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Drodzy Czytelnicy!
W kończącym się roku przeżywaliśmy wraz z całym Kościołem
stulecie objawień Maryi w Fatimie, a w naszym kraju 300. rocznicę
koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 140. rocznicę objawień
Maryi w Gietrzwałdzie. Zwieńczeniem tych wielkich rocznic maryjnych
było odnowienie aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi,
a także „Różaniec do granic”.
Obecnie wkraczamy w nowy rok duszpasterski zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Przez najbliższe dwa lata chcemy
w sposób szczególny zatrzymać się nad Osobą Ducha Świętego. Jak
pokazuje nasze codzienne życie, wydaje się to być obecnie potrzebą
chwili. Coraz więcej bowiem młodzieży rezygnuje z przyjęcia sakramentu bierzmowania, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą
świadomością. Jednocześnie dla wielu, którzy ten sakrament otrzymali
przed laty, pozostaje on wciąż „nierozpakowanym prezentem”, a otrzymane dary Ducha Świętego pozostają bezowocne.
To dzięki podejmowanej każdego dnia współpracy z Bożą łaską
i rozwijaniem w sobie otrzymanych darów o. Bernard Łubieński doszedł do świętości. Świadczą o tym nie tylko końcowe lata jego życia,
ale też widać to już w jego młodzieńczych latach. Możemy o tym się
przekonać czytając kolejny fragment jego Wspomnień, jak i świadectwo
jego dalekiej krewnej Anny Łubieńskiej.
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Pomocą we właściwym
ich przeżyciu mogą być dla nas też myśli z kazania o. Bernarda, które
wygłosił na Wawelu w 1904 r.
Tradycyjnie zamieszczamy też w biuletynie, kolejne prośby i podziękowania za otrzymane łaski przez wstawiennictwo o. Łubieńskiego.
Niech ten kolejny rok liturgiczny, a zwłaszcza obecny czas Adwentu i Bożego Narodzenia, pomoże nam jeszcze pełniej otworzyć się na
działanie Ducha Świętego. Słuchajmy Jego natchnień na modlitwie
i pozwólmy Mu prowadzić się w czekającym nas nowym roku.
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W RODZINNYM GNIEŹDZIE
Po krachu majątkowym mego dziadka, który zniszczył zupełnie
także i naszą fortunę, ojciec mój wziął się na swoją rękę do pracy.
Chociaż nie był fachowcem i chował się na panicza, posiadał od Boga
wiele talentów i niepospolitą energię. Umiał pracować jak wół we
dnie i w nocy przy biurku. Zabrał się więc do pracy, żeby dla swej
coraz liczniejszej rodziny na kawałek chleba zarobić. Udało mu się
przez pewną protekcję uzyskać dzierżawę tych właśnie majątków
w Sandomierskiem, które ojcu jego zabrano. Dlatego przenieśliśmy
się z Sokula do Szewnej. Przeprowadzka odbyła się jeszcze po pańsku.
Mama z młodszymi dziećmi i nianią jechała naprzód, my chłopcy
w bryce z ks. Maciążkiewiczem za nimi. Na końcu dwie bryki z pościelą
i prowiantami. Nocowaliśmy raz czy dwa w karczmach żydowskich, raz
w hotelu w Radomiu, nareszcie przez olbrzymi las iłżecki dojechaliśmy
do Szewnej. Na końcu tej wielkiej i zamożnej wsi był folwark z bardzo
starym dworem tak wilgotnym, że niepodobna było tam zamieszkać.
Dlatego poczciwy ks. proboszcz Ignacy Grynfeld odstąpił nam swoją
plebanię z czternastoma pokojami, a sam usunął się na wikarówkę. Tu
bardzo wygodnie i miło spędziłem dwa lata. […]
Moja nauka rozpoczęta w Sokulu w dalszym ciągu odbywała się
w Szewnej. Jak już wspominałem, pierwszą moją nauczycielką była
moja ukochana matka i pierwszą nauką była nauka katechizmu. Dość
tępo szła ta nauka, ale za to delektowałem się jej opowiadaniem z historii biblijnej. Pamiętam, jak bardzo się martwiłem, kiedy mi mama
na globusie pokazywała, ile to krajów jeszcze na kuli ziemskiej pozbawionych jest światła wiary świętej. Co to za łaska mieć matkę, która
na młodym sercu dziecka dobre ziarno zasiewa. Nie wiedziała zaiste,
że pierwsze lata kapłaństwa jej syna, będą właśnie tej pracy misyjnej
wśród innowierców poświęcone.
Chcąc ustrzec młodzież od zgubnego wpływu szkół rosyjskich,
szlachta polska dzieci swe kształciła w domu albo wysyłała za granicę. Każdy szlachcic przed powstaniem w 1864 r. był wolny od służby
wojskowej i nie pragnął posady rządowej, chowany był na panicza, by
osiadł na kawałku ziemi i gospodarzył. Zgubne to było zapatrywanie, ale
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polityczne ówczesne położenie to tłumaczyło. Dopiero po dwudziestu
czy trzydziestu latach szlachta zrozumiała, że nie dość być szlachcicem,
trzeba być fachowcem, wyuczyć się zawodu, aby umieć zapracować na
kawałek chleba bez posiadania ziemi.
Jeszcze druga fatalna zasada panowała w Polsce - i to już od dwóch
wieków wstecz - w sprawie wychowania, że każdy szlachcic nie tylko
musiał umieć obce języki, przede wszystkim francuski, ale musiał
mówić najczystszym paryskim akcentem. Że po polsku dobrze nie
umiał, to mu przebaczano, byleby po francusku ładnie mówił. […] Aby
dzieci nauczyły się gładko po francusku, sprowadzano z Francji byle
kogo, szwaczki, różnych łapserdaków, a przez nich wiara i moralność
zbyt często w dzieciach się psuła, a po dworach szerzyła się literatura
wolteriańska.
