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สวัสดีปใหมคะ...ทุกทาน
คงไมเปนการสายเกินไปที่จะกลาวคํานี้นะคะ แม ว  า จดหมายข า วฉบั บ นี้
กวาจะถึงมือทานคงลวงเลยเทศกาลปใหมไปแลวก็ตาม แตโคเออรขอสงคําอํานวยพร
และความปรารถนาดีใหแดทานผูอาน ขอพระเปนเจาประทานพระพรทาน ครอบครัว
และกิจการงานของทานใหเจริญรุงเรือง ประสบความสําเร็จตลอดไปนะคะ
ขณะนี้ เขาสูเดือนกุมภาพันธแลวซึ่งเปนชวงเวลาที่หลายทานนิยมสงมอบ
ความรักใหแกกันและกัน เนื่องจากมีวันนักบุญวาเลนไทน (อังกฤษ: Saint Valentine’s Day) หรื อ ที่ มัก เรีย กวา วั น วาเลนไทน (อังกฤษ: Valentine’s Day) ตรงกับ
วันที่ 14 กุมภาพันธของทุกป วันวาเลนไทนมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก
สวนใหญเปนประเทศทางตะวันตก แมจะยังเปนวันทํางานในทุกประเทศเหลานั้นก็ตาม
“วันนักบุญวาเลนไทน” แตเดิมเปนเพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสตยุคแรกที่ชื่อ
วาเลนตินุส (แตนักบุญชื่อนี้มีหลายองค) ความหมายโรแมนติกโดยนัยสมัยใหมลวน
ถูกกวีเพิ่มเติมในอีกหลายศตวรรษตอมาทั้งสิ้น วันวาเลนไทนถูกกําหนดขึ้นครั้งแรก
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกลาซิอุสที่ 1 ใน ค.ศ. 496 กอนจะถูกลบออกจากปฏิทิน
นักบุญทั่วไปของโรมัน (General Roman Calendar of Saints) ในป ค.ศ. 1969
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 วันวาเลนไทนมาของเกี่ยวกับรักแบบโรแมนติก
เปนครั้งแรกในแวดวงสังคมของเจฟฟรีย ชอเซอร ชวงกลางสมัยกลาง (High Middle
Ages) เมื่อประเพณีรักเทิดทูน (courtly love) เฟองฟู จนถึงคริสตศตวรรษที่ 15 วัน
วาเลนไทนไดวิวัฒนามาเปนโอกาสซึ่งคูรักจะแสดงความรักของพวกเขาแกกันโดยให
ดอกไม ขนมหรือลูกกวาด และสงการดอวยพรกัน (ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
แท ที่จ ริง แล ว พระเปนเจาซึ่งเปนองคแหงความรักพระองคไมทรงตองการ
ให เ ราแสดงออกซึ่ ง ความรั ก ซึ่ ง กั น และกั น เพี ย งแค บ างโอกาส หรื อ บางเทศกาล
หากแตพระองคท รงมี พระประสงค ให เรารั ก ซึ่ ง กั น และกั น ชวยเหลือ เกื้อกูล และ
แบงปน ดังที่พระองคเองทรงกระทําตอเรา ทรงไถโทษบาปใหแกเรามนุษย ดวยการ
พลีพระชนมบนไมกางเขน ซึ่งเปนสิ่งสอนเราใจเรา...ใหรักกันและกันดังที่พระองค
ทรงรักเรา... แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ : )

ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิดที่ไดรับ ไมยินดี ในความชั่ว แตรวมยินดี ในความถูกตอง (1 โครินธ 13:5-6)
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พิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสตมาส
โคเออรขอขอบพระคุณภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูอํานวยการ
โรงเรียนเซนตคาเบรียลที่ไดกรุณาใหโ คเออร จั ด พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ
โอกาสวันคริสตสมภพพรอมทัง้ มอบเงินเพือ่ ชวยเหลือผูย ากไรในโครงการตางๆ
ของโคเออร พิธีบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้มี คุณพอวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช
ผูอํานวยการโคเออร เปนประธานในพิธี รวมดวยคุณพอศวง ศุระศรางค
คุณพอวิศิษฏ หริพงศ และคุณพอสมศักดิ์ ธิราศักดิ์

กิจกรรมวันเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
วันเด็กแหงชาติที่ผานมาโคเออร ไดจัดงานวันเด็กในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แหง โดยมีกิจกรรมใหเด็กๆ ไดรวมสนุก
อาทิ การละเลนพื้นบาน การเตนประกอบจังหวะ การจับฉลาก
ของขวัญ การประกวดวาดภาพ และการแจกขนม เปนตน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกลาวมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเด็กๆ ตระหนักถึง
คุณ คา ในตนเอง การเรี ย นรู  ในการอยู รว มกั น อย า งประสาน
กลมกลืน การทํางานเปนหมูคณะ การรูจักแบงปน และการอภัย
ในความผิ ดพลาดของผูอื่ น ซึ่ ง ล ว นเปน คุ ณ สมบั ติ สํา คั ญ ของ
การเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต อันหมายถึงการรวมเปนสวน
หนึ่งในการสรางชุมชนที่เขมแข็งเมื่อพวกเขากลับไปยังบานเกิด
เมืองนอนของตนในวันขางหนา

ไฟไหมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บานแมหละ
เวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ี 27 ธันวาคม 2013 ไดเกิด
เหตุเพลิงไหมที่พักของผูลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ า นแม ห ละ
อ.ทาสองยาง จ.ตาก โดยมีผูไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว
จํานวน 753 คน ในจํานวนนี้มี 1 คนไดรับบาดเจ็บ ที่พักจํานวน
57 หลังถูกเพลิงไหมทั้งหมด และ 70 หลังไดรบั ความเสียหายบางสวน
อยางไรก็ตามดวยความรวมมือจากองคกรตางๆ ในพื้นที่ฯ และ
ความรวมแรงรวมใจของเจาหนาที่โคเออรทําใหการสงตอสิ่งของ
บรรเทาทุกขตาง ๆ อาทิ เครื่องใชในครัวเรือน สบู ยาสีฟน รองเทา
และเครื่องนุงหมสามารถไปถึงมือผูประสบภัยไดอยางทันทวงที

