8:00

++ Władysława (ona) i Roman w 4. rocznicę ś mierci
+ Mieczysław Potrykus
Za para ian
60-lecie: Helena i Tadeusz Truchanowicz z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z proś bą o zdrowie, Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla jubilató w,
rodziny i przyjació ł
12:30 ++ Jan Gaca w 15. rocznicę ś mierci, Jadwiga i Leszek Gaca
16:00 + Michał Wasilew w 17. rocznicę ś mierci
19:00 ++ Brunon Kądziela w 22. rocznicę ś mierci, Tadeusz Kromer i wszyscy zmarli
z obojga stron
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00
+ Piotr Gembarski (25)
9:30
++ Zbigniew, Joanna, August, Barbara
11:00 ++ Jó zef w 8. rocznicę ś mierci, Maria
9:30
11:00
11:00

12:30

++ Tata Marian w 11. rocznicę ś mierci, mama Helena, dziadkowie i bliscy zmarli

Ogłoszenia dzuszpasterskie
1. Pamiętajmy i zakrywaniu ust i nosa maseczkami oraz o dystansie sanitarnym.
2. Ks. Bp Jacek Jezierski, Administrator Archidiecezji Gdań skiej udzielił dyspensy od
obowiązku uczestnictwa we Mszy ś w. osobom chorym, starszym oraz ich opiekunom, a takż e
pracownikom służ by zdrowia do 15 listopada br.
3. Naboż eń stwo ró ż ań cowe odmawiamy wspó lnie codziennie przez cały paź dziernik o godz.
8:00 i 18:00. Dzieci zapraszamy na ró ż aniec w ś rody i piątki o 17:00 do dolnego koś cioła.
4. Zbliż a się listopad – miesiąc szczegó lnej pamięci o zmarłych. Kartki na wypominki
znajdziemy dzisiaj w Biuletynie Para ialnym, w Biurze Para ialnym i w sali ś w. Wojciecha.
Wypełnione moż na składać w zakrystii i biurze para ialnym. Prosimy o wypisywanie imion
zmarłych drukowanymi literami.
5. We czwartek obchodzimy liturgiczne wspomnienie ś w. Jana Pawła II.
6. W związku z epidemią zawiesza się spotkania grup duszpasterskich oraz katechezy
przygotowujące do sakramentu Pierwszej Komunii Swiętej /3 klasa SP/ oraz do sakramentu
bierzmowania /pierwsza klasa szkó ł ponadpodstawowych/. Dzieci i młodzież zachęcamy do
odwiedzania para ialnej strony internetowej www.nmp.pl, na któ rej będą materiały
przygotowujące do sakramentó w ś więtych.
7. Biuletyn Para ialny moż na nabyć dzisiaj po Mszy ś w. w zakrystii i w bibliotece gdzie moż na
nabyć prasę katolicką.
8. Od przyszłej niedzieli następuje zmiana czasu z letniego na zimowy.
9. Zmarli nasi para ianie: + Urszula Przybysz l. 94, Anna Pochwałowska l. 83, Elż bieta
Szlegielmilch l. 88, Danuta Kiecak l.79, Jan Wrtó blewski l. 86, Regina Buć ko l. 93, Przeysław
Plechoć l. 47. Wieczny odpoczynek…

Para ia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św.
Kancelaria para ialna
poniedziałek - piątek
( z w y j ą t k i e m ś r o d y )
10.00-12.00 i 15.00-18.00.
8.

