
Kalendarium życia i działalności sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego 

 

9 grudnia 1846 - Urodził się w Guzowie w pobliżu Warszawy 

15 grudnia 1846 - Otrzymał chrzest w Guzowie 

1848 - Zamieszkał wraz z rodzicami w Sokulu k. Guzowa 

1851 - Przeniósł się wraz z rodzicami do Szewnej 

1855 - Przystąpił po raz pierwszy do sakramentu pokuty 

20 sierpnia 1855 - Objawił pragnienie zostania kapłanem 

1856 - Zmieniał wraz z rodzicami miejsce zamieszkania: Warszawa – Guzów – Warszawa – 

wakacje w Cygowie 

24 czerwca 1857 - Przyjął Pierwszą Komunię św. i sakrament bierzmowania w Poświętnem k. 

Warszawy, podjął decyzję zostania kapłanem 

1857–1858 - Zamieszkiwał wraz z rodzicami w Petersburgu w Rosji 

18 września 1858 Rozpoczął naukę w kolegium św. Cuthberta w Ushaw w Anglii 

20 września 1862 - Otrzymał tonsurę w kolegium w Ushaw 

20 sierpnia 1864 - Podjął decyzję wstąpienia do zakonu 

30 sierpnia – 5 września 1864 - Odprawił rekolekcje elekcyjne pod kierunkiem o. A. Welda 

SJ w Roehampton (Londyn) 

7 września 1864 Został przyjęty jako postulant do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 

w Clapham k. Londynu 

15 października 1864 - Rozpoczął nowicjat w Bishop Eton i przyjął habit redemptorysty 

7 maja 1866 - Ukończył nowicjat i złożył wieczyste śluby zakonne 

1865–1869 - Odbywał studia filozoficzne i teologiczne w Bishop Eton w seminarium 

redemptorystów 

1 września 1869 Przybył do Wittem w Holandii, by kontynuować studia teologiczne w 

międzynarodowym seminarium redemptorystów 

6 października 1869 Przyjął niższe święcenia (posługi) w Wittem 

12 października 1870 - Przyjął subdiakonat 

13 października 1870 - Przyjął diakonat 

29 grudnia 1870 - Przyjął święcenia kapłańskie w Aachen (Akwizgran) 

4 września 1871 - Opuścił Wittem 

7 września 1871 - Przybył do klasztoru redemptorystów w Clapham i podjął w ograniczonym 

zakresie pracę duszpasterską 

29 września 1872 - Rozpoczął „drugi nowicjat”, czyli kurs przygotowania misjonarskiego w 

Perth w Szkocji 

22 kwietnia 1873 - Ukończył „drugi nowicjat” 



16 czerwca 1873 Powrócił do Clapham po odbyciu podróży do Irlandii z prowincjałem o. 

Robertem Astonem Coffi nem 

czerwiec 1873 - Objął funkcję osobistego sekretarza prowincjała o. Coffina oraz kronikarza-

archiwisty prowincji angielskiej redemptorystów 

3 grudnia 1873 - Podjął obowiązki prefekta kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej przy 

klasztorze redemptorystów w Clapham 

12–15 sierpnia 1874 - Przeprowadził po raz pierwszy w Anglii wraz z drugim misjonarzem 

zewnętrzną pracę apostolską w Rotherwas 

6 lipca 1877 - Objął urząd prokuratora (ekonoma) prowincji angielskiej redemptorystów 

26 maja 1878 - Spotkał się w Clapham z grupą jedenastu polskich emigrantów w celu 

omówienia spraw duszpasterskich 

3 czerwca – 30 lipca 1879 - Odbył podróż do Polski na zjazd rodzinny i w celu rozpoznania 

możliwości fundacji redemptorystów w Polsce 

11 lutego – 5 marca 1882 - Współprowadził w Londynie ostatnią z trzydziestu pięciu 

zewnętrznych prac apostolskich w Anglii 

16 maja 1882 Opuścił Clapham i Anglię, udając się przez Rzym do Polski w celu założenia 

wraz z dwoma współbraćmi domu zakonnego redemptorystów w Mościskach 

23 maja – 9 lipca 1882 - Przebywał w Rzymie z biskupem nominatem R. A. Coffinem i 

uczestniczył w audiencjach u Leona XIII 29 maja i 11 czerwca 1882 

15 lipca 1882 – 23 stycznia 1883 Przebywał w Wiedniu i Eggenburgu w Austrii przed 

udaniem się do Polski 

24 stycznia – 5 czerwca 1883 - Zamieszkał w Krakowie i przygotowywał się do pracy 

duszpasterskiej w Mościskach 

22 czerwca 1883 - Przybył do Mościsk na nową fundację redemptorystów zapoczątkowaną 31 

maja 1883 i podjął obowiązki prefekta kościoła klasztornego św. Katarzyny 

15 lipca 1883 - Wygłosił pierwsze kazanie w Mościskach w uroczystość Najświętszego 

