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W Piątek 1399, dnia piętnastego  

sierpnia, kobieta pewna z Poznania,  
po przyjęciu w klasztorze zakonu  

kaznodziejskiego Najświętszej Komunii,  
wyniosła ją w ustach dla sprzedania  
Żydom amieszkającym w Poznaniu.  

Gdy potem znaleziono ją na  błoniach  
miasta Poznania, miejsce to poczęło  

zaraz słynąć wielkiemi cudami.  
Czem spowodowany Władysław król Polski, 

założył w tem miejscu klasztor braci  
karmelitów pod tytułem Bożego Ciała  

a zmurowawszy z cegieł ozdobnym  
kształtem chór klasztorny,  

nadał rzeczonemu klasztorowi  
na utrzymanie braci zakonnych  

młyn królewski w posagu 
 Jan Długosz 

Anna les seu cro ni cae  
  inc liti Regni Polonia 
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W Poznaniu, jak i w całej Polsce, procesje w okta-
wie Bożego Ciała w roku 1399 odbywały się 

z niezwykłą wspaniałością. Po pierwszej, porannej 
procesji wokół katedry w samo święto Bożego Ciała, 
po południu wyszła nie mniej wspaniała procesja 
z fary, w której urzędowo brał udział magistrat miasta 
w otoczeniu rajców, miejscowych dygnitarzy i przy-
byłej z okolicy ludności. Śpiewom tysięcznej rzeszy 
wiernych wtórowały trąby i bębny orkiestry miejskiej. 
Muzyka dobiegająca z wieży ratusza aż hen, poza 
mury miasta niosła chwałę Bożą. Radość i miłość ku 
Zbawicielowi ukrytemu w Anielskim Chlebie, roz-
pierała serca i piersi wiernych. Jedni tylko mieszkańcy 
dzielnicy żydowskiej nie brali udziału w uroczystości 
wyznawców Jezusa. 

Skończyła się oktawa uroczystości Najświętszego 
Sakramentu, nie skończyły się jednak tajemnicze 
i często zwoływane po zaułkach żydowskie schadzki 
i narady. Cały chrześcijański świat miał się wkrótce 
dowiedzieć nad czym Żydzi tak skwapliwie radzili. 

 Każdemu, kto nawet pobieżnie jest obeznany 
z dziejami świata, wiadomo że od wieków, od samego 
zarania chrześcijaństwa, od chwili kiedy nasz Boski 
Zbawiciel zaczął głosić Swoją Ewangelię miłości Boga 
i bliźniego, od tej chwili datuje się nienawiść Żydów 
do chrześcijaństwa. Przez dwa tysiące lat Żydzi nie 
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zaprzestali swojej jawnej czy skrytej niechęci. Przy 
nadarzającej się sposobności, puszczali wodze swojej 
wrogości, różnymi sposobami starali się podkopać 
podwaliny chrześcijaństwa. Również w ubiegłych wie-
kach nie przebierali w środkach aby mścić się nad 
„Synem cieśli”, jak wyrażali się o Jezusie, Synu Bożym 
i naszym Zbawicielu. 

Z tej to wrogości ku Chrystusowi, w Średniowieczu 
zrodziły się najrozmaitsze przesądy i zabobony ży-
dowskie, którymi kierowali się względem chrześcijan, 
nie zważając nawet na dobrodziejstwa, jakich dozna-
wali od wielu z nich. Cały świat wie, komu Żydzi za-
mieszkali w Polsce zawdzięczali nie tylko swoje przy-
wileje, ale wręcz życie. Gdy bowiem w całej Europie 
tak bardzo znienawidzono Żydów, że mordowano 
ich tysiącami, jedna tylko Polska otworzyła im swoje 
granice i przyjęła. Przyszli do Polski jako znienawi-
dzeni od wszystkich i prześladowani nędzarze. Mimo 
tak wielkiego dobrodziejstwa wyświadczonego im 
w Polsce, nie licząc się z żadnymi względami, ani na-
wet poczuciem wdzięczności, do jakiej bądź co bądź 
winni byli się poczuwać wobec Polaków, wyciągnęli 
ręce po największą świętość – Najświętszy Sakrament. 
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ii 

