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ประวัติความเป็ นมาของศูนย์ เมตตารัก

ผมได้มาทางานด้านศาสนากับพี่น้องกลุ่มชาติพนั ธ์ ต้ งั แต่ปีพ.ศ. 2546 ในเขตหมู่บา้ นแม่
แอบ อาเภอเชียงแสน ณ เวลานั้น ผมได้พบว่า มีเด็กอยูจ่ านวนหนึ่ง ที่อยูใ่ นสภาพครอบครัวมีปัญหา
บางคนพ่อแม่เสี ยชีวติ และญาติพี่นอ้ งไม่สามารถดูแลได้ บางคนผูป้ กครองติดคุก ขายยาเสพติด บาง
ครอบครัวยากจนมาก ทาให้เด็ก ๆ เหล่านี้ ขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กบางคนไม่ได้มีโอกาสเรี ยน
เลย เพราะอพยพตามพ่อแม่มาจากพม่าบ้าง ลาวบ้าง
ผมจึงได้รับเด็กเหล่านี้ มาพักอาศัยอยูใ่ นความดูแลของผม ณ ที่ที่ผมทางานอยู่ เวลานั้น ซึ่ งง
ต่อมาผมเรี ยกศูนย์น้ ี วา่ ศู นย์ เมตตารัก เพื่อให้บรรดาเด็ก ๆ เหล่านี้ ได้มีโอกาสเรี ยนหนังสื อมากขึ้น
บางคนผมก็ได้ส่งให้ไปเรี ยนต่อตามโรงเรี ยน ตางศูนย์ฯ ต่าง ๆ ที่ ยินดี ให้ความอนุ เคราะห์เด็ก ๆ
เหล่านี้ ในด้านการศึกษา ปั จจุบนั เนื่ องจากผมได้ยา้ ยมาทางานด้านศาสนาที่อาเภอเชี ยงของนี้ ผมจึง
ย้ายที่ต้ งั ของศูนย์เมตตารักนี้ จากอาเภอเชียงแสน มาอยูท่ ี่อาเภอเชียงของนี้
ผู้รับผิดชอบ
ทีอ่ ยู่

บาทหลวง วิบูรณ์ ลิขิตธรรม พระสงฆ์ธรรมทูตไทย (TMS) โทร 081-8833-974
E-mail:peterpao.tms@hotmail.com Line:peterpao
วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ (ศูนย์เมตตารัก) เลขที่ 514 ม.10 บ้านโจโก้
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ชื่ อ เครื่ องหมาย และ สานักงาน
ข้อ 1. ศูนย์น้ ีมีชื่อว่า ศูนย์เมตตารัก มีตวั ย่อว่า มตร เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า
MISERICORDIA CENTER มีตวั ย่อว่า MCC
ข้อ 2. เครื่ อ งหมายของศู น ย์เ มตตารั ก มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป มื อ เด็ ก จับ มื อ ผู ้ใ หญ่ ที่ มี ร อยเลื อ ด มี
ตัวหนังสื อเขียนว่า ศูนย์เมตตารัก และ MISERICORDIA CENTER อยูด่ า้ นล่าง
มีความหมายว่า ความรักที่มีความผูกพันต่อกัน จะทาให้ชีวติ ของเรามีคุณค่ามากขึ้น และ
พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน แม้วา่ จะต้องพบกับความเจ็บปวดก็ตาม
ข้อ 3 รู ปของเครื่ องหมาย

11
1

2

ข้อ 4. สานักงานของศูนย์เมตตารัก ณ เวลานี้ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๕๑๔ หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านโจโก้
ตาบล เวียง อาเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณี ย ์ ๕๗๑๔๐
วัตถุประสงค์
1.
ส่ งเสริ มด้านการศึกษา ให้การอบรมด้านศีลธรรม และจริ ยธรรม แก่เด็ก และเยาวชน ที่ขาด
โอกาสทางการศึกษา
2.
ส่ งเสริ ม และสนับสนุน ช่วยเหลือ คุม้ ครอง เด็กกาพร้า เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกที่ถูก
ทอดทิ้ง
3.
ส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของชุมชน ท่ามกลางความหลากหลาย ทางชาติพนั ธ์
วัฒนธรรมและความเชื่อ
4.
ดาเนินการโดยไม่แสดงหาผลประโยชน์ แต่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรื อร่ วมมือกับองค์การ
การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5.
ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ท าให้พ วกเขา มี ค วามมุ่ ง มัน่ ในการศึ ก ษาอย่า งเต็ม ที่ สุ ดความสามารถ จนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง และ ครอบครัวของตนในอนาคตได้
2. ทาให้พวกเขาได้ซึมซับจิตตารมณ์ของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งพวกเขาอาจจะกลายเป็ นคนที่
ดี ในสังคมของตนต่อไป ในการช่ วยเหลื อสังคม ช่ วยเหลื อเด็ก ๆ ที่ดอ้ ยโอกาส ที่อยู่
รอบข้างเขา
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุน จากญาติพี่นอ้ ง เพื่อน ๆ และคนรู ้จกั ที่มีใจบุญ ทั้งในบริ เวณพื้นที่
และนอกพื้นที่ ที่ร่วมใจกันทาบุญให้ตลอดมา

(ลงนาม).............................................................
(นายวิบูรณ์ ลิขิตธรรม)
อธิการศู นย์ เมตตารัก

