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Konsekruotoje Ostijoje, 
kurią pavogė viena 
Saragosos moteris, 
norėdama iš jos 
pasigaminti meilės eliksyrą, 
pasirodė Kūdikėlis Jėzus. 
Saragosos miesto rotušės 
archyvuose saugomas 
dokumentas, kuriame 
išsamiai aprašomas šis 
stebuklas. Šalia Šv. Mažojo 
Dominyko Valiečio (San 
Dominguito del Val) 
koplyčios esančioje 
katedroje yra paveikslas, 
kuriame tiksliai 
pavaizduotas nuostabus 
įvykis.

is eucharistinis stebuklas įvyko 
Saragosos mieste 1427 m., kai miesto 
vyskupu buvo Don Alonso Arhuello. 
Miesto         arkidiakonas       Dorneris 

Kūdikėlį. Būrėjas liepė moteriai parsinešti 
skrynelę namo, sudeginti ją ir atnešti pelenus. 
Nesąžiningoji pasielgė taip, kaip jai buvo 
liepta. Visgi su didele nuostaba ji pamatė, kad 
nors skrynia visiškai sudegė, Kūdikis liko 
sveikas. Apimta siaubo, tarsi netekusi proto, ji 
nubėgo į būrėjo namus papasakoti, kas 
nutiko. Būrėjas, išgirdęs moters žodžius, ėmė 
drebėti, bijodamas Dangaus keršto. Jis 
nusprendė  nueiti  į  katedrą ir pranešti apie 
tai   vyskupui   donui   Alonsui,  išpažinti 
savo     nuodėmes     ir       paprašyti      krikšto. 

Kūdikį iš moters namų į katedrą. Visas miestas 
lydėjo procesiją ir buvo giliai sujaudintas 
stebuklingojo Kūdikėlio vaizdo. Atvykęs į 
katedrą, Stebuklingasis Kūdikis buvo padėtas 
ant Šv. Mažojo Dominyko Valiečio koplyčios 
altoriaus, kad Saragosos gyventojai galėtų Jį 
pamatyti ir pagarbinti. Kitą dieną, vyskupui 
aukojant šv. Mišias prie to paties altoriaus, per 
konsekracijos žodžius toje vietoje, kur buvo 
Kūdikis, pasirodė Ostija, kurią vyskupas tuoj 
pat suvalgė. Dėl šio eucharistinio stebuklo 
Saragosos gyventojų pamaldumas 
Švenčiausiajam      Sakramentui      atsinaujino.“

Šis  dokumentas  saugomas  miesto archyvuose.

paliko      rašytinę     ataskaitą    apie   šį     įvykį: 
„Viena ištekėjusi moteris kreipėsi į blogą 
maurų būrėją, prašydama vaisto, kuris 
išgydytų jos vyrą nuo smurtavimo ir priverstų 
jį švelniau su ja elgtis. Kad pakeistų vyro elgesį, 
būrėjas jai pasakė, jog jam reikia konsekruotos 
Ostijos. Labai prietaringa moteris nuvyko į 
Šventojo Mykolo bažnyčią, atliko išpažintį ir 
priėmė Eucharistiją. Velniškai gudriai išėmusi 
iš burnos Ostiją, ji paslėpė ją mažoje 
skrynelėje,   kurią    tuoj   pat   nunešė   būrėjui. 

Kai jie atidarė skrynelę, vietoj Ostijos labai 
išsigandę     pamatė    šviesos     apsuptą     mažą

Eucharistijos stebuklas 

Sosto choro tribūnos

Švč. Kristaus koplyčia

Pagrindinis altoriusSosto katedra, Saragosa

Sosto katedros išorinė pusė

Sosto katedroje esantis senovinis paveikslas, vaizduojantis stebuklą Šv. 
Mažojo Dominyko Valiečio koplyčioje. Ant sienos, esančios priešais 
koplyčią,  taip  pat  yra  marmurinė  plokštė,  kurioje  aprašomas s tebuklas.

Š
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kai kuriais vyskupijos prelatais ir teologais, 
kad šie nušviestų įvykį, ir galiausiai nusprendė 
iškilmingoje  procesijoje  nunešti Stebuklingąjį




