
Tydzień obejmuje okres od 04.05  do 08.05.2020

Klasa 5a

Przedmiot religia

Nauczyciel realizujący Renata Smolbik

Treści do realizacji:

Dzień 1

Bernadetta wiele wycierpiała ze strony najbliższych i obcych osób. Na początku nikt jej nie wierzył. 
Dopiero z upływem czasu ludzie stali się bardziej przychylni. 
1. Niewierzącego doktora przekonał tzw. „cud świecy”, który miał miejsce w czasie jednego z 
objawień. Podczas spotkania z Maryją Bernadetta nieświadomie przesunęła swą prawą dłoń nad 
palący się płomień świecy, którą trzymała w lewej ręce. Przez blisko kwadrans płomień przenikał 
jej przez palce – mimo to dziewczynka nic nie czuła, a na jej dłoni nie pozostał najmniejszy znak 
oparzenia. Doktor po skończonym widzeniu przeprowadził eksperyment: wziął drugą zapaloną 
świecę i dotknął nią ręki dziewczynki, która natychmiast krzyknęła z bólu. 
2. Ksiądz proboszcz zrozumiał, że ma do czynienia z rzeczywistymi objawieniami Matki Bożej, gdy 
Bernadetta powiedziała, że Piękna Pani przedstawiła się jako Niepokalanie Poczęta. Dziewczynka 
nie mogła znać prawdy teologicznej ogłoszonej cztery lata wcześniej przez papieża.
 3. Wkrótce przy grocie rozpoczęły się cudowne uzdrowienia, które przyciągały na miejsce 
objawień tysiące ludzi. 
4. Nieprzychylna postawa władz państwowych wobec licznych pielgrzymek do groty Massabielskiej
zmieniła się po cudownym wyzdrowieniu syna cesarza Napoleona III.
5. Władze kościelne wkrótce po zakończeniu objawień rozpoczęły przesłuchiwania Bernadetty i 
świadków oraz badanie wszystkich przypadków cudownych uzdrowień. W cztery lata później 
ukazał się dokument, w którym potwierdzono autentyczność objawień w Lourdes. (oprac. na 
podst.: Piotrowski M., ks., Wezwanie do nawrócenia. Lourdes, w: Miłujcie się!, dostępny na 
stronie: http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/wezwanie_do_ 
nawrocenia_lourdes.html)
Po ostatnim objawieniu, 16 lipca, Bernadetta uznała swoją misję za zakończoną. W roku objawień 
przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. W tym też roku zachorowała na obustronne zapalenie płuc. Po 
wyzdrowieniu wstąpiła do zakonu w Nevers. Niedożywienie, ciężka praca i choroby powoli coraz 
bardziej wyniszczały jej osłabiony organizm. Ciężko chora Bernadetta nie wzięła udziału w 
uroczystościach poświęcenia bazyliki i koronacji figury NMP w Lourdes w 1876 roku. Zmarła 16 
kwietnia 1879 r., mając 35 lat. Bernadetta została ogłoszona błogosławioną w 1925 r., a świętą w 
roku 1933. Od czasu jej śmierci ciało Bernadetty w ogóle nie ulega procesowi rozkładu. Wygląda, 
jakby była pogrążona we śnie. (oprac. na podst. Św. Bernadetta Soubirous. Służebnica 
Niepokalanej, dostępny na stronie: http://www.piotrskarga.pl/lourdes---zapowiedz-zwyciestwa-
niepokalanej,460,895,p.html)
 Dziś orędzie z Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrzebuje ludzi, zwłaszcza młodych, którzy tak 
jak Bernadetta będą modlić się za siebie i innych. 
Możecie również  wypełniać prośby Matki Bożej z Lourdes. Pomogą wam w tym  pytania : 
– Czy modlę się o własne nawrócenie? 
– Za kogo ze swoich najbliższych pomodlę się o nawrócenie?
 – Czy potrafię się modlić o nawrócenie osób, których nie znam? 
– Jakie niepowodzenia, trudności i cierpienia mogę ofiarować w intencji nawrócenia innych? 

Zadanie
Przeczytaj katechezę 50 z podręcznika – str. 112 i 113.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 102 i 103.



Dzień 2

Przeczytaj z podręcznika katechezę 52 str. 116 i 117.
Wykonaj ćwiczenia 1-5 w zeszycie ćwiczeń  str. 106 -107. Ćwiczenie 6 dla chętnych na dodatkową 
ocenę.:)

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela - potwierdzenie rodzica lub ucznia w 
klasach IV – V w e-dzienniku lub na e- mailu klasowym, umieszczenie w teczce na  dodatkowe 
prace,  przesłane przez ucznia na e-mail  klasowy 

Konsultacje dla uczniów 

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy. Czas konsultacji w godzinach od 
12:00 -15:00.

Konsultacje dla rodziców

Codziennie za pośrednictwem  e-dziennik oraz  e-mail klasowy. Czas konsultacji w godzinach od 
12:00 -15:00.

                                                                                                                  


