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Drodzy Czytelnicy!
W czasie wakacji będziemy przeżywać w naszej Ojczyźnie niezwykle ważne wydarzenie w życiu całego Kościoła - kolejne Światowe
Dni Młodzieży. Hasłem tegorocznych dni są słowa: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni Boga oglądać będą”. Dlatego też przed trzema
laty papież Franciszek zaprosił młodzież całego świata do Krakowa,
gdzie bije źródło Bożego miłosierdzia. To w miłosierdziu bowiem jest
jedyna nadzieja i ocalenie dla każdego człowieka, o czym przypomnieli
nam św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II – apostołowie Bożego
miłosierdzia.
Przybywając do Polski, Ojciec Święty nie tylko weźmie udział
w spotkaniu z młodzieżą, ale także pojedzie na Jasną Górę, gdzie będziemy wraz z Nim dziękować za 1050-lecie chrztu naszego Narodu.
Papież Franciszek nawiedzi także niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, by uczcić pamięć tych wszystkich,
którzy tam zginęli.
Mimo Światowych Dni Młodzieży, odbywających się po raz kolejny w naszej Ojczyźnie, i wizyty Ojca Świętego, w czasie tegorocznych
wakacji nie braknie też tradycyjnych pielgrzymek pieszych na Jasną
Górę i różnych rekolekcji, które zwykle jak co roku są w tym czasie
prowadzone.
Postarajmy się jak najlepiej przeżyć te dwa wakacyjne miesiące.
Pomocą niech nam będzie także ten numer „Apostoła Polski”. Znajdziecie w nim kolejne rozważania nowennowe poświęcone o. Bernardowi Łubieńskiemu, a także jego kazanie o Maryi jako naszej matce
oraz artykuł o jego szczególnej czci dla Maryi w Jej cudownym obrazie
znajdującym się w sanktuarium w Tuchowie.
Całości tego numeru dopełniają dalsze wspomnienia o o. Bernardzie
oraz prośby i podziękowania za otrzymane za jego wstawiennictwem
łaski.
Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnego wypoczynku i pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem i Jego Matką.

Redakcja
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Rozważania nowennowe o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
III. Uświęcenie w Kościele i przez Kościół
Argumentem potwierdzającym świętość o. Bernarda Łubieńskiego jest jego ścisła łączność życiowa z Kościołem.
Fakt, że jego dążenie do świętości odbywało się w Kościele i przez
Kościół, jest nietrudny do stwierdzenia.
A przecież Kościół ma wszelkie moce uświęcające człowieka.
Czymże bowiem jest Kościół? – instytucją ustanowioną przez
Chrystusa, w której Chrystus dalej żyje i przez Ducha św. przedłuża
swoje posłannictwo uświęcania. Jest ciałem mistycznym Chrystusa.
Sługa Boży o. Bernard został włączony w Kościół przez chrzest
św., przez religijne wychowanie kapłanów i rodziców; przez wiarę
mocną w Kościół, która ujawniła się w całym jego życiu.
Dalej: jego formacja religijna opierała się o „źródła świętości”
istniejące w Kościele. Są nimi – prawda ewangeliczna głoszona
w Kościele, sakramenty św., wśród nich częsta spowiedź, codzienna
ofiara Mszy św. i codzienna komunia św. Przez Eucharystię istotowo
świętość Boga wspierała jego ludzką formację duchową.
Jako chłopiec, potem jako kapłan i zakonnik zawsze korzystał
z posługi Kościoła. To jedno! A drugie - bardzo ważne: zawsze służył
Kościołowi; głównie przez uświęcanie innych, korzystając z mocy
uświęcających Kościoła.
Osiągał to przez pracę misyjną, rekolekcyjną, duszpasterską, przez
Słowo Boże i łaskę sakramentów św. Samych misji św. i rekolekcji
przeprowadził ponad tysiąc. Wieloma rekolekcjami formował kapłanów, aby byli dobrymi pasterzami Kościoła.
Ks. kard. Kakowski powiedział przed jego pogrzebem: Nie chowajcie go do ziemi, ale do grobu murowanego, aby łatwiej było dokonać
ekshumacji jego zwłok przy procesie beatyfikacyjnym. Będzie ogłoszony
świętym, przez to co uczynił dla dzieci, młodzieży, małżonków, rodziców,
kapłanów, sióstr zakonnych, biskupów (głosił i dla nich rekolekcje) i dla
całego Kościoła.
Nauka dla nas:
Korzystajmy z posługi Kościoła: nauczycielskiej, wychowawczej
i uświęcającej. Również z tej, która jest udostępniona w świątyni św.
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Klemensa, gdzie Sługa Boży o. Bernard Łubieński nauczał, spowiadał, uświęcał się przy końcu swego życia i gdzie znajdują się jego
doczesne szczątki.
W tej świątyni mamy uzasadniony obowiązek modlitwy o jego
beatyfikację.

