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Eucharistijos stebuklas

Kunigas iš Prahos 
keliaudamas po Italiją 
celebravo Mišias Bolsenos 
bazilikoje ir per konsekraciją 
Ostija buvo perkeista į Kūną. 
Šis stebuklas sustiprino 
svyruojantį jo tikėjimą realiu 
Kristaus buvimu 
Eucharistijoje. Šventąjį 
pavidalą skubiai apžiūrėjo 
popiežius Urbonas IV ir šv. 
Tomas Akvinietis. Popiežius 
nusprendė Kristaus Kūno ir 
Kraujo šventę įvesti į 
Visuotinės Bažnyčios 
kalendorių, kad „šis 
tauriausias ir garbingiausias 
sakramentas visiems 
primintų apie neišmatuojamą 
Dievo meilę mums.“ 

storiniai tyrinėjimai patvirtina seniausius 
liudijimus: stebuklas iš tikrųjų įvyko 1264 
metų vasarą. Bohemijos kunigas Petras iš

Prahos keliavo į Italiją norėdamas gauti 
audienciją pas popiežių Urboną IV, kuris tuo 
metu rezidavo Orviete su šv. Tomu Akviniečiu, 
daugybe kitų teologų ir kardinolų. Po 
audiencijos kun. Petras Pragiškis iškeliavo atgal 
į Bohemiją. Jis stabtelėjo Bolsenoje, kur 
celebravo Mišias šv. Kristinai dedikuotoje 
bažnyčioje. Kai ištarė konsekracijos žodžius, 
įvyko stebuklas, kaip aprašyta akmeninėje 
atminimo lentoje: „Staiga Ostija labai 
akivaizdžiai buvo perkeista į kraujuojantį Kūną, 
išskyrus tą dalį, kurią kunigas buvo suspaudęs 
pirštais. Visi ten buvę galėjo įsitikinti, jog tai ta 
pati   Ostija,  kurią  kunigas  laikė  virš   taurės.“

Šiuo stebuklu Viešpats sustiprino tikėjimą 
kunigo, kuris nors buvo pamaldus ir doras 
dažnai jausdavo abejones realiu Kristaus 
buvimu eucharistiniuose duonos ir vyno 
pavidaluose. Žinia apie stebuklą labai greitai 
pasklido. 

kartu su šv. Tomu Akviniečiu galėjo patys 
konstatuoti įvykusį faktą. Popiežius patvirtino 
šio stebuklo kultą. Jis taip pat nutarė įvesti 
Kristaus Kūno ir Kraujo šventę visuotinėje 
Bažnyčioje (iki tol ji buvo minima tik Lježo 
vyskupijoje). Popiežius įpareigojo šv. Tomą 
Akvinietį sukurti šiai iškilmei Mišių ir 
Valandų liturgijos tekstus, taip pat paskelbė   
ir   bulę   Transiturus    de   hoc   mundo ad 
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Šv. Kristinos bažnyčia 
Bolsenoje: altorius, ant 
kurio įvyko stebuklas

Bolsenos šv. Kristinos 
katedra

 Ugolino d‘Ilario, Susitikimas ant Riochiaro tilto. 
Orvieto katedra

I
Gėlių kilimai stebuklo garbei
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Patrem, kurioje paaiškino, dėl kokių 
priežasčių Eucharistija yra tokia svarbi 
Bažnyčios gyvenimui.

Popiežius Urbonas IV
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„Staiga
 Ostija labai 
akivaizdžiai buvo 
perkeista į 
kraujuojantį Kūną 
<...>“

Francesco Trevisani, 
Stebuklas Bolsenoje. 
Detalė

Pergamentas iš to laikotarpio, 
notariškai patvirtintas Cesarės 
Severo Durantino

Relikvijoriaus detalė

Ugolino da Vieri ir draugai, Korporalo relikvijorius 
(1338), Orvietas

Tabernakulis, kuriame saugomas akmuo, ant kurio yra šio 
stebuklo Kraujo lašų, Bolsena

Krauju aptaškytas akmuo. Detalė. Bolsena

Šventojo korporalo koplyčia Orvieto katedroje

Orvieto katedros interjeras

Stebuklingosios Ostijos fragmentai

Rafaelis, Mišios Bolsenoje (1513). 
Detalė. Vatikano muziejai

Švč. Sakramento adoracija Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje. Orvietas

Francesco Trevisani paveikslas

Francesco Robbio, Šventosios 
Mišios Bolsenoje. Iš Milano 
vyskupijos muziejaus kolekcijos

Jono Pauliaus II 
pastoracinis vizitas Orviete 
1990 m. birželio 17 d.

Eucharistijos stebuklas
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