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Pismo Postulacji do sprawy beatyfikacji  
Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego
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Drodzy Czytelnicy!

Miesiąc wrzesień, dla nas modlących się o beatyfikację Czcigod-
nego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, to zawsze szczególny 
czas, w którym wspominamy kolejną rocznicę Jego narodzin dla nieba. 
W tym roku, 10 września, mija już 86 lat od śmierci o. Bernarda. Ten 
dzień jest dla nas – jak co roku – nie tylko okazją do wdzięczności Bogu 
za Jego życie, ale tym bardziej wezwaniem do tym gorliwszej modlitwy 
o dar Jego beatyfikacji.

O. Bernard Łubieński nosił w swoim sercu pragnienie bycia świę-
tym i innym starał się w tym pomagać. Wśród dzisiejszych polskich 
świętych i błogosławionych jest wiele osób, których życie było w jakimś 
momencie związane z o. Łubieńskim. Można tu wspomnieć choćby: 
św. Zygmunta Felińskiego, św. Urszulę Ledóchowską, bł. Ignacego 
Kłopotowskiego czy bł. Marię Karłowską. 

O. Bernard starał się też przybliżyć ludziom sylwetki swoich świę-
tych współbraci redemptorystów, wśród nich św. Gerarda, którego 
już mogliśmy nieco poznać w ostatnich dwóch numerach „Apostoła 
Polski”. Tym razem możemy przeczytać fragment mówiący o beatyfi-
kacji i kanonizacji tego świętego brata redemptorysty. Choć zmieniły 
się już przepisy dotyczące prowadzenia samego procesu kanonizacji 
i wymagania dotyczące cudów koniecznych do wyniesienia danego 
kandydata na ołtarze, to sam tekst, może być dla nas także zachętą do 
modlitwy o beatyfikację o. Łubieńskiego.

Z kolei świadectwo o. Franciszka Świątka, redemptorysty, który 
blisko 30 lat swojego życia zakonnego przyglądał się życiu o. Bernarda, 
przypomina nam, że droga do świętości wiedzie też przez zmaganie się 
z naszymi słabościami.

W kolejnych myślach pochodzących z pism, kazań i listów  
o. Łubieńskiego każdy z nas może znaleźć dla siebie bardzo proste 
wskazówki, które mogą nam pomóc jak najlepiej przeżyć nasze życie 
i dojść do nieba, gdzie czekają na nas nasi bliscy, których będziemy 
wspominać w sposób szczególny w listopadzie.

Nie bójmy się stawiać sobie wymagań. Żyjmy tak, byśmy mogli 
kiedyś do nich dołączyć. Niech wspiera nas w tym Maryja, której 
wstawiennictwa będziemy w sposób szczególny przyzywać podczas 
nabożeństw różańcowych.

Redakcja
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Brat Gerard zaliczony w poczet 
BłoGosławionych i świętych

Chwałą i czcią ukoronowałeś go (Ps 8,6).

Ogólna cześć, jaką otaczali pamięć br. Gerarda jego bracia zakonni, 
sprawiła, że w 1796 r. ubogą izdebkę w Caposele, w której oddał Bogu 
ducha, zamieniono na kapliczkę. Lecz ażeby nie było przeszkody w proce-
sie beatyfikacyjnym przez oddawanie mu czci publicznej przedwcześnie, 
kapliczka była pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Istotnie, niejeden 
szczegół życia zbliżał do siebie obydwóch świętych Pańskich. Ta sama nie-
winność, gorąca miłość dla Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie 
i dla Najświętszej Maryi Panny, ten sam duch pokuty i posłuszeństwa, 
ucieczka od rodziny, aby wstąpić do zakonu, wreszcie święta śmierć 
w  młodym wieku ozdabiały tak brata Gerarda, jak i  naszego patrona 
Polski, św. Stanisława Kostkę.

[…] Duchowni i  świeccy z  niesłychanym zapałem garnęli się do 
orędownictwa br. Gerarda. Toteż o. Tannoia pisał: „Nie do uwierzenia 
to jest i wytłumaczyć trudno, jakim zaufaniem przejęci są ludzie do tego 
sługi Bożego, tak jakby był już kanonizowanym świętym. Ludzie tak 
dobijają się o jego obrazki, że trudno wszystkim zadośćuczynić. Sądzą, 
że dostali wielki skarb”.

Toteż, ponieważ i Bóg raczył wysławiać świętość swego sługi nie-
ustannymi cudami, generał redemptorystów o. Kamil Ripoli rozpoczął 
się krzątać około sprawy beatyfikacji br. Gerarda.

Biskup w Muro, Antoni Gigli, franciszkanin, w 1843 r. wydał roz-
kaz, aby rozpoczęto proces na szczeblu diecezjalnym; wnet przed jego 
trybunałem wysłuchano 60 zaprzysiężonych świadków. Dwa lata trwały 
badania cnót i  cudów Gerarda. Podobnie ksiądz arcybiskup w Conzy 
w ciągu dwóch lat przesłuchał 94 świadków. Obydwie sprawy zostały 
złożone u stóp Ojca św. w Rzymie wraz z prośbą, aby raczył brata Gerarda 
beatyfikować.

Do Piusa IX nadeszły także prośby od króla neapolitańskiego Ferdy-
nanda II, od kardynała Sforzy, arcybiskupa neapolitańskiego i od innych 
arcybiskupów, biskupów, kapituł przy katedrach i generałów zakonów. 
[…]



– 4 –

Wreszcie, gdy postulaty z Muro i Conzy zostały w Rzymie sprawdzone 
i wypełniono różne formalności, Pius IX 17 września 1874 r. podpisał 
dekret zezwalający, aby się rozpoczął proces beatyfikacji.

