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W mocy Bożego Ducha
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Drodzy Czytelnicy!
Czcigodny Sługa Boży o. Bernard Łubieński posiadał nie tylko
niezwykły „dar słowa”, którego mocy ulegali liczni słuchacze jego
kazań, ale potrafił też przemawiać przekonywująco w konfesjonale
i na ambonie oraz w zwykłej rozmowie z ludźmi. Świadectwem tego
jest też druga część artykułu Jerzego Górskiego Kazanie ojca Bernarda.
O. Łubieński starał się także oddziaływać na innych przez słowo
pisane. Napisał m.in. biografie trzech świętych redemptorystów:
Alfonsa, Klemensa i Gerarda. Obecny rok kalendarzowy jest właśnie
obchodzony w placówkach prowadzonych przez polskich redemptorystów jako rok św. Gerarda. Mimo upływu lat, charyzmat tego
brata zakonnego wciąż pozostaje aktualny. Szukają u niego wsparcia
ludzie zagubieni, potrzebujący nawrócenia i przebaczenia grzechów
w sakramencie pokuty i pojednania. Jego wstawiennictwu polecają się
też matki oczekujące dziecka, małżeństwa proszące o dar potomstwa
czy rodziny stojące przed różnymi trudnymi wyzwaniami. By przybliżyć Wam jego postać, postanowiliśmy zamieścić w tym numerze
Apostoła Polski jeden z rozdziałów książki o. Bernarda poświęcony
br. Gerardowi jako patronowi dobrej spowiedzi.
Pomocą w naszym wzroście duchowym mogą stać się dla nas
również myśli z kazań, pism i listów naszego Sługi Bożego, a kolejne
podziękowania za łaski otrzymane od Boga za Jego wstawiennictwem
oraz prośby, niech i nas pobudzają do ufnej modlitwy o potrzebne
łaski dla nas i dla naszych bliskich.
Oddając w tym czasie w sposób szczególny cześć Matce Najświętszej śpiewem litanii loretańskiej oraz Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, nie ustawajmy także w błaganiu o rychłą beatyfikację
o. Bernarda Łubieńskiego.

Redakcja
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Święty Gerard – wielki patron dobrej spowiedzi
Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam

(Mk 9,22)

