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Najświętsza Maryja Panna to nie bajka czy legenda, ale 
istota żyjąca, kochająca każdego z nas, lecz nie dość znana 
i nie dość nawzajem miłowana — trzeba więc rozgłaszać Jej 
dobrotliwą działalność.

Maksymilian M. Kolbe
Niepokalanów, dnia 16 lutego 1940 roku
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Matka Boża objawiła się w Lourdes w czasie, gdy masoneria roz-
siewała swoją kłamliwą i niebezpieczną ideologię, głosząc możliwość 
stworzenia raju na ziemi oraz ideę nieograniczonego szczęścia czło-
wieka — w zasięgu ręki, tu i teraz.

Prawdą jest, że w biegu życia ludzkiego trzeba odkryć cel osta-
teczny. Powinien on być przez człowieka zaakceptowany, w przeciw-
nym razie może zostać utracony. Obecna mentalność, liberalna i ma-
terialistyczna, fałszuje ów cel ludzkiej egzystencji. Zarówno liberalne 

„szczęście”, jak i środki do jego osiągnięcia, to okrutne kłamstwo, a co 
za tym idzie — marnotrawstwo ludzkiego życia. Coraz bardziej zwo-
dzeni, coraz bardziej zwiedzeni — często porzucamy sens, dla którego 
zostaliśmy stworzeni. Ostateczna utrata możliwości osiągnięcia celu, 
przez zaprzeczenie swojemu powołaniu, następuje w chwili śmierci. 
Po niej czeka już tylko wieczne potępienie.

Niebezpieczeństwo jest ogromne. Dlatego też Bóg w swym miło-
sierdziu sięga po niezwykłe i nadprzyrodzone środki, by ocalić dusze 
od najgorszego. Pan Bóg posyła na ten świat Niepokalaną. Ona, ko-
chająca Matka, stara się odzyskać zagubione dzieci.

Lourdes to miejsce, które przypomina nam, po co zostaliśmy 
stworzeni.

Lourdes 
 — objawienie Nieba

ks. Karol Stehlin



6

Lourdes to objawienie tajemnicy niebiańskiej. Najświętsza Maryja 
Panna wyjaśnia istnienie, istotę i wielkość Nieba na dwa sposoby:

Po pierwsze, poprzez swoje własne słowa o wieczności, które 
skierowała do Bernadety: „Obiecuję uczynić cię szczęśliwą nie na 
tym świecie, ale na tamtym!” Bernadeta na tej obietnicy wsparła całe 
swoje życie, dzięki niej wytrwała w najboleśniejszej godzinie — pod-
czas mąk swej ostatniej choroby wizjonerka wołała: „Niebo! Niebo!”. 
W swoim dzienniku duchowym zapisała: „Mówi się, że istnieją święci, 
którzy nie idą wprost do Nieba, bo nie pragną go wystarczająco moc-
no. Mnie to nie dotyczy. Zrobię wszystko — dla Nieba. Tam znów spo-
tkam moją Matkę w całym Jej szczęściu i chwale”.1

Po drugie, objawiając samą siebie przyozdobioną niebiańskim 
pięknem i glorią.

Henri Lasserre, który pierwszy, za aprobatą władz duchownych, 
opisał wydarzenia z Lourdes, mówi: „Bernadeta nie umiała przy-
równać blasku otaczającego Maryję z żadnym znanym człowiekowi 
światłem. Jaśniejszy od Słońca — a jednak nie ranił oczu Bernadety. 
Przeciwnie – jak gdyby pieścił wzrok, łagodził, sam w sobie powab-
ny, rozlewający wokół pogodny, słodki pokój. To światło — odmien-
nie niż na ludzkich formach — niejako odłączało się od Niej, a Ona 
była piękna — piękna w sposób niezwykły, nadprzyrodzony, tak 
nieporównywalny, tak urodziwy, że nawet jeśli Bernadeta byłaby 
malarką gotową uwiecznić każdy szczegół, to piękno wymykało się 
jednak wszelkiemu pędzlowi i wszelkiej palecie”.2

Bernadeta ujrzała smukłą postać średniego wzrostu. „Postać nie-
wieścia rysowała się na tle aureoli w konturach jasnych i wyrazi-
stych. To nie była mglista, półprzeźroczysta zjawa. Przed Bernadetą 

1 Fr. Francis Trochu, Saint Bernadette Soubirous, Pantheon, New York 1957.
2 Henri Lasserre, Notre-Dame de Lourdes, Paris 1892.
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stała postać wyrazista, cielesna, wprost: ludzka żywa rzeczywistość. 
Od zwykłych ludzi postać tym się tylko różniła, że biła od Niej świa-
tłość i że była piękna — tak niezwykle, tak cudnie, tak inaczej piękna, 
że choćby Bernadeta była doskonałym malarzem i potrafiła Jej rysy 
odmalować najdokładniej, to jednak nie byłaby zdolna pędzlem tego 
piękna uchwycić i wyrazić. Wyraziłaby tylko piękno ludzkie, a ono 
było nadludzkie.

Była to wysmukła postać średniego wzrostu. Zdawała się być zu-
pełnie młodą, może dwudziestoletnią kobietą. Ale jak piękno Jej, tak 
i młodość, miały w sobie coś niezwykłego. Zdawała się ona być taką 
młodością, która nie mija i minąć nie może — młodością wieczną. 
I było w tej młodości jeszcze coś nie dającego się wyrazić słowami. 
Było to połączenie niemal dziecięcego wdzięku najczystszej dzie-
wicy z poważną, nieskończenie wyrozumiałą, bezgraniczną dobro-
cią Matki i z monarszym majestatem Królowej” — napisał Henri 
Lasserre 3 Ową niepojętą niebiańską szczęśliwość, promieniującą 
z niepokalanej wizji, dobrze ilustruje fakt cudownego nawrócenia 
hrabiego de Bruissard po spotkaniu z Bernadetą, w kilka miesięcy 
po wydarzeniach w grocie massabielskiej:

„Pod koniec rozmowy hrabia zapytał: 
— Opisz mi, proszę uśmiech owej pięknej zjawy.
— Dostojny panie, musiałbyś przyjść z Nieba, chcąc powtórzyć 

taki uśmiech.
— Nie mogłabyś mi pokazać jej uśmiechu? Jestem niewierzący 

i wątpię w objawienia.
— Czy myślisz, że kłamię?
Hrabia miał już zamiar przeprosić, gdy Bernadeta dodała:

— Dlatego, że jesteś grzesznikiem, pokażę ci uśmiech Matki Bożej.
Hrabia kontynuował: «Dziecko powoli powstało, splotło dłonie 

i uśmiechnęło się. Takiego uśmiechu nie widziałem nigdy na ludz-
kich ustach. Potem jej oczy zwróciły się ku niebu. Stałem skamieniały 

3 Henri Lasserre, Notre-Dame de Lourdes, Paris 1892.
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naprzeciw niej, przekonany, że oto ujrzałem uśmiech Niepokalanej 
Dziewicy przeświecający przez oblicze wizjonerki. Od tamtego cza-
su noszę ów boski upominek w sercu. Straciłem żonę, dwoje dzieci, 
lecz nie jestem sam na tym świecie. Żyję z uśmiechem Niepokalanej 
Matki»”.4

W Niej dogmat Nieba staje się widzialny: Niebiosa są niepoka-
lane, bez skazy. Tylko dusza całkowicie wolna od brudu i ciemności, 
całkowicie czysta i niepokalana, przechodzi przez próg Nieba.

Twarz Bernadety zwrócona ku wyżynie, jej zachwyt i radość uczą 
nas, że istotnym szczęściem niebieskim jest widzieć Boga twarzą 
w twarz i pokochać Go Jego własną nieogarnioną Miłością. Szczęście 
w Niebie jest uczestnictwem w nieskończonym szczęściu samego Boga.

Mówimy w Credo: Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos 
et mortuos. Wierzymy w triumfalny powrót Pana na końcu ludz-
kich dziejów. Nie istnieją analogie pomocne w wyjaśnieniu czy 
choćby wyobrażeniu sobie tego wielkiego wydarzenia. Dlatego też 
dogmat o Paruzji wydaje się nam nierealny i abstrakcyjny. Jedno 
jedyne wydarzenie użycza nam obrazu owego ostatniego dnia: 
Wniebowstąpienie Chrystusa. Aniołowie tłumaczą uczniom: sic ve-
niet — przyjdzie tak samo, jak widzicie Go wstępującego.

Istnieje obraz Chrystusa przychodzącego w chwale, groma-
dzącego cały świat u swoich stóp. Tym obrazem jest objawienie 
Najświętszej Maryi Panny, tajemnicze zstąpienie do nas. Oto pierw-
sze promienie nieśmiertelnego szczęścia przebijające nasz mrok. To 
zarazem Ewangelia chwalebnego powrotu Chrystusa, jak i przygo-
towanie nas na ów dzień. Jak pierwsze zstąpienie na ten świat, tak 
i ostatnie — przez Maryję!

Maryja pojawia się na Ziemi tylko po to, aby przygotować świat 
na przyjście Chrystusa. Najlepsza z matek szykuje nasze serca, zsyła 
nam niezbędną skłonność duszy. Sprawia, że rozumiemy, kim On jest 
naprawdę, kim jest Ten, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

4 Fr. Francis Trochu, Saint Bernadette Soubirous, Pantheon, New York 1957.
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Chrystus w swej chwale, Chrystus otoczony chwałą w swoich 
członkach, udzielający chwały duszom, podnoszący z martwych 
ciała. Owa Boska chwała Zbawiciela — ta, która prześwieca przez 
Przemienienie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie — już teraz 
staje się dostrzegalna dla oczu śmiertelnych. To objawienia Maryi, 
Jej niebiańska jasność i piękno są odblaskiem chwały Chrystusowej.

Jaki przyjdzie On w całej swej chwale — takiego już tu objawia Ona. 
Jakim On ukaże się w owocach dzieła Zbawienia, gromadząc wokół sie-
bie Kościół triumfujący — wokół takiego Ona gromadzi Kościół wal-
czący, będąc pierwszym z owoców łaski, przedsmakiem chwały Nieba. 
Jak On dokończy dzieła chwały w każdej zbawianej duszy — tak i Ona 
z bogactwa Chrystusowego obdarza skruchą i łaską uświęcenia swoje 
ukochane dzieci, wiodąc je błogosławioną ścieżką.

Jak On wskrzesi ciała umarłych do chwały Niebios — tak i Ona 
już tu przynosi ulgę chorym na ciele i duszy. Jak to możliwe?

Poprzez triumf Maryi nad ciemnością, nad szatanem i grze-
chem. W świecie, nad którym władzę uzurpuje sobie grzech, Jej 
Niepokalane Poczęcie przynosi nam zwycięstwo łaski nad grzechem 
i moc odzyskania pierwotnej niewinności. W świecie, w którym 
zwyciężyła śmierć, Jej niebiańskie i nieśmiertelne ciało jest nam rę-
kojmią Chrystusowego życia i miłości silniejszej nad śmierć.

Gwiazda Zaranna, Gwiazda Morza cały swój blask bierze od 
Jaśniejącego Słońca. Maryja całe światło otrzymuje od Chrystusa. 
Niepokonana świeci pośród nocy, odgarnia mrok i rozpacz, i zwąt-
pienie. W świecie, który szczęścia szuka tylko w człowieku i jego 
mocach transformujących wymiar materialny w utopię raju ziem-
skiego, Ona objawia splendor prawdziwego szczęścia; objawia raj 
prawdziwy — Chrystusa.

W Niej rozważamy wszelkie dobro, jakiego możemy się spo-
dziewać: na drodze do boskiego Oblubieńca wzmacnia naszą wiarę, 
podnosi nadzieję, podtrzymuje słabnących. A Ten przyjdzie wkrótce  
Maryja odnawia w naszych sercach pragnienie Nieba. Pragnienie 
Chrystusa i Jego zwycięstwa.



Któż nie słyszał o objawieniach Niepokalanej w Lourdes, których 
prawdziwość poświadczają liczne cuda?

Jak w różnych epokach życia ludzkości, tak i w naszych czasach, 
bo w roku 1858, Niepokalana podała rękę swym dzieciom, ginącym 
w odmętach niewiary i niemoralności. Modlitwa więc, a szczególnie 
różaniec i pokuta — oto zalecenia Niepokalanej dla nas wszystkich.

Maksymilian M. Kolbe
Grodno, w okresie przed lutym 1924 roku
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Pomiędzy 11 lutego a 16 lipca 1858 roku, w grocie massabielskiej 
w Lourdes (Francja), Najświętsza Maryja Panna ukazywała się 14-let-
niej dziewczynie, Bernadecie Soubirous.

Pierwsze objawienie
czwartek, 11 lutego 1858 roku

Był to czwartek przed Popielcem. Dzień ten jest dla rodziny 
Soubirous mieszkającej w Lourdes typowym dniem — może z tym 
wyjątkiem, że ojciec rodziny, pan Franciszek, nie czuje się dobrze 
i pozostaje tego ranka w łóżku. Matka, pani Ludwika, przygotowuje 
się do wyjścia po opał — jest przed godz. 11.00. W tym czasie do 
dwóch sióstr, 12-letniej Tosi i 14-letniej Bernadety, przychodzi kole-
żanka, 12-letnia Joanna Abadie. Dziewczęta wychodzą z domu i kie-
rują się w stronę lasu. Dziewczęta przechodzą przez niewielki mo-
stek. Na wyspie jest potok i wzdłuż niego kierują się w stronę groty 
Massabielle. By jednak dojść do groty i na łąkę, muszą pokonać po-

Kalendarium objawień 
Najświętszej Maryi Panny 

w Lourdes



12

tok — wody w nim niewiele (sięgała mniej więcej do kolan dziew-
cząt), ale jest bardzo zimna. Joasia i Tosia dość szybko zanurzają sto-
py w wodę i przechodzą przez potok. 

Bernadeta zostaje sama. Zaczyna zdejmować obuwie, wtem sły-
szy szum wiatru taki, jak podczas burzy. Ogląda się za siebie, ale 
drzewa nie poruszają się. Gdy już wstawia stopę do wody, znowu 
słyszy szum wiatru, tym razem tuż przed sobą. Spogląda w otwór 
groty i tam w rozpadlinie spostrzega różany krzew targany nieod-
czuwalnym wichrem. Niemal w tej samej chwili z groty unosi się 
złocisty obłok, a w nim… — jak to sama później określa — biała Pani, 
nie większa od Bernadety, młoda i piękna. Bernadeta nie widziała 
jeszcze takiej urody. Nieznajoma zatrzymuje się u wejścia do groty, 
nad różanym krzewem, pozdrawia dziewczynkę skinieniem głowy, 
otwiera ramiona jak Najświętsza Maryja Panna przedstawiana na 
obrazkach, z prawej Jej ręki zwisa różaniec.

Bernadetę ogarnia strach, cofa się. Chce zawołać towarzyszki, ale 
nie ma odwagi. Widzi, że Pani uśmiecha się z wielkim wdziękiem 
i zachęca, by Bernadeta zbliżyła się do Niej. Wtedy Bernadeta chce się 
pomodlić, sięga do kieszeni po różaniec, jednak nie może podnieść 
ręki do czoła, by się przeżegnać. Tymczasem Pani staje obok i czyni 
znak krzyża jak do modlitwy. Bernadeta próbuje wykonać ten sam 
święty znak — teraz jej się to udaje i rozpoczyna modlitwę różańco-
wą. Pani modli się razem z nią, jednak nie porusza ustami, a jedynie 
przesuwa paciorki różańca. Natomiast na modlitwę Chwała Ojcu po-
chyla się z uszanowaniem i wymawia te słowa. Gdy Bernadeta koń-
czy różaniec, Pani uśmiecha się na pożegnanie, cofa do niszy groty 
i znika.

Tak wyglądało pierwsze objawienie Niepokalanej w grocie mas-
sabielskiej, nieopodal Lourdes. Bernadeta niejednokrotnie o nim 
opowiadała, głównie na polecenie przełożonych, księdza probosz-
cza lub komisarza policji i prokuratora, którzy badali sprawę. Sama 
Bernadeta pozostała skromna i nie rozgłaszała tego, co widziała — 
wszystko działo się jakby poza nią. Jedynie, na polecenie Pięknej Pani, 
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przekazała ks. proboszczowi prośbę o wybudowanie kaplicy i zorga-
nizowanie procesji. 

