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Drodzy Czytelnicy!
Przeżywamy w tym roku stulecie objawień fatimskich. 13 maja
1917 r. Maryja ukazała się po raz pierwszy trójce małych pasterzy:
Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Objawienia miały miejsce jeszcze
przez pięć kolejnych miesięcy. Ukazując się dzieciom Matka Boża
wzywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej i wprowadzenia nabożeństw wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu
w pierwsze soboty miesiąca.
Głównym wydarzeniem tego jubileuszowego roku w Fatimie
będzie wizyta papieża Franciszka, który 12 maja weźmie udział
w nocnym czuwaniu w kaplicy objawień, a następnego dnia będzie
przewodniczył Mszy św.
W naszej Ojczyźnie główne uroczystości jubileuszowe z udziałem
Episkopatu Polski będą miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem w dniu 6 czerwca.
Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia
Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą, jaka została
skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie.
Obecny rok duszpasterski Episkopat Polski ogłosił także Rokiem
Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. 17 czerwca będziemy obchodzić jego liturgiczne wspomnienie. W kontekście
tematu roku „Idźcie i głoście” przykład tego świętego stanowi dla nas
wezwanie do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia naszej wiary.
W związku z czekającymi nas uroczystościami w tym numerze
„Apostoła Polski” zamieszczamy artykuł poświęcony obecności
Maryi w posłudze misyjnej i rekolekcyjnej Sługi Bożego o. Bernarda
Łubieńskiego oraz jedną z jego nauk rekolekcyjnych o modlitwie.
Treść biuletynu uzupełniają kolejne świadectwa o życiu o. Bernarda oraz prośby i podziękowania za łaski otrzymane od Boga za
Jego wstawiennictwem.
Oddając cześć Maryi i Jej Niepokalanemu Sercu, także podczas
nabożeństw majowych, nie ustawajmy w modlitwie o jak najszybszą
beatyfikację o. Bernarda Łubieńskiego.
Redakcja
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W SŁUŻBIE MATKI DOBREGO PASTERZA
(Maryja w posłudze misyjnej i rekolekcyjnej
sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego)
Niezmordowany w pracy, przejęty gorącym pragnieniem służenia
Bogu i duszom, przeorał setki naszych parafii swą pracą misyjną - napisał o Bernardzie Łubieńskim kard. Adam Stefan Sapieha. - Również
w zbiorowych czy osobistych rekolekcjach dla duchowieństwa, kleryków
i świeckich bardzo wiele ludzi szukało u niego podniety i kierunku
religijnego.

