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Euharistijsko čudo u gradiću

Dana 26. siječnja 1902. 
godine u župnoj crkvi 
grada Saint-André na 
otoku Réunion 
(francuska kolonija) 
opat Henry Lacombe, 
župnik te crkve, 
svjedočio je čudu koje je 
ispričao tisućama ljudi 
tijekom Euharistijskog 
kongresa u Angoulêmeu 
(1904.) kao i skupinama 
svećenika okupljenih na 
duhovnom povlačenju u 
gradiću Périgueuxu. 
U Hostiji se na nekoliko 
sati ukazalo Isusovo lice, 
a tisuće su ljudi vidjele taj 
fenomen i posvjedočile 
mu.

o pogledajmo što je kazao opat Lacombe: 
„Bilo je to 26. siječnja 1902. godine. Upravo 
smo održavali trajno klanjanje (kvarantoru). 
Presveti je Sakrament bio izložen u 
svetohraništu. Započeo sam svetu misu. Nakon 
podizanja, u trenutku kad smo molili Očenaš, 
podigao sam oči prema Hostiji i ugledao 
svjetleću aureolu oko zraka pokaznice. 
Nastavio sam s misnim molitvama dok mi se 
duša napunjala snažnim uzbuđenjem koje sam 
nastojao obuzdati. Stigavši do trenutka pričesti 
ponovno sam pogledao prema pokaznici. 
Ovoga sam puta u Hostiji ugledao ljudsko lice, 
spuštenih očiju, s trnovom krunom na čelu. 
Najviše me pogodio bolan izraz lica. Trepavice 
su mu bile duge i guste. Pokušao sam sakriti 
svoj nemir od ostalih prisutnih i čim je misa 

završila, pohitao sam u sakristiju, odmah sam 
pozvao najveće dječake iz zbora i kazao im da 
odu do oltara i pomno promotre pokaznicu.

Dječaci su se trkom vratili i kazali: ‘Dragi 
oče, u Hostiji vidimo čovječje lice. Ukazao se 
dobri Bog!’ Tada sam shvatio da je vizija bila 
stvarna. Stigao je i dječak od sedamnaest 
godina, Adam de Villiers, koji je studirao na 
sveučilištu u Francuskoj. I njemu sam kazao: 
‘Uđi i ti u crkvu i pogledaj vidiš li nešto 
neobično u svetohraništu.’ Mladi je student 
otišao u svetište i odmah se vratio govoreći: 
‘Oče, u Hostiji se ukazao dobri Bog, vidim 
njegovo Božansko lice.’ U tom su trenutku 
nestale sve moje sumnje. Pomalo se cijelo selo 
okupilo u crkvi kako bi vidjelo čudo. Stigli su 

čak i novinari i ljudi iz glavnog grada Saint 
Denisa. Lice u Hostiji iznenada je oživjelo, a 
trnova je kruna nestala. Poduzeo sam sve 
moguće mjere opreza i, u strahu od kakvog 
odbljeska svjetla, naredio da se ugase sve svijeće 
i zatvore svi prozorski kapci. Fenomen se vidio 
još jasnije. Čak štoviše, u tami su crte toga lica 
doista blještale. Među posjetiteljima se nalazila i 
mlada slikarica koja je vjerno prikazala lice koje 
se pojavilo u Hostiji. Neki su posjetitelji čak 
donijeli i povećala, ali ona nisu bila potrebna. 
Kasnije se vizija ponovno promijenila i u 
Hostiji se pojavilo raspelo koje je prekrilo 
čitavu Hostiju, odozdo do gore. Poslije 
euharistijskog blagoslova i molitve Divnoj dakle 
vizija je nestala.“ 

N
Stari otisak s prikazom 
čuda


