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1417 metais, Didįjį 
ketvirtadienį, valstietis 
pavogė konsekruotą Ostiją, 
kuri pakeliui į namus jam 
išslydo iš rankų ir pakilo į 
orą. Žmogus bergždžiai 
stengėsi Ją pagauti. Tik 
įsikišus vyskupui, jis atgavo 
Ostiją. Labai greitai 
stebuklo vietoje buvo 
pastatyta koplyčia. Daugybė 
žmonių melsdamiesi prie 
relikvijos patyrė 
stebuklingus išgijimus, gavo 
įvairių malonių.

ienas neturtingas valstietis iš Erdingo 
sunkiai visą gyvenimą triūsė, bet niekaip 
nesugebėjo    pagerinti    savo   gyvenimo. 

ieškojo ir niekaip negalėjo rasti. Išsigandęs jis 
tuojau   nubėgo   viską   papasakoti   klebonui. 

Ostijos, rado ją gulinčią ant grumsto ir 
skleidžiančią nežemišką šviesą. Tačiau paimti 
jos negalėjo, Ostija pakilo į orą ir pranyko. 
Pagalbon pasikvietė vyskupą, bet ir jo Ostija 
neprisileido. Buvo nutarta pastatyti koplyčią 
šio stebuklo garbei. 1675 metais į koplyčią 
plūdo tokios didelės minios, kad vietos 
valdžia nutarė pastatyti naują, didesnę baroko 
stiliaus bažnyčią. 1677 m. rugsėjo 19 d. 
Freisingo vyskupas Kasparas Kiuneris 
konsekravo naująją bažnyčią, dedikuotą 
Švenčiausiajam Kraujui. Į šventovę buvo 
atvežtos     įvairios    relikvijos,    taip    pat     ir 

Brangiausiojo Kristaus Kraujo relikvija. Nuo 
1992 metų bažnyčia rūpinasi šv. Dykumos 
Pauliaus vienuolija.

Jo kaimynas, dirbantis lygiai tą patį darbą, 
gyveno pasiturinčiai. Vieną dieną žemdirbys 
paklausė savo kaimyno, kaip šis gali tiek daug 
uždibti. Žmogus pasakė turįs namuose 
Švenčiausiąjį Sakramentą. Nemokytas valstietis 
pamanė, jog Švenčiausiasis Sakramentas – tam 
tikra amuleto rūšis, ir nutarė sekti kaimyno 
pavyzdžiu. Didįjį Ketvirtadienį jis nuėjo į 
bažnyčią ir, atlikęs išpažintį, per Mišias priėmė 
Komuniją. Tačiau jos nesuvalgė, bet suvyniojo į 
medžiagos gabalą ir išėjo iš bažnyčios. 
Beeidamas pradėjo gailėtis dėl padarytos 
piktadarybės, tad nusprendė nunešti Ostiją 
atgal. Bet ji išsprūdo žmogui iš rankos ir 
pranyko   ore.   Nusiminęs   valstietis   visur   jos
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Kunigas taip pat ieškojo   
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