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Św. Bernadetta – wybrana przez Maryję50
Lourdes (czyt. Lurd) to miasteczko we Francji, do którego pielgrzymu-

ją ludzie dotknięci różnymi chorobami. Powierzają tam swoje cierpienie 
Matce Bożej, modląc się w pobliżu groty, gdzie ukazała się Bernadecie 
Soubirous (czyt. Subiru). 
Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w pobożnej i biednej ro-

dzinie młynarza. Z powodu biedy rodzina Soubirous była zmuszona opu-
ścić młyn i przeprowadzić się do małego mieszkania w Lourdes. Ojciec 
i matka pracowali jako robotnicy najemni. Bernadetta zastępowała ich 
w domu i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Z tego powodu nie 

chodziła do szkoły.
Bernadetta rozpoczęła naukę w szkole podstawo-

wej oraz przygotowanie do Pierwszej Komunii Świę-
tej dopiero mając czternaście lat. W krótkim czasie 
nauczyła się płynnie pisać i czytać. Po powrocie ze 
szkoły pomagała matce w pracach domowych. 

11 lutego 1858 r. Bernadetta razem z siostrą i ko-
leżanką wybrały się nad rzekę, aby nazbierać suchych 
gałęzi do palenia w piecu. Kiedy podeszły do groty, 
nad którą wznosiła się skała nazywana Massabielle 
(czyt. Masabiel), musiały przeprawić się przez stru-
mień lodowatej wody. Po ściągnięciu butów Berna-
detta nagle usłyszała dziwny szum wiatru. 

„Spojrzałam w stronę groty – pisała potem – i zo-
baczyłam, że z jej wnętrza wypłynął złoci-
sty obłok, a tuż za nim wyszła tak niezwy-
kle piękna Pani. Miała białą szatę, welon 
także biały, błękitny pasek i żółte róże 
na stopach. Od razu popatrzyła na mnie, 
uśmiechnęła się i pokazała mi, bym pode-
szła do Niej, jak gdyby była moją matką. 
Cały mój strach zniknął, ale wydawało mi 

się, że straciłam świadomość tego, gdzie jestem. Przecierałam oczy, zamy-
kałam je, otwierałam, lecz Pani wciąż stała na tym samym miejscu – aż 
zrozumiałam, że to wszystko nie jest złudzeniem. Nie myśląc o tym, co 
robię, wzięłam w ręce swój różaniec i uklękłam. Pani skinęła głową na 
znak aprobaty i sama także wzięła do rąk różaniec, który miała prze-
wieszony przez prawe ramię. Kiedy chciałam zacząć odmawiać różaniec 
i próbowałam podnieść dłoń do czoła, rękę miałam jakby sparaliżowaną 
– i dopiero kiedy Pani się przeżegnała, ja mogłam zrobić to samo. Jednak 
modliłam się sama, a Pani tylko przesuwała paciorki różańca w palcach, 
nie mówiąc nic. Dopiero na końcu każdej dziesiątki różańca odmawiała ze 
mną „Chwała Ojcu”. Kiedy skończyłam, dała mi znak, abym się do niej 

Kilka słów o...
Bernadetta została ogłoszona 
błogosławioną w roku 1925, 
a świętą w 1933.
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zbliżyła, ale się nie ośmieli-
łam. Wtedy nagle znikła”.

Maryja podczas spot-
kań prosiła Bernadettę, by 
się modliła i pokutowała za 
grzeszników. Poprosiła rów-
nież, by na miejscu objawień 
wybudowano kaplicę i przy-
chodzono tam z procesją. 

W roku objawień Ber-
nadetta przyjęła Pierwszą 
Komunię Świętą. Wstąpiła 
do zakonu w Nevers (czyt. Newer). Zmarła  
16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat.

Bernadetta w swoim życiu spełniła wszyst-
kie pragnienia Matki Bożej. Dziś orędzie 
z  Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrze-
buje ludzi, zwłaszcza młodych, którzy będą się 
modlić za siebie i innych. 

Zastanów się
– Czy modlisz się o własne nawrócenie?
–  Za kogo ze swoich najbliższych powinieneś się pomodlić, by się 

nawrócił?
–  Dlaczego powinieneś się modlić o nawrócenie osób, których nie 

znasz?
–  Jakie niepowodzenia, trudności i cierpienia możesz ofiarować 

w intencji nawrócenia grzeszników?

Zapamiętaj
Maryja spotykała się z Bernadettą w grocie Massabielskiej 18 razy, 
od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Podczas tych spotkań prosiła Berna-
dettę, by się modliła i pokutowała za grzeszników. Na pytanie Ber-
nadetty o imię Maryja powiedziała: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. 

Zadanie
1.  Odszukaj opis cudu dokonanego za wstawiennictwem Matki 

Bożej z Lourdes i napisz o nim w zeszycie.
2.  Podczas wieczornej modlitwy zastanów się, które przesłanie 

z Lourdes chcesz realizować, a następnie powierz je Maryi.
3.  Zaproponuj domownikom modlitwę w intencji grzeszników.

Czy wiesz, że…
Niepokalane Poczęcie Maryi 

oznacza, że została poczęta 

w łasce uświęcającej. Maryja 

nie ponosi żadnych konse

kwencji grzechu pierworod

nego, np. śmierci. Dlatego 

nie obchodzimy pamiątki Jej 

śmierci, lecz uroczystość Wnie

bowzięcia z duszą i ciałem.