Całą swą ufność w Nieustającej Pomocy Maryi
pokładał
Sługa Boży, mimo uciążliwego kalectwa, nie oszczędzał się w posłudze słowa. Gorliwość apostolska przynaglała. W Polsce brał udział
w 224 misjach i 58 renowacjach. Kulawy misjonarz wchodzący na
ambonę z pomocą innych, przemawiający tubalnym, pełnym żaru
głosem, wywierał na słuchaczach niezatarte wrażenie. Mówił językiem
pełnym obrazów i porównań. Każde niemal jego słowo barwiło się
uczuciem. Posiadał wyjątkową zdolność dramatyzowania. Ze szczególnym namaszczeniem wychwalał potęgę i dobroć Matki Najświętszej,
zachęcał wiernych, aby się z ufnością do Niej uciekali, bo Ona jest Matką
Nieustającej Pomocy. Misję odprawiając, całą swą ufność w Nieustającej
Pomocy Maryi pokładał, do ufności współbraci zachęcał i wiernym polecał modlić się do Maryi. Często, o ile okoliczności pozwalały, zabierał
z sobą jej obraz i umieszczał go w kościele na ołtarzu, aby skuteczniej
pobudzić lud do tego nabożeństwa (J. Palewski, O. Bernard Łubieński
jako apostoł nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy).
Niezłomna wiara i wyrosła z niej na wskroś apostolska osobowość,
żarliwość osobistego zawierzenia Maryi połączone z nieustannym
cierpieniem na skutek kalectwa sprawiały, że jego posługa misyjna
z niezwykłą siłą oddziaływała na słuchaczy, skłaniając do przemyślenia
i zmiany swego dotychczasowego życia.
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Procesja wiejska, różnobarwna, mieniąca się kolorami. Na przedzie
krzyż, chorągwie i feretrony. Wszyscy pełni napięcia zatrzymują się
pod gankiem plebanii. - opisywał po latach ks. Jan Bochenek, profesor
teologii dogmatycznej w tarnowskim Seminarium Duchownym, zapamiętane z dzieciństwa misje w rodzinnym Rzepienniku koło Biecza.
- Mają wprowadzić misjonarzy do kościoła. Z plebanii wychodzi trzech
zakonników w czarnych habitach. To oni... I popłynęła ta nasza pieśń,
pieśń na wszystkie nasze potrzeby: „Serdeczna Matko”, śpiewana całym
sercem! Pochód ruszył. W środku pochodu misjonarze. Zwracają na siebie powszechną uwagę, ale najwięcej ten najwyższy, z suchą ascetyczną
twarzą. Idzie z trudem, kuleje. Oczy jego patrzą w dal, jakby ogarniały
wszystkie domy i przysiółki, wszystkie serca, by zdobyć i porwać dla
Boga. Palce jego przesuwają paciorki różańca, wargi szepcą „Zdrowaś
Maryjo...”. A wierni czują, że zaczyna się dziać coś niezwykłego. [...] Pamiętam - miałem wtedy zaledwie kilka lat - jak ludzie opuszczali domy,
rzucali pracę i śpieszyli na nauki misyjne. Rozmowy prowadzono tylko
o kościele, o kazaniach, o misjonarzach. Pamiętam, jak w domu naszym
długo w nocy się modlono. Tak było u nas, tak było w sąsiednich domach,
wszędzie. Wielkie wrażenie wywarł na nim różaniec odmawiany przez
o. Łubieńskiego z taką wiarą, z takim żarem pobożności, jak chyba nigdy potem nie widziałem. Jego oczy były utkwione w dal, jakby widział
Matkę Najświętszą.
Nabożeństwo do Matki Najświętszej było na misjach parafialnych
jednym z najbardziej eksponowanych. W wykładach na ten temat na
kursie misjonarskim zwanym „drugim nowicjatem” o. Łubieński uczył,
że wygłoszone wtedy kazanie maryjne więcej działa niż inne. Należycie
zaś wygłosi je jedynie prawy syn św. Alfonsa mający głębokie przekonanie,
że wszystkie łaski przechodzą przez ręce Matki Bożej i kto kocha Maryję
nigdy nie zginie, oraz że nasz modus salvandi et sanctificandi animas est
per Mariam. Kazanie to miało wzbudzić zaufanie do Matki Najświętszej, że przy Jej pomocy grzesznik otrzyma odpuszczenie grzechów,
pozbędzie się grzesznego nałogu i wytrwa w walce z pokusami. Sługa
Boży podkreślał litość Maryi i potęgę Jej prośby u Boga. Maryja może
i chce pomagać człowiekowi. Celem tego kazania było przygotowanie
wiernych do aktu oddania się w szczególną opiekę Matki Bożej. W szerzeniu umiłowanego przez siebie nabożeństwa maryjnego nie poddawał się jedynie swej osobistej pobożności, ale szedł za powszechnym
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prądem religijnym, jaki wówczas szeroką falę
płynął w Kościele. Nabożeństwo do Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy szybko bowiem
rozpowszechniało się z Rzymu na cały świat
katolicki.
Zasługą Sługi Bożego było wprowadzenie
ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
do polskiego ceremoniału misyjnego. Jeżeli
jednak w parafii był żywy kult innego obrazu
maryjnego, to na nim skupiał uwagę wiernych.
W czasie misji zachęcał proboszczów, aby
sprowadzali z Rzymu dla parafii autentyczne
kopie ikony Matki Nieustającej Pomocy. Wielu księży poszło za jego radą, toteż obrazy Maryi mnożyły się szybko
w kraju. O. Łubieński starał się, żeby wprowadzono je do kościołów
z jak największą uroczystością i radził przy tej sposobności urządzać
trzydniowe nabożeństwo. Za jego życia sprowadzono do Polski około
500 autentycznych kopii obrazu rzymskiego (J. Palewski, dz. cyt.).
W czasie renowacji misji parafialnych utarł się zwyczaj mówienia
o Matce Boskiej Bolesnej, a taką właśnie przedstawia Ją ikona Matki
Nieustającej Pomocy. Sługa Boży wskazywał myśli przewodnie takiego
kazania, które miało na nowo rozbudzić wśród wiernych pobożność
maryjną. Grzechami naszymi Serce Matki naszej ranimy - mówił. - Swymi
boleściami Ona zasłużyła sobie, żeby nam [wyjednać] przebaczenie za
przeliczne upadki nasze ponowione, więc nie należy rozpaczać. Wzywajmy Ją, aby nam pomogła do wytrwania. Jako znakomity materiał do
tego rodzaju kazań na misjach i renowacjach wskazywał na Uwielbienia
Maryi św. Alfonsa.