(58) 558-33-93

TELEFON DYŻURNY

799-868-141

Plac NMP 1, 80-384 Gdań sk
Nr KONTA BANKOWEGO
78 1540 1098 2059 9190 5680 0001

www.nmp.pl

poczta@nmp.pl

Biuletyn Paraﬁalny

Królowa Różańca
Paraﬁa pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze
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Liturgia Słowa
I czytanie
Księga Izajasza (Iz 45, 1. 4-6)
Tak mó wi Pan o swym pomazań cu, Cyrusie: "Ja mocno ująłem go za prawicę, aby
ujarzmić przed nim narody i kró lom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim
podwoje, ż eby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela,
mojego wybrań ca, nadałem ci twó j tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś .
Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń , chociaż Mnie
nie znałeś , aby wiedziano od wschodu słoń ca aż do zachodu, ż e poza Mną nie ma nic. Ja
jestem Pan i nikt poza Mną".
II czytanie
1 list do Tesaloniczan (1 Tes 1, 1-5b)
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Koś cioła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie
Chrystusie. Łaska wam i pokó j! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich,
wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem
naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłoś ci i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym,
Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo
nasze głoszenie Ewangelii wś ró d was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz
mocą i działaniem Ducha Swiętego oraz wielką siłą przekonania.
Ewangelia
Ewangelia według ś w. Mateusza (Mt 22, 15-21)
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do
Niego swych ucznió w razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli:
"Nauczycielu, wiemy, ż e jesteś prawdomó wny i drogi Boż ej w prawdzie nauczasz. Na
nikim Ci też nie zależ y, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci
się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich
przewrotnoś ć i rzekł: "Czemu wystawiacie Mnie na pró bę, obłudnicy? Pokaż cie Mi
monetę podatkową!" Przynieś li Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz
i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wó wczas rzekł do nich: "Oddajcie więc cezarowi to,
co należ y do cezara, a Bogu to, co należ y do Boga".
1.

Słowo na niedzielę
Jezus pokazuje nam jak Jego słowo panuje nad światem i jak wypełnia swoją misję
w naszym „tu i teraz”. W słowach na dzisiejszą niedzielę słychać mocne zapewnienie o tym,
że Bóg jest Panem naszej historii.
Król Cyrus – najwyższy z królów Imperium Babilonii był władcą, który stał się
narzędziem w ręku Boga. Chociaż to jego poprzednicy uprowadzili Izraelitów
i przetrzymywali w niewoli przez 70 lat, to Pan wzbudził w tym pogańskim władcy
swoistego „zbawiciela” Izraela. Cyrus nie znał Boga, Jego sposobu działania, możliwe też,
że nic o Bogu Jedynym nie wiedział. Niezależnie od tego Pan działał przez niego, kiedy Cyrus
swoim dekretem pozwolił Izraelitom wrócić do ich kraju.
My też nie zawsze uświadamiamy sobie, że Bóg nad nami pracuje i że w każdej
chwili chce przekonać nas o swojej miłości. Ta nasza nieświadomość nie jest dla Boga
przeszkodą. Pan najpierw posługuje się człowiekiem, a potem daje wyjaśnienie
i zrozumienie swoich działań.
Najważniejsze to nie traktować Boga i życia w Nim jako czegoś odświętnego, jako
czegoś “obok” codziennego życia. Pewien chłopiec wyjechał na kolonie i zadzwonił do taty,
aby pochwalić się atrakcjami z miejsca pobytu. Ojciec wysłuchał i wypomniał mu, że
dzwoni dopiero wieczorem przeznaczając dla niego strzępki czasu z całego dnia.
Bóg pragnie być esencją Twojego życia, nie chce być „przy okazji”. To właśnie miał
na myśli Jezus, kiedy trzymając w ręku monetę rzymską ujawniał obłudę faryzeuszów. Nie
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O Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Urszuli w dniu imienin
++ Urszula, Edward, i zmarli z rodziny
++ Urszula i Henryk oraz zmarli z rodziny Koź lica i Sadeckich
++ Izabela i Bernard Nowak w 35. rocznicę ś mierci i rodzice z obojga stron
++ Władysław Klimek, rodzice z obojga stron, bracia i siostry

CZWARTEK 22.10.2020 ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
+ Halina Mielczarek w miesiąc po pogrzebie
++ Rodzice: Janina i Ryszard Wiciń scy, Mieczysław Głaż ewski
+ Piotr Gembarski (22)
++ Stefan z proś bą miłosierdzie Boż e, by Bó g dał radoś ć nieba i wszyscy
zmarli z rodziny Ubó w i Wiloch
7:30 ++ Henryk Kendzierski w 13. rocznicę ś mierci i rodzice z obojga stron
7:30 O Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Kazimiery z okazji 80.
urodzin, z proś ba o dalsza opiekę
18:30 ++ Rodzice: Joanna i Zbigniew Krzyż anowscy, Emilia i Zbigniew Szultek
18:30 + Genowefa Dobraczyń ska (22)

