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Drodzy Czytelnicy!
Od 8 grudnia przeżywamy w całym Kościele Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. Z tej okazji, na początku tegorocznego
Wielkiego Postu Ojciec św. roześle na cały świat „misjonarzy miłosierdzia”, którzy - jak pisze w bulli „Misericordiae vultus” (Oblicze
miłosierdzia) - mają być przede wszystkim żywym znakiem tego, jak
Ojciec przygarnia tych, którzy szukają Jego przebaczenia, a jednocześnie przekonującymi kaznodziejami miłosierdzia i zwiastunami
radości i przebaczenia.
Natomiast w kwietniu czekają nas w Gnieźnie i Poznaniu główne
obchody rocznicowe z okazji 1050-lecia chrztu Polski. W dniach
od 14 do 16 kwietnia będziemy wspólnie dziękować za łaskę wiary, a jednocześnie prosić, byśmy potrafili ją przekazać przyszłym
pokoleniom.
Przygotowując się na przeżycie tych wielkich wydarzeń oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Apostoła Polski” poświęcony
Słudze Bożemu o. Bernardowi Łubieńskiemu. Ten gorliwy misjonarz mimo swego kalectwa przez wiele lat pomagał tysiącom ludzi
odkrywać na nowo Bożą miłość i Boże miłosierdzie. Mówią o tym
zarówno: następny fragment pracy magisterskiej ks. Józefa Kapcia,
jak i świadectwa osób, które spotkały o. Bernarda w swoim życiu.
Ponieważ trwa też wciąż jubileusz 150-lecia przywrócenia do
kultu publicznego ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy zamieszczamy także kolejny rozdział książki o. Łubieńskiego Historya
cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Całość biuletynu dopełniają prośby zanoszone do Boga za wstawiennictwem o. Bernarda oraz podziękowania za otrzymane łaski.
Niech ten czas, który jest przed nami, stanie się dla nas - zgodnie
z życzeniem papieża Franciszka - czasem szczególnego doświadczenia Bożego miłosierdzia i powrotu do nowego życia otrzymanego
na chrzcie świętym.
Redakcja
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Wpływ cierpienia na rozwój duchowy
o. Bernarda Łubieńskiego
Z problemem cierpienia w swoim życiu zetknął się o. Bernard
mając 39 lat, kiedy to na skutek przeziębienia uległ ogólnemu paraliżowi ciała. Niespodziewana choroba postawiła wszystkie jego
zamierzenia apostolskie pod znakiem zapytania. Zarówno rodzina
jak i współbracia zakonni, nie mogąc pogodzić się z myślą o trwałym
kalectwie o. Bernarda, podjęli leczniczą kurację chorego najpierw
w Baden, a następnie Worishofen w Bawarii pod kierunkiem ks.
Kneippa. Pierwsza kuracja sprawiła częściową poprawę zdrowia,
tak że o. Bernard mógł poruszać się z pomocą laski. Druga, podjęta
w 1890 r., nie przyniosła żadnych zmian, tak więc do końca życia tj.
przez 48 lat, o. Bernard pozostał kaleką.
Kalectwo nie doprowadziło go do załamania duchowego i nie odsunęło od pracy apostolskiej, przeciwnie ubogaciło go wewnętrznie. Już
w okresie kuracji można zauważyć u niego tę wewnętrzną przemianę,
która każe mu przyjąć krzyż kalectwa jako wyraz woli Bożej. Początkowo
o. Bernard pragnął powrotu do zdrowia. W tym celu nie tylko poddał
się kuracji, ale również modlił się w tej intencji przez wstawiennictwo
św. Alfonsa. Podczas drugiej kuracji odbył nawet pielgrzymkę do grobu
zmarłej w opinii świętości franciszkanki M. Crescentii (+1744) w Kanfbeuren, by tu prosić Boga o łaskę powrotu do zdrowia.
W swoich wspomnieniach w następujący sposób relacjonuje przebieg pielgrzymki: Cała kolonia polska tutejsza złożyła się po 5 m[are]k
każdy, aby pielgrzymkę tę odprawić. Votum zrobiliśmy wszyscy, że jeżeli wyzdrowieję boso wrócimy do Worishofen. Ks. Wiśniewski TJ, nowicjusz, stał
się naszym prokuratorem i doskonale wszystko urządził. Każdy po swojemu
„Gusie”, o 9-tej rano wsiedliśmy do omnibusu dziewięciu Polaków księży i o.
Tomasz, franciszkanin, Bośniak. Po drodze modliliśmy się, a jeszcze więcej
śpiewaliśmy święte i świeckie pieśni, aż o w pół do jedenastej stanęliśmy
w czyściutkim, szwabskim miasteczku liczącym 8 000 ludzi. Udaliśmy się
do starego klasztoru franciszkanek. Najwięcej wzruszająca jest cela Świętej.
Tuśmy uklękli, ja się położyłem krzyżem i odmówiliśmy pięć «Pater» i «Ave».
Po drugim Pater wyraźnie usłyszałem, że słowa: «Fiat voluntas Tua», do
mnie się odnosiły i że Bóg chce, abym tak do śmierci został.
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O. Bernard przyjął kalectwo z oddaniem się woli Bożej. Sam
wyrażał się o swojej chorobie w następujący sposób: Taka snać była
wola Boża, żebym miał nogi spętane, żeby mnie do piekła nie poniosły.
Chwała więc i dziękczynienie niech będą Bogu za to moje kalectwo, które
mi zapewniło wytrwanie w Zgromadzeniu i przez to - jak ufam - koronę
kiedyś w niebie... Pełen życia i porywów biegłem, pędziłem i kto wie, gdzie
by mnie moja wybujała fantazja zapędziła - pewnie do piekła. Aż tu
nastąpiło zupełne ubezwładnienie. Przytoczone słowa są wyrazem dobrze zrozumianego i przyjętego cierpienia wynikającego z kalectwa.
