เขียนโดย หอจดหมายเหตุ

คุณพ่ อ แปรู ดง
คุณพ่อ แปรู ดง เกิดในเดือนตุลาคม ค .ศ. 1878 ที่แขวงลัวร์ สังฆมณฑลลีออง เมื่ออยูบ่ า้ นเณรเล็ก คุณพ่อ
เรี ยนเก่งมาก ต่อมา เข้าศึกษาต่อในบ้านเณรใหญ่ของสังฆมณฑลลีออง เป็ นเวลา 2 ปี แล้วจึงรับราชการทหารเป็ น
เวลา 1 ปี
ปี ค .ศ. 1901 คุณพ่อเข้าศึกษาในสามเณราลัยใหญ่ ของคณะมิสซังต่างประเทศที่เมืองเบียเรอ คุณพ่อได้
ศึกษาในสามเณราลัยของคณะนี้เป็ นเวลา 1 ปี แล้วเรี ยนเพิ่มเติมอีก 2 ปี ที่กรุ งปารี ส
ปี ค .ศ. 1904 คุณพ่อได้รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ ผูใ้ หญ่กาหนดให้คุณพ่อไปทางานแพร่ ธรรมในมิสซังลาว
ถึงมิสซังแล้ว ได้รับหน้าที่ให้ไปอยูท่ ี่โคราช ในฐานะพ่อปลัดของคุณพ่อแอกส์กอฟอง โคราชเป็ นเมืองใหญ่ เป็ นชุม
ทางระหว่างกรุ งเทพฯ กับจังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี
ปี ค .ศ. 1910 คุณพ่อแปรู ดง ย้ายมาทางานในสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ภายใต้การปกครองของพระสังฆราช
แปร์รอส ผูป้ กครองสังฆมณฑลสยามได้ 1 ปี แล้ว คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็ นอาจารย์บา้ นเณรเล็กบางช้าง
ปี ค.ศ. 1911 คุณพ่อการต็อง ซึ่ งขณะนั้น ปกครองวัดนักบุญอันนา ปากน้ าโพ ได้รับแต่งตั้งเป็ นเหรัญญิกของ
มิสซัง พระสังฆราชแปร์ รอสจึงแต่งตั้งคุณพ่อแปรู ดง ให้เป็ นเจ้าอาวาสที่วดั ปากน้ าโพ แทนคุณพ่อการต็อง วัดนี้มี
คริ สตังไม่นานนัก
ปี ค .ศ. 1914 สงครามโลกก็เกิดขึ้นในยุโรป พระสังฆราชแปร์ รอส และมิสชัน นารี อีกหลายองค์ ซึ่งใน
จานวนนี้มี คุณพ่อแปรู ดง รวมอยูด่ ว้ ย ถูกเกณฑ์เป็ นทหารต้องกลับฝรั่งเศส คุณพ่อแปรู ดง เคยเป็ นบุรุษพยาบาลที่
เมืองมุแลงมาแล้ว เป็ นพระสงฆ์ประจากองทัพที่แวร์ เดิงและที่สุดเป็ นล่ามภาษาจีน
ปี ค.ศ. 1919 สงครามโลกครั้งแรกสิ้ นสุ ดลง คุณพ่อเดิ นทางมากรุ งเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นเจ้าอาวาสวัด
นักบุญยาก๊อบ ฟิ ลิป หัวไผ่ การปกครองหมู่บา้ นวัดนี้มีปัญหายุง่ ยากมากพอสมควร เนื่องจากวัดนี้มีที่นาจานวนมาก
ปี ค.ศ. 1922 คุณพ่อย้ายไปวัดเพลง แทนคุณพ่อฟูยาต์ ในเวลาต่อมาปี ค .ศ. 1924 คุณพ่อรู ้สึกเหน็ดเหนื่อย
มาก จึงรับแต่งตั้งเป็ นจิตตาธิ การภคินีคณะรั กไม้กางเขนที่สามเสน แล้วที่คลอง เตย ในเมื่อภคินีคณะนี้ยา้ ยไปอยูท่ ี่นนั่