[…] Po ukończonych dochodzeniach w Muro i w Conzy Święta Kon-
gregacja Obrzędów odbyła trzy narady; ostatnia odbyła się w obecności 
Ojca św. 21 kwietnia 1874 r. W trzy lata później Pius IX […] po długich 
naradach kardynałów i prałatów do tego wyznaczonych, 8 czerwca 1877 r.  
wydał tak zwany dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego, to jest, że czci-
godny Gerard był istotnie mężem Bożym, że żył jak święty, że zaświeciła 
w nim nie tylko pospolita cnota, lecz cnota nadzwyczajna, że się w miłości 
ku Bogu i bliźniemu i we wszystkich cnotach teologicznych i moralnych 
wzniósł do bohaterstwa, czyli heroizmu.

Jeszcze pozostawał równie ważny krok, a mianowicie sprawdzenie 
cudów sługi Bożego. […] Z niesłychanie wielkiej liczby cudów przed-
śmiertnych i pośmiertnych czcigodnego Gerarda wybrano tylko cztery 
najpewniejsze i te najściślej zbadano. Tak zarządził papież Benedykt XIV 
w rozporządzeniach wydanych o procesach beatyfikacyjnych […]. Cztery 
zaś cuda przedłożone szczegółowo przed Stolicę Świętą były następujące:

Cud pierwszy za przyczyną br. Gerarda stał się 
na osobie Józefa Santorellego, bratanka jego po-
bożnego przyjaciela, doktora Santorellego. Podczas 
nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP 
w  1823 lub 1824 r. pan Józef nawiedzony został 
ciężką chorobą […].

Czwartego dnia choroby stan był już groźny, 
dwunastego zaś lekarze zwątpili o ratunku, dziewięt-
nastego Santorelli był już konający i dostał ostatnie 
sakramenty. Jego brat, nie widząc już żadnej nadziei 
w pomocy ludzkiej i bolejąc nad żoną i dziećmi, które 
miały zostać wdową i sierotami po bracie, pomyślał 
o udaniu się pod opiekę br. Gerarda. Włożył obrazek 
Sługi Bożego pod nakrycie głowy chorego, a  sam 

wybrał się do grobu Gerarda. Pewien starszy brat zakonny, spotkawszy 
go w kościele klasztornym, dodał mu otuchy, mówiąc, że niezawodnie br. 
Gerard zlituje się nad chorym, ponieważ żył w tak ścisłej zażyłości z jego 
stryjem doktorem, i przyjmując na Mszę św. na tę intencję, powiedział, że 

papież Benedykt XIV
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Msza św. zaraz się odprawi. Tak się też stało. Msza św. została odprawiona, 
po czym brat chorego, pocieszony i pełen nadziei, powrócił do domu. Lecz 
choroba nie ustępowała, owszem, cały ten dzień Józef pozostawał nieprzy-
tomny. Dopiero po szóstej wieczorem podniósł się, usiadł na brzegu łóżka, 
rozpłakał się rzewnie, wziął obrazek br. Gerarda, który miał pod czapeczką, 
włożył do ust i powoli połknął. Doktor Cleffi, obecny przy tym, ze zdziwie-
niem zapytał go, co robi. Na to Józef odpowiedział: „Cały ten dzień spałem 
głębokim, jakby śmiertelnym snem. Widziałem, jak jakiś brat z klasztoru 
przychodził i odchodził, a ja mu wciąż mówiłem: «Słuchaj bracie, słuchaj 
bracie». Trzymał w ręku laskę, a kapelusz pod pachą. Już biła godzina szó-
sta wieczorem, kiedy ten redemptorysta przystąpił do mego łóżka i rzekł: 
«Bądź dobrej myśli, bo otrzymałem dla ciebie łaskę», i w tej chwili wskazał 
mi przy swoim boku mego śp. stryja doktora. Wzruszony tym widokiem, 
chciałem do stryja przemówić, lecz on mi powiedział: «Z tym miej do czy-
nienia». «A któż on jest?», zapytałem. «Br. Gerard», odpowiedział. Potem 
br. Gerard zrobił mi na czole znak krzyża świętego i obaj znikli mi z oczu. 
Na to ja się obudziłem”. […] Doktor Cleffi kazał Józefowi próbować wstać, 
a jak dotąd bez pomocy nie mógł się w łóżku nawet obrócić, tak teraz wstał, 
ubrał się, siadł do stołu i spożył posiłek; słowem, zupełnie i natychmiast 
przyszedł do zdrowia.

