APOSTOŁ POLSKI
Pismo Postulacji do sprawy beatyfikacji Sługi Bożego
o. Bernarda Łubieńskiego
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Drodzy Czytelnicy!
Wrzesień to miesiąc, który w sposób szczególny jest
związany ze Sługą Bożym o. Bernardem Łubieńskim. Tak jak co
roku, właśnie w tym miesiącu przypada kolejna rocznica jego
śmierci, a zarazem narodzin dla nieba. Jego ziemskie
pielgrzymowanie dobiegło końca 10 września 1933 r. w Warszawie.
Wspominając ten dzień, chcemy przede wszystkim dziękować Bogu
za to wszelkie dobro, które dokonało się w Kościele przez życie i
posługę o. Bernarda, ale jednocześnie w sposób szczególny modlić
się o jego beatyfikację.
Dlatego w tym numerze „Apostoła Polski” pragniemy Was
zapoznać z kazaniem, które wygłosił w ubiegłym roku ks. kard.
Kazimierz Nycz w czasie Mszy św. dziękczynnej sprawowanej w
kościele św. Klemensa w Warszawie w 80. rocznicę śmierci o.
Łubieńskiego. Przed Mszą św. młodzież przedstawiła program
słowno-muzyczny przygotowany specjalnie z tej okazji: „O. Bernard
Łubieński jako kapłan całym sercem oddany Maryi” (jego scenariusz
znajduje się także w biuletynie).
Czasem szczególnej modlitwy w naszym życiu jest zawsze
miesiąc październik, kiedy to gromadzimy się częściej niż zwykle w
naszych kościołach i w rodzinach na wspólną modlitwę różańcową.
Pomocą w tej modlitwie w tym roku niech będą dla nas rozważania
różańcowe napisane na podstawie pism o. Bernarda, umieszczone
również z tym numerze.
Niech nasza ufna modlitwa, zanoszona na nabożeństwach
różańcowych przez ręce Maryi, przybliży moment beatyfikacji Sługi
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, który nie rozstawał się w swoim
życiu z różańcem.
Redakcja

Kazanie ks. kard. Kazimierza Nycza
podczas obchodów 80. rocznicy śmierci o. Bernarda
Łubieńskiego
Warszawa, 16.09.2013
Gromadzimy się dzisiaj w kościele św. Klemensa Hofbauera
w Warszawie wokół ołtarza Eucharystii, Eucharystii dziękczynnej za
80 lat od śmierci wielkiego misjonarza, wielkiego redemptorysty
Bernarda Łubieńskiego. Gromadzimy się przy trumience z
relikwiami św. Klemensa Hofbauera i gromadzimy się przy grobie
Sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego, by dziękować Panu Bogu za to
wszystko, czego dokonali redemptoryści na polskich ziemiach, a w
sposób szczególny dzisiaj, by Panu Bogu dziękować za tego
wielkiego misjonarza, kaznodzieję, spowiednika, człowieka wielkich
dzieł, także na polskiej ziemi.
Ojcowie redemptoryści zostali założeni przez św. Alfonsa
Liguoriego w roku 1732 dla misji ludowych, dla rekolekcji, ale – jak
to podkreślał założyciel – dla przeciwdziałania ignorancji religijnej,
która była obecna w tamtym czasie w XVIII w. i pewnie w jakimś
sensie zawsze będzie towarzyszyć Kościołowi, wzywając do
pogłębiania wiary przez głoszony kerygmat, przez teologiczne
pogłębienie tego wszystkiego, co o Panu Bogu człowiek wiedzieć
powinien, jeżeli chce wierzyć w sposób głęboki, a równocześnie,
jeżeli chce umieć i znajdować odpowiedź na pytania współczesności,
które zawsze wymagają takiego otwarcia na to, co mądre i to, co
wielkie w Kościele i jego nauce.
W roku 1787 umiera założyciel – św. Alfons Liguori i w tym
czasie, w tym samym roku 87 XVIII w. pierwsi redemptoryści
przybywają do Warszawy. Przybywa św. Klemens Hofbauer
nazywany Dworzakiem. Przybywa i osadza się przy kościele, który
powierzył mu administrator apostolski – św. Benona – i tam
zaczynają działać redemptoryści, w bardzo trudnym okresie dla
Polski. Polska niestety już wtedy chyli się ku upadkowi – czas
rozbiorów, czas Targowicy i wreszcie czas Księstwa Warszawskiego.
Przychodzi czas, kiedy po bardzo intensywnej działalności świętego
dziś Klemensa muszą opuścić Polskę, muszą opuścić Warszawę,

