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Eucharistija atverčia kunigaikštį 

Šventasis Bernardas buvo 
pagrindinis svarbaus 
eucharistinio stebuklo veikėjas. 
Yra žinoma, kad Akvitanijos 
kunigaikštis atsiskyrė nuo 
Katalikų Bažnyčios ir neketino į 
ją grįžti. Vieną kartą Šventasis 
Bernardas  po šv. Mišių nuėjo už 
bažnyčios durų pas kunigaikštį ir 
įteikė jam Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Kunigaikštis, giliai 
sujaudintas paslaptingos jėgos, 
puolė ant kelių  ir maldavo 
atleidimo už tai, kad paliko 
Katalikų Bažnyčią.

ŠVENTAJAM JONUI BOSKO

Šventasis Jonas Bosko visada 
buvo be galo atsidavęs 
Eucharistijai. Yra daugybė 
raštų, kuriuose šventasis kalba 
apie šio sakramento svarbą. 
Kartą, kai komuninėje buvo 
likusios tik aštuonios 
konsekruotos Ostijos, jis ėmė 
jas dauginti, kad galėtų 
padalinti Komuniją 360 šv. 
Mišiose dalyvavusių jaunuolių.

ienoje iš šventojo Bernardo biografijų 
pasakojama, kad šventasis „atvyko į 
Akvitaniją sutaikinti su Bažnyčia šios 
provincijos  kunigaikščio. Tačiau kadangi 

jis atsisakė tokio sutaikinimo, Dievo šventasis  
nuėjo prie altoriaus laikyti šv. Mišių, o 
ekskomunikuotas kunigaikštis laukė jo už 
bažnyčios durų. Po konsekracijos šventasis 
Bernardas padėjo Ostiją ant patenos ir išėjo iš 
bažnyčios.  Jo  veide   išryškėjo  jį   apėmęs   pyktis. 

ventojo Jono Bosko biografijose 
pasakojama, kad 1848 metais 
Apreiškimo šventės proga jis aukojo šv. 
Mišias.  Tuo   metu,  kai   turėjo   dalinti 

Komuniją 360 jaunuolių, Don Bosko suprato, kad 
tabernakulyje esančioje komuninėje liko tik aštuonios 
konsekruotos Ostijos. Visi tai pastebėjo ir svarstė, ką 
kunigas darys. Giuseppe Buzzetti, tapęs vienu pirmųjų 
saleziečių kunigų, tą dieną patarnavo šventosiose 
Mišiose. Jis pamatė, kaip Don Bosko padaugino 
Ostijas  ir  išdalijo  Šventąją   Komuniją  360   žmonių. 

Šventasis Jonas Bosko pasakojo, kad vienąkart sapne 
matė baisų mūšį jūroje. Daugybė didelių ir mažų laivų 
kovojo su vieninteliu didingu laivu - Bažnyčios 
simboliu. Daug kartų pultas, bet niekad nenugalėtas  
laivas, popiežiaus vairuojamas, stipriai įsitvirtino tarp 
dviejų aukštų stulpų jūroje. Pirmasis aukštai laikė 
didžiulę Ostiją su užrašu „Tikinčiųjų išganymas“, o 
antrasis,  žemesnis,  laikė  Nekaltai Pradėtosios 
Marijos   statulą   su   užrašu    „Krikščionių   pagalba“.  
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Tikrojo šventojo 
Bernardo veido portretas

Antikvarinis atvaizdas, 
kuriame matosi stebuklas

Šventasis Bernardas 
atverčia kunigaikštį

Eucharistijos stebuklas  
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Priėjęs prie kunigaikščio, 
šventasis jį įspėjo šiais žodžiais: ,,Mes meldėmės už 
tave, o tu mus išjuokei. Štai dabar Jis, Mergelės 
Sūnus, Bažnyčios Viešpats, Tas, kurį persekiojai, 
atėjo pas tave. Štai prieš tave stovi tas Teisėjas, 
kurio rankos vieną dieną laikys tavo sielą. Galbūt 
atmesi Jėzų, kaip atmetei Jo tarną? Priešinkis 
Viešpačiui, jei gali“.  Kunigaikštis tuoj pat pajuto, 
kaip linksta jo kojos, ir nusilenkė Bernardui. Šis 
liepė atsistoti ir išklausyti Dievo atgailos 
nuosprendį. Kunigaikštis atsistojęs drebėjo ir 
vykdė  viską,  ką  šventasis  Bernardas  jam   liepė.’’
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