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Drodzy Czytelnicy!

Kończący się rok kalendarzowy był dla nas Polaków szczególny 
w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą 
Ojczyznę. Uświadomiliśmy to sobie po raz kolejny, że zawdzię-
czamy ją przede wszystkim naszym przodkom, którzy przepojeni 
głębokim patriotyzmem i ofiarnością, mimo niewoli, przekazywali 
kolejnym pokoleniom miłość do Ojczyzny oraz przywiązanie do 
wiary, języka i kultury narodowej. Dlatego też jesteśmy im winni 
szacunek i cześć.

Wśród tych osób są nie tylko politycy, żołnierze, nauczycie-
le, ale także wielu kapłanów, którzy modlitwą i posługą słowa 
podtrzymywali w naszym narodzie miłość do Ojczyzny. Jednym 
z nich był na pewno Czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński. 
Stąd tym większa nasza radość, że w kończącym się roku dobiegł 
końca bardzo ważny etap w procesie Jego beatyfikacji – ogłoszenie 
heroiczności cnót. 

Świadectwem miłości o. Łubieńskiego do Ojczyzny 
i zatroskania o Jej los może być kolejny fragment książki 
Gwiazdy katolickiej Polski. Żywoty wielkich Sług Bożych oraz frag-
ment Jego Wspomnień mówiący o wstąpieniu do Zgromadzenia  
Redemptorystów.

Dla lepszego poznania duchowości o. Bernarda, zamieszczamy 
także wybór myśli z Jego pism. Nie mgło też i w tym numerze 
Apostoła Polski zabraknąć próśb i podziękowań za kolejne łaski 
otrzymane od Boga przez ludzi za Jego wstawiennictwem. To 
przecież przede wszystkim wytrwałą modlitwą możemy uprosić 
konieczny jeszcze cud, abyśmy mogli cieszyć się wyniesieniem 
Czcigodnego Sługi o. Bernarda Łubieńskiego do chwały ołtarzy.

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Bóg nie oczekuje od nas 
wielkich dzieł. Wielkie dzieła czyni sam. Potrzebuje tylko mojego 
i Twojego serca, po to, by się na nowo w nim narodzić. Otwórzmy 
Mu więc nasze serca i pozwólmy wejść w nasze codzienne życie. 

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam i Waszym 
rodzinom w Nowym 2019 Roku.

Redakcja
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Na obczyźnie cz. II

Ale już mi trzeba zapomnieć o Ushaw, bo niebawem Bóg miał mi 
dać inną Alma Mater. W miesiąc bowiem po wyjeździe z kolegium 
byłem już w nowicjacie redemptorystów. Niech mi będzie wolno opo-
wiedzieć, jak się to stało. Bo uważam to prawie za cudowne działanie 
łaski Bożej, przez którą Bóg jakby za włosy mnie wziął, ze świata wyrwał 
i do Zgromadzenia zapakował, żebym na świecie nie zginął. Dotąd 
bowiem do głowy mi nie przyszło, żeby wstąpić do zakonu. Chciałem 
być księdzem świeckim, dobrym księdzem. Złego księdza dotąd nigdy 
nie znałem. Ale miałem obawę straszną, czy ja sprostam być dobrym 
księdzem na świecie.

By mnie zrobić zakonnikiem, użył Bóg mego wujostwa w Rother-
was. Bodenhamowie mieli bowiem dużo ducha zakonnego i byli bardzo 
oddani jezuitom. Gdzie kogo mogli, do zakonu namawiali. I mnie 
razu pewnego ciotka Irena zaczęła namawiać przy okazji czytania 
duchowego. Czytałem z nią żywot św. Jacka i opis jego misji w Polsce 
i Rusi. Wtedy mnie wprost zapytała, czybym nie chciał wstąpić do 
zakonu. Na to ja prawie wpadłem w złość i odpowiedziałem, że ja chcę 
być księdzem, ale nie na to, żeby być pasibrzuchem w klasztorze, lecz 
żeby pracować dla Pana Boga. Wtedy ona spojrzała na mnie litościwie 
i powiedziała: „Mój Bernasiu, zakonnik w jednym roku więcej zrobi niż 
ksiądz świecki w dziesięciu latach”. Nie wiedziała zapewne, że akurat 
to samo napisał nam św. Alfons w jednym ze swych okólników. Ja ze 
zdziwieniem otworzyłem szeroko oczy na to jej słowo. „Pomyśl o tym”, 
dodała, a ja rzekłem: „Pomyślę”. I rzeczywiście, słowo to zaczęło mnie 
ścigać i myśl zostania zakonnikiem snuła mi się po głowie.

W sąsiedztwie Rotherwas jest miasto powiatowe Hereford. Tam 
bowiem zamożny konwertyta katolicki wybudował wspaniałą katedrę 
gotycką i osadził przy niej benedyktynów. Wujostwo żyli z benedykty-
nami w wielkiej przyjaźni, mieli tam dwóch krewnych. Przeorem był 
Beda Vaughan, mężczyzna wysoki, przepiękny, bardzo uduchowiony, 
ale zimny, na mnie żadnego wpływu nie miał. Więcej mnie pociągał 
brat jego Hieronim, jeszcze wtedy scholastyk, bardzo miły, pełen życia 
i wesołości. Bywałem u nich z wujostwem w niedzielę na nieszporach, 
które ci zakonnicy ślicznie po gregoriańsku w chórze śpiewali. Zaprosili 
mnie zapewne przez wuja namówieni, żebym u nich choć jeden dzień 
spędził, żeby zakosztować życia klasztornego. Chętnie się zgodziłem, 
zajechałem wieczorem, zjadłem z nimi w refektarzu wieczerzę, a w nocy 
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kazałem się zbudzić na brewiarz, pozwolili mi nawet do chóru ubrać się 
w swój habit. Ale taki panicz jak ja, nieprzyzwyczajony do tak rannej 
godziny, o mało nie zemdlałem i musiałem uciec z chóru. To mnie 
zniechęciło do nich i na drugi dzień wróciłem do Rotherwas.

