
Bernadetta
CUD W LOURDES

KONSPEKT LEKCJI  
NA PODSTAWIE FILMU
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH



WSTĘP
Modlitwa za wstawiennictwem Maryi.

Następnie katecheta wprowadza w temat katechezy (nie zapisuje tematu).
W świecie dzieją się różne rzeczy, które często nazywamy niezwykłymi, 

niesamowitymi lub wprost mówimy, że tego, co się wydarzyło, nie da się 
opisać. To oznacza, że życie człowieka nie jest tylko tym, co tu i  teraz, ale 
że jest jeszcze coś głębszego, co budzi zastanowienie. Wtedy zadajemy pyta-
nia: Dlaczego? Jak to możliwe? Pan Bóg w świecie, który stworzył, też często 
przypomina o swojej obecności. Robi to na swój Boży sposób, natomiast my 
odczytujemy to w kategorii cudu, ponieważ nie znamy Bożej mądrości.

Katecheta zadaje pytania: Czy znacie takie rzeczy, które wykraczają 
poza zdolność pojmowania ludzkiego? Jak są one nazywane w Kościele? 
Odpowiedź: cuda.

Następnie katecheta prosi uczniów, by wymienili znane im cuda. Je-
den z  uczniów zapisuje je na tablicy. Następnie katecheta porządkuje 
wypisane cuda, wyodrębniając te, które miały miejsce przez wstawien-
nictwo Maryi.

Katecheta rozdaje uczniom karteczki (materiały dodatkowe 1) z wypi-
sanymi miastami oraz z wyszczególnionymi cudami. Uczniowie mają za 
zadanie dopasować miasto do cudu.

Następnie katecheta w  skrócie przedstawia poszczególne cudowne 
wydarzenia. Przy podsumowaniu wstępu wybiera cud z Lourdes jako te-
mat katechezy.

ROZWINIĘCIE
Katecheta pyta uczniów, czy wiedzą, co wydarzyło się w Lourdes?
Następnie rozdaje każdemu uczniowi krótki sprawdzian, który 

uczniowie mają uzupełnić  w trakcie lekcji jako formę notatki (materiały 
dodatkowe 2).

Katecheta pyta uczniów, po co Bóg się nadal objawia? Czemu zwraca 
się do nas? Uczniowie zapisują odpowiedź w zeszytach w formie haseł: 



z troski, by wesprzeć, przypomnieć o sobie, upomnieć, pobudzić do my-
ślenia, wskazać kierunek życia.

Następnie katecheta opowiada o cudzie w Lourdes. Może się w tym 
celu posłużyć wybranymi fragmentami z filmu.

11 lutego 1858 roku Matka Boża ukazała się Bernadetcie Soubirous 
w  grocie nieopodal miasta Lourdes. Bernatka miała wtedy 14 lat. Po-
chodziła z  bardzo ubogiej rodziny. Była chorowita. Nie umiała czytać 
ani pisać. Jednak Bóg często wybiera to, co słabe, aby wywyższyć. Takie-
go zaszczytu dostąpiła Bernadetta. Matka Boża objawiała się jej przez ko-
lejnych 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.

Jakie konsekwencje dla nas mają objawienia? Uczniowie wnioski wypisu-
ją na tablicy.

Po śmierci istnieje życie wieczne.
Matka Boża jest posłana przez Boga.
Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie innych.
Matka Boża jest Niepokalanym Poczęciem.
Maryja patrzy na swe dzieci i wie, czego potrzebują.
Miłość Matki Bożej dotyka wszystkich ludzi.

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 natomiast są pewnym przypomnie-
niem, aby człowiek się opamiętał.



San Giovanni Rotondo Fatima Akita

Guadalupe Lourdes Lanciano

 

Krwawiąca  
Matka Boża

Objawienie 
Matki Bożej 

trzem pastuszkom

Objawienie  
Matki Bożej  

Bernadetcie Soubirous

Cud eucharystyczny
Objawienie  
Matki Bożej  

Juanowi Diego

Bilokacja i stygmaty 
Ojca Pio
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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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