Po pierwszym spotkaniu z Piękną Panią Bernadeta szczegółowo 
opisuje, jak Ona wygląda. Ma białą długą suknię sięgającą do stóp. 
Suknia ściągnięta jest wokół szyi sznureczkiem, którego biały koniec 
swobodnie zwisa. Głowę okrywa biały welon, który okala ramiona 
i plecy, sięgając prawie dołu sukni. Twarz owalna i, jak to określa 
Bernadeta, niezrównanego wdzięku, niebieskie oczy i piękny, delikatny 
głos. Niebieski pas sukni, którym jest przepasana Pani, zwisa poni-
żej kolan. Na każdej stopie — złota róża. Bose stopy spoczywają na 
skraju wydrążenia jakby na dywanie z trawy i gałązek. Jej postać jest 
przeniknięta łagodnym światłem, które nie razi. Różaniec, przewie-
szony przez prawą rękę, składa się ze złotego łańcuszka i dużych bia-
łych paciorków znacznie od siebie oddalonych.

Objawienie trwało tyle, ile odmówienie bez pośpiechu różańca. 
Towarzyszki Bernadety, Joanna i Tosia, powróciły pod koniec wizji, 
ale nic nie widziały. Zauważyły natomiast, że Bernadeta nie reaguje 
ani na ich okrzyki, ani nawet na lekkie uderzenia kamyków, które 
dziewczęta rzucały w jej stronę. Przestraszyły się, że Bernadecie coś 
się stało, jednak w pewnej chwili znów stała się ona taka, jak zwy-
kle. Przeszła przez kanał, stwierdzając, że woda jest ciepła. Zapytała 
swoje towarzyszki, czy coś widziały. One zaprzeczyły. W drodze do 
domu dziewczęta niosły dość pokaźne wiązki chrustu i to najsłabsza 
Bernadeta pomagała Tosi. 

Mniej więcej w połowie drogi Bernadeta, którą rozpierała ra-
dość i trudne do określenia piękne uczucie, w tajemnicy zwierzyła 
się swojej siostrze Tosi z tego, co widziała. Tosia, pomimo obietni-
cy, że nikomu nie powie, poinformowała o wszystkim matkę. Pani 
Ludwika była bardzo niezadowolona i zapytała Bernadetę, czy to 
prawda. Dziewczynka potwierdziła. Matka przekonywała Bernadetę, 
że zapewne widziała ona jakiś biały kamień. Kiedy jednak córka 
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pozostawała nieugięta i spokojnie powtarzała, że widziała żywą 
postać, matka stwierdziła, że trzeba się modlić, gdyż może to dusza 
czyśćcowa potrzebuje pomocy. Po wieczornej wspólnej modlitwie 
pani Ludwika zobowiązała Bernadetę do złożenia obietnicy, że już 
więcej nie pójdzie do groty massabielskiej. Bernadeta z bólem serca 
przyrzekła…

Drugie objawienie 
niedziela, 14 lutego 1858 roku

W niedzielę, 14 lutego, po wyjściu z kościoła, Bernadetę otacza 
gromadka dziewcząt, które dowiedziawszy się od Tosi o wydarze-
niach, koniecznie chcą towarzyszyć Bernadecie. Dziewczynka chcia-
łaby pójść do groty, by ujrzeć Piękną Panią, ale pamiętając o złożo-
nej obietnicy, nie śmie zwrócić się do matki o pozwolenie. Lecz oto 
o zgodę na pójście do groty zaczyna prosić panią Ludwikę Soubirous 
grono dziewcząt. Początkowo matka Bernadety nie chce się zgodzić, 
ostatecznie jednak ulega, ale zastrzega, ażeby córka poprosiła jeszcze 
o pozwolenie ojca. Tak więc cała gromadka udaje się do ojca Bernadety, 
który nie chce wyrazić zgody, jednak — zniecierpliwiony uporczywy-
mi naleganiami dziewczynek — wykonuje wymowny gest machnię-
cia ręką, choć niepotwierdzony słownym pozwoleniem. Zadowolone 
dziewczęta oznajmiają matce Bernadety, że zakaz został zniesiony, 
po czym zmierzają do groty. Po drodze napełniają buteleczkę wodą 
święconą z kościelnej kropielnicy i triumfalnie przemierzają miasto. 
Po drodze przyłączają się kolejne dziewczęta. Do Massabielle dociera 
grupa ok. 20 osób. Był to początek pielgrzymek do świętej groty.

Bernadeta zbiega pierwsza po krętej ścieżce. Gdy koleżanki zbli-
żają się do groty, ona już klęczy. Wszystkie rozpoczynają odmawia-
nie różańca. Tym razem objawienie przebiega inaczej. Pod koniec 
pierwszego dziesiątka Bernadeta woła: „Oto jasność!”. Jednak żadna 
z dziewcząt nic nie widzi. Bernadeta wstaje z klęczek i idzie kilka 
kroków w przód, prawie dotyka krzewu róży, który rośnie w grocie. 
Skrapia skałę wodą święconą i mówi: „Jeśli przychodzisz od Boga, zo-
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stań”. Tajemnicza postać nie odchodzi, tylko uśmiecha się. Uspokaja 
to Bernadetę, która wraca do grupy towarzyszek, by kontynuować 
odmawianie różańca. Jasnowidząca pochyla się, jej twarz staje się za-
dziwiająco biała, oczy wpatrzone w niszę groty, powyżej krzaka dzi-
kiej róży. Uśmiecha się. Koleżanki obawiają się, że Bernadeta umarła. 
Wszystkie płaczą. Wołają do niej po imieniu, potrząsają nią. Jednak 
Bernadeta pozostaje jakby nieczuła i nie przestaje się uśmiechać. 
Chcą zabrać Bernadetę z tego miejsca, jednak nie mogą sobie pora-
dzić, proszą więc o pomoc młodego młynarza, Antoniego Nicolau. 
Ten, wraz ze swoją matką, siłą „uprowadzają” Bernadetę z miejsca 
objawienia, mimo że wizja jeszcze trwa. Dziewczynka nie chce opu-
ścić groty. Po drodze usiłuje zawrócić. Antoni i jego matka z trudem 
odprowadzają wizjonerkę do młyna.

Tymczasem wieści o widzeniu rozchodzą się po całej okolicy.

Trzecie objawienie 
czwartek, 18 lutego 1858 roku

O godz. 5.30 rano Bernadeta ponownie wyrusza do groty 
Massabielle — tym razem towarzyszą jej dwie stateczne, pobożne 
osoby: pani Millet i panna Peyret. Najpierw jednak kierują swe kroki 
do kościoła, gdzie słuchają pierwszej Mszy św.

Po dojściu do groty, wszystkie trzy klękają i wyjmują różańce. 
Pani Millet zapala zabraną ze sobą świecę. Tuż po rozpoczęciu różań-
ca Bernadeta woła: „Oto jest!”. Jej towarzyszki nic nie widzą. Panna 
Peyret, która jako pierwsza kończy odmawianie różańca, mówi do 
Bernadety, by ta zapytała Panią, kim ona jest. Bernadeta, posłuszna 
temu poleceniu, kieruje się do groty. W ręku ma papier i pióro — 
przybory, które wręczyła jej panna Peyret. 

Bernadeta pyta Piękną Panią, czy zechciałaby napisać swoje na-
zwisko. Postać uśmiecha się i mówi, że tego, co ma powiedzieć, nie 
trzeba pisać. Prosi natomiast Bernadetę, by przychodziła do groty 
przez następnych piętnaście dni: „Czy zechcesz uczynić mi tę ła-
skę?” — dodaje. Bernadeta odpowiada, że po uzyskaniu pozwolenia 



16

od rodziców będzie przychodziła. Na zakończenie widzenia Piękna 
Pani mówi: „Obiecuję uczynić cię szczęśliwą nie na tym świecie, 
lecz na tamtym”.

Po zakończeniu objawienia wszystkie trzy trwają jeszcze na modli-
twie. W drodze powrotnej spotykają matkę Bernadety, która gotowa 
jest ponownie zabronić córce chodzenia do groty. Jednak za Bernadetą 
wstawia się pani Millet. Od tego czasu Bernadeta zamieszkuje u pani 
Millet i stamtąd razem wyruszają codziennie do groty.

Czwarte objawienie 
piątek, 19 lutego 1858 roku

Po wysłuchaniu porannej Mszy św. Bernadeta wraz z panią 
Millet, a także ze swoją matką, Ludwiką Soubirous, oraz kilkoma 
innymi osobami, udają się do groty. Jest wśród nich również matka 
chrzestna Bernadety, ciotka Bernarda, która od tej pory będzie naj-
wierniej wspierać swoją chrześnicę.

Gdy kobiety dochodzą do groty, dziewczynka już klęczy, trzy-
mając w prawej dłoni różaniec. Do lewej ręki ciotka daje jej zapaloną 
świecę. Przy trzecim Zdrowaś Maryja Bernadeta wpada w zachwy-
cenie. Wyraz jej twarzy zmienia się i pojawia się na niej śliczny 
uśmiech. Od czasu do czasu dziewczynka kłania się i pozdrawia 
Panią. Czyni to tak pięknie, jakby nic innego w życiu nie robiła, tylko 
uczyła się kłaniać.

Widzenie trwa około pół godziny. W tym czasie towarzyszą-
ce Bernadecie niewiasty wspólnie z nią odmawiają różaniec. Mogą 
podziwiać zmieniony wygląd dziewczynki. Jedna z pań wydaje 
okrzyk: „Jakże ona piękna!”. Nie zdaje sobie sprawy, że Bernadeta 
jest tylko niedoskonałym lustrem, w którym odbija się piękność ta-
jemniczej Postaci 

Piąte objawienie 
sobota, 20 lutego 1858 roku

Bernadeta przybywa do groty ze swoją ciotką, Bazylą Casterot. 
Tym razem jest tam mało ludzi, prawdopodobnie z powodu dokucz-
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liwego zimna i wczesnej pory. Ponadto wiele pobożnych osób nie de-
cyduje się tego dnia udać do Massabielle, ponieważ wiązałoby się to 
z opuszczeniem codziennej Mszy św. 

Bernadeta, nie chcąc sprzeciwiać się woli ciotki, która nalega na 
odwiedzenie groty w Massabielle, opuszcza Mszę św., czyniąc tym 
ofiarę ze skłonności swego serca. Klęczy ze świecą w jednej ręce, 
a różańcem w drugiej. A oto relacja kilku kobiet z tego wydarzenia:

„Ja także trzymałam różaniec, lecz [...] byłam roztargniona — 
mówi Ludwika Lannes. Po chwili twarz jasnowidzącej stała się roze-
śmiana. Wtedy kobiety, które tam były, poczęły mówić: «Teraz ona Ją 
widzi!». Patrzała w górę, uśmiechając się; potem stawała się zamyślo-
na, a następnie zdawała się słuchać z wielką miłością i szacunkiem. 
Byłam blisko niej i kilka razy zauważyłam, jak z ust jej ulata długie, 
bardzo słabo wyczuwalne tchnienie, jak gdyby wymawiała: taaak — 
bardzo ciche i długie”.

„Jakkolwiek byłam bardzo uprzedzona do tych rzeczy — wyzna-
je Rozyna Cazenave — nie mogłam się oprzeć uczuciu podziwu na 
widok oblicza, uśmiechu i pięknych ukłonów Bernadety...”.

„Byłam naprzeciw niej w odległości jakichś dwóch metrów — 
opowiada Romana Poueyto. Żeby tak ksiądz widział jej oczy!... Na 
kolana by się rzucił”. „Nie poznaję swej córki!” — zawołała Ludwika 
Soubirous.

Wszyscy wolnym krokiem wracają do domów. Dzisiaj jeszcze 
bardziej niż wczoraj Bernadetę otacza ciekawość i sympatia. Idąc, 
opowiada, że zjawiająca się w grocie Postać nauczyła ją modlitwy, 
którą tylko ona ma odmawiać codziennie do końca życia. Po latach 
powie: „Odmawiam ją codziennie. Nikt oprócz mnie jej nie zna”.

Szóste objawienie 
niedziela, 21 lutego 1858 roku

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu — w owym dniu Bernadeta 
dozna wielu niespodzianek. Kiedy przybywa do groty w towarzy-
stwie matki i ciotek, tłum zalega najbliższą okolicę. Duchowieństwo 
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trzyma się na uboczu, nie ma żadnego wpływu na wydarzenia 
u groty; prasa nie wspomina o niczym ani słowem. Jedynie prości 
ludzie rozmawiają otwarcie.

To co gromadzi tych ludzi wokół Massabielle, to coś o wiele więcej, 
niż ciekawość. Ci poczciwi ludzie wiedzą, że mała Soubirous widzi 
kogoś, kto jest życzliwy, miły i ten ktoś... Już chcą wypowiedzieć to 
imię, lecz tajemnicza Niewiasta nie wypowiedziała jeszcze sama swo-
jego imienia. Wielu serdecznie wzdycha: „Ach, gdybyż to była Ona!...”.

W porannej szarówce zwraca uwagę elegancko ubrany pan. 
Doktor Dozous jest naukowcem i dobroczyńcą, ale do kościoła przy-
chodzi tylko na pogrzeby i oficjalne uroczystości. Nikt nie wie, że 
doktor wyraził poważne przypuszczenie, iż Bernadeta cierpi na 
ciekawy przypadek choroby nerwowej. Przez proste badanie tętna 
wykryje u niej zaburzenia układu współczulnego i brak równowagi 
umysłu. Posłuchajmy jego osobistej relacji:

„Skoro tylko Bernadeta przyszła przed grotę, uklękła, wyjęła 
z kieszeni różaniec i poczęła się modlić, przesuwając jego pacior-
ki. Twarz jej uległa wkrótce przemianie, którą zauważyli wszyscy, 
co obok niej stali, i która wskazywała na jej obcowanie ze Zjawą  
Podczas gdy w prawej ręce przesuwała różaniec, w lewej trzyma-
ła płonącą świecę. Panujący tu nad Gawą silny wiatr często ją gasił, 
lecz za każdym razem Bernadeta podawała świecę najbliższej osobie, 
żeby ją natychmiast znowu zapalono.

Ja, który z wielką uwagą śledziłem wszystkie ruchy Bernadety, 
by ją dokładnie zbadać pod niejednym względem, chciałem się w tej 
chwili dowiedzieć, jaki mógł być stan krążenia jej krwi i jej oddechu. 
Wziąłem tedy jedno jej ramię i położyłem palce na arterii promienio-
wej. Tętno było spokojne, regularne, oddech łatwy: nic w dziewczy-
nie nie wskazywało na to, żeby jakieś nerwowe podniecenie podzia-
łało w sposób szczególny na cały organizm.

Gdy wypuściłem jej rękę, posunęła się nieco w górę groty. Wkrótce 
jej twarz, która dotychczas miała wyraz najdoskonalszej błogości, za-
smuciła się; dwie łzy wypłynęły z jej oczu i stoczyły się po policzkach”.
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„Bernadeta — pisze na końcu doktor — oddaliła się w postawie 
jak najprostszej, jak najskromniejszej, nie zwracając uwagi na pu-
bliczną owację, której stała się przedmiotem”.

W magistracie odbywa się narada. Zebrali się: burmistrz Lacade, 
prokurator cesarski Dutour, dowódca szwadronu Renault, sędzia 
śledczy Rives, komisarz policji Jacomet. Wszystkie te osobistości zo-
stały zmuszone przerwać niedzielny odpoczynek z powodu nielet-
niej, ubogiej dziewczynki.

Bernadeta tymczasem bierze udział we Mszy św. Gdy wycho-
dzi po sumie z kościoła, woźny magistratu poleca jej, aby stawiła się 
w sądzie. Tam czeka ją zaszczyt rozmowy z Dutourem, prokurato-
rem cesarskim 

Siódme objawienie 
wtorek, 23 lutego 1858 roku

Przed świtem około setka ludzi ruszyła w drogę do groty. Nikogo 
już nie dziwiła obecność doktora Dozousa, który pragnął kontynu-
ować swoje doświadczenia. Ale de Laffitte, oficer intendentury, oraz 
adwokat Dufo, ale Estrade z izby skarbowej, który pisuje w gaze-
tach?... W jakim celu ci panowie idą do Massabielle?