Ale w duszy mojej odbywała się jakaś rewolucja, modliłem się 
niemało przed Panem Jezusem w ukochanej pałacowej kaplicy, tak że 
we wilię św. Bernarda 1864 r., kiedy już późno wieczorem w salonie 
wszyscyśmy sobie dobranoc powiedzieli i rozeszli się, w sercu moim 
tak wezbrało, że zatrzymałem wuja prosząc o chwilę poufnej rozmowy. 
Usiedliśmy wtedy w tym wspaniałym hallu, lampy już były pogaszone, 
na kominku jeszcze tlił się ogień i tak jak dziecko do ojca, tak ja do 
wuja, który mi wtenczas rodziców zastępował, udałem się po poradę. 
Zwierzyłem się wujowi, że czuję w sobie jakby obowiązek wstąpienia 
do zakonu, by zostać świętym kapłanem, boję się bowiem, bym w świe-
cie nie był złym księdzem. Z drugiej strony, boję się, czy wytrwam 
w zakonie. Wuj wysłuchał mnie w milczeniu, potem oświadczył, że 
tak ważnej rzeczy nie można naprędce decydować, ale jedno mi radzi, 
żebym sobie odprawił rekolekcje elekcyjne dla zbadania, czy istotnie 
mam powołanie zakonne, wreszcie dodał jeszcze tę radę, bym już zaczął 
żyć, jakbym był zakonnikiem, bo przez to przysporzę sobie łaski Boże. 
Co to za zdrowa rada, jaką mi wuj dał w tej stanowczej godzinie mojego 
życia. Ileż to razy później dawałem te same rady tym, którzy u mnie się 
radzili co do swego powołania. Jeszcze i tę przemądrą radę podał mi 
wuj, gdy się go pytałem, czy nie byłoby lepiej trochę w świecie pobyć, 
bo dotąd tak mało świata poznałem. Na to wuj trafnie powiedział, że 
powołanie to jak buteleczka albo flakonik z najcenniejszym płynem. 
Wszak się tego nie rzuca o ziemię albo o ścianę, żeby wypróbować, czy 
szkło wytrzyma. Dziwnie mi te wszystkie rady wuja trafiały do prze-
konania. Uściskaliśmy się i poszedłem spać uradowany.

Nazajutrz był dzień moich imienin, św. Bernarda, on zapewne mi 
tę łaskę wyprosił, bo po spowiedzi i Komunii św. tego dnia ogarnęła 
mnie taka pewność, że muszę być zakonnikiem i że nim będę, że już 
nigdy odtąd ani na chwilę do dnia dzisiejszego nie wątpiłem, że jestem 
powołany do zakonu... Ale do którego zakonu? Gdybym był wtedy 
w Warszawie, zapukałbym zapewne do kapucynów, gdybym był w Po-
znańskiem do jezuitów w Śremie. Ale w Anglii? W tym celu miałem 
odprawić rekolekcje elekcyjne, żeby się zastanowić przed Bogiem, czy 
i gdzie mnie Bóg chce mieć zakonnikiem.
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Wuj zostawił mi zupełną wolność wybrania sobie miejsca, gdzie 
odprawić rekolekcje. Wybór mój padł na dominikanów. Mieli bowiem 
dom nowicjatu. Przy tym miałem tam znajomego mi ojca Roberta Suf-
fielda, którego znałem […]. Dwa razy pod nim odprawiałem rekolekcje 
w Ushaw i znał mnie na wylot.

Już napisałem list z prośbą, żeby mi naznaczył dzień, kiedy mógł-
bym pod jego kierownictwem rekolekcje w Woodchester odprawić. 
Od wysyłania listu powstrzymał mnie jednak wuj, tłumacząc, że jak 
słyszał, o. Suffield dużo młodzieńców już złowił do swego nowicjatu, 
a mnie potrzeba mieć kogoś, kto by wcale na mnie nie wpływał, bo 
moja decyzja musi być powzięta zupełnie samodzielnie, dlatego radził 
jechać do ojców jezuitów, do Londynu, gdzie miał kuzyna o. Welda, za 
którego może ręczyć, że nie będzie na mnie wpływał. Przyjąłem radę 
kochanego wuja i jeszcze dziś proszę Boga, żeby go w niebie za tę radę 
wynagrodził.

Byłem wówczas w takim usposobieniu, że o. Suffield bez wątpienia 
byłby mnie około palca swego owinął. […] 

A więc nie do dominikanów, lecz do jezuitów pojechałem na reko-
lekcje. Oczywiście wiedziałem już, co to za ludzie ci jezuici, dość się 
o nich nasłuchałem i to rzeczy najpochlebniejszych. Wszak mój ojciec 
u nich się wychował we Fryburgu. […]

Kiedy tam przybyłem na rekolekcje, magistrem nowicjatu był o. 
Alfred Weld, krewny Bodenhamów, wysoki, suchy, typowy jezuita, 
wielki astronom. Właśnie podczas mego pobytu został prowincjałem. 
Miałem więc pod każdym względem doborowego kierownika.

