APOSTOŁ POLSKI
Pismo Postulacji do sprawy beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

W mocy Bożego Ducha
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Drodzy Czytelnicy!
W tym kolejnym roku duszpasterskim, który rozpoczął się od
pierwszej niedzieli Adwentu, ponownie zatrzymujemy się nad osobą
i działaniem Ducha Świętego. Tym razem Kościół pragnie nam przypomnieć, że jako ludzie wierzący w Chrystusa mamy być nie tylko
Jego uczniami, którzy Go słuchają i naśladują, ale też misjonarzami,
świadkami Jego miłości w dzisiejszym świecie.
Chrystus, rozpoczynając swoje nauczanie, odniósł do siebie i swego
posłannictwa słowa z księgi proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę (Łk 4, 18). Te słowa odnoszą się również i do nas. Także nas
Duch Święty namaszcza i posyła, abyśmy szli i głosili dobrą nowinę
ubogim, opatrywali rany serc złamanych, więźniom głosili wolność,
a niewidomym przejrzenie, abyśmy uciśnionych odsyłali wolnymi
i ogłaszali rok łaski od Pana.
Te słowa z proroka Izajasza, które jednocześnie są głęboko wpisane
w posłannictwo Zgromadzenia Redemptorystów, starał się również
realizować w swoim życiu Czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński.
Świadectwem tego są też artykuły zamieszczone w obecnym
numerze Apostoła Polski, zwłaszcza Jego relacja na temat początków
pracy redemptorystów w Wielkopolsce czy artykuł Jerzego Górskiego,
ukazujący Jego posługę misyjną.
Byśmy mogli lepiej poznać duchowość o. Bernarda, kontynuujemy
również prezentację wyboru Jego myśli na różne tematy. Jak zwykle,
tak i w tym numerze, zamieszczamy kolejne prośby i podziękowania za
otrzymane łaski za wstawiennictwem naszego Sługi Bożego.
Niech czas zbliżającego się Wielkiego Postu będzie i dla nas czasem,
w którym nie tylko będziemy stawali się jeszcze bardziej uczniami Chrystusa poprzez udział w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach
oraz osobiste nawrócenie, ale także czasem głoszenia przez nas dobrej
nowiny tym, którzy jej dzisiaj najbardziej potrzebują.
Niech Chrystus Zmartwychwstały, po tak przeżytym Wielkim
Poście, pomoże nam w pełni doświadczyć swojego pokoju i radości.

Redakcja
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O początkach pracy apostolskiej redemptorystów
w

Wielkopolsce

Nareszcie po 30 latach pracy redemptorystów w Poznańskiem
Bóg miłosierny daje nam sposobność osiedlenia się w Wielkopolsce,
gdzieśmy wiele się napracowali na misjach i rekolekcjach, ale też skąd
zaczerpnęliśmy wiele pomocy moralnej przez powołania z tej części
Polski członków naszej prowincji redemptorystów, których Bóg obdarzył prawdziwym duchem naszego św. o. Alfonsa; ale także pomocy
materialnej. Bo jak nasz o. wizytator Janeček twierdził, dom mościski
dopiero wtedy wygrzebał się ze swojej biedy galicyjskiej, kiedy od
roku 1889 pokaźne honoraria za prace nasze w Poznańskiem zaczęły
do Mościsk napływać. A potem na wychowanie naszej młodzieży
starczyły nam fundusze, gdy śp. Panna Melania Gajewska w Poznaniu
stała się pierwszą dobrodziejką, jaką nam dała Opatrzność; wreszcie
drugim o. Adolf Żółtowski, cuius laus est in tota Provincia Polonica1.
Tak więc prace, jakie mieliśmy prawie rok w rok od 1889 do 1919,
zdobyły tę łaskę u Pana Boga oraz przychylność kleru i wiernych, że
do fundacji w Kościanie doszło.
Czy nasz św. Klemens za życia swego nie zapragnął zrobić fundacji w Poznańskiem, nie wiadomo. Miał za to względy u ks. prymasa
Raczyńskiego, jak to się okazuje z listu współczucia, jaki od tego
prałata otrzymał po wypędzeniu redemptorystów z Warszawy, ale zakosztował był u św. Benona rządów prześladowczych Prusaków, więc
się ku Poznaniowi może nie zwracał. Uświęcił jednak tę część Polski
swymi cierpieniami; boć na Poznań pewnie jego i zgromadzenie jego
wieziono z Warszawy do więzienia w Kostrzyniu. Kiedy zaś w r. 1864
rozpoczęto we Wiedniu sprawę informacyjną do beatyfikacji Klemensa Marii Hofbauera i niemożliwym było wówczas wśród opałów po
powstaniu zasięgnąć żadnych dowodów o pracy i życiu w Warszawie
Sługi Bożego, w Poznaniu znalazł się kapłan wielkiej sławy i mąż
Boży ks. Prusinowski, który jako syn penitentki św. Klemensa u św.
Benona napisał broszurkę o cnotach i działaniu jego w Warszawie
1