IV. Dążenie do świętości przez życie konsekrowane
Taka była droga o. Bernarda do świętości: przez skierowanie
życia do Boga - istotowej świętości. Z Chrystusem i przez Chrystusa,
w Kościele i przez Kościół - instytucję z posłannictwem uświęcania
-wreszcie przez życie zakonne.
Czym ono jest? Dążeniem do doskonałej miłości, życiem
całkowicie poświęconym Bogu przez realizację ślubów zakonnych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Drogą do zaślubin z Bogiem jest według „Perfectae caritatis”,
dokumentu soborowego - śmierć dla grzechu, rezygnacja z miłości
małżeńskiej i rezygnacja z własnej woli na rzecz woli Boga.
Skierowanie całej miłości do Boga i do bliźniego.
O. Bernard Łubieński realizował swoje poświęcenie Bogu w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów.
Pierwsza placówka redemptorystów przy kościele św. Benona
w Warszawie przetrwała zaledwie 21 lat (1787 – 1808). Druga w Piotrkowicach przestała istnieć po zakończeniu powstania listopadowego.
Ostatni redemptoryści umierali w rozproszeniu i wtedy to za błogosławionym działaniem opatrzności Bożej o. Bernard Łubieński,
który wstąpił do redemptorystów w Anglii – odnawia działalność
Zgromadzenia w Polsce.
Pierwszą placówkę zakłada w Mościskach w roku 1883. W następnych latach przyczynia się do powstania klasztorów w Tuchowie
i Krakowie. Troszczy się o nowe powołania, przeprowadza wstępne
rekolekcje dla postulantów (np. dla Mariana Pirożyńskiego). Dba
o misje, rekolekcje w parafiach i o przychylność księży biskupów
dla nich.
Tak więc w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela jego mocami uświęca siebie i przez prace apostolskie uświęca innych!
Nauka dla nas:
Doceniajmy życie zakonne, które jest pomocne w uświęceniu jego
członków. Módlmy się o dobre i liczne powołania zakonne i kapłań–4–

skie. Wspierajmy działania misyjne, rekolekcyjne i duszpasterskie
redemptorystów naszą modlitwą.

V. Duchowość św. Klemensa
O. Łubieński przyczynia się do powstania wielu placówek Zgromadzenia
Redemptorystów, zwłaszcza w Mościskach, Tuchowie, Krakowie, a także
w Warszawie. Redemptoryści osiedlają
się najpierw przy kościele Najświętszego Zbawiciela, potem przy kościele
św. Stanisława, biskupa i męczennika,
wreszcie przy ul. Karolkowej. Otrzymanie terenu od pań Biernackich pod
budowę klasztoru i kościoła, zaczątki
pracy duszpasterskiej i misyjnej w dużej mierze były zasługą o. Bernarda,
jego bliskiej znajomości z biskupem
i kard. Kakowskim. Budowa klasztoru
z kaplicą zostaje zakończona w 1927 r.,
a kościoła w 1933 r. Konsekracji dokonuje ks. kard. Kakowski.
W klasztorze przy ul. Karolkowej ostatnie lata życia spędza
o. Bernard. Do końca pracuje na ambonie i w konfesjonale. Działalność apostolską ubogaca modlitwą i cierpieniem.
Tutaj umiera. Z tego miejsca biskupi, kapłani, siostry zakonne
i wielka liczba wiernych odprowadzają jego ciało na cmentarz wolski.
Z cmentarza jego kości przeniesione zostają z powrotem do kościoła
przy ul. Karolkowej.
Patronem placówki zakonnej, kościoła, a ostatnio parafii jest św.
Klemens, wielki święty, Apostoł Warszawy w latach rozbiorów.
Jego duchowością i przykładem życia o. Bernard doskonalił swoje
życie zakonne, kapłańskie i misjonarskie.
Napisał jego życiorys, który miał dwa wydania w związku z jego
kanonizacją w roku 1908. Temu życiorysowi wydał pochlebną opinię
cenzor ks. Władysław Józefczyk z Krakowa: „Zasługuje na to, aby
był drukiem ogłoszony ku pożytkowi i dobru społeczeństwa naszego,
aby ten wielki apostoł św. Klemens był lepiej poznany!”
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O. Bernard poznał dokładnie życie św. Klemensa na podstawie
dokumentów i zeznań świadków, ich dzieci i wnuków.
Zachwycił się jego postawą życiową i świętością, nie rzucającą się
w oczy współczesnych.
Przejął się jego duchowością i jego działaniem apostolskim w czasach trudnych dla Polski, zwłaszcza jego nieustanną misją, którą
prowadził przez 21 lat przy kościele św. Benona.
Starał się go naśladować w świętości, w misjach.
I to niewątpliwie przyczyniło się do osiągnięcia takiego stopnia
świętości o. Bernarda, bo zasługuje na to, aby był wyniesiony na
ołtarze ku jego czci i wstawiennictwu dla nas.
Nauka dla nas:
Jesteśmy w kościele św. Klemensa w Warszawie, w którym pracował o. Bernard. Korzystajmy tak jak on ze wstawiennictwa u Boga
św. Klemensa.
Uznajmy, że mamy obowiązek troski o beatyfikację o. Bernarda.
Módlmy się w tej intencji i innych zachęcajmy do takiej modlitwy.