Do chwili, kiedy zdecydowałem się na te rekolekcje, rwałem się do 
nich i postanowiłem 30 sierpnia tam pojechać. Już w przeddzień wieczór 
wziąłem od wujostwa błogosławieństwo na te rekolekcje, pożegnałem 
się z nimi, poszedłem spać. Uszczęśliwiony zasypiam, a tu raptem bu-
dzę się i widzę wuja ze świecą nad łóżkiem, oznajmia mi, że nazajutrz 
przyjeżdża premier lord Palmerston, żebym się jeden dzień zatrzymał. 
„Chociaż to ostatni łotr”, mówi wuj, „ale jest wielkim człowiekiem, 
trzęsie całą Anglią i niemal całym światem”. Ale ja na to: „Niech licho 
porwie Palmerstona. Ja mam ważniejszą sprawę do załatwienia, więc nie 
zmienię terminu, jutro jadę...”. Późnej żałowałem, że nie skorzystałem 
z okazji zbliżenia się do tego sławnego człowieka, ale wówczas Bóg dał 
mi poznać, że i to marność et in hoc est vanitas1 ... raz powziąwszy chęć do 

1	 Łac.:	i	w	tym	jest	marność
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życia zakonnego, nie mogłem 
się oprzeć tej łasce powołania, 
która jakby jaka praemotio phy-
sica2 pchała naprzód.

Przyjechałem do Ro-
ehampton. O. Weld uwia-
domiony od wuja listow-
nie przyjął mnie, ale zimno. 
Wprowadził mnie do małej 
celi, pokazał kaplicę urządzo-
ną w wielkiej sali z figurką św. 
Stanisława w pozycji leżącej, 

tak jak w Rzymie na Kwirynale. Kazał mi podać wieczerzę w małej 
jadalni, do refektarza mnie nie wprowadził, a po kolacji rozpocząłem 
rekolekcje sam w celi, bo o. Weld dając rekolekcje nowicjuszom przed 
obłóczynami, nie mógł mi wiele czasu poświęcić. Przynosił mi przed 
każdą medytacją duży arkusz papieru, na którym wypisany był temat 
do rozważania. Rozkład dnia był ostry: trzy medytacje dziennie, ale 
po półtorej godziny każda. To jest kwadrans przygotowania, godzina 
samej medytacji i znów kwadrans zbierania owoców, pewnie na zapi-
ski, ale tych nie robiłem. Jak ja te medytacje odprawiałem! Deus scit...3 
Tyle wiem, że się nie oszczędzałem, klęczałem cały czas, tak że aż sobie 
spodnie na kolanach przetarłem. Na Mszy św. i pacierzach byłem z ca-
łym zgromadzeniem. W litanii do Matki Bożej po wezwaniu Regina 
Societatis Jesu4 dodają wezwanie do wszystkich świętych i błogosławio-
nych swego zakonu poszczególnie. Przy końcu pacierza każdy zbliżał 
się do ołtarza i dostawał do pocałowania pacyfikał. Dużo czasu wolnego 
spędzałem przed Najświętszym Sakramentem z książeczką św. Alfonsa 
Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, w których już zasmakowałem 
w Ushaw. Oczywiście spacerowałem rano i po południu w parku, żeby 
się rozruszać. Widziałem tam nowicjuszów przy pracy. Jedna rzecz 
mi się tam niesmaczna wydawała, że w całym domu nikt w sukni du-
chownej nie chodził. Mimo że przyzwyczajony byłem do Anglii, gdzie 
żaden ksiądz nie pokazywał się w rewerendzie5, to jednak raziło mnie 

2	 Łac.:	przymus	fizyczny
3	 Łac.:	Bóg	wie
4	 Łac.:	Królowo	Towarzystwa	Jezusowego
5	 Sutannie

św. Stanisław Kostka
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u jezuitów, że jako zakonnicy nawet w domu nie chodzą w habicie. Ale 
to jest duch jezuitów, szczycą się, że nie noszą żadnego habitu, toteż 
nie ma u nich żadnej ceremonii przy obłóczynach. O jak słusznie o. 
Coffin jako prowincjał surowo nas karcił, jeżeli który z nas po powro-
cie z miasta pozostał w surducie i w spodniach bez habitu. Wiem, że 
są kraje, gdzie zakonnik habitu nosić nie może i że pod koniec świata 
żaden zakonnik nie będzie mógł nosić go, ale jak długo i gdzie wolno, 
przecie habit powinien być drogim zakonnikowi.

Ale ta okoliczność w Roehampton niewiele, nawet wcale nie wpły-
nęła na moją decyzję. Po spowiedzi z całego życia o. Weld podał mi 
foglietto6 do zrobienia wyboru stanu według św. Ignacego. Więc było 
napisać wszystkie powody przemawiające za i przeciw wstąpieniu do 
zakonu. Co do kapłaństwa nie było żadnej wątpliwości u mnie, rozcho-
dziło się jedynie, czy mam być zakonnikiem. Wypisawszy wszystkie 
pro i contra, poszedłem z moim arkuszem do o. Welda, ukląkłem 
i czytam... I okazało się, że wszystko przemawiało za wstąpieniem, 
a przeciw prawie nic. Wówczas stanęło pytanie: do którego zakonu? 
Tutaj już zaczęło robić się ciemno. Bo cóż ja o zakonach wiedziałem? 
Więc jeszcze klęcząc, na to pytanie wybąkałem: „Może by mnie ojcowie 
do siebie wzięli?...”. Gdyby o. Weld był choć palcem kiwnął na mnie, 
to bym dziś był jezuitą. Ale tutaj okazała się w całej pełni jego pra-
wość i rzetelność: nie wywarł żadnego nacisku i dał zupełną swobodę. 
A może poznał się na mnie i uznał, że niegodny byłem zostać jezuitą, że 
z takiego nicponia nie mieliby pociechy. Dość, że o. Weld zaczął kiwać 
nosem i rzekł, że trzeba by mnie wypróbować... To słowo zbiło mnie 
z tropu. Odpowiedziałem, że próby mi nie potrzeba, bo widzę jasno, że 
muszę być zakonnikiem i że muszę nim być natychmiast. Tak mnie coś 
parło. Więc znów zapytał: „W jakim zakonie?” Wtedy mi stanął przed 
oczyma duszy obraz kapucynów warszawskich i ich praca przy ulicy 
Miodowej, jaką w dzieciństwie widziałem. „Może do kapucynów...” 
wybąkałem. O. Weldowi nic nie mówiłem o kapucynach warszawskich, 
więc on zapewne miał na myśli angielskich, a ci mieli wtedy jeden tylko 
klasztor w Anglii. Znów zaczął kiwać nosem. Powtórnie zbity z tropu, 
wyszeptałem: „Może do redemptorystów”, bo przyszła mi na myśl misja 
w Hartlepool. „Tak”, powiedział, „to by może było najlepiej. Oni zawsze 
wyjeżdżają na misję po dwóch, ty takiego słabego jesteś charakteru, 
więc to by było dla ciebie”.

