บทที่ 5
เราอยูไดดวยปาฏิหาริยข องพระ

วันที่ 11 กุมภาพันธ คุณแมแบรนารดไดเขียนจดหมายยาวเหยียดถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตง โดยมีหัวจดหมายลงตําบลที่ตั้งใหมของสํานักอุรสุลิน เปนครั้งแรก
สถาบันของคณะอุรสุลิน: มาแตรเดอี
529 ถนนเพลินจิต
บางกอก สยาม
ความฝนของคุณแมเปนจริงแลว แตก็ตองทุมแรงกายแรงใจอยางหนัก โรงเรียนเพิ่งเปด
สอนไดเพียงหนึ่งสัปดาห และแมแตซิสเตอรที่อึดที่สุดก็ยังตองยอมรับวาเหน็ดเหนื่อยยิ่ง ซิสเตอร
มารี เดอ ลูรด เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง เลาเรื่องการยายสํานักจากวัดกาลหวารวา “ดิฉันจะ
ไมลืมสัปดาหที่ผาน ๆ มาเลย” หลายสัปดาหหลังจากคริสตมาส ซิสเตอรทุกคนทํางานโดยมิไดพัก
เตรียมการสําหรับโรงเรียนใหมแทบไมมีเวลาหายใจ พวกเธอตองวุนอยูกับหลักสูตรของโรงเรียน
คือหลักสูตรชั้นประถม ชั้นมัธยมและอนุบาลดวย แมวาคณะอุรสุลินจางครูชาวไทยไวหลายคนให
ชวยพวกเธอ แตเธอก็ยังเหน็ดเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด สองสามเดือนตอมา ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด
เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงอีก เลาคราว ๆ ถึงงานที่เธอตองทําแตละวัน คือตื่นนอน4.30 น.
สอน 8.30 น. พัก 11.45 น. ถึงบายโมงครึ่ง แลวเขาสอนจนถึง 4 โมงเย็น คือบายโมงสอนดนตรี บาย
3 โมงสอนพิมพดีด ชวเลข 4 โมงเย็นสงเด็กขึ้นรถราง กลับมา 4.30 น. สวดรําพึง 5 โมงเย็น เฝาเด็ก
ในหองเรียนเด็กประจํา 5.30 น. ดูแลเด็กประจําใหอาบน้ํา 6.00 น. สวดทําวัตรและรับประทาน
อาหารเย็น อยูกับเด็กประจําถึง 1 ทุม เวลา 2 ทุม สวดกอนนอน
งานสอนมีเพิ่มขึ้นดวยการมีหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษใหนักเรียนเลือก แม
เห็นชัดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่คนไทยตองการ โดยเทียบจากมีนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 43 คน
แตเรียนภาษาฝรั่งเศสเพียง 7 คน คุณแมแบรนารดก็ยังไมยินยอมใหเปนเชนนั้น ทานรูสึกวาเปน
หนาที่ที่สําคัญอยางยิ่งที่ตองรักษาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสใหคงอยูในสยาม
แตถาสถานศึกษาใหมแหงนี้ คือ โรงเรียนมาแตรเดอี ที่ทุกคนเรียกขานดวยความภาคภูมิใจ
ก็ยังเหน็ดเหนื่อยถึงเพียงนี้ สถานการณของโรงเรียนที่วัดกาลหวารก็ยิ่งแสนสาหัส ที่นี่มีเพียงซิ
สเตอรอักแนส และซิสเตอรกาบริแอลผูมาใหมเทานั้น ซิสเตอรอักแนสผูซึ่งไมเคยปริปากบนเลย ได

กลาวในจดหมายที่เธอเขีย นถึงคุณแมแซงตฌ อง มารแตงวา การที่เธอเสียสละแยกกับชาวคณะ
สําหรับเธอนั้นเปน “ความปวดราวใจยิ่งกวาการมีชีวิตอยู” ซิสเตอรกาบริแอลก็กําลังคร่ําเครงกับ
ภาษาใหมที่เธอจะตองรูและดูแลเด็กกําพรา สวนซิสเตอรอักแนสก็สอนภาษาฝรั่งเศสและคําสอนใน
โรงเรีย นที่กําลังเติบใหญ “ไมมีเวลาที่จะอยูกับพระเจาเลยคะ ” เธอลงทายจดหมาย สิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับซิสเตอรทั้งสองคือ พยายามยกจิตใจเฝาเฉพาะพระพักตรพระองคขณะที่เธอทํางานไปดวย
อีกครั้งหนึ่ง ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดไดเขียนถึงสํานัก เดิมของเธอที่นิวโรแชล เลาความ
ลําบากตาง ๆ ที่วัดกาลหวารอยางตรงไปตรงมาวา “เปนสภาพงานที่ไมนาจะทําไหว มีเด็กกําพรา 20
คนที่ตองเลี้ยงดู นักเรียน 64 คนเรียนที่โรงเรียน สวนเด็กผูหญิงอีก 45 มาจากโรงเรียนจีนเพื่อเรียน
เย็บปกถักรอยและดนตรี ฯลฯ ที่นี่ไมมีซิสเตอรที่จะดูแลงานบาน มีแตเด็กกําพราชวยทํางาน แตเปน
เรื่องที่ไมนาพอใจ” เธอเลาตอไปวา เมื่อซิสเตอรกาบริแอลใหเด็กเหลานี้ไปซื้อน้ําแข็ง เขาก็เดินดูด
น้ําแข็งกลับมา อีกครั้งหนึ่งซิสเตอรกาบริแอลพบวา เด็กเหลานี้เอาน้ําที่เขาเพิ่งลางมือไปชงกาแฟ
เธอลงทายจดหมายวา “ทั้งหมดนี้ทําใหซิสเตอรกาบริแอลแทบคลั่ง !”