skryć się na jakiś czas w Austrii, ponieważ zostali wyrzuceni z tego
miasta, z naszej Ojczyzny rozdartej między trzech zaborców.
Drugie przyjście prawie po stu latach, w 1883 r., od tego
pierwszego przyjścia, następuje za sprawą Bernarda Łubieńskiego,
którego dzisiaj wspominamy. Przybywa dzięki temu, że pomogła mu
rodzina, z której pochodził, arystokratyczna rodzina – kupili
podominikański klasztor w Mościskach i tam wrócił zakon
redemptorystów na polskie ziemie 130 lat temu po raz drugi i wraz z
ojcami redemptorystami także dzisiaj wspominamy w tej Mszy św.
rocznicę, tego drugiego przyjścia redemptorystów do Polski, które się
rozwijało, a zakończyło się
powstaniem prowincji polskiej i
tak Bogu dzięki jest do dzisiaj.
Obaj wielcy – św.
Klemens Hofbauer i o. Bernard
Łubieński, Sługa Boży - mają
swoje ogromne zasługi dla
Kościoła, dla rekolekcji i misji,
dla pogłębienia życia religijnego
na polskiej ziemi.
O. Bernard Łubieński, o
którym tyle słyszeliście przed
Mszą św. dzisiaj w kościele, że
nie
potrzebuję
wracać
szczegółowo do życiorysu tego
wielkiego człowieka, wielkiego
księdza, wielkiego zakonnika,
kandydata na ołtarze. Przypomnijmy zatem tylko, że urodził się w
1846 r. w Guzowie koło Żyrardowa, a więc na terenie ówczesnej
Archidiecezji Warszawskiej. Wykształcony w Anglii – taki był
zwyczaj rodzin arystokratycznych w tamtym czasie, bardzo dobrze
świadczący o ich patriotyzmie, że kierowali swoje dzieci na studia na
Zachód, żeby nie kierować do zaborczej Rosji. Tak w Anglii, w
Londynie, a potem w Holandii znalazł się o. Bernard Łubieński. Tam
w Anglii wstąpił do zakonu redemptorystów, a potem ostatnie lata
studiów seminaryjnych kończył na terenie dzisiejszej Holandii po to,

by w 1870 r. w Aachen (w Akwizgranie) w Niemczech przyjąć
święcenia kapłańskie. Tak jak wspomniałem, 12 lat później po pracy
na emigracji, tęsknił bardzo do Polski, wrócił do swojej Ojczyzny.
Jego brat rodzony Roger kupił dla redemptorystów klasztor i przyszli
po raz drugi wraz z o. Bernardem redemptoryści do Mościsk. I tak się
zaczęło całe życie misjonarskie wielkiego Bernarda, którego dzisiaj
wspominamy. Tam w Mościskach, tu w Warszawie, także w
Tuchowie i także w Krakowie, prowadził rekolekcje. Kiedy się czyta
tę listę rekolekcji, zdumiewa liczba 300 przeszło misji i 700 serii
rekolekcji w różnych diecezjach obecnej Polski, w znanych
miejscowościach, dużych i małych. Wszędzie szedł i głosił Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Był wspaniałym, gorliwym
spowiednikiem. Tam widział najbardziej skuteczny sposób
przyprowadzania ludzi zgubionych, ludzi, którzy zgubili drogę do
Pana Jezusa, przyprowadzania ich do Jezusa w sakramencie pokuty.
Sam mówił o sobie, że nie bardzo się czuje kierownikiem
duchowym, bo na to trzeba mieć dużo więcej czasu. A on chciał mieć
więcej czasu na głoszenie rekolekcji, misji i na posługę konfesjonału,
która tym misjom, tym rekolekcjom zawsze towarzyszyła. I tak na
ostatnie lata swojego spracowanego życia, a dożył – mimo że był
słabego zdrowia, po częściowym paraliżu, który miał w młodości –
lat sędziwych i tutaj 10 września 1933 r. zmarł i dzisiaj wspominamy
tę rocznicę i dziękujemy Bogu za jego życie.
Słyszeliśmy przed chwilą słowa, które powiedział do nas Pan
Bóg w Ewangelii: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał. Bóg dał Syna po to, żeby świat zbawić. Nie
przyszedłem świata sądzić – mówi Pan Jezus – ale zbawić. A zatem
uwielbienie Boga w Trójcy św. jedynego i zbawienie człowieka to
jest najważniejsza misja Kościoła. Wszystko inne, co czynimy w
Kościele, służy temu uwielbieniu Boga w Trójcy św. jedynego i
zbawieniu człowieka.
Doskonale to rozumiał o. Bernard i wiedział także, że Pan
Jezus umarł na krzyżu za wszystkich. A Ja, gdy nad ziemię
wywyższony będę, wszystkich do siebie pociągnę. Za wszystkich
umarł Jezus, także za tych, których my nie widzimy jako
zbawionych. Umarł za tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.

Umarł także za tego, który jest Chrystusowi przeciwny i wrogi. Za
wszystkich na krzyżu umarł Jezus Chrystus i dlatego szukanie
człowieka, przyprowadzanie go do Jezusa, głoszenie Chrystusa w
imię słów – idźcie i nauczajcie wszystkie narody – to jest
podstawowa misja Kościoła, którą trzeba sobie przypominać, i którą
to misję doskonale rozumiał założyciel redemptorystów, doskonale
rozumiał Klemens Hofbauer i doskonale rozumiał o. Bernard
Łubieński. Głosić Chrystusa wszystkim i wszystkich przyprowadzać
do Jezusa. To było wtedy wielkie zadanie misji. To rozróżnienie
misji i rekolekcji, które wówczas było przez całe lata, obecne było
także za naszych czasów jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Rekolekcje
były krótsze i były kierowane do tych w kościele, którzy są. A jak
przyjeżdżał misjonarz redemptorysta czy inny zakonnik czy niezakonnik, misje były rozgłaszane daleko poza parafię, żeby
sprowadzić tych, którym droga do kościoła zarosła. To była ta misja,
którą dzisiaj nazywamy ewangelizacją czy nową ewangelizacją.
Jakkolwiek nazywamy, jakichkolwiek używamy dzisiaj słów,
Kościół poświęca osobny synod o nowej ewangelizacji, to przecież
chodzi tak naprawdę o podobne rzeczy: żeby nie zamknąć Ewangelii
dla siebie, żeby nie zostawić jej tylko w obrębie swojego życia, żeby
nie uwierzyć, że jeżeli już jesteśmy przy Chrystusie szczęśliwi wokół
ołtarza, to wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku, bo czekają
ci, do których nas posyła Jezus.
Ostatnio Ojciec Św. papież Franciszek w minionym tygodniu
podczas katechezy przypomniał nam znaną wszystkim prawdę, którą
przecież wyznajemy i wiemy o tym, że tak jest. Redemptoryści
wiedzą o tym jeszcze lepiej, że Kościół jest Matką. Nie tylko ma
matkę – Najświętszą Maryję Pannę. Kościół jest Matką. To, że
Kościół ma matkę, wiemy. W 1866 r. właśnie redemptorystom
powierzono w Watykanie, w Rzymie, przy Merulanie Matkę Bożą
Nieustającej Pomocy. Oni przynieśli kult Matki Bożej Nieustającej
Pomocy do Polski. Jesteśmy ufni i mamy nadzieję, bo Kościół ma
matkę. Wiemy, że mamy Tę, która nas prowadzi do swojego Syna,
po to żebyśmy usłyszeli – zróbcie wszystko cokolwiek wam powie
Jezus.