Choroba dała mu również okazję do głębszych przemyśleń sensu
życia ludzkiego i prawd ostatecznych. W liście do o. Jedka pisał
z kuracji w Baden, że znajduje czas by rozmyślać o marności świata,
a szczególnie o piekle, ponieważ wonią prawdziwie piekielną zaprawiona
jest woda w Baden.
Cierpienia fizyczne o. Bernard znosił po spartańsku, natomiast
poczucie bezczynności, odizolowanie od ludzi, budziło w nim lęk.
Stąd też mimo kalectwa unikał bezczynności i samotności, za wszelką
cenę dążył do działania. Bezczynność była dla niego wielkim cierpieniem, dlatego chciał jej zawsze unikać. W liście do sióstr pisał:
Błogosławioneście, że możecie innym służyć. Nie ma gorszego cierpienia
moim zdaniem nad to: być skazanym na próżniactwo i bezczynność, widzieć się niezdrowym i niedołęgą. Lecz i to z ręki Boga przychodzi. I jak
Bóg do takiego krzyża nas przykuje, to chwała Jemu za wszystko. Chociaż
samolubstwo woła jak Żydzi dawniej: descende de cruce! Zstąp z krzyża.
Prawdziwej odwagi trza, aby wciąż odpowiadać sobie, dobrze mi tak, tak
Bóg chce i tak ja chcę. Siostrzyczki Drogie, z tych słów zrozumiecie o co was
proszę, abyście się modliły. Żegnam Was, drogie siostrzyczki, z tą myślą:
Módlmy się nawzajem i dźwigajmy jedni za drugich nasze ciężary.
O. Bernard, będąc wychowany na duchowości alfonsjańskiej,
umiał zrozumieć zagadnienia krzyża w swoim życiu i włączyć się
mimo kalectwa w czynną pracę apostolską. Nawet i wtedy kiedy do
jego kalectwa dołączyły się inne dolegliwości jak: ruptura, skleroza
serca, żylaki na nogach, wysychanie gardła i pod koniec życia zapalenie mięśnia sercowego, unikał wszelkich dyspens od zachowywania
przepisów życia zakonnego. Poświęcając się pracy dla dobra wszystkich wiernych, znajdował zapomnienie o swych dolegliwościach
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i widział swoją przydatność życiową. Obok pobożności maryjnej i eucharystycznej, widzimy
u niego praktykowanie nabożeństwa do serca
Pana Jezusa i Męki Pańskiej.
Sądzić można, że te nabożeństwa szczególnie odpowiadały duchowym potrzebom
o. Łubieńskiego, zwłaszcza w cierpliwym
przyjmowaniu dolegliwości choroby w intencji
wynagrodzenia Panu Bogu za ludzkie grzechy.
Cierpienie było dla niego drogą głębszego
wniknięcia w sens pracy apostolskiej, a zarazem udoskonaleniem motywów jej realizacji.
Kalectwo sprawiło w całym jego życiu dużą
przemianę, nie tylko od strony zewnętrznej,
ale i wewnętrznej. Z męża kwitnącego zdrowiem
stał się kaleką, który bez laski kroku zrobić nie mógł. Ale im więcej stracił
na ciele, tym bardziej, zyskał na duchu: walcząc ze śmiercią spojrzał w oczy
wieczności i zahartował się w ogniu cierpienia (M. Pirożyński, O. Bernard
Łubieński, Wrocław 1946).
Innym rodzajem cierpienia o. Bernarda były sprawy rodzinne.
Już w dzieciństwie przeżywał wraz z całą rodziną kłopoty materialne.
Sytuacja ta w następnych latach uległa dalszemu pogorszeniu. Rodzice jego musieli korzystać z pomocy swych krewnych, aby podołać
obowiązkom wychowania i utrzymania licznej rodziny. O. Bernard
dostrzegał te trudności i przeżywał je razem z rodzicami. W 1866
r. pisze o. Bernard list z Anglii do swojego ojca, w którym dostrzec
można, do jakiego stopnia młody wówczas kleryk przeżywał sprawy
rodzinne: Czegóż bym nie dał, żeby Ci ulżyć w Twoich przykrościach
i Twojej twardej pracy? Lecz jeśli pozwolisz mi być szczerym, to powiem,
że nawet w Twoich strapieniach znajduję słodką myśl, która może przynieść
Ci pociechę. Jest to doprawdy zrządzenie opatrznościowe, że Ty i cała nasza
rodzina znalazła się w takich kłopotach. ... Ale strapienia Twoje, Drogi
Tato, dają Ci sposobność do ćwiczenia się w tylu cnotach: w cierpliwości,
pokorze i innych. Prócz tego miałeś z czego zapłacić sprawiedliwości Bożej
za Swe błędy i grzechy i możesz zbierać skarby na ciężki i zawstydzający
dzień Sądu. W dalszych słowach listu zachęca ojca do ufności w pomoc
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Bożą i zapewnia go, że w swoich modlitwach pamięta o jego kłopotach. Gdy zaś w 1883 r. odwiedził rodziców w Warszawie ponownie
zabolał go ich stan materialny.
Przede wszystkim zabolała go materialna ruina większej części rodu
Łubieńskich, a zwłaszcza jego najbliższej rodziny, o czym będąc w Anglii
nie miał pojęcia. Okazały pałac Łubieńskich już od dawna znajdował się
w cudzych rękach. Rodzice, którzy przedtem prowadzili życie wielkopańskie,
gnieździli się teraz w ciasnym mieszkaniu na drugim piętrze czynszowej
kamienicy wśród wielkich niewygód. Ojciec zarabiał na utrzymanie rodziny
jako obrońca sądowy (M. Pirożyński, dz. cyt.)
