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Iš parapijos bažnyčios buvo 
pagrobta monstrancija su 
konsekruota Ostija. Po kelių 
dienų moteris iš netoliese 
esančio Tibio miesto 
viduryje žalio lauko surado 
pavogtą monstranciją su 
viduje esančia konsekruota 
Ostija. Lygiai po 119 metų, 
1943 m. lapkričio 28 d., 
Valensijos arkivyskupo 
delegatas Don Guillermo 
Hijarrubia patvirtino 
stebuklo autentiškumą, 
patikindamas, kad Ostija 
visiškai nesuirusi. 
Konsekruota Ostija išliko 
nesuirusi ir iki šios dienos, 
nepaisant prabėgusių dviejų 
šimtmečių.

m. lapkričio 5 dieną Nicolas 
Bernabeu, nuo mažens Onilo 
bažnyčios ministrantas, iš bažnyčios 
pagrobė  monstranciją, kurioje buvo 

grąžino ją į Onilą, kur ši buvo sutikta su 
didele švente. Lygiai po 119 metų, 1943 m. 
lapkričio 28 d, Valensijos arkivyskupijos 
delegatas Guillermo Hijarrubia patvirtino 
stebuklo autentiškumą ir tai, kad pavogtoje 
monstrancijoje esanti Ostija visiškai 
nesuirusi.
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Stebuklingosios Ostijos relikvinė

Ostijos, kuri išliko nepažeista, monstrancija

Stebuklo pagerbimo šventė, vadinama „la Pedredia“, vietos, 
kurioje buvo atgauta Ostija, atminimui

Eucharistijos stebuklas 

1824 

Iki šių dienų  
stebuklingąją Ostiją, nesuirusią du 
šimtmečius, galima pamatyti Onilo Šv. 
apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčioje. 
Kasmet švenčiama šio eucharistinio 
stebuklo ir Ostijos atgavimo atminimo  
šventė.

Švenčiausiasis Sakramentas. Žinia apie 
šventvagišką apiplėšimą greitai pasklido po visą 
regioną. Kai vagis bandė parduoti monstranciją 
Alikantėje, jis iškart sukėlė įtarimų verslininkui, 
kuris įspėjo valdžios institucijas. Nicolas 
Bernabeu buvo suimtas, tačiau nenorėjo 
atskleisti, kur paslėpė monstranciją, kurioje 
tebebuvo Švč. Sakramentas. Tikintieji ir civilinės 
valdžios institucijos kelias dienas ieškojo po 
visas apylinkes, tačiau pavogti daiktai buvo 
netoliese esančiame Tibi miestelyje, kur gyveno 
vagis. Teresa Carbonell 1824 m. lapkričio 28 d. 
monstranciją su Ostija viduje rado vietovėje, 
vadinamoje   la   Pedrera.   Moteris   nedelsdama 



Eucharistijos stebuklas 
ONILE
ISPANIJA, 1824 M.

Moteris tuoj pat 
grąžino monstranciją 
su Ostija į Onilą, 
kur ši buvo priimta 
su didele švente.
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Onilo Šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčia, kurioje saugoma 
stebuklingoji Ostija

Stebuklo scenos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vitražuose

Šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčios interjeras

Koplyčia, pastatyta toje vietoje, 
kur buvo rasta Ostija




