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Monkados eucharistiniame 
stebukle Kūdikėlis Jėzus 
pasirodė šventojoje Ostijoje, 
kad išsklaidytų kunigo, 
abejojančio dėl savo 
kunigystės šventimų 
galiojimo, abejones. Iš tiesų 
XIV a. pabaigoje Prancūzijos 
kardinolai išrinko 
antipopiežių, tikėdamiesi, kad 
jis Šventąjį Sostą perkels atgal 
į Avinjoną. Tai sukėlė didelę 
sumaištį tarp dvasininkų ir 
daugelis kunigų ėmė abejoti, 
ar jie buvo teisėtai įšventinti. 
Kunigas Odorikas Reinaldis 
(Odorico Raynaldi) šį 
eucharistinį stebuklą aprašė 
savo knygoje Bažnyčios analai 
(Anales Eclesiasticos). Apie 
tai pasakojama ir kituose 
gausiuose Monkados miesto 
archyvuose saugomuose 
dokumentuose.

opiežiaus Urbono VI išrinkimui (1378 m. 
balandžio 18 d.) labai priešinosi prancūzų 
kardinolai,   kurie   tikėjosi,  kad   popiežius 

kunigo klausimus. Tačiau kunigas norėjo ją 
patikrinti dar labiau ir pakvietė kitą dieną 
dalyvauti šv. Mišiose. Tuo metu jis paėmė dvi 
ostijas, tačiau konsekravo tik vieną iš jų. Tada, 
paėmęs konsekruotą Ostiją, kunigas paklausė 
mergaitės, ką ji mato jo rankose. Ši atsakė: „Matau 
Kūdikėlį Jėzų.“ Tuomet kunigas pakėlė 
nekonsekruotą ostiją ir uždavė tą patį klausimą. 
„Matau    mažą    baltą    diskelį“,  –  atsakė     Inesa. 

Kunigą apėmė džiaugsmas, visa bendruomenė irgi 
džiūgavo matydama, kad jų ganytojo šventimų 
teisėtumas patvirtintas. Nors vyskupą, įšventinusį 
Monkados kleboną tėvą Carrosą, įšventino 
antipopiežius, Dievas liko ištikimas apaštališkajai 
įpėdinystei, kuri suteikiama vyskupo rankų 
uždėjimu.

prancūzas grąžins Šventąjį Sostą į Avinjoną. Po 
daugelio įvykių 1378 m. rugsėjo 20 d. jie išrinko 
antipopiežių Klemensą VII. Schizmatikai iškart 
mėgino užimti Romą, tačiau jų mėginimai žlugo. 
Todėl jie pasitraukė į Avinjoną, kur Klemensas VII 
toliau veikė kaip teisėtas pontifikas. Šiuo didelių 
neaiškumų laikotarpiu Monkados kunigas Mosen 
Jaime Carros gyveno kankindamasis, kad jo 
šventimai negalioja, nes jį įšventino antipopiežiaus 
Klemenso VII paskirtas vyskupas. Kaskart švęsdamas 
šv. Mišias jis labai baiminosi, kad apgaudinėja 
tikinčiuosius, dalydamas nekonsekruotas Ostijas. Jis 
taip pat baiminosi, kad nė vienas iš kitų sakramentų, 
kuriuos jis teikė, negalioja. Kunigas karštai meldė 
Viešpatį  suteikti jam  kokį nors  patvirtinimo  ženklą.  

Eucharistijos stebuklas 

Senovinis stebuklo paveikslėlis

Šventoji Inesa visą gyvenimą gyveno kaip atsiskyrėlė ir atgailautoja 
oloje,  vadinamoje  El Rodeno. Ola ir  šiandien  yra piligrimų  vieta.

Šventoji Inesa oloje, kurioje 
ji  gyveno   kaip   atsiskyrėlė

Dangaus vartų (Janua Coeli) vienuolynas Lullen slėnyje, senovinė 
Inesos šeimos nuosavybė, vėliau perduota vienuoliams

Bažnyčia, kurioje įvyko stebuklas

P Atsakymą jis gavo
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1392 m. šv. Kalėdų dieną. Tą dieną aristokratė 
Andžela Alpicat dalyvavo šventose Mišiose su 
savo penkerių metų dukrele Inesa (būsimoji 
šv. Inesa de Monkada). Pasibaigus šventoms 
Mišioms, mergaitė atsisakė išeiti iš bažnyčios 
ir maldavo motinos leisti jai pasilikti, kad 
galėtų  žaisti  su  gražiuoju vaiku, kurį 
klebonas  laikė  ant  rankų  per  šventas Mišias.

Gruodžio 26 d. ponia Andžela vėl nuėjo į šv. 
Mišias, ir, kai kunigas pakėlė Ostiją, mergaitė 
vėl pamatė vaiką kunigo rankose. Pasibaigus 
šv. Mišioms, ponia Andžela perdavė dukters 
regėjimus kunigui, kuris tuoj pat ją apklausė. 
Mažoji  Inesa be  jokių  sunkumų atsakė į visus 




