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

เมืองเปตรา บนเกาะ มาจอรกา (Mallorca island) ชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศสเปน (Spain)  

หลังจากที่ไดรับศีลบรรพชา  คุณพอทําหนาท่ีเปนอาจารย 11 ป สอนปรัชญาและเทววิทยา ณ 

มหาวิทยาลัย ลูเลียง (Lullian) แหงเมือง ปาลมา (Palma) บนเกาะ มาจอรกา ประเทศสเปน 

ในป 1749 คุณพอเซอรราไดสมัครเปนธรรมทูตรวมกับคณะพี่นองในคณะฟรังซิสกัน  เดินทางโดยเรือ

ไปประเทศ เม็กซิโก (Mexico) และข้ึนฝงท่ีเมืองเวราครูซ (Veracruz) เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม  คุณพอเซอรราขอ

เดินทางดวยเทาไปยังกรุงเม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) ซึ่งอยูหางออกไป 300 ไมล ในการเดินทางคร้ังนี้เอง ทําให

ทานตองไดรับบาดเจ็บท่ีขาและรักษาไมหายไปตลอดชีวิต ถึงแมจะมีอุปสรรคจากการบาดเจบ็ที่ขาตลอดเวลา 

แตทานก็ยังเดินทางดวยเทาตลอดชีวิตเปนระยะทางกวา 10,000 ไมล เปนเวลา 35 ป ในงานธรรมทูตของทาน 

คุณพอเซอรรา ไดรับมอบหมายในชวงแรกใหดูแล 5 มิสซังในเทือกเขา เซียรรา กอรดา (Sierra Gorda 

ทานไดรายงานไววา ตอนนี้ไมมีอินเดียนแดงสักคนในอาณาเขตปกครองของทานท่ีไมไดกลับใจ 

อสัญกรรมของผูสําเร็จราชการ ทําใหแผนงานธรรมทูตตองเปล่ียนไป และเปนเวลา 8 ป ท่ีคุณพอเซอร

รา ตองเดินทางขามเม็กซิโกตอนกลาง กลับไปกลับมาหลายเที่ยว 

เม่ืออายุ 55 ป ทานไดรับมอบหมายใหเปนอธิการดูแลบริเวณแคลิฟอรเนียตอนลาง (Lower California) 

ทานไดนําธรรมทูตกลุมหนึ่งเดินทางไปพรอมกับคณะสํารวจดินแดนคณะแรกไปยังแคลิฟอรเนีย ทานพรอมกับ

คณะ ออกจากเมือง ลาปาส (La Paz) และไปถึงเมืองเวริกาตา (Velicata) ซึ่งอยูเลยเขตไกลสุดท่ีคณะเยซุอิตเคยไป

ถึงในวันอาทิตยฉลองพระจิดเจา ทานไดกอต้ังชุมชนคริสตชนซานเฟอรนันโด (San Fernando Mission) ในขณะ

ท่ีผูท่ีไดรับเลือกเปนขาหลวงคนใหม ประกาศวา ดินแดนทั้งหมดเปนของประเทศสเปน คุณพอเซอรรา ก็

ประกาศวาวิญญาณท้ังหลายท้ังหมดเปนของพระเจา 

 ถึงแมวาสุขภาพของทานไมสูดี ทานก็คงยืนหยัดเดินทางตอไปจนถึงเมือง ซานดิเอโก เดอ อาคาลา (San 

Diego de Acala) ณ ท่ีน้ัน ทานไดตั้งมิสซังแรกแหงแคลิฟอรเนีย ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 1769  คุณพอเซอรรา



ไดรับการขอรองใหลมเลิกความตั้งใจการประกาศขาวด ีและใหเดินทางกลับไปเมืองเวริกาตา เน่ืองจากปญหา

ทางสุขภาพซึ่งไมอาจรักษาได ผูรวมงานก็เจ็บปวย เสบียงก็รอยหรอ และยังถูกอินเดียนแดงโจมตีอยูเนืองๆ   