มิใชวาคุณแมแบรนารดจะไมรูสึกถึงสภาพการณของสํานักที่วัดกาลหวาร ทานไดทําสิ่งที่
ทานสามารถชวยไดโดยไปที่นั่นทุกวันพุธ และอยูคางคืนเพื่อซิสเตอรทั้งสองจะไดไมรูสึกวาถูก
ทอดทิ้ง ที่นี่จําเปนตองมีซิสเตอรมากกวาที่มีอยูเพียงสองคน ซิสเตอรกาบริแอลไดเขียนถึงสํานัก
คณะอุรสุลินในประเทศฮอลันดาวา ที่สํานักนั้นจะสงซิสเตอรมาชวยทํางานบานสักคนไดหรือไม
เพื่อชวยที่วัดกาลหวาร และซิสเตอรมารี เดอ ลูรดก็เขียนถึงคณะอุรสุลินที่เมืองเนบราสกา ทาง
ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพื่อดูวา เธอจะสามารถทําใหใครสักคนที่นั่นสนใจมาสยามหรือไม คุณ
แมแบรนารดอธิบายวา ไมใชแตตัวทานเองที่เปนทุกขจากงานลนมือ แตตัวทานเองก็ไมอาจทนเห็น
ซิสเตอรสาว ๆ เหลานี้ตองแบกรับภาระอันหนวงหนัก ถึงกระนั้นทานก็ยังเสริมวา “ดิฉันไมรูสึก
เสียใจที่มาทํางานกอตั้งสํานักหรือการขยับขยายงานตอไป ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองทําโดยอาศัยความนบ
นอบและการคิดถึงอนาคต เพราะดิฉันแนใจวาพระเจาจะทรงชวยเรา”
ความตองการบุค ลากรมีมากขึ้น ขณะที่โ รงเรีย นมาแตรเดอีเปน ที่รูจัก โรงเรียนเริ่มรับ
นักเรียนจากครอบครัวในระดับที่คุณแมแบรนารดอธิบายวา เปน “ชนชั้นผูดี” ทานยินดีที่ไดรับ
สมัครเปาลา รอสซี (Paola Rossi) บุตรสาวของรัฐมนตรีชาวอิตาลีมาเรียนที่นี่ เธอประสงคจะเรียน
ดนตรีและภาษาอิตาลี โรงเรียนไดรับคํารองขอหลายรายขอเรียนไวโอลิน คุณแมไดตอบอยางพอเอา
ตัวรอดไปพลางวา “ครูที่จะสอนไวโอลินยังมาไมถึง” คุณแมไดเขียนถึงกรุงโรมตอนปลายเดือน
กุมภาพันธวา “เรากําลังทําสิ่งที่ไมนาทําตอโรงเรียนเซนตโยเซฟที่เอาครูไวโอลินและไวโอลินของ
เธอมาสอนที่โรงเรียนของเรา เพราะเวลานั้นเรายังไมมีครูหรือไวโอลินที่จะสอนวิชานี้”
โชคดีที่บรรดาซิสเตอรมีชวงหยุดพักจากการปดภาคเรียน หกสัปดาหหลังจากวันขึ้นปใหม
ของสยามซึ่งเวลานั้นเปนวันที่ 1 เมษายน แตตามที่ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดเขียนถึงบิดามารดาของเธอ
เธอกลาววา “อยางไรก็ตาม ชวงหยุดพักในงานธรรมทูตไมมีความหมายเชนเดียวกับวันหยุดใน

ประเทศของเรา เราตองขนของเปนครั้งสุดทาย ยายเครื่องเรียน ทําความสะอาด เย็บผา เวลาที่มีอยู
หมดไปกับการเตรียมการสอน วางหลักสูตรเรียนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ฯลฯ”
ตลอดเวลาเหลานั้น คุณแมแบรนารดสามารถประเมินผลการทํางานของชาวคณะได ทุกคน
มีใจเอื้อเฟอ ศรัทธาและมุงภาวนาก็จริง แตดูเหมือนบางคนยังไมเหมาะสมกับงานที่เธอถูกมอบให
ทํา ซิสเตอรมารี ชาญ แตรราส ซึ่งมีอายุมากกวาซิสเตอรอื่นเล็กนอย มักรูสึกวาชีวิตการเปนธรรมทูต
นี้ลําบากมากซิสเตอรมาเรีย ลูอิซา เยมินาติ รับหนาที่สอนภาษาอังกฤษ แตคุณแมแบรนารดเขียน
รายงานวา “เธอไมอาจทําหนาที่เปนครูสอนภาษาอังกฤษ ไมไดจริง ๆ เธออาจเปนผูชวยสอนไดบาง
แตไมมากไปกวานั้น เธอเปนซิสเตอรที่ดีคนหนึ่งแตการออกเสียงภาษาอังกฤษใชไมได! เราไมควร
ใหผูที่ไมเหมาะสมมาชวยงานในโรงเรียน...” ซิสเตอรมารี เทแรส ถูกกําหนดใหสอนภาษาอังกฤษ
แกเด็กเล็ก ๆ แตแมเปนงานรับผิดชอบเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ดูเหมือนเปนเรื่องหนักหนาเกินกวาเธอจะรับ
ทําไดอยางสงบ ความรอนใจกังวลแบบเดิม ๆ ทําใหตําแหนงอธิการิณีของเธอเปนตําแหนงที่ยากยิ่ง
ยังครอบงําเธออยู คุณแมแบรนารดกลาววา “ซิสเตอรมารี เทแรสทรมานใจมากจากความกลัวนั่น
กลัวนี่ แมเธอจะกลาววาเธออยูที่นี่มีความสุขดี” ซิสเตอรมารี เทแรสเองก็รูตัววา เธอเปนทุกขเปน
รอนไปเอง ตอมาเธอไดเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงวา “ดิฉันไมปกปดความจริง ขอเรียนคุณ
แมวา ดิฉันหมดกําลังตอภาระหนาที่เหลานี้ ดิฉันไดสํานึกและขอมอบตัวอยางสมบูรณแดพระแมมา
รี”
อยางไรก็ตาม ปญหาใหญที่สุดของคุณแมแบรนารดคือ ซิสเตอรลอเรนซินา เบลอทติ ซึ่ง
มาถึงสยามใหม ๆ เมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เอง จิตใจของเธอดูเหมือนเต็มไปดวยความวาวุน เธอไมรู
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสหรือภาษาไทยเลย ไมเพียงแตเธอไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําตาง ๆ เธอยัง
แยกตัวโดดเดี่ยวจากชาวคณะอยางสิ้นเชิง คุณแมแบรน ารดเลาวา “ดิฉันกลัวอยางยิ่งวา เธอจะ
ประสาทเสียไปเลย! แดดในเมืองรอนเปนสิ่งเลวรายมากสําหรับเธอ” คุณแมมีความเห็นวา บางที
การอยูในสํานักอื่นจะสบายกวา สองเดือนตอมามีจดหมายตอบเรื่องนี้ คุณแมแบรนารดไดรับคําสั่ง