Drugi cud zdarzył się w Mechlinie w Belgii. 15 września 1849 r. Teresa 
Deheneffe została zraniona sztyletem w brzuch […]. Teresa, aby ukryć 
sprawcę, nie powiedziała nikomu o ranie, sama się leczyła jakąś maścią 
i  przykładała bandaże z  płótna. Dwa lata i  dwa miesiące przetrwała 
w tym stanie, tymczasem rana coraz bardziej się jątrzyła, nastały bardzo 
dokuczliwe boleści, szczególnie przez ostatnie pięć miesięcy. Wreszcie, 
gdy już nie mogła ani chodzić, ani nawet się ruszać, a do tego przyłączył 
się gwałtowny kaszel i upadek sił, zdecydowała się przywołać lekarza. 
Doktor, zobaczywszy, w jakim stanie była rana, orzekł, że nie pozostaje nic 
innego tylko operacja. Zapisał lekarstwo i przyrzekł powrócić za tydzień, 
aby operację wykonać. Teresę wielce zasmuciły te słowa lekarza. Mając 
zaufanie w bracie Gerardzie, udała się do niego o pomoc i rozpoczęła 
nowennę 12 lipca 1852 r. Podczas nowenny nosiła na sobie relikwię 
Gerarda i była obecna na dziewięciu Mszach św., które kazała odprawić 
na swoją intencję. 18 lipca operacja pomyślnie się udała, lecz ze względu 
na głębokość rany była bardzo bolesna. W  następną niedzielę lekarz 
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opatrujący ranę ujrzał pogorszenie i oświadczył, że schorzenie jest nie do 
uleczenia. Spowiednik radził Teresie zaraz rozpocząć drugą nowennę do 
br. Gerarda. Rozpoczęło się więc 27 lipca znowu dziewięć Mszy św. i tym 
razem osiągnęła upragnioną łaskę, bo w nocy z 3 na 4 sierpnia bandaże 
rozwiązały się same i Teresa uczuła, że jest zupełnie zdrowa. Rana się 
zamknęła i nie pozostał nawet ślad blizny Teresa, pełna radości, udała 
się do lekarza, aby mu opowiedzieć, że jest zdrowa i aby otrzymać jego 
poświadczenie na to. Doktor […] odbył oględziny i poszukiwania i tak 
napisał: „W ranie była przetoka aż do 3 sierpnia; nagle rana się zamknęła 
i dziś nie da się znaleźć miejsca, gdzie się znajdowała, nie ma nawet naj-
mniejszego śladu blizny, toteż trzeba uznać to wyleczenie za cudowne”.

Cud trzeci nastąpił w 1850 r. we Francavilla Fontana w diecezji Oria 
we Włoszech. Urszula Meo, wdowa, czuła jakąś niezwykłą niemoc w ca-
łym ciele, a szczególnie bolało ją czoło. Wezwała wreszcie lekarza; ten 
zauważył, że po lewej stronie na kości czoła pojawiła się twarda narośl 
wielkości sporej śliwki. […] Lekarz mniemał, że wyniknie z  tego rak. 
Nie zdając się na własne zdanie, przywołał profesora medycyny, który 
potwierdził jego mniemanie i osądził, że trudno będzie zrobić operację 
bez niebezpieczeństwa śmierci. […] W kilka godzin później córka tej 
kobiety udała się do tego samego lekarza, aby się dowiedzieć, jakie są 
nadzieje uzdrowienia matki. Lecz on odpowiedział, że nie ma żadnej 
nadziei, i polecił sprowadzić księdza, bo niewiele godzin zostawało jej do 
życia. Cała rodzina pogrążona była w smutku. Zdarzyło się, że właśnie 
wtedy była w domu Anna Maria Giancola, której przyszło na myśl, że 
trzeba się udać o pomoc do nieba. Przyniosła obrazek br. Gerarda, który 
umieściła między bandażami na głowie chorej, i ukląkłszy wraz z obec-
nymi osobami, odmówiła litanię do Matki Boskiej i inne modlitwy. Wnet 
potem chora wzdrygnęła się i dźwignęła; siadła na łóżku, mówiąc, że 
czuła, jakby ją ktoś uderzył w głowę, i doznała jeszcze większych bólów. 
Po czym położyła się znowu i zasnęła; całą noc spędziła w głębokim śnie.

Nazajutrz, kiedy przybyli lekarze, znaleźli Urszulę bez boleści i bez 
gorączki. Zdjęli bandaże z głowy i ujrzeli, że pozostał tylko mały różowy 
znaczek. Zdumionym lekarzom chora rzekła z uśmiechem: „To nie przez 
was, moi panowie, ale za łaską br. Gerarda jestem wyleczona”. Lekarze 
uznali, że to był wyraźny cud, tak ze względu na nieuleczalność choroby, 
jak i ze względu na nagłość wyleczenia.
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Czwarty cud br. Gerarda zdarzył się w diecezji Benewent. W tym 
mieście dziesięcioletni Wawrzyniec Riola chodził do gimnazjum. 
W  kwietniu 1867 r. zaczął chorować. […] Mówiono, że to z  powodu 
nauki i zmiany życia. Lekarze używali różnych leków. Wreszcie, za pół-
tora miesiąca, kiedy było coraz gorzej, matka wzięła synka do Neapolu, 
do najsławniejszych lekarzy. Tutaj polecono jej wziąć dziecko na kurację 
do Torre del Greco; lecz matka zawiozła go do Castellamare w nadziei, 
że sławne wody mineralne w tym miejscu przywrócą dziecku zdrowie. 
Tymczasem stan się pogorszył, wystąpiła gorączka i miejscowy lekarz 
kazał matce odwieźć Wawrzyńca do Neapolu. Tu nastąpiły konsultacje 
innych lekarzy. Osądzono, że najbardziej może dziecku pomóc powietrze 
w Benewencie, toteż strapiona matka odwiozła je do domu. Lecz i  tu 
coraz gorzej się miało. […] Lekarze, raz jeszcze przywołani, osądzili, że 
nastąpiło ropienie gruczołów limfatycznych i że już nadziei żadnej nie 
ma. Straciwszy nadzieję na pomoc ludzką, udano się o pomoc do nieba. 
Mały Wawrzek przeczytał żywot br. Gerarda i nabrał wielkiej ufności 
w jego cudotwórczą moc. Zaczęto codziennie odmawiać trzy „Chwała 
Ojcu” na cześć br. Gerarda i przykładać jego relikwie na brzuch, strasznie 
wzdęty. W ostatnich dniach sierpnia Wawrzyniec zasnął; zdawało mu się, 
że złota drabina spuszcza się z nieba na jego głowę i że po niej schodzi 
zakonnik podobny do wizerunku br. Gerarda, z krzyżem w ręku. Przy-
stąpiwszy do chorego, brat zasłonił obiema rękami twarz, nachylił głowę 
nad nim i pomodliwszy się, znikł. Obudziwszy się, Wawrzyniec poczuł się 
w zupełnie innym stanie zdrowia: gorączka ustała, nabrzmienie brzucha 
znikło, a za kilka dni zupełnie przyszedł do zdrowia.

