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BELGIJA, 1317 M.

Eucharistijos stebuklas

Haselto Šv. Kventino katedroje 
išstatyta 1317 m. Herkenrode 
įvykusio eucharistinio stebuklo 
relikvija. Amžių eigoje ji ne 
sykį tikrinta, siekiant 
išsiaiškinti, kokiu būdu 
stebuklingai išsilaikė 
konsekruota Ostija, iš kurios 
tekėjo Kraujas. Čia 
prisiminsime tyrimus, kuriuos 
XVIII a. atliko apaštalinis 
nuncijus Karafa, Lježo 
vyskupas, o taip pat Malino 
arkivyskupas per 
erchercogienės Izabelės vizitą. 
Katedroje yra daug stebuklą 
vaizduojančių paveikslų, 
kuriuos nutapė Jan van 
Boeckhorst.

iverselio bažnyčios kunigas 1317 m. liepos 
25 d. buvo pakviestas pas sunkiai sergantį 
parapijietį suteikti jam Ligonių patepimą.

Atvykęs pas ligonį, jis paliko rankinę su 
komunine ant stalo prie įėjimo ir nuėjo 
išklausyti išpažinties. Kažkas iš šeimos narių iš 
smalsumo niekam nematant atidarė rankinę, 
ištraukė komuninę, nuėmė dangtelį ir įkišo į ją 
ranką. Suvokęs, kad viduje yra Ostija, viską 
padėjo į vietą. Tuo tarpu kunigas išėjo iš ligonio 
kambario paimti Ostijos. Atidaręs komuninę 
pamatė, kad Ostija, jo paties konsekruota per 
Mišias buvo sutepta Krauju ir tarsi prilipusi 
prie lininės servetėlės, patiestos ant komuninės 
dugno. Sunerimęs ir apimtas panikos, 
pasiteisino ligonio namiškiams, kad kai ką 
pamiršo, ir nuskubėjo pas gretimos Liumeno 
parapijos kleboną papasakoti, kas nutiko. Šis jam

patarė nunešti Ostiją į Herkenrodo abatiją. 
Buvo 1317 m. rugpjūčio 1 d.

Kunigas išėjo, nešdamasis
komuninę su Ostija. Pakeliui nutiko neįprastų 
dalykų. Atėjęs į Herkenrodo benediktinų 
vienuolyną jis visiems vienuoliams parodė 
kruviną Ostiją. Bežiūrint Ostijoje išryškėjo 
erškėčiais vainikuoto Kristaus veidas. 
Mačiusieji tą paliudijo. Haselto katedroje yra 
paveikslas, vaizduojantis atsiklaupusią avių 
bandą, praeinant kunigui, kuris neša šventąją 
relikviją. Toje vietoje, vadinamoje 
Sakramento kalnu (Sacramentsberg), buvo 
pastatyta koplyčia šiam stebuklui įamžinti. 
Nuo tada „stebuklingasis Švenčiausiasis 
Sakramentas“, įdėtas į relikvijorių ir išstatytas 
viešam pagerbimui, padarė ne vieną stebuklą: 

daug kas, pasimeldęs prie relikvijos, patyrė 
išgydymą; relikvija ne kartą apsaugojo 
Herkenrodo abatiją nuo gaisro. Stebuklingoji 
relikvija vienuolyne buvo saugoma iki 1796 
m., o 1804 m. ji pernešta į Haselto šv. 
Kventino katedrą.

Jan Van Boeckhorsto paveikslai Haselto katedroje, 
vaizduojantys stebuklo scenas

Stebuklo aprašymas 
senoviniame dokumente

Monstrancija, kurioje būdavo 
nešama stebuklingoji Ostija 
per procesijas

Haselto šv. Kventino 
katedra

Haselto šv. Kventino 
katedros interjeras

Stebuklingosios Ostijos 
detalė

Altorius, kuriame yra 
stebuklingosios Ostijos 
relikvijos dalelė

Senos graviūros, vaizduojančios stebuklą
Stebuklingosios 

Ostijos relikvija

1854 m. Palmerių šeima 
Sacramentsberge pastatė šią 
koplytėlę Eucharistijos 
stebuklo atminimui

Procesija 
stebuklo garbei
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Haselto šv. Kventino 
katedros pagrindinis altorius

Paveikslas Haselto šv. Kventino 
katedroje, kur galima matyti 
pagarbiai atsiklaupusią avių 
bandą Sakramento kalne 
praeinant kunigui su šventąja 
relikvija
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