จากกรุงโรมใหซิสเตอรลอเรนซินาไปอยูที่ซัวเถา นี่ไมใชทางออกที่คุณแมแบรนารดตองเห็นดวย
โดยไมมีสิทธิค์ าน ทานชี้ใหเห็นวาสถานการณการเมืองในประเทศจีนระอุคุกรุนอยู บางคราวอธิกา
ริณีไมอยูที่สํานัก สวนซิสเตอรผูนี้คงเรียนภาษาจีนไดยาก แตขอโตแยงนี้ไมไดผลปลายป 1928 ซิ
สเตอรลอเรนซินาก็โดยสารเรือเพียงลําพังเดินทางเปนเวลา 8 วันไปยังประเทศจีน
วันที่ 19 พฤษภาคม โรงเรียนเปดภาคเรียนใหมไดไมนาน มาแตรเดอีก็ไดรับซิสเตอรใหม
คนหนึ่งคือซิสเตอรมารี เทแรส มัธธิเออ (Marie Thérèse Matthieu) เปนชาวฝรั่งเศสโดยกําเนิด เธอ
เดินทางมาจากสํานักของคณะอุรสุลินที่ชวา เธอไดรับแตงตั้งเปนรองอธิการิณี เธอไดรับการตอนรับ
อยางนายินดี แตการปรากฏตัวของเธอไมไดชวยทําใหมาแตรเดอีสมความตั้งใจที่ตองการจะมีซิ
สเตอรสักคนที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได วันที่ 9 มิถุนายน คุณแมแบรนารดจึงเขียนจดหมายถึง
คุณแมซาวีเอร มารโต (Xavier Marteau) ที่กรุงโรม กลาววา “ดิฉันขอคุกเขาวิงวอนขอโปรดสงซิ

สเตอรชาวอังกฤษสักคนหนึ่งมาใหเรา หากวาหาซิสเตอรชาวอังกฤษไมได ก็ขอชาวฝรั่งเศสที่พูด
ภาษาอังกฤษไดดี เรากําลังตองการจริง ๆ คะ” คุณแมรูดีวาสํานักของคณะอุรสุลินในสยามเปน
สํานักที่ลําบากแหงหนึ่ง ชาวคณะมีหลายสิ่งที่ขัดกับความเปนอยูของตนเชน ดินฟาอากาศ และ
ความขาดแคลน ตองอยูอยางยากจนขนแคน “ไมมีนมสด มีแตนมกระปอง ไมมีเนย ขนมปงก็มีนอย
มาก แตพวกเราพอหาไขได” คุณแมแบรนารดเรียนทานวา คุณแมจะทําอยางดีที่สุดที่จะใหซิสเตอร
ผูสมัครมาอยูที่มาแตรเดอีไดอยูดีกินดี
อยางไรก็ตาม ในไมชา ดินฟาอากาศและอาหารที่ไรคุณภาพสําหรับบํารุงรางกายกลายเปน
เรื่องหนักหนาสาหัส ซิสเตอรกาบริแอลซึ่งตั้งแตแรกมาถึงก็ปรับตัวอยูในบานเมืองนี้ไดยากก็ถูกสง
ตัวเขาโรงพยาบาล หมอเกรงวาเธอจะเปนไขรากสาด อาการของเธอเนื่องมาจากเธอเคยเปนโรคตับ
อักเสบมากอน ตับทํางานไมไดดี อาจมีอันตรายถึงแกชีวิต การขาดบุคลากรแมแตคนเดียวก็ทําให
เกิดการสะดุดในงานซึ่งจะตองรีบจัดสรรใหม คุณแมแบรนารดยายซิสเตอรมาเรีย ลูอิซาไปอยูกับซิ
สเตอรอักแนสที่วัดกาลหวาร นี่เปนสิ่งที่ดีที่สุดที่ทานสามารถทําได แมทานจะรูวาความขี้กลัวและ
เฉื่อยเนือยของซิสเตอรผูนี้คงไมสามารถชวยซิสเตอรอักแนสไดมากนัก
คุณแมแบรนารดเริ่มตระหนักไดทีละนอยวา มีเพียงซิสเตอรที่มีสุขภาพดีเยี่ยมทั้งทางกาย
และจิตใจ พรอมกับจิตตารมณอันลึกซึ้งในความเชื่อเทานั้นจึงจะสามารถทนรับความยากลําบาก
ของสํานักในสยามได คุณแมไดเขียนถึงซิสเตอรทานหนึ่งซึ่งคุณแมเคยรูจักตั้งแตเปนนวกชน ซึ่ง
เวลานั้นมีอายุ 55 ปเธอผูนั้นไดเขียนถึงคุณแมแบรนารดวายินดีจะมาอยูที่สยาม คุณแมแบรนารด
เขียนตอบเธอไปทันทีวา “อยาคิดวาซิสเตอรจะเก็บเกี่ยววิญญาณไดอยางที่เก็บเกี่ยวเมล็ดขาวสาลีใน
ทุง งานของเราที่นี่หนักมากและขาดสิ่งประโลมใจ เราเพาะหวานดวยน้ําตา!” แมแตคนที่แกรงที่สุด
ก็ไมอาจทนความทุกขทรมานนี้คุณแมแบรนารดบันทึกไววา ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดผูมีใจเอื้อเฟอ
มองโลกในแงดีและมีวุฒิภาวะ ก็ยังมีชวงเวลาซึมเศรา เผอิญเธอไดรับความชวยเหลือใหสามารถ
พูดจาไดอยางอิสระกับทานสังฆราชแปรโรส ซึ่งในโอกาสเชนนี้ คุณแมแบรนารดพยายามหาทาง
ใหมีบอยเทาที่จะสามารถทําได
ความสัมพันธระหวางคณะอุรสุลินกับทานสังฆราชแปรโรสในเวลานี้เปนไปดังที่คุณแม
คาดหวัง คุณแมเห็นวาทานสังฆราชมีจิตใจเปนผูอภิบาลอยางแทจริง และในสวนของทานสังฆราช
เองก็รูสึกชื่นชมอยางยิ่งในตัวอธิการิณีคนใหมทานนี้ วันที่ 6 สิงหาคม ทานสังฆราชไดเขียนถึงคุณ
แมแซงตฌอง มารแตง เพื่อแสดงความยินดีในการฉลองครบ 25 ปของชีวิตนักบวชของคุณแม ทาน
เลาเรื่องเกี่ยวกับสํานักของคณะอุรสุลินในสยามเทาที่ทานไดรับรู จดหมายอันยืดยาวนั้นมีความวา:
“ขาพเจามีขาวดีที่จะเรียนคุณแมเกี่ยวกับสํานักของทานที่กอตั้งขึ้นในสยาม ตั้งแตระยะ
แรก ๆ ที่ประชาชน “ตั้งตาดู” นักเรียนก็เริ่มมาสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเวลานี้มีจํานวนกวา
รอยคน ในจํานวนนี้มีนักเรียนประจํา 15 คน จิตตารมณของบานอยูในเกณฑดีมาก เด็ก ๆ มี

ความสุข บิดามารดาเฝามองดูดวยความชื่นชม ทั้งนี้ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียงแพรไปไกล ใน
ไมชาโรงเรียนจะขาดอาคารสถานที่ โดยเฉพาะที่สําหรับเด็กประจํา เรากําลังคิดวา ตองมี
การขยับขยายสถานที่ปจจุบันใหกวางขวาง...
แตสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับขณะนี้คือ มีบุคลากรไมพอ เราตองการความชวยเหลืออยางยิ่ง
ในเรื่องนี้ ซิสเตอรทั้งหลายก็มีศรัทธาในการทํางานของเธอ ขาพเจาตองพยายามเนนให
พวกเธอทํางานแตพอประมาณ และพักผอนใหพอ เวลานอนซึ่งพอเพียงสําหรับผูที่อยูใน
ตะวันตก แตกลับไมเพียงพอสําหรับผูอยูในประเทศที่มีอากาศเชนนี้ คุณแมแบรนารดไดรบั
ความสําเร็จอยางดียิ่ง ทานอํานวยการดวยความมั่นคงและสุภาพ นับวาทานเปนแบบอยาง
อันทรงชีวิตของนักบวชและของธรรมทูต ในตัวทานผูนี้เราไดเห็นการเปนอธิการิณีที่ดีเลิศ
ขาพเจารูสึกขอบคุณทานอยางสุดซึ้งที่ไดกรุณาสงทานผูนี้มาใหเรา
ใชวาเราจะผานพนอุปสรรคทั้งมวล แตสุขภาพของซิสเตอรหลายทานก็ทรุดโทรม แมจะ
ไมหนักหนา เรายังมีความลําบากในเรื่องหาครูสอนภาษาไทยดวย สําหรับพวกเราซึ่งคุน
กับชีวิตของการเปนธรรมทูต ไมมีอะไรที่ทําใหเราตื่นตระหนกในสิ่งขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ
เหลานี้ในงานของพระเจา ความเจ็บปวดทั้งหมดจะสลายไปเมื่อเรามอบถวายทุกอยางไวใน
พระหฤทัยของพระมหาไถ”
จดหมายของทานแปรโรสเปนขอยืนยันวาในชั่วเวลาไมถึงสองป คุณแมแบรนารดสามารถ
ทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดเพียงไร แทนที่จะมีซิสเตอรเพียงสามทาน ซึ่งคอยตอนรับคุณแม
แบรนารดที่สํานักวัดกาลหวารอยางกระตือรือรนเมื่อเดือนธันวาคม ป 1926 เวลานี้ชาวคณะอุรสุลิน
มีซิสเตอรถึง 10 ทาน และอีก 2 ทานกําลังเดินทางมา คณะไดเปดโรงเรียนแหงใหมพรอมกับบํารุง
โรงเรียนเดิมไว สิ่งสําคัญที่สุดคือสามารถประสานรอยราวที่เกิดขึ้นระหวางทานสังฆราชกับชาว
คณะได จนบัดนี้ทานสังฆราชถือวาทานเปนบุคคลสําคัญที่สนับสนุนงานของคณะอุรสุลิน อาศัย
ทานแปรโรสอยูเบื้องหลังอยางแข็งขันคุณแมแบรน ารดไดเขียนถึงกรุงโรมในเดือนพฤศจิกายน
1928 ขออนุมัติตอเติมหอพักสําหรับนักเรียนประจําใหพอเพียงกับจํานวนเด็กที่กําลังเพิ่มขึ้น คุณแม
อธิบายวา มีผูปกครองขอฝากเด็กมาอยูประจําเพิ่มขึ้น และทานสังฆราชก็กลาววาคณะอุรสุลิน “จะ
ปฏิเสธคําขอนั้นไมไดเปนอันขาด”
ระหวางฤดูรอนปนั้น คณะอุรสุลินก็ไดรับขาววาจะมีซิสเตอรธรรมทูตอีกสองทานมาสยาม
ตอนปลายป 1928 แตความยินดีนี้ถูกขัดจังหวะดวยการขาดซิสเตอรกาบริแอล ผูซึ่งมีสุขภาพไมฟน
ตัวพอที่จะทํางานของคณะตอไป ปลายเดือนตุลาคม เธอจําเปนตองกลับประเทศฮอลันดา และแลว
วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10 นาฬิกา ซิสเตอรธรรมทูตใหมสองทานคือ ซิสเตอรเทเรสิตา ไลทวูด

(Teresita Lightwood) และซิสเตอรมารเกอริต มารี เพน(Marguerite Marie Penn) ก็เดินทางมาจาก
สิงคโปรถึงสยาม ซิสเตอรเทเรสิตา มีรางเล็กพอ ๆ กับชาวสยาม เธอสูงไมเกิน 5 ฟุต เธอเขาคณะอุร
สุลินที่เมืองอัปตัน (Upton) ประเทศอังกฤษเมื่ออายุ 16 ไดถวายปฏิญาณตนตลอดชีวิต เมื่อเดือน
สิงหาคม 1928 ไดอุทิศตนทันทีสมัครเปนธรรมทูต ซิสเตอรมารเกอริต มารี มาจากเมืองในประเทศ
ฮอลันดา ไดสมัครเขาคณะอุรสุลินที่เมืองเวนราย (Venray) เมื่อป 1918 การปฏิญาณตนตลอดชีวิต
ของเธอลาชาไปหลายปเนื่องจากสํานักที่เวนรายเตรียมเขารวมสหภาพโรมัน ในที่สุดเดือนเมษายน
1927เธอก็ไดเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต และสมัครเปนธรรมทูตทันที
ซิสเตอรเทเรสิตารับหนาที่การครัว สวนซิสเตอรมารเกอริต มารี เริ่มงานสอนที่โรงเรียน
มาแตรเดอี ถึงกระนั้นทั้งที่มีคนเพิ่มขึ้น แตดูเหมือนงานกลับไมเบาลง ที่วัดกาลหวารก็วุนวายตอไป
เพราะมีความตองการเพิ่มมากขึ้น คุณพอกิยู-พระสงฆเจาอาวาส ตองการใหซิสเตอรมาชวยงานของ
วัดดวย ความตองการของทานเจาวัดนี้คุณแมแบรนารดออกปากลั่นวาจาทันทีวา ไมได! คุณแม
กังวลใจเรื่องซิสเตอรอักแนสผูซึ่งกําลังเริ่มมีอาการเหนื่อยลาที่ตองตรากตรํามาตลอดระยะเวลาสี่ป
เธอเปนโรคโลหิตจางและเครียดอยางหนัก วันหนึ่งทุกคนตกใจเมื่อเห็นผื่นสีดําผื่นใหญปรากฏขึน้ ที่
มือทั้งสองขางของเธอ คุณแมแบรนารดแนใจวา นั่นเปนโรคเรื้อนซึ่งเปนโรคติดตองายในสยาม แต
หมอยืนยันวามันเปนโรคผิวหนังธรรมดา ๆ ซึ่งใชยารักษาใหหายได
เนื่องจากมีเด็กชาวอิตาลีมาเรียนที่โรงเรียนมาแตรเดอีมากขึ้น ซิสเตอรมาเรีย ลูอิซาจึงถูกดึง
