
Eucharistijos stebuklas

LA ROCHELLE
PRANCŪZIJA, 1461 M.

1461 metais Rošelėje 
(La Rochelle) nebylys ir 
paralyžiuotas berniukas 
Velykų dieną priėmė 
Pirmąją Šventąją Komuniją 
ir iš karto pasveiko: ėmė 
vaikščioti ir kalbėti. 
Autentiškiausias 
dokumentas, kuriame 
aprašytas šis stebuklas, 
tapyto rankraščio pavidalu 
ir šiandien saugomas 
Rošelės katedroje.

PRANCŪZIJA, 1257 M.

Brangiausias Jėzaus Kraujas

Neuvy Šventojo Kapo 
bažnyčioje (Indrio 
departamentas) saugomi 
du mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Kraujo lašai, 
surinkti Jam kenčiant 
Kalvarijoje. Juos į 
Prancūziją 1257 m. atvežė 
kardinolas Eudes, 
grįždamas iš Šventosios 
Žemės.

onia Jehana Leclerc 1461 m. per Velykas 
atsivežė savo dvylikametį sūnų Bertraną 
į šv. Baltramiejaus bažnyčią. 

i sukrešėjusio gryno Kraujo 
(nesumaišyto nei su vandeniu, nei su 
žemėmis) relikvija yra saugoma 
bažnyčioje, kuri buvo pastatyta 
pirmojoje XI a.  pusėje pagal Jeruzalės 

Šventojo Kapo bažnyčios pavyzdį. Šventajai 
Brangiausiojo Jėzaus Kraujo relikvijai pagerbti 
buvo teikiama daug atlaidų. Burgo arkivyskupas 
André Frémiot 1621 metais įsteigė Brangiausiojo 
Kraujo broliją. Po dvejų metų popiežius Grigalius 
XV suteikė naujų atlaidų tikintiesiems, 
pamaldiems Švenčiausiajam Kraujui. Šventoji 
Kraujo relikvija kasmet pagerbiama 
iškilmingomis šventosiomis Mišiomis ir 
procesijomis antrąją Velykų dieną ir liepos 1-ąją. 
Šaukiantis Švenčiausiojo Kraujo Neuvy galima  
išprašyti daug malonių.

P
Rošelė

Nespalvota vieno rankraštinės 
knygos, aprašančios stebuklą, 
puslapio kopija

Bažnyčios, kurioje įvyko 
stebuklingas pagijimas, eksterjeras

Brangiausiojo Kraujo relikvijorius

Bazilikos interjeras

Šv Stepono bazilika Neuvy, 
pastatyta 1049 m., 
kurioje saugoma Brangiausiojo 
Kristaus Kraujo relikvija

© 2006, Istituto San Clemente I Papa e Martire / Real Presence Eucharistic Education and Adoration Association

Š

Berniukas prieš penkerius metus, būdamas 7-
erių, smarkiai krito ir nuo to laiko buvo nebylys 
ir paralyžiuotas. Atėjus Komunijos metui jis davė 
savo mamai suprasti, jog ir jis nori priimti Jėzų 
Eucharistijoje. Kunigas nenorėjo jam duoti 
Komunijos, nes dėl nebylumo jis negalėjo atlikti 
išpažinties, bet galiausiai nusileido ir 
Švenčiausiąjį Sakramentą davė.

Vos tik Bertranas priėmė
Komuniją, jis pasijuto purtomas slėpiningos 
jėgos. Jis galėjo judėti ir kalbėti. Berniukas pagijo. 
Pasak dokumento, kuris buvo parašytas ranka 
tuoj po įvykusio stebuklo, pirmi Bertrano ištarti 
žodžiai buvo: „Adjutorium nostrum in nomine 
Domini!“ (Mūsų pagalba – Viešpaties vardas!). 
Vizualiai stebuklas pavaizduotas nutapytame 
rankraštyje, kuris iki šiol saugomas Rošelės 
katedroje.

NEUVY SAINT SEPULCRE




