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Duchowość i stan procesu beatyfikacyjnego o. Bernarda Łubieńskiego 

 

I. Duchowość o. Bernarda Łubieńskiego 

 

Wstęp 

Chcemy się teraz przyjrzeć duchowości Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, która może nam 

pomóc lepiej zrozumieć i ocenić jego postać.  

Czym jest duchowość? O. J. Oppitz w książce „Historia i duchowość alfonsjańska” pisze, że 

duchowość jest: „Jakością, postawą, sposobem dawania odpowiedzi na doświadczenie Boga w 

konkretnych sytuacjach ludzkiego życia” (s. 9). Natomiast w „Encyklopedii Katolickiej” 

znajdujemy następującą definicję duchowości chrześcijańskiej: „Forma duchowego życia człowieka 

religijnego, zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, kształtowana i 

realizowana zgodnie z Jego nauką, przykładem życia oraz dziełem zbawczym w ramach 

chrześcijaństwa” (M. Daniluk t. 4, k. 317).  

Spróbuję zatem odpowiedzieć na następujące pytania: Jak o. Bernard odpowiadał na natchnienia 

Ducha Świętego?; Jakie były jego przekonania, motywacje i decyzje wynikające z osobistych 

doświadczeń Boga? 

 

1. Środowiska wzrastania 

O. Bernard urodził się w rodzinie hrabiowskiej o bogatych tradycjach narodowych i religijnych. 

Główny wpływ na religijność licznego potomstwa miała matka Adelajda z Łępickich. Ona to 

prowadziła dom żelazną ręką. Sama uczęszczała każdego dnia na Mszę św., a wspólna codzienna 

modlitwa różańcowa była stałym punktem porządku dnia i nic nie mogło go zmienić. Wysoce 

religijna atmosfera domu rodzinnego i dobre wychowanie stały się dla Sługi Bożego fundamentem 

wierności Bogu na całe życie. 

Kolejnym miejscem wzrastania o. Bernarda stała się Anglia, najpierw gimnazjum, a później 

formacja zakonna, gdzie czysto polskie usposobienie ze wszystkimi zaletami i wadami musiało 

przystosowywać się do chłodnych i powolnych reakcji Anglików, a później poddać się żelaznym 

regułom Zgromadzenia Redemptorystów. Krańcowy indywidualizm i wybuchowość budziły u 

wychwawców wątpliwości, ale z drugiej strony, młody hrabia wykazywał we wszystkim tyle dobrej 

woli i z taką pokorą uznawał swe błędy i przyjmował pokuty, że budził nadzieje. W środowisku 

angielskim kształtowała się postawa bezgranicznego oddania się Kościołowi i papiestwu oraz 

umiłowanie wiary katolickiej bez reszty. 

Natomiast ze szkoły św. Alfonsa, o. Bernard, wyniósł ducha zaparcia się i umartwienia oraz ducha 

abnegacji. Jeden ze świadków życia o. Bernarda stwierdza wyraźnie istnienie trzech nurtów w 

kształtowaniu jego duchowości. Pierwszym był bez wątpienia katolicyzm słowiańsko - polski 

wyniesiony z domu rodzinnego. Następnie katolicyzm angielski, zahartowany długimi 

prześladowaniami anglikańskimi. Na tych dwóch została osadzona mocno duchowość 

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.(o. Karol Szrant) 

 

2. Wiara, nadzieja, miłość 



O głębokiej wierze, żarliwej miłości i wielkiej nadziei świadczą słowa samego o. Łubieńskiego: A 

więc dla Boga żyć muszę, dlań iść na rozmyślanie z rana - dlań do ołtarza - z Nim do konfesjonału - 

z Nim pracować w pokoju, dlań w refektarzu, w rekreacyi. Mój Jezu miłuję Ciebie..., a więc pragnę 

jedynie tego i o to Ciebie proszę, aby się to ze mną i we mnie stało, abym mógł z całą prawdą rzec: 

Żywię już nie ja, ale żywie we mnie Chrystus! A zatem postanawiam każdą myślą i pragnieniem, 

każdem słowem, czynem i cierpieniem, istotnie miłować Ciebie; więc daj mi tę łaskę zawsze i 

wszędzie ku miłości Twej skierować wszystko. Ufność w Nim jest prawdziwym znakiem przyjaźni, 

gdy idę za ukrzyżowanym i ufam Mu. 