Głośmy Jej chwałę, a nie zginiemy
Wytrawny rekolekcjonista wygłosił 508 serii rekolekcji zamkniętych.
Wśród nich było 208 tego rodzaju ćwiczeń duchownych dla księży, 51 dla
kleryków, 119 dla zakonnic, 30 dla zakonników i 72 dla katolików świeckich. Osnuwał całe rekolekcje albo na jakimś zdarzeniu zaczerpniętym
z Ewangelii albo na przypowieści Pana Jezusa albo na modlitwie, do której
wszystkie konferencje były mistrzowskim komentarzem (M. Pirożyński,
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O. Bernard Łubieński). We wszystkich zapalał słuchaczy do ukochania
nabożeństwa maryjnego. Postęp duchowy osób Bogu poświęconych był
jego szczególną troską. Miał wielki dar przelewania miłości ku Maryi
w serca innych, zwłaszcza kapłanów - napisał o nim, współczesny mu,
o. Marian Pirożyński. Całą duszą był oddany duszpasterstwu duszpasterzy. Zadziwiająco duża liczba rekolekcji kapłańskich zdaje się
świadczyć o głębokim przekonaniu o. Łubieńskiego, że posługa ta najbardziej zwielokrotnia jego służbę Dobremu Pasterzowi i jego apostolat
maryjny poprzez ożywienie gorliwości duszpasterskiej duchowieństwa
formującego religijnie i moralnie rzesze wiernych.
Interesujące, jak się wydaje, może być spojrzenie na jego konferencje
o Maryi głoszone dla kapłanów w świetle ich zapisków rekolekcyjnych.
Księża notowali zazwyczaj to, co najbardziej zapadło im w serca. Warto
przytoczyć przynajmniej niektóre z zawartych w nich myśli, aby choć
trochę wczuć się w atmosferę tego wieczoru rekolekcyjnego, w którym
Sługa Boży mówił o Maryi, a żar jego osobistego nabożeństwa udzielał
się słuchaczom i rozpalał serca kapłańskie miłością i ufnością do Matki
Najświętszej. Przypominał słuchaczom, że Maryja jest naszą Matką.
Jezus dał nam, co miał najdroższego. Mógł powiedzieć consummatum
est, bo zostawił najlepszą Matkę. I za to szczególnie powinniśmy kochać
Pana Boga! [...] Pracujmy z Nią, głośmy Jej chwałę, a nie zginiemy. Ona
ma w ręku serce Pana Jezusa. Dla Niej nawet wyrok, który już się zaczyna
spełniać dla nas, zmienia się, jak w Kanie. Różaniec w ręku w konfesjonale,
w trudnościach z grzesznikami... Lubił kapłanom mówić o Maryi jako
Matce Miłosierdzia, Matce Odkupiciela, Matce Bolesnej, która Bogu na
Kalwarii w boleściach nas porodziła, a szczególnie o Matce Dobrego
Pasterza. Nabożeństwo do Matki Boskiej sprawi, że i najemnik stanie się
dobrym pasterzem. [...] Dusza kochająca Maryję nie będzie trwać długo
w złym stanie. Bo grzech i miłość ku Maryi nie dadzą się pogodzić. [...]
Sługi swe Matka Boża do czujności doprowadza. [...] Kapłan, który ma
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, nigdy się nie opuści. [...]
Kapłan, który koronkę odmawia, nigdy nie zaniedba brewiarza i medytacji. [...] Iluż to księży zaczęło dobrze, a potem zupełnie się zniechęciło
i dało szatanowi za wygraną. [...] A kiedy się to stało? Z chwilą, gdy
się zaniechało praktyk nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Ego
sum Mater pulchrae dilectionis - nie sporadycznej lub według fantazji,
ale wiernej i trwałej. [...] Pozostań teraz wiernym Maryi, a nigdy nie
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zginiesz. Sługa Boży zachęcał do propagowania kultu maryjnego, bo
przez to nabożeństwo zbawiamy wiele dusz, przez jego rozszerzanie
własną duszę też zbawimy.
Sługa Boży cieszył się specjalnym charyzmatem rekolekcyjnym.
Mówił po prostu, ale tak interesująco, że słuchano go z zapartym oddechem. Głosił prawdy stare, lecz w sposób nowy i nieszablonowy (M.
Pirożyński, dz. cyt.). Każde ćwiczenia duchowne głęboko przeżywał.
Głosił je bowiem także dla samego siebie. Udzielało się to również
słuchaczom. Warto tu przytoczyć świadectwo, wspomnianego ks. J.
Bochenka. Jako wierny syn św. Alfonsa najwięcej polecał modlitwę do
Najświętszego Sakramentu i do Matki Najświętszej. Nie było konferencji,
w której by nie wspomniał Maryi. Zwykle konferencja o Matce Najświętszej była najwięcej 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.
W pokoleniach kapłanów wielu diecezji i zgromadzeń zakonnych
długo żyła pamięć głoszonych przez niego rekolekcji. Ja też, jak wielu
innych, czuję się dłużnikiem O. Bernarda - wspominał biskup podlaski
Ignacy Świrski - gdyż i ja miałem szczęście odprawić pod jego kierownictwem rekolekcje i odczuć na sobie całą potęgę jego ducha.
Sługa Boży ogrzewał innych płomieniem miłości do Matki Najświętszej trawiącym jego serce. Ponieważ sprawie całą duszą był oddany, łatwo zapalał do niej innych - zauważył o. J. Palewski, współczesny
jego życiu i pracy duszpasterskiej. - Pod wpływem jego nauk kapłani
przejmowali się nabożeństwem do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
i między wiernymi je szerzyli.
Głęboko przeżywali rekolekcje o. Łubieńskiego także katolicy
świeccy. W 1890 r. ukazała się w Przemyślu mała książeczka: Wszystko
z Bogiem i dla Boga przez Maryję. Pamiątka rekolekcji odprawionych
w r. 1889, w której zebrano nauki sługi Bożego wygłoszone wtedy do
niewiast. Warto przytoczyć z nich kilka myśli, w których zachęcał słuchaczki do całkowitego zawierzenia siebie Maryi. O dziecko Maryi, proś
Matki Niepokalanej, abyś i ty, jak Ona, należała zupełnie do 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
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w grzechu pierworodnym. Nie możesz wyrwać się z tego ustroju, jaki
założył Chrystus Pan: Każda łaska przez Maryję. [...] Najświętsza Panna
jest ci koniecznie potrzebną; nie możesz się bez Niej obejść ani dać sobie
rady w twych biedach. Na zakończenie rekolekcji zachęcał kobiety do
częstej Komunii św. Uczył przygotowania się na spotkanie z Jezusem
Eucharystycznym, nawiązując do mariologii św. Ludwika Grignion de
Montfort. Przed komunią zapraszaj Najświętszą Pannę Maryję do serca
twego, aby Ona przygotowała miejsce dla Syna swego; aby Ona ci podała
swe Boskie Dzieciątko, jak w Betlejem rączętami swymi pastuszkom Go
podawała. Mów do Niej: O Maryjo Matko moja, wejdź do serca mego, jak
weszłaś do Betlejemskiej stajenki. Uporządkuj tam, zamieć tam wszystkie
kąciki, przygotuj wygodne miejsce, przysposób ciepłą podściółkę dla Twego
Boskiego Dzieciątka. Niech Mu tam dobrze z Tobą będzie. O Maryjo, daj
mi Go dzisiaj, jak Go niegdyś pastuszkom i mędrcom podałaś. Niechaj
Go od Ciebie przyjmę. Pojednaj i zjednocz mię z Synem Twoim. O Jezu
przyjdź do serca mego przez ręce Twojej i mojej Matki Najświętszej.
/ks. S. Piech, W służbie Matki Dobrego Pasterza,
Materiały homiletyczne, Kraków 1997, nr 161, s. 178-184/

