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Eucharistijos stebuklas 

Santaremo eucharistinis 
stebuklas ilgą laiką buvo 
laikomas vienu svarbiausių 
po Lančiano eucharistinio 
stebuklo. Buvo atlikta 
daugybė relikvijų tyrimų ir 
kanoninių analizių. Ostija 
virto kraujuojančiu Kūnu ir 
iš Jos tekėjo Kraujas. Dvi 
relikvijos iki šiol saugomos 
Santaremo Šv. Stepono 
bažnyčioje.

ai kurie popiežiai – Pijus IV, šventasis 
Pijus V, Pijus VI, Grigalius XIV – šiam 
eucharistiniam stebuklui suteikė 
visuotinius    atlaidus.    Dar   ir     šiandien 

pradėjo skleisti ryškius šviesos spindulius, 
kurie apšvietė  kambarį  tarsi  dieną.  Vyras,  
taip pat pastebėjęs keistą reiškinį, išklausinėjo 
žmoną,     kuri     jam       viską       papasakojo.

sumaišytas su vašku. Dabar Šventoji Ostija 
saugoma XVIII a. Eucharistiniame soste virš 
pagrindinio altoriaus, o Šv. Stepono bažnyčia 
dabar vadinama Šventojo Stebuklo šventove. Per 
amžius įvairiomis progomis iš Ostijos vėl tekėdavo 
Kraujas, o kai kuriais atvejais joje buvo matomi 
įvairūs mūsų Viešpaties atvaizdai. Tarp šio 
stebuklo liudininkų yra ir šventasis Pranciškus 
Ksaveras,   Indijos   apaštalas,   kuris   lankėsi 
šioje    šventovėje,    prieš   išvykdamas   į    misijas. 

Nuo to laiko, kai įvyko stebuklas, kasmet antrąjį 
balandžio sekmadienį brangioji relikvija iš 
sutuoktinių namų pernešama į Šv. Stepono 
bažnyčią.  1684 m. šios poros namai tapo koplyčia.

K

Švenčiausiojo Stebuklo šventovės interjeras

Švenčiausiojo Stebuklo Santaremo  bažnyčia

Taurė su krauju iš 
Ostijos

Namas, kuriame įvyko 
stebuklas

Altorius, kuriame 
saugoma stebuklo relikvija

Santaremo Šv. Stepono bažnyčioje galima 
pasigrožėti   šiomis    brangiomis    relikvijomis.

Bažnyčios interjeras

Pedro Crasbeeck 1612 m. 
atspaudas, kuriame tiksliai 
matoma stiklinė ampulė, 
kurioje stebuklingu būdu 
buvo  rasta  stebuklo Ostija

Stebuklingosios Ostijos relikvija

Kitą dieną poraRemiantis karaliaus Alfonso IV 1346 m. 
dokumentu, 1266 m. vasario 16 d. Santareme 
jauna moteris, apimta pavydo savo vyrui, 
pasitarė su būrėja, kuri liepė jai nueiti į 
bažnyčią  ir  pavogti  konsekruotą   Ostiją, kad 
ją panaudotų meilės eliksyrui. Moteris pavogė 
Ostiją  ir paslėpė ją lininiame audekle, kuris 
tuoj  pat nusidažė krauju. Išsigandusi ji parbėgo 
namo ir atrišo drobulę, kad pamatytų, kas 
atsitiko. Nustebusi pamatė, kad iš Ostijos 
trykšta Kraujas. Sumišusi moteris laikė Ostiją 
savo    miegamojo   stalčiuje.  Tą   naktį  stalčius  
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apie tai pranešė klebonui, kuris nuvyko į 
namus paimti Ostijos ir, lydimas daugybės 
tikinčiųjų iškilmingos procesijos, grąžino ją į 
Šv. Stepono bažnyčią. Ostija kraujavo tris 
dienas iš eilės. Paskui ji buvo įdėta į gražų 
relikvijorių,     pagamintą    iš     bičių      vaško.

1340 m. įvyko dar vienas stebuklas. Kunigas, 
atidaręs tabernakulį, rado į daugybę gabalėlių 
sudaužytą bičių vaško relikvijorių. Jo vietoje 
buvo  krištolinis  indas, o  tame inde – Kraujas,
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Moteris pavogė 

Ostiją ir paslėpė ją 

lininiame audekle, 

kuris tuoj pat pasidengė 

krauju.

Santaremo stebuklo atminimo medalionas

Moteris, nuėjusi pas būrėją, kuri jai patarė pavogti 
konsekruotą Ostiją.

Moteris priima Komuniją ir pavagia Ostiją to 
nesuvokdama.

Vietos valdžia skuba grąžinti stebuklingąją Ostiją į 
bažnyčią.

Moters vyras aptiko vagystę pastebėjęs, kad iš virtuvės spintelės 
sklinda šviesos spinduliai. Jis atidarė spintelę ir pamatė kruviną 
Ostiją, virtusią Kūnu.

Šventvagystę padariusios moters namai Santareme, 
paversti maža koplytėle.

Eucharistijos stebuklas 

Pedro Crasbeeck 1612 m. atspaudas. Jame tiksliai matoma stiklinė 
ampulė, kurioje stebuklingu būdu buvo rasta stebuklingoji Ostija.
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