Oto Matka twoja
Zebraliśmy się wokoło tego ślicznego ołtarzyka Najświętszej
Panny, gdzie tak dobrze nam było, jakby tu Matka Boża na tronie
siedziała i wskazywała nam serce swego Syna w cyborium! Trzeba tu
serca nasze przygotować do odnowienia, ofiarowania się naszego na
cześć Matki Bożej, i dlatego kilka myśli, aby się przekonać o potrzebie
i konieczności zupełnego oddania się Najświętszej Maryi Pannie.
Tak zupełnie, całkowicie i bez granic masz być dzieckiem Maryi.
Czem jest Maryja dla nas? Czem jest Jezus? Pan Jezus rzekł: „Jam
jest drogą”. Więc Pan Jezus jest drogą do nieba - tylko przez Niego
możemy dojść do nieba. Pan Jezus stał się bratem twoim, przyjacielem
twoim; stał się dzieckiem, tak się poniżył, by twe serce ująć. Pomimo
tego poniżenia zostaje Bogiem i sędzią twoim. Przybliżenie to jest
przez wiarę, ale jeszcze brak kilku kroków do Niego, aby ta nędza
twoja zbliżyć się mogła do tego ogromu miłosierdzia. Bóg jest pełen
ogromu, a ty pełen nędzy; tu odzywa się to uczucie: „Tyś za dobry
Panie, wstyd mi zbliżyć się do Ciebie, nie śmiem”. Cóż to za pomysł
miłosierdzia Bożego, że jest jeszcze jeden łącznik, jeden pomost
–6–

między nami a Chrystusem. Otóż z wysokości krzyża wyrzekł: „Oto
Matka twoja” - Matka Boża jest naszą Matką!
Wiesz ty, co to jest być matką? Serce matki pełne jest litości dla
dziecka, które nosiła. Wiesz ty, co to jest mieć matkę? To wejrzenie
ogólne, czułe, pełne poświęcenia dla ciebie? Przyciśnięcie cię do
serca rozpalonego twej matki, ile to ran zagoiło? Znasz matkę gorąco cię kochającą, ale takiej jak Najświętsza Panna nie zasłużyłaś.
Ona jedynie jest prawdziwą Matką. Twoja matka dała ci tylko ciało,
tę lepiankę, ale duszy dać ci nie mogła. – Miłuje cię twoja matka,
ale tylko życie doczesne masz od niej, a Najświętsza Panna dała ci
inne życie: życie łaski Bożej! Anioł Gabryel nazwał Ją „łaski pełną”,
Maryja daje nam to życie Boże, wewnętrzne, Chrystusowe. Ona wydała na świat to ukochane dzieciątko. Ona w Betlejem na rączkach
swoich nam Go podała; Ona na Kalwarii tę ofiarę, tę krwawą Mszę
św. ofiarowała; Ona nam dała to Ciało Chrystusowe, które umarło
na krzyżu i zmartwychwstało, skąd wytrysnęło nam to życie, które
było zginęło przed odkupieniem świata. Życie nasze pochodzi przez
Maryję od Boga. Maryja jest twą Matką, ty Jej dzieckiem.
Nie możesz nie być Jej dzieckiem, bo Syn Jej umarł za ciebie,
bo Maryja ofiarowała Pana Jezusa za wszystkich. Maryja jest Matką
żyjących, jak Ewa jest matką umarłych w grzechu pierworodnym. Nie
możesz się wyrwać z tego ustroju, jaki założył Chrystus Pan: „Każda
łaska przez Maryję” - tak mówi święty Bernard i święty Alfons. Każda
łaska pochodzi przez Maryję, tak jak każde uderzenie twego serca
pochodzi z tego, że cię twa matka na świat wydała. Maryja prosiła
Pana Jezusa o pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Ona asystowała przy
złożeniu do grobu. Cały szereg łask, wszystkie łaski Ona otrzymała
od Chrystusa, by ci je podać. Ileż razy Ona cię uchroniła od piekła;
ileż razy miałaś być porwaną przez szatana, a Ona ta Najświętsza
Panna wstawiła się u Syna swego, żeby cię wyrwać, Ona cię obroniła.
Wszystkie łaski tych rekolekcji przez Maryję odebrałaś. Ona to pracowała, Ona serce twoje pobudzała. Jeżeli w twoim sercu biednym,
schorzałym, oziębłym, czujesz teraz żar, to Maryja to sprawiła; więc
Ona twą Matką, a ty dzieckiem Jej.
Tak, ty masz być, musisz być Jej dzieckiem, boś się narodziła z tego
Kościoła, co powstał z boku Chrystusowego przebitego na Kalwarii.
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Biedna Polska, jedyną ma dotychczas zasługę, to, że kocha Matkę Boską, Królową Polskiej korony. Ile tam się serc kruszy dzień
w dzień na Jasnej Górze u Jej stóp? Ilu będzie zbawionych Polaków,
dlatego że medalik Najświętszej Panny był zawieszony ręką matki,
żony, siostry na ich piersiach? Iluż tułaczów w Ameryce, na Syberii,
ta myśl, że Maryja jest jego Królową, pokrzepiła, ogarnęła, aby się
do Boga nawrócił? Ileż Polek nie poddało się pokusie nagabującej
je, na myśl, że Królowa Polski na nie patrzy? I ty zniewoloną jesteś
nazwać się dzieckiem Maryi, to jedyne szczęście po szczęściu być
dzieckiem Pana Jezusa.
Kim jest Matka Boska? Matką, ale jaką Matką! Gdy Pan Jezus co
powiedział, to się stać musi. Nasycił tysiące kilku chlebami, a starczyć
musiało. Gdy w wieczerniku na chleb powiedział: „Ciało” - to się tak
stać musiało. A gdy na Kalwarii rzekł do świętego Jana, wskazując na
swą Matkę: „Oto Matka twoja”, w tej samej chwili przemieniło się to
serce Maryi. Dotąd była tylko Matką Syna Bożego; tam stała się twoją
Matką. Przeistoczyło się to serce Maryi, aby ogarnęło wszystkich.
Maryja ma serce tak obszerne, tak niezmierne, tam ciasnoty nie ma
– dla najnędzniejszego człowieka. Święty Bernard z Clairvaux mówi,
że: „Nie było nigdy nikogo, kto by się był udawał do Maryi, a nie
był wysłuchanym!” Choćby twe serce było napełnione zbrodniami,
Maryja musi cię kochać, boś Jej dziecięciem.
Matki pilnują więcej dzieci ułomne, pielęgnują je czulej, nie
zostawiają samych, a cóż dopiero czyni Maryja, widząc biedną duszę
uciśnioną grzechami? To serce Jej macierzyńskie, niepokalane, ogarnia nieprzebraną miłością tę biedną duszę: pragnie jej dopomóc, sili
się na modlitwę w niebie, by zapobiec jej potępieniu. O tobie rzekł
Pan Jezus, mówiąc do świętego Jana: „Oto Matka twa”.
Lecz niestety, gdzież twe cnoty? Gdzież twe uczynki? Twarz twa
przypomina twą rodzoną matkę. A więc dał ci serce dziecka dla tej
Matki; bo ty masz być istotnie Jej dzieckiem, ale serce twe nie przypomina Najświętszej Panny! Pamiętaj, że „noblesse oblige”, pokaż
więc, że masz duszę szlachetną, że w twych żyłach płynie szlachecka
krew dzieci Maryi. Okaż, że chcesz być prawdziwie i we wszystkim
dzieckiem Maryi.

