ปี ที่ 32
ฉบับที่ 33
13 – 19 สิ งหาคม 17

พระสงฆ์ ประจำบ้ ำนพักสงฆ์ ท่ำแร่
คุณพ่ อวีระเดช ใจเสรี / คุณพ่ อเจริญโชค สั นดี / คุณพ่ อกฤษฎา ว่ องไว

 ข้ อคิดประจาอาทิตย์
จุดเน้ น พระเยซูเจ้ าทรงเรี ยกเราให้ ละทิง้ ความมัน่ คงปลอมของโลกนีไ้ ว้ ข้างหลัง และมา
หาพระองค์ เมื่อเรารู้ สึกกลัวมากที่สุด
ทำไมนักบุญเปโตรได้ลงจำกเรื อ ในฐำนะชำวประมงที่ทำงำนกับทะเลสำบกำลิลีท้ งั
ชีวิต นัน่ ต้องเป็ นสิ่ งสุ ดท้ำยที่ท่ำนจะทำ (คือละจำกเรื อ) ท่ำนคงไม่คิดเช่นนี้ในสภำพแวดล้อม
ธรรมดำ เมื่อเรื อเจอลมแรงและโต้คลื่นสูง เวลำมีพำยุกำรอยูใ่ นเรื อย่อมปลอดภัยที่สุด ควรมี
ควำมรู ้สึกปลอดภัยและมัน่ คง สิ่ งที่น่ำทำคืออยูใ่ นเรื อ และพยำยำมนำเรื อออกจำกพำยุ ใช่ไหม
ครับ
เพรำะฉะนั้นทำไมท่ำนจึงลงจำกเรื อ ทะเลมีพำยุทำให้ท่ำนตกใจกลัว จะทำอะไรโง่ๆ
เช่นนั้น ไม่ใช่เช่นนั้นแน่ เพรำะเปโตรแล่นเรื อและหำปลำที่นี่มำทั้งชีวิต ย่อมเคยพบอำกำศแย่ๆ
เช่นนี้มำแล้ว มันเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตของเขำ เขำคิดว่ำกำรที่พระเยซูเจ้ำทำดำเนินอยูบ่ นน้ ำ
เป็ นมายากล และเขำต้องกำรทดลองเดินบนน้ ำบ้ำง “ผมทำบ้ำงได้ไหม” ไม่ได้ ไม่น่ำได้ เขำ
พยำยำมพิสูจน์ตวั เองต่อหน้ำศิษย์อื่นๆ มั้ง ไม่ใช่ ไม่น่ำเป็ นเช่นนั้น
เรำเคยเห็นเปโตรในพระวรสำรตอนอื่นๆ เขำเป็ นคนกล้ำและหลำยครั้งเป็ นคนตรงไป
ตรงมำ พูดหรื อทำอะไรก่อนคิด เขำเป็ นคนจริ งใจ ไม่คิดหำเหตุผลมำก แน่นอน พระองค์วำ่ ท่ำน
ไม่สำมำรถเดินบนน้ ำ ประสบกำรณ์ชีวิตที่เป็ นชำวประมงต้องสอนเขำให้อยูใ่ นเรื อ ในเวลำที่เขำ

