
 
SPOTKANIE CZWARTKOWE 

Objawienia Matki Boskiej w Lourdes 
W 1858 r. w Lourdes Matka Boża ukazała się 

14-letniej Bernadetcie. 

Dziewczynka była najstarszą córką rodziny 
Soubirous. To było biedne i chorowite dziecko. Rodzice 
mogli jej ofiarować tylko wiarę. Tą „najbiedniejszą 
córkę” wybrała Królowa Niebios do przekazania 
ludziom orędzia. 

11 lutego 1858 Bernadetta z siostrą i koleżanką 
poszły nad rzekę po drewno na opał, w okolice groty, poniżej 
skały Massabielle. Bernadetta tak opisała zdarzenie: „Kiedy 
zdjęłam pierwszy but usłyszałam hałas, jakby podmuch 
wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, 
że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania 
butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kiedy podniosłam 

głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała białą suknię, biały welon, w 
pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie – żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek 
jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy. 
Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni 
i znalazłam w niej mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, jaki odczuwałam zniknął. 
Uklękłam. Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej Pani. Zjawa przesuwała różańcowe 
paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec – nagle zniknęła”. 
 

Maryja nawołuje do nawrócenia 24 lutego Maryja powiedziała: „Proście o nawrócenie 
grzeszników!” Królowa Niebios nakazała Bernadecie, by powtarzała przez kilka następnych 
dni: „Proście Boga o nawrócenie grzeszników.” Potem jeszcze zapytała: „czy byłoby jej 
trudno uklęknąć i pocałować ziemię w akcie pokuty za grzeszników”. Słowo pokuta padło 
po raz pierwszy, ale nie ostatni. 

25 lutego Maryja nawoływała: „Pokuty! Pokuty! 
Pokuty!”. Poleciła także Bernadecie, by zjadła roślinę, 
która rosła w pobliżu, poszła do źródła, napiła się i 
obmyła się w nim, „Nie widząc źródła skierowałam się 
ku rzece. Pani jednak powiedziała mi, że to nie tam, i 
dała mi znak palcem, abym podeszła pod skałę. 
Zrobiłam tak. Znalazłam tam zaledwie odrobinę wody, 
jakby błoto, i z ledwością mogłam jej nabrać. Zaczęłam 
drążyć ziemię. Po chwili mogłam nabrać wody, ale trzy 
razy ją wyrzuciłam. Dopiero za czwartym razem 
mogłam się napić, tak bardzo woda była brudna”. 
Odkryte źródło nigdy nie wyschło, a dzięki niemu 
dochodziło do licznych uzdrowień. 

Piękna Pani ujawnia Swoje imię Tajemnicę zdradziła 
dopiero 25 marca 1858 r. „Jestem Niepokalanym 
Poczęciem”. Dziewczynka wymusiła odpowiedź w 
święto Zwiastowania: „Zapytałam trzykrotnie, kim jest. 
Ona cały czas się uśmiechała. Wreszcie spróbowałam 
czwarty raz. Dopiero wtedy powiedziała mi, składając 
ręce na wysokości klatki piersiowej, że jest 
Niepokalanym Poczęciem”. 



 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes#/media/Plik:Grotte_Massabielle.jpg 

Grota Massabielle 
 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes#/media/Plik:Lourdes_Basilique_et_gave.jpg 

Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes#/media/Plik:Grotte_Massabielle.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Lourdes#/media/Plik:Lourdes_Basilique_et_gave.jpg


 
Kolorowanka dla Ciebie - Matka Boża z Lourdes 

 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/matka-boza-laskawa 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/matka-boza-laskawa


 
 

SPOTKANIE PIĄTKOWE 
 
 
Zapraszamy do wspólnego śpiewu … 

 
Cały jestem twój Maryjo 

 
Rodzice klikają w link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9priPk7eAAE&feature=emb_title 
 
abbapawel 

 
 
Tekst piosenki: 
 
 

Cały Jestem Twój – Maryjo, 
cały jestem Twój! 
Cały Jestem Twój – Maryjo 
i wszystko –moje, Twoje jest! 
 
Cały Jestem Twój – Maryjo, 
cały jestem Twój! 
Cały Jestem Twój – Maryjo 
i wszystko –moje, Twoje jest! 
 
 
 
Niczego się nie boję, bo Ty jesteś 
i ochraniasz mnie. 
Przygotuj mnie do walki ze złym duchem 
i zabierz każdy strach. 
Jedyna moją bronią będzie miłość 
i pokój Twego serca. 
Pragnienie ratowania Twoich dzieci 
i wieczna radość w niebie. 
 
 
 
 

Litania dla Wytrwalych  
 
TOTUS TUUS - Litania loretańska dla dzieci 

Rodzice klikają w link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PyDA5dZ0fYk 

https://www.youtube.com/watch?v=9priPk7eAAE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PyDA5dZ0fYk


 
Kolorowanka dla Ciebie: Święta Bernadetta Soubirous 

 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/bernadette-soubirous 
 
 
 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/bernadette-soubirous


 
 
 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 

służą wyłącznie celom edukacyjnym 
w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 
 


