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Pismo Postulacji do sprawy beatyfikacji Sługi Bożego . Bernarda Łubieńskiego

APOSTOŁ POLSKI

Drodzy Czytelnicy!
W miesiącu wrześniu, który rozpoczynamy, będziemy przeżywać
już 85. rocznicę narodzin dla nieba Czcigodnego Sługi Bożego
o. Bernarda Łubieńskiego. Jest to dobra okazja do tego, by po raz kolejny przybliżyć sobie jego życie i działalność, o czym mówi fragment
z przedwojennej książki: Gwiazdy katolickiej Polski. Żywoty wielkich
Sług Bożych. To także dobra okazja do tego, by podziękować Bogu
za wszelkie dobro, które dokonało się przez o. Bernarda w Kościele
i w naszej Ojczyźnie. Miłość do Kościoła i Ojczyzny, zaszczepiona mu
w domu rodzinnym, zajmowała bowiem zawsze bardzo ważne miejsce
w jego życiu. Właśnie teraz, gdy w listopadzie będziemy świętować
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, może
warto przypomnieć słowa, które wypowiedział w jednym z kazań:
Dziękujcie gorąco Bogu i chwalcie Pana za to, żeście katolikami i Polakami! Czyż nie widzicie, że naród nasz choć tak ubogi, choć przez potężnych
tej ziemi dławiony, nie da w sobie zgnębić ducha i czuje się zawsze jeden?
Co mu tę siłę moralną daje? […] Oto wiara katolicka! Ona w nas ducha
umacnia, w siłę moralną bogaci, w jedno nas sprzęga i wrogów zmusza, że
się z nami liczą. Dlatego, drogi ludu polski, zachowaj świętą wiarę, język po
przodkach odziedziczony! Nie daj sobie wydrzeć tych największych skarbów.
W tym roku jubileuszowym dla naszej Ojczyzny jako redemptoryści dziękowaliśmy w czerwcu za 100 lat obecności naszego zgromadzenia na Woli w Warszawie. Było to możliwe również dzięki
zabiegom podejmowanym przez o. Łubieńskiego, o czym możemy
przeczytać w tym numerze „Apostoła Polski”.
Wrzesień to także początek roku szkolnego dla dzieci i młodzieży.
Dlatego też zamieściliśmy fragment Wspomnień o. Bernarda, dotyczący jego nauki w kolegium w Ushaw w Anglii.
Niech kolejne prośby i podziękowania za otrzymane łaski za
wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego zachęcą i nas do tym
gorliwszej modlitwy o potrzebne dla nas i dla naszych bliskich łaski,
abyśmy jak najszybciej mogli się cieszyć włączeniem go do grona
świętych i błogosławionych Kościoła.
Redakcja
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Na obczyźnie cz. I
We wrześniu roku 1858 wyjechałem do szkół, do Anglii. Dlaczego do Anglii? Do tego namówił ojca mego Adam Potocki, który sam
kształcił się w Anglii, chociaż ojciec od urodzenia miał pociąg do Anglików. Na pamiątkę swego ojca chrzestnego, Anglika, podpisywał się
Tomasz Wentworth Łubieński. I tego pociągu nie stracił, wychowując
się pod ręką Francuzów. W Polsce bowiem po kasacie jezuitów zakłady
ich wychowawcze objęli pijarzy, ale oni nie sprostali jezuitom. Zakłady
ich podupadały, a szlachta polska nie chcąc oddawać dzieci do szkół
rosyjskich ani niemieckich, oddawała swą młodzież na wychowanie
we Fryburgu albo w Metzu. Jednakowoż ojciec, choć sam się kształcił
we Fryburgu, najstarszego syna Henryka wywiózł do Anglii. Ponieważ
był wtedy w bardzo ciężkim położeniu finansowym, na wychowanie
łożył wuj Adam Potocki.
Ojciec mój miał w Anglii swą siostrę cioteczną Irenę Morawską,
która tam wyszła za mąż za Karola de la Barre Bodenhama. Przez nich
dostał się do kardynała Wisemana w Westminster, by zasięgnąć rady,
do jakiego zakładu ma oddać swego syna. Kardynał odpowiedział:
„Niech pan hrabia objedzie nasze zakłady i sam sobie wybierze”. Ojciec posłuchał tej rady, zwiedził kilka zakładów i wybrał kolegium św.
Cuthberta w Ushaw koło Durham, blisko granicy szkockiej. Tam już
uczył się dwa lata Henryk, chłopiec pilny i zdolny i przywiózł ze sobą
złoty medal nagrody. Z Henrykiem więc opuściłem Jurków i udałem
się do Anglii. Miałem wtedy jedenaście lat. […]
Kolegium [w Ushaw] wychowało tylu redemptorystów, że muszę
kilka słów o tej mojej ukochanej Alma Mater napisać, bo tutaj Bóg na
mnie czekał, ażeby mnie na redemptorystę przysposobić, a przynajmniej ze św. Alfonsem zapoznać. […] Panowało tutaj coś mężnego,
dziarskiego, pełnego ofiary. Panował tu duch eklezjastyczny i przywiązanie do Kościoła, do wiary. Stało ono pod nadzorem czterech
biskupów, którzy mieli tutaj swoje bursy, jakoby juwenat dla swych
alumnów gotujących się do stanu kapłańskiego. Lecz zamożniejsze
rodziny katolickie oddawały tutaj swoich synów na wychowanie, choć
nie kierowały do kapłaństwa. W ten sposób świeccy na ławie szkolnej
zżywali się z przyszłymi kapłanami i nabywali tego ducha katolickiego
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i przywiązania do Kościoła. W niedziele i święta wszyscy brali na siebie
suknie duchowne, klerycy w komżach, my malcy bez komży, śpiewaliśmy chóralnie godziny kanoniczne.
Był taki system wychowania, że starsi czuwali nad młodszymi, tak
że tylko był jeden prefekt. Toteż kto w wyższej był klasie, musiał bardziej nad sobą panować i na siebie uważać, bo odpowiedzialny był za
młodszych kolegów. Jak to bardzo wyrabia młodzież! A tej młodzieży
było tutaj około dwustu [osób].