Wysyłanie zaś do szkół zagranicznych miało zapewne swą dodatkową stronę. Bo nam Polakom potrzeba przypatrzyć się szerszym horyzontom i pozbyć się zaściankowych zapatrywań, niejedno z kultury
zagranicznej sobie przyswoić, a nawet ducha religijnego poniekąd
sprostować i do ruchu katolickiego dostroić, wątpię bowiem, czyby
ojciec mój i jego bracia byli takimi katolikami, gdyby nie wychowanie
jezuickie we Fryburgu. […] Ale niestety niejeden tatuś nie dbał o to,
by za granicą wyszukać zakład katolicki. Jezuitofobia skłaniała do
wysyłania dzieci do uczelni bezwyznaniowych i luterańskich, przez co
wiele szlachty straciło za młodu swą wiarę po akademiach w Berlinie,
Zurychu, Bonn itd.
Wreszcie zagraniczne wychowanie ma jeszcze i ten ujemny skutek, że pozbawia zaznajomienia się na ławie szkolnej
z ludźmi w swoim kraju. Stosunek taki jest święty,
ta przyjaźń zawarta z kolegą za młodu jest dźwignią
w życiu. Ach, jak ja to do dziś dnia czuję po moim
powrocie z Anglii. Poza krewnymi nie mam ani jednego kolegi w kraju.
Jeszcze i to wypada nadmienić, że niektórym
zagraniczne wychowanie wpaja niesmak do wszystHenryk
kiego co rodzime i ojczyste. Czasem nawet następuje
Łubieński
wynarodowienie się i małpowanie obcokrajowców. Są to
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dusze słabe i miękkie, półgłówki, które nie pojmują, że każdemu Bóg dał
przeznaczenie należenia do tego narodu i do tej rodziny, gdzie się narodził.
Zatem wszelkie przeistaczanie się non sunt secundum ordinem (niezgodne
z porządkiem) stwarza to coś nienaturalnego, człowiek staje się dziwakiem.
Ale wracam do moich wspomnień z Szewnej. Guwernerem moim
najdłużej był pan Levre, Francuz z Besancon, człowiek żonaty, małomówny i przyzwoity. Czy był religijny, nie mogę powiedzieć, dość
że do kościoła zawsze z nami chodził i kazał mi stać tuż przed sobą,
a gdy miałem nieszczęście obejrzeć się, otrzymałem w głowę une calotte (uderzenie). Do większego nabożeństwa to się nie przyczyniło.
Prawdziwie pobożnym nie byłem, ale być księdzem, było całym moim
marzeniem. Oczywiście pojęcia nie miałem o prawdziwym powołaniu
do kapłaństwa. Jednakowoż czynności kapłańskie najwięcej mnie zajmowały. Stroić ołtarzyki, odprawiać procesje, kazanie prawić, było moją
ulubioną zabawką. Tą drogą mnie Pan Bóg raczył pociągnąć do siebie.
Służenie do Mszy św. w Szewnej było summum gaudium meum (największą moją radością) i ambicją. Ale czy ja się wtedy modliłem? Niestety,
byłem bardzo roztrzepanym i lekkomyślnym dzieciakiem. W dzień św.
Bernarda 1855 r. prosiłem rodziców, żeby mnie dali uczyć na księdza.
W adwencie tegoż roku przystąpiłem do pierwszej spowiedzi świętej.
Matka mnie przygotowywała, ks. Grynfeld mnie wyegzaminował i wyspowiadał. To był ostatni akt w domu rodzicielskim w Częstocicach.
W naszą rodzinę uderzył nowy grom. Ojciec się przegospodarował (nieumiejętnie gospodarował; prowadził złą gospodarkę) na owej
dzierżawie i zbankrutował. Zanadto przywykł do życia wielkopańskiego
i zapomniał, że nie jest właścicielem tylko dzierżawcą. Przy tym zaplątał
się w długi u Żydów i ci go tak wyszykowali, że sam bez grosza pozostał,
wszystko mu wyprzedano, gdy tymczasem wspólnik został milionerem.
Nie byłem świadkiem tego nieszczęścia biednych moich rodziców
i nawet przez kilka lat o tym bankructwie nie wiedziałem. Rodzina
musiała się rozdzielić. Matka moja z pięciorgiem dzieci znalazła
przytułek u swego ojca w Plancie. Henryka ojciec wywiózł do szkół do
Anglii, otrzymawszy na to pomoc od krewnych. A ze mną pojechał do
Warszawy. Tam kilka dni spędziliśmy w pałacu Łubieńskich, a potem
pojechaliśmy do Guzowa, gdzie dziadek Henryk przebywał u swej córki.
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Tak jak ongiś za czasów pana Feliksa, tak teraz znowu Guzów z panem
Henrykiem stał się centrum zjazdów rodzinnych. […] Gdzie dawniej
mój pradziadek klęczał w kapliczce, teraz mój dziadek słuchał Mszy
św., a ja służyłem do niej. […]
Wkrótce musiałem się rozstać z Guzowem, ponieważ ojciec oddał
mnie pod opiekę Feliksom Szymanowskim, moim krewnym, bym się
wychowywał razem z ich synem Teodorem, jedynakiem, który był moim
rówieśnikiem. Gdy przybyłem do wujostwa Szymanowskich, mieszkali
jeszcze w pałacu Łubieńskich przy ulicy Królewskiej.