Różnymi cudownymi darami obdarzony był św. Gerard za życia
na ziemi. Hojnie go Bóg nimi obsypał, a to głównie w nagrodę za jego
litość bez granic nad biednymi grzesznikami. Św. Gerard pałał żądzą
zbawienia i uświęcenia dusz, dlatego Pan Bóg stan dusz mu odsłaniał,
aby mógł żyjących w grzechu pobudzić do szczerości na spowiedzi.
Sam św. Gerard z grzechu uwalniać dusz nie mógł; bratem był, nie
kapłanem. Nie była mu więc dana władza nad zasługami Przenajświętszej Krwi Chrystusa Pana, żeby nimi szafował słowami sakramentalnego
rozgrzeszenia. Lecz ileż to razy władza ta, nadana kapłanom, pozostaje
bez żadnego skutku, ileż to razy kapłan wymawiający słowa absolucji
z grzechów jednak nie rozwiąże, bo klęczy przed nim grzesznik nie
skruszony, nieszczery, na łaskę sakramentalną nie przysposobiony,
więc odchodzi przed Bogiem nie tylko nie rozgrzeszony, ale jeszcze
bardziej obciążony.
Otóż św. Gerard odebrał od Boga szczególny dar: skutecznie
przygotować duszę do otrzymania łaski sakramentu pokuty. Ileż to
razy wstrząsnął on sumieniem zatwardziałym w grzechu i do szczerej
pokuty, bo do zmiany życia nakłonił! Jak potężne rozbudzał w sercach
obrzydzenie grzechu i boleść nad obrazą Boga! Jakże umiał gwałt zadać
duszy, żeby zerwała z grzechem i jednym cięciem przecięła drogę do
niego! Jak skutecznie wlewał w nią uczucia ufności i dodawał odwagi,
żeby była szczerą, nie bała się i nie wstydziła wyznania choćby najohydniejszych występków! Wszak widzieliśmy, że całe życie św. Gerarda było
jednym pasmem zdarzeń, w których cudowny ten jego wpływ nawracał
i zbawiał grzeszników.
Śmiało więc można twierdzić za autorem życiorysu wydanego
z okazji kanonizacji tegoż Świętego, że św. Gerard jest wielkim patronem
dobrej spowiedzi.
„Św. Gerard za życia”, pisze o. Magnier, „wyjawiał ukryte grzechy
tym, którzy na spowiedzi przez fałszywy wstyd, dlatego że ich spowiednik znał, lub z obawy nagany, dobrowolnie i świętokradzko zatajali
grzechy zupełnie albo świadomie ich dostatecznie nie wyjawiali. Ile
razy mu Bóg objawiał nieszczęsny stan takiej duszy, targanej wyrzutami
i niepokojem sumienia, św. Gerard, zdjęty litością, spieszył z pomocą.
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Wtedy w nadludzkich zaiste słowach przemawiał; ze słodyczą pełną litości, ale też
z przerażającą surowością wzniecał bojaźń
Bożą w sercach”. I dalej autor tak kontynuuje: „Ta potęga wspomagania grzeszników,
żeby ich nakłonić do dobrej spowiedzi,
której to potęgi św. Gerard używał za życia,
nie zmniejszyła się dziś w niebie. Zawsze
jest on gotów wspomóc świętokradców,
którzy by się doń modlili. Toteż misjonarze
uciekają się w konfesjonale do św. Gerarda
i polecają spowiadającym się, aby się do
niego udali o łaskę poznania i wyznania
swoich grzechów. Dlatego powinniśmy
wzywać św. Gerarda jako wielkiego patrona dobrej spowiedzi”. Usprawiedliwiają ten tytuł św. Gerarda niezliczone znane nam przykłady
a kilka spośród nich niech nam będzie wolno tu przytoczyć.
Przez 25 laty pewien młodzieniec w Antwerpii był zgryzotą całej
swej uczciwej rodziny. Zaniechał wszelkich obowiązków religijnych
i wiódł życie, którym gorszył wszystkich. Któregoś dnia zachorował.
Rodzina zwróciła się do św. Gerarda i rozpoczęła nowennę. I nie wzywali
go na próżno. Serce młodzieńca powoli zmiękło. Ósmego dnia z własnej
inicjatywy prosił o księdza i z oczywistymi oznakami wiary i szczerej
skruchy przyjął ostatnie sakramenty święte. Rodzina, pocieszona tym
objawem zupełnej zmiany, rozpoczęła za niego drugą nowennę do św.
Gerarda, a po kilkakrotnych odwiedzinach kapłana trzeciego dnia oddał
Bogu swą skruszoną duszę.
Pewna kobieta w Leodium przestała się spowiadać; tak żyła całe
lata. Dom jej stał się istnym piekłem niezgody tak dla niej, jak i dla
jej męża. Po pewnym czasie w Leodium nastąpiło bezrobocie; oboje
zostali bez chleba. Sąsiedzi, biedni jak i oni, mówili im: „Czemu się
nie udajecie o pomoc do św. Gerarda?”. Pewnego poniedziałku owa
kobieta wstąpiła do kościoła ojców redemptorystów i trafiła na nabożeństwo poniedziałkowe na cześć św. Gerarda. Pomodliła się z niezwykłą
gorliwością i chciała wstać, żeby powrócić do domu, kiedy uczuła, że
jakby ją coś w ziemię wryło. Była to chwila łaski. Ogląda się po kościele
i widzi kapłana siedzącego w konfesjonale. Zbliża się doń, ale znów
cofa się ze strachu. Ale czuje, jakby ją coś przyciągało do stóp kapłana.
Pada więc wreszcie przy konfesjonale na kolana. Już pierwsze słowo
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spowiednika napełniło ją ufnością. Wyspowiadała się i powróciła do
domu uszczęśliwiona. Zaledwie weszła do domu, gdy jakieś dziewczę
wchodzi i pyta: „Czy to prawda, że mąż pani nie ma roboty?”. – „Ach!
Niestety, prawda!”. – „To niech się uda pod adresem, który tu zostawiam,
a pracę dostanie”. Mąż, uszczęśliwiony, podążył na wskazane miejsce,
znalazł niezwykle dobrego pracodawcę, który mu nie tylko dał dobrą
robotę, ale i sowicie płacił. Teraz mąż, przejęty wdzięcznością, łatwo dał
się namówić do spowiedzi, i to małżeństwo, uszczęśliwione, spokojnie
