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PHÉP LẠ THÁNH THỂ Ở LANCIANO
Tại Anxanum, một thành phố của người Frentan, một
sắc dân địa phương của thời Trung Cổ thuộc nước Ý Dại Lợi, đã xảy ra phép lạ Thánh Thể đầu tiên
và vĩ đại nhất của Giáo Hội Công Giáo trên 12 thế kỷ qua... Biến cố phi thường này đã xảy ra vào
thế kỷ thứ tám sau Tây lịch, trong một ngôi giáo đường Thánh Legontia nhỏ bé như là để Thiên
Chúa trả lời cho sự nghi ngờ của một Linh Mục dòng Basilian về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong
phép Thánh Thể.
Trong khi dâng Thánh Lễ, sau khi truyền phép, Bánh đã trở thành Thịt Tươi và
Rượu đã trở thành Máu Tươi. Máu ấy đông lại thành năm cục nhỏ không đồng đều về hình dạng và
kích thước.
Bánh đã trở thành Thịt thật này, ngày nay người ta quan sát kỹ và thấy kích thước và
hình dạng giống như Bánh Thánh Lớn đang dùng trong Giáo Hội La Mã; bánh này màu nâu nhạt và
khi được chiếu sáng từ phía sau thì hiện ra màu hồng. Máu đông lại có màu giống như mầu hoàng
thổ. Từ năm 1713, Thịt thật đã được cất giữ trong một bình chạm nổi lộng lẫy bằng bạc do một điêu
khắc gia thuộc trường Neapolitan thực hiện. Máu thật này được đựng và đậy kín trong một cái chén
đẹp lộng lẫy và rất cổ bằng đá thủy tinh.
Năm 1252, Đức Giám Mục Landulf thuộc Giáo Phận
Chicti muốn chỉ định các Tu Sĩ Phanxicô Viện Tu quản thủ. Sự chỉ định này đã được sắc lệnh của Đức
Giáo Hoàng phê chuẩn và ký ngày 20 tháng 4 năm 1252. Thánh đường đã được giao phó cho các tu
sĩ Dòng Basilian quản thủ cho tới năm 1176; và từ 1176 các tu sĩ dòng Benedicto được chỉ định coi
sóc Thánh Đường này cho tới năm 1252. Thánh Đường hiện nay do các tu sĩ Dòng Phanxico xây cất
năm 1258. Năm 1700 kiến trúc và kiểu mẫu thay đổi từ kiến trúc cổ La Mã sang kiến trúc hoa mỹ
Âu Châu thế kỷ 17 và 18.
Máu Thịt này, đầu tiên được đặt ở trong nguyện đường bên cạnh Bàn
Thờ chính. Rồi từ năm 1636, Máu Thịt đã được cất ở một bàn thờ phụ của gian giữa Giáo Đường
trong tủ sắt cổ có ghi khắc những chữ để ghi nhớ. Năm 1902, Máu Thịt này được chuyển đến Bàn
Thờ lớn bằng đá cẩm thạch do dân chúng ở Lanciano xây cất.
Năm 1574, có nhiều cuộc điều tra
của Giáo Hội. Từ 1970 đến 1971 và một phần năm 1981, các nhà bác học danh tiếng nhất, Giáo Sư
Odoardo Linoli, Bác Sĩ danh tiếng về cơ thể học, Tổ Chức Bệnh Lý, Hóa Học, Y Khoa Thực Hành, kính
hiển vi đã sát hạch lại theo khoa học. Ông được sự phụ tá của Giáo Sư Roggero Bertelli của trường
Đại Học Sienna. Sự phân tích được thực hiện một cách chính xác tuyệt đối theo khoa học và đươc
chứng minh bằng một loạt những hình chụp được bằng kính hiển vi. Kết thúc của nghiên cứu được
đem đến kết luận như sau:
Thịt là thịt thật, Máu là Máu thật. Thịt và Máu là của loài người. Thịt
gồm những tế bào của cơ tim. Trong Thịt hiện tại người ta thấy từng phần: gân thịt của trái tim,
màng bọc trái tim, mô thần kinh và cũng có lỗ ngăn vách trái của tim lớn dày của phần gân thịt của
trái tim. Thịt là một “TRÁI TIM” có đầy đủ yếu tố chính cấu tạo ra nó. Thịt và Máu cùng thuộc nhóm
AB. Trong Máu, tìm thấy protein như thành phần bình thường tìm thấy trong thịt máu bình thường.
Trong Máu cũng tìm thấy khoáng chất như sau: muối, phốt-pho, magnesium, potasium, sodium và
chất vôi. Sự bảo quản của Thịt và Máu thì để tự nhiên, để lộ ra trong tác động của không khí, sinh
học và thời gian đã trải qua 12 thế kỷ mà vẫn còn tồn tại thì phải là hiện tượng phi thường.
Có
thể nói rằng, khi được cần tới để chứng minh, khoa học đã nói lên được sự xác thực của Phép Lạ
Thánh Thể của Laciano.
(Kiểm nhận: + Enzio d’ ANTONIO, Tổng Giám Mục của
Lanciano-Ortona)
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