O wiele bardziej jednak zależało o. Bernardowi na życiu religijnym swych krewnych, dlatego cierpiał bardzo, gdy widział, że
niektórzy z nich stronią od praktyk religijnych. Starał się wtedy
pobudzić ich do głębszego zastanowienia się nad sobą, używając
różnych sposobów. Na przykład, gdy nic nie wskórał osobistą wizytą
u ciężko chorego krewnego, Stanisława Łubieńskiego, zostawił mu
książkę do nabożeństwa pt. Książka Misyjna OO. Redemptorystów ze
słowami: to klucz do nieba. Po kilku dniach pan Stanisław zdecydował
się na spowiedź.
O. Bernard przygotowywał do wiecznego spotkania z Bogiem
swoich braci: Michała, Zygmunta i Rogera. Przeżywał głęboko
śmierć każdego z nich, umiał jednak tutaj znajdować oparcie w wierze
i poddawać się woli Bożej. Również choroba siostry rodzonej Ireny,
wizytki, oraz trudności z powołaniem zakonnym drugiej siostry Celestyny, ex-felicjanki, głęboko przeżywał. W sprawie s. Ireny pisał do
jej przełożonej: Wielki to krzyż dla niej, ale też dla całego Zgromadzenia.
Ale Bóg wie, co robi. Niech się więc wola Jego dzieje.
Charakterystyczną reakcją o. Bernarda na cierpienia było odniesienie wszystkiego do Pana Boga. On patrzył na cierpienie i przeżywał
je zawsze jako wyraz woli Bożej, którą należy przyjąć na każdy czas.
Przyczyną cierpień o. Bernarda była również sprawa pracy misyjnej. Już na początku działalności redemptorystów w Polsce o.
Bernard miał swoje plany duszpasterskie inne niż jego przełożeni.
Na tym tle dochodziło do konfliktu. O. Bernard, który chciał okazać we wszystkim posłuszeństwo swoim przełożonym, znajdował
w nich z tego powodu okazję do przezwyciężenia siebie, co nie
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przychodziło mu łatwo. Również przełożeni znajdowali w nim swój
krzyż. Z czasem o. Bernard przekonał się o potrzebie roztropności
w podejmowaniu pracy i nauczył się posłuszeństwa. Gdy np. na usilne prośby o. prowincjał pozwolił o. Bernardowi udać się na kwestę
w celu przyśpieszenia remontu kościoła mościskiego, wrócił On
z kwesty zawiedziony. W swych rachubach na hojność swych krewnych
i powinowatych srodze się zawiódł. ... I postanowił już nigdy na kwestę się
nie wybierać (M. Pirożyński, dz. cyt.). Niepowodzenia te pomogły mu
w zdobywaniu doświadczenia życiowego i uczyły go głębszego patrzenia na życie. Hartowały go również i zaprawiały do pokonywania
trudności, których mu nie brakowało w późniejszym okresie pracy.
Będąc człowiekiem szczerym, mówił prawdę każdemu, nawet swoim
przełożonym i z tego powodu spotykał się z przykrościami. Umiał
znieść niejedną przykrość, a nawet upokorzenie, chociażby to spotkało go
od najmłodszego ze współbraci (M. Pirożyński, dz. cyt.).
W pracy duszpasterskiej spotykał się z różnymi ludźmi i ich problemami. Znając sytuację społeczną w kraju czy Kościele, ubolewał
nad zmaterializowaniem niektórych klas społecznych, nad obojętnością religijną i prywatą w życiu narodowym.
Głęboko odczuł uliczne zamieszki w Krakowie w roku 1923,
w kronice pod datą 5.08.1924 r. napisał o nich: W tych dniach Polska
cała czuła się jakby zabita i od zmysłów odchodzi z powodu wyroków sądu
krakowskiego nad sprawcami przelewu krwi na ulicach Krakowa dnia 6
listopada 1923, Po miesiącach indagacji i roztrząsania sądowego wydano
wyrok, że nikt z oskarżonych winny nie jest, więc wszyscy uwolnieni. Chyba
już nie demos, ale demon rządzi w katolickiej Polsce.
O. Bernard przejmował się niepowodzeniami w swej pracy
misyjnej, ale się nie zniechęcał. Niepowodzenia na tym odcinku
mobilizowały go do staranniejszego urządzenia misji w przyszłości
i utwierdzały go w przekonaniu, że owocność misji zależy od łaski
Bożej. Za św. Pawłem powtarzał: Ani ten co sadzi, nie jest czymś, ani
ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje (1 Kor 3,7).
Dla o. Bernarda, który propagował nabożeństwo do MBNP
bolesnym doświadczeniem było pojawienie się ascetycznego stowarzyszenia „mariawitów”. Mariawici sprowadzili to nabożeństwo na
bezdroża. Doszło do tego, że on sam i współbracia jego podczas misji w kró–7–

lestwie musieli zakazywać zbałamuconym noszenia heretyckich medalików
z wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (M. Pirożyński, dz.
cyt.). Na ruch mariawicki o. Bernard odpowiedział wzmożoną pracą
misyjną w celu zapobieżenia rozwoju źle pojętego kultu maryjnego.