Duch wiary, miłości i nadziei nie tylko przenikał wypowiedzi o. Łubieńskiego, ale również udzielał 

się tym, którzy go znali i słuchali. Oto niektóre wypowiedzi: kard. A. Sapieha pisał: „o. Bernard nie 

uznawał kompromisów z sumieniem i zawsze szedł drogą wskazaną mu przez wiarę. Wyrobienie 

duchowe zawdzięczał przy szczególnej łasce Bożej, swej wierności dla natchnień Bożych” . Biskup 

Cz. Sokołowski swą opinię wyraził w słowach: Heroiczna cnota wiary żywej przejawiała się w jego 

naukach dla kapłanów, kleryków i do ludu. Głębokie przekonanie o tym, co głosił z nauki wiary, 

robiło niezatarte i niezapomniane wrażenie na słuchających. Wiem, że miał dar nawracania 

słabych w wierze i utwierdzania wątpiących, co często stwierdzałem wśród wiernych. Heroiczna 

nadzieja w o. Bernardzie wypływała i łączyła się z żywą jego wiarą. Ufnością w miłosierdzie Boże 

przepajał dusze słuchaczów, krzepił i zachęcał do życia prawdziwie chrześcijańskiego. Heroiczna 

miłość Boga przepajała każde słowo o. Bernarda. Heroiczna miłość bliźniego o. Bernarda 

ustawicznie przejawiała się w jego pracach nad zbawieniem dusz ludzkich. Biskup stwierdzał dalej, 

że o. Łubieński w stopniu bardzo wielkim posiadał cnoty kardynalne: roztropność, mądrość, 

sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Wiara i żarliwa pobożność doceniana była też przez 

współbraci. 

 

3. Cześć dla Matki Najświętszej 

Miejsce szczególne, w pobożności Sługi Bożego, zajmowała Matka Najświętsza w tytule 

Nieustającej Pomocy. W Gamie seraficznej tak modlił się: Mój Jezu miłuję Ciebie... chcę Tobie dać 

całą miłość moją oraz pragnę aby Ciebie wraz z Matką Najśw., wszyscy w niebie i na ziemi 

miłowali coraz więcej. Misje i rekolekcje zawsze kończył nauką o Matce Bożej. Obraz Najświętszej 

Panny musiał być na ten czas przyozdobiony i oświetlony. Słowa o. Bernarda padały z taką 

miłością i mocą, że przykuwały uwagę zarówno świeckich jak i duchownych. O. Łubieński był 

prawdziwym apostołem nabożeństwa do MB Nieustającej Pomocy. Wyrazem zaangażowania w 

tym kierunku pozostanie fakt, że osobiście przyczynił się do sprowadzenia z Rzymu do Polski 

ponad 70 kopii tego obrazu. Kult maryjny był jednym z zasadniczych środków jego osobistego 

uświęcenia i oddziaływania apostolskiego. 

 

4. Modlitwa 

Przedziwnego ducha modlitwy wyniósł o. Bernard ze szkoły alfonsjańskiej, z niej też wyniósł 

gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej. W jego wypowiedziach i 

korespondencji, szczególnie do zakonnic kontemplacyjnych, była ciągle obecna prośba o modlitwę 

w intencji misji i rekolekcji. Sam osobiście modlił się ciągle i taki obraz pozostawił wśród 

współbraci zakonnych. Jeden ze współbraci pisał: Miałem sposobność podziwiać u niego ducha 

modlitwy, skrzętną pracowitość i ducha pokuty. A modlił się zawzięcie (o. Sochacki). Inny stawiał o. 

Bernarda jako wzór męża modlitwy, który: Nie wypuszczał z rąk swego różańca (o. Szrant). Jednym 

z postanowień rekolekcji jubileuszowych Sługi Bożego było: Wytrwać w modlitwie, ciągły 

różaniec. Duch modlitwy u o. Bernarda nie był owocem usposobienia kontemplacyjnego, ale 

dorobkiem woli i cnoty. 