–8–

Najświętsza Pana jest ci koniecznie potrzebną, nie możesz się bez
Niej obejść, ani dać sobie rady w tych biedach. Na ziemi nie masz
zawsze matki, może jesteś od niej oddaloną lub już się z tobą rozstała,
pozostawiając cię samą; lub może serca wasze nie są zbliżone, albo
jesteś może już sierotą - bez opieki na tej ziemi i samoistnie działać
musisz. Dla duszy twej niezbędna ci matka, nie możesz się bez niej
obejść, jak nie możesz zostać bez łaski Bożej, a przez tę Matkę Zbawiciela płyną wszystkie łaski; to Ona cię przyprowadza do kolan Ojca
niebieskiego. Więc tej Niebieskiej Matki nieustannie ci potrzeba,
dlatego żeś tak słaba, że taki brak w tobie tego ducha wewnętrznego
częstokroć nawet katolickiego. Grzechy cię ogarnęły, boś o Matce twej
niebieskiej zapomniała. Brak ci wody, boś zapomniała się zbliżyć do
tej rzeki, co płynie wśród Kościoła świętego, do Matki Bożej. Źle ci
idzie, bo uciekasz od Najświętszej Panny, bo nie chwytasz tej ręki
wyciągniętej ku tobie. Nie dziw się, że hartu nie masz, bo się nie starasz o Jej względy, o Jej pocałunki. Tylko owieczka, co się zbliża do
swego pasterza, jest głaskaną i pieszczoną, dostaje najlepsze kawałki;
a ty cóż masz dostać, gdy się do Maryi nie zbliżasz?
Bądź więc gotową na wszystko, by Jej chwałę szerzyć w twej rodzinie, w twym domu, w twej parafii, w twoim biednym kraju. Rzuć
się do stóp Maryi, przytul się do Jej serca, bo Ona jest dla ciebie
prawdziwą, najlepszą, najczulszą, najtroskliwszą Matką.
Noś wiernie Jej szkaplerz; nim jakby własnym płaszczem Najświętsza Panna od złego wszelkiego cię ochrania.
Odmawiaj pilnie Jej różaniec, bo różaniec to łańcuch, którym się
twe serce do swego Maryja wiąże.
Nie zaniechaj przede wszystkim wołać do Najświętszej Panny
w czasie pokusy, trudności, smutku, bo przez to pokażesz, że istotnie
jesteś Jej dzieckiem, a Ona twoją Matką.

/Kazanie spisane przez uczestniczkę rekolekcji prowadzonych przez
o. Bernarda Łubieńskiego w roku 1889, Wszystko z Bogiem i dla Boga
przez Maryję/
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Matka Boża Tuchowska w życiu
o. Bernarda Łubieńskiego
O. Bernard był wielkim
czcicielem Matki Bożej, w wielu Jej sanktuariach głosił kazania, ale najbardziej bliskie było
mu sanktuarium tuchowskie.
Matce Bożej Tuchowskiej przypisywał rozwój polskiej prowincji redemptorystów. W 1920 r.
pisał do o. Franciszka Marcinka: „Od czasu, gdy nas, synów
św. Alfonsa, MB Tuchowska
przytuliła do siebie [...] rozpoczął się nasz rozwój w Polsce,
rozwój wprawdzie niezbyt szybki, lecz stały i pełen cudownej
opieki Opatrzności”.
O. Bernard nigdy nie był
stałym członkiem tuchowskiego klasztoru, ale często zapraszano go
do sanktuarium z kazaniami, zwłaszcza odpustowymi.
Pierwszy raz stanął na ambonie w Tuchowie 2 lipca 1893 r. Podczas
odpustowej sumy wygłosił kazanie o Nawiedzeniu NMP. Tego roku
podczas odpustu wygłosił 7 kazań. Był to pierwszy odpust organizowany przez redemptorystów.
Pierwszy przełożony klasztoru - o. Jedek - nadał mu charakter
wielkiej misji dla Tuchowa i okolicy. Z Mościsk sprowadził całą ekipę
misjonarzy i oni głosili kazania o tematyce misyjnej.
O. Bernard najwięcej kazań wygłosił podczas odpustu w 1895 r.,
bo aż 11. Dwanaście razy brał pełny udział w odpustach lipcowych,
wygłosił na nich 65 kazań, długie godziny siedział w konfesjonale.
Był też zapraszany z kazaniami na różne uroczystości okolicznościowe. I tak podczas odpustu wrześniowego Narodzenia NMP w 1894 r.
urządzano triduum ku czci bł. Gerarda Majelli, przy bardzo licznym
udziale wiernych (15 000). Sługa Boży wygłosił 2 kazania o błogo– 10 –