Kiedy te cztery cuda zostały wszechstronnie zbadane i  stwierdzone 
jako autentyczne, czyli prawdziwe, nastąpiły znów trzy narady kardy-
nałów. Przy ostatniej był obecny Ojciec św. Leon XIII i 25 marca 1892 r.  
wydał dekret, że cztery powyższe cuda zdziałał czcigodny Gerard Majella.

W  procesie pozostał jeszcze jeden krok do zrobienia, mianowicie 
zebranie kardynałów i  prałatów, gdzie zastanawiano się, czy można 
bezpiecznie przystąpić do beatyfikacji czcigodnego Gerarda Majelli.  
8 września 1892 r. został wydany dekret, że można.

Dzień św. Franciszka Salezego, 29 stycznia 1893 r., został wybrany 
przez Ojca św. na beatyfikację czcigodnego Gerarda Majelli. Tegoż dnia 
z rana aula, czyli sala nad przedsionkiem u wejścia do kościoła św. Pio-
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tra, napełniła się licznym zastępem prałatów, kapłanów i zakonników, 
zwłaszcza braci zakonnych Błogosławionego, oraz wiernych, czekających 
na odczytanie papieskiego dekretu beatyfikacji; po jego odczytaniu od-
słonięty został obraz bł. Gerarda, odśpiewano uroczyście Te Deum i jeden 
z obecnych biskupów odprawił sumę na cześć nowo beatyfikowanego.

Po południu nie mniej licznie zebrali się ci 
wierni w  tej samej auli, bo Ojciec św. Leon XIII 
miał przyjść pomodlić się przed obrazem bł. Ge-
rarda. Gdy oczekiwano Jego Świątobliwości, służba 
kościelna zapalała pająki na ścianach auli i tysiące 
świec kościelnych wokół obrazu.

Zdarzyło się, iż jeden z tych ludzi, August Scar-
pellini, sięgnął do świec wysoko wiszących, stojąc na 
drabinie. Wtem drabina łamie się w trzech miejscach 
i  biedny kościelny z  wysokości 15 metrów spada 
na balustradę od chóru. Wierni obecni, widząc to, 
wołają jednym głosem: „Błogosławiony Gerardzie, ratuj go!”. Cudotwór-
czą moc braciszka Bóg raczył okazać nawet w dzień jego beatyfikacji. 
Albowiem wypadek, przez który Scarpellini mógł był łatwo postradać 
życie, skończył się tylko zwichnięciem palca, poza tym kościelny wstał 
bez żadnego szwanku. […]

Wieść o cudownym ocaleniu Scarpelliniego przy uroczystości beatyfi-
kacyjnej rozniosła się po Rzymie. Mówiono więc zaraz, że Błogosławiony 
pewnie nie da sobie długo czekać na kanonizację. Tak też się stało. […]

Przepisy ustanowione przez Benedykta XIV, których się trzyma Stolica 
Święta, postanawiają, że po beatyfikacji, zanim się przystąpi do kanoni-
zacji, mają nastąpić dwa nowe cuda błogosławionego, które muszą być 
ściśle udowodnione w Kongregacji Obrzędów. Dla sprawy kanonizacji bł. 
Gerarda cudów nie zabrakło. Po jego beatyfikacji, gdziekolwiek czytano 
jego żywot, wzrastało nabożeństwo ku niemu; jego obrazki i  relikwie, 
coraz szerzej rozpowszechniane, rozbudzały szczególną ufność w jego 
orędownictwo. Przede wszystkim w Caposele, gdzie był grób Błogosła-
wionego, utworzyło się bractwo młodzieńców, których nazwano „Gerar-
dami”. Powołano także do życia miesięcznik włoski na cześć bł. Gerarda.

Lecz bodaj czy nie najgorętsze nabożeństwo ku bł. Gerardowi ob-
jawiło się w  Belgii. Tu znalazły się liczne dusze, które zapaliły się do 

Ojciec św. Leon XIII
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czci bł. Gerarda i praktycznie ją wyrażały przez uroczyste nabożeństwa 
urządzane po kościołach w każdy poniedziałek i przez jałmużny zbierane 
dla ubogich na modłę dobrze znanego chleba św. Antoniego, a zwane 
chlebem bł. Gerarda. W Belgii więc też słyszano o licznych cudach i ła-
skach otrzymanych za przyczyną bł. Gerarda. Nic więc dziwnego, że o. 
Klaudiusz Benedetti, generalny promotor spraw kanonizacyjnych ojców 
redemptorystów w Rzymie, mógł do woli wybierać wśród wielu innych 
dwa wybitniejsze zdarzenia, aby je podać Świętej Kongregacji Obrzędów 
w Rzymie do zbadania i uznania jako cudowne, w celu kanonizacji. 

Jedno z nich miało miejsce w belgijskim miasteczku Saint-Trond. 
Panna Waleria Beerts w  sierpniu 1903 r. obłożnie zachorowała na 
tyfus. Do tego przyłączyło się zapalenie mózgu. Już zdawało się, że 
czeka ją niechybna śmierć, kiedy jej matka z  żywą wiarą wezwała bł. 
Gerarda i otrzymała tę łaskę, że Waleria natychmiast odzyskała zupełne  
zdrowie.