6:30
6:30
7:00
7:00

PIĄTEK 23.10.2020
O znalezienie pracy i odzyskanie ś rodkó w inansowych za pracę
++ Zmarli z rodziny Zdzienieckich i Matuszewskich
+ Piotr Gembarski (23)
+ Marianna Kozłowska w 5. rocznicę ś mierci
++ Marian Dyrduł w 9. rocznicę ś mierci oraz rodzice z obojga stron
++ Za dusz ś p. przyjació ł: małż onkó w: Annę i Jana Wojciechowskich, Zo ię,
Barbarę, Jerzego i Napoleona
18:30 ++ Danuta i Andrzej Lewartowscy i za ich rodzicó w i dziadkó w
18:30 + Genowefa Dobraczyń ska (23)

6:30
6:30
7:00
7:00
7:30
7:30

chodziło Mu o rozdział życia na boskie i cesarskie. Chodziło raczej o uznanie Boga za Pana
historii, który posługuje się nawet niewierzącymi władcami, dla nawrócenia człowieka.
Ta sama zasada realizuje się przy okazji dzisiejszych demokratycznych wyborów.
Jedni zwycięzcy są bliżej Bożych praw, a inni daleko od nich. Posługując się każdą władzą
Bóg nie przestaje nas nawracać. Gdyby wszyscy deklarujący się jako katolicy żyli Bożymi
przykazaniami i wartościami chrześcijańskimi, to byliby święci wyborcy i święci rządzący,
a chwała Boża by się wylewała z pałaców, parlamentów i każdego urzędu państwowego.
Jest jednak inaczej, ale – w świetle słowa Bożego – nie jest beznadziejnie. Bóg jest Panem

SOBOTA 24.10.2020
+ Helena Musiał w 1. rocznicę ś mierci
++ Gertruda Plich w 23. rocznicę ś mierci i rodzice z obojga stron
+ Piotr Gembarski (24)
++ Krystyna Wąsowska w 16. rocznicę ś mierci i zmarli z rodziny
++ Sławomir Giebień w 1. Rocznicę ś mierci, Kazimierz Giebień , Bogumiła
Piotrowska i rodzice z obojga stron
7:30 + Genowefa Dobraczyń ska (24)
18:30 ++ Mama Barbara Woź niak w 3. rocznicę ś mierci, tata Jó zef Woź niak w 14.
rocznicę ś mierci i rodzice z obojga stron
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historii. Parafrazując św. Pawła dziękujmy Bogu za Jego przemieniające Słowo,
30 NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020

uwielbiajmy Go cały czas.
ks. Krys an Wilczyński
2.

GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30

+ Genowefa Dobraczyń ska (25)
7.

i w dniach następnych osiemnaście razy w Grocie Massabielskiej, na peryferiach
Lourdes, i że wszystkie te objawienia były prawdziwe. Wierni zatem mogą w nie
wierzyć".
W roku 1866 Bernadetta wstąpiła do zakonu sió str miłosierdzia w Nevers
i pozostała tam aż do swojej ś mierci 16 kwietnia 1879 r. Lourdes tymczasem stało się
jednym z największych sanktuarió w w ś wiecie. Obecnie każ dego roku przybywa tam
około 5 milionó w pielgrzymó w, aby prosić Maryję o uzdrowienie duszy i ciała. Sługa
Boż y Jan Paweł II dwukrotnie pielgrzymował do tego sanktuarium. Jego druga wizyta
w Lourdes była zarazem jego ostatnią podró ż ą zagraniczną. Papież wypowiedział
wtedy znamienne słowa: "Oto dotarłem do kresu mojej pielgrzymki"...
https://adonai.pl/maryja/?id=46

Intencje Mszalne 19-25.10.2020
PONIEDZIAŁEK 19.10.2020 BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
6:30 ++ Helena, Florian, Andrzej, Stanisław i zmarli z rodziny
6:30 + Henryk Kosztołowicz w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Genowefa Dobraczyń ska (19)
7:30 ++ Jó zef w 30. rocznicę ś mierci, Irena, Ryszard Bajm i Ryszard Szyczewski
7:30 ++ Franciszek i Weronika Wó jcik
7:30 ++ Władysław, Czesława, Kazimierz, Stanisław, Danuta Chyliń ska, zmarli
z rodziny Gromadzkich, krewni i znajomi
18:30 ++ Robert w 7. rocznicę ś mierci, Jerzy i rodzice obojga stron
18:30 + Piotr Gembarski (19)
WTOREK 20.10.2020 ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO, PREZBITERA
+ Piotr Gembarski (20)
O błogosławień stwo Boż e dla syna Przemysława i wnukó w: Aleksandry
i Stanisława
7:00 ++ Maria Dobiecka, Zbigniew i Tadeusz Pilecki, zmarli z rodziny Pileckich,
Dobieckich i Rajewskich
7:00 + Maria Miłosierna w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Sabina w 22. rocznicę ś mierci i Szczepana i Jó zefa
7:30 + Siostra Benigna - sera itka
18:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o zdrowie, Boż e
błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Balbiny z okazji 90. urodzin
18:30 + Genowefa Dobraczyń ska (20)
6:30
6:30
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ŚRODA 21.10.2020
+ Piotr Gembarskai (21)
+ Franciszek Gliwa w 5. rocznicę ś mierci
+ Genowefa Dobraczyń skia (21)