Ale spróbujmy dziś przez moment zastanowić się, czy dobrze
zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół jest Matką. I to nam właśnie
przypomniał w prostych słowach – jak zawsze – papież Franciszek.
Co robi każda ziemska dobra matka? Troszczy się o wszystkie dzieci,
poświęca się dla nich. Zdolna jest do ofiary, zdolna jest do dawania
dobrego przykładu. Kiedy trzeba, wymaga. Kiedy trzeba, potrafi
nawet skarcić, ale zawsze robi to z miłości do dziecka. A zatem
Kościół, który jest Matką, musi czynić to samo: myśleć o wszystkich
swoich dzieciach, tych, które przez chrzest są w jego wnętrzu, ale
także o tych, które są do niego przyporządkowane w tajemnicy
powołania, w tej tajemnicy męki i śmierci Chrystusa, który umarł
naprawdę za wszystkich.
A więc szukać, troszczyć się, być zdolnym do ofiary za
wszystkich. Wie to doskonale każda ziemska matka. Bez zdolności
do ofiary, do poświęcenia, nie ma życia rodzinnego. Bez zdolności
do ofiary i poświęcenia nie ma większej liczby dzieci.
Ale jest jeszcze jedna zależność, na którą chciałbym zwrócić
uwagę – kończąc powoli to słowo, które się nasuwa na tę rocznicę
80-lecia. Każda dobra ziemska matka nie tylko kocha swoje ziemskie
dzieci, ale żadna dobra matka nie walczy ze swoimi dziećmi, a jeżeli
już się troszczy i jeżeli walczy, to walczy o dziecko, a nie z
dzieckiem, nawet jeżeli daleko odeszło, nawet jeżeli trzeba je
przyprowadzać i nie zawsze przynosi to owoc. Kościół troszczy się o
ludzi, troszczy się o zbawienie każdego. A jeżeli walczy, to walczy o
człowieka, ale nie z człowiekiem. Dlatego trzeba żebyśmy wszyscy
przyjęli tę prawdę i uświadomili sobie, że czasami przychodzi taka
pokusa – ona nie od Chrystusa pochodzi na pewno – taka pokusa,
żeby sobie znaleźć wroga, z którym można walczyć. Podejmujmy
troskę i walkę o człowieka, każdego człowieka. A im odszedł dalej
od Kościoła, im odszedł dalej od Jezusa Chrystusa, tym troszczmy
się o niego jeszcze bardziej.
Bracia i Siostry! Było pokolenie redemptorystów lat końca
przełomu XVIII wieku z Hofbauerem na czele, było pokolenie
redemptorystów końca XIX wieku i początków wieku XX z o.
Bernardem Łubieńskim. Chciałbym wam wszystkim życzyć, a wy
wierni, Drodzy Bracia i Siostry, poprzyjcie, poprzyjmy to naszą

modlitwą, by to obecne pokolenie redemptorystów, tak jak te
poprzednie, wpisało się w historię Polski, naszej Ojczyzny, podobnie
– przez misje, przez rekolekcje, przez przyprowadzanie do Chrystusa,
żeby korzystając z bogatszych narzędzi niż miały do dyspozycji
tamte pokolenia, włączali się jeszcze bardziej w tę misję nowej
ewangelizacji, o której mówi Kościół dzisiaj, misję przyprowadzania
ludzi do Chrystusa, o której przypomina nam ostatni synod, ale także
papież Franciszek.
A także by włączali się w tę misję kształcenia, pogłębiania,
likwidowania wszystkich tych ciemnych momentów ludzkiej
ignorancji poprzez szkoły, szkolnictwo, oświatę, pracę w uczelniach
katolickich w Polsce.
I o to się módlmy i prośmy Pana Boga, żeby Pan Bóg im w
tym wszystkim błogosławił, wspierał swoją łaską, swoją mocą. A
święci patronowie – św. Alfons Liguori, św. Klemens Hofbauer, a
także Sługa Boży, o którego beatyfikację dzisiaj się modlimy, by w
tym wszystkim nas wspierali. Amen.
/tekst nieautoryzowany/