Konferencja o modlitwie Sługi Bożego
o. Bernarda Łubieńskiego
Najświętsza Panna była tak ciągle zjednoczona z Bogiem, że nigdy
na chwilę nie przestała o Nim myśleć. Maryja była ciągle Bogiem zajęta,
z Bogiem tak ściśle zjednoczona, że inne myśli do Niej przystępu nie
miały. We dnie o Bogu myślała. Mówią, że Adamowi przed grzechem
– ta nieprzerwana myśl o Bogu nawet we śnie towarzyszyła.
Nam grzesznym nie należy się ten przywilej niepokalanych. Jednakowoż trzeba się wprawiać do zjednoczenia się z Bogiem, o ile siły
nasze i łaska Jego starczą. Przede wszystkim więc ćwicz się na modlitwie w tej świętej sztuce jednoczenia się z Bogiem.
Bo cóż inszego jest modlitwa, jak wzniesienie duszy do Boga,
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uprzytomnienie sobie Jego obecności, aby myśl o Bogu nie stawała
się nam obcą; wzbudzanie w sercu tych usposobień, jakie stworzenie
winno mieć do Stwórcy, dziecko do swego ojca; przede wszystkim na
modlitwie wyżebrać sobie możemy wszystko, co nam dla duszy i dla
ciała jest potrzebne.
Wzbudź więc wiarę w potok modlitwy, ufność w jej potęgę, zamiłowanie w jej używaniu.
Wiesz, że o cokolwiek Boga prosić będziesz, to otrzymasz. Miej tę
silną wiarę, że Bóg cię słucha i wysłucha, że cię nie zawiedzie, bo Sam
rzekł: „proście a weźmiecie”. - „Potrzeba zawsze się modlić”. – „Beze
mnie nic uczynić nie możecie. Proście, a będzie wam dane”. – „Módlcie
się, abyście nie weszli w pokusę”. - I tyle innych słów, które niezbędną
potrzebę modlitwy wskazują.
Św. Alfons mówi: „kto się modli ten się zbawi, kto się nie modli
ten się potępi” – taką ważną rzeczą jest modlitwa.
Nie Bóg twoich modłów potrzebuje, ale
ty Jego łaski, Jego darów. Bóg ma całe zastępy
archaniołów, którzy Go chwalą i cześć Mu
oddają, z takim zachwytem, z takim żarem,
o jakim ty wyobrażenia mieć nie możesz.
A jednak twojej też modlitwy i czci pragnie
słyszeć.
Jeżeli ty nie będziesz się modlić, to zmarniejesz, wyschniesz na suchoty duchowe. Nie
zaniedbuj więc modlitwy. Raz, drugi pacierz
ranny lub wieczorny zaniedbać, to jeszcze nie
taki ciężki grzech, ale nieobliczone szkody
dla twej duszy stąd wynikają. Jak nawykniesz
do tego zaniedbywania, to się tak zacofasz, tak zupełnie zdziczejesz.
Pan Bóg ciebie nie potrzebuje, ale ty bez Niego nie możesz się obejść,
ty Go potrzebujesz koniecznie, nie umiesz sobie dać rady sama.
Może powiesz: po co moje modlitwy? Czyż prośby takiej grzesznicy
jak ja, mogą mi przynieść jakąś korzyść?
Duszo chrześcijańska, jeżeli ty idziesz na modlitwę, aby Bogu twoje
zasługi u Niego wychwalać, to odejdziesz, jak ów faryzeusz w Ewangelii, sprzed oblicza Pańskiego, mniej sprawiedliwa od grzesznego
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celnika, który bił się w piersi, mówiąc; „Boże bądź miłościw mnie
grzesznemu!”. Mówisz, żeś grzeszną, żeś niegodną. Idź z całą tą nędzą
twoją, idź z rękami pełnymi zbrodni twoich, wylicz je, przedłóż je Panu
Bogu; bo właśnie twa nędza, twe niedostatki, wzruszą miłosierdzie
jego. Nie szukasz ty bogaczy, aby ich jałmużną obdarzyć, lecz ubogich
i nagich i głodnych. Tak Bóg pragnie przede wszystkim ciebie biedną
łaską swą uposażyć, byle byś uznała twą nędzę i użyła jej jako pobudkę
do wzruszenia wnętrzności litości Jego.
Wszakże kończysz swoje modlitwy zwykle tymi słowami: „Przez
Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Ach jakże mało zważasz na to słowo!
A jednak w nim jest cała potęga twych próśb. Czy nie pamiętasz, jak
Pan Jezus ci się zaprzysiągł: „Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam:
jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”. Oto ta jest cała
moc modlitwy chrześcijanina: nie jego cnoty, nie jego żar, z którym
modlitwę odprawia, nie uczucia słodyczy wśród nabożeństwa; cała
potęga modlitwy zależy na zasługach nieskończonych Chrystusa Pana.
Pan Jezus tak pragnie dać ci swe łaski. On pała żądzą dania ci swoich dobrodziejstw. On ma taką namiętność dawania ci hojnie. Dając
ci swoje zasługi, daje ci ten kapitał, te „pieniądze”, abyś je na dobre
używała, abyś nimi gospodarzyła rozsądnie. A cóż są te „kupony”? To jest krew Zbawiciela! … Każda kropla Krwi Przenajświętszej jest
nieskończonej wartości. Ona ci wyjedna ten bezmiar łask Bożych, bez
których niczym jesteś, nic uczynić nie zdołasz.
Dziwisz się, że ta panienka tak przykładna, wzorowa, tak doskonale
wypełnia obowiązki w domu i poza domem; obowiązki łatwe i trudne
zarówno, gdy kto ją widzi lub nie widzi. Pytasz: skąd ta cnota, ta siła
woli, ta wytrwałość, to obrzydzenie grzechu? - Ja ci odpowiem: Ona się
modli! Ona co dzień gorąco Boga prosi o łaski, dlatego je otrzymuje,
a te łaski ją utrzymują w tej gorliwości, w tym dobrym stanie. - Czyń
tak, jak ona.
Tymczasem prosisz o coś, co by na niekorzyść twą wyszło, co by
duszy twej przyniosło szkodę, i dziwisz się, że Bóg ci tego nie daje.
Oj! Nie wiesz, jaka to by była trucizna, gdybyś tę upragnioną rzecz
otrzymała, ale Bóg wie i dlatego ci jej nie daje.
Może ty jesteś taką materialistką w twoich prośbach, wołasz ciągle:
„daj, daj Panie!” – ale ciągle wołasz: „chleba, chleba”, prosisz tylko,