  ในคร้ังน้ันและอีกหลายๆ คร้ังในชีวิตของทาน  คุณพอเซอรราปฎิเสธที่จะยุบชุมชนคริสตชน และยึดม่ัน

ในคติพจนของทาน ที่วา “จะกาวไปขางหนาเสมอและไมมีวันถอยกลับ”  ในที่สุดเม่ือถูกแรงกดดันมากข้ึน คุณ

พอเซอรราตองยอมตกลงท่ีจะกลับ แตกอนกลับ ทานขอทํานพวารตอทานนักบุญยอแซฟ ซึ่งทานยึดเปนองค

อุปถัมภประจํา  หากถึงวันสุดทายของนพวารแลวเรือเสบียงยังเดินทางมาไมถึง  ก็จะปดชุมชนที่กําลังเร่ิมกอตัว

ข้ึน     แตอัศจรรยก็เกิดข้ึนในวันสุดทายของนพวาร เรือเสบียงช่ือซานแอนโตนิโอ (San Antonio) ไดมาถึง 

 จากเสบียงกรัง และเคร่ืองอุปโภคท่ีไดรับจากเรือ ซานแอนโตนิโอ ทําใหทานสามารถเดินทางตอไปยัง

เมืองมอนเตอเรย (Monterey) และ ณ ท่ีแหงน้ีเอง ในวันอาทิตยฉลองพระจิตเจา แหงเดือนมิถุนายน 1770 ทานก็

ไดตั้ง ชุมชนซานคารโลส บอรอ เมโอ (San Carlos Borromeo) เปนมิสซังท่ี 2  ในจํานวน 9 มิสซังท่ีตั้งเรียงราย

ไปตาม “เอล คามิโน เรียล” (El Camino Real)  หมายความวา “ทางหลวงของพระเจาแผนดิน” (หมายเหตุ  มิสซัง

ในที่น้ีหมายถึงชุมชนคริสตชน) 

 ทานไดตั้ง มิสซัง ซานแอนโตนิโอ เดอ ปาดัว (San Antonio de Padua) ในเดือน กรกฎาคม 1771 มิสซัง

อัครเทวดา ซาน กาเบรียล (San Gabriel Arcangel) ในเดือนกันยายน 1771 มิสซัง ซานหลุยห โอบิสโป เดอ โตโร

ซา (San Luis Obispo de Tolosa)ในเดือนกันยายน 1772 มิสซังซานฟรานซิสโก เดอ อาสิส (San Francisco de 

Asis) ในเดือนตุลาคม 1776 มิสซังซานฮวน คาปสตราโน (San Juan Capistrano) ในเดือน พฤศจิกายน 1776 มิส

ซัง ซานตา คลาลา เดอ อาสิส (Santa Clara De Asis) ในเดือนมกราคม 1777 และมิสซัง ซาน บัวนาเวนตูรา (San 

Buenaventura) ในเดือน มีนาคม 1782 ในเดือนมีนาคม 1782 จึงรวมเปน 9 มิสซัง นับเปนอนุสรณสถานที่มีชีวิต

และเปนประจักษพยานถึงความเช่ือ ความกลาหาญ และความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการประกาศพระวรสารของ

ทาน 

 คุณพอเซอรรา มิไดมีชีวิตอยูดูความสําเร็จของแผนงานทั้งสิ้นของทาน ในขณะที่สุขภาพทรุดโทรมและ

เจ็บปวยอยางรายแรง ทานไดเดินทางไปยังมิสซังซานคารโลส บอรอ เมโอ ท่ีทานรัก และ ณ ท่ีน้ี ทานก็ไดถึงแก

มรณภาพอยางสงบ ในวันท่ี 28 สิงหาคม 1784 มีชาวอินเดียนแดงท่ีกลับใจหลายหม่ืนคน เพ่ือนนักบวชรวม

คณะฟรังซิสกัน และพ่ีนองชาวสเปน เปนจํานวนมากไดมาภาวนารายลอมเตียงท่ีทานมรณภาพ และประกาศวา 

