ilagre Eucarístico de

CRACÓVIA
POLÔNIA, 1345

No Milagre Eucarístico
de Cracóvia temos notícia
de Hóstias que foram
preservadas da lama e de
estranhos fenômenos
luminosos.
Uns ladrões roubaram
uma Píxide com Partículas
consagradas e as abandonaram
num pântano nas redondezas
de Wawel. Na igreja de
Corpus Christi em Cracóvia
ainda estão visíveis as pinturas
que mostram o Milagre
e se conservam os documentos
e testemunhos da época.

Quadro presente na Igreja do Corpus Crhisti que mostra o
fenômeno da luz ofuscante que provinha do pântano.

Detalhe da pintura.

Panorama da zona de Wawel onde ocorreu o Milagre,
atualmente completamente saneada.

N

o ano de 1345, o rei da Polônia Casimiro III,
o Grande, mandou construir uma igreja
dedicada ao Corpo de Cristo em memória
do Milagre Eucarístico que ocorreu naquele mesmo
ano nos campos de Wawel, perto de Cracóvia.

Alguns ladrões entraram numa igreja

pouco distante de Cracóvia e depois que forçaram
o Tabernáculo se apoderaram da Píxide que continha
algumas Hóstias consagradas. Rapidamente perceberam que a Píxide não era de ouro e assim se
desfizeram dela jogando-a num pântano cheio de
lixo e lama. Imediatamente uma luz fortíssima
saiu do meio do lodo e o resplendor continuou
dia e noite durante vários dias.
Todo o povoado viu o estranho fenômeno e foi
decidido por unanimidade que o Bispo deveria
ser avisado. O Prelado, não entendendo como
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Interior da Igreja do Corpus Christi, Cracóvia.

Rei Casimiro III, o Grande.

Igreja do Corpus Christi.

num pântano pudesse resplandecer uma luz
tão intensa e visível a quilômetros de distância,
decidiu convocar três dias de jejum e oração.
No terceiro dia todo o povoado fez uma
procissão encabeçada pelo Bispo e se dirigiu ao
pântano iluminado.
Todo o pântano foi revistado e finalmente um
homem achou a Píxide com as Hóstias dentro;
elas estavam completamente intactas e emanavam
uma luz ofuscante. O povo comovido começou
a louvar o Senhor e a celebrar o Milagre.
Ainda hoje, por ocasião da Festa de Corpus
Christi, se comemora o Milagre na Igreja do
Corpo de Cristo em Cracóvia.

Este quadro mostra a procissão que o Bispo e os cidadãos fizeram
depois que as Hóstias Milagrosas foram encontradas no pântano.

