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Historia objawieñ
�wiêta Bernadetta Soubirous przychodzi na �wiat

7 stycznia 1844 r. w pobo¿nej i biednej rodzinie m³ynarza
Franciszka i Ludwiki Soubirous. W 1854 r. z powodu fi-
nansowego kryzysu rodzina musi opu�ciæ m³yn w Boly i
przeprowadziæ siê do ma³ego, nêdznego mieszkania w
Lourdes. Ich sytuacja materialna pogarsza siê wtedy jesz-
cze bardziej. Ojciec i matka pracuj¹ jako najemni robotni-
cy. Bernadetta zastêpuje ich w domu i opiekuje siê m³od-
szym rodzeñstwem - siostr¹ Antosi¹ oraz braæmi Janem-
Mari¹ i Justynem. Z tego powodu nie chodzi do szko³y i
nie przygotowuje siê do Pierwszej Komunii �w.

W 1855 r. epidemia cholery dociera do Lourdes.
Umiera wielu ludzi. Zara¿a siê równie¿ jedenastoletnia
Bernadetta. Choroba zrujnowa³a jej delikatny organizm -
dziewczynka nabawi³a siê astmy, a pó�niej gru�licy ko-
�ci nóg, co sta³o siê przyczyn¹ jej �mierci w trzydzie-
stym czwartym roku ¿ycia. Na pocz¹tku wrze�nia 1857 r.
rodzice wysy³aj¹ Bernadettê do rodziny Avarantów w po-
bliskiej wiosce Bertres, aby pomaga³a tam w pasieniu
owiec.

Wkrótce podejmuje decyzjê o jej powrocie do Lour-
des. Bernadetta wraca 21 stycznia 1858 r. i rozpoczyna
przygotowanie do Pierwszej Komunii �w. oraz naukê w
szkole podstawowej, któr¹ prowadzi³y siostry z Nevers.
W krótkim czasie Bernadetta nauczy³a siê p³ynnie pisaæ
i czytaæ. Kiedy wraca³a ze szko³y, pomaga³a matce w
pracach domowych i opiekowa³a siê m³odszym rodzeñ-
stwem. Bernadetta wychowywa³a siê w atmosferze pro-
stej i szczerej pobo¿no�ci swoich rodziców, którzy co-
dziennie modlili siê razem z dzieæmi. Przejê³a od nich
skarb ¿ywej wiary i dzieciêcego zaufania Bogu.

11 lutego - Wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi Panny z Lourdes
�wiatowy Dzieñ Chorego

8 grudnia Ko�ció³ katolicki wspomina jedn¹ z najwiêkszych tajemnic: Niepokalane Poczêcie Naj�wiêt-
szej Maryi Panny, wyra¿aj¹c¹ wiarê w to, ¿e od chwili swego poczêcia Niewiasta przeznaczona na Matkê
Syna Bo¿ego wolna by³a od grzechu pierworodnego. �wiêto Niepokalanego Poczêcia obchodzono na Wscho-
dzie ju¿ w VII wieku, a na Zachodzie � od XIII wieku. Opierano je na twierdzeniu, i¿ �Bóg � przewiduj¹c to,
czego od Niej za¿¹da dnia pewnego � nape³ni³ J¹ ³ask¹�. Teolog franciszkañski, Duns Szkot, pod koniec
XIII wieku, dowodzi³, i¿ Maryja by³a wolna od grzechu pierworodnego na mocy przewidywanych zas³ug
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela wszystkich ludzi. Te zas³ugi jakby �uodporni³y� Maryjê na ten grzech.
Niepokalane Poczêcie to wspania³y tryumf ³aski Chrystusowego Odkupienia. Prawda ta zosta³a og³oszona
jako dogmat przez Piusa IX w roku 1854. W 4 lata pó�niej wiejska francuska dziewczynka, Bernadeta
Soubirous, ujrza³a niespodziewanie Piêkn¹ Pani¹, która na pytanie o to, kim jest odpowiedzia³a:

"JESTEM NIEPOKALANYM POCZÊCIEM..."

