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          พระสังฆราชมารี โยเซฟ เรอเน แปร์รอส เกิดวนัท่ี 12 มีนาคม ค .ศ.1870 ท่ีเมืองกือเวนไฮม แขวงโฮต๊อลัซาส 
ประเทศฝร่ังเศส ท่านเร่ิมเรียนชั้นประถมอยูท่ี่โรงเรียนในหมู่บา้น และเรียนชั้นมธัยมอยูท่ี่โรงเรียนราษฎร์ ณ เมือง
ลาชาแปลลซู์รูฌมงต ์ในดินแดนแบลฟอร์ต ปี ค .ศ.1882-1887 ท่านจบชั้นอุดมศึกษาโดยไดป้ริญญาตรีอกัษร
ศาสตร์  ท่ีเบอซงัซอง 
          เขา้บา้นเณรคณะมิสซงัต่างประเทศวนัท่ี 14 กนัยายน ค .ศ.1887 หลงัจากนั้นหน่ึงปีผา่นไปวนัท่ี 22 กนัยายน 
ค.ศ.1888 ท่านไดรั้บศีลโกนและวนัท่ี 21 กนัยายน ค .ศ.1889 ท่าไดรั้บศีลนอ้ยขั้นอ่ืนๆ ท่านเข้ ารับราชการทหารอยู่
หน่ึงปีท่ีแบลฟอร์ต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค .ศ.1891 ถึงเดือนกนัยายน ค .ศ.1892 และก็กลบัเขา้บา้นเณรอีกท่าน
ไดรั้บศีลรองอนุสงฆ ์วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1893 เป็นอนุสงฆ ์วนัท่ี 2 กรกฎาคม ค .ศ.1893 และบวชเป็นพระสงฆ์
วนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ.1893 ท่านไดรั้บมอบหมายใหม้ามิสซงักรุงสยาม 
         ท่านออกจากท่าเรือมารเซย พร้อมกบัมิสชนันารีบวชใหม่ 6 คน โดยเรือ “ซงัราเลียง” ในวนัท่ี 24 ธนัวาคม ค.ศ.
1893  และมาถึงกรุงเทพฯ วนัท่ี 25 มกราคม ค.ศ.1894 พระสังฆราชเวยซ่ึ์งเป็นประมุขมิสซงักรุงเทพฯ อยูน่ั้น ใหท้่าน
เรียนภาษาสยาม แลว้ในปี ค .ศ.1895ท่านก็ไปอยูก่บัคุณพอ่กีย ู ท่ีวดันครชยัศรี ในฐานะปลดั  ท่ีวดัน้ี ในขณะท่ีท่าน
ท างานอภิบาล ท่านก็เรียนภาษาสยามต่อไปอีก และยงัเร่ิมเรียนภาษาจีนดว้ย  ในฐานะปลดัอยูท่ี่วดันครชยัศรี ท่านยงั
ตอ้งดูแลวดัท่าจีนดว้ย เดือนกุมภาพนัธ์ ค .ศ.1896ท่านไดรั้บแต่งตั้งเป็นอาจารยอ์ยูท่ี่บา้นเณรบางชา้ง  ท่ีซ่ึงคุณพอ่แบร์
นตั  เป็นอธิการอยู ่เม่ือคุณพอ่แบร์นตั ถูกเรียกตวัไปเป็นอาจารยท่ี์กรุงโรมในปี ค .ศ.1901 คุณพอ่มาตราตก์็มารับ
ต าแหน่งแทนสมยันั้น เป็นสมยัก่อสร้างอาคารใหญ่โตต่างๆ ท่ีบา้นเณร อาคารหลงักลาง และวดัน้ อยสร้างเสร็จในปี 
ค.ศ.1906 
        หลงัจากอยูท่ี่บา้นเณรเป็นเวลานาน ถึง 10 ปี  พระสังฆราชเวยก์็ส่งท่านไปดูแลกลุ่มคริสตงัท่ีหวัไผ ่ท่านอยูห่วั
ไผเ่พียงแค่ 3 ปี  ในปี ค .ศ.1909 ท่านถูกเรียกตวักลบัไปท่ีบา้นเณร เพื่อท าหนา้ท่ีแทนอธิการ คือ คุณพอ่มาตราต์   ซ่ึง
ลม้ป่วยลงและตอ้งกลบัไปประเทศฝร่ังเศส พระสังฆราชเวยถึ์งแก่มรณภาพลง ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1909 



        ดงันั้นท่านแปร์รอส จึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นประมุขมิสซงั และเป็นพระสังฆราชเกียรตินามแห่งโซอารา เดือน
กนัยายน ค .ศ.1909 ท่านไดรั้บการอภิเษกเป็นพระสังฆราชท่ีกรุงเทพฯ ในวดัแม่พระลูกประค า วนัท่ี 30 
มกราคม  ค.ศ.1910 โดยพระสังฆราชบาริยอง พระสังฆราชแห่งมะละกา ร่วมดว้ย พร ะสังฆราชบูชืต ์ประมุขมิสซงั
เขมรและคุณพอ่ด็อนต์ รองประมุขมิสซงัและรักษาการต าแหน่งอธิการมิสซงักรุงสยาม 
        พระสังฆราชแปร์รอสถูกเกณฑท์ าสงคราม  และถูกเรียกตวักลบัฝร่ังเศสตอนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ในปี ค .ศ. 