Łac.: którego chwała jest w całej Prowincji Polskiej.
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według podania swej matki. On też przyczynił się, że w r. 1865
podczas osierocenia stolicy prymasowskiej ks. biskup Franciszek
Stefanowicz, sufragan poznański, wystosował piękny list do Ojca
św. Piusa IX błagający o kanonizację Apostoła Warszawy. Podobny
też list wszyscy kanonicy poznańscy podpisali i do Rzymu wysłali.
Taką samą też suplikę podało do Piusa IX grono pań Towarzystwa
św. Wincentego, na czele których była wtedy panna Adela Gajewska,
ciotka śp. Melanii Gajewskiej, i za nią podpisały się na suplice dwie
księżne Czartoryskie, dwie hrabiny Mycielskie, dwie hr. Platerowe,
hr. Żółtowska i p. Morawska. Wiedziano więc coś o redemptorystach
w Poznańskiem, tym bardziej, że pierwszy dłuższy żywot św. Alfonsa
tam się około r. 1880 ukazał po polsku. […]
Tymczasem około 1870 r. [pewna] zbrodnia Poznańskie wstrząsnęła. Do podominikańskiego kościoła wtargnęli
złodzieje i zbezcześcili Najświętszy Sakrament
zabraniem puszki i naczyń świętych. Wtedy to
życzliwa nam osoba poruszyła u ks. Arcybiskupa
sprawę osadzenia redemptorystów przy tym kościele. Spełzło to na niczym, bo ks. Mieczysław
Halka Ledóchowski dopiero co przybył przed
czterema laty (1866) do Poznania na arcybiskupa
Otto von Bismarck z Brukseli, gdzie był nuncjuszem papieskim. […]
Aliści wtedy nie pora była na fundację redemptorystów w Poznańskiem, boć w r. 1874 wybuchnął Kulturkampf, który „ojców jezuitów” i „skoligaconych z nimi zakonników
redemptorystów i liguorianów” (tak opiewało prawo Falka zwane)
wyganiało z niemieckiego cesarstwa. Pan Bóg dopuścił, że sobie Prusacy pohulali pod ręką Bismarcka w Poznańskiem i nad duchowieństwem się pastwili. Ale jak zwykle bywa, to prześladowanie odnowiło
kler, a zarazem zespoliło owieczki z pasterzami. A na rany, które
prześladowanie Kościołowi w Poznańskiem i Prusach Zachodnich
zadało, Pan Bóg raczył między innymi przysposobić lekarstwo przez
sprowadzenie synów św. Alfonsa i bł. Klemensa do Mościsk w r. 1883.
W sześć więc latach po naszym osiedleniu się w Galicji rozpoczęła się praca redemptorystów w Poznańskiem. Jeszcze Kulturkampf
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trwał, chociaż już w mniej zaostrzonym tempie. Redemptorystom nie
wolno było przebywać w cesarstwie, więc bez habitu, w rewerendzie
księży świeckich trzeba było jechać i udawać, że się zakonnikami
nie jest; choć wierni doskonale miarkowali, że my świeckimi księżmi nie jesteśmy. Władza duchowna urzędowo nic o nas wiedzieć
nie miała, choć prywatnie wszystkie władze nam dawała. Ponieważ
z czasów, kiedy ks. Arcybiskup zarządzał archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską, z księży świeckich grono misjonarzy dawało
misje w Poznańskiem, z ks. kanonikiem Kubowiczem (rodem
z Kościana) na czele, i trzymało się systemu jezuickiego w dawaniu
ich tj., że cała okolica brała w nich udział i duchowieństwo bardzo
licznie się zjeżdżało, my się do nich przyłączaliśmy i nasza obecność
nie podpadała policji. Dwory też polskie, prawie bez wyjątku przez
Kulturkampf z duchowieństwem zespolone, też się przyczyniały do
tego, że mogliśmy jeździć niespostrzeżeni do pikielhaubów2. Tak
więc, żeby uniknąć pokazania się na głównej stacji w Poznaniu, gdzie
policjanci wszędzie na peronie stawali, dworskimi końmi z miasta
lub do miasta jeździliśmy.
Na pierwszą pracę w jesieni 1889 r. zaproszenie dostałem od
doktorstwa Franciszków Chłapowskich. Były to rekolekcje dla inteligencji. Wstęp miałem w salonie ich na ulicy Młyńskiej, lecz ponieważ
za wiele panów i pań przybyło, na resztę rekolekcji przeniosło się
całe towarzystwo do kaplicy szpitala dziecinnego św. Józefa, gdzie
przełożona s. Irena Łuszczewska nas przyjęła, bo ta kaplica wtedy
nie miała wstępu od ulicy otwartego.
Zaraz po tych rekolekcjach pojechałem do państwa Józefów
Chłapowskich do Żegocina, gdzie nieco daleko od kolei i w zupełnie polskich stronach stary ich proboszcz (ex reformat) ks. Kałuba
zezwolił na ich prośbę i koszt dać w tej parafii misje. Sam byłem,
jeszcze młody, więc żeby kler miał pojęcie o naszym modus agendi3 na
misjach, odważyłem się wszystkie kazania i nauki, jak zwykle u nas
2

