APOSTOŁ POLSKI
Pismo Postulacji do sprawy beatyfikacji Sługi Bożego
o. Bernarda Łubieńskiego
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Drodzy Czytelnicy!
Umocnieni i ubogaceni wizytą Ojca św. Franciszka w naszym
kraju w czasie minionych wakacji, podejmujemy na nowo nasze
codzienne zadania i obowiązki. Czekają nas również kolejne
ważne dla nas wydarzenia. Już 10 września przypada 83. rocznica narodzin dla nieba Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego.
Wspominając ten dzień, pragniemy nie tylko przypominać sobie
jego życie i to wszystko co Bóg uczynił przez niego dla Kościoła,
ale także chcemy ożywić naszą modlitwę o jego beatyfikację. Z tej
okazji zamieściliśmy w tym numerze „Apostoła Polski” artykuł
s. M. Leonii, niepokalanki, napisany przez nią z okazji 15. rocznicy
śmierci o. Bernarda.
Przed nami też miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej, którą on tak bardzo ukochał. Modląc się więc w tym
miesiącu w sposób szczególny na różańcu, przedstawiając przez
ręce Maryi różne intencje, nie zapominajmy także o modlitwie
w intencji beatyfikacji o. Łubieńskiego.
Z kolei w listopadzie, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata (20.11.), papież Franciszek zamknie Drzwi Święte
i w ten sposób zakończy się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Będziemy w tym dniu dziękować Bogu za ten szczególny czas łaski
dla całego Kościoła.
W przeddzień tej uroczystości Episkopat Polski dokona w Krakowie-Łagiewnikach jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Niech pomocą w jak najlepszym przeżywaniu
tych wydarzeń będą dla nas także kolejne rozważania nowennowe
poświęcone o. Bernardowi i modlitwa za Ojczyznę ułożona przez
niego jeszcze w tym czasie, gdy Polska była pod zaborami.
Redakcja
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Rozważania nowennowe o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
VI. Apostolstwo i życie wewnętrzne
Drogą do świętości i potwierdzeniem świętości była dla o. Bernarda
praca apostolska.
Jest rzeczą niemożliwą, aby ktoś współdziałając z Bogiem w zbawie
niu innym, sam się nie zbawił, aby ktoś pomagając uświęcić się innym,
sam się nie uświęcił – tak jak św. Paweł.
O. Bernard Łubieński przeprowadził wiele prac apostolskich
w Anglii. W ciągu 12 lat uczestniczył w ponad 30 pracach misyjnych.
W Polsce brał udział w 244 misjach św., 58 renowacjach. Prze
prowadził 508 rekolekcji zamkniętych. Nadto wygłosił szereg kazań
niedzielnych i okolicznościowych. Nie żałował czasu na wielogodzinne
pozostawanie w konfesjonale. Był też kierownikiem duchowym wielu
osób zakonnych i kapłanów, a także biskupów.
W tym trudzie apostolskim miał świadomość współdziałania z Bo
giem w zbawianiu ludzi.
„Bóg złączył zbawienie dusz z moją pracą” – tak pisał. „Jeżeli nie
będę tego czynić, one będą potępione. Wszystko czynić i cierpieć chcę,
aby ludzie Ciebie Boże coraz więcej miłowali”.
A dalej: o. Bernard dobrze wiedział, że z pełności serca usta mówią.
Dlatego spełniał to, o czym później pisał Chautard w książce Życie
wewnętrzne duszą apostolstwa.
Utrwalał w sobie cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość. Pisał:
„Im więcej wiary, nadziei i miłości, tym więcej czynów zgodnych z tym
cnotami”.
Korzystał ze środków wspierających tzw. życie wewnętrzne. Do
nich należą:
sakrament pokuty – „gorliwa spowiedź, to termometr dobrego
życia”;
modlitwa – „o ile się ktoś dobrze modli, o tyle w cnocie postępuje”
(św. Teresa: Kto się modli, ten się uświęci);
dobra intencja – „akty strzeliste – to oddech duchowy w drodze”;
Eucharystia, Msza św., komunia św., nawiedzenie, adoracja Najśw.
Sakramentu – tak je doceniał: „Jeżeli serca ludzkie zjednoczą się z Je
zusem Eucharystycznym, to całe życie nabierze nowego blasku”.
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Nauka dla nas:
Zachęćmy się do działania apostolskiego w rodzinach naszych,
w społeczeństwie i w narodzie, ale pamiętajmy, że wszelka nasza troska
o zbawienie innych musi być wsparta naszym kontaktem z Bogiem
i Bożą łaską, którą zyskujemy na modlitwie i w sakramentach św.,
zwłaszcza przez Eucharystię.