6	 Wł.:	karteczkę
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Stanęło więc na tym, że wstąpię do redemptorystów. „Tym bardziej”, 
dodał o. Weld, „że oni są tu niedaleko, znam ich wiceprowincjała o. 
Coffina, dam Ci liścik i będzie”. Było to 5 września 1864 r. Nie było już 
po co rekolekcji przedłużać: toć skutek był osiągnięty i wybór dokonany. 
O. Weld także chciał się mnie pozbyć, bo go wzywano na prowincjała, 
więc nazajutrz wyjechałem.

Dał mi o. Weld do czytania książeczkę św. Alfonsa O powołaniu 
zakonnym. Przeczytałem ją jednym tchem, każde słowo do mnie przy-
lgnęło. Znalazłem w niej, czego szukałem. Bo ta książeczka, to kamień 
probierczy powołania. Ileż to razy później polecałem wahającym się co 
do powołania przeczytać ją na próbę. Tak mi się ta książeczka podobała, 
że zdawało mi się, że bez niej nie będę mógł żyć, więc po nią zaraz do 
samego środka Londynu pojechałem. Potem wsiadłem na pociąg, by 
dostać się do Clapham, gdzie redemptoryści mieli swój klasztor. Jesz-
cze pociąg ze stacji nie ruszył, a tu huk... pękł kocioł w parowozie, na 
szczęście nie w biegu, byłoby może gorzej... Dzięki Bogu zajechałem 
szczęśliwie do klasztoru. Podałem liścik do o. Coffina i braciszek za-
prowadził mnie na piętro do biblioteki służącej za pokój recepcyjny. O. 
Coffin przyjął mnie dość zimno, tak że myślałem, że z mego zamiaru 
nic nie będzie. Zaraz mnie zapytał, dlaczego nie wstąpiłem do jezuitów 
w Manrezie, bo tak ich klasztor w Roehampton nazywano. Sam nie 
wiedziałem dlaczego, więc tylko opowiedziałem cały przebieg mojego 
u nich pobytu. O. Coffin nie mógł mnie uważać za jakiegoś awanturni-
ka, bo znał Bodenhamów, zaczął więc badać: „Czy rodzice pozwolą ci 
wstąpić?” Odpowiedziałem, że może im będzie przykro, że do Polski 
nie wracam, ale zanadto są poczciwi i pobożni, żeby się powołaniu Bo-
żemu mieli sprzeciwiać. Zdaje mi się, że swoją szczerością pozyskałem 
sobie o. Coffina. Ale wciąż wracał do pytania: dlaczego jezuici mnie nie 
przyjęli. Spostrzegłem, że wszystko inne szło gładko, tylko jednego nie 
mógł zrozumieć. Dziwiło mnie, dlaczego w tym miała być trudność. 
Dziś to dobrze rozumiem, że jak o. Coffin miał przed sobą młodego 
szlachcica, skoligaconego z pierwszymi rodzinami Anglii, który ukończył 
gimnazjum w Ushaw, odprawił rekolekcje u jezuitów, którego mimo to 
wypuścili ze swych sideł i odesłali do redemptorystów, to musiał w tym 
być jakiś haczyk. I miał chyba o. Coffin dość racji do podejrzewania, że 
muszę być iuvenis suspectus7. Dyskutowałem z nim o tym z dobrą godzinę 
nic nie rozumiejąc, po co mu tak o tych nieszczęsnych jezuitów chodziło.

7	 Łac.:	młodzieńcem	podejrzanym
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Skończyło się na tym, że o. Coffin odesłał mnie do prowincjała, 
który właśnie w domu odprawiał wizytację kanoniczną. Wówczas domy 
angielskie nie stanowiły jeszcze samodzielnej prowincji, lecz jako wi-
ceprowincja zależały od prowincjała holenderskiego w Amsterdamie, 
a tym był o. Swinkels, późniejszy nasz biskup w Surinamie (Ameryka 
Południowa). Nie był jak inni Holendrzy zwykle suchy i zimny, lecz 
pełen ognia, oczy świecące, uśmiech ojcowski na twarzy, skory do 
żartów, pobudzający do zaufania, dobrej tuszy i dość wysoki. Posadził 
mnie przy stole między siebie i o. Coffina i wzięli mnie obaj w krzy-
żowy ogień rozmaitych zapytań, rozmowa odbywała się po francusku 
i znowu głównie chodziło o to, dlaczego jezuici mnie nie przyjęli. Więc 
ja nie wiedząc, o co im chodzi, jak ten ślepy w Ewangelii powtarzałem 
w kółko moją historię, co i jak się ze mną działo u o. Welda.

Po takim dwugodzinnym badaniu nareszcie o. Swinkels oświadczył 
mi, że gotów jest mnie przyjąć do nowicjatu na św. Teresę. „Nie tak 
prędko”, wtrącił o. Coffin, „musi najpierw zdać egzamin”. Po skończo-
nym gimnazjum nie bałem się egzaminu, który w następny dzień złożyć 
musiałem na piśmie z łaciny, bo z greki nie żądano. O. prowincjał był 
bardzo dla mnie serdeczny i łaskawy. Niektóre jego słowa utkwiły mi 
w pamięci na zawsze. „Żebyś był dobrym redemptorystą”, powiedział, 
„musisz mieć cztery nabożeństwa: do Przenajświętszego Sakramentu, 
do Męki Pańskiej, do Niepokalanej i Matki Boskiej Bolesnej”. Jak za-
uważyłem, to ostatnie nabożeństwo nasi ojcowie bardzo pielęgnowali. 
Dalej ten sam kochany o. Swinkels taką mi dał radę: „Chcesz być do-
brym redemptorystą?”, rzekł śmiejąc się, „musisz dobrze jeść, dobrze 
spać i dobrze się śmiać”.