Pani Feliksowa Szymanowska, wnuczka ministra Łubieńskiego,
była mi więcej niż ciotką, była mi drugą matką. […] Na lato wyjechałem
z całą rodziną do ich majątku: Cygowa. […] Kiedy na zimę wróciliśmy
do Warszawy, pałac Łubieńskich już był sprzedany. Zamieszkaliśmy
przy ulicy Senatorskiej naprzeciw kościoła oo. Reformatów. Tu mieszkał
także mój dziadek Henryk i za nim przeniosła się cała Łubieńszczyzna.
W ciągu tego całorocznego pobytu na Senatorskiej nieraz przypatrywałem się poczciwym warszawiakom spieszącym do kościoła św.
Antoniego, ruch religijny był tu niemały. Żył wówczas sławny reformat
o. Optat, do którego maleńkiej celi chodziliśmy z Teodorem na katechizm, a do kościoła do spowiedzi. […] Czy już wtedy Bóg mnie pociągał do zakonu? Niestety ani mi to przez myśl nie przeszło wówczas. […]
Na naukę chodziliśmy z Teodorem przez jakiś czas do domu naszych krewnych Skarżyńskich na ulicę Bracką. […]
Przy nastaniu zimy wujostwo przyjęli dla nas guwernera, który
nas we dnie i w nocy pilnował. Był nim niejaki pan Akielewicz, młody
i uczony Litwin. Dewotem nie był, ale przyzwoicie i przykładnie się
zachowywał. […]
Razu pewnego pan Akielewicz zamiast na sumę wziął nas na zjazd
koło zamku, by popatrzeć jak Paskiewicz z procesją popów wyszedł
nad Wisłę święcić rzekę, jako że to było święto Jordanu. Przy obiedzie
opowiadaliśmy, cośmy widzieli. Na to ciotka się pyta: „A na Mszy św.
gdzieście byli?” „Nigdzie” - brzmiała odpowiedź. Myślałem wtedy, że
ciotka spadnie z krzesła z przerażenia. Bo też ciotka Feliksowa była
matroną wielkiej cnoty i pobożności, która nas nie tylko uczyła religii,
lecz także wyrabiała wewnętrznie. Wnikała w nasze serca i pobudzała
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do szczerości i prawości, bez pieszczot, ale w ujmujący sposób, pełen
taktu, słodyczy i wyrozumiałości.
Ciotka Szymanowska była penitentką ojców kapucynów z Miodowej, którzy w budzeniu ducha religijnego prym trzymali. […] Tutaj
odbyłem moją trzecią spowiedź. Ciotka zaprowadziła mnie do o.
Leandra. To była dopiero prawdziwa spowiedź. Ten kochany ojczulek
tak mnie skruszył, a było to w kaplicy św. Feliksa, że myślałem, iż mi
serce pęknie z żalu za grzechy.
Kiedy wyjechaliśmy na lato do Cygowa, sprowadziła go ciocia, by
nas przygotował do Pierwszej Komunii św. Mieszkał na plebanii, bo
nie chciał mieszkać we dworze. Przez dwa tygodnie trwało to przygotowywanie, były to moje pierwsze rekolekcje, które głęboko we mnie
wyryły święte zasady.
Tegoż roku 1857 i tegoż samego dnia 24 czerwca, w którym Jezus
po raz pierwszy zstąpił do mego grzesznego serca, otrzymałem również
bierzmowanie od „dziadka” biskupa Tadeusza, który na ten dzień zjechał do Cygowa i tysiące dusz wybierzmował, i dzwony przywiezione
z sąsiedniej parafii ochrzcił, i sumę celebrował.
Tymi łaskami zakończył się mój pobyt w ukochanej mi rodzinie
Szymanowskich, ale też i w... Ojczyźnie. Przybyła tutaj moja matka,
która dotąd przebywała u swego ojca w Plancie, by mnie zabrać ze sobą
do Petersburga, do ojca mojego, któremu udało się dostać dobrą posadę
dyrektora w fabryce lokomotyw. Miały z nami jechać Zosia i Roger,
bo najmłodsze dzieci: Zygmunta, Adama i Michała, matka wyprawiła
do Jurkowa w Poznańskie, do swej siostry Kajetanowej Morawskiej.
Z Warszawy do Petersburga jeszcze wtedy kolei żelaznej nie było,
trzeba było jechać albo własnymi końmi, albo dyliżansem. Takiej
podróży matka moja, będąc w ostatnich miesiącach ciąży, nie byłaby
przetrzymała. Doradzano jej drogę wprawdzie dalszą, ale wygodniejszą:
bo wodą. […] Uruchomiona już została komunikacja rzeczna po Wiśle.
Kursował parowiec z Warszawy do Torunia. Na ten statek wsiadła matka
z nami i ze służbą, i tak popłynęliśmy ku granicy pruskiej. Mijając ją,
powtarzałem, stojąc na pokładzie statku: „Bywaj zdrowa, Ojczyzno
droga, Ojczyzno moja żegnam cię”. Dzieciakiem jeszcze byłem, ale
w sercu było jakoby smutne przeczucie, że jej może już więcej nie
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zobaczę. Istotnie, minęło dwadzieścia
pięć lat zanim znowu noga moja stanęła
na polskiej ziemi.
Korytem Wisły i kanałem dopłynęliśmy do Bydgoszczy, tutaj wsiedliśmy do
pociągu i koleją żelazną przez Starogard
dojechaliśmy do Szczecina, a stamtąd już
morzem do Petersburga. Podróż trwała
dwa dni i trzy noce. […] Nareszcie pokazał się Kronsztad ze swymi potężnymi
fortami i tutaj już czekał na nas nasz
ukochany ojciec, i zawiódł nas na daczę
za miasto do przygotowanego mieszkania.
Niedługo przybył mój brat Henryk ze
szkół w Anglii na wakacje i tutaj użyliśmy wiele dziecięcych przyjemności
(spacerów łódką, kąpieli w Newie itd.).