dalej żyło, chwaląc Boga za opiekę św. Gerarda.
Nawróceni za pomocą św. Gerarda dają zwykle spowiednikom pozwolenie, aby na jego chwałę głosili wszędzie ich nawrócenie. Wszelako
w tym wypadku dość będzie nadmienić tylko kraj, gdzie się to stało, bez
wymieniania miejscowości. Otóż w Irlandii pewien człowiek, który od
wielu lat się nie spowiadał, przybył do spowiedzi – a dlaczego? „Wczoraj
wieczór”, opowiadał, „żona przyniosła mi żywot św. Gerarda. Zacząłem
go czytać; a przy tym czytaniu tak mnie przejęła myśl o spowiedzi, że
spokoju nie zaznałem ani wczoraj, ani dziś, i już muszę się wyspowiadać”. W innej parafii w Irlandii mieszkał pijak, który do spowiedzi nie
chodził, a wskutek pijaństwa zbliżał się powoli do stanu niepoczytalności. Nieszczęśliwa jego żona opowiedziała o tym proboszczowi. Ten
odpowiedział: „Musisz zaraz wraz ze swoimi dziećmi zacząć za męża
nowennę do św. Gerarda”. Tak też zrobiła. W ciągu tej nowenny mąż
któregoś dnia przestał pić i następnego dnia poszedł do spowiedzi,
a w ostatnim dniu nowenny przystąpił do komunii św.
Podczas pewnej misji w Irlandii młoda kobieta przyszła wcześnie
rano do spowiedzi. Lecz było to jedno więcej świętokradztwo dodane do
całego pasma świętokradztw, które zapełniały jej życie. W dalszym ciągu
misji jeden z ojców misjonarzy radził ludziom, aby się polecili opiece św.
Gerarda, jeżeliby chcieli odprawić dobrą spowiedź. Owa kobieta to usłyszała; nabyła obrazek i żywot św. Gerarda i zaczęła się doń modlić. Wtem
zaczął ją trawić jakiś niepokój. Powróciła do tego samego spowiednika
i rzekła: „Ojcze, gdyby nie św. Gerard, byłabym się źle spowiadała do
końca życia. On mi nie dał ani na chwilę nawet zasnąć w nocy od czasu,
jak zaczęłam się do niego modlić”. Za pomocą św. Gerarda odprawiła
dobrą spowiedź, po której prosiła spowiednika, żeby wszystkim zalecał
modlenie się do św. Gerarda o szczerość przy spowiedzi.
W Belgii w 1897 roku zdarzyło się zaiste nadzwyczajne nawrócenie
osoby, która przez 59 lat nie stanęła nogą w kościele. Kazała ona ogłosić
z ambony następujące zdarzenie. Była to siedemdziesięcioletnia pani,
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która uklękła do konfesjonału i, jakby szalona, zaczęła wołać: „Ojcze,
powiadają, żeś tak miłosierny – nabrałam odwagi i przyszłam do ciebie.
To św. Gerard mnie tu przywiódł. Już dwa tygodnie, jak się do niego modlę i całe te dwa tygodnie nie mogę zmrużyć oka. Ojcze, zlituj się nade
mną! Zadaj mi pytania ze wszystkich przykazań. Od 59 lat zaczęłam
ukrywać grzechy z bojaźni i żyję w świętokradztwach. Miałam wtedy
jedenaście lat. Moja pierwsza komunia była zła. Ojcze, ratuj mnie, bo
św. Gerard mnie do ciebie przysłał”. Kiedy się jej spowiedź skończyła,
powtarzała raz po raz, z wdzięczności zanosząc się od płaczu: „Ojcze,
dziękuj św. Gerardowi. Przyrzeknij mi, że mu podziękujesz. Opowiadaj
wszędzie, gdzie będziesz, że dama, która 59 lat żyła w grzechu, chce
mu publicznie podziękować. Ach, jakam ja szczęśliwa! Mam lat 70,
a dopiero jutro będzie moja pierwsza godna komunia! A odchodząc od
konfesjonału, powtarzała: „O św. Gerardzie, o kochany św. Gerardzie!”.
Jeszcze jeden przykład. Zdarzył się również w Irlandii. Pewna kobieta długie już lata nie bywała u spowiedzi w przekonaniu, że dla niej
nie ma już miłosierdzia z powodu ohydnych jej czynów. Na zewnątrz
życie prowadziła spokojne, bez dawania zgorszenia. Przed znajomymi
udawała, że do sakramentów uczęszcza, żeby ich nie gorszyć, ale w istocie już od dawna ani u spowiedzi, ani u komunii św. nie była. W tym
nastroju duszy usłyszała przypadkowo w domu pobożnej znajomej, że
św. Gerard wyjednuje ludziom łaskę odprawienia dobrej spowiedzi.
Postanowiła więc spróbować i odprawiła nowennę do św. Gerarda
o otrzymanie dla siebie tej łaski. Modlitwa jej została wysłuchana. Po
dobrej spowiedzi i odzyskaniu zupełnego spokoju ducha błagała spowiednika, aby na chwałę św. Gerarda głosił wszędzie, jak jej pomógł
ten patron dobrej spowiedzi.
Ach! Św. Gerardzie, bądź i nam w Polsce patronem dobrej spowiedzi!
Bo jeżeli o jakimś kraju, to o naszej biednej ojczyźnie powiedzieć trzeba,
że wrażliwe nasze usposobienie, bujna wyobraźnia, nieposzanowanie
ścisłej prawdy w obcowaniu z ludźmi sprawiają, że wielu z nas, Polaków
i Polek, mija się z prawdą na świętej spowiedzi i dlatego, mimo tylu
spowiedzi, jest zagrożonych wiecznym potępieniem.
Do Ciebie więc, św. Gerardzie, wołamy: „Bądź i u nas w Polsce
naszym wielkim patronem dobrej spowiedzi! Daj spowiadającym się
wiarę, pokorę, aby się spowiadali dokładnie i szczerze! Daj też i spowiednikom cierpliwość, wiedzę i ducha poświęcenia! Amen”.
o. Bernard Łubieński, Żywot św. brata Gerarda Majelli,
Kraków 2005, s. 326-330
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MYŚLI Z PISM CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO
O. BERNARDA
My w zakonach tylko tyle coś warci jesteśmy, co zachowujemy żywo
ducha św. Fundatora naszego; jak tylko ów duch wywietrzeje u nas, już
na nic się nie nadajemy.