sławionym: 1. Konieczność współdziałania z łaską Bożą; 2.Walki
św. Gerarda.
W 1899 r. redemptoryści tuchowscy postanowili umieścić w sanktuarium obraz MBNP. Początkowo, jak pisze o. Palewski, mieli obawy,
czy będzie rzeczą stosowną wprowadzać drugi obraz cudowny i czy
to nie będzie z uszczerbkiem dla kultu MB Tuchowskiej. Ale gdy
siostra ks. Łątki, proboszcza w Pleśnej, wielka czcicielka MBNP, jako
wotum za uzdrowienie ks. proboszcza ufundowała obraz, zdecydowali
się. Instalacja miała miejsce 10 września 1899 r., a więc po małym
odpuście. Z kazaniem zaprosili o. Bernarda. Kroniki odnotowały
bardzo liczny udział wiernych, tak że nabożeństwo musiano odprawić
na dziedzińcu kościelnym. Czterech kapłanów ubranych w dalmatyki wyniosło obraz z furty. Obraz był zasłonięty. O. Bernard zdjął
zasłonę i donośnym głosem zawołał: „Ludu, oto Matka Twoja!” (tak
praktykowano), a ludzie płacząc, padli na kolana. Procesja z obrazem
przeszła do ołtarza polowego i o. Bernard z jemu właściwym żarem
wygłosił kazanie o nieustannej pomocy Matki Bożej.
Rok 1904 zapisał się złotymi literami w historii naszego sanktuarium. Był to tzw. Rok Mariański - 50-lecie ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rok koronacji cudownego obrazu
MB Tuchowskiej. Koronacja to wielkie wydarzenie tak dla sanktuarium, jak i dla Tuchowa. Upłynęło od niej ponad 100 lat, ale dotąd
żadna uroczystość nie przewyższyła jej. Wziął w niej udział prawie
cały ówczesny episkopat Galicji, zaproszono najlepszych kaznodziejów. Nie pominięto i Sługi Bożego, który w wigilię koronacji, czyli
1 października wygłosił dwa kazania. Jedno w kościele przed procesją
z obrazem na plac koronacyjny, drugie na sumie na placu koronacyjnym, przy licznym udziale wiernych.
Gdy obraz zdejmowano z ołtarza, wołał z wielkim przejęciem:
„A teraz Matuchno nasza zstąp z tego ołtarza, na którym już od
kilku wieków przebywasz i liczne łaski i cuda ludziom świadczysz,
pójdź między nas, będziesz koronowana...” i wyjaśniał, że „korona
to szczyt chwały. Król - najwyższy w kraju...”. I pytał: co korony
jest najgodniejsze: Nie pochodzenie, nie bogactwo, nie dokonane
dzieła, ale cnota. Maryja miała ją w najwyższym stopniu, bo jest
«pełna łaski», więc w pełni zasługuje na koronę. Na ziemi osoba
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koronowana to potęga. Król panuje nad całym krajem. Matka Boża
też jest potężna, panuje nad ludźmi - jest Królową, nad diabłem
- starła jego głowę, a nawet nad Bogiem - bo Bóg wysłuchuje Jej
próśb. Maryja Tuchowska dotąd miała skromną koronę - od dziś
drogocenną. Włożymy na Jej głowę koronę z drogich kamieni [...],
Pójdź więc, będziesz koronowana....”.
Drugie kazanie, już na placu koronacyjnym, rozpoczął słowami
z obrzędu koronacji: „Jako my rękoma naszymi koronujemy Cię na
ziemi, tak niechaj zasłużymy sobie, abyś Ty nas w niebie ukoronowała
chwałą i czcią”.
Nie tylko biskup wkłada koronę - wy też, bo we Mszy mówimy moją i waszą ofiarę. Różne są korony [...]. Św. Germana jako młoda
pasterka uwiła koronę z kwiatów polnych i włożyła na głowę figury
Matki Bożej. Mówiła: «O Maryjo, gdybym mogła, dałabym Ci cenniejsza koronę».
My dajemy nie kwiatki, ale bardzo drogą koronę - za 2 000 koron
samego złota i jeszcze diamenty, korundy, ametysty i rubiny, wszystko
warte 4 000 koron. Ale choćby nie 4 000, ale 40 000, ale 40 000 000,
to co to jest dla Maryi. Na Jej głowie jest korona z gwiazd 12. Koronę
dają Jej ręce biskupie i ręce wasze, ręce pracujące na chleb, ręce, które
z chleba ujmują sobie, aby dać Maryi perełkę.
Maryja patrzy na serce, serce korne, skruszone, czyste, miłujące,
zbolałe, strapione, kuszone. Na serce ojca, matki, dziecka.”
Po tych wyjaśnieniach wołał po misjonarsku: „Grzeszniku, jesteś
tu? Twoja ręka ma Maryję koronować? Dziś jeszcze otrząśnij się,
zerwij z okazją, to będzie twoja ofiara. Nawróć się, bo drugiej takiej
koronacji nie dożyjesz [...], korzystaj z łaski.... O co dziś prosimy?
By tak jak my koronujemy Ją na ziemi, tak ona nas ukoronowała
w niebie [...], ale na to trzeba sobie zapracować [...]. Bez pracy nie
ma zapłaty. O wielką nagrodę trzeba wielkich usiłowań. Każdy
niech swoje obowiązki wypełnia dobrze, wiarę i pobożność zachowa i odznacza się uczciwością, trzeźwością i czystością serca…” (to
tylko schematy).
Oto charyzmatyczny o. Bernard. W kazania wkładał całego siebie,
swoją energię, a przede wszystkim wielką swoją wiarę i miłość do
Boga i Maryi, tym oddziaływał.
– 12 –