3

Pejoratywne określenie mieszkańców Prus; dosł.: hełm skórzany okuty blachą,
zakończony na szczycie ostrym grotem, noszony przez wojsko pruskie, później
używany w armii cesarstwa niemieckiego.
Łac.: sposób działania.
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bywa, przeprowadzić. Proboszcz z ościennej parafii przypatrywał
się tej misji i pilnie spowiadał. Był to właśnie ks. Kubowicz. Widać
podobała mu się ta praca, bo na przyszły rok zamówił nas na ogólną
misję w tym samym dekanacie pleszewskim w Sobotce. Tam z o.
Jedkiem w lecie r. 1890 pracowaliśmy i we dwóch całą misję odprawili, a całe grono księży dekanalnych pomogło nam spowiadać. Po
misji w Żegocinie na zaproszenie państwa Stefanów hr. Kwileckich
do Dobrojewa, gdzie w domowej kaplicy dałem sam misję dla ludzi
dworskich należących do tej wsi zupełnie polskiej.
To była pierwsza kampania, jaką w Poznańskiem odbyłem sam.
Podobnych prac ukrytych odprawiłem bardzo wiele, jak to w kronice mościskiej można wyczytać. Przez kilkadziesiąt lat, po kilka
razy na rok przybywałem w Poznańskie na miesiąc lub dwa ukrytej
pracy. Przybywał też podobnie o. Jedek. W pojedynkę pracowaliśmy
w kaplicach prywatnych; w seminarium duchownym rekolekcje dla
księży lub kleryków dawaliśmy, lub dla inteligencji.
Po kilku latach już jawniej występowaliśmy, nareszcie nawet
w habitach. Jeszcze żądano w landraturach4, żeby proboszcz nas
meldował i wykazał, żeśmy poddani pruscy. Kręciło się, jak mogło,
i bardzo wiele się pracowało.
Jedna z takich misji pamiętnych danej już w wolniejszych warunkach była misja w Kościanie! Tu niestety z początkiem Kulturkampfu proboszcz ks. Brink uległ pruskim pokusom i został „starym
katolikiem”. Poczciwi Kościaniacy odstąpili od niego do jednego, tak
że Brink nikogo nie miał w swoim kościele, jeno swoją służącą, gdy
mszę swoją świętokradzką odprawiał. Ludzie po kryjomu garnęli się
do kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Kościanie. To trwało przez lata całe.
Gdy r. 1878 nadeszła wiadomość, że Pius IX umarł, ks. Brink kazał
w wielki dzwon zadzwonić. Ale zaledwie za sznur pociągnięto, a tu serce
ze dzwonu wypadło. Jakby śp. papież nie chciał być od takiego odstępcy
od wiary uczczonym. Wielkie to w Kościanie wrażenie wywarło.
Nareszcie ks. Brink otrzymał pensję i z Kościana ustąpił. Władza
duchowa mianowała następcę, a ten swój wstęp inaugurował misją,
4

Takim określeniem nazywano zarząd powiatowy w Prusach.

–6–

na której czele stanął ks. kanonik Kubowicz, a na jego zaproszenie
o. Meissner i ja przybyliśmy do pomocy. Wielka to była misja, ran
wiele było do zagojenia. Wieczór przeproszenia Najświętszego Sakramentu był bardzo wzruszający. Ale się też diabeł zemścił. Łajnem
krzyż misyjny obsmarowano; policjant dał znać na plebanii ks. proboszczowi, że o. Meissner i ja mieliśmy za granicę powrócić.
Takich przerw naszych misji doznawaliśmy wówczas nieraz.
A mimo to, odważniejsi proboszczowie nas do siebie zapraszali
i używali różnych wykrętów przed landratami pruskimi, żeby nam
pracować nie przeszkadzali.
Z czasem coraz łatwiejsze stały się dla nas warunki i już w habitach i po czterech i pięciu razem z Galicji przybywaliśmy i pracowali. Bodaj czy jest jaki dekanat w archidiecezjach gnieźnieńskiej
i poznańskiej, gdzie redemptoryści raz po razie nie pracowali od
r. 1889 aż do wybuchu wojny.
Zrazu władza duchowna nas ignorować urzędowo musiała. Po
misji w Żegocinie ks. oficjał Łukowski z Gniezna nadesłał admonicję5
ks. proboszczowi Kałubie, jakim prawem jakiś zagraniczny ksiądz
odważył się kazania prawić w Żegocinie. Po misji pospieszyłem
stawić się w Gnieźnie ks. Łukowskiemu, który mnie najserdeczniej
przyjął i dał do zrozumienia, że tym skryptem do proboszcza musiał
się przed władzą rządową zasłonić.
Już od przybycia do Poznania ks. arcybiskupa Dindera lżej nam
było ruszać się i pracować. Tym bardziej, że on czuł, że był narzucony w Poznańskiem przez Prusaków jako Niemiec, ale będąc bardzo
dobrym kapłanem przez całe sześć lat swego duszpasterzowania, ks.
biskupowi sufraganowi Likowskiemu dał pełną władzę układania misji i rekolekcji, a ten dla redemptorystów zawsze był bardzo łaskawy.
Nastąpiły rządy ks. arcybiskupa Floriana Stablewskiego, który
także był dla redemptorystów bardzo łaskaw. Nosił się z myślą nawet osiedlenia nas w poreformackim klasztorze we Wronkach. Ale
Prusacy byli wtedy u szczytu swej potęgi i zuchwałości i prowadzili
swą niecną robotę wywłaszczania z ziemi Polaków. Ks. Stablewski
więc swojego zamiaru przeprowadzić nie zdołał.
5

