ฉบับที่ 4 ปี 2559

ส�ำหรับเราปวงชนชาวไทย คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2559
เป็นคืนที่เศร้าที่สุด เนื่ องจากการเสด็จ สวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเหตุนี้ ในค�่ำคืน
ของวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน ชาวเมืองพัทยา  นักท่องเที่ยว
และเหล่าข้าราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจ หลายหมื่นคน ได้จัด
กิจกรรม “76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ” บริเวณถนนเลียบชายหาด
พัทยา ในวันนั้นบรรดาบุคลากรและลูกๆ ของคุณพ่อเรย์ ได้ไป
ร่วมงาน โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระ
มหาไถ่พัทยา  ได้รับเชิญน�ำประชาชนร้องเพลง “ในหลวงของ
แผ่นดิน” เด็กๆ ร้องได้ซึ้งใจและไพเราะมาก ถือเป็นเกียรติและ
น�ำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราทุกคน

ประจ� ำเดือน ธันวาคม

อาคารโชติพิทยเมธา

อาคารโชติพิทยเมธาเป็นอาคารที่ได้รับพระราชทาน
ชือ่ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
พัทยา  อาคารหลังนีส้ ร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นหอพัก
ส�ำหรับนักเรียนตาบอดหญิง และเพือ่ เป็นอาคารห้องสมุดเสียง
รวมทั้งเป็นห้องสมุดอักษรเบรลล์ส�ำหรับนักเรียนตาบอดเพื่อ
การศึกษาและแสวงหาความรู้ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาของคนตาบอด ในภาคตะวันออก หากแต่ ณ เวลา
นี้อาคารดังกล่าวยังมีความต้องการการสนับสนุน ส�ำหรับ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับหอพักหญิง และอุปกรณ์
ส�ำหรับห้องบันทึกเสียงเพื่อผลิตหนังสือเสียงอีกจ�ำนวนมาก
หากท่านประสงค์ทจี่ ะสนับสนุนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในอาคาร
โชติพทิ ยเมธา เชิญติดต่อได้ที่
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ชิด สุขหนู 038-225-963

รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2559

ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็น
ตัวแทนขึ้นรับรางวัล พระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
สื่ อ มวลชนคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทยเป็ นผู ้ ม อบรางวั ล ทั้งนี้
รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา  17.0017.30 น. ทางช่อง NBT
“รายการเคียงบ่าเคียงไหล่” น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยว
กับคนพิการและสิ่งดี ๆ ส�ำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมให้คนพิการมีอาชีพอย่างปกติสุขในสังคมทุกวันนี้เริ่มมีการ
ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่คว้ารางวัล รายการโทรทัศน์
ดีเด่นแห่งปี 2559 จากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยบาทหลวง ดร.พิชาญ

เนื่องด้วยทุกปีในช่วงนี้จะมีโครงการรณรงค์รับบริจาค
ข้าวเพื่อเลี้ยงดูผู้ถูกทอดทิ้ง และข้าวก็เป็นอาหารหลักส�ำหรับคน
ไทย จึงขอโอกาสนี้ที่ทุกคนจะได้รวมใจกันท�ำบุญแผ่เมตตาจิต
ถวายแด่ในหลวงและเป็นการท�ำบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วย
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ก็ก�ำลังให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและ
นักเรียนพิการกว่า  900 คน ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ต้องใช้ข้าวสาร
75,000 กิโลกรัม เป็นเวลากว่า  18 ปีแล้วที่โครงการ “กองทุน
ข้าว” หรือ “SOS Rice” ได้ด�ำเนินการมาและได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา 

ในปีนี้ โครงการ “กองทุนข้าว 2016” จะเริ่มตั้งแต่
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2559 โดยจะตั้ ง จุ ด รั บ บริ จาคตาม
ห้ า งสรรพสิ นค้ า ชั้ นน� ำ ในเมื อ งพั ท ยา  อาทิ เทสโก้ โลตัส,
บิ๊กซี, แม็คโคร, เฟรนชิฟ, ท็อป, วิลล่ามาร์เก็ต, เซ็นทรัล,
ฟู๊ดแลนด์, เซเว่น อีเลฟเว่น, อเมซอน คาเฟ่ รวมไปถึงตลาดนัด
ส�ำคัญต่าง ๆ หากท่านผ่านไปจับจ่ายซื้อของยังสถานที่ดังกล่าว
ท่านสามารถสนับสนุนโครงการ “กองทุนข้าว 2016” ได้ทันที
หรือมาบริจาค ณ ส�ำนักงานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธิ
คุณพ่อเรย์ หรือติดต่อ คุณอัจจิมา ชวลิตธ�ำรง โทร. 081 723 5949

ของขวัญวันคริสต์มาสและปีใหม่

3824

โดยจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วั น คริ ส ต์ ม าส
   หากถามลูก ๆ พวกเราว่า วันที่พวกเขามีความสุขที่สุด และปี ใ หม่ ” ส�ำหรับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในมูลนิธิคุณพ่อ
คือวันไหน เกือบทุกคนจะตอบว่า  วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เรย์ ในเย็นวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 นี้ เวลา 18.00-21.00 น.
ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 145 พ่อจึงขอ

“เพราะอะไร” แน่นอนพวกเขาคิดถึงของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี
การอวยพรกันและกัน และความสนุกสนานเป็นพิเศษ ปีละครั้ง
พ่อเองก็อยากให้เด็กก�ำพร้า  เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการในการดูแลของมูลนิธิฯกว่า 900 คน ได้รับของขวัญ
อย่างที่พวกเขาฝันไว้ หากท่านประสงค์อยากแบ่งปันความสุข
กับเด็ก ๆ และคนพิการในโอกาสพิเศษนี้   พ่ออยากขอของขวัญ
จากท่านส�ำหรับพวกเขาแต่ละคน คนละ 500 บาท เพื่อ...

เรียนเชิญท่านร่วมเป็นแขกพิเศษด้วยครับ  
พ่อหวังว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ มู ล นิ ธิ คุ ณ พ่ อ เรย์ ส ามารถสร้ า งความสุ ข และรอยยิ้ ม ให้

-ใส่ซองเป็นเงินของขวัญให้คนละ 300 บาท
-จั ด อาหารเลี้ ย งโอกาสคริ ส ต์ ม าสและปี ใ หม่ ด ้ ว ย
งบประมาณคนละ 100 บาท
-จัดกิจกรรมรื่นเริงด้วยงบประมาณคนละ 100 บาท
ท่ า นสามารถแสดงเจตจ� ำ นงในจ� ำ นวนเด็ ก ที่ ท ่ า น
ต้อ งการให้ ข องขวั ญ ท่านสามารถติดต่อมาที่ เลขานุ ก าร แก่ เ ด็ ก และคนพิ ก ารกว่ า เก้ า ร้ อ ยชี วิ ต ในเทศกาลอั น พิ เ ศษนี้
โครงการ คุณลัดดา รัตนโสภา โทร. 091 717 9089, 089-160 ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้ท่านประสบสุขสวัสดีตลอดไป

เปิดภาคเรียนใหม่

(091) 717 9089

วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2559
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา  เปิดภาค
เรียนใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยการท�ำพิธี
ต้อนรับศิษย์ใหม่ วันนี้คือจุดเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ของพวกเขา  เพื่อก้าวไปเป็นคนพิการ
ที่มีคุณภาพและด�ำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ในสังคมอย่างภาคภูมิ

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล
ประธานมูลนิธิฯ
2016-12

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี
รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดา เดนิส เจอเวย์
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