VII. Miłość Ojczyzny
Miłość ojczyzny jest ważnym obowiązkiem każdego człowieka.
Według planów Boga ojczyzna ziemska ma prowadzić do ojczyzny
niebieskiej, więc troska o nią, o jej wartości duchowe i religijne uszla
chetnia i uświęca drogę do Boga.
Realizacja hasła: „Bóg i Ojczyzna” była ogromną zasługą przed
Bogiem świętych Polaków. Patriotyzm ściśle się łączył u nich z religią
i świętością.
Tak było też w życiu i pracy o. Bernarda. Wyszedł z rodziny pa
triotycznej i zasłużonej dla narodu polskiego (ministrowie, biskupi).
Miłość Ojczyzny przejął od rodziców. Zachował ją na obczyźnie
w Anglii. Tam będąc, tęsknił za Polską i starał się jak najszybciej po
wrócić do niej, aby jej służyć. A gdy wrócił, reagował żywo na każde
wydarzenie polityczne i społeczne.
Był realistą i nie wierzył w manifesty kierowane przez władze za
borcze do społeczeństwa polskiego. W kronice klasztornej po wybuchu
pierwszej wojny światowej pisał: „Monarchowie, których przodkowie
rozszarpali biedną Polskę obiecują złote góry, żeby Polacy bili się za
nich. Wiadomo jednak, co warte są obietnice złodziei”.
O. Bernard dużo się modlił
za Ojczyznę, aby odzyskała
wolność. Ułożył specjalną mo
dlitwę: „Polecenie Ojczyzny
naszej Bogu”.
W czasach niewoli walczył
w swojej posłudze apostol
skiej z wadami narodowymi
Polaków: pijaństwem, rozwią
złością, niezgodą. Uświęcał ro
dziny, bo wiedział, że Ojczyzna
Kościół św. Klemensa w Warszawie to rodzina rodzin. Dbał, aby
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rodziny były mocne biologicznie i bogate w troskę o tradycje narodowe,
o język, znajomość historii, literatury i kultury polskiej.
W okresie międzywojennym przez swoje kontakty z wybitnymi
Polakami i pracę duszpasterską wśród inteligencji, fabrykantów, zie
mian, robotników, chronił naród przed fałszywymi ideami społecznymi
i utrwalał wartości duchowe i patriotyczne.
Dlatego kard. Kakowski w liście skierowanym do przełożonych
Zgromadzenia przed pogrzebem napisał: „Był apostołem rodaków
a będzie patronem Polski!”
Nauka dla nas:
W czasie umniejszenia patriotyzmu, za przykładem o Bernarda,
dbajmy o miłość Ojczyzny, bo ona uświęca człowieka, a wszelka ofiara
na ołtarzu Ojczyzny złożona woła o nagrodę wieczną u Boga!

o. Tadeusz Sitko CSsR

Polecenie Ojczyzny naszej Bogu
Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami!
O Jezu miłosierny, którego obrazy na tylu miejscach w Polsce cu
dami zasłynęły, zmiłuj się nad nami!
O Serce Jezusa, do którego nabożeństwo u nas najrychlej się roz
krzewiło, zmiłuj się nad nami!
O Jezu, utajony w Przenajświętszym Sakramencie, z tylu kościołów
w Polsce spustoszonych wygnany, zmiłuj się nad nami!
Panienko przeczysta, której Niepokalane Poczęcie od wieków
w ziemiach polskich jest wysławiane, zmiłuj się nad nami!
Matko Boska, która we Lwowie Królową Korony Polskiej przez
króla Jana Kazimierza ogłoszona zostałaś, zmiłuj się nad nami!
Matko Boska, do dziś dnia w Częstochowie nad nami panująca,
przebłagaj Boga za nami!
Matko Boska, w Ostrej Bramie lud na Litwie uciemiężony wspo
magająca, przebłagaj Boga za nami!
Matko Boska, w tylu set obrazach cudownych w Polsce Panią naszą,
Pośredniczką naszą i Pocieszycielką naszą będąca, przebłagaj Boga za
nami!
Św. Michale, opiekunie Kościoła katolickiego i szczególny Patronie
Galicji, przebłagaj Boga za nami!
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Św. Józefie, opiekunie Kościoła powszechnego, a ziemi kaliskiej
cudowny Patronie, przebłagaj Boga za nami!
Św. Piotrze i Pawle, podwaliny prawdziwej wiary, od której nasz
naród nigdy nie odpadł, przebłagajcie Boga za nami!
Św. Andrzeju, któryś u Słowian Ewangelię opowiadał, przebłagaj
Boga za nami!
Św. Wojciechu, nasz apostole i prymasowskiej stolicy w Polsce
wierny stróżu, przebłagaj Boga za nami!
Św. Stanisławie, czystości wiary naszej i jedności narodu opiekunie,
przebłagaj Boga za nami!
Św. Jozafacie, męczenniku za świętą unię z braćmi Rusinami, prze
błagaj Boga za nami!
Św. Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, którzyście,
wprowadzając do Polski zakon kamedułów, koronę męczeńską osiągnęli,
przebłagajcie Boga za nami!
Św. Andrzeju i Benedykcie, którzyście przyświecali żarliwością
ducha zakonu na Węgrzech, przebłagajcie Boga za nami!
Św. Florianie, od Stolicy Apostolskiej za patrona nam darowany,
przebłagaj Boga za nami!
Św. Wacławie, któryś za życia w Czechach królował, a po śmierci
Polską się też opiekował, przebłagaj Boga za nami!
Bł. Sadoku i towarzysze, którzyście chwaląc Maryję Pannę w San
domierzu z rąk Tatarów za wiarę świętą polegli, przebłagajcie Boga za
nami!
Wszyscy Męczennicy Pańscy, którzyście za wierność Kościołowi
i Stolicy Świętej Bogu życie złożyli, przebłagajcie Boga za nami!
Św. Cyrylu i Metody, plemion słowiańskich apostołowie, przebła
gajcie Boga za nami!
Św. Idzi, królewskiej rodziny Piastów opiekunie, przebłagaj Boga
za nami!
Św. Jacku, ojcze misjonarzy w Polsce i na Rusi, przebłagaj Boga
za nami!
Św. Janie Kanty, ozdobo Akademii Jagiellońskiej i przykładzie
miłosierdzia bez granic, przebłagaj Boga za nami!
Św. Klemensie Mario Hofbauerze, przy rozbiorze Polski od Boga
przysłany pocieszycielu, przebłagaj Boga za nami!
Św. Stanisławie Kostko, czystością, bohaterską odwagą i miłością
najczulszą ku Najświętszej Pannie Maryi młodzieży polskiej wzorze,
przebłagaj Boga za nami!
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Św. Kazimierzu Jagiellończyku, klejnocie korony polskiej najcen
niejszy, przebłagaj Boga za nami!
Św. Włodzimierzu, któryś Rusinów do chrztu świętego przywiódł,
przebłagaj Boga za nami!
Bł. Jakubie Strepo, na ziemi halickiej gorliwie pasterzujący, prze
błagaj Boga za nami!
Bł. Wincenty Kadłubku, bogomyślności i naukom oddany, prze
błagaj Boga za nami!
Bł. Czesławie, zakonu kaznodziejskiego krzewicielu, przebłagaj
Boga za nami!
Bł. Szymonie z Lipnicy, zakonu franciszkańskiego podporo,