Ks. Szczęsny Feliński
Tu moja matka szczęśliwie powiła córkę
i ks. Konstanty Łubieński
Irenę, która dziś jest wizytką w Krakowie.
Z nastaniem jesieni przenieśliśmy się
do miasta i zamieszkaliśmy nad kanałem Fontanką, o sto kroków od
kościoła św. Stanisława.
Razem z Rogerem kontynuowałem swoją naukę pod kierunkiem
bardzo poczciwego guwernera Francuza Legros. W domu rodziców
bywało dużo gości. […]
Ale dom moich rodziców był przede wszystkim domem klerykalnym. I nie dziw. Mieszkał wówczas w Petersburgu mój stryj ks.
Konstanty. Przez niego rodzice moi z całym klerem żyli w przyjaznych
stosunkach. […]
Bywał też u nas młody wtedy, cienki jak tyczka i wysoki, jasnowłosy
kapłan, przyszły arcybiskup warszawski, ks. Szczęsny Feliński. Miałem
szczęście mieć go za spowiednika przez cały czas mego pobytu w Petersburgu. Żył on wtedy w wielkiej zażyłości z moim stryjem Konstantym
i wspólnie różne dobre dzieła rozpoczęli, między innymi znaną dzisiaj
na całą Polskę Kongregację Rodziny Maryi. […]
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Latem 1858 r. skończył się mój pobyt w Petersburgu i równocześnie
w domu rodzicielskim. Matka moja nie byłaby drugiej zimy przetrzymała
w zabójczym dla siebie klimacie północy, dlatego ojciec zwinął swój dom
i zamieszkał u brata swego Konstantego, matkę moją z rodzeństwem
wysłał w Poznańskie do jej siostry, a mnie na naukę do Anglii.
Kiedy nas wsadził na okręt w Kronsztadzie, na pożegnanie powiedział mi te słowa: „Synu, pójdziesz w świat, za granicę do szkół.
Pamiętaj zawsze, że jesteś: katolikiem, Łubieńskim i Polakiem”. Tak
mi polecił ten najlepszy ojciec wiarę, rodzinę i Ojczyznę.
Podróż morska tym razem była pomyślniejsza. Szczęśliwie przybyliśmy do Szczecina, a stamtąd do Kościana. […] Z Kościana końmi
zajechaliśmy do Jurkowa, do wujostwa Morawskich. Było to arcybogobojne gniazdo. […]
Poznańskie wówczas przeżywało okres pewnego rozkwitu. Wzrósł
ogromnie ogólny dobrobyt, szkoły wydawały światłych mężów, podnosiła się nauka i kultura. […] Szlachtę poznańską wówczas owładnęła
mania budowania pałaców i wspaniałych zabudowań gospodarskich.
Prusacy jeszcze nie nadęli się tak pychą, jak po zwycięskich i zaborczych wojnach z Danią, Austrią i Francją. Kościół nie był uciskany.
[…] Nawet polskości gwałtem nie uciskali, co sprawiało, że niejeden
Polak się niemczył. W Poznaniu coraz więcej słyszeć było można język
niemiecki. Słusznie tedy Fredro w roku 1890 napisał w pewnej gazecie,
że Polacy powinni Bismarckowi postawić pomnik, że ich wybawił od
zniemczenia się, bo przez prześladowanie polskości wydobył z nich
tyle energii, że się germanizacji skutecznie oparli. […]
[Abp] Ledóchowski dźwignął archidiecezję gnieźnieńsko-poznańską i tak przygotował doskonale do kulturkampfu, że ten nie tylko nie
złamał wiary w narodzie, lecz przeciwnie ożywił ją i wzmocnił. W takiej
to miłej atmosferze zeszły mi w Jurkowie wakacje w roku 1858.
Z końcem wakacji przyszło mi pożegnać się z rodziną i Polską na
dłuższy czas, bo razem z bratem Henrykiem, starszym ode mnie, wyjechałem do Anglii, do szkół, gdzie Henryk już od dwóch lat przebywał,
a teraz przyjechał do Jurkowa na wakacje. Miałem wówczas lat 11.
Rozpoczęła się z tą chwilą w życiu moim nowa epoka.

o. Bernard Łubieński, Wspomnienia, Kraków 2009, s. 24-39
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O małym Jezusie na wielkim Wawelu
„A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte
w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12).
Cóż to Aniołowie zapowiadają za znak – czy to dla nich jest [on]
potrzebny? Oni, co twarz Jego oglądają i od wieków na wieki podziwiają
majestat, wszechmoc, wszechwiedzę [Boga] – te znaki podziwiają, te
znaki ukazują ludziom. Czy [raczej] pastuszkom? Nic dziwnego – ich
oko nie nastrojone, żeby ocenić piękności sztuki, artyzm; [ich] umysł
niewykształcony, żeby przenikać filozoficzne wywody, albo [by pojąć],
że to potomek królewskiego rodu. Co od dzieciństwa widywali w swej
i ościennej chałupce, to ich w stajence miało spotkać. Cóż to dla nich
za znak? – „arcyswojski”. Ha, może [znak to] dla nich, że rozwiązanie
Maryi nastąpiło w tym całkowitym ogołoceniu – bez tych drobnych
wygód, co [nawet] w chatach się znajdują – by ich litość poruszyła?
Ale bodaj, czy tym pasterzom betlejemskim i t[aka bieda] nie była im
znana, by w podziw ich wprawiła? Podobne wypadki ubóstwa znajdują
się w ubogiej Polsce i nikt się nie dziwi… [I] w podziw pasterzy [nikt]
nie [uwierzy].