We wrześniu 1905 r. o. Bernard głosił w Tuchowie kazania podczas
triduum z okazji kanonizacji św. Gerarda.
Według dostępnych danych, o. Bernard wygłosił w sanktuarium
77 kazań, ale mogły być i niezanotowane.
Jakoś naszym historykom uszedł fakt, że w 1911 r. ojcowie:
Łubieński, Bohosiewicz i Majgier Kazimierz głosili w Tuchowie
misje. Odbyły się one w dniach od 1 do10 kwietnia i były duchowym
przygotowaniem parafii tuchowskiej (była wtedy tylko jedna parafia)
do wizytacji biskupiej, którą w maju przeprowadził ks. bp Wałęga.
Misja miała przebieg spokojny, nie odnotowano jakiegoś wielkiego
poruszenia, bo przecież w Tuchowie każdego roku były misje - odpust.
Do komunii misyjnej zarazem przystąpiło 4 600 osób. (Dla orientacji
podam, że sam Tuchów liczył wtedy 3 007 katolików, natomiast cała
parafia, do której należały: Siedliska, Burzyn, Buchcice, Dąbrówka
Tuchowska, Lubaszowa, Meszna Opacka, Garbek i Kielanowice –
liczyła 7 818 katolików, 6 protestantów i 547 Żydów. Najliczniejsze
były Siedliska - 1 483, najmniejsze Kielanowice - 281.)
Odnotowano jeszcze, że na drugi dzień po zakończeniu misji
o. Bernard odprawił w intencji całej parafii Mszę św. przed Cudownym Obrazem, na którą przyszło bardzo dużo ludzi i prawie wszyscy
przystąpili do komunii św.
o. Kazimierz Plebanek

Wspomnienia i świadectwa o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
Śp. o. Bernarda Łubieńskiego poznałam osobiście we wrześniu
1918 r. w Częstochowie. Słyszałam o Nim dużo wcześniej w Warszawie, gdzie się urodziłam i wychowałam. Opowiadano wiele o Jego
działalności apostolskiej w Polsce, o jego niezwykłej popularności.
Jego osoba pociągała do kościołów warszawskich niezwykłe tłumy
ludzi, i dostać się na kazanie o. Łubieńskiego było rzeczą nader
trudną. Mówił głośno i wyraźnie, więc ludzie nawet stojąc przed ko– 13 –

