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พระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
Bishop Giacomo Luigi Cheng
(พระสังฆราชไทยองค์แรก)
ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ปี ค.ศ. 1945-1952
เกิดวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.1881 ที่ตาบลตีนเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับศีลล้างบาปที่วดั
เซนต์ปอล แปดริ้ ว

การศึกษา
ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรี ยนประจาเซนต์ปอล
ปี ค.ศ.1891 เข้าศึกษาในสามเณราลัยพระหฤทัย บางนกแขวก สมุทรสงคราม
ปี ค.ศ.1899 สาเร็ จการศึกษาเบื้องต้นตามหลักการของสามเณราลัย จึงผ่านการทดลอง (โปรบาซีโอ) เป็ นครู
เณรประจาสามเณราลัย ระหว่างนั้นท่านเป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงในการช่วยกันสร้างตึกใหม่ของสามเณรลัย
ปี ค.ศ.1903 ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา เตรี ยมตัวเป็ นพระสงฆ์ต่อไป
ได้รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.1910 ที่ สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
พร้อมกับเพื่อนอีก 8 องค์ คือ คุณพ่อบอนิฟาซ (ยวง) โกศล รู จีรัตน์, คุณพ่อมาร์ แซล จงสวัสดิ์ อารี อร่ าม, คุณพ่อทิมอ
เทว นพ โชติพงษ์, คุณพ่ออันตน ตาน โชติผล, คุณพ่อโทมา แซน, คุณพ่อเรมุนโด รัตน์ วงษ์ชีวี , คุณพ่อปาสกัลป์
ฟิ ลิป, คุณพ่ออเล็กซิ ส กิม โดย พระสังฆราช มารี โยเซฟ แปร์รอส ประมุขมิสซังกรุ งเทพฯ เป็ นผูบ้ วชให้

เริ่ มชีวติ การทางาน
ปี ค.ศ. 1910 เป็ นอาจารย์สามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
ปี ค.ศ. 1911-1912 เป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี และวัดนักบุญยอแซฟ พนัส
นิคม ชลบุรี
ปี ค.ศ. 1912-1914 อาจารย์ประจาสามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
ปี ค.ศ. 1914-1915 เป็ นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา, วัดพระนามพระเยซู บ้านแป้ ง สิ งห์บุรี และดูแล
วัดนักบุญอันนาปากน้ าโพ นครสวรรค์
ปี ค.ศ. 1914-1924 อาจารย์ประจาสามเณราลัยพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม
ปี ค.ศ. 1925-1929 เป็ นเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลงราชบุรี
ปี ค.ศ. 1929-1940 เป็ นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี ระหว่างนั้นได้จดั เตรี ยมสถานที่
สาหรับสร้างสามเณราลัยอีกแห่งหนึ่งที่ศรี ราชา
ปี ค.ศ. 1940-1941 เป็ นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู ้ส กุฎีจีน และในเวลาเดียวกันรับหน้าที่เป็ นผูอ้ บรมภคินี ที่
อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
ปี ค.ศ. 1942-1944 เป็ นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี
วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1944 ได้รับตราตั้งเป็ นพระสังฆราชแห่งบาร์ คูโซ และประมุขแห่งเทียบสังฆมณฑล
จันทบุรี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ได้รับอภิเษกเป็ นพระสังฆราชจาก พระสังฆราช มารี โยเซฟ แปร์รอส อดีต
ประมุขแห่งเทียบสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
ระหว่างที่ดารงตาแหน่งเป็ นประมุขแห่งเทียบสังฆมณฑลจันทบุรีน้ นั พระสังฆราช ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง
ได้ดาเนินชีวติ อย่างเรี ยบๆ ไม่ผดิ แปลกไปจากเมื่อยังเป็ นพระสงฆ์อยู่ ท่านเป็ นผูม้ ีใจโอบอ้อมอารี ย ์ พยายามบาเพ็ญ
ตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นมากที่สุด ท่านพยายามบาเพ็ญกรณี ยกิจของท่านอย่างไม่ยอ่ ท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆ เลย
จนกระทัง่ วันสุ ดท้ายแห่งชีวติ

ผลงาน
ท่านได้จดั การย้ายนวกสถานของภคิณีแห่งเทียบสังฆมณฑลจากจันทบุรีไปแปดริ้ ว
ปี ค.ศ. 1951 ท่านได้จดั สร้างอารามภคิณีใหม่ที่จนั ทบุรี และให้ชื่อว่า “อารามฟาติมา”
ปี ค.ศ. 1952 ท่านได้ต้ งั อารามคาร์ แมลขึ้นที่จนั ทบุรี
ท่านอาพาธและต้องรักษาตัวอยูเ่ สมอ เมื่ออาพาธหนัก ท่านมาพักที่วดั เซนต์ปอล แปดริ้ ว แต่อาการก็ทรุ ดลง
เสมอ จึงกลับไปที่หวั ไผ่ และในที่สุดก็ลาโลกไปรับบาเหน็จรางวัลจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เมษายน
ค.ศ. 1952 เวลา 7.30 น. รวมอายุได้ 71 ปี และดารงตาแหน่งเป็ นพระสังฆราชได้ 7 ปี
ศพของท่านแต่งเครื่ องทรงพระสังฆราชเต็มยศ สวมเสื้ อทามิสซาสี ม่วง ตั้งไว้ในห้องของท่านที่วดั หัวไผ่ ทั้ง
วันมีสัตบุรุษมาแสดงความเคารพ จนกระทัง่ เย็นวันอังคารจึงเชิญศพลงในวัด มีคริ สตังค์จากวัดต่างๆ มาเยีย่ มศพและ
สวดภาวนาตลอดเวลา

พิธีปลงศพ
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน ค .ศ.1952 เวลา 8.00 น. ที่วดั นักบุญฟิ ลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี พิธีปลงศพ
พระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ได้ทาอย่างมโหฬารสมเกียรติทุกประการ มีพระสงฆ์ 42 องค์ ลงจากบ้านพักเดิน
เป็ นขบวนเข้าวัดพร้อมกับพระสังฆราชทั้งสององค์ คือ พระสังฆราช เปโตร คาเร็ ตโต เป็ นผูเ้ ชิญศพเข้าวัด แล้ว
พระสังฆราช หลุยส์ เคลเมนต์ โช แรง ถวายมหาบูชามิสซาหน้าศพอย่างมโหฬาร ยูเวนีสแห่งคณะเจษฎาจารย์เซนต์
คาเบรี ยลเป็ นผูข้ บั ร้องระหว่างมิสซา ในวัดเต็มไปด้วยสัตบุรุษจากวัดอื่นๆ ที่มาในงานนี้ ส่ วนสัตบุรุษวัดหัวไผ่ยนิ ดี
ฟังมิสซาอยูน่ อกวัด

