
Bernadetta
CUD W LOURDES

KONSPEKT LEKCJI  
NA PODSTAWIE FILMU

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH



WSTĘP
Katecheta rozpoczyna modlitwą do Matki Bożej, po czym pyta dzieci:

• Czy słyszały kiedyś o niesamowitych wydarzeniach, które 
nazywa się cudami?

• Jakie znają cuda?
• Czy znają jakichś świętych, którzy dokonywali cudów? 

Następnie katecheta wraz z  dziećmi porządkuje układankę zawartą 
w  materiałach pomocniczych (1), opisując krótko poszczególne wyda-
rzenia. Dzieci wklejają do zeszytu uporządkowaną układankę.

Po wykonaniu tego zadania katecheta pokazuje na mapie Francję i miej-
scowość Lourdes, wskazując na temat katechezy, który dzieci zapisują.

ROZWINIĘCIE
Katecheta dzieli klasę na grupy. Każda z nich ma odegrać krótką scenkę.
Grupa 1 –  Rozmowa koleżanek stojących w kolejce do kasy na temat 

sobotniej dyskoteki.
Grupa 2 – Spotkanie papieża z młodzieżą.
Grupa 3 – Rozmowa z kolegą, któremu zmarł przyjaciel.
Grupa 4 – Spotkanie z szefem w firmie sprzedającej okna.

Następnie katecheta pyta uczniów: 
Czy trudno jest przekazywać informacje? 
W jakich miejscach przekazuje się ważne informacje? 
Jak, zdaniem uczniów, Pan Bóg przekazuje informacje?

Dzieci zapisują odpowiedzi w zeszytach.

Katecheta tłumaczy uczniom, że każda informacja musi być przekaza-
na w odpowiedni sposób, odpowiednim osobom. Nie mówi się wszyst-
kiego wszystkim, ponieważ każdy ma swoje sekrety i  tajemnice. Pan 
Bóg przekazuje nam wiele informacji. Cały czas o nas myśli i do nas się 
zwraca, używając różnych Bożych sposobów. Wybiera do tego ciekawe 
miejsca i wyjątkowe osoby, które później zazwyczaj zostają świętymi. Pan 



Bóg chce, żeby informacje przez Niego przekazywane były rozgłaszane 
po całym świecie. Tak stało się 11 lutego 1858 roku w Lourdes.

Katecheta rozdaje dzieciom karteczki do uzupełnienia i zaczyna opo-
wiadać o cudzie w Lourdes. Może się w tym celu posłużyć wybranymi 
fragmentami z filmu. Na podstawie tego opowiadania uczniowie uzupeł-
niają otrzymane materiały pomocnicze (2), które następnie wklejają do 
zeszytu:

11 lutego 1858 roku Matka Boża ukazała się Bernadetcie Soubirous 
w grocie nieopodal miasta Lourdes. Bernatka miała wtedy 14 lat. Pocho-
dziła z  bardzo ubogiej rodziny. Była chorowita. Nie umiała czytać ani 
pisać. Jednak Bóg często wybiera to, co słabe, aby wywyższyć. Takiego 
zaszczytu dostąpiła Bernadetta. Matka Boża objawiała się jej przez kolej-
nych 15 dni. Wzywała ludzkość do czynienia pokuty, a o sobie mówiła, 
że jest „Niepokalane Poczęcie”. Jej święto obchodzimy 8 grudnia. Nazywa 
się ono uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Na podstawie wybranego przez katechetę fragmentu filmu dzieci mają 
wykonać rysunek lub szkic groty, w której Maryja objawiła się Bernadetcie. 
Rysunek tytułują: Cud w Lourdes 1858 r.

PODSUMOWANIE
Cuda nie są zarezerwowane tylko dla wierzących chrześcijan. Często 

pod wpływem takich zdarzeń osoby obojętne religijnie lub niewierzące 
nawracają się i zmieniają swoje życie. Cuda ukazują, że Pan Bóg troszczy 
się o świat i  ludzi, których stworzył. Robi to z miłości do nas, aby każ-
dy po trudach ziemskiego życia mógł się spotkać z Nim w niebie. Wiara 
chrześcijańska nie opiera się na cudach, ale na Ewangelii, która opisuje 
Jezusa – prawdziwego Boga. Cuda są natomiast pewnym przypomnie-
niem, aby człowiek się opamiętał.
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11.02.......... roku Bernadetcie ....................................... w miejscowości 

................................ ukazała się Matka Boża. Maryja mówiła o sobie, że 

jest „Niepokalane ............................”. Wzywała ludzkość do czynienia 

......................... Ukazywała się Bernadetcie oraz wiernym, którzy 

z nią przychodzili do miejsca objawień przez ......... dni. Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy 

...............................
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