przebłagaj Boga za nami!
Bł. Janie z Dukli, w napadach Tatarskich niebieski puklerzu,
przebłagaj Boga za nami!
Bł. Władysławie z Gielniowa, miasta Warszawy opiekunie,
przebłagaj Boga za nami!
Bł. Melchiorze Grodziecki, sługo Maryi, wśród strasznej ka
tuszy najświętszych imion: Jezus, Maryja wzywający, przebłagaj
Boga za nami!
Bł. Izajaszu Bonerze, Stolicy Apostolskiej obrońco, przebłagaj
Boga za nami!
Bł. Stanisławie Kazimierczyku, wzorze doskonałości życia
zakonnego, przebłagaj Boga za nami!
Wszyscy święci biskupi, kapłani i wyznawcy, którzyście Ko
ściołowi cnotami przyświecali, przebłagajcie Boga za nami!
Św. Jadwigo, wiernego ludu śląskiego matko i pocieszycielko,
przebłagaj Boga za nami!
Bł. Bronisławo, w czuwaniu i modlitwie zamiłowana, prze
błagaj Boga za nami!
Bł. Kunegundo, czystości panieńskiej nadobny kwiecie, prze
błagaj Boga za nami!
Bł. Salomeo, wzorze małżonek, rodzinę swą uświęcających,
przebłagaj Boga za nami!
Bł. Jolanto, świątobliwych matek polskich chwało, przebłagaj
Boga za nami!
Wszystkie święte panny i wdowy, gorliwie Boga miłujące,
przebłagajcie Boga za nami!
Od powietrza, głodu i wojny, zachowajcie nas święci Patro
nowie, polscy!
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Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowajcie nas, święci
Patronowie polscy!
Od utraty wiary świętej i odłączenia się od Stolicy świętej,
zachowajcie nas, święci Patronowie polscy!
Od rozpaczy, zniechęcenia i braku ufności w miłosierdzie
Boskie, zachowajcie nas, święci Patronowie polscy!
Od pozostawania w błędach i grzechach naszych, zachowajcie
nas, święci Patronowie polscy!
Od próżności, lekkomyślności i niewytrwałości, zachowajcie
nas, święci Patronowie polscy!
Od niezgody, podejrzliwości i chęci wywyższania się nad dru
gich, zachowajcie nas, święci Patronowie polscy!
Od nierzetelności, niedbalstwa i lenistwa, zachowajcie nas,
święci Patronowie polscy!
Od pokus przez nieprzyjaciół Kościoła nam podsuwanych,
zachowajcie nas, święci Patronowie polscy!
Od nienawiści ku nieprzyjaciołom narodu naszego, zachowajcie
nas, święci Patronowie polscy!
Od wyzucia się ze szczerej pobożności ojców naszych, zacho
wajcie nas, święci Patronowie polscy!
Od niedowiarstwa zachowajcie nas, święci Patronowie polscy!
My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, przepuść nam, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, wysłuchaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga błagamy, zmiłuj się nad nami!
Abyś wrogom narodu naszego przebaczyć raczył, wysłuchaj
nas, Panie!
Abyś braci naszych błędami we wierze i fałszywą pobożnością
uwiedzionych do prawdziwej nauki Kościoła i posłuszeństwa pra
wowitej władzy duchownej powrócić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś władzę Ojca Św., Papieża N., w pełności potęgi utrzymać
raczył, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś arcypasterzom naszym światła i darów Ducha Św. przysporzyć
raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś na kapłanów naszych namaszczenie Twe święte zlać raczył,
wysłuchaj nas, Panie!
Abyś w seminariach duchownych liczbę kleryków pomnożyć
i w sercach ich ducha poświęcenia się zaszczepić raczył, wysłuchaj
nas, Panie!
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Abyś zakonnikom i misjonarzom naszym ducha żarliwości i po
bożności pomnożyć raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś w klasztorach żeńskich obfitość cnót rozkrzewić raczył, wy
słuchaj nas, Panie!
Abyś wszystkie stany od utraty wiary zachować raczył, wysłuchaj
nas, Panie!
Abyś w ludzie Twoim wiernym, polskim, litewskim i ruskim wiarę,
nadzieję i miłość pomnożyć raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś dziatwę naszą w zasadach chrześcijańskich utwierdzić raczył,
wysłuchaj nas, Panie!
Jezu odpuść, Jezu wysłuchaj, o Jezu! zlituj się nad nami!
O Maryjo, Matko Boska! przyczyń się za nami!

