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prawdziwy chleb z nieba  (J6, 32)
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Drodzy Czytelnicy!

Mija już rok, jak zmagamy się z epidemią spowodowaną przez 
koronawirusa Covid-19. W tym niełatwym dla naszych rodzin 
i każdego z nas osobiście czasie, pragniemy jednak wciąż na nowo 
ożywiać wiarę w naszych sercach, że Bóg nie przestał się o nas 
troszczyć i wciąż jest blisko nas.

Właśnie czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, przypomi-
na nam, że choć Chrystus cierpiał i umarł za nas na krzyżu, to On 
jednak jest ostatecznie Zwycięzcą. Jezus zmartwychwstał, żyje! On 
pokonał szatana, śmierć i grzech! W Nim i my możemy również 
odnieść zwycięstwo nad wszelkim złem, którego doświadczamy.

Takim szczególnym miejscem doświadczenia mocy Chrystusa 
w naszym życiu jest każda spowiedź. Może warto się zastanowić 
nad tym, co możemy zrobić, by ten sakrament był jeszcze bardziej 
owocny w naszym życiu (konferencja rekolekcyjna o. Bernarda 
o spowiedzi).

Umocnieniem na naszej drodze wiary jest też każda Eucharystia 
(artykuł o. Szczupała). 

Ojciec Święty, ogłaszając 8 grudnia ubiegłego roku Rok Jubile-
uszowy poświęcony św. Józefowi, wskazuje nam również, że w tym 
niełatwym dzisiejszym czasie, właśnie ten święty, pozornie ukryty, 
zawsze pozostający jakby w cieniu, może być dla nas prawdziwym 
orędownikiem, pomocnikiem i przewodnikiem (mówił też o tym 
o. Bernard, Opieka św. Józefa).

W obecnym roku w naszym Zgromadzeniu Redemptorystów 
wspominamy także 150. rocznicę ogłoszenia doktorem Kościoła 
naszego założyciela św. Alfonsa Liguori (Wspomnienia o. Bernarda).

Nie ustawajmy w modlitwie o ustąpienie epidemii, ale i o be-
atyfikację o. Bernarda Łubieńskiego.

Zaufajmy do końca Jezusowi. Niech to obecne doświadczenie 
krzyża i cierpienia, przez które przechodzimy, pozwoli nam tym 
pełniej doświadczyć mocy Chrystusa Zmartwychwstałego i pomoże 
nam być Jego świadkami w dzisiejszym świecie.

Redakcja
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Błędy, które się wkradają do spowiedzi

Jeden sakrament, którego Najświętsza Panna nie mogła otrzymać, 
to był sakrament pokuty. Nie mogła go otrzymać, bo nie miała do 
niego materii, bo nie miała grzechu. Może przed komuniami świętymi 
upokarzała się przed św. Janem, ale nie mógł rozgrzeszyć Niepokalanej 
Matki Bożej, bo nie było z czego Ją rozgrzeszać.

Staraj się, aby każda twoja spowiedź była ważną, dobrą, zupełną. Nie 
wiesz, kiedy ostania spowiedź przyjdzie, więc czyń każdą tak, jakby ona 
była już tą przed śmiercią: ostatnią. Jedna zła spowiedź czyni następne 
nieważne. Bądź baczną, spowiadaj się dokładnie. Dążnością twoją 
powinno być, aby i unikać błędów, które się wkradają do spowiedzi.

Niektóre osoby chodzą za rzadko do spowiedzi. Obowiązaną jesteś 
spowiadać się nie tylko raz na rok około Wielkanocy, lecz tak często, 
ile ci potrzeba, aby twą duszę utrzymać bez grzechu. Spowiedź jest 
tą zbroją, co strzeże duszę od upadków w przyszłości. W spowiedzi 
otrzymujesz nie tylko odpuszczenie przeszłych grzechów, ale także 
łaskę do walczenia z pokusami. Miarkuj, jak często masz chodzić, czy 
co miesiąc, czy co dwa tygodnie, a gdy to nie wystarcza, to częściej 
przystępuj do sakramentu pokuty. Rozważ dobrze, jak często potrzeb-
ne ci jest to oczyszczanie sumienia, ten obrachunek duszy z Bogiem. 
Zależy to jedynie od twojego usposobienia, od potrzeb twej duszy. 
Sama to możesz osądzić dla ustalenia się w życiu czystym. Może teraz 
potrzebujesz częściej się spowiadać, może musisz kurować, leczyć twą 
duszę; a potem, gdy wyzdrowieje, rzadziej będziesz przystępowała do 
tego oczyszczenia. Jest to rzecz zupełnie względna, indywidualna, zależy 
od stanu duszy, od jej potrzeb, od jej sił. Podobnie jak z pokarmem 
dla ciała słabsze natury częściej posilać się muszą: kilka razy dziennie; 
zdrowe, silne, rzadziej się odżywiają. Tak samo dzieje się w duszach 
z potrzebą spowiedzi. Bez względów ludzkich przystępuj częściej, abyś 
mogła żyć bez grzechu. Im więcej dążysz do życia cnotliwego, tym ci 
częsta spowiedź potrzebniejsza.

Regularność jest konieczna w tym względzie, bo szatan przeszkadza 
czym może, by utrudnić ten dzień spowiedzi. Stale się trzymaj dnia 
oznaczonego – gdy sobie już ułożysz pewien porządek i obierzesz ten 
lub inny dzień. Trudności, które powstają, zależność od innych osób, 
oddalenie od kościoła, te lub inne przeszkody staraj się zwalczyć. 
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Ubiegaj się o to, abyś się spowiadała w dzień oznaczony. 
Módl się do twego anioła stróża, proś go, aby on ułożył 
te okoliczności tak, aby twa spowiedź była możliwa.

