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Drodzy Czytelnicy!

Przez najbliższe trzy lata, począwszy od pierwszej niedzieli 
tegorocznego adwentu, program duszpasterski Kościoła w naszej 
Ojczyźnie będzie poświęcony Eucharystii. Chcemy w tym czasie nie 
tylko pogłębić naszą wiedzę katechizmową o Eucharystii, ale przede 
wszystkim uświadomić sobie jej wpływ na rozwój naszego chrześci-
jańskiego życia. Kiedy bowiem w czasie każdej Mszy św. powtarzają 
się gesty i słowa Jezusa nad chlebem i winem „To czyńcie na moją 
pamiątkę”, to warto sobie uświadomić, że te słowa dotyczyły nie tylko 
tej konkretnej czynności, ale On chciał, byśmy czynili wszystko na 
Jego pamiątkę, żebyśmy także słowa, które głosił, które nam zostawił, 
czynili aktualnymi, żebyśmy również całe Jego życie czynili obecnym 
w  naszym osobistym życiu i  w  życiu naszych rodzin. Dlatego też 
w tym numerze Apostoła Polski zamieściliśmy myśli z jednego z kazań  
o. Bernarda Łubieńskiego na temat tego wielkiego skarbu, jakim jest 
dla nas wierzących Eucharystia.

W tym najbliższym roku będziemy też w Polsce przeżywać 100-lecie 
urodzin św. Jana Pawła II, a w Zgromadzeniu Redemptorystów 200-le-
cie narodzin dla nieba św. Klemensa Hofbauera. To właśnie dzięki 
niemu redemptoryści po raz pierwszy przybyli do Warszawy w 1787 r.  
Mówi o tym fragment życiorysu św. Klemensa napisany przez o. Ber-
narda. On sam natomiast przyczynił się do tego, że redemptoryści mogli 
powrócić na ziemie polskie. O tym możemy się dowiedzieć z artykułu  
o. Stanisława Stańczyka.

Całość numeru uzupełniają kolejne myśli z pism naszego Czci-
godnego Sługi Bożego oraz prośby i podziękowania za otrzymane za 
jego wstawiennictwem łaski.

W tym czasie, kiedy będziemy obchodzić 176. rocznicę urodzin  
o. Bernarda (9.12) módlmy się dalej gorliwie o jego rychłą beatyfikację.

Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia, w czasie których po 
raz kolejny uświadamiamy sobie, że Chrystus stał się dla nas człowie-
kiem, aby nas zbawić, niech będą dla każdego i każdej z Was czasem 
napełniania się Jego miłością, którą przyniósł na świat.

Redakcja
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WproWadzenie zakonu 
redemptorystóW do WarszaWy

Nowo wyświęconym lub młodym zakonnikom nie przystoi porywać 
się do dzieł, które należą do wieku dojrzalszego i do umysłów wytraw-
nych. Długie lata skupienia, modlitwy i pracy pokornej, gotują duszę do 
czynów wielkich. Taki jest zwykły bieg spraw Bożych. Są jednak wyjątki, 
a bł. Klemens osobną drogą był prowadzony. Wprawdzie do czterdzie-
stego roku życia już był doszedł, lecz jego lata choć w pustelni, choć przy 
rzemiośle spędzone, były latami przygotowania do pracy, na które Bóg 
go przeznaczał. Zaledwie więc skończył nowicjat, zaledwie otrzymał 
święcenie kapłańskie, już się rwał do pracy, już prosił, aby mu pozwolono 
przenieść zakon misjonarski Redemptorystów poza Alpy.

Nie sprzeciwiali się temu przełożeni, widząc, jak szybko ten cudzozie-
miec przejął się duchem zakonu i jak żarliwość ich świątobliwego Fundatora 
przelała się jakby cudem w jego serce. Mniemali, że Bóg miał nadzwy-
czajne zamiary z Hofbauerem; liczyli zresztą na łaskę Bożą, która nawet 
i prześladowcę Szawła mogła w jednej chwili zmienić w naczynie wybrane, 
w Apostoła, w Świętego Pawła; a więc dawnego wiedeńskiego piekarczyka 
mogła też przemienić w krzewiciela zakonu i misjonarza gorliwie w win-
nicy Pańskiej pracującego. Wszakże nie zawiedli się na nim, gdy w jesieni 
1786 r. żegnali z błogosławieństwem Hofbauera i Hübla w drogę na północ.

Ci mniemali, że jako austriackim poddanym w Cesarstwie najłatwiej 
otworzy się pole do pracy. Na Tyrol więc obracając swą drogę, jak zwykle 
pieszo, przybyli do Wiednia. Nie zmienił się tu jednak stan religijny; czekał 
owszem na bł. Klemensa, aby doznać odmiany. Długie jednak lata miały 
minąć, zanim mąż Boży mógł siać ziarno dobre w Wiedniu. Najpierw 
oręż zwycięski Napoleona, jakby krwawy pług, miał przed nim zorać tę 
twardą ziemię. Teraz zaledwie mu było wolno z towarzyszem na ulicy się 
pokazać w nieznanym tam zakonnym ubiorze; nie dopuszczono go do 
żadnej apostolskiej pracy i nie tylko nie mógł mówić o żadnej fundacji 
nowego zgromadzenia, lecz słyszał ciągle o  zamykaniu starodawnych 
klasztorów. Nie było zatem podobnym, aby błogosławiony mógł mieć 
nadzieję ziszczenia swojego zamiaru pod berłem Józefa II.

Nie mniej smutnie przedstawiało się w tej chwili w innych krajach 
Europy. Anglia i północne kraje wrzały jeszcze nienawiścią ku Kościołowi 
katolickiemu. Zachodnie zaś narody, chociaż były katolickie, zasadami 
rewolucji francuskiej już trawione, rozpoczęły od zniesienia Towarzystwa 
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Jezusowego i dążyły do zniweczenia wszystkich zakonów. Zdawało się, że, 
jak św. Alfons nie na czasie założył swój nowy zakon we Włoszech, tak 
również nie w porę i wbrew wszelkim rachubom ludzkim bł. Klemens 
kusił się o rozpowszechnienie tegoż zakonu w Europie.