วันนี้เอง นักบุญของพระเปนเจาผูหนึ่งไดจบชีวิตลง 



 หลังจากคุณพอเซอรราไดมรณภาพ นักบวชรวมคณะของทานก็ไดกอต้ังมิสซังเพ่ิมเติมอีก 12 มิสซังรวม

กับท่ีคุณพอเซอรราไดกอต้ัง 9 มิสซังรวม เปน 21 มิสซัง 

 ในป 1937 ไดมีการแตงตั้งขณะทํางานข้ีน เพื่อเร่ิมกระบวนการสืบสวนหาขอมูลเพื่อใหพระศาสนาจักร

รับรูถึงความศักด์ิสิทธ์ิของคุณพอเซอรรา รายงานในป 1950 ระบุวาการสืบสวนไดเสร็จสิ้นลงดวยผลเปนที่นา

พอใจ 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 1985 พระคารดินัลปเอโตร พาลาสซินี (Pietro Palazzini) ไดทูลตอสมเด็จพระสันตปาปา 

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

ในวันที่ 25 กันยายน 1988 พระสันตtปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2 ก็ทรงประกาศสถาปนา คุณพอ ฮูนิเปอโร เซอรรา 

เปนบุญราศีในพิธีกรรม ณ บริเวณจตุรัส มหาวิหารนักบุญเปโตร 

วันที่ 23 กันยายน 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ไดประกอบพิธีสถาปนาบุญราศี ฮูนิเปโร เซอรรา เปน

นักบุญ ท่ีวัดแมพระปฏิสนธินิรมล ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

อน่ึง ในป ค.ศ. 1934  เม่ือฆราวาสจํานวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไดรวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งกลุมฆราวาสแพรธรรม

กลุมใหมข้ึน โดยมีวัตถุประสงคสงเสริมและทนุบํารุงกระแสเรียกการเปนพระสงฆและนักบวชในพระศาสน

จักรคาทอลิก จึงไดนําช่ือ เซอรรา มาเปนช่ือคณะของตน และยังไดนําคติพจนของคุณพอเซอรรามาเปนคติพจน

ของคณะดวย น่ันคือ จงกาวไปขางหนาเสมอ อยาไดถอยกลับ 

 

 

คุณพอฮูนิเปโร เซอรรา บิดาแหงรัฐแคลิฟอรเนีย 

เปนเวลากวาหาสิบปท่ีเขตมิสซังตางๆ เปนกําลังสําคัญในการนําความเจริญและชีวิตสังคมมาสูชนพ้ืนเมือง

อินเดียนแดง และเปนธงชัยสําคัญของการกอตั้งอาณานิคมของชาวสเปน 

เขตมิสซังเหลานี้แผขยายจากซาน ดิเอโกและกวางไกลเลย ซาน ฟรานซิสโก ชุมชนเหลานีใ้นแคลิฟอรเนียซึ่งมี

ช่ือตามที่คุณพอเซอรราไดต้ังข้ึน ไดขยายตัวเปนเมืองใหญในเวลาตอมา และเปรียบเสมือนเพชรพลอยประดับ

เรียงรายไปตาม เอล คามิโน รีอัล “เสนทางกษตัริย” อันเปนเสนการเดินทางหลักท่ีเช่ือมเมืองตางๆ เขาดวยกัน ผู



กอสรางเสนทางน้ีคือ นักบุญ ฮูนิเปโร เซอรรา ทานเปนบุคคลท่ีย่ิงใหญและมีผลงานมากมาย ช่ือของทานถูก

จารึกเคียงคูกับเมืองตางๆ ท่ีทําใหแคลิฟอรเนียมีเสนหดึงดูดใจเสมอ ตลอดจนเร่ืองราวตางๆ ท่ีไดรับการเลาขาน

กันตอๆ มาจนถึงทุกวันนี้ 

ตลอดช่ัวชีวิตของทานก็มีเขตมิสซังเพียงเกาแหงท่ีกอตั้งจนสําเร็จ แตการกอตั้งชุมชนคริสตชนหรือมิสซัง 