Bardzo ważną rzeczą jest wybór spowiednika. Pomię-
dzy spowiednikiem a kierownikiem jest wielka różnica. 
Zakonnice mają zawsze obydwóch. Co do nastroju życia 
zewnętrznego i ducha wewnętrznego przełożona kieruje 
swoimi podwładnymi. Być spowiednikiem, to jest prze-
wodniczyć sumieniu, może jedynie kapłan. Najlepiej 
w jednej osobie znaleźć obydwóch, bo się dualizm może 
wyrodzić, gdy się tutaj spowiadasz, a  tam radzisz. Szczęściem jest 
móc się przed proboszczem swoim spowiadać i jego radzić, ale jeżeli 
dla ciebie nie jest to możliwe, jeżeli nie masz zaufania i pod sąd jego 
poddać się nie chcesz, to szukaj kierownika. Powierzaj mu wszystkie 
poruszenia wewnętrzne.

Pamiętaj, że kierownikiem jest ten, który za Bożą pomocą dał ci 
wiele światła. Jeżeli nie możesz się zbliżyć regularnie do jego konfe-
sjonału, to od czasu do czasu wyspowiadaj się przed nim, uczyń przed 
nim sprawozdanie, jak się sprawujesz, jakie masz trudności. Radź się 
go, jak działać w ważnych sprawach, pytaj go, jakie książki masz czytać, 
rozmyślać itd. Oto zakres twoich relacji z kierownikiem twej duszy.

Spowiednikowi jedynie wyznawaj grzechy od ostatniej spowiedzi 
i możesz na tym skończyć. Ten, co przewodniczy twej duszy, już ci wska-
zał drogę, którą masz iść naprzód. Zastosuj się do jego rad, trzymaj się 
ściśle tego, co ci rozkazał. W razie niepewności zgłoś się jeszcze raz do 
niego o światło. W nagłej potrzebie szukaj rady u spowiednika i zastosuj 
się do jego wyroku, aż otrzymasz dalsze rady od twego kierownika.

Nie bój się mieć surowego spowiednika. Dla temperamentów 
drażliwych lepiej, gdy łagodny, ale i św. Franciszek Salezy gromił duszę 
opieszałą i jemu nieposłuszną. Jest to bardzo dobre usposobienie, gdy 
dusza szuka ostrego spowiednika.

Radzę ci, nie sądź go, że za ostry lub za łagodny. Zdaj na Pana Boga to 
staranie. Każdy kapłan godzien jest, gdy ma władzę rozgrzeszania od Boga. 
Zdaj się na Boga, nie będzie cię oszczędzał przez kratki spowiednik, choć 
to twój proboszcz. Nie będzie on miał względu na ciebie, na twą godność. 
Nie bój się, Pan Bóg nad tobą czuwa. Przystępuj z wiarą do spowiedzi.
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Bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie do spowiedzi. Często tkwi 
w nim błąd naginający człowieka w tę lub ową stronę – jedni za bardzo 
skrupulatnie, drudzy za lekkomyślnie przygotowują się do spowiedzi. 
Niektóre matki przeciążają dzieci zbytnimi wymaganiami. Spowiedź 
jest nam dana, aby oczyścić naszą duszę. Jest to rzecz prosta, zwyczajna. 
Nie utrudniaj jej sobie jakimiś dziwnymi, niewłaściwymi skrupułami. 
Jeżeli jesteś zbyt skrupulatna, to się zdaj na zdanie twego spowiednika. 
Poddaj się pokornie pod jego sąd, czyń, co on uzna za stosowne, za 
konieczne dla twojej duszy podczas przygotowania.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązana wyznać każdy grzech śmiertelny 
oraz jego gatunek, czyli rodzaj, liczbę i nic więcej; z okoliczności te 
tylko, które zmieniają rodzaj grzechu.

Nie zamęczaj spowiednika drobiazgowymi, drastycznymi opowia-
daniami. Grzechy powszednie można i o ile można, trzeba wyznać, ale 
nie turbuj się twoimi słabościami. Tylko grzech śmiertelny obowiązuje 
cię do wyznania go pod grzechem śmiertelnym. Nie frasuj się zbytecznie 
zapomnianymi grzechami. Pan Bóg ci wszystko przebaczył – i to, coś 
wyznała, i  to, coś zapomniała wyznać. Żałowałaś za wszystkie, więc 
wszystkie były ci odpuszczone. Choćby najcięższy grzech przypomniał-
by ci się po spowiedzi, choćby to była zbrodnia jaka, możesz przystąpić 
do komunii świętej! Nie turbuj się tym wcale, ale przy pierwszej następ-
nej spowiedzi świętej wyznaj ten grzech zapomniany.

Inną jest zupełnie rzeczą, jeżeli pamiętasz, a nie chcesz się oskarżyć 
z tego lub owego grzechu; to już jest świętokradzka spowiedź. 

W niepewności będąc, gdy ten grzech, co ci się przedstawia, jest 
powszedni czy też śmiertelny, a ty go jednak popełniłaś, w takim przy-
padku masz na pewno grzech śmiertelny ciążący na sumieniu.

