
BRIUSELYJE
BELGIJA, 1370 M.

Eucharistijos stebuklas

Briuselio katedroje yra daug 
meninių paliudijimų apie 
eucharistinį stebuklą, įvykusį 
1370 metais. Nedorėliai pavogė 
konsekruotas Ostijas ir jas 
išniekino, badydami peiliais. Iš 
Ostijų pasipylė Kraujas. 
Prieš kelis dešimtmečius šio 
stebuklo atminimas dar buvo 
švenčiamas. Mūsų dienomis 
daug išlikusių relikvijorių iš 
įvairių epochų su 
stebuklingomis Ostijomis yra 
saugomos šalia katedros 
buvusioje senovinėje 
Švenčiausiojo Sakramento 
koplyčioje, kurioje dabar veikia 
muziejus. Įvykusį stebuklą 
primena ir XVIII a. gobelenai.

enki vitražai, puošiantys šoninę katedros 
navą, primena Eucharistijos stebuklo 
scenas. Jie įrengti nuo 1436 iki 1870 metų.

Pirmuosius du vitražus padovanojo Belgijos 
karaliai – Leopoldas I ir Leopoldas II, kitus – 
belgų aristokratų šeimos. Dar dešimt vitražų 
(aštuoni dešinėje navoje šalia choro ir du 
kairėje) pasakoja stebuklo istoriją taip, kaip ji 
buvo perteikta XV a. viduryje. 
Senovinis tekstas sako: „1369 metais turtingas 
Engieno pirklys, kuris nekentė katalikybės, 
pavogė kelias konsekruotas Ostijas. Vagystės 
bendrininku buvo vienas jaunuolis iš Leuveno. 
Po kelių dienų pirklys buvo paslaptingai 
nužudytas. Jo našlė, manydama, kad taip jį 
nubaudė dangus, atsikratė Ostijų: atidavė jas 
velionio vyro draugams, kurie irgi nekentė 
visko, kas katalikiška. 1370 m. Didįjį Penktadienį

šie draugai susirinko į uždarą vakarėlį ir ėmė 
smagintis, iš neapykantos badydami Ostijas 
peiliais: iš jų ėmė plūsti kraujas! Niekintojai 
baisiausiai išsigando ir savo ruožtu atsikratė 
Ostijų: pardavė jas turtingam pirkliui 
katalikui.

Šis pirklys papasakojo visą istoriją 
Briuselio Dievo Motinos bažnyčios klebonui. 
Šis paėmė Ostijas, o nusikaltėlių bylą perdavė 
Brabanto kunigaikščiui. Niekintojai buvo 
pasmerkti myriop. Ostijos iškilmingoje 
procesijoje buvo perneštos į šv. Gudulos 
katedrą. Eucharistijos stebuklas užima 
reikšmingą vietą miesto istorijoje ir net yra 
laikomas nacionaliniu simboliu.

Briuselio šv. Gudulos ir 
šv. Mykolo katedra

Eucharistinį stebuklą 
vaizduojančio vitražo dalis šv. 
Gudulos ir šv. Mykolo katedroje

Senovinės graviūros, vaizduojančios eucharistinį stebuklą

Eucharistinis stebuklas 
Briuselyje (Hierono muziejus, 
Parej-Monialis)

Šv. Gudulos ir šv. Mykolo katedros interjeras
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Katedros vitražai, vaizduojantys įvykius, susijusius su 
Eucharistijos stebuklu.
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