c.d. na str. 2-3
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Prze³omowy dzieñ
11 lutego 1858 r. Bernadetta razem z siostr¹ Antoni¹ i

s¹siadk¹ Joann¹ wybra³y siê nad rzekê Gave, aby nazbieraæ
suchych ga³êzi do palenia w piecu. Kiedy podesz³y do groty,
nad któr¹ wznosi³a siê ska³a, nazywana Massabielle, musia-
³y przeprawiæ siê przez przep³ywaj¹cy tam strumieñ lodowa-
tej wody. Po �ci¹gniêciu butów Bernadetta zdejmowa³a poñ-
czochy, gdy nagle us³ysza³a dziwny szum wiatru. "Spojrza-
³am w stronê groty - pisa³a potem - i zobaczy³am, ¿e z jej
wnêtrza wyp³yn¹³ z³ocisty ob³ok, a tu¿ za nim wysz³a tak
niezwykle piêkna Pani, jakiej nigdy w ¿yciu nie widzia³am.
Mia³a bia³¹ szatê, welon tak¿e bia³y, b³êkitny pasek i ¿ó³te
ró¿e na stopach. Od razu popatrzy³a na mnie, u�miechnê³a
siê i pokaza³a mi, bym podesz³a do Niej, jak gdyby by³a moj¹
matk¹. Ca³y mój strach znikn¹³, ale wydawa³o mi siê, ¿e stra-
ci³am �wiadomo�æ tego, gdzie jestem. Przeciera³am oczy,
zamyka³am je, otwiera³am, lecz Pani wci¹¿ sta³a na tym sa-
mym miejscu, dalej u�miechaj¹c siê do mnie - a¿ zrozumia-
³am, ¿e to wszystko nie jest z³udzeniem. Nie my�l¹c o tym,
co robiê, wziê³am w rêce swój ró¿aniec i uklêk³am. Pani ski-
nê³a g³ow¹ na znak aprobaty i sama tak¿e wziê³a do r¹k ró-
¿aniec, który mia³a przewieszony przez prawe ramiê. Kiedy
chcia³am zacz¹æ odmawiaæ ró¿aniec i próbowa³am podnie�æ
d³oñ do czo³a, rêkê mia³am jakby sparali¿owan¹ - i dopiero
kiedy Pani siê prze¿egna³a, ja mog³am zrobiæ to samo. Jed-
nak modli³am siê sama, a Pani tylko przesuwa³a paciorki ró-
¿añca w palcach, nie mówi¹c nic. Dopiero na koñcu ka¿dej
dziesi¹tki ró¿añca odmawia³a ze mn¹ Chwa³a Ojcu... Kiedy
skoñczy³am, da³a mi znak, abym siê do niej zbli¿y³a, ale siê
nie o�mieli³am. Wtedy nagle znik³a".

Kiedy dziewczynki zobaczy³y klêcz¹c¹ Bernadettê, za-
czê³y siê z niej wy�miewaæ, mówi¹c, ¿e jest g³upi¹ dewotk¹.
Jednak po chwili zrozumia³y, ¿e co� musia³o siê staæ, i dlate-
go uporczywie dopytywa³y siê swej kole¿anki, co to by³o.
Pocz¹tkowo Bernadetta nic im nie chcia³a powiedzieæ, ale w
koñcu uleg³a; opowiedzia³a swym towarzyszkom o ukazaniu
siê tajemniczej Pani, prosz¹c je o zachowanie ca³kowitej ta-
jemnicy. Jednak po powrocie do domu dziewczynki szybko
wszystko wypapla³y, a Bernadetta musia³a w szczegó³ach
opowiedzieæ matce o swym tajemniczym widzeniu. Matka
skrzycza³a j¹ za to, twierdz¹c, ¿e s¹ to tylko przywidzenia, i
zakaza³a jej chodzenia do groty.

