(Priest) និងឧបដ្ឋឋ ក (Deacon) 
Missel Romain កបួនពិធីអភបិូជាព្កុងរ  ូម 
Mission លបសកកមម 
Monitions លសចកតីលណនា ំ
Monté aux cieux ព្ពះអងគយាងល ើងសាថ នបរមសុខ 
Mystère គលព្ម្ចងការដអ៏សាា រយ,   ព្ពឹតតិការណ៍ដអ៏សាា រយអាងក៌ំបាងំ 
Mystère pascal គលព្ម្ចងការណ៍ដអ៏សាា រយននបណុយចមលង 

អាងក៌ំបាងំដអ៏សាា រយននបុណយចមលង 
Mystères sacrés ព្ពឹតតិការណ៍ដអ៏សាា រយជាទីសកាា រៈ 
Nature សភាព,   សភាវៈ,   ធមមជាត ិ
Nature humaine សភាពជាមនុសស,   ជាមនុសសដូចលយើងខញុ ំ 
Né ទទួែព្ពះជនមពីព្ពះបិត្ត 
Né de la Vierge Marie ព្បសូតពីព្ពះនាងព្ពហមចរនិីម្ច រ ី
Né du Père លកើតពីព្ពះបិត្ត 
Non pas créé មនិកលកើតដូចសតវលោកល ើយ 
Norme បទបញ្្ញ, ព្បការ, វនិយ័ 
Octave de Noël ព្បាបំីនងៃននបុណយព្ពះលយស ូព្បសូត 
Octave de Pâque ព្បាបំីនងៃននបុណយចមលង 
 Offrande តង្វវ យ, ការថ្វវ យ, ការបូជា 



Ordres sacrés ការលតងត្តងំជាអនកបលព្មើព្ពះសហគមន ៍
Ouverture de la célébration ពិធីព្បារពធ 
Pale គព្មបលពងព្ពះលោហិត 
Pâque បុណយចមលង 
Par lui, tout a été fait អវីៗសពវសារលពើលកើតមកលដ្ឋយសារព្ពះអងគ 
Paradis សាថ នបរមសុខ 
Patène ចនព្ពះកាយ 
Pentecôte បុណយលែើកតលមាើងព្ពះវញិ្ញា ណយាងមក 
Père (Abba) ព្ពះបិត្ត (អប័ា) 
Père tout-puissant ព្ពះបិត្តដម៏្ចនឫោធ នុភាពសពវព្បការ 
Piété ភកតីភាព,   លសចកតីព្សឡាញ់ចំលពាះព្ពះជាម្ចា ស់ 
Piété, dévotion ការលោរពលសាម ះសម័ព្គ, ភកតីភាព,ការព្បតិបតតិធម ៌
Pieux ឧសាហ៍ព្បតិបតតធិម ៌
Pontifical កបួនពិធីសព្ម្ចបល់ោកអភបិាែ 
Pour nous les hommes et pour 
notre salut 

លដើមបមីនុសសលយើង និងលដើមបសីលរង្វគ ះលយើង 
Pouvoir du ciel ឫោធ នុភាពននសាថ នបរមសុខ 
Préparation pénitentielle ពិធីសូមទទួែសារភាព 
Prêtre បូជាចរយ 
Prière eucharistique ធមអ៌រព្ពះគុណដវ៏សុិទធ 
Procède du Père ហូរលចញពីព្ពះបិត្ត 
Promesse ពាកយសនា 
Providence ឧបការគុណ,   ព្ពះហឫទយ័ព្បណីសលនាត ស 
Purificatoire កលនសងជព្មះលពង 