Najgorszym złem w spowiedzi jest zatajenie choćby tylko jednego 
grzechu śmiertelnego. Jeżeli nie chcesz go wyznać, jeżeli się boisz kapła-
na, jeżeli się wstydzisz człowieka, to lepiej nie idź do spowiedzi. Zostań 
w domu z twoimi grzechami, to lepsze od spowiedzi niezupełnej, od 
spowiedzi, która by była nieważną, świętokradzką. Na co się przyda 
twojej duszy oskarżenie się ze stu grzechów, jeżeli sto pierwszy ołowiem 
na niej ciąży? Przecież nie możesz mieć w sercu twoim Pana Boga jako 
przyjaciela i jako nieprzyjaciela równocześnie.
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Nie kapłanowi kłamiesz, grzech tając, ale Bogu samemu kłamiesz. 
Duszo chrześcijańska, zaklinam cię na miłość Bożą, nie czyń tego, nie 
popełniaj nigdy takiego grzechu! To jest najgorsze wdrożenie się w świę-
tokradztwo; potem przyjdzie stan świętokradztwa. Niebezpieczna gra 
taka spowiedź! Uważaj, abyś mówiła prosto, jasno, jak się należy – jak 
było, nic nie ukrywając. 

Utrudnia ci jakiś brudny grzech twą spowiedź, to tym szczerzej się 
oskarżaj, rąb twe grzechy przed spowiednikiem. Nigdy nie będziesz 
zadowolona po spowiedzi, gdy coś inaczej powiesz, jak było. Uważaj pilnie 
na ten szczegół, bo szatan tutaj niejedną łapie duszę: owijaniem grzechów.

Czy kapłan się brzydzi, czy tobą pogardza za twoją szczerość? 
Nie! On cię tym więcej czci, im ty się głębiej upokarzasz, im się silniej 
łamiesz. Tak, każdy kapłan raduje się, że ty do niego przychodzisz, im 
więcej upadłaś. Szczerości, szczerości więcej!

Akt skruchy jest równie potrzebny do spowiedzi, jak szczerość. 
Musisz mieć żal prawdziwy, choćby za jeden grzech. Jeżeli kiedy się 
spowiadasz z  samych powszednich grzechów, dodaj coś z  dawnego 
życia – jakiś cięższy grzech powtórz, bo za same drobne uchybienia 
i  niedoskonałości trudno wzbudzić żal szczery, prawdziwy. Chyba 
święty żałowałby za nie prawdziwą skruchą. Przy takiej spowiedzi tylko 
z lekkich grzechów, ty sama dołóż coś z dawnego życia, nie czekaj na 
zapytania spowiednika, a to bardzo ważne, bo inaczej nie wzbudzisz 
w sobie żalu, a taka spowiedź jest nieważna.

Żal musisz wzbudzić w  twym sercu już przed spowiedzią. Nie 
zostawiaj tego na ostatnią chwilę, gdy cię już kapłan będzie rozgrzeszał, 
bo podczas tej krótkiej chwili, gdy kapłan cię rozgrzesza, zabraknie 
ci czasu do wzbudzenia aktu skruchy. Choć bez łez, bez zapału, bez 
gorącości, skrucha jest wolą człowieka prawdziwą, gdy przejmuje, to 
jest, gdy chcesz brzydzić się twymi grzechami, chcesz dla Pana Boga 
pozbyć się tych grzechów, chcesz obiecać poprawę. Rozmyślaj więc 
o twych grzechach spokojnie, niegwałtownie, nie w naprężeniu nerwów. 
Przybliż się do Pana Jezusa, ucałuj Jego rany, wzbudź wstręt i nienawiść 
do grzechu, żałuj głęboko za wszystkie bóle, które zadałaś Panu Jezusowi 
i obiecuj Mu poprawę. Obiecuj Mu unikać wszelkich okazji do grzechu.

Pokutę twoją wykonaj wiernie, dokładnie, może inaczej niż dotąd 
ją odprawiałaś.
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Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość o twoje dawne spowiedzi, to 
je powtórz wszystkie. Uczyń to raz dokładnie, potem bądź spokojna. 
Spowiedź generalna jest za ważna, aby ją robić bez przyczyny.

Staraj się mieć ducha pokuty, żałuj zawsze, żałuj ciągle najgoręcej, 
pielęgnuj w twym sercu tego ducha pokuty! Te pacierze, które ci kapłan 
za pokutę zadał – ach, jakżeż to mało! Ty sama jakieś umartwienia sobie 
zadawaj. Długi cię czeka czyściec, jeżeli nie pokutowałaś za twe cięższe, 
za twe dawne grzechy. Pokutuj zawsze, pokutuj ciągle, i za swoje i za obce 
grzechy: czyń to za ojca, czy za męża, brata, czy innych grzeszników.

Kazanie spisane przez uczestniczkę rekolekcji prowadzonych 
przez o. Bernarda Łubieńskiego w 1889 r., Wszystko z Bogiem 

i dla Boga przez Maryję

Eucharystia jako uczta

W swoich kazaniach misyjnych i  rekolekcyjnych o. Bernard Łu-
bieński poświęca bardzo wiele miejsca tajemnicy Eucharystii. Jako 
misjonarz ludowy nie zajmuje się naukowym przedstawieniem teologii 
Eucharystii, lecz większość rozważań poświęca kwestiom praktycznym, 
które mają bezpośredni związek z codziennym życiem chrześcijańskim. 
Mówi m.in. o Eucharystii jako uczcie.

