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1348 m. vienas kunigas 
keliavo aplankyti ligonių, kad 
jie galėtų priimti Komuniją. 
Jam reikėjo jojant ant mulo 
perbristi upelį. Tačiau kunigas 
netyčia įkrito į vandenį ir 
apvertė komuninę, kurioje 
buvo konsekruotos Ostijos. 
Vargšas kunigas jau buvo 
susitaikęs su praradimu, bet 
išgirdo, kaip netoliese esantys 
žvejai pakvietė jį prieiti arčiau 
kranto, kur buvo atplaukusios 
kelios žuvys su Ostijomis 
burnose. Ostijos tuoj pat buvo 
paimtos ir iškilmingoje 
procesijoje, kurioje dalyvavo 
visas kaimas, atneštos į 
bažnyčią.

m. Alborache-Almaseros miestelyje įvyko
eucharistinis stebuklas, kuris primena
šventojo  Pranciškaus gyvenimo epizodus,

Dar ir šiandien galima susipažinti su daugybe 
šį stebuklą liudijančių dokumentų. Stebuklo 
vietoje pastatyta bažnyčia, ant kurios durų 
iškaltos dvi žuvys. Joje yra du paveikslai, 
vaizduojantys šį įvykį.

Ermitažo bažnyčia Alborache

Mozaika bažnyčios išorėje

Stebuklo atminimo skulptūra miesto centre

Eucharistijos stebuklas 

1348 
nubėgo į bažnyčią ir, paėmęs kitą komuninę, 
nuskubėjo prie upės kranto. Viską darė taip 
skubėdamas, kad net nespėjo pagalvoti, ar 
žvejų pasakojimas tikėtinas. Jis be galo 
džiaugėsi, kai pamatė, kad trys nuostabios 
žuvys buvo ten, kur nurodė žvejai. Beveik 
visiškai išnirusios iš vandens, jos tarsi mažus 
trofėjus burnose laikė Ostijas. Jis puolė ant 
kelių ir, ištiesęs į Ostijas taurę, meldėsi taip, 
kaip dar niekada gyvenime nesimeldė. Tada 
pamatė, kaip žuvys viena po kitos sudėjo į 
taurę Ostijas ir sparčiai nėrė atgal į vandenį. 
Tik   tą   akimirką   kunigas   pastebėjo,   kad   
jį     apsupo    grupė   vyrų    ir     moterų,   
kurie     buvo     visos        scenos      liudininkai. 

parodančius, kad visa Dievo kūrinija būtų 
darnoje,  jei   žmonės   gyventų   Dievo   malonėje.

Kunigas nešė komuninę su Švč. Sakramentu, 
skirtu keliems ligoniams. Atsisėdęs ant mulo 
nugaros, brido per upę. Staiga jį nuo mulo 
nubloškė šėlstanti banga. Kunigas įkrito į vandenį 
kartu su komunine. Komuninė apsivertė, Ostijos 
iškrito ir srovė jas nunešė netoliese esančių upės 
žiočių link. Prie vos išsigelbėjusio kunigo, 
liūdinčio ir apgailestaujančio dėl to, kas įvyko,  
priėjo keli žvejai ir susijaudinę papasakojo, kad 
ten, kur upės vanduo įteka į jūrą, jie matė tris 
žuvis, kurių kiekviena burnoje turėjo po mažą 
baltą    diskelį,    panašų     į    Komunijos    Ostijas. 

Kunigas tuojau pat 
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Jis be galo džiaugėsi, kai 
pamatė, kad trys nuostabios 
žuvys buvo ten, kur nurodė 
žvejai. Beveik visiškai 
išnirusios iš vandens, jos 
tarsi mažus trofėjus burnose 
laikė Ostijas.
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Procesija, rengiama kasmet 
per Viešpaties Kūno šventę, 
kai    minimas   šis  stebuklas

Almaseros parapijos interjeras

Stebuklo atminimo lentelė

Stebuklo žuvys, pavaizduotos ant įėjimo į bažnyčią durų

Pagrindinio įėjimo į  bažnyčią, pastatytą Stebuklui atminti, detalė

Kalderonos kalnų grandinės intakas, kurį kirto kunigas

Alborache-Almaseros žuvies 
atminimo žvakė

Žuvys deda šventąsias Ostijas 
į taurę. Dabartinės Almaseros 
parapijos interjero freska

Eucharistijos stebuklas 