ก้ำวแรกลงไปในคลื่น แต่เขำไม่ได้คิดในทำงนี้ เปโตรเห็นพระเยซูเจ้ำ ก็ตอ้ งกำรไปอยูก่ บั
พระองค์ เขำคิดเพียงแค่น้ ี
เวลำเรำเผชิญพำยุแห่งปัญหำในชีวิต เรำอำจแสวงหำที่ปลอดภัยพ้นจำกคลื่นลมพำยุ
และหำที่หลบในเรื อเท่ำที่หำได้ หันเข้ำข้ำงใน พยำยำมปิ ดตัวจำกโลก แต่พระเยซูเจ้ำอยูท่ ี่นนั่
เสมอ แม้ท่ำมกลำงพำยุของเรำ บ่อยครั้งเรำจะเรี ยกหำพระองค์ ขอพระองค์มำหำเรำ มำช่วยเรำ
ให้พน้ จำกภัยพิบตั ิต่ำงๆ
บำงทีเรำต้องทำเหมือนเปโตร ออกจำกที่สะดวกสบำย เพื่อมุ่งไปข้ำงหน้ำจริ งๆ เรำต้อง
ก้ำวออกจำกทะเลพำยุแห่งเขตแดนที่ไม่มีอนุญำต ไปหำพระเยซูเจ้ำ ไว้วำงใจว่ำพระองค์จะนำ
เรำ แม้บำงครั้งจะลำบำก พระองค์จะทรงยืน่ พระหัตถ์จบั มือของเรำทันเวลำตำมที่พระองค์ทรง
เห็นควร นำเรำไปสู่ แสงสว่ำงของวันใหม่และเจิดจ้ำกว่ำเมื่อวำน
พระสังฆราชฟรั งซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์ รัตน์ แปล

ประชาสัมพันธ์ จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่ าแร่
1. เงินทานอาทิตย์ ที่ 6 สิ งหาคม 17 จำนวน 16,115 บำท ขอพระอวยพรพี่นอ้ งทุกท่ำน
2. มิสซา 06.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 สิ งหาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย นำงมำรี กำยรำช กับ
นำงอัมพร ทรงเล็กสิ งห์ พร้ อมผู้ช่วยพิธีกรรม ชุดที่ 1 : กำนันอัยกำร / สท.ศิริพงษ์ /
คุณนภำศำสตร์ / สำรวัตรสมเกียรติ
3. มิสซา 10.30 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 สิ งหาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย โดย ครู ชูศรี กำยรำช กับ
ครู สุรภิน ทองศิริ
4. มิสซา 19.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 20 สิ งหาคม 17 : อ่ำนพระวำจำโดย น.ส.ดำรุ ณี แดงลีท่ำ กับ
น.ส.วรัญญำ ทองแท้
5. เชิญร่ วมแห่ พระรู ปแม่ พระ : ในวันอังคำรที่ 15 สิ งหำคม 17 เวลา 19.00 น. โอกำสสมโภช
แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้ งั กำยและวิญญำณ เริ่ มตั้งขบวนแห่ที่ถนนทำงทิศ
ตะวันออกของหมู่บำ้ นและจะมีกลุ่มเยำวชนวัดออกไปขำยดอกไม้ให้แก่พี่นอ้ ง