 



5. Cierpienie - krzyż 

Bardzo dotkliwym cierpieniem, towarzyszącym o. Bernardowi od 39 roku życia do śmierci, był 

częściowy paraliż nóg. Cierpienie to było tym trudniejsze do zniesienia, że dotknęło człowieka 

bardzo ruchliwego, silnego i żywotnego. Odtąd pozostał kaleką, powłóczył nogami, bez laski nie 

mógł zrobić kroku. Ten fakt stał się przyczyną nadania mu przydomka kulawy misjonarz lub 

kulawy hrabia. Kulejący, wychodzący na ambonę przy pomocy innych, a później wygłaszający 

potężnym głosem kazanie, wywoływał wielkie wrażenie. Kalectwo to w jakimś sensie pomagało 

mu w dawaniu świadectwa. Chorobę tę przeżył jako nowe nawrócenie i nazwał największą łaską. 

Stała się dla niego prawdziwym uniwersytetem, nauką ascezy. W trudach i krzyżu widział drogę 

własną i innych. Tak pisał do jednej zakonnicy: Niejedno będzie bolesnem, ale biada nam, 

gdybyśmy inną drogą chcieli kroczyć w życiu poza bolesną drogą krzyża! (List do s. L. 

Fudakowskiej) 

Kalectwa swojego nigdy nie traktował jako przyczyny zwolnienia z tempa pracy. Liczba misji i 

rekolekcji, jak również cały dorobek pisarski, świadczą najpełniej o jego pracowitości, 

dyspozycyjności i męstwie. Nie znał i nie szukał wypoczynku. Słabość ciała i zewnętrzne 

przeszkody zwalczał żelazną wolą i niezłomną siłą ducha. 

 

6. Miłość do Zgromadzenia 

Zgromadzenie pokochał całym sercem. Nigdy nie przeżywał pokus przeciw powołaniu. Ascezę 

alfonsjańską przyswoił sobie nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Ukochane zgromadzenie, 

śladami św. Klemensa Hofbauera, sprowadził powtórnie do Polski. W krótkim czasie stał się 

pierwszym misjonarzem i rekolekcjonistą na ziemiach polskich. 

W podsumowaniu 50 lat życia w Zgromadzeniu podkreśla wyraźnie, że wszystko zawdzięcza 

Najświętszemu Odkupicielowi, Matce Bożej Nieustającej Pomocy, św. Alfonsowi i dobroci 

przełożonych, którzy nim kierowali. W setną rocznicę śmierci Założyciela (1887), postanawiał 

wczytywać się w jego pisma, pisać jego życiorys i jednocześnie mówić o świętym w kazaniach i w 

konfesjonale.
 

O. Łubieński pozostawił po sobie wielką spuściznę pisarską m. in. życiorysy świętych, historię 

redemptorystów w Polsce i szereg życiorysów znaczniejszych redemptorystów. Motywem tej pracy 

było ogromne umiłowanie Kościoła i własnego Zgromadzenia oraz pietyzm do całej spuścizny 

duchowo - historycznej redemptorystów. 

Jego nadzwyczajna aktywność i pęd do działania były podporządkowane dyspozycyjności 

przełożonych w duchu posłuszeństwa zakonnego. Jego duch nigdy nie poprzestawał na tym, co już 

jest. On ciągle wysuwał pomysły i z wielką troską współdziałał przy zakładaniu kolejnych 

klasztorów. On otwierał drogi misjom i rekolekcjom redemptorystów w zaborze pruskim i 

rosyjskim. Zufanie przełożonych, znajomość języków i pochodzenie hrabiowskie ułatwiały o. 

Bernardowi kontakt z władzami państwowymi, w zaborze pruskim i rosyjskim, wrogimi 

Kościołowi Katolickiemu. 