Ale słowo [Boże] mówi: „A to będzie znakiem dla was...”. Ręka
św. Łukasza, przez samego Ducha św. pokierowana, żeby zaznaczyć,
że to jest znak, [napisała]: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu” (Łk 2, 10). Wszystkim ludom tego
znaku było potrzeba. Bo kiedy ideałem każdego narodu i człowieka
były: wielkość, potęga, uczoność, filozofia, zapobiegliwość i wyniosłość
– przez pieniądze i armaty, [zarówno] faraonowie, [jak] i „Nabuchodonozorzy”, i „Cyrusy”, i „Aleksandrzy”, i „Cezarowie”, i „Napoleonowie”, i „Bismarckowie” oraz „Carowie” tymi znakami chcieli dojść do
wywyższenia i zawładnięcia [wszystkim]. Ale odkryli [w końcu], że ani
oko się nie nasyci widzeniem ich i słyszeniem, ani serce posiadaniem
i wywyższeniem.
To był znak, znak niepospolity – [ale] nie t[yle] ogołocenie ze
wszystkiego, ta niemoc niemowlęcia – który ustami ani wypowiedzieć
potrzeby [nie może], tylko łzą i kwileniem; te łaszki ubogie nie wystarczające; ten żłóbek; [te] bydlątka... [Lecz] to znak jest Zbawiciela
– zaiste wyjątkowy – bo to, [co] się widzi przez [Jego] zewnętrzne ogo-
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łocenie, [to to], że coś większego i wyższego ma być domem człowieka;
że kto będzie pił z tych źródeł ziemskich, pragnąć jeszcze będzie gorączkowo, ale że tu [jedynie] źródło żywej wody uzyska; że kto będzie
jadł choćby jakieś dziwne „manny”, będzie jeszcze [nadal] łaknął i nie
zabezpieczy się od śmierci [tym ziemskim pokarmem]. Lecz tu, w tym
Betlejem, [w] „domu chleba”, dany jest chleb żywy...
Oj, to błogosławione niemowlęctwo! Jakże nam pysznym nieznoszącym opinii bliźnich, zuchwale [wynoszącym się] ponad wyroki Boskie
– jakże nam tego pokornego milczenia u żłóbka trzeba się nauczyć.
Oj, te pieluszki święte, które ledwie że [ciało Dziecięcia okrywają],
jakże nas one zawstydzają za tę obłudę, kiedy my purpurą i bisiorem
się pokrywać lubujemy i fałdy ubioru rozszerzamy, [mnożąc] uczynki
pełne obłudy – jakże nam szczerości i miłosierdzia potrzeba.
Oj, to położenie w żłóbku [Bożego Dziecięcia]! Chrystus Pan,
[który] wziął dziecko, [mówiąc]: „Jeżeli nie staniecie się jak dzieci...”
(Mt 18, 3), ten sam [Chrystus Pan] jest [teraz] tym dzieckiem [i] już tu
nic nie mówi. Tylko Matka Jego Niepokalana Owoc żywota Swojego
nam oka[zała].
Te znaki są dla nas. Bóg [ich] nie potrzebował, [ale to] my ich
potrzebujemy. Gdy Bóg [przechadzając się] w raju, [wołał]: „Adamie,
gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9), nie [Bóg] potrzebował [tych słów], [ale właśnie]
on, [Adam, ich] potrzebował. Pan Jezus przybył wołać do nas: „Gdzie
jesteś? W jakim stanie, duszo: czy nie [jak] niemowlę, czy nie w łaszkach
nędznych pychy Twej, czy nie jak bydełko nierozumne?” Te są znaki od
Anioła wskazane, [byśmy rozpoznali w nas działanie Boga] – „Nosce te
ipsum” (Poznaj siebie samego) – bez tego nie pozna się Boga.
Na co ten znak? Znaki dla nieobeznanych używane są: drogowskazy dla wędrowców, szyldy jako wabiki dla przechodniów, ostrzeżenia
- wskazówki itp. Aniołowie znaków nie potrzebują, [bo dla nich] widzenie to zrozumienie, to przenikanie [prawdy] w nich. Te pieluszki, to
niemowlęctwo, ten żłóbek – chyba by przeszkadzały im w rozpoznaniu
swego Boga, [bo są przecież] istotami duchowymi.
Dla kogóż [więc] były znakiem? [I] dla pastuszków, [i dla nas – dla
wszystkich ludzi].
Szkic kazania wygłoszonego przez o. Bernarda Łubieńskiego
na Wawelu 25.12.1904 r.
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Wspomnienia i świadectwa o Słudze Bożym
o. Bernardzie Łubieńskim
Dotarła do mnie wiadomość o staraniach o beatyfikację o. Bernarda.
I o wezwaniu tych wszystkich, którzy bądź znali Ojca osobiście, bądź
za jego pośrednictwem otrzymali łaski, by przysłali swoje zeznania.
Staję przeto w szeregu wezwanych.
Zetknęłam się z o. Bernardem po raz pierwszy mając lat 4. W roku
1891 czy też 92 o. Bernard prowadził misję w Bytyniu (w Poznańskiem)
sąsiadującym z naszym rodzinnym Kiączynem. Byłam zbyt młoda, aby
brać udział w misji. Ale siostrę moją, o rok ode mnie starszą, zabrali
rodzice na ostatnią misyjną naukę. Utkwiła mi w pamięci chwila powrotu mej siostry z kościoła. Wieczorem cała służba zebrała się w naszym
dziecinnym pokoju, a moja 5-letnia siostra oraz ci ze służby, którzy
w misji uczestniczyli, zdawali relacje. Cytowali fragmenty kazania
(jakieś wstrząsające cytaty o rozwartych czeluściach piekła), mówili
o tłumach wypełniających kościół, wstrząśniętych potężnym łkaniem.
Na mój umysł dziecka wywarło to wrażenie jakiejś niesamowitej grozy.
