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(แปลจากภาษาอังกฤษ All About Junipero Serra)
คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา เกิดเมื่อ 24 พฤศจิกายน 1713 (November 24, 1713 – August 28, 1784) ใน
เมืองเปตรา บนเกาะ มาจอรกา (Mallorca island) ชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศสเปน (Spain) ทานเปน
นักบวชคณะฟรังซิสกัน แหงศตวรรษที่ 18 ดวยความมุงมั่นในพันธกิจของธรรมทูตของทาน สงผลใหมีการ
กอตั้งชุมชนคริสตชนถึง 21 แหง (ตั้งระหวางมีชีวิต 9 แหง และ อีก12 แหงเปนผลจากจิตตารมณของทาน)
ระหวางป 1769 – 1782 ไดรับการยกยองใหทานเปนผูกอตั้งมลรัฐคาลิฟอรเนีย ตั้งแตเมือง ซานดิอาโก ไปจนถึง
ซานฟรานซิสโก ซานบาบารา และซางตา คลารา ทานไดรับขนานนามวาเปน “อัครสาวกแหงแคลิฟอรรเนีย”
งานธรรมทูต และการตั้งชุมชนคริสตชนของทานแสดงใหเห็นถึงความรักที่ทานนักบุญฯมีตอองคพระ
คริสตเจา ก็เพียงพอแลวที่จะแตงตั้งทานเปนนักบุญ จากพระราชดํารัสของ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา
จอหน ปอลที่ 2 วา “บนความสับสนวุนวายในโลกธุรกิจของชาวโลก พระเจาทรงทําใหมีผูนําทั้งชายและหญิง
ใหมาเปนผูนําทางความเชื่อ เพื่อใหสังคมและพระศาสนจักร สูความรุงโรจนแหงอนาคต เราควรชื่นชมยินดีทั้ง
เรื่องทีท่ านเปนผูศักดิ์สิทธิ์และวีรบุรุษของพระคริสตเจา ซึ่งพระเปนเจาไดทรงทําใหทานเปนอัครสาวกแหง
แคลิฟอรเนีย

ฮูนิเปโร เซอรรา เปนนักเรียนที่ฉลาดมาก เริ่มชีวิตพระสงฆดวยการเปนอาจารยสอนปรัชญาใน
มหาวิทยาลัย ลูเลียน ณ ปามาส มาจอรกา สเปน เปนเวลา 11 ป
บทเทศนของทานมักจะใชบทเพลงสดุดีที่ 33 มาเปนบทสงทายบอยครั้ง กลาวถึงการสรรเสริญพระ
ญาณเอื้ออาทร ดวยคําพูดที่วา “ สําหรับผูชื่นชมในความหฤหรรษยินดีใดๆของโลก จะรูสึกทันที่วามันไรคา
หากพวกเขาไดสัมผัสความรักเมตตาของพระเปนเจาเพียงแคครั้งเดียว”
ป ค.ศ. 1749 เมื่อทานอายุ 36 ป ทานไดรับกระแสเรียกให เปนธรรมทูตพรอมเพื่อนพี่นองในคณะและ
บราเดอรเปาโล ทานเดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกและเริ่มงานธรรมทูตที่เม็กซิโก และประกาศพระวรสาร
ที่เปนดินดนแคลิฟอรเนียในปจจุบัน ทานไดจากบานเกิดเมืองมาจอรกา ดวยการเขียนลาและขอใหครอบครัว

ของทานดําเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ทานไดเขียนวา “ ขาพเจาขอใหทานหมั่นไปรับศีลอภัยบาป และรับศีลมหาสนิท
บอยๆ เมื่อจะเดินรูป 14 ภาค ใหตั้งใจ และพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเปนคริสตชนที่ดี”
ป ค.ศ. 1767 คุณพอเซอรรา ไดรับแตงตั้งใหประกาศพระวรสารในดินแดนใหม ทานเดินทางถึง ซานดิ
อาโกในป 1967 โดยใหสิทธิกลับไปเยี่ยมคณะที่กรุงเม็กซิโกไดครั้งเดียว และจะไมไดกลับมาอีก
คุณพอเซอรรา ใหความสําคัญกับชาวพื้นเมืองอยางที่สุดและหลายครั้งทานไดตอสูเพื่อปกปองสิทธิของ
คนพื้นเมือง ทานมีความศรัทราตอแมพระแหง กัวดาลูเป และมอบถวายงานทั้งสิ้นในความดูแลของพระนาง
ตลอด 14 ป (ค.ศ. 1770-1784) แหงงานธรรมทูตของทาน มีความจริงขอหนึ่งที่พิสูจนวา ทานอุทิศตน
เพื่อการประกาศพระคริสตเจา คือ ทานไดทําใหชนเผาอินเดียนแดงเชื่อในพระคริสตเจาและโปรดศีลลางบาป
ใหเขาเปนจํานวนมาก
คุณพอเซอรราถูกจดจําในความเปนสงฆผูศักดิ์สิทธิ์ นอกเหนือจากการเปนโรคหอบหืด และบาดแผล
เรื้อรังที่ขา คุณพอเซอรราไดเดินทางดวยเทาของทานทุกครั้งที่มีโอกาส ในการกอตั้งมิสซังตางๆทานจะสรางวัด
ที่สะทอนถึงความงดงามและมีจินตนาการ ทานยังไดรับการจดจําในความเสียสละตนของทาน สิ่งที่สําคัญที่สุด
คือความเชื่อของทานอยางแทจริงในพระเปนเจา ซึ่งประจักษแจงในความเพียรพยายาม และเรื่องราวที่เปนทีน่ า
จดจําของทาน
คุณพอเซอรราถึงแกมรณกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.1784 เมื่ออายุ 71 ป ณ มิสซัง ซานคาลอส โบร
โรเมโอ

กระบวนการตั้ง ฮูนิเปโร เซอรรา เปนนักบุญ
ค.ศ. 1784 – มรณกรรม ของ ฮูนิเปโร เซอรรา
การสิ้นชีวิตของคุณพอเซอรรา กอใหเกิดความเศราเสียใจอยางมากตอบรรดาพี่นองรวมคณะฟรังซิสกัน
และตอชนเผาอินเดียนแดง ซึ่งพวกเขาตางก็กลาวกันวา “วันนี้เองนักบุญของพระเปนเจาผูหนึ่งไดจบชีวิตลง
แลว”
ค.ศ. 1940 - รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร

ในป 1937 ไดเริ่มกระบวนการเพื่อตั้งคุณพอเซอรราเปนนักบุญ มีการแตงตั้งขณะทํางานขี้น เพื่อ
สืบสวนและใหพระศาสนาจักรับรูถึง ความศักดสิทธิ์ของคุณพอเซอรรา โดยการเก็บรวบรวมเอกสารและ
บทความ บันทึก บทประพันธตางๆที่เกี่ยวกับคุณพอเซอรรา
ค.ศ. 1950 – เอกสารสงถึงสํานักวาติกัน
รายของสังฆมณฑล เฟรสโน แคลิฟอรเนีย ระบุวาการสืบสวนไดเสร็จสิ้นลงดวยผลเปนที่นาพอใจ และ
ในขั้นตอนนี้เอง คุณพอเซอรราจึงไดรับแตงตั้งขั้นแรกวา “เปนผูรับใชของพระเปนเจา” ( Servant Of God )
ค.ศ. 1985 – ประกาศเปนบุญราศี
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 1985 พระคารดินัลปเอโตร พาลาสซินี (Pietro Palazzini) ไดทูลตอสมเด็จพระ
สันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) เพื่อประกาศสถาปนาคุณพอ ฮูนิเปอโร เซอรรา เปนบุญราศรี
ค.ศ. 1988- ประกาศเปน “บุญราศี”
ในวันที่ 25 กันยายน 1988 พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ก็ทรงประกอบพิธสี ถาปนา คุณพอ ฮูนิเปอ
โร เซอรรา เปนบุญราศีในพิธีกรรม ณ บริเวณจตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร
ค.ศ. 2015 – แตงตั้งเปน “นักบุญ”
ในวันที่ 23 กันยายน 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกอบพิธีสถาปนาทานเปนนักบุญอยาง
สงางาม ณ วัดแมพระปฏิสนธินิรมล ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
อนึ่ง ในป ค.ศ. 1934 เมื่อฆราวาสจํานวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไดรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุมฆราวาสแพร
ธรรมกลุมใหมขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมและทนุบํารุงกระแสเรียกการเปนพระสงฆและนักบวชในพระศา
สนจักรคาทอลิก จึงไดนําชื่อ “เซอรรา” มาเปนชื่อคณะของตน และยังไดนําคติพจนของคุณพอเซอรรามาเปนคติ
พจนของคณะดวย นั่นคือ “จงกาวไปขางหนาเสมอ อยาไดถอยกลับ”