Odkupiciela 

8 września 1883 Wprowadzono uroczyście do kościoła św. Katarzyny w Mościskach kopię 

ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy sprowadzoną przez niego z Rzymu 

26 kwietnia 1884 - Został mianowany konsultorem, czyli doradcą przełożonego domu 

zakonnego w Mościskach 

15–22 lipca 1884 - Udzielał rekolekcji bł. Bronisławowi Markiewiczowi 

12 stycznia 1885 - Uległ ciężkiej chorobie zapalenia opłucnej, wsierdzia, osierdzia i stawów 

21 stycznia 1885 - Przyjął sakramenty chorych 

1 marca 1885 - Doznał ogólnego paraliżu organizmu 

17 czerwca 1885 - Został posłany na kurację do Baden k. Wiednia 

25 sierpnia 1885 - Udał się na rekonwalescencję do klasztoru redemptorystów 

w Katzelsdorf w Austrii 

1885–1886 - Napisał obszerną biografię biskupa Coffina 

31 maja – 2 sierpnia 1886 - Przeszedł ponowną kurację w Baden 



17 sierpnia 1886 - Powrócił do Mościsk częściowo sparaliżowany 

14–23 listopada 1886 - Współprowadził swoją pierwszą misję parafialną głoszoną przez niego 

na ziemiach polskich w Laszkach 

24 maja 1887 - Został mianowany konsultorem w zarządzie domu zakonnego w Mościskach 

29 czerwca – 1 sierpnia 1887 - Przeszedł trzecią kurację w Baden 

18 lipca – 15 sierpnia 1888 - Odbył kurację w Busku k. Kielc 

29 września – 10 października 1888 - Głosił ważną misję w Borysławiu 

3–12 lutego 1889 - Prowadził sam w Żegocinie pierwszą misję pod zaborem pruskim 

1889 - Wydał żywot bł. (obecnie św.) Klemensa M. Hofbauera 

5 lipca – 7 sierpnia 1890 - Przeszedł kurację w Wörishofen u ks. S. Kneippa 

13–18 grudnia 1890 - Współprowadził misję w Poznaniu w kościele św. Marii Magdaleny 

1890 - Współdziałał w redagowaniu i wydaniu obszernego podręcznika dla Bractwa Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy 

27 czerwca – 22 sierpnia 1891 - Odbył podróż misyjną do Westfalii i Anglii 

26 kwietnia 1893 - Został mianowany konsultorem admonitorem w zarządzie domu 

zakonnego w Mościskach 

29 kwietnia 1893 - Nastąpiło objęcie przez redemptorystów sanktuarium Matki Bożej w 

Tuchowie, do czego wydatnie się przyczynił 

1893 - Wydał żywot bł. (obecnie św.) Gerarda Majelli 

5–11 stycznia 1894 - Pojechał do Wiednia, gdzie przeprowadził rozmowę z nuncjuszem 

Antonio Agliardim dotyczącą spraw Kościoła 

16 października 1894 - Został mianowany rektorem domu zakonnego redemptorystów w 

Mościskach i objął ten urząd 1 listopada 1894 

12–15 listopada 1894 - Przeprowadził pierwsze rekolekcje w zakładzie Dobrego Pasterza w 

Poznaniu założonym przez bł. Marię Karłowską 

17–21 listopada 1894 - Głosił sam w Kijewie pierwszą misję redemptorystów na Pomorzu 

pod zaborem pruskim 

1–10 maja 1895 - Głosił wraz z innymi misjonarzami w Opolu pierwszą misję na Śląsku 

29 sierpnia 1895 - Nastąpiło otwarcie Małego Seminarium, czyli juwenatu redemptorystów w 

