
DRONERE
ITALIJA, 1631 M.

Eucharistijos stebuklas

1631 metais neapdairi 
kaimietukė uždegė sausus 
šiaudus. Dėl stipraus vėjo ugnis 
įsisuko į visą Dronero miestelį. 
Visos pastangos nuslopinti 
gaisrą buvo bevaisės. 
Mauricijus da Ceva, vienuolis 
kapucinas, įkvėptas didelės 
meilės Švenčiausiajam 
sakramentui, paėmė 
monstranciją su Ostija iš šv. 
Brigitos bažnyčios ir su 
procesija nuėjo ten, kur siautėjo 
ugnis. Kai jis palaimino ugnį su 
Švenčiausiuoju Sakramentu, 
gaisras stebuklingai nuščiuvo. 

SAN MAURO LA BRUCA
ITALIJA, 1969 M.

1969 metais San Mauro la 
Brukoje vagys slapčiomis įsigavo 
į parapijos bažnyčią ir pasisavino 
kelis sakralius daiktus, tarp jų – ir 
komuninę su konsekruotomis 
Ostijomis. Vagys Ostijas išmetė, 
jas kitą rytą rado vaikas. Ostijos 
išsilaikė nepakitusios iki šių 
dienų.

Droneras

Dronero kraštovaizdis
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ekmadienio popietę, 1631 m. rugpjūčio 
3 d., artėjant mišparų laikui, kilo didelis 
gaisras Dronero miestelyje (Saluco 

vyskupija). Paika mergaitė uždegė sausus 
šiaudus kaip tik tuo momentu, kai sustiprėjęs 
vėjas atnešė audrą su perkūnija. Po kelių 
minučių liepsnos jau plaikstėsi prie Borgo Maira 
namų. Gyventojai visokiomis priemonėmis 
mėgino gesinti liepsnas, bet visos jų pastangos 
ėjo perniek. Ugnis kuo gražiausiai plito. 
Kun. kapucinas Mauricijus da Ceva buvo 
įkvėptas šauktis Eucharistinio Viešpaties 
pagalbos, kreiptis į galingąjį Gelbėtoją. Jis tuoj 
sukvietė žmones į procesiją su Švenčiausiuoju 
Sakramentu ir nuėjo ten, kur siautė liepsnos. 
Procesijai priartėjus, liepsnos ėmė silpti, gaisras 
liovėsi. 
Šis stebuklingas įvykis įamžintas atminimo 
lentoje šv. Brigitos bažnyčioje. Miestiečiai 
kasmet per Devintines pagerbia stebuklo 
atminimą, surengdami iškilmingą procesiją su 
Švč. Sakramentu. 

S

San Mauro la Bruca 
bažnyčios fasadas

agys, nieko nenutuokiantys apie sakralius 
dalykus ir juos niekinantys, 1969 m. liepos 
25-osios naktį įsibrovė į parapinę San Mauro

la Brukos bažnyčią, pagrobė visas šventųjų globėjų 
relikvijas ir kitus sakralius daiktus, tarp jų - brangią 
komunijos taurę iš tabernakulio su konsekruotomis 
Ostijomis. Išsigavę iš bažnyčios, vagys Ostijas 
paprasčiausiai išmetė ant tako šalia šoninių šventoriaus 
vartų. Kitą rytą išniekintas Ostijas rado mažoji 
Gerardina Amato. Parapijos klebonas kun. Paskalis 
Alegro, sužinojęs apie radinį, surinko visas Ostijas (jų 
buvo 63), sudėjo į tabernakulį ir pranešė apie įvykį 
monsinjorui Biagio d‘Agostino, kuris 1970 m. liepos 25 
d. dekretu nurodė, kad išniekintosios Ostijos turi būti 
saugomos nuolatinės adoracijos ir atsiteisimo 
koplyčioje; kad kasmet liepos 25 d. būtų iškilmingai 
švenčiama Atsilyginimo Eucharistijos diena. Ostijos 
išsilaikė iki šių dienų. Stebuklingas jų ilgaamžiškumas, 
nepaisantis jokių cheminių dėsnių, po nuodugnių 
tyrimų pripažintas 1994 metais. Įprastai kvietiniai 
miltai sugenda po pusmečio, per kelerius metus 
pasidaro glitūs, o paskui sudūlėja.)

Koplyčia, iš kurios buvo paimtas 
Švč. Sakramentas. Akmeninė 
lentelė su iškaltu stebuklo aprašu

Relikvijorius, kuriame 
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