Rektorem w Ushaw był ks. prałat Karol Newsham, wielkiej świętości kapłan, głuchy jak pień, czczony przez wszystkich jak święty. Miał
wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej i zaszczepiał je w wychowankach,
również jak do Najświętszego Sakramentu. Zaledwie przybyłem do
Ushaw musiałem sobie kupić, a było to moje pierwsze kupno w życiu –
Uwielbienia Maryi i Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu św. Alfonsa.
Prawie co roku sprowadzał redemptorystów do zakładu, żeby dawali
rekolekcje dla uczniów. Tylu z młodzieży w Ushaw zaczęło wstępować
do nas, że wzbudziło to pewne obawy.
Jedno jednak nieszczęście spotkało mnie na wstępie, a mianowicie,
że mnie do wyższej klasy zakwalifikowano, aniżeli byłem przygotowany. Chociaż już w Petersburgu poduczyłem się łaciny i nawet już po
grecku zacząłem się uczyć, byłem tak mało rozwinięty, że mi się wielka
krzywda stała i już przez całe życie moje postępy w nauce szwankowały.
Przy tym po angielsku nie umiałem słowa, tak że cały mój pierwszy rok
był stracony.
Ach, jak wielka krzywda się
dzieciom staje, jeżeli się im
każe uczyć więcej, aniżeli ich
umysł potrafi
przyjąć i strawić. Cały podk ł a d m oj e g o
wykształcenia
został zwichnięKolegium św. Cuthberta w Ushaw
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ty i byłem w skutek tego niedowarzony umysłowo i takim pozostałem.
Raz tylko byłem pierwszym w mojej klasie, ale tylko raz, nawet nie
wiem, jak się to stało. Zwykle byłem jednym z ostatnich. Pierwsze lata
poddawałem się lenistwu do tego stopnia, że aż w skórę dostałem, co
mi na zdrowie wyszło, bo odtąd zacząłem być pilniejszym w naukach.
Przy tym poduczyłem się już angielskiego, tak że mogłem lepiej korzystać z nauki w szkole.
Pierwsze wakacje w roku 1859 razem z Henrykiem spędziłem w Poznańskiem. Matka moja wraz z resztą rodzeństwa zimowała w Poznaniu,
a na lato skorzystała z zaproszenia hrabiego Tytusa Działyńskiego do
Kórnika. Mieszkaliśmy tam we dworku położonym nad jeziorem. […]
Tutaj przybył na kilka dni mój dziadek Henryk z Warszawy, jako bliski
przyjaciel hrabiego Tytusa i mój ojciec z Petersburga. Ojciec zabrał nas
na resztę wakacji do Kołobrzegu. W morzu nie mogłem się kąpać, bo już
mi wtedy reumatyzm dokuczał, tylko w ciepłych solankach się kąpałem.
Z ojcem już odtąd nie miałem się zobaczyć, aż po święceniach kapłańskich.
Następne wakacje spędziłem w Anglii, częściowo nad morzem
niemieckim i dopiero w 1861 roku z bratem Henrykiem przyjechałem
do Polski. Zabawiłem pewien czas w Jurkowie, a potem pojechałem do
Krakowa, gdzie wówczas mieszkali obaj moi dziadkowie, Henryk Łubieński i Ludwik Łempicki. […] Rozkoszowałem się Krakowem pełnym
pamiątek narodowych, byłem już wtedy starszym i pojętniejszym, interesowała mnie polityka, tym bardziej, że w całej Polsce zaczęło kipieć.
Zwycięstwo Napoleona III nad Austrią wzbudziło na emigracji
i w kraju nowe nadzieje odbudowania Polski. Entuzjazmowano się
Garibaldim i Cavourem, a do Austrii pałano nienawiścią. Tym duchem nienawiści do Habsburgów i ja się wtedy przejąłem. Austria tak
wówczas zubożała, że nawet 10 centów było papierowe. Za reńskiego
kupowało się długi blankiet i oddzierało się jakoby kupony papierki
po 10 centów. Liczono na Francję, na wpływy Czartoryskich w Hotelu
Lambert. A właśnie wtedy umarł sędziwy książę Adam, więc o tym tylko
mówiono w salonach krakowskich, jego obrazy ze czcią wywieszano,
noszono białe orzełki z napisem: „Boże zbaw Polskę”, panowie przy
krawatach, panie zamiast broszek. […]
Podczas tych wakacji spędziłem kilka tygodni w Krzeszowicach,
dokąd mnie z Henrykiem zaprosił wuj nasz Adam Potocki. […] Roz–5–

koszne to były wakacje. Wuj Adam, mąż ogromnie miły i ujmujący,
jeździł z nami na spacer, wszyscy konno, po górach i lasach, to do
Czernej, to do ruin w Tenczynku.