ตัว ไปสองทาง คือสอนภาษาอังกฤษแกเด็ก ชาวอิต าลีที่มาแตรเดอีต อนเชา และชว ยซิสเตอร
อักแนสดูแลเด็กกําพราที่วัดกาลหวารตอนบาย เมื่อมีโอกาสเมื่อไร คุณแมแบรนารดก็พยายามแบง
เบาภาระที่วัดกาลหวาร โดยใหซิสเตอรคนหนึ่งหรือสองคนไปที่นั่น อยูชวยสักวันหรือพักใหญ ๆ
เด็กที่วัดกาลหวารสวนมากเปนคาทอลิก มีภูมิหลังที่เรียบงายและยากจนกวาเด็กที่โรงเรียนมาแตรเด
อี หากไมนึกถึงงานอันมากมาย ที่นั่นก็มีบรรยากาศสบาย ๆ ตามที่ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดเขียนถึงคุณ
พอคุณแมของเธอในเดือนตุลาคมมีความวา
ลูกเขียนหมายนี้ในหองเรียนที่มีเด็ก 15 คน กําลังเลนกัน คุณพอคุณแมนาจะไดมาเห็น ลูก
รักที่จะทํางานกับเด็กจน ๆ ลูกเสียดายเสมอเมื่อลูกตองกลับไปหาบรรดา “เจาหญิง” นี่เปน
โรงเรียนอยางที่คุณพอคุณแมจะไดเห็นตามหนังสือรายคาบ มาแตรเดอีดําเนินงานตามแบบ
ของโรงเรียนเมริซีใ นเมืองนิว โรแชล เพียงแตบรรยากาศไมอบอุนศรัทธาดังที่เปน อยู
ในบานเมืองเรา ทีแรกลูกก็รูสึกยากที่จะทําตัวใหคุนกับลักษณะเชนนี้แตก็ตระหนักไดนาน
มาแลววาในการงานเยี่ยงนี้ คําพูดและการกระทํามีความหมายนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลังแหงการภาวนา

ชาวคณะอุรสุลินในสยาม เริ่มปใหม 1929 ดวยการเฝาคอยการมาเยือนของคุณแมแซงตฌ
อง มารแตง มหาธิการิณีอยางใจจดใจจอ แตไมชาก็ทราบวาทานตัดสินใจไปเยี่ยมเอเมริกาเหนือ
แทนที่จะมาที่นี่ แมคุณแมแบรนารดตองการอยางยิ่งใหมีบุคลากรของทางคณะมาเยี่ยมเพื่อสํารวจ
งานของสํานัก แตทานก็ตอบปฏิเสธ เมื่อมีผูแนะนําใหชาวคณะจากอินโดนีเซียมาเยี่ยมสํานักใน
สยาม คุณแมยืนยันวาไมมีประโยชนเพราะผูนั้นไมรูภาษาทั้งไมอาจจะพูดคุยกับพระสงฆ อยางไรก็
ตาม ความหวาดเกรงที่แทจริงของทานคือ คนผูนั้นอาจจะไมยอมรับมาตรฐานของสํานักสยามและ
จะพยายามใหเปนแบบที่เปนอยูในชวา คุณแมสรุปวา “ชวายอมรับสิ่งที่ไมใชแบบฮอลันดาไดยาก”
ทานกลาวตอไปวาทานรูสึกเสียใจที่สํานักในชวาไมยอมมอบความชวยเหลือทางวัตถุแกสํานักใน
สยาม
ขณะที่คุณแมแบรนารดเปนกังวลดานการเงินและหวงใยดูแลซิสเตอรทุกคน ซิสเตอรราฟา
แอลซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยใหญของโรงเรียนมาแตรเดอีอยางเปนทางการก็กังวลเปนอันดับแรกวา
คณะอุรสุลิน จะดําเนินงานในดานการศึกษาตอไปอยางไร เดือนมกราคม 1929 ทานไดเขียน
จดหมายเลารายละเอียดถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง เรียนใหทานทราบถึงสถานการณของโรงเรียน
ทานไดลําดับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเด็กนักเรียนพอ ๆ กับที่กังวลเรื่องครูอยางกระตือรือรนและ
พินิจพิเคราะห
ปญหาใหญที่สุดที่ซิสเตอรราฟาแอลกลาวถึงดูเหมือนจะเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตอง
ใหเด็กเรียนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ แตโรงเรียนไมมีบุคลากรพอเพียง
สําหรับงานสอนนี้ เธอจึงเห็นวาไมถูกตองที่จะรับนักเรียนหากวาทางโรงเรียนยังไมสามารถใหได
ตามที่ค าดหวังและไมยุติธรรมแกค รูที่ตองทํางานหนัก เกิน ตัว จนไมสามารถเตรียมการสอน
หรือตรวจแกงานของเด็กไดดีเทาที่ควร
แนนอนวาปญหาอีกอยางหนึ่งคือ ภาษาและวัฒนธรรมที่สับสนปนเปดังที่ซิสเตอรมารี เดอ
ลูรดไดกลาวไวในจดหมายถึงคุณพอคุณแมของเธอระหวางฤดูใบไมผลิป 1929 ความวา:
โรงเรียนของเราเปนสถานที่ที่นาฉงนสนเทห! ขณะที่ลูกเฝาดูเด็กเดินแถวผานไป ทําให
คิดถึงอาดัมในสวนสวรรค เมื่อพระเจาทรงใหสัตวตาง ๆ เดินผานเขาไปชนิดละคู! ในแถว
ของเด็กชั้นเล็กของเรา นํามาดวยเด็กชาวอิตาลีที่มีชีวิตชีวาคนหนึ่งคูมากับเด็กชาวอังกฤษที่
ซุกซน ตามมาดวยเด็กชาวเดนมารกอีกสี่คน ตอมาเปนเด็กชาวอเมริกันตัวเล็ก ๆ จากเมือง
คลีฟแลนด ถัดมาเปนเด็กอินเดียตัวเล็ก ๆ มีผิวดําคล้ําแปลกตา สวมกางเกงผาซาตินสีนา้ํ เงิน
สดและสวมเสื้อสีขาว นอกจากเด็กเหลานี้มีเด็กชายหญิงเล็ก ๆ ชาวฝรั่งเศส มีเด็กชาวจีน
ชาวญวนและชาวไทย เด็กหญิงที่โตหนอยรูภาษาอังกฤษบาง แตไมรูภาษาไทย บางคนรู
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบาง แตเด็กจีนไมรูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลองวาดภาพดู
สิคะวา เราจะจัดเกรดการศึกษาใหเด็กเหลานั้นไดอยางไร!

