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สวัสดีคะ...ทุกทาน
จนกระทั่งวันนี้ ฝนก็ยังคงตกอยูในหลายพื้นที่ในประเทศไทยบาง
จังหวัดเกิดอุทกภัยขึ้น เชน ในเดือนกันยายนที่ผานมาทางภาคตะวัน
ออกของประเทศ เชน จ.สระแกว จ.ปราจีนบุรี ไดเกิดนํ้าทวมฉับพลัน หรือแมแต
ในขณะที่เขียนจดหมายขาวฉบับนี้ เราไดรับผลกระทบจากการพาดผานของพา
ยุไตฝุน “แกมี” ถึงแมจะลดระดับเปนพายุดีเปรสชั่นแลวแตก็สงผลกระทบ
ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกระทั่งในกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑล ก็ไดรับผลกระทบตอระบบคมนาคมเปนอยางมาก
ขณะเดียวกันหลายจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งขณะนี้ไดรับอิทธิพลความ
กดอากาศตํ่าจากประเทศจีน สงผลใหอุณภูมิลดลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
เปนที่คาดการณจากกรมอุตุนิยมวิทยาวา ฤดูฝนจะจบลงและเริ่มฤดูหนาวใน
ปลายเดือนตุลาคมนี้ จากการพยากรณดังกลาวเราจึงควรเตรียมตัวรับมือ
กับอากาศที่กําลังเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการระวัง รักษาสุขภาพใหแข็งแรงโดย
การออกกําลังกายอยางเหมาะสม และทําใหรางกายอบอุนอยูเสมอโดยการ
ปองกันฝนเมื่ออยูในที่แจง หรือใสเสื้อที่หนาเมื่ออยูในหองปรับอากาศ
เราเองสามารถหาเครื่องนุงหมซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่ในการดํารงชีพได
แตโปรดอยาลืมเพื่อนพี่นองซึ่งยากไร ในฤดูหนาวที่เรารูสึกเย็นสบาย หากแต
กลับเปนภัยหนาวของพวกเขาเหลานั้น
แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ .... :)
พระเยซูเจาทรงตรัสวา .... “ จงระวัง..อยาใหใครตอบแทนความชั่วดวยความชั่ว...
แตจงแสวงหาความดีใหแกกันและกันและใหแกทุกคน ” (1ธส 5 : 15)
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ขอเรียนเชิญรวมงานกตัญุตา วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2012
โคเออรขอเรียนเชิญทุกทานรวมงานวันกตัญุตาในวันเสารที่
17 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ตั้งแตเวลา 8.00 น.-12.00 น. ณ อาคารไมเกิ้ลฮอลล
บานผูหวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เปนประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธานจัดงาน
ทั้งนี้ หลังพิธีมิสซาไดจัดใหมีซุมอาหารหลากหลายโดยการ
สนับสนุนของอาสาสมัครโคเออรจากวัดตาง ๆ นอกจากนี้
ภายในงานจะมีการจําหนายเสื้อโคเออร เพื่อนํารายไดจากการ
จําหนายไปใชในชวยเหลือผูอยูในภาวะยากลําบากตอไป
หมายเหตุ : ผูมารวมงานไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

อบรมปองกันภัยจากทุนระเบิด
อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
ระหวางวันที่ 9-11 กรกฏาคม ที่ผานมา โคเออร
ไดรวมมือกับสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
จ.สระแกว ในจัดการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
โดยโคเออรเปนผูประสานงานในการคัดเลือก อาสา
สมัครและผูสูงอายุ รวม 60 คน จากหมูบานใน
เขต อ. ตาพระยา เขารวมอบรม ณ สถานีกาชาด
ที่ 6 อรัญประเทศ ทั้งนี้เพื่ออาสา-สมัครจะสามารถ
นําความรูไปถายทอดใหกับผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในชุมชน
ตอไปได

ในชวงเดืิอนกรกฏาคม โคเออรไดจัดอบรมการ
ปองกันภัยจากทุนและวัตถุระเบิดแกเด็กนักเรียนและ
คณะครูในพื่้นที่เสี่ยงภัยชายแดน จ.สุรินทร และ
จ.บุรีรัมย ไดแก รร.บานนิคมสายโท 8 และ รร.กองทัพบกอุปถัมภ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย โดยมีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 เขารวมอบรมทั้งสิ้น 204 คน
และครู 9 คน
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการอบรมดังกลาวแลวโคเออร
ยังไดจัดทําคูมือมอบใหแกนักเรียนที่เขาอบรม โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเด็ก ๆ สงตอความรูที่ไดรับใหแก
พอแมผูปกครอง เพื่อจะสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ทุนระเบิดลงได
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20 มิถุนายน “ วันผูลี้ภัยโลก ”
วันผูลี้ภัยโลกมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544
ตามมติของสํานักงานขาหลวงใหญผู้ลี้ภัยแหงสหประชาชาติ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปลุกจิตสํานึกและใหความ
สําคัญแกผูลี้ภัยทั่วโลก
ทั้งนีโ้ คเออรไดใหความสําคัญกับวันดังกลาว โดยสํานักงาน
ในพื้นที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก โคเออรแมฮองสอน, โคเออรแมสะเรียง,
โคเออรแมสอด , โคเออรกาญจนบุรี, สํานักงานผูลี้ภัยในเมือง
และสถานกักตัวคนตางดาว ไดจัดงานเพื่อใหผูลี้ภัยไดตระหนักถึง
คุณคาและศักดิ์ศรีของตน ตลอดจนการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
โดยจัดใหผูลี้ภัยไดมสี ่วนรวม เชน การละเลนซึ่งแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมของตน และการกลาวสุนทรพจนของผูลี้ภัย เปนตน