 

7. Wierny syn Kościoła 

Zdaniem kard. Sapiehy: Wszechstronna działalność o. Bernarda przypadła na okres budzenia się i 

odnowienia życia katolickiego w kraju i przyczyniła się do jego wzrostu bardzo wybitnie. W 

działalności kaznodziejskiej i pisarskiej, o. Łubieński, objawiał ogromną troskę o to, aby myślenie 

jego słuchaczy było zgodne z nauką Pisma św., z oficjalnym nauczaniem Kościoła i nauką 

mistrzów życia duchowego. Przejawiało się to szczególnie w komentowaniu wypowiedzi 

papieskich, odwoływaniu się do nauki św. Alfonsa i ukazywaniu świętych Kościoła, jako wzorów 

postępowania. 



O. Bernard posiadał szcególny dar praktycznego wyjaśniania nauki Bożej. Słuchacze rozumieli jego 

przepowiadanie, płynęło ono nie ponad głowami, ale prosto z serca, a jednocześnie, słowa Sługi 

Bożego, były bardzo wymagające, dosadne i twarde, sprawiające czasem ból, a jednocześnie 

prowokujące do odważnych decyzji. 

Jako wierny naśladowca św. Alfonsa, wyraźnie i często podkreślał rolę hierarchii w życiu Kościoła. 

Zagadnienie to szczególnie widoczne jest w korespondencji do sióstr zakonnych, w relacjach z 

duchowieństwem diecezjalnm, gdzie jasno i z naciskiem akcentował rolę biskupa ordynariusza. 

Postawa wierności wobec hierarchii znajdowała swe odwzajemnienie w powierzaniu mu tajnych 

raportów o stanie Kościoła w Polsce, aby przekazał je w odpowiednie ręce po przekroczeniu 

granicy. Swoistym wyrazem zaufania dla o. Bernarda było zaproszenie go do wygłoszenia 

rekolekcji dla całego Episkopatu w dniach 13-16.09.1928 r. 

Wyrazem wielkiego umiłowania Kościoła w Polsce była ogromna miłość, zrozumienie i troska o 

stan wewnętrzny duchowieństwa i sióstr zakonnych. Świadczy o tym choćby sama liczba rekolekcji 

dla księży (208), kleryków (51), zakonników (30) i zakonnic (119). Nie odmawiał pomocy 

duchowej tym kapłanom, którzy o nią prosili. Umiał trafiać do dusz kapłańskich. Wieloletni ojciec 

duchowny seminarium ks. Jan Grochowski zapamiętał zdanie o. Łubieńskiego odnośnie spowiedzi 

kapłanów: Wszystko, najpilniejszą pracę porzucamy, a kapłanów spowiadamy. Ksiądz ten przytacza 

też ciekawą opinię o. Bernarda w związku z dopuszczaniem do święceń kandydatów uwzględniając 

ich słabości i niebezpieczeństwa. Mówi, że o. Bernard: Uważał, że wielka litość w dopuszczaniu do 

święceń kapłańskich unieszczęśliwia tych właśnie, którym chce się litość okazać. 

Wyrazem zatroskania o Kościół w Polsce była troska o zakony żeńskie. Wiele zakonów i 

zgromadzeń korzystało z jego opieki duchowej. Należały do nich m.in.: karmelitanki, niepokalanki, 

norbertanki, wizytki, felicjanki. 

Szczególną rolę odegrał przy tworzeniu się Zgromadzenia Sióstr od Opatrzności Bożej. Po śmierci 

o. Bernarda, założycielka zgromadzenia Maria Karłowska tak pisała: Z mej strony należy się 

dozgonna wdzięczność Drogiemu Zmarłemu. Jego słowa znamienne, wypowiedziane w Poznaniu: 

W imię Boże idź i ratuj dusze - były dla mnie potwierdzeniem woli Bożej przy zapoczątkowaniu 

nowego dzieła. Zgromadzenie to, przez opiekę nad dziewczętami upadłymi, wydało błogie skutki w 

społeczeństwie polskim. 

