
ALKOJUJE
ISPANIJA, 1568 M.

1568 m. Alkojuje įvyko 
eucharistinis stebuklas, 
susijęs su stebuklingu kelių 
pavogtų konsekruotų 
Ostijų atgavimu. Šį 
stebuklą Alkojaus 
gyventojai iki šiol kasmet 
prisimena per Kristaus 
Kūno šventę. Šventvagystę 
įvykdžiusio vyro namas 
buvo paverstas oratorija, 
kurią galima aplankyti iki 
šių dienų.

metų sausio 29 dieną prancūzų kilmės 
Alkojaus gyventojas, vardu Chuanas 
Pratsas, kuriam reikėjo pinigų, slapta 
įsibrovė   į   parapijos    bažnyčią   ir   pavogė  

Kūdikio statulėlę. Moteris, giliai sunerimusi 
dėl šventvagystės, pradėjo nuoširdžiai melstis 
prie Jėzaus statulėlės, prašydama, kad 
konsekruotos Ostijos būtų grąžintos Alkojaus 
gyventojams. Praėjus kelioms valandoms nuo 
tos akimirkos Marija pamatė, kaip maža 
Jėzaus   statulėlės   ranka   pirštu   parodė   į  
jos      kaimyno     Chuano      Pratso      namus.

suvalgė, vėl atsidūrė sidabrinėje dėžutėje, 
giliai atgailavo ir išpažino nuodėmę. Su šiuo 
stebuklu ir Kūdikėlio Jėzaus statulėle susiję 
dokumentai iki šiol saugomi Alkojaus 
Šventojo Kapo vienuolyne.

 
 
 

Alkojaus vaizdas

Paloteigo šokis, vykstantis per 
Jesuset  del  Miracle procesiją

Altorius, kuriame saugoma 
stebuklinga Kūdikėlio Jėzaus 
stebuklo statulėlė

Kūdikėlio Jėzaus statulėlė, rodanti 
į vietą, kurioje atsidūrė Chuano 
Pratso pavogtos šventosios 
Ostijos

Procesija stebuklo 
garbei

Eucharistinio stebuklo 
relikvija

Šventojo Kapo vienuolyno, 
kuriame saugomos stebuklo 
relikvijos, fasadas

Bažnyčia, pastatyta toje vietoje, kur įvyko stebuklas

Eucharistijos stebuklas 

1568 

Moteris nusprendė apie tai,
 kas įvyko, pranešti civilinei valdžiai. Tą 

akimirką bažnyčios klebonas, vedamas 
paslaptingos jėgos, nuėjo į Chuano Pratso 
sodybos arklides. Jis peržiūrėjo medienos 
krūvą ir po ja rado sidabrinę dėžutę su trimis 
konsekruotomis Ostijomis. Chuanas Pratsas,   
nesuprasdamas,   kaip   trys   Ostijos, kurias  jis 

daug  šventų   daiktų. Tarp jų buvo ir brangi 
sidabrinė dėžutė su trimis konsekruotomis 
Ostijomis. Chuanas Pratsas iš karto suvalgė 
visas tris Ostijas, o dėžutę paslėpė savo arklidėje 
po medienos krūva. Kitą dieną apie šventvagišką 
vagystę sužinojo parapijos kunigas Don 
Antonio. Susirūpinęs jis paskambino bažnyčios 
varpais, kad žmonės sužinotų apie siaubingą 
poelgį. Netrukus visi Alkojaus gyventojai 
susirinko melstis prie bažnyčios. Tuoj pat 
prasidėjo  paieškos,  tačiau  jos  buvo bergždžios. 

Netoli Chuano Pratso namų gyveno pamaldi 
našlė   Marija   Mirales,   kuri   turėjo    Šventojo 
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