Módlmy się:
Boże, któryś wysłuchiwał lud Izraelski, gdy do Ciebie wołał, jako
do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, racz nasze modły wysłuchać, gdy
do Ciebie za Ojczyznę naszą uciekamy się, jako do Boga i Pana świętych
Patronów i ojców naszych w wierze świętej katolickiej.
Wszechmogący i wieczny Boże, któryś Judę Machabeusza, wal
czącego za Ciebie i naród Twój, widzeniem Oniasza, miłośnika braci
i Jeremiasza proroka, modlących się wielce za lud i za całe miasto
pocieszyć raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy skuteczności modlitw
świętych Patronów Polski, przez pomnożenie wiary, nadziei i miłości
w sercach naszych doznać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
o. Bernard Łubieński

Wspomnienia i świadectwa o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
W bieżącym roku mija lat 15 lat od chwili, gdy o. Bernard Łubień
ski, redemptorysta, rozstał się z tym światem. Dusza jego poszła do Boga
odebrać dobrze zasłużoną nagrodę po życiu znojnym, bohaterskim,
brzemiennym w zasługi. Imię jego, głośne wówczas w całej Polsce, po
wtarzano ze czcią, uznaniem, wdzięcznością; każdy niemal Polak, czy to
wysoko na urzędzie postawiony inteligent, czy rzemieślnik przy warsz
tacie, lub niejeden wieśniak w zapadłej wiosce, znał i pamiętał tę wysoką
postać o szlachetnych i delikatnych rysach, wysokim czole, jasnych
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i promiennych
oczach. Prze
mierzył on całą
Polskę wzdłuż
i wszerz w swo
ich misyjnych
wędrówkach,
grzmiał z am
bony, kruszył
serca w konfe
sjonale. Tysiące
ludzi zawdzię
czało mu swe
nawrócenie,
innym dopo
mógł do zbliżenia z Bogiem, do zwrotu na drogę gorliwości i cnoty.
Wystarczyło spojrzeć na O. Bernarda, pomówić z nim choćby
krótko na spowiedzi lub poza nią, by odnieść wrażenie, że miało się
do czynienia ze świętym. Coś niezmiernie głębokiego, uduchowionego
przebijało z całej tej niezwykłej postaci.
Gdy miał lat zaledwie 38, dotknął go Bóg bolesnym krzyżem,
ciężką chorobą, która z silnego i zdrowego mężczyzny uczyniła na całe
życie kalekę nie mogącego się poruszać swobodnie, wskutek bezwładu
w nogach. Odtąd ów mąż pełen zapału, energii i aktywności nie mógł
kroku zrobić bez laski, powłóczył nogami, nawet zdarzało mu się nie
kiedy upaść na ziemię, co przy jego wysokim wzroście było szczególnie
dotkliwe. Toteż nieraz sam siebie nazywał „niezdarą” lub „niedołęgą”,
żartował na temat swego kalectwa, maskując w ten sposób cierpliwość,
z jaką musiał znosić niedogodności z tym związane.
Od czasu swojej choroby nie mógł wchodzić na ambonę o własnych
siłach, lecz wnosili go na rękach bracia zakonni lub mężczyźni dość
silni, by móc go unieść przez ciasne schodki.
Mimo tych trudności, w pracy apostolskiej ojciec bynajmniej się
nie zniechęcał, ale żelazną wolą i niezłomną siłą ducha zwalczał słabość
ciała i zewnętrzne przeszkody. Znalazłszy się na ambonie, jednym
wejrzeniem obejmował swe audytorium i od razu umiał je opanować.
Wymowa jego była nie wyszukana, styl potoczysty, lecz prosty. W pierw
szych latach po powrocie do kraju, po długim pobycie za granicą, trud
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ność mu sprawiało początkowo przemawianie w języku polskim, używał
niekiedy obcych zwrotów, zdarzały mu się językowe usterki; z czasem,
jednak zdołał i to przezwyciężyć. Siła jego słowa trafiała prosto do serc
i to do najtwardszych. Moc jego przekonań, płomienna miłość Boga,
ukochanie dusz ludzkich, ton jego mowy, wyraz twarzy i cała postać
przemawiały silniej, niż same wyrazy. […]
Gdy ojciec nie znajdował się na misjach, lecz pozostawał w swoim
klasztorze, czy to w Krakowie, czy w Mościcach, czy w Warszawie przy
kościele Zbawiciela, lub u oo. redemptorystów na Karolkowej, spę
dzał długie godziny, nieraz dnie całe od świtu do późnego wieczora na
spowiadaniu wiernych. Po obu stronach konfesjonału ciągnęły się dwa
długie szeregi penitentów, czekających na swoją kolej. Był to przeważ
nie szary tłum, biedacy, robotnicy, służące, pracownice, młodzi i starzy,
dzieci i dorośli. Wszyscy cisnęli się do ojca, który umiał gromić, ale
i pocieszyć, ukoić, zachęcić, znaleźć dobre słowo, mądrą radę, wyjście
z trudnej sytuacji, trafną wskazówkę w beznadziejnym położeniu.
Gdy spowiednik ujrzał stojącego w długim szeregu mężczyznę,
wśród przeważających zwykle kobiet, znakiem ręki kazał kobietom
ustąpić, w obawie, by ryba nie wyrwała się z sieci i grzesznik znie
chęcony długim czekaniem, nie rozmyślił się i nie odstąpił od swego
zamiaru. […]
Krążyły o nim niekiedy wśród ludu warszawskiego legendy, o któ
rych trudno dziś powiedzieć, ile w nich było prawdy, a ile urojenia.
Opowiadano, że nawrócenia, których dokonywał przez niego Bóg, czę
stokroć miały charakter cudowny, przechodzący ludzką miarę.
Pewnego razu o. Bernard zasłyszał o jednym dzikim małżeństwie
i próbował nakłonić je do opamiętania, wszakże na próżno. Owa grze
szna para zamykała uszy na zbawienne upomnienia ojca, unikała go
i trwała zatwardziale w swym grzechu. Wówczas apostoł postanowił
działać bezpośrednio i stanowczo; zatem udał się osobiście do mieszka
nia owych ludzi. Znajdowało się ono daleko, na przedmieściu, na wyso
kości kilku pięter. Dla kulawego starca była to nie lada wyprawa. Ale
nic nie zdołało powstrzymać gorliwości tego „łowcy dusz ludzkich”.
Gdy mieszkańcy usłyszeli na schodach charakterystyczny hałas włó
czonych nóg i uderzenia laską o podłogę, zamknęli się na klucz u siebie
i postanowili nie wpuszczać intruza.
Tymczasem stała się rzecz dziwna: zamknięte na zatrzask drzwi
otworzyły się przed ojcem z łatwością; bez dzwonienia znalazł się on
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w pokoju, do którego się schroniła nieszczęsna para. Na ten widok oboje,
wstrząśnięci do głębi tym niezwykłym zdarzeniem, padli na kolana
przed kapłanem, wyznali swą winę, i nie opierali się więcej wpływowi
miłosiernie działającej łaski, przebaczającego Boga.
Widok o. Łubieńskiego odprawiającego Mszę św. był przejmujący
i zostawiał niezatarte wspomnienie. Zdarzyło się, że pewien młodzie
niec, pragnący wstąpić do zakonu, a niezdecydowany, jakie wybrać
zgromadzenie, wszedł do kościoła oo. redemptorystów na Podgórzu;
trafił właśnie na Mszę św., którą odprawiał o. Bernard, ze zwykłym sobie
skupieniem, gorliwością i powagą. Uderzony tym widokiem, młodzian
powiedział sobie wówczas: „Zakon, który wydaje takich zakonników,
musi być miły Bogu!” i postanowił wstąpić do oo. redemptorystów.
Z czasem piastował w zakonie wysokie urzędy i oddał wielkie usługi
swej rodzinie duchowej.