Mościskach, do czego się przyczynił 

3 maja 1896 - Otworzono w Mościskach nowicjat dla braci laików redemptorystów, co w 

dużej mierze było jego zasługą 

17–24 października 1896 - Podczas misji w Suchej wystąpił przeciwko będącemu w 

konflikcie z hierarchią ks. Stanisławowi Stojałowskiemu i jego zwolennikom 

28 marca – 10 kwietnia 1897 - Głosił wraz z innymi misjonarzami ważną misję w kościele 

Najświętszej Maryi Panny w Krakowie 

3 maja 1896 - Wygłosił przemówienie w katedrze gnieźnieńskiej przy otwarciu trumny 

prymasa Macieja Łubieńskiego (1572–1652) 



15–25 maja 1897 - Prowadził wraz z innymi misjonarzami ważną misję w kościele 

Najświętszej Maryi Panny w Toruniu 

26 listopada – 20 grudnia 1897- Udał się na wypoczynek do Tuchowa, gdzie jednak również 

podejmował prace apostolskie 

5–15 marca 1898 - Podczas ważnej misji w kościele św.św. Piotra i Pawła w Krakowie 

przeprowadził rozmowę z ks. S. Stojałowskim i wyspowiadał go 

1 kwietnia 1898 - Został ponownie mianowany na urząd rektora klasztoru redemptorystów w 

Mościskach, który objął 13 maja 1898 

23 stycznia – 23 marca 1899 - Z polecenia przełożonych odbył dla wypoczynku podróż do 

Rzymu, gdzie 26 stycznia uczestniczył w audiencji u Leona XIII 

4 lipca – 2 sierpnia 1899 - Pod pretekstem kuracji w Ciechocinku udał się na ziemie polskie 

pod zaborem rosyjskim, był w Warszawie, Łodzi, Włocławku, Sandomierzu, głosząc 

rekolekcje i konferencje 

17–28 marca 1900 - Prowadził wraz z innymi misjonarzami ważną misję w Stanisławowie 

2 sierpnia 1900 - Nastąpiło otwarcie nowicjatu dla kleryków redemptorystów w Mościskach, 

do czego znacznie się przyczynił 

10–23 marca 1901 - Głosił wraz z innymi misjonarzami ważną misję w Przemyślu 

20 kwietnia 1901 - Został po raz trzeci mianowany rektorem w Mościskach 

24–30 czerwca 1901 - Przebywał w Warszawie z okazji pogrzebu ojca 

26 kwietnia 1902 - Biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar dokonał konsekracji kościoła 

klasztornego w Mościskach, rozbudowanego i odnowionego w czasie jego przełożeństwa 

13–22 sierpnia 1902 - Wziął udział w Synodzie Diecezji Przemyskiej 

23 sierpnia – 1 września 1902 Prowadził wraz z innymi misjonarzami jubileuszową misję w 

sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej 

25 czerwca 1903 - Klerycy redemptoryści przybyli do Mościsk i 7 września nastąpiła 

inauguracja studiów seminaryjnych zakonnego studentatu, do czego znacznie się przyczynił 

10–15(?) lipca 1903 - Udał się do Cham w Bawarii, by spotkać się z przełożonym generalnym 

redemptorystów o. Maciejem Rausem 

17 lipca 1903 - Został zwolniony z urzędu rektora klasztoru w Mościskach 

1 sierpnia 1903 - Opuścił Mościska i zamieszkał w klasztorze redemptorystów 

w Krakowie 

2 sierpnia 1903 - Nastąpiła uroczysta inauguracja otwartego 30 lipca klasztoru  

redemptorystów w Krakowie, do którego założenia wydatnie się przyczynił; objął funkcje 

konsultora admonitora przełożonego i ekonoma klasztoru 

1 listopada 1903 - Wygłosił kazanie w katedrze na Wawelu w Krakowie 

1–2 października 1904 - Miał kazania w Tuchowie z okazji koronacji cudownego Obrazu 