O. BERNARD ŁUBIEŃSKI JAKO KAPŁAN CAŁYM
SERCEM ODDANY MARYI
/Scenariusz programu słowno-muzycznego na obchody 80. rocznicy
śmierci o. Bernarda Łubieńskiego/
1. Wiersz pt. „Kim był ten człowiek” o. Stanisława Gruszki.
Kim był ten człowiek w czarnej szacie
Z laską u boku, pochylony…
Potentat ducha, szermierz Boży,
Rozchwytywany na wsze strony.
Nie chleb rozdawał, nie pochlebstwa,
Nie szukał sławy ni poklasku,
Ale Chrystusa niósł ludowi
W nocy zamętu i w dnia blasku.
Z Bogiem na ustach i Maryją
Przemierzał szlaki grzechem starte
I gdzie dziedzictwo spustoszone
Nową przymierza pisał kartę.
Ratował, leczył i podnosił
Kazaniem, życiem i spowiedzią
Rząd dusz brał w dłonie w imię Pana
Sam będąc nie raz odpowiedzią.
Bernard mu było, tak z imienia
Z nazwiskiem znanym i cenionym
Z talentem, mocą, entuzjazmem
I zawsze Bożą trzymał stronę.
Od nawrócenia do ufności
Prowadził tych, co był im dany
Niech teraz skarbi darów krocie
Dla świata, który w złu skąpany.

2. Tekst do odczytania:
Wielcy ludzie Kościoła naszych czasów byli oddani bez reszty
Matce Bożej. Warto tu wspomnieć dewizę życiową bł. Jana Pawła II,
który często, modląc się do Maryi, z ufnością powtarzał Jej to
głębokie wyznanie: „Totus Tuus, Maria” („Cały Twój, Maryjo.”).
Można też przywołać w tym kontekście słowa kardynała Augusta
Hlonda, prymasa Polski, który zwykł mawiać: „Zwycięstwo, gdy
będzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy”.
Także duchowość św. Alfonsa Liguori wyróżnia się głęboką
pobożnością, zarówno chrystologiczną, jak i maryjną. O. Bernard
Łubieński jako prawdziwy syn duchowy św. Alfonsa na różne
sposoby okazywał swoją miłość Chrystusowi i Jego Matce. Na wzór
założyciela Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela również
uczynił bardzo piękne wyznanie swojej miłości ku Jezusowi i Maryi.
Wypowiedział je w swojej konferencji do sióstr karmelitanek, jeszcze
w sile wieku, około 40 lat przed śmiercią. Nazwał je „gamą
seraficzną”, wyrażając w niej całe swoje serce rozmiłowane w
Chrystusie i Maryi. Jest to tekst autentyczny, najlepiej ilustrujący
wewnętrzne przeżycia o. Bernarda. Kończy on swoją wypowiedź
takimi słowami:
„Przybądź, Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twojej
miłości! Daj mi tę miłość, jaką chcesz, ile chcesz, kiedy chcesz,
mimo mej nędzy i głupoty, mej niegodności i niegodziwości!
Wszystko przez Ciebie, Maryjo. Amen”.
Ostatni ton tej szczególnej modlitwy świadczy, że po Jezusie
Chrystusie o. Bernard głęboką synowską miłością otaczał
Najświętszą Dziewicę Maryję. Zapalił się tą czcią jeszcze
w rodzinnym domu, bo przecież nie może być prawdziwego Polaka
bez szczerego nabożeństwa do Matki Bożej. Gdy powrócił z Anglii
do Polski, zakładając klasztor w Mościskach, jako zadatek Bożego
błogosławieństwa przywiózł z Rzymu wierną kopię obrazu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. W ciągu 50 lat swego życia w kraju
przyczynił się do sprowadzenia do różnych kościołów ok. 500 kopii
tego obrazu. Bardzo chętnie podejmował się przygotowania parafii
do uroczystego przyjęcia tego obrazu, zaprowadzenia nabożeństwa

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy czy założenia bractwa ku Jej
czci.
Także podczas rekolekcji zamkniętych dla kapłanów,
zakonników czy też sióstr zakonnych lub kleryków o. Bernard
przeszczepiał do ich serc kult Matki Bożej. Chciał, aby
zasmakowawszy w czułej miłości ku tej przedobrej Matce,
nieustannie się do Niej zwracali, a przez Nią ku Bogu. Jeden z
uczestników tych rekolekcji tak to wspomina: „Zwykle konferencja
o Matce Najświętszej była najbardziej wzruszająca, pełna
dziecięcej wiary i przywiązania. Słowa proste, myśli znane – a tak
przemawiały do serca! Kiedy trzymając zdjęty z głowy biret,
wznosił oczy ku Jej obrazowi, czuliśmy, że on Ją naprawdę
kocha”.
Sam o. Łubieński był autentycznym czcicielem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Jej poświęcił całego siebie i swoje prace, od
Niej czerpał pomoc i zapał do swych uciążliwych prac apostolskich,
przez Nią wypraszał nadzwyczajne nawrócenia, niekiedy prawdziwie
cudowne. Za wzorem św. Alfonsa Liguori utrzymywał nieustanną
łączność modlitewną ze swą niebieską Matką, „zdrowaśki” po prostu
nie schodziły z jego ust. Nieraz – jak pisze jego biograf, o. Pirożyński
– podczas rozmowy, gdy słuchał opowiadającego, poruszał wargami
i ledwo dosłyszalnym szeptem odmawiał nigdy niekończące się „Ave
Maria”.
O. Bernard Łubieński z pewnością raduje się dziś z nieba, widząc
w ilu kościołach naszej Ojczyzny znajduje się obraz Matki Bożej pod
wezwaniem Nieustającej Pomocy, przed którym co tydzień gromadzą
się ludzie na nabożeństwie Nieustannej Nowenny. Prośmy Ją, naszą
najlepszą Matkę, w gorących modlitwach, aby wspomogła nasze
starania o beatyfikację Jej wielkiego czciciela.
3. Wiersz (pieśń) pt. „Gdzie ziemia z niebem się spotyka” o.
Stanisława Gruszki.
Gdzie ziemia z niebem się spotyka
Bóg daje znaki w ludzkich szykach:
Gwiazdy na niebie, ślad na ziemi
A ludzie tam zauroczeni

