
PRESAKE
PRANCŪZIJA, 1643 M.

1643 metais parapijos 
bažnyčioje kilus gaisrui, 
kielikas, kuriame buvo 
konsekruota Ostija, visiškai 
išsilydė. Liko tik kieliko 
kojelė, ant kurios 
susiformavusiame alavo 
burbule Ostija liko sveika. 
Kitą dieną ji buvo 
konsumuota. Dar ir šiandien 
likę daug stebuklą liudijančių 
dokumentų, tarp jų - Presako 
(Pressac) bažnyčios vitražai, 
vaizduojantys skirtingas 
stebuklo fazes.

tebuklas įvyko 1643 metais, Didįjį 
ketvirtadienį. Po Eucharistijos įsteigimo 
Mišių, tikintiesiems priėmus Komuniją, 
kunigas išnešė kieliką į garbinimo altorių, 
miestiečiai     išsiskirstė     į    savo   namus.

Garbinimo      altorius      buvo     įrengtas    šalia
Švenčiausiosios       Mergelės     altoriaus;   už  jo
pavaizduota    Eucharistijos     scena.   Marmuro
plokštė ant keturių medinių kolonų buvo 
užtiesta korporalu. Stovėjo tuščia komuninė ir 
kielikas, uždengtas veliumu, šalia garbinimo 
altoriaus degė dvi vaškinės žvakės. Vidurdienį 
zakristijonas užrakinęs bažnyčią išėjo. Po dviejų 
valandų bažnyčios kaimynystėje gyvenę žmonės 
pamatė, kad pro bažnyčios langus virsta tiršti 
juodi dūmai. Matyt per neapdairumą langus 
paliko atvirus, o nuo žvakių liepsnos užsidegė 
korporalas  ar  kieliko  veliumas.  Jie  pašaukė 

zakristijoną, kad atrakintų bažnyčią, ir visi 
įėję galėjo įvertinti nuostolius: garbinimo 
altorius ir paveikslas sudegė, liko tik 
marmuro plokštė, komuninė ir kieliko 
kojelė.

Vėliau surašytoje ataskaitoje 
sakoma kad beveik visas kielikas virto „alavo 
lašeliais.“ Ant kieliko kojelės bumbulo 
susiformavo alavo pūslelė, po kuria rado 
beveik nepaliestą Ostiją, kuri atlaikė liepsnas 
ir išsilydžiusį metalą. Į stebuklo vietą tuoj pat 
atėjo vikaras Simon Sauvage ir dar karštą 
kieliką pastatė ant pagrindinio altoriaus, kad 
jį galėtų pamatyti visi parapijiečiai. Ostija, 
šiek tiek apsvilusiais kraštais, konsumuota 
Didįjį penktadienį, per Kristaus kančios 
pamaldas.  Priminsime,  jog tuometė liturgija

numatė, kad po Didžiojo ketvirtadienio ryto 
Mišių komuninėje lieka tik viena konsekruota 
Ostija, kuri perkeliama į kieliką, uždengtą 
paprastu veliumu. François du Theil, Availles-
Limouzine abatas, surinko visus liudijimus ir 
perdavė juos Puatjė vyskupui Henri Louis 
Chastagnier de la Roche-Posay. Pastarasis 
iškilmingu aktu leido stebuklo kultą. Akte 
sakoma: „Šventieji slėpiniai būtų nesuprantami, 
jeigu malonės spindesys neapšviestų dvasios ir 
nepakeltų jos į stebuklingų Dievo galios 
padarinių supratimo aukštumas. Kad visi 
žmonės atiduotų Dievui priderančią garbę, 
neapsakomas Dievo mielaširdingumas kartais 
pasireiškia išskirtiniais būdais, padarydamas 
stebuklą Bažnyčioje, idant sustiprintų katalikišką 
tikėjimą ir sugėdintų netikinčiuosius dėl jų 
klaidų."
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Eucharistijos stebuklas

Kieliko „portretas“, pridėtas prie François du Theil, Availles-
Limouzine abato, ataskaitos 1643 metais

Bareljefas virš pagrindinio 
Presako šv. Justo bažnyčios įėjimo

Presako šv. Justo bažnyčioje virš 
pagrindinio altoriaus esančio vitražo, 
vaizduojančio stebuklą, fragmentas

Stebuklingojo kieliko kojelė

Presako šv. Justo bažnyčia

Presako kraštovaizdis
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