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สวัสดีปีใหม่ค่ะ.. ทุกท่าน

จดหมายข่าวโคเออร์

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2011 แต่กว่า
จะส่งถึงมือทุกท่านก็ล่วงเลยผ่านเป็นปี 2012 ซะแล้ว ขอพระเจ้าอำนวยพระพร
อันอุดมให้แด่ทุก ๆ ท่านนะคะ... ในปีที่ผ่านมาโคเออร์ภายใต้คาริตัสประเทศไทย
โดยพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ร่วมรณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
มหาอุทกภัย ซึง่ ขณะนีป้ ญ
ั หาต่าง ๆ ได้คลีค่ ลายลงแล้ว ด้วยความร่วมมือกันหลายฝ่าย
โดยจะขอลงบางส่ ว นจากจดหมายสำนึ ก ขอบพระคุ ณ จากคาริ ตั ส ประเทศไทย
โดยพระสังฆราช พิบูลย์ฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2011 ดังนี้
“บัดนี้เป็นเวลาที่ต้องสำนึกขอบพระคุณ น้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงทะเล
ตามช่องทางที่พ่อหลวงเคยสอนไว้เมื่อหลายปีก่อน ขอบคุณที่ได้เห็นความเป็นนักสู้
ของคนไทย แม้พลังน้ำจะยิ่งใหญ่เพียงใด คนทุกจังหวัดก็อยากจะประลองสู้กับมัน
ในยามแพ้พ่าย คนอยู่ที่สูงทางภาคเหนือ อีสาน และปักษ์ใต้ ก็ส่งอาหารมาให้
กำลังใจ สถานีวิทยุเปิดเพลงปลอบใจกันว่า อย่ายอมแพ้ อย่าอ่อนแอ แม้จะแพ้พ่าย
ลองลุกขึ้นสู้ใหม่ จุดหมายไม่ไกลเกินจริง ขอบคุณคนไทยเลิกทะเลาะกัน ต่างคน
ต่างสอนให้ปรับตัวอยู่กับน้ำอย่างเป็นมิตร แม้จะขาดความสะดวกสบาย ขอบคุณ
น้ำท่วมทำให้วิถีชีวิตคนไทยวิ่งเต้นน้อยลง หยุดแข่งขันทางธุรกิจ หยุดเดินทาง และ
มีชีวิตอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ท่านสมณะทูต (องค์เก่า) เรนาโต้ เดินทางผ่านมา
ในนามของสมเด็จพระสันตปาปา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2011 เป็นโอกาสให้ทูต
ยุโรปหลายประเทศมาพบกันทีข่ า้ งวัดเซนต์หลุยส์ โอกาสนีท้ ตู เยอรมันแจ้งให้ทราบว่า
ประชาชนยุ โ รปประทั บ ใจในการแสดงออกต่ อ กั น ของคนไทยเพื่ อ สู้ ภั ย น้ ำ ท่ ว ม
เป็นประชากรสู้ชีวิตในยามตกทุกข์ลำบาก มีความอดทนสูง ยอมแช่อยู่ในน้ำเป็น
เวลายาวนาน ขณะที่ความช่วยเหลือจากทุกด้านถูกตัดขาด หลายประเทศคิดหา
หนทางจะช่วยประเทศไทยป้องกันอุทกภัยแบบถาวรต่อไป เพราะเมือ่ ก่อนไม่ทราบว่า
เราเป็นแหล่งผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง น้ำท่วมคราวนี้คนทั้งโลกรับรู้ว่า เราคือ
หัวใจสำคัญที่ผลิตอาหารและอุปกรณ์ชิ้นส่วนสุดยอดของโลก
ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่ส่งมอบความปรองดองและสมานฉันท์ คืนให้
พี่น้องคนไทยพร้อมกับน้ำท่วมใหญ่คราวนี้ ทำให้คนไทยเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
พระองค์ทรงดลใจให้ผู้คนที่มีทรัพย์สมบัติมาก ยอมเสียสละบริจาคความช่วยเหลือ
ให้ผู้ประสบภัย ส่วนผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ก็แนะนำรัฐบาลให้แก้ไขสถานการณ์
ภัยพิบัติด้วยมาตรการที่ถูกต้อง ขอพระองค์ประทับอยู่กับเราต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจ
เป็นความหวังสู่อนาคตที่ดีกว่า ในงานอาชีพ การส่งเสริมสุขภาวะ การสร้างความรัก
และรับใช้ ซื่อสัตย์ต่อกัน จนสามารถสร้างประเทศขึ้นใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิม
ที่สุด ขอแจ้งให้พี่น้องคริสตชนรับทราบยอดบริจาคภายในและต่างประเทศ
เข้ามาที่สภาพระสังฆราชฯ ถึงวันนี้นับได้ 25 ล้านบาท มีหน่วยงานจากสภา
พระสังฆราชฯ อเมริกาหมุนเวียนมาช่วยทำงานตั้งแต่เริ่มต้นหาเงิน จนถึงวันนี้ก็ยัง
อยูเ่ พือ่ ให้การบริหารงานช่วยผูป้ ระสพภัยครัง้ นีม้ มี าตรฐานสากล เป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก

ขอพระเจ้าทรงสถิตกับเราตลอดไปเพื่อ “รักและรับใช้กันและกัน” แม้ว่า... มหา
อุทกภัยจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่พวกเรายังคงมีภาระกิจในการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ดีดังเดิม ดังที่พระเยซูเจ้าทรงเคย
ตรัสสอนแก่เราไว้ว่า “พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทาน
ทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดมเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับ
กิจการดีทุกประการอีกด้วย...” (2 คร 9 : 7-9)
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ :)
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โคเออร์ร่วมกับ ร.ร. เซนต์คาเบรียล จัดมิสซาฉลองวันคริสตสมภพ
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2011 โคเออร์ ร่วมกับ ร.ร. เซนต์คาเบรียล จัดพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสตสมภพ โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ โคเออร์ได้ส่งความสุขแก่พี่น้องคริสตชนที่มาร่วมงานประมาณ
800 คน ด้วยการมอบไดอารี่ ซึ่งภายในเล่มมีบทภาวนาของอาสาสมัครโคเออร์ เพื่อเป็นการ
ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตนตามแบบอย่างของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ในการเป็นอาสาสมัคร “รักและรับใช้” พระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ด้วยความสุภาพถ่อมตน ดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความวางใจสูงสุดในพระเจ้า

คาทอลิกไทยร่วมใจช่วยน้ำท่วม
โคเออร์ ร่วมกับ คาริตัสประเทศไทย ได้ทำการ
บรรจุถุงยังชีพ ภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง ยา
และสิ่งจำเป็นในการยังชีพ และนำไปแจกจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างเดือน สิงหาคม ธันวาคม 2011 จำนวนมากกว่า 20,000 ครอบครัว ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของบรรเทาทุกต่าง ๆ ที่ได้นำมามอบให้เพื่อใช้ในการบรรจุถุงยังชีพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สภาพระสังฆราชฯ และอาสาสมัคร
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมแรงร่วมใจ มีจิตอาสาในการบรรจุสิ่งของยังชีพดังกล่าว

ผู้ลี้ภัยในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันผลิตเทียนไขมอบให้ทางจังหวัดนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายสายัณห์ ธรรมอยู่ ผู้จัดการโคเออร์สนามกาญจนบุรี เป็นตัวแทน
มอบเทียนไข 20,000 เล่ม ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง - พม่า
บ้านต้นยาง ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ให้แก่ นายชัยวัฒน์
ลิมป์วรรณธะ รอง ผวจ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จ.สิงห์บุรี และ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2011

»Õ·Õè 5 ©ºÑº·Õè 4 ตุลา¤Á - ธันวาคม 2011

กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี

จดหมายข่าวโคเออร์
กิจกรรมในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
บ้านใหม่ในสอย และ บ้านแม่สุริน
จ.แม่ฮ่องสอน

โคเออร์ได้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
ที่ผ่านมาให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะและเล่นเกมส์ด้วยกัน
เป็นกลุ่ม ตลอดจนการแสดงของผู้สูงอายุ เช่น การร้องเพลง
หลังจากนั้นได้มีการแลกของขวัญ ซึ่งพวกเขาได้เตรียม
กันมา งานครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
อย่างมาก และยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชุมชนผู้หนีภัย
เห็นคุณค่าของกลุ่มผู้สูงอายุของตน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ยังได้มี
การจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กผู้ลี้ภัยในเรื่องการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “การจัดการป่าต้นน้ำ” โดยในครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วม 30 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาตระหนัก
ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้มีความ
รั บ ผิดชอบร่ วมกั น ระหว่างชุมชนผู้หนี ภั ยกั บการอนุรัก ษ์
และการใช้ทรัพยาธรรมชาติ