Wytrwali i oddani hardzie
Tyś takim był, Ojcze Bernardzie.
Ref. Rozmiłowała się twa dusza
W tym, co raduje i co wzrusza
Co ludzkim losem jest na ziemi
Co można wzmocnić lub przemienić.
Co Bożym darem jest i chwałą
Na zawsze w sercu twym zostało.
W wielkim zapale apostoła
Szedłeś ochoczo, gdzie Bóg wołał
A dziś z wieczności patrzysz czule
Na ludzkie szczęście i na bóle
I błogosławisz z tamtej strony
Rozpromienionych i strudzonych.
Ambona, ołtarz, konfesjonał
To droga, którąś ty pokonał
Rozmyślań czas i adoracja
To nieodzowna, co dnia stacja
Byłeś tam wszędzie, gdzie on czekał
Z miłością Mistrza do Człowieka.
Ref. Rozmiłowała się twa dusza...
Ojcze Bernardzie – choć kulawy
Ileś nam ty przysporzył sławy
Ileś wlał wiary i otuchy
W serca wyziębłe, pełne skruchy
Czerpiemy z tego, prosząc Boga
Byś nam patronem był na drogach.
Ref. Rozmiłowała się twa dusza…
4. Tekst do odczytania:

Trudno byłoby dziś znaleźć człowieka, który bardziej przejął się
miłością do Matki Bożej Nieustającej Pomocy niż o. Bernard
Łubieński, jeden z największych Jej czcicieli nie tylko w Polsce, lecz
i na całym świecie. Ufność w opiekę Matki Nieustającej Pomocy
podtrzymywała tego niezwykłego męża w wielkich doświadczeniach,
a zwłaszcza w kalectwie, które mężnie znosił przez prawie
pięćdziesiąt lat, oraz w apostolskim trudzie całego życia. Rozważając
działalność tego męża Bożego, czcimy także Matkę Bożą
Nieustającej Pomocy, której on był zawsze wiernym synem.
Jeżeli mówimy, że obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest
obrazem Maryi, to jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego. To obraz
Matki Bożej Bolesnej. Dwaj archaniołowie Michał i Gabriel trzymają
narzędzia męki Pańskiej: gwoździe, krzyż, włócznię i trzcinę z gąbką.
Dziecię Jezus zalęknione spogląda na krzyż, chcąc jakby odsunąć się
od tej smutnej wizji. Ono tak odruchowo obróciło się ku swej Matce,
że z nóżki zsunął się Mu sandał, który spada na ziemię. Matka Boża
widzi to wszystko, współczuje serdecznie z umiłowanym Synem i
przypomina sobie proroctwo Symeona, które zapowiadało, że duszę
Jej przeniknie miecz boleści. Ten miecz przenika Ją już teraz.
Mówiąc o boleściach Maryi, o. Bernard często przytaczał słowa
proroka Jeremiasza: „Wszyscy zdążający drogą, przyjrzyjcie się,
patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza” (Lm
1,12). Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyczynia się
właśnie najskuteczniej do tego, byśmy boleści naszej ukochanej
Matki głęboko wpisali sobie w pamięć. Każdy szczegół tego obrazu
świadczy o drogiej cenie, jaką zapłacili za nas Jezus i Jego Matka.
Smutne spojrzenie Jej dobrych matczynych oczu przemawia do nas
skuteczniej niż słowo i zdaje się czynić delikatne wyrzuty: „Synu,
zastanów się dobrze, jak wielką krzywdę czynisz sobie, gdy w
grzechu żyjesz … Spójrz na Jezusa i powiedz, dlaczego ranisz Go
swoimi grzechami? Dlaczego zasmucasz mnie, Matkę, która mimo
wszystko kocha Cię i pragnie Twego dobra i Twej poprawy? Synu,
nie zapominaj boleści Matki swojej …”.
Obyśmy zrozumieli wymowę obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy tak, jak ją zrozumiał o. Bernard. On dobrze wiedział, że
istotną przyczyną męki Chrystusa i boleści Maryi był grzech.