Na jednym z tych spacerów my dzieci rozmawialiśmy, czym kto
będzie. Ja się wyrwałem: „A ja będę księdzem”. Na to wszyscy Potoccy
w śmiech. Powtórzyłem jeszcze dobitnie: „Będę księdzem, a wy do
mnie do spowiedzi przyjdziecie”. Po dwudziestu latach dawałem misję
w Laszkach, w majątku Stefana Zamoyskiego, razem z o. Jedkiem. Przy
tej sposobności przyjąłem dwóch ich synków: Adama i Władysława do
Pierwszej Komunii św. Wtedy mi te słowa Zosia Zamoyska przypomniała i nieraz się u mnie spowiadała. […]
Pod sam koniec wakacji przybyła do Jurkowa moja matka z Rogerem, by go ze mną wysłać do szkół. […] I tak cała karawana młodych
Łubieńskich wyruszyła do Anglii. Matka czterech malców odwiozła do
Berlina. Z dziwnym uczuciem ją wtedy żegnałem, bo też przez 10 lat
nie miałem jej zobaczyć. W tym roku dziwnie spoważniałem. Ponieważ
Henryka ojciec wysłał na studia do Feldkirch (Kolegium oo. Jezuitów
Stella Maris w Tyrolu), zostałem opiekunem Rogera i młodszego jeszcze Ludwika, a przy tym już aspirowałem do tonsury. Ludwik jednak
niedługo zabawił w Ushaw. Po trzech miesiącach się rozchorował
i wyjechał do wujostwa Bodenhamów, dokąd i ja na następny rok na
wakacje pojechałem. […]
Wujostwo jako pobożni i czynni katolicy, żywo się interesowali
sprawami kościelnymi we wszystkich krajach, a zwłaszcza sprawą
Państwa Kościelnego. Często przebywali w Rzymie, gdzie Pius IX
chętnie ich przyjmował na audiencję. Stąd w bliskich byli stosunkach
z najwybitniejszymi przedstawicielami świata katolickiego i przez to
miałem sposobność poznać niejedną z tych osobistości bywających
w Rotherwas. […] Czyż to nie wielka łaska dla mnie móc w takim
środowisku kształtować swój charakter?
Wiem, że mi to nieraz zarzucano w Kongregacji i poza Kongregacją,
nawet rodzeństwo mi mówiło, że jestem arystokratą. Ale ja to śmiem
uważać za szczególne dobrodziejstwo Boże i znalazłem potwierdzenie
w tym u pewnego świątobliwego redemptorysty, który mi powiedział:
„Uwierz mi, po łasce Bożej największym darem Bożym jest dobre
wychowanie”. Ileż złego uniknąłem w całym swym życiu dzięki temu
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dobremu wychowaniu, jakie otrzymałem w domu rodziców, którzy byli
très distinguès1, w domu Bodenhamów, wreszcie w Zgromadzeniu pod o.
Coffinem. Toteż o. generał Raus, będąc w 1894 roku na wizytacji w Mościskach, zostawił mi jako rektorowi rozkaz na piśmie, żebym moim
podwładnym ten dobry ton i to dobre wychowanie przyswajał. […]
Po tych rozkosznie i uczciwie spędzonych wakacjach w Rotherwas w roku 1862 powróciłem razem z Rogerem do Ushaw. Miałem
rozpocząć siódmą klasę, a na początku ci, co chcieli zostać kapłanami,
otrzymywali tonsurę. Mimo to dalej noszono świeckie ubrania, tylko
w niedzielę na sumę i nieszpory ubierano się w rewerendy2. Toć w Anglii nawet księża na ulicy nie pokazują się w sukni kapłańskiej. Jedynie
obojczyk, czyli rzymska koloratka, jest znakiem osoby duchownej.
Przyjęcia tonsury bardzo pragnąłem, rodzice się temu nie sprzeciwiali,
tylko spowiednik mój długo się wahał, bo byłem jeszcze wielkim dudkiem3
i liczyłem dopiero lat piętnaście. Kapłaństwo było moim ideałem od
najmłodszych lat i o tym wciąż marzyłem. Raz podczas wakacji polubiłem bardzo jedną z moich kuzynek, o kochaniu i romansowaniu nie
miałem jeszcze wtedy pojęcia. Ale pamiętam, że się gniewałem za to
sam na siebie, bo wiedziałem, że ja przecież muszę być księdzem.
Po rekolekcjach, wśród których czytałem dziełko ks. Oliera: De
statu clericali4, dnia 19 września z kilku kolegami otrzymałem tonsurę
przez ręce biskupa Hogartha. Co to był za biskup! Misjonarz z czasów
prześladowań w Anglii. Kiedy Pius IX ustanowił hierarchię z arcybiskupem Wisemanem na czele, otrzymał [on] diecezję nad granicą Szkocji.
Katedry biskupiej nie miał, tylko mieszkał na parafii w Darlington.
Święcenia i ważniejsze czynności biskupie odprawiał w naszej kaplicy
w Ushaw. Małego był wzrostu i nawet w infule biskupiej bardzo niepokaźnie wyglądał. Widziałem, jak przybywał do kolegium, bez kapelana,
bez służącego, sam niósł swoją walizkę, a ponieważ była mała, z tej
torby sterczała infuła.
Każdy kandydat musiał przed święceniami stawić się przed nim
do egzaminu. Kiedy mu podałem moje dimissoria5 podpisane przez
1
2
3
4
5

Franc. bardzo dystyngowani
Sutanny
Niedoświadczonym, głupim
Łac. „O stanie duchownym”
Łac. pozwolenie na przyjęcie święceń
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ks. arcybiskupa Felińskiego, uśmiechnął się i nieco złośliwie zapytał:
„Czy po tonsurze będziesz już mógł objąć jakie beneficjum?” Tak
drżałem ze strachu, że tylko wybąknąłem: „Tak”. Na to biskup odparł:
„Tak, jeżeli je dostaniesz...”. I na tym skończył się egzamin. I miał rację
ks. biskup, bo beneficjum gnieźnieńskie, jakie mi się patrzyło, ominęło,
gdyż kiedy zawakowało, już byłem zakonnikiem.
Rok ten, ostatni w Ushaw, skończył się dla mnie niefortunnie. Razem
z kilku innymi kolegami stanąłem do matury, którą wychowankowie
z kolegium zdawali przed komisją złożoną z profesorów uniwersytetu
londyńskiego. I spotkało mnie to nieszczęście, że gdy koledzy moi
świetnie zdawali, ja z kretesem przepadłem. Wielkie to było dla mnie
upokorzenie, ale bodaj czy Pan Bóg nie użył tego środka, aby mnie do
zakonu zapędzić...
Ja dotąd o zakonie nie myślałem. Moim ideałem było pracować
jako proboszcz na parafii. Utwierdziła mnie w tym postanowieniu
lektura życiorysu ks. Vianneya z Ars, który kilka lat temu umarł.
