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Eucharistijos stebuklas

Bua-Senjor-Izaoke per Mišias 
konsekruota Ostija ėmė 
kraujuoti ir sutepė korporalą. 
1413 m. gegužės 3 d. 
Kambrės vyskupas Petras 
d‘Ailly leido gerbti šią 
relikviją ir rengti iškilmingas 
procesijas. Pirmoji procesija 
įvyko 1414 m. Popiežius 
Martynas V 1424 m. sausio 
13 d. oficialiai patvirtino 
Bua-Senjor-Izaoko 
vienuolyno statybos pradžią. 
Šiandien vienuolynas yra 
piligrimų traukos centras. Jo 
koplyčioje galima pamatyti 
Kraujo dėmėmis išmargintą 
korporalą.

ietos dvarininkas Jonas iš Huldenbergo 
1405 m. nuo antradienio iki ketvirtadienio 
prieš Sekmines  tris  vakarus iš  eilės  turėjo 

regėjimus: jam pasirodė Viešpats, visas 
žaizdotas. Trečiąjį kartą mūsų Viešpats įsakmiai 
Jonui paliepė: „Eik į Izaoko koplyčią, ten Mane 
rasi.“ Tą patį ketvirtadienį parapijos kunigas 
Petras Ostas išgirdo balsą, liepiantį jam nueiti į 
Izaoko koplyčią ir ten aukoti Šventojo Kryžiaus 
Mišias. Penktadienį kunigas sukvietė visus 
tikinčiuosius į šv. Mišias koplyčioje.

Atėjo ir Jonas iš Huldenbergo. Kunigas pradėjo 
Mišias ir išlankstęs korporalą pamatė ant jo 
dalelę Ostijos, likusios nuo praeito antradienio 
Eucharistijos. Jis norėjo tą Dalelę pagarbiai 
priimti,  bet  ji   buvo   prilipusi   prie   korporalo 

ir pradėjo kraujuoti. Kunigas išbalo, bet Jonas, 
kuris visa tai matė jį nuramino, tardamas: 
„Nebijok, šis stebuklas yra iš Dievo,“ ir 
papasakojo savo regėjimus.

Keturias dienas, tai yra,  iki antra-

dienio po Sekminių, Kraujas vis tekėjo, dėmė 
pasidarė piršto ilgio ir trijų pločio. Paskui, kai 
visas korporalas pasidarė kruvinas, Kraujas 
pamažu krešėjo ir išdžiūvo. Daug žmonių matė 
šį stebuklą ir apie jį paliudijo. Apie įvykį 
informuotas Kambrės vyskupas Petras d‘Ailly 
nutarė asmeniškai ištyrinėti Krauju suteptą 
korporalą ir beveik dvejus metus saugojo jį pas 
save. 
Bet  koks  bandymas  pašalinti   Kraujo   dėmes 

nuo korporalo buvo bergždžias. Vyskupas 
pradėjo oficialų tyrimo procesą, surinko 
liudijimus apie stebuklus, padarytus šios 
Brangiausiojo Kraujo relikvijos. 1410 m. birželio 
16 d. vyskupas Petras d‘Ailly suteikė 40 dienų 
atlaidų tiems, kas aplankys Bua-Senjor-Izaoko 
koplyčią, o 1413 m. gegužės 3 d. paskelbė, kad 
korporalą galima gerbti kaip šventąją relikviją. 
Stebuklui paminėti buvo surengta iškilminga 
procesija ir adoracija su išstatytu Švenčiausiuoju 
Sakramentu. Net mūsų dienomis kasmet 
sekmadienį po Mergelės Marijos gimimo 
iškilmės Bua-Senjor-Izaoko gyventojai susirenka 
bendrai maldai šio eucharistinio stebuklo 
atminimui.

V
Akmuo altoriaus, ant kurio kunigas 
iš Aukštutinio Itro aukojo šv. 
Mišias, kurių metu įvyko stebuklas

 Relikvijorius su Spygliu 
iš Jėzaus erškėčių vainiko

 Didysis altorius: meistras   
Laurent Delvaux (XVIII a.)

Švenčiausiojo Kraujo koplyčios choras

Švenčiausiojo Kraujo 
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Eucharistinio stebuklo 
relikvijorius su Kraujo 
dėmėmis ant korporalo
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