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atvaizdas Šv. Ritos bazilika

KAŠIJOJE
ITALIJA, 1330 M.

Eucharistijos stebuklas

1330 metais Kašijoje sunkiai 
susirgęs valstietis paprašė 
pakviesti kunigą, kad atneštų 
Komuniją. Kunigas iš 
apsileidimo ir visiško 
abejingumo, užuot įdėjęs 
Ostiją į komuninę ar bursą, 
įkišo ją į brevijorių. Atvykęs 
pas sergantį valstietį, kunigas 
atvertė knygą ir su nuostaba 
pamatė, kad Ostija buvo 
pavirtusi kraujo krešuliu ir 
paliko dėmių knygos 
puslapiuose.

io garsaus Eucharistijos stebuklo, 1330 
metais įvykusio netoli Sienos, relikvijos 
saugomos Kašijoje, šv. Ritai  dedikuotoje 

bazilikoje. Vieno kunigo paprašė nunešti Komuniją 
ligotam valstiečiui. Kunigas paėmė Ostiją, be jokios 
pagarbos įkišo į savo brevijorių ir išėjo pas ligonį. 
Atvykęs išklausė jo išpažinties ir atvertė knygą, kad 
paimtų Ostiją. Didžiai apstulbo, pamatęs, kad 
Ostija nusidažiusi Krauju, kruvini ir brevijoriaus 
lapai, tarp kurių ji buvo įdėta. Sumišęs ir 
atgailaudamas kunigas iškart nuskubėjo į Sienos 
augustinų vienuolyną paprašyti kun. Simono 
Fidačio iš Kašijos patarimo. Kun. Simono 
šventumas buvo visiems žinomas. Išklausęs kunigo 
istorijos kun. Fidatis atleido  už nerūpestingumą ir 
paprašė, kad paliktų jam tuos du Krauju suteptus 
lapus. Daug popiežių skatino pamaldumą šiai 
relikvijai   ir   teikė    atlaidus    už   jos    aplankymą. 

1687 metų akte, kuriuo pripažįstamas 

Kašijoje įvykusio Eucharistijos stebuklo relikvijos 
autentiškumas, pateikiamas tekstas iš senovinio 
vienuolių augustinų kodekso, kuriame surašyta 
daug faktų, susijusių su šiuo stebuklu. Be to, 
Kašijos komunos 1387 metų statutuose yra toks 
potvarkis: „Kasmet per Švč. Kristaus Kūno ir 
Kraujo šventę valdžia, patarėjai ir visi kašiečiai 
turi susirinkti šv. Augustino bažnyčioje ir eiti per 
miestą procesijoje paskui kunigą, nešantį 
garbingąją Švenčiausiojo Kristaus Kūno 
relikviją.“ 1930 metais, 600-ųjų stebuklo metinių 
proga, Kašijoje buvo surengtas Noršijos 
vyskupijos Eucharistinis kongresas: pašventinta 
brangi meniška monstrancija ir atskiru leidiniu 
išspausdinta visa su stebuklu susijusi istorinė 
medžiaga. 

Š

Šv. Augustino 
vienuolynas Kašijoje
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Senovinė monstrancija su 
stebuklingąja relikvija

Eucharistijos 
stebuklo tabernakulis

Aukštutinė bazilika su 
presbiterija. Skulptorius Manzu

Koplyčia žemutinėje bazilikoje, 
kur laikoma relikvija

Karstas su šv. Ritos kūnu

Palaimintasis 
Simonas Fidatis

Eucharistijos stebuklo relikvija

Aiškiai matomas vyro veidas

Padidintas veido kairiajame 
puslapyje atvaizdas

Padidintas veido dešiniajame 
puslapyje atvaizdas
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