Z listu do sióstr M. Amaty i M. Ireny Łubieńskich, 24 stycznia 1887 r.

***
Ach! moje Siostry, cóż my robimy w zakonie, w zakonie, to jest
jakby przy samym źródle zasług i Krwi Przenajświętszej Pana Jezusa?
Czy tylko o uposażeniu siebie, o ozdobieniu własnych dusz będziemy
myśleli, kiedy tyle a tyle biednych dusz umiera z głodu? Albo nigdy
nie były przybrane w suknię białą na chrzcie św., albo ją już dawno
rozdarły i zeszpeciły grzechem?
Siostrzyczki Drogie, nie pozostawajcie gnuśnie w waszych murach
klasztornych, lecz niech Wasza dusza wyrywa się na ostatnie krańce
ziemi i pracuje wciąż i ofiaruje się na zbawienie tych biednych dusz,
które giną.

j.w., 26 stycznia 1886 r.

***
Macie przyszłość dzieci w rękach Waszych. Wy stanowicie o ich
przyszłości; nie ciągnąć ich do klasztoru - zawsze odpowiedzą sami do życia uczciwego w świecie ich przysposabiajcie, a z tych, co Bóg da
będziecie miały plon obfity dusz.

Do urszulanek, Pisma kaznodziejskie, B 22, s. 127

***
Biada nam, kapłanom, jeżeli my się zasklepiamy w zaściankowych,
li tylko narodowych pojęciach o powołaniu naszym w duszpasterzowaniu, kiedyśmy dostali mandat: euntes docete omnes! (idąc, nauczajcie
wszystkich!). Nie ma różnicy dla kapłana inter Barbarum et Graecum
(między poganami i grekami). Rozszerzmy serca nasze! Wyzbądźmy się
poglądów krótko widzących! Stańmy się też omnia omnibus! (wszystkim
dla wszystkich!).

Ego sum Pastor Bonus, Pisma kaznodziejskie, B 28, s. 50

***
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Tylu jest misjonarzy, co dzielnie
pracują, umierają, ale jest brak funduszów. Bóg wskrzesza ochotników
do pracy, do modlitwy i do pomocy
materialnej.

Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 190

***
Pan Jezus wymagał od św. Piotra - właśnie jako zadośćuczynienie
za potrójne zaparcie się Jego i znak
miłości - pracy apostolskiej i w samej
rzeczy nie można lepiej okazać swej
miłości jak pracą.

Pisma kaznodziejskie, B 26, s. 143

***
Trafnie powiedział o. Godts:
„Misje zamorskie są dla prowincji dodatnie, bo są bodźcem do poświęcenia
się, ale mają ten ujemny skutek, że pozbawiają Prowincję członków
najgorliwszych i najdoskonalszych, bo tacy się tylko na te misje ofiarują i takich tylko przełożeni na nie przeznaczają”. Mimo to, daj Boże,
żeby i dla Prowincji Polskiej nastąpił czas, kiedy i nasi się będą Bogu
ofiarować na misje w Syberii albo na Daleki Wschód.

Wspomnienia, s. 92-93

***
Bądź spokojna i nie naglij ręki Bożej - bo ona po swojemu i w swoim
czasie wszystko zrobi.

Z listu do bł. Marii Karłowskiej, 11 stycznia 1901 r.

***
Pamiętajmy, że losy nasze są w rękach najlepszego Boga naszego.
Starajmy się więc tylko dzień po dniu być wiernymi Jego łasce, a On
zrobi swoje dla nas.

j.w., 15 stycznia 1903 r.

***
Celibat - to klucz całej twej osoby, bo aby być w celibacie trzeba się
umartwiać, żyć ostrożnie, w odosobnieniu, trzeba się modlić, słuchać
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władzy, trzeba panować nad sobą. Celibat - to życie Kościoła, tak, jak
sanctitas, unitas, perpetuitas matrimonii (świętość, jedność, dozgonność
małżeństwa). To walka Kościoła ze światem. Na inne punkty świat
łatwo się zgodzi: co do wiary, postów, ale żeby ante et post matrimonium sancta vivere (przed i po małżeństwie święcie żyć). Tak celibat
w kapłaństwie.

Pisma kaznodziejskie, B 27, s. 90

***
O gdyby ludzie chcieli czytać i zrozumieć Ewangelię św. Jana, ale
mają oczy, a nie widzą, i uszy, a nie słyszą.

Pisma kaznodziejskie, B 27, s. 104

***
Krew Pańska, to jedyna rzecz dająca innym rzeczom prawdziwą
wartość i stałość. Wszystko inne spalone będzie przy końcu świata.

Wspomnienia, s. 73

***
Prawda, że co Ty i ja, i wszyscy robimy, to równa się zerom. Ale
jak przez Krew swoją Przenajświętszą Pan Jezus postawi 1 przed tymi
zerami, to wiesz, co się z nich dzieje? Ot: 100 000 000 000! Grube sumy!
Taki będziesz więc i Ty miała rachunek gotowy w niebie z tych twoich
zer. Tylko wytrwaj, droga Maniu.

Z listu do Marii Szymanowskiej, kuzynki, 27 lipca 1900 r.

***
Życzę Ci, żeby to opuszczenie, jakie czujesz, zagnało Cię więcej
i coraz więcej do Pana Jezusa. Żebyś tylko Jego pragnęła i w Nim
szukała nie tyle pociechy, jak dźwigni i pomocy we wszystkim. (...)
Żyj ufnością w Sercu Boskim, które Ci tyle dało dowodów swej opieki
i miłości. Nie zawiedzie Cię.

Z listu do Jadwigi Szymanowskiej, kuzynki, 13 października 1925 r.

***
Maryja, jeżeli widzi, że dusza słaba, zsyła chorobę, nawet ciężką,
nawet ciągłą słabość. Nie domyślają się tego ludzie, może sami chorzy nie chcą w to wierzyć. A to największe miłosierdzie Boże z rąk
Maryi.

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 30

***
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Całe życie nasze jest jednym pasmem krzyżów i trudności. Chwała
Bogu za to, bo nam łatwiej przez to ku niebu serce i myśli wznosić.
Komu dobrze się na tej ziemi wiedzie, mało co za niebem wzdycha
i bodaj czy tam dojdzie, bo nieba nawet nie pragnie posiadać.