 

8. Zapał apostolski 

Miłość Boga i Kościoła oraz ukochanie człowieka objawiały się u Sługi Bożego ogromnym 

zapałem apostolskim. O. Bernard, troskę o zbawienie wieczne innych, uważał za swój obowiązek i 

wyrażał to przekonanie w słowach: Jeśli będę szukał krzyża i rzucę się w jego ramiona, On będzie 

czynił cuda, ale nie bez mojej aktywności. Bóg złączył zbawienie dusz z moją pracą. Jeśli nie będę 

tego czynił, one będą potępione. Na innym miejscu znów pisał: Wszystko czynić i cierpieć chcę oraz 

o to Ciebie niustannie błagać, aby Ciebie wszyscy i coraz goręcej miłowali. A więc niech się dzieje 

wola Twoja w niebie, jak i na ziemi, wszędzie we mnie i przeze mnie, zawsze i wszędzie. 

W przepowiadaniu misyjnym i rekolekcyjnym ciągle szukał sposobności, aby doprowadzić 

słuchaczy do przyjaźni z Bogiem i pobudzić do większej gorliwości w codziennym postępowaniu. 

Wiele wymagał od siebie i stawiał wielkie wymagania słuchaczom, wskazując równocześnie 

sposoby i środki pomocne w sprostaniu tym wymaganiom. Ogrom pracy wyrażają również liczby. 

Pracę misyjną rozpoczął w Anglii, gdzie w ciągu dwunastu lat uczestniczył w ponad trzydziestu 

pracach apostolskich. W Polsce brał udział w 244 misjach i 58 renowacjach oraz przeprowadził 508 

rekolekcji zamkniętych. Do tych liczb nalęży dodać cały szereg kazań niedzielnych i 

okolicznościowych. 

Praca misyjna i rekolekcyjna, jak również duszpasterstwo przy kościołach klasztornych, stawały się 

polem wytrwałej pracy w konfesjonale. Jako kierownik duchowy obdarzał penitentów ogromnym 



szacunkiem, ale umiał też stawiać wymagania. Rządał nieraz wiele, wymagał pokory, wyrzezczenia 

się siebie, zdeptania własnej woli. Umiał gromić i pocieszać. Nigdy nie żałował czasu na spowiedź 

dla księży i swoich współbraci. 

Z biegiem lat aktywność musiała liczyć się z utratą sił. Zdawał sobie z tego sprawę, że musi 

pozostać w domu i ustąpić pola pracy innym, ale i w tym okresie życia nie rozstawał się nigdy z 

książkami, nie zasklepiał się w subiektywnych przekonaniach, pozostał otwarty na nowe 

propozycje.  

 

9. Miłość ojczyzny 

O. Łubieński zapisał się głęboko w duchu narodu przez misje ludowe i rekolekcje prowadzone w 

Małopolsce, Wielkopolsce i w Królestwie. W jego przepowiadaniu ideą przewodnią była zawsze 

Dobra Nowina o zbawieniu, osadzona w sposób mistrzowski w katolickiej historii Polski i historii 

Kościoła. Kochał ojczyznę i reagował żywo na każde wydarzenie polityczne i społeczne tamtych 

czasów. Wolność Kościoła w Polsce i wolność ojczyzny były dla niego przedmiotem ciągłej troski. 

Chociaż nie był wolny od emocji, to zawsze rozpatrywał te problemy w duchu wiary. Świadczy o 

tym jego modlitwa: Przebłaganie Boga za Polskę. O. Bernard był realistą i nie wierzył w obietnice i 

manifesty kierowane przez władze zaborcze do społeczeństwa polskiego. Znamienne są słowa, 

które napisał w kronice klasztornej po wybuchu pierwszej wojny światowej: Prócz tego każdy z 

trzech monarchów, których antenaci rozszarpali biedną Polskę, szumne manifesta do Polaków 

wydali, obiecując złote góry! Aby się tylko tęgo bili za nich! Ale obiecanki cacanki! Wiadomo, co 

warte są obietnice złodziejów! 

 

10. Cechy osobowościowe 

Jak o. Łubieński postrzegany był od strony zewnętrznej? Był wysoki, miał szlachetne i delikatne 

rysy, wysokie czoło i promienne oczy. Z wychudłej twarzy o rysach bardzo szlachetnych, z oczu 

mądrych, pełnych życia, przebijała się surowość ascety, ale też jednocześnie dobroć budząca 

zaufanie nawet u najbardziej zatwardziałych grzeszników. O. Łubieński obdarzony był darem 

słowa, posiadał wielki talent oratorski, chociaż ze względu na 24 letni pobyt w Anglii, popełniał 

błędy językowe. Żywa fantazja, temperament pełen życia i ognia pozwalały mu na wywoływanie u 

słuchaczy wielkiego wrażenia. 

