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Viên thạch Bàn thờ đức tin Công giáo ở bang New York

Vào thế kỷ 17, Đền thờ Đức Bà các Thánh Tử Đạo là một ngôi làng nhỏ của người Mohawk. Nơi đây, ba nhà 
truyền giáo Dòng Tên đã hy sinh vì đức tin vào năm 1640, đó là Cha Isaac Jogues cùng với hai tu sĩ giáo dân 
Dòng Tên: René Goupil và John Lalande. Các ngài đã đi từ Pháp đến Tân thế giới để truyền giáo cho người 
bản địa. Cùng với năm linh mục Dòng Tên đã tử đạo tại Canada, các ngài được phong lên bậc hiển thánh vào 
năm 1930. Đây là tám vị thánh Tử đạo tiên khởi của Bắc Mỹ.

Cũng tại đây, Kateri Tekakwitha, người Mohawk / Algonquin, được sinh ra năm 1656. Ngài sống một đời 
trinh khiết và bác ái. Cuộc sống của ngài là một cuộc “tử đạo trắng” dưới sự bách hại bởi những thành viên 
không cùng niềm tin Kitô giáo trong gia đình và bộ lạc. Ngài qua đời tại Canada vào năm 1680 trong sự kiên 
định với đức tin Công giáo và được phong thánh năm 2012. Khác với những nơi định cư đầu tiên của các 
nhà truyền giáo Dòng Tên tại Canada, Ossernenon khởi đầu không phải là một điểm truyền giáo, nhưng là 
nơi giam cầm, tra tấn và cuối cùng là một trong những nơi đàm phán, hòa giải và truyền giáo. Cha Jogues đi 
đến những vùng đất này trong suốt ba hành trình kéo dài bốn năm - lần đầu tiên ngài đến như là một tù 
nhân, lần thứ hai là một đại sứ hòa bình, và lần thứ ba là một nhà truyền giáo chịu tử đạo.

Nhà thờ Thánh Giuse - Những năm 1840

Qua nhiều năm, mảnh đất Osserenon đã xảy ra nhiều cuộc xung đột tôn giáo và ý thức hệ, dịch bệnh, cạnh 
tranh thương mại, chiến tranh giữa người Mỹ bản địa và người châu  u, Cách mạng Mỹ và công trình xây 
dựng kênh đào Erie. Cho dù sự ảnh hưởng của Dòng Tên có lúc suy yếu, nhưng nhà thờ Thánh Giuse ở thành 
phố Troy, NY, vẫn được xây dựng vào những năm 1840, hai trăm năm sau khi Cha Jogues bị bắt.

Đền thờ Đức Bà các Thánh Tử đạo - 1884

Năm 1884, cha chính xứ Joseph Loyzance, Dòng Tên đã làm việc với các chuyên gia để khẳng định vị trí 
trang trại Putnam ở Auriesville thuộc về Ossernenon. Ngài đã mua 10 mẫu đất từ trang trại này rồi dựng lên 
một cây thánh giá và nhà nguyện nhỏ trên ngọn đồi nhìn xuống thung lũng Mohawk. Ngài cũng dâng Đền 
thờ Đức Bà các Thánh Tử Đạo cho Đức Mẹ-Đấng đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu và ủi tất cả những 
ai hiến dâng đời mình cho Người Con Chí Thánh của Mẹ.

Thánh Lễ đầu tiên - 1885

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 243 Cha Jogues đã đặt chân đến ngôi làng này, ngày 15 tháng 8 năm 1885 Cha 
Loyzance đã cử hành Thánh lễ đầu tiên vào ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, với sự tham dự của 
bốn ngàn khách hành hương. Từ đây, các giáo xứ địa phương bắt đầu thực hiện việc thăm viếng Auriesville 
vào các dịp hè, nhất là vào ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời. Cha Loyzance đã xuất bản ấn phẩm 
The Pilgrim để quảng bá về Đền thờ này, cũng như con đường nên thánh của các Thánh tử đạo và Thánh 
Kateri. (Ngày nay, The Pilgrim được xem như là một trong những ấn phẩm lâu đời nhất trong toàn quốc)
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Nhà thờ Coliseum - 1931

Để đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn khách hành hương, nhiều vật dụng cần thiết đã được sắm sửa thêm, 
nhiều tòa nhà cũng như nhà nguyện được xây cất. Năm 1931, nhà thờ Coliseum với một qui mô rộng lớn đã 
được hoàn thành và có sức chứa tới 6,500 người cùng với một phòng đứng chứa thêm 3,500 người.

Những người bạn của Đền thờ Đức Bà các Thánh Tử đạo - 2017

Qua nhiều thập kỷ, con số khách hành hương thường không ổn định. Khi khách hành hương suy giảm, Đền 
Thánh đã phải đối diện với vấn đề tài chính. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt linh mục cũng gây nên vấn đề về nhân 
sự. Vì thế Tỉnh Dòng đã phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa Đền thờ.

Trong lúc tưởng chừng như sụp đổ thì ơn Chúa Thánh Linh đã soi sáng và tuôn đổ dạt dào qua một số người. 
Họ đã hợp tác lập nên nhóm “Những người bạn” - một Tổ chức phi lợi nhuận để sở hữu và điều hành Đền 
thờ này. Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Dòng Tên đã quảng đại chuyển giao khuôn viên chính của thánh địa cho 
nhóm “Những người bạn”.

Những người bạn của Đền thờ Đức Bà các Thánh Tử đạo - Hôm nay

Đền Thánh, nơi đón nhận những giọt máu các thánh tử đạo trong nhiều thế kỷ và được lòng Chúa thương 
xót giữ gìn, vẫn tiếp tục là mảnh đất của hòa bình và canh tân. Trong những năm qua, Đền thờ đã được tăng 
thêm vẻ lộng lẫy bằng những nét đẹp tự nhiên, sự kính nhớ, và phép lạ chữa lành.

Nguyện xin ân sủng và sự bình an của Đức Kito luôn đánh động và đổi mới tâm hồn mỗi khách hành hương.