นาประหลาดใจอยูบางที่กลุมเด็กมีสิ่งแตกตางกันเชนนี้ ซิสเตอรราฟาแอลจึงมีความกังวล
เกี่ยวกับคุณภาพในการสอนวาจะทําไดอยางไร สวนคุณแมแบรนารด มีความโนมเอียงไปในทาง
ทุมเทพลังเขาสูเรื่องใดก็ตามที่ทานเห็นวามีความสําคัญ ซึ่งบางทีทานก็ไมเคยคิดวาทรัพยากรที่มีอยู
นั้นพอหรือไม ซิสเตอรราฟาแอลมีความสุขุมรอบคอบ เธอจะตรวจสอบอยางพิถีพิถัน ทั้งในดาน
จุดหมายและวิธีการ ซึ่งอีกหกปตอมาจะคอยถวงดุลซึ่งกันและกันในตําแหนงของผูบริหาร
ระหวางความสุขุมไตรตรองของซิสเตอรราฟาแอล และคํารบเรารองขอของคุณแมแบร
นารด ทางกรุงโรมก็ตระหนักดีถึงความจําเปนตองเพิ่มจํานวนบุคลากร วันที่ 5 มิถุนายน 1929 อัน
เปนวันกอนฉลองพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจา ซิสเตอรคณะอุรสุลินสี่ทานก็มาถึงสยาม ทาน
เหลานี้เปนบุคลากรที่มีเชื้อชาติตางกันตามที่คุณแมแบรนารดคาดหวังไวคือ เปนชาวฝรั่งเศสสอง
ทาน และชาวอังกฤษสองทาน ซิสเตอรเจมมะ ฟนี (Gemma Feeney) มีอายุมากที่สุดในกลุม เธอเกิด
ที่เมืองคิลเคนนี (Kilkenny) ประเทศไอรแลนด เมื่อป 1893 ศึกษาวิชาดนตรีที่ The Royal College of
Music ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 เธอทํางานในหนว ยแพทยสนาม และในป 1916 ไดรับ
อิสริยาภรณ (ระดับ St.John’s Ambulance Medal) เปนเกียรติแกผลงานของเธอ ปถัดมาเธอไดสมัคร
เขาคณะอุรสุลินที่เมืองคริว (Crewe) ซึ่งเปนมูลนิธิของอังกฤษภาคตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งดําเนินงาน
โดยชาวฝรั่งเศสพลัดถิ่นมาจากเมืองรูอัง (Rouen) เมื่อป 1907 ณ ที่นี้ซิสเตอรเจมมะไดเขาพิธีถวาย
ปฏิญาณตนตลอดชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 1922 ตอมาเธอไดรับหนาที่นวกาจารยและอธิการิณีที่
ออกซฟอรด กอนจะอาสาสมัครมาอยู ณ สํานักคณะอุรสุลินในสยามในป 1929 สวนซิสเตอรฟรัง
ซิส เซเวียร จอหนสัน (Francis Xavier Johnson) นั้น เปนชาวอังกฤษคนที่สอง มีขอมูลเกี่ยวกับเธอ
เพียงเล็กนอย ทราบแตวาเธอไดถวายตัวชั่วคราวไดไมนานกอนเธอเดินทางมาสยาม
ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต (Bernadette Farget) ยังไมไดเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต เธอ
เกิดที่เมืองโอบินยิ (Aubigny) เมื่อป 1905 เขาสูนวกสถานที่เมืองทูรเน เมื่ออายุ 20 เขาพิธีปฏิญาณ
ตนชั่วคราวที่เมืองโบยังซีเมื่อป 1927 ซิสเตอรคนที่ 4 คือ ซิสเตอรเวโรนิก ปูแทรง (Veronique Pou train) เกิดป 1904 ในเมืองเล็ก ๆ ชื่อครัวซิลยแขวงเมืองคาเล (Croisilles, Pas de Calais) ซึ่งถูกทําลาย
ยอยยับระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 เธอไดเขานวกสถานที่ลารบาเลอติแอร (L’Arbaletiศre) เมื่อป
1923 และไดถวายปฏิญาณตนตลอดชีวิตที่เมืองอารราส (Arras) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 1929 ไดมา
สยามหลังจากเขาพิธีถวายปฏิญาณ ฯ ไดเพียงหนึ่งเดือน
ซิสเตอรทั้งสี่ทานลวนเปนบุคคลที่คุณแมแบรนารดคาดหวังไวคือ ยังสาว เตรียมตัวมาเปน
อยางดี คลองแคลวและกระตือรือรน ซิสเตอรเจมมะ ซิสเตอรเวโรนิก และซิสเตอรฟรังซิสนั้น คุณ
แมแบรนารดใหอยูที่มาแตรเดอี สวนซิสเตอรแบรนาเด็ตผูซึ่งระบุความตองการไวตั้งแตเริ่มแรกได
ไปอยูทโี่ รงเรียนโรซารีวัดกาลหวาร เพื่อชวยซิสเตอรอักแนสผูมีภาระหนักเกินตัว

เดือนสิงหาคมปนั้น คณะอุรสุลินก็ทราบวา คุณแมแบรนารดไดรับแตงตั้งอีกคํารบใหเปน
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อธิการิณี และซิสเตอรเทแรส มัธธิเออเปนรองอธิการิณีเลขานุการ และที่ปรึกษาและผูตักเตือน ซิ
สเตอรเทแรส แมรแตนส เปนเหรัญญิก สวนซิสเตอรราฟาแอลจะเปนผูอํานวยการโรงเรียนมาแตร