Odsunięcie o. Bernarda od czynnej pracy misyjnej było dla niego
bolesnym przeżyciem. Sam o tym tak pisał: Teraz gdy zacząłem 74 rok
życia, powinienem tylko modlitwie się oddać. Tymczasem 47 lat napracowawszy się, jakże trudno powstrzymać się od pracy! Niedobrą mam naturę,
tak jak mój pradziadek, który mając blisko 80 lat z dubeltówką szedł na
wały w Warszawie w r. 1831, by się bić z Moskalami. Tak i ja, stary dziad
kulawy, rwę się do pracy. Czyż to nie wstyd? Także wszelkie dyspensy
od zachowania reguły zakonnej przyjmował jako krzyż w duchu
posłuszeństwa przełożonym. O. Bernard był wrażliwy na potrzeby
innych ludzi. Sam będąc doświadczony cierpieniem, spieszył cierpiącym. Szczególnie można to zauważyć w okresie wybuchu I wojny
światowej. Będąc wówczas w Mościskach, pozostał wśród miejscowej
ludności i zatroszczył się o jej potrzeby, zwłaszcza duchowe. Nie
pozostał też obojętny na sprawę nawrócenia Rosji do Kościoła katolickiego. Można powiedzieć, że była to jego idee fixe, odkąd przybył
do Mościsk. Sam nawet zorganizował bractwo o nawrócenie Moskali,
zachęcał do modlitwy w tej intencji, marzył o pracy misyjnej w Cesarstwie Rosyjskim, nosił się również z zamiarem założenia klasztoru
w Petersburgu, udzielał nawet rekolekcji 12 klerykom spod zaboru
rosyjskiego w Poggio Mirtete (Włochy), których ks. Żyskar przygotowywał do pracy w Rosji.
Po spotkaniu z klerykami, pisał z rozczarowaniem: Car może spokojnie spać w zimowym pałacu w Petersburgu - jeszcze nie nawrócą Rosji
tak prędko. Wiele jeszcze wody upłynie w Newie, zanim się to dzieło tutaj
skrystalizuje, ks. Żyskar ma wielkie zasługi, ma święty zapał, ale jeszcze
młody i niedojrzały.
Charakteryzując postawę o. Bernarda wobec problemu cierpienia,
stwierdzić można, że był wrażliwym na cierpienia zarówno własne, jak
i cudze. W chwili cierpienia szukał oparcia w Bogu przez modlitwę.
Przyjmował je z poddaniem się Jego woli. Cierpienie go nie zniechęcało do życia lecz mobilizowało. Podczas cierpienia nie rozpaczał,
lecz przeżywał je pogodnie. W czynnej pracy szukał zapomnienia
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o swych dolegliwościach. Cierpienie przyjmował również w duchu
ekspiacji za obrazę wyrządzoną Bogu przez grzechy ludzkie. Było
ono dla niego szkołą życia, uczyło go pokory i posłuszeństwa. Przez
umieranie sobie i zapomnienie o sobie, zbliżał się do ideału życia
chrześcijańskiego, pogłębiał swoje życie wewnętrzne.
/ks. Józef Kapcia, Sylwetka duchowa i działalność apostolska
o. Bernarda Łubieńskiego, praca magisterska, PAT w Krakowie, 2004,
s. 100-108/

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy u augustianów
w kościele św. Mateusza
Jeżeli Najświętsza Maryja Panna wybrała sobie kościół św. Mateusza na wystawienie w nim swego obrazu z Krety przywiezionego, z tej przyczyny, że świątynia ta była pod wezwaniem Apostoła
i Ewangelisty Chrystusa, to niezawodnie drugą przyczyną była ta
okoliczność, że już od 1477 r. obsługiwali ten kościół synowie św.
Augustyna, wielcy czciciele Maryi. Pod ich opiekę Bogarodzica pragnęła oddać Swój cudowny wizerunek i w ich kościele zamierzała
udzielać wiernym nieustannej pomocy.
Wprawdzie żaden zakon w Kościele Bożym zakonem by nie był,
gdyby nie czcił w szczególny sposób Matki Bożej. Dlatego o wszystkich świętych założycielach zakonów czytamy, że usilnie się starali
w sercach swych dzieci duchowych zaszczepić żywe i głębokie nabożeństwo do Maryi. Niemniej widoczne jest, że każda dusza prawdziwie zakonna pragnęłaby, aby jej zakon najwierniej Maryi służył
i najgorliwiej nabożeństwo ku Jej czci szerzył. Dopiero na sądzie
ostatecznym objawi się nam, który święty zakonodawca najgoręcej
Maryję Pannę miłował, i który zakon najbardziej cześć i miłość do
Matki Bożej rozpowszechniał.
Chlubić się jednak może każda dusza żyjąca pod regułą świętego
patriarchy, wielkiego biskupa Hippony, że jej ojciec, św. Augustyn,
uczył swe dzieci i słowem i przykładem miłości do Najświętszej Panienki. Kościół katolicki z głębokich pism tego Świętego Ojca i Doktora Kościoła czerpie naukę o Maryi Pannie. Jemu niektórzy autorzy
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przypisują ułożenie Officium de Beatissime
Virginis Mariae, czyli pacierzy kapłańskich
na cześć Matki Najświętszej. Wszyscy zaś
pisarze jednogłośnie przyznają, że to św.
Augustyn jest autorem antyfony: Święta
Maryjo, ratuj nędznych, wspomagaj słabych,
pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się
za pobożną płcią niewieścią. Niech wszyscy
doznają Twego wsparcia, którzy z nabożeń
św. Augustyn
stwem sławią Twoją uroczystość.
Świątobliwy Alan de la Roche (de
Rupe), dominikanin, który uświęcił się pod regułą św. Augustyna,
i który jako syn św. Dominika tak skutecznie w XV w. szerzył nabożeństwo różańcowe, tak o sobie pisze: Gdym błagał Najświętszą
Pannę, aby mi wskazała, co mają biedni grzesznicy czynić na Jej cześć i na
cześć Jej Boskiego Syna, by Ich miłosierdzie sobie zapewnić mogli, Matka
Boża mi odpowiedziała: «Posłuchaj mojego miłego ucznia Augustyna,
jak w jednym kazaniu swoim nauczał, że kto pragnie się przypodobać jak
najwięcej Panu Jezusowi i Jego Matce, niech się Im całkowicie zaofiaruje
wraz ze wszystkim, co posiada, tak co do duszy, jak i co do ciała, nie mniej
wewnątrz, jak i na zewnątrz».
