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Viena nekrikščionė moteris 
netikėjo realiu Kristaus 
buvimu Eucharistijoje.  
Draugės krikščionės 
padedama ji per šv.Mišias 
pavogė konsekruotą Ostiją. 
Moteris metė iššūkį Dievui: 
konsekruotą Ostiją įdėjo į 
keptuvę su aliejumi. Staiga iš 
Ostijos pasipylė Kraujas, 
užliejo grindis ir ištekėjo pro 
duris laukan.

pasižiūrėti, kas atsitiko, dėl ko taip baisiai ji 
rėkia...“.

informuotas vyskupas, jis paliepė pagarbiai 
sugrąžinti Ostiją į bažnyčią. Cistersų abatas 
Ferdinando Ughelli savo enciklopedinio 
žinyno Italia Sacra VII tomo pastaboje rašė: 
„Tranyje gerbia konsekruotą Ostiją, keptą 
aliejuje iš neapykantos tikėjimui <...>. Po 
Nerauginta duona pasirodė tikras Kristaus 
Kūnas ir Kraujas, kuris krito ant žemės.“ 
Netiesioginį šio stebuklo įrodymą girdime šv. 
Pijaus Pietrelčiniečio žodžiuose: „Esi 
privilegijuotas, Trany, nes du kartus buvai 
išmaudytas Kristaus Kraujyje!“ Jis daro 
aliuziją    į    šį    Eucharistijos    stebuklą    ir   į 

Colonna‘os Nukryžiuotojo stebuklą. 1706 
metais už Ottaviano Campitelli dosnią auką 
moters namai buvo transformuoti į koplyčią. 
1616 metais Relikvija buvo perkelta į senovinį 
sidabrinį relikvijorių, kurį padovanojo Fabrizio 
de Cunio. Įvairiais istorijos laikotarpiais 
relikvija ne kartą buvo tyrinėta, paskutinį kartą 
tyrimus atliko monsinjoro Giuseppe Maria Leo 
vadovaujama komisija 1924 metais per 
tarpdiecezinį Eucharistinį kongresą.

T
Eucharistijos stebuklo relikvija. Daug 
dokumentų perpasakoja šį stebuklą, jį paliudija 
ir eucharistinės monogramos senosiose miesto 
gatvėse. Brolis Bartolomeo Campi cavo veikale 
„Įsimylėjęs Jėzų Kristų“ (1625) tiksliai išdėsto 
įvykių eigą: „Apsimetusi krikščione moteris 
nuėjo komunijos kartu su kitais, <...> priėmusi 
komuniją, ji išsiėmė Ostiją iš burnos ir įsidėjo į 
nosinaitę. Grįžusi namo ji norėjo įsitikinti, kas 
iš tikrųjų yra ši Duona, įdėjo ją į įkaitintą 
keptuvę su aliejumi. <...> Įmesta į aliejų Ostija 
stebuklingai virto kraujuojančiu Kūno gabalu. 
Kraujoplūdis nesiliovė, kraujo vis daugėjo, jis 
užliejo šį prakeiktą ir baisų namą. Išsigandusi 
moteris    pradėjo    klykti,    subėgo     kaimynės 
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Švč. M. Marjos Ėmimo į dangų katedra Tranyje, kur daug 
metų buvo saugomos stebuklo relikvijos

Tranio katedros interjeras

Keptuvė, kurioje moteris 
bandė kepinti Ostiją

Senovinis paveikslo atvaizdas

Koplyčia šv. Andriejaus 
bažnyčioje, dedikuota stebuklui, 
kur saugoma brangioji relikvija 

XVII a. relikvijorius su 
stebuklingąja Ostija

Šv. Andriejaus bažnyčia, iš kurios 
šventvagė paėmė konsekruotą 
Ostiją 

Namai, kur įvyko stebuklas, 
paversti koplyčia

Šventvagės būsto interjeras; 
1706 metais būstas buvo 
paverstas koplyčia

Paolo Uccello (1397–1475), Išniekintos Ostijos stebuklas 
(1467–1469). Detalė. Urbino Nacionalinė galerija

Eucharistijos stebuklas

Akmens plokštė, kurioje iškalti šv. Pijaus Pietrelčiniečio žodžiai.

Apie įvykį nedelsiant buvo 

ranio (Apulija) Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų  katedroje vis dar 
saugoma apie 1000-uosius metus įvykusio 