W towarzystwie o. Bernard był wesoły, prosty, niekiedy dowcipny, pełen humoru i pogody ducha. 

Uderzała w nim wytworność i wielkopańskie obejście. Pochodzenie i pobyt za granicą przyczyniły 

się bez wątpienia do wyrobienia towarzyskiego i kulturalnego. 

Czy dostrzegano u Sługi Bożego jakieś wady? Tak. Były to: wybuchowość, nastrojowość, która w 

chwili zapału kaznodziejskiego postrzegana była jako brak umiaru, następnie pewna predylekcja do 

urzędów i przełożeństwa. O. Bernard ze swej natury był człowiekiem ruchliwym i do życia 

czynnego stworzonym, co robiło wrażenie, że jest go wszędzie pełno. Jego indywidualizm, 

bogactwo pomysłów, czasem postrzegane były jako przewrażliwienie, a żywa troska o sprawy 

Kościoła w Polsce jak i wielkopańskość, drażniły współbraci. Te cechy nie pasowały absolutnie do 

modelu świętego zakonnika. 

O. Łubieński był świadom swoich wad. W podsumowaniu uczynionym z okazji jubileuszu 50-lecia 

życia zakonnego oceniał ten okres z wielką pokorą, a przyznając się do swoich wad, nie pozostawał 

skupiony na sobie, ale z wielką wiarą wyznawał, że człowiek może coś zrobić tylko z pomocą 

Bożą. Właśnie przez pojednanie się z Bogiem, przez owładnięcie całej duszy przez Boga. Żywość 

temperamentu, impulsywność, bujna wyobraźnia nie przeszkadzały o. Bernardowi do usilnego 

dążenia do świętości. W tym względzie stawiał wysokie wymagania sobie i innym, a przez to nieraz 

narażał się. Jeden ze współbraci swoją opinię wyraził słowami: Olbrzymia prawie indywidualność, 

więc i cienie obok jasnych i wielkich cnót duże (z listu o. Świątka do o. Pirożyńskiego). 



Zaraz po śmierci o. Bernarda wiele osób przesłało swoje opinie o zmarłym. Wszystkie one w 

jakimś stopniu ogniskują się w wypowiedzi kard. A. Kakowskiego, który w imieniu Episkopatu 

Polski obradującego na Jasnej Górze pisał: Umarł bowiem wielkich i nieocenionych zasług zakonnik 

w powszechnem pojęciu święty: in odore sanctitatis; umarł kapłan wierny, który według serca 

Bożego i według duszy Bożej czynił (1 Krl 11, 35); umarł misjonarz, apostoł Polski, po wszystkich 

bowiem dzielnicach naszego kraju rozlegał się głos jego natchniony przez lat kilkadziesiąt, 

wszystkie warstwy społeczeństwa naszego korzystały z jego żarliwej pracy w konfesjonale i na 

ambonie. Był przykładem w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości (1 Tm 4, 12). 

 

Zakończenie 

Mam świadomość, że zagadnienie duchowości danej osoby jest zawsze trudne do opracowania, 

ponieważ najgłębsze doświadczenia Boga nigdy nie będą znane osobom trzecim. Nawet obszerne 

źródła i zeznania świadków dają podstawę do podjęcia jedynie próby ukazania sylwetki duchowej. 

W osobie o. Bernarda Łubieńskiego nie mamy do czynienia z obrazem świętoszka, który żyje bez 

emocji i wad, którego Bóg uwolnił od natury ludzkiej i bez najmniejszego wysiłku uczynił po 

prostu świętym  

Wielu współbraci i to bardzo zasłużonych dla Zgromadzenia, dostrzegając jego słabości, 

podziwiało ogromną pracę nad sobą i widziało w nim zakonnika żyjącego dla Boga, Kościoła, 

Zgromadzenia i ludu Bożego, a więc kandydata na ołtarze. 