Lecz Pan Bóg zwykł przeprowadzać swoje dzieła właśnie wtedy, kiedy 
po ludzku sądząc, wydaje się to niepodobnym. Gdy więc cała Europa 
dla bł. Klemensa zdawała się być zamkniętą, Opatrzność Boża trzymała 

jeszcze jeden jedyny kraj otwar-
ty, gdzie dotąd wolność religijna 
była zupełną, a  tym krajem była 
nasza Polska, która już po części 
rozszarpana, wątła i  zmniejszona 
w swych granicach, dopóki jednak 
zachowywała cień niepodległości 
politycznej, tak długo użyczała też 
wolności katolickiemu Kościołowi.

Bł. Klemens o Polsce nie pomy-
ślał, bo jej dotąd nie znał. Poznał 
zaś i pokochał, gdy mu ją Pan Bóg 

drogą posłuszeństwa wskazał. Bo jako dobry zakonnik, nie mogąc spełnić 
otrzymanego polecenia pracowania w Austrii, i nie wiedząc, kędy miał się 
obrócić, szukał poznania dalszych wyroków Bożych w głosie posłuszeń-
stwa. Napisał więc z Wiednia list do przełożonego w Rzymie, tłumacząc 
mu niemożebność pracowania w  krajach Józefowi II podległych oraz 
błagając o wskazówkę, gdzie miał szukać pracy choćby w najodleglej-
szych misjach.

Odebrawszy tę wiadomość, o. Franciszek di Paola przedstawił rzecz 
w Propagandzie i otrzymał odpowiedź, że obaj Redemptoryści chętnie 
przyjęci będą do pracy w Stralsundzie, na Pomorzu, wówczas jeszcze do 
Szwedów po części należącym. Trudna to była misja pod rządem szwedz-
kim luterskim; z ochotą ją przecież przyjął bł. Klemens i nie zrażony 
zimową porą, puścił się pieszo w drogę na Warszawę.

Jednego tylko miał z razu towarzysza, o. Hübla; w drodze dodała mu 
Opatrzność drugiego. Emmanuel Kuntzman, wracając z Kolonii, stał nad 
brzegiem Dunaju w chwili, kiedy bł. Klemens przeprawiał się, idąc na 
północ. Poznawszy dawnego towarzysza spod „Żelaznej Gruszki”, bez 
trudności dał się namówić, aby z nim wspólnie podróż odbywać. Był to 
pierwszy kandydat, którego bł. Klemens przyjął do klasztoru na braciszka.
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Wstąpił też po drodze sługa Boży do Znojmu, gdzie był przyjęty jak 
anioł z nieba i mieszkał u nieznajomego mu dotąd mieszczanina. W Ta-
sowicach też do siostry swej Barbary zajrzał, aby się pomodlić na grobie 
swej ukochanej matki. Wreszcie po uciążliwej podróży, stanął w lutym 
1787 r. w Warszawie, w stolicy Królestwa Polskiego.

Gwarnie wszystko szło tego roku w Polsce. Wszystkie stronnictwa 
pragnęły ocalenia ginącej Ojczyzny. Ostatnie wysilenie miało się odbyć 
w Rzeczypospolitej, ażeby na drodze konstytucyjnej odnowić się i odżyć. 
Była to chwila Sejmu Czteroletniego, najpoważniejsza w historii polskiej. 
Król szczerze chciał z narodem, a naród z królem naprawić błędy, przez 
które kraj ginął. Niestety zapomniano, że aby zreformować Rzeczpospo-
litą, należało się im samym zreformować i do Boga nawrócić.

Pan Bóg sam dawał Polsce niejako napomnienie. Bo otóż w tej chwili 
rozstrzygającej o losach Polski, Opatrzność skierowała ku Warszawie kroki 
męża świętego; zatrzymała go w murach stolicy i do pracy apostolskiej 
powołała. Także, chociaż bł. Klemens nie bawił się nigdy w politykę i nie 
wdawał w układy z żadną partią, na widok jego przybycia właśnie w tej 
chwili do kraju, czyż nie nasuwa się pytanie: azali Bóg go nam nie przysłał 
jak Jonasza do Niniwy? A raczej, ponieważ naród nie umiał przebłagać 
pokutą sprawiedliwości Boskiej, czy bł. Klemens nie stał się Danielem 
wyczytującym dla nas Mene, Tekel, Peres, napisane o Polsce przez trzy 
ościenne państwa? Duchem istotnie proroczym tchnie jeden z jego listów, 
który pisał w kilka lat po przybyciu do Warszawy, zdając sprawę o opła-
kanym stanie Polski: „Trzeba się obawiać, że Pan Bóg poruszy lichtarz 
stąd”; i dodaje: „błagajmy, aby się to nie stało” (list z 23 maja 1793 r.).

Lecz bł. Klemens, gdy stanął w Warszawie, idąc na Pomorze Szwedz-
kie, nie domyślał się, że przez swoją pracę i modlitwę miał być aniołem 
opiekuńczym Polski, a mianowicie miasta Warszawy. Zatrzymał się tam, 
ażeby się stawić przed Nuncjuszem papieskim jako przełożonym wszyst-
kich misji północnych.

Ks. Ferdynand Maria, książę z Carigliano Saluzzo, arcybiskup karta-
giński, był naówczas Nuncjuszem Apostolskim na dworze króla polskiego. 
Neapolitańczyk rodem, znał dobrze biskupa Alfonsa Liguorego i  jego 
zakon nowy. Ucieszył się przybyłym, a poznawszy po krótce misjonarzy, 
rozkazał im się zatrzymać w Warszawie, aż przejdzie pora zimowa. Za-
uważał bowiem, że mu się nie należy takich ludzi ze stolicy pozbywać, 
i  ażeby do skutku zamiar swój doprowadzić, zużytkował bractwo od  
św. Benona. Lecz posłuchajmy opowiadania samego błogosławionego, 
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który zmuszony później bronić się przed rządem pruskim, przyczynę 
pozostania swego w Warszawie z wielką prostotą i pokorą własnoręcznie 
po łacinie opisał i u władzy duchownej warszawskiej złożył1.