"Nie obiecujê ci szczê�cia
na tym �wiecie"...
Spotkanie z tajemnicz¹ piêkn¹ Pani¹ by³o dla Berna-

detty tak wielkim prze¿yciem, ¿e od tamtej pory odczuwa³a
wewnêtrzne przynaglenie, aby jak najszybciej i�æ do groty
na kolejne widzenie. Matka jednak kategorycznie zabrania³a
jej tego. Dopiero w niedzielê 14 lutego po Mszy �w. uleg³a
usilnym pro�bom córki i wyrazi³a zgodê. Bernadetta razem z
dwiema kole¿ankami natychmiast wyruszy³y do groty Mes-
sabielle. By³y uzbrojone w ró¿añce oraz w butelkê ze �wiê-
con¹ wod¹. Chcia³y tajemnicz¹ postaæ pokropiæ wod¹ �wiê-
con¹ i w ten sposób sprawdziæ, czy nie jest to przypadkiem
jaka� pu³apka z³ego ducha. Po drodze przy³¹czy³y siê do
nich jeszcze inne dziewczynki. Bernadetta dosz³a pierwsza
do groty i od razu uklêk³a do modlitwy ró¿añcowej. "Zaledwie
skoñczy³am pierwszy dziesi¹tek - pisze - ujrza³am tê sam¹
Pani¹. Natychmiast zaczê³am kropiæ j¹ wod¹ �wiêcon¹, mó-
wi¹c, aby zosta³a, je�li przychodzi od Boga, a je�li nie - aby

odesz³a. Równocze�nie
przyspieszy³am kropie-
nie wod¹. Pani u�miech-
nê³a siê do mnie i pochy-
li³a g³owê. Im wiêcej kro-
pi³am, tym bardziej
u�miecha³a siê i potaki-
wa³a g³ow¹. (...) Kiedy
skoñczy³am ró¿aniec,
postaæ znik³a". Trzeba
podkre�liæ fakt, ¿e tylko
sama Bernadetta wi-
dzia³a objawiaj¹c¹ siê
Postaæ. W czasie wi-
dzenia by³a w ekstazie,
ca³a poch³oniêta tym, co
widzi, jakby oderwana
od rzeczywisto�ci, ze
wzrokiem utkwionym w
jeden punkt.

Po powrocie do domu Bernadetta us³ysza³a od matki,
¿e ju¿ nigdy nie bêdzie jej wolno pój�æ do groty Massabielle.
Wp³ywowa i bogata mieszkanka Lourdes, pani Peyret, tra-
wiona wielk¹ ciekawo�ci¹, wymog³a jednak na matce Berna-
detty, aby ta zgodzi³a siê na pój�cie swej córki na miejsce
objawieñ. 18 lutego, w pi¹tek, po porannej Mszy �w. Berna-
detta razem z paniami Peyret i Millet wyruszy³y do Massa-
bielle. Piêkna Pani ponownie objawi³a siê i prosi³a widz¹c¹:
"Czy bêdziesz uprzejma przychodziæ tu przez piêtna�cie
dni?". Dziewczynka odpowiedzia³a, ¿e z rado�ci¹ spe³ni Jej
pro�bê - i wtedy us³ysza³a: "Nie obiecujê ci szczê�cia na
tym �wiecie, lecz w innym".

W czasie czwartego i pi¹tego objawienia (19 i 20 lute-
go) Bernadetcie towarzyszy³a dosyæ du¿a gromadka ludzi.
20 lutego Maryja nauczy³a j¹ modlitwy, któr¹ Bernadetta od-
mawia³a codziennie przez ca³e ¿ycie, ale jej tekstu nikomu
nie przekaza³a. Podczas szóstego objawienia (21 lutego)
Matka Bo¿a prosi³a o modlitwê za grzeszników. Wtedy te¿
niewierz¹cy lekarz, dr Dozous, chcia³ "zdemaskowaæ oszu-
stwo" - i dlatego postanowi³ zbadaæ dziewczynkê podczas
ekstazy. Zosta³ g³êboko poruszony jej zachowaniem i do�wiad-
czy³ obecno�ci wielkiej tajemnicy. Od tego momentu roz-
pocz¹³ siê proces jego nawracania siê. W swoim o�wiadcze-
niu dr Dozous stwierdzi³, ¿e podczas ekstazy twarz Berna-
detty stawa³a siê nieziemsko piêkna. Oznacza³o to, ¿e dziew-
czynka nawi¹zywa³a z kim� autentyczny kontakt. Podczas
swych widzeñ mia³a regularny puls, swobodny oddech i ab-
solutnie nic nie wskazywa³o na jej nerwowe podniecenie.

