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Eucharistijos stebuklas 

Šis eucharistinis stebuklas, 
kurio relikvija iki šiol saugoma 
Andechso benediktinų 
vienuolyne, Vokietijoje, yra 
patvirtintas daugybe rašytinių 
šaltinių. Stebuklas įvyko 
Romoje 595 m. per 
Eucharistijos šventimą, kuriam 
vadovavo popiežius šventasis 
Grigalius Didysis. Tuo metu 
žmonėms priimant šventąją 
Komuniją, viena Romos didikė 
ėmė juoktis, nes abejojo realiu 
Kristaus buvimu 
konsekruotoje duonoje ir vyne. 
Popiežius, sutrikęs dėl jos 
netikėjimo, nusprendė neduoti 
jai Komunijos, ir tada duona 
virto Kūnu ir Krauju.

arp svarbiausių veikalų, kuriuose minimas šis 
595 metais Romoje įvykęs eucharistinis 
stebuklas, yra 787 m. diakono Pauliaus 
parašytas Vita Beati Gregorii Papae 
(Palaimino popiežiaus Grigaliaus gyvenimas). 

savo elgesį. Ji pasiteisino sakydama, kad 
negalėjo patikėti, jog jos pačios rankomis 
paruošta duona per konsekraciją gali tapti 
Kristaus Kūnu ir Krauju. Šventasis Grigalius 
atsisakė jai duoti Komuniją ir paprašė Dievo 
ją apšviesti. Vos baigęs melstis, jis pamatė, 
kad dalis moters paruoštos duonos tapo 
Kūnu ir Krauju. Moteris atgailavo, atsiklaupė 
ant žemės ir ėmė verkti. 

Iki šių dienų dalis šio stebuklo relikvijos 
saugoma Andechse, Vokietijoje, prie vietos 
benediktinų vienuolyno.

Šventovė, kurioje yra stebuklinga Ostija, iki šių dienų 
saugoma Andechse

Adrianas Ysenbrandt’as, XVI a. Jėzaus apsireiškimas su 
kančios ženklais per šventojo Grigaliaus aukotas šv. Mišias 

Koplyčia Andechse, 
kurioje yra šventovė

Senovinis mišiolas, kuriame 
pavaizduotas Mišias švenčiantis 
šventasis Grigalius

Domenico Cresti (1559–1638), Stebuklingosios šventojo 
Grigaliaus Didžiojo Mišios
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Benediktinų vienuolyno 
bažnyčia Andechse

Grigaliaus Mišios. Hierono 
muziejus, Paray-le-Monial

Stebuklingosios Mišios, per kurias 
šventojo Grigaliaus užtarimu iš 
skaistyklos išlaisvinamos daugybė sielų

T
kad eucharistinę duoną paruoštų parapijiečiai. 
Popiežius šventasis Grigalius Didysis buvo tiesioginis 
šio stebuklo liudininkas.

Vieną sekmadienį švęsdamas šventąsias Mišias 
senovinėje bažnyčioje, skirtoje šventajam Petrui, 
popiežius dalijo Komuniją ir pamatė, kad tarp eilėje 
stovinčių tikinčiųjų yra viena iš moterų, kuri ruošė 
duoną konsekracijai ir garsiai juokėsi. Sutrikęs 
popiežius  pasisuko  į kampą  ir  paprašė jos  paaiškinti 

Tais laikais buvo įprasta,
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Vos baigęs melstis, jis 

pamatė, kad dalis moters 

paruoštos duonos tapo Kūnu 

ir Krauju. Moteris 

atgailavo, atsiklaupė ant 

žemės ir ėmė verkti. 

Nicolo Circignani (Pornarancio), Eucharistinis Grigaliaus Didžiojo stebuklas. Romos Šventojo Grigaliaus Didžiojo bažnyčios 
portiko liunetė

Šventojo Grigaliaus ikona

Romos Šventojo Grigaliaus Didžiojo bažnyčia
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