โคเออร์ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่นๆ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมสิทธิในการมีสว่ นเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับเด็กผูล้ ภี้ ยั ในพืน้ ทีฯ่ บ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สรุ นิ
โดยมีหัวหน้าพื้นที่พักพิงฯ และประชาชนในพื้นที่พักพิงฯ
ดังกล่าว ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งโคเออร์ได้
สนั บ สนุ น เที ย นไขที่ ไ ด้ จ ากโครงการฝึ ก อาชี พ ของผู้ ลี้ ภั ย
ของโคเออร์ รวมแล้วจำนวน 7500 เล่ม
นอกจากนี้ในพื้นที่ฯ บ้านใหม่ในสอย ยังได้จัด
กิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก (Child Friendly
Space)
โดยให้เด็กผู้ลี้ภัยวาดภาพประกอบการเขียน
เล่าเรื่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าในตัวเอง การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และการ
อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
ประสานกลมกลืน
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อาสาสมัครโคเออร์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1 ต.ค. 2554 คณะจิตอาสาคาทอลิกสงเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัด ลพบุรี และ สิงห์บุรี
15 ต.ค. 2554 มีกิจกรรมการรวบรวมเครือข่ายคณะอาสาโคเออร์วัดต่าง ๆ เดินทางไปเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของจำเป็น
ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่วัดพระคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนจากคาริตัส
ประเทศไทย กลุ่มจิตอาสา Together และเครือข่ายอื่นๆ
22 ต.ค. 2554 “ครัวจิตอาสาโคเออร์” นำข้าวกล่องจำนวน 2,500 กล่อง ไปเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยที่วัดนักบุญมาร์โก
ปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่น้ำท่วม 100 %
24 ต.ค. 2554 คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย นำถุงยังชีพและเครื่องเรือหางยาวไปมอบให้วัดแม่พระมหาการุณย์
จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย
หลายอำเภอ และมีระยะเวลาน้ำท่วมขังนานหลายเดือน
24 พ.ย. 2554 กลุ่มอาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ (โคเออร์) ร่วมกับ ฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และกลุ่มสตรีคริสเตียน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยการเดินทางไป
เยี่ยมเยียน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในชุมชนและพื้นที่พักพิงฯ ที่ยังมีน้ำท่วมสูง อีกทั้งสาธิตวิธีทำน้ำสะอาดเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน
ในระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2554 มีผู้บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ของโคเออร์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ดังรายนาม
ต่อไปนี้
1. คุณมโนรัตน์ เติมนาค 10. คุณอินทรานี อินทรภักดี
2. ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา
11. คุณปรีชา สุวรรณประไพ
3. Mr. Roland Mellmann 12. คุณวรวุฒิ ประพิณวงศ์
4. หจก. ปืนดิสทัต
13. คุณนิสา อภิมนต์บุตร
5. คุณสินธุ สิขรางกุล
14. คุณดำรงค์ ระดมกิจ
6. คุณกัญจนา เจียไพบูลย์ 15. คุณฐานิชย์ มัณฑุกานนท์
7. ร.ร. วาสุเทวี
16. ร.ร. ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
8. นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 17. คุณสุทธิพงษ์ แย้มสง่า
9. คุณยุพา วงศ์มั่นกิจการ 18. คุณธัญลักษณ์ อ่อนคำ

19. ร.ร. นารีวุฒิ
20. ร.ร. เทพินทร์พิทยา
21. คุณเสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
22. คุณดารณี ศิริยงค์
23. ร.ร. พระหฤทัย เชียงใหม่
24. คุณวีระ เดชธำรง
25. คุณเพ็ญจันทร์ เดชธำรง
26. คุณธันยา มะลิสุวรรณ
27. หจก. ก้องเกียรติ พร็อพเพอร์ตี้ลิส

28. คุณทัศนีย์ เดชธำรง
29. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณทรัพย์
30. คุณบุญติ๊ด หล่อปิ่นมณี
31. คุณชาย ชินโครต
32. คุณประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
33. คุณสุรชัย - คุณสุวิมล บุญตันรัตน์
34. คุณธนกาญจน์ - คุณธนบดี สงวนแก้ว
35. Mr. Scott Diller
36. ร.ร. พระหฤทัย นนทบุรี

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรอันอุดมแก่ท่าน ครอบครัว และกิจการของท่าน ให้ประสบความสำเร็จ
และเจริญก้าวหน้าสืบไป

