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Augsburge įvykusį 
Eucharistijos stebuklą 
vietiniai vadina 
Wunderbarlichen Gutes – 
Stebuklinguoju gėriu. Jis 
aprašytas knygose ir 
dokumentuose, kuriuos 
galima rasti valstybinėje 
viešojoje Augsburgo 
bibliotekoje. Pavogta Ostija 
pavirto kraujuojančiu Kūnu. 
Šventoji dalelė ne kartą buvo 
tirta, ir mokslininkai visada 
patvirtindavo, kad ten yra 
žmogaus Kūnas ir Kraujas. 
Šiandien relikvija saugoma 
Šventojo Kryžiaus 
vienuolyne, kuriuo rūpinasi 
tėvai dominikonai.

metais viena Augsburgo gyventoja, 
niekieno nepastebėta parsinešė namo 
konsekruotą Ostiją. Tuo metu bažnyčiose 

Sakramentas buvo perkeistas į kraujuojantį 
Kūną. Ostija buvo perlaužta į dvi dalis, kurias 
jungė kruvini raumenų plaukeliai. Tėvas 
Bertoldas tuoj pat kreipėsi į tuometinį 
Augsburgo vyskupą Udalskalką (1184–1202), 
kuris nurodė: ,,Stebuklingąją Ostiją su 
iškilminga dvasininkų ir tikinčiųjų palyda 
pernešti į katedrą ir išstatyti krištolinėje 
monstrancijoje viešam garbinimui.“ 

nuo Velykų sekmadienio iki šv. Jono 
Krikštytojo iškilmės Ostija vis didėjo, šį 
reiškinį galėjo matyti visi, užeinantys į 
Katedrą. Vyskupas Udalskalkas sugrąžino 
Ostiją į Šventojo Kryžiaus vienuolyną ir 
paskelbė,  kad  „tokiam  iškiliam ir  ypatingam 

įvykiui atminti“ turi būti skirta kasmetinė 
relikvijos pagerbimo šventė.

1200 metais grafas Rechberas tėvams 
augustinams padovanojo sidabrinę keturkampę 
skrynutę, atidaromą iš priekio, stebuklingajai 
Ostijai laikyti. Buvo ir kitų stebuklingų ženklų: 
Ostijoje išryškėjo Kūdikėlis Jėzus baltu apdaru, 
Jo veidas švytėjo, kaktą dengė auksinė karūna, 
iš bažnyčios krucifikso ištryško kraujas, 
pasirodė Jėzus, laiminantis tikinčiųjų 
susirinkimą.

būdavo sunku rasti tabernakulį, kad galėtum 
pagarbinti Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Eucharistinis pamaldumas paplito tik 1264 
metais, kai buvo įsteigta Kristaus kūno šventė. 
Kadangi ši moteris buvo ypatingai pamaldi 
Švenčiausiajam Sakramentui, ji troško Jį turėti 
šalia; tad parsinešusi įdėjo Ostiją į vaško 
dėžutę,   kurią  laikė   spintelėje   ant  lentynos. 

Po penkerių metų, 1199 m. gegužės 11 d., 
moteris, graužiama sąžinės priekaištų, atliko 
išpažintį tėvui Bertoldui, Šventojo Kryžiaus 
vienuolyno vyresniajam. Jis penitentei liepė 
atnešti Ostiją į vienuolyną. Nuėmęs vaško 
dangtį   kunigas   pamatė,   kad   Švenčiausiais 
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