
PALAIMINTOJI ONA KOTRYNA EMMERICH
VOKIETIJA, 1774–1824 M.

Daugiau nei 10 metų gyvenusi vien tik Eucharistija 

Ona Kotryna Emmerich 
buvo priversta palikti 
vienuolyną, kuriame 
gyveno, nes jis tapo valdžios 
nuosavybe. Tuo metu jos 
sveikata pablogėjo, merginai 
atsirado stigmos ir ji patyrė 
daugybę regėjimų. Vienas iš 
jų leido surasti Dievo 
Motinos namus Efeze. Iš 
tiesų, remiantis antikinėmis 
tradicijomis, atrodo, kad 
Marija kartu su apaštalu 
Jonu apsigyveno šiame 
mieste. Stebuklinga Onos 
Kotrynos gyvenime tai, kad 
daugelį metų ji maitinosi 
vien tik Eucharistija. 

na Kotryna Emmerich gimė 1774 m. 
rugsėjo 8 d. Vokietijoje, ūkininkų 
šeimoje,  ir  labai  anksti pradėjo dirbti. 

1811 metais Agnetenbergo vienuolynas buvo 
panaikintas. Ona Kotryna buvo svetingai priimta 
dirbti  kunigo  namų  tvarkytoja,  tačiau 
netrukus  susirgo ir buvo  prikaustyta  prie  lovos. 

troškimas manyje buvo toks stiprus ir nenugalimas, kad 
naktimis dažnai išeidavau iš savo celės į Bažnyčią... Dažnai 
išskėstomis rankomis nusilenkdavau Švenčiausiajam 
Sakramentui,         kartais      patekdavau        į        ekstazę.“

Ona Kotryna visada jungė savo kančią su Jėzaus kančia ir 
aukojo ją žmonių išgelbėjimui. Garsiausias vienuolės 
biografas buvo vokiečių rašytojas Klemensas Brentano, 
kuris užrašė visus jos regėjimus. Jis parašė tūkstančius 
puslapių apie palaimintąją ir jos regėjimus. Daugelis iš jų 
dar nėra išleisti. Vienoje garsiausių savo ištraukų jis rašė: 
„Ona Kotryna stovi tarsi kryžius gatvės pakraštyje, kad 
tikintiesiems rodytų teisingą kryptį. Tai, ką ji sako, yra 
trumpa, bet paprasta, kupina gelmės, šilumos ir gyvybės 
tiesa. Aš viską supratau. Visada laiminga, meili, garbinga, 
nuostabi; visada serganti, gyvenanti kančioje, bet kartu 
švelni  ir  gaivi,  tyra,  išbandyta,  skaidri.  Sėdėti šalia 
Onos     reiškė      užimti     gražiausią     vietą      pasaulyje.“

Vėliau subrendo jos religinis pašaukimas ir 
mergina prašėsi priimama į kelis vienuolynus. 
Tačiau visuomet sulaukdavo neigiamo atsakymo, 
nes buvo labai neturtinga ir neturėjo kraičio. Tik 
sulaukusi dvidešimt aštuonerių, Ona buvo priimta 
į Agnetenbergo vienuolyną ir su užsidegimu 
įsitraukė   į   vienuolinį   gyvenimą.  Ji  visada 
buvo    pasirengusi   imtis    sunkiausių    užduočių. 

Vieną naktį Onai meldžiantis, pasirodė Jėzus ir 
pasiūlė jai rožių bei erškėčių vainiką. Ona Kotryna 
pasirinko erškėčių vainiką, ir Jėzus uždėjo jį jai ant 
galvos. Staiga jos kaktoje pasirodė pirmosios 
stigmos. Vėliau, po dar vieno Jėzaus apsireiškimo, 
žaizdos   pasirodė   ir   ant  rankų,   kojų   bei  šono. 

Namas, kuriame Efeze gyveno 
Dievo Motina, atrastas dėl 
Onos Kotrynos regėjimų.

Namas, kuriame gimė Ona Kotryna

Onos Kotrynos 
Emmerich portretas

Klemenso Brentano 
portretas Klemenso Brentano piešinys

O
Kartą ją aplankė jaunas 
gydytojas dr. Francas Wesneris. Jos stigmos jam  
padarė didelį įspūdį. Per vienuolika vėlesnių metų 
jis tapo Onos draugu ir ištikimu padėjėju. Taip pat 
jis vedė dienoraštį, į kurį perrašinėjo jos regėjimus. 
Tuo metu vienuolė praktiškai nustojo valgyti, 
truputis vandens ir konsekruota Ostija jai 
padėdavo  išlikti  gyvai.  Taip  tęsėsi  dešimt   metų. 

Ona  Kotryna  buvo labai atsidavusi Eucharistijai 
ir   apie   ją  parašė  daug  puslapių:   „Eucharistijos  
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