(mission) เปนความคิดของทาน เขาฝงทานไวท่ีเขตมิสซังคารแมล อันเปนเขตมิสซังที่สวยท่ีสุดแหงหนึ่งและ

เปนสถานท่ีท่ีทานไดใชเปนจุดศูนยกลางสําหรับงานธรรมทูต เม่ือทานไดรับแตงตั้งใหเปนประธานของเขตมิส

ซังแหงแคลิฟอรเนียในป ค.ศ. 1769 ทานก็ไดเร่ิมยางเขาสูวัยชราแลว และทานเสียชีวิตอีกสิบหาปตอมาในป ค.ศ. 

1784 

แคลิฟอรเนียถูกคนพบในป ค.ศ. 1542 โดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกสในรัชสมัยของกษัตริยแหงสเปน ในป ค.ศ. 

1768 ทางราชสํานักสเปนไดรับขาววา มีเรือรัสเซียไดเขาจอดเทียบทาในบริเวณท่ีตอมาเรียกวาอาวซาน ฟราน

ซิสโก กษัตริยคารลอสท่ีสามแหงสเปนจึงไดมีบัญชาใหกอต้ังอาณานิคมและเผยแพรศาสนาที่อัลตา 

แคลิฟอรเนียอันเปนช่ือในสมัยนั้น พรอมท้ังแตงตั้งผูสําเร็จราชการ และขอใหคณะนักบวช ฟรังซิสกันท่ีนคร

เม็กซิโกแตงตัง้หัวหนางานธรรมทูต บุคคลที่ไดรับเลือกคือคุณพอฮูนิเปโร เซอรรา จากเกาะมาจอรกา และเปน

อดีตอาจารยวิชาปรัชญาท่ีไดละท้ิงงานสอนเพื่ออุทิศตนเองสําหรับงานธรรมทูต 

 เราทราบถึงเร่ืองราวการเดินทางของคุณพอเซอรราในแคลิฟอรเนียจากบันทึกประจําวันของทาน และ

เราทราบดวยวาทานมีปญหาก่ียวกับเทาของทาน อันมีสาเหตุจากแผลที่ทานไดรับระหวางการเดินเทาจากเวรา

ครูซมายังกรุงเม็กซิโก เม่ือทานเดินทางมาถึงเม็กซิโกใหมๆ ปญหาน้ีทําใหการเดินทางของทานเจ็บปวดและ

ยากลําบากมาก เขตมิสซังสองแหงแรกกอตั้ง ณ บริเวณที่คนพบโดยชาวสเปนกอนหนานี้ กลาวคือซาน ดิเอโก 

และมอนเทอรเรยทางทิศเหนือและใตตามลําดับ เขตมิสซังทางใตไดรับการต้ังช่ือวา ซาน ดิเอโก เดอ อัลคาลา 

สวนเขตมิสซังทางเหนือมีช่ือวา ซาน คารลอส บอโรมิโอ ท้ังสองแหงไดกลายเปนเทืองใหญในปจจุบัน 

เนื่องจากเขตมิสซังมอนเทอรเรยกอตั้งภายในที่ต้ังคายทหาร คุณพอเซอรราจึงเห็นวา ไมสมควรที่ต้ังศูนยกลาง

การแพรธรรมข้ึนท่ีนี่ ทานจึงไดเลือกท่ีจะกอตั้งที่คารแมลซึ่งอยูหางออกไปหลาย จากเขตมิสซังที่คารแมลน้ีเองท่ี

ทานใชเปนฐานในการแพรธรรม และดูแลงานกอตั้งเขตมิสซังตางๆ ท้ังหมด ทานไดเสียชีวิตและถูกฝงไว ณ ท่ีน้ี 

ในป ค.ศ. 1771 ซาน อันโตนิโอ เดอ ปาดัว ก็ไดรับการกอต้ังข้ึนทางทิศใตของมอนเทอรเรย และในปเดียวกัน