Widać synowie i córki duchowe, regułą św. Augustyna związani,
przejęli się tą nauką swojego patriarchy, a więc umieli przypodobać
się Matce Bożej, co potwierdza i ta okoliczność, że niemal każdy
kościół przy klasztorze augustiańskim obdarzyła Maryja obrazem
swoim z łask i cudów słynącym. Widzimy to w Rzymie, gdzie jest
kilka kościołów augustiańskich, a w każdym z nich znajduje się
cudowny obraz Najświętszej Panny. I tak w kościele św. Augustyna
przy wielkich drzwiach stoi marmurowa figura Bożej Rodzicielki,
zwanej del Parto. Tysiące wotów zdobią ściany tej wspaniałej świątyni,
a drugie tysiące użyto na odnowienie tego kościoła. Wszystkie te wota
są ofiarami matek, które składano za szczęśliwe rozwiązanie. Opodal
Rzymu w Genazzano posiadają augustianie sławny cudowny obraz
Matki Bożej Dobrej Rady. W polskich dawnych kościołach augus
tiańskich znajdują się również cudowne obrazy, że tylko wymienimy
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obraz Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie na Kazimierzu oraz obraz
Matki Bożej Bolesnej w Warszawie przy ul. Piwnej.
Nic więc dziwnego, że Matka Boża Nieustającej Pomocy skierowała swój obraz, przywieziony z Krety, do augustianów u św. Mateusza
w Rzymie. Tam nie zawiedli Maryi synowie św. Augustyna. Okazało
się to zaraz przy uroczystym wniesieniu obrazu do kościoła, jak o tym
świadczy historia.
Działo się to w czasie, kiedy papież Aleksander VI zasiadał
na Stolicy Piotrowej. Wniesienie cudownego obrazu do kościoła
św. Mateusza dokonane zostało 27 marca 1499 r. w najuroczystszy
sposób. Podczas wspaniałej procesji człowiek z ręką sparaliżowaną
przedarł się przez tłum, dotknął się świętego obrazu i natychmiast
zdrowie odzyskał. Kiedy w końcu umieszczono obraz na wielkim
ołtarzu, ogłoszono nazwę, jaką sobie sama Najświętsza Panna wybrała, mianowicie, że chce być czczona w tym obrazie pod wezwaniem
Matki Nieustającej Pomocy. Słodycz tej nazwy zaczęła pociągać
Rzymian; garnęli się więc licznie do stóp Jej ołtarza św. Mateusza.
Wkrótce ta nowa świątynia Bogarodzicy zasłynęła z łask, których
nie skąpiła Najświętsza Panna uciekającym się do Niej. Z każdym
dniem kościół św. Mateusza nabywał coraz to większej świetności,
w skutek tłumów wiernych przybywających do obrazu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Sprawiło to, że papież przywrócił kościołowi
św. Mateusza tytuł kardynalski. Na sławnym konsystorzu papieskim
dnia 1 lipca 1517 r., sławnym z tego powodu, że wtedy aż trzydziestu
jeden dostojników otrzymało kapelusz kardynalski, Ojciec św. Leon
X, wyniósł na kardynała tytułu św. Mateusza generała augustianów
o. Idziego Kanizjusza.
Od tego czasu przez półtora wieku tytuł ten nosiło dziewiętnastu
kardynałów. Niektórzy z nich odznaczali się nauką i zdolnościami.
Wszystkich ich przewyższył kardynał Franciszek Nerli. Był to Florentczyk, którego papież Klemens X w 1670 r. wyniósł do godności
arcybiskupiej i wysłał do Wiednia, aby nakłonił cesarza Leopolda
I do zawarcia przymierza z królem polskim Michałem Wiśniowieckim, zagrożonym wojną ze strony Turków. Nerli pisał z Wiednia do
prymasa Mikołaja Prażmowskiego o swoich usiłowaniach na dworze
wiedeńskim. Lecz zabiegi delegata spełzły na niczym. Za to sam Bóg
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przybył Polsce z pomocą, dając wojsku polskiemu pod dowództwem
Jana Sobieskiego zwycięstwo pod Chocimiem. Wysłał potem Papież
Nerlego, jako nuncjusza, do Paryża. Ale niebawem, bo już w 1673 r.,
mianował go kardynałem i sekretarzem stanu.
Jako kardynał tytułu św. Mateusza, Nerli pałał szczególnym
nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z biegiem
czasu świątynia św. Mateusza bardzo ucierpiała. Nerli ją odnowił
i wspaniale przyozdobił. Żeby być jak najbliżej cudownego obrazu,
nabył przyległy do kościoła pałac wraz z przestronnym ogrodem
i tutaj zamieszkał, a przeżył jako kardynał tytułu św. Mateusza lat
trzydzieści. Sędziwego kardynała odwiedził w jego domu w 1699 r.
papież Innocenty XII, o czym dotąd świadczy wmurowana marmurowa tablica. Druga tablica tam umieszczona świadczy, że w 1700 r.
odwiedziła kardynała królowa polska Maria Kazimiera, która cztery
lata po śmierci męża, króla Jana Sobieskiego, zamieszkała w Rzymie.
Nerli umarł w 1708 r. Zgodnie z jego ostatnią wolą, pochowany
został u stóp ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, majątek zaś
swój zapisał na rzecz zakładu dla obłąkanych.
Na początku XII wieku powstał w Rzymie piękny zwyczaj odwiedzania każdego tygodnia jednego ze znakomitszych obrazów Matki
Bożej. (Oby taki zwyczaj powstał i w Krakowie!) O. Carocci TJ miewał
w każdą sobotę kazanie o tych obrazach. Dlatego też o obrazie Matki
Bożej Nieustającej Pomocy wygłosił kazanie, w którym dokładnie
i źródłowo skreślił całą historię obrazu, którą tu za nim opowiadamy.
