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สวัสดีค่ะ...ทุกท่าน
ขณะนี้ เราเริ่ มเข้าสู่ ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวกันแล้วนะคะ ... ในขณะที่
ภาคเหนื อของประเทศเริ่ มมีอากาศหนาว แต่ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดของ
ประเทศยังคงประสบอุทกภัยอยู่ เหล่านี้ลว้ นมีสาเหตุโดยตรงมาจากนํ้ามือของ
มนุษย์ซ่ ึ งใช้สิ่งสร้างของพระเจ้าอย่างไม่รู้คุณค่า ทั้งนี้ พระศาสนจักรได้สอนเรา
ในการดํารงอยูอ่ ย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ กล่าวคือ
ข้ อคําสอนที่ 465 : คําสอนพระศาสนจักรเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม พอสรุ ป
เป็ นข้อ ๆ ได้ดงั นี้
1.จงฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็ นบ้าน เป็ นทรัพยากรของเรา และลูกหลานของเรา
2. หยุดทําลายสิ่ งแวดล้อม หยุดสร้างมลภาวะ
3. ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยสิ่ งแวดล้อม และที่อยูอ่ าศัย
4. แบ่งปั นทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม โดยให้ความเคารพต่อชี วิตมนุ ษย์
5. มีความรับผิดชอบทางด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
ข้ อคําสอนที่ 466 : สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ธรรมชาติของสิ่ งหนึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงกับอีกสิ่ งหนึ่งอย่างเป็ นระบบ ด้วยเหตุน้ ี
ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็ นสิ่ งมีคุณค่า ต่างฝ่ ายต่างสร้างความสมดุลให้
กันและกัน ยกตัวอย่างเช่น ป่ าไม้อนั เป็ นที่ อาศัยของสรรพสิ่ งที่ มีชีวิต เป็ นต้น
กําเนิดของแหล่งนํ้า ผูค้ นเผ่าต่าง ๆ ก็อาศัยป่ าเพือ่ การดํารงชีพและสืบทอดเผ่าพันธุ์
จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่จะรักษาและฟื้ นฟูป่าให้กลับมาสู่ ความอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง
จากสารคําสอนดังกล่าวขอให้เราร่ วมมือกับพระศาสนจักร ในการร่ วม
รักษา และฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มจากตัวเราและบอกต่อแก่พี่นอ้ ง ทั้งนี้ มิใช่
เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ดหากแต่ผลดังกล่าวย่อมจะยังประโยชน์แก่ตวั ของเรา และ
ลูกหลานของเราในอนาคต แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ :)
ทุกสิ่งที่พระเจาสรางเปนสิ่งที่ดี และเราไมควรตัดสิ่งใดออกไป แตตองรับดวยความสํานึกในพระคุณ (1 ทีโมธี 4:4)
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วันกตัญุตา ...วันขอบพระคุณของชาวโคเออร
สํานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยและผูล้ ้ ีภยั (โคเออร์) ได้จดั งานวัน
กตัญญุตาเป็ นประจําทุกปี อย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้
ทรงประทานพระพรในกิจการงานของโคเออร์และฉลองศาสนนามของพระคาร์ดินลั
ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู รวมทั้งเพื่ อระลึ กถึ งการจากไปของคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร
(ผูร้ ่ วมก่อตั้งโคเออร์ ) นอกจากนี้ ยงั เพื่อเป็ นการขอบพระคุณผูส้ นับสนุ นงานของ
โคเออร์ และพบปะสังสรรค์กันระหว่างกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์วดั ต่าง ๆ โดยใน
ปี นี้ จดั ขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีพระสังฆราช
ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย กล่าวเปิ ดงานต้อนรับบรรดาอาสาสมัครโคเออร์ และ
เจ้าหน้าที่โคเออร์จากสํานักงาน 7 แห่ง ได้แก่ โคเออร์แม่ฮ่องสอน โคเออร์แม่สะเรี ยง
โคเออร์ แม่สอด โคเออร์ กาญจนบุรี โคเออร์ กรุ งเทพ ฯ โคเออร์ อรัญประเทศ และ
ศูนย์ช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั ในเมือง
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงจากเด็ก ๆ
ในศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบา้ นแป้ ง สิ งห์บุรี ,เยาวชนอาสาสมัคร
โคเออร์ และอาสาสมัครโคเออร์ โดยคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย จิตตาธิการอาสาสมัครโคเออร์ เป็ นผูด้ าํ เนิน
รายการ จนกระทัง่ เวลา 10.30 น. ได้เริ่ มพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู
เป็ นประธานในพิธี ร่ วมด้วย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
คุณพ่อจําเนียร กิจเจริ ญ ,คุณพ่อจอห์น เมอร์เร่ ,
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ,คุณพ่อพิพฒั น์ รุ่ งเรื องกนกกุล ,
คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย และคุณพ่อรังสิ พล เปลี่ยนพันธุ์
ทั้งนี้ภายหลังจากพิธีมิสซาแล้วได้มีการรับประทานอาหารกลางวัน
ร่ วมกัน โดยการออกร้านของบรรดาอาสาสมัครโคเออร์.