Z listu do Marii Szymanowskiej, ciotki, 13 maja 1897 r.

***
Na łożu cierpienia tyle można dobrego zrobić cierpieniem dla
biednych grzeszników.

Z listu do Marii Szymanowskiej, kuzynki, 14 lutego 1892 r.

***
Biada nam, gdybyśmy inną drogą chcieli kroczyć w życiu poza
bolesną drogą Krzyża!

Z listu do s. Leonii Ludwiki Fudakowskiej, 4 lutego 1920 r.

***
Biedne Wasze chore! Ale każda chora to Bóg w domu - więcej niż
przysłowie: „Gość w dom, Bóg w dom”.

Z listu do bł. Marii Karłowskiej 2 stycznia 1902 r.

***
Daleko lepiej jest dla człowieka pod względem zasługi i spokoju
ducha i nawet chwały, którą Bogu dajemy, jak Pan Bóg bierze go i używa,
do czego sam zechce, aniżeli jak ów człowiek sam się wysila, aby to lub
owo dla Pana Boga robił.

Z listu do s. Marii Amaty Łubieńskiej, 6 kwietnia 1883 r.

***
Nie ma gorszego cierpienia, moim zdaniem, nad to: być skazanym
na próżniactwo i bezczynność, widzieć się niezdrową i niedołęgą. Lecz
i to z ręki Boga przychodzi. I jak Bóg do takiego krzyża nas przykuje,
to chwała Jemu za wszystko!

Z listu do s. Marii Amaty i s. Marii Ireny Łubieńskich, 23 maja 1886 r.

***
Cierpienie to czas Pana. W cierpieniu zawsze Go znajdziesz. Jak
Go nie ma, zacznij coś cierpieć, to przyjdzie.

Dziennik duchowy, s. 46

***
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Heroizmu trzeba, aby żyć w bezżennym stanie, a nie być egoistą.

Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 8

***
Jak mens sana in corpore sano (zdrowy umysł w zdrowym ciele) - tak
czysta dusza w czystym ciele. Kto nie brzydzi się brudem zewnętrznym,
nie będzie miał zwykle wstrętu do brudu wewnętrznego.

Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 133

***
My nie możemy się wyzuć naszego osiołka - czystość jest w woli.

Pisma kaznodziejskie, B 22, s. 117

***
Czystość dziewicza tylko przez zupełną czystość od grzechu się
utrzymuje - nemo repente fit malus (nikt nagle nie staje się złym).

Pisma kaznodziejskie, B 22, s. 118

***
Duch św. albo nam podsunie myśli, które nam były dotąd nieznane
- albo w sam raz przypomni - cośmy wiedzieli, ale zapomnieli - albo
nowe, żywsze światło o tym, co już wiemy - albo serce rzewnością, namaszczeniem napełni i przeniknie wolę i uświęci nas łaską swą.