Nazajutrz na własne oczy widziałam o. Bernarda w naszym kiączyńskim dworze. Z postawy i zachowania rodziców wyczuwałam, że
jest to dla naszej rodziny chwila niezwykłej wagi. Ojciec mój wezwał
nas, 3 swoje córki, kazał nam uklęknąć u stóp tego świętego kaznodziei,
aby nas pobłogosławił. (W chwili, gdy piszę te słowa, uświadamiam
sobie, że w r. 1893 do tej trójki córek dołączył się syn. I oto zaświtał
mi domysł, że to o. Bernard, odgadując gorące pragnienie rodziców,
swym jednym westchnieniem wyprosił u Boga przyjście owego Bogusia,
którego w wiele lat później tak tkliwym obdarzał uczuciem.)
Dziś pojąć nie mogę, czemu aż 35 lat upłynęło, zanim z o. Bernardem spotkałam się ponownie. A spotkanie to sprawił drobny, przypadkowy incydent. Idąc kiedyś Krakowskim Przedmieściem spotykam
Rafała Blüth. W rozmowie mówi mi, że raz po raz odwiedza o. Bernarda i zapytuje, czy ja go również odwiedzam i czy to jest mój krewny.
Odpowiadam, że należę do tej samej rodziny, ale pokrewieństwo jest
dalekie. A odwiedzić go nie miałabym odwagi bez wyraźnego powodu.
„Ależ koniecznie niech go Pani odwiedzi. On się Panią na pewno ucie-
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szy” - zapewnia Blüth. „O, widzi Pani, ten tramwaj dowiezie Panią do
klasztoru redemptorystów na Karolkowej ulicy”. - Jadąc owym tram
wajem sama się dziwię swojej odwadze, że zdobyłam się na tak zuchwałe
przedsięwzięcie. W mej wyobraźni o. Bernard utrwalił się jako prorok
Jeremiasz ciskający gromy, nawołujący do pokuty, mało przystępny dla
przeciętnego śmiertelnika. Dzwonię do furty z utajoną nadzieją, że o.
Bernard nikogo nie przyjmuje. Jednakże furtian oznajmia mi, że Ojciec
zaraz przyjdzie i wpuszcza do rozmownicy. Serce bije mi gwałtownie,
słysząc zbliżające się kroki. Cóż odpowiem na nieodzowne pytanie:
czego sobie życzę? - Najlepiej wyznam po prostu prawdę. Przyszłam,
bo mi Rafał Blüth powiedział, że się Ojciec z moich odwiedzin ucieszy.
- Wyznanie to okazuje się zupełnie zbytecznym. Drzwi się otwierają
i na progu staje ... wcale nie Jeremiasz. Jeśli wolno mi użyć biblijnego
porównania, w Nowym muszę go szukać Testamencie. Postać, która
przede mną stoi, to uosobienie bezbrzeżnej miłości. To Jan Ewangelista. - Wcale też nie pyta o powód mego przyjścia, tylko najwyraźniej
się nim cieszy. Zapytuje o moich zmarłych rodziców, o moje rodzeństwo, o moje własne dążenia. Pyta z takim zaciekawieniem, wyczuwam
taką zachętę, że daję się porwać tokowi moich wynurzeń i mówię: jak
w zaraniu młodości straciłam wiarę, jak ją po długich poszukiwaniach
odnalazłam, jak usiłuję przywieść do niej innych. Mówiąc, wciąż widzę,
jak o. Bernard z głową wspartą na dłoni patrzy na mnie z życzliwym
uśmiechem, słucha uważnie i słyszę głos jego: „Wiesz, moja dziecino, że
gdy tak patrzę na Ciebie i tak Ciebie słucham, chciałbym paść na kolana
przed Tobą i nóżki Twoje całować”. A ja, o dziwo, wcale nie jestem zbita
z tropu ani speszona. Mówię dalej o mej „apostolskiej działalności”.
Dopiero znalazłszy się na ulicy, staję jak wryta, oszołomiona ogromem doznanego wrażenia. Na usta moje cisną się słowa: A więc tak
wygląda święty! Jakżeż on mnie słuchał! Mało powiedzieć: z zaciekawieniem. On na mnie patrzył i słuchał mnie z wyraźnym zachwytem.
Więc on tak byle kim umie się zachwycać? ... I nagle zabłysła przede
mną nowa, nieznana mi dotąd prawda, źle się wyrażam, mówiąc
„byle kim”. Dla świętego „byle kto” nie istnieje. W każdym bliźnim
widzi odbicie Boga. W każdym odmienne. I to jest właśnie istotą
świętości.

– 13 –

Wkrótce potem byłam u Ojca ponownie. Powiedziano mi, że słucha
spowiedzi w kościele. Weszłam do kościoła i patrząc na te podmiejskie
przekupki, na te kucharki tłoczące się do konfesjonału, wystawiałam
sobie, jak Ojciec każdą z nich się zachwyca i przed każdą z nich gotów
paść na kolana i całować jej nogi. I już wówczas modliłam się do niego
o ten cud, by i moje otworzyły się oczy, bym i ja w każdym bliźnim
(który nieraz taki szary mi się wydaje i banalny) umiała się dopatrzeć
Bożego odbicia.
Nie sposób powtórzyć mi tutaj wszystkich moich z Ojcem rozmów.
Niejednokrotnie śmialiśmy się wesoło. Razu pewnego, gdy opowiedzia
łam mu coś wesołego, nagle oświadczył: „A może i ty masz powołanie
do klasztoru? Bo masz duże poczucie humoru, co jest jedną z cech
powołania”. (Dotychczas nie mógł się u mnie powołania dopatrzeć.