„Roku 1787 w miesiącu lutym dwaj kapłani z Kongregacji Najśw. 
Odkupiciela, wraz z  jednym braciszkiem, przeznaczeni przez swego 
przełożonego generalnego do Stralsundu, miasta na Pomorzu Szwedzkim, 
sprawując urząd i władze misjonarzy, gdy przechodzili przez Królestwo 
Polskie, wstąpili do Warszawy, ażeby od rezydującego tamże Nuncjusza 
Apostolskiego ks. arcybiskupa Saluzzo otrzymać rozkazy co do dalszej 
podróży i  powziętych zamiarów, zrazu otrzymali rozkaz zatrzymania 
się nieco w tym Królestwie, aż się z wiosną drogi staną przystępniejsze.

Tymczasem, gdy tutaj pozostawali, prowizorowie bractwa niemiec-
kiego i innych narodowości, zawiązanego pod wezwaniem św. Benona 
i za panowania Zygmunta III w 1623 r. założonego, dowiedziawszy się 
o  rzeczonych misjonarzach i  o  ich zakonie, zaproponowali im, ażeby 
w Warszawie pozostali, i to samo czynili w ich kościele św. Benona, co 
mieli sprawować w Stralsundzie, dodając, że zbywa im na kapłanach, 
którzy by ich kościół obsługiwali, że kapłan, który właśnie u nich po-
sługę sprawował niebawem miał ich opuścić; wreszcie, że mocą ustaw 
bractwa, obowiązani są utrzymywać publiczną szkołę, w której młodzież 
narodowości niemieckiej z  uboższego stanu pochodząca mogłaby się 
pierwszych zasad wiary, obyczajów i nauk bezpłatnie uczyć, lecz że dotąd, 
temu obowiązkowi zadość uczynić nie mogli.

Na taką propozycję rzeczeni misjonarze odpowiedzieli, że ponieważ 
do Warszawy nie byli przeznaczeni, i ponieważ nie mogą tu pracować, 
chyba żeby Generał wyraźnie zmienił ich przeznaczenie, więc dopiero 
po otrzymanym pozwoleniu władzy duchownej tutejszej diecezji, o które 
przede wszystkim trzeba by się starać, mogliby u św. Benona pozostać, 
że zresztą dla nich zupełnie jest jedno, gdziekolwiek Wola Najwyższego 
im pracować rozkaże.

Usłyszawszy to, prowizorowie od św. Benona zaczęli robić zabiegi, 
u władzy duchownej miejscowej u Najprzewielebniejszego ks. Okęckie-
go oraz u Najdostojniejszego ks. Prymasa, tak że nareszcie rzeczonym 
misjonarzom w Warszawie pozostać pozwolono, dopóki odpowiedź od 
ich Generała nie nadejdzie, i tymczasem wszystkie nabożeństwa i udzie-
lanie Sakramentów św. w kościele św. Benona za pozwoleniem władzy 
duchownej spełniać.
1	 Z	archiwum	arcybiskupstwa	warszawskiego.
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Gdy to czynili, Najjaśniejszy król Stanisław August, rzeczonych 
misjonarzy i  cudzoziemców, do nowego zakonu należących, widzieć 
i poznać pragnął. Przywoławszy ich więc, aby się przed nim stawili, gdy 
się o celu zakonu dowiedział, od razu zabronił im miasto opuszczać, mó-
wiąc, że się niezmiernie ucieszył z przybycia takiego zakonu do swojego 
królestwa; że spodziewał się najkorzystniejszych owoców z jego pracy; 
dalej, że jak najhojniej ofiarował im wszechstronną swoją opiekę i wszel-
ką pomoc do założenia klasztoru. Nakazał im być zupełnie spokojnymi 
pomimo różnych przeciwności, które z czasem mogłyby im się zdarzyć, 
pozwolił przyjmować nowych towarzyszów do zakonu, o tyle, o ile będą 
mogli i potrzebowali. Zresztą sam się chciał starać o ich utrzymanie.

Nareszcie, gdy przyszło pozwolenie od o. Generała, prowizorowie 
bractwa, kościół św. Benona wraz z domem z małym sadem przyległym 
oddali pod zarząd Zgromadzeniu, zgodziwszy się na płacenie pensji 
rocznej 1500 złotych polskich temu zakonowi, a Ojcowie, z podjęciem 
się obsługiwania kościoła przyjęli na siebie wszelkie obowiązki i ciężary 
przez pierwszych fundatorów kościoła nałożone.

Najjaśniejszy Pan na utrzymanie Zgromadzenia naznaczył roczną 
pensję 1200 złotych polskich do wypłacenia z funduszu Komisji Eduka-
cyjnej; ze skarbu zaś własnego kameralnego kazał dodawać roczną pensję 
5184 złotych polskich itd...”

W ten to sposób bł. Klemens opisuje z wielką prostotą ducha przyjęcie 
Redemptorystów do Polski.

Znaną było rzeczą w całej Warszawie, bo się później mąż Boży na 
tę wiadomość odwoływał, że zakon został w  Warszawie przyjęty od 
ostatniego króla, od prymasa i  od władz duchownych warszawskich. 
Nie dość na tym, nuncjusz Saluzzo, pragnąc, aby się zakon zakorzenił 
w Polsce na zawsze, uzyskał w ciągu roku 1793, że tak król, jak i stany 
uznali Redemptorystów jako korporację zakonną polską.

Był to jeden z  ostatnich aktów nieszczęśliwej naszej Polski, za co 
Polacy na bł. Klemensa w niebie dziś będącego mogą liczyć.

