ilagre Eucarístico de

CRACÓVIA
POLÓNIA, 1345

O Milagre Eucarístico de
Cracóvia diz respeito à
preservação das Hóstias, do
lodo, e da aparição de estranhos
fenómenos luminosos.
Ladrões desconhecidos
roubaram uma custódia
contendo Partículas Consagradas,
que abandonaram depois nos
pântanos, nos arredores de
Wawel. Na Igreja do Corpo
de Deus em Cracóvia são
ainda visíveis as pinturas
que descrevem o Prodígio
e documentos e os
testemunhos do tempo.

Quadro presente na Igreja do Corpo de Deus no qual está
representado o fenómeno dos clarões luminosos provenientes
do pântano

Pormenor da pintura

Panorama da zona de Wawel onde acontece o Prodígio,
hoje completamente beneficiada

N

o ano de 1345, o então rei da Polónia,
Casimiro III o Grande, dá ordem para
construir uma igreja intitulada de Corpo de
Deus, em honra de um Milagre Eucarístico que se
verificou no mesmo ano nos campos de Wawel
vizinhos de Cracóvia.

Alguns ladrões penetraram numa igreja

próximo de Cracóvia e depois de terem forçado o
tabernáculo, apoderaram-se da custódia que
continha algumas Hóstias Consagradas. Porém,
rapidamente se aperceberam que a custódia não
era de ouro verdadeiro e assim lançaram-na num
pântano cheio de lixo e lodo. Imediatamente
surge no pântano uma luz fortíssima que se
desprendia do lodo. O clarão continuou, fosse de
noite ou de dia, por diversos dias. Toda a aldeia
se apercebe do estranho fenómeno e decide-se
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Interior da Igreja do Corpo de Deus, Cracóvia

Rei Casimiro III o Grande

Igreja do Corpo de Deus, Cracóvia

unanimemente advertir o Bispo de Cracóvia do
acontecido. O Prelado, não compreendendo
como podia acontecer que do pântano exalassem
lampejos de luz tão intensos, tanto que eram
visíveis por quilómetros, ordenou três dias de
jejum e oração. Ao terceiro dia toda a aldeia se
dirigiu em procissão, com o Bispo à cabeça,
para o lugar do pântano luminoso. Revistou-se
por toda a parte e finalmente um homem
recuperou a custódia com as Hóstias dentro, as
quais estavam completamente intactas e emanavam uma luz deslumbrante. O povo comovido
começou a louvar o Senhor e a festejar o Prodígio.
Ainda hoje, por ocasião da festa do Corpo de
Deus, todos os anos se recorda o Milagre, na
Igreja do Corpo de Deus, em Cracóvia.
Neste quadro está representada a procissão do Bispo e dos cidadãos
depois de terem encontrado as Hóstias do Milagre, no pântano