1914 ท่านท าหนา้ท่ีจิตตาธิการประจ ากองทหารท่ีแบลฟอร์ต และพน้เกณฑไ์ดใ้นปี ค .ศ.1915 ท่านกลบัมายงัมิสซงั
ของท่านในวนัท่ี 16 ตุลาคม ค .ศ.1915 ตั้งแต่ปี ค .ศ.1910 ถึง ปี ค .ศ. 1935 ท่านโปรดศีลบวชใหพ้ระสงฆพ์ื้นเมือง 36
องค ์ซ่ึงองคห์น่ึงเป็นพระสงฆข์องมิสซงัลาว ท่านตอ้นรับบรรดาภคินีคณะอุร์สุลิน ในปี ค .ศ.1924และบรรดาภคินี
คณะคาร์แมล ในปี ค.ศ. 1925 
        ในปี ค .ศ. 1924 ท่านยกเลิกอ านาจปกครองภคินีคณะรักไมก้างเขน จากเจา้อาวาสวดัสามเสน คุณพอ่ 
ด็อนต์ จดัตั้งภคินีคณะน้ีท่ีอารามเซน์ฟรังซิส ซาเวยีร์ สามเสน พระสังฆราชท่านก็ยกฐานะคณะรักไมก้างเขนข้ึนเป็น
คณะในระดบัสังฆมณฑล ท่ีอารามพระหฤทยั  ท่านจดัการใหค้ณะไดมี้จิตตาธิการองคแ์รก ไม่ข้ึนกบัเจา้อาวาส   ใหมี้
อธิการองคแ์รก และมีกฎวนิยัท่ีท่านจดัพิมพ์  ในปี ค .ศ.1930 ท่านยกฐานะภาคตะวนัตกเฉียงใตท้ั้งหมดของเทียบสังฆ
มณฑลอนักวา้งใหญ่ของท่านใหอ้ยูใ่นความดูแลของบรรดาพระสงฆค์ณะซาเลเซียนและท าการอภิเษกคุณพอ่ปาซ็อต
ตี พระสงฆค์ณะซาเลเซียนเป็นพระสังฆราช ในปี ค.ศ.1941 ท่ีกรุงเทพฯ 
เดือนมกราคม ค .ศ.1935 ท่านจดัการอพยพพวกเณรออกจากบา้นเณรบางชา้งท่ียกใหค้ณะซาเลเซียนไปแลว้  และเปิด
บา้นเณรใหม่ซ่ึงเพิ่งสร้างเสร็จท่ีศรีราชา ปี ค .ศ.1944 ท่านช่ืนชมยนิดีท่ีไดท้  าการอภิเษกพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิด
สวา่ง จากคณะพระสงฆพ์ื้นเมือง และก็ยนิดีมอบภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องเทียบสังฆมณฑลของท่าน ใหอ้ยูใ่นความ
ดูแลปกครองของพระสังฆราชยาโกเบ แจง  เกิดสวา่ง 
       เน่ืองจากท่านรู้สึกเหน่ือยมาก จึงขอใหท้างกรุงโรมแต่งตั้งพระสังฆราชผูช่้วยองคห์น่ึง พร้อมทั้งมีสิทธ์ิสืบ
ต าแหน่งต่อในอนาคตดว้ย และท่ีสุด ปี ค .ศ. 1947 ท่านยืน่เร่ืองขอลาออกจากต าแหน่งประมุขมิสซงั  และไดรั้บมอบ
เกียรติยศเป็น “ผูช่้วยประจ าส านกัพระสันตะปาปา (Assistant su Trone Pontifical) ท่านไปพกัผอ่นท่ีเชียงใหม่ทาง
ภาคเหนือของมิสซงัท่านลงมาธุระท่ีกรุงเทพฯบางคร้ังบางคราวนอกนั้นท่านก็อยูท่ี่เชียงใหม่จนกระทัง่โรคภยัไขเ้จบ็
ท าใหท้่านตอ้งมาเขา้โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ท่ีซ่ึงท่านถึงแก่มรณภาพลง วนัท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ.1952   
        ศพของท่านถูกฝังไวท่ี้อุโมงคข์องอาสนวหิารอสัสัมชญั วนัท่ี 29 พฤศจิกายน ค .ศ.1952 ต่อหนา้บรรดา
พระสงฆน์กับวชชายหญิงและสัตบุรุษจ านวนมากมายมหาศาล. 
 



 
 