Panowie, przybywszy do groty, poczęli z ożywieniem dzielić się 
swoimi opiniami: jedni widzieli w Bernadecie objaw choroby, inni 
przypadek fata morgany; mówili o okultyzmie, o fanatyzmie religij-
nym. Poszukiwali w załomie skalnym jakiegoś dziwnego kształtu, 
sprawdzali, czy nie zachodzi jakaś gra światła. Grota została dokład-
nie sprawdzona i byli zmuszeni stwierdzić, że niemożliwe jest tego 
rodzaju złudzenie. Gdy kończyli swoje badania, nadeszła Bernadeta; 
przeciskając się przez tłum, stanęli obok niej.

A oto relacja pana Estrade'a, który przybył tu drwić i naśmiewać 
się: „Bernadeta uklękła, wyjęła z kieszeni koronkę i głęboko się skło-
niła. Wszystkie te ruchy wykonała swobodnie, bez wytężenia i zu-
pełnie w taki sposób i tak naturalnie, jakby przybyła do kościoła 
parafialnego, by tam oddawać się swoim zwyczajnym praktykom 
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pobożnym. Gdy przesuwała w palcach pierwsze paciorki koronki, 
podniosła na skałę badawczy wzrok, w którym odbijało się niecier-
pliwe oczekiwanie.

Nagle drgnęła jakby pod wpływem błyskawicy i wyraz podzi-
wu odbił się na jej twarzy. Zdawało się, że przeszła do innego ży-
cia. Oczy jej zapłonęły i rzucały blaski, seraficzny uśmiech pojawił 
się na ustach, niewypowiedziany wdzięk rozlał się po całej postaci. 
Dusza jasnowidzącej zdawała się wyłamywać z ciasnego więzienia 
ciała, by móc swobodnie wyśpiewać swą radość. Bernadeta już nie 
była Bernadetą!...

My, wszyscy mężczyźni, którzy tam byliśmy, zdjęliśmy sponta-
nicznie kapelusze i pochyliliśmy się jak najprostsze kobiety. Godzina 
rozumowań minęła. Jak wszyscy inni, którzy patrzyli na tę niebiań-
ską scenę, przenosiliśmy wzrok z ekstatyczki na skałę, ze skały na 
ekstatyczkę. Nie widzieliśmy nic, nie słyszeliśmy nic (zresztą, na 
cóż to mówić?). Lecz nie, myśmy widzieli, rozumieli, że nawiązała 
się rozmowa między tajemniczą Panią a dzieckiem, które mieliśmy 
przed oczyma.

Po pierwszych uniesieniach radości wywołanych przybyciem 
Pani, jasnowidząca istotnie przybrała postawę osoby słuchającej. 
Wyraz jej twarzy, jej gesty odtwarzały wszystkie fazy prawdzi-
wej rozmowy. Bernadeta, na przemian uśmiechnięta lub poważna, 
potwierdzała głową lub zdawała się sama pytać. Gdy Pani mówiła, 
dziewczyna drżała ze szczęścia; gdy zaś ona sama przedstawiała 
Pani swe błagania, upokarzała się i wzruszała do łez. W pewnych 
chwilach można było zauważyć, że rozmowa się urywała. Wtedy 
dziewczynka powracała do różańca, lecz nie odrywała oczu od 
skały: rzekłbyś — bała się spuścić powieki, żeby nie stracić za-
chwycającego przedmiotu swej kontemplacji. Ekstatyczka zwykle 
kończyła modlitwy ukłonami składanymi Pani. Bywałem w świe-
cie i spotykałem wzory wdzięku i wytworności. Nigdy jednak nie 
widziałem, żeby ktoś kłaniał się z takim wdziękiem i dystynkcją 
jak Bernadeta.
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Ekstaza trwała około godziny. Pod koniec jasnowidząca, idąc na 
kolanach, podeszła z miejsca, gdzie się modliła, aż pod dziką różę 
zwisającą ze skały. Tam skupiła się jakby do adoracji, ucałowała zie-
mię i powróciła, również na kolanach, na poprzednie miejsce. Twarz 
jej zajaśniała ostatnim blaskiem. Później stopniowo, bez wstrząsu, 
prawie niepostrzeżenie, wyraz zachwytu przemijał, aż znikł zupeł-
nie. Modliła się jeszcze przez pewien czas. 

Pani ze skał daremnie się kryła: czułem Jej obecność i miałem 
przeświadczenie, że macierzyński Jej wzrok unosił się nad moją 
głową. O uroczysta godzino mego życia! Umysł mój mącił się aż do 
szaleństwa na myśl, że mnie, szydercy i zarozumialcowi, wolno było 
stać obok Królowej Nieba   

Większa część tłumu opuściła już Massabielle, a myśmy ciągle 
jeszcze stali nieruchomi, z odkrytymi głowami, przytłoczeni, zmie-
szani. Wreszcie skierowaliśmy się ku kanałowi i szliśmy w milcze-
niu wzdłuż jego brzegu. Wielka zmiana dokonywała się w nas; 
przesądy się rozpraszały. W końcu, dając upust długo tłumionym 
uczuciom, wołaliśmy na przemian: «To cudowne!... to wzniosłe!... to 
boskie!...».”

Ósme objawienie 
środa, 24 lutego 1858 roku

Posłuchajmy relacji 36-letniej Dominiki Casenave z Lourdes, któ-
ra przyszła do groty pierwszy raz:

„Tym razem Bernadeta, nie skończywszy jeszcze pierwszego dzie-
siątka różańca, pozostawała nieruchoma, z oczami otwartymi, lecz 
nierozszerzonymi, i brwiami nieściągniętymi; potem nastąpił «pięk-
ny uśmiech i piękne ukłony, które zasyłała, nie przestając jednak 
wpatrywać się w jeden punkt». Nagle po upływie pięciu do sześciu 
minut zachwyt ustępuje. Bernadeta wstaje i woła z płaczem: «Kto się 
dotknął jeżyny?» (tak nazwała dziką różę). Tę długą kolczastą gałąź, 
która, spadając z niszy, dosięga ziemi, poruszyła pewna dziewczyn-
ka, która, by lepiej widzieć jasnowidzącą, pochyliła się naprzód.” 
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Dla Bernadety ten pęd, na którym spoczywają stopy ozdobione 
złotymi różami, to coś świętego. Dotknąć się go bez uszanowania — 
to uchybić szacunkowi należnemu pozaziemskiemu gościowi. Czyż 
nie z tego powodu przemiła audiencja została przerwana?... Lecz 
w sercu dziecka rozbrzmiewa wezwanie. Oddaje świecę najbliższej 
sąsiadce i powolnym krokiem posuwa się w głąb groty, jakby czegoś 
szukając.

„Jednocześnie — ciągnie dalej Dominika Cazenave — słyszałam 
trzy lub cztery ciche jęki. Twarz Bernadety sposępniała, jak posęp-
nieje ziemia, gdy skryje się słońce; lecz nagle znów się rozjaśniła, 
a z ust dziewczynki wyszło ledwie dosłyszalne «ach!», jak gdyby 
chciała powiedzieć: «Ach, co za szczęście! Oto jest!» Rozważając to 
wszystko, myślałam: ta mała nie udaje...”.

Uklękła na skraju groty. Ci, co podeszli za nią, stwierdzili, że 
ponownie się zasmuciła. O czym rozmawiała z nią Pani? Z tego, co 
nastąpi, można wnosić, że oczom swej czystej powiernicy ukazała 
straszny obraz ludzkich grzechów i ujawniła jej naglącą konieczność 
przebłagania Nieba. 

Bernadeta wstaje zapłakana z rękami złożonymi na koronce. 
Wydaje się, że chce przemówić do tłumu. Najbliższe osoby słyszą jej 
słowa, wymawiane jeszcze w ekstazie: „Pokuty... pokuty... pokuty!”. 
Bernadeta przekazała pierwsze orędzie Pani 

Dziewiąte objawienie 
czwartek, 25 lutego 1858 roku

Zebrało się ok. 400 osób. Bernadeta wyjęła różaniec i przeżegnała 
się. Bacznie obserwowana przez pannę Lacrampe. Oto jej relacja:

„Dziewczynka nie skończyła jeszcze jednej tajemnicy różańca, 
gdy nagle poczęła na kolanach czołgać się po pochyłości do wnętrza 
groty. Przeszła nieopodal mnie. Wchodząc na sklepienie, nieco od-
chyliła — nie zatrzymując się — gałęzie zwisające ze skały... i poszła 
dalej w głąb groty. Tłum cisnął się za nią... Przybywszy do głębi gro-
ty, Bernadeta, ciągle na kolanach, odwróciła się i zaczęła schodzić 
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z powrotem po pochyłości. Widziałam w tym tylko dowód zręczno-
ści, a powinna bym więcej podziwiać swobodę, godność ruchów tej 
dziewczynki, idącej w takiej postawie po terenie bardzo pochylonym, 
nierównym, zasianym kamieniami, które tu i ówdzie miały bardzo 
ostre krawędzie. W tej chwili w ruchach Bernadety poza przejawem 
zręczności widziałam tylko śmieszne miotanie się — śmieszne, bo 
wydawało się bezcelowe”.

W głąb groty za Bernadetą weszła ciotka Bernarda: „Wszyscy — 
opowiada ona — byli zdziwieni. Dziecko, nie znalazłszy nic pod 
skałą, skierowało się ku rzece”. Na cóż była ta krzątanina? Bernadeta 
sama to wyjaśni: 

„Pani mi powiedziała: «Napij się ze źródła i umyj się w nim». Nie 
widząc źródła, szłam do Gawy napić się. Ona mi powiedziała, że nie 
tam. Pokazała palcem źródło. Poszłam tam. Zobaczyłam tylko trochę 
wody brudnej. Włożyłam tam rękę; nie mogłam jej nabrać. Drapałam 
i woda wyszła, lecz zmącona. Trzy razy ją odrzucałam; za czwartym 
razem mogłam jej trochę wypić”.

Gdy Bernadeta „umyła” się i podniosła głowę... z twarzą ubru-
dzoną błotnistą wodą, wszystkim zrobiło się bardzo przykro; poczę-
li wołać: «Szalona!». Ciotka Bernarda szybko wytarła buzię chrze-
śniaczki. Okrzyki: „Szalona!” wzmogły się jeszcze, gdy dziewczynka, 
ciągle klęcząc, wyciągnęła rękę, wyrwała garstkę ziela i włożyła do 
ust. To również zrobiła z polecenia Pani, która jej rzekła: „Zjedz to 
ziele, które tam znajdziesz”.

Dziesiąte objawienie 
sobota, 27 lutego 1858 roku

Gdy Bernadeta przychodzi do groty, czeka na nią duży tłum lu-
dzi — wszyscy zachowują się dość głośno. Bernadeta klęka — wszy-
scy milkną. Dziewczyna, jak zawsze, modli się na różańcu ze świecą 
w ręku. Świadkowie określają, że podczas widzenia Bernadeta wy-
gląda jak nie z tego świata. Najczęściej się uśmiecha i kłania, ale też 
jest moment, że jej twarz wygląda, jakby była bliska płaczu. Podczas 
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tego spotkania z Piękną Panią, Bernadeta wspina się na kolanach ku 
grocie, często całując ziemię. Jak zeznaje później, Pani powiedzia-
ła: „Ucałuj ziemię w duchu pokuty za grzeszników”. Po widzeniu 
Bernadeta kieruje się do cudownego źródła i, kilkakrotnie czerpiąc 
dłonią wodę, pije, a następnie obmywa się.

W drodze powrotnej do domu wyznaje ciotce Bernardzie, że 
otrzymała od Pani polecenie: „Powiesz kapłanom, by zbudowali tu 
kaplicę”. Bernadeta udała się do proboszcza, który z dużą rezerwą 
podchodził, jak to sam określił, do „wypadków massabielskich”.

Jedenaste objawienie 
niedziela, 28 lutego 1858 roku

Bernadeta, zatopiona w ekstazie, odmówiwszy dwie lub trzy ta-
jemnice różańca, zaczyna czołgać się na kolanach. Tłum jednak tak 
ciasno ją otacza, że nie może posunąć się dalej. Pomagają jej dwaj żoł-
nierze garnizonowi, biorąc ją w środek i wołając: „Miejsce, miejsce!”. 
Ona wspina się kilka metrów na górę, następnie schodzi na swoje 
miejsce i kilka razy powtórzy to pokutne ćwiczenie, według polece-
nia Pani 

„Gdy się chciało podejść na stopach w głąb groty, nogi się ześli-
zgiwały, ponieważ ziemia była przykryta śliskim mułem — twier-
dzi Piotr Callet. — Nie widziałem, żeby odzienie Bernadety było 
zabrudzone. Inni też zauważyli, że się nie brudziła”.

Starego strażnika polowego, który stał obok pana Estrade'a, 
ogarnia wzruszenie. Woła donośnym głosem do tłumu: „Całujcie 
ziemię!... wszyscy!”. Ludzie upadli na kolana, całując kilkakrotnie 
ziemię. Większości tłok nie pozwolił dosięgnąć ziemi, ale wszyscy 
starali się wykonać polecenie. Bernadeta podczas całowania ziemi 
na kolanach nieprzerwanie pozostawała w ekstazie, i to tak głębo-
kiej, że wydawała się pochłonięta tymi czynnościami tak całkowi-
cie, jakby sama jedna była na świecie. Nie zapomniała o przeka-
zaniu żądania księdza proboszcza. Zaraz po objawieniu poszła do 
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księdza proboszcza i powiedziała, że przekazała jego żądanie, lecz 
Pani się tylko uśmiechnęła.

Tego dnia, po Mszy św. Bernadeta zostanie zabrana przez dróż-
nika Latapie na przesłuchanie do sędziego śledczego, Klemensa 
Rives'a.

Dwunaste objawienie 
poniedziałek, 1 marca 1858 roku

Tego dnia świadkiem wydarzeń będzie młody ksiądz Antoni 
Dezirat:

„Przybyła ona mniej więcej po upływie godziny. Skoro się poja-
wiła, przypatrywałem się jej uważnie: wyraz twarzy był spokojny, 
wzrok skromny, chód bardzo naturalny, nie za wolny, nie za po-
spieszny; żadnego objawu egzaltacji, ani śladu choroby...

Od chwili, gdy się znalazłem przy niej, do rozpoczęcia wizji nie 
upłynęło więcej czasu niż potrzeba na odmówienie jednego dziesiąt-
ka różańca...

Z jej postawy, z rysów twarzy, widziało się, że dusza jej była 
w zachwycie. Jakiż głęboki pokój! Jaka pogoda! Jak wysoka kontem-
placja! Uśmiech był nad wyraz cudny. Wzrok dziecka, skierowany 
ku Zjawie, nie mniej zachwycał niż uśmiech. Niemożliwe wyobrazić 
sobie coś równie czystego, słodkiego, kochającego...

Ze skrupulatną dokładnością obserwowałem Bernadetę, gdy szła 
do groty. Jakaż różnica między tym, czym wówczas była, a tym, co 
widziałem w czasie trwania objawienia: taka sama różnica jak mię-
dzy materią a duchem... 

Tłum doznawał słodkiego wzruszenia. Wprawdzie tylko 
Bernadeta widziała Zjawę, lecz wszyscy jakby wyczuwali Jej obec-
ność... Radość zmieszana z obawą malowała się na każdej twarzy. 
Trudno sobie wyobrazić bardziej religijny widok... O, jakże błogo 
tam było! Czułem się jak w przedsionku nieba... Musiałem odejść, 
lecz tylko z wielkim trudem zdołałem się oderwać od tego błogosła-
wionego miejsca”.
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Trzynaste objawienie 
wtorek, 2 marca 1858 roku

Bernadeta przybyła do groty wcześnie. Odmawiała różaniec 
w obecności Pani, która milczała — z wyjątkiem słów Gloria…

Czternaste objawienie 
środa, 3 marca 1858 roku

Pani powtórzyła, że życzy sobie tutaj kaplicy zbudowanej przez 
kapłanów, a także chce, by ludzie przychodząc tutaj, tworzyli proce-
sję. Proboszcz Dominique Peyramale grzecznie Bernadetę odprawił, 
polecając przekazać Pięknej Pani, że proboszcz Lourdes nie zwykł 
rozmawiać z tajemniczymi nieznajomymi. Jeśli zjawa chce kaplicy — 
o ile ma do tego prawo — niech ujawni, kim jest.

