
LURDE
PRANCŪZIJA, 1888  M.

Stebuklingi išgydymai per Švenčiausiojo Sakramento procesiją 

1888 m. vienas prancūzų 
kunigas, Nacionalinės 
piligrimystės dalyvis, pasiūlė 
surengti procesiją su 
Švenčiausiuoju Sakramentu 
Lurde. Jos metu įvyko 
stebuklingas išgydymas. Nuo 
to laiko ligoniai dalyvauja 
piligriminėse kelionėse į 
Lurdą, kurių metu 
procesijoje dalyviai 
laiminami Švenčiausiuoju 
Sakramentu. Buvo išgydyta 
daugybė žmonių. Lurdo 
šventovė yra akivaizdus 
Jėzaus buvimo Eucharistijoje 
pavyzdys.   

m. rugpjūčio 22 d. 16.00 val. Lurde
pirmą kartą įvyko procesija, kurios metu
ligoniai  buvo  laiminami Švenčiausiuoju

Mergelės   Marijos   statula  grotoje, 
kur ji pasirodė šventajai Bernadetai

Pijus IX 1854 m. dokumentu 
“Ineffabilis Deus” paskelbė 
Nekaltojo  Prasidėjimo dogmą

Šventosios Bernadetos namaiLurdo šventovė

Šventoji Bernadeta apsisprendė 
atsiduoti religiniam gyvenimui 
ir įstojo į Gailestingųjų seserų 
vienuolyną Neverse

Viena seniausių šventosios Bernadetos 
nuotraukų prie grotos 1864 m.

Šventoji Bernadeta

Nekaltasis šventosios Bernadetos 
kūnas Neverso Gailestingųjų 
seserų motinos namuose

Marie Fabre, per Švč. Sakramento 
procesiją išgydyta nuo stiprios 
dispepsijos (virškinimo 
sutrikimo), trukdžiusios 
normaliai maitintis ir sukėlusios 
rimtų anemijos problemų

Marie-Therese Canin, per Švč. 
Sakramento procesiją išgydyta 
nuo    sunkios     tuberkuliozės

Marie Bigot, pusiau akla ir kurčia, 
per Švč. Sakramento procesiją 
atgavo klausą ir regėjimą

Sesuo Marija Margherite, per Švč. Sakramento procesiją 
išgydyta nuo nepagydomos inkstų ligos

Brolis Leo Shwager, išgydytas 
nuo sunkios išsėtinės sklerozės 
ligos per Švč. Sakramento 
procesiją

Louise Jamain, per Švč. 
Sakramento procesiją išgydyta 
nuo plaučių ir žarnyno 
tuberkuliozės

Alisa Couteaul, per Švč. 
Sakramento procesiją išgydyta 
nuo išsėtinės sklerozės

1888 
Sakramentu. Pirmasis šią pamaldžią 
iniciatyvą pasiūlė vienas kunigas. Tą dieną 
ligoniai buvo laiminami Švenčiausiuoju 
Sakramentu priešais Apsireiškimo grotą. 
Pietro Delanoy daugelį metų sirgo ataksija 
(valingų judesių koordinacijos sutrikimu, 
kuris yra kai kurių nervų sutrikimų požymis, 
neišvengiamai vedantis į mirtį). Šis vyras 
akimirksniu pasveiko, kai procesijos metu 
buvo palaimintas Švč. Sakramentu. Tai buvo 
pirmasis eucharistinis stebuklas, įvykęs 
Lurde. Nuo tos dienos Eucharistinė     
procesija  už   ligonius   niekada   nenutrūko. 
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