***

Wielką wiarę, pobożność i przywiązanie do Kościoła św. zaczerp
nął o. Bernard przede wszystkim z domu rodzinnego, gdzie tradycje
katolickie były od wielu pokoleń silnie zakorzenione. Matka jego,
Adela z Łempickich, córka Ludwika, kasztelana sandomierskiego
z Planty, była wzorem polskiej matrony ubiegłego stulecia. Z jedena
ściorga dzieci, którymi ją Bóg obdarzył, pięcioro poświęciło się stanowi
duchownemu. Brat o. Bernarda, ks. Zygmunt, był długoletnim pro
boszczem na Woli i Lesznie w Warszawie, gdzie pracował z wielkim
poświęceniem nad zaniedbaną ludnością przedmieści i odznaczał się
wielkim miłosierdziem dla ubogich. Dwie siostry jego wstąpiły do
sióstr wizytek w Krakowie, gdzie jako s. Irena i s. Amata żyły budują
co i zmarły świątobliwie. Prócz tego jeszcze jedna z sióstr Celestyna,
została felicjanką, lecz wkrótce musiała opuścić zgromadzenie, gdyż
nie nadawała się do jego życia. Nawet młodszy brat o. Bernarda, Roger,
próbował się w seminarium duchownym, ale przeznaczony do życia
na świecie, wrócił doń, ożenił się i przez całe życie w stanie świeckim
służył sprawie Bożej i Kościoła.
W domu Łubieńskich duch głęboko katolicki kierował życiem
i postępowaniem. […] Co dzień o szarej godzinie odmawiano wspólnie
różaniec, klęcząc na podłodze w salonie lub jadalnym pokoju, przed
obrazem Matki Najświętszej. Schodziła się wówczas obecna w domu
i w mieście rodzina: dzieci, wnuki, krewni bliżsi i dalsi. Gdy zjawił
się obcy gość w domu, musiał z konieczności brać udział we wspólnej
modlitwie, której pod żadnym pozorem nie wolno było przerywać;
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w przeciwnym razie
był on zmuszon y
cierpliwie poczekać
w przedpokoju.
Póki pani Ade
li zdrowie i siły
pozwalały, uczęsz
czała co dzień do
kościoła i przystę
powała do komunii
św. W późniejszym
wieku wszakże stało
się to niemożliwe.
Od czasu do czasu
jeden z synów ka
płanów odprawiał w mieszkaniu Mszę św., na którą zbierała się cała,
liczna rodzina. W salonie znajdowała się mahoniowa szafa, którą się
rozkładało i służyła jako ołtarz. W niej też chowano ornaty i wszystkie
przybory potrzebne do Najświętszej Ofiary. Gdy o. Bernard przebywał
w Warszawie, odprawiał niekiedy Mszę św. w mieszkaniu swej matki.
Nabożeństwo to miało posmak nieco katakumbowy; odbywało się
bowiem skrycie, w tajemnicy przed władzami. Zamykano okiennice od
strony ulicy, w salonie panował półmrok i zalegała głęboka cisza. Ojciec
najpierw wyspowiadał swych bliskich: matkę, rodzeństwo i krewnych.
Pani Łubieńska, mając sparaliżowaną szczękę wskutek wypadku,
mówiła tak niewyraźnie, że tylko bliscy znajomi zmogli ją zrozumieć;
spowiadała się więc zawsze u swoich synów. Do Mszy św. służyli bracia
lub siostrzeńcy, czy bratankowie ojca. Nastrój panował niezmiernie
podniosły i uroczysty. Słowa konsekracji dobitnie wymawiane przez
kapłana rozlegały się po salonie i przejmowały do głębi serca obecnych,
którzy biorąc udział w Najświętszej Ofierze przystępowali ze skupie
niem do komunii św. […] Stosunek o. Bernarda do swych bliskich był
wybitnie nadprzyrodzony. Patrzył on przede wszystkim na dusze, dążył
do tego, by je podnieść wzwyż, uszlachetnić, oderwać od ziemi. I cieszył
się ogólnym zaufaniem wśród swoich, a oni zwracali się do niego nie
tyle jak do krewnego, ile do kapłana, pomazańca Bożego, wybranego
na wyłączną Jego służbę.

***
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Jako kierownik dusz o. Łubieński przystępował do nich z poszanowaniem, prostotą, ale też umiał silnie stawiać przed oczyma penitenta
Boże wymagania. Żądał nieraz wiele, wymagał pokory, wyrzeczenia się
siebie, zdeptania własnej woli. Mówiono nieraz o nim, że raczej umiał
spowiadać wielkich grzeszników, albo też dusze dążące do wyższej
