
„To jest Ciało moje,
które za Was będzie wydane: 
to czyńcie na moją pamiątkę”
(Łk 22, 19).

Cuda eucharystyczne



Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata (J 6, 51).

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna 
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem. 
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, 
trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 53-56).

Fot.: Kadr z filmu „Pasja”, reż. M. Gibson.



Wiara Kościoła
i cuda eucharystyczne

Kościół od starożytności wyznaje wiarę 
w rzeczywistą obecność Ciała i Krwi Chrystusa 
pod konsekrowanymi postaciami Chleba i Wina.

Cud eucharystyczny – wydarzenie nadprzyrodzone 
związane z Eucharystią, np. przemiana Chleba i Wina 
w widzialne Ciało i Krew. 
W dziejach Kościoła znanych jest ponad 130 cudów 
eucharystycznych.

Fot.: Juan de Juanes, Ostatnia Wieczerza, Wikipedia.



Cud w Lanciano
Około 750 r.

W 1971 r. opublikowano badania naukowe relikwii:
- Tkanka mięśnia sercowego człowieka,
- Wycięcie mięśnia z chirurgiczną precyzją,
- Ludzka krew grupy AB,
- Schemat protein surowiczych świeżej krwi,
- Brak substancji konserwujących.

W 1973 r. badania przeprowadziła również WHO,
potwierdzając wcześniejsze wyniki.

Fot.: Wikipedia.



Cud w Santarém
1247 r.

Hostia wykradziona do celów okultystycznych 
zmieniła się w krwawiące Ciało.

Hostia krwawiła przez trzy dni.

Zebrana Krew przechowywana jest do dzisiaj 
w specjalnej ampułce, a Ciało w relikwiarzu. 

Fot.: www.miraclesofthechurch.com



Cud w Bolsenie
1263 r.

Chleb i Wino przybrały widzialną postać Ciała i Krwi.

Relikwie przeniesiono do kościoła w Orvieto.

W 1264 r. papież Urban IV ustanowił święto Bożego 
Ciała. 

Oficjum liturgiczne napisał św. Tomasz z Akwinu.

W relikwiarzu przechowuje się korporał z śladami 
cudu.

Fot.: Wikipedia



Cud w Cascii
1330 r. 

Ksiądz przenosił hostię między kartkami brewiarza.
Hostia zaczęła krwawić, zostawiając ślad 
na kartkach modlitewnika.

Pierwszym świadkiem cudu był bł. Szymon Fidati, 
do którego udał się ksiądz. 

Fot.: lordcalls.com



Cud w Buenos Aires 
1996 r.

Hostia znaleziona na posadzce kościoła została 
umieszczona w vasculum.
Po kilku dniach hostia zmieniła się w widzialne Ciało. 

W 2005 r. zakończono badania, z których wynika, 
że Ciało jest tkanką lewej komory serca człowieka. 

Fot.: apologetyka.org.pl



Cud w Sokółce
2008 r.

Hostia upadła na posadzkę i została umieszczona 
przez księdza w vasculum.
Po kilku dniach hostia zmieniła się w widzialne Ciało. 

W 2009 roku pobrano próbkę, która następnie 
została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów 
specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne 
orzeczenie, że przysłany do oceny materiał wskazuje 
na tkankę mięśnia sercowego.

Fot.: radiomaryja.pl 



Cud w Legnicy
2013 r.

Hostia upadła na posadzkę i została umieszczona 
w kielichu z wodą. Hostia zmieniła się w Ciało. 

Analizy histopatologiczne naukowców z Katedry 
Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu w 2014 r. wskazały, iż badany materiał 
przypomina mięsień sercowy.

Badania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie wskazały, że jest to fragment 
mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii. 

Fot.: milujciesie.pl



Polecenia

1. Przedstaw naukę Kościoła o Eucharystii.

2. Podaj definicję cudu eucharystycznego.

3. Opisz wybrany cud eucharystyczny.

4. Zaproponuj treść wypowiedzi zachęcającej 
do udziału w Eucharystii.

Fot.: Pixabay.com



Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, 
lecz On zniknął im z oczu (Łk 24, 30-31).

Dziękuję za uwagę!
Króluj nam, Chryste!

Fot.: Caravaggio, Wieczerza w Emaus, Wikipedia.