เดอีตอไป คุณแมแบรนารดตั้งใจใหซิสเตอรเจมมะเปนอาจารยใหญฝายวิชาการ แมวาคุณแมแบร
นารดตั้งใจใหซิสเตอรมารี เดอ ลูรด ไซมอนส รับตําแหนงนี้ ในที่สุดทานก็สรุปวา “ซิสเตอรมารี
เดอ ลูรด เกงในการสอน แตเธอยังตื่น ๆ ตองาน เกินที่จะรับหนาที่ทั้งโรงเรียน อีกอยางคือเธอเปน
ชาวอเมริกัน คนไทยอยากไดครูเปนชาวอังกฤษมากกวา
ความผิดหวังของคุณแมแบรนารดที่ไมไดรับการเยี่ยมเยียนของคุณแมแซงตฌอง มารแตง
บรรเทาลง โดยมีขาววาฤดูใบไมผลิปหนา คือป 1930 คุณแมมารี โรเซลีน เอรองด (Marie Roseline
Hérand) เลขาธิการคณะ และคุณแมเซเวียร ดัทติง (Xavier Dutting) ซึ่งเปนหนึ่งในคณะที่ปรึกษา
ของคณะอุรสุลิน จะมาเยี่ยมสํานักธรรมทูตตาง ๆ ทางตะวันออก สภาพทางดานวัตถุที่โรงเรียนโร
ซารียังเปนเรื่องขุนใจของคุณแมแบรนารด ทานไดเขียนถึงคุณแมซาวีเอร มารโต ซึ่งเวลานั้นอยูที่
เมืองกัลเวสตัน รัฐเท็กซัส กับคุณแมแซงตฌอง มารแตง มีขอความตอนหนึ่งวา “ดิฉันแทบจะสิ้นใจ
เมื่อไดเห็นทาทีตกอกตกใจของคุณแมโรเซลีน เมื่อทานเห็นวาซิสเตอรของเราอยูก ันไดอยางไรที่วัด
กาลหวาร”
ที่จริงกอนการมาเยี่ยมของคุณแมทั้งสองไมนานนัก สิ่งตาง ๆ ก็ไดเปลี่ยนไปอยางมากมายที่
วัดกาลหวาร วันที่ 30 เมษายน คุณแมแบรนารดไดเขียนถึงกรุงโรมวา โครงการตาง ๆ กําลังรุดหนา
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เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่วัดกาลหวาร โดยแบงกสยาม (Bank of Siam) จะซื้อที่ดินโดยจายเงินเต็มราคา
ให ที่จริงคุณแมถือวานี่เปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะเงินรายได โบสถ (ซึ่งเปนเจาของที่ดิน) จะได
นําไปซื้อที่แปลงใหม และกอสรางอาคารที่เหมาะสมกวานี้ในทําเลที่ดีกวา ขณะเดียวกัน เด็กกําพรา
ก็ใหซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล ฯ รับไปดูแล ระหวางนั้นซิสเตอรอักแนสและซิสเตอรลูอิซาก็ยาย
มาอยูที่โรงเรียนมาแตรเดอี และนั่งรถไปวัดกาลหวารทุกเชา คุณแมแบรนารดซึ่งมักกังวลเสมอ
เกี่ยวกับเรื่องชาวคณะตองแยกกันอยู ไดสรุปทายจดหมายวา “ดีทีเดียวคะที่เปนเชนนั้น”
อยางไรก็ตาม ซิสเตอรแบรนาเด็ต ผูซึ่งไมจําเปนจะตองดูแลเด็กกําพราอีกตอไปเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนเรื่องปวดราวใจอยางหนึ่ง ในจดหมายฉบับหนึ่งที่เธอเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง
มารแตง ทานเขียนวา:
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ในคณะนักบวชจะมีคณะที่ปรึกษา และที่ปรึกษาคนหนึ่งจะทําหนาที่เตือน ใหความเห็นคัดงางอธิการ

คือธนาคารสยามกัมมาจล หรือไทยพาณิชยในปจจุบัน นับเปนธนาคารแหงแรกของ
ประเทศไทย

ดิฉันไมอาจซอนความรูสึกของดิฉันไวได คุณแมที่เคารพ ดิฉันรูสึกทรมานใจอยางยิ่งทีเ่ ห็น
เด็กกําพราของเราตองจากไป วันจันทรถัดจากวันฉลองปาสกา ดิฉันมาที่มาแตรเดอีซึ่งมี
งานตาง ๆ รอดิฉันอยู ความคิดถึงเด็กกําพราที่นาสงสารเหลานั้นก็เขามารุมเรา ดิฉันนึกถึง
คติประจําใจของตัวเองที่วา “ยิ้มรับทุกสิ่งไมวาจะเปนสิง่ ใด” ดิฉันจึงมีความสุขที่นี่ อันเปน
ที่ที่พระเจาทรงมีพระประสงคใหมาอยู
ถึงแมจะไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงที่วัดกาลหวาร ซิสเตอรแบรนาเด็ตก็จะถูกเรียกตัวกลับไป
มาแตรเดอีอยูแลว เพราะฤดูรอนปนั้น เธอกําลังเตรียมตัวเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตระหวางเดือน
กรกฎาคมและสิง หาคม เธอตองถือ ปฏิ บัติ ฝก การถวายตั ว ตามแบบของคณะแหง กรุ งปารี ส
(Profession Exercises of the Congregation of Paris) วันที่ 31 สิงหาคม เริ่มเขาเงียบเปนเวลา 8 วัน