Upomnienie.
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Ale „Pan Bóg silniejszy jest niż margrabia Tanucci”, mówił święty
nasz ojciec Alfons: tak też mocniejszy się okazał niż Bismarckowskie
Prusy. Wojna europejska wybuchła! Aby Polaków skaptować, rząd
pruski bez zwłoki zniósł się z Rzymem, aby natychmiast wynieść
na stolicę św. Wojciecha dotąd znienawidzonego od Prusaków
ks. biskupa Likowskiego, a po jego zgonie równie szybko ks. Dalbor
został arcybiskupem.
Kiedy w listopadzie r. 1916 z okazji dwóch misji w Poznańskiem
byłem u ks. prymasa Dalbora, zaraz mi powiedział, że pragnie redemptorystów mieć u siebie. Toteż jak nasz o. prowincjał Trzemeski
z o. Żółtowskim w r. 1919 w sprawie fundacji u niego się stawili,
bardzo przychylnym się im okazał. Boć po 30 latach pracy w Poznańskiem należało się redemptorystom mieć nareszcie swoje tam gniazdo.
o. B. Łubieński CSsR, Podgórze, 6.11.1919 r. (powyższy opis stanowi wkładkę do kroniki klasztoru redemptorystów w Kościanie).

Myśli z pism Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda
„Trzeba zacząć od upokarzania się, dalej żyć w upokarzaniu się,
skończyć na upokarzaniu się. Tak się wciąż upokarzając, przyciągamy do
siebie Pana Boga i tak napełniając się Panem Bogiem, uświęcamy się”.
Pisma kaznodziejskie, B 34*, s. 44

***

„Są ludzie, którzy tylko jako święci mogą być w niebie – czy
z charakteru, z okoliczności, czy ze stanowiska, czy z powołania. Bo
komu więcej dano, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12, 48). Wszyscy
w zakonie są tymi duszami”.
tamże, s. 45

***

„Przy śmierci Pan Bóg pocznie wymierzać swą sprawiedliwość.
Przy śmierci nikt się nie psuje. Przy śmierci nikt się nie naprawia.

–8–

Kto nie jest wtedy gotów, nie przygotuje się. Kto jest gotów, zostaje
takim i święcie umrze”.
tamże, s. 48

***

„Udzielanie sakramentów, grzechów odpuszczenie, podobnie jak głoszenie Ewangelii
związane są ze sakramentem kapłaństwa. Zwykle
też kapłanom i spowiednikom oddane jest kierownictwo dusz. Lecz władza rozgrzeszania nie jest
nierozdzielną od urzędu kierownictwa. W Starym
Zakonie dobierał sobie Pan Bóg proroków niekoniecznie z grona kapłanów. Historia kościelna
przepełniona jest przykładami uwydatniającymi
zasadę, że Bóg powierza dowoli kierownictwo dusz
nieraz osobom świeckim, a nawet niewiastom, według słów: «Duch
kędy chce, tchnie»”. (J 3,8).
Żywot świętego brata Gerarda Majelli ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów, wyd. 4, s. 245

***

„Powołanie do stanu zakonnego, według św. Alfonsa, jest największą łaską, jaką nas Pan Bóg może obdarzyć po łasce stworzenia
i odkupienia [...]. W rzeczach tego rodzaju nikt nie potrafi działać bez
szczególnej pomocy Boga, aby mógł rozpoznać, kto jest prawdziwie
powołanym: gdzie zachcianka, a gdzie głos Boży daje się słyszeć
w duszy; jak zwalczać pokusę odciągającą od powołania, jak pobudzić
serca szlachetne do coraz zupełniejszego oddania się Bogu”.
tamże, s. 269-270

***

„O jakże strasznie będzie w czyśćcu, gdzie dusza każda będzie się
musiała w ogniu oczyszczać z najmniejszej skazy, zanim się stanie
godną zbliżyć do Boga, jeżeli za życia tak wielkimi cierpieniami musi
ją Pan nawiedzać, aby się mogła z Nim całkowicie zjednoczyć”.
tamże, s. 290

***
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„Różne dary Boże zdobią świętych i zwykle tylko świętych Pan
Bóg tymi darami obdarza. Zachwycenia, dar cudów, proroctw i rozeznania duchów nie stanowią same przez się świętości; lecz są świętości
ozdobą i znakami”.
tamże, s. 378