Piętnaste objawienie 
czwartek, 4 marca 1858 roku

Dwadzieścia tysięcy ludzi stawiło się tego dnia przy cudow-
nej grocie, wliczając w to uzbrojony okoliczny garnizon wojskowy. 
Kiedy Bernadeta zbliżała się do miejsca objawień, żołnierze uto-
rowali przejście i towarzyszyli jej pełni szacunku. Po objawieniu 
Bernadeta przekazała tłumowi, że nadal będzie tu przychodzić, jako 
że Piękna Pani nic nie wspomniała o pożegnaniu. 

Szesnaste objawienie 
czwartek, 25 marca 1858 roku

Od 4 marca nic nie pociąga Bernadety, by chodziła do groty. Ale 
w nocy ze środy na czwartek 25 marca Bernadeta znowu słyszy słod-
ki głos. Kiedy razem z ciotką Lucylą przychodzi do groty o 5.00 rano, 
przesłodkie światło już jaśnieje nad różą. „Była już tam — opowiada 
Bernadeta — spokojna, uśmiechnięta, i patrzyła na tłum, jak patrzy 
kochająca matka na swe dzieci. Gdy uklękłam przed Nią, przepra-
szałam Ją, że przychodzę tak późno. Ona zaś, zawsze dobra dla mnie, 
skinieniem głowy dała mi znak, że nie potrzebuję się usprawiedli-
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wiać. Wówczas wyraziłam Jej wszystkie swoje uczucia miłości, sza-
cunku oraz całą niezmierną radość z tego, że Ją znów mogę widzieć. 
Gdy już się z Nią narozmawiałam o tym wszystkim, co mi leżało na 
sercu, wyjęłam różaniec”.

Głos wewnętrzny przynagla Bernadetę bardziej niż kiedykol-
wiek, aby dowiedzieć się, kim jest ta Piękna Pani. Jakie to ważne, jakie 
konieczne poznać Jej imię. Tylko pod tym warunkiem księża zbudu-
ją Jej kaplicę i będą urządzać procesje do groty.

„Czy Pani nie byłaby tak łaskawa powiedzieć mi, kim jest?”. 
Niestety, jak poprzednio, Pani lekko pochyliła głowę i uśmiechnęła 
się. Ale Bernadeta nalega. „O Pani, czy nie byłabyś tak łaskawa po-
wiedzieć mi, kim jesteś?”. I ponownie ukłon i uśmiech. Bernadeta 
nie zraża się: „Nie wiem, dlaczego — zwierzy się później — lecz 
czułam się bardziej odważna. Ponownie poprosiłam, żeby raczyła 
wyjawić swoje imię”. Tajemnicza Pani wydaje się wzruszona ufno-
ścią Bernadety i wykazywaną przez dzieweczkę cnotą natarczywo-
ści, którą zaleca Ewangelia. Ręce, wcześniej modlitewnie złożone, 
teraz opuszcza w takim geście, jaki utrwalony jest na Cudownym 
Medaliku, następnie składa je i zbliża do piersi, jakby chciała uspo-
koić bicie serca, potem wznosi oczy ku niebu i wyjawia tajemnicę:

„Que soy era Immaculada Councepciou”
„JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE”.

Potem, uśmiechając się, zniknęła, więcej nic nie powiedziała.

Siedemnaste objawienie 
środa, 7 kwietnia 1858 roku

Wieczorem, we wtorek wielkanocny, 6 kwietnia, Bernadeta odczu-
wa w swym sercu nowe zaproszenie Niepokalanej. Wkrótce po tym, 
jak dziewczynka klęka do modlitwy, jej oczom ukazuje się, w skalnym 
owalu, żywa postać Najświętszej Panny z niewymownym uśmiechem 
na obliczu. Ekstaza trwa około trzech kwadransów. Bernadeta się 
uśmiecha, kłania, następnie przebywa przestrzeń dzielącą ją od groty 
i zatrzymuje się tam nieruchomo; czasem tylko się uśmiecha i skłania.



Ostatnią fazę tego objawienia znamionuje zjawisko, które zwy-
kło się nazywać cudem świecy. Bernadeta trzymała dużą, poświę-
coną, płonącą świecę. Gdy nastąpiło objawienie, świeca osuwała się 
stopniowo, tak że oparła się wreszcie na ziemi, a jej płomień znalazł 
się wewnątrz dłoni dziewczynki. Osoby znajdujące się w pobliżu 
wołały: „Ona się sparzy!”. Pozostawiono rękę nad płomieniem przez 
kilka minut. Tymczasem Bernadeta nawet się nie poruszyła. Doktor 
Dozous chwycił dziewczynkę za rękę, obtarł ją łokciem, gdyż była 
trochę okopcona, i głośno zawołał: „Nic nie znać!”. Po tych słowach, 
które szybko dotarły do zebranych, tłumy ogarnął entuzjazm.

W zdumiewającym „cudzie świecy”, który wydarzył się 
w Massabielle, należy widzieć nie cud odosobniony, lecz po prostu 
jeden ze skutków jeszcze większego cudu: zachwytu Bernadety ob-
cującej z Najświętszą Panną. Jak nauczają autorzy mistyczni, zatopie-
nie w Bogu spowodowane ekstazą może doprowadzić do zawiesze-
nia czynności zmysłów — nawet zewnętrznych — do tego stopnia, 
że stają się zupełnie niewrażliwe. 

Osiemnaste objawienie 
piątek, 16 lipca 1858 roku

Minęło kilka miesięcy. Po przyjęciu Komunii świętej w dzień 
Matki Bożej z Góry Karmel, Bernadeta poczuła przemożne pragnie-
nie, aby udać się do groty. Blokady i ogrodzenie broniły wejścia na 
miejsce objawień. Wizjonerka i jej ciotka nie mogły podejść pod gro-
tę. Uklękły zatem w trawie. „Objawiła się na zwykłym miejscu, nic 
nie mówiąc — oświadczyła Bernadeta — Nigdy nie widziałam Jej 
tak piękną”. Widzenie trwało około piętnastu minut. Swoją relację 
Bernadeta zakończyła z uśmiechem rezygnacji: „Odtąd już Jej nigdy 
nie widziałam”.
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Święty Maksymilian czcił Matkę Bożą pod tym samym imie-
niem, jakim przedstawiła się Bernadecie Soubirous w Lourdes: 
Jestem Niepokalane Poczęcie. Niemożliwym jest, aby oddzielić 
życie i dzieła św. Maksymiliana od Niepokalanej.

Ojciec Kolbe z wielkim nabożeństwem sprawował doroczne 
ceremonie związane z 11 lutego — świętem Matki Bożej z Lourdes. 
Święty Maksymilian razem z braćmi przygotowywał się do tego 
wyjątkowego dnia, odprawiając nowennę. Obchodzono także ok-
tawę po uroczystości — był to czas szczególnej łaski zsyłanej za 
pośrednictwem Niepokalanej, a także czas gorliwszej niż zazwy-
czaj walki o Królestwo Boże.

Nieraz w sam dzień świąteczny o. Kolbe otrzymywał wyjąt-
kowe łaski doczesne, pomocne w prowadzeniu apostolatu. Cały 
luty, upamiętniający objawienia w Lourdes, zawsze traktowany 
był przez o. Maksymiliana jako czas błogosławiony: „Nadszedł 
znowu błogi miesiąc luty. Błogi on, bo dnia 11 obchodzimy 

Niepokalana z Lourdes  
i św. Maksymilian Kolbe
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dorocznie pamiątkę objawienia się Niepokalanej Dziewicy 
w Lourdes”.1 

Dla Rycerstwa Niepokalanej dzień 11 lutego jest datą uro-
czystą. Sam św. Maksymilian zachęcał Rycerzy Niepokalanej do 
godnej celebracji tego święta poprzez: przyjmowanie Komunii św., 
ofiarę z samych siebie, walkę ze złem, akty niezachwianej wiary 
i nadziei wobec Boga i Maryi, a także różaniec i rozważanie tajem-
nic różańcowych.

W dniu 12 stycznia 1933 roku podczas konferencji w Nie-
pokalanowie, na miesiąc przed uroczystością, o. Kolbe zachęcał 
wszystkich do właściwego przygotowania się na 75. rocznicę obja-
wień w Lourdes: „Jeszcze prawie cały miesiąc dzieli nas od święta 
objawienia się Niepokalanej w Lourdes, tj. 11 lutego. A więc trze-
ba się przygotować, by jak najwięcej łask otrzymać. W jaki sposób 
się przygotować? Coraz to bardziej stawać się Jej, nasamprzód do 
święta pierwszego objawienia, a potem przez cały rok stawać się 
Jej, bo Ona przygotowała dla nas specjalne łaski”.2

Powyższa wypowiedź zawiera dwa bardzo ważne aspekty: po 
pierwsze, św. Maksymilian wzywa do właściwego przygotowania 
się do nadchodzącego jubileuszu. Przygotowanie to obejmować 
powinno przede wszystkim absolutne wyrzeczenie się samego 
siebie i ofiarowanie Niepokalanej, przy równoczesnym dążeniu 
do coraz większej doskonałości w życiu codziennym; po drugie, 
zawarte tu jest wyraźne przeczucie specjalnych łask (lub jednej 
wielkiej łaski), które Maryja wyjedna dla swojego Rycerstwa pod-
czas roku jubileuszowego.

W dniu jubileuszu — 11 lutego 1933 roku — św. Maksymilian 
napisał dwa listy do Niepokalanowa. Zawarł w nich świadectwo 

1 Jak myśli i działa Rycerz (Rycerka) Niepokalanej?, Grodno, przed lutym 1925, 
św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma t. II (dalej: Pisma), Niepokalanów 2008,  s. 362–363.
2 Konferencje świętego Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów 1990, Konferencja 
nr 9, s. 20–21.
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uratowania niedoszłej samobójczyni z Japonii, a także świadectwo 
nawróceń i chrztu kilku dusz z tego kraju. Ojciec Kolbe napomi-
nał też gorąco, by z uwagą i pokorą przyjąć przesłanie Matki Bożej 
z Lourdes, aby starać się ze wszystkich sił o wzrost Rycerstwa 
Niepokalanej, a także, by uczynić Niepokalaną wzorem osobi-
stym każdego z Rycerzy.

Święty Maksymilian pisał, że w Lourdes Niepokalana prosiła 
o modlitwę za grzeszników. Militia Immaculatæ spełnia to życzenie 
Niepokalanej; każdego dnia tysiące ust i serc powtarzają: Maryjo, 
bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za 
wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami 
i poleconymi Tobie. Ta inwokacja z ust samej Niepokalanej wyszła 
i każdej dotyczy duszy.

„W Lourdes Niepokalana Dziewica zachęcała wszystkich ludzi 
do czynienia pokuty; wreszcie, aby nam niejako okazać źródło 
pomocy, odmawiała Zdrowaś Maryjo. Od tej chwili Niepokalana 
w Lourdes poczęła wykonywać obowiązki naszej Pośredniczki: 
wzywa chorych, zbiera chromych i ułomnych, aby ich uleczyć 
i okazać naszą od Niej zależność w życiu naturalnym. 

Przyciąga łagodnie chorych na duszy, czyli niewierzących 
i grzeszników zatwardziałego serca, i wlewa w ich serce życie 
nadprzyrodzone, aby przekonać ich o swojej władzy udzielania 
nam życia nadprzyrodzonego. 

Poza tym trzeba zważać przede wszystkim na to, że Chrystus 
działa cuda w miejscu obranym przez Jego Matkę (Lourdes). 

Wszystko, czego dokonuje Najświętsza Maryja Panna 
w Lourdes, daje świadectwo prawdziwości słów św. Piotra 
Damianiego: «Przez niewiastę spadło na ziemię przekleństwo, 
przez niewiastę także zostaje zwrócone ziemi błogosławieństwo» 
oraz słów św. Augustyna: «Przy upadku została człowiekowi po-
dana trucizna przez niewiastę, przy odkupieniu podane jest czło-
wiekowi zbawienie także przez niewiastę».  
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Przeto, co św. Bernard głosi słowami, to samo Niepokalana po-
twierdza czynami: «Taka jest wola Tego, który chciał, byśmy mieli 
wszystko przez Maryję»”.3 

Pisząc o objawieniach w Lourdes, o. Kolbe podkreślał rolę 
i misję św. Bernadety Soubirous. Święty Maksymilian stawiał ją 
za przykład całkowitego oddania wobec Maryi — kogoś, kto zdol-
ny jest cierpieć niezmiernie dla Boga i naszej Niebiańskiej Matki. 
Święty Maksymilian uczynił św. Bernadetę ideałem Rycerstwa 
Niepokalanej 

W 1914 roku, jeszcze jako student-kleryk, św. Maksymilian 
doznał cudownego uzdrowienia dzięki wodzie z Lourdes. Gdyby 
stracił wtedy prawy kciuk, nie mógłby otrzymać święceń ka-
płańskich. Jego cudowne uzdrowienie było widzialnym znakiem 
troski Maryi opiekującej się jego powołaniem do stanu duchow-
nego. Święty Maksymilian odwiedził Lourdes tylko raz. Było to 
30 stycznia 1930 roku, tuż przed wyjazdem na dalekowschodnią 
misję. Ojciec Kolbe odprawił Mszę św. w bazylice, pomodlił się na 
różańcu w grocie massabielskiej, napił się cudownej wody, obmył 
w niej cudem odzyskany kciuk, ucałował skałę w grocie i zawie-
rzył się Maryi. Zbierając wrażenia z wizyty w Lourdes, podkreślał 
doświadczenie wielkiej miłości swojej Mamusi, jak czule nazywał 
Niepokalaną.

Objawienia w Lourdes zajmują poczesne miejsce w trak-
tacie maryjnym rozpoczętym (lecz niedokończonym) przez 
o. Maksymiliana. Święty opisał w nim objawienia Matki Bożej, jed-
nak przede wszystkim rozważał znaczenie imienia Niepokalane 
Poczęcie: „Niepokalane Poczęcie. Musi być Jej bardzo miły ten 
przywilej, jeżeli sama zechciała się nazwać w Lourdes: «Jam jest 
Niepokalane Poczęcie». — Tym też drogim sercu imieniem pra-

3 De Immaculata B. M. V. Conceptione relate ad omnium gratiarum mediationem 
(Niepokalane Poczęcie NMP a wszechpośrednictwo łaski), Miles Immaculatae 
1/1938, Pisma t. II, s. 616–617.
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gniemy Ją nazywać”.4 Owe słowa muszą dokładnie — i niejako 
esencjalnie – wskazywać na to, kim jest.

„Niepokalane Poczęcie — słowa te wyszły z ust samej 
Niepokalanej; wskazywać więc muszą najdokładniej, najistotniej, 
kim Ona jest. (...) Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?

Nie Bogiem, bo Ten zaczęcia nie ma, ani aniołem stworzo-
nym bezpośrednio z niczego; nie Adamem ulepionym z mułu 
ziemi, nie Ewą wziętą z Adama, ani też wcielonym Słowem, które 
od wieków już istniało i raczej poczęte niż poczęciem jest. Dzieci 
Ewy przed poczęciem nie istniały, więc bardziej poczęciem nazy-
wać się mogą, lecz i od nich wszystkich Ty się różnisz, bo są to 
poczęcia pokalane grzechem pierworodnym, a Tyś jedna jedyna 
Poczęcie Niepokalane. (...) I Niepokalana w Lourdes nie zowie się 
już Niepokalanie Poczętą, ale jak opowiada sama św. Bernadeta: 
«Pani stała wówczas nad krzewem dzikiej róży w takiej samej po-
zie, w jakiej ukazuje się na Cudownym Medaliku. Na moje trzecie 
pytanie twarz Jej nabrała poważnego wyrazu, a zarazem głębokiej 
pokory... Składając dłonie jak do modlitwy, uniosła je w górę na 
wysokość piersi..., spojrzała w niebo..., po czym powoli rozkłada-
jąc ręce i pochylając się ku mnie, rzekła głosem, w którym wyczu-
wało się lekkie drżenie: Qué soy ér'Immaculada Councepsiou! (Jam 
jest Niepokalane Poczęcie!)»”.5

Całe życie, cierpienie i śmierć św. Maksymiliana było akcen-
tem położonym na tę odpowiedź Najświętszej Maryi Panny daną 
Bernadecie. Święty Maksymilian pragnął gorąco żyć owym imie-
niem, żyć i karmić nim innych.