Nie na darmo i nie nad błahą rzeczą toczyły się, 
wedle podania, narady żydowskie w oktawę Bo-

żego Ciała 1399 r. Tym zebraniom przewodzili nawet 
rabini i starsi gminy. Otóż postanowili oni za wszelką 
cenę zdobyć konsekrowane Hostie, które chcieli spraw-
dzić i przekonać się, czy stanowią rzeczywiście Ciało 
Chrystusa. Po dość długich zabiegach udało się im 
wreszcie skłonić do przeprowadzenia swojego zamiaru 
niejaką Krystynę, biedną wdowę. Jej jedyna córka, 
Anna, służyła u Zachariasza (Sachariasa), który był 
starszym poznańskiej gminy żydowskiej. Udawaną li-
tością nad biedą matki, aby jej dopomóc rzekomo z do-
brego serca, dostatnio opłacał pracę dziewczyny, czym 
zaskarbił sobie zaufanie i córki, i matki. 

Skoro Żydzi spostrzegli, że kobiety są im oddane 
duszą i sercem, śmiało przystąpili do realizacji swo-
jego zadania i zlecili im zdobycie konsekrowanych 
Hostii, obiecując hojną zapłatę. Matka dziewczyny 
po uspokojeniu sumienia, a raczej obawy, że oprócz 
nich nikt więcej o tym się nie dowie, podjęła się zdo-
bycia żądanych Hostii. I jak niegdyś Judasz, zaprze-
dając swojego Mistrza wziął jako zaliczkę trzydzieści 
srebrników, tak ta nieszczęsna niewiasta, sprzedając 
Żydom swojego Boga–Zbawiciela utajonego w Chle-
bie, wzięła sowity zadatek. 
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iii 

Działo się to w święto Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, 15 sierpnia 1399 r. Wierny 

lud zanosił do kościoła pęki ziół i kwiatów do po-
święcenia. Święto to, jak każde inne święto Matki Bo-
żej w tamtych czasach, było obchodzone bardzo uro-
czyście. Także i tego dnia, choć dla całej Polski i Litwy 
przyszedł czas bólu i wielkiej żałoby. 

Na krakowskim zamku powiewała budząca grozę 
chorągiew z trupią czaszką. Jęczały katedralne 
dzwony, żegnając królową i najlepszą matkę narodu, 
Jadwigę. Jej zwłoki właśnie tego dnia składano w kra-
kowskiej katedrze na wieczny spoczynek.  

W Poznaniu święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Bogarodzicy obchodzono uroczyście ale i z żałobą. 
W ten dzień Krystyna i Anna udały się do kościoła 
dominikanów, aby zrealizować swój zbrodniczy plan. 
Po głównym nabożeństwie, kiedy już wszyscy wierni 
rozeszli się do domów na obiad, także ojcowie domi-
nikanie wraz z braćmi udali się do refektarza na po-
siłek. W najciemniejszym kącie kościoła pozostały 
tylko judaszki, które ukryły się tam oczekując na 
zam knięcie świątyni. 