World
Refugee Day
2012
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“ขอบพระคุณ” ... โรงเรียนตาง ๆ
ในเทศกาลเขาพรรษาของทุกป โคเออรไดจัดทําโครงการรณรงคเทศกาลเขาพรรษาในโรงเรียนคาทอลิกเพื่อขอรับ
บริจาคขาวสาร อาหารแหง และปจจัยตาง ๆ เพื่อนําไปชวยเหลือคนชราและคนพิการ ใน จ.สระแกว และ จ.สุรินทร ที่อยู
ในความสงเคราะห จํานวน 117 คน
โคเออรขอขอบพระคุณทานผูบริหาร คุณครู ผูปกครองและนักเรียน จํานวน 40 โรงเรียน ทีี่ไดใหความรวมมือรณรงคและ
บริจาค ดังมีรายนามตอไปนี้
1. กุหลาบวิทยา 9. ดรุณาราชบุรี 17. เซนตหลุยสศึกษา 25. ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 33. สารสาสนประชาอุทิศพิทยาคาร
2. เซนตแอนโทนี 10. นักบุญเปโตร 18. พระแมมารี สาทร 26. แมพระประจักษ บางสะแก 34. สารสาสนวิเทศมีนบุรี
3. เซนตแมรี่
11. มาเรียลัย 19. ซางตาครูสศึกษา 27. แมพระประจักษ สุพรรณฯ 35. สารสาสนวิเทศศึกษา
4. เซนตดอมินิก 12. ลาซาล
20. สารสาสนพัฒนา 28. พระมารดานิจจานุเคราะห 36. สารสาสนวิเทศสุวรรณภูมิ
5. วีรศิลป
13. วรมงคล
21. อันนาลัย ทาจีน 29. ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 37. พระแมมารีอุปถัมภ ปทุมธานี
6. แมพระฟาติมา 14. วาสุเทวี
22. อัสสัมชัญ ธนบุรี 30. ราษฎรบํารุงศิลป 38. เซนตฟรังซีสเซเวียร(เมืองทอง)
7. แสงอรุณ
15. ไตรราชวิทยา 23. ซางตาครูสคอนแวนต 31. สากลศึกษาบางแค 39. เซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
8. อัสสัมชัญศึกษา 16. อนุบาลนิรมล 24. พระแมมารี สาธุประดิษฐ 32. สากลศึกษาบางบัวทอง 40. เซนตยอแซฟ ยานนาวา

“ขอบพระคุณ” ... ผูบริจาคทุกทาน
ในระหวางเดือน ก.ค.-ก.ย. 2012 มีผูบริจาคเพื่อชวยเหลือโครงการตาง ๆ ของโคเออร์เพื่อนําไปชวยเหลือผูยากไร
ดอยโอกาส ขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ ขอพระเปนเจาโปรดประทานพรแกทาน ครอบครัว และกิจการของทาน
ใหประสบความสําเร็จ และเจริญกาวหนาสืบไป

รายนามทานผูบริจาค

1. อารามคารเมล
10. คุณพรชัย ชัยสิริโรจน
2. คุณธนกาญจน์ สงวนแกว 11. คุณสินธุ สิขรางกูล
3. คุณธนบดี สงวนแกว 12. คุณชลิตา นิลวรรณ
4. คุณสุรพล จิตตอําไพ 13. คุณอนงค กาญจนรัตน
5. รร.พระหฤทัยนนทบุรี 14. คุณดารณี ศิริยง
6. คุณนิสา อภิมนตบุตร 15. คุณสุชนา อึ้งชูศักดิ์
7. คุณทัศนีย เดชธํารง 16. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ทรัพย
8. คุณวีระ เดชธํารง
17. คุณยงลักษณ ประสงคธรรม
9. คุณเพ็ญจันทร์ เดชธํารง 18. คุณชาย ชินโคตร

19. คุณอินทรานี อินทรภักดี
20. คุณมาลีพร เชียงสงค
21. คุณพิมสิริ วิเศษโอฬารนนท
22. คุณนงลักษณ กอหะสุวรรณ
23. คุณวรวุฒิ ประพิณวงศ
24.คุณสัญญา เจียระวาณิชย
25. คุณวัฒนาภรณ เจริญดี
26. คุณปรีชา สุวรรณประไพ
27. คุณขจิตพรรณ ยันตพาณิชย
28. บริษัท ไทยคารแคร จํากัด

29. คุณสมุท อวมบํารุง
30. คุณสุวิมล-คุณสุรชัย บุญตันรัตน
31. คุณมานิต - คุณปทุม เจียจวบศิลป
32. คุณพล ทรงศิริธนภัทร
33. คุณอรนงค ซื่อเพียรธรรม
34. คุณธันยา มะลิสุวรรณ
35. คุณนีรนุช กิจพยุง
36. คุณสุทธิพงษ แยมสงา
37. คุณธวัชชัย พรหิรัญรัตนและครอบครัว
38. ทานผูไมประสงคออกนามทั้งหลาย

รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาสกับโคเออรไดโดยโอนเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาธุประดิษฐ ชื่อบัญชี “โคเออร” หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1
หรือธนาณัติสั่งจาย “ พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย ”
นํ้าใจของทาน ชวยสานฝนแก เด็ก คนชราและคนพิการ ”

“

