
ALBORAYA-ALMÁCERA
TÂY BAN NHA, 1348

Vào năm 1348, có một vị
linh mục mang Mình Thánh
Chúa đến cho một người
bệnh.  Trên đường băng qua
sông, ngài bị té xuống nước,
làm rớt xuống sông Chén
thánh trong đó có Mình
Thánh đã truyền phép.  Trong
lúc linh mục buồn rầu vì tai
nạn xảy ra, cha đã được
những người đang đánh cá ở
gần đấy gọi đến gần bờ  để
xem những con cá đang lội
đứng , trong miệng đều có
ngậm một vật hình đĩa tròn
nhỏ, đó là Thánh Thể bị rớt
vào dòng sông.  Ngay sau đó
Thánh Thể được đem vào
nhà thờ qua một cuộc rước
kiệu trọng thể, tất cả mọi dân
làng đều tham dự

hép lạ Thánh Thể xảy ra năm 1348 ở thành
phố Alboraya – Almacéra, thuộc nước Tây
Ban Nha, gợi cho chúng ta nghĩ đến cuộc

đời Thánh Phanxicô khi còn sống đã cho thấy là,
nếu con người biết sống hoàn toàn trong ơn
nghĩa Chúa, thì tất cả tạo vật do Chúa tạo thành
đều có thể sống hòa hợp với nhau.
Một vị linh mục mang Mình Thánh Chúa đựng
trong chén thánh đến cho một người bệnh ở bên
kia sông.  Ngài cưỡi trên lưng lừa để sang bờ
bên kia.  Nhưng dòng nước chảy quá mạnh làm
ngài bị té khỏi lưng lừa.  Chén thánh đựng Mình
Thánh Cực Trọng bị rớt cả vào trong dòng nước.
Nước cuốn trôi Thánh Thể đến khúc sông phía
trước mặt.  Linh mục buồn rầu, nài xin Chúa thứ
tha vì lỡ làm rớt Thánh Thể xuống sông, và cố
gắng ra khỏi dòng sông lầy lội.  Những người
đang đánh cá ở gần đấy gọi cha đến và họ kể cho

ngài nghe là họ nhìn thấy có ba con cá đang lội
đứng ngay chỗ dòng sông đổ ra biển.  Trong
miệng mỗi con cá đó đều có ngậm một vật
hình đĩa tròn nhỏ, giống như là Thánh Thể.     

Linh mục chạy vội về nhà thờ
lấy một chén thánh khác, và tức tốc chạy đến
nơi ấy.  Trong lòng ngài không hề đắn đo xem
lời của các ngư dân đã kể có thực hay không.
Ngài vui mừng vô hạn khi thấy ba con cá kỳ lạ
vẫn còn ở tại chỗ người ta chỉ.  Chúng ngậm
Thánh Thể trong miệng và đứng thẳng lên, hầu
như vươn cao lên trên mặt nước, trông giống
như ba chiếc cúp trao giải thưởng nhỏ nhắn.
Linh mục đến quỳ bên bờ sông, tay đưa chén
thánh về phía những con cá ấy, và ngài cầu
nguyện tha thiết như chưa hề cầu nguyện bao
giờ.  Ba con cá liền bơi đến gần bờ, và lần lượt

nhả Thánh Thể chúng đang ngậm trong miệng
vào chén thánh linh mục đang nâng trong tay.
Sau đó chúng vẫy đuôi tạm biệt, và lặn vào trong
lòng biển.  Đến lúc đó linh mục mới nhìn ra là
có một đám đông đàn ông và đàn bà đang vây
chung quanh ngài, tất cả mọi người ở đấy đã
chứng kiến cảnh tượng lạ lùng này.  
Ngày nay vẫn còn rất nhiều hồ sơ được lưu trữ,
là bằng chứng của Phép Lạ Thánh Thể Alboraya.
Ngay giữa trung tâm thành phố Alboraya có một
kiến trúc bằng kim loại với hình con cá lội đứng,
trong miệng ngậm Thánh Thể.  Một ngôi giáo
đường nhỏ được dựng nên cạnh bên dòng sông
nơi xảy ra phép lạ.  Cánh cửa vào nhà thờ có
chạm hình hai con cá hai bên, và bên trong nhà
thờ có trang hoàng  hai bức tranh diễn tả lại
Phép Lạ Thánh Thể đã xảy ra. 
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