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1991 m. gruodžio 8 d. kunigas 
Otty Ossa Aristizabal aukojo 
šv. Mišias Betanijos šventovės 
koplyčioje Kua mieste. Per 
konsekraciją jis pamatė, kad 
Ostija pradėjo kraujuoti. Toji 
stebuklingoji Ostija saugoma 
Los Teques mieste, 
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies 
seserų augustinių vienuolyne, 
kur ji nuolat išstatyta 
tikinčiųjų adoracijai. Kasmet 
ją aplanko daugybė piligrimų, 
atvykstančių ir iš užsienio. Su 
stebuklingąja Ostija yra susiję 
daug nuostabių įvykių, iš  
kurių išsiskiria vienas, nutikęs 
jaunam amerikiečiui. Jis 
nufilmavo stebuklingąją 
Ostiją, pulsuojančią tarsi 
širdis, kai ji buvo išstatyta 
adoracijai.

is eucharistinis stebuklas įvyko per 1991 
m. gruodžio 8 d. vidurnakčio šv. Mišias
Marijos šventovėje Finca Betania,
esančioje Kua, Venesueloje. Šventovės
kapelionas   tėvas   Otty   taip   apibūdina

šį įvykį: ,,Priėmęs vieną iš didžiosios Ostijos, kurią 
buvau padalijęs į 4 dalis, gabalėlių, padėjau ant 
patenos. Kiek vėliau pažvelgiau ten ir negalėjau 
patikėti tuo, ką išvydau: ant vieno iš mano 
padalytos Ostijos gabalėlių matėsi raudona dėmė, 
o iš jos ėmės tekėti  raudonas skystis, panašiai kaip
iš žaizdos bėga kraujas. Po šv. Mišių paėmiau
Ostiją ir saugiai laikiau ją šventovės zakristijoje.
Kitą dieną, šeštą valandą ryto, nuėjau pažiūrėti
Ostijos ir įsitikinau, kad iš jos tebeteka Kraujas,
kuris  po  truputį  pradeda  džiūti. Ir šiandien
Kraujas  atrodo  kaip  šviežias. Keista tai, kad
Kraujas tekėjo tik iš vienos dalelės pusės, tačiau
niekuomet  nesutepė  likusios Eucharistijos dalies.“

Šventų  Mišių metu buvo daugybė piligrimų, 
kurie iš karto įsitikino, kad kunigas neturėjo 
žaizdų, iš kurių galėjo tekėti ant Ostijos esantis 
Kraujas. Be to, remiantis  analizių rezultatais, 
buvo padaryta išvada, kad kunigo kraujas 
nesutapo su dalelės krauju. Stebuklingoji Ostija 
buvo ištirta specialiais tyrimais, kurių paprašė 
tuometinis Los Tekes vyskupas J. E. Pio Bello 
Ricardo. Jų rezultatai patvirtino, kad kraujas buvo 
AB+ grupės žmogaus kraujas, atitinkantis Kraują, 
rastą Turino drobulės audinyje ir Lanciano 
eucharistinio stebuklo, įvykusio Italijoje 750 m., 
Ostijoje. Nuo to laiko Ostija tapo tūkstančių 
piligrimų, atvykstančių ne tik iš Venesuelos, bet ir 
iš viso pasaulio, garbinimo ir pamaldumo objektu. 
Bet kuriuo laiku galima nuvykti į Švenčiausiosios 
Jėzaus  Širdies   seserų   vienuolyną  Los  Teques  
mieste   ir    jų   koplyčioje,  skirtoje   nuolatinei   
adoracijai,      pamatyti       stebuklingąją       Ostiją.
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Finca Betania šventovė, kurioje įvyko Betanijos stebuklas

  Tabernakulis, kuriame buvo saugomos 
Ostijos, iš kurios tekėjo Kraujas, relikvijos

Didžiai gerbiamas Pio Bello 
Riccardo, patvirtinęs 
Betanijos eucharistinį stebuklą

Naujasis tabernakulis, esantis 
nuolatinės adoracijos Los 
Teques Švenčiausiosios Jėzaus 
Širdies seserų augustinių 
vienuolyno koplyčioje, į kurią 
buvo perkeltos Betanijos 
eucharistinio stebuklo 
relikvijos

BETANIJOJE

Š Jaunas tikintysis iš Naujojo Džersio Danielis J. 
Sanfordas, nuvykęs į piligriminę kelionę į seserų 
augustinių vienuolyną pamatyti kraujuojančios 
Ostijos, galėjo nufilmuoti dar vieną stebuklingą 
epizodą. Štai jo liudijimas: „1998 m. lapkričio 12 
d. su maldos grupe išvykau į piligriminę kelionę į
Betaniją ir mus nuvedė į Los Teques seserų
augustinių koplyčią pamatyti stebuklingosios
Betanijos Ostijos. Šv. Mišias aukojo mūsų
dvasinis vadovas tėvas Mazzarella. Pasibaigus
iškilmėms, jis atidarė tabernakulio, kuriame
buvo stebuklingoji Ostija, dureles. Su didžiule
nuostaba pamačiau, kad ji tarsi liepsnojo, o jos
centre buvo pulsuojanti Širdis, kuri kraujavo. Tai
mačiau apie 30 sekundžių, paskui Ostija vėl tapo
įprasta. Dalį šio stebuklo galėjau nufilmuoti savo
vaizdo kamera...“




