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Euharistijsko čudo u mjestu

U Ettiswilu se nalazi svetište 
posvećeno euharistijskom 
čudu koje se dogodilo 
1447. godine. Anna Vögtli, 
pripadnica sotonističke 
sekte, uspjela je iz župne 
crkve ukrasti ciborij u kojem 
se nalazila velika Hostija. 
Hostija je kasnije pronađena 
u blizini ograde usred 
kopriva kako lebdi okružena 
živom svjetlošću, podijeljena 
u sedam dijelova povezanih 
tako da izgledaju poput 
cvijeta. Mnogi su pape 
odobravali oproste 
hodočasnicima u to svetište. 
Posljednji je to učinio 
Pio XII. 1974. godine. 
Veliko slavlje u čast 
čudotvorne kapele slavi se 
četvrte korizmene nedjelje i 
tijekom dvaju sljedećih dana.

ajvažniji dokument s opisom čuda jest 
Protokol pravde koji je 16. srpnja 1447. sastavio 
Hermann von Rüsseg, gospodar Bürona. 
Tekst u prijevodu glasi ovako: „U srijedu 
23. svibnja 1447. Presveti je Sakrament ukraden 
iz župne crkve u Ettiswilu. Ubrzo nakon toga 
pronašla ga je mlada svinjarica Margaret 
Schulmeister i to nedaleko od župne crkve, 
blizu ograde, bačena na zemlju među koprive. 
Izgledao je poput sjajnoga cvijeta.“ 
Nakon pomne istrage policija je uhitila mladu 
djevojku Annu Vögtli iz Bischoffingena koja je 
uskoro sama sve priznala. „Gurnula sam ruku 
kroz uska željezna vrata i zgrabila veliku 
Hostiju. No čim sam izašla izvan zidova groblja 
oko crkve, Presveti je Sakrament postao toliko 

težak da ga više nisam mogla nositi. Budući da 
nisam mogla nastaviti dalje niti se vratiti, 
riješila sam se Hostije bacivši je blizu ograde, 
u koprive.”

Hostiju je pronašla svinjarica, 
gospođa Margaret Schulmeister, koja je 
ispričala: „Kad sam sa svojim svinjama stigla 
blizu mjesta na koje je bio bačen Presveti 
Sakrament, one nisu željele ići dalje. Zamolila 
sam pomoć dvojice muškaraca koji su prolazili 
na konjima, a oni su u travi ugledali ukradenu 
Hostiju podijeljenu na sedam dijelova. Šest je 
dijelova oblikovalo cvijet nalik ruži i čitava je 
Hostija bila okružena živom svjetlošću.“ 
O svemu je obaviješten lokalni župnik koji je 

odmah u pratnji svih župljana otišao po 
Hostiju kako bi je vratio u crkvu. Pokupio je 
šest dijelova Hostije, ali kada je želio uzeti 
glavni središnji dio, on se zabio u zemlju i 
nestao pred očima sviju. Taj je događaj 
protumačen kao znak i odlučeno je da se 
izgradi kapela upravo na onom mjestu gdje je 
Hostija nestala. Šest dijelova Hostije čuvali su 
se u crkvi u Ettiswilu i postali predmetom 
velikog štovanja seljana i posjetitelja. Bog je 
preko njih učinio brojna ozdravljenja. Kapela i 
oltar posvećeni su 28. prosinca 1448. godine, 
godinu i pol nakon čudesnog događaja.
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