Nuncjusz, król, prymas i stany popierali o. Hofbauera w jego pierw-
szej fundacji. Zdawałoby się, że dlatego powinno mu było w Warszawie 
się powodzić. Atoli nie na takich podwalinach budują się wielkie i stałe 
dzieła Boskie. Fundamentem ich są, cierpienia, ubóstwo i prześladowanie.

o. Bernard Łubieński, Apostoł Warszawy, czyli żywot błogosł.  
Klemensa Maryi Hofbauera, wyd. 2, Warszawa 1906, s. 47-55.
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SkArB UkrYtY
(myśli z kazania o. Bernarda Łubieńskiego wygłoszonego  

w Mościskach 17 sierpnia 1884 r. – Niedziela XI  
po Zesłaniu Ducha Świętego, rano)

Mt 13, 46 – „A nalazłszy jedną drogą perłę, odszedł i przedał wszystko 
co miał, i kupił ją”.

Żebym ja Wam powiedział, że wiem o wielkim skarbie ukrytym – 
gdzieś koło domu Waszego, cóż byście nie robili, aby go odszukać – z jaką 
pilnością kopalibyście na wszystkie strony, ażeby natrafić na bogactwa, 
które Wam by zapewniły spokojne życie. Zaprawdę powiadam, że macie 
skarb – skarb wielki, niewyczerpany, ukryty, nieznany lub zapomniany, 
nie tak daleko Was, tu w Mościskach.

Trzy kościoły – w każdym niejedna Msza św. – oto perła, ale skarb 
ukryty.

1.  Pan Jezus jest tu ukryty.
2.  Choć chrześcijanie wiedzą i wierzą jeszcze i dla nich jest ukryty, 

to nie rozumieją.
Czyż nie prawda – inaczej by nie mówili: „jedna Msza więcej lub 

mniej, co to znaczy – co mi szkodzi, czy pójdę do kościoła w każdy dzień, 
[czy nie]”.

Mało kto dba o Mszę św., w niedziele i święta nawet przychodzą – są 
w kościele – i nawet modlą się, ale jakże inaczej by szło, gdyby wiedzieli 
i znali skarb – [wówczas] inaczej by się modlili, z gorliwością, i więcej 
łask by czerpali… Jest to skarb nieznany, ukryty.

Dlatego to dobrze nam będzie wskrzesić wiarę naszą, zastanowić 
[się] i przez kilka kazań o doskonałości, potrzebie i korzyściach Mszy 
św. [powiedzieć], w jaki sposób mamy słuchać Mszy św., ażeby osiągnąć 
korzyść, ażeby się zachęcić do słuchania.

Dziś o doskonałości Mszy św.
Doskonałość tej tajemnicy jest tak wzniosła, że przechodzi pojęcie 

nawet aniołów w niebie, jakżeż więc mogę ja się ośmielić pouczać Was 
o tym, albo Wy starać się zrozumieć ten przedmiot.

Rachuję jedynie na pomoc łaski Bożej.
Westchnijmy o przyczynienie się Matki Przenajświętszej, pozdrawia-

jąc ją z aniołem – Zdrowaś Maryjo… 
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A ta doskonałość jest potrójna:
I. Ponieważ Msza św. jest ofiarą 

Pana Jezusa na Krzyżu.
II. Przy Mszy św. Pan Jezus jest 

głównym Kapłanem.
III. Ponieważ Msza św. jest naj-

większym cudem Wszechmocności 
Boga.

I. Od samego początku człowiek 
czuł, że musiał nie tylko modlitwą, 
ale i  ofiarą [oddawać] cześć Bogu: 
aż do tej chwili u  pogan, gdybyście 
[do nich] poszli, zagłębili się w lasy 
Azji, Afryki... u  każdego dzikiego 
ludu znaleźlibyście zawsze ślady tego 
zwyczaju…

– Ale, że i wola Boża taka, widać, 
że z upodobania, które Pan Bóg miał 

w takich ofiarach, zabijali zwierzęta – i życie odbierali, chcąc przez to 
okazać, że Bóg jest Panem życia i śmierci. Ale te ofiary u pogan były czcze, 
u Żydów niedostateczne, płonne i niedoskonałe, nie mogły żadnych łask 
użyczać – bo były tylko słabym obrazem Ofiary Pana Jezusa.

Ofiara, w której zupełnie i  jak najdoskonalej Bóg ma upodobanie, 
była [złożona], gdy Syn Jego, druga Osoba, stał się człowiekiem i w tym 
ciele ofiarował się na Krzyżu. Krew swą wylał i życie skończył na cześć 
i na chwałę Boga – nic nie mógł Bóg życzyć [sobie] lepszego – człowiek 
Bogu [nie mógł] dać [nic] lepszego – to jest najdoskonalsza ofiara.

A otóż Msza św. ma tę doskonałość – bo Msza św. nie jest [to] nic in-
nego, jak ofiara Syna Bożego na Krzyżu – przedłużona, odnowiona – tylko, 
że na Kalwarii ofiara była krwawą, na ołtarzu spełnia się bezkrwawo, ale 
jest tam ten sam Pan Jezus – ofiarujący się tak, jak ofiarował się na Krzyżu.

Bo właśnie na to ustanowił Bóg [Mszę św.], żebyśmy otrzymali łaski, 
jak gdybyśmy byli na Kalwarii.

Ofiara na Kalwarii jest środkiem odkupienia rodzaju ludzkiego. Ofiara 
na ołtarzu jest środkiem otrzymania łask przez zasługi Chrystusa Jezusa, 
skarbem odkupienia, [który Bóg] daje nam w ręce, abyśmy wszyscy zeń 
korzystali.

