
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အကကာ်း အမ   ်းသမ ်းသူတ ာ်စငမ် ာ်း တ ှှေ့ဆ ို်းမှ ပါ၀င် 

 

က ိုဗစ် ၁၉ကာလမှာ မ မ   ို ို့ အသက်အန္တရာယ် ှ သည်က ို သ ငငာ်းတသာ်လည််း အမ   ်းသမ ်းသူတ ာ်စငမ် ာ်းဟာ 

  ်န္ ိုင်သမျှ ကက  ်းစာ်းကာ ဆက်ကပ်တနကကပါ ယ်။ 

ကမဘာ ဝှမ််း ပ  ှေ့ န္ှ ို့တန  ို့ က ိုရ ိုနာ ကပ်တရာဂါက ိုပင ်မမှုန္ ိုင်၊ အသက်က ိုပဓာန မထာ်းပ  သူတ ာ်စင်မ ာ်းက 

တပ်းဆပ်ကက ာပါ။ 

၄င််း  ို ို့သည် သူနာငပ ဟို ်မဟို ်သည် မသ ၊ တက ာင််း ွင််းသာတန  ို့ ရတသို့ 

သ လ ှင်မ ာ်းငြစ်ငြငလ်ည််းငြစ်မည်၊ ၄င််း  ို ို့ အသင််းဂ ိုဏ််း၏ အထူ်းသာသနာို့လိုပ်ငန််း သ ို ို့ Charism မှာ 

ဆင််းရ သာ်းမ ာ်းန္ငှ်ို့ တရာဂါတဝဒနာ  ှ သူမ ာ်းက ို ကကည်ို့ရှုရသည်ဟို ပါသည်မပါသည်မသ ၊ ၄င််း  ို ို့မှာ 

အမမ  ှ တန  ို့ အစွမ််းထက်  ို့ လက်န္ကှ် ၂ ြို ကတ ာို့ ဆိုတ ာင််းငြင််းန္ငှ်ို့ ြ စ်ငြင််းတမ တ ာပငင်ြစ်တကကာင််း 

 

ကမဘာ ဝှမ််း ှ  တထာငတ်ပါင််းမ ာ်းစွာတသာ သူတ ာ်စင ်အသင််းမ ာ်းဟာ မတရ ွက်န္ ိုင ် ို့ 

တဆ်းရ ိုဂ ျူ   ာ၀နအ်ကူ်းအတငပာင််း အြ  နတ် ွ၊ လူနာတ ွ က ို ဂရိုစ ိုက်ငပ စိုငြင််းတ ွ၊ 

အလ ိုအပ်ဆ ို်းသူမ ာ်းအ ွက် မာ်းမာ်းမ ်မ ်ရပ် ည်တပ်းငြင််းတ ွ၊ အတငြြ လ ိုအပ်  ို့ 

သ င််းအြ က်အလက်တပ်း ာတ ွ၊ ဆိုတ ာင််းတမ တ ာမျှ တဝ အာ်းတပ်း ာတ ွန ို့ လက် တလာငပဿနာ 

အြက်အြ မ ာ်းအတပေါ်ရှုတထာင်ို့ အမ   ်းမ   ်းကတန  ိုန် ို့ငပနတ်နကကတကကာင််း 

အ  လ မှာ ဗ ိုင််းရပ်စ် စ င်ပ  ှေ့ န္ှ ို့ကထ က Daughters of St.Camillus သ လ ှင ်အသင််းဂ ိုဏ််းဟာ 

ကက  ်းပမ််းဆက်ကပ်တနတကကာင််း 

၄င််းအသင််းဂ ိုဏ််းမှ သ လ ှင်မ ာ်းဟာ အ  လ  န္ ိုင်င ရ ို့ အဓ က တဆ်းရ ို ကက ်း ၅ ြို ငြစ်  ို့ Rome,Trento, 

Treviso, Brescia န ို့ Cremona မှာ အတစြ  ဆက်ကပ်လျှက် ှ တကကာင််းန ို့ တနာက်ဆ ို်း က တဆ်းရ ို ၃ ြိုဟာ 

က ိုဗစ် အဓ က ငြစ်  ို့ တနရာတ ွငြစ်တကကာင််း 

၄င််း  ို ို့ အသင််းဂ ိုဏ််း ွင ်သစစာ ၃ ပါ်းမဟို ်ပ  သစစာ၄ ပါ်းဆ ိုရတကကာင််းန္ငှ်ို့ စ ို ထ သစစာမှာ လ ိုအပ်ရင ်

မ မ အသက်က ိုပါတပ်းရမည်ို့ လူနာမ ာ်းက ို ကကည်ို့ရှုငြင််းပါ၀ငသ်ည်ဟို အသင််းဂ ိုဏ််း၏ အ ွင််းတရမူ်း Sr.Lancy 

Ezhupara မှ Vatican Radio န ို့ အင ်ာဗ ျူ်းမှာ တငပာကကာ်းြ ို့ပါ ယ်။ 

သ လ ှင်မ ာ်းဟာ တန ို့စဉ် က ိုဗစ် လူနာမ ာ်းစွာန ို့ ထ တ ွှေ့ ငပ စိုတပ်းလျှက် ှ တနတကကာင််း ဗာ  ကန ်သ င််းအရ 

သ  ှ ရပါ ယ်။ 

 

အာဗ တအငမနမ်ာဗာ  ကနသ် င််း 

By Sr.Lucia Thandar Aung,SJA 

စစစ ာရ်လူစ ယာ်းသန္တာတအာင ် 
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