Powołując się na teksty Starego Testamentu, o. Łubieński podkreśla, 
że spożywanie o� arowanych Bogu pokarmów było wyrazem łączności 
z Bogiem (por. Wj 24,11; 29,28). Fakt ten był tylko obrazem tego, co mia-
ło się dokonać w pełni w osobie Jezusa Chrystusa. Spożywanie o� arowa-
nych Bogu postaci chleba i wina, które w momencie przeistoczenia stały 
się Ciałem i Krwią Chrystusa, oznacza rzeczywistą jedność z Bogiem: 
Kto spożywa moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak 
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, 
będzie żył przeze Mnie (J 6,56-57). Powołując się na te słowa Chrystusa, 
o. Bernard wskazuje swoim słuchaczom na bardzo istotny w  życiu 
każdego chrześcijanina fakt zjednoczenia z  Bogiem w  Eucharystii. 
Jak chleb i wino zostały przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, tak 
człowiek z istoty ziemskiej, ograniczonej, staje się uczestnikiem Boskiej 
natury. Uczestnictwo w Bożej naturze jest dla człowieka najwyższym 
darem, jaki mógł otrzymać od Boga. Obdarowanie to nie jest jednak 



– 8 –

takie, jakie posiada Syn Boży Jezus Chrystus, mający pełnię natury Bożej. 
Dokonuje się ono tylko na zasadzie uczestnictwa i obdarowania. Zostało 
zapoczątkowane już w momencie chrztu świętego. Poprzez sakrament 
Eucharystii zaś następuje jego coraz większe rozwinięcie i pogłębienie 
na miarę możliwości bytu ludzkiego. 

W czasie Komunii św. ciało chrześcijanina staje się tabernakulum, 
świątynią, mieszkaniem Boga, a sama Komunia św. jest wielką ucztą 
Bożej miłości w sercu człowieka. Aby tę myśl rozwinąć, o. Łubieński 
posługuje się słowami używanymi często przez mistyków: Chrystus 
całego siebie daje, nic nie pozostawia sobie. Daje całe swe ciało – usta, 
wargi, ręce, głowę; krew – każdą kroplę z Góry Oliwnej aż do krzyża; 
serce słodkie, dobre, wspaniałe; duszę miłosną; bóstwo, piękność i do-
broć. Nie można sobie wyobrazić wspanialszej uczty od tej, którą Bóg 
przygotował dla człowieka. 

Jakie korzyści czerpie chrześcijanin z udziału w uczcie euchary-
stycznej? Idąc za nauką św. Tomasza z Akwinu, o. Bernard wskazuje, 
że częsta Komunia św. daje wzrost życia nadprzyrodzonego, naprawia 
ubytki wiary i rozgrzewa serce miłością. Jest źródłem duchowej radości, 
szczególnie wśród różnych cierpień i problemów doczesnych. Również 
Komunia św. uwalnia nas od grzechów powszednich, strzeże od po-
pełnienia grzechów śmiertelnych i pomaga w kierowaniu instynktami 
zmysłowymi. Im ktoś częściej jednoczy się z Bogiem w Komunii św., 
tym więcej ma siły, aby opanować swoje pożądliwości i zbliżyć się do 
pierwotnej harmonii zakłóconej przez grzech. Nadto Eucharystia jest 
zadatkiem życia wiecznego. Prawdę tę o. Łubieński uzasadnia w opar-
ciu o naukę Jezusa: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,54). Człowiek już 
w  tym życiu jako skutek Komunii św. odczuwa wewnętrzny pokój, 
wzrost miłości i nadziei chrześcijańskiej, a odnośnie do życia wiecznego 
częsta Komunia św. nadzieję tę coraz bardziej powiększa.

Przygotowując wiernych do godnego przyjęcia Komunii św., 
o. Bernard nie zapomina także przestrzec tych, którzy Komunię św. 
przyjmują w sposób świętokradzki. Zdecydowanie i w mocnych słowach 
mówi do swoich słuchaczy, że świętokradzka Komunia św. jest czymś 
gorszym niż ukrzyżowanie Pana Jezusa. Kto niegodnie przyjmuje Cia-
ło Pańskie, ten pieczętuje swoje potępienie. Uzasadnia to o. Łubieński 
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słowami św. Pawła Apostoła: Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek 
baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto 
spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije 
(1 Kor 11, 27-29). Niegodne przyjmowanie Komunii św. nazywa nasz 
misjonarz grzechem Judasza. Człowiek wtedy oddaje się w ręce szatana. 
Dlatego też wierni powinni zawsze być świadomi swojego stanu duszy 
i do Komunii św. mają przystępować godnie, w stanie łaski uświęcającej.

Fragment artykułu o. Andrzeja Szczupała CSsR, Sakrament poku-
ty i Eucharystii w nauczaniu misyjnym i rekolekcyjnym Sługi Bożego 

o. Bernarda Łubieńskiego

OPIEKA ŚW. JÓZEFA

Ustanowił go panem domu swego 
i zarządcą wszystkich posiadłości swoich

Te [słowa] Dawid śpiewał o Józe� e w Egipcie. 
Śpiewa je Kościół o św. Józe� e.

Cały świat jest posiadłością Boga. Wszystko 
składamy w domu Jego. Bóg siedzibę ma w niebie, 
podnóżkiem Jego jest ziemia.

Pan Bóg nad światem panuje i choć człowiek 
buntuje się, [Bóg] zawsze jest i nie może nie być 
Panem [wszystkiego].

Ale to panowanie nie jest tyrańskie, lecz jest 
nam słodkim i lekkim, [jest] opieką ojcowską nad 
dziećmi swawolnymi. 

Pan Bóg nawet usterki i zbrodnie nasze chce na nasze dobro obrócić. 
Opieka ta nazywa się opatrznością. Nigdzie ta opatrzność nie uwydatnia 
się tak jaskrawo, jak w historii św. Józefa.

