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1433 m. lapkričio 30 d. 
mažoje Pilkųjų atgailautojų 
brolijos koplyčioje buvo 
išstatytas Švenčiausiasis 
Sakramentas nuolatinei 
adoracijai. Staiga Avinjono 
miestą užliejo patvinęs 
Ronas. Du brolijos nariai 
valtimi pasiekė koplyčią, kur 
buvo likęs nesaugomas 
Švenčiausiasis Sakramentas. 
Įėję vidun jie pamatė, kad 
vandenys stovėjo altoriaus 
dešinėje ir kairėje, o altorius 
ir monstrancija liko visiškai 
sausi.

vinjono Eucharistijos stebuklas įvyko 
Pilkųjų atgailautojų brolijos Šventojo 
Kryžiaus koplyčioje. Brolija įsteigta 
valdant maldingajam karaliui Liudvikui 

VIII. Jis, įamžindamas pergalę prieš
eretikus albigiečius, kurie neigė realų
Kristaus buvimą Eucharistijoje, 1226 m.
rugsėjo 14 d. Kryžiaus išaukštinimo
šventėje paskelbė iškilmingą atsiteisimo
aktą. Oficialus dokumentas, saugomas
Pilkųjų atgailautojų koplyčioje, sako, kad
1433 m. lapkričio 30 d., kai Švenčiausiasis
Sakramentas buvo išstatytas tikinčiųjų
adoracijai, dėl gausių liūčių išsiliejus
Ronui Avinjono miestą nusiaubė didžiulis
potvynis. Visuotinėje sumaištyje brolis
Armandas ir Jean de Pouzilhac-Farure,
brolijos       vyresnysis,     skubėjo     valtimi

Andriejaus dieną. Jie šios tradicijos laikosi iki 
šiolei. Prieš palaiminimą Švenčiausiuoju 
Sakramentu broliai gieda Cantemus Domino – 
Mozės sukurtą pergalės giesmę perėjus 
Raudonąją jūrą: „Aš giedosiu Viešpačiui, nes jis 
šlovingai nugalėjo. <...> Tavo narso alsavimu 
susitelkė vandenys, ir bangos atsistojo tarsi 
pylimas. <...> Kas, kaip tu, nuostabus šventumu? 
Baisus darbų šlove, darantis stebuklus. <...> Savo 
ištikima meile vedei tautą, kurią tu išpirkai, savo 
jėga juos lydėjai...“ (žr. Iš 15, 1–18). 
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Eucharistijos stebuklas

Altorius, ant kurio įvyko stebuklas

Bažnyčios viduje vitražas, vaizduojantis stebuklą 

Senovinė Avinjono 
stebuklo graviūra

Akmeninė atminimo 
lenta, įamžinanti stebuklą

Koplyčios vitražas

A į      koplyčią      gelbėti     monstrancijos      su 
Švenčiausiuoju Sakramentu.

Vos atvykę broliai pro grotas
pažvelgė į vidų norėdami pamatyti, kas nutiko 
altoriui ir monstrancijai. Vandenys bažnyčioje 
buvo pakilę beveik du metrus, prasiskyrę į 
dešinę ir kairę, kaip dvi sienos, o altorius su 
monstrancija viduryje liko visai sausi. Žinia 
apie stebuklą greitai pasklido, subėgo daug 
žmonių ir valdžios atstovų, giedodami 
šlovinimo ir padėkos giesmes Viešpačiui. 
Stebuklo liudininkais  tapo keli šimtai žmonių.

Pi  l k ų j ų  a  t g a  i l  a u t o j ų
brolija vėliau nutarė, kad stebuklo metinės bus 
kasmet   švenčiamos   koplyčioje   šv.  apaštalo

Andrius
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Žinia apie stebuklą 
greitai pasklido, 
daug žmonių ir 
valdžios atstovų 
atėjo į bažnyčią, 
giedodami šlovinimo 
ir padėkos giesmes 
Viešpačiui.

Gabriel de Vidaud Latour – pirmas Pilkųjų atgailautojų vadovas

Pilkųjų atgailautojų apranga

Popiežių rūmai Avinjone

Pilkųjų atgailautojų koplyčios fasadas

Koplyčios freskaKanalas, tekantis pro koplyčią

Eucharistijos stebuklas
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