Phép Lạ Thánh Thể

POZNAN
POLAND, 1399

Năm 1939 ở Poznan, những
kẻ phạm thánh ăn cắp ba
Mình Thánh đã truyền phép,
lại còn mộ phạm lấy vật nhọn
đâm thủng Bánh Thánh. Tức
thì Máu bắt đầu chảy vọt ra
từ Mình Thánh, và dù chúng
dùng bất cứ cách nào để phá
hủy Thánh Thể cũng đều bị
thất bại. Để khỏi bại lộ,
chúng quyết định ném Thánh
Thể vào vũng bùn. Tuy
nhiên Thánh Thể bay bổng
lên cao và tỏa ra những tia
sáng chói lọi. Đức Giám mục
chỉ có thể lấy được Mình
Thánh, sau khi ngài khẩn cầu
tha thiết. Cho đến ngày nay
dân chúng có thể chiêm bái
các Thánh Thể này tại nhà thờ
Mình Thánh Chúa ở Poznan.

Đền thờ Thánh Thể

Nhà nguyện đầu tiên nơi Thánh
thể phép lạ được lưu giữ cho
đến thế kỷ vừa qua

Bên trong đền thánh

Ngay giữa cung thánh, nằm bên dưới bàn thờ nơi bảo tồn thánh tích
Thánh Onufra, có ba tượng ảnh diễn tả ba kẻ phạm thánh cố tìm
cách phá hủy Thánh Thể

Tại đền thờ Thánh Thể, Mặt nhật quý giá do vua (Wladyslaw)
Jagiello dâng tặng, vẫn còn được dùng để tôn trưng Bí tích Cực
Thánh

Tranh fresco trên trần phòng
thánh của Đền thờ Thánh Thể
miêu tả một diễn tiến của Phép lạ

Khung kính mầu có hình ảnh ba
Thánh Thể nhiệm mầu

Phòng thánh thuộc về Đền thánh Thánh Thể dựng lên vào
khoảng giữa thế kỷ 18

T

ại thành phố Poznan, những người phản
giáo rất ghét đức tin Kitô Giáo đã nhờ một
kẻ tay trong lấy cắp ba Mình Thánh đã
truyền phép từ một nhà thờ Dòng Đa Minh (bây
giờ là nhà thờ Dòng Tên). Một người đàn bà bị
cám dỗ bởi số tiền thưởng lớn, đã thành công
trong việc mộ phạm này. Ba kẻ phạm thánh
liền tức tốc đem Thánh Thể vào gian nhà hầm
nơi chúng ở, để Thánh Thể lên bàn và dùng vật
nhọn đâm vào. Thình lình máu tuôn xối xả từ
Thánh Thể, văng trúng cả vào mặt một cô gái
mù cũng ở tại nơi đó. Cô gái được chữa khỏi
bịnh mù ngay tức khắc. Những tên phạm thánh
này vừa kinh hoàng, vừa lo lắng; chúng muốn
phá hủy các Mình Thánh này, nhưng không sao
làm được. Chúng đem Mình Thánh ra khỏi
thành phố đến vùng phụ cận sông Warta, và
chúng vất tất cả Thánh thể vào một vũng bùn.
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Một cậu bé mục đồng đi ngang qua nơi ấy,
thấy ba Thánh Thể tỏa ánh sáng và bay lơ
lửng trên không. Em cố gắng đè nén cảm xúc,
chạy về nhà kể lại cho cha em và thẩm quyền
địa phương những việc em đã thấy. Viên thị
trưởng tỏ thái độ hững hờ với biến cố cậu bé
kể, và còn ra lệnh bỏ em vào ngục. Cậu bé
trốn khỏi tù một cách bí mật, và tìm đến gặp
ông thị trưởng lần nữa.

Lần này ông

đã tin, cùng cậu đi
đến nơi, khi ấy rất đông dân chúng đang bao
quanh ba Thánh Thể bay bổng trên không.
Chỉ sau khi Đức Giám mục ngợi khen Chúa
và cầu nguyện thật thiết tha, Thánh Thể mới
từ từ hạ xuống trong hộp pyx ngài nâng trong
tay. Đức Giám mục dẫn đầu một cuộc kiệu
long trọng đem Thánh Thể đến nhà thờ Thánh

Maria Mađalêna. Một nhà nguyện bằng gỗ
được cất lên nơi Phép lạ xảy ra, là nơi thăm
viếng của các khách hành hương. Vua
Wladyslaw Jagiello nghe tin, liền đến Poznan
để chiêm bái Thánh Thể nhiệm mầu. Để chứng
tỏ lòng mến mộ, vua ra lệnh cất lên một ngôi
nhà thờ cung hiến lên Mình Thánh Chúa Kitô
(Corpus Domini) ngay tại nơi đã có Phép lạ xảy
ra. Vào thế kỷ 19, một đền thờ được dựng lên
tại nơi đã từng là nhà của những kẻ phạm thánh,
và hiện nay vẫn còn trưng bày chiếc bàn còn
dấu vết Máu tuôn ra từ Thánh Thể. Vào mỗi
ngày thứ Năm một cuộc kiệu Thánh Thể trang
trọng được cử hành tại nhà thờ Mình Thánh
Chúa để tưởng niệm Phép Lạ.