Kiedy zaś przytoczył cud, który się zdarzył w 1499 r. przy wprowa
dzeniu obrazu do kościoła św. Mateusza, dodał: Był to pierwszy cud
pomiędzy tyloma innymi, jakie potem u św. Mateusza nastąpiły. Wielu
też innych autorów świadczy w swoich dziełach w Rzymie lub gdzie
indziej wydanych świadczy o cudach, jakich doznawali wierni u stóp
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy u św. Mateusza.
Do tych świadectw wypada przytoczyć oświadczenie braciszka
z zakonu augustianów, Augustyna Orsettiego, o którym później jeszcze niejedną wzmiankę wypadnie nam uczynić. Otóż ten braciszek
opowiadał, co następuje: Gdy każdego roku obchodzono u św. Mateusza
uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pewnego razu zdarzyło się,
że pewien robotnik po ozdobieniu na uroczystość świątyni, połakomił się na
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dary i wota, którymi wierni przyozdobili cudowny obraz. Zabrał wszystko,
co ręką mógł dosięgnąć, i z kościoła uciekł. Lecz gdy doszedł w mieście przed
kościół Matki Bożej, zwanej dei Monti, dalej iść nie mógł. W którąkolwiek
ulicę wszedł, zawsze znalazł się znowu przed kościołem św. Mateusza.
Kilkakrotnie usiłował iść w przeciwną stronę, ku Forum Trajana, lecz daremnie. Pełen strachu i zdumienia czuł, że musi powrócić do św. Mateusza.
Oddał rzeczy skradzione augustianom i błagał przed obrazem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o przebaczenie świętokradztwa.
I tak przez lat trzysta obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy
słynął z cudów w kościele św. Mateusza. Przez całe trzy wieki synowie
św. Augustyna zaprawiali wiernych do pokładania ufności w pomoc
nieustającą, jakiej Maryja udziela tym, którzy nieustannie o pomoc
do Niej się udają. Nie zawsze włoscy zakonnicy zamieszkiwali przy
tej świątyni. Podczas bowiem najostrzejszego prześladowania katolickiej Irlandii przez protestancką Anglię w latach 1658-1661 i znów od
1739 r. aż do pierwszych lat XIX w., znaleźli w Rzymie u św. Mateusza
przytułek augustianie z Irlandii. Tu krzepili się pomocą nieustającą
Najświętszej Panny i polecali się Maryi, żeby mogli powrócić do
ojczystej Irlandii, gdzie jedni z ich współbraci przelali krew za wiarę świętą, a drudzy cierpieli wiele wśród pracy duchowej dla swych
prześladowanych rodaków.
/o. Bernard Łubieński, Historya cudownego obrazu
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kraków 1916, s. 122-128/

Wspomnienia i świadectwa o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
I. 1. Pierwszy raz zetknąłem się z o. Bernardem w roku 1894 jako
kleryk seminarium duchownego w Przemyślu. Dawał nam rekolekcje.
Bardzo dużo mówił o powołaniu do stanu kapłańskiego, o badaniu
sumienia co do intencji, stawiał bardzo wielkie i słuszne wymagania
i dodawał: Kleryku, idź do ks. Rektora, zabierz papiery i idź z seminarium.
Zdecydowałem się po długiej walce opuścić seminarium, o ile mi
spowiednik każe. Poszedłem do spowiedzi do o. Bernarda, a on zna– 13 –

lazł miłosierdzie nad moją nędzą i absolutną
niegodnością i pozwolił zostać. Już wtedy
otaczała go opinia świętości.
2. W roku 1895 we wrześniu (wyświęcony
byłem w 1895 r.) brałem udział w 3-dniowych
rekolekcjach kapłanów, które dawał o. Bernard. Mam z tych rekolekcji zapiski z każdej
medytacji. Całe rekolekcje były na temat: „Caritas Dei diffusa est in cordibus…” Ostatnia
była na temat: „Najświętsza Maryja Panna
Matką pięknej miłości”. Była tak porywająca,
że bardzo wielu kapłanów płakało. Zaraz po
wyjściu z kaplicy zrobiłem sobie szczegółowy
plan, a powrocie do domu napisałem kazanie, które wygłosiłem wnet
i nieraz w życiu powtarzałem.
3. W roku 1903 byłem proboszczem w Dębowcu koło Jasła (od
roku 1899). Zaprosiłem OO. Redemptorystów na misje. Mam dotąd
obrazek MB Nieustającej Pomocy z datą 15 II 1903 podpisany przez
ojców: Łubieńskiego, Stykę i Żółtowskiego. Parafianie dziwili się, za
co ja na nich sprowadzam misjonarzy, przecież nie są tacy źli i nigdy
misji nie mieli. Ale po misji nie wiedzieli, jak dziękować. Niestety,
zaginęła książka „Liber memorabilium” po moim odjeździe z Dębowca, tam zanotowałem różne szczegóły: Do kościoła z plebanii
było kilkaset metrów odległości. O. Bernard miał sparaliżowane
kończyny nóg i rąk. Codziennie 3 razy odwoziłem o. Bernarda do
kościoła i z kościoła - z trudnością wciągnął swój korpus do starego
faetona i dodawał z uśmiechem: Niech tam ks. Proboszcz powrzuca
te kaleki do wózka (nogi), co z pietyzmem czyniłem. W tym czasie
pojechał o. Bernard do sąsiedniego Cieklina z konferencją dla SS.
Wizytek, wypędzonych z Francji, z Wersalu. Szczegółowo wypytywał
mię o relacje w parafii. Powiedziałem mu, że mieszczanie są dobrzy
ludzie, ale bardzo ambitni, np. przy czytaniu zapowiedzi dodawało się
„sławetny obywatel xy ze sławetną obywatelką yz”. Skorzystał z tego
wywiadu, gdy miał mowę stanową dla mężów. Wyszedł na ambonę,
zdjął biret ukłonił się biretem na trzy strony i zaczął: „Sławetni obywatele”, a potem przemawiał stanowczo i ostro. Mówili mi później
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mieszczanie: Nagadał nam, ale uszanował, dodał sławetni obywatele.