***

„Dobroduszność, która daje się nakłonić do woli każdemu bez
względu na wolę Bożą, nie jest cnotą, lecz raczej słabością. Na co się
przyda być zbyt uległym ludziom, kiedy przez to im się szkodzi i Boga
się obraża? Łagodność w przyciąganiu bliźniego do Boga, w dźwiganiu go, a nie psuciu jest drogocenną zaletą; lecz pobłażliwość do tego
stopnia posunięta, że pozwala się komuś w złem brnąć coraz dalej,
z obawy przykrości, która z napomnienia jego może nas spotkać, jest
słabością nie do przebaczenia”.
tamże, s. 393-394

***

„Cudowny ten obraz, w którym Najświętsza Panna czczona jest
pod tym tytułem Matki Nieustającej Pomocy, można by nazwać
uprzywilejowanym między uprzywilejowanymi”.
Historya cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, s. 2

***

„Matka Boża skierowała swój cudowny obraz, w którym jest czczona pod nazwą Matki Nieustającej Pomocy, do kościoła św. Alfonsa
w Rzymie, aby w ten sposób niejako potwierdzić naukę św. Doktora
o potrzebie nieustannego uciekania się do Niej”.
tamże, s. 189

***

„Na tym więc polega rola Matki Boskiej, w tym się głównie objawia Jej miłosierdzie, że tym, którzy się do Niej uciekają, obraca Ona
wszystko na dobro ich dusz nieśmiertelnych”.
tamże, s. 250

***
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„Gdy widzimy, że szczyty ustroju społecznego wskutek niedowiarstwa i zepsucia marnieją, jak wierzchołki drzew przymrozkiem
zwarzone, to przeciw zwątpieniu bronimy się myślą, iż soki żywotne
z dołu, z warstw na wskroś jeszcze katolickich i czerstwych mogą
z woli Opatrzności odnowią życie całego narodu”.
Prawdziwy przyjaciel ludu śp. o. Józef Drobisz,
w: Gazeta Kościelna, 2(1894), s. 266

***

„Biada nam, gdybyśmy nigdy dopuścić nie chcieli niczego nowego
i zasklepiali się jakby w muzeum starożytności kościelnych. Kościół
święty żyje! A zatem w praktykach swoich stosuje się do okoliczności
czasów i ludów, wśród których życie jego płynie. Wieleż to ustaw
synodów dawniejszych, wiele zakonów i bractw, wybornych na wieki
przeszłe, ustąpiły nowym i odpowiedniejszym!”
O bractwie dla młodzieży, s. 63

***

„Święty nasz o. Alfons bez systematyzowania miał swój system
ascezy, ale arcyprosty, a dlatego że prosty, tak bardzo święty, boć
świętość jest prostotą, tak przystępny, boś dla niego uświęcenie dusz
szło w parze z ich zbawieniem, wreszcie katolicki, czyli Chrystusowy.
Więc po oczyszczeniu duszy z grzechu idzie praca nad oderwaniem serca od rzeczy doczesnych, od rodziny, od własnej woli, to
kompletne oderwanie serca przez św. Teresę głoszone, a przez św.
Ojca naszego w Prawdziwym redemptoryście nam przekazane, stanowi
cały podkład ascezy alfonsjańskiej, na nim buduje się życie modlitwy,
bo przez nią wypraszać ma sobie miłość ku Bogu, którą ma praktykować przez naśladowanie Pana Jezusa w 12 cnotach miesięcznych
wyliczonych nam w konstytucjach.
Jak się do tego ma dusza zabierać i jak to wykonywać św. Alfons
nie podaje nam ni formułek, ni szczegółowych praktyk. I słusznie.
Bo charitas Christi diffusa est in cordibus vestris per Spiritum Sanctum qui
datus est nobis1. A będzie nam ta łaska od Ducha Św. dana w miarę,
1

Łac.: miłość Chrystusa rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany
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jak modlić się i prosić o nią będziemy. Oczywiście, że w tej modlitwie musi dusza na siebie zwracać uwagę i czuwać i rachować się
ze sumieniem, ale bez przesadnej introspekcji i bez wymuszonego
skrępowania, a więc z własnego popędu”.
Wspomnienia, s. 76-77

***

„Malarz długo wpatruje się w przedmiot, który chce oddać na
płótnie i więcej czasu poświęca przypatrywaniu się modelowi aniżeli na samo malowanie. Bo jak uchwyci te różne charakterystyczne
odcienie i linie przedmiotu, to jednym i drugim pociągnięciem
uwydatni dokładnie przedmiot i odda na płótnie. Tak, powiedział
o. Douglas, mamy się wciąż wpatrywać w Pana Jezusa, aby się Jego
cnoty za pomocą łaski Jego uwydatniły w naszej duszy. Nie introspekcja w siebie, lecz głównie modlitwa ma to w nas sprawić. Słowem,
św. Alfons wierzył w siłę łaski, a tę łaskę ma się prośbą zdobywać”.
tamże, s. 77

