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Sự ra đời của một vị Thánh - 1656

Được sinh ra vào năm 1656 trên chính mảnh đất thấm đẫm những giọt máu đào của ba Thánh tử đạo 
Auriesville, Kateri là người con của một phụ nữ Công giáo Algonquin. Bà đã bị bắt ở Canada rồi bị đưa đến 
Ossernenon. Tại đây bà kết hôn với thủ lĩnh Mohawk và sinh ra Ioragode (tên khai sinh của Kateri có nghĩa: Ánh 
Dương) và sau đó bà sinh thêm một bé trai.

Bệnh đậu mùa - 1660

Khi Kateri được bốn tuổi, bệnh đậu mùa đã quét qua ngôi làng của ngài. Cha mẹ và anh trai của ngài đều qua 
đời, còn Kateri thì bị sẹo nặng và gần như mù vì căn bệnh này. Để phản ánh thị lực kém cỏi của mình, Ioragode 
đã đổi tên thành Tekakwitha, nghĩa là “kẻ quờ quạng”, “kẻ va vào các thứ” hay là “kẻ đặt các thứ vào trật tự.”

Một ngọn lửa bi thảm - 1666

Một ngôi làng mới mọc lên cách vài dặm về phía tây Ossernenon. Trong cuộc đột kích tàn khốc vào tháng 10 năm 
1666, quân đội Pháp đã đốt cháy các ngôi làng của người Mohawk để trả thù cho những cuộc tấn công do người 
Iroquois trên tuyến đường thương mại. Tekakwitha lúc đó mười tuổi và đã chứng kiến   ngọn lửa thiêu rụi mọi 
thứ mà bộ lạc cần cho mùa đông sắp tới. Người Mohawks đã thỏa hiệp cho một nền hòa bình đầy e ngại. Họ di 
chuyển đến bờ bắc sông Mohawk, địa điểm hiện tại của Đền thánh Kateri ở Fonda.

Các nhà truyền giáo quay trở lại - 1666

Một điều kiện cho giải pháp hòa bình là việc trở lại của các nhà truyền giáo Dòng Tên ở Thung lũng Mohawk. 
Những nhà truyền giáo đầu tiên đã được chào đón tại nhà dài của Tekakwitha, vì chú nuôi của ngài là tộc 
trưởng. Ông là kẻ thù với Kitô giáo vì những người trở lại đạo thường xuyên di cư để sống kề cận hơn với 
những người mang áo Chùng thâm gần Montreal. Điều này càng làm giảm dân số của bộ lạc mà trước đây đã bị 
suy giảm do chiến tranh và bệnh tật.

Học hỏi về Chúa - 1666 đến 1676

Tuy nhiên, cô gái trẻ khiêm tốn Tekakwitha- người hầu bàn của các vị truyền giáo, đã khiến họ có ấn tượng với 
lòng tốt và sự tò mò của của cô. Tekakwitha bị thu hút về Đấng mà các nhà truyền giáo nói đến. Trong những 
năm sau đó, cô tiếp tục làm nhiều công việc trong làng. Bên cạnh đó, cô vẫn lắng nghe, theo dõi các nghi thức và 
chứng kiến các vị truyền giáo bảo vệ những người tù binh bị dẫn đến giàn giáo.

Tekakwitha luôn thấy ghê tởm bởi trò tra tấn, vì vậy những lời giảng dạy và hoạt động của các nhà truyền giáo 
đã xoa dịu cô. Đời sống độc thân của các linh mục trở thành căn cứ xác thực cho ý định của cô là không két hôn. 
Tekakwitha suy ngẫm về những điều này trong khi mải mê xâu hạt trong nhà dài, hoặc khi ở trong rừng trò 
chuyện với Đấng yêu dấu vô hình của cô.
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Rửa tội - 1676

Tekakwitha được rửa tội vào năm 1676 lúc 20 tuổi và được đặt tên là Catherine, trở thành Kateri. Sự cương 
quyết sống độc thân hơn là hôn nhân của ngài đã tạo ra sự thù địch với những người trong cùng bộ lạc. Ai sẽ đi 
săn bắn và cho ngài ăn nếu ngài không chịu lấy chồng? Dân số bộ lạc sẽ như thế nào nếu ngài từ chối sinh con?

Ngài phải chịu đựng sự ngược đãi về cả mặt xã hội và cảm xúc vì niềm tin và vì tình yêu của ngài đối với Chúa 
Giêsu và thập tự giá, cho đến khi cuộc sống của ngài bị đe dọa. Ngài đã trốn đến một khu định cư Kitô giáo bản 
địa gần Montreal.

Cái chết của Kateri - 1680

Ngài đã dành những năm còn lại của đời mình để cầu nguyện, đền tội, hãm mình và làm các công việc từ thiện. 
Sau cơn sốt và đau bụng, ngài qua đời vào Thứ Tư Tuần Thánh năm 1680 ở tuổi 24. Vết sẹo trên mặt do bệnh 
đậu mùa biến mất khi ngài qua đời. Hiện tượng kỳ lạ này đã sớm được trình lên, cũng như những lời cầu 
nguyện đã được như ý và những sự chữa lành nhờ lời chuyển cầu của ngài.

Trở thành Thánh nhân - 1980 & 2012

Kateri đã được phong chân phước vào năm 1980, và lên bậc hiển thánh năm 2012. Thánh Kateri Tekakwitha là vị 
thánh người Mỹ bản xứ đầu tiên trên vùng đất được gọi là Hoa Kỳ ngày nay.


