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Palaimintasis Tomas iš Korio 
(1655–1729), būdamas 22 metų, 
įstojo į Mažesniųjų brolių 
pranciškonų ordiną, į 
Švenčiausiosios Trejybės 
vienuolyną Orvjeto mieste, Italijoje. 
Savo apaštalinėje veikloje jis 
pasižymėjo pavyzdingu 
krikščioniškųjų dorybių 
praktikavimu. Per šv. Mišias 
palaimintasis Tomas patirdavo 
įvairių Kūdikėlio Jėzaus 
apsireiškimų.

ieną dieną šventoji Liucija Filipini 
keliavo į Pitigliano miestą netoli 
Grosseto.   Ji    ketino    prižiūrėti   savo 

įkurtą amatininkų mokyklą. Tačiau 
pirmiausia Liucija sustojo tėvų pranciškonų 
bažnyčioje, nes norėjo dalyvauti šv. Mišiose. 
Merginos troškimas priimti Jėzų 
Eucharistijoje buvo toks didelis, kad Viešpats 
panorėjo ją apdovanoti stebuklu. Kunigas 
perlaužė didžiąją Ostiją per pusę, kad mažą 
dalelę įdėtų į taurę, tačiau ji išslydo iš jo 
rankos ir, skleisdama šviesą, pakilo į orą, o 
tada nusileido ant būsimos šventosios 
liežuvio. Šiandien šventovę, kurioje įvyko 
stebuklas, prižiūri pamaldžios Filipini seserys. 

Palaimintoji Emilija Bicchieri 
buvo Dominikonų trečiojo 
reguliariojo ordino steigėja. Ji 
visada labai mylėjo Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Vieną dieną 
palaimintoji rūpinosi sunkiai 
sergančia bendrakeleive 
seserimi ir prarado laiko pojūtį. 
Todėl Emilija atvyko į šv. Mišių 
pabaigą ir pavėlavo priimti 
šventąją Komuniją. Ji ėmė 
apgailestauti Viešpačiui, kad 
nespėjo Jo priimti. Staiga 
palaimintajai stebuklingai 
pasirodė angelas ir padovanojo 
Komuniją. 

Šventoji penkių žaizdų 
Marija Pranciška 
paskutiniaisiais gyvenimo 
metais negalėjo dalyvauti šv. 
Mišiose, nes sirgo sunkia liga, 
kuri ją prikaustė prie lovos. 
Daug kartų kunigai, ypač 
tėvas Bianchi, per šv. Mišias 
matydavo, kaip dingsta 
konsekruotos didžiosios 
Ostijos gabalėlis ir nedidelis 
kiekis konsekruoto vyno. Tai 
šventosios Angelas Sargas 
atnešdavo jai Komuniją.

alaimintoji Imelda Lambertini nuo 
vaikystės labai mylėjo Eucharistinį 
Jėzų.     Tačiau     kapelionas   mergaitei 

Ankstesniais laikais aštuonerių 
metų berniukui dar nebuvo 
galima priimti šventosios 
Komunijos. Būsimas šventasis 
Gerardas Magella negalėjo su 
tuo susitaikyti ir taip verkdavo, 
kad pats Dangus jo pagailėjo. 
Vieną naktį arkangelas 
Mykolas priėjo prie berniuko, 
padėjo jam ant liežuvio baltą 
Ostiją ir išnyko. Kitą rytą 
laimingas ir triumfuojantis 
Gerardas atvirai prisipažino: 
„Kunigas atsisakė man duoti 
Komuniją, bet praėjusią naktį 
šventasis arkangelas Mykolas ją 
man atnešė.“

Šventasis Bonaventūras, 
priimantis Komuniją iš angelo 
rankų, Hierono muziejus

Šventasis Bernardas, su Švenčiausiuoju 
Sakramentu atliekantis egzorcizmą 
moteriai, Hierono muziejus

Šventasis Secondo, prieš mirtį 
priimantis šventąją Komuniją, kurią 
atnešė  balandis,  Hierono  muziejus Vienas iš stebuklingų šventojo Jeronimo Komunijos priėmimų

Palaimintasis Jokūbas iš Montieri (Giacomo da Montieri) ilgą laiką 
gyveno maitindamasis tik Eucharistija. Pats Jėzus įvairiomis 
progomis teikdavo jam šventąją Komuniją. XVI a. pradžios 
dailininkas šį stebuklą pavaizdavo paveiksle, kuriame matome Jėzų, 
duodantį palaimintajam Jokūbui šventąją Komuniją. 

ventoji Juliana Falconieri visada buvo
be galo atsidavusi Eucharistijai.
Paskutinėmis    gyvenimo    dienomis 

V

Š
ją kamavo  skrandžio liga, kuri paūmėjo ir
neleido priimti Komunijos. Prieš mirtį, 1341
metais Juliana paprašė, kad ant jos krūtinės 
būtų padėta konsekruota Ostija. Kai šventoji 
sukalbėjo maldą, Ostija išnyko, bet paliko 
violetinę žymę, tarsi paženklindama šventąją 
moterį. 1678  metais Juliana buvo paskelbta 
palaimintąja,   o   1737    metais   –   šventąja.

pasakė, kad Komuniją ji galės priimti tik 
sulaukusi 14 metų. Vis dėlto 1333 m. gegužės 12 
d., Kristaus žengimo į Dangų vigilijos metu, kai 
jai dar buvo 11 metų, Imelda nuėjo į šventas 
Mišias ir norėjo priimti Komuniją. Kunigas 
nekreipė į ją dėmesio, tačiau Viešpats norėjo 
išpildyti mažosios Imeldos troškimą. Šviesą 
skleidžianti Ostija pakilo ir nuskrido priešais 
mergaitę. Priėmusi Kristaus Kūną, ji mirė, o jos 
tyra balta siela pakilo tiesiai į Dangų. Palaimintoji 
Imelda    yra     Pirmosios     Komunijos    globėja.
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