4 Nasz ideał, Mały Dziennik 2/1936, nr 176, Niepokalanów, przed 24 VI 1936.
5 Niepokalane Poczęcie, Niepokalanów, 17 II 1941, w dzień aresztowania, Pisma 
t. II, s. 683.



Podczas Jej objawień w Lourdes, w roku 1858, Matka Boża 
trzymała różaniec; przez Bernadetę poleciła nam go odmawiać. 
Możemy zatem niechybnie stwierdzić, że modlitwa różańcowa 
uszczęśliwia Maryję.

Maksymilian M. Kolbe
Mugenzai no Sono, przed październikiem 1933 roku



35

Chociaż objawienia z Lourdes1 nie wnoszą nic nowego do na-
uki Kościoła, to w pewien sposób pogłębiają nasze rozumienie 
i szacunek względem depozytu wiary. Potrzeba modlitwy i poku-
ty, świadomość rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Eucharystii, 
obowiązek miłości bliźniego — te wszystkie rzeczy od zawsze 
były częścią chrześcijańskiego życia. Lourdes jednak pozwala 
nam ujrzeć owe rzeczy na nowo, w nowym świetle. Maryja po-
kazuje nam ich znaczenie, jak dobra matka, czyniąc je niemalże 
dotykalnym elementem naszej teraźniejszości.

Konfrontując nas twarzą w twarz z ludzką słabością i nędzą, 
ciążącymi nad pielgrzymami do groty massabielskiej, Maryja 
apeluje o uczynienie modlitwy i pokuty, miłości względem 
Pana Jezusa i względem współbraci, osnową naszej codzienno-
ści. To w Lourdes, tłumaczy sens Niepokalanego Poczęcia, po-

1 Rozdział jest tłumaczeniem broszury The Meaning of Lourdes, Dayton, Ohio 1963.

Znaczenie  
Lourdes

kard. Cahal Brendan Daly



36

kazuje zasięg Współodkupienia, jakiego dokonuje. Boski przywilej 
Niepokalanego Poczęcia zachował ją od grzechu, a zatem równocze-
śnie dał jej siłę, by kochać Boga i ludzi w sposób doskonały.

Łaska Współodkupienia wezwała Maryję do współodpowie-
dzialności za pomoc niesioną nam, Jej dzieciom, abyśmy uzyskali Jej 
wolność i sięgnęli wyżyn Jej cnoty miłości. Troską Maryi w Lourdes 
jest zatem — przede wszystkim — świadectwo o rzeczywistości 
ukrytej za prawdami wiary.

Lourdes i objawienie Boże
Rozważając znaczenie Lourdes, należałoby zacząć od odrzucenia 

pewnych chybionych teorii. Wiemy, opierając się na zasadach zdrowej 
teologii, że treść objawienia Matki Bożej w Lourdes nie może być źró-
dłem nowych „prawd” o Maryi lub nowych „Bożych tajemnic zbawie-
nia”. Prywatne czy publiczne objawienie, choćby zatwierdzone przez 
Kościół, nie może przynosić żadnej nowej moralności czy nieznanych 
dotąd prawd wiary, ani zawierać niczego ponad to, co raz i na wieki 
zostało dane przez Jezusa Chrystusa. Benedykt XIV, jeszcze jako kar-
dynał Lambertini, w swym klasycznym dziele pt. O beatyfikacji i kano-
nizacji sług Bożych, pisze o objawieniach prywatnych:

„Aprobata Kościoła jest niczym więcej, jak tylko zgodą na 
publikację [danego wydarzenia] po dojrzałym rozeznaniu, dla 
pouczenia i pożytku wiernych. Oficjalny akt [katolickiej] wiary 
względem zatwierdzonych objawień nie jest ani obowiązkowy, 
ani nawet możliwy. Objawienia tego typu domagają się jedynie 
czysto ludzkiego kredytu zaufania, w pełnej zgodzie z cnotą 
roztropności, która przedstawia je [owe objawienia] jako moż-
liwe i budujące”.

Jean Guitton, mówiąc o objawieniach maryjnych i sanktuariach, 
stwierdził słusznie:

„Kult wiernych nie jest nakierowany na samo miejsce, lecz 
na tajemnicę, która — jak się wierzy — złączona jest z danym 
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ośrodkiem. (...) Może się zdarzyć, że wizjoner zostanie kanoni-
zowany — jednakże nie za same wizje, lecz za heroiczne cnoty 
okazywane w życiu. (...) Przypuśćmy najgorsze: pojawiają się 
na przykład fakty podające w poważną wątpliwość prawdzi-
wość wizji. (...) Nie ujmuje to niczego prawdom, które dana wi-
zja miała odzwierciedlać; Kościół posiada je już przecież jako 
depozyt wiary. Nie ujęłoby to niczego także łaskom otrzyma-
nym na miejscu objawień”.

Powyższe twierdzenia powtarzają jedynie tezę postawioną wcze-
śniej przez teologię wiary i objawień. Oczywistym jawi się teraz fakt, 
że tylko uwzględniając wymienione zastrzeżenia, możemy mówić 
o objawieniach w Lourdes jako o Bożym akcie cudownego potwier-
dzenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Dogmat ów został okre-
ślony cztery lata wcześniej przez papieża Piusa IX. 

Już w 1862 roku biskup Mascarou-Laurence, ordynariusz 
diecezji Tarbes, na terenie której położone było Lourdes, udzie-
lił oficjalnej kościelnej aprobaty objawieniom z groty massa-
bielskiej. W stosownym dokumencie stwierdzał wyraźnie, że 
Najświętsza Dziewica, pojawiając się w Lourdes i wzywając do 
wybudowania tam sanktuarium, wydawała się życzyć sobie, aby 
poprzez wzniesienie tejże świątyni — pamiątki objawień, doko-
nała się swoista konsekracja nieomylnego orzeczenia następcy 
św. Piotra, zgodnie z którym Niepokalane Poczęcie to dogmat 
Kościoła Katolickiego.

Sami papieże wyrażali się o Lourdes w sposób podobny. Święty 
Pius X w swojej encyklice wydanej w związku z pięćdziesięcioleciem 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu pisał:

„Zaledwie papież Pius IX ogłosił, jako depozyt katolickiej 
wiary, prawdę, że Maryja od momentu swego poczęcia wy-
łączona była z przekleństwa grzechu, a już rozpoczęły się 
w Lourdes zdumiewające objawienia Najświętszej Maryi 
Panny”.
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Papież Pius XII w encyklice ogłoszonej z okazji setnej roczni-
cy objawień w Lourdes przypominał swoje własne stwierdzenia 
z wcześniejszego dokumentu Fulgens corona, że:

„(...) sama Błogosławiona Dziewica Maryja życzyła sobie po-
twierdzić, poprzez cudowne świadectwo, definicję, którą ziem-
ski Wikariusz Jej Syna uroczyście ogłosił chwilę wcześniej”. 

W tym samym dokumencie papież zaznaczył jednak wyraźnie, że:
„(...) nieomylne słowo rzymskiego papieża, uprawnionego 

i prawdziwego tłumacza prawdy objawionej, nie potrzebowało 
cudownego niebiańskiego potwierdzenia, aby nakazać wier-
nym uznanie ogłoszonego dogmatu”.

Papież kontynuował:
„Z jakim uczuciem i z jaką wdzięcznością lud chrześcijań-

ski i jego pasterze przyjęli za pośrednictwem ust Bernadety 
odpowiedź przybyłą z nieba: «Jestem Niepokalane Poczęcie»”.

Powyższe słowa Piusa XII wydają się najbardziej precyzyjnym 
określeniem Lourdes. Z jednej strony objawienia te nie mogą po-
twierdzić dogmatu Niepokalanego Poczęcia, ponieważ rzeczywi-
stości dogmatu przypisujemy o wiele większą powagę niż wizjom. 
Dogmat opiera się na Bożym autorytecie. O prawdziwości wizji 
przekonuje nas jedynie ludzkie rozeznanie. Pomimo to, w pewnym 
bardzo konkretnym znaczeniu, owo rozróżnienie jest czysto teore-
tyczne. Lourdes nie wnosi nic do obiektywnej pewności dogmatu 
Niepokalanego Poczęcia, jednakże nadaje pewność naszemu osobi-
stemu rozumieniu tejże prawdy.

Można tu chyba użyć sformułowania kard. Newmana i stwier-
dzić, że Lourdes pomaga zmienić nasze nastawienie względem dog-
matu: ze zwykłego przytaknięcia staje się szczerym i zaangażowa-
nym uznaniem. Misją Dziewicy w Lourdes było nie tyle objawienie 
nowych prawd, co umożliwienie nam głębszego pojęcia prawd obja-
wionych raz na zawsze przez Jej Syna. Prawd, które Maryja jeszcze 
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za swego ziemskiego żywota zachowywała i rozważała w swoim 
sercu (por. Łk 2, 19). 

„Jestem Niepokalane Poczęcie”
Naturalnym wydaje się dążenie do określenia elementu spajają-

cego słowa i wydarzenia związane z objawieniem w Lourdes. Rdzeń 
swojego przesłania, jego zasadę sformułowała sama Najświętsza 
Maryja Panna, kiedy 25 marca 1858 roku wypowiedziała słowa, któ-
rych od dawna i z utęsknieniem Jej czciciele wyczekiwali — wypo-
wiedziała swoje imię. Jestem Niepokalane Poczęcie 

Zdanie to jest najdobitniejszym gwarantem dogmatycznej po-
prawności i nadprzyrodzonego pochodzenia objawień z groty mas-
sabielskiej. Bernadeta nie miała pojęcia, co znaczą słowa Maryi. Jej 
kuzynka, Joanna Vedeve, która usłyszała o wydarzeniu bezpośred-
nio z ust Bernadety, musiała sobie owe słowa nieustannie powtarzać 
na głos w drodze do miejscowego proboszcza. Czyniła tak z lęku, że 
je zapomni. Gdy ks. Peyramale zapytał, co znaczą, Jeanne przyznała, 
że nie wie.
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To szczególne objawienie stanowiło zawsze centrum opowieści 
Bernadety o wydarzeniach z groty. Dziewczyna zwykła też naśla-
dować gesty Maryi, kiedy ta oznajmiała swoje imię: Pani miała złą-
czone dłonie, z prawej ręki zwisał różaniec. Na trzykrotną prośbę 
Bernadety uśmiechnęła się, pochyliła i rozpostarła ramiona tak jak to 
jest przedstawione na Cudownym Medaliku, a wtedy różaniec zsu-
nął się Jej na nadgarstek. Następnie znów złączyła dłonie na wyso-
kości serca i, wznosząc oczy ku Niebu, z nieopisaną pokorą, delikat-
nym głosem wypowiedziała słowa: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Opowieść Bernadety, jej naśladowanie Dziewicy, zrobiły wielkie 
wrażenie na słuchaczach. Józef Fabisch, rzeźbiarz, który wykonał fi-
gurę z La Salette, a teraz został wybrany do wyrzeźbienia postaci 
Matki Bożej z Lourdes, udał się w 1863 roku do Bernadety, aby całą 
historię objawień usłyszeć z ust samej widzącej. Poprosił ją o opisa-
nie słynnej sceny. Wspominał później: 

„Prostolinijna dziewczyna wstała, złączyła swoje dłonie, 
wzniosła oczy ku niebu... Nigdy Fra Angelico czy Perugino, czy 
nawet sam Raphael nie stworzyli niczego tak wdzięcznego, 
a równocześnie dorównującego głębi, która objawiła się w tej 
dziewczynce... Nie zapomnę, jak długo żyć będę, tej ekspresji 
piękna”.

Nie ma wątpliwości — szesnaste objawienie i słowa, które wte-
dy padły, stanowią serce Lourdes i klucz do zrozumienia tego cudu. 
Sama Bernadeta, która głęboko żałowała, że ludzie ślizgają się zaled-
wie po powierzchni wydarzeń, zauważyła kiedyś: „Chciałabym, aby 
ludzie większy nacisk kładli na objawienie, w którym Najświętsza 
Dziewica wyjawiła swoją tożsamość”. Wszystkie wątki historii 
Lourdes odnoszą się do dogmatu o Niepokalanym Poczęciu i wyja-
śniają się w nim.

Dziwna i na pewno nieprzypadkowa jest forma gramatyczna 
słów Maryi. Ich znaczenie nieraz było kwestionowane: jak Dziewica 
Maryja może być swoim Niepokalanym Poczęciem?
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Jednakże konstrukcja taka znajduje swoje odnośniki w dwóch 
miejscach Nowego Testamentu: po pierwsze, kiedy św. Paweł mówi o 
Panu Jezusie: „Tego, który nie znał grzechu, (Bóg) za nas uczynił grze-
chem, abyśmy my stali się w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21). 
Po drugie, same słowa Maryi: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38), 
których znaczenie można sparafrazować jako: „jestem służebnicą 
Pana; jestem niczym innym, jak tylko tą, która spełnia Jego wolę”.

Święty Paweł pisze, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem, abyśmy 
z kolei my stali się sprawiedliwością Boga w Chrystusie. Jednakże 
tylko w Maryi Boski plan zbawienia jest już całkowicie i ostatecz-
nie zrealizowany. Przez swego Syna, Chrystusa, jest już Ona Bożą 
sprawiedliwością. Maryja jest już dopełnioną sprawiedliwością Boga. 
Jest Niepokalanym Poczęciem, w którym to — przez Chrystusa — 
grzech jest całkowicie pokonany. Chrystus uczyniony został grze-
chem, aby Maryja pozostała bezgrzeszna. Chrystus uczyniony został 
grzechem dla nas; Maryja uczyniona jest jakby „anty-grzechem” po 
to, by stać się wzorem bezgrzeszności, do którego my, biedni grzesz-
nicy, musimy boleśnie i czyniąc pokutę dążyć w Chrystusie.

Co więcej, bezgrzeszność Maryi nie jest stanem, w którym Ona 
tylko trwa w bierny sposób. Owa bezgrzeszność polega także na 
całkowitym poddaniu swej woli Najwyższemu; tym poddaniem 
Maryja żyje i ono Ją stanowi. Podobnie Jej Niepokalane Poczęcie: 
Ona jest Bożą — działającą przecież — sprawiedliwością; jest 
Tą, która doskonale wypełnia sprawiedliwość świętej woli Boga. 
„Jestem Niepokalane Poczęcie”— oto swoiste powtórzenie, w świę-
to Zwiastowania 1858, słów wyrzeczonych dziewiętnaście wieków 
wcześniej w dniu Zwiastowania: „Oto ja, służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38).

Lourdes i pokuta
Nie ma wątpliwości, że pokuta i modlitwa za grzeszników sta-

nowiły istotną część przesłania Maryi dla Bernadety, a przez wi-
zjonerkę także i dla naszych czasów. W niedzielę, 21 lutego (a była 



42

to pierwsza niedziela Wielkiego Postu), podczas szóstego objawie-
nia, według słów Bernadety, Matka Boża wyglądała na smutną. 
Wpatrywała się gdzieś ponad Bernadetą i powiedziała: „Módl się do 
Boga za grzeszników”.

W środę, 24 lutego Bernadeta wydawała się przytłoczona jakimś 
wielkim frasunkiem. Doznając wizji, w uniesieniu podniosła się 
z kolan i ze złożonymi rękoma zwróciła się do obserwujących ludzi: 

„Pokuty, pokuty, pokuty!”.
W czwartek, 25 lutego, Bernadeta pokazała poruszonemu, a na-

wet zgorszonemu tłumowi, co owa pokuta miałaby znaczyć w rze-
czywistości. Tego właśnie dnia Pani rozkazała jej pić wodę ze źró-
dła — źródła, którego jeszcze nie było. Bernadeta rozgrzebała muł 
i żwir rękami i, przełamując naturalną niechęć, napiła się błotnistej 
wody. Nie od razu, bo zanim przełamała wstręt, wolę Pani próbowa-
ła wypełnić trzykrotnie. Opowiadając później jakiemuś faryzejskie-
mu krytykowi, wyjaśniała: „Przecież [ta woda] była bardzo brudna”.