Wspomnienia i świadectwa o Czcigodnym
Słudze Bożym o. Bernardzie Łubieńskim
Tłum napierał coraz silniej. Utrzymujący porządek ministranci
w białych komeżkach dawno już zostali wtłoczeni do środka. Masywne dębowe drzwi wydawały piszczący odgłos, gnąc się pod naciskiem
prącej przed siebie ludzkiej fali.
- Co tu będzie, moja pani - pytała jakaś,
przygnana widocznie ciekawością babina
w chustce - ślub? Czy jakiego ważnego nieboszczyka będom wyprowadzać?
Zapytana kobieta popatrzyła na nią z nieukrywaną wyższością i zawzięcie torując sobie
drogę rozstawionymi łokciami, odpowiedziała:
- Tyż pani pyta. Z Grójca pani chyba...
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- O, zaraz z Grójca - obraziła się babina - pytam, bo nie wiem.
- Misje są, będzie miał kazanie ojciec Łubieński.
- Łubieński - zapiszczała radośnie babina - a któren? Ten z Leszna,
z zapadniętym nosem?
- Nie - posłyszała wyjaśnienie. - Ojciec Łubieński od tych zakonników z Karolkowej, co się nazywają, że wymówić nie można... tak
jakoś ledem... nie remp... no, nie skleję...
Po chwili rozdzielił je tłum.
- Aaa - głośno dawał wyraz swemu ironicznemu ukontentowaniu
łysawy pan - i szanownego mecenasa widzę. Chwali się bardzo, a jakże...
- No cóż - mówił tamten, niezbyt zadowolony ze spotkania - przyszedłem posłuchać, tyle ludzie opowiadają... chciałem się przekonać.
- Przekonać - powtórzył łysy - tylko że ojciec Łubieński komplementów nie prawi, a wyjść stąd trudno, i tak ledwie odetchnąć można.
- Jakoś to będzie - pocieszał się mecenas.
- A słyszał pan - nachylił się ku niemu łysy - jak to było w Gnieźnie?
- Nie - zaciekawił się tamten.
Tłum zakołysał się do tyłu i stanął w miejscu.
Łysy opowiadał szeptem:
- Były rekolekcje episkopatu, wszyscy w komplecie kardynałowie,
arcybiskupi, biskupi. Wychodzi ojciec Łubieński i zaczyna pierwszą
konferencję. Zwraca się do nich dostojnie ,,Reverendissimi et illustrissimi antistites”. W czasie drugiej tytułuje ich ,,najprzewielebniejsi
księża biskupi”. W następnych zaś - i tu jest cały ojciec Łubieński poniosło go już i pohukiwać zaczął:
- Biskupie, to wilk wdziera się do owczarni, a ty śpisz?
- Kapitalne - uśmiechnął się mecenas.
Koło drzwi zrobiło się przestronniej. Ruszyli naprzód.
- To pierwszy raz będziesz słyszeć ojca Łubieńskiego? - dziwiła się
niemłoda już, starannie wyfiokowana pani. - Ja pierwszy raz byłam na
jego rekolekcjach w Sokołowie, jeszcze przed tamtą wojną, jako młoda
dziewczynka - dodała z pośpiechem. - Ale, powiadam ci, wygarnął tam
wtedy. Stryj Kocio, myślałam, że ataku serca dostanie. Tu już znaczące
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pochrząkiwania i szepty, a ojciec nic, mówi swoje. I, proszę ciebie,
skończył, zdjął biret i z ukłonem powiada w tym stylu mniej więcej:
„Przepraszam was, panowie i panie, żem wszystko jawnie wypowiedział, ale ja też śmierdzę hrabią - dosłownie, wyobraź sobie, tak - więc
doskonale znam wasze życie. Powiedziałem to wszystko, żeby ratować
wasze bezcenne dusze...”.
- Niesłychane - westchnęła druga pani.
Łysy pan odnalazł mecenasa pod jednym z filarów w bocznej nawie.
- Podobno jest ułomny? - zwrócił się tamten do niego z zapytaniem.
- Tak, paraliż od przeszło czterdziestu lat, ale nie poddaje się. Kilkakrotnie nie mógł wejść na ambonę, to kazał posadzić się na katafalku
i stamtąd mówił. Fantastyczna żywotność. Trzeba go było widzieć
przed wojną. Ileż to się nawojował z władzami i policją, to austriacką,
to pruską, to carską. Ciągłe zakazy, obostrzenia, a ojciec Łubieński
jeździł tylko z miejsca na miejsce i wygłaszał kazania. W Warszawie
nie wolno było początkowo, więc ciche rekolekcje to w zakonnych
kaplicach, to w ogóle prywatnie. Wreszcie Skałon1 wyraził zgodę.
Pyta się w czasie audiencji, jak długo redemptoryści pragną pozostać
w Warszawie. Myślał pewno, że tydzień, dwa. A ojciec Łubieński na
to dyplomatycznie:
- Jak długo ekscelencja pozwoli.
Ale i tak wkrótce wydalono go z Warszawy...
- Widzę, że pan jest szalonym entuzjastą naszego kaznodziei - przerwał mu mecenas - ja zaś przyszedłem tylko popatrzeć.
- Zobaczymy - uśmiechnął się zagadkowo łysy.
Proboszcz zerknął na zegarek.
- Czas już - powiedział.
- Idziemy - odpowiedział ojciec Łubieński. Oparł się prawą ręką
o stół, a trzymaną w lewej laską odbił się od podłogi, przenosząc ciężar
ciała na dłoń leżącą na stole. I teraz dopiero prostował ramię, powoli
1