Wypowiedział więc grzechowi walkę na śmierć i życie. Najpierw
zaczął od swojego własnego serca i utrzymywał je w idealnej
czystości. Wszyscy, którzy się z nim stykali, podziwiali jego
delikatne sumienie i wielką wrażliwość na każdy drobiazg, który
mógłby się nie podobać Bogu.
Następnie wydał walkę grzechowi w sercach bliźnich. Zdawał
sobie sprawę, że sam Bóg wybrał go na misjonarza, czyli głosiciela
prawd Bożych, na pomocnika Jezusa w niszczeniu dzieł diabelskich.
A grzech – to pierwsze i najohydniejsze dzieło diabła! O. Bernard
posiadał dziwny dar trafiania grzesznikom do serca i sumienia. Nie
tylko na ambonie, ale i w konfesjonale doprowadzał dusze do
rzetelnej skruchy. Czego zaś nie potrafiło dokonać jego słowo, to
dopełniała Matka Boża Nieustającej Pomocy. W roku 1896, po
rekolekcjach w Żywcu, poproszono o. Bernarda, by odwiedził w
Bóbrku koło Oświęcimia byłego rządcę majątku, który leżał ciężko
chory, albowiem rak stoczył mu język. Biedak cierpiał strasznie,
toteż mówił do otoczenia, że się zastrzeli. Powszechnie było
wiadomo, że już 29 lat nie przystępował do sakramentów świętych.
O. Łubieński odwiedził go pod jakimś pozorem i przy tej
sposobności dał mu obrazek Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Chory tak się wzruszył, że odprawił spowiedź św. na piśmie, mówić
bowiem już nie mógł. Podobny przypadek zdarzył się kilka miesięcy
później w Słupi, w Poznańskiem, gdzie pewne małżeństwo
znajdowało się w opłakanym stanie duchowym, gdyż oboje od wielu
lat ani do kościoła nie uczęszczali, ani do sakramentów świętych nie
przystępowali, ani na misjach też się nie pokazali. O. Bernard posłał
im, mimo wszystko, na pamiątkę misji świętych, obrazek Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, co miało ten skutek, że oboje
małżonkowie przyszli do kościoła i pojednali się z Bogiem.
Oby nasze sumienia były zawsze wrażliwe na grzech, jako na
największe zło człowieka. Obyśmy unikając grzechu i żyjąc w łasce
Bożej, nie tylko nie pomnażali boleści naszej najlepszej Matki Maryi,
ale współczując z Nią z powodu grzechów innych ludzi, a także
ofiarując za nich nasze modlitwy, dobre czyny i cierpienia, byli
radością Niepokalanego Serca Matki Bożej i Jej Boskiego Syna,
Jezusa.

5. Wiersz pt. „Ojcze Bernardzie – Sługo Pana” o. Stanisława
Gruszki.
Ojcze Bernardzie – Sługo Pana
Wierny do końca świętej sprawie
Wsławiłeś zakon i kapłaństwo
W Wiedniu, Mościskach i Warszawie.
Wiedziony Świętym Duchem Boga
W zapasach z światem i szatanem
Walczyłeś dzielnie i wytrwale
Słowem mówionym i pisanym.
Krzyż niosłeś ciężki w wielkiej trosce,
W zmaganiach ciągłych o człowieka
W zdrowiu, w chorobie, w mieście, wiosce
Tyś się nie cofał i nie zwlekał.
Kiedy zaś przyszła pora przejścia
Uczciłeś śmiercią Bożą wolę
A dzisiaj wspieraj swych współbraci
W ewangelicznej życia szkole.
Szczyty wysokie pomóż zdobyć
Choć burze wokół i chmur kłęby
Niech wzór, świadectwo i modlitwa
Pod nowych dzieł nam kładą zręby.
Ta pamięć zatrzeć się nie może
I duch odnowy wciąż jest żywy
Niech dzisiaj Miłosierdzie Boże
Ukaże Twe szlachetne wpływy.
6. Modlitwa do Matki Bożej:
Matko Boża i Matko Kościoła Chrystusowego, Maryjo, Twój
sługa, Bernard, zrozumiał, że Ty jesteś Przewodniczką dzieci
Bożych na drodze do Królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa i

Orędowniczką spieszącą ludziom z nieustanną pomocą przez
wypraszanie im łask potrzebnych do zbawienia. On także stał się
wiernym i gorliwym Twoim apostołem, szerzącym ufność i
nabożeństwo do Ciebie. Przez jego wstawiennictwo udziel i nam
głębokiej wiary w Twe zbawcze posłannictwo i ufności w Twoją
macierzyńską opiekę oraz wytrwałości w naśladowaniu Twoich cnót
i w modlitwie przez Twoją przyczynę u Boga. Uproś nam także u
Boga tę łaskę, której obecnie szczególnie potrzebujemy, jeśli ona
jest zgodna ze świętą wolą Boga. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
7. Wybrana pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub
pieśń maryjna autorstwa św. Alfonsa Liguori.
/Scenariusz opracowali: mgr Anna Piątek,
o. Stanisław Gruszka CSsR/

RÓŻANIEC Z MYŚLAMI
O. BERNARDA ŁUBIEŃSKIEGO
TAJEMNICE RADOSNE
I. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Duch Święty nam podał słowa. Jakie? „Zdrowaś...” – każde tu
słowo od Niego pochodzi. Jeśli mamy intencję chwalić Maryję tak,
jak Duch Święty Ją chwalił, tak dajmy Maryi i tę chwałę. Jest „łaski
pełna” – napełniła Ją łaska, aby Ją przysposobić do godności Matki
Boga. „Pan z Tobą” – Ojciec jest z Nią od pierwszej chwili Jej
poczęcia.
II. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
Dobra matka nie tylko miłością sama ogarnia dzieci, ale umie
z poświęceniem przelać tę miłość w serca innych. Od miłości Jej
serca zapala się miłość w sercach wokoło i panuje w domu miłość i
zgoda z sąsiadami. Taką Matka Boża ma wielką miłość, a świadczą o
tym i dom Elżbiety, i Kana, i Kalwaria. Więc nie jest dziwne, że

przelewa tę miłość bliźniego na
tych, którzy mają do Niej
nabożeństwo.
III.
JEZUSA