น้ันเองซาน กาเบรียล อารคเองเจิลก็ไดรับการกอตั้งข้ึนใกลๆ กับลอส เองเจลลิส ในป ค.ศ. 1773 ซาน ลูอิส โอ

บิสโปก็ไดรับการกอต้ัง และในป ค.ศ. 1776 เขตมิสซังท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่ช่ืนชมมากท่ีสุดสองแหงก็ไดรับการ



กอตั้งข้ึน กลาวคือซาน ฮวน คาปสตราโนใกลๆ กับซาน ดิเอโก และมิสซิโอน โดโลเรสซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของ

นครซาน ฟรานซิสโก 

หลังจากที่ทานเสียชีวิต การขยายมิสซังก็ยังคงดําเนินตอไปตามเจตนารมณของทาน และเม่ือป ค.ศ. 1823 เขตมิส

ซังย่ีสิบเอ็ดแหงก็ไดรับการกอตั้งบนเสนทางเอล คามิโน รีอัล แตละแหงจะอยูหางกันช่ัวการเดินทางหน่ึงวัน มิส

ซังเหลาน้ีเปนแบบอยางสถาปตยกรรมที่งดงาม เปนบานและท่ีพักพิงสําหรับชาวอินเดียนแดง และเปนจุด

ศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ ทางศาสนา การศึกษา และเกษตรกรรมมากมาย 

สิ่งที่หยุดย้ังงานแพรธรรมและเผยแผการศึกษาคือสงครามประกาศเอกราชของเม็กซิโกในป ค.ศ. 1821 สงคราม

น้ีทําใหเม็กซิโกแยกออกจากสเปน ทําใหแคลิฟอรเนียตกอยูภายใตการปกครองของสาธารณรัฐเม็กซิโกใหม เขต

มิสซังตางๆ เหลาน้ีเคยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนท่ีกอตั้งโดยกษัตริยแหงสเปน และไดรับบริจาคอยาง

มากมาย สมํ่าเสมอ หลังจากที่เขตมิสซังไดรับการกอต้ังข้ึนแลว สวนใหญก็สามารถจะชวยเหลือตนเองได  

ในป ค.ศ. 1842 ประธานาธิบดีซานตาแอนนา ท่ีนํากองทัพเม็กซิโกสูรบกับวีรบุรุษแหงปอมอลาโม ก็ไดสั่งยึด

เขตมิสซังตางๆ ใหอยูในการดูแลของรัฐ เพียงไมก่ีปตอมา กิจการงานของคุณพอเซอรราและเพ่ือนคณะ

นักบวชฟรังซิสกันก็ถูกทําลายลง เขตมิสซังตางๆ ถูกปลนสะดมและถูกทอดท้ิงไประยะหน่ึง 

ในสมัยท่ีเขตมิสซังแหงแคลิฟอรเนียยังคงรุงเรืองอยู เขตมิสซังเหลาน้ีเปนจุดศูนยกลางของชนพื้นเมือง

อินเดียนแดงที่อาศัยอยูรอบๆ เขตมิสซัง เปนจุดศูนยกลางสําหรับบรรดาทหารชาวสเปนและครอบครัวท่ี

สนับสนุนชวยเหลืองานของบรรดานักบวช และเปนจุดรวมของนักบวชฟรังซิสกันที่คอยใหตําแนะนําและดูแล

เขตมิสซัง ทุกๆ วันแตเชาตรูจะมีการยํ่าระฆังพรหมถือสารประกาศเวลามิสซาเชา หลังจากน้ันเปนเวลาอาหาร

เชา ตอจากน้ันเปนการทํางานในทุงนาหรือโรงชางไมจนกระท่ังถึงเวลาเท่ียง ทุกคนจะไดรับอาหารกลางวัน 

หลังจากการพักผอนชวงหลังอาหารกลางวัน ในตอนบายจะทํางานกันตอไปจนถึงเวลาอาหารเย็น บรรดาชน

