ilagre Eucarístico de

GLOTOWO
POLÓNIA, 1290

Em 1290, por causa da invasão
dos Lituanos, um sacerdote da
aldeia de Glotowo tinha
escondido num campo uma
custódia de prata dourada, na
qual, por descuido, tinha
ficado uma Hóstia Consagrada.
As tropas lituanas destruíram
completamente o lugarejo
junto à igreja. Porém, nenhum
dos sobreviventes sabia da
Hóstia escondida. Somente
depois de passados bastantes
anos, durante uma sementeira
primaveril, um camponês
encontrou-a casualmente, graças
ao estranho comportamento
dos seus bois. Estes, de facto,
tinham-se inclinado por terra
para adorar a Hóstia, da qual
se soltava uma luz intensíssima.

O

s documentos mais antigos que descrevem o
Milagre narram, como «bois estavam
arrastando o arado diante do qual, com
passo regular, caminhava um camponês. O sol
baixava lentamente, para lá do horizonte, criando
longas sombras. O homem levantou o olhar e
incitou as bestas que, depois de uma longa
jornada de trabalho, subiam com fadiga até ao
cimo da colina. Depois de tanto trabalho –
pensava o camponês – teremos o pão.
Inesperadamente o arado estacou, os bois deram
um puxão mais forte, e sobre o flanco formou-se
um torrão de terra. Os animais estacaram como
petrificados. Num primeiro momento o camponês
impaciente repreendeu os animais, todavia parou,
admirado, notando uma imprevista mudança no
ambiente. O campo tinha-se iluminado como se
fosse meio-dia e uma luz intensíssima emanava
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Interior do Santuário

Santuário Eucarístico de Glotowo

A custódia que contém a Relíquia da Hóstia prodigiosa. Ao lado, estão
representados os Bois que se ajoelharam no campo para adorar a Hóstia

do terreno e envolvia os bois ajoelhados. O
camponês começou a escavar e vê que a luz provinha de uma custódia, suja de terra, contendo
uma Hóstia integra e branca como a neve».

A notícia do fenómeno difunde-se

rapidamente entre as pessoas que acorrem
rapidamente ao local. As autoridades locais
organizaram uma procissão solene para levar a
Partícula para a Igreja de Dobre Miasto. Porém,
segundo uma antiga crónica, a Hóstia é de novo
reencontrada inexplicavelmente, no lugar onde
tinha sido descoberta da primeira vez. O acontecimento foi interpretado como um sinal de
Deus e no lugar do Milagre foi construída uma
pequena igreja dedicada ao Corpo de Deus. A
popularidade de Glotowo continuou a crescer no
decorrer dos séculos, e no XVIII século, decide-se

ampliar a velha igreja medieval que foi consagrada
pelo Bispo Krzysztof Potocki a 24 de Julho de
1726. Ainda hoje, o Santuário da aldeia de
Glotowo atrai todos os anos numerosos peregrinos
que acorrem para venerar a Relíquia da Hóstia que
se mantém intacta desde 1290.