วันสันติภาพสากลในคายผูลี้ภัย
วันสันติภาพสากลจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2524 ผูห้ นี ภยั สงคราม
ต่างถือว่า วันสันติภาพสากล เป็ นหนึ่งในวันสําคัญของกลุ่มผูล้ ้ ีภยั เป็ นความหวังที่จะเกิด
สันติภาพขึ้นในอนาคต ฉะนั้นเพื่อเป็ นการปลูกจิตสํานึก และรําลึกถึงสันติภาพที่แท้จริ ง
เพื่อให้ผจู ้ ดั และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้เรี ยนรู ้ ได้ศึกษาและเข้าใจในเรื่ องของสันติภาพ และ
ยังเป็ นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูล้ ้ ีภยั ซึ่ งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หลากหลายชนเผ่า
โคเออร์ และคณะกรรมการส่ งเสริ มสันติ ภาพในพื้นที่ พกั พิงชัว่ คราวทั้ง 9 แห่ง ได้จ ัด
กิ จกรรมทุ ก พื้ นที่ พ กั พิ ง ฯ
โดยมี การกล่ าวสุ นทรพจน์ โดยผูแ้ ทนทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริ สต์ พุทธ
อิสลาม และศาสนาดั้งเดิม ผูน้ าํ ชุมชน ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
พิธีการจุดเทียนเพื่อรําลึกถึงความสําคัญของวันสันติภาพโลก และเพื่อสร้างสันติภาพใน
จิตใจทุกคน การประกวดวาดภาพ เขียนเรี ยงความของเด็กนักเรี ยน การประกวดร้องเพลง
การร้ องเพลงเกี่ ยวกับสันติ ภาพ และการแสดงทางศิ ลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติ พนั ธุ์
ชนเผ่าต่าง ๆ

จดหมายขาวโคเออร

»Õ·Õè 7 ©ºÑº·Õè 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2013

3

การสรางจิตอาสาในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และ 11 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา
โคเออร์ ไ ด้ จ ัด ประชุ ม เรื่ องการสร้ า งจิ ต อาสาใน
โรงเรี ยนขึ้น โดยมีคณะผูบ้ ริ หารและ
คุณครู จากโรงเรี ยน 12 แห่ง ได้แก่
อัสสัมชัญ (บางรัก) ,เซนต์คาเบรี ยล ,
พระหฤทัยคอนแวนต์ ,พระหฤทัย ดอนเมือง ,พระหฤทัยนนทบุรี ,พระหฤทัยพัฒนเวศม์ ,ลาซาล ,ซางตาครู ้ สคอนแวนท์ ,
กุหลาบวิทยา ,ยอแซฟ กรุ งเทพฯ ,วาสุ เทวี และสารสาสน์วิเทศศึกษา เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางในการส่ งเสริ มเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม(วีเซด)
และการคัดเลือกเด็กดี เด็กเก่งในด้านดังกล่าวเพื่อมอบรางวัลเชิ ดชูเกี ยรติ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม อธิ การ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มโครงการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ในวันที่ 28 มกราคม
2557 จะมีการจัดวันวีเซดขึ้น ณ โรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง

บานหลังใหม . . . ของลุงสุดใจ

คณะอาสาสมัครโคเออร์ วดั ปากลัด วัดนักบุญเปโตร
(สามพราน) และวัดพระบิดาเจ้าทิพวัล ร่ วมกับ วิน เซน เดอปอล วัดปากลัด ร่ วมแรงร่ วมใจกันสร้างบ้านในบริ เวณที่ดิน
ของวัด ปากลัด จ.สมุ ท รปราการ ให้แก่ลุงสุ ดใจ อัสจิ รา
ชายชราอายุ 81 ปี ซึ่ งอาศัยอยู่ล าํ พังและมี อาชี พเลี้ ยงตัวเอง
ด้วยการเก็บของเก่าขาย ทั้งนี้ การสร้ างบ้านให้แก่ ผยู ้ ากไร้
เป็ นดําริ ของ พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ในการเชิ ญ ชวน
ให้กลุ่ มอาสาสมัครโคเออร์ ซึ่ งมี อยู่ในวัดต่าง ๆ จํานวน 26
แห่ง สร้างบ้านแห่งละ 1 หลัง เพื่อเป็ นการมอบถวายแด่พระ
กุมารเยซู ในโอกาสฉลองวันคริ สตสมภพ

ขอขอบพระคุณโรงเรียน

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา โคเออร์ได้เชิญ
ชวนโรงเรี ยนต่าง ๆ ร่ วมรณรงค์บริ จาคข้าวสารอาหารแห้ง
และทุ นทรั พย์ เพื่ อนําไปช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ ในถิ่ นกันดาร
ในครั้งนี้มีโรงเรี ยน 41 แห่ง ให้ความร่ วมมือในการรณรงค์
ทั้งนี้ สิ่ งของที่ได้รับการอนุเคราะห์ได้ส่งผ่านถึงมือผูย้ ากไร้
อย่างทัว่ ถึงในหลากหลายกลุ่มที่อยูใ่ นความดูแลของโคเออร์
ตลอดจนองค์ ก รต่ า ง ๆ ภายใต้พระศาสนจักร ที่ ร้องขอ
โคเออร์ ขอขอบพระคุ ณโรงเรี ยน คุ ณครู ผูป้ กครอง และ
นักเรี ยนทุกท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอพระเจ้า
ประทานพระพรแด่ท่านตลอดไป
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ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค
ในระหวางเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2013 มีผูบริจาคเพื่อชวยเหลือโครงการตาง ๆ ของโคเออร เพื่อนําไปชวยเหลือผูอยูในภาวะยากลําบาก
ขอขอบพระคุณในนํ้าใจดีของทุกทานมา ณ ที่นี้ ขอพระเจาโปรดประทานพระพรแดทาน ครอบครัว และกิจการของทานใหป ระสบความ
ระสบความสํสําเร็จ และ
เจริญกาวหนาตลอดไป
76. โรงเรียนสารสาสนพัฒนา
51. โรงเรียนแสงอรุณ
1. คุณอรสุชา หฤทัย
26. คุณมัลลิกา ภคภาสวิวัฒน
77. โรงเรียนสารสาสนพิทยา
52. โรงเรียนกุหลาบวิทยา
27. คุณดารณี ศิริยง
2. คุณวีรยา หฤทัย
78. โรงเรียนอันนาลัย
53. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส
3. คุณธนกาญจน สงวนแกว
28. คุณมารีย รุงศุภกฤตานนท
79. อนุบาลนิรมล
54. โรงเรียนมาเรียลัย
4. คุณธนบดี สงวนแกว
29. คุณสุชนา อึ้งชูศักดิ์
80. โรงเรียนเซนตคาเบรียล
55. โรงเรียนวรมงคล
5. คุณมาลัย อนันตวนา
30. คุณวิสูตร ประคองสันติกุล
81. โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
6. คุณปรีชา สุวรรณประไพ
31. คุณญาภรณ ประคองสันติกุล และเพื่อน 56. โรงเรียนวาสุเทวี
82. ผูไมออกนามทุกทาน
57. โรงเรียนเซนตราฟาแอล
7. คุณยงยุทธ ลีละวงศพานิช 32. คุณสุรชัย-คุณสุวิมล บุญตันรัตน
58. โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา
8. คุณนีรนุช กิจพยุง
33. คุณวันทนีย กิจสมัคร
59. โรงเรียนแมพระฟาติมา