Mąż opatrznościowy. 
Św. Józef wierzył w opatrzność Bożą i  [został] przez opatrzność 

Bożą użyty.
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Skupmy się dziś około tego męża opatrznościowego, bo jeżeli kiedy, 
to dziś potrzeba nam tej wiary w opatrzność i pomocy opatrzności. 

1. Nadeszła ta błogosławiona chwila, kiedy Słowo stać się miało 
Ciałem.

Opatrzność jest tajemnicą. Bóg się ukrywa przed nami i ma swoje 
narzędzia do udzielenia swej opieki np.: słońce, matka, lekarz. 

Zapowiedziane było przez Izajasza, że Dziewica miała porodzić Syna 
– Syna Bożego. Zrozumienia tej tajemnicy wielkiej św. Józef nie posiadał, 
gdy zaślubił Maryję przeczystą Dziewicę. Uznał, że opatrzność dała [mu] 
przeczystą Dziewicę za żonę, jakiej nie było. Podziwiał ją i wzdrygał się 
przed tknięciem tego skarbu mu powierzonego. 

Skromność i pokora Maryi nie pozwoliła Jej zwierzyć się Józefowi 
z cudu w niej spełnionego według zapowiedzi Gabriela przy zwiasto-
waniu. Miesiące upływały, a tu Józef spostrzegł, że Maryja jest Matką. 
Ale tu dał Pan Bóg w nim męża opatrznościowego, który wierzył, że 
nic się bez Jego opatrzności nie dzieje.

A mąż jej, będąc człowiekiem sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesła-
wiać, chciał ją potajemnie opuścić (por. Mt 1,19).

Co tu podziwiać więcej: czyż [nie] delikatność sumienia Józefa, 
który [stanął] między obowiązkiem wydania żony niewiernej na uka-
mienowanie, a przekonaniem, że Maryja jest czystą Dziewicą?

Za to zaraz nagroda przyszła od Boga, który anioła mu przysłał: 
Józe� e, synu Dawida, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki twej itd. 
(Mt 1,21).

2. Józef więc wiedział, że Boga swego ma pod opieką. 
Dziewiąty miesiąc [już] się zbliża, ma ujrzeć swego Zbawiciela. 

A tu cesarz August wydaje edykt o spisie ludności. Każdy [ma iść] do 
miasta swego pochodzenia. 

Ileż to razy wzdryga się niejeden [z nas] i uważa, że Bóg o nas się 
nie troszczy. 

Józef ufa opatrzności Bożej i wyrusza z Maryją w drogę do Betlejem. 
Tu znów napotyka go niemiłe doświadczenie. Ze względu na spis, nie 
ma dla nich miejsca w gospodzie. Jezus rodzi się w stajence. Anielskie 
śpiewy objawiają Bożą opatrzność. Przychodzą z pokłonem pastusz-
kowie, później trzej królowie.

3. Zdanie się na opatrzność Bożą nieraz heroizmu żąda. 
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Św. Józef tego zaznał, kiedy mu anioł przynosi rozkaz wybrania 
się z Matką i Dzieckiem do Egiptu, bo tyrański Herod wydał edykt, by 
szukać zatraty dziecka.

Znów wiara w opatrzność Bożą zaświeciła. Spełniły się proroctwa. 
Herod zginął. 

Józef z Maryją i Jezusem mogli wrócić z Egiptu i zamieszkali w Na-
zarecie. Nastał spokój.

Św. Józef – ten mąż opatrznościowy jest panem domu Jezusa, 
księciem wszelkiej posiadłości Jego. Jest opiekunem Kościoła, rodziny 
katolickiej, duszy wiernej Bogu.

o. Bernard Łubieński, Pisma kaznodziejskie, B 6, s. 32-33

Myśli z pism Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda

Miłość wymaga odpowiedniej miłości. Stąd, kiedy Duch Święty 
obdarza duszę wielką miłością Boską, napełnia ją zarazem wstrętem do 
wszelkich przyrodzonych skłonności. Dusza w tym nastroju ma pociąg 
do wszystkiego, do czego zwyczajny człowiek ma odrazę; a odrzuca od 
siebie wszystko, za czym zwykli śmiertelnicy namiętnie gonią.

Żywot świętego brata Gerarda Majelli ze Zgromadzenia 
OO. Redemptorystów, wyd. 4, s. 45

***
Między Panem Jezusem a  duszami złączonymi z  Nim i  zjedno-

czonymi łaską Ducha Św. wyradza się jedno życie Boskie i tajemnicze. 
Im więcej się dusza udoskonala, tym bardziej bierze udział w życiu 
mistycznym, w którym Pan Jezus jest Głową i tym bardziej przejmuje 
się uczuciami Serca Jezusowego.

j.w., s. 94
***

Jedna jest rzecz zadziwiająca w żywotach świętych, mianowicie, że 
gdy Pan Bóg ich serca napełnia czułą miłością ku drugim, udziela im 
zarazem największej nienawiści ku samym sobie.

j.w., s. 108-109
***
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Im więcej człowiek nabiera władzy nad szatanem, to tym bardziej 
nim gardzi i nogami go depce.

j.w., s. 116
***

Mądrość Przedwieczna lubuje się w dobieraniu do najwznioślej-
szych zadań najsłabszych narzędzi i ludzi najmniej z usposobienia do 
tego zdolnych. W  tej mierze Bóg objawia swoją wolę nie tyle przez 
udzielanie chęci do kierownictwa, jak przede wszystkim przez głos 
posłuszeństwa, który zaprzęga do tego najtrudniejszego zadania, jakim 
jest prowadzenie dusz po wewnętrznych drogach.