Drugi cud zdarzył się w  arcybiskupim seminarium św. Andrzeja 
w Conzy w południowych Włoszech. Wincenty di Geronimo, kleryk, 
zachorował na zapalenie płuc. Kiedy już, „po ludzku” mówiąc, nie było 
żadnej nadziei zachowania go przy życiu, w mgnieniu oka wyzdrowiał, 
w  chwili, gdy ksiądz rektor seminarium zawiesił mu na szyi relikwię  
bł. Gerarda. 

Badania prawdziwości i  autentyczności tych dwóch cudów poszły 
niezwykle szybkim tempem w  Świętej Kongregacji Obrzędów. […] 
11 grudnia 1904 r., w drugą niedzielę adwentu, […] przy niezwykłym 
oświetleniu bazyliki św. Piotra, podczas sumy Pius X nieomylnym sło-
wem poinformował cały Kościół, że br. Gerard Majella jest świętym! […]

Pius X, ogłaszając swą wolę przystąpienia do kanonizacji św. Gerarda, 
rozpoczął swój dekret z 15 sierpnia 1904 r. tymi słowami: „Tych, którzy 
prowadzili życie pokorne i ukryte w Chrystusie i którzy nic cenniejszego 
nie mieli, jak to, żeby umartwienie Jezusowe z sobą w ciele swoim nosili 
[por. Kol 1, 24], Kościół zwykł obdarzać niebieskimi zaszczytami, aby 
się chlubił brat pośledni w podwyższeniu swoim. Do tychże zaliczonym 
ma być sługa Boży Gerard Majella, brat ze Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela”.

o. Bernard Łubieński, Żywot św. brata Gerarda Majelli,
Kraków 2005, s. 311-325
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Myśli z pism Czcigodnego Sługi Bożego  
o. Bernarda

Dobrze jest współubolewać z Panem Jezusem za obrazę Mu wy-
rządzoną przez wielkich grzeszników, przez obelgi i urazy Sercu Jego 
zadane przez kacerzy, świętokradzkich ludzi, złych kapłanów, zakon-
ników i zakonnice itd. To wszystko rani Serce Jezusowe niezawodnie, 
lecz i wiele dusz jest takich, co myślą o goryczy, których to czułe Boskie 
Serce doznaje dzień w dzień i godzina za godziną od najulubieńszych 
dusz przez rozmaite rodzaje małych, bardzo małych niewierności.

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

***
Ileż to razy chce Pan Jezus do serc wybranych przemówić, a one 

błahymi rzeczami właśnie się wtedy zabawiają. Ileż to razy chce łaskę 
wielką im udzielić, ale one nie dadzą Mu zrobić, co chce z nimi. Ileż 
to razy drobnymi krzyżykami coraz więcej ich dusze chce ubóstwić, 
a oni: nie i nie.

j.w.
***

Jak mało kto myśli odżałować te liczne przykrości, które Serce Jezusa 
doznaje nawet od tych, tak zwanych wiernych i ulubionych dusz Jego. 
Prawda, że jedynie Matka Boska zupełnie wierną mogła być w łasce. 
Ale ta niemożebność nasza nie umniejsza boleści Serca Jezusowego, 
chociaż daje mu sposobność okazania Jego miłosierdzia, a nam spo-
sobność uznania naszej nędzy.

j.w.
***

Miłujmy Pana Jezusa bez zastrzeżenia żadnego dla siebie, z mocą 
i dzielnością ducha!

Z listu do Marii Szymanowskiej, kuzynki, Mościska,
 29 grudnia 1883 r.

***
Do tego, do czego Bóg nas zaprasza, nie dojdziemy krokami nóg, 

ale świętymi pragnieniami i modlitwą.
Pisma kaznodziejskie, B 5, s. 144

***
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Kto chce miłować Boga, musi miłować modlitwę.
Pisma kaznodziejskie, B 26, s. 126

***
Aby wykorzenić z człowieka owe ciągłe zwracanie uwagi na siebie 

i dążenie za swoją prywatą, trzeba zacząć odrywać się od sobkostwa 
w modlitwie, w Bogu się zatapiać i dla Niego tam pracować, Nim się 
zajmować.

Dziennik duchowy, 3 marca 1886 r.
***

Przeniknijmy się raz na zawsze tą prawdą, że nic nam nie szkodzi 
na tym świecie tyle, co pycha nasza i nasze samolubstwo.

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 17
***

O jakże często z braku fundamentu pokory budowa duchowa pada. 
Wiele osób zdawały się pobożne, skromne, raptem upadły, zwykle 
z braku pokory.

Pisma kaznodziejskie, B 21, s.304
***

Maryja swą pokorą zasłużyła, aby Słowo przedwieczne w Niej Cia-
łem się stało. Tak też, aby w nas Królestwo swe Pan Jezus rozpoczął, 
trzeba pokory. Tylko zajęcie sobą, służenie sobie, przeszkadza Panu 
Jezusowi, aby to uczynił.

Dziennik duchowy, 24 marca 1886 r.
***

Nie ma słodyczy większej niż w upokorzeniu i wyznaniu swych 
błędów i nicości, bo wtedy się jest tam, gdzie się nam należy, jesteśmy 
w prawdzie – a tylko prawda nas zadowala.

Pisma kaznodziejskie B 7, s.105
***

W zakonie Bóg chce nami rządzić nie tylko głosem sumienia (wła-
snego), lecz też sumieniem przełożonego.

Pisma kaznodziejskie, B 1, s. 141
***

W tym się okazuje cały system ascetyki św. Alfonsa, że on chce, 
ażeby miłość Boga była podstawą i  dążnością cnót i  życia naszego. 
Posłuszeństwo bowiem nasze, gdyby było prawdziwie ożywione tym 
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zdaniem, że Pana Jezusa słuchamy, Pana Jezusa czcimy, gdy słuchamy, 
czcimy przełożonego, nabrałaby jak najwyższą cechę, cechę miłości 
Boga.

