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สวัสดีคะ...ทุกทาน
เมื่อทุกทานไดอานจดหมายขาวฉบับนี้ พวกเราคงผานเทศกาลแหงการ
ชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลองเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอกลาวคําวา “สุขสันตวัน
คริสตมาสและสวัสดีปใหม” ขอพระเจาโปรดประทานพรแกทาน ครอบครัว และ
กิจการงานของทานใหประสบผลสําเร็จ และเจริญกาวหนาตลอดไปนะคะ
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผานมาโคเออรไดจัดงานวันกตัญุตา โดย
ไดรับความกรุณาจากพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปนประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณ
และพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย วิสิฐนนทชัย รวมในพิธี ในโอกาสดังกลาวมีพี่นอง
อาสาสมัครโคเออรจากวัดตาง ๆ และบรรดาผูมีพระคุณของโคเออร ไดเสียสละ
เวลามารวมงาน ตองขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ
ในปที่ 2012 ที่ผานมา ไดเกิดเหตุการณหลายอยาง โดยบางเหตุการณ
เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไดแก ภัยภิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งเรา
ไมสามารถคาดการณลวงหนาได แตในสิ่งที่เกิดจากนํ้ามือมนุษยนั้น อาทิ จราจล
โรคระบาด สงครามกลางเมือง การแยงชิงอํานาจ และแมแตสภาวะการถดถอย
ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศลวนเกิดจากปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันกับมนุษยทั้งสิ้น
หากเรายึดมั่นและปฏิบัติตามคําสอนของพระเปนเจา คือ “ใหรักกันและกัน ” หรือ
ในทุก ๆ ความเชื่อลวนสอนใหกระทําสิ่งดีงามตอกันและกัน ความขัดแยงตาง ๆ
ระหวางกันคงไมเกิดขึ้น
สําหรับใน ป 2013 นี้ ขอใหเรารวมเปนหนึ่งเดียวในองคพระคริสต และ
รวมเผยแผ “ ความรักแท ” แกพี่นองของเรา...แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ :)

“ผูมีใจยากจนยอมเปนสุข...เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา”(มธ 5:3)
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พระคุณเจาพิบูลยฯ รับมอบเงินจาก รร.เซนตคาเบรียล
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผานมา พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย
ไดเปนประธานประกอบพิธีมิสซาขอบพระคุณ ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียลโอกาส
วันสมโภชพระคริสตสมภพ ฉลองและชื่นชมยินดีกับคริสตชนทุกครอบครัว
รอบบริเวณโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนคาทอลิก
ทั้งนี้ ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ ผูอํานวยการโรงเรียน
ไดมอบเงินบริจาคจํานวน 100,000 บาท สมทบกับเงินบริจาค
ถุงทานจากพี่น้องสัตบุรุษในพิธีมิสซา ฯ จํานวน 88,880 บาท ให
แก พระคุณเจา ฯ เพื่อใชในโครงการชวยเหลือคนชราและคน
พิการ ใน จ.สระแกว และจ.สุรินทร

บริษัทบัตรกรุงไทยฯ มอบเงินจากกลองบริจาค
พระสังฆราช ยอแซฟ
พิบูลย วิสิฐนนทชัย ไดรับ
มอบเงินที่ไดจากกลองรับ
บริจาคภายในศูนยบริการ
ลูกคา “เคทีซี ทัช” ระหวาง
ป พ.ศ. 2551-2555 เมืื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 โดย คุณดุสิต รัชตเศรษฐนันท รอง
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) เปนตัวแทนมอบเงิน เพื่อนําไปจัดซื้อ
อาหารและสิ่งของจําเปนใหแกคนชราและคนพิการที่ยากไร
รวมทั้งสนับสนุนโครงการสงเสริมอาชีพใหแกคนพิการจากทุน
ระเบิด ใน จ.สุรินทร และจ.สระแกว