j.w., s.244
***

Kierownictwo dusz wewnętrznych polega głównie na zabiegach, 
aby duszę prowadzić i dźwigać, pobudzać i przyciągać do doskonałości, 
lecz przede wszystkim na rozpoznaniu stopnia łaski, jakiej Bóg udziela 
tej duszy i na dopilnowaniu, aby tej łasce odpowiadała. Bo Pan Jezus 
jest prawdziwym Pasterzem, który zna swoje owieczki i one Go znają; 
który ma różne mieszkania u Ojca swego i różnymi ścieżkami prowa-
dzi z osobna każdą duszę, aby ją doprowadzić do przeznaczonego celu. 
Kierownik więc duszy od Boga prowadzonej tylko o tyle jest wiernym 
sternikiem, o ile pilnuje, żeby dusza nie zboczyła z drogi jej wytkniętej, nie 
porzucała jej, nie zniechęcała się na niej, nie przestawała kroczyć wciąż 
dalej, nie dała się wywieść na manowce pokusami z własnej krewkości 
lub z obłudy szatańskiej pochodzącymi. Toteż żadna dusza, aczkolwiek 
by nią Pan Bóg kierował w cudowny i nadzwyczajny sposób, bezpiecznie 
i skutecznie kroczyć do doskonałości nie może bez pośrednictwa jakiegoś 
kierownika. Pan Jezus w słowach: Kto was słucha, Mnie słucha, kto wami 
gardzi, Mną gardzi (Łk 10,16), odkrył wolę w tym względzie i rozkaz 
objawił, iż chce pod okiem i kierownictwem ludzi do tego powołanych 
udzielać łaski, czy to przy udzielaniu sakramentów, czy przy karmieniu 
dusz słowem prawdy wiecznej, czy wreszcie w pieszczotach swej miłości, 
w natchnieniach objawianych wybranym duszom. 

j.w., s. 244-245
***

Bogactwa, posiadłości zajmują czas, serce, sumienie, narażają na 
potępienie (Mt 19, 23-24); nieba się nie chce, Boga się nie chce, cnoty 
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się nie chce, upadla duszę, w oczach ludzi – prywata, zysk; nic boha-
terskiego róść nie może (Mt 13,22), cienie.

Pisma kaznodziejskie, B 17, s. 150
***

Cnota ubóstwa jest w środku między ob� towaniem i brakami, chci-
wością i sknerstwem, zapobiegliwością i marnotrawstwem, elegancją 
i obżarstwem.

Pisma kaznodziejskie, B 24, s. 65
***

Prawdą jest, że bogactwa i dobrobyt są dla dusz naszych niebezpiecz-
nymi. Nie pogardził bogaczami Pan Jezus, bo z nimi też przestawał, ale 
im otworzył oczy na trudności ich zbawienia i ubogich swych uczniów 
i apostołów przeraził słowami o wielbłądzie (Mt 19, 24 n.), żeby nie 
zazdrościli bogaczom i nie łakomili się na ich posiadłości.

Pisma kaznodziejskie, B 28 IV, s. 34
***

Jeśliby mnie zapytano: jaki grzech najczęściej popełniony jest przez 
dusze bogobojne, czy w klasztorze czy nie, w jaki sposób najczęściej 
i najniesprawiedliwiej obrażają Pana Boga i ubliżają Jego dobru, odpo-
wiedziałbym: przez brak ufności w Bogu. Pan Bóg ich kocha, Pan Bóg 
wszystko robi, aby ich uświęcić, wykształcić, do Serca swego przytulić, 
a oni nie chcą wierzyć temu.

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 22
***

Nadzieją świętą zniewala się Boga do pomagania nam, ufnością 
odbija się Jego Serce.

Pisma kaznodziejskie, B 26, s. 69
***

O wielki, święty darze wiary! Co za skarbem jesteś dla dusz naszych, 
jeśli kto umie użyć tę wiarę, nie tylko zakopać w ziemię, ale pracować 
nad tym, aby stokrotnie go pomnożyć. 

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 12
***

Dłużnikami jesteśmy Boga za talenty, którymi nas darzył, dłużni-
kami jesteśmy. Mamy dane od Boga, żeby być narodem misjonarskim.

Pisma kaznodziejskie, B 7, s. 34
***
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Poddanie się woli Bożej, zjednoczenie woli swojej z wolą Bożą – oto 
wielkie zadanie życia człowieka. Kto się przy śmierci jak najzupełniej 
podda woli Bożej, ten ma serce tak pełne miłości dla Boga, że wprost 
do nieba idzie.

Pisma kaznodziejskie, B 11 bis, s. 15
***

O święta cnota zjednoczenia, poddania się woli Bożej! Jeżeli ją masz, 
wszystko masz – mam Boga, mam wszystko, Deus meus et omnia (Bóg 
mój i wszystko moje).

Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 28
***

Moskale spod tyranizacji rządów carskich mieli przejść pod jeszcze 
okrutniejszą tyranizację bolszewicką, zanim do wolności zaprawi ich 
Kościół św. i wiara katolicka, co daj Boże jak najrychlej!

Nekrolog W.O. Alojzego Polaka C.SS.R. 1852-1925,
 Pisma historyczne, D 53, s. 37

***
Wszelkie hobby trzeba, aby człowiek o� arował – tak dobre, jak 

złe; w każdym hobby jest (coś) nadmiar namiętności: siebie, nie Boga 
człowiek szuka.

Dziennik duchowy, 15 marca 1886
***

Człowiek musi stać się niewolnikiem Pana Jezusa i chcieć być od 
Niego użytym jako niewolnik do najpodlejszych rzeczy – bez ustanku.

