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Betbrune (Bettbrunn) 
vienas labai pamaldus 
ūkininkas iš didelio uolumo 
pavogė šventąją Ostiją, 
kurią parsivežė į savo ūkį 
Viehbrune. Vieną dieną 
Ostija netyčia nukrito ant 
žemės, bet niekas negalėjo 
jos pakelti. Buvo išbandyta 
viskas, kol pagaliau įsikišo 
Regensburgo vyskupas. 
Vyskupui pavyko pakelti 
Ostiją tik po to, kai jis 
pažadėjo Viešpačiui, kad 
Ostijos garbei pastatys 
koplyčią. Žinia apie 
stebuklą greitai pasklido ir 
pritraukė daugybę 
piligrimų.

etbruno kaimo ir dabartinės Šventojo 
Išganytojo bažnyčios pastatymą lėmė 1125 
m.  įvykęs   eucharistinis   stebuklas.   Toje 

klūpėdavo prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Keletą mėnesių vyriškis taip elgėsi, kol vieną 
dieną nepagalvojęs impulsyviai metė lazdą su 
Šventąja  Ostija  į  per  toli  nuklydusią  bandą.
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vietoje, kur dabar yra miestelis ir bažnyčia, 
kadaise buvo tik nedidelis ūkis, vadinamas 
Viehbrunu, nes šalia jo buvo šulinys, iš kurio 
buvo tiekiamas vanduo gyvuliams. Jo 
savininkas buvo žmogus, labai atsidavęs 
Švenčiausiajam Sakramentui. Šis žmogus 
gyveno už pusantros valandos kelio nuo 
Tholingo parapijos bažnyčios ir ne visada galėjo 
dalyvauti šv. Mišiose. Dėl savo uolumo jis 
nusprendė slapta pavogti šventąją Ostiją ir 
parsinešti ją namo. Ūkininkas pasiėmė lazdą, 
kurią visada nešiodavosi savimi, ir viršutiniame 
jos gale padarė angą, į kurią įdėjo Ostiją. 
Kiekvieną dieną, kai gyvuliai ilsėdavosi, jis 
įsmeigdavo  lazdą  į  žemę   ir  daugybę  valandų 

Tikinčiųjų piligrimystė į Betbruną

Antikinis Šventojo Išganytojo bažnyčios paveikslas

Šventojo Išganytojo 
bažnyčia Betbrune

Eucharistijos stebuklas 

Šventojo Išganytojo 
bažnyčios interjerasB
Ostija nukrito ant žemės
o ūkininkas, giliai nuliūdęs, pasilenkė jos 
pakelti. Bandymas ją pakelti buvo 
nesėkmingas. Nežinodamas, ką daryti, jis 
pasikvietė Tholingo parapijos kunigą. Tačiau 
kunigas taip pat negalėjo jos pakelti. Galiausiai 
jie kreipėsi į Regensburgo vyskupą Hartvičą, 
kuris su visais savo dvasininkais nedelsdamas 
nuvyko į stebuklo vietą. Tik pažadėjus toje 
vietoje pastatyti koplyčią, jam pavyko pakelti 
Ostiją nuo žemės. 1125 m. koplyčia buvo 
baigta   statyti,  o  brangiausioji   relikvija  šioje

vietoje buvo saugoma iki 1330 m., kai viską 
sunaikino gaisras. Vėliau koplyčia buvo 
rekonstruota, o jos viduje pastatytas vienas iš 
nuo gaisro išgelbėtų stulpų.
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