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Eucharistijos stebuklas

Šis Eucharistijos stebuklas 
įvyko Feraros Šv. Marijos 
ant Brastos bazilikoje 1171 
m. kovo 28 d., šv. Velykų 
sekmadienį. Kun. Pietro da 
Verona, bazilikos prioras, 
aukojo Prisikėlimo ryto šv. 
Mišias. Tuo momentu, kai 
jis laužė Ostiją, iš Jos 
ištryško Kraujas, 
aptaškydamas kriptos 
skliautą virš altoriaus. 1595 
metais Brastos šv. Marijos 
bazilikoje buvo pastatyta 
koplyčia, kurioje iki šiol 
matoma ši kripta.

        m. kovo 28 d. Porto reguliariųjų 
kanauninkų prioras, t. Pietro da Verona, 
kartu su trimis bendrabroliais (Bonu, 
Leonardu ir Aimonu) kriptoje koncelebravo 
Velykų ryto šv. Mišias. Tą akimirką, kai pats 
laužė konsekruotą Ostiją, iš jos pliūptelėjo 
Kraujas ir aptaškė skliautą virš altoriaus. 
Istorikai pasakoja apie „šventą celebranto 
baimę ir žmonių, susigrūdusių bažnytėlėje, 
nuostabą. Daug žmonių, mačiusių įvykį savo 
akimis, liudija, kad Ostija įgavo Kraujo 
raudonumą ir joje pasirodė Kūdikėlio figūra. 
Apie įvykį buvo informuoti Feraros 
vyskupas Amatas ir Ravenos arkivykupas 
Gerardas. Jie paliudijo savo akimis matę, kad 
„lubos virš altoriaus buvo raudonos nuo 
Kraujo. Bažnyčia iš karto tapo maldininkų 
traukos vieta: kunigaikščio Ercole d‘Este 

nurodymu 1495 metais bažnyčia buvo 
perstatyta ir padidinta.

Iš gausių liudijimų apie stebuklą  

svarbiausias – popiežiaus Eugenijaus IV 1442 
m. kovo 30 d. bulė, kurioje jis pamini 
stebuklą, remdamasis tikinčiųjų liudijimais ir 
senaisiais istorijos šaltiniais. Seniausias 
dokumentas, kuriame minimas šis stebuklas, 
– tai Gerardo Kambriečio rankraštis Gemma 
Ecclesiastica (Bažnyčios brangakmenis), 
saugomas Kenterberio Lamberto bibliotekoje. 
Stebuklui nemažai dėmesio skyrė istorikas 
Antonio Samaritani, daug rašęs apie Feraros 
vyskupiją. Kitas dokumentas – kardinolo 
Giovanni Migliorati, Ravenos arkivyskupo, 
1404 m. kovo 6 d. bulė, kuria jis suteikia 
atlaidus „visiems, kas aplankys bažnyčią ir 

pagarbins Brangiausiąjį stebuklingąjį Kraują“. 

Dar ir šiandien kiekvieno mėnesio 28 dieną 
bazilikoje, kuri patikėta Brangiausiojo Kraujo 
misionierių ir jų steigėjo šv. Kasparo 
Melchioro Baltazaro Bufaliečio globai, vyksta 
Eucharistijos adoracija stebuklui atminti. 
Kasmet prieš Devintines organizuojama 
iškilminga 40 valandų adoracija. 

Didžiausios iškilmės vyko 1971 metais, minint 
800-ąsias stebuklo metines.
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Šv. Marijos ant Brastos bažnyčia Feraroje

Šv. popiežius Jonas Paulius 
II meldžiasi Feraroje 

Krauju aptaškytas kriptos skliautas

Pop. Eugenijaus IV bulė 

Bazilikos interjeras

Bodoni, Kraujo stebuklas. Lubų tapyba

Šventovė, apgaubusi Šventąjį skliautą (1594). 
Dešinioji kryžminio skliauto pusė

 Krauju aptaškytas skliautas. Detalė
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