Msza nie jest tylko pamiątką męki i śmierci Pańskiej – obrazem, ale 
powtórzeniem rzeczywistej ofiary doskonałej.
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Np.: obraz ten Trójcę Przenajświętszą przypomina – ale tu na ołtarzu 
to Zbawiciel nasz ponawia mistycznym sposobem ofiarę śmierci swojej 
dokonanej na Krzyżu.

c. Na Boże Narodzenie, Wniebowstąpienie, obchodzimy pamięć; ale 
Msza św. – nie jest samym przypomnieniem, ale odnowieniem przedłu-
żającej się sprawy naszego odkupienia. Czy idąc na Mszę, zastanawiamy 
się, skąd tyle nieskromności należytej, aby się pokazać, [aby] popatrzyć, 
kto i jak wystrojony.

II. Wartość nieskończona i  doskonałość w  tym leży, że kapłanem 
jest sam Pan Jezus przy ofierze trzy razy ofiarujący: Pan Jezus ofiarujący 
siebie; ofiarujący Bogu.

W celebrującym kapłanie trzeba widzieć Pana Jezusa, bo:
On jest pierwszym Kapłanem, bo postanowił ofiarę Mszy św. w Wie-

czerniku.
On zmienia cudownie
... jak patrzysz i słyszysz, kapłan przedstawia głównego Kapłana, Pana 

Jezusa - mimo niegodności sama Msza jest rat[unkiem].
Kto daje jałmużnę za pośrednictwem sługi, jest rzeczywistym dawcą 

i dobroczyńcą, choć sługa jest niegodny.
Pan Jezus to co dzień spełnia. Cóż to za skarb, ile łask [spływa] na 

tych co słuchają Mszy św. Obecni nie tylko są świadkami, ale ofiarnikami 
wraz z kapłanem, jak wójt za całą gromadę …

„Módlcie się bracia, aby moja i  wasza ofiara przyjęta była…”  
[Kapłan wraz] z Bogiem ofiarę składa. I cóż [powiedzieć] o rozmawiają-
cych [czy] drzemiących…? [Niech] aniołowie asystują…

III. Największy cud Boży
Co [to] jest cud? Nogę, rękę uzdrowić…, ale coś z niczego? Ale tu 

jeszcze świat z niczego – fiat „Stań się”… Jeszcze więcej Maryi „Stań się”, 
ale we Mszy św. – zmiana. 

Bł. Jan Kanty – dla niewierzącego niemożebne jest, aby mały strumyk 
zmieścił w sobie bezbrzeżny ocean… i [jeszcze by] wino było.

Ileż ołtarzy i Mszy – cud rozmnożenia
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Myśli z pism Czcigodnego Sługi Bożego  
o. Bernarda

Delikatność sumienia, to jest to, o co kapłan winien się starać. Su-
mienie Pan Jezus porównywa do oka: Jeżeli oko twoje będzie czyste…  
(Łk 11,34). Tak, jak oko jest arcydelikatnym członkiem, którego ani tknąć 
za śmiało nie można i powieki się zaraz przymrużają, jak tylko co się ku 
oku zbliża, albo nawet zbyt jasne światło oko razi, tak sumienie trzeba 
strzec i wciąż być w obawie, aby pył grzechu nie zaprószył sumienia.

Pisma kaznodziejskie, B 28 III, s. 42
***

W konfesjonale: tu dobry pasterz owce na plecy bierze, tu najużytecz-
niej, bo [człowiek] kazań jednym uchem (słucha), nie do siebie stosuje, 
nie dosłyszy, a w konfesjonale ad rem, ad cor (do rzeczy, do serca) – tu 
poucza, wymaga, dużo pokory, cierpliwości i zaparcia itd. Bóg błogosła-
wi. Tu anima victima (dusza ofiara) i pokusy, i skrupuły, i głowa pęka 
i zdrowia ubywa, tu żadnej zapłaty od świata, jeno od Boga.

Pisma kaznodziejskie, B 24, s. 122
***

Nie chcieć ani od razu zmiany w duszach, ani za gwałtownej zmiany –  
według możliwości i okoliczności; ufać Bogu i przez Jezusa i Maryję praco-
wać; ze siebie robić ofiarę; do najniższych i najgorszych mieć predylekcję.

j.w.
***

Znaleźć Boga - oto cel życia naszego. Wygnani z raju, błąkamy się 
po ziemi, aż do drugiego raju dotrzemy. Ale Bóg nie wygnał z pogardą, 
bo upodobanie Jego jest być z dziećmi człowieczymi – szuka serc, puka 
– i jak do św. Teresy mówił: byleby świat tyle nie hałasował (...) Znaleźć 
Boga, to jest mieć GO w sercu, słuchać Jego głosu – a Bóg mówi różnie 
– współdziałać z Nim – co za różnica życia.

Pisma kaznodziejskie, B 22, s. 85
***

Każdy chrześcijanin obowiązany jest w tym stanie, w którym obecnie 
Pan Bóg go postawił, dążyć do udoskonalenia się, aby żyć bez grzechu 
i wypełniać jak najwierniej przykazania Boże.

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 1
***
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Szczęśliwa śmierć nasza, jeżeli oczekujemy jak Symeon, z Maryją [...] 
Szczęśliwa śmierć, kiedy? Przygotowana, wyczekiwana.

Pisma kaznodziejskie, B 13, s. 119
***

Już rwę się do pracy, bo jest rola Boża do zorania wielka u nas i wiele 
dusz do zbudowania, a cóż to za łaska być powołanym w Kongregacji, 
aby być pomocnikami Boga dla dusz.

Z listu do o. E. Janecka, 17 marca 1899 r.
***

Sumienie każdego człowieka to okienko, przez które Bóg z każdą 
duszą rozmawia i to wciąż i z każdym. Tylko gdy człowiek opaskudzi, 
zatka, zasznuruje to okno, to już Bóg nie może – chyba że stoi i puka! Lecz 
gdy okno się na oścież trzyma dlań, a innego nic nie wpuszcza, o! wtedy! 
jak kochanek woos the soul (rozbudza duszę) – nawet nie wchodzi – [ale 
wręcz] per Communionem (przez Komunię) zamieszka.

