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Unutrašnjost svetišta 

Euharistijsko svetište 

Euharistijsko čudo u gradu

Godine 1399. tri su 
oskvrnitelja u Poznanju 
ukrala tri posvećene 
Hostije i izbola ih šilom 
kako bi ih obeščastili.
Iz Hostija je odmah počela 
curiti krv i svaki pokušaj 
da ih se uništi pokazao se 
uzaludnim. Kako ne bi bili 
otkriveni, zločinci su 
Hostije odlučili baciti u 
močvaru, no one su 
poletjele zrakom isijavajući 
zrake jake svjetlosti. 
Tek nakon gorljivih 
molitvi biskup je uspio 
ponovno skupiti Hostije 
koje se i danas mogu 
štovati u crkvi Tijela 
Kristova u Poznanju.

odine 1399. u Poznanju je skupina prijatelja, 
koji su se posebno protivili kršćanskoj vjeri, 
uvjerila kućnu pomoćnicu da iz dominikanske 
(danas isusovačke) crkve uzme tri posvećene 
Hostije. Žena je, namamljena velikom 
nagradom, uspjela ukrasti tri Hostije. Čim su 
dobili Hostije, zločinci su sišli u podrum svoje 
palače, položili ih na stol i oskvrnuli 
probadajući ih šilom. Iz Hostija je iznenada 
počela curiti obilna količina krvi koja je 
namočila lice jedne djevojke u skupini koja je 
bila slijepa i koja je odmah progledala. 
Oskvrnitelji su, obuzeti strahom i panikom, 
pokušali uništiti Hostije koje su usprkos tome 
ostale čitave. Kako ih se nisu uspjeli riješiti, 
odlučili su ih odnijeti izvan grada i baciti u 
močvaru, negdje u blizini rijeke Varte. Mladi 

pastir koji je prolazio u blizini močvare 
ugledao je tri svijetleće Hostije koje su lebdjele 
u zraku. Obuzdavajući uzbuđenje vratio se 
kući i sve ispričao ocu i lokalnim vlastima.

Gradonačelnik je bio ravnodušan 
prema mladićevoj priči pa je, vjerujući da se 
radi o varalici, naredio da ga se zatvori. Mladi 
je pastir misteriozno uspio pobjeći iz zatvora i 
ponovno se pojavio pred gradonačelnikom 
koji mu je konačno povjerovao i uputio se na 
mjesto čuda. U međuvremenu se svo 
stanovništvo okupilo oko triju svijetlećih 
Hostija koje su lebdjele u zraku. Samo je 
biskup Wojciech Jastrzębiec nakon gorljivih 
molitava upućenih nebu uspio skupiti Hostije 
koje su se spustile u ciborij u njegovim 

rukama. Biskup je odmah naredio da se formira 
svečana procesija kako bi se čudotvorne Hostije 
otpratile u crkvu svete Marije Magdalene. Na 
mjestu na kojem se dogodilo čudo izgrađena je 
drvena kapelica koja je postala odredište 
brojnih hodočasnika. Čak je i kralj Vladislav II. 
Jagelo saznao za čudo i otputovao u Poznanj 
kako bi iskazao štovanje čudotvornim 
Hostijama. U znak svoje odanosti kralj je 
naredio da se na mjestu na kojem se dogodilo 
čudo sagradi crkva posvećena Tijelu Kristovu. 
U 19. je stoljeću na mjestu stare palače u kojoj 
se dogodilo oskvrnuće Hostija izgrađeno 
svetište u kojem se i danas čuva stol s tragovima 
Krvi koja je curila iz Hostija. Svakoga četvrtka 
u crkvi Tijela Kristova održava se procesija s 
Presvetim Sakramentom u spomen na čudo. 
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U euharistijskom svetištu sačuvane su dragocjene pokaznice koje je darovao 
kralj Jagelo i koje se još i danas rabe za izlaganje Presvetog Sakramenta.

Sakristija euharistijskog svetišta sagrađena sredinom 18. 
stoljeća 

Stara crkvica u kojoj su se 
čudotvorne Hostije čuvale do 
prošlog stoljeća 

U središnjoj lađi, ispod oltara na kojem se čuvaju relikvije svetog 
Onofrija, nalaze se tri skulpture iz 18. stoljeća koje prikazuju 
oskvrnitelje koji su se pokušali riješiti Hostija.

Freska na stropu sakristije 
euharistijskog svetišta s 
prikazom prizora čuda Vitraj s prikazom triju 

čudesnih Hostija