พ้ืนเมืองจะไดรับการสอนคําสอนเพื่อเตรียมตัวเปนคริสตังใหม ในตอนคํ่ามักมีดนตรีและการเตนรํา หรือ

รายการบันเทิงสนุกสนาน 

เขตมิสซังแตละแหงเจริญชีวิตในรูปแบบวิถีชุมชนวัด มีการปลูกพืชผลสําหรับทุกคนในเขตวัด มีฝูงปศุสตัว มี

การดูแลคนชราและผูเจ็บปวย ศูนยกลางของมิสซังอยูท่ีลานสี่เหล่ียมผืนผา ณ ที่น้ีเองจะมีการประชุมตางๆ เปน

สถานที่ท่ีเยาวชนจะไดรับการศึกษาเลาเรียน สอนงานชางไม งานชางเงิน การทํารองเทาหรือหัตถกรรมอื่นๆ 

และเปนสถานท่ีท่ีผูนําของครอบครัวจะไดรับการสอนการทํากสิกรรม และบรรดาสตรีไดรับการสอนใหปนดาย



และทอผา วัดเปนจุดศูนยกลางของชีวิตกลุมคริสตชน และวันสมโภชตางๆ จะไดรับการเฉลิมฉลองอยางสงางาม

เสมอ 

อยางไรก็ตาม งานกอตั้งเขตมิสซังในแคลิฟอรเนียตองพายแพตออํานาจทางการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

เหมือนกับงานกอต้ังเขตมิสซังของคณะนักบวชเยสุอิตในอเมริกาใต ซึ่งเราไดเห็นประวัติท่ีนาเศราจากภาพยนตร

ใน ค.ศ. 1986 ช่ือ “เดอะมิชช่ัน” ผลงานที่ย่ิงใหญในแคลิฟอรเนียก็ถูกทําลายดวยความโลภ และผูมีอํานาจท่ี

เล็งเห็นประโยชนในระยะสั้นๆ ดังเชน งานแพรธรรมของคณะนักบวชเยสุอิต งานกอตั้งเขตมิสซังของคณะ

นักบวชฟรังซิสกันในแคลิฟอรเนีย ก็เปนผลงานท่ีเกิดจากการอุทิศตนดวยความรักเย่ียงคริสตชนตอชนพื้นเมือง

ท่ีไมมีโอกาสไดรับพระพรใหรูจักความเช่ือคริสตชน และมีโอกาสกาวหนาทางการศึกษาและวัฒนธรรม เขตมิส

ซังตางๆ เปนท่ีพักพิงซึ่งเต็มไปดวยสันติสุข และความเจริญม่ังค่ังสําหรับครอบครัวชนพื้นเมืองอินเดียนแดง

นับเปนจํานวนรวมทั้งสิ้นเกือบหน่ึงแสนคนที่ไดมาอาศัยพักพิง  

ในป ค.ศ. 1781 ลอสเองเจลลิส ไดรับการกอตั้งใกลๆ กับเขตมิสซังซาน กาเบรียล และในไมชาไดมีการฟนฟู

เมืองตางๆ ณ บริเวณท่ีเคยเปนชุมชนคริสตชน เชน ซาน ดิเอโก, ซานตา บาบารา, ซาน ลูอิส โอบิสโป, ซาน โฮ

เซ, ซานตา คลารา, มอนเทอรเรย, ซาน ราฟาเอล, ซานตา ครูซ และซาน ฟรานซิสโก เขตมิสซังตางๆ ได

กลายเปนรากฐานของเมืองท้ังหลายในรัฐแคลิฟอรเนียในปจจุบัน ซึ่งเช่ือมโยงโดยเอล คามิโน รีอัล อันเปนเสน

การเดินทางท่ีเช่ือมชุมชนคริสตชนตางๆ เขาดวยกัน มิสซังตางๆ เหลาน้ียังคงอยูและไดกลายเปนเมืองใหญ เปน

ประจักษพยานถึงความเช่ือและการอุทิศตนของนักบวชกลุมเล็กๆ ภายใตการนําของนักบุญเซอรรา ผูไดมา

