
PATIERNE - NEAPOLYJE
ITALIJA, 1772 M.

Eucharistijos stebuklas

1774 m. rugpjūčio 29 d. 
Neapolio arkivyskupijos 
kurija palankiai atsiliepė 
apie stebuklingai atrastas ir 
nepaaiškinamai išsilaikiusias 
Ostijas,  kurios buvo 
pavogtos iš Patierno šv. 
Petro bažnyčios 1772 m. 
vasario 24 d. 1971-uosius 
arkivyskupija paskelbė 
Eucharistijos metais, kad 
tikintieji prisimintų ir geriau 
suprastų šio Eucharistijos 
stebuklo reikšmę. Deja, 1978 
metais relikvijorius su 
stebuklingai išlikusiomis 
1772 m. Ostijomis buvo 
pavogtas.

metais   nežinomi    vagys    pavogė   
kažkiek konsekruotų Ostijų,  kurios po 
mėnesio     buvo     surastos      kunigaikščio 

šviesų  atsiradimas ir konsekruotų Ostijų 
išsilaikymas tiek dienų po žeme buvo ir yra 
tikras Dievo padarytas stebuklas.“

„Pranešimas apie atrastas konsekruotas 
Patiernošv. Petro bažnyčios Ostijas 1772 m. 
vasario 24 d.“ 1967 m. kardinolas Corrado Ursi, 
Neapolio arkivyskupas, bulėje, kuria šv. Petro 
bažnyčią pakėlė į diecezinės Eucharistijos 
šventovės rangą, rašė: „Stebuklingas nutikimas 
šv. Petro bažnyčioje Patierne – Dievo dovana ir 
perspėjimas visai mūsų arkivyskupijai. Jos balsas 
neturėtų silpti, bet priešingai – raginti 
tikinčiuosius nuolat svarstyti žinią apie Gyvybės 
duoną, nužengusią iš dangaus dėl pasaulio 
išganymo, kaip skelbė Jėzus Kafarnaumo 
sinagogoje.“

Patierno šv. Petro bažnyčia 

Stebuklo atvaizdavimas 
senovės graviūroje

Atminimo akmo, pastatytas vietoje, kur buvo rastos Ostijos

Stebuklo relikvijorius

 
 
 

 
 
 girdimi ir žinomų to meto mokslininkų balsai, 

vienas jų, Dr. Domenico Cotugno iš Karališkojo 
Neapolio universiteto, šiuo klausimu išsakė 
tokią nuomonę: „Neįprastas besimainančių 
šviesų pasirodymas, po žeme užkastų Ostijų 
išsilaikymas negali būti paaiškintas fizikos 
principais, tai pranoksta gamtos dėsnius. Todėl 
juos reikia laikyti stebuklingais.“

1992 metais profesorius Pietro de Franciscis,     
žmogaus     fiziologijos      dėstytojas      Neapolio  
universitete, patvirtino šį teiginį savo straipsnyje 

Dokumentas, kuriuo kardinolas Ursis paskelbia šv. Petro bažnyčią 
diecezine Eucharistijos šventove

1772
Tarp įvairių liudijimų Delle Grottolelle   laukuose   po mėšlo   krūva. Jas 

pavyko surasti pasirodžius slėpiningiems 
žiburiukams ir atskridus balandžiui. Šį stebuklą 
nuodugniai aprašė šv. Alfonsas Marija Liguoris. 
Ostijų apskritimas atitiko šv. Petro bažnyčioje 
naudotas jų kepimo formas, taigi, tai buvo tos 
pačios pavogtosios Ostijos.  Generalvikaras, 
monsinjoras Onoratis, surašė dvejus metus (nuo 
1772 iki 1774) trukusio diecezinio tyrimo 
proceso aktus, juos surišo virvele, kuri jungė „du 
sidabru aplietus vamzdelius“, ir jos mazgą 
užantspaudavo raudonuoju Ispanijos vašku. 
Tyrimo aktuose skaitome:  „  Mes sakome, 
pareiškiame    ir       skelbiame,    kad      minėtasis
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