Wezwanie do pokuty i nawrócenia
Poniewa¿ coraz wiêcej ludzi zaczê³o przybywaæ na

miejsce objawieñ, w³adze bardzo siê zaniepokoi³y i próbowa-
³y przez zastraszanie i przes³uchania zabroniæ Bernadetcie
przychodzenia do groty. Podczas siódmego objawienia (23
lutego) Maryja przekaza³a dziewczynce "trzy tajemnice" - do-
tycz¹ce wy³¹cznie jej osoby - których Bernadetta nigdy niko-
mu nie wyjawi³a. Matka Bo¿a prosi³a j¹ te¿ o przekazanie
ksiêdzu proboszczowi pro�by, aby wybudowa³ kaplicê w miej-
scu objawieñ. Ksi¹dz Peyramale nie wierzy³ jednak w praw-
dziwo�æ objawieñ i dlatego poprosi³ o czytelny znak - aby

Bernadetta Soubirous



Bernadetta zapyta³a piêkn¹ Pani¹, jakie ma imiê, gdy¿
on, jak powiedzia³, nie ma zwyczaju wierzyæ tajemniczym
nieznajomym. A je�li zjawa nie powie, kim jest, to bêdzie wg
niego oznacza³o, ¿e jest oszustk¹ albo ¿e Bernadetta ma
halucynacje.

Podczas ósmego objawienia Matka Bo¿a przekaza³a
orêdzie wzywaj¹ce do pokuty i nawrócenia oraz do modlitwy
o nawrócenie grzeszników. Mówi³a: "Pokutujcie i módlcie siê
do Boga o nawrócenie grzeszników". Nastêpnego dnia (25
lutego) Maryja wskaza³a Bernadetcie miejsce na ziemi w gro-
cie i kaza³a jej "napiæ siê z tego zdroju, a potem siê w nim
obmyæ". A poniewa¿ nie by³o tam ¿adnego �ród³a, zaskoczo-
na dziewczynka zaczê³a rozgrzebywac ziemiê i po chwili
zauwa¿y³a wyp³ywaj¹c¹ wodê. Nabra³a wiêc d³oñmi mulistej
cieczy, napi³a siê jej, a nastêpnie obmy³a ni¹ twarz, przez co
pobrudzi³a j¹ sobie ca³¹ b³otem. Wkrótce z tego miejsca
zacz¹³ p³yn¹æ wartki strumieñ krystalicznej wody. Wiadomo�æ
o �ródle, które wytrysnê³o w grocie, szybko rozesz³a siê po
okolicy.

Pierwsze cudowne uzdrowienia
Nastêpnego dnia Maryja nie objawi³a siê Bernadetcie,

za to przy grocie wydarzy³ siê pierwszy cud. Kamieniarz Luis
Bouriette od dwudziestu lat nie widzia³ na prawe oko, które
zosta³o mu wybite podczas wypadku przy pracy. ¯arliwie
modli³ siê przed grot¹ Massabielle i kilkakrotnie przemy³ oczy
wod¹ ze �ród³a. Wtedy sta³ siê cud: jego prawe oko zosta³o
na nowo stworzone, a Luis odzyska³ zdolno�æ widzenia.

Drugie cudowne uzdrowienie nast¹pi³o 1 marca. Kata-
rzyna Latapie po ciê¿kim wypadku i skomplikowanym z³a-
maniu nie mog³a otworzyæ d³oni. Po modlitwie i zanurzeniu
d³oni w �ródle jej rêka powróci³a do stanu przed wypadkiem.