ประกาศพระคริสตเจาดวยการหวานเมล็ดพืชพันธแหงความเช่ือยังบริเวณที่ไมเคยมีมากอน 

  

 

Saint Junipero Serra OFM 
 

 Century: 18th Century 

 Patronage: Vocations 

 Feast Day: July 1st 

 Saint Junipero Serra, O.F.M. was a Spanish Franciscan Friar 

who founded the first nine of 21 Spanish missions in California, from 

San Diego to San Francisco.  He began in San Diego on July 16, 1769, 

and established his headquarters in Monterey, California.  Junipero was 



born Miquel Josep Serra in Petra, Majorca, Spain.  On November 14, 1730, he entered the 

Franciscans and took the name Junipero in honor of St. Juniper, also a Franciscan and close 

companion of St. Francis.  He was very learned and was appointed Lector of Philosophy before his 

ordination.  He then received a Doctorate in Theology from Lullian University.  He traveled to Mexico 

City where he taught.  He was bitten by a snake and suffered from it throughout his life.  He became 

famous in Mexico City for his fervent and effective preaching of missions.  His zeal frequently led 

him to extraordinary means in order to move the people to penance, he would pound his chest with a 

stone while at the pulpit, publicly scourge himself, or apply a lit torch to his bare chest – burning 

himself.   

In 1768, Fr. Serra was appointed superior of a group of 15 Franciscans for the Indian Missions of 

Baja California.  The Franciscans took over the administration of the missions on the Baja California 

Peninsula.  He was appointed as Fr. President of the missions.  In 1769, he set out for an expedition 

to Alta California.  When he reached San Diego on July 1st, Fr. Serra stayed behind to start the 

Mission San Diego de Alcala, the first of the 21 California missions founded under his leadership.  In 

1770, Fr. Junipero Serra moved to the area that is now Monterey and founded the mission San 

Carlos Borromeo de Carmelo.  He remained there as “Father President” of the Alta California 

missions.  In 1771, Fr. Serra relocated the mission to Carmel, which became known as “Mission 

Carmel” and served as his headquarters.   

In 1778, Fr. Serra, although not a Bishop was given dispensation to administer the Sacrament of 

Confirmation for the faithful in California.  During the American Revolutionary War (1775-1783), Fr. 

Serra took up a collection form his mission parishes throughout California.  The total money 

collected amounted to about $137, but the money was sent to General George Washington to help 

with the war.  Fr. Serra also received the title Founder of Spanish California.  During the remaining 

three years of his life he once more visited the missions form San Diego to San Francisco, traveling 

more than 600 miles by foot in the process.  He did this to provide the Sacrament of Confirmation all 

those that had been baptized.  He confirmed 5,309 persons, who were all Indians.  On August 28, 

1784, at the age of 70, Fr. Junipero Serra died at Mission San Carlos Borromeo.  He is buried there 

under the Sanctuary floor.  Pope John Paul II beatified Fr. Junipero Serra on September 25, 1988. 

His feast day is July 1st, and is Patron Saint of Vocations.   

Practical Take Away  

Saint Junipero Serra, O.F.M. was a Spanish Franciscan Friar who founded the first nine of 21 

Spanish missions in California, from San Diego to San Francisco.  He began in San Diego on July 

16, 1769, and established his headquarters in Monterey, California.  Junipero was born Miquel 

Josep Serra in Petra Majorca, Spain.  On November 14, 1730, he entered the Franciscans and took 

the name Junipero in honor of St. Juniper, also a Franciscan and close companion of St. 

Francis.  He was very learned and was appointed Lector of Philosophy before his ordination.  He 

then received a Doctorate in Theology.  He traveled to Mexico City where he taught.  From there, he 



traveled up the coast of California and established missions for the American Indians.  Pope John 

Paul II beatified him in 1988, and because he is the Patron Saint of Vocations – the SERRA clubs 

around the world have invoked his intercession in their ministry.   
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