Uważam za wielką łaskę od Boga, że mi Bóg ułatwił wstąpienie do 
Zgromadzenia bez wahania, prawie że nie zdając sobie sprawy z ofiary, 
jaką czyniłem z Ojczyzny i rodziny. A drugą łaską było to, że mi Bóg 
dał od razu niezwykłą miłość i ukochanie Kongregacji, która dotąd 
była mi prawie zupełnie nieznana.

Zwierzyłem się w rozmowie z obu prowincjałami, że właściwie 
przyjechałem do Clapham na zwiady, mając udać się do Rzymu i prosić 
o. generała, żeby mnie posłał na fundację do Polski. Już wtedy praca 
w Ojczyźnie jako święty obowiązek dominowała w moim umyśle, jednak 
wybił mi to z głowy o. Coffin: „Nie umiesz po włosku, a w Rzymie, 
w nowicjacie sami Włosi, więc o. generał musiałby cię i tak z powro-
tem do Anglii albo do Francji posłać. A gdy będziesz w zakonie tu czy 
gdzieindziej, jak przyjdzie pora, to o. generał skąd bądź może cię do 
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Polski posłać”. Te słowa mnie przekonały 
i chętnie przystałem na natychmiasto-
we rozpoczęcie nowicjatu w Clapham. 
Wszystko, co tu widziałem i słyszałem, 
przypadło mi do gustu: pacierze na głos 
odmawiane w oratorium robiły na mnie 
wielkie wrażenie. A kiedy wieczorem po 
pacierzach w celi swojej słyszałem dyscy-
plinę odprawianą przez Zgromadzenie na 
korytarzu, a przed drzwiami mej celi stanął 
o. Swinkels i począł skrzypliwym głosem 
odmawiać Miserere, zdawało mi się, że się 
chyba na śmierć zabiczuje. Po skończo-
nej dyscyplinie wszedł do mnie o. Coffin 
uśmiechnięty, żeby zobaczyć, jak mi się ta 
muzyka podobała. Ja mu się wtedy do nóg 
rzuciłem, błagając, żeby mi zaraz podarował 

dyscyplinę. On się serdecznie uśmiał i mnie 
uściskał, i zapewnił, że wszystko z czasem 

dostanę. Opowiadam te szczegóły, żeby pokazać, jak mnie wtedy łaska 
Boska ogarnęła, tak że mi się nic trudnym nie wydawało. Tak Bóg 
daje razem z łaską powołanie do zadowolenia ze wszystkiego, co się 
w klasztorze znajduje, żeby słabe dusze oderwać od świata.

W zespoleniu się ze Zgromadzeniem pomogło mi to, że trzecia 
część ojców w domu naszym była wychowankami Ushaw. Z jednym 
z tych ojców, będąc już formalnie we wilię MB Narodzenia przyjęty jako 
kandydat do Zgromadzenia, udałem się do Roehampton, by o. Weldowi 
podziękować za rekolekcje. […] Niech mu Bóg da niebo. Zawszę mówię 
jezuitom, że są moimi największymi dobrodziejami za to, że mnie do 
redemptorystów posłali. Co ich oczywiście nieco gniewa...

Zaraz 9 września powróciłem do Rotherwas, by się z wujostwem 
pożegnać, wyprawę sobie przygotować i rodzicom o swym zamiarze 
donieść. Po drodze wstąpiłem do Bullingham, gdzie siostry miłosierdzia 
miały swój klasztor, by im za modlitwy, o które przed rekolekcjami 
prosiłem, podziękować. […]

Wujostwo zadowoleni byli z wyniku rekolekcji, bo chociaż oddani 
jezuitom żałowali, że nie do nich wstąpiłem, to już dobrze znali i sza-
nowali nasze Zgromadzenie, a stosunki te z Kongregacją odtąd jeszcze 
bardziej się zacieśniły. […]

Kościół redemptorystów 
w Clapham
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Przypomniała sobie wówczas moja ciotka, jak to jej dziadek, minister 
Feliks Łubieński przyczynił się do wypędzenia redemptorystów z Pol-
ski w roku 1808. Widziała więc w tym zrządzenie Opatrzności Bożej, 
bym jako redemptorysta i prawnuk ministra krzywdę Zgromadzeniu 
wyrządzoną naprawił i redemptorystów z powrotem do Polski sprowa-
dził. Ja wtedy myślałem raczej o tym, żeby za krzywdę przez pradziada 
wyrządzoną pokutować, a do powrotu do Polski się nie wyrywałem. […]

W każdym razie dziwna to rzecz, że Zgromadzenie mnie, prawnuka 
ministra, przygarnęło litościwie do siebie, wychowało i dotąd cierpi. […]

Dnia 14 września opuściłem Rotherwas już na zawsze... Najtrudniej 
było się rozstać ze mną bratu, Rogerowi, którego przez trzy lata byłem 
mentorem, a teraz zostawiałem pod opieką wujostwa. Przy pożegnaniu 
rzucił mi się na szyję i tak rzewnie płakał, że go utulić nie mogłem. On 
i ja myśleliśmy, że się już nigdy więcej nie zobaczymy.

o. Bernard Łubieński, Wspomnienia, Kraków 2009, s. 52-63

Myśli z pism Czcigodnego Sługi Bożego  
o. Bernarda

„Miłość Pana Jezusa nie zależy od czułości i słodkości przy Komunii 
św., ale od wypełnienia obowiązku jedynie dla Pana Jezusa”. 