Gieorgij Antonowicz Skałon – rosyjski wojskowy, generał kawalerii, generał-gubernator warszawski i głównodowodzący wojsk Warszawskiego Okręgu
Wojskowego w latach 1905-1914.
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podnosząc się z fotela. Stanął wreszcie. Przyglądający mu się dotąd
bezradnie proboszcz wziął go pod rękę. Skierowali się ku drzwiom.
- A tamta marnotrawna owieczka - zapytał nagle ojciec Łubieński
- będzie dzisiaj?
- Przypuszczam, że tak - stoi zwykle po prawej stronie tuż koło
wielkich drzwi. Wysoki, rudawy, w szarym ubraniu.
- Dobrze - pokwitował uśmiechem tę informację ojciec Łubieński
- załatwimy jakoś z Bożą pomocą tę sprawę.
Idzie... idzie... - rozległ się gorączkowy szept po kościele. I naraz
zapanowała cisza. Słychać było tylko uderzenia laski o podłogę i odgłos
powolnego stąpania sztywnych, nie zginających się w kolanach nóg.
Ojciec Łubieński prowadzony przez dwóch mężczyzn przesuwał się
ku ambonie. W pewnej chwili zatrzymał się. Na twarz wybiegł lekki
grymas bólu i znikł natychmiast. Zachwiał się. Mężczyźni chwycili
go silniej za ramiona.
- Połóżcie mnie na ławce - szepnął im.
Sprawnie odsunęli cisnących się ludzi i wykonali jego polecenie.
Zrozumieli już przyczynę wypadku. Obsunął się pas rupturowy2. Ojciec Łubieński chwilę manewrował obu rękami w okolicach żołądka,
nasunął z powrotem pas na właściwe miejsce, ścisnął go mocniej bez
najlżejszego skrzywienia i dał znak, że może iść dalej.
Podprowadzili go do stopnia ambony. Podziękował im ruchem
ręki i z trudem odrywając stopy od posadzki, zaczął wdrapywać się na
górę. Znów stuk laski, skrzypienie schodków, odgłos ciała opadającego
całym swym ciężarem na stopnie, nareszcie po kilku minutach ukazała
się na kazalnicy potężna postać w czarnym habicie z zawieszonym na
piersi drewnianym krzyżem.
- O czym będzie mówił? - półgłosem zapytał mecenas.
- Pewno o piekle - odpowiedział mu do ucha łysy - to jego najczęstszy temat. A jaka plastyka i obrazowość! Usłyszy pan. Księża nazywają
jego kazania Baedekerem3 po piekle. A zresztą... – urwał.
2
3