Tego ducha kapłańskiego podtrzymywała we mnie także święta
przyjaźń, jaką zawarłem z kilku kolegami z tej samej klasy. Było ich
czterech, wszyscy ożywieni tą samą aspiracją dążenia do świętości
kapłańskiej. Słowem i przykładem pomagaliśmy sobie do dobrego,
nieraz na spacerze odmawialiśmy wspólnie Officium parvum B.M.V.6
Ze strony rodziny wspominano mi nieraz o mitrze biskupiej, a Henryk
podsuwał myśl, że powinienem być nie prostym księdzem, tylko dygnitarzem, ale ja się z tego wyśmiałem i odpowiedziałem: „Proboszcz
z Ars to mój ideał”.
W ósmej klasie dostała mi się do rąk książka bł. Grignona de Montfort O prawdziwym nabożeństwie do NMP i według jego wskazówek
oddałem się w niewolę Matce Najświętszej. Skorzystałem także z pobytu o. prowincjała dominikanów w Ushaw i poprosiłem o przyjęcie
do bractwa różańcowego.
W takim nastroju kończyłem moje nauki w kolegium. Z ciężkim
sercem opuszczałem Ushaw, przeczuwając, że już nigdy do kochanej
Alma Mater nie wrócę.
o. Bernard Łubieński, Wspomnienia, Kraków 2009, s. 39-52
6

Łac. Małe oficium o Błogosławionej Maryi Dziewicy
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Relacja z podróży do Warszawy przedłożona
Przewielebnemu o. Prowincjałowi i jego konsulcie
w lutym 1917 r.
Wielebny o. Górski i ja zajechaliśmy
szczęśliwie do Warszawy dnia 2 lutego i po
odprawieniu Mszy św. - ja przed bł. Władysławem z Gielniowa, on przed MB Nieustającej Pomocy u św. Anny - po południu
o. Górski zaszedł do swego kolegi i przyjaciela ks. prałata Sokołowskiego, który jako
kanclerz jest spriritus movens w archidiecezji. Nie zastał go, ale nazajutrz w poufnej
rozmowie dowiedział się, że już dla nas nie
ma miejsca w Warszawie nawet na Powiślu
jeno na Woli.
Dnia 3 lutego w sobotę stawiliśmy się
przed najprzewielebniejszym ks. arcybiskupem, który ze zmarszczonym czołem mnie przyjął, pomimo że mu
przedstawiłem jasno, że jedynie z powodu [tego], że Warszawę Prusacy
zatarasowali dla nas, Przewielebny o. Prowincjał dotąd nie przysłał
ojców na objęcie łaskawie mu ofiarowanej placówki na Kamionku.
Jego Ekscelencja długo się rozwodził nad tym, co to za idealne dla
nas miejsce, co to za przyszłość by tam dla nas była itd. Ale dodał, że
nie mogąc się nas doczekać, a jednocześnie usłyszawszy, że my już nie
chcemy się na Kamionku osiedlić, wniósł prośbę do rządu o pomoc
do założenia tamże osobnej parafii.
Na moje zapewnienie, że nikt z nas nigdy tego zdania nie wypowiedział, i że owszem wszyscyśmy się cieszyli nadzieją, że z łaski Jego
Ekscelencji staniemy na Pradze, ks. arcybiskup zadzwonił na swego
sekretarza ks. prałata Kempińskiego, by się dowiedział, czy już ten akt
do rządu wysłano. Prałat natychmiast z konsystorza powrócił z wiadomością, że dwa dni temu ten dokument wysłano.
A zatem za późno przybyliśmy! Kamionek dla nas przepadł!
Wtem o. Górski od ks. kanclerza przybył. Rozmowa dalej się toczyła. Jego Ekscelencji powoli oblicze się ku nam rozpromieniło, tak że
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powiedział, iż ze szczerego serca jest nam oddany i że koniecznie chce
wpierw nas do rządu podać na nasze osiedlenie się. I to jak najprędzej,
bo ojcowie jezuici poza jego plecami dostali jakimiś drogami pozwolenie na pobyt stały w Warszawie. Na co bardzo przed nami się żalił.
Wreszcie powiedział, żebyśmy mu dali dwadzieścia cztery godziny
na rozpatrzenie się, co by nam mógł ofiarować. Radził też, abyśmy
się poradzili ks. prałata Galla rektora seminarium (głównego jego
doradcy) i ks. prałata Siemca.
Ks. Galla nie zastaliśmy w domu; wyjechał na parę dni z Warszawy.
Do ks. Siemca pod wieczór sam zajechałem. Znalazłem go też bardzo
z nas nieukontentowanego, żeśmy zaniechali przybyć do Warszawy.
Powiedział, że się czuł skompromitowanym wobec arcybiskupa, bo
prosił dla ojców o 100 rubli na podróż. Przepraszałem go, tłumaczyłem
mu itd. … aż nareszcie zaczął radzić, co tu robić, wobec tego, że już
Kamionek nam przepadł. Na Powiślu ma teraz 600 dzieci przychodnich na obiad dziennie. Więc tam nas ulokować nie może. A zatem
taką radę i ofiarę nam podał:
Powiedział, że przede wszystkim ojcowie muszą na miejscu być,
żeby się rozpatrzyć i być na zawołanie ks. arcybiskupa, jak się co otworzy. A zatem proponuje tak: poprosi ks. arcybiskupa, by mu zabrał
drugiego wikarego, który mieszka na froncie ul. Senatorskiej (gdzie
ojcowie nasi raz po raz mieszkali) i da ojcom 4 pokoje i kuchnię. Tu
są osobne schody, więc klauzurę zaprowadzą i oratorium sobie urządzą. On od nich żądać będzie jedną Mszę św. w kościele, kazania per
turnum i spowiadania w kościele.
Na to odpowiedziałem, że zgoda, o ile się nasz Przewielebny
o. Prowincjał zgodzi.
Na drugi dzień, w niedzielę 4 lutego, ks. Siemiec przybył z wizytą
do nas do Rogera (Krakowskie Przedmieście 79). Ja się z nim nie
widziałem, ale z o. Górskim rozmawiał in dulci iubilo1, że tak, [a] nie
inaczej się ułoży.