6. ขอเชิญพีน่ ้ อง : ร่ วมมิสซำโมทนำคุณแม่พระ และแห่แม่พระโอกำส 100 ปี ของกำรประจักษ์
ของแม่พระฟำติมำ ในวันเสำร์ที่ 19 กรกฎำคม 2017 เวลา 19.00 น. หลังมิสซำมีถวำย
ช่อดอกไม้ และเผำจดหมำยถึงแม่พระ ที่บำ้ นเณรฟำติมำท่ำแร่
7. วันอาทิตย์ หน้ า (อำ. 20 ส.ค.17) : จะมีพิธีลำ้ งบำปเด็ก เวลำ 09.00 น. เชิญมำแจ้งทำงวัด
ล่วงหน้ำ พร้อมสำเนำเอกสำรใบเกิด
8. ประกาศศีลสมรสครั้งที่ 2 ระหว่ำง นายวรเชษฐ์ พ่อทอง บุตรนำยสมบัติ กับ นำงทุมมำ
พ่อทอง เลขที่ 321 หมู่ 3 ต.บ้ำนแพง อ.บ้ำนแพง จ.นครพนม กับ คลารา อินทิรา ตื้อยศ
บุตรี ร.ต.ท.อำมำตย์ กับ นำงดำริ นทร์ ตื้อยศ เลขที่ 31 หมู่ 7 ต.ท่ำแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
9. โครงการทากาแพง “สุ สานวัดอัครเทวดามีคาแอล 2” : ช่ องละ 3,000 บาท เวลำนี้บริ จำคแล้ว
141 ช่ อง ยังเหลืออีก 192 ช่ อง : ลูกหลำน อุทิศให้ยลู ีโอ กิม,มอนิกำ พำยำ เสมอพิทกั ษ์ และ
ญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง / ครอบครัวนำยประสิ ทธิ์ นำงดลใจ จิตรธรรมมำ, ครอบครัวนำงมำเจอ
โก๊สุโข 1 ช่อง / ตระกูลยงบรรทม อุทิศให้ปู่ ย่ำ ตำ ยำย และญำติที่ล่วงลับ วิญญำณไม่มีใคร
คิดถึง 1 ช่อง / ลูกๆทั้ง 11 คน อุทิศให้ยอแซฟ ศิลำ,ยวง หนูลำ,อันนำ มำรี อำ กันยำ
ชมภูจนั ทร์ ,เปโตร คำหำ,มำรี อำ สุนีย ์ กำยดี 1 ช่อง / ครอบครัวนำยวิรัช นำงอรทัย อุทิศให้
มีคำแอล จันทร์ เพ็ง,โรซำ จันทร์ สด วิญญำณบรรพบุรุษ หลำนๆ ญำติที่ล่วงลับทั้งสองฝ่ ำย 1
ช่อง / นำยวีระเดช,นำยเชวงศักดิ์ ทรงเล็กสิ งห์ อุทิศให้มีคำแอล เชำวเลิศ,อันตน อภิเชษฐ์
ทรงเล็กสิ งห์,มีคำแอล จันทร์เพ็ง,โรซำ จันทร์สด,มีคำแอล ซ้ำย,มำรี อำ เตือนใจ,มีคำแอล
เกียรติกำญจน์ ทรงเล็กสิ งห์ และญำติที่ล่วงลับ 1 ช่อง คุณพ่ อขอขอบคุณพี่น้องที่มนี า้ ใจดี
ต่ อวัดเสมอ
จัดพิมพ์ โดย : โยธิน มหาโยธี แก้ไข หรื อ เพิม่ เติม ได้ ที่ โทร. 089-7793903

ปฏิทนิ มิสซาสั ปดาห์ ที่ 19 เทศกาลธรรมดา วันที่ 13 - 19 สิ งหาคม 17
วัน/เวลำ
อำทิตย์
06.00 น.