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a nigdy nie dziękujesz, nie uwielbiasz! Nie prosisz o nic dla swej duszy:
gdybyś dla niej o coś prosiła, to byś otrzymała.
Aby rozbudzić w twej duszy zamiłowanie w modlitwie, pozbądź
się wielu przesądów względem modlitwy.
Niektórzy myślą, że tylko na klęczkach, tylko w zaciszu pokoju
swego lub w kościele można się modlić. Wszakże Pan nam mówi:
„Potrzeba zawsze się modlić”. Żadna zakonnica nawet nie jest ciągle
w chórze, ciągle na klęczkach; a jednak jeżeli wierną jest Bogu, wciąż
się modli. I ty modlić się możesz na każdym miejscu, i powinnaś się
modlić wśród pracy również jak i zabawy.
Pewnie, że źle byś zrobiła, gdybyś używając zdrowia nie chciała
klęknąć do pacierza rannego i wieczornego, gdybyś zaniedbywała
Mszę św. w niedziele i święta. Ale prócz tych okazji i miejsc, gdzie
się formalnie trzeba do Boga udawać, dusza chrześcijańska ma ciągłą
potrzebę wzdychania, wznoszenia serca do Boga, czy to aby mieć
błogosławieństwo Boże w tej lub owej sprawie; czy to, aby otrzymać
roztropność w chwili wątpliwości, czy pomoc w pokusie. Biednaś ty
duszo, jeżeli nie wprawiasz się do częstej modlitwy i aktem strzelistym
nie polecasz się Bogu.
Bóg jest wszędzie – tak w domu jak i w kościele; przy twej pracy
jak i wśród twoich rozrywek, byle by nie były grzeszne. Zwróć więc
do Niego serce twoje.
Nie potrzebujesz mówić długich pacierzy; mów tylko: „Jezu, mój
Jezu, ja Ciebie miłuję”, albo inne westchnienie krótkie; to wystarczy.
Bóg słów nawet nie potrzebuje, tylko wejrzenia twojej duszy, twej
miłości, twej woli.
Bóg się nie znuży, choć Mu ciągle będziesz powtarzała to samo.
On tylko twej miłości łaknie, ciebie samej, a nie doboru słów twoich.
Gdybyś jakiegoś człowieka zapewniała o swej miłości, powtarzając mu
ciągle to samo zdanie, to by się znudził jednostajnością twoich słów,
przestałby może wierzyć w uczucia twoje. Ale Bóg to nie człowiek. On
nie potrzebuje rozmaitych wyrażeń, różnorodnych uczuć. On właśnie
tylko jednego żąda zapewnienia: „Jezu mój, ja Cię miłuję” – tego żąda
Bóg, to Mu starczy od ciebie. Więc Mu to ciągle mów: w kościele, przy
pracy; mów, gdyś wesołą; mów, gdy smutek przytłacza - „Jezu mój, ja
Cię miłuję”. On już wszystko zrozumie.
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Dobra jest modlitwa ustna, nawet jest konieczna. Trzeba ci mieć
książkę do pacierza, trzeba mieć różaniec lub koronkę. Ustne jednak
pacierze, bez wewnętrznego ducha, to jak ciało bez duszy. Chcesz ty
mieć zamiłowanie w modlitwie, ćwicz się w rozmyślaniu, odprawiaj
wiernie medytację.
Nie zrażaj się słowem - medytacja. Nie jest to ćwiczenie za trudne
ani tylko dla zakonnic przeznaczone. Każda chrześcijanka, która chce
zbawić duszę swą, musi zastanawiać się nad prawdami wiary świętej,
nad stanem swojej duszy, nad potrzebą udawania się do Boga o łaski
jej potrzebne. A to jest rozmyślanie, oto medytacja.
Nie utrudniaj sobie tego zbawiennego ćwiczenia. Może nie zdołasz
wypracować sobie przedmiotu rozmyślania ani przejść przez wszystkie
części medytacji, tak jak ci je tłumaczą asceci. Lecz czyż za trudno by ci
było w następujący sposób rozmyślać: Weź duchowną jaką książkę do
ręki i westchnąwszy o pomoc do Boga, czytaj kilka zdań; nad słowami
przeczytanymi zastanów się i zaraz wzbudź te akty, czyli afekty, które
ci na myśl przyjdą, czy to akty wiary, czy ufności w Bogu, miłości lub
skruchy, dziękczynienia lub ofiarowania się Bogu; modląc się o łaski
potrzebne, abyś tymi aktami więcej przejętą została i abyś przez dzień
cały o nich pamiętała i nimi żyła. Skończywszy to, czyli nie mając
więcej pokarmu dla duszy w tych pierwszych słowach, czytaj dalej
i tak samo z odczytanych dalszych słów skorzystaj. Św. Teresa przez
długi czas w ten sposób odprawiała medytację. Św. Franciszek Salezy
pięknie porównuje duszę tak rozmyślającą do tego gołąbka, który stoi
przy brzegu wody; nabiera do dziubka wody i zaraz wznosi dziubek do
nieba, aby te kilka kropli przez gardło mu przeszło i pragnienie ustało.
Czy tak, czy inaczej odprawiasz rozmyślanie, nie porzucaj tego
świętego ćwiczenia. Nie porzucaj dla znużenia, nie zaniedbuj dla
mniemanego braku czasu, czyli raczej dla lenistwa. Rano nie masz
czasu, to odpraw twą medytację wieczór. Nie możesz ofiarować całej
pół godziny, to rozmyślaj choć kwadrans. Dziś zaniedbałaś, to jutro
dopilnuj, abyś medytacji nie zaniedbała. Cały tydzień było gwarno
w domu, opuściłaś ją, to po tygodniu weź się znów do rozmyślania.
I wytrwaj. Kto nie medytuje wcale, ten się nic lub mało modli – a kto
się nie modli, ten się nie zbawi. Pamiętaj, że: „kto się modli ten się
zbawi, kto się nie modli ten się potępi”.
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Więc módl się nieustannie, aby twoja dusza była tak zespolona
z Bogiem, jak dusza Najświętszej Panny, której życie było jednym
aktem modlitwy. O Maryjo! Matko moja – naucz mnie modlić się; daj
mi ten dar modlitwy; uproś mi u Syna Twego Boskiego, abym Go tutaj
na ziemi ustawicznie chwaliła, a po tym życiu, tam z Tobą w niebie
pieśń Mu dziękczynną śpiewała wiecznie.
/Nauka spisana przez uczestniczkę rekolekcji prowadzonych przez o. Bernarda Łubieńskiego w roku 1889, Wszystko z Bogiem
i dla Boga przez Maryję/