Dopiero w poniedziałek 5 lutego zajechał do nas najprzewielebniejszy ks. arcybiskup z ks. Kempińskim. O. Górskiego ani Rogera nie było,
ale zdarzyło się, że był u mnie ks. Volkmer, proboszcz z Pragi, i jego
ks. arcybiskup zatrzymał, by był świadkiem tego, co mi powiedział.
1

Łac.: w słodkiej radości
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Zaczął od tego - że środek miasta ma już godnie obsłużony; że
teraz jego troska głównie rozciąga się na zaniedbane przedmieścia
(tym bardziej, że Prusacy już przyłączyli przedmieścia obszerniej niż
Moskale i Warschau grosstadt utworzyli). Pragę już na kilka parafii
podzielił, Mokotów także; teraz mu idzie o Wolę. Więc nam ofiaruje
kościołek św. Stanisława i św. Wawrzyńca, czyli stary kościołek na Woli
z całą przyległą posiadłością. Że ponieważ tam przy nowym kościele
plebanii jeszcze nie ma, zrazu proboszcz pozostanie na plebanii,
a ojcowie ulokują się na wikarówce, wikary zaś w najętych pokojach
mieszkać będzie blisko nowego kościoła, aż do wybudowania tamże
nowej plebanii. A tu ojcowie będą mieli dużo placu na rozbudowanie
się i na powiększenie kościoła, jeżeli zechcą.
Na to zaraz podziękowałem Jego Ekscelencji, bo na Woli [w] roku
1905 rozpoczęli redemptoryści swoją pracę i ówczesny proboszcz,
mój brat, ks. Zygmunt, już wtedy nam ten kościół proponował. Ale
zarazem zastrzegłem się, iż na akceptowanie jego łaskawej ofiary
upoważnienia nie mam; więc niech Jego Ekscelencja raczy czekać aż
rzecz Przewielebnemu o. Prowincjałowi przedłożę, który nie wątpię,
z wdzięcznością przyjmie łaskawą ofertę.
Zakończyła się ta długa konferencja zaproszeniem nas na obiad
nazajutrz i poleceniem, abyśmy się stawili przedtem w konsystorzu, by
nam ks. kanclerz pokazał modus procedendi do otrzymania zezwolenia
rządowego na osiedlenie się.
Dnia więc 6 lutego we wtorek o. Górski udał się do kanclerza. Ten
mu pokazał wszystkie papiery tyczące się podania, jakie zrobili ojcowie
lazaryści na przyjęcie do Warszawy. O. Górski zrobił sobie notatki,
które przedłożyć miał Przewielebnemu o. Prowincjałowi.
Przed obiadem w salonie Jego Ekscelencja bardzo nam na serce
kładł, żeby co najprędzej mu decyzję o. Prowincjała nadesłać, bo
chce wpierw redemptorystów do rządu przedstawić, a potem ojców
lazarystów i inne zakony.
Po obiedzie ks. arcybiskup zaprzęgnąć kazał konie i mnie zawiózł
do ks. proboszcza Puchalskiego, proboszcza Woli, dziekana Warszawy
i kolegi Jego Ekscelencji. Zastaliśmy go w łóżku. Cierpi więc wiele. Jak
ks. arcybiskup o nas zaczął z nim mówić, on sobie wymówił, że zbyt
cierpi, że jak wyzdrowieje, rozmówi się o wszystkim. Tak więc nie udało się ks. arcybiskupowi ubić z nim sprawy od razu, jak to zamierzał.
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Jakeśmy siedli z powrotem do powozu, Jego Ekscelencja tak do
mnie powiedział: Nie udało nam się, ale to nic - zajmiecie wpierw
mieszkanie wikarego u ks. Siemca, a potem powoli wszystko do skutku
dojdzie na Woli.
Obecność ks. Volkmera w chwili, kiedy ks. arcybiskup 5 lutego
wyraził nam swe życzenie, byśmy osiedlili się na Woli, sprawiło, że
zaraz cała Warszawa o tej decyzji dowiedziała się, to też niebawem
z radością ten i ów kapłan nam wyrażał swe zadowolenie. Bo kler bał
się, abyśmy się gdzieś w środku miasta na Piwnej lub gdzie indziej,
nie osiedlili.
Później ks. arcybiskup jeszcze mi mówił, że jeżeliby o. Prowincjał
nie zechciał osiedlić nas na Woli, to zaraz ojcom salezjanom ten kościół zaofiaruje.
Z tego więc wynika, że jeżelibyśmy na Woli nie osiedlili się, to
by już Warszawa nam przepadła, bo w mieście nic nam nie uda się,
zresztą ks. arcybiskup do nas zraziłby się.
Pytałem się radcy konsystorza ks. Jełowickiego, czy by parafia Wolska nie żądała od redemptorystów zapłaty za posiadłość około starego
kościoła? On mi na to odpowiedział, że po wybudowaniu nowego
kościoła na Woli, do ks. arcybiskupa stary z przyległościami należy.
Jeszcze po powrocie z Włocławka 12 lutego u ks. arcybiskupa się
stawiłem. Wprowadzono mnie do izby, gdzie siedział ze swymi księżmi radcami w konsystorzu. Jego Ekscelencja przed nimi powiedział
kilka słów, widocznie ku zadowoleniu wszystkich obecnych, że dobił
z redemptorystami sprawy, oraz nalegał, żeby co najprędzej podano
mu ojców, których nazwiska, narodowość i ostatnie pole pracy poda
do rządu.
Wreszcie od hr. Franciszka Kwileckiego dowiedziałem się, że by
dostać paszporty do Warszawy, ojcowie mają wnieść prośbę do swego starosty w Galicji, żeby do Warszawy naszą prośbę [przesłano],
adresując tak: beim Verwaltungschef, beim General Gouvernement,
Warschau, z odwołaniem się na niego - Franz Graf Kwilecki jako
o wszystkim powiadomiony - bo on w tym biurze urzęduje i on nam
rzecz ułatwi.