Sprytny zamysł się udał, bowiem świątynia była za-
mykana aż do nieszporów. Pozostały więc same, tak, 
że oprócz jedynego Boga nie było żadnego świadka. 
Krystyna upewniwszy się, że rzeczywiście są same 
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i nikt ich nie podpatruje, kazała stanąć córce na straży 
kilka kroków od ołtarza. Sama zaś drżała z lęku na ca-
łym ciele jak w chorobie, ale popychana chciwością 
i chyba szatańską siłą, zbliżyła się do wielkiego ołtarza. 
Trzęsły się pod nią nogi, trzęsły się i ręce, kiedy je wy-
ciągnęła ku tabernakulum. A kiedy już wreszcie do-
tknęła drzwiczek, zaćmiło się jej w oczach, zakołowało 
w głowie i jakaś niewidzialna siła nie tylko odepchnęła 
ją od ołtarza, ale wręcz rzuciła na ziemię. Córka pod-
biegła do matki na ratunek, a raczej na pomoc, i kiedy 
przy powtórnej próbie otworzenia tabernakulum 
matka po raz drugi upadła na ziemię, córka podtrzy-
mała ją za pas. Teraz wreszcie nie tyle swoją, ale chyba 
czartowską mocą, udało się Krystynie siłą otworzyć 
drzwiczki. I kiedy podtrzymywała ją córka, zbrod-
niarka zabrała świętokradzkimi rękami puszkę z Naj-
świętszym Sakramentem i wyjęła z niej trzy komuni-
kanty, które zawinęła w białą chusteczkę. I gdy 
dokonała tego judaszowego aktu, odstawiła puszkę 
na swoje miejsce i zamknęła tabernakulum. 

Następnie córka odprowadziła swoją omdlewającą 
i ledwie trzymającą się na nogach matkę do ciemnego 
kąta, w którym skryły się po zamknięciu kościoła. 
Po dokonanej zbrodni znów przyczaiły się w tym ką-
cie w oczekiwaniu na otworzenie kościoła i zejście 
się ludzi na popołudniowe nabożeństwo. Wtedy ła-
two zmieszały się z wiernymi i po nabożeństwie ra-



zem z innymi, bez zwracania na siebie uwagi, wyszły 
z kościoła. 

Czy nie cudowna była to dobroć i cierpliwość Je-
zusa, Boga utajonego w tych Najświętszych Hostiach, 
że dozwolił się nie tylko dotykać plugawymi rękami 
świętokradzkiej zbrodniarce, ale nawet i wykraść na 
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wydanie największym Swym wrogom, na pośmiewi-
sko, większą hańbę i pastwienie? 

Z kościoła świętokradczynie udały się wprost do 
Żydów, którzy już na nie czekali. Odebrali oni od 
niewiast trzy Najświętsze Hostie, a wypłaciwszy resztę 
hojnej zapłaty, odesłali je do domu.  
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Mając już teraz tak bardzo pożądane konsekro-
wane komunikanty, rabini wraz ze starszymi 

gminy (było ich razem trzynastu), udali się do ka-
mienicy należącej wówczas do szlacheckiej rodziny 
Świdwów-Szamotulskich, położonej przy ulicy Su-
kienniczej, zwanej dzisiaj Żydowską. W tym domu 
znajdującym się w środku dzielnicy żydowskiej, 
mieszkał starszy rabin. W piwnicy domu, przy filarze 
podtrzymującym sklepienie, Żydzi ustawili stół i na 
nim położyli trzy Najświętsze Hostie. Wedle podania 
najstarszy z Żydów pierwszy przebił nożem jedną 
Hostię, z której zaraz wytrysnęła krew i skropiła jego 
twarz. Przy tym tak mocno do niej przylgnęła, że po-
tem żadnym sposobem nie dawała się zmyć ani ze-
trzeć. Za przykładem pierwszego poszła też i reszta 
Żydów. Przy świetle pochodni kłuli bez opamiętania 
nożami trzy Najświętsze Hostie, pomimo że krew 
z nich lała się po całym stole. Ich zbrodnicze ręce nu-
rzały się już we krwi, a oni, bluźniąc i wygadując naj-
potworniejsze obelgi przeciwko Chrystusowi, ogła-
szali siebie jedynymi prawdziwymi dziećmi Bożymi, 
godnymi naśladowcami swoich ojców. 

Ślady Najświętszej Krwi wylanej z Hostii utrzymy-
wały się przynajmniej do czasów ks. Tretera. Jak sam 
pisał: „wprawiają wpatrujących się w wielkie podzi-
wienie i uszanowanie. Pobudzają też cudownie po-
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Kościół Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej, zbudowany w miejscu znalezienia  
trzech Hostii. Na prawej górnej fotografii ołtarz tego kościoła
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