Następnie kazano jej jeść trawę. Próbowano doszukać się w tym 
działaniu jakiegoś symbolicznego sensu — jednak najprawdopo-
dobniej było ono pozbawione takiego znaczenia, miało ono służyć 
jedynie upokorzeniu Bernadety. Całość wydarzeń zawierała w sobie 
rys pokutny. Zaprawdę, było dla Bernadety pokutą, gdy tłum ujrzał 
ją z twarzą umorusaną błotem, przeżuwającą źdźbła trawy. Wielu 
stwierdziło wtedy, że dziewczyna jest szalona — i odeszło do do-
mów rozczarowanych, odczuwając przy tym gniew lub smutek.

Bardzo ważnym elementem przesłania z Lourdes jest ogromne 
ubóstwo, z jakiego Maryja wezwała Bernadetę do kontemplacji Jej 
niebiańskiego piękna. Ksiądz Laurentin próbuje nawet zredukować 
przesłanie z groty massabielskiej do trzech motywów: ubóstwa, mo-
dlitwy i przemiany serca.

Ksiądz Laurentin pokazuje, w jaki sposób materialna nędza 
Bernadety predestynowała ją do bycia wybraną przez Maryję. Także 
Magnificat Bożej Rodzicielki jest pieśnią pokornej i ubogiej służebnicy. 
Tej, której miejsce jest między małymi, głodnymi i słabymi tej ziemi. 
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Ubóstwo oraz ignorancja Bernadety, a także fakt, że wszyscy pierwsi 
„pątnicy” do groty wywodzili się z niższych klas społecznych — są 
dla wielu jakby kamieniem obrazy utrudniającym przyjęcie i akcep-
tację objawień. Lourdes to odwrócenie wartości tego świata, Lourdes 
to upokorzenie mądrości tego świata.

Jednak to nie fizyczne ubóstwo Bernadety było głównym mo-
tywem, który przyciągnął do niej miłosną uwagę Najświętszej 
Maryi Panny. To raczej ubóstwo ducha i pokora serca dziewczynki. 
Bernadeta zaakceptowała werdykt otoczenia: „Nie ma z ciebie żad-
nego pożytku”. Mówiła, że Pani używała jej niby miotły do zamia-
tania — po użyciu znowu wróciła na swoje miejsce za drzwiami. 
Ukrycie, milczenie, pokora — oto główne cechy późniejszej świętej. 
Były jej sposobem na naśladowanie Maryi i równocześnie praktycz-
nym zastosowaniem lekcji udzielanych w grocie.

Z biegiem lat coraz wyraźniej widać, że najlepszym komenta-
rzem do treści objawień w Lourdes jest późniejsze życie Bernadety. 
Dominowały w nim pokuta i zadośćuczynienie w imieniu grzesz-
ników. Ojciec Febvre, kapelan konwentu św. Gildardy w Nevers, 
wyraził swoją całkowitą pewność, że s. Maria Bernarda Soubirous 
otrzymała „regułę” życia w domu generalnym bezpośrednio z ust 
Niepokalanej w Lourdes. Życie to miało stać się czynieniem pokuty, 
heroicznego umartwienia, cierpienia za grzeszników.

W swoim osobistym carnet intime (duchowym dzienniku), w któ-
rym Bernadeta zapisywała własne myśli, a także fragmenty duchowych 
lektur i treści usłyszane na rekolekcjach, znajduje się też taka modlitwa:

„Maryjo, Matko Bolesna, u stóp Krzyża uzyskałaś tytuł 
naszej Matki. Jestem dzieckiem Twoich smutków, dzieckiem 
Kalwarii. Maryjo, moja czuła Matko, oto tutaj Twoje dziecko już 
u kresu sił. Miej litość nade mną. Spraw, abym pewnego dnia 
znalazła się z Tobą w Niebie... Pozwól stanąć mi z Tobą u stóp 
Krzyża, jeżeli taka jest wola Twojego Boskiego Syna. Oby moja 
dusza, złączona z Twoją, zaczęła już tu, na ziemi, chwalić Zbawcę 
poprzez wiekuisty hołd doskonałego oddania”.
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Oto ostatnie słowa Lourdes. Dla nas, tak samo jak dla Bernadety, 
Lourdes oznacza: Tak — Fiat, wypowiedziane wobec Maryi 
i z Maryją, która sama jest Tak oraz Amen dla zbawczej woli Boga.

Niepokalane Poczęcie i grzesznicy
Chcąc zrozumieć troskę Matki Bożej o grzeszników, musimy — 

nieuchronnie — odnieść się do teologii. Koncepcja Niepokalanego 
Poczęcia, a także rola Maryi jako Współpracownicy naszego 
Zbawcy — ujęte w ramach zdrowych zasad teologii — pomogą nam 
pojąć kwestię: Lourdes a grzesznicy. To w Lourdes widzimy rzeczy-
wiście działającą Matkę grzeszników, Pośredniczkę Odkupienia.

Niepokalane Poczęcie Maryi jest nie tylko jednostkowym przy-
wilejem, ale także odpowiedzią całej ludzkości (w osobie Maryi) 
na Bożą ofertę łaski. Dla nas, istot upadłych, dokonuje się to po-
przez nieustanny wysiłek i walkę, poprzez ból i samowyrzeczenie. 
Przeciwko nam stajemy my sami — nasz zadufany rozum, egoistycz-
ne serce i nieposłuszna wola. W jaki sposób Niepokalana może na-
tchnąć lub pocieszyć nas, grzeszników — Ona, która nie zna grzechu, 
nie zna tego śmiertelnego znużenia ciągnącego nas ku występkom 
upadłego ciała? Jednakże Niepokalane Poczęcie Maryi nie wyłącza 



45

Jej z ludzkich ścieżek prowadzących do zjednoczenia z Bożą wolą, 
w której jedynie jest zbawienie i świętość. Choć bezgrzeszna, Maryja 
zgodziła się na ból i smutek, które są skutkami grzechu. Zgodziła się 
nie dla swego pożytku — lecz dla nas, grzesznych. Jedność z wy-
nagradzającym cierpieniem Syna zaczęła się już w chwili, gdy Pan 
Jezus przebywał w łonie Maryi. Wypowiadając: „Niech mi się stanie 
według twego słowa” (Łk 1, 38), Maryja pozostawała w całkowitym 
złączeniu umysłu, serca i woli ze swoim Synem, który w tejże sa-
mej chwili zstąpienia na ten świat rzekł: „Oto idę, abym pełnił, Boże, 
wolę Twoją” (Hbr 10, 7).

Dla Pana Jezusa owa wola oznaczała ofiarę na Krzyżu z własne-
go Ciała — za nas, grzesznych. Dla Maryi oznaczała stanięcie pod 
Krzyżem Jezusa i złączenie duszy, serca i woli z Jego samo-ofia-
rą. I tak jak jesteśmy dziećmi Boga, braćmi Chrystusa przez Krew 
Chrystusa — tak jesteśmy dziećmi Maryi poprzez Jej łzy.

Pani, która z litością i smutkiem spoglądała ponad Bernadetą 
w stronę grzeszników tego świata, jest tą samą Panią, która na 
Kalwarii spojrzała na nas wszystkich, gdy Chrystus zwrócił się do 
Niej: „Niewiasto, oto Twój Syn” (J 19, 26). Od tamtej chwili Maryja 
podjęła odpowiedzialność za grzeszników, ponieważ tak jak każ-
da matka czuje się przejęta, niespokojna i odpowiedzialna za swoje 
dzieci. To ta Matka grzeszących powiedziała Bernadecie: „Będziesz 
ze mną modliła się za grzeszników, będziesz ze mną opłakiwała 
i cierpiała za ich grzechy”.

Maryja nie tylko cierpi za nasze nieprawości, pokazuje nam też 
swoim życiem drogę prowadzącą do zbawienia. Dla nas, upadłych, 
droga do zbawienia jest zawsze drogą pokuty. Jednakże wydaje się, 
że w świętym i bezgrzesznym życiu Maryi nie ma miejsca na poku-
tę w potocznym znaczeniu tego słowa. To, co z istoty pokuty reali-
zuje się w Maryi w sposób prawdziwy i o wiele bardziej doskonały 
niż w nas samych, nazwać można metanoją  Metanoja to dobrowolne 
i rozmyślne odwrócenie umysłu od stworzeń i całkowite zjednocze-
nie z wolą Bożą.
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Doskonała pokuta realizuje się dzięki wierze — wierze w Boże 
Słowo — i w życiu kształtowanym przez taką wiarę. Wbrew wszyst-
kiemu, co stworzenie może głosić o zwątpieniu czy ciemności.

Doskonała pokuta realizuje się w nadziei, która ufa Bożym obiet-
nicom pomimo wszelkich fałszywych pozorów i ludzkiej słabości.

Doskonała pokuta realizuje się w miłości, która gorliwie i z ca-
łym rozmysłem wybiera Boga i to, co jest Bożą wolą, zamykając oczy 
na wszelki powab stworzenia.

To przez wiarę, nadzieję i miłość — cnoty spełnione i wypełnio-
ne — pokuta staje się doskonałą. W Najświętszej Maryi Pannie nie 
ma żadnych murów odgradzających Ją od Boga.  

Jak powiada o. Bouyer:
„Niepokalane Poczęcie to łaska braku jakiejkolwiek prze-

szkody wobec napływu łaski”.

Maryja jako pielgrzym
Wiara, nadzieja i miłość naśladujące cnoty Maryi są zarówno 

szlachetnym owocem pielgrzymek do Lourdes, jak i celem każdego 
życia. Czyż pielgrzymka nie jest symbolem naszego życia na Ziemi? 

„Nie mamy tutaj miasta trwałego”; jesteśmy w drodze ku obiecanej 
ojczyźnie (Hbr 13, 14). Musimy sami przyznać, że jesteśmy „gośćmi 
i przychodniami na ziemi” (Hbr 11, 13). „Czas jest krótki; to nam 
pozostaje; aby (...) i ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo 
przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 29–31).

Pochwała, jaką wypowiedział św. Paweł wobec bohaterów z hi-
storii Izraela, powinna odnosić się przede wszystkim do Maryi, 
przez którą starożytna tęsknota Izraela znalazła swe spełnienie. 
Ona (bardziej niż Abraham) wyszła, nie wiedząc, dokąd zdąża. 
Nieskończenie więcej od Sary udzielono Jej sił, by poczęła… ponie-
waż uwierzyła, że wierny jest Ten, który obiecał (por. Hbr 11, 8.11).

Dzięki Maryi, pielgrzymowi wiary, nadziei i miłości, możemy 
przybywać do Lourdes z nadzieją, która jest niezawodna. Możemy 
wznieść opadłe ręce, wzmocnić osłabłe kolana, ponieważ przybywa-
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my do góry Syjon i miasta żyjącego Boga… i do Jezusa, pośrednika 
Nowego Przymierza, i do pokropienia Krwią, która przemawia gło-
śniej niż krew Abla (por. Hbr 12, 12.22.24).

Lourdes i chorzy
Nie da się pomyśleć o Lourdes bez przywołania stałej i licznej 

obecności w tym miejscu chorych. O Lourdes nie można dyskuto-
wać, nie uwzględniając mnóstwa cudów i uzdrowień, które wciąż 
tam się dokonują. W Lourdes spojrzenie na chorobę uzyskuje wła-
ściwy kontekst — znaczenie nadprzyrodzone. W Lourdes cuda wy-
brzmiewają we właściwy sposób — jako znaki uzdrawiającej potęgi 
Bożej łaski. Nie bez racji wypowiedział kiedyś Pascal owe gorzkie 
słowa: „Cuda nie są zsyłane, by nawrócić, lecz by potępić”. Lourdes 
zostawia nam jako przesłanie na drogę powrotną do naszych do-
mów także inne słowa, ostrzeżenie samego Chrystusa wobec miast, 
w których dokonała się większość Jego cudów, a które mimo to nie 
czyniły pokuty (por. Mt 11, 20). Cuda związane z objawieniami 
w grocie świadczyć mają o Synu Człowieczym, dzięki uzdrowie-
niom poznać powinniśmy moc Chrystusa — władzę, której uży-
wać może dla oczyszczania ciał z choroby, ale i dla oczyszczania 
dusz z grzechu (por. Mt 9, 6).

Nie ma wątpliwości, że źródło massabielskie jest symbolem ob-
mycia duszy i ciała z grzechu i skutków grzechowych. Woda ta sym-
bolizuje również sakrament chrztu. Jest to też znak Ducha unoszące-
go się nad powierzchnią wód u początków stworzenia; Ducha, który 
ma moc odbudowania naszego życia; Ducha, który osłonił Dziewicę 
w momencie pokornego przyjęcia przez Nią macierzyństwa; i Syna, 
który miał odnowić całe stworzenie.

Choroby ciała są śladem grzechu pierworodnego, są też symbo-
lem grzechu trapiącego dusze. Chorzy z Lourdes, ich szlachetne du-
sze z uśmiechem przebłyskujące poprzez zrujnowane ciała, przypo-
minają nam, żeśmy tu, na tej ziemi jedynie pielgrzymami — dzięki 
wielkiemu Bożemu miłosierdziu i litości Maryi. Proporcjonalnie do 
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stopnia, w jakim ignorujemy przesłanie Lourdes, oddalamy spośród 
synów ludzkich litość — i znowu zacznie się dziać tak jak wówczas, 
gdy na świecie nie była jeszcze znana Ewangelia Chrystusowa: lu-
dzie staną się nieczuli, niewierni i bezlitośni (por. Rz 1, 31).

Papież Pius XII dobitnie podkreślał, że wielkim owocem ob-
chodów stulecia objawień w Lourdes powinno być wyrzeczenie się 
przyjemności i materializmu przez nasz lud.

Lourdes i Najświętszy Sakrament
Maryja zawsze ukazuje nam Jezusa, błogosławiony Owoc Jej łona. 

Katolickie nabożeństwo względem Maryi zawsze odnajduje Dziecię 
z Jego Matką. Lourdes jest tego wyraźnym świadectwem. Sercem ca-
łej pobożności w Lourdes jest Przenajświętsza Ofiara Mszy św. wraz 
z Komunią św.: Msza św. i Komunia św., procesje z Najświętszym 
Sakramentem, błogosławieństwo chorych, nieustanna Obecność na 
ołtarzach. 

Święty papież Pius X napisał w 1911 roku:
„Wyjątkowa chwała sanktuarium w Lourdes bierze się 

z faktu, że pielgrzymi ze wszystkich stron świata są tu przy-
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ciągani przez Maryję ku adoracji Jezusa Chrystusa w owym 
Najświętszym Sakramencie. Dlatego też sanktuarium to wyda-
je się przewyższać wszystkie inne sanktuaria świata katolic-
kiego — zarówno jako centrum nabożeństwa maryjnego, jak 
i tron tajemnicy eucharystycznej”.

Nie ma drugiego miejsca w świecie, w którym relacja Maryi 
i Najświętszego Sakramentu byłaby tak wyraźna. Kiedy jakiś ksiądz 
odprawia w Lourdes Mszę św. — zwłaszcza, gdy uzyskał przywilej 
odprawienia jej w grocie — wtedy wie on, że Maryja tam jest i tak jak 
na Kalwarii, ofiarowuje własnego Syna. W Lourdes czujemy, że Pan 
Jezus znów mówi do Matki: „Niewiasto, ci chorzy, ślepi, głusi, spara-
liżowani, zżerani rakiem, grzesznicy — oto twoje dzieci”. A Maryja 
powtórnie zwraca się do Syna: „Synu, nie mają zdrowia i siły, nie 
mają odwagi, ufności, nadziei”. Mówi także do nas: „Cokolwiek wam 
powie, czyńcie” (J 2, 5).