W tym podaniu radzą nam tu podać więcej nazwisk niż tych trzech
ojców i braci, jakich Przewielebny o. Prowincjał już przeznaczył do
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pierwszego osiedlenia się w Warszawie. Bo w protokole u ks. kanclerza
zaznaczyliśmy, że komplet kolegium naszego jest: 12 ojców i 7 braci. Na
to podanie długo bez odpowiedzi pozostaniemy. Tymczasem jednak
pozostawać ojcowie będą mogli w Warszawie u ks. Siemca.
A zatem o te paszporty dla tych pierwszych trzech ojców koniecznie trzeba zaraz zrobić staranie. Bo z kilka tygodni upłynie, zanim się
je dostanie. Ks. Volkmer prosił o naszych ojców do pracy, jeżeli można
ze dwa tygodnie przed Wielkanocą, albo od niedzieli przewodniej u św.
Floriana na Pradze. Tam zaś tę pracę najlepiej by było urządzić tak, że
po kilka dni lub tydzień prowadziliby ojcowie w różnych kościołach:
na Bródnie, na Kamionku, itd. i nareszcie u św. Floriana.
Przez tych kilka tygodni u ks. Siemca wikary by dostał przeniesienie i mieszkanie dla ojców by się urządziło. A po pracy na Pradze ks.
Siemiec zażąda od tych ojców rekolekcje na Senatorskiej i na Powiślu.
A zatem, gdyby można tych trzech ojców zaraz wysłać do Warszawy,
to by tym korzystniej było dla dusz.
Bieda jest w Warszawie obecnie, a mimo to codziennie prawie
otrzymywaliśmy u św. Anny po 2 ruble na Msze św., bo tam im nadmiar intencji przynoszono.
Na moje powiedzenie, że pieniędzy przez banki ani pocztą z Krakowa przesłać do Warszawy nie można, odpowiedziano mi, że tyle
wciąż jest okazji na taką przesyłkę przez jadących z Galicji do Warszawy. Listowna zaś korespondencja między Galicją a Warszawą jest
zupełnie dziś możliwa, choć pozostaje pod cenzurą.
Do gotowego w Warszawie redemptoryści przyjść już nie mogą
jak [w] roku 1906, ale im więcej będzie trudu i biedy, tym pewniej
i trwalej redemptoryści się w Warszawie zakorzenią.
Reasumując więc całą tę relację w sposób następujący: Teraz albo
nigdy! Do niczego nie zobowiązałem Zgromadzenia w całej tej sprawie,
ale jeżeli oferty ks. arcybiskupa na Woli nie przyjmiemy, bodaj czy za
jego rządów do Warszawy się dostaniemy. A zatem do jednego się zobowiązałem, że mu kartką doniosę quam primum: 1. czy Przewielebny
o. Prowincjał akceptuje Wolę; 2. czy wyśle zaraz ojców do ks. Siemca.
o. Bernard Łubieński CSsR, Warszawa, 15 luty 1917 r.
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Wspomnienia i świadectwa o Czcigodnym Słudze
Bożym o. Bernardzie Łubieńskim
Niewątpliwie jednym z najwybitniejszych działaczy na polu pracy
misjonarskiej w Polsce w drugiej połowie wieku XIX i na początku XX
jest o. Bernard Łubieński z zakonu redemptorystów. Światło dzienne
ujrzał 9 grudnia 1846 r. w Guzowie, w domu swego dziadka, hrabiego
Henryka Łubieńskiego, prezesa Banku Polskiego. Rodzicami jego byli
Tomasz i Adelajda z Łempickich. Początkowe nauki pobierał w domu,
a od 1858 r. w najwyższym kolegium katolickim w Anglii w Ushaw
w hrabstwie Durham, gdzie kształciło się wielu wybitnych katolików
angielskich, jak kard. Wiseman, pierwszy arcybiskup Westminsteru,
kard. Merry del Val i inni. Wyjazd Bernarda na studia do Anglii został
spowodowany następującymi okolicznościami. Kiedy jego dziadkowi
Henrykowi rząd rosyjski skonfiskował olbrzymi majątek, rodzice Bernarda znaleźli się z liczną dziatwą w ciężkim położeniu materialnym.
Tomaszostwo Łubieńscy mieli jedenaścioro dzieci - siedmiu synów
i cztery córki. Z pomocą przyszedł im bogaty Anglik, Ludwik Bodenham, ożeniony z Morawską, cioteczną siostrą Tomasza Łubieńskiego,
biorąc na swój koszt do szkół w Anglii trzech najstarszych jego synów:
Henryka, Bernarda i Rogera. Henryk i Roger po ukończeniu studiów
wrócili do kraju, a Bernard pozostał w Anglii. Bernard nie należał do
najlepszych uczniów, ale za to odznaczał się wielką pilnością w naukach, a obok tego posiadał niepospolite
zdolności malarskie. Jednocześnie celował
w pobożności i w gorącym umiłowaniu
sprawy kościelnej. Czując od najmłodszych lat powołanie do stanu duchownego,
wprost z ławy szkolnej wstąpił do redemptorystów w Clapham koło Liverpoolu
w Anglii. Do zakonu redemptorystów
skierował go prowincjał jezuitów, człowiek
wysoce świątobliwy, twierdząc, że właśnie
do nich, a nie gdzie indziej się nadaje.
Była to rada jakby natchniona, bo o. Łubieńskiemu przypadł zaszczyt odnowienia
u nas niezmiernie pożytecznego zakonu
Klasztor w Clapham
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św. Alfonsa Liguorego, wprowadzonego do Polski przez św. Klemensa Hofbauera (Dworzaka), a wypędzonego pod wpływem masonerii
przez rząd Księstwa Warszawskiego, potem zaś przez rząd austriacki
z Galicji, gdzie usiłowali wznowić działalność.