Natomiast moje pragnienie wstąpienia do klasztoru stawało się coraz
gwałtowniejsze.) Stanęło wreszcie na tym, że wstępuję do wizytek
w Warszawie. O. Bernard uznał ten wybór za trafny, twierdząc, że zna
osobiście i wysoko ceni przełożoną wizytek Matkę Spencer. I tak w piękny, czerwcowy poranek, prosto z Hotelu Europejskiego, w towarzystwie
portiera niosącego moją walizkę, wstąpiłam w bramę klasztoru. Po dziesięciu dniach okazało się, że brak mi kilku przedmiotów niezbędnych,
więc wysłano mnie, by je zakupić. Zaszłam także do Ojca. „Więc tak co
10 dni będą cię wypuszczać na sprawunki, do fryzjera, do kawiarni ...?”
Żartował Ojciec. Ojcze kochany, jak ja szalenie się cieszę, to już nie mój
kłopot, dokąd mnie poślą, po co i kiedy! Ale przy sposobności muszę
Ojca o coś się spytać: W razie konfliktu między nakazem spowiednika
a przełożonej, czyj nakaz winien być dla mnie miarodajny? – „To ty już
przewidujesz konflikty? Ale twoje pytanie jest słuszne: nakaz spowiednika jest miarodajny. Tym więcej, że waszym spowiednikiem jest ks.
Choromański. Trudno by znaleźć lepszego. To mój penitent. Co tydzień
tu do mnie przychodzi”. - Ta wiadomość wielką była dla mnie otuchą.
- Minutę przed zamknięciem furty dobiegam do klasztoru (z pękiem
białych lilii na ramieniu). Dziwi mnie zdziwienie, z jakim wita mnie
przełożona: „Wróciłaś! Ja byłam pewna, że cię już więcej nie zobaczymy. Wysyłając cię „na sprawunki” chciałam ci ułatwić ostateczną
decyzję”.
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Tym razem, nie po dziesięciu dniach, ale po sześciu miesiącach
byłam znowu u Ojca, dając mu szczegółowe relacje tak z mego pobytu
w klasztorze, jak i z powodów jego opuszczenia. Było mi idealnie dobrze w tej „nadprzyrodzonej” atmosferze. Czułam wyraźnie, że mnie
wszyscy kochają i ja, nawzajem, kochałam wszystkich. Co mi najwięcej
imponowało, to, że z tych przeszło trzydziestu kobiet, od świtu do nocy
razem stłoczonych, każda kompletnie pogrążona była w idealnej ciszy
i samotności. A na rekreacji śmiałyśmy się z byle czego. Boki zrywałyśmy ze śmiechu. W przełożonej miałam szczerą, serdeczną przyjaciółkę.
Co prawda kilkakrotnie przeraziła mnie rozbieżność między nakazem
reguły a zdrowym rozsądkiem. Wielce mi wówczas pomocną była rada
udzielona mi przez Ojca (w ostatniej minucie). Za jej pomocą udało mi
się umorzyć moje duchowe rozterki i żyłam sobie beztrosko. Ostatnio
dużo myślałam o moich bliskich obłóczynach. I powiem Ojcu, że razem
ze mną całe zgromadzenie cieszyło się na to Ojca obiecane przemówienie
w naszym kościele, na uroczystość moich obłóczyn. W przeddzień mego
wyjścia był u mnie mój brat i przez kratę rozmawialiśmy, jaka jego rola
będzie w tej ceremonii. - Nagle, o niezwykłej porze, wezwana jestem do
przełożonej. Widzę, że z trudnością opanowuje wzruszenie: „Siostro
Anno, nie mam prawa zatrzymywać cię u nas dłużej, gdyż ... powołanie
twoje minęło”. Minęło?! „Tak, moja siostro. Bóg niektórym duszom
daje powołanie czasowe. Z Jego wyraźnej woli przeszłaś przez nasz nowicjat. Jakie są obecne zamiary Boże nad tobą, nie wiem. Ale w żadnym
razie nie chce On dla ciebie ślubów zakonnych. Osobiście rozstanie się
z tobą jest dla mnie bardzo bolesnym przeżyciem”. – „A dla ciebie - pyta
Ojciec - czy to opuszczenie klasztoru było bolesnym ciosem?” Byłam
przede wszystkim oszołomiona. A kiedy otworzyła się furta i ujrzałam tę
grudniową zadymkę, tę błotnistą ulicę ... już miałam jęknąć z rozpaczy.
I nagle uprzytomniłam sobie moje własne słowa wypowiedziane w tym
samym miejscu, w piękny czerwcowy poranek: Przechodzę tę bramę,
bo taka jest wola Boża nade mną. Więc prędko te same podchwyciłam
słowa i zamiast jęku rozpaczy „Magnificat” zabrzmiał w mej duszy.
I czy Ojciec da wiarę? Do tej chwili nie przebrzmiał.
Wspomniałam, jakim czułym uczuciem obdarzał o. Bernard brata
mojego (którego przyjście na świat, według mego domysłu, swoją modli-
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twą wybłagał). Spotkanie ich nastąpiło bezpośrednio po mojej pierwszej
u Ojca bytności. Gdy opowiedziałam bratu, w jaki przypadkowy sposób
do Ojca dotarłam, oświadczył: „Muszę i ja dotrzeć do niego, bo trzeba mi
koniecznie załatwić sprawę prezenty kanonii gnieźnieńskiej”. – Jakżeż
bym pragnęła wiedzieć cośkolwiek z rozmów kilkakrotnych między
bratem mym a Ojcem! Brat mój, który tak trafnie, tak lapidarnie umiał
scharakteryzować bądź ludzi, bądź wydarzenia, nie mógł (choćby tylko
we własnej myśli) nie scharakteryzować tej wyjątkowej postaci. - Złożyło się, że w tym okresie (krótko po brata ożenieniu) prawie zupełnie
straciłam z nim kontakt. Natomiast doskonale sobie uprzytomniam
wrażenie, które brat mój wywarł na Ojcu. Ilekroć wspomnę tę nadzwyczajną o. Bernarda zdolność do entuzjastycznego zachwytu, tylekroć
stają mi w pamięci słowa Maritain’a: „Mędrzec niczemu się nie dziwi
(bo zna przyczynę wszechrzeczy). Ale zachwyca się o wiele więcej niż
prostak”. – Co prawda moim śp. bratem nawet i prostak potrafiłby się
zachwycić. A więc cóż dopiero Mędrzec tej miary co o. Bernard.