Pisma kaznodziejskie, B 2, s. 77
***

Wszelka władza jest od Boga, bo przed Bogiem wszyscy są równi. 
Ale Bóg używa jednych nad drugimi i daje swą władzę. Władzy więc 
swej od Boga otrzymanej trzeba po Bożemu używać, a Bóg używa swej 
władzy z dziwną cierpliwością, wyrozumiałością i litością.

Pisma kaznodziejskie, B 22, s. 127
***

Potrzeba powołań, trzeba budzić powołania. Od Boga zależą, Bóg 
chce dać, Bóg chce, abyśmy chcieli.

Pisma kaznodziejskie, B 13, s. 108
***

Potrzeba nam licznych a gorliwych kapłanów, bo nie ma biskupa, 
nie ma przełożonego zakonu, który by nie biadał dziś, po wojnie, nad 
brakiem kapłanów.

Pisma kaznodziejskie, B 15, s. 21
***

Trzeba nauczyć się pracować, czy w polu, czy przy rzemiośle. Bo 
bez pracy nie ma utrzymania na tej ziemi, chleba powszedniego nam 
zabraknie. Tak samo trzeba zarobić na niebo, ale jak? Oj, bardzo trudną 
rzeczą, bo przeważnie przez cierpienie.

Pisma kaznodziejskie, B 13, s. 6
***

Kto chce być dobrym, nie chce być nieprzyjemnym bliźnim. Nic 
tak nie jest przykrym, jak widzieć smutek.

Pisma kaznodziejskie, B 14 I, s. 34
***

Ofiarność – to życie rodzinne, cios na samolubstwo.
Pisma kaznodziejskie, B 13, s. 117

***
Poświęcenie się wzajemne – to podstawa szczęścia w stanie mał-

żeńskim.
Pisma kaznodziejskie, B 15, s. 16

***
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Jeden skutek grzechu pierworodnego, który upadla naturę ludzką, 
jest to, iż człowieka robi nieczułym względem tych, których najwięcej 
miłować powinien.

Pisma kaznodziejskie, B 10, s. 34
***

Trzeba nam widzieć wolę Bożą nawet i w tych rodzinnych zjazdach 
i wyssać z nich coś korzystnego dla dusz naszych.

Z listu do s. M. Amaty i s. M. Ireny Łubieńskich, Mościska,
 26 października 1891 r.

***
Wyrzeknijmy się tej obojętności dla krewnych, tej nieczułości i bez 

zapominania o obowiązkach ku Bogu, miłujmy, czcijmy ojców, matki, 
miłujmy i szanujmy innych krewnych.

Pisma kaznodziejskie, B 10, s. 40
***

Jedną z wielkich tajemnic zawartych w skarbcu Serca Jezusowego 
jest Jego miłość dla grzeszników.

Pisma kaznodziejskie, B 7, s. 166
***

Sprawiedliwe są sądy Boże, ale też okrutne. Trzeba, żeby karał 
grzech, bo grzech jest wielką zbrodnią i zniewagą Majestatu Jego. Ale 
właśnie, że jest Majestat tak wielki, to wielka Jego dobroć i miłosierdzie, 
a nawet większe jak sprawiedliwość, to jest nie żeby nieproporcjonalnie 
większe, lecz że Bogu milszym jest miłosierdzie udzielać, jak srogie sądy 
wyrządzać – to św. Jakub.

Pisma kaznodziejskie, B 13, s. 33
***

Kto ma uszy do słuchania, niech słucha (Mt 11,15; 13,9; Mk 4,9 
itp.). Jest ucho wewnętrzne, jest słuch duszy, jest delikatność słuchania 
duchownych słów, jak Eliasz in aura levi (w lekkim powiewie) – na-
tchnienie.

Pisma kaznodziejskie, B 7, s. 106
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Wspomnienia i świadectwa o Czcigodnym  
Słudze Bożym o. Bernardzie Łubieńskim

Poznałem o. Bernarda Łubieńskiego we wrześniu,1904 r., gdy 
mnie jako małego chłopca przyjmował do Zgromadzenia, razem 
z  ojcem prowincjałem Teofilem Pasurem. Za mną wstawiła się 
krewna ojca Łubieńskiego, siostra Joanna Popiel, szarytka, wraz 
z matką prowincjalną.

W niniejszym krótkim wspomnieniu o ojcu Bernardzie chcę 
tylko zaznaczyć moje stanowisko w sprawie możliwej jego kanoni-
zacji, przeciw której niektórzy z naszych wysuwają różne zastrze-
żenia. Bo co się tyczy obcych, nie spotkałem ani jednego, ani też 
nie słyszałem, by ktokolwiek wysuwał zastrzeżenia, owszem raczej 
wszyscy mówili o jego przyszłej kanonizacji.

Znałem ojca Bernarda Łubieńskiego pra-
wie trzydzieści lat. Wiele lat żyłem z nim jako 
moim przełożonym lub współbratem w róż-
nych klasztorach, jak w: Mościskach, Krakowie, 
Warszawie. Dwa razy odprawiałem rekolekcje 
pod jego kierownictwem: raz w  studentacie, 
drugi raz z o. Szrantem i o. Szpyrą w Mości-
skach dziesięciodniowe rekolekcje, o któreśmy 
go prosili. Pod nim również przez kilka mie-
sięcy, z o. Polakiem i o. Mullerem, w roku 1917 
odprawialiśmy quasi drugi nowicjat, kiedy to 
codziennie dawał nam prelekcje misyjne i re-
kolekcyjne. A więc pracowałem również z nim 
w  kościele. Miałem więc dość sposobności, 

żeby go dobrze poznać i wyrobić sobie sąd o nim.
Przeczytałem uważnie jego Pamiętniki (Wspomnienia). Sam 

napisałem o nim dwa jego życiorysy, jeden dłuższy na dwieście 
stron brulionu, a drugi krótszy do druku. Tu w niniejszym wspo-
mnieniu, chcę tylko zaznaczyć, jakie wrażenie na mnie robił i jaki 
sąd sobie o nim wyrobiłem.

