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Unutrašnjost crkve u kojoj se dogodilo čudo

 

Svetište Gospe od Montserrata

Euharistijsko čudo u mjestu

Euharistijsko čudo u 
Montserratu potiče nas na 
razmišljanje o stvarnosti 
čistilišta, a podsjeća nas i 
da svaka misa ima 
neprocjenjivu vrijednost 
jer uprisutnjuje jedinstvenu 
Kristovu žrtvu na 
Kalvariji. 
O ovom euharistijskom 
čudu pisao je benediktinski 
svećenik R. P. Francio de 
Paula Crusellas u svojem 
tekstu Nova povijest svetišta 
i samostana Naše Gospe od 
Monteserrata.

odine 1657. preuzvišeni otac don Bernardo 
de Ontevieros, general benediktinskoga reda u 
Španjolskoj i opat don Millán de Mirando našli 
su se u samostanu Naše Gospe u Montserratu 
kako bi sudjelovali na nekim sastancima. 
Tijekom jednog sastanka u samostan je stigla 
neka žena sa svojom kćeri koja je preklinjala 
opata Millána da slavi tri mise u sjećanje na 
njezina pokojnog oca, sasvim uvjerena da će 
njegova duša tim trima misama biti oslobođena 
patnji čistilišta. Dobri je opat, do suza dirnut 
djevojčičinim suzama, sljedećega dana počeo 
slaviti prvu svetu misu na njezinu nakanu. 
Djevojčica je bila prisutna s majkom i u 
trenutku pretvorbe potvrdila je da na stubi 
glavnoga oltara vidi svojega oca kako kleči 

okružen zastrašujućim ognjem. Sumnjajući u 
to, general se želio uvjeriti govori li djevojčica 
istinu pa joj je kazao da približi rupčić ognju 
koji je plamtio oko njezina oca. Djevojčica je 
na njegov nalog stavila rupčić u taj tajanstven 
plamen koji je samo ona vidjela i u tom su 
trenu svi redovnici ugledali kako rupčić gori 
vrlo živahnim plamenom.

Tijekom druge mise djevojčica je 
potvrdila da je vidjela oca kako stoji pored 
đakona u haljini živahnih boja. Na trećoj, 
posljednjoj misi otac se ukazao kćeri u haljini 
bijeloj poput snijega. Čim je misa završila, 
djevojčica je uzviknula: „Evo mojega oca kako 
odlazi i diže se u Nebo!“ Djevojčica je zatim u 

očevo ime zahvalila zajednici redovnika jer ju je 
on to zamolio. Tome su prisustvovali 
preuzvišeni general benediktinskog reda u 
Španjolskoj, biskup Astorge kao i brojni 
mještani. 
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