Dziennik duchowy, s. 48
***

Nic właściwszego, jak na Boga się zupełnie zdać (…) słowem: Solos 
Dios basta (Bóg sam wystarczy) – uciechy żadnej prócz od Niego i w Nim, 
na Niego się zdać, że co trzeba, to Bóg da sił i mocy. Ty tylko wyniszcz się, 
wycieńcz się, stań się niczym. To jest wyjść na tory nienaturalne, boskie!

Dziennik duchowy, s. 146
***

Wszystko, co od Boga, żółwim krokiem idzie.
Do bł. Marii Karłowskiej, 19 lipca 1898 r.

***
Świętość jest darem Boga, a dar ten zniewala Boga niejako, że używa 

człowieka do wykonania wielkich dzieł na swoją chwałę.
Apostoł Warszawy, wyd. 2, s. 120

***
W  najświętszych nawet duszach Bóg pozostawia niejakie słabości 

ludzkie, ażeby wciąż trwały w walce i ustawicznie upokarzały się przed 
Nim i przed ludźmi. 

j.w., s. 128
***

Kamieniem probierczym świętości i cnoty jest cierpienie. Szczerym 
złotem jest ta cnota, (która) nie maleje, nie rdzewieje, nie znika w czasie 
zawodów lub niepowodzenia.

j.w., s. 168
***
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Pan Bóg tak jest pełnym litości i miłości dla służących Mu wiernie, że 
jeżeli zamierza dopuścić, aby byli nawiedzeni smutkiem lub prześladowa-
niem, zwykle posyła im wprzód jakiś znak nadzwyczajny, dla uzbrojenia 
ich duszy przez modlitwę w cierpliwość i wytrwałość.

j.w., s. 184
***

Miłość pracy nad młodzieżą jest szczególną cechą serca apostolskie-
go, bo młodzież to część trzody Chrystusowej najważniejsza, a zarazem 
najtrudniejsza do prowadzenia.

j.w., s. 247

Wspomnienia i świadectwa o Czcigodnym  
Słudze Bożym o. Bernardzie Łubieńskim

Przeżywamy stulecie redemptorystów w Polsce jako jubileusz drugie-
go okresu pobytu i pracy redemptorystów w naszym kraju, gdyż pierwszy 
okres rozpoczął się w 1787 roku, z chwilą przybycia do Warszawy św. Kle-
mensa Hofbauera. Wspaniałą działalność warszawskich redemptorystów 
zwanych „benonitami” przerwała brutalnie przemoc władz cywilno-woj-
skowych ówczesnego Księstwa Warszawskiego. Wywiezienie benonitów 
nastąpiło 22 VI 1808 r., kiedy to wspólnota warszawskich redemptorystów 
liczyła już 40 współbraci. O. Jan Podgórski utrzymywał jeszcze redemp-
torystowską pozycję w Piotrkowicach k/Kielc do roku 1834, ale było to 
jakby dożywocie bez żadnej perspektywy rozwoju.

Dopiero po upływie pół wieku redemptoryści przybyli ponownie 
do Polski, a  niemałą pod tym względem zasługę położył Sługa Boży  
o. Bernard Łubieński (1848-1933). W roku bieżącym upływa dokładnie 
50 lat od jego błogosławionej śmierci w Warszawie, 10 IX 1933 r. Warto 
przy okazji przypomnieć, że proces beatyfikacyjny o. Bernarda na szcze-
blu diecezjalnym został ukończony, a jego akta przekazano do Rzymu. 
W  dniu 14 IV 1982 r. dokonano ekshumacji śmiertelnych szczątków  
o. Łubieńskiego, który spoczywał na cmentarzu wolskim i pochowano je 
w kościele redemptorystów w Warszawie przy ul. Karolkowej 49.

Z podwójnego zatem tytułu: jako drugi fundator polskich redemp-
torystów i jako pierwszy Polak – redemptorysta kandydujący do wynie-
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sienia na ołtarze, zasługuje o. Bernard na nasze 
wdzięczne, jubileuszowe wspomnienie.

O. Bernard pochodził ze sławnego rodu 
polskich arystokratów, którego początek 
sięga XIII wieku. Łubieńscy położyli wiel-
kie zasługi dla Kościoła i dla Polski. Mieli 
w  swoim rodzie sporo osób duchownych, 

w tym kilku biskupów, a nawet dwóch pry-
masów.

Gdy idzie o służbę ojczyźnie, to wybija się na 
czoło Feliks Łubieński, współtwórca Konstytucji 3-go 

Maja, współpracownik Kościuszki, a w okresie Księstwa Warszawskiego 
minister sprawiedliwości. Feliks Łubieński przyczynił się niestety w ja-
kimś stopniu do wypędzenia benonitów z Warszawy. Fakt ten będzie 
później wspominał o. Bernard, który swoje starania o powrót redemp-
torystów do Polski traktował jako pewnego rodzaju ekspiację za czyn 
swego pradziadka Feliksa.

Pan Henryk Łubieński, dziadek o. Bernarda, jako wielki ekonomista, 
założył razem z księciem Lubeckim Bank Polski oraz Towarzystwo Kre-
dytowe i rozpoczął budowę linii kolejowej Warszawa – Łódź. Niestety 
w roku 1849 zbankrutował, tracąc ogromną jak na owe czasy wielomilio-
nową fortunę i został skazany na wygnanie w głąb Rosji. Po powrocie do 
kraju żył jeszcze blisko 30 lat, ale nie angażował się już zupełnie w życie 
publiczne. Jego katastrofa finansowa zrujnowała gospodarczo właściwie 
cały ród Łubieńskich.

