Phép Lạ Thánh Thể

LES ULMES
NƯỚC PHÁP, 1668

Trong Phép lạ Thánh Thể ở
Les Ulmes xảy ra trong khi
Thánh Thể được trưng bày
cho mọi người chiêm bái.
Khuôn mặt một người đàn
ông xuất hiện trong Thánh
Thể, với mái tóc màu nâu
nhạt chấm vai và một khuôn
mặt rạng ngời, một bàn tay
của Người đặt trên bàn tay
kia; và Người mặc một chiếc
áo trắng dài chấm gót chân.
Sau khi đã kiểm chứng kỹ
lưỡng, Đức Giám mục đã ban
lệnh cho tôn kính Phép lạ
Thánh Thể. Mãi cho đến nay
tại nhà thờ, người ta vẫn có
chiêm ngắm Mặt nhật đựng
Mình Thánh được lưu giữ
hơn 130 năm cho đến khi
cách mạng Pháp bùng nổ.

Tranh cổ diễn tả Phép lạ, Paris

Nhà thờ Les Ulmes ở Paris

V

ào ngày 2 tháng 6 năm 1668, ngày thứ bảy
trong mười ngày Lễ Mình Máu Thánh
Chúa, tại nhà thờ Les Ulmes, khi Thánh
Thể được tôn trưng cho mọi người chiêm ngắm.
Như thường lệ, cha Nicolas Nezan bắt đầu xông
hương chiếc Mặt nhật có Thánh Thể. Khi mọi
người đang hát bài Pange Lingua, đến ca khúc
‘Verbum caro Panem verum’, thì khuôn mặt một
người đàn ông xuất hiện trong Thánh Thể. Người
có mái tóc màu nâu nhạt chấm vai và một khuôn
mặt rạng ngời, một bàn tay của Người đặt trên
bàn tay kia; và áo Người đang mặc màu trắng, dài
chấm gót chân. Hình ảnh này hiện ra trong
Thánh Thể lâu đến 15 phút , trong lúc cha xứ để
Mặt nhật trước Nhà tạm, và ngay cả lúc cha để
Mặt nhật lên bàn thờ cho mọi người có thể thấy
rõ ràng hơn. Ngày 13 tháng 6, cha sở gửi bản báo
cáo chi tiết về Phép lạ lên Đức Giám mục địa
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phận là cha Henry Arnaud. Cha Arnaud liền ra
lệnh tiến hành một cuộc điều tra. Ngày 25
tháng 6, thẩm quyền đã ban tông thư nhìn nhận
tính cách thực sự của Phép lạ. Một trong những
hồ sơ đã có vào thời gian sau đó nói về Phép lạ,
là tài liệu của cha Gonet Dòng Đa Minh đã viết
trong Quyển III sách “Clypeus Theologiae”
được in lần đầu tiên năm 1669 do một chủ
nhiệm người Pháp tên là Berrier.

Đức Giám mục đã ban lệnh công bố Phép
lạ Thánh Thể ra khắp nơi, và vì thế đã có ba tài
liệu phổ biến: tài liệu có giá trị trổi vượt của
Edelynck vẩn còn lưu giữ tại Paris, tài liệu của
Jean Bidault di Saumur , và của chủ nhiệm
Ernoudi Parigi.
Kể từ thế kỷ thứ 18 trở đi, hàng năm dân chúng
cử hành lễ kỷ niệm Phép lạ Thánh Thể thật long

trọng . Vào năm 1901, Hội nghị Thánh Thể quốc
tế Angers đã được tổ chức tại giáo xứ này. Vào
tháng bảy năm 1933, trong Hội nghị Thánh Thể
của nước Pháp, một công trình nghiên cứu được
dành hoàn toàn cho Phép lạ Les Ulmes năm
1688. Mãi cho đến ngày nay tại nhà thờ, người
ta vẫn có thể xem chiếc Mặt nhật đã đựng Mình
Thánh được lưu giữ hơn 130 năm cho đến khi
cách mạnh Pháp bùng nổ. Khi ấy, Vị Đại diện
Tòa Thánh ở Puy-Notre Dame đã cung kính rước
các Thánh Thể này , vì ngài sợ Thánh Thể nhiệm
mầu sẽ bị quân cách mạng xúc phạm.