Od pierwszej chwili spotkania się z nim, zrobił na mnie wra-
żenie wielce uduchowionego męża, steranego pracą, obciążonego 

o. Świątek
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kalectwem, bardzo miłego i serdecznego w obejściu. Rozmawiał ze 
mną serdecznie, z zacięciem i dane osobiste sumiennie wciągał do 
kroniki. Uderzyło mnie również jako chłopca i juwenistę w Kra-
kowie, a potem w Tuchowie, jak idąc korytarzem czy na ambonę, 
podpierał się dwoma laseczkami, a w jednej ręce przesuwał paciorki 
koronki nanizane na nitkę, a usta jego poruszały się w modlitwie. 
I to zachował przez całe życie aż do śmierci.

Uważałem go zawsze za człowieka wielkiego umartwienia, 
heroicznego zaparcia i poświęcenia, z  zapałem dla każdej Bożej 
sprawy. W podziw mnie zawsze wprawiała jego sumienność i ob-
serwa zakonna w zachowaniu przepisów Reguły i to mimo choroby 
i dozgonnego kalectwa. Rano pierwszy był w oratorium i przed 
rozmyślaniem odprawiał drogę krzyżową. W podziw mnie również 
wprawiała jego gorliwość apostolska w  pracy nad duszami, tak 
w konfesjonale jak i na ambonie, której się oddawał z jakąś chciwą 
zachłannością duchową. Również jego uległość i  posłuszeństwo 
dla przełożonych było wzorowe. 

Czy miał jakieś wady Sługa Boży o. Łubieński? Bez wątpienia 
– tak!, bo takiego człowieka na świecie nie ma. Owszem, im więk-
sze drzewo, tym dłuższy cień rzuca. O. Łubieński był osobistością 
ponad zwyczajną miarę, tak pod względem zasobów sił fizycznych, 
jak i duchowych. Odznaczał się właściwym rodowi Łubieńskich 
usposobieniem, ognistym, wybuchowym, jak się wyraził o. Woro-
niecki – z domieszką szampana we krwi. Oprócz tego o. Bernard 
obdarowany był z natury bujną wyobraźnią. Takie usposobienia, 
oprócz bardzo dodatnich stron, mają też i ujemne strony, które 
oczywiście pozostawiają swoje ślady w myśleniu, uczuciach, dzia-
łaniu. O. Łubieński jako zakonnik redemptorysta i dobry syn oraz 
gorący wielbiciel swego ojca św. Alfonsa, walczył przez całe życie ze 
swoimi wadami, a usilnie dążył do świętości, co rzucało się w oczy 
każdemu, kto z nim żył.

O. Łubieński miał wysokie pojęcie o  świętości kapłańsko-
-zakonnej. Stawiał sobie samemu wielkie wymagania, ale drugim 
także. Jak się wyraził o nim o. prowincjał Pasur: „Nie pardonował”. 
Wskutek tego charakterom opieszałym lub sobie pobłażającym, 
nieraz się narażał. A  to było źródłem niechęci jak to pomiędzy 
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ludźmi. Wszelako i c i ,  którzy mu robili zarzuty lub go nie lubieli 
– jak np. o. Chochleński – i ci przyznawali mu niezwykłą cnotę. 
O. Chochleński r a z  powiedział tak: „Patrzcie na niego, jak mimo 
swego kalectwa, siedząc przy stole, nigdy się plecami nie oprze! Nie 
ma co mówić, cnotę ma”.

Nawet gorący przeciwnicy jego kanonizacji, jak o. Styka, który 
nieraz wobec mnie powtarzał: „jeżeli po śmierci o Łubieńskiego 
poruszy się sprawę jego kanonizacji, ja pierwszy będę przeciw niej 
protestował”. To już to samo dowodzi, że jednak przypuszczali 
możliwość jego kanonizacji. 

Wielu zarzucało o. Łubieńskiemu „jaśniepaństwo”, jakoby pod-
kreślał swoje hrabiowskie, arystokratyczne pochodzenie. Niewąt-
pliwie o. Bernard był rasowym z krwi i kości arystokratą i mimo 
jego pokory i ukochania życia zakonnego, coś niecoś w nim z tego 
pozostało. Na przykład, wybitni ojcowie austriackiej prowincji 
żartobliwie mówili, że polska prowincja ma dwu hrabiów, to jest 
Łubieńskiego i Żółtowskiego, i że jeden jest więcej hrabią niż za-
konnikiem, a drugi więcej zakonnikiem niż hrabią. Ale to żarty. 
W rzeczywistości w całym zachowaniu się skromnym, ubogim, był 
o. Łubieński godnym synem św. Alfonsa, który również pochodził 
z wielkiego rodu i to w wieku XVIII, który cierpiał na zwariowa-
ny kult szlachetczyzny, pozostał cichym i pokorny zakonnikiem. 
Podobnie o. Bernard Łubieński. Co do mnie na przykład, ja nigdy 
nie zauważyłem, żeby on dał odczuć, w jakiś niemiły sposób swoją 
wyższość, swoje wysokie pochodzenie. Do każdego prostaczka, do 
ludu wiejskiego, odnosił się z prostotą, dobrocią, uszanowaniem. 