Pas leczniczy stosowany przez osoby cierpiące z powodu przepukliny.
Karl Baedeker – pisarz i księgarz niemiecki, wydawca pierwszych nowoczesnych
przewodników turystycznych, które na długi czas wyznaczyły wzorzec dla tego
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Ojciec Łubieński zaczął mówić.
- Gdzie jest piekło? Tuż pod nogami naszymi - wskazał palcem
na ziemię. - Mówi o tym Pismo Święte... Oto, kiedy Pan Bóg wybrał
Mojżesza na wodza całego ludu, Żydzi idąc za głosem trzech hersztów,
Korego, Datana i Abirona, nie chcieli go słuchać. Mojżesz upomniał
ich, ale oni trwali w uporze. Wreszcie Mojżesz rzekł: Jeśli zwyczajną
śmiercią zginą, nie posłał mnie Pan, ale jeżeli ziemia otworzywszy
paszczękę swoją pożre ich i wszystko, co do nich należy, zstąpią żywi
do piekła, to poznacie, że zbluźnili Panu. Natychmiast tedy, skoro
przestał mówić, rozstąpiła się ziemia pod stopami ich i otworzywszy
paszczękę swą pożarła ich z namiotami ich i wszystką majętnością ich
i zstąpili żywo do piekła okryci ziemią i zginęli spośród zgromadzenia.
Tak! Piekło jest tu pod nogami naszymi.
Podniósł głos.
- Grzeszniku - zawołał donośnie - czy się nie obawiasz, że i pod
tobą, gdy zrobisz jeszcze krok jeden w tę stronę, gdzieś dawniej grzeszył,
ziemia się rozstąpi? Zobaczmy bramy piekielne, o których Pan Jezus
mówi, że całą potęgą swą walczyć będą przeciwko Kościołowi, ale go nie
przemogą! Przypatrz się tym wrotom. Co za grubość, co za siła, co za
wielkość. Widziałeś, jakie w więzieniach są mocne drzwi okute żelazem.
Dlaczego? Aby więźniowie nie pouciekali... Czegóż by nie dokonali
potępieńcy w swej wściekłości, gdyby te bramy nie były mocne. Otóż
tylko ręka Boża mogła takie drzwi stworzyć. Ta ręka je otwiera, aby
grzesznika wrzucić do piekła i nigdy ich nie otworzy, aby potępieńca
na wolność wypuścić, bo nie wiadomo o nikim, by się z piekła wrócił!
Sekunda ciszy i znowu kaznodzieja zaczyna mówić.
- Mówisz: „nie będę sam w piekle”. Masz rację - woła ojciec
Łubieński. - Ale czy wiesz, jakie towarzystwo tam cię czeka. Zajrzyj
i wnijdź tam! Podłoga tam to jeden strumień ognia, smoły i siarki.
Ściany piekła to rozpalone kamienie, z których sypią się iskry. Pułap to
jedna masa ognia. Czasem, gdy w jesieni rano wstajesz, widzisz, jak całą
ziemię pokrywa biała mgła. Wszystko nią przepełnione, wszystko nią
oddycha. Taki jest właśnie ogień w piekle, jak mgła ognista. W ogniu
potępieniec żyje, w ogniu oddycha.
typu wydawnictw, zwanych później zwyczajowo „bedekerami”.
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W wyobraźni słuchaczy przesuwają się obrazy przestrzeni ogarniętej pożarem, pożarem, wobec którego bledną najstraszniejsze
wspomnienia płonących miast. A ten ogień trwa wiecznie, nic go nie
ugasi. Ojciec Łubieński sięga do prostych codziennych przykładów
- tym plastyczniej brzmią jego słowa. Mówi o zadymionych izbach,
w których trudno wytrzymać kilka minut, a tam w piekle nieprzerwanie wgryzające się w oczy obłoki gęstego dymu, których nie rozproszy
żaden wiatr.
- Za duszno było ci w kościele, grzeszniku? Unikałeś go i wychodziłeś z niego? A w piekle? Nie kilka godzin w tym zaduchu zamknięty
będziesz, ale na zawsze.
I rzeka łez przepływająca przez piekło.
- Potępieńcy w piekle płaczą dlatego, że bolą ich oczy od dymu,
płaczą, bo wszystko ich boli, płaczą wskutek ognia ciemności i zaduchu, płaczą, że nie są w niebie, że nigdy tam nie będą. Płaczą ze złości,
z zazdrości, z rozpaczy. Tylko oni jednej łzy nie uronią i nigdy nie
zapłaczą ze skruchy.
Urwał i nagle, wyciągając rękę przed siebie, zawołał:
- Przyszedłeś tu, pijaku, prosto z szynku! W kieszeni masz flaszkę
wódki i chociaż tyle razy Boga pijaństwem obraziłeś, jeszcze ci tego
mało. Przychodzisz plamić wódką dom Boży.
Przy drzwiach powstało zamieszanie. Ktoś gwałtownie przepychał
się do wyjścia. Po całym kościele rozległy się szmery. Ojciec Łubieński
milczał, wskazywał ciągle palcem w tym samym kierunku. W pewnej
chwili spoza drzwi kościoła doleciał odgłos tłuczonego szkła. Jeszcze
trochę kotłowaniny przy wejściu i znowu cisza.
- I diabeł szydzi ze swych ofiar: Za co tu jesteś? Za chwilę bezwstydnych rozkoszy, za to, że nie chciało ci się modlić, iść na mszę. Już nie
potrzeba, leż tu. Wolałeś iść do karczmy, do złych towarzyszy, masz ich
tutaj. Co oni teraz ci pomogą? Nie chciałeś słuchać Boga. Teraz musisz
słuchać Lucypera. Mówisz, że ja cię skusiłem? A po co mi wierzyłeś?
Czyś nie wiedział, że piekło jest za karę? Masz więc teraz za swoje.

J. A. Górski, Kazanie ojca Bernarda, cz. I,
w: Miłuj i czyń co chcesz, Warszawa 1976, s. 196-203
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Sługo Boży Ojcze Bernardzie, proszę
o Twoje wstawiennictwo u Boga w intencji
uzdrowienia moich dzieci”.
brak podpisu
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za Twoje wstawiennictwo w moich prośbach. Proszę o dalszą
Twoją modlitwę za mojego syna. Uproś memu
dziecku bezpieczną podróż do Argentyny
i szczęśliwy powrót do domu”.
podpis nieczytelny
„Sługo Boży o. Bernardzie Łubieński,
przychodzimy prosząc Cię serdecznie o wyproszenie u Boga łaski
uzdrowienia dla Adasia. Dziękujemy za Twą opiekę”.
proszą gorąco rodzice Adasia i brat Karolek
„Ojcze Bernardzie, błagam o nawrócenie dla Sylwii i Agnieszki,
żeby zerwały z nałogiem i odbudowały swoje życie”.
Beata
„Drogi Ojcze Bernardzie, przeżywam czas ciemności i trudności
w pracy. Proszę o światło, mądrość, rozwagę. Broń mnie i wspomagaj”.
Maria
„Ojcze Bernardzie, Sługo Boży, dziękuję za Twoje wstawiennictwo u Boga za moim synem Amadeuszem. Proszę też o wytrwałość
dla niego”.
kochająca matka
„Ojcze Bernardzie, błagam o wstawiennictwo i pomoc w wybudzeniu ze śpiączki Kamila i o jego całkowite uzdrowienie”.
Daniel
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MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ
CZCIGODNEGO 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 Czcigodnego 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 wicepostulatora 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 materiałów i sugestii pomocnych w redagowaniu Pisma.

