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(แปลจากภาษาอังกฤษ All About Junipero Serra)   

 คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา เกิดเม่ือ 24 พฤศจิกายน 1713 (November 24, 1713 – August 28, 1784)  ใน

เมืองเปตรา บนเกาะ มาจอรกา (Mallorca island) ชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศสเปน (Spain) ทานเปน

นักบวชคณะฟรังซิสกัน แหงศตวรรษที่ 18  ดวยความมุงม่ันในพันธกิจของธรรมทูตของทาน สงผลใหมีการ

กอตั้งชุมชนคริสตชนถึง 21 แหง (ตั้งระหวางมีชีวิต 9 แหง และ อีก12 แหงเปนผลจากจิตตารมณของทาน) 

ระหวางป 1769 – 1782  ไดรับการยกยองใหทานเปนผูกอต้ังมลรัฐคาลิฟอรเนีย ต้ังแตเมือง ซานดิอาโก ไปจนถึง

ซานฟรานซิสโก ซานบาบารา และซางตา คลารา ทานไดรับขนานนามวาเปน “อัครสาวกแหงแคลิฟอรรเนีย” 

 งานธรรมทูต และการต้ังชุมชนคริสตชนของทานแสดงใหเห็นถึงความรักท่ีทานนักบุญฯมีตอองคพระ

คริสตเจา  ก็เพียงพอแลวที่จะแตงตั้งทานเปนนักบุญ  จากพระราชดํารัสของ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา 

จอหน ปอลท่ี 2 วา “บนความสับสนวุนวายในโลกธุรกิจของชาวโลก  พระเจาทรงทําใหมีผูนําทั้งชายและหญิง 

ใหมาเปนผูนําทางความเช่ือ เพื่อใหสังคมและพระศาสนจักร สูความรุงโรจนแหงอนาคต เราควรช่ืนชมยินดีท้ัง

เร่ืองท่ีทานเปนผูศักด์ิสิทธ์ิและวีรบุรุษของพระคริสตเจา ซึ่งพระเปนเจาไดทรงทําใหทานเปนอัครสาวกแหง

แคลิฟอรเนีย  

 

 ฮูนิเปโร เซอรรา เปนนักเรียนท่ีฉลาดมาก เร่ิมชีวิตพระสงฆดวยการเปนอาจารยสอนปรัชญาใน 

มหาวิทยาลัย ลูเลียน ณ ปามาส  มาจอรกา สเปน เปนเวลา 11 ป 

 บทเทศนของทานมักจะใชบทเพลงสดุดีที่ 33 มาเปนบทสงทายบอยคร้ัง กลาวถึงการสรรเสริญพระ

ญาณเอ้ืออาทร ดวยคําพูดท่ีวา “ สําหรับผูช่ืนชมในความหฤหรรษยินดีใดๆของโลก จะรูสึกทันท่ีวามันไรคา  

หากพวกเขาไดสัมผัสความรักเมตตาของพระเปนเจาเพียงแคคร้ังเดียว” 

 ป ค.ศ. 1749 เม่ือทานอายุ 36 ป ทานไดรับกระแสเรียกให เปนธรรมทูตพรอมเพื่อนพี่นองในคณะและ 

บราเดอรเปาโล ทานเดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกและเร่ิมงานธรรมทูตท่ีเม็กซิโก และประกาศพระวรสาร

ท่ีเปนดินดนแคลิฟอรเนียในปจจุบัน ทานไดจากบานเกิดเมืองมาจอรกา ดวยการเขียนลาและขอใหครอบครัว



ของทานดําเนินชีวิตศักด์ิสิทธ์ิ ทานไดเขียนวา “ ขาพเจาขอใหทานหม่ันไปรับศีลอภัยบาป และรับศีลมหาสนิท

บอยๆ เม่ือจะเดินรูป 14 ภาค ใหตั้งใจ และพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเปนคริสตชนที่ดี”  

 ป ค.ศ. 1767 คุณพอเซอรรา ไดรับแตงต้ังใหประกาศพระวรสารในดินแดนใหม ทานเดินทางถึง ซานดิ

อาโกในป 1967 โดยใหสิทธิกลับไปเย่ียมคณะที่กรุงเม็กซิโกไดคร้ังเดียว และจะไมไดกลับมาอีก 

 คุณพอเซอรรา ใหความสําคัญกับชาวพ้ืนเมืองอยางท่ีสุดและหลายคร้ังทานไดตอสูเพื่อปกปองสิทธิของ

คนพ้ืนเมือง  ทานมีความศรัทราตอแมพระแหง กัวดาลูเป และมอบถวายงานท้ังสิ้นในความดูแลของพระนาง 