NARODZENIE

Ona – najmilsza, bez
grzechu, kochana; Bóg na to
właśnie Ją stworzył: Ona chce
się za nami wstawiać, nie
potrzebuje od nas niczego, tylko
abyśmy nie grzeszyli. Ona
zainteresuje się nami osobiście,
bo tu chodzi o Jej dzieci; więcej
się o nas troszczy niż my sami o
siebie. Nie wzgardzi nami,
choćbyśmy byli i grzesznikami.
„Maryjo! Na to właśnie jesteś”
– możesz do Niej zawołać,
udając się do Niej w potrzebie.
IV. OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Maryja chce nam pomóc. Dlaczego chce? Bo jest naszą
Matką! Czy trzeba o tym mówić wam, którzy wierzycie, że te słowa:
„Niewiasto, oto syn Twój” są świętą prawdą? I nieraz doznaliście
tego cudownie, że są prawdą.
V. ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że tylko dla tych Matka
Boża chce się okazać Matką, którzy starają się żyć zgodnie i trwać w
miłości. Prawda, że to nieraz trudne, ale Maryja chce nam dopomóc
przykładem i opieką. Ona nigdy nie zawodzi. Z wielką czcią do Niej
się uciekajmy.
TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

Niech serce nasze rozpali się miłością, a wówczas sam Bóg
będzie naszą siłą. Przyjąć wszystko z ręki Bożej, to szczyt miłości ku
Bogu. […] Więc tak ma być w duszach naszych: Boże, miłuję Cię,
więc nienawidzę grzechu. Boże miłuję Cię, więc wolę Twoją
wykonać chcę.
II. OBJAWIENIE JEZUSA NA WESELU W KANIE
GALILEJSKIEJ
„Rzekła Matka Jezusa do Niego: wina nie mają” (J 2,3).
Przeżywamy w życiu różne kłopoty – codzienne i nadzwyczajne.
Tutaj zabrakło wina. Serce Maryi jest pełne litości. Zwraca się do
Jezusa: „Wina nie mają”. Jest pewna, że zostanie wysłuchana.
Wstaje, zarządza: „Cokolwiek wam powie, czyńcie”. Czy i my
czynimy?
III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE
DO NAWRÓCENIA
Znaleźć Boga – oto cel życia naszego. Wygnani z raju
błąkamy się po ziemi, aż do drugiego raju dotrzemy. Ale Bóg nie
wygnał nas z pogardą, bo upodobaniem Jego jest być z dziećmi
człowieczymi – szuka serc, puka i jak do św. Teresy mówi: „Bodajby
świat tyle nie hałasował”. Znaleźć Boga, to znaczy mieć Go w sercu,
słuchać Jego głosu – a Bóg mówi różnie – i współdziałać z Nim.
IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Ukazał nam Jezus na Taborze: jakie było Jego ciało i jakie ma
być kiedyś nasze ciało, i jak się do tego dochodzi – przez Niego do
światła. Pan Jezus nie tyle się przemienił, ile dał się widzieć trzem
apostołom takim, jakim cały czas był: Bóg-człowiek – światło
Majestatu.
V. USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Pan Jezus swą krew nam daje, aby nas do potęgi
doprowadzić. Chrystus całego siebie daje, nic nie pozostawia sobie.
Daje całe swe ciało – usta, wargi, ręce, głowę; daje swoją krew –
każdą kroplę od Góry Oliwnej aż do krzyża; daje serce słodkie,

dobre, wspaniałe; daje duszę miłosną; daje bóstwo, piękność i
dobroć.
TAJEMNICE BOLESNE
I. MODLITWA W OGRÓJCU
Pan Jezus idzie do ogrodu oliwnego. Tam klęka i pada na
twarz przed Bogiem, swoim Ojcem. A więc w tej ostatniej chwili
przed swoją męką szuka Boga. Patrz na Jezusa Chrystusa, jak On
mimo ucisku od modlitwy zaczyna, aby nas nauczyć, że pierwszy
nasz obowiązek to Bóg. Do Niego trzeba nam wznieść myśli w
pracy, ucisku, pokusie.
II. BICZOWANIE
Piłat skazał Jezusa na biczowanie. Tyle nam tylko ewangeliści
o tej przerażającej tajemnicy mówią, bo prorocy w duchu widzieli od
wieków wszystkie jej szczegóły i z dokładnością opisali. Taka była
boleść Pana Jezusa, sroga, ostra, bolesna, ale konieczna i skuteczna,
bo człowiek nie mógł inaczej się nauczyć poskramiania swoich
namiętności. Widok Pana Jezusa ubiczowanego nie tylko o karze
nam przypomina, ale też o łasce nam danej przez Niego.
III. CIERNIEM KORONOWANIE
Po okrutnym biczowaniu, gdy już żadna część ciała nie była
bez ran, Pan Jezus zezwolił, aby złość prześladowców wynalazła
nowy sposób cierpienia. Więc upletli koronę cierniową i włożyli Mu
na głowę. Nie chciał uniknąć ani jednego cierpienia, którym mógł
być dotknięty. Takich to rzeczy pożądał Pan Jezus, aby nam okazać
swoją miłość. Nauczmy się i my tej wielkiej nauki, którą nam Pan
Jezus dał, abyśmy wiedzieli, jak chce, abyśmy Go prawdziwie
kochali.
IV. DROGA KRZYŻOWA
Przynieśli Mu wielki a bardzo ciężki krzyż, i musiał go
dźwigać, choć był tak osłabiony, aż na szczyt Kalwarii. Jakże łatwo
Pan Jezus mógłby się wymówić. Ale On wyciąga ręce, choć wie, że
tak osłabione są, iż zaledwie mógł ruszyć krzyż. I przyjmuje ten

ciężar, całuje ten znak odkupienia naszego, to narzędzie
najokrutniejszej męki. Kładzie na plecy, dźwiga, choć wciąż pada.
Nie chce go uniknąć, aby nam pokazać w tych różnych cierpieniach,
jak bardzo nas miłuje.
V. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA
Przypatrzmy się dzisiaj ukrzyżowaniu Pana Jezusa, tej
ostatniej Jego męczarni przed śmiercią. Stańmy na górze Kalwarii,
która stała się górą Bożej miłości. Pan Jezus wszystkiego się wyrzeka
dla miłości naszej, aby nas nauczyć, jak i my powinniśmy od
wszystkiego serce oderwać, aby Jego jedynie umiłować. Zbawiciel
wisiał tam i realizował nasze odkupienie. Toteż i my prośmy, aby
Pan Jezus ogień swej miłości przyniósł do naszych serc.
TAJEMNICE CHWALEBNE
I.