ściołem, słyszeli, co głosił na ambonie. Mówił
językiem prostym, z zapałem, z przekonaniem
i taką wiarą, że nie sposób było mu się oprzeć.
To też jego misje zawsze wielkie nawrócenia
sprawiały, zwłaszcza wśród sfer ludowych
i robotniczych. Kochali go za to i poważali.
Był ich ojcem. Słyszałam też i od kapłanów,
że wprost jednym słowem rozstrzygał ich
wątpliwości: miał wielki dar przekonywania
i utwierdzania w dobrym. Choć rząd rosyjski
(carski) zabraniał w Polsce urządzania misji
m. Róża Godecka
katolickich, ojcu jakoś pozwalano i uchodziło
wszystko. Gdy ojca poznałam w Częstochowie, był to już człowiek
niemłody, 72-letni, wysoki, barczysty, siwy, łysawy. Twarz miał proporcjonalnie do swej postaci dużą, czoło wysokie, oczy niebieskie
małe, ale żywe, bystre, śmiejące się, nos wydatny, kształtny, usta
wąskie, zawsze uśmiechnięte. Pogoda, humor i dobroć biły z Jego
oblicza. Wiedziałam o wielkich cierpieniach, jakie przechodził,
zresztą były one widoczne, bo nogę miał chorą. Chodził z laską,
z charakterystycznym stukaniem i powłóczeniem nogi. Umiał jednak z niezwykłą cierpliwością znosić swe dolegliwości i kalectwo.
Uśmiech nie znikał z jego twarzy. Był wykwintnie wychowany, więc
to się też w jego obcowaniu z ludźmi uwydatniało.
O. Bernard był zaproszony przez Matkę Założycielkę naszego
Zgromadzenia M. Różę Godecką do prowadzenia rekolekcji zbiorowych, pierwszych w naszym Zgromadzeniu, w świeżo założonej
(12.08.1918 r.) kaplicy domowej w Częstochowie przy ul. Klasztornej
19. Zamieszkał z bratem zakonnym w infirmerii naszej domowej
w 2 pokojach. Punktualnie, jak zegarek, stawiał się do ołtarza dla
odprawienia Mszy św. lub konferencji rekolekcyjnej.
Prócz sióstr naszych brały w tych rekolekcjach udział i w sąsiedztwie mieszkające inne siostry zakonne. Kaplica była przepełniona.
O. Bernard mówił prosto, trafiał do rozumu i serca, że nie było takiej, na której by te nauki nie zrobiły wrażenia, nie wzbudziły żalu
i nie zachęciły do poprawy. Wolne chwile od konferencji spędzał na
spowiadaniu: rozstrzygał wątpliwości prosto, logicznie i zrozumiale,
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pomagał przy czynieniu postanowień. Sama tego doświadczyłam
i zapamiętałam dobrze uwagi wypowiedziane w konfesjonale i do
dziś dnia widzę słuszność jego rozstrzygnięcia.
O. Bernard nie tylko słowem, ale całą swą osobą dawał nam
rekolekcje: skromny, cierpliwy, o ojcowskim podejściu do dusz,
akuratny, nieprzeciętnie, niezwykle pobożny, pokorny. W każdej
konferencji wybuchała jego żarliwa miłość ku Najśw. Sakramentowi, ku Matce Bożej i synowska cześć i miłowanie św. Alfonsa,
założyciela redemptorystów. Ile dobrego tym zdziałał w duszach
naszych, trudno wypowiedzieć. Został nam też na zawsze w pamięci i sercu. Pod koniec rekolekcji odbyć się miała ceremonia
wieczystych ślubów śp. s. Marii Alfonsy Grzmiączkówny. Z jaką
wzruszającą pobożnością ceremonii tej dopełniał o. Bernard. Jak
ślicznie przemówił, z jaką miłością zwracał się do siostry składającej
te śluby! Zaczął mniej więcej tymi słowy: „Jak jestem szczęśliwy, że
właśnie przyjmuję w imieniu Kościoła św. śluby wieczyste od siostry
noszącej imię św. Ojca naszego Alfonsa...”. Łzy mu się pokazały
w oczach i spłynęły na policzki. Wszystkie obecne siostry rozpłakały
się jak dzieci. Takich ślubów wieczystych nigdyśmy więcej w kaplicy
naszej nie widziały. S. Alfonsa przez całe swe życie zachowała w pamięci i w sercu tę swą uroczystość i zawsze z najwyższym uczuciem
i wzruszeniem słowa ojca do niej zwracane wspominała.
Dwa razy tylko był jeszcze o. Bernard u nas w Częstochowie na
Klasztornej, ale tylko z krótką wizytą u Matki Róży Godeckiej. Raz
Matka była chora obłożnie na silny atak wątroby. Wybiegłam więc
naprzeciw ojca do furty, aby go uprzedzić o tym i nie fatygować na
próżno na piętro. Ojciec z uśmiechem i prostotą przemiłą powiedział:
„A cóż to szkodzi, moje dziecko, że Matka chora. Stary przyjaciel
może i przy łóżku porozmawiać i pocieszyć”. I przyszedł do Matki
i dość długo rozmawiali, a potem przeszedł do gościnnego pokoju
i spędził z nami chwilę, pytając o sprawy Zgromadzenia, dodał nadziei, pokrzepił ducha i wyjechał, zostawiając po sobie wrażenie, że
anioł pokoju przeszedł przez nasz dom.
Gdy w parę lat później Matka Założycielka prosiła znów ojca
o rekolekcje, odmówił listownie, tłumacząc się, że mu przełożony nie
pozwala na podróże, gdyż za wiele ambarasu robi służbie kolejowej
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swą osobą, którą muszą wnosić i wynosić z wagonu. Poradził w zamian, aby się z tym zwrócić do o. Leona Pyżalskiego, już wówczas
znanego w sferach zakonnych, wybitnego rekolekcjonisty, kierownika
dusz i spowiednika. Matka Założycielka zastosowała się do rady o.
Bernarda. O. Pyżalski miewał z nami kilkakrotnie rekolekcje, był
kierownikiem duchownym Matki Założycielki i na swe własne
życzenie, zawiadomiony o jej śmiertelnej chorobie - przyjechał do
Częstochowy i był obecny przy jej zgonie 13.10.1937 r.
Ostatni raz widziałam o. Bernarda w kwietniu 1930 r. w Warszawie na Karolkowej. Otrzymałyśmy w marcu tego roku z Rzymu
potwierdzenie naszego Zgromadzenia i konstytucji. Wysłaną zostałam
przez Matkę w sprawie tych konstytucji do Warszawy. Po załatwieniu poleconych mi spraw i złożeniu wizyty i podziękowania za tę
łaskę Nuncjuszowi J.E. Ks. Marmaggi, pojechałam z Przełożoną na
Karolkową do ojca, by mu pokazać przysłane z Rzymu konstytucje
i podzielić się z nim wiadomością, która go interesowała, i radością,
której pełne było serce Matki Założycielki i nasze. Wezwano ojca do
rozmównicy. Poznał nas, a zobaczywszy konstytucje, a więc widząc
jakby uwieńczenie wszystkich trudów, kłopotów i przykrości Matki
Założycielki, cała jego postać rozpromieniła się. Oczyma, uśmiechem
i słowami wyrażał swą współradość z nami, wysłuchał opowiadania
o trudnościach, z jakimi trzeba było się borykać, by zdobyć tę aprobatę
Rzymu. Pobłogosławił w naszych osobach i Matkę i Zgromadzenie
całe, zachęcił po ojcowsku do spełniania wszystkich zawartych
w konstytucjach artykułów, pożegnał nas serdecznym uściśnieniem
i przytuleniem do serca. W trzy lata potem, 10 września 1933 r.,
o. Bernard umarł. Siostry nasze z domu warszawskiego były na jego
pogrzebie i opowiadały, że to nie był zwykły pogrzeb, ale manifestacja,
najwyższe uczczenie Apostoła Warszawy i całej Polski. Lud Warszawy żegnał z płaczem i żalem ukochanego ojca swego, tłumy ludu
otaczały jego trumnę. Wielki Syn Polski wstąpił do grobu, a dusza
Jego, wierzymy, że wstawia się za nami u Boga.