doskonałości, natomiast do przeciętnych jednostek nie zawsze zdołał
trafić. Być może. Wiemy jednak, że potrafił się zastosować do umysło
wości bardzo różnorodnych. Zaczynając od prostaczków i nieuków,
a kończąc na ludziach najwybitniejszych, nawet biskupach i członkach
wyższego kleru. Sam czuł się tylko narzędziem Ducha św., działającego
w duszach. Oto jak sam o tym pisał w liście do swej penitentki: „Trze
ba starać się o światłych kapłanów, jako spowiedników, światłych, ale
niekoniecznie doktorów teologii, albo aniołów z nieba. Bo właściwie
Bóg-Duch św. kieruje duszami, a jeżeli dusza Mu jest wierna, to On
sprawi, że byle którego kapłana użyje, aby na drogę cnoty skierować”.
Niekiedy tonem żartobliwym, z pewnym humorem i pogodnym
dowcipem zwracał się ojciec do duszy, która poddawała się jego
kierownictwu, pisząc: „Pewnie słyszałaś o penitencjarzach, w bazy
lice św. Piotra i o ich kijach w konfesjonałach. Nie jestem papieskim
penitencjarzem, ale mam kij, na którym śp. Pius X dwa razy się oparł.
Dobrze ci, że ten kij mój nie jest dość długi, żebym nim aż do X. sięgnął
na twoje plecy, żeby wygnać z twej biednej duszyczki twoje skrupuły...”.
Stała pogoda, żart nigdy nie raniący bliźniego, wykwintny dowcip
umilały stosunki o. Bernarda z jego otoczeniem.
Wybitną jego cechą była głęboka pokora, płynąca z dna duszy,
połączonej z Bogiem, przekonanej o swej nędzy i małości. Do bliskiej
swej krewnej, zakonnicy, niedługo przed śmiercią, mówił ojciec z prze
jęciem: „Moje dziecko, módl się za mnie..., abym wytrwał!” […]
Choć przytłoczony brzemieniem lat, ciężkich prac i długiego
doświadczenia, był posłuszny względem przełożonych jak dziecko,
z wiarą patrzył na ich zarządzenia, choćby były przeciwne jego osobi
stym poglądom. Oto jak sam wyraża to w liście do osoby, pytającej go
o radę w trudnym położeniu: „To czego nie możesz zrozumieć, wytłu
maczę ci przykładem. Mam jedną sprawę, która mnie żywo obchodzi
i uważam ją za wielkiej wagi dla naszego zakonu. Przedstawiłem ją
listownie mojemu o. Generałowi. Dostałem odpowiedź, odmowną (une
reponse negative). Po kilku latach, widzę, że teraz może się o. Generał
na nią zgodzi, więc zamierzam znów o tym doń napisać. Czy ja złym
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przez to zakonnikiem jestem? Uchowaj Boże! Nic przeciw jego woli nie
zrobiłem, ale dotąd uważam sprawę za słuszną. Św. Alfons do jednego
ze swych ojców tak pisał: „Możesz się trzymać twojego zdania (w tym
wypadku), ale nie pozwalam ci tego zdania szerzyć wśród współbraci”.
W innym miejscu tak wyjaśnia ojciec to samo zagadnienie posłu
szeństwa: „Ani papież, ani Pan Jezus nie udzielił im (przełożonym)
nieomylności, ale posłuszeństwa, czyli poddania im woli i rozumu.
Pan Bóg żąda od nas, nie z powodu ich nieomylności, lecz z powodu
władzy, jaką im daje, bo o nich rzekł: „Kto was słucha, Mnie słucha!”
Więc gdyby się omylili, Bóg na nasze dobro tę omyłkę nam obróci…
Pan Jezus kazał słuchać złych doktorów w Izraelu, ale nie naśladować
ich, bo mają Jego władzę nad ludem, ale ani Jego nieomylności, ani
bezgrzeszności...”. […]
Niekiedy jednak ojciec umiał być surowy w stosunku do duszy,
zwłaszcza wtedy, gdy chodziło o niezłomną zasadę, zwłaszcza o przy
kazanie Boże. Pewna panienka, znajoma ojca Bernarda wyznała mu
na spowiedzi, że po balu, z którego wróciła o świcie, tak zaspała, że
w niedzielę opuściła Mszę św. Ojciec surowo skarcił to przewinienie
i ostro do niej się zwrócił. Ową osobę tak przejęło oburzenie ojca, że
jak sama zeznała, nigdy potem nie zdarzyło się jej podobne wykrocze
nie. Prosto z balu, zarzuciwszy płaszcz na wieczorową suknię, szła do
kościoła, i dopiero po wysłuchanej Mszy św. udawała się na spoczynek.
Nauka ojca nie poszła w las, ale wydała owoce.