Matki Boskiej Tuchowskiej 

25 grudnia 1904 - Wygłosił kazanie w katedrze na Wawelu w Krakowie 

1894–1904 - Kierował misjami redemptorystów na ziemiach polskich 



26 stycznia 1905 - Przeprowadził w Krakowie rozmowę z arcybiskupem lwowskim obrządku 

greckokatolickiego sługą Bożym Andrzejem Romanem Szeptyckim 

20–26 lutego 1905 - Głosił rekolekcje w miejscowości Połąga (Palanga) na Litwie będącej 

pod panowaniem rosyjskim 

16 marca 1905 - Przeszedł operację na przepuklinę w Poznaniu 

29 marca –14 kwietnia 1905 - Chorował w Krakowie z powodu skrzepu w nodze 

7 maja 1905 - Bp Edward Likowski zawiadamiał z Poznania, że władze pruskie zakazały mu 

wstępu na terytorium pozostające pod panowaniem pruskim 

14 września 1905 - Wyjechał do Warszawy na pracę apostolską pod zaborem rosyjskim 

14–22 października 1905 - Przeprowadził wraz z drugim misjonarzem misję w Warszawie na 

Woli w kościele św. Wojciecha 

25 października 1905 - Powrócił do Krakowa 

24 marca 1906 - Wyjechał do Warszawy, gdzie przybył 25 marca i zamieszkał na Woli u 

swego brata ks. Zygmunta Łubieńskiego 

30 marca 1906 - Złożył wizytę w urzędzie generalnego gubernatora w Warszawie Gieorgija 

A. Skałona 

15–22 kwietnia 1906 - Głosił wraz z innymi misjonarzami misję w ośrodku przemysłowym w 

Żyrardowie 

23 kwietnia 1906 - Zamieszkał wraz ze współbraćmi przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia w 

Warszawie 

19–27 maja 1906 - Przeprowadził wraz z innymi misjonarzami ważną misję w kościele 

Najświętszej Maryi Panny na Nowym Mieście w Warszawie 

5(?) lipca 1906 Zachorował na zapalenie płuc i leczył się najpierw w Warszawie, a od 4 

sierpnia do 3 września przebywał na rekonwalescencji w Guzowie 

25 września 1906 Zamieszkał wraz ze współbraćmi przy kościele Zbawiciela w Warszawie, 

dając początek istnieniu hospicjum redemptorystów w tym mieście; zmienił równocześnie 

przynależność do wspólnoty klasztoru w Krakowie 

20–30 października 1906 - Głosił wraz z innymi misjonarzami ważną misję w Kielcach 

1–9 grudnia 1906 - Współprowadził misję w ośrodku mariawityzmu w Płocku 

7–12 kwietnia 1907 - Przeprowadził rekolekcje dla alumnów Akademii Duchownej w 

Petersburgu w Rosji 

17–20 kwietnia 1907 - Głosił rekolekcje dla kleryków w Wilnie na Litwie pod zaborem 

rosyjskim 

31 października – 3 listopada 1907 - Podjął ponownie pracę apostolską na ziemiach pod 

panowaniem pruskim, głosząc triduum w Lembargu 

16–24 listopada 1907 - Głosił wraz z innymi misjonarzami misję w kościele 

redemptorystów w Krakowie 

31 marca – 9 kwietnia 1908 - Przeprowadził z dwoma misjonarzami misję dla Polaków w 

Odessie w Rosji 

14–19 kwietnia 1908 - Głosił rekolekcje dla kleryków w Petersburgu 



18 kwietnia 1908 - Złożył wizytę w urzędzie prezesa rady ministrów rządu Rosji Piotra A. 

Stołypina w Petersburgu 

3–13 sierpnia 1908 - Przeprowadził dwie serie rekolekcji dla kapłanów w Petersburgu 

14–23 marca 1909 - Wygłosił dwie serie rekolekcji dla kleryków i alumnów Akademii 

Duchownej w Petersburgu 

16–21 maja 1909 - Odbył podróż do Rzymu, uczestniczył w audiencji u św. Piusa X 17 maja i 

w kanonizacji św. Klemensa Hofbauera 20 maja 

9–19 sierpnia 1909 - Przeprowadził dwie serie rekolekcji dla kapłanów w Wilnie 

20–24 września 1909 - Głosił rekolekcje dla kapłanów w Krakowie 

20–22 listopada 1909 - Wygłosił kilka konferencji w zakładzie św. Urszuli Ledóchowskiej w 

Petersburgu 

20 listopada 1909 - Złożył wizytę w urzędzie prezesa rady ministrów rządu Rosji Piotra A. 