 ตลอด 14 ป (ค.ศ. 1770-1784) แหงงานธรรมทูตของทาน  มีความจริงขอหน่ึงท่ีพิสูจนวา ทานอุทิศตน

เพื่อการประกาศพระคริสตเจา  คือ ทานไดทําใหชนเผาอินเดียนแดงเช่ือในพระคริสตเจาและโปรดศีลลางบาป

ใหเขาเปนจํานวนมาก  

 คุณพอเซอรราถูกจดจําในความเปนสงฆผูศักด์ิสิทธ์ิ นอกเหนือจากการเปนโรคหอบหืด และบาดแผล

เร้ือรังท่ีขา  คุณพอเซอรราไดเดินทางดวยเทาของทานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ในการกอตั้งมิสซังตางๆทานจะสรางวัด

ท่ีสะทอนถึงความงดงามและมีจินตนาการ  ทานยังไดรับการจดจําในความเสียสละตนของทาน  สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด

คือความเช่ือของทานอยางแทจริงในพระเปนเจา  ซึ่งประจักษแจงในความเพียรพยายาม และเร่ืองราวท่ีเปนท่ีนา

จดจําของทาน 

 คุณพอเซอรราถึงแกมรณกรรมในวันท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ.1784  เม่ืออายุ 71 ป ณ มิสซัง ซานคาลอส โบร

โรเมโอ 

 

 

กระบวนการต้ัง ฮูนิเปโร เซอรรา เปนนักบุญ 

ค.ศ. 1784 – มรณกรรม ของ ฮูนิเปโร เซอรรา 

   การสิ้นชีวิตของคุณพอเซอรรา กอใหเกิดความเศราเสียใจอยางมากตอบรรดาพ่ีนองรวมคณะฟรังซิสกัน

และตอชนเผาอินเดียนแดง ซึ่งพวกเขาตางก็กลาวกันวา “วันน้ีเองนักบุญของพระเปนเจาผูหน่ึงไดจบชีวิตลง

แลว”  

ค.ศ. 1940 - รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร  



ในป 1937 ไดเร่ิมกระบวนการเพื่อตั้งคุณพอเซอรราเปนนักบุญ มีการแตงตั้งขณะทํางานข้ีน เพ่ือ

สืบสวนและใหพระศาสนาจักรับรูถึง ความศักดสิทธ์ิของคุณพอเซอรรา โดยการเก็บรวบรวมเอกสารและ

บทความ บันทึก บทประพันธตางๆที่เก่ียวกับคุณพอเซอรรา   

ค.ศ. 1950 – เอกสารสงถึงสํานักวาติกัน 

รายของสังฆมณฑล เฟรสโน แคลิฟอรเนีย ระบุวาการสืบสวนไดเสร็จสิ้นลงดวยผลเปนท่ีนาพอใจ และ

ในข้ันตอนน้ีเอง คุณพอเซอรราจึงไดรับแตงตั้งข้ันแรกวา “เปนผูรับใชของพระเปนเจา” ( Servant Of God )  

ค.ศ. 1985 – ประกาศเปนบุญราศี 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 1985 พระคารดินัลปเอโตร พาลาสซนีิ (Pietro Palazzini) ไดทูลตอสมเด็จพระ

สันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 (Pope John Paul II) เพื่อประกาศสถาปนาคุณพอ ฮูนิเปอโร เซอรรา เปนบุญราศรี 

ค.ศ. 1988- ประกาศเปน “บุญราศี” 

ในวันที ่25 กันยายน 1988 พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ก็ทรงประกอบพิธีสถาปนา คุณพอ ฮูนิเปอ

โร เซอรรา เปนบุญราศีในพิธีกรรม ณ บริเวณจตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร 

 

ค.ศ. 2015 – แตงต้ังเปน “นักบุญ” 

ในวันที่ 23 กันยายน 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกอบพิธีสถาปนาทานเปนนักบุญอยาง

สงางาม ณ วัดแมพระปฏิสนธินิรมล ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  

 

อน่ึง ในป ค.ศ. 1934  เม่ือฆราวาสจํานวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไดรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งกลุมฆราวาสแพร

ธรรมกลุมใหมข้ึน โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมและทนุบํารุงกระแสเรียกการเปนพระสงฆและนักบวชในพระศา

สนจักรคาทอลิก จึงไดนําช่ือ “เซอรรา” มาเปนช่ือคณะของตน และยังไดนําคติพจนของคุณพอเซอรรามาเปนคติ

พจนของคณะดวย นั่นคือ “จงกาวไปขางหนาเสมอ อยาไดถอยกลับ” 

 

 