Dziennik duchowy, 30 marca 1886
***

Umartwienie – to energia i odwaga w zniesieniu boleści i cierpień.
Dziennik duchowny, 5 wrzenia 1886

***
Jak co przyjdzie przykrego, nikomu o tym nie mówić schować tę 

perłę.
Dziennik duchowy,22 grudnia 1866

*** 
Więcej umiarkowania w rozmowie, bo nigdy bez grzechu nie jest. 

Słuchać raczej, jak rozprawiać.
Dziennik duchowy, 22 grudnia 1886

***
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Nam się zdaje, że my chcemy tylko to, co się należy nam, do czego 
my mamy prawo, co nam trzeba, co konieczne. Ale to zła natura nas 
łudzi, zepsuta, samolubstwo nas tak zaraziło, że sądy o sobie fałszywe 
mamy, że serce nas wabi w złą stronę, że wola nie jest dobra, ale zła, 
egoizm nas zjada.

Pisma kaznodziejskie, B 21, s. 368
***

Dobrze jest o  zdrowie prosić, gdy chcemy przez to lepiej Bogu 
służyć. Najlepszy sposób otrzymania zdrowia jest zupełne zdanie się 
na Boga.

Dziennik duchowy, 17 maja 1886
***

Imię chrześcijanina nie zbawi – pokaż dzieła twoje.
Pisma kaznodziejskie, B 11, s. 23

***
Bóg wpierw niepokoi, a potem uspokaja; szatan wpierw uspokaja, 

a potem zgrzyt.
Pisma kaznodziejskie, B 17, s. 111

***

Wspomnienia Czcigodnego
 Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

Rok 1869, jaki spędziłem w Wittem, zaznaczył się 
w całym świecie katolickim niezwykłym poruszeniem 
z  powodu zapowiedzianego soboru powszechnego. 
Gazety wprawdzie do rąk studentów nie dochodziły, 
ale często nam czytano w  refektarzu lub na rekreacji 
artykuły Ludwika Veuillota z  jego Univers. Widocznie 
Opatrzność postawiła go na stanowisku redaktora tej, na 
wskroś katolickiej gazety w Paryżu, ażeby doskonałymi 
swymi i ciętymi artykułami smagał gallikanów1, zanim 

1 Zwolennicy prądu trwającego we Francji od XIII do XIX w. zwanego gallikani-
zmem. Dążył on do uniezależnienia Kościoła francuskiego od papiestwa, a także 
do umocnienia kontroli władzy państwowej nad obszarem spraw związanych 
z życiem Kościoła. Po ogłoszeniu dogmatu o nieomylności papieża w sprawach 
wiary (na Soborze Watykańskim I) ostatecznie upadł.
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sobór watykański przez ogłoszenie nieomylności papieża nie zadał im 
ostatecznego ciosu. […]

Z ogłoszeniem dogmatu nieomylności papieskiej łączy się jeszcze inna 
sprawa, która nas w studentacie szczególnie zajmowała: ogłoszenie św. 
Alfonsa doktorem Kościoła. Kiedy w naszym klasztorze podczas soboru 
zbierali się często biskupi na narady, jeden z nich rzucił myśl, żeby postarać 
się o doktorat dla św. Alfonsa. Wyszła wtedy książka o. Jacque: Le pape 
et le concila2, w której autor zestawił z dzieł Świętego to wszystko, co św. 
Alfons napisał w obronie powagi papieża przeciw napaściom jansenistów3, 
gallikanów i  febronianów4. Tę książkę rozdano między ojców soboru. 
Dom nasz Villa Caserta był miejscem obrad tych biskupów, którzy byli 
zdecydowanymi zwolennikami ogłoszenia nieomylności papieskiej jako 
dogmatu i ta książka zwróciła ich uwagę na św. Alfonsa. Ktoś na rekreacji 
rzucił tę myśl, żeby ogłosić św. Alfonsa doktorem Kościoła. O. Mauron 
zajął się tą sprawą z wielką gorliwością. Nie obeszło się oczywiście bez 
tarć i polemiki, bo św. Alfons nie tylko między wrogami, ale i we własnym 
obozie miał swoich przeciwników. To dało pobudkę do monumentalnego 
dzieła: Vindiciae Alphosianae5 i do zebrania wszystkich dzieł, jakie cytował 
w pismach swych św. Alfons w osobny dział, który dzisiaj zdobi naszą 
bibliotekę w kolegium św. Alfonsa. Zdaje się, że przy okazji skupowania 
tych dzieł, jakie miały służyć do sprawdzenia cytatów św. Alfonsa, znale-
ziono w British Museum własnoręczny rękopis św. Alfonsa zatytułowany: 
Duet między duszą a Jezusem Chrystusem, który nasz o. Bogaerts (syn 
organisty z Amsterdamu) wydał (cf.: Żywot św. Alfonsa, s. 392).

W  sprawie doktoratu, podobnie jak przy kanonizacji, wymaga 
Kongregacja Obrzędów, żeby pewna liczba dostojników Kościoła 
wystosowała prośbę do Stolicy św. Trzeba się było zająć zebraniem 
tych podpisów. O. generał uczynił to w  Rzymie. Słyszałem, że kie-
dy zaszedł do generała ojców jezuitów, a  był nim wtedy sławny 

2 Łac.: „Urząd papieski i sobory”
3 Zwolennicy ruchu teologicznego i duchowego zwanego jansenizmem, którego 

cechą znamienną była surowość moralna i pesymistyczny pogląd na stan czło-
wieka. Mimo nacisku, jaki janseniści kładli na potęgę łaski Bożej, głosili i prak-
tykowali surowe zasady moralne oraz skrupulatne podejście do przyjmowania 
sakramentów świętych.