Stołypina w Petersburgu 

6–13 marca 1910 - Przeprowadził dwie serie rekolekcji dla członków Stowarzyszenia 

Robotników Chrześcijańskich w Warszawie 

8–15 maja 1910 - Głosił kazania w kościele Zbawiciela w Warszawie podczas oktawy 

nabożeństw ku czci św. Klemensa Hofbauera 

22 maja 1910 - Wygłosił kazanie na Jasnej Górze podczas ponownej koronacji obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej 

28 maja 1910 - Z powodu zamknięcia hospicjum redemptorystów w Warszawie stał się 

ponownie członkiem wspólnoty klasztoru w Krakowie, jakkolwiek pozostał nadal i pracował 

na ziemiach pod zaborem rosyjskim 

15–26 sierpnia 1910 - Przeprowadził dwie serie rekolekcji dla kapłanów w Wilnie 

8 grudnia 1910 - Opuścił Warszawę z powodu trudności ze strony władz rosyjskich i 9 

grudnia powrócił do Krakowa 

29 grudnia 1910 - Obchodził w Krakowie czterdziestolecie święceń kapłańskich 

1 stycznia 1911 - Wygłosił kazanie w katedrze na Wawelu w Krakowie 

1–10 kwietnia 1911 - Współprowadził misję w Tuchowie w kościele św. Jakuba 

10 czerwca 1911 - Otrzymawszy pozwolenie władz rosyjskich, powrócił do Warszawy i 

zamieszkał u swego brata ks. Zygmunta Łubieńskiego 

12 czerwca 1911 - Złożył wizytę w urzędzie generalnego gubernatora Gieorgija 

A. Skałona w Warszawie w sprawie otrzymania indygenatu, czyli obywatelstwa rosyjskiego 

31 lipca – 3 sierpnia 1911 - Głosił rekolekcje dla kapłanów w Wilnie 

11–30 sierpnia 1911 - Przebywał w Marintähte w Finlandii i głosił rekolekcje w zakładzie 

wychowawczym św. Urszuli Ledóchowskiej 

5–17 listopada 1911 - Przeprowadził dwie serie rekolekcji stanowych dla niewiast i mężczyzn 

w kościele Zbawiciela w Warszawie 

19 grudnia 1911 - Powrócił do Krakowa z powodu odmowy władz rosyjskich przyznania mu 

indygenatu 

1911 - Wydał żywot św. Alfonsa Liguoriego 



23 lipca 1912 - Opuścił Kraków, zamieszkał w klasztorze w Mościskach 

29 lipca 1912 - Objął urząd rektora klasztoru redemptorystów w Mościskach 

2 sierpnia 1912 - Rozpoczął prowadzić w Mościskach „drugi nowicjat”, czyli kurs 

przygotowania misjonarskiego pięciu młodych redemptorystów 

22 stycznia 1913 - Zakończył prowadzenie „drugiego nowicjatu” w Mościskach 

13 czerwca 1913 - Dzięki jego staraniom zostało zatwierdzone przez biskupa przemyskiego 

Józefa Sebastiana Pelczara Bractwo Najświętszej Rodziny dla młodzieży męskiej przy 

kościele klasztornym w Mościskach 

13 lipca 1913 - Zorganizował obchód trzydziestolecia redemptorystów w Mościskach 

13–18 października 1913 - Odbył podróż do Echternach (Luksemburg) na jubileusz 

sześćdziesięciolecia profesji byłego generała redemptorystów o. Macieja Rausa 

1913 - Wydał biografię o. Jana Podgórskiego CSsR 

17–29 czerwca 1914 - Uczestniczył w prowadzeniu nieudanej misji w Tarnopolu 

6–09 lipca 1914 - Wziął udział w Synodzie Diecezji Przemyskiej w Chyrowie 

9 lipca 1914 - Wygłosił referat na Synodzie Diecezji Przemyskiej o bractwach 

dla młodzieży 

16 września 1914  -Zajęcie Mościsk przez wojska rosyjskie podczas I wojny światowej 

wzmogło jego troskę o klasztor i mieszkańców miasta 

18 września – ? 1914 - Zastępował w administrowaniu parafią w Mościskach 

chorego proboszcza ks. Alfreda Białogłowskiego 

2 lutego – 26 czerwca 1915 - Podczas nieobecności kapłanów diecezjalnych w Mościskach 

podejmował w trudnych warunkach wojennych pracę duszpasterską w mieście i okolicy przy 

pomocy nielicznych współbraci 

12–16 kwietnia 1915 - Przebywał we Lwowie z internowanymi przez Rosjan współbraćmi, 

krzepiąc ich na duchu 

7–13 czerwca 1915 - Okazał szczególną pomoc ludności podczas walk frontowych w strefie 