LOVE & SERVE
รักและรับใช
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วันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผานมา โคเออรรวมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม (Volunteers for Social and Environmental
Development : VSED) ไดจัดงานวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2557 (VSED DAY 2014) ขึ้น ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพื่อมอบโล
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก โ รงเรี ย นที่ ส  ง เสริ ม กิ จ กรรมจิ ต อาสาด า นสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม และมอบเกียรติบัตรใหแกเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมดีเดน โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ประธานโคเออร
ภราดาหลุยส วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานชมรมอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่ ง แวดล อ ม (VSED) และคุณแมสมพิศ กตัญู รวมเปนประธานในพิธี
โดยมีโรงเรียนจํานวน 9 แหง ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ คือ รร.อัสสัมชัญ
รร.เซนต ค าเบรี ย ล รร.พระหฤทั ย คอนแวนต รร.พระหฤทั ย ดอนเมื อ ง
รร.พระหฤทัยนนทบุรี รร.พระหฤทัยพัฒนเวศม รร.ลาซาล รร.ซางตาครูส คอนแวนท
และรร.ยอแซฟกรุงเทพฯ
นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมตางๆ อาทิ กิจ กรรมประกวดวาดภาพเพื่ อ ชิ ง ทุ น
การศึกษาในหัวขอเยาวชนอาสาสมัครรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งโรงเรียนชนะเลิศระดับ
ประถมไดแก รร.เซนตฟรังซีสเซเวียร และโรงเรียนชนะเลิศระดับมัธยมไดแก
รร.พระหฤทัยนนทบุรี กิจกรรมออกบูธผลงานของนักเรียน และบูธจากหนวยงาน
ภายนอกที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม เชน โครงการหลังคาเขียว การไฟฟานครหลวง
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) และบูธโคเออร กิจกรรมบนเวที ไดแก การให
ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การเตนประกอบดนตรี และวงดนตรี เปนตน
ซึ่งลวนไดรับความสนใจจากเด็ก ๆ ที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวเปนอยางมาก
โคเออรขอขอบพระคุณในนํ้าใจดีของทุกทานที่ไดใหความรวมมือ และให ก าร
สนั บ สนุ น มา ณ โอกาสนี้ ซึ่ง ส ง ผลให บ รรลุ เป า หมายด ว ยดี ดั งคติ พ จนข อง
ชมรมที่ ว  า “สํา เร็ จ ไดดวยรัก”
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ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค
ในระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2013 มีผูบริจาคเพื่อชวยเหลือโครงการตาง ๆ ของโคเออร เพื่อนําไปชวยเหลือผู้อยูในภาวะยาก
ลําบาก ขอขอบพระคุณในนํ้าใจดีของทุกทานมา ณ ที่นี้ ขอพระเจาโปรดประทานพระพรแดทาน ครอบครัว และกิจการของทานใหประสบความ
สําเร็จ และเจริญกาวหนาตลอดไป
1. คุณอรสุชา หฤทัย
26. คุณมาลี ชมจันทร
51. คุณมาริษา ทวีผลเจริญ
76. คุณบุญติ๊ด หลอปนมณี
2. คุณวีรยา หฤทัย
27. คุณนิภา วิชชุประภา
52. คุณฉวี กิจเจริญ
77. คุณอมรรัตน กิจพยุง
3. คุณธนกาญจน สงวนแกว
28. คุณมาลี บารมีบุญ
53. คุณสุภาภรณ อิ่มไพร
78. คุณเพ็ญพิศ วิชุญะวงคศิริ
4. คุณธนบดี สงวนแกว
29. คุณบุบผา พิมเจริญ
54. คุณราตรี กิจเจริญ
79. คุณวิภา มณีไพโรจน
5. คุณธีรศักดิ์ ลิ้มสวัสดิ์ทรัพย
30. คุณรัชนี กิจเจริญ
55. คุณมาลี ศรีสวัสดิ์
80. คุณเครือมาส พลประทีป
6. คุณสุรชัย บุญตันรัตน
31. คุณมาลี เปรื่องประยูร
56. คุณปรีชา-คุณวีวรรณ ยินดีคูณ 81. คุณแกวตา องคสรณะคม
7. คุณสุวิมล บุญตันรัตน
32. คุณสามารถ ฮีมินกูล
57. คุณอุไร เห็นสวาง
82. คุณณัฐธร เติมทองนพคุณ
8. คุณรัชนี เอนกพีระศักดิ์
33. คุณวิชา-คุณเพ็ญศรี ปนคลาย 58. คุณวิจิตร เห็นสวาง
83. คุณยรรยง ธีรานุวรรตน
9. คุณนันทา จินา
34. คุณอุไร ศิรบรรเทา
59. คุณบุญเรือง คงทอง
84. คุณอนงค กาญจนรัตน
10. คุณสินธุ สิขรางกูล
35. คุณสมคิด กุศลสง
60. คุณสุจิตรา สุจิตตสกุล
85. คุณจรูญ รอดประเสริฐ
11. โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี
36. คุณสุวรรณี ศรีโรจนจริยา 61. คุณเง็กกี แซเจ็ง
86. คุณสุภีร รอดประเสริฐ
12. คุณดารณี ศิริยง
37. คุณแนงนอย ประดิษฐศิลป 62. คุณเตือนใจ ชาวแพรกนอย
87. อาสาสมัครฯ วัดนบ.อันนาฯ
38. คุณเอมอร ชาวปากนํ้า
63. คุณสุภาพ เสรีชัยทวีพงศ
88. คุณสมุท อวมบํารุง
13. คุณชลิตา นิลวรรณ
39. คุณรัตนา อินทรประจักษ
64. คุณสาคร สุขสุทธิ
89. พญ.แวววรรณ จิระชน
14. คุณวรัชธร เมธานันญมล
40. คุณนงลักษณ กอหะสุวรรณ 65. คุณชาญ อารีธรรมศิริกุล
90. โรงเรียนเซนตคาเบรียล
15. คุณสุขุม ยงวานิชจิต
41. คุณเต็ม พงษลิวานิช
66. คุณสุนันท ทานัชฌาสัย
91. ผูไมประสงคออกนามทุกทาน
16. คุณชาย ชินโครต
42. คุณพวงทอง เพ็ชรประไพย 67. คุณจุฬา เพ็งเหล็ง
17. คุณพิมสิริ วิเศษโอฬารนนท
43. คุณสุภา กิจเจริญ
68. คุณชาลี พึ่งเชื้อ
18. คุณวิสูตร ประคองสันติกุล
69. คุณสุพัฒน-คุณฉวีวรรณ กิจเจริญ
19. คุณญาภรณ ประคองสันติกุล และเพื่อน 44. คุณพรทิพย สายพรหม
45. คุณสมศักดิ์-คุณอรพิณ เกตุนที 70. คุณชาติชาย นิศามณีวงค
20. คุณมาลัย อนันตวนา
46. คุณบุญมา แกวแสน
21. คุณจิตตรีพร กองทอง
71. คุณภารดี นิศามณีวงค
47. คุณอําไพ คําประกอบ
22. คุณจันทรณี ฉัตรศิริกุล
72. คุณธนพล วีรวรรณ
48. คุณเรือนศรี กมลรักษ
23. คุณธัญญารัตน กัญญาบุณ
73. คุณภัทราพร นิศามณีวงค
49. คุณนพพร สุขสุศิลป
24. คุณนุศรา สันติสกุลวงศ
74. คุณภิชญา นิศามณีวงค
50. คุณลําใย สุขสุทอง
25. คุณลําจวน สงางาม
75. คุณชัยภัทร นิศามณีวงค

นํ้าใจของทานชวยสานฝนแก เด็ก คนชรา และคนพิการ
รวมเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผูยากไรดอยโอกาสกับโคเออรไดโดย
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