Wspomnienia i świadectwa o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
I. O. Bernard Łubieński był postacią niecodzienną. Jako kapłan-zakonnik należy do najbardziej zasłużonych pracowników na niwie
kościelnej ostatnich czasów. Niezmordowany w pracy, przejęty gorącym pragnieniem służenia Bogu i duszom, przeorał setki naszych
parafii swą pracą misyjną. Również w zbiorowych czy osobistych
rekolekcjach dla duchowieństwa, kleryków i świeckich bardzo wiele
ludzi szukało u niego podniety i kierunku religijnego. Ta wszechstronna działalność O. Bernarda przypadła na okres budzenia się
i odnowienia życia katolickiego w kraju i przyczyniła się do jego
wzrostu bardzo wybitnie.
Już samo ukazanie się jego budziło silne wrażenie. Dotknięty
wcześnie ciężką niemocą nóg, poruszał się z wielkim trudem. Opanował tę niemoc wysiłkiem prawdziwie heroicznym, nie wstrzymując się od żadnej pracy, czy to była męcząca jazda, czy mozolne
wydostawanie się na ambonę, czy przesiadywanie bez wytchnienia
w konfesjonale, by godzinami słuchać spowiedzi. Dla siebie był surowym i wymagającym. W kazaniach swych również surowo i bez
ogródek piętnował występki w słowach bardzo silnych. Nie szukał
oratorskich upiększeń, a choć często długo przemawiał, słuchało się
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go zawsze z zajęciem i uwagą. Słowa jego wywierały silne wrażenie
na słuchaczach.
O. Bernard nie uznawał kompromisów z sumieniem i zawsze
szedł drogą wskazaną mu przez głęboką wiarę. Wyrobienie duchowe
zawdzięczał, przy szczególnej łasce Bożej, swej wierności dla natchnień Bożych, co tym bardziej w jego życiu uderza, że za młodu,
jak to jego biografia wskazuje, był raczej lękliwy i niezdecydowany.
Dlatego życiorys O. Bernarda zasługuje na uwagę szczególnie nas
Polaków, ludzi często słabej woli, gdyż pokazuje, do czego można
dojść świadomą, usilną i konsekwentną pracą nad sobą. A jest to
nam tak potrzebne, byśmy mogli spełnić trudne i ciężkie zadanie,
jakie dzisiejsza chwila dziejowa na nas wkłada.
ks. kard. Adam Sapieha, Kraków 30.09.1946