W Lourdes — jak zawsze — Maryja jest Służebnicą Pańską. Ten 
Jej wybrany tytuł łączy Ją z cierpiącym Sługą, naszym Zbawcą. Więź 
z Najświętszym Sakramentem w Lourdes jest kontynuacją tej służby. 
To swego Syna, Ofiarę zadośćuczynienia, ukazuje Maryja chorym, cier-
piącym i grzesznikom. Chyba najważniejszą cechą charakterystyczną 
Lourdes jest zgromadzenie chorych wokół Żertwy Ofiarnej. Nasz Pan 
jest obecny, przechadza się pomiędzy chorymi i zbolałymi nie jako ten, 
który ich tylko pociesza, lecz jako współuczestnik ich cierpień. Odarty 
z piękności Mąż Cierpienia, zaznajomiony z boleścią, którego Oblicze 
jak oblicze trędowatego, którego Ciało dotknięte słabością (por. Iz 53). 
Chrystus przyjął postać uniżoną i cierpiącą po to, byśmy we wszystkich 
swoich słabościach mogli się upodobnić do Niego na wieki.

Simone Weil powiedziała kiedyś, że chrześcijaństwo nie wyja-
śnia faktu cierpienia — ono go używa. Najświętsza Panna z Lourdes 
wskazuje na swego Syna znajdującego się między nami jako na tego, 
który służył i cierpiał po to, byśmy nasze cierpienia łączyli z Nim 
albo ofiarowali dla Niego. Lacordaire mówi, że chcąc uzyskać coś 



50

dla drugiego, trzeba stać się względem tej osoby niejako samym 
Chrystusem. Chorzy i ci, którzy im w Lourdes służą, są takimi wła-
śnie Chrystusami wobec innych, nie znających Pana Jezusa, nie do-
strzegających w nowoczesnym świecie obecności Boga, a przez to 
pozbawionych nadziei.

W Lourdes odczuwa się także związek Maryi z Komunią świętą. 
Zadaniem Maryi jest dawać nam Jezusa. Pseudo-Epifaniusz wysła-
wiał Matkę Bożą za dar Chrystusa, dar Rajskiego Chleba na odpusz-
czenie grzechów. W Lourdes staje się to faktem: Maryja przez ręce 
kapłana daje nam Chrystusa w ten sam sposób, jak niegdyś odda-
wała swego Syna w ramiona starca Symeona. I jak Symeon może-
my rzec: Nunc dimittis (Kantyk Symeona). Święty Augustyn pisał, że 
Eucharystia jest Chlebem szukającym głodu. W Lourdes Maryja daje 
nam ów głód; Ona, która łaknęła narodzin Mesjasza, która śpiewała 
na Jego przyjście: „Łaknących napełnił dobrami” (Łk 1, 53).

Lourdes i modlitwa
Jak poprzez modlitwę oddać Bogu prawdziwie cześć i chwałę, jest 

jedną z rzeczy, jakich uczy nas Najświętsza Maryja Panna w Lourdes. 
Podczas pierwszego objawienia Bernadeta starała się, rozpoczynając 
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różaniec, wykonać znak krzyża. Nie była w stanie, udało się to do-
piero, gdy Maryja zaczęła pierwsza i sama się przeżegnała.

Bernadeta wiernie naśladowała Maryję — powaga i nabożeństwo, 
z jakimi Pani z groty massabielskiej czyniła znak krzyża, stały się 
symbolicznym wyrazem późniejszego życia widzącej z Lourdes. Przy 
każdym objawieniu dziewczynka widziała, jak Maryja przesuwa pa-
ciorki różańca, towarzysząc w milczeniu modlitwie Bernadety. Jej usta 
wypowiadały tylko słowa Gloria Patri… Wówczas Pani z szacunkiem 
schylała głowę i modliły się razem. Dziewczynka naśladowała póź-
niej ten gest, a świadkowie zawsze byli pod wrażeniem wyjątkowego 
wdzięku, jakim w tych chwilach promieniowało to ubożę.

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes prosiła o modlitwę różań-
cową — swoje życzenie wyrażała zarówno słowem, jak i przykładem. 
Jaką gorliwością napełnić nas może wyobrażenie Pani przesuwają-
cej paciorki różańca i skłaniającej z nami pokornie głowę na każde 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. Amen!

W Lourdes Maryja przypomina nam, że modli się zarówno 
z nami, lecz także za nas; modli się w naszym imieniu. Słowa: „Módl 
się za nami grzesznymi” bywają rozumiane jako: „Módl się, będąc 
ustami tych, którzy nie wiedzą, jak się modlić”. Modlitwą najbar-
dziej charakterystyczną dla Matki Bożej jest Magnificat — hymn 
chwały, uwielbienia i wynagrodzenia czynionego nieustannie Bogu. 
W Lourdes w owym wstrząsającym geście, z jakim objawiła swoje 
imię, Maryja mówi: „Oto patrz, jaką mnie uczynił Ten, który jest 
Mocny. I dla ciebie mocen On uczynić wielkie rzeczy, wspominając 
na swe wielkie miłosierdzie” (por. Łk 1, 46–55). Magnificat Maryi nie 
był tylko dla Niej samej, wypowiedziany był w imieniu całego Ludu 
Bożego — w naszym imieniu. Z nami, za nas, w nas, uwielbia Ona 
Pana i raduje się w Bogu, Zbawcy. Pisał św. Ambroży:

„Niech w każdym z nas będzie dusza Maryi, by uwielbiać 
mogła Pana; niech w każdym z nas będzie duch Maryi, by ra-
dować się mógł w Bogu”.
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Większość chorych przybywających do Lourdes powraca póź-
niej do domów bez zmiany w stanie ich zdrowia. Lecz jedynie bar-
dzo niewielu powraca bez odmiany w ich doświadczaniu choroby. 
Jeśli byli wytrwali w modlitwie z Maryją, zostali umocnieni przez 
ich Matkę do wypowiedzenia Jej TAK i AMEN wobec woli Bożej. 
Niepokalana powiedziała im, jak wcześniej Bernadecie: „Nie obie-
cuję uczynić cię szczęśliwą na tym świecie — lecz na tamtym”. 
Maryja pomaga chorym spojrzeć na rzeczywistość, na życie i na 
śmierć Jej oczyma — spojrzeniem Panny Wiernej spoglądającej nie na 
rzeczy widzialne, lecz na niewidzialne; jako że to, co widzialne, pod-
lega czasowi; to zaś, co niewidzialne, jest wieczne (por. 2 Kor 4, 18).

Maryja i dziecięctwo duchowe
W opisach Bernadety Pani jest młodą panienką nie większą niż 

sama Bernadeta. Wizjonerka w chwili objawień liczyła sobie czterna-
ście lat i była mała jak na swój wiek. Jak wytłumaczyć ów dziecięcy 
wygląd Maryi?

Bernanos ukuł niegdyś nieszczęsną frazę: Dziewica młodsza niż 
grzech. Komentatorzy fenomenu z Lourdes powtarzają to zdanie do dzi-
siaj. Niektórzy odwołują się ponadto do przeciwstawienia niewinności 
i doświadczenia, uczynionego przez Blake’a, twierdząc, że w Lourdes 
Niepokalana Dziewica jest tą niedoświadczoną młódką nie znającą ani 
życia, ani grzechu. Cała ta idea to straszne nieporozumienie, jak gdyby 
nabywanie doświadczenia z konieczności oznaczało odpadnięcie od ła-
ski; jak gdyby niewinność była synonimem infantylizmu.

Prawdziwe wyjaśnienie faktu, że Najświętsza Maryja Panna zde-
cydowała się przybrać postać (prawie że) dziecka, może być odnale-
zione w pismach maryjnych św. Teresy z Lisieux. Maryja objawia się 
jako dziecko, ponieważ stała się niejako personifikacją duchowego 
dziecięctwa: Oto ja służebnica  Służebnica, a dosłownie: Oto ja dziew-
czyna-niewolnica. Takie właśnie dziecięctwo św. Teresa uczyniła swo-
ją własną duchową drogą. Nie ma chyba lepszego komentarza do 
Lourdes od poniższych słów św. Teresy o Matce Bożej:
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„Co mi pomaga, gdy myślę o Świętej Rodzinie, to rozmyśla-
nie o ich życiu jako o całkiem zwyczajnym. [...] Wszystko u nich 
było takie jak u nas. [...] Aby kazanie na temat Najświętszej 
Maryi Panny przynosiło owoc, musi ono ukazywać Jej praw-
dziwe, a nie wymyślone życie. [...] Kaznodzieje powinni mó-
wić, że Ona żyła wiarą tak jak my. Powinni wykazywać to na 
podstawie Ewangelii, gdzie słyszymy, że: „nie rozumieli, co im 
powiedział”; że: „Jego ojciec i Matka dziwili się rzeczom, które 
mówiono o Nim”. Zdumienie oznacza pewien szok, niepraw-
daż? [...] Kiedy, słuchając kazania o Najświętszej Maryi Pannie, 
zmuszeni jesteśmy wykrzykiwać wciąż: Och! Ach, wtedy czu-
jemy się troszkę zniechęceni; nie prowadzi to ani do gorętszej 
miłości, ani do naśladownictwa. Wyjątkowym przywilejem 
Niepokalanej jest bezgrzeszność, wyłączenie spod grzechu 
pierworodnego — oraz fakt bycia Matką Boga. Lecz nawet 
i w tej kwestii Pan Jezus powiedział do nas: «Ten, kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w Niebie, ten jest Moim bratem, 
siostrą i matką»”.

 
W wierszu Dlaczego kocham Ciebie, Maryjo, św. Teresa nazywa 

Niepokalaną „wzorem duszy szukającej Jezusa pośród nocy wiary”. 
Maryja jest przykładem wiary dla tych, którzy podążają drogą co-
dzienności. Cierpiałam dla Ciebie, kończy św. Teresa, „a teraz pragnę 
już tylko usiąść na Twoich kolanach, wyśpiewywać moją miłość do 
Ciebie i opowiadać wszystkim wiekom, że jestem Twoim dzieckiem”.

Powyższe słowa św. Teresy dobrze opisują rodzaj łaski udziela-
nej w Lourdes; opisują uczucie pielgrzyma klęczącego przed grotą. 
Także słynny Claudel maluje uczucia pątnika stojącego w południe 
przed świątynią w Lourdes:

„Matko Jezusa Chrystusa, nie przyszedłem po nic wię-
cej, jak tylko spojrzeć na Ciebie. Tylko spojrzeć i zapłakać ze 
szczęścia, bo jesteś tutaj, a ja jestem Twoim synem. Tylko być 
z Tobą, Maryjo. Tu, gdzie Ty jesteś. Nic nie mówić, wpatry-



wać się tylko w Twoje oblicze, pozwolić sercu mówić bez słów 
o tym, co czuje i czego nie umie wypowiedzieć. [...] Dlatego 
że jesteś piękna. Dlatego że jesteś Niepokalaną; kobietą na-
reszcie przywróconą łasce, dziełem Bożym, jakim było u stóp 
pierwszego świtu i jakim będzie po dniu ostatnim; wytrwa-
ła w chwale. Ponieważ jesteś Niepokalaną bez skazy, Matką 
Jezusa Chrystusa, a On w Twych ramionach: Prawdą, jedyną 
Nadzieją, jedynym Owocem. [...] Ponieważ jestem — na które-
goś spojrzała z miłością. [...] Ponieważ jesteśmy tu, i jest teraz. 
Ponieważ jesteś tu zawsze; dlatego żeś Maryją; dlatego że po 
prostu trwasz, Matko Boga — dziękuję Tobie”.
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Wiedza o wszystkich ważniejszych wydarzeniach z życia 
św. Bernadety jest powszechnie dostępna. Jej historia wzbudza zain-
teresowanie nawet u niekatolików. Jest chyba częścią zdrowej ludzkiej 
natury cieszyć się z wyniesienia maluczkich, zwłaszcza kiedy jest to 
dziecko. A choć zaniedbane i niewykształcone, wybrane zostaje w ła-
sce jako narzędzie nieśmiertelnego Dobra. 

   
Dzieciństwo

Bernadeta Soubirous urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, 
we Francji. Była pierwszym dzieckiem Franciszka i Ludwiki 
Soubirous. Jej ojciec był młynarzem; młyn należał do rodziny żony. 
Jako człowiek dobry i łagodny, bez zdolności do prowadzenia intere-
sów, z czasem wpędzony został w długi i utracił młyn. Zaczął wte-
dy pracować jako parobek, zatrudniając się za dniówkę przy najróż-
niejszych obowiązkach. Zaczął też pić, topiąc swoje smutki w złudnej 
pociesze oferowanej przez alkohol. Co oczywiste, cierpiały na tym 
żona i dzieci. Ludwika, która wywodziła się z nieco zamożniejszej ro-
dziny, walczyła z niedostatkiem przez bardzo ciężką pracę. Mimo to 

Biografia  
św. Bernadety
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zachowała wrażliwość serca, była 
dobrą sąsiadką i wzorową kato-
liczką. Urodziła wiele dzieci, choć 
tylko piątka przeżyła okres nie-
mowlęcy. Po Bernadecie przyszła 
na świat Antonina. Dziewczynki 
miały też trzech braci. By ubrać 
i wyżywić rodzinę, matka często 
najmowała się na dniówki u bo-
gatszych obywateli, piorąc, sprzą-
tając, pełniąc najcięższe obowiązki. 
Raz — co zapisano — pomagała 
nawet w żniwach. Jedna z wieśnia-
czek doradzała, by 12-letnia wtedy 
Bernadeta opiekowała się młod-
szym rodzeństwem. Dziewczynka, 
nad wiek pracowita, wzięła też na 

siebie jego moralną i religijną edukację.
Bernadeta nigdy nie była specjalnie silna. Od szóstego roku życia 

wykazywała objawy infekcji dróg oddechowych, co później przeszło 
w stan chroniczny. Nie jest pewne, czy cierpiała już wówczas na ast-
mę i gruźlicę. Jej matka starała się leczyć schorzenia i wzmocnić cór-
kę, szukając dla niej odpowiedniego pokarmu. Mając trzynaście lat, 
Bernadeta została wysłana do pobliskiej górskiej wioski o nazwie 
Bartres, do domu Marii Arevant. Owa kobieta, MarieaArevant, opie-
kowała się już wcześniej malutką Bernadetą.

Wieśniaczka, ówcześnie już matka dużej rodziny, znalazła kącik 
dla wymizerowanej młodej Soubirous; ta odwdzięczała się lojalnie po-
mocą w obowiązkach gospodarskich. Jednym z zajęć było wypasanie 
stadka owiec na pobliskich łąkach — to ten epizod zainspirował póź-
niej artystów do przedstawiania Bernadety jako pasterki.

Po jakimś czasie Bernadeta posłała do domu rodzinnego, wyraża-
jąc pragnienie powrotu. Czuła się osamotniona; można by wniosko-
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wać, że obowiązki przerastały jej nikłe siły, tęskniła bardzo za najbliż-
szymi. Jedna zwłaszcza rzecz nie dawała spokoju Bernadecie — choć 
liczyła sobie już czternaście lat, nadal nie przystąpiła do I Komunii 
św. Jej przybrana matka niemrawo ją do tego przygotowywała, jednak 
po paru zaledwie lekcjach dała spokój mówiąc, że Bernadeta jest zbyt 
tępa, aby pojąć tajemnice religii katolickiej.

   
Pierwsza Komunia św.

Powróciwszy do Lourdes, Bernadeta czuła się bardzo szczęśliwa — 
przyjęto ją do szkoły prowadzonej przez siostry szarytki (Siostry 
Miłosierdzia i Nauki Chrześcijańskiej). Było to zgromadzenie naucza-
jące i opiekuńcze, z domem generalnym w Nevers, w centralnej Francji. 
Hospicjum, szkołę i bursę prowadziła tam, w Lourdes, grupa sióstr 
niezwykle — nawet jak na swój zakon — wyedukowana i pobożna.

Tamże Bernadeta rozpoczęła nareszcie proces edukacji szkolnej, 
a także przygotowania do I Komunii świętej pod opieką o. Pomiana. 
Nauczyła się też wtedy języka francuskiego, bo do tej pory mówiła tyl-
ko miejscowym dialektem. Zakonnice z czasem odkryły, że pod cichą 
i niepozorną powłoką kryje się silna osobowość z żywym poczuciem 
humoru. Byłby to całkiem szczęśliwy i budujący czas dla Bernadety, 
gdyby nie rozrastające się widmo nędzy w domu.

Bernadeta zaczerpnęła wiarę od swoich najbliższych, znała i ro-
zumiała modlitwę różańcową; różaniec nosiła ze sobą wszędzie. 
Podobnie jak u większości okolicznych, jej wiara w Boga była szczera. 
Ujrzawszy po raz pierwszy Panią w grocie massabielskiej, wykonała 
typowy gest — oczywisty dla środowiska, w którym się wychowała — 
sięgnęła po różaniec.

