
BAGNO DI ROMAGNA
ITALIJA, 1412 M.

Eucharistijos stebuklas

1412 metais kun. Lazzaro da 
Veroną, Banjo di Romanjos 
šv. Marijos bazilikos priorą, 
celebruojant Šventąsias 
Mišias apniko abejonės dėl 
realaus Jėzaus buvimo 
Švenčiausiajame Sakramente. 
Ir vos tik jis ištarė vyno 
konsekracijos žodžius, šis 
pavirto gyvu krauju ir iš 
taurės ištekėjo ant korporalo. 
Giliai susijaudinęs ir 
apgailestaudamas kun. 
Lazzaro Mišiose buvusiems 
tikintiesiems išpažino savo 
netikėjimą ir nenuginčijamą 
stebuklą, kurį Viešpats jo 
akyse padarė.

anjo di Romanjos Dangun Ėmimo 
bažnyčioje saugomas „Šventasis 
korporalas su Kraujo dėmėmis“.  Istorikas

Fortunio veikale Annales Camaldulensis taip 
aprašo šį stebuklą: „Buvo 1412-ieji metai. 
Šventosios Marijos kamaldulių abatija (tuomet 
prioratas) buvo vadovaujama kunigo Lazzaro, 
kilusio iš Venecijos. Vieną dieną celebruodamas 
Šventąją Auką, jis dvasioje patyrė velniškai 
stiprią abejonę realiu Jėzaus buvimu 
Švenčiausiajame Sakramente. Staiga jis pamatė, 
kad konsekruotas vynas tykšta iš taurės, liejasi 
per kraštus ir ant korporalo plečiasi šviežio gyvo 
Kraujo dėmė. Visas korporalas permirko 
Krauju. Neįmanoma apsakyti emocijų, kurios tą 
akimirką ištiko kunigą, ir kaip jo sielą sukrėtė 
tas atsitikimas. Su ašaromis akyse jis kreipėsi į 
ten buvusius tikinčiuosius, pripažindamas savo 

tikėjimo stoką ir stebuklą, ką tik įvykusį jo 
akivaizdoje.“ Kunigas Lazzaro buvo perkeltas 
į Boloniją, paskirtas šv. Kristinos kamaldulių 
moterų vienuolyno kapelionu, kur 1416 
metais mirė. Kamalduliai administravo Banjo 
abatiją iki 1808 metų, kai valdant Napoleonui 
ji buvo panaikinta. Tuomet parapija perėjo 
Sansepolkro vyskupijos jurisdikcijon, o nuo 
1975 metų galutinai tapo Cesenos vyskupijos 
dalimi.

1912-aisiais kardinolas 
Giulio Boschi, Feraros arkivyskupas, 
iškilmingai paminėjo 500-ąsias stebuklo 
metines. Buvo surengtas Eucharistijos studijų 
kongresas. 1958 metais Jo ekscelencija 
Domenico Bornigia Florencijos universitete 
užsakė  atlikti  ant  korporalo  esančių  dėmių

cheminę analizę: tyrimas patvirtino, kad jos 
yra kraujo kilmės. 

Bazilikoje yra itin retas, spalvotas XV a. pr. 
medžio raižinys „Kraujo Madona.“ Jį galima 
pamatyti bazilikos kairėje pusėje, trečioje 
koplyčioje. Šis atvaizdas taip pavadintas todėl, 
kad kunigas Benediktas Tenačis, Banjo 
klebonas, savo akimis regėjo stebuklą: 1498 
m. gegužės 20 d. kairė Mergelės ikonos ranka 
pradėjo kraujuoti. 

Kasmet per Kristaus Kūno ir Kraujo šventę 
(Devintines) korporalas nešamas procesijoje 
miesto gatvėmis, nuo kovo iki lapkričio 
kiekvieną sekmadienį relikvija išstatoma 11 
valandos Mišiose.
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