Pisma kaznodziejskie, B 24, s. 18

Wspomnienia i świadectwa o Czcigodnym Słudze
Bożym o. Bernardzie Łubieńskim
- Ale męki piekielne - ciągnie dalej nieubłaganym głosem ojciec
Łubieński - nie kończą się na diabelskich szyderstwach. Sumienie,
które już w życiu doczesnym potrafi dotkliwie gnębić człowieka,
tam przeradza się w wieczny ból, w wieczne cierpienie, w niedającą
spokoju świadomość popełnionych grzechów. Na ziemi można je
uciszyć pracą, przytłumić zabawą. W piekle nic nie odrywa człowieka
od palących go myśli... I wreszcie najokropniejsze, najbardziej tragiczne cierpienie, poczucie utraty Boga. Gdy dzisiaj grzeszysz i Boga
stracisz, nie dbasz o to i dalej się bawisz. Ale zaledwie przekroczysz
próg wieczności, zrozumiesz, że stworzony zostałeś dla Boga jedynie
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i nic innego nie zadowoli serca twego jak tylko Bóg. Jedno jedyne
pragnienie jest godne człowieka: zobaczyć Boga, kochać Go, rzucić
się w Jego objęcia. Lecz jeżeli umrzesz w grzechu, zobaczysz, że to
niepodobna! Boga odepchnąłeś od siebie i choć twoja natura nie przestanie rwać się do Boga, serce twoje wyrzekło się Go. Czy słyszałeś, jak
dziecko zanosi się od płaczu, gdy od matki oderwane zostanie? Tak
ty w piekle, nieutulony w bólu zostaniesz. Czy widziałeś, jak matka
rzuca się na trumnę dziecka, zanim spuszczą ją do grobu? Tak i ty!
Coraz częściej podnoszą się do oczu chusteczki. Słychać głębokie
westchnienia, jakaś babina tuż pod amboną głośno chlipie, ocierając
twarz rękawem.
Plastyka opisu i przejmujący, z talentem i uczuciem modulowany
głos kaznodziei coraz żywiej przemawiają do wyobraźni. Zaraźliwy
szloch ogarnia cały kościół. Nawet mężczyźni, widać to, czują się
nieswojo, ale chociaż niektórzy chętnie wyszliby, nie ośmielają się
ruszyć z miejsca. A ojciec Łubieński mówiąc, przebiega po twarzach
przenikliwym spojrzeniem, jak gdyby bał się, że tu właśnie widzi potępieńców, o których opowiada. I rzeczywiście chwilami zatrzymuje
wzrok na czyjejś twarzy i patrzy długo, nie odrywając oczu. Delikwent
blednie i czerwienieje na przemian, nie wie, jak skryć się przed tym
spojrzeniem. Ogólny płacz przybiera na sile.
Ojciec Łubieński czeka jeszcze parę sekund i nie doczekawszy
się ciszy, rozkłada nagle ręce i woła, chcąc przekrzyczeć rozlewający
się szeroko spazmatyczny szloch:
- Ludzie, uspokójcie się, przestańcie płakać, przecież to jeszcze
nie piekło, to dopiero Warszawa!
Płacz cichnie powoli. Ojciec Łubieński przeżył chwilę żalu: czy
tak jest mało miłości w sercu ludzkim, że tak brutalnie trzeba ukazywać karę ostateczną?
Zna jednak całą przeraźliwą sumę krzywd wyrządzonych przez
ludzi, niesprawiedliwości, wyzysku, i to mu każe prowadzić rozumowanie do końca.
- Jest jedna rzecz - zrównoważonym głosem zaczyna - która
mogłaby piekło przemienić w niebo. Cóż to? Gdyby Bóg posłał do
wrót piekła anioła z tymi słowami: „Biedni ludzie, wy się okropnie
męczycie. Będziecie tu jeszcze tysiąc lat. Ale przyjdzie dzień, kiedy
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nareszcie Bóg się zlituje nad
wami, kiedy przyjdziecie do
nieba”. Na te słowa wszyscy
rzuciliby się na kolana, dziękując Bogu. Gotowi by jeszcze dwa razy tak cierpieć,
byle się tylko stąd wydostać.
Od tej chwili piekło odmieniłoby się dla nich.
- Ale czy przyjdzie anioł
do piekła? Nigdy, przenigdy! Czy widziałeś, co było
napisane na wrotach piekła?
„Kto raz tu wejdzie, ten
nigdy stąd nie wyjdzie”.
Czy widzisz, co napisane na
ścianach? „Na wieki!” Co
napisane na każdej iskierce?
„Na wieki!”. A na czole potępieńca? „Na wieki!”. Czy
słyszysz głos szatanów? ,,Na
wieki!”. Pytają się potępieńcy: „Jak długo tu będziemy?” Odpowiada
im echo głosu Sędziego, które jak grom rozlega się i całe piekło przenika: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny”.
- Czy rozumiesz, co to znaczy ,,na wieki”? Nie! Ani ja nie rozumiem, ani ty, ani nikt inny. Nasz rozum za ciasny. Wszystko można
zmierzyć, pole, drogę, odległość ziemi od słońca. Jednego tylko
zmierzyć niepodobna. Wieczności!...
Znów odzywają się szlochy.
- Przypuśćmy coś niepodobnego, że dusza w piekle może wołać
o przebaczenie. Co na to odpowiedziałby Pan Jezus? „Jam cię stworzył
i odkupił dla nieba. Ty wiesz, że całym sercem tego pragnąłem. Na to
umierałem, na to cierpiałem... Na to zostałem w Przenajświętszym
Sakramencie i Matkę ci dałem, bo szczerze pragnąłem szczęścia twojego. Na to dałem ci światło rozumu, Kościół, kapłanów, sakramenta.
Mówiłem ci: bądź dobry, otrzymasz niebo na wieczność. A jeżeli zły
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będziesz, pójdziesz do piekła na zawsze. Rozum twój mówił ci, że
przestępcę słusznie kara spotyka. A ty co robiłeś? Zawiniłeś i nie dbałeś... Ja cię nie posłałem zaraz do piekła, czekałem, byś się opamiętał.
Nie chciałeś albo nieszczerze się poprawiłeś. Ja jeszcze czekałem, bo
nie chciałem potępić cię na zawsze. Aż zobaczyłem, że ty całkiem
zobojętniałeś na moją dobroć. Śmierć twoja nadchodziła. Dawałem
ci ostatnie upomnienie, że już idziesz do piekła na zawsze. A ty nie
chciałeś się poprawić, chciałeś piekła. Umarłeś. Sądziłem cię i tyś sam
uznał, że słusznie otrzymałeś to, czegoś pragnął. Teraz przychodzisz,
żeby mnie przeprosić. Za późno... Ja muszę być sprawiedliwy wobec
tych, którzy dlatego unikali grzechu, żeby nie dostać się do piekła
na wieki. Oni wiele ofiar ponieśli, bo bali się wiecznej kary. A teraz
zobaczyliby, że byli głupcami...
Po całym kościele rozlega się gwałtowne wycieranie nosów.
- Widzieliśmy zatem piekło i jakiż stąd wniosek? - pyta ojciec
Łubieński.
- Św. Teresa zobaczyła raz miejsce w piekle przeznaczone dla
siebie, jeżeli się nie poprawi. Miejsce to potem stało zawsze jej przed
oczyma, odebrało obawę cierpień, dodawało hartu w pokusach;
wszystko zniosła, aby nie iść do piekła. Niech i na tobie myśl o piekle wywrze taki sam skutek. Gdy pokusa zacznie cię dręczyć, zajrzyj
do piekła. Gdy pójdziesz pić, cudzołożyć, kraść, krzywdzić, połóż te
grzechy na jednej szali, a na drugiej połóż piekło. I zastanów się, czy
warto dla chwili przyjemności zasłużyć na wieczną karę.
- Nie - pod sklepieniem wibruje głos kaznodziei - raczej umrzeć
niż narazić się na grzech. A jeżeli masz grzech niewyspowiadany,
pozbądź się go. Gdybyś wiedział, że masz w spiżarni jajko, z którego
wylęgnie się jaszczurka lub żmija, aby śmierć ci zadać, stłukłbyś je