Na renowacji następnego roku byli ojcowie: Stach i Styka. O. Stach
argumentami ad hominem pokonywał serca, a o. Styka pięknym
głosem porywał serca.
4. Skutki misji zbawienne i cudowne trudno opisać. Cztery lata
przed misją, jako proboszcz często bez wikarego (4 000 dusz), nie mogłem sobie dać rady ze spowiedziami - bardzo dużo czasu zajmowała
mi każda spowiedź pojedyncza - prawie same generalne. Po misji jak
lekka była praca w konfesjonale, zdaje się, że prawie wszyscy odprawili
spowiedź generalną, już byłem o dusze ich spokojny. Teraz chodziło
o utrzymanie stanu duszy po misjach, aby nie grzeszyli.
5. Drobna rzecz, ale charakterystyczna, jaką opinią cieszył się
o. Bernard. Na plebanii prano mu granatowe chusteczki do nosa.
Przypadkiem po jego odjeździe służąca znalazła jedną chusteczkę,
wzięła ją śp. moja matka, która bardzo często cierpiała różne bolesne dolegliwości reumatyczne i artretyczne; W chwili cierpień
kładła chusteczkę na bolesnym miejscu, aż chusteczka się zupełnie
rozlazła. Siostra moja Stanisława Męska od blisko 50 lat zajmowała
się domowym gospodarstwem, dotąd mieszka ze mną, często o tym
opowiadała i dzisiaj jeszcze jako naoczny świadek opowiada, że śp.
matka po przyłożeniu chusteczki uspakajała się i miewała ulgę.
6. O. Bernard był zawsze nadzwyczajnie uprzejmy, uśmiechnięty,
wesoły, czułem się zawstydzony jego uprzedzającą grzecznością,
gdy siedział, chciał za każdym razem wstawać, gdy witał się z nim
choćby najmłodszy kapłan, aleśmy na to nie pozwalali. Może rok
przed jego śmiercią odwiedziłem go w celi w Warszawie ze śp. ks.
profesorem Uniwersytetu Warszawskiego Janem Stawarczykiem.
Zawstydził nas uprzejmością, chciał koniecznie wstać z „krzesła
patyczanego” (zrobionego z patyków), aleśmy na to nie pozwolili,
bo chyba już nie miał sił do powstania. Poznał mię, po rozmowie
ucałowaliśmy jego ręce i cieszyliśmy się rozmową z nim i widzeniem
jego czcigodnej osoby.
7. Wszyscy od dziesiątek lat uważali go za świętego, ja często
modlę się do Niego, aby mi wyprosił zbawienie.
/ze wspomnień ks. Zygmunta Męskiego o o. Bernardzie Łubieńskim,
Przemyśl 28.05.1948/
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II. Ze wspomnień o świetlanej pamięci o. Bernardzie jak żywe
pamiętam następujące fakty: W 1906 roku, gdy jako diakon oczekiwałem na święcenia kapłańskie, we wrześniu o. Bernard dawał nam
klerykom rekolekcje 5-dniowe. Już pierwsza konferencja sprawiła
na nas niezatarte wrażenie. Ja ciebie, mój braciszku, nie znam - mówił
do nas o. Bernard - ani nie wiem jak się nazywasz, a jednak słowo Boże,
które do ciebie skieruję, przeniknie twą duszę... W ciągu 5 dni z pewną
bojaźnią i skupieniem słuchaliśmy iście natchnionych słów tego
niezrównanego konferencjonisty, a dusze nasze kajały się, tajały,
zapłonęły miłością Boga, a obfite łzy zraszały oczy nasze. Miewał po
4 całogodzinne konferencje dziennie, a jednak nikt nie czuł zmęczenia, zdenerwowania, owszem, słuchaliśmy z najwyższą uwagą,
a co pilniejsi notowali złote i srebrne zdania. To nie mówił złamany
wiekiem starzec, jak siebie sam często nazywał „stary misjonarz”, ale
chyba odrodzony zapałem autor Apokalipsy przemawiał przez usta
jego. Słuchał tych nauk ciekawie śp. ks. biskup Kuliński, sędziwy ks.
rektor i profesorowie seminarium, wikariusze katedralni, z których
ks. Raczko i ks. Górski niedługo powiększyli szeregi duchowych synów św. Alfonsa w kongregacji kapłanów SS. Redemptoris. I to jest
najwymowniejszym skutkiem rekolekcji o. Bernarda.
W czasie rekolekcji codziennie przed 5-ą godziną raniutko o.
Bernard już klęczał w kościółku seminaryjnym przed Sanctissimum. Ja i mój kolega, służący świątobliwemu Ojcu do Mszy,
postanowiliśmy uprzedzić przyjście poranne o. Bernarda do kościoła. Raz to nam się udało, bośmy zaraz po 4 rano przyszli do
zakrystii. Za to wynagrodzeni byliśmy miłą uwagą wchodzącego
tuż po nas o. Bernarda, który rzekł do nas: Beati servi vigilantes,
o ranne ptaszki, uprzedzili mnie starego - Laudetur Jesus Christus!
O tym fakcie wspomniał ks. prałatowi, rektorowi seminarium,
który nam za to wyraził uznanie.