***

O. Łubieński był stuprocentowym zakonnikiem w każdym calu
i każdym słowie, oddanym Bogu bez reszty, poświęconym jego służ
bie i pracy dla dusz. Ogromna miłość Boga i ludzi rozprzestrzeniła to
wielkie serce, dodawała mu sił nadludzkich i była przyczyną tego prze
dziwnego zjawiska, że mógł pracować tak wydajnie, z tak niebywałym
poświęceniem, mimo ciężkiego kalectwa. Żywot jego zdumiewa ilością
prac, misji, rekolekcji, kazań, konferencji, dawanych osobom świeckim,
zakonnym, parafiom, zespołom. Pracował bez wytchnienia, nie żało
wał siebie, nie wypoczywał, aż choroba zwaliła go z nóg i przykuła do
łoża boleści. Można by mu zarzucić brak roztropności, kuszenia Pana
Boga, narażanie siebie, ale widocznie Duch św. nim kierował, bowiem
mimo tylu wysiłków i trudów, dożył sędziwego wieku, umarł bowiem
mając lat 87.
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Rozmiłowany w cierpieniu znoszonym dla Boga, widział w nim śro
dek najprostszy do połączenia z Nim, drogę bezpośrednią do uświęcenia.
Będąc w klasztorze sióstr niepokalanek w Jazłowcu, zetknął się z Matką
Marceliną Darowską i na pożegnanie życzył jej i sobie „.krzyżów od
Boga”. Mogło to życzenie niektórych zadziwić, ale ojciec miał to przede
wszystkim na myśli, że krzyże są dla zgromadzeń narzędziami świętości,
gdyż utrzymują dusze w zależności od Boga, są poręczą bezpieczeństwa
i strzegą od zejścia z drogi gorliwości, ubóstwa i pokory. […]
O. Bernard, przywiązany syn świętego Zakonodawcy, miłujący
nade wszystko swój Zakon i jego Założyciela, kroczył całe życie wiernie
w jego ślady.
Hasłem tego gorliwego apostoła, wyrosłego na miarę Pawłową, były
słowa powtarzane przez wielu wybitnych pracowników na niwie Pań
skiej: „Da mihi animas, cetera tolle!” (Daj mi dusze, Panie, a zabierz
wszystko inne ode mnie!) Ta modlitwa, choć może nie wyrażona tymi
słowami, lecz w tej, czy w innej formie, była tłem jego życia, motorem
jego działania, sprężyną myśli i czynów. Słowa te wyryte na grobowcu
kard. Merry del Val w kryptach watykańskich, to krzyk błagalny duszy
kapłańskiej, misjonarskiej, spragnionej współdziałania z Chrystusem
w dziele odkupienia świata. Krzyk ów był nieprzerwanym wołaniem
duszy apostolskiej polskiego misjonarza.
Jak dalece o. Łubieński był też oderwany od dóbr ziemskich i ubogi
w duchu, świadczy o tym następujący przykład. Jeżdżąc z misjami po ca
łej Polsce, brał ze sobą skromną walizkę, w której mieściły się niezbędne
w podróży przedmioty: brewiarz, notatki rekolekcyjne, i pamiątkowy
krzyż misyjny, który ojciec otrzymał od prowincjała redemptorystów
angielskich o. Coffina. Krzyż ten trzymało w ręku swym i ubogaciło
łaskami i odpustami aż trzech papieży: Pius IX, Leon XIII i Pius X.
Był więc dla niego cenną relikwią i drogą sercu pamiątką. Otóż w jednej
z podróży cała walizka została ojcu niegodziwie skradziona, co musiało
być dlań dotkliwą stratą i aż nazbyt zrozumiałą przykrością. Gdy ktoś ze
znajomych wyraził mu z tego powodu swe współczucie, ubogi zakonnik
na jedną tylko mógł zdobyć się odpowiedź: „Widocznie zanadto byłem
do tego przywiązany...!”
W towarzystwie wesoły, prosty, niekiedy dowcipny, pełen humoru
i pogody ducha, uderzał równocześnie pewną wytwornością i wielko
pańskim obejściem, które to cechy wycisnęło na mim od młodości
domowe wychowanie. Długoletni pobyt za granicą, zwłaszcza w Anglii
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zostawił na nim swój ślad niezatarty, nadał mu pewną ogładę, wyrobił
go towarzysko i kulturalnie. Rozmowa z o. Bernardem była zawsze
interesująca, ożywiona, słuchało się go z zapartym oddechem. Pełen
życzliwości dla każdego, umiał się zainteresować cudzymi bólami,
kłopotami, jak i radościami.
Na wzór Apostoła Narodów radował się z radującymi, a cierpiał
z cierpiącymi. I to szerokie serce, zrozumienie psychiki drugich, ta
umiejętność wczuwania się w cudze potrzeby, otwierały przed nim
dusze, zjednywały mu je i czyniły je podatnymi na wpływ nadprzyro
dzony. Tym kluczem miłości otwierał z łatwością ludzkie serca i wiódł
je do Boga.