Pisma kaznodziejskie, B 2, s. 6
***

„Nie dziwmy się, że ani modlitwa, ani leki nam w chorobie nie po-
magają. Trzeba nam szukać gdzie indziej lekarstwa [...] - poddanie się 
z cierpliwością woli Bożej w czasie choroby. Bo czy choroba jest z naszej 
winy lub nie, czy spowodowana przez grzech nasz lub innych, zawsze na 
nas spływa za pozwoleniem boskim, z Jego ręki ją mamy. Pozostaje nam 
poddać się Jego woli. Kto poddaje się - i zasługuje i ulgę ma w boleści”. 

Pisma kaznodziejskie, B 2, s. 161
***

„Przez wiarę i miłość z Bogiem się jednoczymy, a przez to i między 
sobą się jednoczymy jako członki jednego Ciała Mistycznego Chrystusa 
[...] Wtedy Bóg sam będzie łącznikiem między nami. Innego łącznika 
nie masz trwalszego ani lepszego. Ani wychowanie, narodowość, ani 
honor, ani charakter. Pan Jezus nam do tego pomaga potężnie przez 
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Sanctissimum Sacramentum [Najświętszy Sakrament]”. 
Pisma kaznodziejskie, B 3, s. 290

***

„O! Siła modlitwy! Narzekamy na to, na owo. Czy słyszysz, jak mo-
dlitwą możesz zmienić? Nasza wina, że nie modlimy się”. 

Pisma kaznodziejskie, B 3, s. 331
***

„Wielu jest tu takich, co z małodusznością na niebo spoglądają. 
Jakby nie do nich należało ze zbytnią pokorą - i oby to była pokora! 
Ale tu brak pragnienia, nadziei. A nadzieja jest kluczem bramy nieba, 
koniecznym warunkiem”. 

Pisma kaznodziejskie, B 4, s. 45
***

„Nabożeństwo do zranionego z miłości Serca Pana Jezusa o tyle 
skutkuje, o ile ranę miłości sprawia w sercu naszym. [...] To jest sztuka 
cała miłowania Pana Jezusa. Bez rany się nam nie uda. Pan Jezus sam 
się postara o to, żebyśmy jakąś ranę mieli”. 

Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 55
***

„Tylu jest misjonarzy co dzielnie pracują, umierają, ale jest brak 
funduszów. Bóg wskrzesza ochotników do pracy, do modlitwy i do po-
mocy materialnej”. 

Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 190
***

„Miarą świętości naszej jest miara naszej nadziei”. 
Pisma kaznodziejskie, B 9, s. 104

***
„17 maja 1886 - Dobrze jest o zdrowie prosić, gdy chcemy przez to 

lepiej Bogu służyć. Najlepszy sposób otrzymania zdrowia jest zupełne 
zdanie się na Boga. Aby to zdanie się na Nim w tobie wyrobić, dopuścił 
na cię tę chorobę”. 

Dziennik duchowny, s. 107
***

„6 września 1886 - Pan Jezus zapłacił czynsz za siebie i Piotra z ryby. 
On sam tą rybą, gdzie znajdziemy, jak nasze długi Bogu zapłacić. A jak 
jesteśmy po Komunii, prośmy Boga, aby sobie wydobył ten stater z ust 
naszych”. 

Dziennik duchowny, s. 156
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***
„Mościska 1884 - Dusza jest duchem nieśmiertelnym. Musi żyć dla 

nieba, aby tam nasyconą być Bogiem”. 
Pisma kaznodziejskie, B 34, s. 52

***
„Kraków 1883 - Tego, co ci trudne nie unikaj właśnie dlatego, że 

trudne, dodaj pilności, ćwicz się, mozol nad tym dla miłości Pana Jezusa”.
Pisma kaznodziejskie, B 34*, s. 6

***
„Kraków 1883 - Pan Jezus wszystkiego się wyrzeka dla miłości naszej, 

aby nas nauczyć, jak to i my powinniśmy od wszystkiego serce oderwać, 
aby Jego jedynie umiłować”. 

tamże, s. 8
***

„Kraków 1883 - Kto chce miłować Boga, musi wszystko co ziemskie 
wyrzucić z serca”. 

tamże, s. 8
***

„Kraków 1883 - Prawdziwie miłujący Pana Jezusa zupełnie traci 
pociąg do wszelkich uciech tego świata, owszem ubiega się o to, aby 
ze wszystkiego był ogołoconym, byle tylko trwać mógł w zjednoczeniu 
z Panem Jezusem”. 

tamże, s. 16
***

„Kraków 11 marca 1883 - Miłość jest to ogień z nieba od Ducha 
świętego pochodzący”. 

tamże, s. 17
***

„Kraków 11 marca 1883 - o Matce Boskiej Bolesnej: Czyż nie słusz-
nie, aby Ta, która tak wiernej miłości swej dała przykłady tu na ziemi, 
w niebie teraz miał prawo do rozdawania tej łaski”. 

tamże, s. 21
***

„Kraków 1883 - Czyż mogę co więcej wam powiedzieć, jak to, co 
przez ten cały Post wykładałem, że Pan Jezus kocha nas i miłuje, i kocha 
i miłuje [...]”. 

