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"Bernadetta. Cud w Lourdes" w Poznaniu 
Od 29 stycznia w polskich kinach można oglądać film „Bernadetta. Cud 
w Lourdes”. To wyjątkowa produkcja o objawieniach maryjnych, które 
odmieniły życie tysięcy ludzi. Twórcy filmu pozostali wierni realiom 
historycznym, a sama postać Bernadetty została zbudowana w oparciu 
o dzieła ojca Laurentina, najwybitniejszego znawcy tematyki Lourdes.  

Film został nagrodzony na Festiwalu Filmów Religijnych w Rzymie. 
 

 
Zachęcamy do wybrania się  
do kina. Film w Poznaniu  
grany jest w kinie Apollo. 
 
 
Więcej informacji o filmie, 
na stronie  internetowej  

www.bernadetta-film.pl)  
(odczyt 21-02-2016) 

 
Znajdziemy tam: 
wywiad z reżyserem i 
współscenarzystą Jeanem 
Sagolsem;  
historię objawień; 
listę kin, które wyświetlają film; 
konspekty lekcji opartych o film. 
 
 

 

http://www.bernadetta-film.pl/


TAJEMNICE  BOLESNE   
 ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE OJCA JANA GÓRY 
 

1.  MODLITWA PANA JEZ USA W OGRÓJCU  

Modlitwa w Ogrójcu jest jak zwiastowanie. Podobnie jak 

Zwiastowaniu Maryi towarzyszy ogromna samotność i ten 

fundamentalny akt decyzyjny, od którego wszystko zależy. Tak 

samo i teraz, podczas modlitwy w Ogrójcu. Samotność i 

decyzja. Jakże małe są inne sprawy i troski! Raz trzeba 

zdecydować: Jestem do Twojej dyspozycji. Wszystko inne jest 

już tylko konsekwencją. Nawet nie decydując, decyduję 

przecież. Przed daniem odpowiedzi Bogu nie da się uciec. 

 

Módlmy się, aby nasza odpowiedź Bogu zawsze była 

pozytywna. 

 
2.  B ICZOWANIE  PANA JEZUSA 

Ciało drży przed konsekwencjami decyzji pójścia za Jezusem. 

Ciało boi się na wyrost. Ciało jest słabe, ale duch się wstydzi. 

Ciało płaci rachunki za ducha. Wielkie wybory kosztują ciało i 

wyniszczają. Ale ciało jest sługą. Ciało jest instrumentem, 

narzędziem słusznej sprawy. Dlatego ciało zostaje 

ubiczowane. Musi znać swoje miejsce. Wiedzą o tym artyści i 

święci. Odwrócenie porządku jest zawsze utratą godności. 

 

Módlmy się o właściwą hierarchię wartości w naszym życiu 

osobistym i społecznym. 

 
3.  C IERNIEM UKORONOWANIE  

Grzech Adama jest w nas. Wszystko potrafi zepsuć nasza 

pycha. Egoizm i egocentryzm potrafią zepsuć i zeszpecić 

nawet najlepsze dzieło. Trzeba być świadomym obecności 

tego wroga, który jest w nas samych. Trzeba być czujnym, 

aby nie zniszczył naszej służby wartościom. Tyle jest 

człowieka w człowieku, na ile stanie się bezinteresownym  

darem z siebie samego dla Boga, dla innych, dla sprawy. 

 



 

Módlmy się o wielkość człowieczeństwa w ludziach, w nas 

samych. 

 

4.  DROGA KRZYŻOWA 

Pójść za Chrystusem. Na dobre i na złe. Pójść w każdej 

sytuacji za Miłością, którą jest On sam. Pójść za 

Chrystusem, to pójść za Miłością. Miłość kosztuje. Miłość 

zadaje rany. Miłość jest wymagająca. Ale nie pragniemy 

miłości, która nic nie kosztuje, która nie wymaga, która 

jest tylko użyciem i egoizmem. Pragniemy tej miłości, 

która drogo kosztuje, i dlatego pójście za Chrystusem jest 

takie trudne. Tutaj bowiem słyszymy potrójne pytanie 

Chrystusa skierowane do Piotra: �Czy kochasz? Czy kochasz 

mnie? Czy kochasz mnie bardziej?" I podobnie jak Piotr 

całym swoim życiem dajemy pozytywną odpowiedź. 

Niezależnie od ceny, jaką przychodzi nam płacić. 

 

Módlmy się o siłę podążania za Miłością. 

 

5.  ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU  

Żyć z Chrystusem, cierpieć z Chrystusem, umrzeć z 

Chrystusem. To znaczy również zwyciężyć z Chrystusem. 

To znaczy przede wszystkim powstać z martwych i 

zwyciężyć śmierć. To znaczy już więcej nie umierać, ale 

żyć wiecznie. Na krzyżu Miłość zwyciężyła. Pod krzyżem 

stała Matka Boża, uosobienie zwyciężającej Miłości. 

 

Módlmy się o ostateczne zwycięstwo miłości w życiu 

każdego z nas. 

 

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/020.html#cz3t1 (odczyt 21-02-2016) 
 
 
Biuletyn dostępny na stronie internetowej parafii   
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec 

 
 

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/020.html#cz3t1
http://dąbrówkaparafia.pl/duszpasterstwo-doroslych/zywy-rozaniec


MARCOWE  RÓŻAŃCOWE  PRZYSTANKI 
Znajdźmy czas  dla Boga 

a różaniec niech zatrzyma nas przy Nim na dłużej. 
 

 Pierwsza  Sobota - 5  marca  
godz.8.00 -  RÓŻANIEC 
godz.8.30 -  Msza św. Wynagradzająca  Niepokalanemu Sercu NMP 
 

 Pierwsza  Niedziela  - 6 marca 
godz.8.00 -  RÓŻANIEC 
godz.8.30 -  Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca 
  

 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca  NMP - 19 marca 
       W tym dniu przypomnijmy sobie różańcowe Tajemnice św. Józefa, 
       o których pisaliśmy w naszym grudniowy biuletynie.    
       Wykorzystajmy je podczas osobistego różańca.        
       („DROGA MARYI” grudzień2015/styczeń2016 ) 
        http://xn--dbrwkaparafia-dlb1y.pl/images/PDFy/Biuletyn%20grudzien2015.pdf .  

         
 W Wielkim Tygodniu z różańcem adorujmy Pana Jezusa  

w Ciemnicy i przy Grobie a  w Wielki Czwartek -  24 marca 
pamiętajmy o modlitwie w intencji KAPŁAŃÓW z naszej parafii – 
ks. KAROLA i ks. SZYMONA. 
 

 W trwającym Roku Miłosierdzia codziennie o godz. 18 na Placu 
św. Piotra w Rzymie  będzie  odmawiany Różaniec jako 
najprostszy sposób przeżywania Bożego miłosierdzia za 
wstawiennictwem NMP. Podejmijmy tę inicjatywę i łączmy się 
duchowo z Rzymem.  
(za „Rycerzem Niepokalanej” grudzień 2015 Nr 12(715) s.5) 

         http://rycerzniepokalanej.pl/article_nadzwyczajny-rok-milosierddzia_225    (odczyt 22-02-2016) 
 
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na marzec 2016 rok: 
 

Ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne 

wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. 
 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani  

z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej 

modlitwie całego Kościoła. 

 

http://dąbrówkaparafia.pl/images/PDFy/Biuletyn%20grudzien2015.pdf
http://rycerzniepokalanej.pl/article_nadzwyczajny-rok-milosierddzia_225