9. หางหุนสวนจํากัดปนดุสิต
34. คุณสุทธิพงศ แยมสงา
60. โรงเรียนยอแซฟอูทอง
10. คุณวัฒนาภรณ เจริญดี
35. คุณทัศนีย เดชธํารง
61. โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท
11. คุณวรสาร ปยชาติวงศ
36. คุณวีระ เดชธํารง
62. โรงเรียนซางตาครูสศึกษา
12. คุณทวี ประกอบกิจ
37. คุณเพ็ญจันทร เดชธํารง
63. โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว
13. คุณอุษณีย เลิศสุขประเสริฐ 38. คุณมาลีพร เชียงสงค
64. โรงเรียนพระแมมารี สาทร
14. คุณอินทรานี อินทรภักดี
39. คุณสินธุ สิชรางกุล
65. โรงเรียนมาลาสวรรคพิทยา
40. คุณชลิตา นิลวรรณ
15. คุณดํารงค ระดมกิจ
66. โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
16. คุณจิตตรีพร กองทอง
41. โรงเรียนเซนตแมรี่ (สมุทรปราการ)
67. โรงเรียนราษฎรบํารุงศิลป
17. คุณจันทรณี ฉัตรศิริกุล
42. โรงเรียนเซนตยอแซฟ ยานนาวา
68. โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง
43. โรงเรียนเซนตจอหน บัปติสต
18. คุณอมรรัตน กฤตพยุง
19. คุณเพ็ญพิศ วิชญะวงศศิริ
44. โรงเรียนเซนตฟรังซิสซาเวียร (เมืองทอง) 69. โรงเรียนตรอกจันทนวิทยา-ชาญเวทยศึกษา
70. โรงเรียนสารสาสนประชาอุทิศฯ
45. โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา
20. คุณวิภา มณีไพโรจน
71. โรงเรียนสารสาสนวิเทศศึกษา
21. คุณเครือมาศ พลประทีป
46. โรงเรียนพระแมมารี สาธุประดิษฐ
72. โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรณภูมิ
47. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห
22. คุณแกวตา องคสรณะคม
73. โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง
48. โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
23. คุณณัฐธร เติมทองนพคุณ
74. โรงเรียนสารสาสนวิเทศมีนบุรี
24. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ทรัพย 49. โรงเรียนนักบุญเปโตร (สามพราน)
75. โรงเรียนสารสาสนวิเทศราชพฤกษ
50. โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
25. คุณจอมใจ สุทธิเวช

นํ้าใจของทานชวยสานฝนแก เด็ก คนชรา และคนพิการ
รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูยู ากไรดอยโอกาสกับโคเออรไดโดย
1. โอนเงินผานเคาทเตอร ธนาคารกรุงไทย ไดทุกสาขา โดยไมตองเขียนใบนําฝาก เพียงแจงรหัส 7082
2. โอนเงินเขาบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (โคเออร)
ธนาคารกรุงไทย
สาขาสาธุประดิษฐ หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาธุประดิษฐ หมายเลขบัญชี 048-2-08291-4
ธนาคารทหารไทย สาขา รพ.เซนตหลุยส หมายเลขบัญชี 186-2-00459-3
3. ธนาณัติสั่งจาย “พระคุณเจาพิบลู ย วิสิฐนนทชัย” และสงไปรษณียมาตามที่อยูสํานักงานโคเออร
*** ภายหลังโอนเงินกรุณาโทรศัพท หรือโทรสารแจงการโอนเงินพรอมทั้งแจงความประสงคในการบริจาคเพื่อเราจะได
นําไปชวยเหลือตามวัตถุประสงคของทานและสามารถสงใบเสร็จ หรือโมทนาบัตรเพื่อลดหยอนภาษี ใหแกทานไดถูกตอง