O. Łubieński czuł swoją wyższość duchową i dziwnym by było, 
gdyby będąc znakomitością pod wielu względami, jej nie odczuwał. 
Będąc żywego usposobienia, reagował nieraz na dotkliwe upoko-
rzenia i poniżania, których w życiu miał sporo, jak usuwanie go na 
ostatnie miejsce itd. Ale natychmiast się upokarzał, gdy popełnił 
jaki błąd w tym względzie i padał na swe sparaliżowane kolana, by 
przeprosić przełożonego. Powstrzymywano go od tego aktu po-
kory, który był prawie niemożliwy do wykonania dla niego. A tak 
ten odruch mimowolny pychy stawał się dotkliwszym jeszcze dla 
niego upokorzeniem. […]
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Wspomnienia, które w  umysłach ludzkich długo pokutują, 
były tymi przyczynami, mówiąc w  ogólności, że niektórzy tak 
żywo wysuwali zastrzeżenia przeciw jego beatyfikacji. Toteż nie 
bez słuszności, zauważył ks. biskup Lisowski, ordynariusz tarnow-
ski, gdy była rozmowa o jego kanonizacji, zapytał się nas w latach 
trzydziestych, kiedy zaczniemy proces jego beatyfikacji. Na pełne 
rezerwy milczenie nasze w tym względzie rzekł: „Wy, redemptoryści, 
żyliście z nim na co dzień, to się krytycznie na niego patrzycie. Ale 
dla nas jest on świętym, godnym kanonizacji”.

Kończąc te nasze uwagi zaznaczamy: że o. Łubieński zdaniem 
ogólnym umarł w opinii świętości. Praktykował cnoty chrześci-
jańskie bez wątpienia w  stopniu heroicznym, a  to jest warunek 
wymagany do kanonizacji. Zastrzeżenia co do jego kanonizacji nie 
mają przedmiotowych podstaw, bo zdarzały się one odnośnie do 
bardzo wielu świętych już kanonizowanych. […]

Druga uwaga: Mądrą zasadę mają benedyktyni: Nemo sanctus 
nisi probatus a Deo (Nikt nie jest święty, jeżeli nie został wypróbowany 
przez Boga). Odnośnie do kanonizacji ma Bóg względem swoich 
świętych szczególne zamiary, które mają ziścić w Kościele Chrystu-
sowym i tych wysuwa na ołtarze, potwierdzając ich życie cudami, 
bez których Kościół katolicki żadnego świętego nie kanonizuje.

Trzecia uwaga: Bóg jest jednym Twórcą i Mistrzem świętych, 
a kanonizacja to dzieło ludzi w Kościele Chrystusowym. Jeżeli dany 
święty ma dane na kandydata do ołtarza, a ludzie – zwłaszcza jego 
rodacy – usilnie i mądrze o to zabiegają, polecają się jego opiece 
i proszą o łaski i cuda za jego przyczyną, kanonizacja dochodzi do 
skutku. Inaczej przeciąga się w nieskończoność lub nie dochodzi 
do skutku. Zdaniem naszym, o. Bernard Łubieński jest kandydatem 
do ołtarza, a czy na nim stanie, to zależy od Boga i od nas samych.

N.b.: w  sprawach kanonizacyjnych bierze Kościół Boży pod 
uwagę, nie tylko heroiczność cnót. świętość, ale i ich zasługi dla 
sprawy Bożej i Kościoła, a te bez wątpienia o. Bernard Łubieński 
ma wprost ogromne.

o. Franciszek Świątek CSsR, Moja opinia o Słudze Bożym 
o. Bernardzie Łubieńskim, 1964 r.



– 18 –

PROŚBY I PODZIĘKOWANIA

„Ojcze Bernardzie Łubieński, dziękuję Tobie 
za pomoc okazaną mnie i mojemu synowi. Proszę 
o dalszą opiekę”.

Ewa

„Sługo Boży o. Bernardzie, proszę za Twoim 
wstawiennictwem o wiarę i powrót do Kościoła dla 
Małgorzaty i Janusza z dziećmi”.

Mariola

„Ojcze Bernardzie, dziękuję za otrzymaną łaskę 
za twoim wstawiennictwem i wysłuchanie mojej prośby”.

Tomasz

„Ojcze Bernardzie, proszę o zdrowie dla Jakuba i Renaty. Dziękuję 
za dotychczas uproszone łaski. Proszę także o zdanie matury i dostanie 
się na studia dla Jakuba”.

Marcin

„Ojcze Bernardzie, proszę o pomoc dla Ireny chorej na raka. Proszę 
o łaskę uzdrowienia dla niej, jeżeli taka jest wola Boża i o łaskę dobrej 
śmierci”.

Tomasz

„O. Bernardzie, proszę o Twoje wstawiennictwo u Pana Jezusa za 
moim dzieckiem, by mogło wyjść z ośrodka i powrócić do domu”.

Artur

„O. Bernardzie Łubieński, proszę o  pomoc w  zdaniu jedenastu 
egzaminów, abym mógł przystąpić do matury”.

Marcin

„Ojcze Bernardzie, w Tobie moja nadzieja i ufność, że pomożesz 
w problemach moich najbliższych. Uproś u Boga tę łaskę, by zachował 
dzieciątko, które moja córka nosi w swoim łonie, tak by całe i zdrowe 
przyszło na świat. Uproś też ulgę w chorobie dla mojego męża, a mnie 
łaskę wytrwałości, bym mogła ich wspierać”.

Ewa



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 materia-
łów i sugestii pomocnych w redagowaniu Pisma.



W mocy Bożego Ducha


