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Šio miestelio parapijos 
kunigas abejojo realiu 
Kristaus buvimu 
Eucharistijoje. Vieną 1010 
metų dieną, švenčiant šv. 
Mišias, įvyko stebuklas. 
Taurėje esantis vynas virto 
gyvuoju Krauju. Šiuo metu 
šventosios relikvijos 
saugomos 1426-ųjų metų 
gotikiniame relikvijoriuje, 
kuriame yra altoriaus 
audeklas, suteptas Krauju, ir 
kitos relikvijos, popiežiaus 
Sergijaus IV dovanotos 
šventajam Ermengolui.

ienuoliktame amžiuje eretiškos doktrinos, 
neigiančios realų Jėzaus buvimą 
Eucharistijoje, ėmė plisti visoje Europoje. 
Ivoros  kunigas  Bernatas Oliveris  taip pat 

didžiuoju altoriumi. Šiuo metu šventosios 
relikvijos saugomos 1426-ųjų metų 
gotikiniame relikvijoriuje, kuriame yra 
popiežiaus Sergijaus IV šventajam 
Ermengolui dovanotas altoriaus audeklas, 
paženklintas    Krauju,    ir    kitos  relikvijos. 

abejojo transsubstanciacijos realumu. Jam 
švenčiant šv. Mišias staiga įvyko stebuklas: taurėje 
esantis vynas virto Krauju ir išsiliejęs ant altoriaus 

Monstrancija su stebuklo relikvijomis

Vieno iš šventovės viduje 
esančių paveikslų, kuriame 
vaizduojama vyno, virstančio 
Krauju, scena, detalė

Šventovė, kurioje įvyko stebuklas

Eucharistijos stebuklas 

Šventovės interjeras

V
1663 m., siekiantaudeklo tekėjo, pasiekdamas žemę. Urgelio 

vyskupas šventasis Ermengolas, kuriam buvo 
pranešta apie tai, kas įvyko, nedelsdamas nuvyko į 
Ivorą. Jis norėjo asmeniškai išsiaiškinti faktus, 
apie kuriuos tuoj pat buvo tiesiogiai pranešta 
popiežiui Sergijui IV į Romą. Jis pasirašė 
Popiežiškąją bulę, kurioje buvo patvirtinta, kad 
įvyko tikras stebuklas. Stebuklo relikvijos ir 
popiežiaus dokumentas buvo padėti po Ivoros 
parapinės bažnyčios, tituluojamos San Cugat ir 
atidarytos  1055 m.  vyskupo   Guillem  de  Urgell, 

patenkinti daugybės piligrimų, kasmet 
vykstančių pagerbti stebuklo, poreikius, 
buvo pastatyta dabartinė šventovė. Ir šiais 
laikais antrąjį Velykų sekmadienį švenčiama 
svarbi šventė, vadinama Šventąja Abejone, 
turint mintyje Ivoros kunigo Bernato 
Oliverio    abejonę      ir       didįjį     stebuklą.
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Taurėje esantis vynas 
virto Krauju ir išsiliejęs 
ant altoriaus audeklo 
tekėjo, pasiekdamas 
žemę.
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San Cugat bažnyčios interjeras

Monstrancijos su šventosiomis relikvijomis detalė

Krauju paženklinto korporalo relikvija

San Cugat bažnyčia, kurioje saugomos stebuklo relikvijos
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