s. Maria Franciszka (Zofia Olendzka), honoratka, Częstochowa,
12.08.1953 r.
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W roku 1915, 19 (albo 20) czerwca urządził śp. o. Bernard
Łubieński procesję z Mościsk na Zakościele, gdzie się znajdował
kościółek św. Michała. Cel tej procesji był [taki], aby Pan Bóg się
zmiłował nad nami i odwrócił tę chorobę, tak zwaną cholerę, która
bardzo panowała. Mimo tego, że o. Bernard nie mógł iść o własnych
siłach, tylko za pomocą laski, to szedł pieszo prawie dwa kilometry
z procesją, a wierni z pieśnią na ustach. A gdy przyszli już na miejsce, poprosił, aby ambonę wziąć z kościółka i postawić na dworze.
I wyszedł o. Bernard Łubieński na ambonę, przemówił kilka słów
do wiernych, nie pamiętam dokładnie tego, tylko końcowe słowa, jak
zwrócił się do św. Michała Archanioła z seraficzną miłością i błagalną prośbą wołał: „Święty Michale Archaniele, schowaj miecz swój
do pochwy, a Ojca Niebieskiego błagaj za nami, by się zlitował nad
naszą parafią, aby Pan Jezus odwrócił od nas tę cholerę. Mnie starego,
mnie kulawego niech weźmie, a niech pozostaną rodzice dla dzieci,
a dzieci dla rodziców! Jezu! Zabierz mnie, Jezu! Mnie starego, mnie
kulawego dziś jeszcze zabierz, a pozostaw dzieciom rodziców, bo cóż te
sieroty będą robić!” A wierni przejęci tą prośbą i tym wołaniem, boć
zdawało się, że całe niebo uchyla się tej prośbie podwójną i błagalną
modlitwą, z powrotem z procesją wrócili do Mościsk, do klasztoru
OO. Redemptorystów i tam przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy pomodlił się. Tak nikt nie chorował od czasu tego, a choć
był chory, to nie umarł na tę chorobę. I zapewnił o. Bernard, żeby
ludzie się nie bali, bo już nie będzie cholery.

Maria Romanowna,
Mościska, 20.06.1942 r.
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Sługo Boży Bernardzie, dziękuję za otrzymane zdrowie, proszę nadal o zupełny powrót do
zdrowia. Proszę też o pomoc w pewnej trudnej
sprawie”.
Maria
„Ojcze Bernardzie, proszę o zdrowie i pomoc
w rozwiązaniu ważnej dla mnie sprawy, oraz
proszę o potrzebne łaski dla mnie i moich dzieci
z rodzinami”.
prosi Janina
„Ojcze Bernardzie, pomagaj mi w pełnieniu
woli Bożej we wszystkim. Proszę o pomoc w spowiedzi generalnej i w znalezieniu kierownika
duchowego. Oddaję w Twoją opiekę całą rodzinę”.
Emilia
„Pomagaj księżom mojej parafii św. Karola Boromeusza, a zwłaszcza wspieraj swoim wstawiennictwem u Boga ks. Proboszcza w pokonywaniu wszelkich trudności w budowaniu kościoła zarówno
duchowego, jak i materialnego”.
parafianka
„Proszę Cię, o. Bernardzie, o przemianę mojego życia, o łaskę wytrwania przy Bogu do końca, a także  przywrócenie utraconej nadziei”.
Krystyna
„Sługo Boży o. Bernardzie, za twoim wstawiennictwem proszę
o zdrowie dla całej rodziny, o pomoc w spłaceniu długu oraz o to,
bym nie utraciła pracy”.
Marianna
„Ojcze Bernardzie, proszę cię za młodego kapłana Łukasza, który
przeżywa ciężką próbę wierności swojemu powołaniu”.
błaga Jurek
„Sługo Boży Bernardzie, proszę o nawrócenie, łaskę spowiedzi dla
Edyty, Adama i Ryszarda, a także o potrzebne łaski dla mojej rodziny”.
Janina
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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.
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