ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555

THE BIG PICTURE DAY

เช้ามืดของวันที่ 23 กันยายน 2555 เด็ก ๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 850 คน และเจ้าหน้าที่เกือบ 300 คน ต้องตื่น
นอนแต่เช้า อาบน้ำ�แต่งตัวอย่างเรียบร้อยและทยอยกันมารวมตัวกันที่สนามหน้า โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ฯ
เพื่อถ่ายรูปหมู่ที่ท่านกำ�ลังถืออยู่นี้ การถ่ายรูปหมู่นี้ทำ�ปีเว้นปี เพื่อใช้เงินที่ท่านบริจาคเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ
อย่างสูงสุด ในรูปเด็กทุกคนก็มีใบหน้าแจ่มใส ร่าเริง เพราะพวกเขาได้มาพบกับพี่น้องเป็นครอบครัวใหญ่ พอ
ถึงหกโมงตรง ทุกคนพร้อม ผู้กำ�กับให้เสียงสัญญาณ หนึ่ง... สอง... สาม... แช๊ะ ! แล้วก็ได้รูปที่สวยงาม ทำ�เป็น
ส.ค.ส. คริสต์มาสและปีใหม่ นำ�มาฝากท่าน

สิงหาคม เดือนคุณพ่อเรย์ จบสิ้น
ลงอย่างสวยงาม

คุณพ่อเรย์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้จาก
ไปสู่สวรรค์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2003 มูล
นิธิฯ จึงรำ�ลึกถึงท่านทุกเดือนสิงหาคม ปีนี้ใช้
บริเวณมูลนิธิฯ ให้ชื่อโครงการว่า “รำ�ลึก 9
ปี คุณพ่อเรย์ ก้าวต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์”
มีกิจกรรมทุกวันเสาร์ เช่น ดาราช่อง 3 ฮา
เฮ ลูกพ่อเรย์ยม้ิ แฉ่ง, ลูกพ่อเรย์ ก๊อดทาเร
นท์ และ มีการถ่ายทอดสดเคเบีล้ ทีวที อ้ งถิน่
เพือ่ จับรางวัลบัตรสมนาคุณ (Lucky Draw)
เป็นต้น ตลอดเดือนเป็นการระดมเงินบริจาค

รางวัลที่ 1 รถนิสสันมาร์ช
และรางวัลอื่น ๆ อีก
กว่า 150 รางวัล

เด็ก ๆ และกลุ่มจิตอาสาร่วมแรง
ร่วมใจกันทาสีให้บ้านเรา
สวยงามน่าดู น่าอยูู่มากขึ้น

ลูก ๆ ของคุณพ่อเรย์
ทีบ่ า้ นเด็กพระมหาไถ่
ผลัดหมุนเวียนกันมาดูแล
กล้วยไม้ทห่ี ลังบ้าน เป็นกิจกรรม
สร้างทักษะทางสุนทรียศาสตร์

และรณรงค์ให้ผู้คนมามีส่วนร่วมเป็นหนึ่ง
เดียวกับมูลนิธฯิ เพือ่ สนับสนุนให้เด็กและคน
พิการมีการเป็นอยูแ่ ละการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่ง
เป็นผลงานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายใน
มูลนิธิฯ พวกเขารู้ว่าต้องเหนื่อยกว่าปกติ
แต่ท�ำ ด้วยความเต็มใจและสามัคคีกนั อย่าง
นี้คุณ พ่ อ เรย์ ค งจะมองลงมาจากสวรรค์
และยิม้ ด้วยความสุขใจเป็นแน่ ขอยกความ
ดีท้ังหมดให้กับบุคลากรที่มีคุณค่าของมูล
นิธฯิ และขอขอบคุณผูส้ นับสนุนทุกคนมา ณ
โอกาสนีด้ ว้ ย

ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุน
งาน “รำ�ลึก 9 ปี คุณพ่อเรย์ ก้าว
ต่อไป ร่วมใจสร้างสรรค์”