เมื่อคุณพ่อกอลมเบต์ คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหาร และผูต้ ้ งั โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เซนต์หลุยส์ คุณพ่อแปรู ดง จึงได้รับตาแห น่งเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญในปี ค .ศ. 1934 คุณพ่อประจาอยูท่ ี่นี่
จนถึงวาระสุ ดท้ายของชีวติ ปี ค.ศ. 1934 คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็ นรองประมุขมิสซังสยามและอุปสังฆราชด้วย
ในฐานะที่เป็ นเจ้าอาวาสอาสนวิหาร คุณพ่อแปรู ดง นอกจากทางานด้านอภิบาลสัตบุรุษ เช่น สอนคาสอนเด็ก
อธิ บายคาสอนแก่ผใู ้ หญ่ เทศน์ในวันอาทิตย์แล้ว คุณพ่อยังไปเยีย่ มครอบครัวที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณวัด ฯลฯ นอกนั้น คุณ
พ่อยังเอาใจใส่ ดา้ นวัตถุ คือ คุณพ่อได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ เป็ นอาคาร 3 ชั้น โรงเรี ยนประจาวัด ปรับปรุ งบ้านพัก
ของภคินีรักไม้กางเขน ซึ่ งดูแลวัดอยู่ คุณพ่อจัดการให้โรงเรี ยนดาเนินไปด้วยดี คุณพ่อคิดถึงงานแพร่ ธรรมต่อคนต่าง
ศาสนาด้วย จึงจัดสร้างโรงเรี ยนขึ้นที่ตรอกจันทน์ เป็ นโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนหญิง มอบให้คณะอุร์สุลินดูแล แล้ว
จึงจัดสร้างโรงเรี ยนชาย โดยให้คุณพ่อบากอง ซึ่ งเป็ นพ่อปลัด ช่วยคุมการก่อสร้างโรงเรี ยนจนเสร็ จ คุณพ่อแปรู ดงไม่
ลืมว่า กลุ่มคริ สตชนเกิดขึ้นมิใช่เฉพาะบริ เวณโรงเรี ยนเท่านั้น แต่มีรอบวัดด้วย ดังนั้น ในบริ เวณโรงเรี ยน คุณพ่อจึง
สร้างวัดใหญ่ ชื่อวัดนักบุญยอแซฟ ซึ่ งเมื่อคุณพ่อแปรู ดงสิ้ นใจนั้น วัดนี้ยงั สร้างไม่เสร็ จ เพราะคุณพ่อยึดหลักว่า ทา
เท่าที่มีเงินในตูเ้ ซฟ แต่ในไม่ชา้ การสร้างวัดนี้ก็สาเร็ จ เพราะว่าการก่อสร้างได้ดาเนินงานไปมากแล้ว
เมื่อคุณพ่ออายุมากขึ้น เดินเหิ นก็ไม่ค่อยสะดวก คุณพ่อคิดว่าคงไม่สามารถครองวัดที่มีสมาชิกจานวนมาก
เช่นนี้ได้โดยไม่เกิดความเสี ยหาย คุณพ่อจึงขอลาจากหน้าที่เจ้าอาวาสอา สนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อปี ค .ศ. 1960 คุณพ่อ
วิลเลี่ยม ตัน ซึ่ งเป็ นพ่อปลัด ก็ได้เป็ นคุณพ่อเจ้าอาวาสแทน ต่อมาไม่ชา้ คุณพ่อแปรู ดง ขอลาออกจากหน้าที่รอง
ประมุขและอุปสังฆราช มีคุณพ่อเมอ นิเอร์รับหน้าที่แทน
คุณพ่อแปรู ดงเข้ารักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พออา การดีข้ ึน ก็ออกจากโรงพยาบาล แล้วกลับเข้า
ไปใหม่ คุณพ่อเมอนิเอร์ โปรดศีลเจิมสุ ดท้ายแก่คุณพ่อ คุณพ่อมรณภาพในวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1961