II. O. Bernarda poznałem w 1905 r. w Warszawie, gdy OO.
Redemptoryści rozpoczęli swą prace misyjną w kościołach stolicy.
Słyszałem nieraz głoszone przez niego nauki do ludu. Odprawiłem
rekolekcje, które o. Bernard dawał kapłanom. Słuchałem jego nauk
rekolekcyjnych głoszonych alumnom seminarium warszawskiego. Pracując w Warszawie,
miałem możność obcowania z o. Bernardem.
Z diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej dwa
razy odwiedzałem OO. Redemptorystów w ich
domu warszawskim (ul. Karolkowa), wtedy
też byłem w celi o. Bernarda, z którym rozmawiałem o nawracających się z prawosławia
Podlasian i proszących o przyjęcie do obrządku
słowiańskiego.
Nie mam żadnej wątpliwości, że o. Bernard
w
życiu
jaśniał cnotami heroicznymi bez wybp Czesław
jątków
i
bez zastrzeżeń.
Sokołowski
1. Heroiczna cnota wiary żywej przejawiała się w jego naukach do kapłanów, kleryków i do ludu. Głębokie
przekonanie o. Bernarda o tym, co głosił z nauki wiary, robiło niezatarte i niezapomniane wrażenie na słuchających. Wiem, że miał
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dar nawracania słabych wwierze i utwierdzania wątpiących, co często stwierdzałem wśród wiernych. Wzruszające było nabożeństwo
o. Bernarda do Najświętszej Maryi Panny, jego tkliwa, serdeczna
i dziecięca miłość do Tej, którą czcił, wzywał i polecał nabożeństwo
do Jej Nieustającej Pomocy.
2. Heroiczna nadzieja w o. Bernardzie wypływała i łączyła się
z żywą jego wiarą. Ufnością w miłosierdzie Boże przepajał dusze
słuchaczów, krzepił i zachęcał do życia prawdziwie chrześcijańskiego.
3. Heroiczna miłość Boga przepajała każde słowo o. Bernarda.
Słaby na ciele, jakim go znałem, wyrywał się duszą do Boga, był
z Bogiem doskonale zjednoczony, co stwierdziłem też w rozmowie
osobistej, wyżej wspomnianej.
Heroiczna miłość bliźniego o. Bernarda ustawicznie przejawiała
się w jego pracach nad zbawieniem dusz ludzkich. Niestrudzony ten
apostoł, mimo sparaliżowania kończyn, głosem mocnym, pełnym zapału, nawoływał, ostrzegał, karcił, groził i zachęcał do miłości Bożej.
Słynne były i nadzwyczaj mocne jego nauki o rzeczach ostatecznych,
w których grzesznika osaczał ze wszystkich stron, by go podbić
w niewolę Chrystusową. Podkreślić muszę, że miłość bliźniego w o.
Bernardzie przejawiała się jego uprzejmością wprost przedziwną dla
bliźnich. Niezwykłym nazywam to, że powagę łączył z przystępnością, szacunek dla każdej duszy ze wzbudzeniem dla siebie szacunku
i zaufania. Toteż był idealnym spowiednikiem według wzoru swego
Mistrza i według wskazań wielkiego o. Alfonsa Liguoriego, na którego
ciągle się powoływał.
4. Cnoty kardynalne posiadał o. Bernard w stopniu bardzo wielkim.
a. Roztropność i mądrość wykazywał w naukach głoszonych, ale
w rozmowach, których byłem świadkiem, zwłaszcza gdy osobiście
z nim, jak wspomniałem, omawiałem sprawę unii na Podlasiu
i przysłuchiwałem się jego radom oraz poglądom na tę sprawę.
b. Cnotę sprawiedliwości o. Bernard okazywał też oraz głosił jej
potrzebę przedziwnie jasno, zwłaszcza gdy dawał misje w tak zwanych latach wolnościowych, czyli rewolucyjnych w Warszawie
(1906 i nast.). Na tle wskazań życia chrześcijańskiego subtelnie
wykazywał, że sprawiedliwość jest podstawą do rozwiązania
kwestii społecznej.
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c. Cnotę wstrzemięźliwości o. Bernard pielęgnował w życiu swym
umartwionym. Bohaterstwo umartwienia wykazał, pracując
mimo kalectwa i niemocy cielesnej.
d. Cnota męstwa w o. Bernardzie przejawiała się w harcie ducha we
wszystkich okolicznościach życia, o czym nieraz słyszałem i który
stwierdziłem w jego mężnym głoszeniu zasad wiary.
5. O. Bernard jaśniał cnotami wzorowego zakonnika. Posłuszeństwo, czystość, ubóstwo były mu drogie i pozostawił po sobie pamięć
doskonałego wykonawcy tych cnót. Słyszałem też, jak o. Bernard te
cnoty, zwłaszcza czystość i posłuszeństwo zalecał kapłanom i klerykom, wysuwając mocno ideał życia kapłańskiego.
O pokorze o. Bernarda wszyscy, co go znali, świadczą bez wahania. Byłem świadkiem tej cnoty w o. Bernardzie. Gdy miał on rozpocząć rekolekcje z alumnami seminarium warszawskiego, ks. regens
A. Kakowski (późniejszy kardynał i arcybiskup) powiedział: „Znajdzie Ojciec dobre usposobienie alumnów, proszę w nich tchnąć swego
ducha”. O. Bernard z naturalną pokorą odpowiedział: „Gdzież ja mogę
to uczynić, sam ledwo tchnę”.
6. Że o. Bernard posiadał dary nadprzyrodzone, słyszałem od
wielu osób. Ks. bp Karol Niemira opowiadał mi, że o. Bernard przepowiedział mu, młodemu wówczas kapłanowi, że zostanie biskupem,
co się sprawdziło.
Jestem głęboko przekonany, że o. Bernard jest świętym. Na
konferencjach Episkopatu uchwalałem razem z innymi biskupami
adresy z życzeniami o. Bernardowi na jego złote gody kapłańskie oraz
po śmierci o. Bernarda oświadczenie Episkopatu (1933 r.). Powtarzam tu i podpisuję się raz jeszcze pod słowami Episkopatu: „Umarł
(o. Bernard) wielkich i nieocenionych zasług zakonnik, w powszechnym pojęciu święty: „in odore sanctitatis”.
O beatyfikację o. Bernarda modlę się codziennie i ufam, że Pan
Jezus pocieszy Polskę w jej utrapieniach, wynosząc na ołtarze tego
wielkiego Rodaka naszego.
ks. bp Czesław Sokołowski, administrator apostolski diecezji siedleckiej
w latach 1940-46, Michalin 11.02.1948
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III. Już za jego życia czciłem go jako świętego. Dwa razy odbywałem pod jego kierownictwem rekolekcje z wielkim dla siebie
pożytkiem. Raz w naszym seminarium razem z klerykami, drugi
raz w Gnieźnie z księżmi biskupami. Obydwa te ćwiczenia pozostawiły niezapomniane postanowienia, przypieczętowane spowiedzią
generalną.
Jego słowa pełne żarliwości i apostolskiego namaszczenia, głębokich myśli, znajomości Pisma świętego i duszy ludzkiej, śmiałych
zwrotów i polotów, godnych największych Doktorów Kościoła,
kazały zapominać o pewnych niedoborach językowych, które mu
się wciskały podczas kilkunastu lat przebywania poza granicami
kraju.
Kiedy ktoś mię spytał, czy to mnie nie razi, odpowiedziałem, że
nawet nie zauważyłem tego, porwany i zapalony treścią natchnioną
na modłę św. Pawła. Zrozumiałem, że Paweł w Atenach pomimo swej
nieklasycznej greczyzny musiał Ateńczyków porwać głębią prawdy
chrześcijańskiej, że nie zwracali uwagi na formę tylko na treść.
Na pogrzebie Ojca Bernarda odczułem głęboki żal do całego
Zgromadzenia Waszego, że trumnę jego złożyliście do wspólnego
grobu na cmentarzu, zamiast wyodrębnić i zachować przy kościele
i ułatwić czcicielom pamięci jego dostęp, jak to w swoim czasie uczyniły szarytki w Paryżu z trumną św. Katarzyny Laboure. To bowiem
budziłoby nabożeństwo do Ojca Bernarda zaraz po pogrzebie i wywołałoby łaski otrzymywane za pośrednictwem zmarłego i byłoby
przyczynkiem do kanonizacji, która się na pewno urzeczywistni.
Jak to dobrze, że Zgromadzenie Wasze pomyślało o kanonizacji.
Życzę Wam, aby się to stało jak najprędzej, abym ja się doczekał tego
dnia dla mnie radosnego, że Ojciec Bernard na ołtarzach naszych
ukaże się jako nasz Patron i nasz Przyczyńca do Boga.
bp Antoni Szlagowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej,
Milanówek 18.12.1947 r.
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Ojcze Bernardzie, błagam o zdrowie Gabrysia,
który jest jeszcze w moim brzuchu. Otocz nas opieką
w czasie ciąży i porodu. Uproś zdrowie całej rodzinie”.
Joanna