 

Stan procesu beatyfikacyjnego o. Bernarda 

1. W latach 1961–1965 przeprowadzono w Warszawie, gdzie o. Bernard długo pracował i zmarł w 

1933 r., proces informacyjny na temat opinii świętości życia, cnót i cudów Sługi Bożego. Proces 

rozpoczął się 2 czerwca 1961 r. i zakończył 24 listopada 1965 r. Przyjęto zeznania 44 świadków.  

2. W latach 1964-1965 przeprowadzono badanie odnośnie nieobecności kultu publicznego Sługi 

Bożego (rozpoczęcie 14 lutego 1964 r., zakończenie 13 września 1965 r.). W latach 1966-1977 

dokonano tłumaczenia na język łaciński akt tych dwóch procesów. Akta te zostały oficjalnie 

otwarte w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie 17 czerwca 1982 r.  

3. W latach 1966-1991 przeprowadzono w Polsce i w innych krajach poszukiwania licznych pism 

Sługi Bożego. Czterej cenzorzy teologowie przebadali w latach 1991-1993 odnalezione 32 

publikacje. Komisja pięciu biegłych historyków przebadała w latach 1993-1995 odnalezione i 

przepisane rękopisy Sługi Bożego. Komplet maszynopisów obejmuje 87 tomów w językach: 

angielskim, francuskim, łacińskim, niemieckim, włoskim i polskim. Komisja przebadała również 

całą dokumentację historyczną sprawy beatyfikacji. Uroczyste zakończenie prac komisji 

biegłych historyków, opieczętowanie akt i wysłanie przetłumaczonego na język włoski 

transumptu do Rzymu nastąpiło 28 marca 1995 r. 

4. 14 kwietnia 1982 r. dokonano ekshumacji z Cmentarza Wolskiego w Warszawie doczesnych 

szczątków o. Bernarda Łubienskiego. Rozpoznane i zabezpieczone kości Sługi Bożego złożono 

w grobowcu w kościele św. Klemensa w Warszawie.  

5. 30 marca 1998 r. Kongregacja Spraw kanonizacyjnych w Rzymie stwierdziła ważność i 

prawomocność procesu informacyjnego.  

6. Pod koniec 2004 roku została wydrukowana w Rzymie tzw. „Positio super vita, virtutibus et 

fama sanctitatis Servi Dei”. Zawiera ona kompletną dokumentację sprawy beatyfikacji o. 

Łubieńskiego. Dokumentacja ta obejmuje obszerny wybór zeznań świadków z procesu 

informacyjnego naszego Sługi Bożego, obszerną, opracowaną naukowo biografię o. Bernarda, 

opinię specjalnej Komisji Historycznej i cenzorów teologów, badających publikacje o. 

Łubieńskiego oraz pomniejsze opracowania, np. historię procesu beatyfikacyjnego, aktualność 



sprawy o. Bernarda, wykaz przebadanych archiwów i bibliotek, kompletną bibliografię i 

omówienie dwunastu cnót Sługi Bożego, zgodnie z wymaganiami procesu beatyfikacyjnego. Do 

dokumentacji dołączono kilka fotografii, szereg map i wykresów. Pod koniec stycznia 2005 r. 

„Positio” została przekazana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.  

7. 12 kwietnia 2005 r. odbyło się w Rzymie zebranie konsultorów historyków tej Kongregacji, 

którzy pozytywnie ocenili i zaakceptowali dokumentację od strony historycznej. Następnym 

etapem procesu będzie zebranie konsultorów teologów tej samej Kongregacji, którzy będą badać 

sprawę od strony teologicznej. Po jego zakończeniu cały materiał zostanie przedstawiony do 

oceny kardynałom i biskupom, którzy są członkami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po 

zebraniu kardynałów i biskupów członków Kongregacji, kardynał prefekt poinformuje papieża o  

wnioskach i ewentualnych uwagach członków tego zebrania. Ostateczną decyzję w odniesieniu 

do dekretu o heroiczności cnót o. Bernarda Łubieńskiego podejmie osobiście Ojciec Święty. W 

przypadku pozytywnej decyzji zostanie przygotowany odnośny dekret o heroiczności cnót, który 

następnie zostanie opublikowany w obecności Papieża. 