มอบสิ่งของยังชีพใน จ.สุรินทร
ระหวางวันที่ี 17 - 18 ตุลาคม ที่
ผานมา เจาหนาที่ และอาสาสมัคร
โคเออร ไ ด นํ า สิ่ ง ของยั ง ชี พ ซึ่ ง ใช
เงินบริจาคจากผูมีจิตเมตตา และ
จากกลองรับบริจาคของโคเออรซึ่ง
ขาวสารนั้นไดจากการรณรงคขอรับ
บริจาคจากโรงเรียนคาทอลิกตาง ๆ
ในเทศกาลเขาพรรษาที่ผานมา โดย
นําไปมอบใหแกผูสูงอายุและผูพิการ
ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก อ.กาบเชิง
อ.สังขะ และ อ.บัวเชด จ.สุรินทร

ขอขอบคุณ UNESCAP ที่ไดมอบสิ่งของแกโคเออร
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการดานสังคมและเศรษฐกิจฝายเอเชียและ
แปซิฟกของสหประชาชาติ (UNESCAP) โดย Mr. Christopher Ankersen
ตําแหนง UN Security Advisor for Thailand Chief of Security and Safety Section, Bangkok เปนผูสงมอบสิ่งของสูญหายซึ่งไมมีผูมาติดตอขอรับ
คืน จํานวน 137 รายการ อาทิเชน โทรศัพทเคลื่อนที่, เสื้อผา, กลองดิจิตอล
ธนบัตร และสิ่งของมีมูลคาอื่น ๆ โดยโคเออรจะนําไปใชประโยชนในกิจการ
งานรักและรับใชตอไป
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โคเออรจัดอบรมแกเยาวชนผูลี้ภัย จ.แมฮองสอน
ในเดือนตุลาคมที่ผานมา เจาหนาที่
โคเออรแมสะเรียง ไดจัดการอบรมพัฒนา
ศั ก ยภาพเยาวชนผู  ห นี ภั ย ในพื้ น ที่ พั ก พิ ง
ชั่วคราวบานแมละอูน และบานแมลามาหลวง
จ.แมฮองสอน เพื่อเรียนรูการทํางานรวมกับ
ผู  อื่ น และสามารถเขี ย นโครงการโดยผ า น
กระบวนคิ ด วิ เ คราะห ต ลอดจนสร า งสรรค
ความคิดริเริ่มในการเปนผูนํา ทั้งนี้เยาวชน
ที่ เ ข า รั บ การอบรมได ท ดลองทํ า การเขี ย น
โครงการร ว มมื อ กั น แก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
และนําเสนอตอเจาหนาที่ผูใหการอบรมอยาง
สนใจ และสนุกสนาน
นอกจากนี้ อาสาสมัครโคเออรชาวเยอรมัน ไดจัดอบรมการทํานาฬกาติด
ฝาผนัง แกเยาวชนผูลี้ภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบานใหมในสอย จ.แมฮองสอน
เพื่อใหเด็ก ๆ ใชเวลาวางในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่สามารถใชไดจริงในชีวิต
ประจําวัน ซึ่งในระหวางอบรม เด็ก ๆ ไดมีโอกาสออกแบบ และตกแตงนาฬกา
ตามจินตนาการของตัวเอง
จากกิจกรรมทั้งสองดังกลาว ตางมุงเพิ่มศักยภาพ
ใหแกเยาวชนผูลี้ภัย สงเสริมใหตระหนักรูในคุณคา
ของตนเอง และเพื่อการวมกับผูอื่นอยางปรองดอง

ตุกตามือสองแดนองชายแดน
โคเออรไดรณรงคขอรับบริจาคตุกตามืองสอง
และสิ่งของเหลือใชในโรงเรียนคาทอลิก เพื่อนําไป
มอบในโอกาสวันคริสตมาสใหแก เด็ก ๆ ในทองถิ่น
หางไกล ซึ่งมีโรงเรียน 29 แหง ที่ใหความอนุเคราะห
รวมรณรงคและเก็บรวบรวม จากนอง ๆ เด็กนักเรียน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาว เปนการสงเสริมให
นอง ๆ รูจักการเสียสละ และแบงปนสิ่งของเหลือใช
ของตนใหแกผูอื่น