เพื่อเตรียมถวายตัว... นี่เปนพิธีครั้งแรกของคณะอุรสุลินในสยาม ซึ่งประกอบพิธีนี้ ณ วันที่ 8
กันยายน
ไมมีการรั้งรอที่จะใหซิสเตอรแบรน าเด็ต เขาพิธีอันสงางามนี้ ซิสเตอรที่อยูใ นระหวาง
ชวงเวลาถวายตัวชั่วคราวคือซิสเตอรฟรังซิส เซเวียร จอหนสัน ไปไดไมคอยดีนัก คุณแมแบรนารด
มีโครงการใหซิสเตอรฟรังซิส รับหนาที่สอนภาษาอังกฤษ แตทานก็ประสบความผิดหวัง ที่จริงซิ
สเตอรฟรังซิสเปนคนวางายและศรัทธา แตเธอก็แสดงออกใหเห็นแตแรกวาเธอไมชอบการสอน
หนังสือ คุณแมแบรน ารด เขีย นในจดหมายวา “เธอทําใหดิฉันเปนหว งมาก” นอกจากเธอกลัว
หองเรียนแลว ดูเหมือนเธอยังสงสัยอยางหนักเกี่ยวกับกระแสเรียกของตนเอง “ดิฉันไดพยายามทํา
ทั้งหมดเทาที่ทําไดเพื่อชวยเธอ แตถายังเปนเชนนี้ เธอตองเขียนถึงคุณแมเองคะ เพื่อเปดใจของเธอ
เรียนคุณแมใหทราบ” คุณแมแบรนารดเรียนเรื่องนี้แกคุณแมแซงตฌอง มารแตง
ตุลาคมเปนเดือนที่มาแตรเดอีมีงานมากมายเปนพิเศษ วันที่ 10 ตุลาคม สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดเสด็จพรอมขาราชบริพารมาเยี่ยมโรงเรียนมาแตรเดอี ซึ่งพระธิดาของทานสอง
องคทรงเปนนักเรียนที่นี่ สมเด็จ ฯ เพิ่งเสด็จกลับจากยุโรป ทานไดเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปา
ดวย ทานไดทรงมอบสายประคําที่เสกโดยพระสันตะปาปาเปนของขวัญแกซสิ เตอรเพื่อแสดงความ
ขอบคุณที่ซิสเตอรไดใหการศึกษาอยางดีเลิศแกเด็กชาวสยาม การเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนมาแตรเดอี
คราวนี้ไมเพียงเปนเกียรติแกโรงเรียนเทานั้น คุณแมแบรนารดหวังวายังชวยใหโรงเรียนไดรับความ
นิยมชมชอบจากชนชั้นสูงดวย
ขณะที่โรงเรียนมาแตรเดอีดําเนินงานมาไดเปนปที่ 3 ชาวคณะอุรสุลินก็ไดรับทุกสิ่งดังที่
หวัง การแยกกันอยูของคณะก็หมดไป เพราะไดปดงานเด็กกําพราที่วัดกาลหวาร เวลานี้จึงมีซสิ เตอร
รวมทั้งหมด 16 ทาน ทะเบียนนักเรียนโรงเรียนมาแตรเดอีมีจํานวนมากกวารอยคน จํานวนเด็ก
ประจําก็เพิ่มขึ้นทุกภาคเรียน ซิสเตอรลอเรนซินาถูกยายไปอยูประเทศจีน ซึ่งคุณแมแบรนารดหวัง
วา เธอจะมีความสุขที่ประเทศนั้น ซิสเตอรแบรนาเด็ตไดเขาพิธีถวายตัวปฏิญาณตนตลอดชีวิตในพิธี

อันสงางามที่ชาวคณะสามารถจัดได ซิสเตอรอักแนสมีเด็กสาวสามคนจากวัดกาลหวาร สนใจสมัคร
เปนซิสเตอรทํางานบานและที่โรงเรียนมาแตรเดอี มีนักเรียนชาวสยามที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งคือคุณลู
ซี ทรรทรานนทซึ่งแสดงออกใหเห็นวา เธอไดรับกระแสเรียกใหเปนซิสเตอรคณะอุรสุลิน
แนนอนคณะอุรสุลินยังมีปญหาอยู แมโรงเรียนจะประสบความสําเร็จ สภาพทางการเงินก็
ยังเปนเรื่องที่ตองระมัดระวัง “เราดํารงอยูไดโดยฝากไวในพระหัตถพระเจา” คุณแมแบรนารดเขียน
ถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง ดังนี้ “เราฝากความหวังไวในพระองคแบบคนตาบอด... เราอยูไดดวย
ปาฏิหาริยของพระองค แตพระเจาทรงมีพระทัยดี” โรงเรียนยังมีบุคลากรไมเพียงพอ กระแสเรียก
ของซิสเตอรฟรังซิส เซเวียรยิ่งเปนปญหามากขึ้น ซิสเตอรเทแรส มัธธิเออ ตองกลับไปประเทศของ
เธอเนื่องจากสุขภาพไมดี จึงทิ้งใหคุณแมแบรนารดขาดผูชวย ถึงกระนั้น เมื่อระลึกถึงสิ่งที่ทานได
พบเห็นเมื่อครั้งที่เพิ่งจะมาถึงสยาม เมื่อธันวาคม ป 1926 (ไดเห็นสภาพอันนาอนาถซึ่งซิสเตอรสาม
ทานและเด็กกําพราตองทนอยู ทั้งงานก็หนักเกินกําลัง รวมถึงความไมลงรอยระหวางซิสเตอรและ
ทานสังฆราช) เมื่อไดเห็นสิ่งที่ชาวคณะไดทําสําเร็จลุลวงไปในชวงเวลา 4 ปถัดมา คุณแมก็รูสึกดุจ
ดั่งปาฏิหาริยมากมายในชั่วเวลาอันสั้นเชนนี้! ความคิดนี้ยังทําใหการมองโลกแงดีของทานโผผิน
งานธรรมทูตทั้งหมดในสยามอยูตรงหนาแลว จะมีสิ่งใดเลาที่พระเปนเจาผูทรงไวซึ่งฤทธานุภาพจะ
ไมทรงโปรดใหสําเร็จในอนาคต!

