
HERENTALYJE
BELGIJA, 1412 M.

Eucharistijos stebuklas

Herentalyje (Herentals) 
kelios pavogtos Ostijos buvo 
rastos po aštuonių dienų 
visiškai sveikos, nepaisant 
lietaus. Ostijas rado lauke 
šalia triušių urvo, apsuptas 
ryškios šviesos ir išdėliotas 
kryžiumi. Kasmet į tą lauką 
procesijoje nešami du 
dailininko Antoon Van 
Ysendyck paveikslai. 
Stebuklo vietoje pastatyta 
koplyčia De Hegge (flam. 
„tvora“), kur susirinkus 
gausiai tikinčiųjų miniai 
švenčiamos Mišios šiam 
stebuklui atminti. 
Paveikslai šiuo metu yra 
Herentalio šv. Valtrūdos 
bažnyčioje.

Įėjęs  į parapijos bažnyčią niekieno nepastebėtas 
pavogė  Mišių  taurę  ir  komuninę, kurioje 
buvo penkios konsekruotos Ostijos. Grįždamas 
į  Herentalį  priėjo  vietą,  vadinamą  De  Hegge, 
ir pajuto,  kad  kažkokia  paslaptinga  jėga  jį 
sulaiko,  neleidžia  eiti  toliau.  Tad  jis 
pamėgino atsikratyti Ostijomis, įmesti jas į upę, 
bet visi mėginimai buvo bergždi. Janas, beveik 
praradęs  viltį,  pamatė  lauką netoliese, o jame 
– triušių urvą, kuriame ir paslėpė Ostijas. 
Viskas  praėjo  be  kliūčių,   ir   jis  ramiai  
grįžo    į     Herentalį.    Tuo   tarpu  miesto 

teisėjas Gilbert De Pape pradėjo tyrimą dėl 
vagystės iš Pioderlės bažnyčios. Tarp 
įtariamųjų buvo ir Janas. Policija atliko kratą 
ir   jo   lagamine   rado   taurę   bei  komuninę.

Janas prisipažino pavogęs
Mišių reikmenis, tačiau nepasisakė išmetęs 
Ostijas. Jis buvo nuteistas mirties bausme 
pakariant. Jau buvo užlipęs ant ešafoto, kai 
kunigo paragintas prieš mirtį nutyrinti savo 
sielą, išpažino ir šią kaltę, pasakė, kur padėjo 
vogtas Ostijas. Bausmės vykdymas buvo 
sustabdytas, teisėjas įsakė Janui parodyti tą 
vietą. Juos sekė didžiulė minia. Atėję į lauką 
jie pamatė švytinčias Ostijas, išdėliotas 
kryžiumi. Stebėtina, kad jos liko sveikos 
nepaisant oro sąlygų. Ostijas su procesija 
parnešė atgal: vienas į Herentalį, kitas į 

Pioderlę, kur jos išbuvo iki XVI amžiaus. 
1441 m. sausio 2 d. Herentalio miesto 
magistratas patvirtino stebuklo tikrumą. Toje 
vietoje, kur buvo rastos Ostijos, pastatyta 
koplyčia. Joje lankėsi daug garbingų 
dvasininkų, tarp jų 1620 metais Anvero 
vyskupas Jean Malderus, o 1749 m. popiežius 
Benediktas XIV. 
Jono Liuksemburgiečio dukros Elzbietos Van 
Giorlitz lėšomis koplyčia buvo padidinta ir 
padaryta šventove.

Herentalio šv. Valtrūdos bažnyčia

Šv. Valtrūdos 
bažnyčios interjeras
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De Hegge koplyčia, 
pastatyta stebuklo vietoje

A. Van Ysendyck paveikslas,
vaizduojantis šį stebuklą.

A. Van Ysendyck (1801 – 1875) paveikslų serija Šventasis
tvoros stebuklas, šv. Valtrūdos bažnyčia
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an van Langerstede 1412 m. apsistojo 
viešbutyje netoli nuo Herentalio. Šis 
žmogus pragyvendavo iš vogtų daiktų 
pardavimo: vogė Mišių reikmenis iš 
bažnyčių ir juos pardavinėjo Europoje. 
Kitą   rytą   Janas atsidūrė Pioderlės kaime. 




