Św. Bernadetta Soubirous
Czytania brewiarzowe na 14 kwietnia

Francja, Lourdes, Kościół NSPJ
zobacz: Święci w Polsce i ich kult w świetle historii
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/2b.html
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/7b.html

Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego
młynarza. W dwa dni po urodzeniu otrzymała chrzest.
Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której
pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. I wtedy
- 11 lutego 1858 r. - po raz pierwszy Bernadecie objawiła
się Matka Boża nad rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W
ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy.
Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes.
W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do której
należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień.
W tym samym roku Bernadetta zapadła na obustronne
zapalenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do
zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu ciekawych. Dzięki pośrednictwu biskupa z Nevers, Forcade,
wstąpiła tamże do sióstr "od miłości i nauczania chrześcijańskiego". Pożegnała się więc z rodziną i z ukochaną
grotą massabielską. Schorowanej, powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 września 1878 roku
złożyła śluby wieczyste. Zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat.
Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na
głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Wiele cierpiała z powodu astmy. Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od
nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w
świecie - w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła się z
wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi
swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej krwi za
grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia". Na
najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy Lourdes
i jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne
tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała żadnych wywiadów,
uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję Matka Boża.
W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono,
że ciało Bernadetty mimo upływu czasu pozostało nienaruszone.
W 1925 roku (rok święty) papież Pius XI ogłosił Marię
Bernadettę błogosławioną w obecności ostatniego z jej
braci, a w roku 1933 zaliczył ją uroczyście w poczet świętych.
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-16a.php3

1. Porąbka Uszewska, MAŁ, pł. w grocie k. ko św. Andrzeja;
2. Francja – Lourdes, fg przy alejce k. baz. św. Piusa X; P1850064- 4.VII.’12.
3. Francja – Lourdes, fg na placu k. baz. Różańcowej; P1850110- 4.VII.’12.

4. Francja – Lourdes, kop. ob. w baz. św. Piusa X; P1850529
5. Francja – Lourdes, wt w ko paraf.; 1850425- 4.VII.’12.
6. Francja – Lourdes, fg przy ko św. Bernadety; P1850260-

„
„

7. Francja – Lourdes, fg w ko paraf.; P1850354
8. Francja – Lourdes, fg na skwerze k. ko paraf.; P1850454,5-

„
„

9. Francja – Lourdes, fg we wnęce fasady baz.; P185074610. Francja – Lourdes,. ob. przy ko św. Bernadety; P1850268,9
11. Francja – Lourdes, kop. ob. na placu k. baz.; P1850057-

„
„
„

12. Francja – Lourdes, ob. w hotelu; P1850362- 4.VII.’12.
13. Francja – Lourdes, kop. ob. ; P1850356
„

14. Chełm, LBL, baz. Narodzenia NMP;
15. Francja – Lourdes, kop. ob. na ul. Rue des Petits Fosses; P1850387- 4.VII.’12.

16. Francja – Lourdes, wiz. w domu rodzinnym św. Bernadety; P1850363- „
17. Lądek Zdrój, DLN, fg w grocie k. ko Narodzenia NMP;
18. Koziegłowy, ŚLS, fg w grocie k. ko św. M. Magdaleny;

19. Poznań, fg w grocie k. ko św. Marcina;
20. Francja – Lourdes, wiz. w domu rodzinnym św. Bernadety; P1850351- 4.VII.’12.

21. Radomsko, fg k. ko NMP Królowej Polski;
22. Poznań, fg w grocie k. ko MB Bolesnej;
B5,23- Krzeczów, fg w grocie k. ko św. Kingi;

B5,24- Zakopane, ob. w ko NMP Nieust. Pomocy;
B5,25- Muszyna, MAŁ, fg w grocie k. ko współcz.
B5,26- Wisła, ŚLS, wt w ko NMP;

B5,27- Bydgoszcz, fg w ko NMP Niepokal. Pocz.
B5,28- Katowice, fg w ko św. Józefa;
Sowczyce, ko. św. Antoniego (zdj. pw)

Ruda Śląska-Kochłowice, ko. Trójcy Świętej (zdj. pw)
Bytom-Szombierki, ko. Wniebowstąpienia Pańskiego (zdj. tsw)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia: Jan Nitecki
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