Po spowiedzi rekolekcyjnej, do której przystępowaliśmy pojedynczo, miałem szczęście, że świątobliwy Spowiednik położył na mej
głowie swe błogosławiące ręce i wyrzekł, jakby w duchu proroczym:
Długie lata będziesz kapłanem, będziesz przewodniczył konfratrom swoim,
wiele ucierpisz i ciernistą przez życie pójdziesz drogą, ale ufaj synu, Pan
Jezus i Matka Boża Cię uchroni. I mówił coś jeszcze, ale łzy głębokiego
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wzruszenia zalały mi oczy, ucałowałem ręce i kolana Męża Bożego
i odszedłem, bo już drugi nadchodził. Słowa te jednak utkwiły w mej
pamięci. W 4-m roku wikariatu zostałem już proboszczem, 17 lat
byłem dziekanem i prefektem gimnazjum „przewodnicząc konfratrom”, a choć cierniami usłana droga mego życia, choć w czasie
wojny wszystko „materialne” straciłem, 22 razy byłem rabowany
przez bandytów, przecież już z górą 41 lat mam szczęście służyć
w kapłaństwie Panu Jezusowi.
W 1908 roku, jako wikariusz zastępujący chorego proboszcza,
już miałem u siebie misję św. z o. Nuckowskim i z o. Chochleńskim
na czele. Jako proboszcz w Przegini (k. Krakowa) witałem u siebie
o. Bernarda jako przewodniczącego misji św. w mej parafii. Wielką
miał pamięć sędziwy wówczas o. Bernard. Po 12 latach od czasu
w seminarium, przyglądając mi się uważnie, przypomniał sobie
świątobliwy Ojciec mnie jako diakona służącego mu w seminarium
do Mszy w 1906 r. i z uśmiechem pytał, czy dotąd tak wcześnie
wstaję do kościoła, jak wówczas w seminarium. Ośmiodniowa
Misja św. tego Męża Bożego była prawdziwym przeoraniem
dusz, skruszonych serc parafian moich, a dla mnie wielkim pod
niesieniem na duchu.
Jeszcze kilka razy w innych parafiach miałem szczęście mieć misję
św. z o. prowincjałem Marcinkiem, ze wspaniałymi kaznodziejami,
jak o. Kazimierz Majgier, o. Raczko, a ostatnimi czasy z o. Szrantem
i o. Grodniewskim, którzy wielkie żniwo Boże zbierali, ale największe
wrażenie w parafii czynił o. Bernard Łubieński.
A potem będąc niedaleko 5 mil od Krakowa korzystałem z bytności niedługiej o. Bernarda w Krakowie, szukając u stóp jego
w sakramencie pokuty odnowienia na duszy. Tak głębokie wrażenie
sprawiało na mnie jego słowo, czy to w konfesjonale, czy w prywatnej
rozmowie, że wracałem wzmocniony, ożywiony i długi czas potem
nawet we śnie obcowałem z tą świętą, natchnioną postacią kochanego
Przewodnika mego sumienia.
/z listu ks. P. Moszczyka do o. Mariana Pirożyńskiego,
Dobrowoda 4.09.1947/
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Sługo Boży Bernardzie, proszę Cię, wstaw się
u Boga za ciocią Haliną, która jest chora na nowotwór. Jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, to proszę
abyś uprosił u Boga jej całkowite uzdrowienie”.

Paweł

„Ojcze Bernardzie, proszę Cię o pomoc w rozeznaniu mojego powołania, w dobrym wyborze
żony i w szczęśliwym znalezieniu mieszkania.
Tobie też zawierzam moją pracę i wszystkich
współpracowników. Ojcze Bernardzie, wstawiaj
się za nami”.

Andrzej
i o pokój w rodzinie”.

„Ojcze Bernardzie, proszę o zdrowie dla Basi

prosi Gabrysia
„Boże, za przyczyną Twego Sługi o. Bernarda, proszę o uzdrowienie
mojego szwagra Stanisława z ciężkiej choroby żołądka”.

prosi Maria
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za wszystkie łaski, jakie otrzymałam
od Boga za Twoim wstawiennictwem. Nigdy mnie nie opuściłeś, gdy
prosiłam. Teraz proszę też o potrzebne łaski dla mojej chorej mamy,
moich córek i Leszka. Pomóż mi”.

Ewa
„Dziękuję Bogu, że za wstawiennictwem o. Bernarda Arkadiusz
odzyskał zdrowie. Ojcze Bernardzie, proszę też dla niego o łaskę nawrócenia i pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty”.

Piotr
„Ojcze Bernardzie, wstaw się u Boga za Ewą i uproś dla niej cud
całkowitego uzdrowienia z choroby nowotworowej. Medycyna już
wyczerpała swoje możliwości”.

Piotr
„Sługo Boży Bernardzie, proszę za Twoim wstawiennictwem
o powrót do zdrowia dla Ewy. Jest chora na nieznaną chorobę. Uproś
jej tę łaskę”.
Henryk
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MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZA PRZYCZYNĄ SŁUGI BOŻEGO
O. BERNARDA ŁUBIEŃSKIEGO
ORAZ O JEGO BEATYFIKACJĘ
Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim
zapałem i mocą ducha w niesieniu krzyża, spraw prosimy, aby ten,
który dla prowadzenia ludzi do Królestwa Prawdy i Miłości oddał
całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród wiernych Twojego
Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Udziel nam za jego
przyczyną łaski..., której obecnie szczególnie potrzebujemy. Prosimy
Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Podziękowania za łaski otrzymane za wstawiennictwem Sługi
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego prosimy przesyłać na adres:
Wicepostulator Beatyfikacji
Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego
ul. Wysoka 1
33 – 170 Tuchów
O potrzebne informacje i obrazki można zwracać się do
wicepostulatora sprawy beatyfikacji pisząc na powyższy adres
lub e-mail: o.bernard@cssr.pl.

Pismo „Apostoł Polski” redaguje wicepostulator sprawy beatyfikacji Sługi
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, o. Sławomir Pawłowicz. Pismo możecie Państwo otrzymywać drogą pocztową pisząc na adres: ul. Wysoka 1,
33-170 Tuchów, tel. 14/632 72 00, e-mail: o.bernard@cssr.pl. Uprzejmie
proszę o nadsyłanie materiałów i sugestii pomocnych w redagowaniu
Pisma.