Grota
Po wielu przeprowadzkach — z niedostatku do biedy, z biedy 

do nędzy — rodzina Soubirous żyła teraz w pojedynczym poko-
ju, w chwiejącym się domostwie przy Rue des Petits Fossés. Było to 
wilgotne i niezdrowe miejsce służące niegdyś za więzienie i stąd na-
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zywane mianem Le Cachot, oznaczającym loch. Nad całą ulicą górowa-
ła starożytna forteca, a Rue des Petits Fosses stanowiła niegdyś jej fosę. 
Miasteczko Lourdes, bardzo stare, usytuowane jest w niezwykle ma-
lowniczej okolicy, na południowo-zachodnim skraju Francji, blisko gra-
nicy hiszpańskiej — tam, gdzie najwyższe szczyty Pirenejów wznoszą 
się nad równiną. Wybiegając spośród skalistych rozpadlin, kilka dolin 
uchodzi na otwartą przestrzeń Lourdes. Przez miasto przepływa rze-
ka Gave, napędzając swoim chyżym nurtem wiele młynów wodnych. 
Brzegi rzeki stanowią liczne kamienne skarpy, skaliste rumowiska i ja-
skinie. Najsłynniejszą skałą jest skała massabielska — potężny występ 
będący przedłużeniem wyżyny. Od strony rzeki, w tejże skale znajduje 
się dość duża jaskinia — grota, która stała się słynna na cały świat.

Objawienia Matki Bożej w Lourdes
Dzień 11 lutego 1858 roku był bardzo zimny. To pierwszy dzień 

objawień, kiedy to Najświętsza Maryja Panna ukazała się w grocie 
massabielskiej osiemnaście razy. W czerwcu 1858 roku ks. Peyramale, 
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rozdając Komunię św. zauważył kątem oka aureolę otaczającą pewną 
dziewczynę, która oczekiwała na przyjęcie Pana Jezusa. Gdy ta pod-
niosła głowę, kapłan poznał, że była to Bernadeta Soubirous.

Podczas objawień w Massabielle, Bernadeta okazała dwie cechy 
swojego charakteru. Pokornie uznawała biedę oraz zacofanie swojej 
rodziny i zachowywała się bardzo skromnie, z wielką czcią zwra-
cając się do innych. Równocześnie była zawsze prostolinijna, bez-
pośrednia, a nawet dosadna — szczególnie, gdy pytana, składała 
świadectwo o objawieniach. Nigdy niczego nie ubarwiała. Z prze-
rażeniem odtrącała jakiekolwiek pieniądze, drwiła z tych, którzy 
prosili ją o błogosławienie dewocjonaliów. Kiedy odwiedzający 
Lourdes biskup zaproponował wymianę złotego różańca na różaniec 
Bernadety, odmówiła stanowczo, preferując swój własny.

   
Pod opieką sióstr

Szarytki (Siostry Miłosierdzia) z Nevers, prowadzące szpital 
w Lourdes, zaoferowały pomoc i opiekę nad Bernadetą, której zdrowie 
znacznie się pogorszyło. Rodzice wyrazili zgodę i dziecko opuściło 
dom, by zamieszkać z siostrami. Będąc formalnie pacjentką, w rzeczy-
wistości nie podlegała reżimowi szpitalnemu. Miała swój własny po-
kój — jasny i przestronny; posiłki spożywała, siedząc razem z ucznia-
mi szkoły. Mimo całego starania Bernadeta stawała się coraz słabsza, 
raz stanęła nawet na progu śmierci. Choć powróciła do względnego 
zdrowia, jednak odtąd już zawsze niedomagała.

Strumień niezliczonych gości uczynił jej życie, pomiędzy szesna-
stym a dwudziestym drugim rokiem życia, serią spotkań i wywiadów. 
Bernadeta wykazywała wtedy niewzruszoną cierpliwość, nie odma-
wiała spotkania nikomu. W niektóre święta nie miała czasu nawet 
na jedzenie. Sama z siebie nie lubiła popularności, niemniej czując się 
apostołem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, go-
towa była w nieskończoność powtarzać relację z objawień.

W czasie wizyty w szpitalu biskup Nevers zasugerował Bernadecie, 
że już najwyższy czas wyjść za mąż. „Nie ma mowy!” — odpowie-
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działa wizjonerka. Gdy proponowano jej wstąpienie do zakonu — ża-
łowała, lecz będąc nieustannie chorą, nie miała możliwości zaradzić 
swojemu ubóstwu i brakowi zwyczajowego posagu. Poza tym mawia-
ła: „Nic nie wiem i do niczego się nie nadaję”.

 
  Bernadeta zostaje zakonnicą

W lipcu 1866 roku Bernadeta zapragnęła wstąpić w szeregi Sióstr 
Miłosierdzia. Nadszedł czas pożegnać grotę, rodzinę i dobre siostry, 
które dotąd o nią dbały. W wieczór wyjazdu poszła jeszcze raz do gro-
ty, towarzyszyły jej zakonnice ze szpitala. Bardzo wzruszona wylała 
wtedy wiele łez. Upadła na twarz i wołała: „Moja Matko! Moja Matko! 
Jakże mogę Ciebie zostawić!”.

Siostry, widząc jej cierpienie, zasugerowały delikatnie, że czas od-
jazdu już nastał. Bernadeta poprosiła jeszcze o chwilkę. W końcu jed-
nak trzeba było ruszać — poszła i Bernadeta, podtrzymywana przez 
towarzyszki. Z heroicznym wysiłkiem wizjonerka przełknęła łzy, 
ostatni raz spojrzała na grotę i odeszła w stronę miasta — już więcej 
się nie oglądając. Siostry zapytały Bernadetę, dlaczego tak przeżywa 
rozstanie, skoro Maryja będzie jej Matką w każdym miejscu. Widząca 
odrzekła: „Tak, wiem, ale grota w Lourdes to moje Niebo”.

Rozstanie z rodziną także było nacechowane emocjami. Wchodząc 
do domu, niemal zemdlała w ramionach matki. Pożegnała się z każ-
dym z domowników z osobna. Słysząc skrzyp kół powozu, podjeż-
dżającego przed dom, Bernadeta wymknęła się z ramion rodziców 
i szybko wyszła, wołając kilkakrotnie: „Adieu! Adieu!”.

Po krótkiej wizycie u sióstr szpitalnych, z którymi spędziła sześć 
lat, opuściła miasteczko Lourdes, by już go nigdy nie zobaczyć.

   
Nowicjat u sióstr szarytek

Dnia 8 lipca 1866 roku Bernadeta wstąpiła do nowicjatu sióstr sza-
rytek w Nevers. Otrzymała imię Maria Bernarda. Z wyjątkiem kilku 
pierwszych miesięcy Bernadeta cierpiała fizycznie niemal nieustannie. 
Stanęła na progu śmierci. Opatrzona sakramentami otrzymała też od 
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biskupa diecezjalnego, przekonane-
go o jej rychłym zgonie, zgodę na 
złożenie ślubów zakonnych. Jednak 
przeżyła i mogła powrócić do nowi-
cjatu. Śluby uroczyste złożyła dnia 
30 października 1867 roku. Przez 
krótki czas posługiwała chorym 
w infirmerii — wkrótce jednak mu-
siała zrezygnować z misji pociesza-
nia cierpiących, tak drogich jej sercu.

Przełożona konwentu powie-
rzyła Bernadecie opiekę nad kaplicą 
wspólnoty. Jej praca pod względem 
fizycznym była lekka. Wykazała 
w niej zdolności, o które nikt jej nie 
podejrzewał. Z wielką pieczołowitością ozdabiała ołtarze, nauczyła się 
świetnie posługiwać igłą. Do dzisiaj przechowuje się w klasztorze jako 
relikwie skrawki haftu i ozdoby wykonane przez Bernadetę. Jest to 
dzieło wyjątkowej urody. Niestety, z dnia na dzień choroba ogarniała 
ją coraz bardziej. Astma, reumatyzm, rakowate narośle, choroba kości, 
krwawienia (także wewnętrzne) przyczyniały młodej zakonnicy nie-
wyobrażalnego cierpienia.

Pewnego dnia jedna z sióstr powiedziała do Bernadety: „Dziwię 
się, siostro, że nie prosisz o uzdrowienie”. Bernadeta odpowiedziała: 

„Nie, nie zamierzam o to prosić. Nasz Pan powiedziałby, «Patrzcie na 
tę siostrzyczkę! Nie ma zamiaru niczego dla Mnie cierpieć, dla Mnie, 
który tak bardzo cierpiałem dla niej!»”.

    
Śluby wieczyste

Po dwunastu latach przykładnego życia zakonnego, 22 wrze-
śnia 1878 roku Bernadeta złożyła śluby wieczyste. W kilka dni 
po swoim ostatecznym oddaniu się na Bożą służbę trafiła do in-
firmerii — i pozostała tam aż do śmierci. W dniu 12 grudnia po 
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raz ostatni poproszono ją o formalne świadectwo cudów, które 
Maryja Dziewica objawiła jej w grocie massabielskiej. Siostra Maria 
Bernarda uczyniła to w obecności biskupów Tarbes i Nevers; była 
przy tym także przełożona generalna kongregacji z Nevers wraz 
z całą radą. Wizjonerka wyraziła wtedy także swoją wielką ra-
dość, niezwykłą jak na smutne okoliczności jej stanu fizycznego. 
Odpowiadała chętnie na wszystkie pytania. Powtórzyła w swoim 
dialekcie słowa, które padły z ust Niepokalanej w grocie massabiel-
skiej. Ponad dwadzieścia lat po tamtych wydarzeniach, w obliczu 
śmierci — i wieczności — świątobliwa zakonnica potwierdziła w 
pełni swoje dziecięce świadectwo. Po raz ostatni. Teraz mogła już 
umrzeć spokojnie — ale śmierć nie przyszła; potrzeba było więcej 
cierpienia. Atakowała ją coraz dotkliwiej astma. Pod prawym kola-
nem rozwinął się guz. Szpiczak zniszczył jej kości.

  
Cierpienia i śmierć

Zły duch zaatakował duszę Bernadety wyrzutami sumienia, któ-
re są jak ogień piekielny wobec dusz dobrowolnie ofiarowujących się 
za grzechy świata. Wizjonerka nigdy nie zapomniała polecenia Maryi, 
aby się modlić za grzeszników i pokutować za nich. Nadszedł Wielki 
Tydzień, a z nim udział w Męce Zbawiciela. Ktoś spytał Bernadetę: 
„Co będziesz robić na Wielkanoc?” Odpowiedziała: „Moja męka trwać 
będzie do śmierci”.

Nadeszła Wielkanoc, a z nią radość Zmartwychwstania. Siostra 
Maria Bernarda pozostała jednak na Kalwarii — i w Getsemani. 
W środę oktawy wielkanocnej diabeł kusił ją gwałtownie — jak ku-
sił świętych przed nią. Słyszano, jak powtarzała: „Idź precz, szata-
nie!”. Bernadeta zwierzyła się swemu kierownikowi duchowemu, że 
po wypowiedzeniu Imienia Jezus wszystkie lęki i ataki diabelskie 
znikały. W środę oktawy Bernadeta przyjęła Wiatyk. Siostra towa-
rzysząca księdzu zapewniła Bernadetę: „Będę prosić Niepokalaną 
o pocieszenie ciebie”. Bernadeta odparła: „Nie. Nie o pociechę, lecz 
o odwagę i cierpliwość”.
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Siostra Maria Bernarda pamiętała o specjalnym błogosławieństwie, 
jakiego papież Pius IX udzielił jej na godzinę śmierci. Pragnęła trzy-
mać ów dokument w ręku. Aby uzyskać odpust zupełny, wypowiada-
ła z gorliwością i wiele razy imię Jezus. Niedługo później dodała: „Mój 
Boże, kocham Cię całym moim sercem, całą moją duszą i ze wszyst-
kich sił”. Powtórzyła też drżącym głosem modlitwy polecane umie-
rającym, modląc się razem z innymi siostrami. Ucałowała pięć Ran 
Zbawiciela na krucyfiksie trzymanym w dłoni. Uczyniła duży znak 
krzyża — tak jak nauczyła ją Niepokalana w grocie massabielskiej.

Nadciągał koniec. Siostry nie ustawały w modlitwie. Bernadeta 
gestami pokazywała, że im towarzyszy. Na sam koniec wyszeptała 
dwa razy zakończenie modlitwy Ave, które tak radośnie wypowiada-
ła w Lourdes. Za trzecim razem powiedziała: „Święta Maryjo, Matko 
Boża”… Nie mogła dokończyć. Siostry, widząc agonię, odrzekły: 

„Jezusie, Maryjo, Józefie, bądźcie z nami w chwili konania”. Bernadeta 
skłoniła głowę, oddała duszę Bogu. Była godzina trzecia — godzina 
śmierci na Krzyżu.

Maryja obiecała, że uczyni Bernadetę szczęśliwą — nie na tym 
świecie, lecz w przyszłym. Ofiarowany jej kielich gorzkiej męki 
Bernadeta wypiła do końca. Jak dla wszystkich wiernych sług Bożych, 
tak i dla niej w tym życiu przygotowany był krzyż. Na koniec czekała 
nagroda: korona chwały.



Obietnica Maryi została wypełniona — uczyniła Bernadetę szczę-
śliwą w Królestwie Jej Oblubieńca. Siostra Maria Bernarda umarła 
16 kwietnia 1879 roku. Miała trzydzieści pięć lat. Jej ciało, niepoddane 
żadnym zabiegom konserwującym, do dzisiaj nieskażone, przecho-
wywane jest w kaplicy konwentu Sióstr Miłosierdzia w Nevers.

Beatyfikacja i kanonizacja
W sierpniu 1913 roku papież Pius X nadał Bernadecie tytuł 

Czcigodnej Służebnicy Bożej. Dziesięć lat później Pius XI wydał dekret 
o heroiczności cnót Czcigodnej s. Marii Bernardy Soubirous. Głosił on:

„[Jej] życie podsumować można w trzech stwierdzeniach: 
Bernadeta była wierna swojej misji, pokorna w chwale, mężna 
w chwilach próby”.

Święta Kongregacja Rytów zbadała autentyczność dziesięciu cu-
dów przywołanych na potrzeby beatyfikacji i wybrała z nich dwa: 
pierwszy związany z osobą Henri Boisseleta oraz drugi — związany 
z s. Marie-Mélanie Meyer.

W dniu 8 grudnia 1933 roku Bernadeta została ogłoszona Świętą 
Kościoła katolickiego:

„Definiujemy i ogłaszamy Błogosławioną Marie-Bernard 
Soubirous Świętą”.

Jej doroczne święto przypada 16 kwietnia. We Francji obchodzo-
ne jest 18 lutego, w rocznicę trzeciego objawienia, kiedy Pani po raz 
pierwszy przemówiła do Bernadety.



www.militia-immaculatae.org

Fundacja Militia Immaculatae kontynuuje ideał św. Maksymiliana. Wy-
daje i rozpowszechnia książki, broszury, czasopisma, foldery o Niepokala-
nej  

Pragniemy ze wszystkich sił pracować zgodnie z wytycznymi św. Mak-
symiliana, by rozpowszechniać cześć Niepokalanej, by Ona była znana i ko-
chana  

 Jeśli pragną Państwo włączyć się w nasz apostolat,  
proszę napisać na adres:

info@militia-immaculatae.org

Mogą Państwo wspomóc działalność Fundacji, dokonując wpłat na 
nasze konto. Prosimy adresować je następująco:

Fundacja Militia Immaculatae 
ul  Garncarska 34
04-886 Warszawa

Numery kont bankowych:
Bank BNP Paribas S.A.

Adres banku: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska

Konto złotówkowe: 91 1750 0012 0000 0000 4104 4985

Przelewy walutowe:

Konto EUR: PL 46 1750 0012 0000 0000 4104 5019
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto GBP: PL 16 1750 0012 0000 0000 4121 0362
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto USD: PL 24 1750 0012 0000 0000 4104 5027 
Kod SWIFT: PPABPLPK

Konto CHF: PL 77 1750 0012 0000 0000 4104 5043 
Kod SWIFT: PPABPLPK
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