เหตุการณ์อันเป็นประวัติศาสตร์

ในช่วง 3-4 ปีหลังนี้ มีคนพิการมา
สมัครเรียนน้อยลง ดังนั้น ลูก ๆ นักเรียนคน
พิการและบุคลากร จำ�นวน 80 คน จึงเข้า
ร่วมโครงการนี้มีชื่อว่า “1479 ปลุกพลัง
คนพิการจากบูรพาสู่อีสาน” ออกเดินทาง
จากพัทยาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม มุ่งหน้า
สุดจุดหมายคือจังหวังหนองคายในวันที่ 22
มิถนุ ายน รวมเวลา 49 วัน หยุดทำ�กิจกรรม
พบปะคนพิการและผู้ท่ที ำ�งานเพื่อคนพิการ
39 แห่ง ผ่าน 19 จังหวัด เป็นระยะทาง 1,479
กิโลเมตร รายการทีวีรายงานเหตุการณ์นี้
อย่างสม่ำ�เสมอ พวกเขา บางคนปั่นวีลแชร์
บางคนปัน่ จักรยาน บางคนวิง่ บางคนเดิน
สิง่ ทีน่ า่ อัศจรรย์ใจทีส่ ดุ คือ ไม่มใี ครป่วยหรือ
ประสพอุบตั เิ หตุเลย พวกเขาได้ปลุกพลังแก่
คนพิการกว่า 3,000 คน และอีก
หลายแสนคนที่ไ ด้ รับ ข้ อ มู ล ผ่ า น
สือ่ ต่าง ๆ ... จะเห็นว่านักเรียนคน
พิการและบุคลากรของเรา ไม่ได้
อยูเ่ พือ่ ตนเอง พวกเขาคิดถึงคนอืน่
เสมอ... น่าชืน่ ใจ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ต้อง
กล่าวถึง การต้อนรับลูก ๆ คุณพ่อ
ประกาศความสำ�เร็จของโครงการ 1479
เรย์ ทีใ่ นอดีตและปัจจุบนั จำ�นวน
ปลุกพลังคนพิการ จากพัทยาสู่หนองคาย
6 คน ซึง่ ไปร่วมเป็นนักกีฬาทีม
ชาติไปแข่งขันพาราลิมปิกส์เกมส์ คาราวานคนพิการ 80 ชีวิต ผ่าน 19 จังหวัด
2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และทำ�ผลงานสร้างชือ่ เสียงและนำ�ความชืน่ ชมยินดีมาสูค่ นไทยทุกคน ได้ 1 เหรียญทอง
และ 2 เหรียญเงิน มูลนิธฯิ จึงจัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีเมือ่ เย็นวันพุธที่ 26 กันยายน
2555 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

คืนวันที่น่าจดจำ�
มูลนิธิฯ เอาใจใส่ลูก ๆ ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ เราได้จัด
ให้เด็กออติสติกและผู้ปกครอง จากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษของเราไป
เข้าค่าย “โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการทำ�งานเป็นทีม” ณ กองพันทหารราบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างลูก ๆ เด็กพิเศษกับ
คุณพ่อ – คุณแม่และคุณครูของพวกเขา

ไข่ไก่สดจากฟาร์ม (ของเราเอง) ทุกวัน

ขอขอบพระคุณ บริษทั
เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) (CPF)
โดยมูลนิธพิ ฒ
ั นาชีวติ ชนบท
สนับสนุนงบ
ประมาณสำ�หรับโรงเรือนเลีย้ งไก่ไข่
และ
บริจาคแม่ไก่พนั ธุไ์ ข่อกี สองร้อยตัว ทำ�ให้เด็กๆ
ทีบ่ า้ นเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มีไข่ไก่สดจาก
ฟาร์มรับประทานทุกวัน

น้อง ๆ จากศูนย์พัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษฯ เข้าค่ายฯ
ฝึกฝนทักษะจากประสบการณ์จริง

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่

หนูๆ ต่างรอคอยของขวัญ
คริสต์มาสและปีใหม่
จากผู้มีน้ำ�ใจดี

ถ้าถามลูก ๆ ของเราว่า วันทีพ่ วกเขาจะมีความสุขทีส่ ดุ คือวันไหน เกือบทุกคนจะตอบ
ว่า วันคริสต์มาสและวันขึน้ ปีใหม่ “เพราะอะไร” แน่นอน พวกเขาคิดถึงของขวัญเยอะ ๆ ชิน้ ใหญ่
ๆ การอวยพรกันและกัน และความสนุกสนานเป็นพิเศษ ปีละครัง้
พ่อเองก็อยากให้เด็กกำ�พร้า เด็กเร่รอ่ น เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการในการดูแลของมูล
นิธฯิ 850 คน ได้รบั ของขวัญอย่างทีพ่ วกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุขกับ
ผูอ้ น่ื ในโอกาสพิเศษนี้ พวกเราอยากขอของขวัญจากท่านสำ�หรับพวกเขาแต่ละคน เพียงคนละ
500 บาท เพือ่ ...
- ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท
- จัดอาหารเลีย้ งโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ดว้ ยงบประมาณคนละ 100 บาท
- จัดกิจกรรมรืน่ เริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
ท่านสามารถแสดงเจตจำ�นงในจำ�นวนเด็กที่ท่านต้องการให้ของขวัญ ท่านสามารถ
ติดต่อมาที่ เลขานุการโครงการ คุณลัดดา รัตนโสภา โทร. 038-716 628 ต่อ 2055
มือถือ 089-160 3824 โดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันคริสต์มาสและปีใหม่”
สำ�หรับเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ในเย็นวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 นี้
เวลา 18.00-21.00 น. ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ สุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 145 พวกเราจึงขอ
เรียนเชิญท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ
พวกเราหวั ง ว่ า ท่ า นจะร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มู ล นิ ธิ คุ ณ พ่ อ เรย์
สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กและคนพิการแปดร้อยห้าสิบชีวิตในเทศกาลอัน
พิเศษนี้ ขออำ�นาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่านประสพสุขสวัสดีตลอดไป

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

Bro. Denis Gervais
รองประธานมูลนิธิฯ

www.fr-ray.org

440 หมู่ 9 ถนนสุขมวิท ก.ม.145 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 038 716628 Fax 038 716629
Facebook: http://www.facebook.com/FatherRayFoundation

เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา
บ้านเด็กพระมหาไถ่
บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชนพระมหาไถ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์
ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ

โปรดเปิดด้วยความระมัดระวัง ด้านในเป็นรูปภาพขนาดใหญ่

สิ่งตีพิมพ์