Jakże miękko i dźwięcznie brzmiało wypowiadane przez Ojca zdrob
niałe mego brata imię: Boguś. A kiedy mówiłam mu o wielkich Bogusia
zaletach, o jego na wskroś demokratycznym podejściu do służby, o jego
poszanowaniu ludzkiej osoby ... rozpromieniał się i powtarzał szeptem:
„Łubieński; widzisz, bo to Łubieński”. Cieszył się swym tak bardzo
ludzkim sercem, że jego krewny okazuje się godny rodowego nazwiska.
Wspomnienie o moim, zmarłym w obozie jeńców, bracie związało
się ściśle z mym nabożeństwem do o. Bernarda. Zwierzałam kiedyś Ojcu
moje wielkie zmartwienie: że brat mój ciężkie ma pożycie małżeńskie.
Nieodpowiednio się dobrali. Nie ma między nimi zrozumienia. Męczą
się wzajemnie. Ojcu znana już była ta tragedia. Posmutniał. Po chwili
milczenia wyrzekł cichym, pełnym rezygnacji głosem: „Cóż chcesz,
moje dziecko, twój brat się uświęca”. Na co ja wykrzyknęłam gwał
townie: Ale ja chcę, żeby się w radości uświęcał! Palnęłam widocznie
głupstwo, gdyż Ojciec roześmiał się żywiołowo powtarzając moje słowa:
„W radości się uświęcał! A czy ty widziałaś, aby ktokolwiek się uświęcał
w radości? Bo ja długo żyję, ale przyznam się, że tego nigdy w życiu nie
widziałem”. - Porwana Ojca śmiechem również się roześmiałam. Lecz
skoro później rozważyłam naszą rozmowę, powstał we mnie protest.
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Kościół i klasztor Redemptorystów w Warszawie na Karolkowej
Ileż znam kochających się małżeństw, tak ściśle ze sobą złączonych, że
jedno bez drugiego obejść się nie może. Toć oni wspólnie dążą do Boga.
Innymi słowy: uświęcają się w radości. Może zamiast słowa „radości”
winna byłam użyć „w harmonii”. Ale to prawie jednoznaczne. - Za
następnej u Ojca bytności postanawiam to wyjaśnić. - Do następnej
bytności nie doszło. Wkrótce potem otrzymałam wiadomość o śmierci
o. Bernarda.
Kontakt z nim pozostał ten sam, jaki był za jego życia. W każdej mej
trosce czy biedzie, tak własnej, jak i moich najbliższych, do niego się
uciekam. I wciąż tę samą do niego zanoszę modlitwę: Ojcze najdroższy,
sprawże ten cud, któregoś nigdy nie widział za życia, aby ten ukochany mój (a także twój) bliźni uświęcał się w radości. W radości czy też
w harmonii (jak wolisz), byle nie w tej straszliwej udręce. Lecz jeśli to
naprawdę jedno drugie wyklucza, niech przynajmniej jego udręka nie
idzie na marne. Spraw: niech się uświęca.
Ze wspomnień Anny Łubieńskiej, dalekiej krewnej
o. Bernarda Łubieńskiego, Szczecin 12.08.1955 r.
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Wstaw się, Ojcze Bernardzie, u Pana naszego
i uproś potrzebne łaski dla mojej rodziny, zdrowie
dla mojego syna oraz miłość między nami”.
Justyna
„Proszę Cię, Sługo Boży Ojcze Bernardzie
Łubieński, o wstawiennictwo w sprawie nawrócenia mojego brata Andrzeja i jego rodziny”.
prosi siostra Maria
„O. Bernardzie, po raz kolejny błagam i proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana naszego
Jezusa Chrystusa w intencji zdrowia dla mojej
umiłowanej żony Joanny i wspaniałego syna
Wojtka”.
prosi Jan
„Ojcze Bernardzie, gorąco proszę za Twoją przyczyną o ratunek
i opiekę nad córką Anną i jej dziećmi. Wstawiaj się za nimi u Boga”.
Matka
„Ojcze Bernardzie, proszę o potrzebne łaski dla mojego przyjaciela
Kacpra, któremu zmarł tata”.
Gabriela
„Ojcze, bardzo dziękuję za Twoją pomoc. Gdy było źle, bo mąż długo
szukał pracy, Ty nas wspomogłeś i za tydzień ją znalazł. Wydaje się, że
jest to dobra praca. Dziękuję. Powierzam się i całą rodzinę oraz moje
dziecko, jeszcze nienarodzone, Twojej niezawodnej opiece”.
Patrycja
„Dziękuję, Ojcze Bernardzie, za wysłuchanie moich próśb, za
dobrych spowiedników z Twojego Zgromadzenia, za ich cierpliwość
i dobroć”.
Danuta
„Ojcze Bernardzie, proszę o zdrowie dla babci mojego znajomego,
która jest po ciężkim udarze. Proszę też o zdrowie dla mojej rodziny
i o wytrwałość w pracy dla mnie”.
Beata

– 18 –

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.

Błogosławionych,
pełnych pokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
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