zaraz. Tak samo i grzech twój naraża cię na śmierć wieczną. Zgładź
go, pozbądź się go, wyspowiadaj się!
Tłum tkwi nieruchomo na swych miejscach. Ojciec Łubieński,
trzymając się poręczy, powoli schodzi, a raczej ześlizguje się z ambony.
Ludzie zaczynają się kłębić wokół konfesjonałów. Wszyscy pytają,
gdzie będzie spowiadał ojciec Łubieński. Ktoś wskazał konfesjonał
w prawym rogu kościoła. Tłum od razu przewala się w tamtą stronę.
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Próbują sformować kolejkę, trudno jednak w tłoku zaprowadzić porządek. Zrezygnowani ministranci przezornie wycofują się do tyłu.
A tu każdemu się śpieszy, nie wiadomo, czy do samej spowiedzi, czy
po to, żeby ją jak najszybciej mieć za sobą.
Łysy pan rozgląda się za swym znajomym i nagle dostrzega go
wśród najgęstszej ciżby. Na policzki mecenasa wystąpiły gorączkowe
wypieki, jest wyraźnie rozemocjonowany, przejęty. W pewnej chwili
łysy pan słyszy jego ochrypły nieco bas: ,,Proszę państwa, proponuję,
żeby pierwszeństwo mieli ci, którzy najdawniej nie byli u spowiedzi...
Ja nie byłem czterdzieści jeden lat”.
Jeszcze trochę zamieszania i propozycja została przyjęta. Mecenas zdecydowanym krokiem zbliża się do kratek. Za nim ustawiają
się inni. ,,Ja trzydzieści osiem”, „ja piętnaście”, ,,ja dwadzieścia
siedem” przelicytowują się wzajemnie, ustalając kolejność. Długi
wąż czekających sięga aż na ulicę. To samo dzieje się i przy innych
konfesjonałach.
A tymczasem ojciec Łubieński krok za krokiem przemierza główną nawę. W miarę jak zbliża się do drzwi, coraz uważniej rozgląda
się wokół siebie. Spostrzegł wreszcie. Zgadza się z opisem podanym
przez proboszcza: rudy, wysoki, szare ubranie - tak wygląda parafialny
gorszyciel. Ojciec Łubieński prosi obu mężczyzn, aby przestali go
podtrzymywać. A gdy spełniają prośbę, robi jeszcze kilka kroków,
opierając się ciężko na lasce i wyciąga rękę ku rudemu:
- Czy nie będzie pan łaskaw - odzywa się łagodnie - pomóc mi
podejść do konfesjonału?
Rudy wydaje się nieco zażenowany tą prośbą, ujmuje jednak ojca
Łubieńskiego za ramię i delikatnie prowadzi do bocznej nawy.
Ojciec Łubieński rozmieścił się już w konfesjonale, w dalszym
ciągu jednak nie wypuszcza z uścisku ręki tamtego:
- Bardzo dziękuję - mówi z uśmiechem. - A w nagrodę za przysługę wyspowiadam pana zaraz, nie będzie pan musiał długo czekać.
Rudowłosy postrach księdza proboszcza tłumaczy się brakiem
czasu, nieprzygotowaniem, tyle lat minęło przecież od ostatniej
spowiedzi.
Ojciec Łubieński zdaje się nie słyszeć tych wymówek:
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- Nic nie szkodzi – mówi - ja panu pomogę. Proszę tylko uklęknąć.
I trzymając ciągle rękę rudego w swej dłoni, przykłada ucho do
kratek.
Trudno o przykład bardziej czynnego, ruchliwego człowieka niż
ojciec Bernard Łubieński. Setki odbytych w Polsce i za granicą misji
i rekolekcji, setki konferencji rekolekcyjnych, obowiązki zakonne,
praca pisarska - wszystko to mówi samo za siebie. A przecież właściwie przez całe życie, nie licząc lat młodości, borykał się z kalectwem.
Postanowił mu nie ulegać i dlatego zwyciężył. Odwiedzający go
w różnych okresach lekarze podziwiali niezłomną wolę działania:
obarczony podobną chorobą człowiek - twierdzili - pozostaje normalnie całymi dniami na fotelu, w zupełnym bezruchu. A tu szczyt
niemal misjonarskiej wydajności w pracy. Zawsze gotów na każde
wezwanie: często prowadził indywidualne rekolekcje i to trwające
nieraz kilka czy kilkanaście dni. Odległość nie przerażała go nigdy,
był potrzebny, więc jechał.
Kiedy przybył do Polski, nader słabo znał język ojczysty. I tu
trzeba było długich lat, by nauczył się nim władać poprawnie, gramatyki i składni nie opanował właściwie do końca życia, wskazują na to
jego pisma. Ale za to mówił wspaniale i porywająco. Obdarzony był
rzadkim darem umiejętnego przemawiania do każdego audytorium:
biskupi, zakonnicy, inteligencja, chłopi czy robotnicy – do każdego
zwracał się inaczej. Ale najchętniej przemawiał do tych, których
ukochał najbardziej i wśród których pochować się kazał w sercu
robotniczej Woli.
Osiemdziesięciopięcioletni sparaliżowany starzec, do dnia śmierci
niemal poruszający się o własnych siłach, odprawiający Mszę świętą,
wygłaszający konferencje i ściśle zachowujący przepisy reguły – jakże
imponujący przykład ludzkiej woli wspartej na wierze. Najlepiej
jednak, w sposób bardziej wyczerpujący od wszystkich danych
biograficznych, od wspomnień i anegdot o osobowości i życiu ojca
Łubieńskiego mówi fragment konferencji wygłoszonej na dziesięć
lat przed zgonem u sióstr karmelitanek w Krakowie. W tych słowach
kryje się jakże prosta i nieskomplikowana tajemnica jego moralnej
wielkości i odporności fizycznej:
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- Mój Jezu, miłuję Cię,
bo pokładam całe moje upodobanie w Tobie, ponieważ godzien
jesteś całej mojej miłości.
Bo chcę dać Tobie całą miłość moją oraz pragnę, aby Ciebie
razem z Matką Najświętszą wszyscy w niebie i na ziemi miłowali
coraz więcej.
A więc nade wszystko niech się dzieje wola Twoja w niebie jak
i na ziemi, szczególnie we mnie i przeze mnie, zawsze i wszędzie.
A więc boleję, że Ciebie nie miłowałem tyle, a tak ciężko Cię
znieważyłem oraz współczuję z Tobą, że tylu tak strasznie Ciebie
obraża, a tak mało dusz naprawdę Cię miłuje.
A więc chcę czynić i cierpieć wszystko, co dla mnie możliwe, oraz
nieustannie błagam Cię o to, aby Cię wszyscy coraz goręcej miłowali,
a więc postanawiam z miłości ku Tobie naśladować każdą z cnót,
których stałeś się dla nas przykładem.
A więc pragnę jedynie tego i o to Cię proszę, aby się to ze mną
i we mnie stało, dzięki czemu będę mógł rzec z całą prawdą: ,,Żyję
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”; a zatem postanawiam każdą
myślą i pragnieniem, każdym słowem, czynem i cierpieniem istotnie miłować Ciebie, tylko daj mi tę łaskę, bym zawsze i wszędzie ku
miłości Twojej kierował wszystko.
Śmiem więc pragnąc uczynić coś heroicznego dla miłości Twojej,
a szczególnie cierpieć na sławie i na zdrowiu, na duszy i na ciele,
wreszcie dla miłości Twojej śmiercią męczeńską w katuszach umrzeć;
na koniec Veni Sancte Spiritus et ignem tui amoris in me accende!1 Daj
mi tę miłość, jaką chcesz, ile chcesz, kiedy chcesz, mimo mej nędzy
i głupoty, mej niegodności.
Wszystko przez Ciebie, Maryjo! Amen.
J. A. Górski, Kazanie ojca Bernarda, w: Miłuj i czyń co chcesz,
Warszawa 1976, s. 203-210