8. Do beatyfikacji potrzeba jeszcze cudu zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem o. 

Bernarda, a następnie trzeba przeprowadzić proces na ten temat. 

 

 

 

 

Materiały do wykorzystania 

O. prowincjał, był bardzo dla mnie serdeczny i łaskawy. Niektóre jego słowa utkwiły mi w pamięci 

na zawsze. „Żebyś był dobrym redemptorystą”, powiedział, „musisz mieć cztery nabożeństwa: do 

Przenajświętszego Sakramentu, do Męki Pańskiej, do Niepokalanej i Matki Boskiej Bolesnej”. Jak 

zauważyłem, to ostatnie nabożeństwo nasi ojcowie bardzo pielęgnowali. Dalej ten sam kochany o. 

Swinkels taką mi dał radę: „Chcesz być dobrym redemptorystą?”, rzekł, śmiejąc się, „Musisz 

dobrze jeść, dobrze spać i dobrze się śmiać”(Wspomnienia s. 60 -61). 

(„I - dodał o. Bernard - to bardzo słuszne określenie, bo dobry apetyt dowodzi zdrowia, dobry sen 

spokojnego sumienia, a wesołość jest rękojmią, że się jest w swoim powołaniu”.) 

 

Gama seraficzna Modlitwa sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego 

(Czas powstania ok. 1923 r.) 

J[ezus] M[arya] J[ózef] A[lfons] T[eresa] 

Jakoby Gama seraficzna, w której się ćwicząc tu na ziemi, przysposabia się dusza do miłowania z 

serafinami w niebie. 

Mój Jezu, miłuję Ciebie. 

1. Bo pokładam całe moje upodobanie w Tobie, ponieważ godzien jesteś całej mojej miłości; 

2. bo chcę Tobie dać całą miłość moją oraz pragnę, aby Ciebie z Matką Najśw[iętszą] wszyscy w 

niebie i na ziemi miłowali coraz więcej; 

3. a więc nade wszystko, niech się dzieje Wola Twoja w niebie, jak i na ziemi, szczególnie we mnie i 

przeze mnie, zawsze i wszędzie; 

4. a więc ubolewam, że Ciebie nie miłowałem i tyle, a tak ciężko znieważałem; oraz współczuję z 

Tobą, że Ciebie tyle i tak strasznie się obraża; a tak mało dusz Ciebie naprawdę miłuje; 



5. a więc wszystko mi możliwe czynić i cierpieć chcę, oraz o to Ciebie nieustannie błagać, aby 

Ciebie wszyscy i coraz goręcej miłowali; 

6. a więc postanawiam z miłości dla Ciebie naśladować każdą z cnót, których stałeś się nam 

przykładem i od nas tego żądasz, byśmy Cię naśladowali; 

7. a więc pragnę jedynie tego i o to Ciebie proszę, aby się to ze mną i we mnie stało, abym mógł z 

całą prawdą rzec: Żywię już nie ja, ale żywię we mnie Chrystus! 

8. a zatem postanawiam każdą myślą i pragnieniem, każdem słowem, czynem i cierpieniem istotnie 

miłować Ciebie, a więc daj mi tę łaskę, zawsze i wszędzie ku miłości Twej skierować wszystko; 

9. śmiem więc pragnąć coś heroicznego dla miłości Twojej uczynić, a szczególnie zcierpieć na 

sławie i na zdrowiu, na duszy i na ciele, wreszcie dla miłości Twej śmiercią męczeńską w 

katuszach umrzeć. 

10. Na koniec: Veni S[ancte] Spiritus... et ignem tui amoris in me accende! Daj mi tę miłość, ile 

chcesz, jaką chcesz, kiedy chcesz, mimo mej nędzy i głupoty, mej niegodności i niegodziwości! 

Wszystko przez Ciebie Maryjo! Amen. Tak niech się stanie. Amen. 