Objawienia Najświętszej Maryi Panny

Lourdes

Historia objawień
Swięta Bernadetta Soubirous przychodzi na ś wiat 7 stycznia 1844 r.
w poboż nej i biednej rodzinie młynarza Franciszka i Ludwiki Soubirous. W 1854 r.
z powodu inansowego kryzysu rodzina musi opuś cić młyn w Boly i przeprowadzić się
do małego, nędznego mieszkania w Lourdes. Ich sytuacja materialna pogarsza się
wtedy jeszcze bardziej. Ojciec i matka pracują jako najemni robotnicy. Bernadetta
zastępuje ich w domu i opiekuje się młodszym rodzeń stwem - siostrą Antosią oraz
brać mi Janem-Marią i Justynem. Z tego powodu nie chodzi do szkoły i nie
przygotowuje się do Pierwszej Komunii ś w.
W 1855 r. epidemia cholery dociera do Lourdes. Umiera wielu ludzi. Zaraż a się
ró wnież jedenastoletnia Bernadetta. Choroba zrujnowała jej delikatny organizm dziewczynka nabawiła się astmy, a pó ź niej gruź licy koś ci nó g, co stało się przyczyną jej
ś mierci w trzydziestym czwartym roku ż ycia. Na początku wrześ nia 1857 r. rodzice
wysyłają Bernadettę do rodziny Avarantó w w pobliskiej wiosce Bertres, aby
pomagała tam w pasieniu owiec.
Wkró tce podejmuj decyzję o jej powrocie do Lourdes. Bernadetta wraca 21
stycznia 1858 r. i rozpoczyna przygotowanie do Pierwszej Komunii ś w. oraz naukę
w szkole podstawowej, któ rą prowadziły siostry z Nevers. W kró tkim czasie
Bernadetta nauczyła się płynnie pisać i czytać . Kiedy wracała ze szkoły, pomagała
matce w pracach domowych i opiekowała się młodszym rodzeń stwem. Bernadetta
wychowywała się w atmosferze prostej i szczerej poboż noś ci swoich rodzicó w, któ rzy
codziennie modlili się razem z dzieć mi. Przejęła od nich skarb ż ywej wiary i
dziecięcego zaufania Bogu.
Przełomowy dzień
11 lutego 1858 r. Bernadetta razem z siostrą Antonią i sąsiadką Joanną
wybrały się nad rzekę Gave, aby nazbierać suchych gałęzi do palenia w piecu. Kiedy
podeszły do groty, nad któ rą wznosiła się skała, nazywana Massabielle, musiały
przeprawić się przez przepływający tam strumień lodowatej wody. Po ś ciągnięciu
butó w Bernadetta zdejmowała poń czochy, gdy nagle usłyszała dziwny szum wiatru.
"Spojrzałam w stronę groty - pisała potem - i zobaczyłam, ż e z jej wnętrza wypłynął
złocisty obłok, a tuż za nim wyszła tak niezwykle piękna Pani, jakiej nigdy w ż yciu nie
widziałam. Miała białą szatę, welon takż e biały, błękitny pasek i ż ółte ró ż e na stopach.
Od razu popatrzyła na mnie, uś miechnęła się i pokazała mi, bym podeszła do Niej, jak
gdyby była moją matką. Cały mó j strach zniknął, ale wydawało mi się, ż e straciłam
ś wiadomoś ć tego, gdzie jestem. Przecierałam oczy, zamykałam je, otwierałam, lecz
Pani wciąż stała na tym samym miejscu, dalej uś miechając się do mnie - aż
zrozumiałam, ż e to wszystko nie jest złudzeniem. Nie myś ląc o tym, co robię, wzięłam
w ręce swó j ró ż aniec i uklękłam. Pani skinęła głową na znak aprobaty i sama takż e
wzięła do rąk ró ż aniec, któ ry miała przewieszony przez prawe ramię. Kiedy chciałam
3.