1

Łac.: Przyjdź Duchu Święty i rozpal we mnie ogień Twej miłości!
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Ojcze Bernardzie, proszę uproś u Pana naszego
Jezusa łaskę nawrócenia i powrotu do Kościoła dla
mojej córki Gabrieli”.

Renata
„Ojcze Bernardzie, dziękuję za Twoje wstawiennictwo, lecz stan mojej mamy wciąż wymaga
Boskiej interwencji. Uproś proszę u Pana Boga siłę
do walki z chorobą i chęć życia dla mojej mamy, bo
wciąż jest mi potrzebna”.

Wiktor
„Ojcze Bernardzie, uproś u Pana Boga łaskę
wiary dla moich synów, synowej oraz dla małej wnuczki”.

zatroskana mama i babcia
„Ojcze Bernardzie, dziękuje Ci za znalezienie dobrej żony. Proszę
Cię o opiekę dla naszego małżeństwa i o to, aby Pan Bóg dał nam dzieci.

Tomasz
„Ojcze Bernardzie Łubieński, dziękuję za wszystkie otrzymane od
Boga łaski za Twoim wstawiennictwem, zwłaszcza za szczęśliwą operację
i szybki powrót do zdrowia”.

Maria Bryk
„Sługo Boży o. Bernardzie Łubieński, proszę o Twoje wstawiennictwo za moją grzeszną rodziną: o uzdrowienie duszy i ciała męża
Henryka; o powrót synów Roberta i Sławomira do Kościoła i sakramentów św.; o dobrego męża i ślub kościelny dla Karoliny; o uratowanie
mojego wzroku”.

Kazimiera
„Ojcze Bernardzie, proszę o zdrowie dla Renaty. Pomóż jej być
dobrą matką i żoną”.

Marian
„Ojcze Bernardzie, prosimy za Twoją przyczyną o zdrowie dla Barbary – oddanej ludziom lekarce. Uproś jej łaskę uleczenia z choroby
nowotworowej”.

Tomasz
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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.

„Ufaj Bogu
i oczekuj od Niego
wszelkich łask”

Św. Gerard Majella

PATRON MATEK OCZEKUJĄCYCH DZIECKA
ORĘDOWNIK MAŁŻEŃSTW PROSZĄCYCH O POTOMSTWO
PATRON DOBREJ SPOWIEDZI