Ojciec Bernarda, pan Tomasz Łubieński, wychowany przez jezuitów 
we Fryburgu, nosił się początkowo z zamiarem wstąpienia do ich zakonu. 
Pozostał jednak przy ojcu, by mu pomagać w rozlicznych transakcjach 
finansowych. Nie miał niestety szczęścia w dziedzinie ekonomii, a żyjąc 
stylem wielkopańskim, doprowadził do ruiny resztki ocalałej po katastro-
fie fortuny. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że był prawdziwie wie-
rzącym katolikiem i uczciwym patriotą. Ambicje rodowe cenił wysoko, 
co wynika choćby z zasady, jaką przekazał 12-letniemu Bernardowi, gdy 
ten wyjeżdżał na studia do Anglii: „Pamiętaj zawsze, że jesteś katolikiem, 
Łubieńskim i Polakiem.

O. Bernard był drugim z kolei dzieckiem wspomnianego Tomasza 
i Adelajdy Łempickiej. Urodził się w Guzowie k/Żyrardowa 9 XII 1846 r.  
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Lata dziecięce spędził częściowo przy rodzicach, ale w  różnych miej-
scowościach, a  częściowo u  krewnych. Trudno było panu Tomaszowi 
wychować i wykształcić liczną rodzinę, liczącą 12-cioro dzieci. W 1858 
roku 12-letni Bernard wyjeżdża do Anglii i rozpoczyna studia w prowa-
dzonym przez duchownych kolegium Ushaw. Arystokracja polska spod 
zaboru rosyjskiego nie chciała w owym czasie kształcić dzieci w szko-
łach rosyjskich i kierowała swoich synów na studia do krajów Europy 
zachodniej. Łubieńscy mieli w Anglii krewnych, lordostwo Bodenham. 
Pani Irena z Morawskich Bodenhamowa była kuzynką pana Tomasza, 
więc mały Bernard miał zapewnioną zarówno duchową jak i materialną 
opiekę. Studia w Ushaw szły Bernardowi dosyć opornie, gdyż nie znał 
angielskiego, a w dodatku przyjęto go od razu do klasy trzeciej, o jeden 
rok za wysoko jak na jego możliwości. Z biegiem lat dorównał ogólnemu 
poziomowi i przechodził do klas następnych, ale przy egzaminie dojrza-
łości nie dopisało mu szczęście. Nie wiadomo, na czym się potknął, ale 
faktem jest, że matury nie zdał i  tym samym zamknęły się przed nim 
bramy uniwersytetów.

To niepowodzenie – podobnie jak kiedyś przegrany przez Alfonsa 
Liguori proces – skierowało Bernarda na drogę życia zakonnego. Po pew-
nych wahaniach co do wyboru określonego zakonu, zapukał ostatecznie 
do furty klasztoru redemptorystów w Clapham na przedmieściu Londynu. 
Bernard znał już trochę redemptorystów z prac misyjno-rekolekcyjnych, 
czytał również niektóre dzieła św. Alfonsa Liguori. Nowicjat rozpoczął  
15 X 1864 r., ale po jego ukończeniu musiał jeszcze blisko pół roku czekać 
na dopuszczenie do profesji. Powodem była ostrożność przełożonych, 
którzy nie chcieli zadzierać z możnym mimo wszystko rodem Łubień-
skich, który sprzeciwiał się redemptorystowskiemu powołaniu Bernarda.

Studia seminaryjne odbył Bernard częściowo w  Anglii, w  Bishop 
Eton, a dokończył je w Wittem w Holandii. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał 29 XII 1870 roku w historycznym Akwizgranie. Mówiono przy tej 
okazji: „Le jour d’un saint evêque – Martyr un evêque – martyr ordon-
na le neveu d’un evêque – Martyr”, tzn. „W dniu biskupa męczennika  
(św. Tomasza z Canterbury, 29 XII), biskup męczennik (Teodor Laurent, 
wypędzony przez masonów ze swojej diecezji) wyświęcił bratanka biskupa 
i męczennika (chodzi tu o stryja Bernarda bpa Konstantego Łubieńskiego 
wywiezionego w głąb Rosji, gdzie zmarł w 1869 r.)”.
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Po odbyciu tirocinium misyjnego zwanego wtedy drugim nowicjatem, 
o. Bernard przez prawie 10 lat pełnił obowiązki sekretarza przy boku 
angielskiego prowincjała redemptorystów o. Coffina. Na misje wyjeżdżał 
rzadko, w sumie może ze 20 razy w ciągu całego pobytu w Anglii.

W tym okresie powstała w głowie o. Bernarda nieśmiała zrazu myśl 
o sprowadzeniu redemptorystów na powrót do Polski. Pierwszą okazję 
do zbadania sprawy bardziej konkretnie nastręczył rodzinny zjazd Łu-
bieńskich w Babicy k/Rzeszowa, w majątku młodszego brata Bernarda, 
hr. Rogera. Prowincjał Coffin zgodził się na wyjazd Bernarda do Polski, 
ale polecił mu po drodze wstępować do naszych klasztorów we Francji 
i Niemczech, celem przypatrzenia się życiu i działalności tamtejszych 
współbraci. Mądra to była decyzja.

W kraju o. Bernard nawiązał, względnie odświeżył szereg znajomo-
ści z różnymi osobistościami, ale do konkretnej fundacji oczywiście nie 
doszło. Sprawa jeszcze nie dojrzała do realizacji. O. Bernard wrócił do 
Anglii, a w Galicji jego brat Roger zapalony do idei powrotu redempto-
rystów na polskie ziemie doprowadził wreszcie po wielu wytrwałych sta-
raniach do kupna klasztoru i kościoła podominikańskiego w Mościskach  
k/Przemyśla. Aktu tego dokonali 14 XII 1881 r. redemptoryści austriaccy 
(Galicja bowiem od pierwszego rozbioru 1772 należała do monarchii 
austriackiej). Od kupna klasztoru do przybycia redemptorystów upłynęło 
jeszcze blisko półtora roku.

