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Pokaznica u kojoj se nalazi relikvija čudesne Hostije

Pogled izvana na crkvu sv. Petra u Douaiju

Naša Gospa iz Douaija

Euharistijsko čudo u mjestu

B

Euharistijsko čudo u 
Douaiju dogodilo se kada 
je posvećena Hostija 
slučajno pala na pod dok je 
svećenik dijelio pričest. 
On se odmah sagnuo kako 
bi podigao Hostiju s poda, 
ali ona je sama poletjela s 
poda i smjestila se na 
kaležnjak. Na njezinu se 
mjestu malo poslije 
ukazalo predivno djetešce, 
kojemu su se mogli diviti 
svi okupljeni vjernici. 
Iako je proteklo više od 
800 godina, i dandanas je 
moguće iskazati štovanje 
čudesnoj Hostiji. Svakog se 
četvrtka u crkvi sv. Petra u 
Douaiju vjernici okupljaju 
u molitvi pred čudesnom 
Hostijom.

onum universale de Apibus djelo je koje 
je napisao svjedok čuda, dominikanac Thomas 
de Cantimpré, doktor teologije i pomoćni 
biskup Cambraija. Svećeniku koji je na Uskrs 
1254. godine u crkvi sv. Amata u Douaiju 
dijelio pričest vjernicima, slučajno je na pod 
pala posvećena Hostija. On se odmah sagnuo 
kako bi je podigao s poda, ali se Hostija sama 
podigla u letu i smjestila se na kaležnjak. Na 
njezinu se mjestu malo poslije ukazalo 
predivno djetešce kojemu su se mogli diviti svi 
vjernici i redovnici okupljeni na slavlju. 
Novosti su se brzo proširile pa je pomoćni 
biskup Thomas de Cantimpré odmah stigao u 
Douai kako bi osobno provjerio činjenice koje 
je opisao na sljedeći način: „U pratnji brojnih 
vjernika uputio sam se dekanu i zamolio ga da 
mi pokaže čudo. Dekan je odmah otvorio 

škrinjicu u koju je položio čudesnu Hostiju, 
ali isprva nisam primijetio ništa neuobičajeno. 
No bio sam svjestan da me ništa ne sprječava 
da, kao i drugi, vidim sveto Tijelo. Nisam si 
čak ni stigao postaviti sva ta pitanja, kadli 
sam, pregledavajući Hostiju, ugledao 
Kristovo lice okrunjeno trnovom krunom i 
dvije kapi krvi, koje su Mu se spuštale niz 
čelo. Smjesta sam kleknuo i plačući počeo 
zahvaljivati Bogu.“

Sigurno je da se već od 1356. godine, 
dakle stotinu godina nakon ukazanja, svake 
godine na Veliku srijedu održavalo slavlje u 
spomen na čudo Presvetog Sakramenta, a u 
dokumentu koji o tome govori navodi se da 
je ta praksa prisutna već dugi niz godina. 
Dragocjena relikvija čuda sačuvana je i 

čašćena sve do Francuske revolucije, otkad joj 
se zadugo gubi svaki trag. U listopadu 
1854. godine župnik crkve sv. Petra u Douaiju 
slučajno je pod Kristom na oltaru pokojnika 
pronašao drvenu škrinjicu u kojoj se nalazila 
malena Hostija, još uvijek bijele boje, ali 
oštećenih rubova. U pismu, koje se također 
nalazilo u škrinjici, latinskim jezikom pisalo je 
sljedeće: „Ja, dolje potpisani, kanonik ugledne 
crkve kolegijata sv. Amata, potvrđujem da je 
ovo uistinu prava Hostija od svetoga čuda, koju 
sam sklonio od neposredne opasnosti 
oskvrnuća i uspješno spremio. Smjestio sam je 
u ovu piksidu i ostavio ovo svjedočanstvo, 
vlastoručno napisano, za vjernike koji će je 
pronaći u budućnosti (5. siječnja 1793.).“ 

1975. godine župnik crkve sv. 
Petra pokazuje Hostiju iz 1254.

Svetohranište u kojem se čuva 
Hostija iz čudesnog događaja