Wyższe wykształcenie filozoficzne i teologiczne pobierał Bernard
w domu zakonnym w Wittem w Holandii, a święcenia kapłańskie
przyjął w pobliskim Akwizgranie w grudniu 1870 r. Przełożeni, spostrzegłszy w młodym zakonniku pierwszorzędny talent kaznodziejski
i niezmordowany zapał misyjny, wysłali go na misje do Anglii, Szkocji
i Irlandii. Niezależnie od tego pełnił Łubieński obowiązki sekretarza
prowincjalnego przy o. Coffinie, dopóki ten w 1882 r. nie został biskupem Southwark (południowa część Londynu).
Pomimo długiego pobytu w Anglii Bernard Łubieński tęsknił za
ukochanym krajem ojczystym, w którym widział olbrzymie pole dla
pracy misyjnej. O ściągnięciu Bernarda do Polski myślał również jego
brat Roger, który mieszkał w Babicy koło Rzeszowa. Pewnego razu,
będąc na polowaniu w okolicach Mościsk, w przejeździe przez to
miasteczko zobaczył tam klasztor podominikański, za czasów Józefa
II zsekularyzowany i znajdujący się w posiadaniu rządu austriackiego,
a stojący pustką. Po polowaniu spotkał się z miejscowym proboszczem
i starostą, a gdy się od nich dowiedział o losach tej pół-ruiny, powiedział
sobie: „Osadzę tu Bernarda”. Istotnie wnet potem uzyskał na to zgodę
rządu i kurii biskupiej w Przemyślu, kanclerzem której był wtedy wielce
wpływowy ks. Puzyna, [późniejszy] kardynał i biskup krakowski.
Wkrótce potem do odrestaurowanego klasztoru przybyli w roku
1883 jedyni bodaj Słowianie redemptoryści: o. Bernard, o. Janeczek
- Czech, i jeden braciszek, również Czech. Łubieński, zanim osiadł
w Mościskach, przebywał przez kilka miesięcy u kardynała Dunajewskiego jako drugi jego kapelan, aby przypomnieć sobie polską mowę.
Tam też w kaplicy kardynała głosił pierwsze polskie kazania, obcy
akcent pozostał mu jednak do końca życia.
Wkrótce po przybyciu do Mościsk zaczął o. Bernard urządzać
misje w różnych stronach Galicji, przy czym sam niezmordowanie
głosił kazania, porywając lud czarem swej prostej, ale jędrnej wymowy,
wspartej na gorącej miłości Boga i głębokiej znajomości duszy ludzkiej.
Śmiało można powiedzieć, że jako kaznodzieja ludowy i kierownik
rekolekcji parafialnych o. Bernard Łubieński nie miał sobie równych
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wśród współczesnych kapłanów. Jego kazania i konferencje tak głęboko
przenikały do serc słuchaczy, że ich treść pozostawała im w pamięci
nieraz przez całe życie.
Podczas długoletniego pobytu w starym, wilgotnym mościskim
klasztorze nabawił się o. Bernard dotkliwego cierpienia nóg. Przez jakiś
czas miał nogi zupełnie sparaliżowane, tak że nawet lekarze nie byli
w stanie mu pomóc. Dopiero pobyt u ks. Kneippa w Worishfen przywrócił mu na tyle władzę w nogach, że mógł poruszać nimi i chodzić
o lasce. Pomimo tej dolegliwości rozwijał niemal nadludzką gorliwość
w pracy. Czas jakiś dawał misje w Poznańskiem, a jakkolwiek trzymał
się zdała od wszelkich spraw politycznych, zdobył sobie w krótkim
czasie wpływ tak olbrzymi, że Bismarck uznał go za niebezpiecznego
i zakazał mu pobytu w Królestwie Pruskim.
Nie wstrzymało go to od dalszej pracy na innym terenie ziem
polskich, a mianowicie w tzw. Królestwie Polskim. Pobyt na ziemiach
byłego zaboru rosyjskiego umożliwił mu ukaz tolerancyjny, ogłoszony
przez cara w roku 1905. Zaświtała wtedy jutrzenka pewnej swobody
dla Kościoła katolickiego w państwie rosyjskim, a więc i na ziemiach
Królestwa Polskiego. W roku 1907 otrzymał o. Bernard wraz z kilkoma
zakonnikami pozwolenie na trzyletni pobyt w Warszawie i za zgodą
ks. arcybiskupa Popiela osiadł przy budującym się kościele Zbawiciela.
Trzy lata błogosławionej pracy ojców redemptorystów z o. Łubieńskim
na czele zapisały się złotymi głoskami w dziejach Kościoła katolickiego
na tamtych ziemiach. Całe Królestwo Polskie, Wilno, Łódź, a nawet
w Rosji: Petersburg, Syberia i Kaukaz piły nektar słowa Bożego z jego
ust. Chcąc do ostatnich granic wykorzystać krótkie chwile, jakie Bóg
w wyrokach swoich zakreślił dla jego pracy apostolskiej na ziemiach
byłego zaboru rosyjskiego, nie zaznał nigdy spoczynku i spieszył
wszędzie, by nieść pomoc skołatanym duszom. Gdy wzmagający się
socjalizm z jednej strony, a przewrotny mariawityzm z drugiej usiłowały zachwiać prawowierność ludu polskiego w stosunku do Kościoła
katolickiego, o. Łubieński ze swoim szczupłym hufcem stanął mężnie do
walki, ratując w znacznej mierze lud polski od obłąkania i zaprzaństwa.