4

จดหมายขาวโคเออร

»Õ·Õè 6 ©ºÑº·Õè 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2012

ขอเชิญรวม “เติมยิ้ม...ปนอิ่ม” แกคนชราผูยากไร
เมื่อความชราทําใหออนแรงกําลังลง ประกอบกับความดอยโอกาส
ทางสังคม ยิ่งเปนการเพิ่มความยากไร และยากลําบากในการหาเลี้ยงชีพ
โคเออรตระหนักถึงการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูดอยโอกาสเหลานี้
จึงเปนงานของโคเออรมากวา 16 ป แลว ในการใหความชวยเหลือบรรเทา
ทุกขแกผูสูงอายุและคนพิการใน จ.สุรินทร และจ.สระแกว ในปจจุบัน มีผูได
รับสิ่งของยังชีพ 117 คน ในโครงการนี้
จากการสัมภาษณ ตาสมทรง วงษกิมฮั้ว ชายชราวัย 78 ป ซึ่งเปน
ผูไดรับความชวยเหลือจากโคเออร ใน อ.ตาพระยา จ.สระแกว ตาบอกกับเรา
วา “ สิ่งที่ตองการที่สุดคือขาวสาร...เพราะผักหญานั้นสามารถหาตามริมรั้วได
แตขาวปลูกเองไมได”
ทานสามารถรวม “เติมยิ้ม...ปนอิ่ม” ดวยการรวมสมทบเงินบริจาค
เพื่อซื้อขาวสารอาหารแหงกับโคเออรได 2 ชองทาง คือโอนเงินผานธนาคาร
และธนาณัติ ตามรายละเอียดดานลาง...

“ขอบพระคุณ” ... ผูบริจาคทุกทาน
ในระหวางเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2012 มีผูบริจาคเพื่อนําไปชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาส ในโครงการตาง ๆ ของโคเออร
ขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ ขอพระเจาประทานพรแก ทาน ครอบครัว และกิจการของทานใหประสบความสําเร็จ และ
เจริญกาวหนาสืบไป
รายนามทานผูบริจาค
1. คุณธนกาญจน - คุณธนบดี สงวนแกว
2. คุณสุขม ยงวานิชจิต
3. คุณสุทธิพงษ แยมสงา
4. คุณสมุท เอี่ยมบํารุง
5. คุณชาติชาย - คุณภารดี นิศามณีวงศ
6. คุณกาญจนา ศิริถนอมวงศ
7. คุณบุญติ๊ด หลอปนมณี
8. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสวัสดิทรัพย
9. คุณวิรีย ทรรทรานนท
10. คุณเธียรสุทธิ์ - คุณจรีพร เยาววิวัตน
11. คุณปรีชา สุวรรณประไพ

12. คุณบุญติ๊ด หลอปนมณี
13. คุณประวัติ โกศล
14. คุณกัญจนา เจียไพบูลย
15. คุณนุชนาถ สินธุรัตน
16. คุณนงลักษณ กอหะสุวรรณ
17. คุณอินทรานี อินทรภักดี
18. คุณมาลัย อนันตวนา
19. คุณสุนิสา หลอวัฒนศิริกุล
20. คุณชลิตา นิลวรรณ
21. คุณดํารงค ระดมกิจ
22. คุณญาภรณ ประคองสันติกุล

23. คุณสุรชัย - สุวิมล บุญตันรัตน
24. คุณวัลยวรา ไชยฤกษ
25. หจก.ปนอาคเนย
26. คุณสินธุ สิขรางกุล
27. คุณสุชนา อึ้งชูศักดิ์
28. คุณนันทา จิทารัตน
29. รร.เปรมฤดีศึกษา
30. รร.เซนตคาเบรียล
31. รร.แมพระฟาติมา
32. UNESCAP
และ 33. ผูไมประสงคออกนามทั้งหลาย

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