โอกำส / จุดประสงค์
 สุ ขสำรำญแด่พี่นอ้ งชำวท่ำแร่ ทุกท่ำน 

ผู้ขอ

ทำบุญ

อำทิตย์  สุ ขสำรำญแด่ นำยชีววิทย์ พำพรมลิก,ครอบครัวยำยรำไพ
13 ส.ค.17 ยงบรรทม
07.30 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยวีระชัย อุดมเดช
  สุ ขสำรำญแด่ Cpaude Caitin
 สุ ขสำรำญแด่ Cripbert Cordey
 สุ ขสำรำญครอบครัว คุณสมบัติ ยงดี, อุทิศให้ เปโตร เกือง
,มำรี อำ บำเกือง ผ่ำมถิ ครบ 30 เดือน,มำรี อำ นิภำพร สกุลจิต
ตรำรัด,เปโตร จัก๊ ,มำรี อำ เฮียน,มีคำแอล ไพรี ฤทธิปะ,ยอห์น
บัปติสตำ สุ รพงษ์,เปโตร ศรำวุธ อุปพงษ์,คุณตำเหวียน,
ยำยหนู,มำรี อำ บำเหลิน วิญญำณที่ไม่มีใครคิดถึง
 สุ ขสำรำญแด่ นำยประเทียม บังแมน,สุ ขสำรำญครอบครัว
นำยไกวิษ - ครู พชั มณ กำแก้วกิตตินำวำ, อุทิศให้ มำรี อำ
พะเยำว์,ยอแซฟ อรุ ณ บังแมน,เปโตร ถำวร,อันนำ คำจันทร์
,ยวง ศิริชยั แสนเมือง,โมเสส บัณฑิต,อำกำทำ บรรเทำ มังกำย
,ยอแซฟ ภูมี กำแก้ว,เปโตร บุญถัน อุปพงษ์,ฟรังซิ สโก
คำเกียน,อันนำ หนูลำ บังแมน
 อุทิศให้ ซูซำนนำ บุญเย็น,เปโตร หยิน ดำรงไทย
 อุทิศให้ ฟิ ลิป บุญชู,มำรี อำ สุ พรรณ,อันนำ วิจิตร
เหนือกลำง,ฟรังซิ สโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน,เซซี ลีอำ หำ,
โทมำ สำย,คุณแม่ โกลเดีย ดำรณี ,ยอแซฟ คำภำ,เปโตร
บัวจันทร์ อำจุฬำ,ฟรังซิส ลำไย คำศรี ญำติพี่นอ้ งที่ ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปโตร ลำธำร,เทเรซำ สมดี,เอสเตวัง ม้ำว,
มอนิกำ ลบ นำมโยธำ,ฟรังซิ สโก คำมี,มอนิกำ คำต่อน
เหนือกลำง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณที่ไม่มีใคร
คิดถึง
 อุทิศให้ อักแนส บุตรไตร โสริ นทร์
 อุทิศให้ เปโตร จำเนียร,อำกำทำ เลี้ยง พำพรหมลิด
วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ เปำโล มำนะ,เปโตร เวิน,มำรี อำ วันคำ คำศรี 

นำงพรทิพย์

300

ค.นำยวีระชัย
คุณลัดดำวรรณ

200
200
200
500

นำงพะยอม

200

ครู บุญส่ ง
นำงพิสมัย

200
200

นำงรัชนีกร

200

คุณสุ ภำพร
คุณสุ นิสำ

200
300

นำงอุไรวรรณ

500

วิญญำณญำติพี่นอ้ ง ลูกหลำนที่ล่วงลับ
 อุทิศให้ มำรี อำ ยำยชู ฮันวงศ์
ลูกๆ
 อุทิศให้ นำยธีรภัทร์ (น้องเอิร์ท),เปโตร ดิ้ง,กำทำรี นำ วิลยั วีระชัย –บรรทม
อุดมเดช
 อุทิศให้ ยอแซฟ จำลอง อุดมเดช,เยโนเวฟำ บัวเรี ยน,
คุณจิ๋ม
เปโตร อ้อม
 อุทิศให้ เปโตร ไหว้สำ,โรซำ เปรี ยบ ,ยอแซฟ วิระศักดิ์
เชียนพลแสน,อันโตนีโอ ลี,กำทำรี นำ เสงี่ยม,ยอแซฟ ไตรรงค์
ทองอันตัง,มำรี อำ บุญเปรี ยบ คำสุ ขมุ
 อุทิศให้ มำร์ธำ ประคุณ นำมโยธำ
ลูกๆ
 อุทิศให้ มำรี อำ วิไล กำแก้ว
ชุมพร
อาทิตย์  สุ ขสำรำญครอบครัว นำยเด่นชัย,นำยเอกลักษณ์
13 ส.ค.17 พำพรมลิก,สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด นำยคมกฤทธิ์ พำพรมลิก
10.30 น.  สุ ขสำรำญครอบครัว นำงจิรนำถ โดเดนเฮิฟท์
 อุทิศให้ เปโตร เงี่ย ,มำรี อำ เสงี่ยม,เปโตร สมศักดิ์,
มีคำแอล มงคล เจริ ญพงษ์,เปำโล กฤษฏำ พัฒนิบูลย์
 อุทิศให้ ดอมินิก พชรภัทร สรรค์นิกร,มีคำแอล ประชัน,
อันนำ บุญปลูก,เปำโล ชูเกียรติ,ยอแซฟ ชูศิลป์ ,เปโตร
สุ ทธิศกั ดิ์ กำยรำช,เปโตร พิสิฐ ทองศิริ
 อุทิศให้ มีคำแอล สุ วฒั น์ ศรี ครชุม
 อุทิศให้ เปำโล ธนำกร จันทรังษี,ยวง บัปติสตำ นิจจำ
ผำด่ำนแก้ว วิญญำณญำติพนี่ อ้ งที่ล่วงลับ วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร คำไพ,อำกำทำ แพงมำ,ยอแซฟ สุ นลำ
หลำบโพธิ์
 อุทิศให้ ยอแซฟ สมพร,มำรี อำ เพียรสวัสดิ์,มีคำแอล ระวี
ฤทธิปะ
 อุทิศให้ เปโตร ท้ำว พิลำทำ