Najsławniejsza była misja w Łodzi, którą dali redemptoryści pod jego
przewodnictwem we wszystkich kościołach - jednocześnie. Ponieważ
rząd rosyjski odmówił redemptorystom pozwolenia na dalszy pobyt
w granicach państwa, udał się o. Bernard do Petersburga i uzyskawszy
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audiencję u wszechwładnego wtedy Stołypina, prosił go, aby pozwolił
redemptorystom zostać na stałe w Warszawie. Stołypin przyjął go bardzo grzecznie, oświadczył jednak, że ze względów ogólnopaństwowych
zgodzić się na to nie może, ale że sam o. Bernard ma zawsze prawo
pobytu w państwie rosyjskim. Na zakończenie audiencji Stołypin powiedział o. Bernardowi, że jest człowiekiem wierzącym, a ponieważ
ma bardzo odpowiedzialne stanowisko życiowe, prosił go o błogosławieństwo i pochylił się nisko na sposób prawosławny. O. Bernard
pobłogosławił go, a on pocałował o. Bernarda w rękę. Po usunięciu
redemptorystów z Warszawy o. Bernard, korzystając z owego pozwolenia, pozostał jeszcze przez pewien czas w Warszawie. Ostatecznie
jednak generał zakonu polecił mu wrócić do Krakowa.
O. Bernard doczekał się jeszcze szczęśliwej chwili, gdy po zmartwychwstaniu Polski znowu mógł, już bez ograniczeń politycznych,
prowadzić pracę misyjną w całej Polsce. Prawie ostatnią większą jego
pracą przed śmiercią były rekolekcje dane w Gnieźnie wszystkim
biskupom polskim. Sam ojciec św. wskazał kardynałowi Hlondowi o.
Bernarda jako najodpowiedniejszego do tej misji, on jednak czuł się
niegodnym pouczać książąt Kościoła, i dlatego w pierwszym dniu rekolekcji bardzo się przed nimi upokarzał, co jednak nie przeszkodziło
mu stanąć na wysokości zadania. Nie będzie wcale przesadą, jeżeli się
powie, że o. Bernard Łubieński pracowitym swym życiem i czynną
pięćdziesięcioletnią działalnością misjonarską w Polsce zasłużył sobie
na zaszczytne miejsce w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce.
Uczonością o. Bernard nie imponował. Wykształcenie teologiczne
miał wprawdzie gruntowne, ale nie nadzwyczajne. Odznaczał się jedynie
uzdolnieniem kaznodziejskim. Miał od Boga wielki dar słowa, a przy tym
głos potężny i dźwięczny, wielką, żywą i twórczą fantazję, gorące serce,
które umiał przelać słowem na słuchaczy, a do tego temperament pełen
ognia, temperament, który wprost kipiał. Początkowo był nieco surowy - był to wpływ ascezy św. Alfonsa; wszakże pod koniec życia bardzo
złagodniał i nabrał tej jakby nadprzyrodzonej pobłażliwości względem
nędz i słabości ludzkich. Największe wrażenie robił swoim duchem,
którym górował nad wszystkimi, toteż warto mu się bliżej przypatrzeć.
Marchewka A., Wilk K., Wilczyński E., Gwiazdy katolickiej Polski. Żywoty
wielkich Sług Bożych, cz. I, pod red. Wilka K., t. II,
Mikołów 1938, s. 432-435
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Sługo Boży o. Bernardzie, dziękuję Ci za wszystkie uproszone łaski. Proszę o szczęśliwy powrót do
kraju mojej córki, jej męża i mojego ukochanego
wnuka. Proszę także o potrzebne łaski dla mojej
kochanej mamy – o zdrowie i Boże błogosławieństwo”.

Ewa
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za opiekę nad moją
rodziną. Proszę, uproś potrzebne łaski dla mojego
syna, aby zrozumiał, co dla niego powinno być
najważniejsze w życiu. Polecam go Tobie”.

Twoja czcicielka
„Drogi o. Bernardzie, dziękuję za opiekę nad moją rodziną. Proszę
o nawrócenie mojego męża, by nie nadużywał alkoholu i zaczął chodzić
do kościoła”.

Halina
„Ojcze Bernardzie, dziękuję Ci za Twoją opiekę nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi. Czuwaj, proszę, nad nami i nad kolejnym
dzieckiem, które ma się narodzić”.

Agnieszka
„O. Bernardzie Łubieński, za Twoim wstawiennictwem pragnę prosić o dary
Ducha św. – mądrości, trzeźwości i męstwa dla mojego brata Dariusza.
Proszę też o pomoc w odkrywaniu zawodowego i życiowego powołania”.

Joanna
„Dziękuję, o. Bernardzie, za to, że po czterech latach rozłąki mąż
wrócił do mnie. Jednocześnie proszę, aby pogodził się z synem i resztą
rodziny”.

Halina
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za dotychczasową opiekę nad moją córką
Agnieszką i jej rodziną. Proszę też o opiekę nad rodziną syna Piotra
i córki Moniki. Szczególnie proszę o dar zdrowia dla córki Piotra
Kornelii”.

Elżbieta
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MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZA PRZYCZYNĄ SŁUGI BOŻEGO
O. BERNARDA ŁUBIEŃSKIEGO
ORAZ O JEGO BEATYFIKACJĘ
Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim
zapałem i mocą ducha w niesieniu krzyża, spraw prosimy, aby ten,
który dla prowadzenia ludzi do Królestwa Prawdy i Miłości oddał
całe swoje życie, doznawał czci świętych wśród wiernych Twojego
Kościoła i był naszym orędownikiem u Ciebie. Udziel nam za jego
przyczyną łaski..., której obecnie szczególnie potrzebujemy. Prosimy
Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Podziękowania za łaski otrzymane za wstawiennictwem Sługi
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego prosimy przesyłać na adres:
Wicepostulator Beatyfikacji
Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego
ul. Wysoka 1
33 – 170 Tuchów
O potrzebne informacje i obrazki można zwracać się do
wicepostulatora sprawy beatyfikacji pisząc na powyższy adres
lub e-mail: o.bernard@cssr.pl.

Pismo „Apostoł Polski” redaguje wicepostulator sprawy beatyfikacji Sługi
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, o. Sławomir Pawłowicz. Pismo możecie Państwo otrzymywać drogą pocztową pisząc na adres: ul. Wysoka 1,
33-170 Tuchów, tel. 14/632 72 00, e-mail: o.bernard@cssr.pl. Uprzejmie
proszę o nadsyłanie materiałów i sugestii pomocnych w redagowaniu
Pisma.
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