tamże, s. 24
***
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Wspomnienia i świadectwa  
o Czcigodnym Słudze Bożym  

o. Bernardzie Łubieńskim

O. Bernard Łubieński wchłonął w siebie bogactwo trzech od-
rębnych, a pełnych wartości cywilizacji, które złożyły się na jego 
duchowe oblicze. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pochodził 
z rodziny, która z dawna odznaczała się wysoką kulturą religijną, i był 
spokrewniony z tym odłamem arystokracji polskiej, który wiarę kato-
licką miał nie tylko na dzień świąteczny, ale także na co dzień, który 
nią żył i oddychał. „Ci, na których patrzał w dzieciństwie jako na przy-
wódców duchowych swego rodu, zajmujących wysokie stanowiska 
w kraju, byli to ludzie, którzy nie tylko okazywali Kościołowi pewną 
sympatię, ale żyli intensywnym życiem Kościoła, byli to ministrowie, 
mężowie stanu, którzy codziennie klękali do pacierza, każdego dnia 
klęcząco słuchali Mszy św., spowiadali się co miesiąc i karmili się 
Komunią św. nie na Wielkanoc tylko, albo na łożu śmiertelnym. Było 
to środowisko, które wydało całe mnóstwo powołań duchownych, 
kapłańskich, biskupów i zakonnych, a nawet męczeńskich”. Nie jest 
to frazes, że człowiek jest takim, jakim go wychowa dom rodzicielski; 
można nawet śmiało twierdzić, że kapłanów i zakonników wychowują 
nie tyle seminaria i nowicjaty, ile matki. Tę prawdę stwierdzał sam 
o. Bernard, który nieraz powtarzał, że jeżeli przy swoim niezrówno-
ważonym charakterze i wrodzonej lekkomyślności nie wykoleił się, 
to zawdzięcza to dobremu wychowaniu w domu, a zwłaszcza swej 
matce. Niemały też wpływ wywarł na Bernarda ówczesny zwrot do 
religii i Kościoła. Wszak wtedy wypłynęły na widownię głębokiego 
życia religijnego wewnętrznego takie postacie, jak matka Siedliska, 
ojciec Honorat i inni. W latach więc, kiedy budziła się świadomość 
w duszy młodego Bernarda, miał on okazję przyswajania sobie tak 
w środowisku rodzinnym jak i ze świata polskiego najlepszych pier-
wiastków życia religijnego.
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Ta atmosfera religijna nie opuszczała 
Bernarda i później, gdy w jedenastym 
roku życia znalazł się na ziemi angiel-
skiej, w zakładzie wychowawczym. Był 
to dla niego całkiem inny świat, z inną 
kulturą, jednak również na wskroś kato-
licki. Katolicyzm angielski, jak to pod-
kreśla o. Szrant, wychodził wówczas do-
piero z katakumb, w których musiał się 
ukrywać przez trzy wieki, przeszedłszy 
próbę jedną z najcięższych i najkrwaw-
szych w historii Kościoła. Łubieński nie 
tylko w szkole przez swoich kolegów, 
pochodzących z najwyższych kół angiel-
skiej arystokracji, ale bardziej jeszcze 
przez swych krewnych Bodenhamów 

zetknął się z tym katolicyzmem, jaki niektóre rody lordów angielskich 
poprzez burzę prześladowań zachowały nieskażony w swej tradycji 
rodzinnej, a był to stuprocentowy rzymski katolicyzm, oczyszczony 
z naleciałości wpływów politycznych czy nacjonalistycznych. To 
wszystko razem bardzo silnie działało na Bernarda, rozbudzając 
w nim ducha misjonarskiego, toteż później w swej pracy misjonar-
skiej dla dobra Kościoła i wiary katolickiej tak się zapalił, że stał 
się prawdziwym łowcą dusz. Być może że właśnie Opatrzność Boża, 
przygotowując go do wielkiego posłannictwa, tak pokierowała jego 
losami, że zetknął się w Anglii z bojowym katolicyzmem, przejął się 
nim i potem przeniósł go na ziemię polską. A Polsce bardzo potrzeba 
było takiego czynnego katolicyzmu, zwłaszcza u inteligencji, która 
wtedy była katolicką więcej z imienia niż z czynu.

Mówiąc o duchu misjonarskim o. Bernarda, należy również zauwa-
żyć, że był on na wskroś przepojony zasadami św. Alfonsa. I rzecz charak-
terystyczna: Bernard od najmłodszych lat marzył o kapłaństwie, a jego 
powołanie w Anglii jeszcze się pogłębiło, jednakże do siedemnastego 

O. Coffin
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roku życia nie myślał nawet o życiu zakonnym. Kontemplacyjne życie 
zakonne nie pociągało go, był bowiem bardzo żywego temperamentu. 
Jeżeli mimo to zdecydował się wstąpić do zakonu, to jedynie chyba dla-
tego, by jako kapłan świecki w wirze życia nie zszedł na nieodpowiednie 
tory. Chciał być przykładnym kapłanem, a właśnie życie klasztorne jest 
pewnego rodzaju ochroną i izolacją od wiru światowego. Wstąpiwszy 
do zakonu, wkrótce pokochał go całą duszą, przejął się jego duchem 
i znalazł w nim całkowity spokój i zadowolenie. Należy dodać, że wła-
śnie wtedy zakon redemptorystów przeżywał jeden z najpiękniejszych 
okresów swego rozwoju, a prowincja angielska przechodziła wówczas 
wiosnę swego istnienia. O. Coffin utrzymywał bardzo ścisłe stosunki 
z generałem zakonu, prócz tego wskutek wypędzenia redemptorystów 
z Niemiec, Austrii, później z Francji, Anglia dawała prześladowanym 
przytułek u siebie i stąd wszystkie narodowości przesuwały się przez 
Londyn. O. Bernard przez cały szereg lat był sekretarzem prowincjała 
Coffina, więc choć dosyć od kolebki zakonu oddalony, przecież miał 
sposobność poznać ducha zgromadzenia w najwybitniejszych jego 
przedstawicielach.