300
200
200
300

200
500

นำงประพิศ

300

คุณจิรนำถ
ลูกหลำน

500
200

ครู ชูศรี

300

ลูกหลำน
ยำยยำใจ

200
200

-

200

ครู กลิ่นสุ รีย ์

300

พิศดำ

500

 อุทิศให้ โรซำ มะลิ,เฮโลนีมสั คำหล้ำ,ลูซีอำ บำงีน,มำรี อำ
นภำรัตน์ อุดมเดช,ยอแซฟ ขุนหมื่น เดชอุดม,คุณพ่อมีคำแอล
เสนีย,์ มีคำแอล บุญ,มำรี อำ สิ มมะลี,ยอแซฟ ประสงค์
สกนธวัฒน์
 อุทิศให้ มำรี อำ ลูซีอำนำ อภิวรรณ ((คำตัน) ฮำสเลอร์,
เปโตร เอกชัย,ยอแซฟ กิตติกลุ ,เปโตร นิยม อำภรณ์กลู
วิญญำณในไฟชำระ
 อุทิศให้ เปโตร แก๊ส,เอลีซำเบ็ธ โสภำ,ยอแซฟ ดิเรก,
เปโตร สมเดช ปำนแสน วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ

อ.รำไพวรรณ

200

คุณจิรนำถ

500

คุณจิรนำถ

500

อาทิตย์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
13 ส.ค.17  อุทิศให้ คุณย่ำมำรี อำ สังวร ลือแก้วมำ
19.00 น.  อุทิศให้ อันนำ หนูพนั ยมบุญ
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ เปโตร สุ รีย,์ อันนำ หนูเผื่อน แสนปำก,เทเรซำ
ลักขณำ อินธิยำ,นำยลำพึง วรสันต์
 อุทิศให้ สเตเฟน พ่วง ศรี วรกุล,คุณปู่ บุญถัน, คุณย่ำมะลินำ
ทองอันตัง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

ลูกๆ
นำงอริ สรำ
ลูกหลำน
แม่

200
200
200
200

อุบลรัตน์

300

ลูกหลำน

200

วันจันทร์  สุ ขสำรำญคล้ำยวันเกิด น.ส.นิสรำพร มำนะโพน, อุทิศให้
14 ส.ค.17 เซซี ลีอำ หนูรื่น,เปำลำ วิรัชดำ
06.00 น.  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ

นภำพร

200

ลูกๆ
แม่

200
200

วันอังคำร  อุทิศให้ เปโตร หยิน,ซูซำนนำ บุญเย็น ดำรงไทย
15 ส.ค.17  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ ยอแซฟ จันที,โรซำรี อำ พำจันทร์,มอนิกำ
ประกำยวรรณ,อังเยลำ เทพธิดำ,เปโตร คุณตำทองใส กำยรำช
 อุทิศให้ โรซำ เกษรำ,เปโตร ชื่น,ยอแซฟ ชูศกั ดิ์ ซึ มเมฆ
,อันนำ มุนซำ,เปโตร แพง วิญญำณญำติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ
วิญญำณในไฟชำระ
19.00 น.  แห่ พระรู ปแม่ พระ + มิสซา + ถวายช่ อดอกไม้