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA

„Nie ma Go tu, oto miejsce gdzie Go położono”. Że umarł, to
więcej niż pewne: miejsce opieczętowane, straż. Apostołowie
rozpierzchli się. Nie wierzyli. Pan Jezus to im wyrzucał. Biada tym,
co nie wierzą – a jest ich wielu. My wierzymy, ale czy zupełnie? Czy
konsekwencje zmartwychwstania widać w naszym życiu?
II.

WNIEBOWSTĄPIENIE

„Mężowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus,
który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak Go
widzieliście idącego do nieba” (Dz 1,11). Wszystko skierować trzeba
na niebo, aby być bez grzechu, aby nie utracić nieba. Zastanów się
dziś: Czy ty chcesz dostać się do nieba? Czy do niego dążysz? Czy
nie odkładasz tego na później? Czy myśl o niebie nie jest ci obcą?
Należy jednak nie tylko myśleć o niebie, ale trzeba też na nie
pracować.
III.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch św. zstąpił na nas, aby nas zapalić miłością (Dz 2,3), aby
nas z Bogiem zjednoczyć, jak jednoczy Ojca z Synem, aby nam

udzielić łask, przez które możemy czynić dobrze, a szczególnie,
abyśmy mogli się modlić. A więc miłujmy Boga.
IV.

WNIEBOWZIĘCIE NMP

Za życia pełna łaski, oświecona wiarą przez Ducha św.
pojmowała i przenikała myślą, że Bóg „uczynił Jej wielkie rzeczy”.
Po śmierci już nie wiarą, ale widzeniem zobaczyła, co Bóg uczynił
dla Niej. Tu chce znowu paść na twarz i ukorzyć się. Ale Ojciec tuli
Ją do swego serca jak córkę najmilszą. Syn Ją wita i oddaje cześć
Matce. Duch św. objawia swej Oblubienicy swą niewypowiedzianą
miłość. Wniebowzięcie – oto co nas czeka […], na co trzeba żyć.
Dojrzałość, to życie ku wieczności.
V.

UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I
ZIEMI

Maryja została ukoronowana i wywyższona w niebie przez Boga.
Dlaczego wywyższona? – bo najpokorniejsza. Jak wywyższona? –
nad wszystko. Po co? – aby nam pomagać. Jest Królową i Matką
zarazem. Zawsze mogę pamiętać, że Maryja mnie miłuje, miłuje tak
samo jak Jezusa. Bądźmy więc kochającymi dziećmi Maryi,
pamiętajmy o Niej, róbmy to, co się Jej podoba, czcijmy Ją.

PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego
proszę o uzdrowienie z bezpłodności i dar macierzyństwa”.
Monika
„Mija rok od czasu, gdy zostałam obdarzona szczególną łaską za
wstawiennictwem o. Bernarda Łubieńskiego – otrzymałam pracę.
Pragnę tą drogą złożyć o. Bernardowi z serca płynące
podziękowania”.
Ewa
„Ojcze Bernardzie błagam o łaskę zdrowia dla mojej córki, aby
mogła pracować. Proszę też o szczęśliwą śmierć i łaskę odpuszczenia
wszystkich grzechów”.

prosi Antoni K.
„Za
wstawiennictwem
o.
Bernarda Łubieńskiego proszę o
łaskę naprawienia kontaktów z
moją córką Martą i jej powrót do
kraju, a także o łaskę uzdrowienia
dla mnie”.
Ewa
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za
moją rodzinę, za ukończone studia,
pracę. Proszę miej w swojej opiece
moich najbliższych i pomóż
znaleźć człowieka, z którym
mogłabym dzielić życie”.
Jadwiga
„Drogi Ojcze Bernardzie, gorąco proszę o pomoc dla mojego
przyszłego męża Henryka. Uproś mu potrzebne siły, zdrowie. Pomóż
nam być razem na zawsze. Spraw, aby Henryk jak najszybciej znalazł
się w domu rodzinnym. Błagam o wsparcie”.
Ewa
„Ojcze Bernardzie, wstaw się na nami do Boga. Uproś łaskę
zdrowia dla mnie i dla mojego leżącego męża. Proszę również, aby
mój syn znalazł godziwą pracę”.
prosi żona i matka
„Ojcze Bernardzie, proszę za twoim wstawiennictwem o powrót
Pawła do Kościoła oraz o pojednanie w rodzinie”.
Teresa
„Ojcze Bernardzie, dziękuję Bogu za Twoim wstawiennictwem
za otrzymane łaski. Jednocześnie proszę, byś uprosił mi prawdziwe
nawrócenie”.

Tomasz
„Ojcze Bernardzie, wesprzyj mojego męża Jana, Twojego
czciciela, w trudnym okresie powrotu do pracy”.
Joanna

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.