Mościsk 

21 czerwca 1915 - Urządził procesję pokutną do kościoła św. Michała w Zakościelu i 

ofiarował swe życie za ocalenie ludności zagrożonej epidemią panującą w Mościskach 

4–14 września 1915 - Leczył w Krakowie chorą nogę 

18 września 1915 - Rozpoczął w Mościskach wykłady dla czterech ojców, którzy wstąpili do 

Zgromadzenia Redemptorystów jako kapłani diecezjalni 

20 stycznia 1916 - Zakończył wykłady dla wspomnianych czterech ojców 

10(?) lutego 1916 - Wystąpił z inicjatywą podjęcia misji parafialnych w diecezji lubelskiej 

pomimo trudnych warunków wojennych  

7 maja 1916 - Obchodzono uroczyście w Mościskach jubileusz pięćdziesięciolecia jego 

ślubów zakonnych 

1–3 czerwca 1916 - Jako rektor klasztoru w Mościskach przyczynił się do urządzenia w 

kościele klasztornym uroczystego triduum nabożeństw z udziałem trzech biskupów z okazji 



pięćdziesięciolecia przekazania w Rzymie redemptorystom obrazu Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy 

6–16 sierpnia 1916 - Odprawiał swoje „wielkie rekolekcje” jubileuszowe 

1916 - Wydał historię obrazu i kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 

1–8 lutego 1917 - Wyjeżdżał do Warszawy i prowadził rozmowy z władzami kościelnymi w 

imieniu przełożonych Zgromadzenia w sprawie fundacji redemptorystów w stolicy 

12 marca – 2 czerwca 1917 - Prowadził wykłady w Mościskach dla trzech ojców o sposobie 

głoszenia misji i rekolekcji 

4 czerwca – 3 września 1917 - Wyjeżdżał do Krakowa i podejmował starania w sprawie 

fundacji redemptorystów w Lublinie 

19 maja 1918 - Został zwolniony z przełożeństwa w Mościskach, lecz przekazanie jego 

następcy obowiązków rektora odbyło się dopiero 27 czerwca; otrzymał równocześnie 

skierowanie na zamieszkanie w klasztorze w Krakowie i nominację na urząd konsultora 

admonitora przełożonego krakowskiej wspólnoty 

20 lipca 1918 - Opuścił Mościska, udając się na rekolekcje dla niepokalanek w Jarosławiu i 

stamtąd bezpośrednio 27 lipca wyjechał do Krakowa 

11 listopada 1918 - Polska odzyskała niepodległość po stu dwudziestu trzech 

latach niewoli, co było spełnieniem jego najgłębszych pragnień 

13 grudnia 1918 - Rozpoczął prowadzić „drugi nowicjat” dla jednego misjonarza 

redemptorysty w Krakowie 

1918 - Wydano po raz trzeci napisany przez niego żywot św. Gerarda Majelli 

8 marca 1919 - Zakończył prowadzenie rozpoczętego w 1918 roku „drugiego nowicjatu” w 

Krakowie 

21–28 września 1919 - Głosił wraz z dwoma misjonarzami misję w Przegini, jedną z ostatnich 

w życiu 

8 września 1920 - Miał kazanie podczas uroczystej koronacji obrazu Matki Boskiej w 

Zawadzie k. Dębicy 

6 października 1920 - Wyjechał do Mościsk, by rozpocząć tam 7 października prowadzenie 

„drugiego nowicjatu” dla czterech misjonarzy redemptorystów 

24 października 1920 - Wygłosił kazanie podczas uroczystości poświęcenia miasta Mościsk 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

29 grudnia 1920 - Obchodzono we wspólnocie zakonnej w Mościskach pięćdziesięciolecie 

jego święceń kapłańskich 

8 kwietnia 1921 - Opuścił Mościska i powrócił do Krakowa po zakończeniu 7 kwietnia 

prowadzenia „drugiego nowicjatu” 

9–10 kwietnia 1921 - Obchodzono uroczyście w Krakowie jubileusz pięćdziesięciolecia jego 

święceń kapłańskich 

19 czerwca 1921 - Został mianowany na urząd konsultora admonitora prowincjała o. 