ครู บุญส่ ง
ลูกๆ
แม่

200
200
200

วันเสาร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
19 ส.ค.17  อุทิศให้ มำรี อำ บันเยียม อุปพงษ์
06.00 น.  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ

ลูกๆ
ลูกๆ
แม่

200
200
200

นำงวำรุ ณี

200

อ.ละออศรี

200

-

-

วันพุธ  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
16 ส.ค.17  อุทิศให้ เทเรซำ บุญถอง,ลูกำ นิทำน,มำรี อำ คำสอน
06.00 น. มำนะโพน
 อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ กำทำรี นำ สำรำญ,ลูกำ ประสิ ทธิ์ อุดมเดช
19.00 น.  พิธีนพวำรพระมำรดำนิจจำนุเครำะห์ + มิสซำ

ลูกๆ
นำงกำบทอง

200
200

แม่

200

( พระสงฆ์ )
ระลึกถึงทุกวันที่ 19 สิงหาคม ของทุกปี

-

300
-

วันพฤหัส  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
17 ส.ค.17  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
06.00 น. บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ
วันศุกร์  อุทิศให้ คุณยำยกำทำรี นำ ทองใส อินธิเสน
18 ส.ค.17  อุทิศให้ เปโตร ฤทธิรงค์,อันตน ประมวล,เทเรซำ ถนอม,
06.00 น. บือกุศล,มัทธิว สว่ำง,เทเรซำ สวรรค์ แร่ ถ่ำย วิญญำณในไฟ
ชำระ
 อุทิศให้ เปำโล ประมวล บรรจงศิลป์ ครบ 1 ปี

ลูกๆ
แม่

200
200

ลูกๆ
แม่

200
200

นักบุญ ยอห์น เอิ๊ดส์ เป็ นคนที่มีอำรมณ์ร้อน แต่กม็ ีจิตใจที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยควำมรัก
ท่ำนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เป็ นนักปรำชญ์ และเป็ นธรรมทูตของควำมศรัทธำภักดีต่อดวงพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้ำ ดังที่พระสันตะปำปำ นักบุญ ปี โอที่ 10 ได้ทรงกล่ำวยกย่องสรรเสริ ญท่ำน
นักบุญ ยอห์น เอิ๊ดส์ เป็ นคนหนึ่งที่ได้กระตุน้ ให้มีกำรปฏิรูปชีวิตนักบวชในศตวรรษที่
16 และในประเทศฝรั่งเศสท่ำนได้ต้ งั คณะพระเยซูเจ้ำแลพระนำงมำรี ย ์ แต่เรำมักจะเรี ยกสั้นๆ ว่ำ
คณะ เอวดิสตี ซึ่งจุดประสงค์ใหญ่ของคณะนี้กค็ ือ ช่วยเป็ นผูแ้ นะนำวิญญำณในบ้ำนเณรและ
เป็ นต้นช่วยในงำนด้ำนแพร่ ธรรมให้กบั ประชำชนโดยทัว่ ๆ ไป ท่ำนได้ออกเทศน์สอนอยูต่ ลอด
เวลำเพื่อสร้ำงบรรยำกำศแห่งชีวิตคริ สตชนในชนบท นอกนั้นท่ำนยังได้ต้ งั องค์กำร "ศรี ชุมพำ
บำล" สำหรับช่วยเด็กหญิงสำวที่ได้เสี ยตัวไปแล้วและประสบปั ญหำชีวติ

นพ.ยุทธพงษ์

300

นักบุญยอห์ น เอิด๊ ส์