Woda ze �ród³a w grocie Massabielle sta³a siê zna-
kiem Bo¿ego dzia³ania. W pobli¿u pobudowano specjalne
baseny, w których ka¿dego roku, po modlitwie, zanurza siê
setki tysiêcy chorych. Nastêpuj¹ tam wtedy cudowne uzdro-
wienia fizyczne i duchowe. Badania wykaza³y, ¿e jest to nor-
malna woda, ¿e nie ma ona ¿adnych w³a�ciwo�ci antysep-
tycznych czy antybakteryjnych. Nie stwierdzono jednak ¿ad-
nego przypadku zaka¿enia czy zachorowania przez k¹piel
albo picie zanieczyszczonej wody z tych basenów, w któ-

rych wcze�niej zanurzono tysi¹ce ludzi cierpi¹cych na ró¿ne
choroby. Jest to dla nauki wielka lekcja pokory wobec Bo¿ej
strategii dzia³ania, które wymyka siê wszelkim laboratoryj-
nym badaniom i analizom.

Podczas objawieñ 27 lutego przed grot¹ zgromadzi³o
siê oko³o 1000 ludzi. Z ka¿dym dniem by³o ich coraz wiêcej.
3 marca zebra³o siê oko³o 4000 osób, a 4 marca by³o ich ju¿
blisko 8000. W�ród nich znajdowali siê dziennikarze lokal-
nych czasopism, w których niezad³ugo ukaza³y siê artyku³y
pe³ne kpin i ironii. Tego samego dnia, po skoñczonym obja-
wieniu przy grocie, Bernadetta wraca³a do domu. Przy dro-
dze spotka³a niewidom¹ dziewczynê, Eugeniê Troy, dotkniêt¹
nowotworem rakowatym oczu, któr¹ serdecznie u�ciska³a i
uca³owa³a, a nastêpnie poprosi³a j¹, aby obmy³a siê wod¹ ze
�ród³a z groty Massabielle. Kiedy Eugenia to uczyni³a, zo-
sta³a natychmiast uzdrowiona. Wie�æ o tym cudzie rozesz³a
siê naoko³o lotem b³yskawicy.

"Jestem Niepokalanym Poczêciem"
W �wiêto Zwiastowania, 25 marca, w nocy Bernadetta

czuje nagle silne wewnêtrzne przynaglenie, dlatego ju¿ o go-
dzinie 5 rano udaje siê do groty, razem ze swoimi rodzicami.
By³o jeszcze ciemno i panowa³a g³êboka cisza, ale w miej-
scu objawieñ zgromadzi³a siê ju¿ du¿a grupa ludzi, a w�ród
nich komisarz Jacomet. W czasie modlitwy ró¿añcowej Ber-
nadetcie objawia siê piêkna Pani. Podczas wcze�niejszych
objawieñ dziewczynka wielokrotnie pyta³a J¹ o imiê, ale w
odpowiedzi otrzymywa³a tylko u�miech. Tym razem ponow-
nie zapyta³a zjawê, kim jest, i wtedy otrzyma³a d³ugo oczeki-
wan¹ odpowied�: "Jestem Niepokalanym Poczêciem". Ber-
nadetta by³a zaskoczona t¹ odpowiedzi¹, gdy¿ nie wiedzia-
³a, co znaczy to dziwne imiê "Niepokalanie Poczêta", tym
bardziej ¿e nigdy o nim nie s³ysza³a. Nie zd¹¿y³a siê ju¿ jed-
nak o nic wiêcej zapytaæ, poniewa¿ �liczna Pani zniknê³a.

Bernadetta szybko pobieg³a do proboszcza Peyrama-
le'a, aby przekazaæ mu to dziwne imiê. Aby go nie zapo-
mnieæ, w drodze ci¹gle powtarza³a: "Niepokalanie Poczêta".
Kiedy proboszcz us³ysza³ z ust Bernadetty imiê "Niepokala-
nie Poczêta", z wra¿enia a¿ zaniemówi³. Zrozumia³ bowiem,
¿e Maryja u¿y³a teologicznie doskona³ej formu³y, która po-
twierdza³a dogmat og³oszony cztery lata wcze�niej. Dopiero
wtedy proboszcz zrozumia³, ¿e ma do czynienia z rzeczywi-
stymi objawieniami Matki Bo¿ej, a ta czternastoletnia dziew-
czynka, w swojej prostocie i niewiedzy, sta³a siê przekazi-
cielk¹ orêdzia Niepokalanej Pani dla ca³ego �wiata. Widze-
nie 25 marca by³o prze³omowe dla Bernadetty, gdy¿ dopiero
wtedy dziewczynka zrozumia³a, ¿e ta piêkna Pani, która siê
jej objawia, to Matka Bo¿a, a nie jaka� dusza czy�æcowa
czy te¿ halucynacja, jak to próbowano jej sugerowaæ.