„Ojcze Bernardzie, za Twoją przyczyną proszę
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
oraz o stałą pracę dla moich wnuczków Krzysztofa
i Piotra”.
Wiesława

„Dziękuję za łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby
psychicznej za wstawiennictwem ojca Bernarda”.

Maria

„Sługo Boży o. Bernardzie, proszę o nawrócenie mojej całej rodziny
i potrzebne łaski do zbawienia dla nich i dla mnie. Proszę też o powrót
córki z synem do Ojczyzny, a nade wszystko do Boga”.
podpis nieczytelny

„Za wstawiennictwem o. Bernarda proszę o błogosławieństwo Boże,
pomoc w załatwieniu trudnej sprawy i odnalezienie powołania dla syna
Wiesława”.
brak podpisu

„Drogi Ojcze Bernardzie, proszę Cię, wybłagaj u Boga łaskę nawrócenia dla mojego brata i współlokatora”.

Kamil

„Sługo Boży o. Bernardzie, uproś dla mnie u Pana Jezusa łaskę uzdrowienia kolan i kręgosłupa”.
Barbara

„Ojcze Bernardzie, proszę przez Twoje wstawiennictwo o otwarcie
się ludzkich serc na potrzeby osób niepełnosprawnych”.
Jadwiga

„Proszę Cię Boże za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Bernarda
o nawrócenie mojego syna, o światło Ducha św. i rozeznanie drogi życiowej”.
Twoja czcicielka
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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.