Emanuela Trzemeskiego 

1–11 października 1921 - Prowadził w Fałkowie z dwoma innymi misjonarzami 

przedostatnią misję w swoim życiu 



7–16 września 1922 - Głosił po raz ostatni w swoim życiu wraz z innymi misjonarzami misję 

parafialną w Szewnej 

16 lipca 1923 - Podczas pracy apostolskiej w Warszawie zachorował na różę w nodze i do 30 

sierpnia pozostawał w tym mieście, potem wrócił do Krakowa 

8–10 stycznia 1924 - Uczestniczył w Konsultacji Prowincjalnej w Mościskach 

26 kwietnia 1924 - Został mianowany na stanowisko konsultora admonitora rektora klasztoru 

w Krakowie 

7–8 maja 1926 - Obchodzono uroczyście w Krakowie sześćdziesięciolecie jego profesji 

zakonnej 

27 września 1926 - Opuścił Kraków i zamieszkał w klasztorze redemptorystów w Warszawie 

2 października 1926 - Wygłosił kazanie podczas uroczystości poświęcenia kaplicy publicznej 

i nowo zbudowanego klasztoru redemptorystów w Warszawie 

3–5 marca 1927 - Głosił rekolekcje dla uczniów gimnazjum marianów na Bielanach w 

Warszawie 

29 kwietnia 1927 - Został mianowany konsultorem admonitorem rektora klasztoru w 

Warszawie 

14–23 lipca 1927 - Przeprowadził w Warszawie rekolekcje dla sióstr zakonnych 

Zgromadzenia Rodziny Maryi 

13–16 września 1928 - Wygłosił dziesięć konferencji rekolekcyjnych dla Episkopatu Polski (2 

kardynałów, 6 arcybiskupów, 26 biskupów, 2 nominatów) w Gnieźnie 

23 września 1928 - Miał kazanie podczas uroczystości poświęcenia budynku Małego 

Seminarium, czyli juwenatu w Toruniu 

1928 - Wydano czwarty raz napisany przez niego żywot św. Gerarda Majelli 

9–12 lutego 1929 - Przeprowadził w Lublinie rekolekcje dla księży studiujących na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

14 maja 1929 - Wygłosił przemówienie na pogrzebie swego brata ks. Zygmunta Łubieńskiego 

w Warszawie 

7–28 sierpnia 1929 - Przebywał w sanatorium w Warszawie z powodu rany na nodze i 

zapalenia mięśnia sercowego 

3– 4 stycznia 1930 - Uczestniczył w Konsultacji Prowincjalnej w Tuchowie 

8–10 kwietnia 1930 - Głosił rekolekcje dla żołnierzy w Warszawie 

11 kwietnia 1930 - Został ponownie mianowany konsultorem admonitorem 

rektora klasztoru w Warszawie 

16–17 września 1930 - Uczestniczył w pogrzebie swego brata Rogera Łubieńskiego w 

Warszawie i Wiskitkach 

28 grudnia 1930 - Obchodzono uroczyście w Warszawie jubileusz sześćdziesięciolecia jego 

święceń kapłańskich 

lipiec – sierpień 1931 - Przez dwa miesiące leczył w klasztorze otwarte rany na nodze 

1931 - Odczuł pogorszenie stanu zdrowia, przebywał tylko w Warszawie 



27–30 listopada 1932 - Przeprowadził w swym pokoju kolejne, ostatnie już rekolekcje dla ks. 

Zygmunta Choromańskiego, będące także jedną z ostatnich jego prac apostolskich 

1932 - Przebywał tylko w klasztorze i przez trzy miesiące leczył rany na nodze 

14 czerwca 1933 - Doznał bolesnego upadku i zaczął się posługiwać wózkiem inwalidzkim 

10(?) sierpnia 1933 - Nastąpiło znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia 

24 sierpnia 1933 - Sprawował ostatni raz Mszę św., przyjął sakrament chorych i odnowił 

swoje śluby zakonne 

10 września 1933 - Zmarł w Warszawie krótko przed północą 

13 września 1933 - Odbył się w Warszawie jego pogrzeb. Ciało o. Bernarda złożono do grobu 

na Cmentarzu Wolskim. 