Dwa ostatnie objawienia
7 kwietnia mia³o miejsce siedemnaste objawienie. Pod-

czas ekstazy Bernadetta nie�wiadomie przesunê³a sw¹ praw¹
d³oñ nad pal¹cy siê p³omieñ �wiecy, któr¹ trzyma³a w lewej
rêce. Przez blisko kwadrans p³omieñ przenika³ jej przez pal-
ce, a mimo to dziewczynka nic nie czu³a; na jej d³oni nie
pozosta³ najmniejszy znak oparzenia. Obserwowa³ to wszyst-
ko wspomniany wy¿ej dr Dozous, który po skoñczonej eks-
tazie Bernadetty przeprowadzi³ na niej eksperyment: wzi¹³
drug¹ zapalon¹ �wiecê i dotkn¹³ ni¹ rêki dziewczynki, która
natychmiast krzyknê³a z bólu c.d. na str. 3

Grota Massabielska
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PONIEDZIA£EK  06.02.17
  8.00 + Maria Pruchnik (10 r.�m.)
18.00 + Lucyna Stojek

WTOREK 07.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
18.00 + Stefania £opatka (14 r.�m.)

�RODA 08.02.2017
  8.00 + Józef (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 09.02.2017
  8.00 + Apolonia Zaj¹c (int. z okazji

imienin)
18.00 + Józef (greg.)

PI¥TEK 10.02.2017
  8.00 + Marian Gruca - intencja od ¿ony

z dzieæmi
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Piotr Sznajder (8 r.�m.)

SOBOTA 11.02.2017
  8.00 1) Dziêkczynna za 84 lata ¿ycia

Stefanii Rusin � z pro�b¹ o dalsz¹
opiekê Matki Bo¿ej
2) + Krystyna K¹kolewska � int.
popogrzebowa

18.00  ++ Maria, Marian Poznañscy
NIEDZIELA 12.02.2017

  8.00 + Józef (greg.)
  9.30 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e,

potrzebne ³aski i wiarê dla
siostrzeñców

11.00 ++ Tadeusz, Daria Zieliñscy
12.00 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e, dary

Ducha �wiêtego i opiekê Matki
Bo¿ej dla córek: Anny i Katarzyny,
oraz dla syna £ukasza

13.00 O wyniesienie na o³tarze Pañskie
S³. Bo¿ego Jerzego Ciesielskiego
� w 88 rocznicê urodzin

18.00 + Marian Gruca - intencja od
Heleny Gêsiorowskiej

INTENCJE MSZY �W.
06.02.2017 - 12.02.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

i z oburzeniem powiedzia³a: "Pan mnie parzy!".
Dla dra Dozousa sta³o siê wówczas oczywiste, ¿e ma do czynienia z faktem nad-
przyrodzonym, co definitywnie przekona³o go o prawdziwo�ci objawieñ.

A przy grocie dokonywa³y siê kolejne cudowne uzdrowienia - choæby takie
jak to z 2 maja, kiedy to zrozpaczona matka przez 15 minut zanurza³a w cudow-
nym �ródle swojego umieraj¹cego 18-miesiêcznego synka. Ju¿ nastêpnego dnia
dziecko wróci³o do pe³ni zdrowia.