Duchowy kierunek św. Alfonsa odznacza się tym, że kwestie 
zbawienia traktuje bardzo poważnie; dlatego niektórzy uważają, że 
zwolennicy ascetyki św. Alfonsa są przesadnymi rygorystami. Jest to 
zarzut niesłuszny, bo temu wielkiemu świętemu i jego naśladowcom 
nie chodzi o rygoryzm, ale zbawienie duszy,  którego nie wolno lekko 
traktować. O. Bernard doskonale zrozumiał ducha i zasady szkoły 
alfonsjańskiej i przyswoił je sobie nie tylko w teorii, lecz i w życiu 
praktycznym. Pomimo wrodzonego braku ducha kontemplacji, usil-
ną pracą przy pomocy łaski Bożej wyrobił w sobie żarliwego ducha 
modlitwy. Z różańcem prawie nigdy się nie rozstawał, a nabożeństwo 
do Najświętszego Sakramentu i do Matki Boskiej podniósł w sobie 
do najwyższej potęgi. Praktykował przy tym z wielkim zaparciem 
siebie samego umartwienia ciała, nie korzystając do ostatniej chwili 
z żadnych dyspens i ulg z reguły zakonnej.
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Jak już wspomnieliśmy, jego to zasługą było wprowadzenie z powro-
tem do Polski zgromadzenia redemptorystów, usuniętego z niej w osobie 
św. Klemensa i jego towarzyszy przez rządy napoleońskie w 1808 r. Drugą 
zasługą było zapoczątkowanie w Polsce nadzwyczajnego duszpasterstwa 
przez misje i rekolekcje. Potrzeba takiego właśnie duszpasterstwa na 
ziemiach polskich była bardzo wielka, gdyż rządy zaborcze w wszystkich 
dzielnicach dokonały wielkiego spustoszenia nawet w dziedzinie reli-
gijnej. Jak wiadomo, w byłym zaborze austriackim józefinizm pogrążył 
społeczeństwo katolickie w pewnego rodzaju uśpieniu. Wielkopolska 
także odniosła wiele ciężkich ran przez bismarckowski Kulturkampf, 
a w najgorszym położeniu było Królestwo Polskie, znajdujące się 
w kleszczach moskiewskiego ucisku religijnego. Dlatego, gdy po ukazie 
tolerancyjnym w roku 1905 udało się o. Bernardowi podjąć tam pracę 
misyjną i rekolekcyjną, skutki jej były wprost cudowne. Jeszcze dziś 
wielu kapłanów świeckich z wdzięcznością wspomina jego rekolekcje, 
dawane także w seminariach duchownych, gdyż o. Bernard w wszystkich 
swych misjach i rekolekcjach z całym zapałem i wielką siłą przekonania 
wpajał w swych słuchaczy świeckich ducha wiary, a w kleryków ducha 
kapłańskiego.

Rekolekcje znane od pierwszych wieków chrześcijaństwa, a ujęte 
w system przez św. Ignacego Loyolę, zawsze praktykowane przez 
kapłanów i zakony, poleca dzisiaj Kościół jako środek odrodzenia 
wiernym wszystkich stanów. Dlatego można śmiało powiedzieć, że o. 
Bernard Łubieński był prawdziwym apostołem Polski współczesnej, 
tym bardziej, że dane mu było doczekać się zmartwychwstania Polski 
i pracować także w wolnej już ojczyźnie. Umarł dnia 10 września 1933 r.  
w Warszawie, a swą niestrudzoną pracą niewątpliwie zasłużył sobie 
na sowitą nagrodę w królestwie niebieskim.

Marchewka A., Wilk K., Wilczyński E., Gwiazdy katolickiej Polski.  
Żywoty wielkich Sług Bożych, pod red. Wilka K., t. II, Mikołów 1938,

 s. 435-439
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Ojcze Bernardzie, proszę o łaskę nawrócenia 

dla mojej córki Anny i dar macierzyństwa dla 
córki Katarzyny”.

Elżbieta

„Ojcze Bernardzie, proszę o uzdrowienie 
moich synów Mikołaja i Marcina. Niech Twoje 
Ojcze modlitwy o tę łaskę przyczynią się do Two-
jej kanonizacji”.                

                  prosi parafianka 

„Sługo Boży o. Bernardzie, proszę o Twoje 
wstawiennictwo za moją rodziną: aby mój brat 
wyszedł z nałogu, mój syn powrócił do zdrowia, 

a mój ojciec przebaczył wszystkim”.
brak podpisu

„Ojcze Bernardzie, dopomóż mi zrealizować moje marzenie, bym 
mogła zostać siostrą zakonną oraz o szczęśliwe życie dla mojego ku-
zyna”. 

Oliwia z Jarosławia

„Ojcze Bernardzie, gorąco proszę o łaskę sakramentu pokuty 
i pojednania dla brata Witolda, który jest ciężko chory, aby mógł być 
zbawiony, a nie potępiony”.

siostra Jadwiga

„Czcigodny Sługo Boży o. Bernardzie Łubieński, wstawiaj się, pro-
szę, za mną, aby wypełniła się w moim życiu wola Boża, bym wytrwała 
w wierności Bogu”.

Monika

„Ojcze Łubieński, dziękuję Tobie za pomoc i proszę Ciebie o dalszą 
opiekę nad moim synem Pawłem. Dziękuję”.

brak podpisu

„Ojcze Bernardzie, Sługo Boży, proszę ocal mojego syna Amadeusza, 
by wrócił do Boga”.

prosi zatroskana matka



MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ
CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO 
O. BERNARDA ŁUBIEŃSKIEGO
ORAZ O JEGO BEATYFIKACJĘ

Boże, który Sługę Twego, Bernarda, obdarzyłeś apostolskim zapa-
łem 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 Czcigodne-
go Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego prosimy przesyłać na adres:

Wicepostulator Beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

ul. Wysoka 1
33 – 170 Tuchów

O potrzebne informacje i obrazki można zwracać się do wicepostu-
latora sprawy beatyfikacji, pisząc na powyższy adres lub

e-mail: o.bernard@cssr.pl.

 

Pismo „Apostoł Polski” redaguje wicepostulator sprawy beatyfikacji 
Czcigodnego 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 materia-
łów i sugestii pomocnych w redagowaniu Pisma.



W mocy 
Bożego 

Ducha