W roku 1882 o. prowincjał Coffin został mianowany biskupem i wy-
brał się na swoją konsekrację do Rzymu. Towarzyszył mu o. Bernard, 
który już wiedział, że przełożeni Zgromadzenia (o. generał Mauron) 
wysyłają go na fundację do Polski. Powiedział o tym na audiencji pa-
pieżowi Leonowi XIII, który dodał mu otuchy dwoma słowami: „Cor-
ragio – riuscirà!” („Odwagi – uda się!”) Pobłogosławił przy tym krzyż 
misyjny podarowany o. Bernardowi przez o. Coffina. Krzyż ten, tak 
znakomicie uczczony później 50-cioletnią pracą misyjną o. Bernarda, 
spłonął na nieszczęście razem z innymi pamiątkami po Słudze Bożym 
podczas powstania warszawskiego w 1944 roku1. O. Łubieński zaopa-
trzył się jeszcze w  jedną cenną pamiątkę, kopię obrazu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, która została umieszczona w  kościele redemp-
torystów w Mościskach, a obecnie znajduje się w kaplicy seminaryjnej  
1	 Autor podaje błędną informację, ponieważ krzyż ten w 1918 r. został ukradziony  

o. Łubieńskiemu na stacji w Trzebini, gdy wracał z pracy misyjnej.
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redemptorystów w  Tuchowie2. Przez Wiedeń ruszył z  ziemi włoskiej 
do Polski. Należał, już teraz do austriackiej prowincji redemptorystów! 
Sprawa obsadzenia klasztoru w Mościskach posuwała się naprzód po-
woli, gdyż na razie nie było ojców przygotowanych do pracy w języku 
polskim. Sam o. Łubieński, chociaż Polak z  krwi i  kości, jednak po  
25 latach pobytu za granicą zapomniał częściowo języka ojczystego i mu-
siał się go uczyć na nowo. Uczył się początkowo w Eggenburgu, a następnie 
w Krakowie, gdzie zamieszkał u biskupa Dunajewskiego. Przyswajał sobie 
język praktycznie, głosząc konferencje siostrom zakonnym, zwłaszcza 
wizytkom, gdzie miał swoje dwie rodzone siostry. Zdarzały mu się w tym 
czasie różne kwiatki językowe jak choćby taki: „Wielu panów i pań nie 
myśli o duszy, ale o tym tylko jak ją i śpią”.

Do Mościsk przybył o. Bernard 22 VI 1883 r. Za datę otwarcia klasz-
toru redemptorystów w Mościskach uważa się jednak dzień 31 maja 1883 
roku, kiedy to o. Antoni Jedek jako superior, starszy wiekiem o lat 12 
od o. Bernarda, objął w posiadanie kościół i klasztor. O. Bernard będzie 
później rektorem tego klasztoru i to przez dwa sześciolecia (1894-1900 
i 1912-1918). Na początku jednak stoi jakby na uboczu, mimo że jego 
misjonarska sława zaczęła szybko zataczać coraz to szersze kręgi. Niemniej 
jednak jest rzeczą pewną, że bez o. Łubieńskiego i współpracy jego rodziny 
redemptoryści prawdopodobnie jeszcze przez długi czas nie stanęliby 
z powrotem na polskiej ziemi.

Ogromnie ważny jest duchowy wpływ o. Bernarda na formację życia 
i pracy apostolskiej redemptorystów polskich. Nie był to – co prawda –
wpływ wyłączny, gdyż redemptoryści polscy przez około 25 lat zależeli 
od prowincji wiedeńskiej, a potem praskiej i początkowo kształcili się 
w  Mautern, gdzie było seminarium duchowne austriackiej prowincji 
Zgromadzenia. Mimo to, wybitna osobowość o. Bernarda nie tylko opro-
mieniła chwałą młodą wspólnotę redemptorystów polskich, ale wywarła 
również bardzo dodatni wpływ na ich formację.

O. Stanisław Stańczyk, Ojciec Bernard Łubieński drugi fundator
Zgromadzenia Redemptorystów na ziemi polskiej, Homo Dei,

52 (1983), s. 187-190.

2	 W roku 1996 obraz powrócił do Mościsk.
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA
„Proszę, o. Bernardzie, o Twoje wstawiennictwo 

u Boga w intencji uratowania małżeństw: Ani i Pio-
tra, Ewy i Krzysztofa, a także Małgorzaty i Marcina”.

Artur

„Ojcze Bernardzie Łubieński, proszę Ciebie o po-
moc i opiekę nad moim synem Pawłem”.

brak podpisu

„Ojcze Bernardzie, bardzo dziękuję za wszystkie 
łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem i pole-
cam dalszej opiece moją rodzinę i mnie”.

Bogusia

„Ojcze Bernardzie, pomóż Magdalenie znaleźć pracę i mieszkanie. 
Znajdź jej prawdziwych przyjaciół. Uproś potrzebne łaski”.

Teresa

„Proszę Cię, o. Bernardzie, o uświęcenie mojej duszy nawet w smut-
ku i cierpieniu oraz o nawrócenie mojej rodziny”.

Maciej

„O. Bernardzie, za Twoim wstawiennictwem proszę o powrót do 
wiary dla Małgorzaty i Janusza oraz o miłość wzajemną i błogosławień-
stwo dla dzieci: Marii, Jakuba i Macieja”.

Mariola

„Ojcze Bernardzie, proszę Cię o wstawiennictwo u Boga i Najświęt-
szej Maryi Panny o łaskę nawrócenia i uzdrowienia w mojej rodzinie. 
Proszę dla mnie o światło Ducha św. w wyborze trudnej dla mnie decyzji 
i o wszelkie łaski, bym była kompetentnym i dobrym pracownikiem 
i gorliwą chrześcijanką”.

Joanna

„Ojcze Bernardzie, proszę o łaskę uzdrowienia i opiekę w dalszym 
życiu i w godzinę śmierci”.

Teresa

„Proszę, Ojcze Bernardzie, o Twoje wstawiennictwo u Trójcy Prze-
najświętszej i Niepokalanej we wszystkich moich trudnych sprawach. 
Dopomuż proszę, aby wypełniła się wola Boża”.

brak podpisu



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.



Wielka 

tajemnica 

Wiary