***

Modlitwą, zwracaniem się o pomoc i o łaski Boże za pośrednictwem
Jego Świętych, może wyprosimy znaki konieczne z nieba, cuda potrzeb
ne do procesu beatyfikacyjnego. O. Bernard chyba zasługuje na to, by
naród polski wystarał się o jego kanonizację! Wykazanie heroiczności
jego cnót, na czym zasadza się właśnie proces beatyfikacyjny, nie będzie
chyba tak trudnym. Heroizm w cnocie to była atmosfera, w której żył
sługa Boży, w której wytrwał do śmierci. Cnoty teologiczne jaśniały
w jego duszy takim blaskiem, że olśniewały patrzących; to samo się tyczy
cnót kardynalnych i innych. Pokora, spełnianie ślubów zakonnych - to
żywioł, w którym się stale obracał. Umiłowanie cierpień, to cecha jego
świętości. „Biada nam - pisze ojciec w liście z 4 lutego 1920 roku - gdy
byśmy inną drogą chcieli kroczyć w życiu, poza drogą bolesną krzyża!”
Życie mu tych krzyżyków nie oszczędziło; niósł on z odwagą, rado
ścią swoje cierpienia codzienne, które stały się szczeblami, po których
wznosił się ustawicznie wzwyż, choć nieraz z bolesnym i bohaterskim
wysiłkiem, na szczyty niepowszedniej świętości.
/S. M. Leonia (Ludwika Fudakowska), niepokalanka, O. Bernard
Łubieński, redemptorysta, Głos Karmelu, 17 (1948) nr 9, s. 24-30/
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Czcigodny Ojcze Bernardzie, dziękuję ci za
twoje wstawiennictwo podczas ciężkich chwil,
jakie przeżywał mój syn Roman. Teraz proszę
cię o wstawiennictwo u Miłosiernego Pana, aby
uchronił go od rozdzielenia z jego rodziną, o ile
- mimo jego ciężkich przewinień - jest to zgodne
z wolą Bożą”.

prosi ojciec
„Proszę cię, o. Bernardzie, o uproszenie łaski
powrotu do Boga przez sakrament pokuty dla
moich bliskich: mojego męża oraz moich synów
Tomasza i Pawła”.

brak podpisu
„Drogi Sługo Boży o. Bernardzie, proszę, wyproś u Boga łaskę wiary
oraz zmianę życia dla Brygidy i jej męża, by zdecydowali się na ślub
kościelny, a ich dziecko wyrosło na dobrego chrześcijanina”.

prosi mama
„Ojcze Bernardzie Łubieński, dziękuję ci za twoje wstawiennictwo
za moim wnukiem, który ukończył liceum. Błagam cię jednocześnie,
abyś wstawiał się dalej za nim do Boga, aby odzyskał łaskę wiary, wrócił
do Kościoła oraz zdał szczęśliwie maturę”.

zatroskana babcia
„Proszę cię, o. Bernardzie, o wstawiennictwo u Boga w rozwiązaniu
trudnych spraw dla Piotra w domu i w szkole”.

babcia Irena
„Proszę cię, ojcze Bernardzie, o pomoc w poukładaniu ścieżek
mojego życia i życia mojego syna Marka”.

Aleksandra
„Ojcze Bernardzie, proszę o Twoje wstawiennictwo za mną i moją
rodziną. Jesteś tak bliski memu sercu, bo jesteś redemptorystą, a to
jest moja parafia. Proszę cię, uproś nam łaski potrzebne do naszego
zbawienia. Wstawiaj się za nami u Boga i pomóż nam w naszych co
dziennych kłopotach”.

Renata
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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.