Nadzwyczajne uzdrowienia zaczê³y przyci¹gaæ na miejsce objawieñ tysi¹-
ce ludzi. W³adze chcia³y jednak za wszelk¹ cenê zatrzymaæ narastaj¹c¹ falê piel-
grzymek i dlatego zamknê³y dostêp do groty. Decyzj¹ mera miasta sta³a siê ona
nielegalnym miejscem kultu religijnego. Nie popar³ jednak¿e tego zarz¹dzenia bi-
skup i ludzie nadal t³umnie przybywali do Massabielle. Ponadto pielgrzymi zaczêli
pisaæ petycje do ministra do spraw wyznañ o odwo³anie zarz¹dzenia prefekta.
Prócz tego mimo ponawianych gró�b ze strony w³adz ludzie kilkakrotnie zburzyli
ogrodzenie broni¹ce dostêpu do groty. Wiele osób zosta³o z tego powodu os¹dzo-
nych i skazanych lub ukaranych mandatami. Bernadetta w ogóle nie anga¿uje siê
w narastaj¹cy konflikt pomiêdzy lud�mi i w³adz¹.

Postawa w³adz radykalnie siê zmieni³a dopiero w koñcu wrze�nia 1858 r.
Wówczas to cesarz Napoleon III, po cudownym uzdrowieniu swojego syna, naka-
za³ otworzenie pielgrzymom dostêpu do groty. Jego dziecko wyzdrowia³o po napi-
ciu siê wody z cudownego �ród³a i spo¿yciu zió³ pochodz¹cych z Massabielle.

Tymczasem z powodu pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia Bernadetta zosta-
je wys³ana 8 maja na dwutygodniowe leczenie do pobliskiego sanatorium w Caute-
rets. Z wielkim utêsknieniem czeka³a i przygotowywa³a siê na przyjêcie Pierwszej
Komunii �wiêtej w dniu 12 czerwca 1858 r. Od tamtej chwili przyjmowanie Jezusa
w Komunii �w. sta³o siê dla niej najwa¿niejszym wydarzeniem i najwiêkszym �ró-
d³em duchowej mocy. 16 lipca 1858 r., w �wiêto Matki Boskiej z góry Karmel, po
przyjêciu Komunii �w. Bernadetta czuje wewnêtrzne przynaglenie, aby udaæ siê do
groty na spotkanie z Niepokalan¹ Dziewic¹. Dotar³a tam tu¿ przed zachodem s³oñ-
ca. Podczas modlitwy ró¿añcowej Matka Bo¿a objawi³a siê jej po raz ostatni.
Bernadetta mówi³a, ¿e Maryja wtedy milcza³a i ¿e by³a piêkniejsza ni¿ kiedykol-
wiek wcze�niej.

Epilog
28 lipca 1858 r. ordynariusz Tarbes, bp Laurence, powo³a³ komisjê kano-

niczn¹ do zbadania prawdziwo�ci objawieñ. Wielokrotnie przes³uchiwa³a ona Be-
madettê i innych �wiadków, a tak¿e szczegó³owo bada³a wszystkie przypadki cu-
downych uzdrowieñ. Po przyjêciu wyników prac komisji, 18 stycznia 1862 r., bi-
skup Laurence wyda³
dekret uznaj¹cy nad-
przyrodzony charakter
objawieñ w Lourdes.

W roku 1866
Bernadetta wst¹pi³a
do zakonu sióstr mi³o-
sierdzia w Nevers i po-
zosta³a tam a¿ do
swojej �mierci 16
kwietnia 1879 r. Do
dnia dzisiejszego cia-
³o Bernadetty nie uleg³o rozk³adowi!

Lourdes tymczasem sta³o siê jednym z najwiêkszych sanktuariów w �wie-
cie. Obecnie ka¿dego roku przybywa tam oko³o 5 milionów pielgrzymów, aby pro-
siæ Maryjê o uzdrowienie duszy i cia³a. S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II dwukrotnie piel-
grzymowa³ do tego sanktuarium. Jego druga wizyta w Lourdes by³a zarazem jego
ostatni¹ podró¿¹ zagraniczn¹. Papie¿ wypowiedzia³ wtedy znamienne s³owa: "Oto
dotar³em do kresu mojej pielgrzymki"... ks. A.Trojanowski TChr, za: www.adonai.pl
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