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Euharistija i

Isus se ukazao svetoj 
Katarini kako bi joj otkrio 
kako velik plamen ne 
jenjava i ne smanjuje se 
čak i ako posluži za 
paljenje mnogo svijeća. 
Tako i velik plamen 
Euharistije nimalo ne trpi 
dok pali vjernike koji mu 
prilaze svojom velikom ili 
malom vjerom. Dimenzije 
svijeća simboliziraju veliku 
ili malu ljubav svake 
osobe.

sus je svetoj Katarini povjerio sljedeće o 
Euharistiji: „U tom preslatkom Sakramentu, 
pod bjelinom kruha, vi primate svu božansku 
bit. I baš kao što se Sunce ne može razdijeliti, 
tako se čitav Bog i čovjek ne mogu razdijeliti u 
bjelini Hostije. Zamislimo da se Hostija 
razdijeli: čak i da je moguće od nje napraviti na 
tisuće komadića, u svakome od njih nalazio bi 
se Krist kao čitav Bog i čitav čovjek. Kao što se 
zrcalo razbije, ali se ne razbije slika koja se u 
njemu ogleda, tako se i dijeljenjem ove Hostije 
ne dijeli ni Bog ni čovjek, nego se u svakom 
djeliću nalazi On čitav. I ne smanjuje se u svojoj 
biti, kao što se događa i s plamenom, što 
vidimo iz sljedećeg primjera: kada bi imala 
samo jedan izvor svjetla i kada bi iz čitavoga 

svijeta dolazili zapaliti plamen na tom izvoru 
svjetla, on se ne bi smanjio zbog tog paljenja 
pa ipak bi ga svatko imao čitava. Istina je da 
svatko tko više ili manje sudjeluje u tom izvoru 
svjetla, primit će onoliko plamena koliki je 
materijal koji donosi. Kako bi bolje razumjela, 
dat ću ti još jedan primjer.

Ako mnogi donesu svijeće, a 
jedan ima uncu voska, drugi dvije ili šest, netko 
funtu, a netko više i ako svi dođu na taj izvor 
svjetla kako bi zapalili svoje svijeće, u svakoj 
od tih upaljenih svijeća, koliko god velika ili 
mala ona bila, vidjet će se čitav izvor svjetla, to 
jest toplina, boja i samo svjetlo. Pa ipak, uočit 
ćeš da manje svjetla ima onaj koji ima samo 

uncu u odnosu na onoga koji ima funtu. Tako 
se događa i s onima koji primaju ovaj 
sakrament. Čovjek donosi svoju svijeću, a to je 
sveta želja s kojom prima i uzima ovaj 
sakrament. Ali ta je svijeća ugašena i pali se 
kada primi Euharistiju. Dakle, iako svi imate 
isti materijal jer ste svi stvoreni na moju sliku i 
priliku i jer kao kršćani imate izvor svjetla u 
svetome krštenju, ipak svatko može rasti u 
ljubavi i kreposti ovisno o tome kako vam se 
sviđa, pomoću moje milosti. Vi ne mijenjate 
nadnaravni život koji sam vam dao, nego 
možete rasti i u ljubavi umnažati kreposti 
pomoću slobodne volje, kreposti i ljubavi sve 
dok imate vremena. Kada vrijeme prođe, više 
to nećete moći.“

I
Sveta Katarina Sienska gleda 
kako iz posvećene Hostije izlazi 
plamen. Dijecezanski muzej u 
Milanu

Sveta Katarina često je u rukama 
svećenika umjesto Hostije vidjela 
dijete ili užarenu peć za koju joj se 
činilo da svećenik u trenutku 
pričesti ulazi u nju. Slika iz 
kolekcije Muzeja Hiéron u 
Paray-le-Monialu


