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Crkva Saint Etienne du Mont

Na Uskrs 1290. godine neki 
je nevjernik, koji je mrzio 
katoličku vjeru i nije 
vjerovao da je Isus doista 
prisutan u Euharistiji, uspio 
nabaviti posvećenu Hostiju 
kako bi je obeščastio: 
isjeckao ju je nožem i bacio 
u kipuću vodu. Hostija se 
sama od sebe podigla ispred 
čovjeka, koji je ostao sav 
zbunjen, a zatim se smjestila 
u zdjelu neke pobožne žene, 
koja ju je odmah predala 
svojemu župniku. Crkvene 
vlasti, narod, pa čak i kralj, 
odlučili su da će 
bogohulnikovu kuću 
pretvoriti u crkvu u kojoj će 
čuvati svetu Hostiju, koja je 
uništena tijekom Revolucije.

Euharistijsko čudo u gradu

Postoje brojni dokumenti koji svjedoče o 
ovome čudu. Čak i talijanski povjesničar 
Giovanni Villani u svojoj slavnoj knjizi Povijest 
Firence, u VII. knjizi, u 136. poglavlju ukratko 
prikazuje glavne aspekte čuda. Vrlo detaljno 
istraživanje na svim izvorima provela je 
gospođa Moreau-Rendu u djelu naslova A 
Paris, rue des jardins izdanom 1954. godine s 
predgovorom mons. Touzéa, koji je bio 
pomoćni biskup Pariza. Autorica je nakon 
vrlo detaljnog istraživanja dokumenata, koje je 
pomno ispitala, izrazila svoju uvjerenost u 
autentičnost događaja. No najpoznatiji je 
izvještaj Povijest Crkve u Parizu, koji je napisao 
francuski nadbiskup mons. Rupp, koji o 
euharistijskom čudu u Parizu govori na 
stranicama posvećenima biskupskom 

djelovanju Simona Matifasa de Busaya, koji 
je obnašao službu biskupa Saint Denisa od 
1290. dol 1304. godine. „Na nedjelju Uskrsa 
2. travnja 1290. godine neki čovjek imena 
Jonathas, koji je mrzio katoličku vjeru i nije 
vjerovao u stvarnu Kristovu prisutnost u 
posvećenoj Hostiji, uspio je kupiti 
posvećenu Hostiju.

Čim ju je nabavio, nožem je 
udario Hostiju, našto je iz nje počela curiti 
krv koja je preplavila posudu u kojoj se 
nalazila. U napadaju panike odlučio ju je 
baciti u oganj, ali ona se podigla iznad 
žeravice. Sav očajan, bacio ju je u kipuću 
vodu, ali je Hostija iznenada uzletjela i 
poprimila oblik raspela. Na kraju se sama od 

sebe smjestila u zdjelu neke župljanke 
Saint-Jean-en-Grèvea, koja ju je odnijela 
svojemu župniku. Hostija se stoljećima 
nalazila u malom relikvijaru u crkvi u 
Saint-Jeanu. Tijekom Revolucije izgubio joj se 
svaki trag.“ Zbilo se tu i drugih jednako 
značajnih događaja: kralj Filip Lijepi zaplijenio 
je Jonathasovu kuću koju su nazivali „kućom 
čuda“, što je zabilježeno u kupoprodajnom 
ugovoru iz 1291. godine; kuća je preuređena u 
oratorij nakon što je Bonifacije VIII. izdao 
bulu; narod Pariza nazvao je ulicu „Jardins“ 
„Rue du Dieu bouilli“ (ulica skuhanoga Boga); u 
crkvi u Billetesu ured Pokorničarne svake 
druge nedjelje u došašću i korizmi održava se 
euharistijsko slavlje.

Vitraj crkve u Saint Etienneu na kojem je prikazano čudo iz 
Billetesa

Minijatura kartograma iz XVI. stoljeća koji se čuva u 
Državnom arhivu i koji prikazuje scenu obeščašćenja

Uništenje crkve Saint-Jean-en-Grève. 
Pierre-Antoine Demachy (1797.)