zacząć odmawiać ró ż aniec i pró bowałam podnieś ć dłoń do czoła, rękę miałam jakby
sparaliż owaną - i dopiero kiedy Pani się przeż egnała, ja mogłam zrobić to samo. Jednak
modliłam się sama, a Pani tylko przesuwała paciorki ró ż ań ca w palcach, nie mó wiąc nic.
Dopiero na koń cu każ dej dziesiątki ró ż ań ca odmawiała ze mną Chwała Ojcu... Kiedy
skoń czyłam, dała mi znak, abym się do niej zbliż yła, ale się nie oś mieliłam. Wtedy nagle
znikła".
Kiedy dziewczynki zobaczyły klęczącą Bernadettę, zaczęły się z niej wyś miewać ,
mó wiąc, ż e jest głupią dewotką. Jednak po chwili zrozumiały, ż e coś musiało się stać ,
i dlatego uporczywie dopytywały się swej koleż anki, co to było. Początkowo Bernadetta
nic im nie chciała powiedzieć , ale w koń cu uległa; opowiedziała swym towarzyszkom
o ukazaniu się tajemniczej Pani, prosząc je o zachowanie całkowitej tajemnicy. Jednak po
powrocie do domu dziewczynki szybko wszystko wypaplały, a Bernadetta musiała
w szczegó łach opowiedzieć matce o swym tajemniczym widzeniu. Matka skrzyczała ją za
to, twierdząc, ż e są to tylko przywidzenia, i zakazała jej chodzenia do groty.

"Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie"...
Spotkanie z tajemniczą piękną Panią, któ ra wyglądała na młodą dziewczynę
w wieku szesnastu lub siedemnastu lat, było dla Bernadetty tak wielkim przeż yciem,
ż e od tamtej pory odczuwała wewnętrzne przynaglenie, aby jak najszybciej iś ć do groty
na kolejne widzenie. Matka jednak kategorycznie zabraniała jej tego. Dopiero w niedzielę
14 lutego po Mszy ś w. uległa usilnym proś bom có rki i wyraziła zgodę. Bernadetta razem
z dwiema koleż ankami natychmiast wyruszyły do groty Messabielle. Były uzbrojone
w ró ż ań ce oraz w butelkę ze ś więconą wodą. Chciały tajemniczą postać pokropić wodą
ś więconą i w ten sposó b sprawdzić , czy nie jest to przypadkiem jakaś pułapka złego
ducha. Po drodze przyłączyły się do nich jeszcze inne dziewczynki. Bernadetta doszła
pierwsza do groty i od razu uklękła do modlitwy ró ż ań cowej. "Zaledwie skoń czyłam
pierwszy dziesiątek - pisze - ujrzałam tę samą Panią. Natychmiast zaczęłam kropić ją
wodą ś więconą, mó wiąc, aby została, jeś li przychodzi od Boga, a jeś li nie - aby odeszła.
Ró wnocześ nie przyspieszyłam kropienie wodą. Pani uś miechnęła się do mnie i pochyliła
głowę. Im więcej kropiłam, tym bardziej uś miechała się i potakiwała głową. (...) Kiedy
skoń czyłam ró ż aniec, postać znikła". Trzeba podkreś lić fakt, ż e tylko sama Bernadetta
widziała objawiającą się Postać . W czasie widzenia była w ekstazie, cała pochłonięta tym,
co widzi, jakby oderwana od rzeczywistoś ci, ze wzrokiem utkwionym w jeden punkt.
Po powrocie do domu Bernadetta usłyszała od matki, ż e już nigdy nie będzie jej
wolno pó jś ć do groty Massabielle. Wpływowa i bogata mieszkanka Lourdes, pani Peyret,
trawiona wielką ciekawoś cią, wymogła jednak na matce Bernadetty, aby ta zgodziła się
na pó jś cie swej có rki na miejsce objawień . 18 lutego, w piątek, po porannej Mszy ś w.
Bernadetta razem z paniami Peyret i Millet wyruszyły do Massabielle. Piękna Pani
ponownie objawiła się i prosiła widzącą: "Czy będziesz uprzejma przychodzić tu przez
piętnaś cie dni?". Dziewczynka odpowiedziała, ż e z radoś cią spełni Jej proś bę - i wtedy
usłyszała: "Nie obiecuję ci szczęś cia na tym ś wiecie, lecz w innym".
Wezwanie do pokuty i nawrócenia
Podczas ó smego objawienia Matka Boż a przekazała orędzie wzywające do
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pokuty i nawró cenia oraz do modlitwy o nawró cenie grzesznikó w. Mó wiła:
"Pokutujcie i mó dlcie się do Boga o nawró cenie grzesznikó w". Następnego dnia (25
lutego) Maryja wskazała Bernadetcie miejsce na ziemi w grocie i kazała jej "napić się
z tego zdroju, a potem się w nim obmyć ". A ponieważ nie było tam ż adnego ź ró dła,
zaskoczona dziewczynka zaczęła rozgrzebywac ziemię i po chwili zauważ yła
wypływającą wodę. Nabrała więc dłoń mi mulistej cieczy, napiła się jej, a następnie
obmyła nią twarz, przez co pobrudziła ją sobie całą błotem. Wkró tce z tego miejsca
zaczął płynąć wartki strumień krystalicznej wody. Wiadomoś ć o ź ró dle, któ re
wytrysnęło w grocie, szybko rozeszła się po okolicy. Woda z tego ź ró dła stała się
znakiem uzdrawiającej łaski Boż ej. Swiadczą o tym tysiące uzdrowień
niewytłumaczalnych z naukowego punktu widzenia.
Pierwsze cudowne uzdrowienia
Następnego dnia Maryja nie objawiła się Bernadetcie, za to przy grocie
wydarzył się pierwszy cud. Kamieniarz Luis Bouriette od dwudziestu lat nie widział
na prawe oko, któ re zostało mu wybite podczas wypadku przy pracy. Zarliwie modlił
się przed grotą Massabielle i kilkakrotnie przemył oczy wodą ze ź ró dła. Wtedy stał się
cud: jego prawe oko zostało na nowo stworzone, a Luis odzyskał zdolnoś ć widzenia.
Drugie cudowne uzdrowienie nastąpiło 1 marca. Katarzyna Latapie po
cięż kim wypadku i skomplikowanym złamaniu nie mogła otworzyć dłoni. Po
modlitwie i zanurzeniu dłoni w ź ró dle jej ręka powró ciła do stanu przed wypadkiem.
"Jestem Niepokalanym Poczęciem"
W ś więto Zwiastowania, 25 marca, w nocy Bernadetta czuje nagle silne
wewnętrzne przynaglenie, dlatego już o godzinie 5 rano udaje się do groty, razem ze
swoimi rodzicami. Było jeszcze ciemno i panowała głęboka cisza, ale w miejscu
objawień zgromadziła się już duż a grupa ludzi, a wś ró d nich komisarz Jacomet.
W czasie modlitwy ró ż ań cowej Bernadetcie objawia się piękna Pani. Podczas
wcześ niejszych objawień dziewczynka wielokrotnie pytała Ją o imię, ale
w odpowiedzi otrzymywała tylko uś miech. Tym razem ponownie zapytała zjawę, kim
jest, i wtedy otrzymała długo oczekiwaną odpowiedź : "Jestem Niepokalanym
Poczęciem". Bernadetta była zaskoczona tą odpowiedzią, gdyż nie wiedziała, co
znaczy to dziwne imię "Niepokalanie Poczęta", tym bardziej ż e nigdy o nim nie
słyszała. Nie zdąż yła się już jednak o nic więcej zapytać , ponieważ ś liczna Pani
zniknęła.
Epilog
Objawienia Matki Boż ej w Lourdes potwierdziły, ż e nauczanie Koś cioła jest
prawdą pochodzącą od Boga. 28 lipca 1858 r. ordynariusz Tarbes, bp Laurence,
powołał komisję kanoniczną do zbadania prawdziwoś ci objawień . Wielokrotnie
przesłuchiwała ona Bemadettę i innych ś wiadkó w, a takż e szczegó łowo badała
wszystkie przypadki cudownych uzdrowień . Po przyjęciu wynikó w prac komisji, 18
stycznia 1862 r., biskup Laurence wydał dekret uznający nadprzyrodzony charakter
objawień w Lourdes. Czytamy w nim: "Uważamy za pewne, że Maryja Niepokalana,
Matka Boża, rzeczywiście ukazała się Bernadecie Soubirous 11 lutego 1858 r.
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