4 Zwolennicy niemieckiej teorii o stosunkach między Kościołem a państwem 
zwanej febronianizmem (odpowiednik francuskiego gallikanizmu). Według 
nich najwyższą formą władzy w Kościele jest sobór, papieżowi przysługuje tylko 
honorowe, a nie rzeczywiste przewodnictwo.

5 Łac.: „Obrona dzieł św. Alfonsa”
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o. Beckx, Belgijczyk, ten zaraz mu powiedział: „Ale my jeszcze dok-
tora nie mamy”. Wszelako bardzo pięknie tę prośbę zredagował. 
O. Co�  nowi w Anglii ułatwił zebranie tych podpisów sam arcybiskup 
Manning, wielki wielbiciel św. Alfonsa, bo na zebraniu corocznym bisku-
pów swej prowincji w Londynie przedstawił im dokument zawierający 
tę prośbę i od razu otrzymał podpisy wszystkich 12 biskupów w Anglii. 
W Irlandii o. Bridgett udał się w drogę, aby objechać wszystkich 40 bi-
skupów i opisał tę swoją podróż w bardzo zajmujący sposób. Czytano 
ten opis w  refektarzu w  Clapham po moim powrocie z  Wittem. Gdy 
jednemu z biskupów tę prośbę przedstawił, dostał taką odpowiedź: „Nie 
atramentem, lecz krwią z serca mego gotów jestem tę prośbę podpisać”. 

Opowiadał nam ówczesny prowincjał francuski, o. Desurmont, jaką 
przeprawę miał z biskupem Dupanloup z Orleanu, przywódcą antyinfalli-
bilistów6 na soborze watykańskim. Otóż jedna hrabina francuska napisała 
nowy i to dość udany żywot św. Alfonsa i udała się do wspomnianego 
biskupa z prośbą o przedmowę. Biskup podjął się jej napisania. Wtedy 
o. Desurmont, bojąc się, żeby ten przywódca gallikanizmu francuskiego 
św. Alfonsa nie przedstawił w fałszywym świetle, udał się doń z pewną 
obawą. Biskup przyjął go jak najserdeczniej, sam go obwoził po mieście, 
pokazując mu różne katolickie instytucje, jakimi się Orlean szczycił, 
i  o. Desurmont uzyskał, co chciał. Biskup zachwycał się życiorysem 
napisanym przez o. Tannoię jako świadka naocznego czynów i  cnót 
św. Naszego Ojca.

Byłem jeszcze w Wittem, kiedy podczas uroczystości Zielonych Świąt 
obchodzono tam triduum ku czci św. Alfonsa świeżo ogłoszonego dokto-
rem Kościoła. Żeby prostaczkom około Wittem uzmysłowić znaczenie tej 
uroczystości, studenci ulepili z różnobarwnych przeźroczystych bibułek 
olbrzymi transparent na wielkim ołtarzu z tyłu oświecony licznymi świe-
cami. W pośrodku postać św. Alfonsa jako biskupa, a po bokach wypisane 
imiona wszystkich doktorów Kościoła, aby wykazać, że św. Nasz Ojciec 
Alfons im teraz wobec Kościoła równy. Ostatniego dnia tego nabożeń-
stwa o zmierzchu wyszła procesja z kościoła, tysiące ludzi ze świecami 
i lampionami, z pieśnią i muzyką (spory kawał drogi przed kościołem). 
Tu zakończono cały obchód bardzo po włosku, bo fajerwerkami, ogniami 
bengalskimi i rakietami. 

o. Bernard Łubieński, Wspomnienia, Kraków 2009, s.97-101

6 Przeciwnicy ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża na soborze.
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PROŚBY I PODZIĘKOWANIA

„Za wstawiennictwem Ojca Bernarda pragnę 
prosić o  łaskę uzdrowienia kolana (łękotka) mojej 
córki Dagmary, aby powróciła do zdrowia. Proszę 
też o łaskę zdrowia dla Włodzimierza”.

prosi mama Anna

„Ojcze Bernardzie, za Twoim wstawiennictwem 
prosimy o łaskę zdrowia i szczęśliwego przyjścia na 
świat naszej córeczki Helenki oraz o błogosławień-
stwo w rodzinie”.

Anna i Tomasz

„Ojcze Bernardzie, proszę o łaskę założenia rodziny i dobrą pracę 
oraz bym odnalazła swoją drogę w życiu”.

Iwona

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Sługi Bożego o. Bernarda Łubień-
skiego proszę o znalezienie pracy dla mnie”.

Czciciel

„Drogi Ojcze Bernardzie, proszę Cię o opiekę i pomoc w walce 
z nałogiem. Oddaję Ci moją rodzinę i znajomych”.

Michał

„O. Bernardzie, za Twoim wstawiennictwem proszę o łaskę nawró-
cenia dla Asi i Łukasza, Dawida i Patrycji oraz o zdrowie dla Artura 
i rodziców”.

Ania

„Ojcze Bernardzie, dziękuję za wysłuchanie prośby, którą tu wpisa-
łem dwa miesiące temu. Proszę o pokój i zdrowie dla Urszuli i Andrzeja 
oraz o dobrą atmosferę w pracy”.

Piotr

„Dziękuję, że jestem znów przy Tobie, Sługo Boży Bernardzie Łu-
bieński. Błagam, opiekuj się moją córką Anią, bo jest tu sama, uproś 
u Boga szybką zmianę pracy”.

prosi matka Jadwiga



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 beaty� kacji 
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.