Purifier ជព្មះឲ្យបានបរសុិទធ 
Qui a fait le ciel et la terre ព្ពះបលងាើតលមឃ នងិដ ី
Qui donne la vie ព្ពះលដែព្បោនជីវតិ 
Qui enlève les péchés du monde ដកបាបលចញពីពភិពលោក 
Réciter សូព្តធម ៌
Réconcilier ផសះផា,   សព្មុះសព្មួែ,   ព្សុះព្សួែ 
Rédempteur ព្ពះសលរង្វគ ះ 
Régénération ឲ្យម្ចនជីវតិដូចលដើមវញិ 
Remercier អរព្ពះគុណ 
Renaître ទទួែជីវតិងមី, លកើតជាងម ី
Rendre grâce អរព្ពះគុណ 
Répons ពាកយបនទរ 
Ressuscité ម្ចនព្ពះជនមរស់ល ើងវញិ 
Résurrection ព្ពះអងគម្ចនព្ពះជនមរស់ល ើងវញិ 
Résurrection de la chair រូបកាយមនុសសនឹងរស់ល ើងវញិ 
Rite កបួនពិធ ី
Rite de communion ពិធីទទួែព្ពះកាយ និងព្ពះលោហិតព្ពះព្គីសត 
Rite romain កបួនពិធីព្កុងរ  ូម (ព្បនពណីរ  មុូ្ចងំ) 
Rituel romain កបួនពិធីលផសងៗព្កុងរ  ូម 
Roi du ciel លសតចសាថ នបរមសុខ 
Rubriques ពាកយពនយែ់ពណ៌ព្កហម,   ពាកយលណនាពំណ៌ព្កហម 
S’est fait homme បានលៅជាមនុសស 
Sacramentaire កបួនពិធីអគគសញ្ញា លផសងៗ 



Sacré ពិសិដឋ,   សកាា រៈ 
Sacrifice យញ្ាបូជា,   សកាា របូជា 
Sacristie បនទបស់ម្ចា រពិធីបណុយ 
Sagesse ព្ពះព្បាជាញ ញ្ញា ណ 
Saint Esprit ព្ពះវញិ្ញា ណដវ៏សុិទធ 
Saint le Seigneur ព្ពះអម្ចា ស់ដវ៏សុិទធ 
Sainte Vierge Marie ព្ពះនាងព្ពហមចរនិីម្ច រ ី
Sainteté ភាពជាសនតៈ សនតី,   វសុិទធភាព 
Salut éternel ការសលរង្វគ ះអស់កែបជានិចា 
Sanctifier លធវើឲ្យបានវសុិទធ,   លព្បាសឲ្យបានវសុិទធ 
Sanctuaire ទីសកាា របូជា 
Sang du Christ ព្ពះលោហិតព្ពះព្គីសត 
Sauver, racheter សលរង្វគ ះ, លោះ 
Sauveur ព្ពះសលរង្វគ ះ 
Se souvenir, faire mémoire នឹកដែ់ 
Seigneur Dieu ព្ពះជាម្ចា ស់ 
Servants d’autel អនកជំនួយពិធីបណុយ 
Siège, Cathèdre លៅអីអធិបត ី
Solennité បុណយឱឡារកិ 
Sommet de l’initiation កំពូែននដំលណើ រការអបរ់ជំំលនឿ 
Soutane អាវឯកសណាឋ នលោកបូជាចរយ 
Tabernacle ព្ពះពនាល  
Temps liturgiques ពិធីបុណយត្តមរដូវ 



Temps pascal រដូវបុណយចមលង 
Toussaint បុណយលោរពសនតបុគគែោងំឡាយ 
Très-Haut ព្ពះដឧ៏តតមបំផុត 
Trinité ព្ពះនព្តឯក 
Vases sacrés លព្គឿងសកាា រៈ 
Vénérer ថ្វវ យបងគ ំ
Vénérer អងគុយែុតជងគងល់ែើលកងលជើង លែើកនដព្បណម 
Vertu គុណធម ៌(គុណធមរ៌បស់ព្គសីតទូត) 
Vice, défauts ទម្ចល បអ់ាព្កក ់
Victime sans tache សកាា របូជាដន៏ិមែូ 
Vigile ចយំាម/លពែោៃ ច 
Vigile pascale រាព្តីបុណយចមលង 
Virginité ព្ពហមចរធីម ៌
Vœu ពាកយសចា  
Volonté ព្ពះហឫទយ័ 
Volonté divine ព្ពះហឫទយ័របស់ព្ពះជាម្ចា ស់ 
Vrai Dieu né du vrai Dieu ព្ពះជាម្ចា ស់ដព៏ិតព្បាកដលចញពីព្ពះជាម្ចា ស់ដព៏ិតព្បាកដ 

 


